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Yüksek alkali pH’a sahip çeşitli toprak 

numunelerinden alkalen proteaz üreticisi Bacillus 
sp. izolatlarının izolasyonu amacıyla toprak 
numuneleri pH 10.0’luk NB besiyerinde inkübe 
edilmiştir. İzolatların alkalen proteaz üretim 
yetenekleri sodyum karbonat ile pH’sı 7.0, 9.0 ve 
10.0’a ayarlanmış skim milk besiyerinde 
oluşturdukları alkalen proteaz zonlarına göre 
belirlenmiştir. Alkalen proteaz üreticisi 15 adet 
izolat ve standart olarak alkalen proteaz ürettiği 
bilinen Bacillus licheniformis DSM 13 suşu, casein 
içeren pH 7.0 ve 9.0’luk sıvı besiyerlerinde 48 ve 
72 saat süresince geliştirilmiştir. Süre sonunda 
besiyeri üst sıvısı ekstraselüler enzim kaynağı 
olarak kullanılmış, alkalen proteaz aktivitesi pH 9.0 
ve pH 10.0’luk %0.6’lık kazein içeren glisin-NaOH 
tamponunda spektrofotometrik olarak 660 nm dalga 
boyunda ölçülmüştür. 1 ünite alkalen proteaz 
aktivitesi, 37ºC’de dakikada 1µl tirozin açığa 
çıkması için gerekli enzim miktarı olarak 
tanımlanmıştır. Enzim üretim miktarlarına göre 
yapılan sıralama sonucunda Bacillus cinsine dahil 
olduğu belirlenen Gram (+), hareketli, spor 
oluşturan, jelatinaz (+), katalaz (+), amilaz (+)  
APT5 izolatının (104 U/ml/dak) standart olarak 
kullanılan B. licheniformis’den (80 U/ml/dak) 48 h 
sonunda pH 10.0’luk glisin tamponunda daha 
yüksek kapasitede alkalen proteaz ürettiği görülmüş 
ve bundan sonraki enzim saflaştırması 
çalışmalarında Bacillus sp. APT5 izolatı 
kullanılmıştır. Enzim saflaştırması çalışmasında 
APT5 izolatı, %0.6’lık kazein içeren pH 9.0’luk 
300 ml sıvı besiyerinde 37ºC’de 72 h 200 rpm’de 
çalkalamalı olarak geliştirilmiştir. Besiyeri üst 
sıvısından aseton presipitasyonu ve iyon değişim 
kromatografisi ile alkalen proteaz enzimi 
saflaştırılmıştır. SDS ve Native PAGE ile enzimin 
elektroforetik davranışı ve molekül ağırlığı 
belirlenmiştir. Enzim karakterizasyonu amacıyla 
saflaştırılan alkalen proteazın optimum pH ve 
sıcaklık gereksinimi ve çeşitli inhibitörlerin alkalen 
proteaz aktivitesi üzerine etkisi incelenmiştir.  
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Günümüzde toksik ağır metaller çevre 
kirliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Çeşitli 
sanayilerce atılan krom(VI) ve kadmiyum(II) 
ülkemiz tatlı sularında kirliliğe neden olan 
metallerden en önemlisidir. Biyoakümülasyonda 
görev alan en önemli factor hücrenin dış kısmını 
kaplayan ve stress şartlarında koruyuculuk özelliği 
gösteren ekzopolisakkarit yapısıdır. Bu çalışmada 
Mogan gölünden izole edilen Synechocystis sp. 
suşunun çeşitli konsantrasyonlarda (5–50 mg/L) 
Cr(VI) ve Cd(II) dozlarına olan toleransı EC50 
değeri tespit edilerek hesaplanmıştır. Synechocystis 
sp. suşunun Cr(VI) için EC50 değeri 10.7 mg/L, 
Cd(II) için EC50 değeri ise 12.6 olarak tespit 
edilmiştir. EC50 değerleri göz önüne alınarak 
biyoakümülasyon denemelerinde kullanılan doz her 
iki metal için 10 mg/L olarak belirlenmiştir. 
Synechocystis sp. suşu 7 gün boyunca 10 mg/L 
Cr(VI) ve Cd(II) içeren besiyerlerinde uygun 
şartlarda inkübasyona bırakılarak ortamdan belirli 
zamanlarda örnekler alınmıştır. 7. günün sonunda 
10 ppm Cr(VI) ve Cd(II)’ ye maruz kalan hücreler 
toplanarak hem EPS monomer analizleri yapıldı 
hem de Scanning Electron Microscop (SEM) 
görüntüleri çekilmiştir.  

     Bu çalışmada biyoakümülasyon üç safhada 
incelenmiştir. Besiyerinde kalan, hücre yüzeyine 
tutunan ve hücre içersine alınan Cr(VI) ve Cd(II) 
miktarları ICP-MS ile okunarak tespit edilmiştir. 
ICP-MS’ de okunan değerler % olarak 
hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 
Synechocystis sp. suşu canlı olarak Cd(II)’ yi 
Cr(VI)’ ya nazaran daha çok hücre yüzeyine ve 
içine almıştır. Synechocystis sp. suşunun hücre 
yüzeyine tutunan max Cr(VI) miktarı % 7 iken 
hücre yüzeyine tutunan max Cd(II) miktarı % 88’ 
dir. Yine Synechocystis sp. suşunun hücre içine 
alınan max Cr(VI) miktarı % 2 iken hücre içine 
alınan max Cd(II) miktarı % 4’ dür. Her iki metal 
açısından bakıldığında hücre içine alınım eser 
miktardadır. EPS monomer analizleri 
incelendiğinde metalle muamele edilmeyen 
hücrelerde (kontrol) %99 glikoz bulunurken %1 
oranında galaktronik asit tespit edilmiştir. 10 ppm 
Cr(VI) ve Cd(II)’ ye maruz kalan hücrelerde ise 
EPS monomer yapısı ve oranları değişmiştir. 
Cr(VI)’ ya maruz kalan Synechocystis sp. suşunun 


