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bç’lik beklenen ürünleri vermiştir. GSTz geninin 
genomik kopyasının klonlanan cDNA ile 
karşılaştırılması yapıldığında genom projesinde 
belirtildiği gibi 120 bç intron içerdiği bulunmuştur. 
Klonlanan GSTz cDNA’nın kodladığı olası amino 
asit dizisinden yola çıkılarak yapılan karşılaştırmalı 
dikey hizalama ile motif analiz sonuçları, zeta alt 
grubunun karakteristik motifini (SSTSWRVRIAL) 
içerdiğini göstermiştir. GSTz geni protein 
ürününün, E.coli’de rekombinant protein olarak 
üretilebilmesi için gerekli olan 7 nokta mutasyon 
cDNA üstünde gerçekleştirilmiş ve protein üretme 
deneylerinde kullanılmıştır. GSTz’nın hidrojen 
peroksit stresi altında mRNA miktarının zamana 
bağlı değişimi, yarı-quantatif RT-PCR yöntemiyle 
analiz edildiğinde, mRNA miktarında değişim 
gözlenmemiştir.   
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 Tekhücreli Tetrahymena thermophila 
makronüklear genom projesi 2006 yılında 
tamamlanmış ve insanın sahip olduğu gen sayısına 
yakın olan 27.424 adet olası protein kodlayan gen 
bulunduğu bildirilmiştir. DNA ligazlar, DNA 
replikasyonu, DNA tamir mekanizmaları ve DNA 
rekombinasyonunda çentikli DNA’nın fosfodiester 
bağlarını oluşturmada görev alırlar. T. thermophila 
genomunda bulunan KXDG motifi taşıyan ATP 
bağımlı DNA ligaz enzim ailesi üyelerinin 
biyoinformatik analizi, bu çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır. Tetrahymena genomunun protein 
kodlayan genleri, DNA ligaz enzim ailesi açısından 
incelendiğinde, ailenin ortak motifi olan “KXDG” 
motifini taşıyan 5 adet ATP bağımlı DNA ligaz 
geni bulunduğu görülmüştür.  Bunlardan 2 tanesi 
ligaz I ve 1 tanesi ise ligaz IV grubuna ait olup 
diğer ikisinin karakterizasyonu henüz 
tamamlanmamıştır. Ligaz I grubuna giren 73 kDa 
olası protein kodlayan gene lig2, 93 kDa 
büyüklükte protein kodlayan gene ise lig1 adı 
geçici olarak verilmiştir.  Lig2 geninin cDNA 
kopyasının klonlanması esnasında klonlanan DNA 
parçalarının (~2000 bç) dizi analizi yapıldığında, 
VI. intron bölgesine ait dizi bilgisine ulaşıldığından 

parçaların genin genomik kopyası olduğu sonucuna 
varılmıştır. Tetrahymena beş ligaz geninin olası 
amino asit dizi bilgisi biyoinformatik yöntemlerle 
motif analizine alındığında, ligaz enzim ailesinin 
“KXDG”ortak motifi yanında 5 korunmuş bölgenin 
daha bulunduğu görülmüştür. Bu genlerin 3 boyutlu 
modellemeleri yapılmış olup ligaz enzim ailesi 
üyelerinin temel yapısına yakınlık gösterdiği 
bulunmuştur. Tetrahymena ATP bağımlı DNA 
ligazların olası amino asit dizileri kullanılarak 
filogenetik ağaç analizleri yapıldığında, bunların 
tekhücrelilerin ligazlar grubuyla  virüs ATP bağımlı 
ligazlar ve NAD-bağımlı ligazlara yakınlık 
gösterdiği düşünülmektedir.   
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 Katalaz enzimleri (EC 1.11.1.6) hücresel 
metabolizma sonucu ortaya çıkan H2O2’in 
yıkımında ana görev üstlenir. Bu enzim grubunun 
gıda ve tekstil sektörleriyle, optik-
deoksidizasyonunda biyoteknolojik kullanımı 
bilinmektedir. Tekhücreli T. thermophila katalaz 
(TtCat) geninin klonlanarak, mRNA, genom ve 
protein seviyesinde karakterizasyonu, çalışmanın 
amacını oluşturmaktadır. T. thermophila katalaz 
geninin cDNA’sının orta bölgesi yarı bozuk 
primerler kullanılarak RT-PCR yöntemiyle 
çoğaltılmış, klonlanmış ve dizi bilgisi dizi analizi 
ile tanımlanmıştır. Orta bölge nükleotid dizisine 
bağlı olarak, 3’RACE ve 5’RACE yöntemleriyle 
bilinmeyen uç bölgeler çoğaltılmış, klonlanmış ve 
dizi bilgisi dizi analizi ile tanımlanmıştır. Bu üç 
cDNA bölgesinin örtüşen dizisi 1618 bç 
uzunluğunda olup, 5’ ucunda 46 bç ve 3’ ucunda ise 
105 bç’lik protein kodlamayan bölge 
bulunmaktadır. TtCat cDNA’sı protein kodlayan 
kısmı 1467 bç uzunluğunda olup 55 kDa protein 
kodlamaktadır. Yapılan Southern blot deney 
sonucuna göre katalaz geninin tek kopya olduğu ve 
restriksiyon kesim paterninin de T. thermophila 
genom projesindeki verilerle örtüştüğü 


