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aktivitesi belirlenen bu bitkinin, farklı kısımlarının farklı çözücülerde yüksek oranda serbest radikal 
süpürücü aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. 
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Amaç: pIB4α vektörünün çoklu klonlama bölgesinde kısıtlı enzim kullanımına imkan vermesinden 
dolayı klonlama işlemlerinde şu anda sadece bir iki restriksiyon enzimi kullanılabilmektedir. Bu 
çalışma ile plazmit üzerinde birden fazla olan restriksiyon enzimlerinin kesim bölgeleri teke 
indirilerek çoklu klonlama bölgesinde kullanılabilecek olan enzim miktarını artırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan pIB vektör seti Benjamin S. Glick tarafından 
(Chicago Üniversitesi USA) gönderilmiştir ve bu plazmitlerden pIB4 vektörüne yeast a mating 
faktörünün (çiftleşme faktörü) sinyal dizisi eklenilerek pIB4α vektörü oluşturulmuştur. Çalışmada 
materyal olarak bu vektör kullanılmıştır. pIB4α vektörünün promotor bölgesini takip eden bölgede 
α-mating faktörünün başlama kodonu öncesinde bulunan restriksiyon enzimlerinin sayısını 
minimuma indirmek amacıyla vektör, Sac I ve Bam HI enzimleriyle kesilip arkasından klenow 
fragmanı ile end filling (DNA da Restiriksiyon enzimi ile kesim sonrası sonlarda kalan boşlukların 

doldurulması) yapılmıştır. DNA polimeraz I enziminin large (büyük) klenow fragmanı bu işlem için 
kullanılmıştır. Bu işlem için restriksiyon enzimi ile kesilen DNA uygun tampon ortamına alındıktan 
sonra ilave edilen dNTP leri Klenow fragmanı eşlenikleri dolduracak şekilde ekleyerek uçları 
tamamlanmıştır. Bu şekilde hazırlanan plazmit, ligasyon tepkimesiyle birleştirilmiştir. Ligasyon 
karışımından alınan plazmit DNA ile Escherichia coli DH5α suşu transformasyona uğratılarak, 
seçici ampisilinli besi ortamı taşıyan petri kaplarına aktarılmış ve yetişen rekombinant koloniler 
seçilmiştir. Üreyen hücrelerden plazmit DNA saflaştırılarak restriksiyon enzim analizi yapılmış 
ve pozitif DNA örnekleri dizi analizine yollanarak ilgili restriksiyon enzim tanıma bölgelerinin 
kaldırıldığı görülmüştür. 

Bulgular: Seçici besi ortamında üreyen kolonilenden yapılan plazmit DNA saflaştırılmasından 
elde edilen DNA örnekleri restriksiyon analizi ile doğrulanmış ve sonuçlar %1’lik agaroz jel 
elektroforezinde gösterilmiştir. Restriksiyon enzimleri ile kesimin ardından tek bant elde edilen 
DNA örnekleri dizi analizi ile doğrulanmış ve ilgili enzimlerin tanıma bölgelerinin vektörde sadece 
bir tane olduğu NEBcutter programında gösterilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Yapılan bu modifikasyon ile artık pIB4α vektörüne daha kısa sürede, daha 
ucuz ve daha çeşitli enzimlerle klonlama işlemleri gerçekleştirilebilecektir. 
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