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sürede yüksek miktarda ürün eldesini sağlamış ve üretim maliyetlerini düşürmüştür. Rekombinant 
protein üretiminin çeşitliliği ve yüksek miktarda üretime uygun olabilmesi endüstriyel 
alanda kullanımları için yeni ticari fırsatlar doğurmuştur. Ayrıca, patojenik veya toksin üreten 
organizmalardan protein üretimi de daha güvenilir, hatta GRAS olarak kabul edilen mikrobiyal 
konaklarda da gerçekleştirilebilmektedir. 
Rekombinant lakkaz üretinde en çok bakteriyel, fungal ve bitkisel sistemler kullanılmış ve 
çalışmalar bu konaklar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bakteriyel konaklarda Escherichia coli en fazla 
tercih edilen mikroorganizma iken, fungal konaklarda Pichia pastoris, Saccharomyces cerevisiae, 
Aspergillus niger, Trichoderma reesei, bitkilerde ise Zea Mays, Nicotiana tabacum’dur. 
Rekombinant lakkazın endüstriyel anlamda kullanımı sadece birkaç örnekle kısıtlanmıştır çünkü 
endüstriyel alanda kullanımı için rekombinant enzimin büyük çapta üretiminin sağlanması 
gerekmektedir. İlk endüstriyel lakkaz (Denilite®) Novozyme tarafından piyasaya sürülmüştür ve 
kot üretiminde kullanılmaktadır. Bu enzim termostabil Myceliophthora thermophila‘nın enzimi 
olup Aspergillus oryzae’de ifade edilmiştir (Berka et al., 1997)
Rekombinant lakkazın farklı endüstriyel kollardaki kullanımı ile ilgili çalışmalar devam etmekte 
olup henüz laboratuar ölçeğini geçememiştir. 

Anahtar kelimeler: Lakkaz enzimi, Rekombinant enzim üretimi, Fenoloksidazlar, Endüstriyel 
enzimler
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Amaç: Kalp kası dokusunun beslenmesi ve miyokard infarktüsü (MI) görülme sıklığının 
azalmasında anjiogenez önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte kalp dokusunda anjiogenez 
inhibisyonuyla yeterli koroner damarların oluşamamasından dolayı kalp dokusu beslenememektedir 
ve doku ölümleri gerçekleşmektedir. Bu çalışmada anjiogenezi inhibe eden kardiyak hastalıkların 
patogenezinde etkili olan matriks metalloproteinazlardan MMP-2 ve MMP-9 genlerindeki tek 
nükleotid değişikliklerinin MI ile ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntem: Çalışmaya Gaziantep bölgesinde bulunan Şehitkamil Devlet Hastanesi 
Kardiyoloji birimi tarafından MI tanısı konmuş 300hasta ve kendisi ve birinci derece yakınlarında 
herhangi bir kalp rahatsızlığı bulunmayan 150 sağlıklı birey olmak üzere toplam 450 birey dahil 
edilmiştir. Bireylerden toplanan kan örneklerinden DNA izolasyonu gerçekleştirilmiş ve hedef 
bölgeler PCR ile çoğaltılmıştır. PCR ürünleri öncelikle ürün büyüklüklerine göre %2-3 lük agaroz 
jelde yürütülüp doğrulandıktan sonra restriksiyon enzimleri ile kesilmiştir. Kesilen PCR ürünleri 
ürün büyüklüklerine göre %2-3 lük agaroz jelde yürütülmüştür. UV ışık altında görüntülenen 
bantlardan bu iki gen bölgesinin SNP sıklığı tayin edilmiştir. 
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Bulgular: MMP-2 geninin 735 C/T bölgesinde hasta grubuna ait 100 bireyde (%33) CT genotipi, 
190 bireyde (%63) ise TT genotipi saptanmıştır. MMP- 2 geninin 1575 G/A bölgesinde hasta 
grubundan 135 bireyde (%45) GA genotipi, 140 bireyde (%47) AA genotipi saptanmıştır. MMP-9 
geninin 1562 C/T bölgesinde hasta grubuna ait 200 bireyde (%67) CT genotipi, 80 bireyde (% 27) 
TT genotipi saptanmıştır. Kontrol grubunda ise MMP-2 geninin 735 C/T bölgesinde CC genotipi 
150 bireyde (%100) gözlenmiştir. 1575 G/A bölgesinde ise GG genotipi 145 bireyde (% 97) 
saptanmıştır. MMP-9 geninin 1562 C/T bölgesinde CC genotipi 150 bireyde (%100) saptanmıştır.

Sonuç ve Tartışma: Miyokard infarktüsü ile MMP-9 ve MMP-2 geninde meydana gelen 
polimorfizmler arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır (p<0.05). Buradan yola çıkarak erken 
MI tanısında MMP-2ve MMP-9 genlerinin aday belirteç olarak kullanılabileceği öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: MMP-2, MMP-9, MI, SNP.
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Amaç: Bu çalışmada Dicle Nehri’nden alınan Turcinoemacheilus kosswigi türünün karyolojik 
özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçların balık sitogenetiği ve Cobitoidea 
üstfamilyasının taksonomisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Gereçler ve Yöntemler: Dicle Nehri Kurmuşlu Deresi’nden (37º48’02,45’’N, 40º45’55,30’’E) 
22.07.2010 tarihinde Turcinoemacheilus kosswigi türüne ait örnek alınmıştır. Kromozom 
preparatlarının hazırlanmasında havada kurutma tekniği modifiye edilerek kullanılmıştır.

Bulgular: Dicle Nehri’nden alınan Turcinoemacheilus kosswigi örneğinden elde edilen 
preperatlardan hazırlanan toplam 20 metafaz plaklarından bu türün 4 çift metasentrik, 8 çift 
submeta-subtelosentrik ve 13 çift akrosentrik kromozom ile 2n=50 ve NF=74 olduğu tespit 
edilmiştir. İncelenen örnekte morfolojik olarak eşey kromozom farklılaşması gözlenmemiştir.

Sonuç ve Tartışma: Dicle Nehri’nden alınan Turcinoemacheilus kosswigi türünde Fırat Nehri’nden 
alınan örneklere göre submeta-subtelosentrik kromozom sayısı bir çift fazla iken akrosentrik 
kromozom sayısının bir çift eksik olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Turcinoemacheilus kosswigi , Dicle Nehri, karyotip, kromozom
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