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Amaç: Daha önceki çalışmalarda, hem fenotipik hem de genotipik olarak tanısı gerçekleştirilen 
Yarrowia lipolytica TEM YL 5 mayasının ürettiği ekstrasellüler alkalin proteaz enzimi saflaştırılıp 
karakterizasyonu araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Daha önceden tanısı tapılan yirmi iki Y. lipolytica straini skim milk 
besiyerinde ekstrasellüler alkalin proteaz üretimi açısından taranmıştır. Y. lipolytica TEM YL 5 
straininin ekstrasellüler alkalin proteazı 27°C, 150 rpm, 2 gün inkübasyonu sonucunda gliserol 
proteose pepton (GPP) sıvı besiyerinde üretilmiştir. Ekstrasellüler alkalin proteaz enzimi 
ultrafiltrasyon, Sephadex G-75 jel filtrasyon ve DEAE-selüloz iyon değişim kromatografisi ile 
saflaştırılmıştır. Ekstrasellüler alkalin proteaz enzim aktivitesi Takami yöntemi modifiye edilerek 
belirlenmiştir. SDS-PAGE yöntemi ile proteazın moleküler ağırlığı bulunmuştur. Ayrıca, enzimin 
optimum sıcaklık ve optimum pH’sı, yüzey aktif madde, proteaz inhibitörleri, metal iyonlarının 
enzim üzerine etkisi araştırılarak enzim karakterize edilmiştir. 

Bulgular: Önceki çalışmalarda tanısı yapılan yirmi iki Y. lipolytica straininden sadece altı maya 
straini skim milk besiyerinde açılma zonu oluşturmuştur. Bu altı maya straini içerisinde en fazla 
açılma zonu oluşturan strainin Y. lipolytica TEM YL 5 olduğu saptanmış ve enzim üretimi için 
seçilmiştir. Y. lipolytica TEM YL 5 straini GPP ortamında üretilmiş ve maya hücreleri santrifüj 
edilerek uzaklaştırılmış ve 1665 ml süpernatant elde edilmiştir. Elde edilen süpernatant, 10 kDa cut-
off özelliğe sahip bir polietersulfon filtreye karşı ultrafiltrasyon işlemi gerçekleştirilerek konsantre 
edilmiştir. Ultrafiltrat önce Sephadex G-75 jel filtrasyon kolonuna daha sonra DEAE-selüloz iyon 
değişim kolonuna uygulanmıştır. Enzim, DEAE-selüloz kromatografisi ile süpernatanttan 16,46 kat 
ve % 29,05 verimle saflaştırılmıştır. Enzimin moleküler ağırlığı SDS-PAGE yöntemi ile 30,50 kDa 
olup optimum sıcaklığı 30°C, optimum pH’sı 10,5 olarak belirlenmiştir. Enzim karakterizasyonu 
için kullanılan parametre olarak, proteaz inhibitörlerinden biri olan fenil metil sülfonil florid 
(PMSF) ile inhibe edildiği, bazı metal iyonları ve yüzey aktif maddeler ile ise aktivitesinde kayıplar 
olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Y. lipolytica TEM YL 5’den elde edilen ekstrasellüler proteazın yüksek pH’da en yüksek 
aktivite gösterdiğinden bir alkali proteaz olduğu ve PMSF ile inhibe olduğundan bir serin proteaz 
olduğu bulunmuştur. 
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Teşekkür: Protein saflaştırma çalışmalarının gerçekleştirildiği İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 
Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Merkezi Araştırma Laboratuvar uzmanlarına, Ege Üniversitesi 
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Ataç Uzel ve Doç. Dr. İhsan Yaşa’ya 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.


