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Aneurinibacillus sp. PDF24 Suşundan Elde Edilen Esterazın 
Saflaştırılması ve Karakterizasyonu

Meral Beldüz, Fulya Ay Şal, Kadriye İnan, Sabriye Çanakçı, Ali Osman Beldüz
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü,Trabzon, meralbelduz@hotmail.com

Amaç: Endüstrilerin ihtiyaç duyduğu enzimlerin bir grubunu lipazlar/esterazlar oluşturur. 
Termofilik bakterilerden elde edilen lipazlar/esterazların pH değişikliklerine ve yüksek sıcaklıklara 
karşı gösterdiği kararlılık, bu enzimlerin endüstri alanlarında tercih edilme nedenleridir. Bu 
amaç doğrultusunda laboratuarımızda yapılan lipaz/esteraz aktivite taramasında aktivite veren 
bakterilerden Aneurinibacillus sp. PDF24 seçilerek enzimi karakterize edilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Laboratuarımız tarafından izole edilen Aneurinibacillus sp. PDF24 
suşunun esteraz aktivitesi gösterdiği tespit edilmiştir. Bu suştan izole edilen esteraz; ısı şoku, 
amonyum sülfat çöktürmesi, iyon değişimi ve hidrofobik etkileşim kolon kromatografisi yöntemleri 
ile saflaştırılmıştır. Saflaştırılan enzimin karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda 
optimum pH ve sıcaklık, ısıl ve pH kararlılık, metal iyon, organik çözücüler ve deterjanların enzim 
kararlılığına etkisi, substrat spesifikliği ve kinetik özellikleri incelenmiştir. 

Bulgular: Yapılan saflaştırma çalışmaları sonucunda Aneurinibacillus sp. PDF24 suşuna ait esteraz 
saflaştırılmıştır. Bu enzimin optimum sıcaklığı 55°C, optimum pH’sı 8,5 olarak bulunmuştur. pH 
kararlılık çalışmasında, oda sıcaklığında 1,5 saat ve 55°C’de 1 saat inkübasyon sonrasında enzim 
aktivitesinde önemli derecede bir değişiklik olmadığı, 55ºC’de 1,5 saat inkübasyon sonrasında ise 
aktivitenin pH 5’te %90’a pH 6.0 ve 10.0 da %97 ‘ye düştüğü belirlenmiştir. Enzimin ısıl kararlılığı 
çalışmasında, 1 saat sonunda aktivitesi 65 ºC’de %59, 70ºC’de %5’e ve 75ºC’de %2’ye düştüğü 
belirlenmiştir. 55°C’de 15 dk sonunda 1 mM’lık konstrasyonda ZnCl

2
 metal tuzunun aktiviteyi 

%50’ye, CoCl
2
 metal tuzunun ise %95’e düşürdüğü, 1 saat sonunda 5 mM’lık konstrasyonda 

ZnCl
2
 metal tuzunun aktiviteyi iyice azaltarak %32’ye ve CoCl

2
 metal tuzunun ise % 90’a 

düşürdüğü belirlenmiştir. Enzimin aktivitesini, önemli bir polar çözücü olan DMSO’nun 1 saatte 
%93’e, PMSF’nin ise %10 düşürdüğü, bir çeşit deterjan olan SDS’in aktiviteyi %7’e düşürdüğü 
belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Yapılan taramalar sonucunda Aneurinibacillus sp. PDF24 suşunun esteraz 
aktivitesi verdiği belirlenmiştir. Bu esteraz Aneurinibacillus sp. PDF24 suşunda ilk defa 
tanımlanmıştır. Karakterizasyon çalışmaları ile optimum pH ve sıcaklık belirlenmiştir. Enzim 
aktivitesi üzerine etkileri incelenen inhibitörlerden bir serin inhibitörü olan PMSF’nin ve kullanılan 
deterjanlar içerisinden SDS’in aktiviteyi oldukça düşürdüğü gözlenmiştir. Tüm bu sonuçlar 
literatürdeki esterazlarla karşılaştırılmıştır.
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