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O-ASETİLPEPTİDOGLUKAN ESTERAZ (APE1) ENZİMİNİN TEPKİME 

MEKANİZMASININ IN SİLİCO YÖNTEMLERLE AYDINLATILMASI 

ÖZET 

Enzimlerin katalitik mekanizmalarını anlamak daha etkili ve daha az yan etkiye sahip 

ilaçların geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Enzimlerin hesapsal kimya 

yöntemleri kullanılarak modellenmesi, deneyler için değerli bir tamamlayıcıdır ve bu 

çalışmalar sayesinde reaksiyon mekanizmaları ve rezidülerin rolleri ayrıntılı bir 

şekilde tanımlanabilir.  

O-asetilpeptidoglukan esteraz enzimi, SGNH hidrolaz süper ailesinin bir alt sınıfı 

olan karbonhidrat esteraz ailesinin üyesidir. Gonore, Neisseria gonorrheae'nin neden 

olduğu, cinsel yolla bulaşan bakteriyel bir enfeksiyondur. Antimikrobiyal direncin 

devam etmesi nedeniyle gonore, tedavi edilemeyen bir hastalık olma riski altındadır. 

Günümüzde β-laktam ve glikopeptitler gibi peptidoglikan sentezini hedefleyen 

antimikrobiyel maddelere karşı antibiyotik direnci ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yeni 

antibakteriyel hedeflerin tanımlanması ve geliştirilmesine acil bir ihtiyaç vardır. 

Antibiyotiklerin çalışma prensiplerinden biri de bakteri hücre duvarının geri 

dönüşümsüz yıkımı veya modifikasyonu sonucu patojen bakteriyi etkisiz hale 

getirmektir. Neisseria gonore’da bulunan Ape1 enziminin üç boyutlu yapısı 2014 

yılında belirlenmiş ve literatürde potansiyel antibakteriyel hedef olarak 

raporlanmıştır. Ape1'in temel fizyolojik fonksiyonu, peptidoglukanların de-O-

asetilasyonunu katalize etmektir. 

Literatürde Ape1’in hidroliz tepkimesi için iki farklı mekanizma önerilmiştir. 

Bunlardan ilki Pfeffer ve grubunun enzimin üç boyutlu yapısı tayin edilmeden önceki 

deneysel çalışmalarına dayanarak tek adımda gerçekleştiğini önerdikleri 

mekanizmadır. Bu mekanizmada tepkime basit olarak Ser80 nükleofilinin substratın 

(O-asetillenmiş MurNac) asetat grubundaki karbonil karbonuna saldırarak tetrahedral 

ara ürünü oluşturması ve oluşan yapının tekrar düzenlenerek ürün ve asil enzim ara 

ürünü meydana getirmesiyle gerçekleşir. Son adımda ise aktif  bölgede yer alan 

sulardan birinin tepkimeye katılması ile  asil enzim kompleksi suyla reaksiyona 

girerek, asetat ve protonlanmış halde Ser80 oluşur. Böylelikle enzim yeni bir 

katalitik döngü için hazır hale gelir. Williams vd. tarafından raporlanan enzimin üç 

boyutlu yapısının da belirlendiği çalışmada ise hidroliz tepkimesinin adım adım 

gerçekleştiği öne sürülmüştür. Tepkimedeki proton transferinin katalitik bir su 

molekülü yardımıyla gerçekleşebileceği diğer bir alternatif de bu tezde önerilmiştir. 

Bu tez kapsamındaki kuantum mekanik hesaplamalarda O-asetillenmiş MurNAC'ın 

hidroliz mekanizmasının bu üç olasılığı ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. 

Bu tez kapsamında enzimin O-asetilasyon ve rejenerasyon(de-O-asetilasyon) 

tepkime mekanizmaları farklı boyutlardaki model yapılar ile kuantum mekanik 

yöntemlerle aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

Tepkime mekanizmasının tam olarak anlaşılabilmesi, geçiş konumu ve ara yapıların 

belirlenebilmesi ve genel anlamda olası yollar hakkında detaylı bilgi edinmek 
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amacıyla model yapılar tanımlanmıştır. Bu modellerde en küçük temsili yapıdan 

başlayarak aşama aşama çalışılan sistemler büyütüldü ve beş model tasarlanarak aktif 

bölgede tepkimeye giren rezidü ve substratların geometrik parametrelerinin 

anlaşılması hedeflendi. Reaksiyon mekanizmasını anlamak için oluşturulan en küçük 

model sistemde serin rezidüsü etanol (CH3CH2OH) molekülü ile temsil edilmiş, O-

asetillenmiş MurNac rezidüsü ise metil propanoat (CH3CH2COOCH3) molekülü ile 

gösterilmiştir. Model II’de Model I’den farklı olarak peptidoglikanda yer alan 

MurNAc rezidüsü altılı şeker halkasının 2.pozisyonundaki asetamit (NHCOCH3) 

sübstitüyesi hesaplamalara tamemen dahil edilirken 3. pozisyonunda yer alan peptit 

zinciri metoksi (–OCH3 ) ile modellenmiştir. Ayrıca 1-4 bağlantı noktaları da 

kesilerek metoksi (–OCH3) ile tanımlanmıştır. Aktif bölgedeki His369 ve Asp366 

rezidülerinin tepkime mekanizmasına etkisinin anlaşılması için model III’te Asp366 

ve His369 rezidüleri C’dan kesilmiş ve metillenmiştir. Öte yandan O-asetillenmiş 

Murnac yapısı ise metil propanoat (CH3CH2COOCH3) molekülü ile temsil edilmeye 

devam edilmiştir. Model IV, Model III’ün genişletilmiş hali olup peptidoglikanda yer 

alan MurNAc rezidüsünün altılı şeker halkasının 2. pozisyonunda asetamit 

(NHCOCH3) sübstitüyesi hesaplamalara tamamen dahil edilirken 3. pozisyonunda 

yer alan peptit zinciri metoksi (–OCH3) ile modellenmiştir.  Model IV’e ise aktif 

bölgede bulunan ve oksianyon boşluğunu Ser80 ile birlikte oluşturan iki önemli 

rezidü, Gly236 ve Asn268 eklenerek Model V oluşturulmuştur. Aktif bölgede 

bulunan su moleküllerinin proton transferi aşamasında etkili olabileceği düşünülerek 

su molekülleri Model III ve Model IV ve Model V’te mekanizmaya açık şekilde 

(explicit) dahil edilmiştir. Model yapıların hesaplamaları, YFT hibrit 

fonksiyonellerinden M06-2X kullanılarak 6-31+G(d,p) seviyesinde 

gerçekleştirilmiştir. Çözücü ortamında gerçekleşen modellemeler için suyun 

dielektrik sabiti tanımlanarak G09 programında yer alan PCM yöntemi 

kullanılmıştır.  

Çalışılan tüm model sistemler (beş model) değerlendirildiğinde O-asetilasyon 

tepkimesinin yüksek enerji bariyerleri nedeniyle tek adımda gerçekleşme olasılığının 

bulunmadığı görülmüştür. Suyun yardımı tek adım mekanizma bariyerlerini 

düşürmesine rağmen elde edilen yüksek enerji bariyeri tek adım mekanizmasını 

olanaksız kılmıştır. Model III’e geçildiğinde, O-asetilasyon tepkimesinin ilk 

aşamasının His369 rezidüsünün yardımı ile gerçekleşmesi olasılığı değerlendirilmiş 

ve His369’un yer aldığı Model III - Model V sistemleri için uygulanmıştır. Ancak 

elde edilen enerji profillerinde ara ürünlerin enerjileri geçiş konumu yapılarının 

enerjileri ile uyumsuzluk göstermiştir. Bu nedenle, His369 desteğine ek olarak bir su 

molekülünün de proton transferinde yer aldığı alternatif mekanizma Model III - 

Model V için çalışılmıştır. Elde edilen bariyerler, incelenen diğer olası 

mekanizmalara oranla belirgin bir şekilde aşılabilir değerlere düşmüştür.  

Ape1’in O-asetilasyon reaksiyonunun susuz ve sulu  adım adım gerçekleşmesi 

durumunda diğer denenen bütün alternatiflerden (tek adım, su yardımlı tek adım) 

daha düşük tepkime bariyerlerine sahip olduğu görülmüştür ve enerji değerleri 

bakımdan da daha olası bir tepkime olarak ortaya çıkmıştır. Tepkimenin son aşaması 

olan enzim rejenerasyonunda ise, tek su yardımlı adım adım gerçekleşmesinin en 

olası mekanizma olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular kuantum küme hesap yöntemi 

çalışmalarına temel teşkil etmiş ve enzimin aktif bölgesi etrafındaki amino asitlerin 

mekanizmaya etkisi incelenmiştir. 

Aktif bölge rezidülerinin hidroliz reaksiyon mekanizması üzerindeki etkileri, önemli 

rezidüleri içeren kümelerin kuantum mekanik hesaplamalarla modellenmesi ile 
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araştırılmıştır. Ape1’in hidroliz reaksiyonunu ayrıntılı inceleyebilmek için farklı 

boyutlarda iki farklı aktif bölge modeli kullanılmıştır.  

Küme yapı hesap yaklaşımının temel fikri, enzim tepkimesinin gerçekleştiği aktif 

bölgedeki amino asitleri hesaplamalara dahil ederek tepkime mekanizmasını 

incelemektir. Modelin sistematik olarak büyütülmesiyle tepkimeye etki eden 

rezidülerin ve çözücünün etkisinin enerji değerlerinde görülmediği nokta modelin 

doğru boyuta ulaştığına işaret eder. Bu noktada, çözücünün etkileri neredeyse yok 

olur ve dielektrik sabitinin seçimi oldukça önemsiz hale gelir. 

Küme yapı hesaplamaları çerçevesinde öncelikle en az sayıda rezidüye sahip olan  ve 

146 atom içeren CI modeli oluşturulmuş ancak tepkimeyi modellemede yetersiz 

kalmıştır. En büyük küme, CII, 236 atom ile modellenmiştir ve çözücünün etkisi 

implicit çözücü kullanılarak dikkate alınmıştır. Özellikle, hesaplanan enerjilerin 

modelin boyutuna, dielektrik ortamın etkisine ve dielektrik sabitinin özel seçimine 

olan bağımlılığı tartışılmıştır. CII küme büyüklüğünde farklı dilektrik sabitleriyle 

hesaplanan bağıl enerji değerlerinin aynı bulunması optimal küme büyüklüğüne 

ulaşılabildiğini göstermiştir. Küme modellerinin geometri optimizasyonları ve 

frekans hesaplamalarında, literatürdeki nükleofilik katılma reaksiyonlarının DFT 

çalışmaları referans alınarak, gaz fazında 6-31G (d, p) temel baz seti ile B3LYP 

hibrid yoğunluk fonksiyonel yöntemi kullanılmıştır. Bu geometri optimizasyonlarına 

dayanarak daha büyük baz seti ile, 6-311+G(2d,2p) kullanılarak tek nokta enerji 

hesaplamaları gerçekleştirilmiştir.  Enzim ortamının polarizasyon etkisi, çözücü, 

iletken benzeri kutuplanabilir süreklilik modeli (PCM, Polarizable Continuum 

Model) kullanılarak 6-31G(d,p) teori seviyesinde gaz fazında optimize edilmiş 

yapılar üzerinde tek nokta enerji hesaplamaları yapılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca 

rezidülerin sahip olduğu olası farklı protonasyon durumlarının Ape1 O-asetilasyon 

reaksiyonunun enerji profilini nasıl etkilediğini anlayabilmek için O-asetilasyon 

reaksiyonunun ilk iki adımının bariyerleri CII modelinde incelenmiştir (CII* küme 

modeli).  CII*’de Asp79 ve His81’in protonasyon durumlarının Ape1 ve MurNAC 

arasındaki etkileşimlerin stabilitesi üzerindeki etkisini analiz etmek için, Ape1’in O-

asetilasyon reaksiyonu, Asp79 ve His81’in farklı protonasyon durumları göz önüne 

alınmıştır. Hesaplamalar Asp79 yan zincirinin iyonize olması ile oluşan ortamdaki 

eksi yükün O-asetilasyon kısmına ait geçiş konumunu ve ara ürünleri elektrostatik 

etkileşimler yoluyla destabilize ettiğini göstermiştir.  CII küme modeline ait susuz ve 

sulu adım adım de-O-asetilasyon ve enzim rejenerasyon aşamalarını içeren tüm olası 

enerji profilleri incelendiğinde, O-asetilasyon reaksiyonunun ilk proton transferinin 

su yardımıyla gerçekleştiği mekanizmanın mekanistik açıdan olasılığının daha 

yüksek olduğu görülmüştür 

Model yapı (Model V) ve küme model yapı (CII)  tepkime enerji profilleri 

karşılaştırıldığında aktif bölge çevre rezidülerinin varlığının O-asetilasyon 

mekanizmasının ilk adımında ve de-O-asetilasyon mekanizmasının  son adımında 

etkili olarak ilk adımda bariyeri 5,7 kkal/mol düşürürken, son adımda 4,6 kkal/mol 

arttırdığı görülmüştür.  Değişkenlik gösteren değerlerin tüm mekanizmanın hız 

belirleyici adımını değiştirmediği görülmektedir. Her iki modelde de elde edilen 

bariyer değerleri oda sıcaklığında aşılabilecek değerlerdir.  

Yapılan çalışmalar enzimin tepkime mekanizmasının kuantum mekanik seviyede 

incelenmesini ve aydınlatılmasını sağlamıştır.  Bu çalışmaların devamında enzimin 

dinamiğinin ve aktif bölgede yer alan rezidülerin farklı protonasyon durumları ile 

tasarlanmış sistemlerle çalışılacak moleküler dinamik simülasyon gerçekleştirilebilir. 
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ELUCIDATION OF REACTION MECHANISM OF APE1 ENZYME WITH 

IN SILICO METHODS 

SUMMARY  

Understanding the catalytic mechanisms of enzymes is crucial in terms of developing 

more effective drugs with less side effects. The active site residues of an enzyme 

may either be responsible for facilitating only the enzymatic reaction, or for 

maintaining the orientation of the substrates well, or both. The modeling of enzymes 

using computational chemistry methods is a valuable complement to experimential 

studies. Quantum chemical studies of enzymatic reactions can describe reaction 

mechanisms and the roles of the various residues in the active site. Different reaction 

paths can be analyzed and their feasibility can be determined according to the 

calculated energy barriers. 

In this master's thesis, the active site of the Ape1 enzyme and the reaction 

mechanism were investigated using density functional theory. The quantum chemical 

cluster approach has been used to design active site models based on the existing 

crystal structure of the enzyme. Nowadays, the quantum chemical clustering 

approach is seen as a powerful and effective tool in modeling the enzyme active site 

and reaction mechanisms. The basic idea of the cluster approach is that the effect of  

rest of the enzyme which are not explicitly included in the model are approximated 

by a coordinate-locking scheme and an implicit solvent model. As an example, 

evaluation of the solvation effects with the acetylpeptidoglycan esterase was carried 

out by a systematic increase of the model size. In a model size of 200-240 atoms, the 

solvation effects almost disappear and the choice of the dielectric constant becomes 

rather insignificant. 

The O-acetylpeptidoglycan esterase (Ape1) from N-Gonorrhoeae has an important 

role in the bacterial O-acetylation/deacetylation pathway. The main physiological 

function of Ape1 is to catalyze the de-O-acetylation of PGN. This enzyme is also 

present in all bacteria which produce O-acetylated peptidoglycan. The Ape1 enzyme 

is a member of the carbohydrate esterase family, a subclass of the SGNH hydrolase 

superfamily. The esterases (EC 3.1.1.1) which belong to this family of enzymes are 

known in biochemistry due to their ability to catalyze the hydrolysis of amide and 

ester substrates. Gonorrhea is a bacterial infection caused by the Gram negative 

bacterium Neisseria gonorrheae that is transmitted sexually. The antibiotic classes 

which are penicillin, tetracycline and fluoroquinolones have been used for treatment 

for the past 80 years; however, N. Gonorrhoeae has gradually developed resistance 

mechanisms against these antibiotics after their widespread use. Due to the 

continuing emergence of antimicrobial resistance, gonorrhea may be at risk of 

becoming an untreatable disease. More detailed knowledge of the pathogen-host 

interaction is needed to explore new therapeutic alternatives to this disease. 

Therefore, in light of the continued rise of antibiotic resistance, O-

acetylpeptidoglycan esterase found in N. Gonorrhoeae, has suggested that this 

enzyme and its de-O-acetylation present themselves as novel antibacterial target. 
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Hydrolysis of O-acetylated MurNAC by the O-acetylpeptidoglycan esterase, Ape1, is 

a two-step process involving de-O-acetylation and enzyme regeneration. It is well 

estabilished that the mechanism of action centers on serine residue which is activated 

by the salt bridge between Asp366 and His369 in the presence of the substrate and 

oxygen of catalytic serine corresponds to nucleophilic attack of the substrate 

carbonyl carbon to form a tetrahedral oxyanion intermediate while the proton is 

transfering from Ser80 to imidazole of His369. At the end of de-O-acetylation, while 

the substrate leaves the enzyme environment with a hydroxylated state to form the 

acyl enzyme intermediate. Enzyme regeneration of the enzyme begins with the 

nucleophilic addition of the active site water molecule to the substrate carbonyl 

center to form the tetrahedral intermediate and is facilitated by His369 which accepts 

one proton from the water. At the final step, His369 serves as a general acid to 

transfer one proton to the oxygen of serine, which assists the rupture of the ester 

bond and leads to the acetic acid product. Possible reaction pathways can be 

considered in the design of future Ape1 inhibitors. In the literature two different 

mechanisms for the hydrolysis reaction of Ape1 have been proposed. In addition to 

the concerted reaction mechanism, the reaction was also evaluated for the possibility 

of stepwise. There are two alternatives in the de-O-acetylation process, which takes 

place with the aid of water. In this computational study, we analyzed in detail the 

reaction pathways for the hydrolysis of O-acetylated MurNAC via histidine assisted 

and water assisted. 

Before moving on to the quantum cluster models, to understand the reaction 

mechanism well, five models were designed. With the five designed models, it was 

aimed to understand the geometric parameters of the residues and substrates in the 

active site. The model structures were gradually enlarged starting from the smallest 

model. In the smallest model, the serine residue is represented by the ethanol 

(CH3CH2OH) molecule and the O-acetylated MurNac residue is represented by the 

CH3CH2COOCH3 molecule. In Model II, while the NHCOCH3 substituent in 

position 2 of the hexagonal sugar ring is completely included into the calculations, 

the peptide chain in position 3 was modeled with the -OCH3. Also the β-1,4-

glycosidic bond between N-acetylmuramic acid (MurNAc) and GlcNAc in the PG 

glycan strand is cut off and saturated with methyl group. To understand the effect of 

His369 and Asp366 residues in the active site on the reaction mechanism, Asp366 

and His369 residues were cut from Cβ and methylated in Model III. On the other 

hand, the O-acetylated MurNac structure continued to be represented by the 

CH3CH2COOCH3 molecule. Model IV is an extended version of Model III with the 

substrate in Model II. Model V was designed by adding two important residues, 

Gly236 and Asn268, which are located in the active site and form the oxyanion hole 

together with Ser80. Water molecules in the active site that may be effective in the 

proton transfer are explicitly included in the Model III and Model IV and Model V 

mechanism. The calculations of the model structures were performed with M06-2X 

method and the 6-31+G (d, p) basis set. The solvation effect of water is considered 

by using the polarizable continuum model. 

When all the model systems studied (five models) were evaluated, it was seen that 

the de-O-acetylation reaction through concerted mechanism is unlikely to occur due 

to the high energy barriers. However, although assistance of water reduced the 

concerted mechanism barriers, enzyme regeneration reaction is still not feasible to 

occur via concerted path because of the high barrier. The possibility of the first step 

of the de-O-acetylation reaction taking place stepwise and applied for Model III - 
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Model V systems where His369 is located. However, in the obtained energy profiles, 

the energy of the intermediates was incompatible with the energies of the transition 

states. Thus, in addition to His369 support, an alternative mechanism in which a 

water molecule participates in proton transfer has been studied for Model III - Model 

V. Obtained barriers were considerably reduced, according to other investigated 

possible mechanisms. 

The enzyme regeneration step of Ape1,via one water assisted stepwise reaction, has 

lower reaction barriers than all other alternatives ( concerted, concerted with water, 

two water assisted stepwise) energy values are  more likely to occur. It is determined 

that the most likely mechanism for the first step of regeneration is stepwise without 

water, and the last step is water assisted. Energy profiles of possible mechanisms 

have been investigated and it has been determined that the de-O-acetylation reaction 

will not take place concerted and that the stepwise mechanism requires the histidine 

residue (His369) and / or water in the active area. These findings were the basis for 

the quantum cluster approach and the effect of the residues around the active site on 

the reaciton mechanism was investigated. 

The effects of active site residues on the hydrolysis reaction mechanism were 

investigated by modeling clusters at QM level containing important residues. In 

order to elucidate the hydrolysis reaction of Ape1 in detail, two different active site 

models were used in different sizes. In the context of cluster calculations, the de-O-

acetylation reaction mechanism was first modeled using CI model with the least 

number of residues and o-acetylated MurNac as a substrate. In the model CII (146 

atoms), all of the Gly236, Asn268 residues forming the oxyanion hole and two 

important residues in the active region, Gly367 and Val368, are also included in the 

system. The largest cluster, CII, was designed with 236 atoms and the effect of the 

solvent was taken into account using an implicit solvent. In particular, the 

dependence of the calculated energies on the size of the model, on the influence of 

the dielectric medium and on the specific choice of the dielectric constant has been 

discussed. Converging of the barriers calculated using different dielectric constants 

for the CII cluster model shows that the optimal cluster size can be achieved. The 

geometry optimizations and frequency calculations of cluster models were performed 

with the B3LYP method and the 6-31G(d,p) basis set. Based on the geometries 

optimized in a vacuum, all single point calculations were calculated using the larger 

basis set 6–311+G(2d,2p) to obtain more accurate energies. To model the 

polarization effect of enzyme environment single point calculations were evaluated 

by using four different dielectric constants, ε=1,4,16,80. 

It is predicted that aspartate and histidine residues may be effective in the barrier and 

on the  reaction energies calculated for the hydrolysis reaction of Model CII. 

Considering two different protonation states for aspartate in calculations with the CII 

cluster model was investigated. The residues have been  proven to have a critical role 

in the reaction. Mechanistic calculations at the DFT level, within a carefully selected 

cluster model (CII) of the Ape1 enzyme, demonstrated that the overall hydrolysis is 

occur via water assisted stepwise path. 
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By elucidating the details of the mechanism of the enzyme, illuminating the active 

site will guide the synthesis of new antibacterial drugs. In this study, density 

functional theory is applied to investigate the reaction mechanisms and to examine 

the energetic feasibility of this suggested mechanism of the Ape1 enzyme from N. 

Gonorrhoeae belonging to the SGNH-superfamily. From  the studies of Ape1, it is 

obtained that the density functional calculations are able to solve mechanistic 

problems related to enzymatic reactions. 
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1. GİRİŞ 

Antibiyotiklerin mikroorganizmalara karşı kullanımı 1929’da Sir Alexandre 

Fleming’in penisilinin mikroorganizmaları öldürdüğünü tespit etmesiyle başlayan bir 

süreçtir. Seksen yılı aşan süreçte farklı mikroorganizmalar üzerinde etkin birçok yeni 

antibiyotik grubu keşfedilmiştir. Antibiyotikler, mikroorganizmalara farklı şekillerde 

etki ederek savaşırlar. Bazen bakteri hücre duvar sentezini inhibe eder ve otolitik 

enzimlerini aktive ederken, bazen sitoplazma membran geçişini bozarlar. Kimi 

zaman bakterilerin ribozomlarındaki protein sentezlerini inhibe ederek çalışırlar. 

Ancak, zaman içinde bakteriler antibiyotiklere karşı direnç geliştirir. Gelişen direncin 

sonucunda, mevcut antibiyotikler hastalık üzerinde etkinliğini kaybetmeye başlar. 

Günümüzde Gram(–) bakterilerle mücadelede çoğunlukla kullanılan 

anitibiyotiklerden olan penisilin ve türevleri, glikan moleküllerinin çapraz 

bağlanmasını sağlayan transpeptidaz enzimlerine bağlanarak (yarışmalı) enzimi 

inhibe etmektedir. Ancak bakterilerde penisilin ve türevlerine karşı direnç en sık 

rastlanan durumdur. Hem gram pozitife hem de negatife karşı güçlü aktivite gösteren 

antibiyotikler azdır. Örneğin Gram(+) lere karşı güçlü bir aktiviteye sahip olan 

Vankomisin antibiyotiği yapısının büyüklüğü nedeniyle dış membranı geçemediği 

için Gram(-)lere aktif değildir (Davis, 1996; Ozgunes, 2005). Literatürde çoğunlukla 

gram (+) bakterilerin hücre duvarlarında aktif olan enzimler üzerine çalışmalar 

mevcuttur (Bernard vd., 2012; Rae, 2011; Watterlot vd., 2010; Urch vd., 2009). 2012 

yılından itibaren Gram(-) bakterilerden olan Neisseria gonorrhoea ve Neisseria 

meningitidis ile ilgili çalışmalarda artış görünmektedir. 

Gram pozitif bakterilerde peptidoglikan (PG) katmanı, kalın ve çok tabakalı olup, 

gram negatiflerde ise tek katman yapısındadır. Peptidoglikanların yinelenebilir birimi 

(repeating unit), N-asetilglikozamin (GlcNAC) ve N-asetilmuramik asit (MurNAC) 

moleküllerinin  β-1,4 glikozid bağları ile birleşmesi ve N asetil-muramik asitin C-3 

laktil grubuna dört farklı amino asitin bağlanması ile oluşur (Şekil 1.1). MurNAC 

üzerindeki aminoasitlerin çapraz interpeptit bağları ile komşu peptidoglikanlara 

bağlanması sonucunda üç boyutlu makromolekül yapısı oluşur.  
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Şekil 1.1: Peptidoglikanın kimyasal yapısı. 

Yapının sentezini takiben, PG omurgası üzerindeki aminoşekerlerden, GlcNAC’ın  

C2 amini ve  MurNAC’ın C-6 hidroksili üzerinde çeşitli modifikasyonlar 

görülebilmektedir. Gram (+) bakterilerde GlcNAC üzerinden N-deasetilasyon 

sıklıkla gözlenirken gram (-) bakterilerde ise MurNAC C6-hidroksilinde O-

asetilasyon görülmektedir. Bu modifikasyonlar bakteri hücresinin kontrollü 

büyümesinde önemli rol oynamaktadır. PG’nin N-deasetilasyonu ilk olarak yaklaşık 

60 yıl önce Roseman tarafından tespit edilmiş ve sonrasında üzerinde birçok çalışma 

gerçekleştirilmiştir (Roseman, 1957). N-deasetilasyonun gerçekleşmesi ile bakteri 

lizozime karşı dirençli hale gelmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda ise 

modifikasyonun hücre biçimini belirleyen fizyolojik fonksiyonu olduğu da öne 

sürülmektedir (Roseman, 1957; Balomenou vd., 2013; Psylinakis, 2005).   

MurNAC’ın C6-hidroksilinde gözlenen O-asetilasyon hem gram (+) hem de gram (-) 

bakterilerde gerçekleşmektedir. PG’nin O-asetilasyon modifikasyonuna şu ana kadar 

Staphylococcus aureus, Bacillus anthracis, Enterococcus türleri, 

Campylobacterjejuni, Helicobacterpylori, Neisseriagonorrhoeae ve N. meningitidis 

gibi insan patojenleri de dahil olmak üzere 53 bakteri türünde rastlanmıştır (Clarke 

vd., 2010; Vollmer, 2008). Gram (-) bakterilerde görülen O-asetilasyon, PG 
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zincirinin uzunluğunu ve bakterinin otolizini kontrol altına almaktadır (Veyrier vd., 

2013; Strating ve Clarke, 2001). 2005 yılına kadar O-asetilasyon metabolik yolu 

hakkında çok az şey bilinmekteydi. 2005 yılında O-asetilasyon için gerekli olan 

asetatın öncelikle sitoplazmik membrandan geçerek PG’ye ulaşması gerektiği 

anlaşıldı (Bera vd., 2005; Dillart vd., 2005). Gram (+) bakteride muromoyil 

rezidüsünün O-asetilasyonunda OatA geninin etkin olduğu ortaya konuldu. OatA 

geninin kodladığı iki farklı enzim ise ilerleyen yıllarda OatA ve OatB olarak 

adlandırılmıştır. Gram (-) bakteride OatA ve OatB’nin homologları kodlanmaz ancak 

PG’nin O-asetilasyonu için farklı bir sınıfa ait enzimler üretilmektedir. 2005 yılında 

Weadge ve arkadaşları tarafından Gram(-) bakterilerden olan N.gonorrhoeae 

üzerinde yapılan çalışmada ilk kez tespit edilen ve oap adı verilen gen kümesinde yer 

alan oap geninin PG’nin O-asetilasyonu enzimlerini kodladığı öne sürülmüştür 

(Weadge vd., 2005).  Daha sonra gerçekleştirilen çalışmalarda bu enzimler PatA ve 

PatB olarak isimlendirilmiş, 2014 yılında gerçekleştirilen çalışmada ise PatB’nin 

Ser-His-Asp katalitik üçlüsü üzerinden çalıştığı ileri sürülmüştür. PatB’nin OatB gibi 

asetillenme tepkimesini katalizleyerek O-asetillenme modifikasyonunu 

gerçekleştirdiği düşünülmektedir (Moynihan ve Clarke, 2014). Gram (-) 

bakterilerdeki modifikasyonlar Gram (+) lere göre daha karmaşıktır. Oap 

kümesinden Ape geninin ise Gram (-) bakterilerde gerçekleşen O-asetillenme 

modifikasyonunu kaldırmak üzere O-asetilpeptidoglikan esteraz (Ape) enzimini 

kodladığı Weadge ve arkadaşları tarafından raporlanmıştır (Weadge ve Clarke, 

2006). Gram (-) bakteride yer alan tek katmanlı PG yapısındaki O-asetillenme 

modifikasyonunun kaldırılması, devam eden büyüme ve bölünme olguları için hayati 

önem taşımaktadır. N. Menengitis bakterisi ile yapılan ve Ape geninin durdurulduğu 

çalışmada bakteri hücresinin boyutunun kontrolsüz olarak büyüdüğü tespit edilmiştir 

(Williams vd., 2013). O-asetillenme, konakçı savunma muramidazlarının (lizozimler 

gibi) çalışmasını sterik olarak zorlaştırırken litik transglikolisazların (LT) çalışmasını 

tamamen durdurur (Weadge ve Clarke, 2007). Litik enzimler bakteri tarafından 

üretilmekte olup, kontrollü olarak PG’nin biyosentezinde bakteri hücre duvarını 

oluşturan flagella gibi yapıların ve salgı sistemlerinin araya eklenmesinde rol alırlar. 

Litik transglikosilazlar aynı lizozim gibi glikosidik bağı kırar ama mutlaka serbest C-

6 hidroksil grubuna ihtiyaç duyar. Bu nedenle N-MurNAC’ın C6 hidroksilinde O-

asetilasyon gerçekleştiğinde çalışamaz hale gelirler. Ape enziminin ilgili 

modifikasyonu ortadan kaldırdığı yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. 2012 yılında 
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Pfeffer ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen deneysel çalışmada Ape yeni 

antibakteriyel hedef olarak belirlenmiş olup, “purpurin” molekülü literatürde önerilen 

ilk yarışmacı inhibitör olmuştur (Pfeffer vd., 2012). Çalışma kapsamında 2006 

yılında sekansı belirlenen Ape’nin üç boyutlu yapısı da tahmin edilmeye çalışılmış 

olup, aktif bölgede yer aldığı düşünülen olası rezidüler ilk kez tanımlanmıştır.  

Yine aynı grup tarafından gerçekleştirilen 2013 yılı çalışmasında ise henüz üç 

boyutlu yapının tespit edilememesi nedeniyle, N.gonorrhoeae Ape1a enziminin aktif 

cebinde önceki çalışmalara dayanarak etkili olabileceği öngörülen aminoasitler 

sırasıyla yer değiştirilerek bölgeye yönelik mutagenez çalışmalarının aktiviteye etkisi 

kinetik olarak incelenmiştir. Çalışmalarda sübstrat olarak p-nitrofenil asetat 

kullanılmıştır (Pfeffer vd., 2013). Yabanıl tip enzim ve mutajenlerin p-nitrofenil 

asetat ile gerçekleştirdiği spesifik aktivite değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca yabanıl tip 

enzimin ortamda çözünemeyen asetil PG’ye bağlanma affinitesi %45.6 olarak 

bulunmuş ve diğer mutajenlerin bağlanma affinite değerlerinin yabanıl tip bağlanma 

affinitesine göre % değişimi hesaplanmıştır. Çalışmalar sonucunda olası aktif bölge 

rezidüleri ve oksianyon boşluğunda yer alabilecek rezidüler tanımlanmıştır. Ape’nin 

SGNH esteraz ailesine ait olduğu kanıtlanmış ve olası tepkime mekanizması 

önerilmiştir.  2014’te Williams ve arkadaşları tarafından N. Menengitidis ile 

gerçekleştirilen çalışma ile enzimin üç boyutlu yapısı X-ışını analizleri sonucunda 

tanımlanabilmiştir (Şekil 1.2) (Williams vd., 2014). 

 

Şekil 1.2: Ape1 Enziminin üç boyutlu yapısı. 

Bu tez kapsamında Ape1 enziminin O-asetilasyon ve de-O-asetilasyon tepkimesinin 

detaylı bir şekilde kuantum mekanik yöntemlerle incelenmesi hedeflenmiştir. 
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Tepkime için literatürde önerilen iki farklı mekanizma bulunmaktadır (Pfeffer vd., 

2013; Williams vd., 2014). Pfeffer ve grubu tarafından gerçekleştirilen mutagenez, 

kinetik çalışmalar ve sekans analizleri belirli aminoasitlerin katalizde, sübstratın 

bağlanmasında ya da katalitik rezidülerin desteklenmesinde önemli rolü olduğunu 

işaret etmiştir (Williams vd., 2014). Bu çalışmada N.gonorrhoeae Ape1a enziminin 

aktif cebinde önceki çalışmalara dayanarak etkili olabileceği öngörülen aminoasitler 

sırasıyla yer değiştirilmiş ve bu yöre-spesifik yer değiştirmelerin etkisi kinetik olarak 

incelenmiştir. Bu çalışmadaki mutagenez ve kinetik çalışmalardan Ser80, His369 ve 

Asp366 rezidülerinin “katalitik üçlü yapıyı” ve yine Ser80 ile Gly236’nın omurga 

amidi ve Asn268’in ND2 atomları ile birlikte bir oksianyon boşluğunu oluşturdukları 

raporlanmıştır (Pfeffer vd., 2013). 

 

Şekil 1.3: Aktif bölge amino asitleri. 

Oksianyon boşluğu, bir enzimde deprotone oksijeni ya da alkoksiti stabilize eden, 

cep yapısında bir kovuktur. Genelde artı yüklü rezidülerle çevrelenirler. Bu yapının 

bağlanma üzerinde iki etkisi vardır. i. Anyonu daha kararlı hal getirerek bir 

tepkimenin geçiş konumunu daha düşük enerjili kılabilir. ii. Sterik etkilerle deliğe 

sığamayan bir substratın bağlanmasını sağlayabilirler. Daha önceki bazı çalışmalarda 

serin proteazda oksianyon boşluğunun ara ürün ve geçiş konumlarını H-bağları ile 

kararlı hale getirerek katalitik etkide rol oynadıkları raporlanmıştır (Warshel vd., 

1989; Fuxreiter vd., 1998; Gerlt vd., 1993).  Ape1 enziminin aktif bölgesi C-

lobundadır ve diğer SGNH hidrolaz familyası üyelerinde olduğu gibi bu 4 adet 

rezidünün yeri (Ser80, Gly236, Asn268 ve His369) korunmaktadır. Şekil 1.3’te 

Ape1’in aktif bölgesinde yüksek oranda korunan diğer aminoasitler (Asp79, His81, 

Val368, Thr267 ve Asp366) gösterilmiştir. Ser80 in yanında Asp79 ve His81 
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bulunmakta olup, bu yakınlıkta katalitik rezidüye yapısal destek sağladığı ve aktif 

bölgedeki oyuğa bir bariyer oluşturdukları ifade edilmektedir. Ancak bu, önceki 

çalışmalarla uyumlu değildir (Pfeffer vd., 2013). Önceki çalışmalar bu rezidülerin 

substrat etkileşmesini ya da bağlanmasını konumlandırdıklarını ya da 

kolaylaştırdıklarını öngörmekteydiler. Aynı anda, Val368’in omurga amid N 

atomunun Asp366 yı H-bağı etkileşimi ile His369 a yönelttiği ve Thr267 nin katalitik 

rezidüleri yapısal olarak desteklediği ifade edilmektedir. Pfeffer ve grubu tarafından 

2013 yılında önerilmiş olan hidroliz tepkime mekanizması Şekil 1.4’te 

gösterilmektedir (Pfeffer vd., 2013). 

 

Şekil 1.4: Pfeffer ve grubu tarafından önerilen katalitik mekanizma (Pfeffer 

vd., 2013). 

2014 yılında X-ışını yapısının bulunmasını takiben Williams ve grubu tarafından 

önerilen mekanizmada ise tepkime basit olarak Ser80 nükleofilinin substratın asetat 

grubundaki karbonil grubuna saldırması ve Şekil 1.5’te gösterilen tetrahedral yapısını 

oluşturması ve bu tetrahedral yapının tekrar düzenlenerek ürün ve asil-enzim ara 

ürününü meydana getirmesiyle gerçekleşir (Williams vd., 2014). Son adımda ise 

aktif bölgede yer alan sulardan birinin tepkimeye katılması ile asil-enzim 

kompleksinin de-O-asetilasyon reaksiyonu sonucu, asetat ve protonlanmış halde 

Ser80 oluşur. Böylelikle yeni bir katalik döngü için enzim hazır hale gelir. Bu 

tepkimeler gerçekleşirken yakınındaki aminoasitlerden destek alır: Bu destek kimi 
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zaman sterik, kimi zaman elektronik etkileri içermektedir. Bu aminoasitlerden Ser80, 

His369 ve Asp366 en önemlileri olarak raporlanmışlardır.  

 

Şekil 1.5: Williams ve grubu tarafından önerilen katalitik mekanizma 

(Williams vd., 2014). 

Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar sonucunda de-O-asetilasyon tepkimesinin 

katalizini gerçekleştiren Ape1 enzimi potansiyel ilaç hedefi olarak tanımlanmış olup, 

tepkime mekanizması için farklı öneriler sunulmuştur. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO), bakterilerin yayılmasını ve etkisini kontrol etmek için 2012 yılında bir 

eylem planı başlatmıştır. Neisseria gonorrhoeae ise, insan sağlığına en ciddi tehditler 

olarak kabul edilen 12 bakteri familyası listesine göre yüksek öncelikli kademeye 

yerleştirilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı Ape1 enziminin katalitik tepkime mekanizmasını in-silico 

yöntemlerle aydınlatmaktır. Tepkime mekanizmasının aydınlatılmasını takiben 

kuantum küme yapı hesaplama yöntemi ile enzimin aktif bölgesi etrafındaki amino 

asitlerin önerilen tepkime mekanizmasına etkisileri incelenmiştir. 
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2. YOĞUNLUK FONKSİYONEL TEORİSİ 

Geometri, enerji ve frekans gibi moleküler özellikler, matematiksel olarak yarı-

deneyselden ileri düzey Hartree-Fock'a kadar değişen geleneksel kuantum kimyasal 

yöntemlere dayanarak hesaplanabilir. Bu yöntemlerde, N elektron sistemi için 4N 

koordinatlarına bağlı, temel değişken olarak bir elektronik dalga fonksiyonu 

kullanılır. Ancak, yüksek doğruluk sadece nispeten küçük sistemler için elde 

edilebilir. Daha büyük sistemleri (100 atom veya daha fazla) ele almak için, alternatif 

bir yaklaşım yoğunluk fonksiyonel teorisi (YFT) geliştirilmiştir. YFT'de, sistemin 

özelliklerini hesaplamak için sadece 3 uzaysal koordinatlara bağlı olarak ρ(r) 

elektron yoğunluk fonksiyonu kullanılır. Bu tezde,  hesaplamalarda ağırlıklı olarak 

hibrid YFT fonksiyoneli olan B3LYP kullanılmıştır. 

2.1 Hohenberg-Kohn Teoremleri 

Dalga fonksiyonundan ziyade elektron yoğunluğu kullanmak, yukarıda bahsedildiği 

gibi çok daha az koordinat bağımlılığı nedeniyle daha ümit verici görünmektedir. 

Bununla birlikte, 1964 yılında Hohenberg ve Kohn tarafından açıklanana kadar, 

belirli bir sistemin tüm temel özellikleri ile ρ(r) arasında benzersiz bir ilişki olduğu 

kanıtlanmamıştır (Hohenberg ve Kohn, 1964). Born-Oppenheimer yaklaşımı içinde, 

elektronik Schrödinger denklemi aşağıdaki gibi yazılmıştır: 

                               (2.1) 

 

          
 

 
  
  

      
  

   

 
   

 
      

 

    

 
   

 
     (2.2) 

Hamilton operatöründe, ikinci terim sisteme bağlı olan tek terim olduğundan  υ(r) 

biliniyorsa, hem    hem de Ѱ belirlenir ve ρ (r) şu şekilde elde edilebilir: 

                      
    

                          (2.3) 

Böylece Hohenberg and Kohn υ(r)’nin, ρ(r)’nin benzersiz bir fonksiyonu olduğunu 

kanıtlamışlardır. Bu nedenle, temel hal elektron yoğunluğu ρ0(r), N, υ(r), Ѱ0ve E0 
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gibi tüm temel hal özelliklerini belirler. Temel hal elektronik enerjisi şu şekilde ifade 

edilebilir: 

E[ρ]=Vne[ρ]+T[ρ]+ Vee[ρ]                                                        (2.4) 

Vne, T, Vee sırasıyla nükleer potansiyel, kinetik enerji ve elektron-elektron etkileşim 

terimlerdir. İkinci teorem, enerji çeşitliliği ilkesini sağlar. Herhangi bir deneme 

elektron yoğunluğu fonksiyonu için ( r )  0 ve           şartını sağlayan, 

E0   E[ ( r )]                                                                (2.5) 

E0, gerçek temel hal enerjisidir. 

Bu iki teorem, tüm temel durum özelliklerini hesaplamak için ρ (r) yerine Ѱ 

kullanmanın teorik temelini sağlar.  

2.2 Kohn-Sham Yaklaşımı 

Kohn ve Sham, 1965'te, Kohn-Sham orbitalleri (i
KS
) olarak adlandırılan bir elektron 

orbitalleri kümesinden inşa edilmiş etkileşimli olmayan bir referans sistemi 

kavramını tanıtarak evrensel fonksiyonelliğe bir yaklaşım önermişlerdir. Bu 

yaklaşımda, kinetik enerji terimi (T) iki bölüme ayrılmıştır; etkileşmeyen bir referans 

sisteminin kinetik enerjisi (TS) (gerçek sistem ile aynı yoğunluğa sahip) ve elektrona 

bağlı küçük bir düzeltme terimi (TC) elektron etkileşimi: 

T[ρ]= TS[ρ]+ TC[ρ]     (2.6) 

Elektron-elektron itme terimi (Vee) iki parçaya ayrılabilir: klasik yük-bulut coulomb 

itme (J) ve klasik olmayan değişim ve korelasyon içeren, elektron-elektron itme 

(Encl),   

                                              Vee[ρ]=J[ρ]+Encl[ρ]                              (2.7) 

                                     J[ρ] =
 

 
  

          

   
                              (2.8) 

Kohn-Sham şemasında, iki bilinmeyen terim (TC[ρ] ve Encl [ρ]) iki parçaya 

bölünmüş olan, değişken korelasyon fonksiyonel Exc [ρ] olarak eklenir; değişken Ex 

[ρ] ve korelasyon Ec [ρ]: 

Exc[ρ]= Ex[ρ]+ Ec[ρ]     (2.9) 
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Enerji şöyle ifade edilebilir: 

                                                 (2.10) 
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                                             (2.13) 

i
KS
‘den Slater determinantı oluşturma ve     

     
       normalizasyon kısıtlaması 

altında toplam enerjiyi en aza indirgenmesiyle Kohn-Sham denklemleri: 

              
    

 
        

       
                                                      (2.14) 
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                (2.15) 

Veff(r) elektron yoğunluğuna bağımlıdır ve bu nedenle denklem (2-11) yinelemeli 

olarak çözülmelidir. Eğer VXC‘nin (potansiyel, değişim-korelasyon enerjisi EXC 'den 

dolayı) tam matematiksel formu biliniyorsa, bu denklem tam enerji ve elektron 

yoğunluğunu verecektir. Kohn-Sham metodu prensipte tamdır ve yaklaşımlar, 

değişim korelasyon fonksiyonu arayışından gelmektedir. Bir YFT yönteminin 

doğasında bulunan doğruluk, seçilen değişim korelasyon işlevinin kalitesine bağlıdır. 

Yerel yoğunluk yaklaşımı (LDA), herhangi bir noktada değişim-korelasyon 

enerjisinin, bu noktada sadece elektron yoğunluğunun bir fonksiyonu olduğunu 

varsayar (Dirac, 1930). Bu yaklaşım, yavaşça değişen yoğunluklara sahip sistemler 

için uygundur, ancak bağlanma enerjilerini daha yüksek hesaplar ve bu nedenle 

kimyasal reaksiyonları incelemek için yeterince iyi değildir. Gerçek sistemler her 

zaman mekansal değişken bir yoğunluğa sahiptir ve genelleştirilmiş gradyan 

yaklaşımı (GGA), yoğunluğun gradyanına bağımlılığı tanıtarak bunu ele alır. 1993 

yılında Becke, Hartree-Fock resminin değiş tokuşunun bir bölümünü karıştıran ve üç 

ampirik parametreyi içeren bir hibrid yöntem önermiştir (Becke, 1993). B3LYP 

olarak adlandırılan bu işlev genellikle; 

   
             

          
      

          
       

                     (2.16) 
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olarak ifade edilir. Ex
SLATER

 elektron gazına karşılık gelen değişim, Ex
HF 

Hartree-

Fock değişimi, Ex
B88

 değişim için degrade düzeltme, EC
VWN  

ve EC
LYP 

Vosko, 

Wilkand Nusair  ve Lee, Yang ve Parr'nın sırasıyla korelasyon işlevleridir (Vosko 

vd., 1980). a, b, c olmak üzere deneysel değerden üretilmiş üç parametre sırasıyla 

0,20, 0,72 ve 0,81'dir. 

2.3 Temel Setler 

Bir temel set, moleküler orbitalleri matematiksel ifade etmek için kullanılan temel 

fonksiyonların bir serisidir. Moleküler orbitaller, önceden tanımlanmış tek elektron 

atomik fonksiyonları olan temel fonksiyonların doğrusal bir kombinasyonudur. 

Temel fonksiyonlar, iki sınıfa, Slater Tipi Orbitallere (STO) ve Gauss Tipi 

Orbitallere (GTO) kategorize edilir. Slater Tipi Orbitaller fonksiyonel forma sahiptir: 

                             Ѳabc(x,y,z) = Nx
a
y

b
z

c
 e

-ϛr                                                                          
(2.17) 

N normalizasyon sabiti, a, b ve c açısal momentumdur (L = a + b + c). 

Gauss tipi orbitaller; 

                           Ѳabc(x,y,z) = Nx
a
y

b
z

c
 e

-ϛr                                
                              (2.18) 

STO'ların daha doğru olmasına rağmen GTO'lar hesaplama verimliliği nedeniyle 

tercih edilir. Atomik orbitaller için birçok temel set önerilmiştir. Bunlar Minimal 

temel set, Split-Valence temel set, Polarization temel set ve Difüzyon 

Fonksiyonlarıdır. Temel setler arasında en popüler olanı, Pople ve grubunun 3-21G, 

4-31G, 6-31G olarak adlandırdığı bölünmüş değerlik temel kümesidir. (Split-Valance 

basis set) Split valans temel setleri orbitallerin büyüklüğünü değiştirir fakat şeklini 

değiştirmez. Polarize temel setler, her bir atom için daha fazla açısal momentumu 

orbitallere ekleyerek bu sınırlamayı kaldırır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM   

Kuantum mekanik hesaplamalarında kullanılacak modelleme çalışmaları için 

öncelikle PDB veri bankasından 4k3u, 4k9s, 4k7j, 4k40 kodlu pdb yapıları indirildi 

(Williams vd., 2014). Katalitik ara ürünlerin gözlemlenmesi için Ape1 kristalleri 

varlığında enzim katalizinin gerçekleştiği deneyler sonucunda elde edilmiş olan 

yapılardan 4k40.pdb’de 0. dakikada yani Ape1’in substrat bağlanma öncesi 

durumunu göstermektedir. Substratın eklenmesiyle 5. dakikada alınan 4k7j.pdb’de 

ise A ve B zincirlerindeki katalitik üçlüler (Ser80-His369-Asp366) farklı 

geometrilerde olup, A zincirinde asetat bağlı iken B zincirinde asil-enzim kompleksi 

görülmüştür. 30. dakika’da alınan 4k3u.pdb yapısında ise asetat serbesttir ve katalitik 

bölgede su bulunmaktadır. Katalitik üçlü olarak adlandırılan rezidüler her üç yapıda 

da farklı konformasyonlara sahiptir. Bu çalışmada Ape1’in krsital yapsısının (4k7j 

pdb kod) aktif bölgesinde temsili substrat (asetat molekülü) bulunduğu için 

seçilmiştir. Ayrıca Ser80, Asp366 ve His369'dan oluşan katalitik triadın, önerilen 

katalitik mekanizma için gerekli tuz köprülerini oluşturmak üzere uygun şekilde 

konumlandığı gözlemlenmiştir. 

Enzimin gerçekleştirdiği hidroliz mekanizmasında yer alan aminoasitlerin tepkime 

koordinatlarının tespit edilebilmesi için öncelikle beş farklı model yapı tasarlandı. 

Tasarlanan beş model ile aktif bölgede tepkimeye giren rezidü ve substratların 

geometrik parametreleri ve nasıl etkileştiklerinin anlaşılması hedeflendi. Modeller 

oluşturulurken en küçük temsili yapıdan başlayarak aşama aşama model yapılar 

büyütüldü (Şekil 3.1). Model yapılar oluşturulurken geometriler için X-ışını 

yapılarının aktif bölge konformasyonları temel olarak alındı ve substrat olarak model 

şeker yapısı kullanıldı. 
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Model I Model II 

 

 
Model III Model IV 

 
Model V 

Şekil 3.1: Kuantum mekanik çalışma için tasarlanan modeller. 

Enzimin aktif bölgesi incelendiğinde yüzeye yakın olduğu ve aktif bölgede su 

moleküllerinin yoğun olarak bulunduğu gözlenmiştir. Ayrıca, tepkime proton 

transferi içermekte ve bu transferin su yardımı ile gerçekleşme olasılığı 

bulunmaktadır. Bunlara ek olarak aktif bölge Aspartat, Histidin gibi farklı 

protonasyon hallerine sahip olabilecek rezidüleri içermektedir. Mekanizmanın gaz 

fazında modellenmesi ve devamında çözücü içinde tek nokta enerjilerinin 

hesaplanması sistemin dinamiklerini tam olarak yansıtmayacağı için mekanistik 

çalışmadaki tüm yapılar çözücü ortamında optimize edilmiştir. Aktif bölgede 

bulunan su moleküllerinin proton transferi aşamasında etkili olabileceği düşünülerek 

su molekülleri Model III, Model IV ve Model V’de mekanizmaya açık şekilde 

(explicit) dahil edilmiştir. 
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3.1 Model Yapı Hesaplamaları 

Çalışmalarda, kuantum mekanik hesaplamalar Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (YFT) 

ile yapılmıştır. YFT, HF yönteminin temelinin oluşturan tek-elektron dalga 

fonksiyonlarının yerine, sistemin elektron yoğunluğu dağılımı üzerinden elektron 

korelasyonunu da dahil ederek enerji hesaplar. HF yöntemlere göre daha doğru sonuç 

verirken HF-Ötesi yöntemlere göre ise zamandan tasarruf sağlar. Hesaplamalar, YFT 

hibrit fonksiyonellerinden M06-2X kullanılarak 6-31+G(d,p) seviyesinde 

gerçekleştirilmiştir (Zhao vd., 2006a; 2006b; Huenerbein vd., 2010). Mekanistik 

çalışmadaki hesaplamalar, G09 programı kullanılarak su içerisinde PCM yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir (Frisch vd., 2009; Tomasi vd., 2005). Takip eden metinde Şekil 

3.2’deki numaralandırma kullanılacaktır. Tüm geçiş konumları tepkime koordinatına 

ait olan tek sanal titreşim frekansı, ara ürünler ise hepsi gerçek titreşim frekansları ile 

tanımlanmıştır. Ara ürünlerin elde edilmesi için Intrinsic Reaction Coordinate (IRC) 

hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Model yapı Kuantum mekanik hesaplar için, 

raporlanan enerji değerleri aksi belirtilmedikçe kkal/mol cinsinden serbest enerji 

değerleridir. Üç boyutlu şekillerin çizimi için CYLview programı iki boyutlu şekiller 

için ise ChemDraw programı kullanılmıştır. 

Hesaplamalı çalışmalarda, kullanılan yöntem ve baz setinin yeterliğinin araştırılması 

için, farklı yöntem ve daha yüksek baz setlerinde tek nokta enerjileri 

hesaplanmaktadır. Bu nedenle M062X/6-311++G(2d,2p), wB97xD/6-31+G(d,p) ve 

BMK ile 6-31G+(d,p) seviyelerinde tek nokta enerji hesaplamaları yapılmıştır 

(Boose ve Martin, 2004; Zhao ve Truhlar, 2008; Chai ve Head-Gordon, 2008). 

wB97XD fonksiyoneli ampirik dispersiyon ve uzun mesafe etkileşimi düzeltmesi 

içermekte olup bu nedenle tercih edilmiştir. BMK ise özellikle tepkime 

mekanizmalarının aydınlatılması sırasında termodinamik ve kinetik parametreleri 

içermesi nedeniyle bariyerlerin hesaplanmasında iyi bir performansa sahiptir. 

Hesaplamalar için Model IV sisteminde His369 ve su desteği ile gerçekleşen 

mekanizmadaki yapılar kullanılmıştır. Tek nokta enerjileri entropi faktörünü 

içermediğinden entropik düzeltmeler M062X/6-31+G(d,p) seviyesindeki frekans 

hesaplamalarından alınarak eklenmiştir. 

Bu tezde yer alan kuantum mekanik hesaplamalarda isimlendirme aşağıdaki şekilde 

yapılmıştır: Geçiş konumları TS ifadesi ile belirtilmiş olup, mekanizmanın tek 
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adımda olması durumunda c (concerted), adım adım olması durumunda s (stepwise) 

ile gösterilmiştir. TS12, TS34 gibi ifadeler geçiş konumunun hangi iki yapı arasında 

olduğunu göstermektedir. Tepkimenin su yardımıyla gerçekleşmesi durumunda 

isimlendirmede w yer almaktadır. Örneğin M5s-TS12-w isimlendirmesi Model V, 

histidin yardımlı adım tepkimede su yardımıyla 1 (M4s-1-w) ve 2 (M4s-2-w) 

numaralı bileşikler arasındaki geçiş konumu yapısını ifade etmektedir. Asetilasyon 

aşamasındaki yapılarda -w’, -w’’ ve -h harfleri sırasıyla tek su, iki su ve histidin-iki 

su sistemlerinin isimlendirmelerinde kullanılmıştır. Model yapılar için 

numaralandırma Şekil 3.2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.2: Model yapı atom numaralandırması. 

3.2 Küme Yapı Hesaplamaları 

Kimyasal tepkimelerdeki bağ kopması ve yeni bağ oluşumu esnasında oluşan ara 

yapıların ve geçiş konumlarının elektronik ve yapısal özelliklerini anlamak için 

kuantum mekanik hesaplamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Enzim sistemlerinde 

enzimin büyüklüğü, aktif bölgede meydana gelen tepkimelerin kuantum mekanik 

yöntemlerle modellenmesinde zorluk yaratmaktadır. 

Günümüzde, enzimin aktif bölgesinin kuantum kimyasal küme hesaplama tekniği ile 

modellenmesi, enzim reaktivitesinin çeşitli yönlerinin incelenebilmesine olanak 

sağlayan önemli ve güçlü bir araç olarak görülmektedir. Bu yöntem geniş bir 

yelpazedeki reaksiyonlara uygulanmış ve birçok önemli mekanik problem 

çözülmüştür (Himo vd., 2006). Enzimlerin aktif bölgelerini ve reaksiyon 
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mekanizmalarını modellemek için kullanılan kuantum küme yaklaşımının temel fikri, 

enzimin nispeten küçük fakat iyi seçilmiş bir bölümünü kesip mümkün olduğunca 

doğru kuantum kimyasal yöntemlerle incelemektir. Bu yöntemde iki basit yaklaşım 

kullanılır: 1. Enzimin geri kalan kısmı polarize edilebilir süreklilik modeli ile hesaba 

katılır. 2. Aktif bölgenin kesildiği noktalarda uç atomlar dondurulur.  

Sadece aktif bölgenin hesaplanmasının getirdiği hata aktif bölgenin etrafındaki 

proteinin çevresel etkilerinden ve çözücünün etkilerinden yoksun bırakılmasıdır. Bu 

çevresel etkiler iki noktada sistemi etkilerler: Protein matrisi model üstünde sterik 

sınırlamalar yaratabilir. Bu sınırlamaların ortadan kalkması çeşitli grupların suni 

olarak hareketine yol açabilir. İkinci olarak çevresel etkiler uzun-menzilli 

polarizasyon üzerinde etkili olabilir. Bu etkileri modele dahil etmek için iki temel 

yaklaşım kullanılmakta: Sterik etkileri modellemek için dış sınır çizgisindeki anahtar 

koordinatlar dondurulur. Böylece aktif grupların büyük ve suni hareketleri 

engellenmiş olur. Eğer model çok küçükse ya da dondurulan koordinatlar reaksiyona 

giren kısımlara çok yakın ise aktif bölgenin hiç de esnek olmayan bir modeli 

oluşturulur ve bu da sistemin enerji değerlerinin gerçekçi olmayan sonuçlar 

vermesine sebep olur. Ayrıca geometrik kısıtlamalar sıklıkla geometri yakınsaklık 

(converge) problemlerine ve küçük sanal frekanslara yol açtığından, sabit atom 

sayısının minimumda tutulması gerekir (Pratter vd., 2013; Visser vd., 2014).  Bu 

noktada hangi rezidülerin modele dahil edilip hangi koordinatların dondurulacağı çok 

önemlidir. Elektrostatik etkileri modellemek için ise bu küme bir çözücü içerisinde 

modellenir. Çözünme enerjileri gazda optimize edilen geometrilerden tek nokta 

enerjileri ile elde edilir. Model büyüdükçe bağıl çözünme enerjileri düşer çünkü 

küme model yapısına daha fazla grup eklendikçe modele polarizasyon kendiliğinden 

eklenmiş olur. Model yapı büyütüldükçe çözünme etkileri belli bir noktada 

doygunluğa ulaşır. Bu model büyüklüğünde sistemin sürekli ortam (continium) 

içerisinde olması sistemin bağıl enerji değerlerinde bir değişiklik yaratmaz. Model, 

böylece enzimi iyi bir şekilde temsil eder ve gerçek sistem gibi davranır. 

İncelediğimiz O-asetilasyon ve de-O-asetilasyon tepkimesi kuantum küme yöntemi 

ile modellenmektedir. Bu yöntemde tepkime merkezini çevreleyen bölge, DFT 

model kompleksi, substrat bağlı Ape1 aktif bölgesinin en önemli etkileşimlerini 

temel almaktadır.  
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3.3 Küme Modelleri 

Ape1’in O-asetilasyon ve de-O-asetilasyon mekanizmasını daha detaylı olarak 

araştırmak için çeşitli boyutlarda küme modelleri oluşturulmuştur. Kuantum küme 

yöntemiyle modellenecek mekanizma için kullanılacak rezidülerin oluşturduğu bölge 

tanımları CI, CII ile tanımlanmış ve sırasıyla Şekil 3.3, Şekil 3.4’te gösterilmiştir. En 

küçük model olan CI’de oksianyon boşluğunu oluşturan Gly236, Asn268 

rezidülerinin tamamı ve aktif bölgedeki iki önemli rezidü, Gly367 ve Val368 de 

sisteme dahil edilmiş olup 146 atom içermektedir (Çizelge 3.1). Ayrıca katalitik 

üçlüye yapısal destek veren His81, Glu269, Phe 370 ve Ala237’nin omurga N’u ve 

Cα’sı, Asp79, Asn235, Thr 267 ve Lys365’in C,O ve Cα atomları modele dahil 

edilmiştir. Şekil 3.5’te gösterilen en büyük model (CII) 211 atom içermektedir 

(Çizelge 3.2). İncelenen sistemlerde rezidüler 4k7j kodlu Ape1 enziminin pdb 

dosyasındaki konumlarında kullanılmıştır. Kurgulanan modellerde substrat olarak 

asetillenmiş Muramik asidi temsil eden model şeker yapıları kullanılmıştır.  

Küme modellerinin geometri optimizasyonları ve frekans hesaplamalarında, 

literatürdeki nükleofilik katılma reaksiyonlarının DFT çalışmaları referans alınarak, 

gaz fazında 6-31G (d, p) temel baz seti ile B3LYP hibrid yoğunluk fonksiyonel 

yöntemi kullanılmıştır (Visser 2012; Becke 1993). Bu geometri optimizasyonlarına 

dayanarak daha büyük bir baz seti ile, 6-311+G(2d, 2p) kullanılarak gaz fazında tek 

nokta enerji hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Literatürde kuantum küme yöntemi 

ile yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğunda bu yöntem kullanılmıştır. Enzim 

ortamının polarizasyon etkisi, çözücü, iletken benzeri Kutuplanabilir Süreklilik 

Modeli (PCM, Polarizable Continuum Model) kullanılarak 6-31G(d,p) teori 

seviyesinde gaz fazında optimize edilmiş yapılar üzerinde üç farklı dielektrik sabiti, 

(ε = 1, ε = 4, ε = 80), kullanılarak tek nokta enerji hesaplamaları değerlendirilmiştir. 

Uzun menzil dispersiyon etkileşimlerini tanımlamada birçok yoğunluk 

fonksiyonelinin zayıf olduğu bilinmektedir. Bunu düzeltmek için, DFT-D3 metoduna 

göre ampirik bir düzeltme terimi enerjiye eklenir (Grimme, 2006). Literatürde de 

sıkça belirtildiği üzere, küme modelinde kullanılan koordinatları dondurma süreci, 

genellikle 50i cm
-1
' den daha küçük, birkaç küçük sanal frekansa neden 

olabilmektedir. Bu küçük negatif frekansların enerji sonuçlarını önemli derecede 

etkilemedikleri literatürde belirtilmiştir (Siegbahn ve Himo, 2011). Yapılan 
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hesaplamalarda bu seviyedeki birkaç negatif frekans ihmal edilmiştir. 

Hesaplamalarda Gaussian16 programı kullanılmaktadır (Frisch vd., 2009). 

Çizelge 3.1: En küçük (CI) modelde bulunan atomların ayrıntılı bilgileri. Hidrojen 

atomları listede açıkça belirtilmemiştir. C, O ve N sırasıyla omurganın karbonil 

karbonu ve oksijeni ve azotudur. 

Rezidü Modeldeki atomlar Kristalografik 

konumda dondurulan 

atomlar 

Asp79 C,O, Cα Cα(Terminal atom) 

Ser80 tümü ---------- 

His81 N, Cα Cα(Terminal atom) 

Asn235 C,O, Cα Cα(Terminal atom) 

Gly236 tümü ---------- 

Ala237 N, Cα Cα(Terminal atom) 

Thr267 C,O, Cα Cα(Terminal atom) 

Asn268 tümü ---------- 

Glu269 N, Cα Cα(Terminal atom) 

Lys365 C, O, Cα Cα(Terminal atom) 

Asp366 tümü ---------- 

Gly367 Yan zincir yok ---------- 

Val368 Yan zincir yok ---------- 

His369 tümü ---------- 

Phe370 N, Cα Cα(Terminal atom) 

Çizelge 3.2: Büyük modelde (CII) bulunan atomların ayrıntılı bilgileri. (Hidrojen 

atomları listede açıkça belirtilmemiştir. C, O ve N sırasıyla omurganın karbonil 

karbonu ve oksijeni ve azotudur. Kuantum mekanik hesaplamaları için başlangıç 

yapısı O-Asetilpeptidoglikan esterazın (pdb kodu: 4k7j) X-ışını geometrisine 

dayanmaktadır.) 

Rezidü Modeldeki atomlar Kristalografik 

konumda dondurulan 

atomlar 

Gly78 C, O, Cα Cα(Terminal atom) 

Asp79 tümü ---------- 

Ser80 tümü ---------- 

His81 tümü ---------- 

Thr82 N, Cα Cα(Terminal atom) 

Ile234 C,O, Cα Cα(Terminal atom) 

Asn235 tümü ---------- 

Gly236 tümü ---------- 

Ala237 N, Cα Cα(Terminal atom) 

Gly266 C,O, Cα Cα(Terminal atom) 

Thr267 tümü ---------- 

Asn268 tümü ---------- 

Glu269 N, Cα Cα(Terminal atom) 

Lys365 C, O, Cα Cα(Terminal atom) 

Asp366 tümü ---------- 



20 

Çizelge 3.2(devam): Büyük modelde (CII) bulunan atomların ayrıntılı bilgileri. 

(Hidrojen atomları listede açıkça belirtilmemiştir. C, O ve N sırasıyla omurganın 

karbonil karbonu ve oksijeni ve azotudur. Kuantum mekanik hesaplamaları için 

başlangıç yapısı O-Asetilpeptidoglikan esterazın (pdb kodu: 4k7j) X-ışını 

geometrisine dayanmaktadır.) 

 

Şekil 3.3: Bu çalışmada kullanılan aktif bölgenin en küçük (CI)  DFT 

modelinin iki boyutlu gösterimi, Ape1 X-ışını kristal yapısından türetilmiştir 

(pdb kodu 4k7j).Yıldızlar geometri optimizasyonunda sabitlenen atomları 

göstermektedir. 

  

Şekil 3.4: Bu çalışmada kullanılan aktif bölgenin en büyük (CII)  DFT 

modelinin iki boyutlu gösterimi, Ape1 X-ışını kristal yapısından türetilmiştir 

(pdb kodu 4k7j). Yıldızlar geometri optimizasyonunda sabitlenen atomları 

göstermektedir. 

Gly367 tümü ---------- 

Val368 tümü ---------- 

His369 tümü ---------- 

Phe370 N, Cα Cα(Terminal atom) 
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4. BULGULAR 

4.1 Model Yapılar ile Kuantum Mekanik Çalışmalar 

Kuantum mekanik hesaplamalar enzim tepkime mekanizmalarının anlaşılmasında ilk 

adımı oluşturmaktadır. Tepkime koordinatlarının belirlenmesi için öncelikle model 

yapılar ile kuantum mekanik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Devamında ise kuantum 

küme yapı hesabı olarak da adlandırılan yöntemle tepkime mekanizmasına etki eden 

çevre rezidüler tespit edilmiş ve tepkime bariyerleri hesaplanmıştır. Kuantum 

mekanik çalışmaların ilk bölümünde beş farklı model yapı seçilmiş ve tepkime 

mekanizması farklı olasılıklar değerlendirilerek incelenmiştir. 

4.1.1  Model I 

4.1.1.1 Model I:tek adım mekanizması 

 

 

Şekil 4.1: Model I tepkime mekanizması. 

Öncelikle enzimin aktif bölgesinde bulunan ve tepkime mekanizmasını 

gerçekleştirebilecek en az sayıda rezidü içeren bir model kurgulanmıştır. Bu model, 

O-asetat modifikasyonu içeren (asetat grubunu içeren)  N-asetilmuramik asit 

(MurNac) ve enzime ait katalitik bölgede bulunan serin (Ser80) rezidüsünü temsil 

eden yapılardan oluşmaktadır (Şekil 4.1). Reaksiyon mekanizmasını anlamak için 

oluşturulan model sistemlerde Serin80 rezidüsü etanol (CH3CH2OH) molekülü ile 

temsil edilmiş, O-asetillenmiş MurNac rezidüsü ise (CH3CH2COOCH3) molekülü 

https://en.wikipedia.org/wiki/N-Acetylmuramic_acid
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ile gösterilmiştir (Şekil 4.1). Temsili yapılar belirlenirken literatürde yaygın 

kullanılan ve kabul gören gösterimler dikkate alınmıştır. En küçük model için O-

asetilasyon tepkime mekanizması susuz ve su varlığında modellenmiş olup, Şekil 

4.2’de susuz tek adımlı tepkime mekanizması için geçiş konumu ve IRC’den gelen 

tepken ve ürünün üç boyutlu yapıları gösterilmiştir. 

   
M1c-1 
[0,0] 

M1c-TS12 

[45,6] 
M1c-2 

[3,8] 

Şekil 4.2: Tek adımda gerçekleşen Model I asetilasyon tepkime 

mekanizmasına ait 3-boyutlu yapılar. 

Serine ait oksijen atomunun (O8) substratın üzerindeki asetat grubunun karbonil 

karbon (C10) atomuna saldırısı gözlenir. Bu sırada substratın O atomunun (O11) da 

serinin protonuna saldırmasıyla dört üyeli tetrahedral bir geçiş konumu yapısı ortaya 

çıkar. O8, H7, O11 ve C10 atomları arasında gerçekleşen bu tepkime M1c-TS12 

geçiş konumu yapısı ile modellenir. M1c-TS12 yapısında O8 atomu ile C10 atomu 

arasındaki uzaklık 2.80 Å’dan 1.67 Å’a düşerken O11 ve C10 atomları arasındaki 

bağ uzunluğunun 1.34 Å’tan 1.66 Å’a kadar uzamış olduğu görülür. H7 atomu ise 

O8 ve O11 atomları arasında ve her iki atoma da 1,20 Å’luk eşit mesafelerde 

bulunmakta olup hidrojen bağı etkileşimi oluşturmaktadır. Bu adımın sonunda C10 - 

O11 atomları ve O8-H7 atomları arasındaki bağlar kırılırken O8 ile C10 ve H7 ile 

O11 atomları arasında yeni bağlar oluşur. Substrattan asetat grubunun ayrılmasıyla 

asetilasyon tepkimesi gerçekleşmiş olup bu adıma ait bağıl serbest enerjisi 45,6 

kkal/mol olarak ölçülmüştür (Şekil 4.3). Bu adım ile 3,8 kkal/mol değerinde bağıl 

serbest enerjiye sahip kovalent bağlı asil enzim ara ürünü elde edilir. 
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Son olarak enzimin kendini yeniden oluşturabilmesi için rejenerasyon (de-O-

asetilasyon) adımına ihtiyaç duyulmaktadır. Enzim rejenerasyon adımı daha fazla 

rezidü içeren Model IV ve Model V yapıları ile çalışılmıştır. 

 

Şekil 4.3: Model I’in tek adım mekanizmasına ait tepkime koordinatı. 

4.1.1.2 Model I:su yardımıyla tek adımda gerçekleşen mekanizma 

 

Şekil 4.4: Su yardımıyla tek adımda gerçekleşen Model I tepkime 

mekanizması. 

İncelenen tepkimenin proton transfer tepkimesi olması ve molekülün X-ışını 

yapılarında aktif bölgede su moleküllerinin bulunması sebebiyle, bu transferin su 

yardımıyla gerçekleşme olasılığı üstünde durulmuştur (Şekil 4.4). Tek adımda 

gerçekleşen bu en küçük tepkime modelinde, serinin ucunda hidroksile bağlı olan H, 

substrat yerine bir su molekülüne transfer edilecektir. Hidroksilin oksijeni ise murnak 
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rezidüsünü temsil eden CH3CH2COOCH3 yapısında asetat grubunun kısmen artı 

yüklü olan karbonil karbonuna saldıracak ve grubu C-O bağından koparacaktır. Su 

üzerindeki 3.H atomu ise kopan C-O bağından oksijenin saldırmasıyla ile tepkimeye 

girecek ve böylece tepkimeye giren iki rezidü fonksiyonel gruplarını değiş tokuş 

edecektir (Şekil 4.5). Tepkimenin bu yoldan gerçekleşmesi durumunda, 40,7 

kkal/mol’lük bir bariyer ile gerçekleşecektir (Şekil 4.6). Bu transfer esnasında sudan 

kopacak hidrojen atomu susuz gerçekleşen tek adım mekanizmasındaki gibi simetrik 

bağlanma/kopma göstermez. Geçiş konumunda etkileşime giren 6 atom, kararlılığı 

bilinen 6’lı halka benzeri bir yapıyı oluşturmaktadır. Su ile oluşan altılı yapı, dörtlü 

halka oluşturan susuz geçiş konumuna göre halka gerginliğini azaltmaktadır. Bu da 

tepkime bariyerini 4,9 kkal/mol düşürmüştür.  

  
 

M1c-1-w 

[0,0] 
M1c-TS12-w 

[40,7] 
M1c-2-w 

[3,8] 

Şekil 4.5: Su yardımıyla tek adımda gerçekleşen Model I tepkime mekanizmasına ait 

3-boyutlu yapılar. 
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Şekil 4.6: Su yardımıyla tek adımda gerçekleşen Model I tepkime 

mekanizmasına ait tepkime koordinatı 

4.1.2 Model II 

4.1.2.1 Model II: tek adım mekanizması 

 

Şekil 4.7: Model II tepkime mekanizması. 

Bu modelde, MODEL I’den farklı olarak peptidoglikanda yer alan MurNAc 

rezidüsü, altılı şeker halkasının 2. pozisyonundaki NHCOCH3 sübstitüyesi 

hesaplamalara tamamen dahil edilirken 3. pozisyonunda yer alan peptit zinciri –

OCH3 ile modellenmiştir. Ayrıca 1-4 bağlantı noktaları da kesilerek –OCH3 ile 

tanımlanmıştır (Şekil 4.7). Geometrik parametrelere bakıldığında geçiş konumu 

yapısında (M2c-TS12) belirgin bir değişiklik göze çarpmamaktadır (Şekil 4.8).  

M2c-TS12 yapısında O8-C10 atomları arası uzaklık 2,81 Å’dan 1,65 Å’a kadar 

yakınlaşırken O11 ve C10 atomları arasındaki bağın kırılmak üzere 1,34 Å’dan 1,71 

Å’a kadar uzadığı görülmektedir. Serine bağlı H7 atomunun ise bağ yapmak üzere 
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1,22 Å mesafeden şeker molekülüne ait O11 atomu ile etkileşim halindedir. Elde 

edilen üründe şeker molekülünden ayrılan asetat grubunun C10 atomu ile serin 

rezidüsünün O8 atomu arasında 1,34 Å uzunluğunda bir bağ oluşmuş olup şeker 

molekülünün protonlandığı görülmektedir. Geçiş konumunun bağıl serbest enerjisi 

45,2 kkal/mol olarak bulunmuş olup model şeker yapısının büyütülmesinin 

reaksiyonun enerji bariyerine pek bir katkı sağlamadığı görülmüştür (Şekil 4.9). Dört 

üyeli geçiş konumu yapılarının gergin doğasından kaynaklanan yüksek enerji 

bariyeri Model II sisteminde de görülmüştür. 

 
 

 

M2c-1 
[0,0] 

M2c-TS12 

[45,2] 
M2c-2 
[2,6] 

Şekil 4.8: Tek adımda gerçekleşen Model II tepkime mekanizmasına ait 3-

boyutlu yapılar. 

 

Şekil 4.9: Model II’nin tek adım mekanizmasına ait tepkime koordinatı. 
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4.1.2.2 Model II: su yardımıyla tek adımda gerçekleşen mekanizma 

Model I’e göre şeker substratının daha büyütüldüğü Model II sisteminde, tıpkı Model 

I’de olduğu gibi su molekülünün proton transferine yardım etmesi durumunda 

tepkime mekanizması modellenmiştir (Şekil 4.10). Şekerin varlığı, sterik etkisini 

şekersiz olan Model I’e oranla bağlanacak O11—H13 ve kopacak H13-O12 

bağlarında göstermiştir: Model I’in su yardımlı mekanizması ile kıyaslandığında bu 

değerler Model II’de sırasıyla da daha uzun (1,41 Å)  ve daha kısadır (1,07 Å) (Şekil 

4.11). Ancak, geçiş yapısındaki (M2c-TS12-w) diğer kritik bağ uzunlukları (C10—

O8 =1,53 Å ve O8-H7= 1,33 Å) geçiş yapısında bu bağların sırasıyla bağlanma ve 

kopmaların Model I’e göre daha ileride olduğuna işaret etmektedir. Bu da şekerin 

varlığının O11 etrafındaki kritik bağ uzunluklarında etkili olduğunu gösterir. 

Bariyerler incelendiğinde, tıpkı Model I’de olduğu gibi suyun varlığı geçiş 

konumunun bariyerini düşürmektedir (ΔΔG
†
 = 8,5 kkal/mol) (Şekil 4.12). Şekerin 

hesaplamalara dahil edilmesi Model I’in su yardımlı tepkimesine göre bariyeri 4,0 

kkal/mol düşürmüştür. 

 

Şekil 4.10: Su yardımıyla tek adımda gerçekleşen Model II tepkime 

mekanizması. 
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M2c-1-w 

[0,0 ] 
M2c-TS12-w 

[36,7] 
M2c-2-w 

[ -0,9] 

Şekil 4.11: Su yardımıyla tek adımda gerçekleşen Model II tepkime 

mekanizmasına ait 3-boyutlu yapılar. 

 

Şekil 4.12: Su yardımıyla tek adımda gerçekleşen Model II tepkime 

mekanizmasına ait tepkime koordinatı. 
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4.1.3 Model III 

4.1.3.1 Model III: tek adım mekanizması 

 

Şekil 4.13: Model III tek adım tepkime mekanizması. 

Model yapı büyütüldüğünde aktif bölgedeki His369 ve Asp366 rezidülerinin 

eklenmesi ve tepkime mekanizmasına etkisinin anlaşılması hedeflenmiştir. Bu 

amaçla Asp366 ve His369 rezidüleri Cα’dan kesilmiş ve metillenmiştir (Şekil 4.13). 

Öte yandan O-asetillenmiş MurNac yapısı ise CH3CH2COOCH3 molekülü ile 

temsil edilmeye devam edilmiştir. Geçiş konumunun M3c-TS12 yapısı ile (Şekil 

4.14) modellendiği mekanizmada aktivasyon enerjisi 49,9 kkal/mol olarak 

hesaplanmıştır (Şekil 4.15). Bu değer MODEL I’in sahip olduğu 45.6 kkal/mol bağıl 

serbest enerjisinden 4,3 kkal/mol daha fazladır. Sonuç olarak eklenen rezidülerin tek 

adımlı reaksiyon mekanizması için bariyerleri artırıcı bir etki gösterdiği açıktır. 

MODEL III’ün geçiş yapısı (M3c-TS12), kurgulanan diğer modellerde olduğu gibi, 

4 üyeli halka üzerinden gerçekleşirken, tepkime merkezindeki atomların arasındaki 

uzaklıklarda ise diğer modellere kıyasla önemli bir fark görülmemiştir. 
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M3c-1 
[0,0] 

M3c-TS12 
[49,9] 

M3c-2 

[4,4] 

Şekil 4.14: Tek adımda gerçekleşen Model III tepkime mekanizmasına ait 3-

boyutlu yapılar. 

  

Şekil 4.15: Model III’ün tek adım mekanizmasına ait tepkime koordinatı. 
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4.1.3.2 Model III: susuz adım adım mekanizma 

 

Şekil 4.16: Susuz adım adım gerçekleşen Model III tepkime mekanizması. 

Pfeffer ve grubu tarafından önerilen tek adım mekanizmasında Ser80 rezidüsünün 

oksijeni (O8) şeker substratının ester sübstütiyesini temsil eden asetat grubunun 

karbonil karbonuna saldırırken eş zamanlı olarak protonu da O11’e transfer 

olmaktadır (Pfeffer ve Clarke, 2013). Tepkime mekanizmasının tek adımlıya ek 

olarak Williams ve grubu tarafından önerilen susuz adım adım gerçekleşme olasığı 

da değerlendirilmiştir (Şekil 4.16)  (Williams vd., 2014). Susuz adım adım 

gerçekleşen tepkime mekanizmasının ilk basamağında Ser80 rezidüsü protonunu 

(H7) His369 rezidüsünün epsilon azotuna (N6) verirken delta azotu (N5) üstündeki 

protonu (H4) ise Asp366 rezidüsüne transfer ederek, His369 rezidüsünün 

protonasyon halini korumaktadır Serinin protonunu kaybetmesiyle O8’in asetatın 

karbonil karbonuna (C10)  nükleofilik saldırısı da yine bu adımda gerçekleşmektedir. 

İkinci adımda ise H4 atomu His369’un delta pozisyonuna geri dönüş yaparken şeker 

molekülünün O11 atomu da His369 rezidüsünün epsilon konumundaki protonunu 

almak üzere saldırı yapar. Buna ek olarak asetat molekülü şekerden ayrılarak serine 

bağlanır.  

Üçüncü ve son adımda su molekülü ile şekerdeki sübstütiyeyi temsil eden asetat 

molekülü serin rezidüsünden ayrılır ve tepkime tamamlanarak enzim rejenere olur. 

Rejenerasyon ayrı bir başlık altında incelenecektir. 

Yapılan hesaplamalardan elde edilen sonuçlar Şekil 4.17’de gösterilmektedir. İlk 

adımın bariyeri 20,0 kkal/mol olarak bulunmuş olup, birinci basamağın geçiş 

konumu yapısından (M3s-TS12) elde edilen ara ürün (M3s-1) ve geçiş konumu aynı 

enerjiye sahiptir. Devamında ise 1,1 kkal/mol’lük ikinci basamağa ait bariyer 

aşılarak asetat transferi gerçekleşir (Şekil 4.17).  
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Şekil 4.17: Model III’ün susuz adım adım mekanizmasına ait tepkime 

koordinatı. 

4.1.3.3 Model III: sulu adım adım mekanizma 

 

Şekil 4.18: Sulu adım adım gerçekleşen Model III tepkime mekanizması. 

Şekil 4.17’de gösterilmiş olan enerji profilinin iyileştirilebilmesi için aktif bölge 

içinde yoğun olarak gözlemlenen su moleküllerinin de proton transferine destek 

olabileceği düşünülerek Tek Adım mekanizmasında olduğu gibi, MODEL III su 

molekülünün yardımı ile yeniden modellenmiştir (Şekil 4.18).  

SGNH enziminin katalitik üçlüsü olarak bilinen Asp366, His369 ve Ser80 rezidüleri 

ile asetat grubuna bağlı temsili şeker molekülünden oluşan modele su molekülü 

eklenmiştir.  Adım 1’in geçiş konumu yapısından (M3s-TS12-w) IRC ile elde edilen 

tepken yapısı (M3s-1-w) incelendiğinde suyun protonlarından birinin His369’un 

epsilon azotu ile oksijeninin ise Ser80 aminoasidinin protonu ile hidrojen bağı 

etkileşimi yaptığı görülmüştür. Su molekülüne ait oksijen atomu ile H7 - O8 atomları 

arasındaki açının yaklaşık 167° ve suyun oksijeni ile H7 arasındaki uzaklığın ise 1.82 

Å olarak ölçülmesi ve benzer şekilde, N6 - H13- O12 arasındaki açının 162° ve N6 
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atomu ile H13 arasındaki mesafenin 1,78 Å oluşu, su molekülünün histidin ve serin 

rezidüleri ile hidrojen bağı etkileşimi yaptığını kanıtlar niteliktedir (M3s-1-w, Şekil 

4.19). 

Su ile histidinin Nε arasındaki proton transferi, serinin protonunun suyun oksijeni 

tarafından çekilmesi ve son olarak protonunu kaybeden serinin karbonil karbonuna 

saldırısı M3s-TS12-w geçiş yapısı ile modellenmiştir. O8 ve C10 atomları arasındaki 

mesafe 2,90 Å’ dan 1,87 Å’ a azalırken, Nδ’ya bağlı proton da aspartata 1,05 Å kadar 

yaklaşmıştır. M3s-TS12-w geçiş yapısının bağıl serbest enerji değeri ise 24,0 

kkal/mol olarak ölçülmüştür (Şekil 4.20). Bu adımın sonunda, M3s-2-w yapısında 

aspartat protonlanırken histidinin HIE protonlanma durumunda olduğu 

görülmektedir. O8 ile C10 atomları arasında 1,47 Å uzunluğunda bir bağ oluşurken 

C10 ve O9 atomları arasındaki çift bağ 1,29 uzaklığına ulaşmıştır (Şekil 4.19). Elde 

edilen ara ürünün bağıl serbest enerji değeri 16,8 kkal/mol’dür (Şekil 4.20).  

   
M3s-1-w 

[0,0] 
M3s-TS12-w 

[ 24,0] 
M3s-2-w 

[22,3] 

  
M3s-TS23 

[17,5] 
M3s-3 

[0,9] 
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Şekil 4.19: Sulu adım adım gerçekleşen Model III tepkime mekanizmasına ait 3-

boyutlu yapılar. 

 

Şekil 4.20: Sulu adım adım gerçekleşen Model III mekanizmasına ait tepkime 

koordinatı. 

M3s-TS23 geçiş konumuyla modellenen bir sonraki adımda ise O11 ve C10 atomları 

arasındaki bağ kırılarak mesafe 1,49 Å’dan 1,85 Å’a uzamış, His369’un epsilon 

azotuna bir önceki adımda transfer olan H7 atomu ise şeker molekülünün O11 

atomuna 1,34 Å kadar yaklaşmıştır. N6-H7-O11 atomları arasındaki açının 176° 

olarak ölçülmesi, N6-O11 atomlarının da birbirine 2,51 Å mesafede bulunuyor 

olması, güçlü bir hidrojen bağı etkileşimi yaratmakta ve böylece geçiş konumu 

yapısının kararlılığı artmaktadır. M3s-TS23 geçiş konumu yapısı 17,5 kkal/mol bağıl 

serbest enerjiye sahip olup M3s-3 yapısının oluşabilmesi için gerekli aktivasyon 

bariyeri 0,7 kkal/mol’dür (Şekil 4.20).  

4.1.4 Model IV 

4.1.4.1 Model IV: tek adım mekanizması 

Model IV, Model III’ün genişletilmiş hali olup peptidoglikanda yer alan MurNAc 

rezidüsü, altılı şeker halkasının 2. pozisyonunda NHCOCH3 sübstitüyesi 

hesaplamalara tamamen dahil edilirken 3. pozisyonunda yer alan peptit zinciri –

OCH3 ile modellenmiştir. Ayrıca 1,4 bağlantı noktaları da kesilerek –OCH3 ile 

tanımlanmıştır (Şekil 4.21).  
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Şekil 4.21: Model IV tek adım tepkime mekanizması. 

Model IV için susuz olarak tek adımda modellenen mekanizma önceki model 

yapılarla hem geometrik paramatreler hem de tepkime enerji profili açısından 

benzerlik göstermektedir (Şekil 4.22, Şekil 4.23). Şekerin varlığı, asetat transferinin 

enerji bariyerini Model I ve II’ye oranla az da olsa yükseltmiş, Model III’e göre 1,6 

kkal/mol düşürmüştür.  

   
M4c-1 

[0,0] 
M4c-TS12 

[48,3] 
M4c-2 
[4,4] 

Şekil 4.22: Tek adımda gerçekleşen Model IV tepkime mekanizmasına ait 3-

boyutlu yapılar. 
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Şekil 4.23: Model IV’ün tek adım mekanizmasına ait tepkime koordinatı. 

4.1.4.2 Model IV: susuz adım adım mekanizma 

 

Şekil 4.24: Model IV susuz adım adım tepkime mekanizması. 

Model IV’ün adım adım tepkimesi (Şekil 4.24) modellendiğinde tıpkı Model III’te 

olduğu gibi enerji profilinde ilk ara ürün, geçiş yapısından daha yüksek enerjili 

olarak bulunmuştur. Elde edilen enerji profili bu sistemin tepkime mekanizmasını 

gerçekçi bir şekilde yansıtmadığını göstermiştir. Şekil 4.25’te sunulmuş olan enerji 

profili verisi ve Model III’te yapmış olduğumuz çalışmalar göz önüne alınarak aynı 

model tepkime bir kez daha su molekülünün varlığında modellenmiştir. 

 

Şekil 4.25: Model IV’ün susuz adım adım mekanizmasına ait tepkime 

koordinatı. 
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4.1.4.3 Model IV: sulu adım adım mekanizma 

 

Şekil 4.26: Sulu adım adım gerçekleşen Model IV tepkime mekanizması. 

Sulu adım adım tepkimesine ait model mekanizmanın ilk iki adımı Şekil 4.26’da 

gösterilmiştir. Su molekülünün His369 rezidüsü ve Ser80 rezidüsü ile olan hidrojen 

bağı etkileşimi MODEL IV’ün tepken yapısında da görülmektedir (Şekil 4.27). Su 

molekülüne ait oksijen atomu ile H7 - O8 atomları arasındaki açı 178° ve oksijen ile 

H7 arasındaki uzaklık ise 1,79 Å olup benzer şekilde, N6 - H13- O12 arasındaki açı 

179° ve N6 atomu ile H13 arasındaki mesafe 1,76 Å olarak ölçülmüştür. Uzaklıklar 

ve açı değerleri göz önüne alındığında kuvvetli bir hidrojen bağı etkileşiminden 

bahsedilebilir. M4s-TS12-w ile modellenen geçiş yapısında Asp366’dan başlayan 

proton aktarması suyun yardımıyla gerçekleşerek şeker-serin kompleks ara ürününü 

oluşturur. Geçiş konumu yapısında O8 ve C10 atomları arasındaki mesafe 2,93 Å 

‘dan 1,94 Å’ a azalırken karbonil grubunun karbon ve oksijeni arasındaki bağ 

uzunluğu artarak 1,21 Å’dan 1,24 Å’a çıkmıştır. Serinden kopmaya çalışan H7 

atomunun ise O8 atomuna olan uzaklığı 1,39 Å olarak bulunmuştur. İlk adımın 

serbest enerji bariyeri 19,6 kkal/mol değerinde sahip olup, MODEL III’deki birinci 

adım bariyerinden (M3s-TS12-w)  4,4 kkal/mol daha düşük çıkmıştır (Şekil 4.28). 

Bu adımın sonunda 13,2 kkal/mol bağıl serbest enerjiye sahip bir ara ürün elde 

edilmiştir (M4s-2-w, Şekil 4.28). Elde edilen bu yapıda sp
2
 hibritleşmesine sahip 

C10 atomunun sp
3
 hibritleşmesine döndüğü ve serin rezidüsünün oksijeni ile 

arasında 1,50 Å uzunluğunda bir bağ oluşturduğu görülmüştür. H4 atomunun da 

histidinin delta pozisyonundaki azotundan uzaklaşarak aspartat rezidüsünü 

protonlandığı ve histidinin sudan proton alarak HIE durumuna geçtiği görülmektedir. 
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M4s-1-w 

[0,0] 
M4s-TS12-w 

[19,6 ] 
M4s-2-w 

[ 13,2] 

 
 

M4s-TS23-w 

[ 14,6] 
M4s-3-w 

[ -0,8] 

Şekil 4.27: Su yardımıyla adım adımda gerçekleşen Model IV tepkime 

mekanizmasına ait 3-boyutlu yapılar. 

 

Şekil 4.28: Sulu adım adım gerçekleşen Model IV mekanizmasına ait tepkime 

koordinatı. 
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Bir sonraki adım olan asetilasyon yani asetat grubunun şeker molekülünden 

ayrılması ve sonucunda H7 atomunun O11 atomu ile bağ yapması aşaması M4s-

TS23 yapısı ile modellenmiştir.  Modellenen M4s-TS23 yapısında, H7-O11 arası 

uzaklık 1,44 Å; O11- C10 arası ise 1,91 Å olarak ölçülmüştür. Bu adımın diğer 

önemli uzaklıklarından biri olan ve proton aktarmasını tetikleyen H4-O3 etkileşimi 

ise M4s-TS23 yapısında 1,55 Å olarak görülmüştür. Bu adımın bağıl serbest enerjisi 

ise 14,6 kkal/mol olarak hesaplanmış olup, MODEL III’ün adım adım 

mekanizmasının ilgili adımına göre 2,9 kkal/mol daha azalmıştır. 

Sonuç olarak, şeker molekülünün varlığının geometrik parametrelerde fark yarattığı; 

enerji profillerini karşılaştırdığımızda da bariyerleri düşürücü bir etkiye sahip olduğu 

görülmüştür.  

4.1.4.4 Model IV: tek su yardımlı enzim rejenerasyonu  

 

Şekil 4.29: Tek su varlığında gerçekleşen rejenerasyon mekanizması. 

Tepkimenin susuz adım adım ya da tek adımda gerçekleşmesi sonucunda asetat 

transferi gerçekleşmiş ve Ser80 rezidüsünün ucuna asetat grubu takılmış, ayrıca 

şekerden de asetat grubu kopmuş ve yerine OH grubu gelmiştir. Enzim başlangıç 

konfigürasyonuna henüz dönmemiştir. Bunu ancak Ser80 rezidüsünün ucundaki 

asetatın CH3COOH olarak kopması ve Ser80in yeniden hidroksil grubuna sahip 

olması sağlayacaktır (Şekil 4.29). Bu aşama deneysel çalışmada önerildiği şekilde su 

ile modellenmiştir (Williams vd., 2013; Pfeffer ve Clarke 2013). Su molekülünün 

oksijeni Ser80 ucundaki asetat grubunun karbonil karbonuna saldıracak, bu sırada 

suyun protonlarından biri de ester grubunun oksijeni ile etkileşerek dört halkalı bir 

geçiş konumu üzerinden tek aşamada asetat kopması ve proton transferi 
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yapabilecektir. Elde edilen geçiş konumunun IRC hesabı ile tepken yönünde takip 

edilmesi ile M4-4-w’ kompleks yapısı bulunmuştur. Kırılacak olan C10-O8 bağı 

1,35 Å’dan 1,65 Å’a uzamış, bağlanacak olan O12-C10 uzaklığı 1,70 Å olarak 

bulunmuştur (Şekil 4.30). İncelenen tepkimenin tek adımda gerçekleşen ilk 

aşamasında olduğu gibi geçiş konumunda tepkime merkezi 4-üyeli bir halka 

içermektedir. Bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için 47,6 kkal/mol’lük yüksek bir 

enerji bariyerine ihtiyaç bulunmaktadır (Şekil 4.31).  

  
 

M4-4-w’ 

[-0,9 ] 
M4-TS45-w’ 

[47,6] 
M4-5-w’ 

[-0,9 ] 

Şekil 4.30: Tek su varlığında gerçekleşen rejenerasyon mekanizmasına ait 3-

boyutlu yapılar. 

 

Şekil 4.31: Tek su varlığında gerçekleşen rejenerasyon mekanizmasına ait 

tepkime koordinatı. 
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4.1.4.5 Model IV: iki su yardımlı enzim rejenerasyon mekanizması 

 

Şekil 4.32: İki su varlığında gerçekleşen rejenerasyon mekanizması. 

Tek su ile modellenen rejenerasyon mekanizmasının bariyerinin oldukça yüksek 

olması sebebiyle tepkime iki su molekülünün varlığında modellenmiştir. İkinci suyun 

varlığı ile su molekülleri arasında bir proton köprüsü kurulmasını sağlanırken, geçiş 

konumundaki dört üyeli halka benzeri yapıdan kaynaklanan halka geriliminin 

azaltılması öngörülmüştür (Şekil 4.32). Öngörüldüğü şekilde geçiş konumu 

yapısında su molekülleri ve tepkimeye giren substrat ve enzim atomları 6lı halka 

benzeri bir yapı oluşturmaktadırlar. Bu yapıda Ser80’in ucuna transfer edilecek olan 

su protonu henüz hiç kopmamışken (1,07 Å), su oksijenine bağlanacak olan diğer 

suyun protonu kuvvetli bir şekilde bağlanmıştır (1,12 Å) (Şekil 4.33). Tepkimede 

kırılacak olan C-O bağı ise 1,35 Å’dan 1,54 Å’a yükselmiştir. Modellenen 

tepkimenin bariyeri 42,3 kkal/mol olarak bulunmuştur (Şekil 4.34). Bu bariyer tek su 

moleküllü tepkime ile karşılaştırıldığında 5,3 kkal/mol daha düşüktür ancak elde 

edilen değer hala tepkimenin gerçekleşebilmesi için yüksektir.  
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M4-4-w’’ 

[-0,8] 
M4-TS45-w’’ 

[ 42,3] 
M4-5-w’’ 

[3,6] 

Şekil 4.33: İki su varlığında gerçekleşen rejenerasyon mekanizmasına ait 3-

boyutlu yapılar. 

 

Şekil 4.34: İki su varlığında gerçekleşen rejenerasyon mekanizmasına ait 

tepkime koordinatı. 

 

 

 



43 

4.1.4.6 Model IV: iki su yardımlı adım adım enzim rejenerasyon mekanizması 

 

Şekil 4.35: İki su yardımıyla adım adım gerçekleşen rejenerasyon 

mekanizması. 

Tek su ve iki su moleküllerinin varlığında rejenerasyon tepkimesinin yüksek 

bariyerli çıkması üzerine tepkime, su varlığında ve histidin rezidüsünün yardımıyla 

adım adım modellenmiştir. Önerilen mekanizmada (Şekil 4.35) su molekülü OH 

atomlarını CH3COOH çıkışı için Ser80 ucundaki gruba transfer ederken, diğer 

hidrojenini ise histidin rezidüsüne (Nε) verir. Histidin rezidüsü ise yükünü 

dengelemek amacıyla Nδ protonunu geçici olarak Asp366 rezidüsüne transfer eder. 

İkinci aşamada ise CH3COOH Ser80’in ucundan ayrılırken Ser80’nin hidroksil 

oksijeni eksik protonunu ikinci bir su molekülünden kendisine transfer eder. Su 

molekülü ise eksik kalan protonunu histidinden (Nε) alırken enzimin hem Ser80 ucu 

hem de Asp366 ve His369 rezidülerinin yan zincirleri orijinal haline geri döner. 

Modelleme çalışmasında bu aşamalar iki geçiş konumu yapısından geçerek 

gerçekleşir. Su molekülü enzim asetilasyon aşamasında Model IV’ten gelen yapıya 

yaklaşarak M4-TS46-h-prereaktif kompleks yapısını oluşturur. Oluşan kompleksin 

bağıl serbest enerjisi şekerin asetilasyonu aşaması sonucunda elde edilen yapıdan -

9,0 kkal/mol’e düşüktür (Şekil 4.36). İlk geçiş konumu yapısı olan M4-TS-46-h’de 

O8-C10 bağı uzayarak 1,41 Å’a ulaşırken eş zamanlı olarak karbonil karbonu olan 

C10 ile yeni gelen suyun oksijeni Osu arasında 1,85 Å uzaklık ile bağ yapmak için 

etkileşir. Su molekülünün diğer protonunu ise histidinin Nε’nuna bağlanmak üzere 

1,26 Å’a uzarken Nε ile bağlanmak üzere 1,23 Å değerini alır (Şekil 3.38). Bu 

yaklaşma sonucunda Nδ  protonu Asp366’ya transfer olmak üzere 1,46 Å’a ulaşır. Bu 

geçiş için 15,0 kkal/mol’lük bariyer gerekmekte olup oluşan ara ürün 13,0 kkal/mol 

bağıl serbest enerjiye sahiptir (Şekil 4.37). Rejenerasyonun ikinci ve son adımında 
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ihtiyaç duyulan su molekülü tepkime merkezine yaklaşarak 17,0 kkal/mol lük bağıl 

serbest enerji değeri ile geçiş yapısı öncesi kompleksi oluşturur (M4-TS67-h-

prereaktif kompleks). Kompleksin oluşumunu takip eden geçiş konumu yapısında 

(M4-TS67-h) C10 ile O8 arasındaki uzaklık 1,94 Å değeri ile bağ kırılmasını 

gerçekleştirirken suyun hidrojeni ile serin oksijenine (O8) transfer olmak üzere 1,41 

Å’a yaklaşır. Suyun serine proton transferi Asp366’dan başlayarak geri proton 

transferini de tetikler. Bu aşama 20,0 kkal/mol bağıl serbest enerji değerinde 

gerçekleşir (Şekil 4.37).  

 

  
 

M4-TS46-h-prereaktif 

kompleks 

[-0,8] 

M4-TS46-h 

 

[ 19,8] 

M4-6-h 

 

[ -6,1] 

 
  

M4-TS67-h-prereaktif 

kompleks 

[17,0 ] 

M4-TS67-h 

 

[20,0 ] 

M4-7-h 

 

[-1,9 ] 

Şekil 4.36: İki su yardımıyla gerçekleşen rejenerasyon mekanizmasına ait 3-

boyutlu yapılar. 
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Hesaplamalar sırasında enerji referans noktası olarak reaksiyona giren tüm 

moleküller göz önüne alınmış ve farklı aşamalarda tepkimeye dahil olan su ve şeker 

gibi moleküllerin serbest enerjileri tepkime koordinatı boyunca atom sayısını sabit 

tutacak şekilde eklenmiş olup bağıl serbest enerji değerleri bu kritere göre 

hesaplanmıştır. 

 

Şekil 4.37: Adım adım rejenerasyon mekanizması tepkime koordinatı. 

4.1.4.7 Model IV: tek su yardımlı adım adım enzim rejenerasyon mekanizması 

 

Şekil 4.38: Tek su yardımlı adım adım rejenerasyon mekanizması  

Enzim rejenerasyon aşaması, enzim konformasyonunun yeniden yapılanarak 

aktivitesini geri kazandığı aşamadır. Rejenerasyonun iki adımındaki proton 

transferine de su molekülünün yardım ettiği mekanizma Şekil 4.35’de gösterildiği 

gibidir. Model mekanizma yeniden incelendiğinde ikinci adımda gerçekleşen proton 

transferinin su yardımı olmadan da gerçekleşme ihtimali olduğu görülmüştür. Bu 

sebeple enzim rejenerasyon mekanizması için katalitik su molekülü ilk adımda bir 

önceki rejenerasyon mekanizmasında olduğu gibi proton transferine yardım ederken, 
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ikinci adım için çıkarılarak modellenmiştir. Model IV’e ait rejenerasyonun ikinci 

adımında histidin epsilon pozisyonundan, serinin nükleofilik oksijenine proton 

transferi gerçekleşmektedir. İlk olarak serin ve hisitidin rezidüleri arasında yer alan 

kristal su molekülü yardımıyla modellenen proton transferi bir de su yardımı 

olmadan modellenmiştir. Önerilen mekanizmada  (Şekil 4.37) rejenerasyonun ilk 

adımı için su molekülü hidroksil grubunu Ser80 yan zincirine transfer ederken, 

hidrojenini ise histidinin epsilon pozisyonundaki azot atomuna verir. Histidin 

rezidüsü ise δ protonunu geçici olarak Asp366 rezidüsüne transfer eder. Asetik asit, 

rejenerasyonun ikinci adımında Ser80 rezidüsünden ayrılırken, serinin nükleofilik 

oksijeni histidinin epsilon protonuna saldırırak eksik protonunu tamamlar. İki geçiş 

konumu yapısıyla modellenen enzim rejenerasyon mekanizmasının ilk adımı su 

yardımyla gerçekleşirken ikinci adımı susuz modellenmiştir. Bir önceki rejenerasyon 

mekanizmasının ilk geçiş konumu yapısı yine M4-TS-46-h yapısı ile modellenmiştir 

ve oluşan ara ürün 10,2 kkal/mol bağıl serbest enerjiye sahiptir (Şekil 4.39). 

Rejenerasyonun ikinci ve son adımında Ser80’nin nükleofilik oksijeni histidinin Nε ‘a 

proton almak üzere yaklaşır. Bu geçiş konumu yapısında (M4-TS67-h) C10 ile O8 

arasındaki uzaklık 1,84 Å değeri ile bağ kırılmasını gerçekleştirirken, histidin epsilon 

hidrojeni ile serin oksijenine (O8) transfer olmak üzere 1,30 Å ‘a yaklaşır. Bu geçiş 

için 11,3 kkal/mol’lük bariyer gerekmekte olup oluşan ara ürün -7,4 kkal/mol bağıl 

serbest enerjiye sahiptir (Şekil 4.39). 

 

 

 

 

 



47 

   

M4-TS46-h-prereactive 

kompleks 

[-0,8] 

M4-TS46-h 

 

[ 19,8] 

M4-6-h 

 

[ -6,1] 

 

      
 

 
     M4-TS67-h-prereactive 

complex 

[10,2 ] 

M4-TS67-h 

 

[11,3 ] 

M4-7-h 

 

[-7,4 ] 

Şekil 4.39: Tek su yardımlı adım adım rejenerasyon mekanizmasına ait 3-

boyutlu yapılar. 

Enzim rejenerasyonu için çalışılmış olan dört mekanizma değerlendirildiğinde, bir su 

molekülünün mekanizmadaki ilk proton transferinde köprü görevi gördüğü, ikinci 

proton transferinin susuz gerçekleştiği adım adım mekanizmanın sistemin enerji 

değerleri açısından en olası mekanizma olduğu görülmektedir.  
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Şekil 4.40: Tek su yardımlı adım adım rejenerasyon mekanizması tepkime 

koordinatı. 

4.1.4.8 Model IV İçin Yöntemlerin Karşılaştırılması 

Ölçekleme çalışması sonucunda elde edilen MODEL IV ‘e ait geçiş konumu yapıları 

için bağıl enerji değerleri Tablo 4.1’de gösterilmiştir. Baz setinin 6-31+G(d,p)’den 6-

311++G(2d,2p) seviyesine çıkarılması (Set IV) sonucunda bariyerler 1,2-1,9 

kkal/mol aralığında artmıştır. Fonksiyonel değişikliğine gidilerek wB97xd/6-

31+G(d,p) ile yapılan hesaplamalar sonucunda 3,1-5,4 kkal/mol aralığında arttığı 

görülmüştür. Diğer bir YFT fonksiyoneli olan BMK ile elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde asetilasyon aşamasının bariyer değerlerinin M062X/6-31+G(d,p) 

sonuçlarına göre wB97xd benzer şekilde arttığı görülmüştür. Ancak enzimin 

deasetilasyon aşamasına gelindiğinde BMK fonksiyoneli ile gerçekleşen tek nokta 

enerji hesaplamalarının diğer fonksiyonellere göre bariyerleri 1,8-2,2 kkal/mol 

değerinde düşürdüğü görülmektedir. Sonuçlar değerlendirildiğinde seçilen 

fonksiyonel ve baz setinin bu model yapılar için uygun olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 4.1. Tek nokta enerji karşılaştırması değerleri 

  TS12-w TS23-w TS46-h 

 

TS67-h 

 

SET I M062x/6-31+G(d,p) 19.6 14.6 15.0 20.0 

SET II wB97xd/6-31+G(d,p) 22.7 18.7 20.4 24.5 

SET III BMK/6-31+G(d,p) 22.8 18.8 12.8 18.2 

SET IV M062x/6-311++G(2d,2p) 21.5 16.2 16.2 21.7 
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4.1.5 Model V 

4.1.5.1 Model V: sulu adım adım mekanizma 

Deneysel çalışmalara göre oksianyon boşluğunun O-asetilpeptidoglikan esteraz 

içerisindeki katalitik rolü yüksek enerjili ara ürünü ve geçiş konumlarını hidrojen 

bağları ile dengelemesidir (Williams vd., 2014). Tepkimenin aydınlatılmasında 

sorulması gereken önemli sorulardan biri de substrat olarak MurNac tepkimeye 

girdiğinde tepkime boyunca oksianyon boşluğunun hidrojen bağları ile her zaman 

korunup korunmadığıdır. Bu oyuğun şeklinin incelenmesi, Ape1 enziminin neden p-

nitro-fenil gibi O-asetil grubu içeren substratları tercih ettiğinin anlaşılması 

bakımından önemlidir. 

 

Şekil 4.41: O-asetil peptidoglikan esteraz enziminin aktif bölgesi ve 

oksianyon boşluğunun iki boyutlu çizimi. 

Model IV’e aktif bölgede bulunan ve oksianyon boşluğunu Ser80 ile birlikte 

oluşturan iki önemli rezidü, Gly236 ve Asn268 eklenerek Model V oluşturulmuştur. 

Gly236, n-metilformamid (CH3NHCOH) ile, Asn268 ise sadece yan zinciri modele 

dahil edilerek, asetamid (CH3CONH2), olarak temsil edilmiştir. Deneysel 

çalışmalarda, oksianyon boşluğuna katılan nötr Gly236 ve hidrojen bağ donörü 

Asn268 rezidülerinin reaksiyon mekanizması içindeki tetrahedral ara ürünü stabilize 

ettiği raporlanmıştır. Bu bilgiye dayanarak bu iki rezidü Model IV’e su varlığında 

eklenerek yeni bir model sistem olarak (Model V) tepkime mekanizması 

incelenmiştir. Bu modelde substrat olarak kullanılan O-asetat modifikasyonu içeren 

(asetat grubunu içeren) N-asetilmuramik asit(MurNac), altılı şeker halkasının 2. 

pozisyonundaki NHCOCH3 sübstitüyesi hesaplamalara tamamen dahil edilirken 3. 

pozisyonunda yer alan peptit zinciri –OCH3 ile modellenmiştir. Tetrahedral ara ürün 
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üzerindeki geçici negatif yüklü oksijen atomunun, oksianyon boşluğu içinde hangi 

şekilde konumlanacağı, eklenen rezidülerle yapacağı hidrojen bağlarına bağlıdır. 

Eklenen rezidüler kristal yapıdaki konumları dikkate alınarak kesilmiştir. Gly236 ve 

Asn268’deki yan zincir amid grupları, karbonil bağlı ara ürünün polarize oksijen 

(Şekil 4.38) atomunu nükleofilik bir saldırı için doğru pozisyonda tutacak hidrojen 

bağlarını oluştururlar. 

 

 

Şekil 4.42: Su yardımlı adım adım Model V ait O-asetilasyon tepkime 

mekanizması. 
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M5s-1-w 

[0,0] 
M5s-TS12-w 

[15,7 ] 
M5s-2-w 

[ 6,6] 

 

  
M5s-TS23-w 

[ 13,3] 
M5s-3-w 

[ 1,3] 

Şekil 4.43: Su yardımlı adım adım ModelV’e ait O-asetilasyon tepkime 

mekanizmasına ait 3-boyutlu yapılar. 

Su yardımlı adım adım gerçekleşen tepkimesine ait model mekanizmanın ilk iki 

adımı Şekil 4.39’da gösterilmiştir. His ve Ser arasındaki su molekülünün bu iki 

amino asit ile ve Gly ve Asn’in şekerin karbonil oksijeni ile yaptığı hidrojen bağı 

etkileşimi (M5s-1-w, Şekil 4.40) görülmektedir. Su molekülüne ait oksijen atomu ile 

H7- O8 atomları arasındaki açı 173° ve oksijen ile H7 arasındaki uzaklık ise 1,76 Å 

olup benzer şekilde, N6 - H13- O12 arasındaki açı 176° ve N6 atomu ile H13 

arasındaki mesafe 1,74 Å olarak ölçülmüştür. Hesaplanan açı ve uzunluklar standart 

H-bağı etkileşimi değerlerine işaret etmektedir. Substratın üzerindeki asetat 

grubunun karbonil oksijeni kendisiyle aynı düzlemde bulunan aminoasitlerle 

hidrojen bağı yaparak düzlemsel bir yapı oluşturur. Bu bağlar 2,00 Å ve 2,10 Å 
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uzaklığında ve yaklaşık 150°’lik açıya (N-H---O) sahiptir ki bu değerler kuvvetli bir 

hidrojen bağı etkileşimini işaret etmektedir. Birinci geçiş konumunda (M5s-TS12-w) 

Asp, His ve Ser yan zincirlerinin geometrik ilişkisi, reaksiyon mekanizmasındaki 

proton transferlerini mümkün kılmaktadır. Asp366 ve His369 arasında oluşan tuz 

köprüsü sonucu histidinin delta pozisyonundaki azotundan uzaklaşan proton 

aspartata geçer ve suyun yardımıyla Ser80 hidroksil grubundan, His369'un 

imidazolium grubuna hidrojen transferini tetikler. (Şekil 4.39) Bu esnada, serin 

rezidüsünün alkoksit nükleofili, substratın hedeflenen ester bağındaki karbonil 

karbonuna saldırır ve tetrahedral oksianiyon ara ürününü oluşturur (M5s-2-w, Şekil 

4.40). Bu oksianyonik ara ürünün, rezidülerin omurga ve yan zincir amidleri 

tarafından enzimin aktif bölgesinde bulunan oksianyon boşluğu ile stabilize edildiği 

A.J.Clark ve arkadaşları tarafından raporlanmıştır (Pfeffer ve Clarke, 2013). Geçiş 

konumu yapısında O8 ve C10 atomları arasındaki mesafe 3,09 Å’dan 2,07 Å’a 

azalırken karbonil grubunun karbon ve oksijeni arasındaki bağ uzunluğu az miktarda 

artarak 1,22 Å’dan 1,24 Å’a çıkmıştır. Serinden ayrılan H7 atomunun ise O8 

atomuna olan uzaklığı 1,39 Å olarak bulunmuştur. İlk adımın serbest enerji bariyeri 

15,7 kkal/mol olup, Model IV’deki birinci adım bariyerinden (M4s-TS12-w) 3,9 

kkal/mol daha düşük çıkmıştır. Bu adımın sonunda 6,6 kkal/mol bağıl serbest 

enerjiye sahip tetrahedral ara ürün elde edilmiştir (M5s-2-w, Şekil 4.41).  

Asetilasyonun ikinci adımında  ise asetat grubu asil-enzim ara ürünü oluşturmak 

üzere şekerden ayrılmaktadır. Bu aşamada H4 atomu His369’un delta pozisyonuna 

geri dönüş yaparken şeker molekülünün O11 atomu da His369 rezidüsünün epsilon 

konumundaki protonunu almak üzere saldırır. M5s-TS23 geçiş konumuyla 

modellenen bir sonraki adımda ise O11 ve C10 atomları arasındaki bağ kırılarak 

mesafe 1,48 Å’dan 2,01 Å’a uzamış, His369’un epsilon azotuna bir önceki adımda 

transfer olan H7 atomu ise şeker molekülünün O11 atomuna 1,40 Å kadar 

yaklaşmıştır. O9 atomunun Gly236’nın omurga azotuna bağlı H17 ve Asn 268’in yan 

zincir azotuna bağlı H14 ile sırasıyla 2,09 ve 1,95 Å mesafede bulunması, hidrojen 

bağı etkileşimiyle geçiş konumunun kararlılığını arttırmaktadır. M5s-TS23 geçiş 

konumu yapısı 13,3 kkal/molbağıl serbest enerjisiyle, Model IV’ün adım adım 

mekanizmasının ilgili adımına göre 1,3 kkal/mol daha düşüktür (Şekil 4.41). M5s-3-

w yapısının oluşabilmesi için gerekli aktivasyon bariyeri ise 3,2 kkal/mol’dür (Şekil 

4.41).  
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Şekil 4.43: Su yardımlı adım adım gerçekleşen Model V O-asetilasyon 

mekanizmasına ait tepkime koordinatı. 

4.1.5.2 Model II: tek su yardımlı adım adım enzim rejenerasyonu 

O-Asetilasyon sonunda substrat hidroksillenmiş bir şekilde enzim ortamını 

terkederken, enzim henüz rejenere olmamış ve Ser80 rezidüsüne asetat grubu bağlı 

halde bulunmaktadır. Tepkimenin rejenerasyon aşamasında su nükleofil olarak 

davranır ve asillenmiş enzime saldırır. Model IV ile gerçekleşen rejenerasyon 

modellemesinde enzime ait olan serin rezidüsüne bağlı asetat grubunun tek su ve iki 

su molekülünün varlığında ayrılması yüksek bariyerli çıkmıştır. Bu sonuç ışığında 

tepkime, su varlığında ve histidin rezidüsünün yardımıyla adım adım modellenmiştir. 

Rejenerasyon bölümünde ise ilk adımda su molekülünün proton transferine yardım 

ettiği ve ikinci adımda ise proton transferine katılmadığı model seçilmiştir. Enzim 

rejenerasyonunda, asil-enzim ara ürünü, katalitik triadın yeniden üretilmesi için su ile 

reaksiyona girer. Böylece enzim su ilavesiyle yeniden reaksiyona girmeye hazır hale 

gelir. 
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Şekil 4.44: Tek su yardımlı adım adım gerçekleşen rejenerasyon 

mekanizması. 

İki su varlığında ve histidin rezidüsünün yardımıyla adım adım tepkimede (Şekil 

4.42) su molekülünün OH nükleofil grubu Ser80’nin ucundaki grubun pozitif yüklü 

karbonil karbonuna saldırırken, diğer hidrojenini ise histidin rezidüsüne (Nε) verir. 

Histidin rezidüsü yükünü koruyabilmek için, Asp366 rezidüsü Nδ protonunu geçici 

olarak üstüne alır. Bu sırada oluşan tetrahedral ara ürün üzerindeki negatif yüklü 

oksijen atomu tıpkı asetilasyon kısmında olduğu gibi Gly ve Asn rezidüleriyle 

yaptığı hidrojen bağlarıyla stabilize edilir. İkinci basamakta ise histidinden serine 

proton transferi gerçekleşir. Asetik asit enzim ortamından ayrılırken, Ser80’nin 

hidroksil oksijeni histidinin epsilon protonunu alarak, reaksiyonun en başındaki 

konformasyonuna geri dönerken, enzimin hem Ser80 ucu hem de Asp366 ve His369 

rezidülerinin yan zincirleri orijinal haline geri döner. Bu aşamalar iki geçiş konumu 

ile oluşturulmuştur. Su molekülü O-asetilasyon aşamasında Model V’ten gelen 

yapıya yaklaşarak M5-TS46-h-prereaktif kompleks yapısını oluşturur. Oluşan 

kompleksin bağıl serbest enerjisi şekerin asetilasyonu aşaması sonucunda elde edilen 

yapıdan 1,9 kkal/mol daha düşüktür (Şekil 4.43). İlk geçiş konumu yapısı olan M5-
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TS-46-h’de O8-C10 bağı uzayarak 1,40 Å’a ulaşırken eş zamanlı olarak karbonil 

karbonu olan C10 ile yeni gelen suyun oksijeni Osu arasında 1.82 Å uzaklıkta bağ 

yapmak için etkileşir. Su molekülünün diğer protonu ise histidinin Nε’nuna 

bağlanmak üzere O-H bağını 1,15 Å’a uzatırken, NεH uzaklığı 1,35 Å a yaklaşır  

(Şekil 4.43). Bu yaklaşma sonucunda Nδ protonu Asp366’ya transfer olmak üzere 

1,11 Å’a ulaşır. Bu geçiş için 17,3 kkal/mol’lük bariyer gerekmekte olup oluşan ara 

ürün 12,0 kkal/mol’lük bağıl serbest enerjiye sahiptir (Şekil 4.44). Rejenerasyonun 

son basamağında serinin oksijeni histidine yaklaşarak 7,8 kkal/mol’lük bağıl serbest 

enerji değeri ile geçiş yapısı öncesi kompleksi oluşturur (M5-TS67-h-prereaktif 

kompleks). Kompleksin oluşumunu takip eden geçiş konumu yapısında (M5-TS67-

h) C10 ile O8 arasındaki uzaklık 1,70 Å değeri ile bağ kırılmasını gerçekleştirirken, 

histidinin epsilon hidrojeni serin oksijenine (O8) transfer olmak üzere 1,48 Å’a 

yaklaşır. Böylece proton transferi ters yönde, aspartattan serine doğru, 13,6 kkal/mol 

bağıl serbest enerji değerinde gerçekleşir (Şekil 4.43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 
 

 

M5-TS46-h-prereaktif 

kompleks 

[1,3] 

M5-TS46-h 

 

[ 17,3] 

 

M5-6-h 

 

[ 12,0] 

 

 

  

 

M5-TS67-h-prereactive 

kompleks 

[7,8] 

M5-TS67-h 

 

[13,6 ] 

M5-7-h 

 

[-0,4] 

Şekil 4.46: Histidin ve su yardımıyla gerçekleşen rejenerasyon 

mekanizmasına ait 3-boyutlu yapılar. 

Hesaplamalar sırasında enerji referans noktası olarak reaksiyona giren tüm 

moleküller göz önüne alınmış ve farklı aşamalarda tepkimeye dahil olan su ve şeker 

gibi moleküllerin serbest enerjileri tepkime koordinatı boyunca atom sayısını sabit 

tutacak şekilde eklenmiş olup bağıl serbest enerji değerleri bu kritere göre 

hesaplanmıştır. 
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Şekil 4.45: Model IV ve Model V’e ait su yardımlı adım adım O-asetilasyon 

ve tek su yardımlı adım adım enzim rejenerasyon mekanizmalarına ait 

tepkime koordinatları. 

Model IV ve Model V’e ait bağıl enerji değerleri ve bariyerlerin kıyaslanabilmesi 

için her iki modele ait tepkime koordinatları Şekil 3.9’da sunulmuştur. Oksianyon 

boşluğunun iki önemli üyesinin eklendiği Model V’de asetilasyonun ilk iki adımının 

aktivasyon enerjisi, Model IV’ten daha düşük değerlere sahiptir. Birinci adımın geçiş 

konumu enerjisi 19,6 kkal/mol’den 15,7 kkal/mol’e düşerken, oluşan oksianyonik ara 

ürünün bağıl enerjisi 13,2 kkal/mol’den 6,6 kkal/mol’a gerilemiştir. Model V’te 

geçici olarak oluşan negatif yüklü oksijenin etrafındaki rezidüler ile hidrojen bağı 

yapması sisteme kararlılık sağlarken, bariyerde gözlenen düşüşü açıklamaktadır. 

İkinci geçiş konumunda modelin büyütülmesi ile bariyer 14,6 kkal/mol’den 13,3 

kkal/mol’e düşmüştür. 

O-Asetilasyon ve rejenerasyon aşamaları, Model V sistemi üzerinden His369 ve su 

desteği ile modellendiğinde oluşan tepkime koordinatı Şekil 4.44’te görülmektedir. 

Tepkime koordinatındaki bağıl serbest enerji değerleri incelendiğinde rejenerasyonun 

ilk adımının sırasıyla 17,3 kkal/mol lük bağıl serbest enerji değeri ile olası hız 

belirleyici basamak olduğu bulunmuştur. Elde edilen enerji değerleri tepkime 

mekanizmasının gerçekleşebilir olduğunu göstermektedir. Model IV ile 

kıyaslandığında asetilasyonda olduğu gibi sistemde oluşan negatif yüklü iyonların 

Model V’te eklenen iki rezidü ile stabilize edilmesi bariyerlerde düşüşe neden 

olmuştur.  

4.2 Küme Yapı Hesaplamaları 

Küme yapı hesapları için tasarlanan iki farklı büyüklükteki yapı yöntem bölümünde 

detaylı olarak tanımlanmıştır. Küme yapı hesaplamaları çerçevesinde öncelikle 
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uygun küme modelinin tespiti için CI ve CII küme modelleri kullanılarak O-

asetilasyon tepkime mekanizması şeker varlığında modellenmiştir. CII küme 

modelinin tepkimeye etki eden yeterli sayıda rezidü içermesi nedeniyle hem O-

asetilasyon hem de de-O-asetilasyon tepkimeleri şeker varlığında çalışılmış ve olası 

mekanizma tartışılmıştır. En son aşamada ise CII küme model yapıya göre olası 

tepkime mekanizmasının enerji profili verilerek hız belirleyici adım tanımlanmış ve 

hesapsal olarak önerilen mekanizma gösterilmiştir 

4.2.1 Küme model validasyonu 

Ape1 aktif bölgesinin iki farklı büyüklükteki küme modeli (CI ve CII ) yeterlilikleri 

ve doğrulukları açısından test edilmek üzere incelenmiştir (Şekil 3.3 ve Şekil 3.4). 

Oluşturulan küme modellerinin tepkimenin enerji profilini en yüksek doğrulukta 

verebilecek yeterli sayıda rezidüye sahip olduğuna karar verilebilmesi için O-

asetilasyon reaksiyonunun ilk iki adımının bariyerleri karşılaştırılmıştır. En küçük 

model CI’de oksianyon boşluğunu oluşturan Gly236, Asn268 rezidülerinin tamamı 

ve aktif bölgedeki iki önemli rezidü, Gly367 ve Val368 de sisteme dahil edilmiştir. 

Model CI’in O-asetilasyon reaksiyonunun enerji bariyerleri Şekil 4.45’te 

gösterilmiştir. Bu modelin susuz adım adım reaksiyonu için bariyerler gaz fazında ve 

farklı dielektrik sabitlerinde (ε = 1, ε = 4 ve ε = 80) hesaplanmıştır.  Küme Model 

yönteminde amaç, farklı dielektrik sabitleri ile hesaplanan tek nokta enerji 

değerlerinin birbirleri ve gaz fazı sonucunda elde edilen enerji değeri ile 

örtüşmesidir. Böylelikle, kurgulanan model sistem, sürekli çözücü varlığının aktif 

bölge özellikleri üzerindeki etkisinin en aza inmesini sağlayarak enerji profilinin en 

iyi biçimde ifade edilmesini sağlar (Siegbahn ve Himo, 2011). 
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Şekil 4.46: CI  küme modeline ait farklı dielektrik sabitleriyle elde edilen 

enerji profili. 

Serin rezidüsünün nükleofilik oksijeni, substratın hedeflenen ester bağındaki karbonil 

karbonuna saldırdığı ilk adımın gaz fazı ve dielektrik sabitinin 80 olarak alındığı 

hesaplamalardaki bariyer enerji farkı 3,4 kkal/mol olarak bulunmuştur. Model CI’de, 

O-asetillenmiş muramik asidin O-asetilasyonu için elde edilen bağıl enerjilerin  

çözücüye karşı oldukça hassas olduğu gözlemlenmiştir. Asetat grubu şeker 

molekülünden ayrılarak asil enzim ara ürününü oluşturduğu O-asetilasyonun ikinci 

adımında ise gaz fazı ve dielektrik sabitinin 80 olarak alındığı hesaplamalardaki 

bariyer enerji farkı 6,1 kkal/mol olarak bulunmuştur. Model CI’de bariyer ve tepkime 

enerjisinin dielektrik sabitine olan bağlılığı yüzünden  oluşan ürün etrafındaki alanı 

oldukça zayıf bir şekilde tanımlamaktadır. Bu yüzden daha fazla grubun eklendiği 

daha büyük bir küme modeli olan CII oluşturulmuştur. Model CII tasarlanırken, 

Model CI’deki rezidülere ek olarak Asp79, His81, Asn235, Thr267, Asn268, 

Asp366, Gly367, Val368, His369 rezidülerinin tamamı dahil edilmiştir. Model CII 

için bariyer ve reaksiyon enerjisi çözücü etkisiyle neredeyse sabit kalmıştır (Şekil 

4.46). Öyle ki gaz fazı ve eps=80 hesaplamalarında O-asetilasyonun ikinci bariyer 

farkı sadece 0,2 kkal/mol olarak bulunmuştur. CI ile kıyaslandığında, daha fazla 

gruba sahip CII modelinin dielektrik sabitine olan hassasiyetinin daha az olduğu 

Bağıl Enerji Gaz Eps=4 Eps=80 

C1s-TS12 10,6 13,1 14,0 

C1s-2 10,7 13,3 14,3 

C1s-TS23 14,6 17,8 20,7 

C1s-3 4,5 5,4 6,6 
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görülmüştür. Bu da kuantum mekanik küme modelleme prosedürünün ana unsuru 

olan enerjinin yakınsamasını işaret etmektedir. Elde edilen sonuçlar, tepkime 

mekanizmasının bir bütün olarak CII Küme modeli ile gerçekleştirilmesinin doğru 

sonuçlar verebileceğini göstermiştir. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.47: CII  küme modeline ait farklı dielektrik sabitleriyle elde edilen 

enerji profili. 

4.2.2 CII küme modeli  

En büyük küme modeli olarak tasarlanan CII, substratın aktif bölgede yönlenmesine 

yardımcı olacak rezidüleri içermektedir. Tüm bu gruplar, tepkime sırasınca oluşacak 

yükleri dengelemektedirler. Buna ek olarak Asp79, His81, Thr267, Val368 yan 

zincirleri bu gruplara daha fazla esneklik vermek için tümüyle kümeye dahil 

edilmiştir. Aktif  bölgenin oldukça büyük bir modeli olan CII Ape1’in (PDB 

kodu:4k7j) kristal yapısına dayanılarak oluşturulmuştur ve bir adet yapısal su 

molekülü içermektedir. Modeldeki toplam atom sayısı 237, toplam yük ise -1’dir. 

Şekil 4.47’de CII modeli için kullanılan numaralandırma gösterilmiştir. Gerçeğe 

yakın bağıl enerji değerleri elde etmek için optimize olmuş yapılar üzerinden 6-31-

G(d,p) baz setinde sistemin dielektrik sabiti 80 seçilip, CPCM modeli kullanılarak 

tek nokta enerji hesaplamaları tamamlanmış ve DFT-D3 (BJ) yöntemi kullanılarak 

dispersiyon düzeltmeleri eklenmiştir (Grimme vd., 2010, 2011). 

Bağıl Enerji Gaz Eps=4 Eps=80 

C2s-TS12 11,8 12,6 12,8 

C2s-2 12,1 12,4 11,7 

C2s-TS23 15,9 16,1 15,7 

C2s-3 0,6 0,6 0,7 
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Şekil 4.48: CII Küme model yapı atom numaralandırması. 

4.2.2.1 Susuz adım adım O-asetilasyon mekanizması 

 
Şekil 4.49: Susuz adım adım gerçekleşen CII Küme Küme modeline ait O-

asetilasyon tepkime mekanizması. 

Susuz adım adım gerçekleşen O-asetilasyon aşamasına ait model mekanizmanın ilk 

iki adımı Şekil 4.48’de gösterilmiştir. O-asetilasyon reaksiyonunun önerilen ilk 

adımında Asp366 ve His369 arasında oluşan tuz köprüsü sonucunda histidinin delta 



62 

pozisyonundaki azotundan uzaklaşan proton aspartata geçer ve böylece Ser80 

hidroksil grubundan His 369 epsilon azotuna proton transferi tetiklenir (Şekil 4.48).  

Bu esnada, serin rezidüsünün nükleofilik oksijeni, substratın hedeflenen ester 

bağındaki karbonil karbonuna saldırır ve tetrahedral oksianyon ara ürününü oluştur 

(C2s-TS12, Şekil 4.48). Geçiş konumu yapısında O8 ve C10 atomları arasındaki 

mesafe 3,30 Å’dan 1,94 Å’a azalırken karbonil grubunun karbon ve oksijeni 

arasındaki bağ uzunluğu artarak 1,23 Å’dan 1,26 Å’a çıkmıştır (Şekil 4.49). Serinden 

ayrılan H7 atomunun ise O8 atomuna olan uzaklığı 1,16 Å olarak bulunmuştur. İlk 

adımın serbest enerji bariyeri 12,8 kkal/mol’dur (Şekil 4.50). Oluşan oksianyonik ara 

ürün çevresindeki Ser80, Asn268, Gly236 rezidüleriyle hidrojen bağı yaparak 

düzlemsel bir yapı oluşturur (C2s-2, Şekil 4.49). Substratın karbonil oksijeniyle H14 

atomu 1,86 Å,  H17 atomu ile 1,92 Å,  H19 atomu ile 2,05 Å’luk uzaklıkta olup N15-

H14---O9 atomları arasında 156°, N16-H17---O9 arasında 173° ve N18-H19---O9 

atomları arasında 168°lik açı bulunmaktadır. O-asetilasyonun ikinci adımında asetat 

grubu şeker molekülünden ayrılarak asil enzim ara ürününü oluşturur. Bu adım C2s-

TS23 yapısı ile modellenmiştir. Bu aşamada H4 atomu His369’un delta pozisyonuna 

geri dönüş yaparken şeker molekülünün O11 atomu da His369 rezidüsünün epsilon 

konumundaki protonunu almak üzere saldırır. Modellenen C2s-TS23 yapısında, H7-

O11 arası uzaklık 1,26 Å; O11- C10 arası ise 1,95 Å olarak ölçülmüştür (Şekil 4.49). 

Bu adımda korunmaya devam eden oksianyon boşluğunda O9-H14, O9-H17, O9-

H19 atomları arasındaki hidrojen bağı etkileşimleri C2s-TS23 yapısında sırasıyla 

2,37Å, 2,27 Å, 2,03 Å olarak ölçülmüştür. Bu adımın bağıl serbest enerji ise 15,7 

kkal/mol olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.50). Model V ile gerçekleştirilen O-

asetilasyon hesaplamalarında ilk geçiş konumunun 15,7 kkal/mol ikinci geçiş 

konumunun ise 13,3 kkal/mol bağıl serbest enerji değerine sahip olduğu 

görülmektedir (Şekil 4.25).CII küme yapısında çevre rezidülerin etkisi ile ilk adımın 

aktivasyon bariyer değerlerinin düştüğü, ikinci adımın ise 2,4kkal/mol yükseldiği 

görülmektedir.  
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C2s-1 

[0,0] 

 

C2s-TS12 

[12,8] 

 

C2s-2 

[11,7] 

Şekil 4.50: Susuz adım adım gerçekleşen CII O-asetilasyon tepkime 

mekanizmasına ait 3-boyutlu yapılar.  
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C2s-TS23 

[15,7] 

 

C2s-3 

[0,7 ] 

Şekil 4.50 (devam): Susuz adım adım gerçekleşen CII O-asetilasyon tepkime 

mekanizmasına ait 3-boyutlu yapılar.  

 

Şekil 4.51: Susuz adım adım gerçekleşen CII O-asetilasyon tepkimesi için 

hesaplanan potansiyel enerji profili 
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4.2.2.2 Sulu adım adım O-asetilasyon mekanizması 

 

Şekil 4.52: Su yardımlı adım adım gerçekleşen CII küme model O-

Asetilasyon tepkime mekanizması. 

Su yardımlı adım adım gerçekleşen O-asetilasyon tepkimesine ait model 

mekanizmanın ilk iki adımı Şekil 4.51’de gösterilmiştir. Tepken yapısında, su 

molekülünün His369 ve Ser80 rezidüsü ile gerçekleştirdiği ve oksianyon boşluğunu 

oluşturan Gly236, Asn235 ve Ser80’nin substratın karbonil oksijeni ile yaptığı 

hidrojen bağı etkileşimleri görülmektedir (Şekil 4.52). Su molekülüne ait oksijen 

atomu ile H7- O8 atomları arasındaki açı 171° ve oksijen ile H7 arasındaki uzaklık 

ise 1,73 Å olup benzer şekilde, N6 - H13- O12 arasındaki açı 162° ve N6 atomu ile 

H13 arasındaki mesafe 1,78 Å olarak hesaplanmıştır. Bu da kuvvetli hidrojen bağına 

işaret etmektedir (Del Bene, Elguero 2005). Oksianyon boşluğu Ser80, Asn235, 

Gly236 rezidülerinin NH gruplarıyla şeker molekülünün karbonil oksijeni arasındaki 

2,80 Å, 2,06 Å ve 2,00 Å’luk ilgili mesafelerle oluşmaktadır. Reaksiyon ilerledikçe 

şekerin karbonil oksijeni ile Ser80, Asn235, Gly236 rezidülerin NH grubu arasındaki 

mesafe hem geçiş konumunda hem de tetrahedral ara üründe daha kısa olmaktadır. 

İlk geçiş konumunda O9-H19 uzaklığı sırasıyla 2,11 Å, O9-H14 2,03 Å, O9-H17 

2,01 Å olarak değişmiştir. İlk adımın serbest enerji bariyeri 10,0 kkal/mol olup, 
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susuz adım adım O-asetilasyon reaksiyonunun birinci adım bariyerinden (C2s-TS12)  

yaklaşık 2,8 kkal/mol daha düşük çıkmıştır. Tetrahedral ara ürün (C2s-2-w) için 

hesaplanan bağıl serbest enerji 9,1 kkal/mol’dur (Şekil 4.53). 

Cs-TS23 geçiş konumuyla modellenen bir sonraki adımda, H4 atomu His369’un 

delta pozisyonuna geri dönüş yaparken, bir önceki adımda epsilon azotuna transfer 

olan H7 atomu ise şeker molekülünün O11 atomuna saldırı yapar. Geçiş konumunda 

O11 ve C10 atomları arasındaki bağ kırılarak 1,53 Å’dan 1,95 Å’a uzamıştır (4.52). 

C2s-TS23-w geçiş konumu yapısı 15,4 kkal/mol’lük bağıl serbest enerjiye sahip 

olup, asetat molekülünün şekerden ayrılarak serine bağlandığı C2s-3 yapısı 0,5 

kkal/mol bağıl enerji değerine sahiptir. 

 

C2s-1_w 

[0,0] 

 

C2s-TS12-w 

[10,0] 

Şekil 4.53: Su yardımlı adım adım gerçekleşen CII küme model O-

asetilasyon tepkime mekanizmasına ait 3-boyutlu yapılar 
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C2s-2-w 

[9,1] 

 

C2s-TS23-w 

[ 15,4] 

 

C2s-3 

[0,5 ] 

Şekil 4.53 (devam): Su yardımlı adım adım gerçekleşen CII küme model O-

Asetilasyon tepkime mekanizmasına ait 3-boyutlu yapılar 
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Şekil 4.54: Sulu adım adım gerçekleşen CII O-asetilasyon tepkimesi için 

hesaplanan potansiyel enerji profili. 

4.2.3 CII* küme modeli 

Asp79 ve His81’in protonasyon durumlarının Ape1 ve MurNAC arasındaki 

etkileşimlerin stabilitesi üzerindeki etkisini analiz etmek için, Ape1’in O-asetilasyon 

reaksiyonu, Asp79 ve His81’in farklı protonasyon durumları göz önünde 

bulundurularak incelenmiştir. Küme yapıları oluşturulurken rezidülerin pKa değerleri 

PROPKA3.0 programı ile deneyde önerilen fizyolojik koşul pH 7,6’da 

hesaplanmıştır. Bu nedenle, tüm rezidüler sulu çözeltideki gibi protonlanmıştır. 

Histidin rezidülerinin protonasyon durumları, her bir imidazol halkasını çevreleyen 

hidrojen bağı ağına göre belirlenmiştir. Ape1’in her iki monomerinde de bulunan 

Asp79’un pKa değeri, PROPKA3.0 tarafından ortam pH’ı 7,6 iken yaklaşık 7,9 

olarak değerlendirilmiştir. PROPKA ile 7.9 olarak hesaplanan Asp79’un pKa’sı ile 

Model CII için tanımlanan deiyonize karboksilik asit grubuna ek olarak iyonize 

olarak da alternatif bir modelin tasarlanmasına karar verilmiştir. Böylelikle, 

Histidin81 piridin halkası ve Asp79 arasındaki hidrojen bağındaki hidrojenin 

pozisyonundaki belirsizlik nedeniyle, protonlanmamış bir Asp ile epsilon 

pozisyonunda protonlanmış bir piridin halkası göz önünde bulundurularak CII* adı 

verilen yeni bir küme modeli oluşturulmuştur (Şekil 4.54). Ape1'in O-asetilasyon 

tepkimesi iki olası protonasyon halinde, ilgili geçiş durum yapıları ve ara ürünleri 

modellenerek değerlendirilmiştir.  
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Şekil 4.55: Bu çalışmada kullanılan aktif bölgenin en büyük (CII*)  DFT 

modelinin iki boyutlu gösterimi, Ape1 X-ışını kristal yapısından türetilmiştir 

(pdb kodu 4k7j). Yıldızlar geometri optimizasyonunda sabitlenen atomları 

göstermektedir. 

4.2.4 CII* küme modeli ile küme model validasyonu 

Öncelikle, Ape1 aktif bölgesinin CII küme modelinden farklı protonasyon durumuna 

sahip olan CII* küme modeli yeterliliği ve doğruluğu açısından test edilmek üzere 

incelenmiştir. Rezidülerin sahip olduğu farklı protonasyon durumlarının Ape1 O-

asetilasyon reaksiyonunun enerji profilini nasıl etkilediğini anlayabilmek için O-

asetilasyon reaksiyonunun ilk iki adımının bariyerleri karşılaştırılmıştır. Model 

CII*’nin O-asetilasyon reaksiyonunun ilk adımının enerji bariyeri Şekil 4.55’te 

gösterilmiştir. Bu modelle susuz adım adım O-asetilasyon reaksiyonu için bariyer 

gaz fazında ve farklı dielektrik sabitlerinde (ε = 1, ε = 4 ve ε = 80) hesaplanmıştır.   
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Şekil 4.56: CII*  küme modeline ait farklı dielektrik sabitleriyle elde edilen 

enerji profili. 

CII ile kıyaslandığında eşit sayıda gruba sahip CII* modelinin dielektrik sabitine 

olan hassasiyeti CII ile aynı olup, bariyer ve reaksiyon enerjisi çözücü etkisiyle 

neredeyse sabit kalmıştır. Farklı dielektrik sabitleri ile hesaplanan tek nokta enerji 

değerleri ve gaz fazı sonucunda elde edilen enerji değerleri birbirleri ile 

örtüşmektedir. Model CII*’ye ait susuz adım adım gerçekleşen O-asetilasyon 

aşamasının ilk adımı için ε=80 seçilerek elde edilen aktivasyon bariyeri 13,9 

kkal/mol iken, C2s-2 ara ürününün enerjisi ise 15,5 kkal/mol olarak hesaplanmış ve 

beklenenin aksine geçiş konumunun enerjisinden daha yüksek çıkmıştır. C2s-TS23 

yapısı ile modellenen ikinci geçiş konumunun serbest enerji bariyeri ise 19,7 

kkal/mol olarak hesaplanmıştır. Oysa ki, Model  CII’ye ait susuz adım adım O-

asetilasyonun ilk geçiş konumunun enerji bariyeri 12,8 kkal/mol, ara ürününün 

enerjisi ise 11,7 kkal/mol’dur. O-asetilasyonun ikinci adımının aktivasyon enerjisini 

15,7kkal/mol’dur. Asp79 rezidüsünün pozitif yükünün yan zincirinden çıkarılması bu 

ara yapıların bağıl enerjilerini arttırdığı görülmektedir. Ayrıca hesaplamalar O-

asetilasyonun ilk iki adımı için  bariyerlerin ve ara ürünlerin bağıl enerjilerinin 

protonlanmış Asp79 kullanıldığında önemli ölçüde daha düşük olduğunu 

göstermektedir (Şekil 4.56). Model CII* ile elde edilen enerji profili bu sistemin 

tepkime mekanizmasını gerçekçi bir şekilde yansıtmadığını göstermiştir. Asp79 yan 

Bağıl Enerji Gaz Eps=4 Eps=80 

C1s-TS12 13,2 13,6 13,9 

C1s-2 14,2 14,1 15,5 

C1s-TS23 19,5 19,8 19,7 

C1s-3 6,3 6,6 6,7 
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zincirinin iyonize olması ile oluşan ortamdaki eksi yükün O-asetilasyon kısmına ait 

geçiş konumunu ve ara ürünleri elektrostatik etkileşimler yoluyla destabilize ettiği 

anlaşılmıştır. Asp79 ve His81 rezidülerinin protonasyon durumlarının doğru 

belirlenmesi reaksiyon mekanizmasının ve potansiyel enerji profilinin aydınlatılması 

bakımından önemlidir.  Asp79’un iyonize yan zincirinin Küme Model CII*’de geçiş 

konumu yapısında destabilizasyon yaratması bu yan zincirin enzim ortamında aktif 

bölgede başka gruplarla etkileşime girerek enerji üzerinde olumsuz etkiyi 

engellediğine işaret etmektedir. Bu şartlar altında reaksiyon bariyerini düşürmek için 

aktif bölge çevresinde var olan His81’in Asp79’un protonlanmış karboksilat grubu 

ile etkileşimde bulunarak stabilizasyonu sağlayabildiği anlaşılmıştır. 

 

Şekil 4.57: Susuz adım adım O-asetilasyon reaksiyonu için iyonize ve nötr 

Asp79 ile hesaplanan potansiyel enerji profilleri. 

4.2.5 CII* küme modeli ile su yardımlı O-asetilasyon 

Daha önce susuz adım adım O-asetilasyon reaksiyonu için modellenen CII* küme 

modeli bir de su yardımlı O-asetilasyon reaksiyonu için yeniden modellenmiştir. Su 

yardımlı adım adım gerçekleşen O-asetilasyon tepkimesine ait model mekanizmanın 

ilk iki adımı Şekil 4.51’de gösterilmiştir. Model CII*’ye ait su yardımlı adım adım 

gerçekleşen O-asetilasyon aşamasının ilk ilk adımı için ε=80 seçilerek elde edilen 

aktivasyon bariyeri 22,6 kkal/mol iken, ikinci adım ise yine 19,3 kkal/mol ile yüksek 

bir bağıl enerji değerine sahiptir. Asp79 rezidüsünün iyonize olarak kurgulandığı bu 

modelde tüm bağıl enerjiler CII modeline kıyasla daha yüksek çıkmıştır.  
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Ape1 O-asetilasyon tepkimesi, Asp79 ve His81’in farklı protonasyon durumları göz 

önünde bulundurularak hem susuz hem de su yardımlı adım adım reaksiyon 

mekanizması için çalışılmıştır. Bunun için, Ape1’in O-asetilasyonunda iki olası 

protonasyon durumu geçiş konumları ve ara ürünleri bulunarak değerlendirilmiştir. 

Elde edilen sonuçlar, tepkime mekanizmasının Asp79 yan zincirinin Aspartik asit 

formunda olması gerektiğini göstermiştir. 

 

Şekil 4.58: CII* Küme modeline ait su yardımlı adım adım O-asetilasyon 

reaksiyonu için hesaplanan potansiyel enerji profili. 

4.2.6 CII küme modeli ile enzim rejenerasyon mekanizması 

Tek su varlığında ve histidin rezidüsünün yardımıyla gerçekleşen enzim rejenerasyon 

tepkimesi Şekil 4.58’de gösterilmiştir. O-asetilasyonun son adımında şekerin 

ayrılarak oluşturduğu boşluğu, hidrolitik su molekülü gelerek bu adımda doldurur. 

Bu su molekülü His369 rezidüsü tarafından deprotone edilir ve elde edilen hidroksil 

anyon asil-enzime saldırır. Histidin rezidüsünün yükünü koruyabilmesi için, Asp366 

histidinin Nδ protonunu geçici olarak üstüne alır. İlk geçiş konumu sırasında 

O(substrat)-H(Asn268) ve O(substrat)-H(Gly236) bağları sırasıyla 1,89 Å, 2,22 Å 

mesafede konumlanarak oksianyon boşluğu stabilize edilir. İlk geçiş konumu yapısı 

olan C2-TS-46-h’de O8-C10 bağı uzayarak 1,26 Å’a ulaşırken eş zamanlı olarak 

karbonil karbonu olan C10 ile yeni gelen suyun oksijeni Osu arasında 1,98 Å 

uzaklıkta bağ yapmak için etkileşir (Şekil 4.59). Su molekülünün diğer protonu ise 

histidinin Nε’una bağlanmak üzere O-H bağını 1,09 Å’a uzatırken, Nε H uzaklığı 

1,52 Å’a yaklaşır (Şekil 4.59). De-O-asetilasyonun ilk bariyerine ait bağıl serbest 
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enerji 18,4 kkal/mol’dur. Substrata OH grubu bağlanarak oluşan tetrahedral ara ürün 

13,2 kkal/mol’lük bağıl serbest enerjiye sahiptir.  

De-O-asetilasyonun ikinci adımında ise histidinden serine proton transferi 

gerçekleşir. Enzim rejenerasyonunun son geçiş konumu yapısında (C3-TS67-h) C10 

ile O8 arasındaki uzaklık 1,83 Å değeri ile bağ kırılmasını gerçekleştirirken, 

histidinin epsilon hidrojeni serin oksijenine (O8) transfer olmak üzere 1,09 Å’a 

yaklaşır. Ortamdan ayrılan asetik asitle beraber, Ser80’nin yan zinciri hidrojen 

transferi için His369’un halkasının imidazolium grubuna doğru yönlenerek, enzimin 

reaksiyonun en başındaki konformasyonuna dönmesini sağlar. Proton transferinin 

aspartattan serine doğru olduğu geçiş konumunun bariyeri 18,5 kkal/mol’dur. 

Ayrılan asetik asit, oksianyon boşluğunu Asn268, Gly236, Ser80 NH grupları ile 

hidrojen bağı yaparak -2,8 kkal/mol’luk bağıl serbest enerjiyle stabilize etmektedir. 
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Şekil 4.59: Tek su yardımlı adım adım gerçekleşen CII küme modeline ait de-

O-asetilasyon mekanizması.  
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C2-TS46-h-preaktif kompleks 

[-5,0] 

 

C2-TS46-h 

        [18,1 ] 

 

C2-6-h 

        [13,2] 

Şekil 4.60: Tek su yardımlı adım adım gerçekleşen CII küme enzim 

de-O-asetilasyon mekanizmasına ait 3-boyutlu yapılar. 
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C2-TS67-h 

     [ 18,2] 

 

C2s-7-w 

[ -2,8] 

Şekil 4.60 (devam):Tek su yardımlı adım adım gerçekleşen CII küme enzim 

de-O-asetilasyon  mekanizmasına ait 3-boyutlu yapılar. 

 

Şekil 4.61: CII küme modeline ait tek su yardımlı adım adım enzim de-O-

asetilasyon reaksiyonu için hesaplanan potansiyel enerji profili. 
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4.2.7 Mekanizma enerji profili  

MurNac rezidüsünün enzime olası bağlanmasını daha iyi anlayabilmek için CII küme 

model yapısı, PROPKA3.0 hesaplamaları sonucunda Asp79’un protonlanmış yan 

zinciri ile modellenmiştir. Susuz adım adım O-asetilasyonun ilk adımının (C2s-

TS12) aktivasyon enerjisi 12,8 kkal/mol olarak hesaplanmıştır. Bu geçiş konumunda, 

oksianyon boşluğu şeker molekülünün -1,2 yüklü karbonil oksijeninin, Ser80, 

Gly236 ve Asn268,  rezidülerinin NH gruplarındaki sırasıyla 0,30 0,3 0,39 yüklü H 

atomlarının stabilize etmesiyle oluşmaktadır. İlk ara ürününde, C2s-2, oksianyon 

boşluğu şeker molekülünün karbonil oksijeni ile Ser80, Gly236 ve Asn268,  

rezidülerinin NH gruplarının 1,73 Å, 1,99 Å ve 1,83 Å ilgili mesafelerle oluşturduğu 

üç hidrojen bağı ile korunmaktadır ve bu araürünün bağıl enerjisi ise 11,7 kkal/mol 

olarak hesaplanmıştır.  

Model CII’ye ait susuz adım adım O-asetilasyonun ikinci adımında asetat grubu 

şeker molekülünden ayrılarak asil enzim ara ürününü oluşturur. C2s-TS23 yapısı ile 

modellenen bu yapıda korunmaya devam eden oksianyon boşluğunda O9-H14, O9-

H17, O9-H19 atomları arasındaki hidrojen bağı etkileşimi sırasıyla 2,37Å, 2,27 Å, 

2,03 Å olarak ölçülmüştür (Şekil4.49). Bu adımın bağıl enerji değeri ise 15,7 

kkal/mol olarak hesaplanmıştır. 

Oysa ki, su yardımlı adım adım gerçekleşen CII küme modeline ait O-asetilasyon 

tepkimesinin C2s-TS12-w ile modellenen ilk geçiş konumu yapısında, oksianyon 

boşluğu Ser80, Asn235, Gly236 rezidülerinin sırasıyla 0,28, 0,34, 0,37 yüklü NH 

grupları -1,187 yüklü substratın karbonil oksijenini stabilize etmektedir. Bu 

atomların oluşturdukları pozitif yüklü ceple O-asetilasyon tepkimesinin ilk adımının 

aktivasyon enerjisi susuz adım adım gerçekleşen O-asetilasyonun ilk adımına göre 

yaklaşık 3 kkal/mol düşerek 10,0 kkal/mol olarak hesaplanmıştır. 

Sulu adım adım mekanizmada C2s-TS23 geçiş konumuyla modellenen bir sonraki 

yapı 15,4 kkal/mol’lük bağıl serbest enerjiye sahip olup, asetat molekülünün 

şekerden ayrılarak serine bağlandığı C2s-3 yapısı 0,5 kkal/mol bağıl enerji değerine 

sahiptir. 

Ser80’nin tekrar protonlanmasının modellendiği de-O-asetilasyon aşamasının 

tepkime koordinatı Şekil 4.61’de görülmektedir. Tepkime koordinatındaki bağıl 
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serbest enerji değerleri incelendiğinde Model CII için susuz adım adım O-asetilasyon 

mekanismasına ait de-O-asetilasyon tepkimesinin iki adımının sırasıyla 18,4 ve 18,5 

kkal/mol lük bağıl serbest enerji değerlerine, su yardımlı adım adım O-asetilasyon 

mekanizmasına ait de-O-asetilasyonun ise iki adımının sırasıyla 18,1 ve 18,2 

kkal/mol lük bağıl serbest enerji değerlerine sahip olduğu görülmüştür (Şekil 4.62). 

 

 

Şekil 4.62: CII Küme modeline ait Asp79 yan zincir protonlandığında susuz 

O-asetilasyon ve de-O-asetilasyon aşamalarını içeren tüm mekanizmaya ait 

tepkime koordinatı. 

CII küme modeline ait susuz ve sulu adım adım O-asetilasyon ve de-O-asetilasyon 

aşamalarını içeren tüm mekanizmalar Şekil 4.61 ve Şekil 4.62’de sunulmuştur. İki 

mekanizmaya ait enerji profilleri incelendiğinde, O-asetilasyon reaksiyonunun ilk 

proton transferinin su yardımıyla gerçekleştiği mekanizmanın mekanistik açıdan 

olasılığının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

 

Şekil 4.63: CII Küme modeline ait Asp79 yan zincir protonlandığında su 

yardımlı O-asetilasyon ve de-O-asetilasyon aşamalarını içeren tüm 

mekanizmaya ait tepkime koordinatı. 
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Elde edilen bağıl enerji değerleri, SGNH-hidrolaz ailesinden olan SrLip enziminin 4-

nitrofenolle susuz O-asetilasyon tepkimesinin ilgili önceki çalışmalarda raporlanan 

bariyerlerle uyumludur. Literatürde aynı Ape1’in O-asetilasyon ve de-O-asetilasyon 

aşamalarında olduğu gibi imidazol bazının nötr bir nükleofili desteklediği 

görülmüştür. Katalitik diada sahip olan küme modeli ile DFT düzeyindeki 

hesaplamalar asetilasyon ve deasetilasyon tepkimelerinin iki adımda gerçekleştiğini 

göstermiştir. Susuz adım asetilasyon için hesaplanan serbest enerji bariyeri ilk adım 

için 15,2 kkal/mol ikinci adım için 17,9 kkal/mol’dur. Enzimin yeniden çalışabilmesi 

için gerekli de-O-asetilasyon aşamasında tek su molekülü ikinci adımda tepkimeye 

katılmaktadır ve gerekli serbest enerji bariyerleri sırasıyla 17,3 kkal/mol ve 15,1 

kkal/mol’dur (Le  i  A ler vd. 2017). O-asetilasyon ve de-O-asetilasyon 

tepkimelerinin yakın aktivasyon bariyer değerleri, asetilkolinesteraz ve 

butirilkolinesteraz reaksiyonları için de belirlenmiştir (Smith vd. 2008). 
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5.SONUÇ 

Antibiyotik dirençli olarak tanımlanan O-asetilpeptidoglukan esteraz (Ape1) enzimi, 

Gram negatif bakteri hücre duvarında yerleşik peptidoglukanların deasetillenmesinde 

görev alarak bakterilerin yaşamsal faaliyetlerini düzenlemektedir. Bu enzimin 

mekanizmasının aydınlatılması yeni antibiyotiklerin sentezlenebilmesi için önem 

taşımaktadır. Bu tez kapsamında Ape1 enziminin gerçekleştirdiği O-asetilasyon ve 

de-O-asetilasyon tepkime mekanizmaları farklı boyutlardaki model yapılar ile 

kuantum mekanik yöntemlerle aydınlatılmaya çalışılmıştır.    

Pfeffer ve grubunun enzimin üç boyutlu yapısı tayin edilmeden gerçekleştirdikleri 

deneysel çalışmalara dayanılarak öncelikle, O-asetilasyon tepkimesi yoğunluk 

fonksiyonel yöntemi ile Model I- Model IV yapıları için tek adımda modellenmiştir 

(Pfeffer vd., 2013). Model I ve Model IV için elde edilen sonuçlar 

değerlendirildiğinde O-asetilasyon tepkimesinin yüksek enerji bariyerleri nedeniyle 

tek adımda gerçekleşme olasılığının bulunmadığı görülmektedir.  Alternatif olarak, 

geçiş konumunda dört üyeli halkanın yarattığı halka gerilimini azaltmak amacıyla su 

molekülü tepkimeye dahil edilerek bariyer üzerindeki etkisi incelenmiştir. Suyun 

yardımıyla gerçekleşen proton transferinin altı üyeli halkayla sağlandığı geçiş 

konumunun bariyeri her ne kadar daha düşük çıksa da, elde edilen yüksek enerji 

bariyeri tek adım mekanizmasını olanaksız kılmaktadır.  

Williams vd., tarafından raporlanan enzimin üç boyutlu yapısının belirlendiği 

çalışmada ise O-asetilasyon tepkimesinin  adım adım gerçekleştiği öne sürülmüştür. 

Bu alternatif mekanizma, His369 rezidüsünü de içermesi nedeniyle Model III 

yapısından başlayarak çalışılmıştır (Williams vd., 2014). Model III ve Model IV 

yapılarında elde edilen enerji profillerinde ara ürünlerin enerjilerinin geçiş konumu 

yapılarının enerjileri ile uyumsuzluk gösterdiği tespit edilmiş olup, His369 desteğine 

ek olarak tepkimenin ilk adımı için bir su molekülünün de proton transferinde yer 
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aldığı alternatif mekanizma Model III - Model V için çalışılmıştır. Elde edilen 

bariyerlerin, çalışılan diğer mekanizmalara oranla belirgin bir şekilde aşılabilir 

olduğu görülmüştür. İncelenen modeller arasında Model V’in Model I-Model IV’e 

göre hem oksianyon boşluğunu tanımlayan rezidüleri içermesi hem de göre 

moleküliçi ve moleküllerarası etkileşimleri daha fazla kapsayabilmesi nedeniyle 

enzimin aktif bölgesini daha iyi temsil ettiği anlaşılmıştır. Oksianyon boşluğunun iki 

önemli üyesinin eklendiği Model V’te su yardımlı O-asetilasyonun ilk iki adımının 

aktivasyon enerjisinin, Model IV’ten daha düşük değerlere sahip olduğu 

görülmüştür. Oksianyon boşluğu içeren enzimlerin tepkime mekanizması 

modellemelerinde bu boşluğun önemli bir katalitik katkı sağladığı görülmüştür. 

Dolayısıyla, boşluğu oluşturan ilgili rezidülerin modelleme çalışmalarında yer alması 

enerji bariyerlerinin daha iyi tanımlanması açısından da önem taşımaktadır. 

De-O-asetilasyon aşaması, Model IV  için tek adım (tek sulu ve iki sulu) ve adım 

adım (tek sulu ve iki sulu) olmak üzere iki farklı şekilde çalışılmıştır. Elde edilen 

bulgular tek su varlığında adım adım mekanizmanın daha olası olduğunu 

göstermiştir. Adım adım mekanizma, Model V için de çalışılmış olup benzer 

bariyerler elde edilmiştir. O-asetilasyon aşaması literatürde 2013 yılında Pfeffer ve 

grubu  tarafından tek adım olarak önerilirken, 2014 yılında Williams A.H ve grubu 

tarafından adım adım olarak önerilmiştir. Model yapılar üzerindeki kuantum 

mekanik çalışmalarımız, X-ışını yapısını da raporlamış olan Williams A.H ve grubu 

tarafından önerilen adım adım mekanizmasının, ilk adımındaki proton transferi için 

katalitik suyun da eklenmesinden sonra daha olası olduğunu göstermiştir. 

Kuantum mekanik hesaplamalarda, model yapılar, geçiş konumu karakterizasyonu 

ve geçiş konumu koordinatları hakkında bilgi almak için adım adım büyütülerek 

kullanılmıştır. Çalışılan modeller arasındaki farklar O-asetilasyon tepkimesindeki 

proton transferinin olasılıklarını tartışmamızı sağlamıştır. İncelenen enzimde O-

asetilasyon ve de-O-asetilasyon tepkimelerinin aktif bölgedeki rezidülerin tepkime 

mekanizmasına etkilerinin aydınlatılabilmek ve aktif bölgeyi taklit edebilecek 

optimum bir model bulmak amacıyla Kuantum küme yapı hesaplama yöntemine 

başvurulmuştur. Bu amaçla iki farklı büyüklükte küme modeli tasarlanmıştır. Uygun 

küme modelinin tespiti için CI ve CII küme modellerinin O-asetilasyon tepkime 

mekanizmasının ilk iki adımlarının bariyer ve tepkime enerjileri farklı dielektrik 

sabitlerinde (ε = 1, ε = 4 ve ε = 80) hesaplanmıştır. Küme model CII’de farklı 
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dielektrik sabitleri ile hesaplanan tek nokta enerji değerlerinin birbirleri ve gaz fazı 

sonucunda elde edilen enerji değerleri ile örtüştüğü görülmüş olup tepkime 

mekanizmasının bir bütün olarak CII Küme modeli ile modellenmesinin doğru 

sonuçlar verebileceğini göstermiştir.  

CII küme modeline ait susuz ve sulu adım adım O-asetilasyon ve enzim rejenerasyon 

aşamalarını içeren tüm mekanizmalar incelendiğinde, O-asetilasyon reaksiyonunun 

ilk proton transferinin su yardımıyla gerçekleştiği mekanizmanın diğer alternatif 

mekanizmalara göre daha yüksek olasılıklı olduğu görülmüştür. 

Model yapı (Model V) ve küme model yapı (CII)  tepkime enerji profilleri 

karşılaştırıldığında aktif bölge çevre rezidülerinin varlığının O-asetilasyon 

mekanizmasının ilk adımında ve de-O-asetilasyon mekanizmasının son adımında 

etkili olarak ilk adımda bariyeri 5,7 kkal/mol düşürürken, son adımda 4,6 kkal/mol 

arttırdığı görülmüştür.  Değişkenlik gösteren değerlerin tüm mekanizmanın hız 

belirleyici adımını değiştirmediği görülmektedir. Her iki modelde de elde edilen 

bariyer değerleri oda sıcaklığında aşılabilecek değerlerdir.  

Yapılan çalışmalar enzimin tepkime mekanizmasının kuantum mekanik seviyede 

incelenmesini ve aydınlatılmasını sağlamıştır. Bu çalışmaların devamında enzim 

dinamiği aktif bölgede yer alan rezidülerin farklı protonasyon durumları dikkate 

alınarak tasarlanmış sistemlerle moleküler dinamik simülasyonlarıyla ile daha detaylı 

incelenebilir. 
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