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Hsp70, proteinlerin üç boyutlu yapıya 

erişmesini ve proteinlerin bu yapılarını korumasını 
sağlayan, türler arasında evrensel olarak bulunan 
önemli bir proteindir. Bu protein translasyon, 
membranlar arasında protein taşıma ve klatrin 
parçalanması gibi hücresel görevlerine ilaveten 
üçüncül yapılarına kısmi olarak erişmiş proteinlere 
bağlanıp agregasyonu önleyerek hücreleri stresten 
korur. Tüm bu farklı işlevler substratın proteine 
bağlanma ve salınmasına bağlı olarak 
düzenlenmiştir. Stresten koruma mekanizması deli 
dana, Creutzfeldt-Jacob, Gerstmann-Straussler-
Schienker, insomnia, kuru gibi çeşitli ölümcül 
nörodejeneretif hastalıkların engellenmesi için 
önemlidir. 

Hsp70’ler üç farklı domeynden oluşur; 44 
kDa’luk ATPaz domeyni, 18 kDa’luk substrat 
bağlanma domeyni ve 10 kDa’luk C-terminali. 
Substrat bağlanması ATP hidrolizi ve nükleotid 
değişimi ile düzenlenmiştir. 

Ökaryotik hücrelerde çeşitli Hsp70 
izoformları vardır, bazıları sürekli/konstitif (Hsc70) 
bazıları hücre strese maruz kaldığında/indüktif 
(Hsp70) ifade edilirler. Hsp70 fonksiyonu üzerine 
yoğun çalışmalara rağmen konstitif ve indüklenen 
izoformların olması ve bunların farklı fonksiyona 
sahip olup olmadığı açıklanamamıştır. İndüktif 
Hsp70, ortamdaki Hsp70 derişimini ve sitozoldeki 
stres önleyici işlevini artırmak için üretilmiş 
olabilir. Alternatif olarak benzer koşullarda indüktif 
Hsp70’in özel bir görevi de olabilir.  

Hsp70 ayrıca Hsp40 ve Hsp100 ile 
etkileşir. Prokaryotlarda yapılan çalışmalar ile 
homolog proteinlerin agregasyona uğramış 
proteinleri çözme mekanizması açıklanmaya 
çalışılmıştır. Bunun için üç farklı yol önerilmiştir. 
Bu çalışmada Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz agrege 
edilip Hsp70, Hsp40 ve Hsp104 kullanılarak 
agregatların çözünme mekanizması araştırılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Hsp70, Hsp40, Hsp104, 
protein agregasyonu  
 
 
 
 

 
PM 046 
 

Claviceps purpurea’dan Ergot Alkaloid Üretim 
Optimizasyonu 

Özgür KEBABCI, Nilüfer CİHANGİR 
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi,Biyoloji 

Bölümü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Beytepe, 
Ankara 

ozgur_kebabci@yahoo.com 
 

Alkaloidler, çoğunlukla heterosiklik temel 
nitrojen bileşiklerine verilen addır. Ergot 
alkaloidler, diğer adıyla ergolinler, indol grubu 
alkaloidlerdendir ve klavin tipi, suda çözünebilen 
liserjik asit tipi ve suda çözünemeyen liserjik asit 
tipi olmak üzere 3 alt grup altında incelenmektedir. 
Suda çözünemeyen ergot alkaloidleri peptid ergot 
alkaloidleridir ve bu gruptaki ergot alkaloidlerinin 
tıbbi kulanım alanı oldukça geniştir. Ergot 
alkaloidlerin hepsi “ergolin” halkası ihtiva eder ve 
hepsinin kökeni liserjik asittir. Sekizinci karbondaki 
yan grupların farklılığı farmakolojik etkilerini 
belirlemektedir. Kimyasal olarak ergot alkaloidler, 
bir tetrasiklik ergolin halkası ihtiva eden indol 
türevleridir. 

Ergot alkaloidlerinin tarla üretimi, 
funguslardan üretimi ve sentetik üretimi 
yapılmaktadır. Tarla üretimi ve sentetik üretimin 
maliyetlerinin yüksek oluşu araştırmacıların fungal 
üretime yönelerek potent suş olan Claviceps 
purpurea’nın optimizasyonu ve diğer fungal 
türlerden üretim artımı üzerine yoğunlaşmalarına 
neden olmuştur. 

Claviceps purpurea’dan ergot alkaloid 
üretiminde iki aşamalı besiyeri kullanılmaktadır. 
Öncelikle miçelyum üretimi ve daha sonra ergot 
alkaloidleri üretimi yapılmaktadır. Üretim 
sonrasında miçelyumdan ergot alkaloidlerinin tayini 
spektrofotometrik olarak gerçekleştirilmektedir. 

Bu çalışmada potent suş olan Claviceps 
purpurea’dan ergot alkaloidlerinin üretim 
optimizasyonu araştırılmıştır. Besiyeri pH 
optimizasyonu 4,2-8,2 aralığında, üretim sıcaklık 
optimizasyonu 15-35ºC aralığında gerçekleştirilerek 
sonuçlar spektrofotometrik olarak ölçülerek 
grafiklendirilmiştir.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


