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Sonuç: Enzimin aktivitesinin yüksek olması, farklı çevresel koşullarda aktivitesini kaybetmemesi, 
daha kararlı ve stabil olması, enzimin vücut sıcaklığı olan 37 oC’de optimum çalışması, yapay 
mide suyunda asidik pH’ya karşı ve yapay barsak sıvısında bazik pH’ya karşı enzimin aktivitesini 
sürdürmesi gibi özellikleri bakımından, özellikle gıda ve ilaç endüstrisinde ürüne yönelik 
kullanımlarda öne çıkacağı olasıdır.
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, Bacillus subtilis’den ksilanaz enzimini kodlayan genin PCR ile elde 
edilip çalışma grubumuz tarafından tasarlanan pIB4α vektörüne klonlanmasıdır. 

Gereçler ve Yöntemler: PCR işlemleri içeriği ve koşulları belirlenerek gerçekleştirildi. PCR 
işlemleri gerçekleştirildikten sonra her bir PCR karışımından belirli miktarda alınarak %1’lik 
agaroz jelde yürütüldü. PCR işlemi gerçekleştirildikten sonra DNA “Promega Wizard® SV Gel and 
PCR Clean-Up” kiti kullanılarak saflaştırıldı. Saflaştırılan PCR ürünü ve vektör, SacII restriksiyon 
enzimi ile kesildi. Kesilen plazmit DNA’lar ve PCR ürünleri ligasyon reaksiyonu ile birleştirildi. 
Ligasyon karışımı, DH5α kompotent hücrelere transforme edildi. Transformasyon sonrası hücreler, 
ampisilin içeren seçici besiyerine ekildi. 37oC’de 1 gece inkübasyona bırakıldı. Petri tabaklarından 
elde edilen koloniler 4 ml’lik ampisilin ihtiva eden (100 µg/ml) steril sıvı LB içerisine tek koloni 
olarak inoküle edildikten sonra 37 °C de gece boyu inkübe edilerek yetiştirildiler. Santrifüjlenerek 
ependorf tüplerinde toplanan hücrelerden plazmid DNA’lar saflaştırıldı.Daha sonra restriksiyon 
enzim analizi ve DNA dizi analizi ile klonlamanın doğruluğu kontrol edildi.

Bulgular: Restriksiyon enzim analizi için saflaştırılan plazmid DNA (pIB4α-xyn), Pst I ile 
kesildikten sonra bu plazmitlerin istenilen insertleri (1150 bç) ihtiva edip etmedikleri %1’lik agaroz 
jel üzerinde analiz edildi. Restriksiyon enzim analizi sonucu pozitif sonuç veren plazmid DNA’lar 
dizi analizine gönderildi. Dizi analizi sonucu elde edilen kromotogramlar, FinchTV programı 
kullanılarak okundu ve klonlama işlemleri sırasında herhangi bir mutasyonun meydana gelmediği 
görüldü.

Sonuç: Ksilanaz enzimine ait iki ayrı gen Bacillus subtilis’den PCR ile elde edilip, pIB4α vektörüne 
başarıyla klonlanmıştır. Hazırlanan bu konstrükt Pichia pastoris mikroorganizmasına transfer 
edilerek ksilenaz enzimi üretilip endüstrinin kullanımına sunulabilecektir. 
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