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Karakterizasyonu
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Amaç: Anoxybacillus flavithermus WK1 genomunda tanımlanan ve CE4 ailesine ait olası ksilanaz/
kitin deasetilaz enzimi kodladığı belirlenen gen ekspresyon vektörüne klonlanmış, ekspresyon 
sonucu elde edilen protein saflaştırılmış ve biyokimyasal olarak karakterize edilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızda 2008 yılında genom projesi tamamlanan termofilik 
Anoxybacillus flavithermus WK1 bakterisine ait afcda geni (762 baz çifti) tarafından kodlanan 253 
amino asitlik (28,49297 kDa) protein, pET-15b ekspresyon vektörüne klonlanarak E.coli BL21(DE) 
hücrelerine aktarılmıştır. Genin kodladığı proteinin saflaştırılmasında Ni-afinite kromotografisi 
kullanılmıştır. Saf proteinin biyokimyasal karakterizasyonu için 405 nm’de p-nitrofenil asetat 
(Navarro-Fernández ve ark. 2007), 354 nm’de 4-metilumbelliferil asetat (Degrassi ve ark. 1998) 
ve 616 nm’de %0,01’lik BTB ve α-D(+)- glukoz pentaasetat substratları kullanılmış (Martínez-
Martínez ve ark. 2007) ve 96 kuyucuklu platede spektrometrik olarak enzimin asetil ksilan esteraz 
aktivitesi araştırılmıştır. Ayrıca 4-metilumbelliferil-β-D-ksiloprenozid, huş ağacı ksilanı ve α-naftil 
asetat substratları ile yapılan zimogram analizleri ile de enzimin ksilanaz (Kaçağan ve ark. 2008) ve 
asetil ksilan esteraz aktivitelerine bakılmıştır. Enzimin termal stabilitesi, metal iyonu bağımlılığı, 
optimum pH ve sıcaklık değerleri p-nitrofenil asetat kullanılarak 405 nm’de spektrometrik yöntemle 
belirlenmiştir. Gene ait korunmuş amino asitler ClustalW programı ile benzer amino asit sıralarının 
karşılaştırılması yoluyla bulunmuştur. Genin kodladığı üç boyutlu protein yapısının tahmini için 
I-Tasser sunucusu kullanılmıştır. Filogenetik benzerliğin belirlenmesi amacıyla Mega5 programı 
kullanılarak yakınlık ağacı oluşturulmuştur.

Bulgular: afcda geninin kodladığı AFCDA proteini pET-15b ekspresyon vektörüne HisTaq 
kuyruğu içerecek şekilde klonlanmış ve E.coli BL21(DE3) suşunda ekspres edilerek rekombinant 
olarak üretilerek saflaştırılmıştır. Saflaştırma işlemi SDS-PAGE yöntemi ile doğrulanmıştır. afcda 
geni 28, 49297 kDa büyüklüğünde bir proteini kodlamaktadır. Saflaştırılan proteinin aktivite 
tayini çalışmaları sonucunda AFCDA enziminin 4-metilumbelliferil asetat, p-nitrofenil asetat, 
substratlarından asetil gruplarının uzaklaştırılmasını sağlayarak asetil ksilan esteraz aktivitesi 
gösterdiği saptanmıştır. α-naftil asetat ile Fast Red tuzu kullanılarak yapılan zimogram analizi 
sonucunda ise esteraz aktivitesinin belirteci olarak jelde gözlenen kırmızı bant, enzimin asetil 
ksilan esteraz aktivitesine sahip olduğunu göstermiştir. huş ağacı ksilanı ve metilumbelliferil-
β-D-ksiloprenozid substratları ile yapılan zimogram analizlerinde jelde herhangi bir aktivite 
gözlenmemiştir. Buradan enzimin ksilanaz aktivitesine sahip olmadığı anlaşılmıştır. Enzimin 
pH: 5-11 arasında geniş bir aralıkta aktif olduğu, ancak optimum pH: 8.5’te aktivite gösterdiği 
belirlenmiştir. Termofilik karakterdeki enzimin optimum aktivite gösterdiği sıcaklık 70 oC olarak 
belirlenmiştir. Gene ait amino asit diziliminin CE4 ailesi enzimlerinin bilinen üyelerinin amino 
asit dizilimleri ile karşılaştırılması sonucu afcda geninde CE4 ailesi üyeleri arasında korunmuş 
olan motifler şu şekilde tespit edilmiştir: motif 1 (TFDI), motif 2 (MGYEYK), motif 3(VPTG), 
motif 4 (SKDWL) ve motif 5 (LHA). I-Tasser sunucusundan alınan verilere göre AFCDA enzimi 
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üç boyutlu yapı itibari ile CE4 ailesi üyeleri arasında en çok Bacillus subtilis pdaA proteinine 
benzemektedir. 

Sonuç ve Tartışma: Karbonhidrat esteraz 4 ailesi (CE4), asetilenmiş ksilan, kitin ve peptidoglukan 
gibi substratların N- ve ya O- deasetillenmesini katalize ederler. Bugüne kadar Anoxybacillus 
flavithermus WK1 türünde CE4 ailesine ait herhangi bir enzim karakterize edilmemiştir. İlk kez bu 
çalışma ile bir CE4 ailesi üyesi bir enzim bu türde rekombinant olarak üretilerek farklı substratlar ile 
aktivitesi araştırılmış ve asetil ksilan esteraz aktivitesi belirlenmiştir. Asetil ksilan esteraz enzimleri 
mikrobiyal enzimlerdir ve değişik derecelerde polimerize olmuş ve asetillenmiş doğal ksilan’ın 
ksiloz birimlerinin 2. ve/veya 3. pozisyonlarındaki O-asetil gruplarının ester bağının hidrolizini 
katalizlerler. CE4 ailesi enzimlerinde korunmuş beş amino asit motifi bulunmaktadır. afcda 
geninde bu beş motiften 2. motifte yer alan korunmuş amino asitlerin hiç biri bulunmamaktadır. 
Yine bu aile üyeleri Bacillus subtilis PdaA ve Clostridium thermocellum CE4 hariç His-His-Asp 
korunmuş katalitik üçlüsünü içermektedirler. Ancak afcda geninde bu üçlü korunmamış olmakla 
beraber korunmuş 4 amino asitin (D64A, P155A, D190A, H209A) değiştirilmesi ile elde edilecek 
rekombinant mutant proteinler ile aktivite için önemli olan katalitik residülerin belirlenmesi 
çalışmalarına devam edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ksilanaz/kitin deasetilaz, Anoxybacillus flavithermus WK1, biyokimyasal 
karakterizasyon.
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Amaç: Ekstrasellüler matriks (ECM) gelişim ve morfogenez açısından gerekli hücresel ortamları 
hazırlamak açısından önemlidir. Matriks metalloproteinazlar ECM yıkımına karışan proteinazlardır. 
Bu enzimlerin kontrolündeki bozukluklar artrit, kanser, doku ülserleri, atheroskleroz gibi çeşitli 
hastalıklara yol açabilir. Bu çalışmada deneysel diyabet oluşturulmuş farelerin ince barsaklarında 
MMP düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntem: Deneysel diyabet oluşturmak için materyal olarak Ege Üniversitesi Hayvan 
Deneyleri Etik Kurulunun izni doğrultusunda sekizer adet Balb/c türü fare kullanılmıştır. Bu amaçla, 
uygulama grubuna 250 mg/g oranında streptozotocin, kontrol grubuna ise aynı oranda sitrat tampon 
intraperitonal olarak enjekte edilmiştir. Uygulamadan 1 hafta sonra kan glikoz düzeyleri 200 mg/
dl üzerinde olan hayvanlar diyabet hastası olarak değerlendirilmiştir. Disekte edilen hayvanlardan 
alınan barsak dokuları uygun fiksasyon işlemlerinden sonra parafine gömülmüş ve alınan kesitlere 
matriks metalloproteinaz I (MMP1), MMP2 ve MMP14’e karşı monoklonal antikorlar kullanılarak 
immunohistokimya uygulamaları yapılmıştır.

Bulgular: Yapılan mikroskobik incelemeler sonucunda kontrol grubuna ait barsak dokularında 
MMP1’in özellikle goblet hücrelerinde yerleştiği, diyabetli grupta ise bu hücrelerde MMP1 


