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saflaştırılması amaçlanmıştır. Enzim amonyum 
sülfat çöktürmesinden sonra iyon değişim ve jel 
filtrasyon kromatografileri kullanılarak saflaştırıldı. 
Saflaştırılan enzim doğal ve SDS Poli akrilamid jel 
elektroforezi kullanılarak gösterildi ve moleküler 
ağırlığı yaklaşık olarak 48 kDa olarak belirlendi. 
Saf enzimin pH kararlılığı, termal kararlığı ve bazı 
metal iyonlarının aktiviteye etkileri incelendi.  
 
Anahtar Kelimeler: Mucor hiemalis f. corticolus, 
lipaz, saflaştırma, karakterizasyon  
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Lipazlar ve esterazlar deterjan, gıda, kağıt, 

ilaç, katı ve sıvı yağ endüstrileri, rasemik 
karışımların ayrılması ve biyoyakıt üretimi gibi çok 
çeşitli endüstriyel alanlarda yaygın şekilde 
uygulama alanı bulmuş önemli biyokatalizörlerdir. 
Bununla yanında termofilik enzimler özellikle son 
yıllarda büyük önem kazanmışlardır. Bunun en 
önemli nedeni, oldukça termostabil olmaları ve 
proteolizis, ekstrem pH veya kimyasal ajanlar 
karşısında denatürasyona dirençli olmalarıdır. 
Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji Kültür 
koleksiyonunda kayıtlı bulunan 201 adet termofilik 
bakteri kalitatif ve kantitatif lipaz aktiviteleri 
açısından tarandı. Bu çalışmada tarama sonucu 
seçilen Anoxybacillus sp. HBB 134’ün lipaz üretimi 
üzerine kültür koşullarının etkisi araştırıldı. 
Anoxybacillus sp. HBB 134 65°C’de, pH 7.00’de 
150 rpm hızda çalkalamalı olarak 72 saat boyunca 
inkübe edildi ve 24-32. saatler arasında enzim 
aktivitesinin maksimum düzeye ulaştığı saptandı. 
Denenen 23 karbon kaynağı içinde ticari olarak 
satılan mısır yağı enzim üretimini en çok artıran 
karbon kaynağı olarak seçildi. Enzim üretimi 
üzerine çeşitli organik ve inorganik azot 
kaynaklarının etkisi araştırıldığında % 0,5 yeast 
ekstrakt ve % 1 tripton içeren Luria-Bertani (LB) 
ortamında en yüksek aktivite elde edildi. Enzim 
üretimi üzerine başlangıç pH’sının ve sıcaklığın 
etkisi araştırıldığında en iyi enzim üretiminin pH 
6,50’de ve 50 °C’de gerçekleştirildiği saptandı. 
 
Anahtar Kelimeler: Anoxybacillus sp., lipaz, 
esteraz, termofilik 
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D-glukoz izomeraz olarakta yaygın olarak 
adlandırılan D-ksiloz izomeraz (D-ksiloz keto-
izomeraz, E.C. 5.3.1.5) hem D-ksilozun D-ksiluloza 
izomerizasyonunu hem de D-glukozun D-fruktoza 
reaksiyonunu katalizler. Sahip olduğu yüksek ticari 
önemi nedeniyle enzimin mikroorganizma 
kaynakları, biyokimyasal özellikleri, çalışma 
mekanizması, özelliklerinin iyileştirilmesi gibi 
birçok özelliği araştırmacıların ilgi kaynağı 
olmuştur. Bu çalışmada Anoxybacillus gonensis 
ÇT1Sarı suşundan izole edilmiş olan D-glukoz 
izomeraz geni ekspresyon vektörüne klonlanmış, 
klonlanan enzim hücre ekstratından sırasıyla ısı 
şoku, iyon değişimi kromatografisi, hidrofobik 
etkileşim işlemleri ile saflaştırılmış ve biyokimyasal 
özellikleri ve kinetik parametreleri belirlenmiştir. 
Km’si 75 mM olan enzimin optimum pH’sı 6,5, 
optimum sıcaklığı 85°C’dir. Enzimin ısıl kararlılığı 
ve pH kararlılığı da belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Anoxybacillus, glukoz 
izomeraz  
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Alüminyum, dünya yüzeyinde % 8,3 
bulunma yoğunluğu ile oksijen (% 45,5) ve 
silisyumdan (% 25,7) sonra en çok bulunan üçüncü 
elementtir. Toprak pH’sı 5 ve aşağısına düştüğünde, 
çözünebilir Al toprak suyuna karışmakta ve bu 
durumda, oldukça önemli büyüme engelleyici 
faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağır metal 
olmamasına rağmen alüminyum, toksik etkilerinin 
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benzerliği nedeniyle birçok araştırıcı tarafından ağır 
metal kategorisinde değerlendirilir. Şimdiye kadar 
kayıt altına alınmış, 342 alüminyum direnç 
proteininin 312 tanesi bakterilerde bulunmaktadır. 
Bu sonuçlara ilişkin 152 referans kaydın 147 tanesi 
bu bakterilerde tanımlanmıştır. Toplam kayıtların 
sadece 72 adedi direk olarak alüminyum direnç 
proteini olarak tanımlanmakta, kalan 75 tanesi ise 
sırasıyla hipotetik protein (58), alüminyum 
dirençliliğiyle ilişkili sistatiyonin beta liyaz 
(cystathionine beta-lyase, 13), ExsB ailesi üyesi 
protein (7) ve PP-loop süperailesi ATPaz (1) olarak 
değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmada, dirençlilik ve ATPaz 
özelliği tespit edilmiş termofilik Anoxybacillus 
gonensis G2 bakterisinin alüminyum direnç geni ile 
yukarıda adı geçen proteinler ve PP-ATPaz 
özelliğinde olduğu tespit edilen 30 proteinin 
benzerlikleri tartışılmaktadır. Konu ile ilgili yapılan 
çalışmalarda, Zn+2, Cd+2, Co+2, Hg+2, Pb+2, Ni+2 ve 
Cu+2 gibi ağır metallerin zehirli iyonlarına karşı 
toleransta veya dirençlilikte yine ATPaz’ların rol 
aldığını görmekteyiz. PP-ATPaz’lar, hücre döngüsü 
kontrolünde yer alan PP-loop ailesinin ATPaz 
üyeleridir ve alüminyum dirençliliği ile 
ilişkilendirilmektedirler. Proteinin N ucunda 
kuvvetlice korunmuş “SGGXD” bölgesi yer 
almaktadır. Buna rağmen ATPaz’ların hücresel 
toksisitede görevli olmalarına rağmen bakterilerde 
alüminyuma dirençlilik mekanizmalarında henüz 
tam olarak hem dirençlilik proteini hem de ATPaz 
özelliği birlikte deneysel olarak tespit edilmemiştir. 
Anoxybacillus gonensis G2 bakterisinin alüminyum 
direnç proteininin yapılan biyokimyasal 
karakterizasyonu sonucu ATPaz özelliğinde olduğu 
(Km, 98.96 ± 0.55 mM ve Vmax, 28.01 ± 0.13 mg 
Pi/dak/mg enzim) ve enzimatik aktivitenin 7 mM 
Al+3 ilavesiyle 2 kat arttığı tespit edilmiştir. PP-loop 
süperailesi ATPazı özelliğine sahip ilgili genlerle 
olan benzerliği ise CLUSTAL-W2 taramaları ile 
ortaya konmuştur. Bu karşılaştırmalara göre, 
proteinler arasında yüksek oranda korunan 
ALVxFSGGQDSTTCL bölgesinde x yerine % 
71’inde Valin, % 22’sinde Izolösin ve % 7’sinde 
Lösin olarak bulunduğu ve ortak domainin ise 
tamamında SGGQDS olarak yer aldığı tespit 
edilmiştir. Bu sonuçlara göre, Anoxybacillus 
gonensis G2 bakterisinin alüminyum direnç geninin 
alüminyum ile indüklenen PP-loop süperailesi 
ATPaz üyesi olabileceği kanıtlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Termofilik Bakteri, 
Anoxybacillus gonensis, Alüminyum direnci, 
ATPaz.   
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Yapılan bu çalışmada, değişik 

Pseudomonas türlerine ait toplam 41 suşun kalitatif 
olarak Tribütirin Agar besiyerinde esteraz ve 
Rhodamine Agar besiyerinde lipaz aktiviteleri tespit 
edilmiştir. Farklı karbon kaynakları içerecek şekilde 
hazırlanan Mineral besiyeri bazal ortam olarak 
kullanılarak suşların lipaz aktiviteleri kantitatif 
olarak titrasyon metoduyla belirlenmiştir. Bu 
karbon kaynaklarında en yüksek lipaz aktivitesi 
gösteren 9 suş seçilerek besiyeri bileşimindeki 
farklı azot kaynaklarının, inkübasyon sıcaklığının, 
besiyerinin pH’sının ve inkübasyon süresinin lipaz 
aktivitesine etkisi aynı metotla tespit edilmiştir.  

Karbon kaynağı olarak % 1.5 oranında 
sentetik trigliserit (tribütirin), hayvansal yağ (balık 
yağı) ve bazı bitkisel yağları (zeytinyağı, ayçiçek 
yağı, mısır yağı, soya yağı, susam yağı, ceviz yağı, 
fındık yağı, acı badem yağı, nane yağı, kekik yağı, 
avakado yağı, okaliptüs yağı ve yasemin yağı) 
içeren mineral besiyerinde geliştirilen suşların, en 
yüksek aktiviteyi mısır yağı, zeytinyağı, susam yağı 
ve nane yağında gösterdiği gözlenmiştir. Genel 
olarak suşların, ceviz yağında en düşük aktivite 
gösterdiği tespit edilmiştir. Mısır yağının özellikle 
P. fluorescens türüne ait suşların lipaz aktivitelerini 
artırdığı belirlenmiştir. 

Yüksek aktivite gösteren 9 suşun lipaz 
aktivitesine, % 0.5 oranında bazı inorganik (NH4Cl, 
(NH4)2SO4, NH4NO3, NH4H2PO4, NaNO3 ve 
KNO3) ve organik (yeast ekstrakt, üre, kazein 
hidrolizat ve tripton) azotun etkisi araştırılmıştır. 
Suşların tamamı, NH4Cl’ün azot kaynağı olarak 
kullanıldığı Mineral besiyerinde en yüksek lipaz 
aktivitesi göstermişlerdir.  Suşların tamamının 
30ºC’de maksimum aktivite gösterdiği ancak 
70ºC’de genel olarak suşların lipaz aktivitelerinin 
azaldığı gözlenmiştir. Lipaz aktivitesine besiyerinin 
başlangıç pH’sının etkisi araştırılmış ve suşların 
tamamının en yüksek lipaz aktivitesini pH 7’de 
gösterdikleri belirlenmiştir. pH 9-10’dan itibaren 
suşların lipaz aktivitelerinde düşüş tespit edilmiştir. 
İnkübasyon süresinin lipaz aktivitesine etkisi 12-72 
saatlik zaman periyodunda araştırılmıştır. Suşların 
tamamının 24 saatlik inkübasyon süresi sonunda 
maksimum aktivite gösterdikleri ancak 24 saat üzeri 
inkübasyon süresinin genel olarak lipaz 
aktivitelerini olumsuz etkilediği gözlenmiştir.  


