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Sıcaklık ve pH’nın Lactobacillus spp. ve Bifidobacterium spp. 
β-galaktosidaz Enzim Aktivitesine Etkisi

Yasemin Kılıç, Zehra Nur Yüksekdağ
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Teknikokullar, 

Ankara klc.yasemin@gmail.com

Amaç: Bu çalışmada laktoz intoleransı semptomlarının azaltılması amacıyla Bifidobacterium spp. 
ve Lactobacillus spp.’ye ait suşlarda farklı sıcaklık ve pH’nın beta-galaktosidaz enzim aktivitesine 
etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Biyoteknoloji Laboratuvarı kültür koleksiyonundan temin edilen 4 adet Lactobacillus spp. ve 
1 adet Bifidobacterium spp. suşu kullanılmıştır. Beta-galaktosidaz enzim aktivitesi tayininde 
Shah ve Otieno (2007)’nun metodu kullanılmıştır. Substrat olarak ONPG (o-nitrofenil- β –D 
galaktopiranosid) kullanılarak β-galaktosidaz enzimi aktivitesinin belirlenmesinde, 1 unit β 
-galaktosidaz enzimi aktivitesi dakikada 1 µmol ONP (o-nitrofenol) salınımı sağlayan enzim 
miktarı olarak tanımlanmıştır. Beta-galaktosidaz enzim aktivitesine farklı sıcaklık (30 oC, 35 oC, 
37 oC, 40 oC, 45 oC) ve farklı pH (5,5- 6,0- 6,8- 7,0- 7,5- 8,0) değerlerinde bakılarak, enzim 
optimizasyon çalışmaları yapılmıştır.

Bulgular: Farklı pH’larda (5,5- 8) suşların spesifik aktiviteleri 0,369- 2,470 U/mg aralığında tespit 
edilmiştir. En yüksek aktivite pH: 6,8’de Lactobacillus fermentum ZYN 17 suşunda 2,470 U/mg 
olarak, en düşük aktivite ise pH: 8’de Lactobacillus rhamnosus GD11 suşunda 0,369 U/mg olarak 
belirlenmiştir. Farklı sıcaklıklarda en yüksek aktivite 37 oC’de Lactobacillus fermentum ZYN 17 
suşunda 2,470 U/mg olarak belirlenirken, en düşük aktivite ise 45 oC’de Bifidobacterium breve A26 
suşunda 0,349 U/mg olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Lactobacillus spp.ve Bifidobacterium spp. suşları kullanılarak yapılan çalışmada beta 
galaktosidaz enziminin aktivite gösterdiği optimum sıcaklığın 37 oC optimum pH’ın ise 6,8 olduğu 
tespit edilmiştir. Yüksek düzeyde enzimatik aktiviteye sahip suşların süt ve süt ürünlerinde probiyotik 
olarak kullanılması laktoz intoleranslı bireylerin tedavisinde önem taşıyacağı düşünülmektedir.
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Bituminaria bituminosa’da Kallus Üretimi
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Amaç: Bituminaria bituminosa (L) C.H. Stirton, Fabaceae familyasının bir üyesi olup ülkemizde 
geniş yayılış gösteren bir türdür. Psoralen içeriği bakımından zengindir. Psoralen, ultraviyole A 
ışını ile birlikte vitiligo, sedef gibi deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. 
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Gereçler ve Yöntemler: Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünden toplanan Bituminaria bituminosa 
tohumları steril edildikten sonra hormonsuz MS ortamında çimlendirildi. Çimlenen bitkiciklerden 
ilk yaprak, epikotil, kotiledon, apikal ve hipokotil bölgelerinden eksplantlar alındı. Kallus üretimi 
için farklı konsantrasyonlarda 2,4-D, BAP ve Kinetin hormonları içeren 6 farklı ortam hazırlandı. 
Kallus büyüme indeksleri hesaplandı.

Bulgular: Bituminaria bituminosa eksplantları kullanılarak en fazla kallus üretimi 2,4D ve Kinetin 
hormonlarının 1:3 oranında kullanıldığı Y2 ortamı olmuştur. Bundan sonra yapılacak farmakolojik 
analiz ve hücre süspansiyon kültürü çalışmalarına temel bilgiler sağlandı.

Sonuç: Bituminaria bituminosa’nın bitki doku kültürü ortamına alınma basamağı tamamlanmıştır. 
Doku kültürü çalışmalarından sonraki aşamalar hücre süspansiyon kültürünün kurulması ve etken 
madde analiz çalışmalarının yapılmasıdır. 
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Alkalifil Psikrofilik Bacillus sp. NB-16 Suşundan Üretilen Yeni 
Cold Aktif, H

2
O

2 
ve Triton X-100’e Dirençli Proteaz Enziminin 

Karakterizasyonu

aNalan TURUS, bZeliha Nurdan SARAÇOĞLU, bNihan ARABACI, aYasemin CAF, bDeniz 
TANRISEVER, bSerkan HALİSKARANFİL, bİnci Suna HÜRTAŞ, aEbrahim VALİPOUR, cHatice 
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Amaç: Bu çalışmada, topraktan izole edilen alkalifilik Bacillus sp. NB-16 suşundan elde edilen 
cold aktif proteaz enziminin izolasyonu, üretimi ve karakterizasyonu yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: İzole edilen bakterilerin skimmilk agarda üreme ve enzim üretme yetenekleri 
belirlenmiştir. En yüksek aktiviteye sahip suş seçilerek skimmilk içeren sıvı besiyerinde enzim 
üretimi gerçekleştirilmiştir. Enzimin kısmi saflaştırılması, alkol prespitasyonu tekniğiyle 
yapılmıştır. Enzim aktivitesi %10’luk trikloroasetik asit (TCA) çözeltisi ile belirlenmiştir. Proteaz 
enzimi, %1 kazein içeren pH 6.0-13.0 aralığındaki tamponlarda ve 5-40°C arasındaki sıcaklıklarda 
analiz edilerek enzimin optimum aktivite gösterdiği pH ve sıcaklık değerleri saptanmıştır. Sıcaklık 
stabilitesi için 10-80°C aralığında 30 dk, pH stabilitesi için 8.0-12.0 aralığındaki tamponlarda 
24 saat 15°C’de ön inkübasyon gerçekleştirilerek kalan aktivite saptanmıştır. Enzim, %3-30 
konsantrasyondaki NaCl çözeltilerinde 25°C’de 60 dk ve çeşitli kimyasallarda 15°C’de 60 dk ön 
inkübasyona bırakılarak, kalan enzim aktivitesi saptanmıştır. Enzimin moleküler ağırlığı SDS-
PAGE (%12) zimogram analizi tekniğiyle belirlenmiştir. 

Bulgular: Bacillus sp. NB-16 suşu katı besiyerinde optimum üreme ve enzim sentezini pH 9.0-
10.0 ve 20ºC’de göstermiştir. Kısmi saflaştırılmış NB-16 proteaz enzimi, pH 12.0 ve 25ºC’de 
optimum aktivite göstermiştir. Enzim 24 saat süreyle 15ºC’de ön inkübasyona bırakılmış ve 


