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%88) yüksek aktiviteye sahip, termostabil 
özelliktedir. Enzim bu özellikleri nedeni ile 
selülozik materyalin hidroliz çalışmaları, 
prebiyotiklerin üretimi ve biyoetanol 
fermantasyonu için ideal özelliktedir. 
Proje No: Ç.Ü.  FEF 2006 BAP 12 
  
Anahtar Kelimeler: Bacillus, CMCase, asidofilik, 
termostabil  
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 Kitinaz üreticisi olarak kullanılan 150 
Bacillus spp. suşu kitin atıkları (yengeç), toprak 
(Ç.Ü.kampüs) ve kompost karışımından 
hazırlanmış ortamdan izole edilmiştir. Bunlar 
arasında Kitinli agarda (%1 kolloidal kitin içeren 
M9 besiyeri, CHDA agar) en yüksek aktivite zonu 
veren HBK-51 suşundan enzim üretilmiş ve çeşitli 
parametreler çalışılmıştır. 
 30-120°C’ ve pH 3-10 aralığında enzim 
aktivitesi test edilmiş, denenen aralıklarda 110 
°C’de ve pH 9’da (alkali) en yüksek aktivite 
gözlenmiştir. Enzim 30-110°C (%93) ve pH 5.0-
12.0 (%87) aralığında 30 dakika süreyle stabilitesini 
korumuştur. 
 Native-PAGE tekniği ile zymogram analizi 
yapılarak enzimin aktivitesi jelde gözlenmiştir. 
 Enzimin aktivitesi konsantrasyona bağlı 
olarak bazı kimyasallarla artmış, bazıları ile 
azalmıştır.  Bulgular sırasıyla 1 ile 5 mM;  
EDTA(%95 ve 93), ZnCl2 (%118 ve 106), CaCl2 
(%94-106), Na-Sülfit (%98-96), HgCl2(%93-89), 
PMSF (%106-81), üre (%106-80) ve %1 ile 5; SDS 
(%97-93), Phenathroline (%90-100), Fenol-gliaksol 
(%92-104), etil-asetat (%90-80) şeklinde 
gözlenmiştir.  
 Bu özellikleri dikkate alındığında elde 
edilen enzimin, bioinsektisit ve fungisit (bitki 
patojeni ve insan patojeni) ve kitin içeren atıkların 
biodegradasyonunu ve kitibioz üretimini içeren 
proseslerde kullanılması uygundur.   
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 Lakkaz enzimi (EC 1.10.3.2) bakteriler, 
böcekler, yüksek yapılı bitkiler ve funguslar olmak 
üzere temelde dört canlı grubunda bulunan bir 
oksidaz olup, en iyi lakkaz üreten organizmalar 
beyaz çürükçül funguslardır. Lakkaz hem fenolik 
hem de fenolik olmayan bileşikleri oksitleyebilir. 
Lakkaz enzimi geniş substrat özgüllüğünden dolayı 
pek çok endüstriyel alanda farklı amaçlarla 
kullanılabilmektedir.  

Lakkaz kullanılarak kağıt, tekstil ve 
petrokimya endüstrisi atıksularının 
detoksifikasyonu, boya ve tekstil fabrikası 
atıksularının renginin giderimi, pestisit 
transformasyonu ve toprak kirleticilerinin biyolojik 
iyileştirilmesi sağlanabilmektedir. Ayrıca kağıt 
hamurunun ağartılması, lakkaz tabanlı biyosensör 
yapımı ve bu sayede organik madde üretiminde ve 
gıda endüstrisinde de lakkaz enzimi 
kullanılmaktadır. Son yıllarda bazı su arıtım 
sistemlerinde temizleyici ajan, anti-kanser 
ilaçlarının üretiminde katalizör ve kozmetik 
ürünlerinin bileşeni olarak da lakkaz kullanıldığı 
rapor edilmektedir. 

Beyaz çürükçül funguslar en iyi lakkaz 
üreticisi organizmalar olsa da üretilen lakkaz 
miktarı endüstriyel alanlarda kullanım için yeterli 
değildir. Lakkaz enziminin farklı alanlarda 
uygulanabilmesi için yüksek oranda lakkaz 
üretimine ihtiyaç vardır. Bu nedenle lakkaz üretim 
koşullarının optimize edilmesi gerekir. Bu amaçla 
çalışmamızda iyi bir lakkaz üreticisi olan Funalia 
trogii ATCC 200800 kullanılmış ve çeşitli koşullar 
optimize edilmeye çalışılmıştır. Optimizasyon 
çalışması kesikli yönteme göre daha avantajlı bir 
yöntem olarak saptadığımız tekrarlı kesikli süreçte 
gerçekleştirilmiş olup, çalışmalar indükleyici 
madde ilave edilmiş ve ilave edilmemiş ortamlarda 
gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon çalışmasında, 
farklı çalkalama hızları, ortam pH’ları, inkübasyon 
sıcaklıkları, pelet miktarları, zaman aralıkları ve 
indükleyici madde konsantrasyonları denenmiş ve 
Funalia trogii ATCC 200800 için optimum lakkaz 
üretim koşulları saptanmıştır. Bu çalışmalar 
sonucunda, uzun süreli olarak ve çok yüksek 
miktarlarda lakkaz üretilebilir ve elde edilen lakkaz 
biyoteknolojinin birçok alanında uygulanabilir. 
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