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dönem apoptozis indüksiyonuna neden olduğu söylenebilir. PC-3 hücrelerinde ise, 100 µg/ml PQE 
uygulaması apoptotik ya da nekrotik bir hücre ölümüne neden olmadığı belirlendi. Bu hücrelerde 
farklı bir ölüm mekanizması olduğu gözlemlendi. 

Sonuç ve Tartışma: Pelargonium quercetorum Agnew’un komponentlerini araştırmaya yönelik 
yapılan çalışmalar dışında biyolojik aktivitesine dair herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu 
nedenle söz konusu bitkinin akciğer kanseri hücre soyları üzerindeki sitotoksik/apoptotik etkilerinin 
araştırılması ve bu etkilerden sorumlu mekanizmaların aydınlatılması yeni tedavi rejimlerinin 
geliştirilmesi için değerli ve umut verici olacağı açıktır.
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Amaç: Termofilik organizmalar ve bu organizmalardan elde edilen termofilik enzimler sağlamış 
oldukları avantajlardan dolayı birçok endüstriyel alanda tercih edilmektedirler. Bununla birlikte 
bu enzimlerden bazıları, son zamanlarda saflaştırılmış ve başarılı bir şekilde klonlanıp mezofilik 
konaklarda ekspres edilmiştir. Termofilik enzimlerin pH değişikliklerine ve yüksek sıcaklıklara 
karşı gösterdiği kararlılık, bu enzimlerin endüstri alanlarında tercih edilme nedenleridir. 
İzomerazlar, (EC 5.3.1.X) izomerlerin yapısal olarak yeniden düzenlenmesini sağlayan enzimler 
olarak ilgi çekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada L-arabinoz izomeraz enzimi termofilik bakteriden 
rekombinant olarak üretilmeye çalışılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Laboratuarımız tarafından izole edilen Anoxybacillus kestanbolensis AC26 
Sarı suşunun genomik DNA’sından PCR yardımı ile elde edilen L-arabinoz izomeraz geni, 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. Saflaştırılan enzimin karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır

Bulgular: Anoxybacillus kestanbolensis AC26 Sarı suşunun genomik DNA’sından L-arabinoz 
izomeraz geni, NheI- BamHI kesim bölgeleri içeren primer dizayn edilerek çoğaltılmıştır. pGEMT 
Easy klonlama vektörüne klonlanarak sekans edilmiş ve yapılan sekans analizi sonucunda arabinoz 
izomeraz geninin 1531 nükleotidlik tam dizini bulunmuştur. Genin pET28a+ ekspresyon vektörüne 
klonlanması başarılmıştır. 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 6,5-8,5 arasında olduğu belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Anoxybacillus kestanbolensis AC26 Sarı suşundan elde edilen bu yeni enzimin 
başka özelliklerine bakılarak literatürdeki diğer L-arabinoz izomerazlar ile karşılaştırılmaktadır. 
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