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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. 
  
Anahtar Kelimeler: Bakteriyal selüloz, etanol  
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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 


