
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

387

PA–049

Geobacillus sp. TF12 Suşundan Elde Edilen
Esterazın Karakterizasyonu

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

meralbelduz@hotmail.com

Amaç: Lipolitik enzimler biyoteknolojik potansiyellerinden dolayı oldukça dikkat çekmektedir. 
Lipazların/esterazların endüstride birçok alanda kullanıma girmesi bu enzimlerle ya da bu enzimleri 
üreten mikroorganizmalarla ayrıntılı çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle 
laboratuarımızda yapılan aktivite taramasında lipaz/esteraz aktivitesine sahip olan bakterilerden 
Geobacillus sp. TF12 seçilerek enzimi karakterize edilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Laboratuarımız tarafından izole edilen Geobacillus sp. TF12 suşunun 
esteraz aktivitesi gösterdiği tespit edildikten sonra karakterizasyon çalışmalarına başlanmıştır. 
Bu kapsamda optimum pH ve sıcaklık, ısıl ve pH kararlılık, metal iyon, organik çözücüler ve 
deterjanların enzim kararlılığına etkisi incelenmiştir.

Bulgular: Geobacillus sp. TF12 esterazının optimum pH değerinin 8, optimum çalışma sıcaklığının 
ise 55-60°C olduğu tespit edilmiştir. Enzimin aktivitesi, 70°C’de 1 saat sonra yarıya inmiştir. Oda 
sıcaklığında yapılan pH kararlılık çalışmasında pH 5’te, 1,5 saat sonra enzimin aktivitesinin %86’ya 
indiği, diğer pH’larda aktivitesinde önemli bir düşüş olmadığı tespit edilmiştir. Metal iyonların 
enzimin aktivitesine 55°C’de 15 dk boyunca önemli derecede bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. 
Serin inhibitörü olan PMSF, enzimin aktivitesini oldukça düşürmüştür.

Sonuç ve Tartışma: Aktivite taraması sonucu seçilen Geobacillus sp. TF12 suşuna ait esteraz, 
karakterize edilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında deterjan ve organik çözücülerin Geobacillus sp. 
TF12 lipazının aktivitesi üzerine etkileri de incelenmiştir ve SDS, Triton X100 gibi deterjanların 
enzim aktivitesine çok önemli bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca enzimin diğer özelliklerine 
bakılarak literatürdeki esterazlarla karşılaştırılmıştır.
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Objectives: Ectoine is one of the most important solute that is compatible with the cellular 
mechanisms and nowadays it is used as a cell protectant at various applications in medicine, 
cosmetics and life science. The halotolerant bacterial isolate MA2 was isolated from commercial 
salt sample which was produced from Çamaltı Saltern, Izmir, and randomly selected within the 
moderately halophilic and halotolerant 69 isolates in order to determine the potential of ectoine 
production in LC-MS/MS by using batch cultivation and hypoosmotic shock treatment.
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Materials and Methods: The halotolerant isolate MA2 was selected randomly within the 
moderately halophilic and halotolerant 69 isolates in order to analyse the ectoin production. The 
isolate MA2 was activated in 10% total salt containing MH broth culture at 37°C, 2 days. The culture 
(1%, v/v) with an OD

600 
1.0 was inoculated to the ectoine production medium that contains 15% 

(w/v) NaCl. The late exponential phase cultures (48h) were used for further analysis. Briefly, the 
culture samples were centrifuged, washed and hypoosmotic shock were applied. The supernatants 
were analysed by using LC-MS/MS with ethanol extraction. 

Results and Discussion: According to the LC-MS/MS results, the halotolerant MA2 was detected 
as an ectoine producer. This result is informative in order to study the production conditions and 
gives valuable knowledge to determine the production ability for further studies.

Conclusion: The newly isolated halotolerant isolate MA2 could be useful for ectoine production. 
This study was done for the first time in our country in order to analyse ectoine which is very 
important biological molecule that is produced to overcome the deleterious effects of environmental 
stress conditions.
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Amaç: Bu çalışmada, beyaz dut (Morus alba L.) ve karadut (Morus nigra L.) meyvelerinin 
kurutulması ile antioksidan özelliklerinin nasıl etkilendiğinin araştırılıp ortaya konması 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Elazığ bölgesinden mevsiminde toplanan beyaz dut ve karadut meyveleri 
taze olarak difirizde -60 º C’de saklanarak ve güneşte ve gölgede olmak üzere iki şekilde kurutulurak, 
antioksidan aktivitesi, toplam fenolik madde ve fitokimyasal içeriği bakımından incelenmiştir. 
Meyveler için 50/250 oranında % 80’lik metanol ekstraktı hazırlandı. Ekstraktların metanol fazı 
55 °C’de vakum altında uçuruldu ve DMSO’da çözüldü. Flavonoidlerin kromatografik analizi 
için 5 µm iç çapında PREVAIL C18 (15x4.6 mm) ters-faz kolon kullanıldı. Mobil faz olarak %1 
asetik asit içeren metanol/su/asetonitril (46/46/8, v/v/v) karışımı kullanıldı. DPPH, serbest radikal 
temizleme aktivitesi, Brand-Williams ve ark. (1995) tarafından belirtilen metoda göre yapıldı. 
Bitkisel örnekler tartılıp 3/2 (v/v) oranında hekzan/izopropil alkol karışımı ile homojenize edildi 
ve % 5’lik KOH ile 85 ºC’de hidrolizden sonra, fitosterollerin ekstraksiyonu n-heptan ile yapıldı. 
Fitosterol içeriği UV dedektör kullanılarak HPLC cihazı ile analiz edildi. 


