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Amaç: Bir multigen ailesi tarafından kodlanan ve farklı hücre altı lokalizasyonlarına göre 
sınıflandırılan Askorbat peroksidaz (APX, EC 1.11.1.11) enzimleri ile ilgili yapılmış fizyolojik 
çalışmalar, bu enzimi kodlayan gen ekspresyonunun, bitkide oksidatif hasar ile fazlaca 
indüklendiğini ortaya koymuştur. İlgili veriler ışığında; çalışmamızda, çeşitli stresler altında bu 
genin ekspresyon paternini ortaya koyabilmek için öncelikle, yaprak kıvrılması açısından model 
bir bitki olarak öngörülen Ctenanthe setosa (Rosc.) Eichler’de bu enzimi kodlayan genin baz 
diziliminin aydınlatılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Ctenanthe setosa (Rosc.) Eichler (Marantaceae) fidesi toprak ve kum 
içeren (5:1) plastik bir saksıya dikilerek %70 nem ve 25°C sıcaklıkta WiseCube iklimlendirme 
kabinetinde vejetatif olarak büyütüldü. Genomik DNA ekstraksiyonu, NucleoSpin Plant kit 
(Macherey-Nagel) kullanılarak, yaprak dokusundan gerçekleştirildi. CLUSTALW (MacVector7.2) 
analizi ile C.setosa’ya akraba toplam 30 adet bitkinin APX geni karşılaştırıldı ve korunmuş nükleotid 
dizileri belirlenerek 3 adet dejenerat primer çifti dizayn edildi. Polimerize zincir reaksiyonları 
sonucu büyüklüğü yaklaşık 300-650 bç arasında değişen 4 farklı fragment elde edildi. Bunlardan 
hangisinin APX’i kodladığı belirlenmek üzere; çoğaltılan PCR ürünleri, pGEM®-T Easy klonlama 
vektörüne aktarılarak, gerçekleştirilen ligasyon işleminin ardından, kimyasal yöntemle E.coli DH5α 
kompetent hücrelerine transforme edildi. İnkübasyon sonrası mavi-beyaz koloni seleksiyonu ile 
ayrılan klonlardan pozitif olanlar, EcoRI restriksiyon enzim kesimleri ile doğrulanarak, baz dizin 
analizi için Macrogen Inc. firmasına gönderildi.

Bulgular: Sekans analiz sonuçları, hem nükleotid olarak, hem de nükleotid dizileri aminoasit 
verilerine dönüştürülerek değerlendirildi ve BLAST tarayıcısı (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
BLAST/) üzerinden APX kodlayan diğer bitkiler ile aralarındaki benzerlik skorları hesaplandı. 
Karşılaştırma analizleri sonucu, fragmentlerden 779 bç büyüklüğünde olan amplifikasyon ürününün, 
C. setosa’nın APX genini kodlayan kısmi diziye sahip olduğu ve %90 Gossypium hirsutum (Gen 
bank No:EU244477.1) ve %88 Oryza sativa (Gen bank No:AB114856.1) APX genine benzer 
olduğu tespit edildi. Elde edilen diziden yola çıkılarak, genin tamamının belirlenmesi çalışmalarına 
devam edilmektedir.

Sonuç: APX gibi antioksidan enzimlerin aktif olduğu yaprak kıvrılma mekanizmasına sahip olan 
C. setosa’nın şu ana kadar yalnızca 4 geninin baz dizisi aydınlatılmıştır. Bu çalışma ile yaprak 
kıvrılması için model bitki olarak kullanılan C. setosa’da ilk kez bir antioksidan enzimin (APX) 
kısmi sekansı aydınlatılmış olup, bu verilerin, ileride yapılması planlanan transkripsel düzeydeki 
çalışmalara ışık tutacağı kanısındayız.
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