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L-Asparaginaz Geni (Ans B) Klonlanmış Bazı 
Bakterilerde L-Asparajinaz Üretimine 
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 L-asparajinaz enzimi, son yıllarda kanser 
kemoterapisinde potansiyel ajanlar olarak 
kullanılan etkin onkolitik etkisi ile bilinen birkaç 
enzim içinde en yaygın kullanılanıdır; Bu enzim, 
çeşitli kanser türlerindeki yüksek terapötik değeri 
ile bilinmektedir. Günümüzde L-asparaginaz enzimi 
çeşitli bitki, hayvan, fungus ve bakteri türlerinde 
tespit edilmiş olmasına rağmen, insanlarda bu 
enzime rastlanmamıştır. Ancak, birçok 
organizmada belirlenen bu enzimin antitümör 
aktiviteye sahip olmadığı, bu tür bir aktiviteye 
(anti-neoplastik) sahip enzimin sadece birkaç tür 
gram-negatif bakteride olduğu belirlenmiştir. 
Çalışmamızda kullanılmış olan E. coli ve E. 
aerogenes bakterileri de bu gruptandır. 
 L-asparaginaz, L-asparaginin L-aspartik 
asit ve amonyağa hidrolizini katalizler. Hidrolitik 
tabiatlı bu reaksiyon sırasında L-asparaginaz, L-
asparagin amino asitindeki amid bağını hidroliz 
etmektedir. Dolayısı ile L-asparaginazın kanser 
hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisi L-asparagin 
amino asiti için oksotrof olan bu hücreleri bu amino 
asitten yoksun bırakmasına dayanır.  
 Asparaginaz’ın fizyolojik fonksiyonu ve 
moleküler seviyede regülasyonu tam olarak 
bilinmemektedir. Karbon katabolit represyon, 
nitrojen ve oksijenle ileri derecede regüle olan bu 
enzimin üretimi için farklı karbon, azot ve 
atmosferik içeriğe sahip ortamlar kullanılmış, farklı 
bakterilerde ve hatta bir bakterinin aynı türünde bile 
farklı sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmamızda E. coli 
ve E. aerogenes bakterileri ile onların rekombinant 
suşlarının büyüme ortamlarına ek azot kaynağı 
ilavesi yapılarak, L-asparaginaz aktivitesinin farklı 
azot kaynaklarından ne düzeyde etkilendiği 
araştırılmıştır. Azot kaynağı olarak seçilen 
amonyum klorür, asparagin, glutamin ve üre 
arasında enzim aktivitesi bakımından tür içi ve 
türler arası bir karşılaştırma yapıldığında oldukça 
farklı sonuçlar elde edilmiştir. E. coli’de en yüksek 
enzim seviyesi asparagin ile sağlanırken bu 
bakterinin ansB rekombinantında en yüksek enzim 
seviyesi üre ile sağlanmıştır. E. aerogenes bakterisi 
ve tarafımızdan ans B geni klonlanmış rekombinant 
suşu için en elverişli azot kaynağı olarak asparagin 
ve glutamin belirlenmiştir. 
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Farklı Pichia ve Candida Türlerinde Glikojen 
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Azot açlığı Saccharomyces cerevisiae’da 

makromolekülerin kompozisyonlarının değişimine, 
glikoz transport sisteminin inaktivasyonuna, hücre 
döngüsünün G1 safhasında durmasına, proteinlerin 
yıkımının artmasına, gliserol üretimine, 
fermentasyon kapasitesinin azalmasına ve üremenin 
farklılaşmasına neden olur. Bazı Kluyveromyces 
türlerinde glikojen biriktirilmesine de neden olur. 
Glikojen ve trehaloz maya hücrelerinde 
sentezlenerek depolanan karbonhidratlardır. Ortam 
koşullarına ve üreme döngüsünün bulunduğu 
aşamaya göre farklı oranlarda hücre içinde 
biriktirilirler. S. cerevisiae’da glikojen, glikoz 
varlığında logaritmik safhada sentezlenir ve azot, 
sülfür ve potasyum gibi minerallerin eksikliğinde 
biriktirilerek, besin açlığında enerji ve karbon 
kaynağı olarak kullanılır. S. cerevisiae’da azot 
açlığında trehaloz depo karbonhidratı olarak 
biriktirilirken bazı Kluyveromyces türlerinde 
glikojen biriktirilir. Depo karbonhidratlar cinsler 
arasında farklılık göstermektedir. Bu nedenle 
araştırmamızda bazı Pichia ve Candida türlerinde 
kalitatif olarak glikojen miktarları belirlenmiştir. 

Araştırmamızda kullandığımız maya türleri 
Pichia farinosa, Pichia anomala, Candida utilis ve 
Candida milleri’dir. Üreme ortamı minimal besi 
yeri olup karbon kaynağı olarak glikoz (%2 ve 
%0,05), gliserol (%2) ve laktat (%2) kullanıldı. 
Azot kaynağı olarak amonyum sülfat veya prolin 
kullanıldı. Maya hücreleri logaritmik safhaya kadar 
%2 glikoz ve amonyum sülfat içeren üreme 
ortamında üretilerek farklı karbon ve azot içeren 
üreme ortamlarına geçirildi. İyot boyama yöntemi 
kullanılarak glikojen birikimleri belirlendi. 

P. farinosa’da kullanılan tüm ortam 
şartlarında glikojen birikimi görülmedi. P. 
anomala, C. utilis ve C. milleri maya türlerinde 
farklı karbon kaynaklarında ve azot açlığında 
değişik oranlarda glikojen birikimi gözlendi. C. 
milleri’de amonyum sülfat içeren ortamda prolin 
içeren ortama göre daha fazla glikojen birikimi 
olduğu belirlendi. P. anomala ve C. milleri maya 
türlerinde ise zayıf azot kaynağında glikojen 
birikiminin daha fazla olduğu görüldü. Düşük 
glikoz içeren azotsuz ortamda glikojen birikimi 
gözlenmezken, azotlu ortamda glikojen birikimi 
olduğu gözlendi. Bu durum yüksek ve düşük glikoz 
konsantrasyonunun azot eksikliğinde depo 
karbonhidrat metabolizmasını farklı etkilediğini 
göstermektedir. 


