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Anoxybacillus kestanbolensis AC26 Sarı Suşundan İzole Edilen 
Ribulokinaz Geninin Klonlanması ve Karakterizasyonu
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Amaç: Termofilik canlılardan elde edilen termofilik enzimler günümüz teknolojisinde çok önemli bir 
yere sahiptir. Bundan dolayı bu enzimlerden bazıları saflaştırılarak endüstriyel amaçlı çalışmalarda 
kullanılmaktadır. Transferazlar sınıfında bulunan Ribulokinaz (EC 2.7.1.X) enzimi ATP’den bir 
fosfat kopararak ribuloza eklemektedir. Bu enzim canlının metabolik faaliyetlerini gerçekleştirmesi 
için gerekli olan pentoz fosfat yoluna arabinoz operonu aracılığıyla ara ürün oluşturduğundan 
dolayı önemlidir. Son zamanlarda ilgi odağı olan operon çalışmalarının aydınlatılması amacıyla 
arabinoz operonunda yer alan Ribulokinaz enzimi rekombinant olarak üretilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Laboratuarımız tarafından izole edilen Anoxybacillus kestanbolensis 
AC26 sarı suşunun genomik DNA’sından PCR yardımı ile elde edilen Ribulokinaz, pGEMT Easy 
klonlama vektörüne klonlanarak sekans edilmiştir. Sekans sonucu genin belirlenmesiyle pGEMT 
vektöründen kesilerek çıkarılmıştır ve pET28a+ ekspresyon vektörüne klonlanarak E.coli BL21 
hücrelerine transforme edilmiştir. Saftaşlaştırılan enzimin karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır.

Bulgular: Anoxybacillus kestanbolensis AC26 Sarı suşunun genomik DNA’sından Ribulokinaz 
geni, NheI- HindIII kesim bölgeleri içeren primer dizayn edilerek çoğaltılmıştır. pGEMT Easy 
klonlama vektörüne klonlanarak sekans edilmiş ve yapılan sekans analizi sonucunda ribulokinase 
geninin 1695 nükleotidlik tam dizini bulunmuştur. Genin pET28a+ ekspresyon vektörüne 
klonlanması başarılmış ve E.coli BL21 hücrelerine transforme edilmiştir. Protein T7 promotoru 
altında IPTG ile indüklenerek üretilmesi ve SDS-PAGE de yürütülerek ekspresyonun olduğu 
gözlemlenmiştir. His-tag kolon kromotografisiyle saflaştırılması yapılan enzimin karakterizasyon 
çalışmalarında optimum sıcaklığının 70 oC ve optimum pH’sının da 7.0-8.0 olduğu belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Anoxybacillus kestanbolensis AC26 Sarı suşundan elde edilen bu enzimin 
başka özelliklerine bakılarak literatürdeki diğer ribulokinazlar ile karşılaştırılmaktadır.
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Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması
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Amaç: Alchemilla cimilensis bitkisinin hekzan, diklormetan, etil asetat ve metanol ekstrelerinin 
antibakteriyel etkisini belirlemek.


