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 Son 30-35 yıldır insanlar, ekstrem olarak 
adlandırılan; yüksek veya düşük sıcaklık, pH, 
yüksek tuzluluk, yüksek basınç veya yüksek iyonize 
radyasyon koşullarında yaşayan birçok 
mikroorganizma çeşitliliği keşfetmişlerdir. Bu 
mikroorganizmalara ekstrem koşullarda 
yaşayabildiklerinden dolayı ekstremofiller adı 
verilmektedir. Ekstrem çevre koşullarının ve 
organizmaların keşfedilmesi Ekobiyologlar, 
Astrobiyologlar ve Biyoteknologlar gibi bir çok 
bilim adamı için araştırma konusunu oluşturmuş ve 
bu konuyla ilgili artan sayıda toplantılar ve 
çalışmalar düzenlenmiştir. Bu nedenle son yıllarda 
dünyanın en dayanıklı bakterisi olarak tanımlanan 
Deinococcus radiodurans bakterisi ile çeşitli 
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Çünkü, 
Deinococcus radiodurans, genotoksik kimyasallara, 
oksidatif zararlara, yüksek seviyede iyonikleşme, 
ultraviyole radyasyon  ve dehidrasyona karşı 
ekstrem dayanıklılığının olması gibi çok sayıda 
dikkate değer özellikleri vardır ve bu 
özelliklerinden dolayı poliekstremofil olarak 
adlandırılmıştır. Özellikle genetik mühendislikle 
ilgili çalışmaların yanısıra, biyoremediasyonla ilgili 
çalışmalar ve ciddi çevre problemlerine neden olan 
ağır metallerin ve ksenobiyotiklerin 
detoksifikasyonuyla ilgili yoğun araştırmalar 
yapılmaya başlanmıştır. Ancak UV’nin indüklediği 
reaktif oksijen türleri, bunların etkileri ve bunlara 
karşı hücresel savunma mekanizmaları ve reaktif 
oksijen türlerinin temizlenmesinden sorumlu 
antioksidan sistemleri hakkında yeterince araştırma 
yapılmamıştır.  
 Bu amaçla; Escerichia coli ve radyasyona 
dirençli Deinococcus radiodurans bakterilerinde 
radyasyonun, süperoksit dismutaz, katalaz, 
glutatyon s-transferaz, glutatyon redüktaz ve 
glutatyon’u da içeren antioksidan sistem üzerine  
etkileri test edilip, karşılaştırılmıştır.  
 Çalışmamızda, her iki bakteriye 
(Escerichia  coli ve Deinococcus radiodurans) 
farklı dozda γ radyasyon uygulamaları yapıldıktan 
sonra, kültür ortamından alınarak, 
homojenizasyonu, sonifikasyonu ve 
santrifügasyonu yapılmıştır. Bu işlemler sonucunda 
elde edilen süpernatanlardan çeşitli antioksidan 
enzimlerin aktiviteleri tayin edilmiştir. Katalaz 
enziminin aktivite tayini Luck 1963 yöntemine 

göre; glutatyon aktivite tayini Carlberg ve 
Mannervik 1985 yöntemine göre, total glutatyon 
miktar tayini Akerboom ve Sies 1981 yöntemine 
göre, glutatyon S-transferaz aktivite tayini Habig 
vd. 1974 yöntemine göre ve süperoksit dismutaz 
aktivite tayini ise Mccord ve Fridovich 1969 
yöntemine göre ve protein miktar tayini ise Lowry 
1980 yöntemine göre yapılmıştır. Çalışmamızın 
sonunda farklı dozda γ radyasyon uygulamalarına 
bağlı olarak her iki bakterinin antioksidan  enzim 
seviyelerinde  değişiklikler saptanmıştır. 
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Doğal çevrelerde, toprakta ve endüstriyel 
atık sularda ağır metallerin birikimi ekolojik sistem 
ve insan sağlığı için potansiyel bir tehlike 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla yüzey ve alt yüzey 
sularının,  ağır metal ile kirletilmiş toprakların 
arıtımı son günlerde araştırmacıların bu konu 
üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Doğada 
özellikle sucul habitatlarda bol miktarda bulunan 
fotosentetik bakterilerde ağır metallerden 
etkilenmektedir. Yoğun olarak kirletici maddelere 
maruz kalmakta olan Akkaya göletinden izole 
edilen Rhodospirillaceae ailesinden mor kükürtsüz 
fotosentetik anaerobik bir bakteri olan benzoatı 
parçalama yeteneğinde olduğundan, atık arıtımında 
kullanım potansiyeline sahip Rhodopseudomonas 
palustris NU51 suşunun, ağır metallere olan 
toleransına bakılmıştır. Bu çalışmada ağır metal 
olarak bakır, kurşun, çinko ve nikel olmak üzere 
dört tanesi seçilerek kullanılmıştır. Denemelerde 1 
mg/ml konsantrasyonda kullanılan ağır metal içeren 
besiyerlerinde bakteri sayısı olarak bakterinin ağır 
metallere toleransı yüzde olarak tespit edilmiştir.  

R. palustris’in anaerobik fotometabolik 
koşullarda üretmek üzere aktif kültüründen (4X103 
adet/ml), ağır metal içeren besiyerleri içerisine 
ekimleri yapılmıştır. Yedi gün süren inkübasyon 
sonucunda; kurşun içeren ortamda gelişen kültürde, 
bakteri sayısının % 50 oranında azaldığı, çinko 
içeren ortamda bakteri sayısının % 50 azaldığı, 
bakır içeren ortamda bakteri sayısının % 97 
azaldığı, nikel içeren ortamda ise bakteri sayısının 
% 92 azaldığı tespit edilmiştir. En toleranslı olduğu 
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ağır metallerin  kurşun ve çinko olduğu Bakır ve 
nikelin daha fazla oranda toksik etki gösterdiği 
belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Atık arıtımı, benzoat, 
Rhodospirillceae, Rhodopseudomonas palustris, 
ağır metaller, nikel, bakır, kurşun, çinko  
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Günümüzde değişik endüstriyel alanlarda 

sayısız biyoteknolojik ürün kullanılmaktadır. 
Biyoteknolojik olarak endüstride kullanılan en 
önemli materyallerden biri de selülozdur. Son otuz 
yılda yapılan çalışmalar selüloz ürettiği bilinen 
bakteriler üzerine yoğunlaşmış ve bu selüloza da 
“Bakteriyal Selüloz” adı verilmiştir. Bakteriyal 
selüloz kağıt üretimi başta olmak tekstil, gıda ve 
kimya endüstrisinde önemli bir yer edinmiş 
durumdadır. 

Bakteriyal selüloz üretimini etkileyen en 
önemli faktörlerden biri kullanılan karbon 
kaynaklarıdır. Birçok araştırmacı bakteriyal selüloz 
üretiminde mono, di, ve polisakkaritler ile alkol ve 
organik asitlerin etkisini araştırmışlardır. Bu 
araştırmalar sonunda selüloz üretimini uyaran en 
önemli bileşiklerden birinin de etanol olduğunu 
saptamışlardır.  
  Bu amaçla çalışmamızda, ADU 
FEF/BİYOLOJİ/Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda 
izole edilen ve tanılanan Acetobacter pasteurianus 
HBB6 ve  Acetobacter lovaniensis HBB5 suşlarının 
farklı etanol konsantrasyonlarında ürettiği selüloz 
miktarı araştırılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. 
Fermentasyon ortamı olarak, HS (Hestrin & 
Schramm) besiortamında karbon kaynağı olan 
glukoz yerine farklı konsantrasyonlarda etanol 
ilaveli besiortamı kullanılmıştır. Kültürler, 
fermentasyon ortamında 10 gün boyunca 30oC’de 
durgun olarak inkübe edilmiştir. Fermentasyon 
sonunda kullanılan suşlar için selüloz üretiminin en 
yüksek olduğu etanol konsantrasyonu 
belirlenmiştir. 
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 Çalışmada doğal Bacillus sp. suşlarından 
endoglukanaz enzim izolasyonu, karakterizasyonu 
ve biyoteknolojik kullanılabilirliği amaçlanmıştır. 
Enzim izolasyonu için toplam 56 doğal Bacillus sp. 
suşu izole edilmiştir. İzolasyonlar 37°C ve pH’sı 
6.0 olan LB agar besiyerinde yapılmıştır. 
İzolasyonu yapılan örnekler içerisinde 10 suş 
endoglukanaz pozitif (%17.85), 36 suş 
endoglukanaz ve ksilanaz pozitif (%64), 6 suş 
ksilanaz pozitif (%10.7), 4 suş ise endoglukanaz ve 
ksilanaz negatif (%7.14) bulunmuştur. 
Biyokimyasal tanımlaması yapılan suşlardan S-41 
örneği, endoglukanaz üretimi ve karakterizayonu 
için kullanılmıştır. 
 Örneklerin katı besiyerinde üreme ve 
enzim sentezleme sıcaklık aralığı 20-60 °C, pH 
aralığı ise 5.0-12.0’dir. Örneklerden S-41 suşundan 
alkol presipitasyon tekniğiyle enzim izolasyonu 
gerçekleştirilmiş ve aktivite analizleri 
dinitrosalisilik asit yöntemine göre yapılmıştır. S-41 
endoglukanaz enziminin SDS-PAGE zimogram 
analizinde 53.7 kDa’luk tek bir aktivite bandı 
saptanmıştır.  
 Enzimin optimum pH değeri 4.0, pH 
aralığı 3.0-10.0 (%87), optimum aktivite sıcaklığı 
50 °C, sıcaklık aralığı 30-90 °C (%84), termal 
stabilitesi 50 °C’de 60 dakika süreyle %100, 20-60 
°C aralığında %93 olarak bulunmuştur. Enzim 100 
°C’de 60 dakika süreyle ısıtıldıktan sonra orijinal 
aktivitesini %70 oranında korumuştur.  
 Endoglukanaz enzimi pH 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 
7.0, 8.0 ve 9.0’da 37°C de 36 saat’lik 
inkübasyondan sonra sırası ile %82, %96, %94, 
%92, %90, %81 ve %70 oranında stabil kalmıştır. 
Enzim 37°C’de 60 dakikalık ön inkübasyon 
sonunda, (5 mM 1-10, Phenantrolinde)  %53.5 , 
(%1 v/v  triton X-100)’de %61.5, (5 mM 
CaCL2)’de %58 ve (5 mM Na-Sülfit)’de %60,  (5 
mM EDTA) ile %64, (5 mM   ZnCL2)’de %59, (3 
mM PMSF)’de %55, (%1 v/v SDS)’de %59.6 ve 
(8M üre)’de %62 inhibe olmuştur. Buna karşılık 
(%1 v/v β-merkaptoetanol)’de aktivite %145 artış 
göstermiştir.  
 Enzim, metalloenzim yapısında ve önemli 
düzeyde serin yapıları içeren, asidik pH’da aktif, 
pH stabil, β-merkaptoetanol ile yüksek aktivite 
gösteren, mezofil-temofil aralığında (40-90°C de 


