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Doğal İzolat Termofilik Bacillus sp. CY-8 Suşundan Termostabil, 
Alkalin, Deterjan ve H
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’ye Dirençli CMCaz Enziminin İzolasyonu 

Ve Karakterizasyonu
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Amaç: Bu çalışmada, Adana ili çevresinden alınan toprak örmeklerinden izole edilen, proteaz 
üretme yeteneği olmayan Bacillus sp. CY-8 suşundan elde edilen CMCaz enziminin izolasyonu, 
üretimi ve karakterizasyonu yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: İzole edilen Bacillus sp. suşlarının selülaz ve proteaz üretme yetenekleri, 
sırasıyla, CMC-LB ve skimmilk besiyerleri kullanılarak belirlenmiştir. Proteaz üretme yeteneğinde 
olmayıp, selülaz üreten en iyi suş seçilerek CMCaz enzim üretiminde kullanılmıştır. Enzimin kısmi 
saflaştırılması, alkol prespitasyonu tekniğiyle yapılmıştır. CMCaz’ın zimogram analizi SDS-PAGE 
(%10) tekniğiyle belirlenmiştir. Hidroliz ürünleri TLC yöntemi ile saptanmıştır. Enzimin aktivitesi 
DNS yöntemiyle belirlenmiştir. CY-8 selülaz enzimi, substrat içeren pH 7.0-12.0 aralığındaki 
tamponlarda ve 30-100°C arasındaki sıcaklıklarda analiz edilmiştir. Sıcaklık stabilitesi için 30-
100°C aralığındaki sıcaklıklarda 1 saat, pH stabilitesi için pH 7.0-12.0 aralığındaki tamponlarda 
55°C’de 24 saat ön inkübasyon gerçekleştirilmiştir. Enzim, %3-30 konsantrasyonlarındaki NaCl 
çözeltilerinde ve farklı konsantrasyonlardaki inhibitör, şelatör, deterjan, metal iyonları, okside edici 
bileşik ve yüzey aktif maddeler ile 55ºC’de 1 saatlik ön inkübasyona bırakılmış ve standart rölatif 
aktivite analizi ile kalan enzim aktivitesi saptanmıştır. 

Bulgular: Bacillus sp. CY-8 suşu katı besiyerinde optimum üreme ve enzim sentezini pH 10.0 ve 
55ºC’de göstermiştir. SDS-PAGE zymogram analizi sonucunda enzimin moleküler ağırlığı 49.4 kDa 
olan tek banttan oluştuğu bulunmuştur. Kısmi saflaştırılmış olan CY-8 selülaz enzimi pH 10.0 ve 
80ºC’de optimum aktivite göstermiştir. Enzim, 24 saat süreyle 55ºC’de ön inkübasyona bırakılmış 
ve orijinal aktivitesini pH 7.0-10.0 aralığında %85, pH 11.0’de %73, pH 12.0’de %75, pH 13.0’te 
%59 oranında korumuştur. Enzimin, 30-110ºC sıcaklık aralığında yaklaşık %90 oranında stabil 
olduğu belirlenmiştir. Enzim 55ºC’de 60 dakikalık inkübasyon sonunda 5mM EDTA (%63), CaCl
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(%76), ZnCl
2
 (69) MgCl

2
 (%68), 1,10-Fenantrolin (%70), 3mM PMSF (%60), %0.1 Tween-20 

(%67), %0.1 Tween-80 (%68), %1 SDS (%75), %1 Triton X-100 (%67), %1 β-Merkaptoetanol 
(%83), %0.1 H
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 (%97), 8M Üre (%65) oranında aktivitesini korumuştur. CY-8 CMCaz enzimi 

farklı NaCl konsantrasyonları ile 55ºC’de 60 dakikalık ön inkübasyon sonunda orijinal aktivitesini 
%3’te (%123), %5’te (%121), %7.5’ta (%122), %10’da (125), %15’te (%130), %20’de (%126.5), 
%25’te (%133) ve %30’da (%135) oranında korumuştur. TLC analizi sonunda enzimin CMC’yi 
maltoz ve maltotrioza hidroliz ettiği saptanmıştır.

Sonuç: Bu sonuçlara göre CY-8 enziminin yüksek düzeyde termostabil, alkalin, pH stabil, inhibitör, 
şelatör, deterjan ve H

2
O

2
‘ye dirençli olması, %30 NaCl ile indüklenmesi nedeniyle özellikle deterjan 

ve tekstil endüstrisindeki kullanım olanağı yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Bacillus sp., CMC, CMCaz, Alkalifil, Termofil


