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Doğal İzolat Termofilik Bacillus sp. Suşundan EDTA, Tween-20
ve NaCl ile İndüklenen Nötral CMCaz Enziminin Kısmi 
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Amaç: Çeşitli toprak örneklerinden izole edilen termofil özellikteki Bacillus sp.SC6 suşundan 
nötral karakterde enzim üretimi ve karakterizasyonu amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Adana’nın çeşitli bölgelerinden alınan toprak örneklerinden karakteristik 
Bacillus kolonisine sahip suşlar seçilerek, CMC-LB besiyerinde selülaz aktivitesine bakılmış, 
enzim üretimi ve karakterizasyonu için en geniş zon çapına sahip suş seçilmiştir. 

Bakterinin optimum ürediği ve enzim ürettiği pH ve sıcaklık değerinde, enzim üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Alkol presipitasyonuyla saflaştırılan enziminin aktivite tayini DNS metoduyla 
yapılmıştır. Enzimin optimum pH’sı Sitrat-fosfat ve Nafosfat (4.0-8.0)  kullanılarak 55°C’de 1 
saatlik inkübasyonla belirlenmiştir. Optimum aktivite sıcaklığının  belirlenmesi için %1’lik CMC 
kullanılarak 30-90°C’de 1 saat inkübasyon gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık stabilitesi için enzim, 
30-90°C’de 1 saat ön inkübasyona bırakılıp standart aktivite analizi yapılmıştır. Enzim %3- %20 
aralığındaki NaCl,  8mM , 5mM  ve % 1 konsantrasyonlardaki metal iyonları, şelatör ve inhibitörler 
ile 55°C’de 1 saat ön inkübasyona bırakılıp standart aktivite analizi yapılmıştır.  Moleküler ağırlık 
ve zymogram  analizi SDS-PAGE yöntemiyle, hidroliz ürünleri ise TLC tekniğiyle belirlenmiştir.

Bulgular: CMC’yi hidroliz etme yeteneğindeki Bacillus sp. SC6 suşu katı besiyerinde optimum 
üreme ve enzim sentezleme yeteneğini 50°C ve pH 6.0’da göstermektedir. 

Kısmi saflaştırılmış selülaz enzimi, pH 6.0’da ve 70°C’de optimum aktivite göstermiştir. Enzim, 
30-90°C aralığında ortalama %97, 60-90°C aralığında %96 stabiliteye sahiptir. Bacillus sp. SC6 
suşundan elde edilen selülaz enzimi %3, %5, %7,5, %10, %15 ve %20 NaCl konsantrasyonlarında 
aktiviteyi uyararak sırasıyla, %105, %110, %114, %115 , %113 ve %112 relatif aktivite göstermiştir. 

CMCaz  enzimi, 5 mM 1-10 fenantrolin (144), 5mM Na-sülfit (%189), 5mM EDTA (%199),5mM 
MnCl

2 
(%226), 5mM CaCl

2 
(%154), 5mM ZnCl

2 
(%136), %1 Merkaptoetanol (%177) ve %1 

Tween-20 (%204) varlığında indüklenirken, %1 PMSF (%96), %1 Triton X-100 (%69) ve 8mM 
üre (%72) aktiviteyi düşürmüş, 5mM MgCl

2 
(%100) ve %1 Tween-80 (%101)’de stabilitesini 

korumuştur. 

SDS-PAGE zimogram analizinde moleküler ağırlığı 121 kDa olan tek bir aktivite bandı elde 
edilmiştir. TLC analizinde hidroliz ürünü maltotrioz olarak belirlenmiştir

Sonuç: Bacillus sp. SC6 suşuna ait CMCaz enzimi nötral, termofil, termostabil, halofil ve halo-
stabil, EDTA, Tween-20 ve MnCl

2
 ile indüklenen bir enzimdir. SC6 suşundan elde edilen CMCaz 

enziminin, özellikle kot taşlamada ve yumuşatma ile biyoetanol üretiminde selülozik materyalin 
hidrolizi aşamalarında kullanılma potansiyeli yüksektir.
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