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Gereçler ve Yöntemler: F. trogii fungusu Hacettepe Üniversitesi Biyoteknoloji anabilim dalı 
kültür stoğundan elde edildi. Tirosinaz üretimini araştırmak ve optimize etmek amacıyla, Vogel 
minimal sıvı besiyeri içeriğinde bazı değişiklikler yapılarak kullanıldı. Çeşitli fizyolojik koşulların 
( optimum pH, sıcaklık, karbon kaynağı, azot kaynağı ve çalkalama hızı ve süresi v.b. gibi ) enzim 
üretimi üzerine etkileri araştırıldı. Aktivite ölçmek için enzimin özgül substratı olan L-DOPA’nın 
kullanıldığı yöntemden yararlanıldı.

Bulgular: Çalışmamız süresince yapılan her deneyde bir önceki deneyde optmize edilen koşullara 
göre besiyerleri hazırlandığından son deney tüm optimize koşulları içermektedir.

Sonuç: Bu deney sonucunda elde edilen değer (104.5 U/mg protein), optimize edilmemiş 
koşullardaki değerle (55 U/mg protein) karşılaştırıldığında, enzim aktivitesinde yaklaşık olarak 2 
kat artış gözlendi. 

Anahtar Kelimeler: Beyaz-çürükçül, Fenol oksidazlar, Funalia trogii, Optimizasyon, Tirosinaz
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Amaç: Endüstriyel uygulamaların çoğu sulu çözeltilerde gerçekleştirildiğinden katalizör olarak 
kullanılan ve reaksiyon ortamında çözünür olarak bulunan serbest enzimin aktivitesini yitirmeden, 
kullanıldığı ortamdan geri kazanılması mümkün değildir.. Bu durumda bazen enzimin yeniden 
kullanılması mümkün olmaz. Ayrıca ürünün enzimden ayrılması da maliyeti artırmaktadır Bu ise 
enzimlerin çok spesifik, ama o ölçüde de pahalı katalizörler olmaları nedeniyle maliyeti yükselten 
önemli bir etmendir. Enzimler, suda çözünmeyen bir matrikse bağlandıklarında, matrikslerin içinde 
tutulduklarında veya katalitik etkileri kaybolmadan birbirlerine bağlandıklarında immobilize 
olurlar. İmmobilize enzimlerin özellikleri kullanılan metoda ve matriksin yapısına bağlı olarak 
değişebilir. Bu çalışmada modifiye Vogel sıvı besiyeri kullanarak, bir beyaz-çürülçül olan F.trogii 
fungusunun optimize kültüründen elde edilen tirosinaz enziminin dayanıklılığı ve bentonit üzerinde 
tutuklaması çalışılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızda bir beyaz çürükçül olan Funalia trogii fungusu Hacettepe 
Üniversitesi biyotenoloji anabilim dalı kültür stoğundan elde edildi. Çalışmamızda midifiye Vogel 
sıvı besiyeri içeriği optimize edilerek elde edilen kültür, süzüldükten sonra süzüntü (crude extract) 
dayanıklılık ve tutuklama çalışması için enzim kaynağı olarak kullanıldı. Bentonit üzerinde tutuklama 
gerçekleştirildikten sonra immobilize enzim ve enzim kaynağı olarak kullanılan kültür süzüntüsü 
-20º C’de 24 saat saklanıp, oda sıcaklığında çözüldükten sonra aktivite ölçümleri gerçekleştirildi 
ve bu işlem 30 gün süreyle tekrarlandı. Enzim aktivitesini ölçmek için en yaygın yöntem, enzimin 
özgül substartı olan L-DOPA’nın kullanıldığı yöntem olup, enzimin aktivitesini ölçmekte kullanıldı. 

Sonuç: Tirosinaz enziminin betonite tutuklanması önce ve sonrasında örneklerde Lowry protein 
tayin metodu kullanarak total protein tayini yapılmış ve tutuklama öncesi enzim kaynağında 
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total protein miktarının 109.7 mg/mL ve tutuklama sonrası 65.9 mg/mL olduğu hesaplanmıştır. 
Bentonit üzerine tutuklanan tirosinaz enziminin tekrarlı kullanımındaki stabilitesinin saptanması 
için yapılan deneylerde 7. tekrara kadar enzim aktivitesi görülmüş ancak son 7. tekrarda aktivite 
saptanamamıştır. Tutuklama deneyleri için kullanılan enzim kaynağı ile yapılan deneylerde ise 
enzim aktivitesi 13. tekrarda saptanmamıştır. Dayanıklılık ölçümlerinde kullanılan enzim kaynağı, 
7. günde yaklaşık %1 lik bir aktivite kaybı göstermiş ancak betonite tutuklu enzimin 9. güne kadar 
aktivitesini koruduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bentonit, Beyaz-çürükçül, Funalia trogii, İmmobilizasyon, Lowry, Optimi-
zasyon, Tirosinaz, Tutuklama
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Amaç: Yağlarla kirlenmiş toprak örneklerinden Bacillus genusuna ait bakteri izolasyonu, 
tanılanması, lipaz üretme yetenekleri ve üretilen lipazın karakterizasyonu amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Adana’da bir yağ fabrikasının yağlarla kirlenmiş topraklarından 27 
bakteri suşu izole edilmiştir. Bu suşlardan saf kültür elde edilip Bacillus sp. olarak tanımlananların 
stok kültürleri alınmıştır. Bunlar içerisinden Tributyrin Agar besiyerinde lipaz aktivitesi gösterenler 
seçilmiş ve aktivite bir kez de sıvı besiyerinde denenmiştir. En yüksek aktiviteye sahip suş lipaz 
üreticisi olarak seçilmiştir. En yüksek enzim aktivitesinin görüldüğü pH ve sıcaklık değerleri 
saptanmıştır. Enzimin sıcaklık ve pH stabilitelerini saptamak amacıyla 30 dk. boyunca enzim 
istenilen sıcaklıkta ve pH değerlerinde ön inkübasyona tabii tutulup kalan aktivite ön inkübasyona 
tabii tutulmayan enzim aktivitesine göre % olarak hesaplanmıştır. Enzimin moleküler ağırlığının 
belirlenmesi amacıyla %12’lik ayırma ve %5’lik dengeleme jeli hazırlanıp enzim örneği jele 
yüklenmiştir. 20 mA’de 7 saat yürütüldükten sonra boyama solüsyonunda 2 saat boyanmış, 
boyama işlemini takiben boyayı geri alma solüsyonunda 1 gece bekletilmiş ve görünür ışık altında 
fotoğraflanmıştır.

Bulgular: Katı ve sıvı besiyerlerinde en yüksek aktiviteyi TKL-25 no’lu izolat göstermiştir ve 
bu suş VITEK-II bakteri tanılama sistemi ile Bacillus subtilis olarak tanılanmıştır. En yüksek 
enzim aktivitesi pH 5.0, 80°C’de saptanmıştır. Kalan enzim aktivitesi %56 ile pH 8.0’de en 
yüksek ölçülmüştür. pH 3.6’da %43 ölçülürken pH 7.6’da %41 oranında aktivitesini koruduğu 
gözlenmiştir. Enzimin ön inkübasyondan sonra aktivitesini; 50°C’de %176, 60°C’de %20
9, 70°C’de %176, 80°C’de %192, 90°C’de %161, 100°C’de %171, 110°C’de %135, 120°C’de 
%124 koruduğu saptanmıştır. Bacillus subtilis TKL-25 no’lu suştan elde edilen lipaz enziminin 
moleküler ağırlığını saptamak amacıyla marker protein olarak SDS6H2 (200, 116, 97, 66, 45 ve 
29 kDa SIGMA) kullanılarak SDS-PAGE analizi yapılmıştır. Enzimin moleküler ağırlığı yaklaşık 
olarak 17.5 kDa olarak hesaplanmıştır. 

Sonuç: Üretilen lipazın aktivite gösterdiği optimum sıcaklık 80°C, pH 5.0 bulunmakla beraber 
geniş bir pH (4.0-10.6) ve sıcaklık (20-110°C) aralığında aktivite saptanmıştır. Optimum aktivite 


