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Conclusion: Ca2+ions play an important role in amylase production from T.roseum and P. herquei. 
This result shows that Ca2+ ions affect both fungi’s metabolism and physiology. Both enzymes in 
buffer which do not contain Ca2+ ions are slightly responsive to pH changes. The reason for this 
may be that Acetate and Phosphate buffers are not Ca2+ sequestering agents. Although destabilizing 
effect of Ca+2 ions added at high concentrations is known, this condition is not valid for P.herquei 
α-amylase. During thermal process, Ca2+ ions have not increased the stability of the α-amylases 
remarkably. Ca+2 ions did not earn T.roseum and P. herquei α-amylases a significant resistance to 
heat. Both denatured α-amylase could not be activated by the added Ca2+ ions. 
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Amaç: Fenilalanin amonyum liyaz (PAL), son yıllarda fenilketonuri hastalığının tedavisinde enzim 
replasmanı için kullanılabilmesi ile öne çıkan alternatif bir enzimdir. Bu çalışmadaki amaç, kültürü 
yapılan yenilebilir bazı bitkiler ile doğal yayılış gösteren bazı türlerdeki PAL aktivitesini kıyaslamak 
ve yüksek aktiviteye sahip bir bitki enziminin farklı koşullardaki davranışını belirleyerek, 
fenilketonüri hastalığına yönelik biyoteknolojik ürün geliştirmede bir potansiyel oluşturabilmektir

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada brokoli (Brassica oleraceae), marul (Lactuca sativa), 
maydonoz (Petroselinum crispum), muz (Musa sp.), Barlia robertiana, Centaurea depressa, 
Cyclamen alpina, Prangos heyniae bitkileri kullanılmıştır. Enzim ekstraksiyonunun ardından, 
fenilalanin amonyum liyaz (PAL) aktivitesi, enzimin fenilalanini parçalayarak oluşturduğu trans 
sinnamik asit miktarının 290 nm’de spektrofotometrede ölçülmesi ile belirlenmiş ve µmol/min/
mg protein olarak hesaplanmıştır. Yüksek PAL aktivitesi gösteren C. depressa türüne ait enzimin 
aktivitesine farklı çevresel koşulların (pH, sıcaklık, vücut sıvıları gibi) etkisi değerlendirilmiştir. 
Ayrıca PAL enziminin farklı substrat derişimleri ile değişen sürelerde reaksiyonu sonucu ortaya 
çıkan trans sinnamik asit miktarı HPLC ile de belirlenmiştir.

Bulgular: Yüksek PAL aktivitesi gösteren C. depressa’nın artan pH değerlerinde yükselen bir 
enzim aktivitesi gösterdiği belirlenmiştir. Enzimin en iyi aktivite gösterdiği pH 9.5’dir (34.9 ±0.7 
µmol/min/mg protein). Enzim bazik pH’da asidik pH’ya göre daha iyi çalışmaktadır. Enzimin 
en iyi aktivite gösterdiği sıcaklık 37 oC’dir (34.3±0.7 µmol/min/mg protein). Artan sıcaklıklarda 
ise enzim aktivitesi azalmıştır. Yapay mide suyunda enzimin en iyi aktivite gösterdiği pH 4 iken 
(19.3±0.6 µmol/min/mg protein), yapay barsak sıvısında pH 8’dir (22.3±2.0 µmol/min/mg protein). 
40 mmol/L fenilalanin ile fenilalanin amonyum liyazın 90 dakika reaksiyonu sonucunda oluşan 
trans sinnamik asit miktarı 280 nm’de yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile belirlenmiştir. 
Trans sinnamik asit miktarı 2.1 mg/L olarak bulunmuştur.
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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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