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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

 

Clostridium perfringens Tip A İntoksikasyonları İçin Koruyucu ve Tedavi Edici Amaçlı 

Rekombinant Enterotoksin, Alfa ve Beta2 toksin geliştirilmesi. 

 

 Clostridial toksinler, hem insanlarda hem de hayvanlarda çok çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilenClostridium 

perfringens'in temel patojenik virulansıdır.C. perfringens alfa toksin gaz kangreninde, hemoliz, trombosit 

agregasyonunda, kan damarlarının kasılmasında, süperoksit üretiminde, sitokin storm oluşumundave sonuç 

olarak ölüm meydana gelmesinde önemlidir.C. perfringensenterotoksin(CPE) gıda kaynaklı ve gıda kaynaklı 

olmayan insan gastrointestinal hastalıklarından ve gastrointestinal semptomlardansorumludur.C. perfringens 

beta2 toksini (CPB2) nekrotik enterite önemli bir virulans faktörüdür ve insanlardaki ve evcil hayvanlardaki 

gastrointestinal hastalıklardapotansiyel bir aksesuar toksindir. Rekombinant toksin, Clostridial toksinlere karşı 

potansiyel koruyucu ve tedavi edici adaylarıdır.  

 
 Anahtar Kelimeler: Clostridium perfringens, Alfatoksin, Enterotoksin, Beta2 toksin, Recombinant 

teknoloji  

 

Development of Recombinant Enterotoxin, Alpha and Beta2 Toxins for Preventive and Therapeutic 

Purposes for Clostridium perfringens Type A İntoxications. 

Clostridial toxins are main pathogenic virulence of Clostridium perfringens that have been 

associated with a wide range of diseases in both humans and domestic animals. Clostridium 

perfringens alpha-toxin is an important agent in gas gangrene and causes hemolysis, platelet 

aggregation, contraction of blood vessels, superoxide generation, cytokine storm, and ultimately 

death. C. perfringens enterotoxin (CPE) is responsible for causing the gastrointestinal symptoms of 

several C. perfringens food- and nonfood-borne human gastrointestinal diseases. C. perfringens 

beta2 toxin (CPB2) is an important virulent factor of necrotic enteritis and a potential accessory 

toxin in gastrointestınal diseases of humans and domestic animals. The use of recombinant toxin 

against different types of toxins may be an effective approach in the prevention and therapeutic of 

intoxication caused produced by C. perfringens. 

Keywords:Clostridium perfringens, Alpha‐toxin, Enterotoxin, Beta2 toxin, Recombinant 

technology, 
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II. Amaç ve Kapsam  

Araştırmanın temel amacı, Clostridium perfringens Tip A intoksikasyonları için koruyucu ve tedavi 

edici amaçlı rekombinant Enterotoksin, Alfa ve Beta2 toksin geliştirilmesidir. Bu amaçla dünya çapında 

ve özellikle Türkiye’ de en sık izole edilen clostridium perfringens type A’ ya karşı rekombinant 

toksinler geliştirip; bu toksinlerin koruyucu ve tedavi amaçla kullanımı hedeflenmektedir. 

Clostridial toksinler, hem insanlarda hem de hayvanlarda çok çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilen 

Clostridium perfringens'in temel patojenik virulansıdır. C. perfringens alfa toksin gaz kangreninde, 

hemoliz, trombosit agregasyonunda, kan damarlarının kasılmasında, süperoksit üretiminde, sitokin storm 

oluşumundave sonuç olarak ölüm meydana gelmesinde önemlidir.C. perfringens enterotoksin(CPE) gıda 

kaynaklı ve gıda kaynaklı olmayan insan gastrointestinal hastalıklarından ve gastrointestinal 

semptomlardansorumludur.C. perfringens beta2 toksini (CPB2) nekrotik enterite önemli bir virulans 

faktörüdür ve insanlardaki ve evcil hayvanlardaki gastrointestinal hastalıklardapotansiyel bir aksesuar 

toksindir. Rekombinant toksin, Clostridial toksinlere karşı potansiyel koruyucu ve tedavi edici 

adaylarıdır. 

          Önerilen tez çalışmasının konusu, Clostridium perfringens tip A intoksikasyonları için koruyucu 

ve tedavi edici amaçlı rekombinant enterotoksin, Alfa ve Beta2 toksin geliştirilmesidir. Clostridium 

perfringens, Clostridiaceae familyasında, anaerobik, gram pozitif, sporlu, hareketsiz, çubuk formunda 

bir bakteridir. Etken alfa, beta, gama, epsilon ve iota toksinleri ile lesitinaz, hemolizin, hiyalurinidaz, 

kollogenaz, DNase (deoksiribonükleaz) ve amilaz gibi hidrolitik enzimlerine göre A, B, C, D ve E olmak 

üzere tiplendirilir. Clostridium perfringens, doğada, hayvanların ve insanların bağırsaklarında yaygın 

olarak bulunan bir bakteridir. Ubiquiter özelliği, sporlu olması ve çevresel koşullara direnç göstermesi, 

gıdaların etkenle kontaminasyon riskini arttırırken, korunma ve kontrolünü zorlaştırmaktadır (Linch ve 

ark, 2006; Maclane ve ark., 2013). Clostridium perfringens Toksinleri Clostridium perfringens’in neden 

olduğu ve hafif seyirli gıda infeksiyonlarından, ölümcül nekrozlara kadar değişebilen hastalık 

tablolarının oluşumunda etkili 16 farklı virülens faktörü bulunmaktadır. Bunlardan 12 tanesi ürettiği 

toksinlerdir diğer önemli virülens faktörleri arasında enterotoksin, hemolizin, nöraminidaz (sialidaz) ve 

etkenin dinamik metabolik aktivitesi yer almaktadır (Rodd ve Cole, 1991). 

Kromozom Tarafından Kodlanan Toksinler 

 Alfa-toxin (CPA or PLC): Clostridium perfringens’in tüm tipleri tarafından üretilen Alfa-toksin 43-kDa 

ağırlığında bir fosfolipazdır. Her türdeki C. perfringens suşları hem fosfolipaz C (PLC) hem de 

sfingomiyelinaz aktivitesine sahip bir çinko-metallophospholipase C olan CPA üretebilir. Alfa- toksin’i 

kodlayan gen cpa, kromozomal olarak yerleşmiştir ve replikasyonu kontrol eden bölgeye yakındır. Alfa-
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toksin, yüklü fosforilkolin baş gruplarını konakçı hücre fosfolipit çift tabakalarının dış yüzeyinden 

koparır ve bu şekilde konakçı hücre membranlarının fonksiyonunu bozarak hücre lizizine ve doku 

nekrozuna yol açmaktadır. Biyolojik açıdan CPA yapısının analizi, iki aktif alana sahip olduğunu ortaya 

koymaktadır. Birinci enzimin tek aktif bölgesini kapsayan bir N-terminal α-helikal alan ve diğeri hem 

sitolitik hem de toksik aktivite için gerekli olan bir C-terminal β sandviç alanını içermektedir. Her iki 

alan da immünojeniktir, ancak yalnızca C-terminal bölgesi koruyucu bağışıklık tepkisini uyarmaktadır. 

CPA'nın C-terminal bölgesi, ökaryotik proteinlerin, örneğin, sinaptotagmin ve pankreatiklipaz gibi C2 

lipid bağlanma domaini ile yapısal benzerliğe sahiptir, CPA’nın bu membran bağlanma alanı, toksisitesi 

ve immunoprotectivitesi için gereklidir( Naylor ve ark., 1998; Titball ve ark., 1999; Sakurayi ve ark., 

2004; Neeson ve ark., 2007). Clostridium perfringens’in ürettiği bu toksin insanlarda gazlı gangrene 

neden olmaktadır. Ayrıca Alfa- toksin’in ani bebek ölümlerinde (SIDS, sudden infant death syndrome) 

etkili olduğu bildirilmektedir (Titball ve ark. 1999). 

Perfringolysin O  

Perfringolisin O (PFO) tüm C. perfringens türleri tarafından üretilebilir;bununla birlikte, pfoA geni, bir 

kromozomal enterotoksin geni taşıyan birçok gıda zehirlenmesi suşu türü bilinmektedir. Ayrıca pfoA 

geni tarafından kodlanan bu toksin, gazlı gangren de doku nekrozuyla ilişkilidir ve etkilenen bölgelerde 

polimorf nükleer lökositleri yok etmektedir. Streptolizin O, listeriolizin O, tetanolizin gibi tiol-aktive 

toksinler ile aynı grupta yer almaktadır. Bu toksinlerin ortak özelliği kolesterolü reseptör olarak 

kullanarak, hedef hücre membranlarında büyük porlar oluşturmasıdır(Rood ve ark.,1991; Tweten ve ark., 

2005; Dunstone ve Tweten., 2012) 

Kromozomal veya Plasmid Tarafından Kodlanan Toksinler 

ClostridiumPerfringens Enterotoxin (CPE): Clostridium perfringens enterotoksin (CPE) bazı A, C, D 

ve E türleri tarafından üretilir ancak herhangi bir bilgi tip B tarafından üretilmesine dayir 

belirlenmemiştir. (Miyamoto ve ark., 2008; Sayeed ve MaClane., 2010). Clostridium perfringens 

enterotoxin yapısı son zamanlarda X-ışını kristalografisi ile çözülmüştür ve bu toksini küçük por 

oluşturucu toksinlerin aerolizin ailesine atamıştır. Ayrıca, bu yapısal analizler, mutajenez çalışmaları ile 

birleştirilmiştir ve CPE'nin, claudin reseptörlerine bağlanan bir Cterminal bölge içerdiğini ve 

oligomerizasyona ve membran yerleştirmeye aracılık ederek por oluşumu için kritik olan iki yarıdan 

oluşan bir N-terminal alanına sahip olmasını ortaya atmıştır(Jihong ve ark.,2013). 

CPE’nin sitotoksik etkisi, toksinin tightjunction proteinlerinin claudin reseptörlerine bağlanmasıyla 

başlamaktadır ve membran permeabilitesini bozarak, hücre içi sıvısı ve iyon kaybına neden olmaktadır. 

CPE’nin etkisi ardından ince bağırsak villi uçlarında hasar, villilerde kısalma ve epitel hücrelerde 

deskuamasyon tespit edilen histopatolojik değişikliklerdir. Enterotoksin salınımını regüle eden cpegeni 
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hem kromozomal hem de plazmidal olabilmektedir. Gıda zehirlenmelerine neden olan etkenlerde cpe 

geninin kromozomal olarak taşındığı, diğer hastalıklar ve hayvanlardan elde edilen suşlarda plazmidal 

olduğu belirlenmiştir. Cpe genini kromozomal olarak taşıyan etkenlerin vejetatif formlarının, sporlarının 

ve ürettikleri enterotoksinlerin, plazmidal olanlara oranla sıcaklığı daha dirençli olduğu bildirilmektedir 

(Rood, 1998; McClane, 2007; Jihong ve ark.,2013) 

Plazmit Tarafından KodlananToksinler 

 Beta-toksin: Beta-toksin (CPB), Staphylococcus aureus'un por-oluşturan toksinleri ile % 20- 28 arasında 

amino asit dizi benzerliği göstermektedir. Clostridium perfringens tip B ve C tarafından üretilen, letal ve 

nekrotik toksindir, ısıya dirençli ve tripsine karşı fazla duyarlı olması en önemli özelliklerindendir. 

Normal şartlarda ince bağırsaklarda salgılanan tripsin ile kolayca inhibe olan β- toksin, açlık 

durumlarında tripsinin azalması veya tripsin inhibitörü içeren tatlı patates gibi gıdaların tüketilmesi 

sonrasında etkisini göstermektedir. Clostridium perfringens tip C insanlarda ve hayvanlarda enteritis 

nekrotikansa neden olmaktadır (Rood ve Cole, 1991, Petit ve ark., 1999; Jihong ve ark.,2013). Beta-

toksin, fosfotidil kolin ve kolesterolden oluşan iki katmanlı kanallar oluşturmaktadır. Bu kanallar Na+ 

ve K+ gibi katyonlara karşı selektiftir. Toksinin nöromusküler kavşaklara karşı affinitesi olduğu ve bu 

bölgelerde oluşturduğu katyon selektif kanallarla Na+ ve K+ dengesini bozarak, depolarizasyona neden 

olduğu bildirilmiştir. Beta - toksin, cpb genini taşıyan bir virülens plazmidi tarafından 

kodlanmaktadır(Shatursky ve ark, 2000;McClane ve ark., 2013). 

Beta2-toksin: Adına rağmen, Beta2 toksini (CPB2), CPB ile %15 dizi benzerliğine sahiptir.Tüm 

clostridium perfringens türleri tarafından üretilebilen bu toksinin iki önemli varyantı (birçok alt varyanta 

sahiptir) tanımlanmıştır. Bazı cpb2-pozitif suşlarıncpb2geninde prematür stopkodon vardır; bununla 

birlikte, in vitro aminoglikozid tedavisinde, bu suşlar tarafından CPB2 ekspresyonunu restore etmek için 

ribozomal frameshift uyarmasını başlatır. Bu toksin, Gine domuzu bağırsağında hemorajik nekrozu 

indüklediği bildirilmiştir(Gilbert ve ark., 1997; Vilei ve ark., 2005;Jihong ve ark.,2013). 

Clostridium perfringens Kaynaklı Enfeksiyon Hastalıklarının Patogenezi 

Klostridyal Miyonekroz veya Gaz Kangren 

 Gazlı kangren, insanların klasik bakteriyel hastalıklarından biridir. Hastalığın patogenezi, Clostridium 

perfringens tip A'nın vejetatif hücreleri veya sporları, büyük bir travmatik yaralanma veya cerrahi bir 

yarayla vücut boşluğuna girmesi ve infekte etmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. etkenin toprak veya diğer 

çevresel kotaminantlardan travma veya cerrahi müdahale sonucu oluşan yaradaki yumuşak dokuya 

ulaşması, diğeri ise yaralanan bölgelerde kan akımının bozulmasına bağlı oluşan oksijenden fakir 

alanların etkenin üremesi için ideal ortam oluşturmasıdır. Etken antibiyotik tedavisi ve cerrahi müdahale 

kombinasyonu ile hızlı bir şekilde kontrol edilmezse, hastada hızlı bir şekilde sistemik toksemi ve şok 
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oluşturur; toksinler vücudun hemodinamik sistemleri üzerinde etki ederek ölüme neden olur. Hastalıkta 

rol oynayan birincil toksin α-toksin, enzimatik aktiviteye sahip olduğunu gösteren ilk bakteri toksinidir. 

Clostridium perfringens Tip A’nın, ürettiği α-toksin fosfolipaz C ve sfingomiyelinaz aktivitelerine sahip 

ölümcül bir dermonekrotik toksindir (Rood., 1998; Stevens ve Bryant, 2002). 

Gıda İntoksikasyonu 

Clostridium perfringens, hem histotoksik hastalıklara hem de bağırsak hastalıklarına, yani enterit veya 

enterotoksemiye (bağırsakta üretilen toksinler dolaşıma emilir ve daha sonra beyne zarar verir) neden 

olan en etkili patojendir. Gıda infeksiyonu, cpe geni taşıyan Clostridium perfringens Tip A ile kontamine 

gıdaların tüketilmesi sonucu oluşmaktadır. Clostridium perfringens kaynaklı gıda infeksiyonlarının 

patogenezinde gıdalara uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleri önemlidir. Etin veya eti içeren 

yiyeceklerin uygun olmayan şekilde ısıtılması, depolanması veya yeniden ısıtılması, Clostridium 

perfringens sporlarının germinasyonuna ve vejetatif hücrelerin hızla büyümesine yol açmaktadır. 

İncebağırsakta sporülasyon sonucu enterotoksin açığa çıktığında, epitel hücrelere 

bağlanarak,oluşturduğu doku hasarını takiben, sıvı ve iyon kaybı görülmektedir..(Rood,1998; Uzal ve 

ark., 2014). 

Enteritis Nekrotikans 

 Clostridium perfringens Beta2 toksini (CPB2) hem hayvanlarda hem de insanlarda önemli bir nekrotik 

enterit faktörüdür. Bununla birlikte, patojen rolleri ve fonksiyonel mekanizmaları ile ilgili çalışmalar, 

purifikasyon zorluğu ve bu toksine karşı spesifik antikorların olmaması nedeniyle engellenmiştir. 

Clostridium perfringens tip C tarafından üretilen β-toksinin neden olduğu enteritis nekrotikans 

kontmaine gıdaların tüketilmesi ile, abdominal kramplar, kanlı diyare, kusma gibi semptomlarla 

karakterizedir. Bağırsaktaki cpb2-pozitif C. perfringens suşlarının varlığı insanlardaki bağırsak 

hastalıklarıyla ilişkilendirilmiştir. Bağırsakta oluşan nekrotik yangının, ilerleyen aşamalarda bağırsak 

obstrüksiyonları ve sistemik toksemi sonucu ölümlere neden olduğu bilinmektedir. Hastalığın mortalitesi 

% 15-25 arasında değişmektedir (Brynested ve Granum, 2002; Zeng ve ark., 2016). 

III. Materyal ve Yöntem  

 

1-Kullanılan Suşun Seçimi: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 

Anabilim Dalı Kültür Koleksiyonu’nda yer alan daha önce Anabilim Dalında Refrans Suş olarak 

kullanılan; Clostridium perfringens ATCC13124 (cpa gene için), NCTC 8239 (cpa, cpe genler için), 

ATCC 3626 (etx, cpb gen için) suşları kullanıldı. 

2-Bakteriyel Genom İzolasyonu: DNA ekstraksiyonu için Boiling tekniği kullanıldı Cooked Mea 

tMedium içerisinde muhafaza edilen suşlar yine Cooked Meat Medium kullanılarak 37 °C’de, 24 saat 
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anaerob ortamda zenginleştirildi. Kültürlerden 1’er ml eppendorf tüplere alınarak 10 °C’de 12 000g’de 

3 dakika santrifüj yapıldıktan sonra üstte kalan süpernatant sıvı atılarak tüpte kalan pellet üzerine 200 μl 

steril ultra saf su ilave edildi ve vortekslenip daha sonra örnekler su banyosunda 95°C’de 20 dakika 

bekletildi. Su banyosundan çıkartılan örnekler 12 000g’de 3 dakika daha santrifüj edilerek DNA 

ekstraksiyonu tamamlanıp ve elde edilen ekstraktlar PCR işlemi yapılana kadar -20°C’de muhafaza 

edildi. 

3- Hedef Genom Bölgesinin PCR ile Çoğaltılması: Alfa toxin (Cpa, ATCC13124) ve beta2 toxin 

(Cpb2, ATCC 3626) ve enterotoxin(Cpe, NCTC 8239)’lerin C-terminal bölgeleri seçildi ve Fusion 

TaqPolimeraz (ThermoScientific) ile PCR analizi gerçekleştirildi. Bu çalışma için tasarlanmış primerler 

bir yazılım (CLC, Main WorkBench, Danimarka) ile tasarlandı.  Primerlerin tasarımında Dünya Gen 

Bankası (GenBank) arşivine daha önce girilen genom dizilerinden yararlandı ve Sunulan bu primerler ile                   

C-terminal bölgesinin çoğaltılması hedeflendi. Bu amaçla uygulanacak PCR için standart reaksiyon 

karışımı hazırlandı ve reaksiyon basamaklarına ait ısı değerleri gradient termal çevirici ile optimize edild 

 

PRİMER                         Primer sekansları bp (size gene ) 

Alpha-full-F: CGGAATTC AATGAAAAGAAAGATTTGT  

Alpha-full-R: CCCTCGAG TTTTATATTATAAGTTGAATT  

 

 

1194 

CT-Alpha-F: CGGAATTC AAAAGAACTAGTAGCTTACAT  

CT-Alpha-R: CCCTCGAG ATTTTATATTATAAGTTGA  

 

 

347 

Cpe-Full-F: CGGAATTC ATGCTTAGTAACAATTTAAATCC  

 

Cpe-Full-R: CCCTCGAG AAATTTTTGAAATAATATTGAATAAGG  

 

 

958 

 

CT- Cpe-F: CGGAATTC AGATGTGTTTTAACAGTTCCATCTAC 

 

CT- Cpe-R: CCCTCGAG TAAAATTTTTGAAATAATATTGAATAAGGG 

 

 

 

407 

Cpb2-Full-F: CGGAATTC ACAAAATGAAAAAATTAATAGTAAAAG  

 

Cpb2-Full-R: CCCTCGAG ATAACAATAACCCTCACCAAATAC  

 

798 

 

 CT-Cpb2-FWD: CGGAATTC CACCAAGTTTCAGAACTCA  

 CT-Cpb2-REV : CCCTCGAG CAATAACCCTCACCAAATAC  

 

 

355 

 

Bu çalışma için primerler CLC, Main WorkBench, Danimarka ile tasarlandı. 

   

 CGGAATTC :  Restriction enzyme EcoRI 

 CCCTCGAG: Restriction enzyme XhoI 
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4.  E.Coli'de rCPA, rCPE ve rCPB2 ifade eden Plasmid'in Hazırlanması: Sekansları teyit 

edilmiş PCR cpa, cpe ve cpb2 gen DNA'sı ayrıca, pET28a bakteri ekspresyon vektörünün His-tagged 

akışına uygun, restriction sitesine klonlandı.  Elde edilen plazmit, pET-CPB2, pET-CPE ve pET-CPA 

olarak tanımlanıp ve His-tagged CPB2, CPA ve CPE proteininin ekspresyonunun indüksiyonu için 

plazmitler E. coli BL21 (DE3) hücrelerine transfer edildi. 

 

pET-28a(+).dna 

 

 

 

 H2O : 11.96 

 5x Phusion HF Buffer : 4ul  

 10 mM dNTPs : 1ul 

 Forward primer:0.5ul 

 Revers primer :0.5ul 

 Template DNA: 2ul 

 Phusion DNApolymerase: 

0.4ul 

 

Initial Denaturation:    98 °c                30s  

Denaturation:               98 °c                5-10s  

Annealing Alpha  

 
60°c                 

 

 

 

 

10-30s 

 

 

 

 

 

30cyclus 

CT-Allpha 

 
61°c                

Cpe  

 
64°c                

CT-Cpe 66°c                

Cpb2  

 
62°c                

CT-Cpb2 

 
68°c                

Extention 72°c                15-30kb  

Final extention 72°c  

4  °c           

5-10 dk  
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pET-CPB2, pET-CPE ve pET-CPA plasmidlerin hazırlanmasının protocolu: 

 

pET-28a(+).dna kes 

pET-28a plazmid kesimi:  

pET-28a plazmid 3µL(1µg) 

Fast Digest 10× Buffer     2µL 

EcoRI enzimi                  1µL 

XhOI enzimi   1µL 

Su   13 µL 

 Toplam 20µL 

37ºC de 15 dakika tutulacaktır. 

ligasyon protokolü: 

İnsert DNA 4µL 

Vector DNA 2µL 

10X T4 DNA Ligase Buffer 2µL 

T4 DNA Ligase 1µL 

su 12 µL 

 Toplam 20µL 

22ºC de 1 saat bekletilecektir 
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BL21 (DE3) ekspresyon konakçı hücrelerine competent bakteriye transformasyon protokolu 

Rekombinant plazmid daha sonra kimyasal olarak yetkin E. coli BL21 (DE3) ekspresyon konakçı 

hücrelerine ısı şoku yöntemiyle dönüştürüldü ve daha sonra plazmitleri başarıyla birleştiren kolonilerin 

seçimine izin vermek için kanamisin (50 ug / mL) içeren agar plakasına yayıldı. Plazmid DNA 

ekstraksiyonu, GeneJET Plasmid Maxiprep Kit(Thermo Scientific™) kullanılarak yapıldı. 

 

1µL ligasyon ürünü 50µL competent bakteriye eklenip ve daha sonra 30 dakika 

buzda bekletildi 

42ºC de 90 saniye bekletildi 

600µL SOC media ve 37ºC de 250rpm de 45 dakika bırakıldı. 

kanamisin (50 ug / mL) içeren agar plakasına yayıldı 100µL elde olan 

bakteriden yayıp ve 37ºC de 16-24 saat tutuldu. 

 

Pozitif koloni doğrulama     

Taq polimeraz 10× buffer              3 µL 

MgCl2 25mM                               2 µL 

Forward primer                              0.3 µL 

Revers primer                                0.3 µL 

dNTP 10mM                                0.5 µL 

Su                                                 23.9 µL 

Tek bakteri koloni 

     Toplam 30 µL 

Koloni PCR Programı 

94ºC                                5 dakika 

94ºC                                1 dakika 

Tm calculater                  30 saniye 

72ºC                                2 dakika          30×siklüs 

72ºC                                10 dakika 
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5. Rekombinant CPA Toksin (rCPA), CPE Toksin(rCPE), CPb2 Toksin(rCPb2) 

ekspresyonunun başlatılması:Yukarıdaki pET-CPB2, pET-CPE ve pET-CPA plazmitleri, E. coli BL21 

(DE3) competent cell’e transfere edildi ve pET28a için Kanamycin antibiyotiki kullanıldı. Koloniler 

seçildikten sonra LB/kanamycin kültürüne inüküle edildi ve  250 rpm’de O/N olarak 37°C incubatürde 

shake oldu (kanamycin konsantrasyonu 50 μg/ml). Kültürlenmiş bakteri hücreleri, transgen 

ekspresyonunun indüksiyonu için kullanıldı. O/N kültürden %1(V/V) oranında kanamycin içeren (50 

μg/ml) LB broth medium içerisine inoküle edilerek 37°C’de bakterinin logaritmik faza ulaşana kadar 

inkübatöre ve 250 rpm’de shake bırakıldı ve OD600 (determined by optical density 600 nm)= 0,6 

ulaşıncaya kadar shake yapıldı. Bu aşamanı takiben IPTG (izopropil β-D-l-tiogalaktopiranosid), 1 mM 

konsantrasyonda kültür üzerine ilave edildi ve 4-5 saat boyunca 37 ° C'de shake devam edildi. Örnekleri 

1,000-3,000 x g'de 15 dakika süreyle 4 ° C'de santrifüj bırakıldı ve süpernatantı alınarak daha ileri analiz 

için -80 ° C'de pelletleri donduruldu. 

 

6.His-Tagged rCPA, rCPE ve rCPB2 Toksinlerinin Purifikasyonu: pET vektör sisteminde ifade 

edilen rCPA, rCPE ve rCPB2 His-tagged olduğunda nikel-nitrilotriasetik asit (Ni-NTA) kolonları 

kullanıldı. Hedef proteinin en yüksek purifiyesi için bir His-TAOLN gravite kolonu kullanıldı.Toplam 

protein ifadesi SDS-PAGE ile analiz edildi. 

 

8. SDS-PAGE ve İmmünoblotlama Testi (Western Blotting): Protein konsantrasyonu Bradford 

yöntemi ile belirlendi. İlgili proteinlerin ifadesi ve saflığı, proteinin % 12 sodium dodecyl Sulphate 

polyacrylamide jelinde (SDS-PAGE) çözündürülmesi, ardından Coomassie G250 blue silvir boyama ile 

tespit edildi. Eksperese olan Hisstagged proteinler western Blottan sonra His-tagged monoklonal antikor 

ile tesbit edildi. 
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IV. Analiz ve Bulgular 

 

PCR test: 1:  DNA Lader 1kbp, 2: Alpha toxin-full, 3: C-terminal-Alpha toxin, 4: CPE-Full, 5: C-terminal-

CPE, 6: Cpb2 , 7: C-terminal cpb2. 
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Transfeksiyon yapılan plate: Yukarıdaki pET-CPB2, pET-CPE ve pET-CPA plazmitleri, E. coli 

BL21 (DE3) competent cell’e transfere edildiğinden elde edilen koloniler Koloniler seçilerek 

LB/kanamycin kültürüne inüküle edildi ve  250 rpm’de O/N olarak 37°C incubatürde shake oldu 

(kanamycin konsantrasyonu 50 μg/ml).  

 

CT-Alpha-colony pcr sonuçları: Lb agarda üreyen kolonilerden kolony pcr yaparak ligasyonu yani 

insertin(alpha toxinin c-terminal bölgesinin) pET-28a vectorüne alınmasının doğrultusunda standart pcr 

yapıldı ve istene bp’de sonuç alındı elde edilen koloniler çoğaltmak için lb broth’a alınarak çoğaltıdı ve 

plasmid ekstraksiyon için hazırlandı. ikinci doğrulama restraction enzim kullanarak plazmid kesimi 

yapıldı 

 

 

CT-Cpe -colony pcr sonuçları: Lb agarda üreyen kolonilerden kolony pcr yaparak ligasyonu yani 

insertin(alpha toxinin c-terminal bölgesinin) pET-28a vectorüne alınmasının doğrultusunda standart pcr 
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yapıldı ve istene bp’de elde edilen koloniler çoğaltmak için lb broth’a alınarak çoğaltıdı ve plasmid 

ekstraksiyon için hazırlandı. İkinci doğrulama restraction enzim kullanarak plazmid kesimi yapıldı. 

 

 

 

 

CT-Cpb2 -colony pcr sonuçları: Lb agarda üreyen kolonilerden kolony pcr yaparak ligasyonu yani 

insertin(Cpb2 c-terminal bölgesinin) pET-28a vectorüne alınmasının doğrultusunda standart pcr yapıldı 

ve istene bp’de sonuç alındı elde edilen koloniler çoğaltmak için lb broth’a alınarak çoğaltıdı ve 

plasmid ekstraksiyon için hazırlandı. İkinci doğrulama restraction enzim kullanarak plazmid kesimi 

yapıldı. 

 

 SDS-PAGE ve İmmünoblotlama Testi (Western Blotting): 
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Protein konsantrasyonu Bradford yöntemi ile belirlendi. İlgili proteinlerin ifadesi ve saflığı, proteinin       

% 12 sodium dodecyl Sulphate polyacrylamide jelinde (SDS-PAGE) çözündürülmesi, ardından 

Coomassie G250 blue silvir boyama ile tespit edildi. Eksperese olan Hisstagged proteinler western 

Blottan sonra His-tagged monoklonal antikor ile tesbit edildi. 

 

 

V. Sonuç ve Öneriler  

Yapılan çalışmalar neticesinde C. perfringens'in  rekombinant toksinleri, koruyucu bağışıklık tepkisinin 

indüklenmesinde etkili olarak belirlenmiştir. Ayrıca toxinlerin yalnızca C-terminal bölgeleri koruma 

sağlayabilmeleri nedeni ile günümüzde bu konu üzerindeki çalışmalar artmaktadır. Bu sonuçlar 

sayesinde C-terminal bölgelerden elde edilen rekombinat aşılar ve anti serumlar bağışıklık sisteminin 

indüklenmesinde, antijene karşı koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılacaktır. 

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

Elde edilen recombinat proteinlerden gecekte anti serum ve aşı üretimi yapılması planlanmaktadır. 

İlaveten, bu recombinant proteinlerin antijen teşhis kitlerinde kullanmaları düşünülmektedir. 

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

VIII.  Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki 

Katkıları  
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