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Gereçler ve Yöntemler: Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünden toplanan Bituminaria bituminosa 
tohumları steril edildikten sonra hormonsuz MS ortamında çimlendirildi. Çimlenen bitkiciklerden 
ilk yaprak, epikotil, kotiledon, apikal ve hipokotil bölgelerinden eksplantlar alındı. Kallus üretimi 
için farklı konsantrasyonlarda 2,4-D, BAP ve Kinetin hormonları içeren 6 farklı ortam hazırlandı. 
Kallus büyüme indeksleri hesaplandı.

Bulgular: Bituminaria bituminosa eksplantları kullanılarak en fazla kallus üretimi 2,4D ve Kinetin 
hormonlarının 1:3 oranında kullanıldığı Y2 ortamı olmuştur. Bundan sonra yapılacak farmakolojik 
analiz ve hücre süspansiyon kültürü çalışmalarına temel bilgiler sağlandı.

Sonuç: Bituminaria bituminosa’nın bitki doku kültürü ortamına alınma basamağı tamamlanmıştır. 
Doku kültürü çalışmalarından sonraki aşamalar hücre süspansiyon kültürünün kurulması ve etken 
madde analiz çalışmalarının yapılmasıdır. 
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Amaç: Bu çalışmada, topraktan izole edilen alkalifilik Bacillus sp. NB-16 suşundan elde edilen 
cold aktif proteaz enziminin izolasyonu, üretimi ve karakterizasyonu yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: İzole edilen bakterilerin skimmilk agarda üreme ve enzim üretme yetenekleri 
belirlenmiştir. En yüksek aktiviteye sahip suş seçilerek skimmilk içeren sıvı besiyerinde enzim 
üretimi gerçekleştirilmiştir. Enzimin kısmi saflaştırılması, alkol prespitasyonu tekniğiyle 
yapılmıştır. Enzim aktivitesi %10’luk trikloroasetik asit (TCA) çözeltisi ile belirlenmiştir. Proteaz 
enzimi, %1 kazein içeren pH 6.0-13.0 aralığındaki tamponlarda ve 5-40°C arasındaki sıcaklıklarda 
analiz edilerek enzimin optimum aktivite gösterdiği pH ve sıcaklık değerleri saptanmıştır. Sıcaklık 
stabilitesi için 10-80°C aralığında 30 dk, pH stabilitesi için 8.0-12.0 aralığındaki tamponlarda 
24 saat 15°C’de ön inkübasyon gerçekleştirilerek kalan aktivite saptanmıştır. Enzim, %3-30 
konsantrasyondaki NaCl çözeltilerinde 25°C’de 60 dk ve çeşitli kimyasallarda 15°C’de 60 dk ön 
inkübasyona bırakılarak, kalan enzim aktivitesi saptanmıştır. Enzimin moleküler ağırlığı SDS-
PAGE (%12) zimogram analizi tekniğiyle belirlenmiştir. 

Bulgular: Bacillus sp. NB-16 suşu katı besiyerinde optimum üreme ve enzim sentezini pH 9.0-
10.0 ve 20ºC’de göstermiştir. Kısmi saflaştırılmış NB-16 proteaz enzimi, pH 12.0 ve 25ºC’de 
optimum aktivite göstermiştir. Enzim 24 saat süreyle 15ºC’de ön inkübasyona bırakılmış ve 
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orijinal aktivitesini pH 8.0-12.0 aralığında ortalama %94 oranında korurken, pH 8.0’de %94, pH 
9.0’da %94, pH 10.0’da %94, pH 11.0’de %95 ve pH 12.0’de %94 kalan aktivite değerleri elde 
edilmiştir. Enzimin, 10-60°C aralığında ortalama %93,5 stabil iken 70ºC’de %90, 80ºC’de ise 
%87 oranında stabilitesini korumuştur. Enzim, 5 mM EDTA, CaCl

2
, ZnCl

2
, MnCl

2
, BaCl

2
, 3mM 

PMSF, %1 SDS, H
2
O

2 
ve Triton X-100 kullanılarak 15ºC’de 60 dakika ön inkübasyon yapılmıştır. 

Kalan aktivite değerleri sırasıyla ortalama, %97, %93, %95, %83, %94, %94, %55, %95 ve %88 
olarak saptanmıştır. Buna karşılık, %1 β-Merkaptoetanol, 8M Üre, 10 mM IAM ve 10 mM PHG 
ise enzim aktivitesini %60, %22, %78 ve %24 oranında indüklemiştir. NB-16 proteaz enzimi, 
%3, %5, %10, %15, %20, %25 ve %30 NaCl konsantrasyonlarında orijinal aktivitesini sırasıyla 
%91, %92, %91, %88, %86, %83 ve %81 oranında korumuştur. SDS-PAGE zimogram analizi 
sonucunda enzimin, moleküler ağırlığının 49.5 kDa büyüklüğünde tek bir banttan oluştuğu 
saptanmıştır.

Sonuç: Bu sonuçlara göre, NB-16 proteaz enzimi cold aktif, psikrotolerant, alkalifilik ve alkali-
stabil özellik göstermektedir. Enzimin alkalin pH aralığında yüksek düzeyde aktif ve stabil olması, 
okside edici bileşiklere karşı dirençli olması özellikle yeni deterjan formülasyonları ile kağıt ve 
tekstil endüstrisinde kullanılabilirliğini göstermektedir. Enzimin düşük sıcaklıklarda yüksek 
katalitik aktiviteye sahip olması, enerji tasarrufunun ön plana çıktığı gıda ve deterjan endüstrisi ile 
biyoremediasyon proseslerinde kullanım potansiyelini arttırmaktadır. 
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Quorum Sensing (QS), sinyal moleküllerinin algılanmasını, bakterinin bulunduğu ortamda düşük 
veya yüksek miktardaki populasyon yoğunluğunu ayırt ederek mümkün kılar. QS ile ortamdaki 
hücre sayısında değişikliğe cevap olarak gen ekspresyonunun populasyon düzeyinde kontrolü 
sağlanmış olur. QS mekanizmasına dayalı detaylı araştırmalar, bakteriler arasında kullanılan bu 
sinyalleşmenin şifrelerinin daha ileri düzeylerde çözülmesine yardımcı olacak, buna bağlı olarak da 
tıp, veterinerlik, farmakoloji, ziraat, gıda gibi değişik endüstriler ve biyoteknolojik uygulamalarda 
farklı atılımlar yapılmasını sağlayacaktır. Hastalıkların oluşumu ve yayılmasının engellenmesinde, 
teşhis ve tedavilerinde tanılama ve görüntüleme aracı olarak kullanılmasında, gerek ekonomik 
gerekse sağlık açısından hayvansal hastalıkların kontrolüne yönelik araştırmalarda, bitki 
patojenlerinin zararlı etkilerini engellemede ve mutualist mikroorganizmaların olumlu etkilerini 
arttırmada QS mekanizması önemli bir araç olabilecektir. Bunun yanında QS odaklı yeni ilaç 
tasarımları, kapsamlı olarak çalışılmış türlerde moleküler biyolojik tekniklerle yeni suşların elde 
edilmesiyle bir takım genlerin daha fazla ifade edilmesi, bazı proteinlerin daha fazla sentezlenmesi 
ve aktivitelerinin arttırılması hedeflenmektedir. Ayrıca biyoremediasyon uygulamaları, çeşitli 
problemlere neden olan endüstriyel ve klinik biyofilmlerle mücadelede antibiyofilm yaklaşımlar, 
fermentasyon teknolojileri gibi birçok alanda mikro ve makro ölçekte sistemler geliştirilerek 


