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Yapılan morfolojik, fizyolojik ve 
biyokimyasal testler sonucunda, Ağrı Diyadin 
kaplıcasından izole edilen birkaç termofilik bakteri 
izolatından bir tanesinin Anoxybacillus 
pushchinoensis bakterisine benzer olduğu 
gözlenmiş ve A8 izolatı olarak adlandırılmıştır. Bu 
benzerliğin genetiksel açıdan var olup olmadığının 
araştırılması için yapılan 16S rRNA gen analizi 
sonucunda izole edilen A8 suşunun Anoxybacillus 
pushchinoensis’e >%97, ayrıca yapılan DNA-DNA 
hibridizasyonu ile de %76.7 oranında benzediği 
görülmüştür. Bu sonuçlar dikkate alındığında A8 
suşunun Anoxybacillus pushchinoensis’e ait yeni bir 
suş olduğuna karar verilmiştir.  

İzole edilen A8 izolatının ksilanaz 
enziminin varlığı yönünden incelenmesi amacı ile 
%1 ksilan içeren agar petrilerinde yapılan test 
sonucu koloni etrafında çok geniş açık bir zon 
oluşturduğu gözlenmiştir. Bakteri %1 ksilan içeren 
sıvı besiyerine inoküle edilerek ksilanaz enzimi 
üretilmiştir. Gece kültürlerinden alınan süpernatant 
öncelikle liyofilizatorde 5 kat konsantre edilmiş, 
sonra amonyum sulfat çöktürmesi yapılmış, daha 
sonra  dializ ile amonyum sülfat uzaklaştırılarak 
ksilanaz enzimi yoğunlaştırılmıştır. Daha sonraki 
karakterizasyon çalışmalarında kullanmak için Q-
sepharose ve CM-sepharose kromotografileriyle 
enzim %90’ın üzerinde saflaştırılmıştır. Aktivite 
çalışmalarında %1 lik ksilan substrat olarak 
kullanıldı ve reaksiyonlar 50 mM fosfat 
tamponunda yapıldı. Enzimin aktivitesi hem 
spektrofotometrik olarak hem de zimogram olarak 
native jelde gösterildi. Enzimin optimum pH’sın 6,5 
ve optimum sıcaklığının 55 ºC olduğu belirlendi. 
Enzimin molekül ağırlığı yaklaşık 83 kDa ,Km ve 
Vmax değerlerinin ise sırasıyle 0,909 mg/ml ve 
59,88 U/mg olduğu tespit edildi. Bazı kimyasalların 
(Mg2+, Zn2+, DTT, Mn2+, Ca2+, Co2+, Hg2+, EDTA, 
Cu2+, Mn2+, Ca2+, Co2+ β-mercaptoethanol) değişik 
konsantrasyonlarda enzim aktivitesi üzerine etkisi 
araştırıldı. Ayrıca enzimin ksilan substratını 
parçalaması sonucu açığa çıkan ksiloz şekeri ince 
tabaka kromotografi (Thin Layer Choromotographi) 
yapılarak gösterildi. 

 

Anahtar Kelimeler: Anoxybacillus pushchinoensis 
A8, termofilik ksilanaz, ince tabaka kromotografisi 
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Bu çalışmada bir liken türü olan Peltigera 

rufescens (Weiss) Humb.’dan elde edilen metanol 
ekstraktı (MEPR)’nın Wistar ratlarda deneysel 
olarak oluşturulan akut ve kronik enflamasyon 
üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonuçları 
indometazin (IND) ve diklofenak (DIC) ticari  
ilaçları ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca karrageninle 
uyarılmış akut enflamasyon modelinde MEPR, IND 
ve DIC’nin oral uygulamalarının ardından rat 
pençelerinde nitrik oksit (NOS) sentaz enzim 
aktiviteleri araştırılmıştır. Biz bu çalışma ile 1) 
Kronik enflamasyon modelinde cotton-pellet’lerin 
ağırlığının MEPR’nin 200 mg/kg dozu, IND ve 
DIC ile muamele sonrasında kontrol grubuna göre 
önemli derecede azaltılırken; MEPR’nin %63.5, 
IND’nin %83.8 ve DIC’nin %76.1 anti-
antiproliferatif etkiye sahip olduğu, 2) MEPR’nin 
karrageninle uyarılmış pençe ödeminin gelişmesini 
IND ve DIC’den daha düşük oranda azalttığı 3) 
Kontrol grubu ile kıyaslandığında karrageninle 
uyarılmış modelde indüklenebilen nitric oksit 
sentaz (iNOS) aktivitesinin 2.57 kat artmış olduğu 
bununla birlikte MEPR, IND ve DIC gruplarında 
iNOS aktivitesinin azaltıldığı ve MEPR’nin 200 ve 
400 mg/kg dozlarının IND ve DIC’den daha fazla 
iNOS aktivitesini azalttığı tespit edilmiştir. Bu 
sonuçlar karrageninle uyarılmış akut ve cotton-
pelletler ile uyarılmış kronik enflamasyon modelleri 
kullanılarak MEPR’nin anti-enflamatuvar etkiye 
sahip olduğu ve bu etkinin iNOS aktivitesindeki 
azalmayla ilişkili olabileceği kanaatine varılmıştır. 
 


