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Aspergillus wentii İnülinazı’nın pH ve Termal Kararlılığının Araştırılması 
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Endüstrinin hemen her alanında kullanılan mikroorganizma kaynaklı enzimler katalitik 

aktivitelerinin çok yüksek olması, istenmeyen yan ürün oluşturmamaları, daha stabil ve ucuz 

olmaları, aynı zamanda fazla miktarda elde edilebilmeleri sebebiyle tercih edilmektedirler. 

Günümüzde endüstri doğal polisakkaritleri büyük ölçüde kullanmakta ve endüstride 

kullanılabilir yeni polisakkarit kaynakları aramaktadır. Bu nedenle son yıllarda dikkatler 

fermantasyon ile ekstrasellüler polisakkarit üretimine doğru yönelmiştir. İnülinin enzimatik 

hidrolizinden fruktoz üretimi son yıllarda ilgi gösterilen ve umut vaat eden bir prosestir, çünkü 

geleneksel yöntemlere dayalı glukoz izomerizasyonundan daha fazla fruktoz konsantrasyonu 

kazandırmaktadır. Bu çalışmada inulin içeren tarama medyumunda üretilerek inülinaz 

sentezlediği belirlenen A. wentii, inülinaz kaynağı olarak kullanılmıştır. Endüstriyel 

uygulamalarda düşük pH ve yüksek sıcaklık kontaminasyon riskini azalttığı için, pH ve termal 

stabilite yönünden A. wentii, inülinazı değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

İnülinaz üretimi için 250 ml’lik erlenlere 50 ml olacak şekilde steril üretim ortamı 

hazırlandı. PDA stoklarından ekim yapılan ortamlar, optimum koşullarda 150 rpm çalkalama 

hızına sahip etüvde üretime bırakıldı, üreme sonrası besi yerinde üreyen miçeller süzülerek 

toplandı. Miçel ağırlıkları 80 ºC‘lik fırınlarda kurutularak kuru ağırlık cinsinden ölçüldü. 

Süzüntü kaba enzim kaynağı olarak kullanıldı. Enzim aktivite ölçümleri açığa çıkan ürünün 3,5 

dinitrosalisilik asit ile verdiği rengin 550 nm’de spektrofotometrik olarak izlenmesi ile yapıldı. 

pH kararlılığı için 0.1 ml kaba enzim üzerine farklı pH (3.0-8.0)’larda hazırlanan tampondan 

0.1 ml eklenerek karışım 30 dakika oda sıcaklığında bekletildi. Üzerine 1 ml pH 6.0’da 

hazırlanmış substrat çözeltisinden eklendi ve 35 °C’de 10 dakika inkübasyona bırakıldı ve, 

enzim aktivitesi U/ml cinsinden ölçüldü. Termal kararlılığının belirlenmesi için enzim farklı 

sıcaklıklarda (30-80 °C) ayarlanmış etüvlerde 20 dk süre ile inkübe edildi, inkübasyon sonrası 

aktivite ölçümü yapıldı ve bağıl aktivite olarak ifade edildi. A.wentii’den inülinaz enziminin  
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pH 3.0-6.0 aralığında aktivitesinin stabil olduğu (% 96.8) ve 50◦C ye kadar aktivitesini 

koruduğu ve 80 °C’de  % 62.3  bağıl aktiviteye sahip olduğu görüldü. 

A.wenti inulinazının pH ve termal kararlılığı göz önüne alındığında endüstriyel ölçekte 

değerlendirilebilir bir enzim olabileceği düşünülmektedir A.wentii inülinazı inulin içeren 

tarımsal ürünlerden saf fruktoz hazırlanmasında yeni ve değerlendirilebilir bir kaynak olabilir. 

 

Anahtar kelime: Aspergillus wentii, inülinaz, pH kararlılığı, Termal kararlılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


