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sokulmuş hücrelerde (L929, A549 insan hücre 
kültürleri) CpdA’nın anti-inflamatuar 
potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  Çalışma 
sonucunda CpdA’nın TNF ile uyarılmış hücrelerde 
oluşturulan yapay stres şartları altında gerçekleşen 
gen ekspresyonunda etkili olduğu western-blot ve 
Q-PCR sonuçları ile desteklenmiştir. Ayrıca yapılan 
in-vivo lusiferaz deneylerinde ticari bir farmasotik 
ürün olan immün-baskılayıcı dexamethasone ile 
karşılaştırıldığında bu bileşiğin akut inflamasyonda 
en az dexamethasone kadar etkili olduğu 
bulunmuştur. Bunun haricinde doz-cevabı testleri 
yapılarak CpdA’nın in-vivo olarak kullanılan 
hücrelerde etkili olduğu ispatlanmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler: CpdA, TNF, 
glukokortikoidler, inflamasyon, dexamethasone  
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D-glukoz izomeraz olarakta yaygın olarak 
adlandırılan D-ksiloz izomeraz (D-ksiloz keto-
izomeraz, E.C. 5.3.1.5) hem D-ksilozun D-ksiluloza 
izomerizasyonunu hem de D-glukozun D-fruktoza 
reaksiyonunu katalizler. Sahip olduğu yüksek ticari 
önemi nedeniyle enzimin mikroorganizma 
kaynakları, biyokimyasal özellikleri, çalışma 
mekanizması, özelliklerinin iyileştirilmesi gibi 
birçok özelliği araştırmacıların ilgi kaynağı 
olmuştur. Bu çalışmada Anoxybacillus gonensis 
ÇT1Sarı suşundan izole edilmiş olan D-glukoz 
izomeraz geni ekspresyon vektörüne klonlanmış, 
klonlanan enzim hücre ekstratından sırasıyla ısı 
şoku, iyon değişimi kromatografisi, hidrofobik 
etkileşim işlemleri ile saflaştırılmış ve 
biyokimyasal özellikleri ve kinetik parametreleri 
belirlenmiştir. Km’si 75 mM olan enzimin optimum 
pH’sı 6,5, optimum sıcaklığı 85°C’dir. Enzimin ısıl 
kararlılığı ve pH kararlılığı da belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Anoxybacillus, glukoz 
izomeraz  
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Aydın çamur kaplıcasından Anoxybacillus 

gonensis Ac-26 adlı termofilik bir bakteri suşu elde 
edilmiştir. Yürütülen çalışmalarla bu yeni izolatın 
arabinofuranosidaz enzimine sahip olduğu 
belirlendi. 

Bu çalışmada Anoxybacillus gonensis Ac-
26 suşunun arabinofuranosidaz geninin bir kısmı, 
bu enzime spesifik iki adet dejenerat primer 
kullanılarak genomik DNA’dan coğaltılıp pGEM-T 
Easy vektorüne klonlanarak sekans ettirilmiştir. 
Elde edilen bu bölgeden yola çıkılarak genin tüm 
sırasının elde edilmesi amacıyla invers PCR 
primerleri dizayn edilerek genin tüm sırası elde 
edildi. Anoxybacillus gonensis Ac-26  
arabinofuranosidaz geninin toplam uzunluğunun 
stop kodonu ile birlikte 1509 baz çifti olduğu, 
toplam 502 aminoasitlik bir proteini kodladığı 
belirlendi. 

Gen, pET-28a vektörünün NdeI ve HindIII 
bölgesine His-Taq kuyruk içerecek şekilde 
klonlanarak E.coli BL21 (DE3) hücrelerine 
transforme edildi.Protein T7 promotoru altında 
IPTG ile indüklenerek üretildi ve Promega His Taq 
protein saflaştırma kiti kullanılarak saflaştırıldı. 
Rekombinant protein SDS-PAGE’de yürütülerek 
yaklaşık 55 kDa’luk bir enzim olduğu gözlendi. 
Rekombinant enzimin karakterizasyonunda, p-
nitrofenil α-L-arabinofuranoside substrat olarak 
kullanıldı. Enzimin aktivitesi 50 mM fosfat 
tamponu içinde hem spektrofotometrik olarak hem 
de native jelde florojenik olarak gösterildi.  

Aktivite deneyleri sonucu Anoxybacillus 
gonensis Ac-26 Abf enziminin optimum pH’sın 6,0 
ve optimum sıcaklığının 65ºC olduğu belirlendi. 
Ayrıca optimum pH 6.0 da 24 saat %99 ve 
optimum sıcaklık 65ºC de 30 saat %98 stabil 
kalabilmektedir. Enzimin Km ve Vmax’ı sırasıyla 
0.139 mM ve 1019 U/mg olarak tespit edilmiştir. 
Enzim ayrıca Rye arabinan, sugar beet arabinan, oat 
spelt xylan’ı parçaladığı ince tabaka kromotografi 
(Thin Layer Cromotographi (TLC)) ile 
gösterilmiştir. Ayrıca bazı kimyasalların (CoCl2, 
HgCl2, CuSO4, MgCl2, CaCl2, β-merkapto etanol, 
DTT, EDTA) enzim aktivitesi üzerine etkisi değişik 
konsantrasyonlarda araştırılmıştır.  
 


