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Ağrı Diyadin kaplıcasından yürütülen 
çalışalar neticesinde termofilik bir Bacillus 
licheniformis bakterisi daha önceki çalışmalar 
kapsamında tanımlanmıştı. Yürütülen çalışmalar bu 
yeni izolatın kalloidal kitinli minimal agar 
petrilerinde büyüyebildiği ve çok açık bir zon 
oluşturduğu gözlenmişti. Enzime ait bazı özellikler 
ekstraselüler sıvıda tanımlamıştı. 

Yapılan bu çalışma neticesinde Bacillus 
licheniformis A1 suşunun kitinaz B genine (ChiB) 
spesifik iki adet primer kullanılarak genomik 
DNA’dan coğaltıldı ve pGEM-T Easy vektorüne 
klonlanarak gene ait tüm nükleotid sırası belirlendi. 
Bacillus licheniformis A1 ChiB geninin toplam 
uzunluğunun stop kodonu ile birlikte 1799 baz çifti 
olduğu, toplam 592 aminoasitlik bir proteini 
kodladığı ve N-terminal kısmında 35 aminoasitlik 
bir signal peptid bulunduğu belirlendi. Gene ait 
nükleotid sırası GenBankta yer alan AY205293 
numaralı Bacillus licheniformis ChiB geni ile 
karşılaştırıldığında bu gene nükleotid ve aminosit 
düzeyde %99 (toplam 7 baz ve 4 amino asit 
farklılık) benzer olduğu belirlendi.  

Gen,  pET-28a vektörünün NdeI ve 
HindIII bölgesine His-Taq kuyruk içerecek şekilde 
signal peptid sırası hariç klonlanarak E.coli BL21 
(DE3) hücrelerine transforme edildi. IPTG ile 
indüklenerek protein T7 promotoru altında üretildi 
ve saflaştırıldı. Rekombinant protein SDS-
PAGE’de yürütülerek yaklaşık 63 kDa’luk bir 
enzim olduğu gözlendi. Rekombinant enzimin 
karakterizasyonunda, p-nitrophenyl-N-acetyl-β-D-
N-N'-diacetylchitobiose [pNP-(GlcNAc)2], 4-
methylumbelliferyl β-D-N-N'-diacetylchitobioside 
[4-MeU-(GlcNAc)2] substrat olarak kullanıldı. 
Enzimin aktivitesi 50 mM fosfat tamponu içinde 
hem spektrofotometrik hem de SDS-PAGE’de 
gösterildi. Aktivite deneyleri sonucu Bacillus 
licheniformis A1 kitinaz enziminin optimum pH’sın 
6,5 ve optimum sıcaklığının 65ºC olduğu belirlendi. 
Bazı kimyasalların (üre, Tween20, TritonX-100, 
DMSO, PEG, EDTA) enzim aktivitesi üzerine 
etkisi 1 mM substrat konsantrasyonunda araştırıldı. 
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Cytidine 5’-triphosphate synthase (ctp 
sentetaz: EC 6.3.4.2), UTP’den CTP oluşumunu 
ATP bağımlı olarak sentezler. Sentez esnasında 
gerekli azot kaynağını amonyum veya L-
glutaminden sağlayabilir. Glutamine substrat 
olduğunda sentez reaksiyonunun başlayabilmesi 
için GTP allosterik faktör olarak gereklidir. Şu ana 
kadar tanımlanan prokaryotik  CTP sentetazların iki 
domeinli tek bir polipeptid olduğu gözlenmiştir. C-
terminal domeini, glutamine amid transfer (GAT) 
domeini olarak adlandırılır ve glutaminin hidrolizini 
gerçekleştirerek açığa NH3 çıkarır. N-terminal 
domein ise, bu amonyumu kullanarak UTP’nin 
aminasyonunu sağlayarak CTP oluşumunu sağlar. 
  
 Anoxybacillus gonensis G2 bakterisine ait 
ctp sentetaz geni (PyrG) shotgun metodu ile 
klonlandı. EcoRI ile kesilen bakteri genomu aynı 
enzim ile kesilmiş pUC18’e klonlandı ve yaklaşık 4 
kb’lık bir EcoRI fragmentinin ctp sentetaz genini 
taşıdığı plazmit üzerindeki tüm fragmentin sekans 
analizi ile belirlendi. Ctp sentetaz geninin 
Anoxybacillus gonensis G2 genomunda PyrA-
RecA-Fruktoz-1,6-bifosfat aldolaz geni diziliminde 
yer aldığı belirlendi. Genin stop kodonu ile birlikte 
toplam 1593 nükleotid uzunluğunda olduğu ve 530 
amino asitlik bir polipeptidi (~58 kDa) kodladığı 
belirlendi. Bilinen ctp sentetaz genleri ile 
karşılaştırıldığında diğer ctp sentetaz genlerine 
nükleotit düzeyinde Bacillus amyloliquefaciens’e 
%74 oranında, amino asit düzeyinde ise 
Geobacillus türlerine %88-89 oranında, Bacillus 
türlerine ise %84 oranında benzer olduğu belirlendi. 
Amino asit sırası korunmuş motifler yönünden 
incelendiğinde C-terminal domeinde yer alan 
GXXXRLG motifine sahip olduğu gözlendi. Gen 
restriksiyon endonukleazlar yönünden 
incelendiğinde BamHI ve XhoI için kesim bölgesi 
içermediğinden pGEX-4T-3 vektörünün bu 
bölgesine GST proteinine bitişik olarak klonlandı. 
Rekombinant enzim E.coli BL21 (DE3) 
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hücrelerinde ekspres edildi ve glutatyon sefaroz 4B 
matriks kullanılarak saflaştırılıp enzim aktivite 
deneyleri için hazırlandı. 
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  Son yıllarda diğer tekniklere oranla daha 
fazla ürün elde edilmesinden ötürü Katı Faz 
Fermantasyon Tekniği (SSF) Biyoteknolojik ve 
endüstriyel alanlarda gittikçe artan bir önem 
kazanmaktadır. Bu teknikte substrat olarak ticari 
önemi olmayan veya az olan ve çevre kirliliğine yol 
açan bazı bitki atıklarının kullanılmasıyla ekonomik 
ve ekolojik açıdan yarar sağlanması 
amaçlanmaktadır. 
SSF tekniği kullanılarak ekonomik değeri olmayan 
bitkisel atıklar ile yapılan çalışmalardan elde 
edilecek enzimlerin yüksek seviyede üretilebilmesi 
için SSF tekniğinin bir takım özellikleri incelendi. 

Çalışmalarımızda Van Gölü kıyısından 
izole edilen Bacillus sp. bakterisi kullanılmıştır. Ön 
inkübasyondan sonra SSF ortamına alınarak elma, 
muz kabuğu; mercimek, buğday, pirinç 
kepeklerinin, mısır ve pamuk bitki atıklarının   
bulunduğu ortamda substrat parça büyüklüğü 1000 
µm, bakteri üreme sıcaklığı 37°C, pH’sı 6, nem 
oranı %30 ve en uygun kepek karışımları %15 
buğday ve %15 pirinç karışımı belirlenerek amilaz 
enzim aktivite değerlerine bakılmıştır. Kullanılan 
substratlarda Bacillus sp. bakterisinin 24. saatte 
amilaz aktivitesi en yüksek pirinç ve buğday kepeği 
karışımında bulunmuştur. Proteaz aktivitesi için 
aynı kepeklerin bulunduğu ortamda substrat parça 
büyüklüğü 1000 µm, bakteri üreme sıcaklığı 37° C, 
pH’sı 8, nem oranı %20 ve en uygun kepek 
karışımları %5 buğday ve %15 pirinç karışımı 
belirlenmiştir.  Kullanılan substratlarda Bacillus sp. 
bakterisinin 48. saatte proteaz aktivitesi en yüksek 
pirinç ve buğday kepeği karışımında bulunmuştur. 
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Beyaz çürükçül bir fungus olan 

Phanerocahaete chrysosporium (ATCC 24725), 
ağır metal ve diğer kirleticilerin biyorpsiyonu amacı 
ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada P.  
chrysosporium model sisteminin Cd2+ ve Cu2+ ağır 
metallerine karşı geliştirdiği yanıt antioksidan 
enzimler düzeyinde incelenmiştir. Biyokütle 
eldesinde iki farklı yol takip edilmiştir. İlk 
uygulamada 40 saat boyunca minimal besi yerinde 
büyütülen hücreler sabit konsantrasyonda (10 ppm) 
ağır metal ile indüklenmiş ve 1., 2., 4. ve 8. saat 
sonunda filtre edilmek sureti ile besi yerinden 
toplanmıştır (vejetatif set). İkinci uygulamada ise 
hücreler 0. saatte, değişen konsantrasyonlarda (5, 
10, 15, ve 20 ppm) ağır metal ile indüklenmiş, 40 
saatin sonunda biyokütle besi yerinden 
uzaklaştırılmıştır (Spor set). Uygulamaların katalaz, 
süperoksit dismütaz (SOD), askorbat peroksidaz,  
glutatyon s-transferaz ve glutatyon redüktaz 
enzimlerinde meydana getirdiği değişimler 
incelenmiştir. Ağır metallerin hücre içine alındığı, 
uygulama süresine ve uygulanan doza bağlı olarak 
hücrelerde strese neden olduğu belirlenmiştir. 
Uygulanan metale bağlı olarak farklı enzimatik 
tepkilerin ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Cu2+’nın 
antioksidan enzim sisteminin tetiklenmesinde 
Cd2+’a nazaran daha etkili olduğu belirlenmiştir. 
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