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saflaştırılması amaçlanmıştır. Enzim amonyum 
sülfat çöktürmesinden sonra iyon değişim ve jel 
filtrasyon kromatografileri kullanılarak saflaştırıldı. 
Saflaştırılan enzim doğal ve SDS Poli akrilamid jel 
elektroforezi kullanılarak gösterildi ve moleküler 
ağırlığı yaklaşık olarak 48 kDa olarak belirlendi. 
Saf enzimin pH kararlılığı, termal kararlığı ve bazı 
metal iyonlarının aktiviteye etkileri incelendi.  
 
Anahtar Kelimeler: Mucor hiemalis f. corticolus, 
lipaz, saflaştırma, karakterizasyon  
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Lipazlar ve esterazlar deterjan, gıda, kağıt, 

ilaç, katı ve sıvı yağ endüstrileri, rasemik 
karışımların ayrılması ve biyoyakıt üretimi gibi çok 
çeşitli endüstriyel alanlarda yaygın şekilde 
uygulama alanı bulmuş önemli biyokatalizörlerdir. 
Bununla yanında termofilik enzimler özellikle son 
yıllarda büyük önem kazanmışlardır. Bunun en 
önemli nedeni, oldukça termostabil olmaları ve 
proteolizis, ekstrem pH veya kimyasal ajanlar 
karşısında denatürasyona dirençli olmalarıdır. 
Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji Kültür 
koleksiyonunda kayıtlı bulunan 201 adet termofilik 
bakteri kalitatif ve kantitatif lipaz aktiviteleri 
açısından tarandı. Bu çalışmada tarama sonucu 
seçilen Anoxybacillus sp. HBB 134’ün lipaz üretimi 
üzerine kültür koşullarının etkisi araştırıldı. 
Anoxybacillus sp. HBB 134 65°C’de, pH 7.00’de 
150 rpm hızda çalkalamalı olarak 72 saat boyunca 
inkübe edildi ve 24-32. saatler arasında enzim 
aktivitesinin maksimum düzeye ulaştığı saptandı. 
Denenen 23 karbon kaynağı içinde ticari olarak 
satılan mısır yağı enzim üretimini en çok artıran 
karbon kaynağı olarak seçildi. Enzim üretimi 
üzerine çeşitli organik ve inorganik azot 
kaynaklarının etkisi araştırıldığında % 0,5 yeast 
ekstrakt ve % 1 tripton içeren Luria-Bertani (LB) 
ortamında en yüksek aktivite elde edildi. Enzim 
üretimi üzerine başlangıç pH’sının ve sıcaklığın 
etkisi araştırıldığında en iyi enzim üretiminin pH 
6,50’de ve 50 °C’de gerçekleştirildiği saptandı. 
 
Anahtar Kelimeler: Anoxybacillus sp., lipaz, 
esteraz, termofilik 
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D-glukoz izomeraz olarakta yaygın olarak 
adlandırılan D-ksiloz izomeraz (D-ksiloz keto-
izomeraz, E.C. 5.3.1.5) hem D-ksilozun D-ksiluloza 
izomerizasyonunu hem de D-glukozun D-fruktoza 
reaksiyonunu katalizler. Sahip olduğu yüksek ticari 
önemi nedeniyle enzimin mikroorganizma 
kaynakları, biyokimyasal özellikleri, çalışma 
mekanizması, özelliklerinin iyileştirilmesi gibi 
birçok özelliği araştırmacıların ilgi kaynağı 
olmuştur. Bu çalışmada Anoxybacillus gonensis 
ÇT1Sarı suşundan izole edilmiş olan D-glukoz 
izomeraz geni ekspresyon vektörüne klonlanmış, 
klonlanan enzim hücre ekstratından sırasıyla ısı 
şoku, iyon değişimi kromatografisi, hidrofobik 
etkileşim işlemleri ile saflaştırılmış ve biyokimyasal 
özellikleri ve kinetik parametreleri belirlenmiştir. 
Km’si 75 mM olan enzimin optimum pH’sı 6,5, 
optimum sıcaklığı 85°C’dir. Enzimin ısıl kararlılığı 
ve pH kararlılığı da belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Anoxybacillus, glukoz 
izomeraz  
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Alüminyum, dünya yüzeyinde % 8,3 
bulunma yoğunluğu ile oksijen (% 45,5) ve 
silisyumdan (% 25,7) sonra en çok bulunan üçüncü 
elementtir. Toprak pH’sı 5 ve aşağısına düştüğünde, 
çözünebilir Al toprak suyuna karışmakta ve bu 
durumda, oldukça önemli büyüme engelleyici 
faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağır metal 
olmamasına rağmen alüminyum, toksik etkilerinin 


