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sokulmuş hücrelerde (L929, A549 insan hücre 
kültürleri) CpdA’nın anti-inflamatuar 
potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  Çalışma 
sonucunda CpdA’nın TNF ile uyarılmış hücrelerde 
oluşturulan yapay stres şartları altında gerçekleşen 
gen ekspresyonunda etkili olduğu western-blot ve 
Q-PCR sonuçları ile desteklenmiştir. Ayrıca yapılan 
in-vivo lusiferaz deneylerinde ticari bir farmasotik 
ürün olan immün-baskılayıcı dexamethasone ile 
karşılaştırıldığında bu bileşiğin akut inflamasyonda 
en az dexamethasone kadar etkili olduğu 
bulunmuştur. Bunun haricinde doz-cevabı testleri 
yapılarak CpdA’nın in-vivo olarak kullanılan 
hücrelerde etkili olduğu ispatlanmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler: CpdA, TNF, 
glukokortikoidler, inflamasyon, dexamethasone  
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D-glukoz izomeraz olarakta yaygın olarak 
adlandırılan D-ksiloz izomeraz (D-ksiloz keto-
izomeraz, E.C. 5.3.1.5) hem D-ksilozun D-ksiluloza 
izomerizasyonunu hem de D-glukozun D-fruktoza 
reaksiyonunu katalizler. Sahip olduğu yüksek ticari 
önemi nedeniyle enzimin mikroorganizma 
kaynakları, biyokimyasal özellikleri, çalışma 
mekanizması, özelliklerinin iyileştirilmesi gibi 
birçok özelliği araştırmacıların ilgi kaynağı 
olmuştur. Bu çalışmada Anoxybacillus gonensis 
ÇT1Sarı suşundan izole edilmiş olan D-glukoz 
izomeraz geni ekspresyon vektörüne klonlanmış, 
klonlanan enzim hücre ekstratından sırasıyla ısı 
şoku, iyon değişimi kromatografisi, hidrofobik 
etkileşim işlemleri ile saflaştırılmış ve 
biyokimyasal özellikleri ve kinetik parametreleri 
belirlenmiştir. Km’si 75 mM olan enzimin optimum 
pH’sı 6,5, optimum sıcaklığı 85°C’dir. Enzimin ısıl 
kararlılığı ve pH kararlılığı da belirlenmiştir.  
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Aydın çamur kaplıcasından Anoxybacillus 

gonensis Ac-26 adlı termofilik bir bakteri suşu elde 
edilmiştir. Yürütülen çalışmalarla bu yeni izolatın 
arabinofuranosidaz enzimine sahip olduğu 
belirlendi. 

Bu çalışmada Anoxybacillus gonensis Ac-
26 suşunun arabinofuranosidaz geninin bir kısmı, 
bu enzime spesifik iki adet dejenerat primer 
kullanılarak genomik DNA’dan coğaltılıp pGEM-T 
Easy vektorüne klonlanarak sekans ettirilmiştir. 
Elde edilen bu bölgeden yola çıkılarak genin tüm 
sırasının elde edilmesi amacıyla invers PCR 
primerleri dizayn edilerek genin tüm sırası elde 
edildi. Anoxybacillus gonensis Ac-26  
arabinofuranosidaz geninin toplam uzunluğunun 
stop kodonu ile birlikte 1509 baz çifti olduğu, 
toplam 502 aminoasitlik bir proteini kodladığı 
belirlendi. 

Gen, pET-28a vektörünün NdeI ve HindIII 
bölgesine His-Taq kuyruk içerecek şekilde 
klonlanarak E.coli BL21 (DE3) hücrelerine 
transforme edildi.Protein T7 promotoru altında 
IPTG ile indüklenerek üretildi ve Promega His Taq 
protein saflaştırma kiti kullanılarak saflaştırıldı. 
Rekombinant protein SDS-PAGE’de yürütülerek 
yaklaşık 55 kDa’luk bir enzim olduğu gözlendi. 
Rekombinant enzimin karakterizasyonunda, p-
nitrofenil α-L-arabinofuranoside substrat olarak 
kullanıldı. Enzimin aktivitesi 50 mM fosfat 
tamponu içinde hem spektrofotometrik olarak hem 
de native jelde florojenik olarak gösterildi.  

Aktivite deneyleri sonucu Anoxybacillus 
gonensis Ac-26 Abf enziminin optimum pH’sın 6,0 
ve optimum sıcaklığının 65ºC olduğu belirlendi. 
Ayrıca optimum pH 6.0 da 24 saat %99 ve 
optimum sıcaklık 65ºC de 30 saat %98 stabil 
kalabilmektedir. Enzimin Km ve Vmax’ı sırasıyla 
0.139 mM ve 1019 U/mg olarak tespit edilmiştir. 
Enzim ayrıca Rye arabinan, sugar beet arabinan, oat 
spelt xylan’ı parçaladığı ince tabaka kromotografi 
(Thin Layer Cromotographi (TLC)) ile 
gösterilmiştir. Ayrıca bazı kimyasalların (CoCl2, 
HgCl2, CuSO4, MgCl2, CaCl2, β-merkapto etanol, 
DTT, EDTA) enzim aktivitesi üzerine etkisi değişik 
konsantrasyonlarda araştırılmıştır.  
 



 
19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                        Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 

 
 

124
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Entomopoksvirusler böcekleri enfekte 
eden önemli bir virus grubudur. Amsacta moorei 
entomopoksvirus (AmEPV) hücre kültürüne 
uyarlanabilmiş, genom sekansı tamamlanmış ve 
bazı genlerinin fonksiyonel analizleri yapılmış 
örnek bir entomopoksvirüstür.  Biyoinformatik 
analizler bu virus genomu üzerinde bulunan 
AMV197 kodlu açık okuma zincirinin (ORF) 
Ser/Thr protein kinaz fonksiyonuna sahip protein 
kodlayan bir gen olabileceğini göstermektedir. Bazı 
omurgalı poksviruslerine ait Ser/Thr protein 
kinazların virus replikasyonunda, 
morfogenezisinde, konak hücre döngüsünün 
düzenlenmesinde ve apoptosis olayında rol 
oynadıkları bilinmektedir. Ancak, 
entomopoksvirüslerde bu proteinleri kodlayan 
genlerin veya bunlara ait ürünlerin karekterizasyonu 
ve fonksiyonel analizleri hakkında herhangi bir 
bilgi bulunmamaktadır. 

Bu çalışmada, AMV197’nin 
transkriptomik analizi gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda genin transkripsiyon sınıfının, 
transkripsiyonunun enfeksiyon sonrası hangi zaman 
diliminde gerçekleştiğinin, transkripsiyon başlangıç 
ve bitiş noktalarının belirlenmesi çalışmaları 
bulunmaktadır.  

L. dispar hücrelerinin Ara-C (DNA 
replikasyonu engelleyicisi) varlığında AmEPV ile 
enfeksiyonu ve izole edilen mRNA üzerinde protein 
kinaz primerleri kullanılarak yapılan RT-PCR ile 
takibi sonucunda protein kinaz’ın erken grubu gen 
olarak ifade edildiği belirlendi.  AmEPV ile enfekte 
edilen hücrelerden 0., 1., 2., 4., 7., 12. ve 24. 
saatlerde izole edilen mRNA’lar ile gerçekleştirilen 
RT-PCR analizleri, protein kinaz geni 
transkripsiyonunun enfeksiyon sonrası 2. ve 4. 

saatler arasında başladığı ve enfeksiyonun ilerleyen 
saatlerine kadar devam ettiği görüldü. 5’ ve 3’ 
RACE yöntemi ile yapılan çalışmalarda genin 
transkripsiyon başlangıç kodonunun translasyon 
başlangıç kodonundan (ATG) 54 baz yukarıda, bitiş 
kodonunun ise translasyon stop kodonundan (TAA) 
22 baz ve 32 baz aşağılardan bittiği, dolayısıyla iki 
farklı transkripsiyon bitiş noktasının olduğu tespit 
edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Amsacta moorei 
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Daha önce yürütülen çalışmalar 
neticesinde Geobacillus caldoxylosilyticus TK4 
DNA polimeraz I geni pET-15b vektörüne 
klonlanıp ekspres edilmişti. E.coli BL21 
hücrelerinden saflaştırılan rekombinant DNA 
polimeraz enziminin KDDNA değeri jel-shift 
deneyi ile araştırıldı ve enzimin bu değerinin 0,192 
nM olduğu belirlendi.  Enzime ait KDdNTP ve kpol 
değerleri presteady kinetik yöntemi ile belirlendi ve 
kpol değeri 24,99 s–1 olarak bulunurken KDdNTP 
değeri 21,64 µM olarak hesaplandı (maksimum 
KDdNTP değ erinin yarısı). Primer uzatma deneyi 
kullanılarak enzime ait hata yapma oranı araştırıldı. 
Sıraya uygun dNTP ve sıraya uygun olmaya 
dNTP’lerin varlığında aynı deneyler tekrar edildi ve 
enzimin sıraya uygun olmayan dNTP’ler ile sentez 
yapıp yapmama özelliği incelendi. Sonuç olarak 
enzimin her 40.000 nüklotitte bir nüklotid

hata yaptığı belirlendi. Reaksiyonlar farklı 
sıcaklıklarda yapıldığında enzimin hata yapma 
oranının sıcaklığa bağlı olarak arttığı belirlendi. 
Enzimin normal dNTP’ler ile birlikte DIG-dUTP 
kullanabilirliği dana timus DNA’sı kullanılarak 
araştırıldı ve Dot-Blot hibridizayon sonucu enzimin 
DIG-dUTP ile sentez yapabildiği belirlendi. Buna 
ilaveten DIG-dUTP’yi kullanabilirliği sentetik 

DNA ile de araştırıldı ve enzimin DIG-dUTP’yi 
sentezlenen yeni DNA iplikciğinin iç kısılarına 
ekleyebildiği gözlendi. 15/14 ve 16/14 mer 
uzunluğunda (15-mer ve 16-mer kalıp iplik, 14 mer 
primer iplik) sentetik DNA’lar kullanılarak DIG-
dUTP ile primer 3’ ucunun işaretlenmesi 
çalışmaları neticesinde enzimin kalıp zincir 
üzerindeki son nükleotitin sentezini 


