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ekstresinin 1000µg/ml dozunda %48.3 olarak, yeşil meyve kabuğu ekstresinin 1000µg/ml dozunda 
%39.9 olarak, meyve sert kabuğunun 100µg/ml dozunda %42.1 gövde kabuğu ekstresinin 100µg/
ml dozunda %35.5 olarak, gövde içi ekstresinin 1µg/ml dozunda %43.5 olarak, belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Elde edilen veriler in vitro olarak ceviz yaprak ekstrelerinin bir kanser 
soyu olan K562 hücreleri üzerinde sitotoksik etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bitkisel 
kökenli bir antineoplastik ajan olan vinkristinin etkisiyle karşılaştırıldığında ceviz yapraklarının 
kanser hücreleri üzerine dikkate değer sitotoksik olduğunu söylemekle birlikte ceviz bitkisinin 
kemoterapotik ajan kaynağı olarak gelecek vaadetmediğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Antineoplastik, Kemoterapotik ajan, Ceviz, Juglans regia.
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Amaç: α-Galaktozidaz (α-D-galaktozid galaktohidrolaz, EC 3. 2. 1. 22) enziminin karpuzdan 
(Citrullus vulgaris) izole edilerek üçlü-faz ayırma tekniği (Three Phase Partitioning; TPP) ile 
saflaştırılması ve biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. 

Gereçler ve Yöntemler: α-Galaktozidaz enzimi önce karpuzdan geleneksel yöntemlerle izole edilerek 
%85’lik amonyum sülfat çöktürmesi ile deriştirildi. Ardından enzim, TPP sistemi ile saflaştırılarak 
karakterize edildi. TPP sistemini optimize etmek ve enzimi iyi bir verimle saflaştırabilmek için 
TPP sistemini etkileyen temel parametrelerin (amonyum sülfat doygunluğu, enzim/t-butanol 
oranı ve pH) ayırmaya etkisi incelendi. Optimize edilen sistem koşullarında saflaştırılan enzimin 
saflığını kontrol etmek ve enzimin molekül kütlesini tayin etmek için Sodyum Dodesil Sülfat Poli 
Akrilamid Jel Elektroforezi (SDS-PAGE) yapıldı. Enzimin aktivitesi ve kararlılığına sıcaklık ve 
pH’ın etkisi araştırıldı. Ayrıca, enzimin kinetik sabitleri (K

m
 ve V

max
) de belirlendi. TPP sisteminde 

organik çözgen olarak t-bütanol ve tuz olarak da amonyum sülfat kullanıldı. Ham α-galaktozidaz 
ekstraktının 2 ml ’sine (0,373 Unit ve 0,5 mg protein) önce içerisindeki konsantrasyonu %50 (w/v) 
olacak şekilde amonyum sülfat ve ardından 1:1 (v/v) oranında t-bütanol eklenerek sistem pH’sı pH 
5.5’a ayarlandı. Sistem, faz ayırımı için oda sıcaklığında 1 saat bekletildikten sonra 4000 rpm’de 10 
dakika santrifüjlendi. Üstte oluşan organik faz sistemden uzaklaştırıldıktan sonra alt sulu faz ve orta 
fazda aktivite ve protein tayinleri yapıldı. α-Galaktozidaz aktivitesi substrat olarak p-nitrofenil-
α-D-galaktopiranozid kullanılarak tayin edildi. Protein miktarlarının tayininde Bradford metodu 
kullanıldı.

Bulgular: α-Galaktozidaz enzimi, kompleks karbohidratların biyolojik fonksiyonlarının 
belirlenmesinde, organik sentezlerde, yapı analizlerinde, medikal alanda enzimoterapi ve kan 
grubu dönüşümlerinde, gıda sanayinde özellikle şeker endüstrisinde önemli uygulama alanları 
bulan bir enzimdir. TPP tekniği, özellikle enzim/proteinlerin katalitik gücünün geliştirilmesi 
ve saflaştırılmasında son yıllarda oldukça başarılı bir şekilde kullanılan basit ve tek adımlı 
bir prosedürdür. Kromatografik yöntemlerin zahmetli ve zaman alıcı prosedürlerine ihtiyaç 
duymayan bu teknik proteinlerin salting out, izoiyonik çöktürme, çözgenle çöktürme, ozmolitik 
ve kozmotropik çöktürme gibi ilkelerinin bütününü içermektedir. Basit, hızlı ve ekonomik olan bu 
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teknik ham protein ekstraktlarına da uygulanabilirken, ölçek büyütmek de mümkündür. TPP tekniği 
α-galaktozidaz, invertaz, proteaz, lakkaz, peroksidaz, pektinaz ve ksilanaz gibi pek çok enzimin 
saflaştırılmasında başarıyla kullanılmıştır. Bu çalışmada, optimize edilmiş bir TPP sistemi ile karpuz 
α-galaktozidaz enziminin ilk kez etkin bir şekilde biyoayırımının yapılabildiği gösterilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Optimize edilen koşullarda [%50 (w/v) amonyum sülfat doygunluğu, 1:1 
(v/v) ham enzim ekstraktı/t-bütanol oranı ve pH 5,5] hazırlanan TPP sistemi ile α-galaktozidaz 
enzimi %76.7 aktivite verimi ile 2.67 kat saflaştırıldı. Enzimin molekül kütlesi Vilber Lournat Capt 
software Ver. 12.8 programı ile 45 kDa olarak hesaplandı. Karakterizasyon çalışmaları sonucunda 
enzimin optimum sıcaklık ve optimum pH’sı 60°C ve pH 6.0 olarak belirlendi. Enzimin 4-50°C 
sıcaklık ve 4.0-6.5 pH aralığında oldukça kararlı olduğu gözlendi. Kinetik sabitlerden K

m 
0.22 M 

ve V
max

 0.14 U olarak Lineweaver-Burk diyagramından hesaplandı.

Anahtar Kelimeler: Üçlü-faz ayırma sistemi(TPP), α-galaktozidaz, karpuz, protein izolasyon ve 
saflaştırması

Teşekkür: Bu çalışma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından 2010 FEN 006 no’lu 
yüksek lisans projesi ile desteklenmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada DHPR (dihidropteridin redüktaz) eksikliği ve fenilketonüri hastalıklarının 
tedavisinde ilaç olarak kullanılması zorunlu olan BH4’ün biyosentezinden sorumlu olan guanozin 
trifosfat siklohidrolaz-I (gch I) geninin termofilik A. flavithermus bakterisinden klonlanması ve 
biyokimyasal karakterizasyonu amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: gch-I geninin PZR ile yakalanması için kullanılacak olan primerlerin 
dizaynında, “Direct Submission” olarak NCBI Gen Bank’a CP000922 Accession Numarası ile kayıt 
altında olan gen sırası kullanılmıştır. Bu sıraya göre ilgili gen, NcoI/XhoI kesim bölgeleri içeren 
forward ve reverse primerleri kullanılarak PZR ile yakalanmış ve pGEM/T-Easy vektörüne klonlanarak 
E. coli DH5α hücresine aktarılmıştır. Doğru klon seçilerek izole edilen pGEM/T-Easy/gchI plazmidi, 
aynı enzimlerle kesilerek elde edilen fragment pET11a+ ve pET28a+ protein ekspresyon vektörlerine 
klonlanarak alıcı E. coli BL21(DE3) hücresine aktarılmıştır. Gerek PCR gerekse restriksiyon kesimleri 
ile doğrulanan klonlardan yapılan ekspresyonlar 28 ve 37°C’de 4 saat – O/N süre ile tamamlandıktan 
sonra çöktürülen hücreler, sonikasyonla parçalanarak santrifüjleme ile hücre süpernatantı alınmıştır. 
Konak hücre denatürasyonu tamamlandıktan sonra protein saflaştırılmaları, pET11a+ klonları için 
iyon değişim kromatografisi ve pET28a+ klonları için MagneHis™ Protein Purification System 
(Promega) kullanılarak tamamlanmıştır. Biyokimyasal karakterizasyon için optimum sıcaklık ve pH, 
enzim/substrat miktarı ve kinetik çalışmaları devam etmektedir.


