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renginin değişimi ile saptanmıştır ve koloni etrafındaki en geniş renk değişimi gösteren 2 maya 
straini seçilerek organik asit üretim denemesine alınmıştır. Sitrik asit / izositrik asit üretimi için 
Mineral Salt Medium kullanılmıştır. Seçilmiş olan iki maya straini, bu besiyerine ekilerek farklı 
konsantrasyonda her bir karbon kaynağı (glukoz, gliserol ve ayçiçek yağı) üzerinde 27°C’ de, 12 
gün boyunca, çalkalamalı inkübatörde oluşan sitrik asit ve izositrik asit miktarları enzimatik kitler 
(Megazyme) ile spektrofotometrik olarak saptanmıştır.

Bulgular: Büyük oranda gıda sektöründe kullanılan sitrik asitin, ülkemizde 1999’ dan bu yana 
yurt dışından ithalat yoluyla sağlandığı bilinmektedir. Günümüzde, dünya sitrik asit üretiminin 
%90’ından fazlasının fermantasyon yolu ile gerçekleştirildiği, endüstriyel üretimin Aspergillus 
niger ve çeşitli mayalar tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. Sitrik asit üretiminde mayalar 
içerisinde en yaygın olarak kullanılan maya türü Y. lipolytica’ dır. Y. lipolytica strainleri, farklı karbon 
kaynaklarında, yüksek miktarlarda, stres koşulları altında, sitrik asit, izositrik asit gibi organik 
asitleri salgılamaktadır. Bu çalışmada, 22 adet Y. lipolytica straini, organik asit tarama besiyerinde 
üretilmiş ve besiyerinin rengini farklı çaplarda yeşilden sarıya dönüştürmüştür. TEMYL3 ve 
TEMYL20 strainleri tarama besiyerinde en fazla sarı zon oluşturması nedeniyle organik asit üretim 
denemelerine alınmıştır. Her iki strainin denenen farklı konsantrasyonlardaki karbon kaynağı içeren 

besiyerlerinde sitrik asit ve izositrik asit üretim oranları enzimatik kitler vasıtasıyla saptanmıştır.

Sonuç: Y. lipolytica sitrik asit yanında izositrik asitte üretmektedir ve bu iki organik asidin 
moleküler ağırlıkları aynı oldukları için HPLC yöntemi ile ayrımları yapılamamaktadır. Bu nedenle, 
araştırmamızda Megazyme tarafından üretilen enzimatik kitler kullanılarak sitrik asit ve izositrik 
asit miktarlarının saptanması mümkün olabilmiştir. Y. lipolytica TEMYL3 straini diğer straine göre 
%10 glukozda daha fazla sitrik asit üretmiştir. Diğer karbon kaynaklarında da benzer sonuçlara 
ulaşılmıştır. 
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, ülkemizin endüstriyel enzimler konusunda genel itibariyle tüketici 
konumunda olmasından dolayı, rekombinant protein/enzim üretim sistemlerini kullanarak ve 
bu sistemler üzerinde maliyet/performans oranını en optimal düzeyde tutacak modifikasyonları 
yaparak, ülkemizin enzim üretimi konusunda tüketicilikten üreticiliğe geçişine katkı sağlamaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Buzağı kimozin gen sekansı biyoinformatik araçlar kullanılarak 
gen bankalarından belirlenmiş ve E.coli için nadir kodonlardan arındırılarak IDT firmasına 
sentezlettirilmiştir. Genin pTOLT ekspresyon sistemine klonlanması için gerekli restriksiyon 
enzimleri belirlenmiş ve bunun için gerekli primerler tasarlanmıştır. 
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CHYNOTITOLTSENSE : TTTTTTTTTTGCGGCCGCATGGGGGAGGT

CHYMLUITOLTREVERSE : TTTTTTACGCGTTCAGATGGCTTTGGCCAG

Yapılan PCR reaksiyonunun ardından gen agaroz jelden saflaştırılmıştır. pTOLT plazmit 
vektörü ve PCR ile amplifiye edilen kimozin gen ürünü Not I ve Mlu I restriksiyon enzimleri ile 
kesilerek yapışkan uçlar oluşturulmuş ve devamında ligasyon reaksiyonu ile rekombinant plazmit 
oluşturulmuştur. Hazırlanan konstrükt E. coli DH5α suşuna transfer edilerek ampisilinli besi 
ortamında yetişen rekombinant koloniler seçilmiştir. Üreyen hücrelerden plazmit DNA saflaştırılarak 
PCR doğrulaması yapılmış ve pozitif DNA örnekleri DNA dizi analizine gönderilmiştir. Dizi analizi 
ile de doğrulanan plazmitler E.coli BL21 plysE suşuna transfer edilerek IPTG ile indüklenmiş ve 
SDS-PAGE analizi ile rekombinant protein gösterilmiştir.

Bulgular: Seçici besi ortamında üreyen kolonilerden yapılan restriksiyon enzimleriyle kesim ve 
PCR doğrulaması ile genin plazmite doğru bir şekilde klonlandığı belirlenmiştir. DNA dizi analizi 
ile genin klonlanması aşamasında herhangi bir mutasyonun meydana gelmediği belirlenmiştir. 
İndüklenen E. coli BL21 plysE suşu hücre hemolizatı SDS-PAGE elektroforezin de yürütülerek 
üretilen rekombinant protein gösterilmiştir.

Sonuç: Bu çalışma kimozin enzimin E. coli mikroorganizmasında pTOLT ekspresyon sistemi 
kullanılarak üretilmesi anlamında bir ilktir. Üretilen enzim saflaştırılarak aktivite özellikleri 
belirlenecek ve bu enzim peynir endüstrisinde kullanılabilecektir.
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Amaç: Bu çalışma, nanoparçacık esaslı araştırmalarda sıklıkla kullanılan gümüş ve altın 
nanoparçacıkların sentezi ve karşılaştırmalı morfolojik analizini içermektedir. Söz konusu 
karşılaştırmalı analizin, araştırmacılara boyut temelli spektral ayarlamalar, biyolojik işaretleme 
ve toksisite çalışmalarında yardımcı olacağı ayrıca önerilen protokollerin üretim sırasında ortaya 
çıkabilecek sorunların çözümlenmesinde yol göstereceği düşünülmektedir.

Gereç ve Yöntem: Metal tuzları sulu ortamda farklı indirgen ajanlar kullanılarak indirgenmiştir. 
Gümüş ve altın nanoparçacıklar, metal iyonlarının nötrleşmesi ve partikül formasyonu oluşturacak 
şekilde çekirdeklenmesiyle elde edilmiş ve altın ve gümüş nanoparçacıklar eş dağılım gösterecek 
şekilde sentezlenmiştir.

Sentezlenen nanoparçacıklar daha sonra UV-görünür bölge spektroskopisi, zeta-sizer, geçirimli 
elektron mikroskobu (TEM) görüntü sonuçları elde edilerek boyut, şekil ve yüzey yükü özellikleri 
doğrulanmıştır.


