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ÖNSÖZ 
 

Proteazlar proteinlerdeki peptit bağlarının hidrolize 

edilmesini katalizleyen, hem fizyolojik hem de ticari 

alanlarda muazzam uygulamalara sahip bir enzim 

sınıfıdır. Tüm farklı ticari enzimler arasında özellikle 

mikrobiyal proteazlar, deterjan, gıda, ilaç, kimyasal, deri, 

ipek ve kağıt gibi çeşitli endüstriyel alanlardaki 

uygulamaları nedeniyle dünyadaki endüstriyel enzim 

satışlarının yaklaşık % 60' ını temsil etmektedir. 

Günümüzde endüstriyel enzimlerin üretimi için çok 

sayıda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmekte-

dir. Bu çalışmaların sonucunda yeni ürünlerin geliştiril-

mesi ve mevcut ürünlerin işlem ve performansında 

önemli iyileşme sağlanmaktadır. 

 

Konvansiyonel kimyasal proseslerdeki çevre ve maliyet 

sorunları önemli ölçüde tartışılırken, biyoteknoloji hızlı 

bir zemin kazanmakta ve geleneksel teknolojilere göre 

birçok avantaj sunmaktadır. 
 

Yeni izole edilen yabani tip bakterilerin, endüstriyel ürün 

kaynağı olarak tespit edilip geliştirilmesi biyoteknolojik 

çalışmalar için önemli bir aşamadır. Bu çalışmada kitabın 
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yazarı tarafından Siirt Billoris Kaplıcasından yeni izole 

edilen Bacillus licheniformis VO11 (Erişim Numarası: 

KJ842094.1) kullanılarak, katı hal fermantasyonu 

yöntemiyle bitkisel atıklardan proteaz enziminin hızlı, 

kolay ve ekonomik olarak üretilebilmesi için bazı önemli 

parametreler optimize edilmiştir. 
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1. GİRİŞ 

1.1. Katı Hal Fermantasyonu (SSF) 

 

Katı hal fermantasyonu (Solid State Fermantation: SSF), 

suyun çok az olduğu veya hiç olmadığı çözünmeyen 

substratlar üzerinde bakteri ve maya gibi 

mikroorganizmaların fermantasyonudur (Manan ve 

Webb, 2017).  

 

SSF uzun süredir dünya çapında kullanılmaktadır. Bu 

teknoloji Doğu kültürlerinde geleneksel fermente gıda 

üretimi ve Batı kültürlerinde küfle olgunlaştırılmış peynir 

için yaygın olarak bilinmektedir (Thomas ve ark., 2013). 

Günümüzde SSF, büyük ölçekli mikrobiyal biyo 

dönüştürme ve biyolojik bozunma süreçleri için 

ekonomik olarak uygun ve pratik olarak kabul edilebilir 

bir teknolojidir. Sürdürülebilir SSF ve biyoproses 

teknolojisinin geliştirilmesi, gıda, enzim, hayvan yemi, 

kimyasallar, biyoetanol ve farmasötiklerin üretimine 

olası uygulamaları olan, çok disiplinli bir alandır 

(Mitchell ve ark., 2000; Hölker ve ark., 2004). 
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Bu yöntemde tarımsal endüstriyel atıkların substrat 

olarak kullanılmasıyla ekonomik öneme sahip ürünlerin 

üretimi hızlı ve düşük maliyetle sağlanmaktadır (Pandey, 

2003; Aikat ve Bhattacharrya, 2000). SSF proseslerinde 

tarımsal sanayi atıklarının ve yan ürünlerinin hammadde 

olarak kullanılması, bir yandan bu atıklara veya yan 

ürünlerine ekonomik değer katarken diğer yandan 

bunların bertaraf edilmesiyle çevre kirliliğin de önüne 

geçilir. 

Endüstriyel enzimler, SSF yöntemiyle ticari düzeyde en 

başarılı şekilde üretilen ürünler arasındadır. Düşük 

maliyetle yüksek miktarda enzim üretimi amacıyla, yeni 

mikrobiyal kaynakların tespit edilmesi veya suşların 

geliştirilmesi çalışmaları hız kesmeden devam 

etmektedir. Bugüne kadar yapılan birçok araştırma, 

SSF'in enzimlerin üretimi için genel uygulanabilirliğine 

odaklanmıştır. Gıda ve tarım endüstrisi, birçok farklı 

mikroorganizmanın kullanabildiği katı substratları 

tedarik eder. SSF aracılığıyla enzim üretimi, işlemlerin 

basitliği, yüksek verimlilik ve konsantre ürünlerin üretimi 
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nedeniyle büyümekte olan bir alandır (Panesar et al., 

2016). 

Ticari enzim üretiminde kullanılan iki ana yöntemden bir 

diğeri sıvı derin kültür fermantasyonudur (Submerged 

Fermantation-SmF). Bu yöntemde fermantasyon sıvı 

ortamda, optimum büyüme ve aktivite koşulları altında 

kapalı bir biyoreaktörde gerçekleştirilir. Katı hal 

fermantasyonu, yem, yakıt, gıda, endüstriyel kimyasallar 

ve farmasötik ürünler dışındaki biyolojik olarak aktif 

ikincil metabolitlerin üretimindeki potansiyel 

uygulamaları nedeniyle son yıllarda biyoteknoloji 

endüstrilerinde ilgi görmeye devam etmiş ve derin kültür 

fermantasyonuna alternatif olarak görülmeye 

başlanmıştır (Singhania, 2009; Pandey, 2003). Çeşitli 

biyoteknoloji uygulamalarında ve ürün geliştirmede SSF 

yönteminde ilerleme sağlanmıştır. Son yirmi yıl, SSF'in 

düşük teknoloji algısını değiştirmiş, katma değerli, düşük 

hacimli ve yüksek maliyetli ürünlerin üretimi için umut 

verici bir teknoloji haline gelmiştir (Sadh ve ark., 2018). 
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1.2. SSF ve SmF Yöntemlerinin Karşılaştırılması 
 

Enzim üretimi için SSF tekniği SmF tekniğine göre 

birçok avantaja sahiptir (Tablo 1). SSF, daha düşük su ve 

enerji gereksiminiyle daha yüksek aktivite ve stabil 

enzimlerin üretimine izin verir (Ellaiah ve ark., 2002). 

Ayrıca, çevresel ve ekonomik açıdan bakıldığında, 

SSF'nin temel avantajı, SmF’e kıyasla üretilen atık su 

hacminin daha düşük olması ve daha az steril koşullarda 

fermantasyonu gerçekleştirme imkanı olmasıdır 

(Subramaniyam  ve Vimala, 2012). 

 

Tablo 1. SSF ve SmF Yöntemlerinin Karşılaştırılması (El-Bakry ve 

ark., 2015) 

 

Parametre  SSF  SmF 

Substrat Atık ürünler  Çok pahalı kültür 
ortamı 

Aseptik koşullar Önemli değil Çok önemli 
Nem Az suya ihtiyaç Sıvı ortam gerekli 
Kontaminasyon Düşük risk Yüksek risk 

Süreç Kontrolü Zor  Kolay 

Sıvı atık Yok Çok yüksek 

Hacim Küçük reaktör 
kullanılabilir 

Büyük reaktör 
gerekli 

Ekipman maliyeti Düşük Çok yüksek 

Ürün geri 
kazanımı 

Kolay, ucuz ve hızlı Çok zor ve pahalı 

Enzim üretimi Çok yüksek  Düşük 

Enerji ihtiyacı Düşük Yüksek 
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SSF yönteminde, buğday kepeği, pirinç kabuğu, mısır 

koçanı, meyve ve sebze kabukları gibi ağırlıklı olarak 

tarım ve gıda endüstrilerinden gelen düşük maliyetli atık 

ürünleri kullanılmaktadır. Bu atıklar, karbon, azot ve 

metabolitlerin üretimi için önemli olan birçok mikro 

besin için temel kaynaklar olarak kabul edilen zengin 

organik bileşen içerikleri nedeniyle mikrobiyal 

fermantasyon için ideal substratlar olarak kullanılabilir 

(Couri ve ark., 2000; Ramesh ve ark., 1990). SSF'nin bu 

avantajlarına rağmen, bu tür fermantasyonun endüstriyel 

işlemlerde kullanımı, sürecin izlenmesi, kontrol edilmesi 

ve ölçeklendirilmesi ile ilgili zorluklar ve sınırlamalar 

nedeniyle SmF yöntemi kadar yaygın kullanılmamaktadır 

(Salihu ve ark., 2012; Sukumaran ve ark., 2010). 

 

SSF yönteminde, fermantasyon sırasında mikrobiyal 

metabolizmanın ürettiği ısı fazlalığının giderilememesi 

önemli bir sorundur. SSF'in bir diğer önemli dezavantajı 

endüstriyel ölçeklerde, fermantasyonda kullanılacak 

maksimum katı ağırlığın ancak sınırlı miktarlarda 

kullanılabilmesine olanak vermesidir. 
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Mikroorganizmaların büyüme ve metabolik profilleri, 

SSF veya SmF'de büyümeye bırakıldıklarında farklılık 

gösterebilir. Aynı mikroorganizmadan elde edilseler bile 

SSF ve SmF'de üretilen enzimlerin özellikleri çoğunlukla 

değişikliğe uğrar. Her iki ortamda aynı mikroorganizma 

tarafından üretilen aynı moleküler ağırlığa sahip ksilanaz 

enzimleri kıyaslandığında, SSF ortamından izole edilen 

enzimin pH ve tuz karşısında daha iyi stabilite 

göstermesinin dışında, SmF yöntemiyle elde edilen 

enzime göre katalitik ve termodinamik özellikleri 

bakımından daha etkili olduğu belirlenmiştir (Kar ve ark., 

2013).  

 

Sharma ve Satyanarayana (2012) gıda uygulamaları için 

alfa amilaz üretimi konusunda yaptıkları çalışmada, SmF 

ve SSF yöntemiyle immobilize edilmiş Bacillus acidicola 

hücreleri kullanarak amilaz üretmişlerdir. Araştırıcıların 

elde ettikleri sonuca göre, SSF’ten 3.8 kat daha yüksek 

enzim üretimi sağlamışlardır.  
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1.3. SSF’in Uygulama Alanları 
 

SSF yöntemiyle biyopolimerler, biyosurfaktanlar, 

biyopestisitler, pigmentler, antibiyotikler, sekonder 

metabolitler, bitki büyüme düzenleyicileri, organik 

asitler, biyopestisitler, aroma bileşikleri, tek hücre 

proteinleri, biyogübreler ve enzimlerin üretimi mümkün 

olduğundan (Tablo 2). bu yönteme olan ilgi artmış ve 

yöntem zamanla olumlu yönde geliştirilmiştir (Thomas 

ve ark., 2013; Okumuş, 2004). 
 

Tablo 2. SSF Yöntemi ile Elde Edilen Bazı Mikrobiyal Ürünler 
(Thomas ve ark., 2013, Okumuş, 2004) 
 
Ürün  Mikroorganizma  Substrat 

Likenaz Bacillus sp. UEB-S Darı  
Bakteriyel 

endotoksin 

Bacillus thuringiensis Hindistan cevizi atığı 

Levansucrase Bacillus subtilis NRC1aza Nişasta 

Penicillin Penicillium chyrsogenum Şekerkamışı atığı 
Surfactin Bacillus subtilis  Soya fasülyesi atığı 
Proteaz Bacillus sp. 

Aspergillus sp. 

Penicillum sp. 

Mısır, pirinç, patates 
atıkları, Buğday 
kepeği 

Amilaz Bacillus sp. 

Aspergillus sp. 

Penicillum sp 

Mısır, pirinç, patates 
atıkları, buğday 
kepeği 

İnülinaz Staphlococcus sp. Hindiba kökü 

Esteraz Penicillum pinophilum Buğday samanı   
Fibrinolitik 

enzimler 

Bacillus subtilis GXA-28 Soya atıkları 
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1.4. SSF Yönteminde Önemli Parametreler 

 

SSF yöntemi ile çalışıldığında üzerinde durulması 

gereken önemli parametreler bulunmaktadır. Bunlardan 

bazıları; amaca uygun mikroorganizma seçimi, katı 

substratın çeşidi, besin içeriği ve parça büyüklüğü, 

ürünün fermantasyon ortamında yüksek verimle eldesi ve 

izolasyonudur. Bu amaçla yöntemin optimize edilmesi 

için uygun sıcaklık ve pH,  inkübasyon süresi, çalkalama 

hızı, ekim miktarı ve gerekiyorsa ilave besin 

kaynaklarının (Karbon, azot, fosfor ve vitaminler) 

eklenmesinin belirlenmesi gerekir (Soccol ve 

Vandeberghe, 2003; Pandey ve ark., 2000). 

 

Mikroorganizma Seçimi 
 

Mantarlar filamentlerinin katı yüzeylerde büyüyüp 

geliştiği bilinmektedir. Ancak bakterilerin birçok türü 

katı substrat ortamlarında büyüyemez. Bu nedenle SSF 

yönteminde mantar kullanılmasının daha iyi sonuç 

vereceği düşünülmüştür. Ancak yapılan çok sayıda 

çalışmada Bacillus, Streptococcus, Escherichia ve 

Pseudomonas gibi bakteri türlerinin bu yöntemde 
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başarıyla kullanıldığı belirtilmiştir (Thomas ve ark., 

2013; Gessesse ve Mamo, 1999).  

 

Kullanılacak mikroorganizmanın patojen olmaması ve 

fermantasyon ortamında toksik madde birikmemesi de 

bir diğer önemli husustur. SSF'de başarı oranının artması, 

kültüre alınan mikroorganizmanın bulundukları ve izole 

edildikleri doğal ortama olabildiğince yakın bir ortam 

sağlanmasıyla mümkün olabilir (Nigam ve Pandey, 2009; 

Uyar ve Baysal, 2004). Bu nedenle yüksek miktarda ürün 

eldesi için mikroorganizmaların doğal yaşam koşullarını 

bilmek büyük önem taşır. 
 

Substrat Seçimi 
 

Tarımsal endüstri atıkları, mikroorganizman büyümesi 

için gerekli besinleri sağladıkları için genellikle SSF 

süreçleri ve enzim üretiminde en iyi substratlar olarak 

kabul edilir. Bu substratlar arasında şeker kamışı küspesi, 

buğday, pirinç, mısır ve tahıl kepeği, buğday ve pirinç 

samanları, hindistan cevizi küspesi, muz atığı, çay ve 

kahve atığı, manyok atığı, hurma çekirdeği, şeker pancarı 

küspesi, sorgum küspesi, ve elma küspesi bulunur. 

SSF’te kullanılan tüm katı substratların ortak bir özelliği 
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vardır, temel makromoleküler yapıları nişasta, selüloz, 

lignoselüloz, pektin ve diğer polisakkaritlerdir 

(Gowthaman ve ark., 2001; Krishna ve Chandrasekaran, 

1995). 

 

Hazırlama ve ön işlem, ham substratı kullanıma uygun 

bir forma dönüştürmek için gerekli adımlardır. Bunlar 

arasında kirleticilerden arındırma, öğütme veya doğrama 

yoluyla boyut küçültme ve substrat kullanılabilirliğini 

artırmak için polimerlerin fiziksel, kimyasal veya 

enzimatik hidrolizi yer alır. SSF işlemi için uygun bir 

substratın seçimi, temel olarak maliyet ve kullanılabilirlik 

ile ilgili birkaç faktöre bağlıdır ve substratların heterojen 

yapısı sorunu zorlaştırır. Ancak fermantasyon ortamında 

besin kaynağı olarak kullanılan katı substratın, herhangi 

bir ön işlem gerektirmeden mikroorganizmanın 

kullanabileceği formda olması maliyet bakımından 

önemli bir avantaj sağlar (Pandey ve ark., 2000; 

Raimbault, 1998). 
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Substrat Parça Büyüklüğü 

 

Substrat parça büyüklüğü, toplam yüzey alanının substrat 

hacim oranını etkiler ve substratın karakterizasyonuna 

yardımcı olur. Substratın partikül boyutu azaldıkça, 

yüzey alanının hacme oranı artar. Ayrıca, substratlar 

arasındaki boşluk alanı, oksijen ve ısı transfer oranını 

etkileyen substrat parça büyüklüğü tarafından belirlenir. 

(Mahadik ve ark., 2002). Parçacık boyutu küçük 

olduğunda, mikroorganizmalar büyümeleri için daha 

geniş bir yüzey alanına sahip olurlar. Ancak küçük 

parçacıklar kullanıldığında oksijen ve ısı alışverişi 

sınırlanmış olur ve mikrobiyal solunum yavaşlar (Abu 

Yazid ve ark., 2017). Enzim üretimini arttırmak için, 

daha iyi mikrobiyal büyümeyi ve kütle transferini 

sağlamak amacıyla, substrat parça büyüklüğünün 

optimize edilmesi gereklidir (Couri ve ark., 2000). 

 

Nem Miktarı ve Su Aktivitesi 
 

SSF işleminde substratın fiziksel yapısı ve su tutma 

kapasitesi, substratın kullanılabilirliği için önemli 

kriterlerdir. Çünkü nem içeriği, mikrobiyal büyümeyi ve 

enzim aktivitesini belirleyen önemli bir faktördür. 
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(Gautem ve ark., 2002). Yapılan bir çok çalışmada 

substratın, başlangıçtaki nem içeriğinin etkisinin önemli 

ölçüde SSF sürecini etkilediği belirtilmiştir. Ortamda 

nem miktarının artması substrat üzerindeki por 

açıklığının azalmasına ve daha hızlı bozunmasına yol 

açar (Abu Yazid ve ark., 2017). Ayrıca substratın fazla su 

alarak gereğinden fazla şişmesi parça büyüklüğünün 

değişmesine ve oksijen taşınımının düşmesine sebep olur. 

Fermantasyon ortamında nem miktarının az olması katı 

substratın çözünürlüğünün düşmesine yol açar ancak 

kontaminasyon riskini minimize eder (Mahadik ve ark., 

2002).  Hücre içi nem oranının %12’nin altına 

düşmesiyle enzimsel faaliyetler duracağından biyolojik 

aktiviteler de durur. Bundan dolayı fermantasyonun 

devamı için ortamdaki nem oranının belirtilen seviyenin 

altına düşmemesini sağlamak gerekir.  

 

SSF'de ipliksi mantarların kültürlenmesi için, yüksek su 

emme kapasitesine sahip substratların, daha uygun 

olduğuna dair bazı göstergeler olmasına rağmen, bu 

değer belirli bir sınırın üzerine çıktığında, 

mikroorganizma büyümesi ve enzim salgılanmasına dahil 
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olan mekanizmalar risk altına girebilir (Castro ve Sato, 

2015). Fermantasyon ortamındaki düşük nemden 

kaynaklı olarak genellikle bu yöntemde mantarların daha 

iyi sonuç verdiği düşünülür. Ancak bakterilerin de 

SSF’de çok iyi performans gösterdiğine dair çok sayıda 

çalışma rapor edilmiştir (Germano ve ark., 2003; Babu ve 

Satyanarayana, 1996). 

 

İnkübasyon Süresi 
 

İnkübasyon süresi, amaca uygun kullanılan katı substrat 

ve son ürün çeşidine bağlı olarak değişkenlik gösterir. 

kültürün özelliklerine ve enzim üretim modeline bağlıdır. 

Son ürün olarak enzim üretiminin hedeflendiği kültür 

ortamında, en fazla aktivite görülen zamandan sonra 

enzim aktivitesi kademeli olarak azalmaya başlar. Bunun 

nedeni katı substratın kompozisyonunun zamanla 

bozulması ve proteolitik etkiye sahip diğer enzimlerin 

ortama salınmasıyla hedef ürünün parçalanmaya 

uğramasıdır (Mahadik ve ark., 2002; Babu ve 

Satyanarayana, 1995). Fermantasyonda inkübasyon 

süresi kısa olduğunda kontaminasyon riski azalır. Ayrıca 

SSF ölçeğinin büyütülmesine olanak sağlaması bakımın-



 
18 BİTKİSEL ATIKLAR KULLANARAK ENDÜSTRİYEL PROTEAZ 

ENZİMİNİN ÜRETİMİ 

dan biyoteknolojik yaklaşım açısından sürenin kısa 

olması önemlidir (Das ve ark. 2019). 

 

Sıcaklık 

 

Muhtemelen SSF performansını etkileyen tüm fiziksel 

değişkenlerin en önemlisi sıcaklıktır. Çünkü 

organizmanın büyümesinin yanında, enzimler veya 

metabolitlerin üretimi genellikle sıcaklığa duyarlıdır. 

Mantarlar 20 ila 55 °C arasında geniş bir sıcaklık 

aralığında büyüyebilir ve hücresel büyüme için optimum 

sıcaklık, ürün oluşumu için  gerekli olan sıcaklıktan farklı 

olabilir. Normalde fermantasyon süreçleri mezofilik 

(yaklaşık 50◦C'ye kadar sıcaklık toleransı) mikrobiyal 

suşlarla gelişir. SSF'deki kritik faktör olan sıcaklık 

kontrolünün uygulanması son derece zordur. Geleneksel 

havalandırma ve soğutma cihazları, çoğu katı substratın 

zayıf termal iletkenliği ve SSF'nin ağırlıklı olarak statik 

doğası nedeniyle metabolik ısıyı dağıtmak için 

yetersizdir (El-Bakry ve ark., 2015; Krishna, 2005). 

 

SSF yönteminde inkübasyon süresi boyunca mikrobiyal 

metabolizma ile birlikte büyük miktarlarda ısı meydana 

gelir. Belli bölgelerde biriken ısı ürünün denatüre 
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olmasına neden olur. Yukarıda değinildiği gibi zor bir 

işlem olsa da uygun havalandırma teknikleri ile 

fermentör içinde biriken ısı ya dışarı atılır ya da homojen 

olarak dağıtılmaya çalışılır (Pandey, 2003). 

Fermantasyon ortamındaki yüksek sıcaklık substratın 

çözünürlüğünü arttırmanın yanında, kontaminasyonu 

önlemede de yardımcı olur. Ancak ortam sıcaklığı 

optimum noktanın altına indiğinde de mikrobiyal 

metabolizma yavaşlar ve enzim üretiminde düşüş 

gözlenir (Mazutti ve ark., 2007). 

 

pH 

 

Fermantasyon ortamındaki hidrojen iyonu konsantras-

yonu nedeniyle pH, mikroorganizma büyümesi, 

morfolojik değişiklikleri indüklemek ve ayrıca enzim 

üretimi açısından çok önemlidir. Proteinlerin yapısal 

uygunluğunun sağlanabilmesi de uygun pH aralıklarında 

mümkün olur. Genel olarak, bakteri ve mantarlar asidik 

ve nötr pH'da maksimum miktarda enzim üretirler. 

İnkübasyon süresince oluşan yan ürünler ve CO2 ortam 

pH’sının düşmesine neden olurlar. Bu nedenle uygun 
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tampon maddelerin optimize edilerek kullanılması 

gereklidir (Singh ve Chauhan, 2016). 

 

Her mikroorganizmanın büyüme ve aktivite için 

optimum bir pH aralığı vardır. İpliksi mantarlar geniş bir 

pH aralığında (2–9) ve optimum 3,8 ila 6,0 arasındaki 

aralıkta oldukça iyi büyüme gösterir. Öte yandan, 

mayaların optimum pH’sı 4.0 ile 5.0 arasındadır ve geniş 

bir pH aralığı olan 2.5 ile 8.5 arasında büyüyebilirler. 

pH’nın bu canlılardaki çok yönlülüğü, bakteriyel 

kontaminasyonu önlemek veya en aza indirmek için 

özellikle daha düşük bir pH seçmek için avantajlı bir 

şekilde kullanılabilir. pH değişiklikleri, metabolik 

aktivitelere yanıt olarak değişebilir. Bunun en belirgin 

nedeni, metabolik faaliyetler sonucunda organik asitlerin 

ortama salınarak pH'ın düşmesine neden olmasıdır. Öte 

yandan, bazı ortamlarda bulunabilen organik asitlerin 

asimilasyonu pH'da bir artışa yol açacak ve üre hidrolizi 

alkalileşmeye neden olacaktır (Krishna, 2005). 
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Ekim Miktarı 
 

Mikrorganizmaların ekim miktarı, fermantasyonda 

biyokütle üretimini belirleyen önemli bir biyolojik 

faktördür. Maksimum enzim verimi, çoğalan biyokütle 

ile mevcut besinler arasındaki dengenin sonucunda elde 

edilir. Bu nedenle fermantasyon ortamına eklenecek 

kültür miktarının uygun düzeyde ayarlanması gereklidir. 

Ortamdaki besin maddeleri kısıtlı olduğundan, fazla 

miktarda ekim yapmak canlı organizmanın istenen ürünü 

üretemeden besin kıtlığına girmesine yol açar. Başka bir 

deyişle ürün daha sentezlenemeden besin maddelerinin 

büyük kısmı tükenmiş olur.  Düşük miktarda ekim 

yapıldığında ortamdaki hücre sayısı az olacağından, 

mikrobiyal aktivite düşük seyreder ve yeterli sayıya 

ulaşmak daha fazla zaman alır (Kashyap ve ark., 2002). 

 

Mikroorganizma ekimi için vejetatif hücreler yerine 

sporların kullanılmasının bazı avantajları vardır. Sporlar, 

genellikle miselyumlarla aynı reaksiyonları gerçekleştir-

me yeteneğine sahip olduklarından, biyotransformasyon 

işlemlerinde biyokatalizör görevi görebilirler. Sporları 

kulanmanın diğer avantajları arasında kolaylık, inokülum 
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hazırlığının koordinasyonunda daha fazla esneklik, uzun 

süreli depolanabilirlik ve transferler sırasında yanlış 

kullanıma karşı daha yüksek direnç bulunur. Bununla 

birlikte daha uzun inkübasyon süresi, spor çimlenmesi ve 

vejetatif büyüme için farklı optimal koşulların olması ve 

daha büyük ekim miktarı gereksinimi gibi çeşitli 

dezavantajları vardır. Sporlar metabolik olarak uyku 

halindedir ve dolayısıyla metabolik aktiviteler organizma 

substratı kullanmaya ve büyümeye başlamadan önce 

indüklenmeli ve uygun enzim sistemleri sentezlen-

melidir (Krishna ve Nokes, 2001; Mitchell, 1992). 

 

Fermentörün Çalkalama ve Havalandırılması 
 

Fermantasyon ortamında ekimi yapılan mikroorganiz-

maların homojen dağılımı için karıştırma işlemi yapılır. 

Çalkalama sonucunda organizmalar besi ortamına 

homojen olarak dağılacağından fermantasyon bütün 

bölgelerde devam eder. Çalkalama ve havalandırma 

işlemleri oluşan ısı ve gazın belli noktalarda birikmesine 

engel olarak ürün veriminin devamlılığının sağlar (Van 

de Lagemaat ve Pyle, 2001). SSF’de mikroorganizma 

olarak mantar kullanan bazı araştırıcılar fazla çalkalama 
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ve karıştırma işleminin canlı misellere zarar vermesinin 

dışında kullanılan substratın por açıklığının değişmesine 

yol açarak ürün verimini düşürdüğünü belirtmişlerdir.  

Bunun önüne geçebilmek için, sürekli hava akışı 

sağlanarak hem sıcaklık sabit tutulabilir hem de gerekli 

oksijenin sistemde bulunması garanti edilebilir (Fujian ve 

ark., 2002). 

 

Surfaktanlar ve Metal İyonları 
 

Fermantasyon ortamındaki yüzey aktif maddeler, hücre 

zarı geçirgenliğini artırarak proteinlerin daha fazla 

salgılanmasını sağlar. Bu maddelerin ortama ilavesi, 

özellikle hücre dışı enzimlerin yüksek oranda üretimini 

teşvik eder (Sivaramakrishnan ve ark., 2006).  Bu amaçla 

kullanılan surfaktan maddeler SDS (Sodyum dodesil 

sülfat), PEG (Polietilen glikol), Tweenler (Tween 20, 40, 

80) ve Triton X100 olarak örneklenebilir (Rao ve 

Satyanarayana, 2003). 

Bazı metal iyonlarının fermantasyon ortamına ilavesinin, 

mikroorganizmaların iyi büyümesini ve dolayısıyla daha 

iyi enzim üretimini sağladığı bilinmektedir (özellikle 
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metaloenzim üretiminde). Bir çok çalışmada kobalt, 

magnezyum, çinko, bakır, kalsiyum ve sodyum gibi 

metal iyonlarının metaloenzim üretimini artırdığı 

belirtilmiştir (Vishwanathan ve Surlikar, 2001). 

 

Karbon ve Azot Kaynakları 
 

Mikroorganizmalar belli çevresel koşullarda çeşitli 

substratları metabolize ederek büyürler. Doğada, aynı 

türün birçok suşu enzim üretmek için genellikle, karbon 

ve azot kaynakları, optimum sıcaklık, pH ve diğer 

faktörlerde farklılık gösterirler. Bu nedenle, laboratuvar 

koşullarında aynı bakteri türünün farklı suşlarında bile 

optimal düzeyde enzim üretimi için uygun koşullar 

belirlenmelidir. 

 

Tarımsal atıklar, fermantasyon ortamının maliyetini 

düşürmek için hem sıvı hem de katı fermantasyon için 

kullanılmaktadır. Bu atıklar, organizmaların büyümesi ve 

metabolizması için gerekli olan karbon ve azot 

kaynaklarından oluşur.  Bu besin kaynaklarına örnek 

olarak buğday, pirinç, arpa, mercimek ve muz kabuğu 

verilebilir. Katı substrata ilave karbon ve azot kaynağı 
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eklemek maliyeti arttıracağı için arzulanan bir durum 

değildir. Ancak bazı durumlarda ek karbon kaynağı 

olarak glikoz, galaktoz, mannoz, ksiloz, fruktoz, sukroz, 

laktoz ve nişasta kullanılabilir. Ek azot kaynağı olarak da 

maya ekstraktı, amonyum asetat, amonyum sulfat, 

tripton, glisin, üre ve pepton kullanımı yaygındır 

(Kapilan, 2015). 
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2. PROTEAZLAR 
  

Endüstriyel enzimler biyoteknolojinin en önemli 

ürünlerindendir. Küresel endüstriyel enzim pazarının 

2010 yılında 3,3 milyar dolar olduğu ve bu pazarın, 2015 

yılında 4,4 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmiştir 

(Binod ve ark., 2013). SSF, gıda endüstrisinde kullanılan 

çeşitli enzimlerin üretiminde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu enzimler α-amilaz, proteaz, 

inülinaz, β-galaktosidaz ve invertaz olarak örneklenebilir. 

Bu enzimler arasında en kapsamlı çalışmalar amilaz ve 

proteazlar üzerine yapılmaktadır (Sharma ve 

Satyanarayana, 2012). 

 

Alkali proteazlar çok çeşitli organizmalarda bulunmasına 

rağmen, mikroorganizmalar bu enzimler için ideal 

kaynaklardır. Günümüzde piyasada bulunan proteazlar 

mikroorganizmalardan elde edilmektedir. Diğer 

organizmalarla mukayese edildiğinde mikroorganizmalar 

nispeten kısa bir büyüme döngüsüne sahiptir, büyük 

ölçekli kültür için uygundur ve ucuz doğal ortam 

kullanılarak hızlı bir şekilde büyüyebilir. Ayrıca 

mikroorganizmalar, yüksek enzim üretim hızı, sınırlı 
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büyüme alanı gereksinimi, geniş biyokimyasal çeşitlilik, 

kolay genetik manipülasyona uygun olmaları gibi çeşitli 

nedenlerden dolayı biyoteknolojik uygulamalarda tercih 

edilmektedirler (Nigam, 2013). 

2.1. Proteaz Çeşitleri 
 

Proteazlar, etki mekanizmaları göz önüne alınarak başlıca 

dört gruba ayrılırlar. Bunlar, Serin proteazlar, tiyol 

proteazlar, metalo proteazlar ve asit proteazlardır (Kaya, 

1996). Bu mikrobiyal proteazların bir kısmı Tablo 3’te 

verilmiştir. 
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Tablo 3. Mikrobiyal Proteazların Sınıflandırılması (Okumuş, 2004) 

    Enzim Kaynağı 
 

 

 

SERİN 
PROTEAZLAR         

1.Tripsin benzeri 

serin proteaz 

2. Alkalin serin 

proteaz 

3. Myxobacter-

lytic proteaz 

4. Stafilokokkal 

proteaz 

5. Nötral serin 
proteaz 

6.Diğer serin 
proteazlar 

             

Streptomyces 

Bacillus, 

Streptomyces 

Sorangium 

St. Aureus 

B. pumilus 

Escherichia, 

Saccharomyces 

NÖTRAL 
PROTEAZLAR 

1.Nötral 
metaloproteaz 

2.Alkalin 

metaloproteaz 

Bacillus 

Pseudomonas 

 

 

ASİT 
PROTEAZLAR 

1.Pepsin benzeri 

asit proteaz 

2. Rennet benzeri 

asit proteaz 

 

 

Aspergillus,Mucor 

Bacillus,Mucor, 

TİOL 
PROTEAZLAR 

1.Clostripain 

2. Streptokokkal 

proteaz 

Clostridium 

Grup A 

streptokoklar 

   

 
 

Proteazlar, aktivitelerinin optimum olduğu pH aralığı 

temelinde asit, nötr ve alkalin proteazlar olarak 

sınıflandırılır. Tüm proteazlar arasında deterjan katkı 
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maddeleri olarak alkali proteazlar öncelikli olarak 

kullanılır. Dünya enzim pazarının yarısından fazlasını ve 

toplam proteaz satışının % 89’unu alkalin proteazlar 

oluştururlar (Mukherjee ve ark., 2008). 

2.2. Proteazların Başlıca Kullanım Alanları 

Gıda Endüstrisi 
 

Kırk yıldan fazla bir süredir proteazlar, gıda ve karma 

yemlerin besin kalitesini iyileştirmek için katkı maddeleri 

olarak kullanılabilen protein hidrolizatlarının üretiminde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu enzimler sindirim 

bozukluğu ve gıda alerjisi olan hastalarda tedavi amaçlı 

uygulanabilir. Ticari olarak temin edilebilen proteazlara 

“SEB tender 70” örnek verilebilir. Bu enzim eti daha 

yenilebilir hale getirmek için kolajeni parçalar ve etin 

yumuşamasını sağlar. Gıda işlemede, proteazların başlıca 

uygulamaları tahıl ezme, mayalama, biranın 

berraklaştırılması, protein hidrolizatlarının üretimi ve 

peynir yapımıdır (Suberu ve ark., 2019). 
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Kozmetik endüstrisi 
 

Kozmetik endüstrisinde proteazlar, ciltteki keratin, 

elastin ve kolajeni birleştiren peptit bağlarının hidrolizini 

katalize eder. Bromelain ve papain gibi proteazlar, cildi 

yumuşatmak ve peeling için kullanılmıştır. Bu 

proteazların işlevi, ölen hücrelerin epidermisten 

uzaklaştırılarak hücre yenilenmesini sağlamaktır 

(Barthomeuf ve ark., 1992). 

 

İpekçilik  

 

Doğal ipeğin % 22-25’i serisin proteininden oluşur. Bu 

protein, ipek fibrillerine sert bir doku kazandırır ancak 

ipeğin parlaklığını ve beyazlığını azaltarak boyama 

sürecini etkiler. Geleneksel yöntemde serisinin 

proteininin uzaklaştırılması için ham ipek sabun ve soda 

ile kaynatılır ancak bu yolla üründe hem verim hem de 

kalite kaybı olur. Serisinin proteaz enzimi kullanılarak 

uzaklaştırılması, kaliteli ipek elde edilen çevre dostu bir 

uygulamadır (Joshi ve Satyanarayana, 2013). 
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Deterjan Endüstrisi 
 

Proteolitik enzimler, proteinli lekelerin çıkarılmasında 

kullanılmak üzere deterjan endüstrisinin ilgisini 

çekmektedir. Proteolitik enzimlerin çamaşır 

deterjanlarında aktif bileşenler olarak uygulanması ilk 

kez 1913'te önerildi. Ancak, proteolitik bir bakteri enzimi 

içeren ilk ticari deterjan 1956'da üretildi. Deterjan 

endüstrisi, normal deterjanlarla çıkarılması zor olan 

protein, pigment ve lipit lekelerini kumaşlardan çıkarmak 

için;  proteaz, lipaz ve amilaz gibi enzimleri kullanır. 

Normal deterjan kullanarak yüksek sıcaklıklarda ve 

kuvvetlice karıştırarak çoğu lekeyi çıkarmak 

mümkündür. Bununla birlikte, suyu ısıtmanın maliyeti 

yüksektir ve uzun süreli karıştırma veya çırpma 

kumaşların kalitesini tehlikeye atabilir. Bu nedenle 

proteazların kullanılması, protein lekelerini özellikle kan 

lekelerini çıkarmak için daha düşük sıcaklık ve kısa 

çalkalama sürelerinde yıkamaya izin verir. Bacillus 

suşlarından elde edilen proteazlar, bu enzimlerin 

alkalofilik doğası ve yüzey aktif maddeler, deterjanlar ve 

oksitleyici bileşiklerle temas ettiklerinde sergiledikleri 
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stabilite nedeniyle deterjan endüstrisinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Contesini ve ark., 2018). 

Deri Endüstrisi 
 

Deri endüstrisinde işlenmiş deri elde etmek için ham deri, 

ıslatma, kireçleme, tüy alma, kireç giderme, sıyırma, yağ 

giderme ve asitleme gibi farklı işlemlere tabi tutulur.  Bu 

aşamaların tümünde kireç, tuz, çözücüler ve sodyum 

sülfit gibi oldukça zehirli kimyasal kullanılır ve sonuçta 

ciddi çevre kirliliği meydana gelir. Kolajen deri 

yapısında bulunan ana proteindir. Deri işlemede, kolajen 

olmayan diğer proteinler ve peptidoglikanlar ortamdan 

uzaklaştırılmalıdır. Bu bileşenlerin çıkarılma derecesi, 

nihai deri yumuşaklığını ve dayanıklılığını belirler. Deri 

işlemeden kaynaklanan çevre kirliliği, kimyasallar yerine 

proteazlar gibi enzimlerin kullanılmasıyla kontrol 

edilebilir. Deri sektöründe istenmeyen proteinlerin 

çevreye duyarlı ve ucuz bir yöntemle ortadan kaldırılması 

önemli bir gerekliliktir (Aguilar ve Sato, 2018). 
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Kullanılmış Röntgen Filmlerinden Gümüşün Geri 
Kazanılması 
 

Metalik siyah gümüş içeren X-ışınlarının atık fotoğraf 

filmleri çok iyi bir gümüş geri dönüşüm kaynağıdır. 

Gümüş, X-ışını filminin jelatin tabakasında ağırlıkça % 

1.5 - 2 oranında bulunur. Gümüşün geri kazanılması için 

yakılan X-ışını filmleri, çevre kirliliğine neden olan kötü 

bir koku üretir.  Dünyadaki gümüş talebinin yaklaşık % 

18-20'si röntgen ve fotoğraf filmi gibi atık ürünlerden 

gümüşün elde edilmesiyle karşılanmaktadır. 
 

Tarım Zararlılarına Karşı Kullanımı 
 

Proteazlar çok sayıda tarımsal zararlıya karşı biyolojik 

kontrol ajanları olarak test edilmiştir. Birkaç nematod 

türünün ekinler için patojenik olduğu ve büyük ekonomik 

kayıplara yol açtığı bilinmektedir. Pochonia 

chlamydosporia ve Pseudomonas fluorescens CHAO'dan 

elde edilen proteazlar, kök düğüm nematodlarına karşı 

biyokontrol ajanları olarak faydalı bulunmuştur (Joshi ve 

Satyanarayana, 2013). 
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3. DENEYSEL YÖNTEM 

3.1. Biyolojik Materyalin İdentifikasyonu 
 

Bu çalışmada Siirt Billoris Kaplıcasından alınan çamur 

örneklerinden Dr. Veysi OKUMUŞ tarafından izole 

edilen B.licheniformis VO11 (Erişim Numarası: 

KJ842094.1) bakterisi biyolojik materyal olarak 

kullanıldı.  
 

Bakteri Kolonisi Hazırlama ve Biyokimyasal Testler 

 

Bu amaçla 10 gr çamur örneği 90 ml steril su içeren 

kapaklı cam şişelere aktarıdı. 1/10, 1/100 ve 1/1000 

olacak şekilde seyreltilen çamur örnekleri 80 °C’de 10 

dakika ısıtılarak spor oluşturan bakteriler dışında 

ortamdaki diğer mikroorganizmalar elimine edildi. 

Seyreltilmiş örneklerden NB- Agar besiyeri içeren petri 

kaplarına steril öze yardımıyla çizgi ekim yapılarak 37 

°C bir gece boyunca inkübasyona bırakıldı. Saf halde 

elde edilen koloniler birkaç kez alt kültüre alınarak 

saflıkları garanti altına alındı. Daha sonra sıvı NB 

besiyerine inoküle edilerek 37 °C’de bir gece 

inkübasyona bırakıldı (Abdalfatah, 2017). Bir gecelik saf 
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kültürlerin gliserol ile uzun süreli saklanabilecek formda 

stok kültürleri derin dondurucuda saklandı (650 µl 

gliserol+350 µl sıvı besiyerinde üretilen bir gecelik 

kültür). 

Saf halde izole edilen kültürlere, Gram boyama, spor 

boyama, nişasta hidrolizi, jelatin hidrolizi, kazein 

hidrolizi, üreaz, lipaz, katalaz ve hareket testleri 

yapilarak biyokimyasal, fizyolojik ve morfolojik 

özellikleri belirlendi (Yılmaz, 2018). 

3.2. Besiyeri ve Çözelti Hazırlama 

 

Nutrient Broth (NB) Sıvı Besiyeri 
 

1 litre saf suya ilave edilen 8 g NB tamamen çözüldü, 

100 ml’lik kapaklı cam şişelere 20-25 ml olacak şekilde 

konuldu. Otoklavda 20 dakika boyunca 121 °C'de 

sterilize edildi. Oda sıcaklığında soğutulan besiyerlerine 

ekim yapıldı (Şekil 1). 
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Şekil 1. SmF Sıvı Besiyerinde Bakteri Kültürleri 
 

Nutrient Agar (NA) Katı Besiyeri 

 

1 litre saf suya 20 g NA ilave edildi. Otoklavda 20 dakika 

boyunca 121 ° C'de sterilize edildi. Oda sıcaklığında 

yaklaşık 50 °C ‘ye soğutulan besiyeri plastik petri 

kaplarına 20-25 ml olacak şekilde konuldu. 

 

Tampon Çözeltiler 

 

pH: 7.0, 8.0 aralığında 0.1 M Tris-HCl tamponu,  pH: 

9.0, 10.0, 11.0 aralığında 0.1 M karbonat-bikarbonat 

tamponu kullanıldı. 
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Azokazein 

 

0.50 gram azokazein, 100 ml 0.1 M Tris-HCl 

tamponunda (pH: 8.0) çözdürüldü  

 3.3. Enzim Aktivite ve Protein Miktar Tayini 

 

Aktivite tayini Leighton’nun yöntemi modifiye edilerek 

yapıldı. 

 0,1 M Tris-HCl (pH: 8) tamponu içinde % 0,5 ‘lik ticari 

azokazein çözeltisi hazırlandı. 500 µl azokazein çözeltisi 

ile 250 µl enzim solüsyonu reaksiyon tüpünde 

karıştırıldıktan sonra 37 oC’ de 30 dakika inkübe edildi. 

Süre sonunda 2 ml % 10 ‘luk TCA çözeltisi ilavesiyle 

reaksiyon durduruldu. 15 dk +4 oC da inkübasyona 

bırakılan örnekler inkübasyon süresi sonunda 5000 rpm 

‘de 5 dk santrifüjlendi. 0,8 ml üst sıvı alınarak üzerine 

1.6 ml 1.8 N NaOH ilave edildikten sonra 420 nm ‘de 

absorbans ölçüldü (Leighton ve ark., 1973).  

Protein miktar tayini Lowry yöntemine göre yapıldı (Lowry 

ve ark., 1951). 
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3.4. SSF Fermantasyon Ortamının Optimizasyonu 
 

Uygun SSF Besiyerinin Belirlenmesi 
 

1500 µm substrat parça büyüklüğünde arpa kabuğu, 

buğday kabuğu, mercimek kabuğu, pirinç kabuğu ve muz 

kabuğu 3 gram tartılarak 100 ml kapaklı cam şişelere 

aktarıldı ve üzerine 10 ml saf su eklenerek 121 0C’de 20 
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dakika otoklavlandı (Şekil 2). Soğutulan besiyerleri bir 

gecelik bakteri kültürüyle 2000 µl (600 nm OD: 0.8) 

inoküle edildi. Optimum koşullarda fermantasyona 

bırakılan besiyerleri süzülerek alınan sıvı 8 dakika 6000 

rpm’de santrifüjlendi ve elde edilen üst sıvı ham enzim 

kaynağı olarak kullanıldı. 
 

 

Şekil 2.SSF Katı Besiyerleri 
 

Substrat Parça Büyüklüğünün Belirlenmesi 
 

500, 1000, 1500 ve 2000 μm çapında elek yardımıyla 

parça büyüklüğüne göre ayrılan substratlar, 3.0 gram 
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tartılıp 100 ml kapaklı cam şişelere konularak substratın 

üstüne 10 ml distile su ilave edildi ve otoklavanmak 

üzere hazırlandı. Otoklavdan alınan besiyerlerine 40 

oC’de NB ortamında büyümeye bırakılan bir gecelik 

bakteri kültüründen 2000 µl ekildi. Optimum inkübasyon 

süresinden sonra SSF besiyerinden santrifüjleme ile 

alınan üst sıvıdan enzim aktivite tayini yapıldı. 
 

Uygun İnkübasyon Süresinin Belirlenmesi 
 

 SSF besiyeri hazırlandıktan sonra kapaklı cam şişelere 

aktarılıp besiyeri otoklavanmak üzere hazırlandı. 

Otoklavdan alınan besiyerlerine 2000 µl bakteri ekimi 

yapıldı ve 24-144 saatlik inkübasyon sürelerinde her 24 

saatte bir örnekler alınarak enzim aktivite tayini yapıldı. 
 

Sıcaklığın Enzim Üretimine Etkisi 
 

SSF besiyeri hazırlandıktan sonra kapaklı cam şişelere 

aktarılıp besiyeri otoklavlanmak üzere hazırlandı. 

Otoklavdan alınan besiyerlerine 2000 µl bakteri ekildi ve 

30-60 oC inkübasyon sıcaklık aralığında optimum 

inkübasyon süresince bekletilen örneklere proteaz 

aktivite tayini yapıldı. 
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 pH’nın Enzim Üretimine Etkisi 
 

SSF besiyeri pH: 7.0-11.0 aralığında 10 ml tampon ile 

hazırlandıktan sonra kapaklı cam şişelere aktarılıp 

otoklavlanmak üzere hazırlandı. Otoklavdan alınan 

besiyerlerine 40 oC’de NB ortamında büyümeye bırakılan 

bir gecelik bakteri kültüründen 2000 µl ekim yapıldı. 

Optimum inkübasyon süresinden sonra SSF besiyerinden 

alınan üst sıvıdan aktivite tayini yapıldı. 
 

Uygun Substrat Miktarının Belirlenmesi  
 

1500 μm çapında mercimek kabuğu 1.0-6.0 gram 

aralığında tartılıp 100 ml kapaklı cam şişelere konularak 

substratın üstüne 10 ml tampon ilave edildi ve % 10-60 

nem aralığında (w/v) besiyeri otoklavanmak üzere 

hazırlandı. Otoklavdan alınan besiyerlerine 2000 µl 

bakteri ekimi yapıldı. Optimum inkübasyon süresinden 

sonra SSF besiyerinden santrifüjleme ile alınan üst 

sıvıdan enzim aktivite tayini yapıldı. 
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Çalkalama Hızının Belirlenmesi 
 

3.0 gram ve 1500 μm çapında mercimek kabuğu tartılıp 

100 ml kapaklı cam şişelere konularak otoklavanmak 

üzere hazırlandı. Otoklavdan alınan besiyerlerine 40 
oC’de NB ortamında büyümeye bırakılan bir gecelik 

bakteri kültüründen 2000 µl ekim yapıldı ve 60-180 rpm 

aralığında ayarlanan çalkalayıcılı inkübatöre bırakılan 

SSF besiyerinden alınan üst sıvıdan proteaz aktivite 

tayini yapıldı (Şekil 3). 
 

 

Şekil 3.Çalkalayıcı İnkübatörde SSF Besiyerleri 
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Ekim Miktarının Belirlenmesi 
 

3.0 gram mercimek kabuğu tartılıp 100 ml kapaklı cam 

şişelere konularak otoklavanmak üzere hazırlandı. % 5-

50 ekim miktarı olacak şekilde bakteri kültürü ilave 

edildi. Otoklavdan alınan besiyerlerine 40 oC’de NB 

ortamında büyümeye bırakılan bir gecelik bakteri 

kültüründen farklı miktarlarda ekim yapıldı. Optimum 

inkübasyon süresinden sonra SSF besiyerinden alınan üst 

sıvıdan enzim aktivite tayini yapıldı. 
 

Azot Kaynaklarının Enzim Üretimine Etkisi 
 

SSF katı besiyerine substratın % 1’i oranında farklı azot 

kaynakları (maya ekstraktı, amonyum asetat, amonyum 

sulfat, tripton, glisin, üre ve pepton) eklendikten sonra 

kapaklı cam şişelere aktarılan besiyeri otoklavlanmak 

üzere hazırlandı. Otoklavdan alınan besiyerlerine 40 

oC’de NB ortamında büyümeye bırakılan bir gecelik 

bakteri kültüründen 2000 µl ekim yapıldı. Optimum 

inkübasyon süresinden sonra SSF besiyerinden alınan üst 

sıvıdan aktivite tayini yapıldı. 
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Karbon Kaynaklarının Enzim Üretimine Etkisi 
 

SSF katı besiyerine substratın % 1’i oranında farklı 

karbon kaynakları (glikoz, galaktoz, mannoz, ksiloz, 

fruktoz, sükroz, laktoz) eklendikten sonra kapaklı cam 

şişelere aktarılan besiyeri otoklavlanmak üzere 

hazırlandı. Otoklavdan alınan besiyerlerine 40 oC’de NB 

ortamında büyümeye bırakılan bir gecelik bakteri 

kültüründen 2000 µl ekimi yapıldı ve optimum 

inkübasyon süresinden sonra proteaz aktivite tayini 

yapıldı. 
 

Metallerin Enzim Üretimine Etkisi 
 

SSF besiyeri hazırlandıktan sonra, metal çözeltileri 

substratın % 0.1’i oranında kapaklı cam şişelere aktarılıp 

besiyeri otoklanmak üzere hazırlandı. Otoklavdan alınan 

besiyerlerine 2000 µl bakteri ekimi yapıldı ve optimum 

inkübasyon süresinden sonra aktivite tayini yapıldı. 
 

Surfaktanların Enzim Üretimine Etkisi 
 

SSF besiyeri hazırlandıktan sonra yüzey aktif maddeleri 

olan Tweenler (Tween 20, 40, 80) ve Triton X100 

çözeltilerinden substratın % 0.5’i oranında kapaklı cam 
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şişelere aktarılıp besiyeri otoklavanmak üzere hazırlandı. 

Otoklavdan alınan besiyerlerine 40 oC’de NB ortamında 

büyümeye bırakılan bir gecelik bakteri kültüründen 1000 

µl ekimi yapıldı. 
 

Proteaz Çeşidinin Belirlenmesi 
 

Proteaz çeşidinin belirlenmesi amacıyla serin proteaz 

inhibitörü olan PMSF (Fenilmetilsülfonil florür) ve 

metaloproteaz inhibitörü olan EDTA (Etilendiamin 

tetraasetik asit) kullanıldı. 

 3.5. Üretilen Proteazın Endüstriyel Kullanıma 
Uygunluğunun Belirlenmesi 

 

Enzim Stabilitesi Üzerine Sıcaklık Etkisi 
  

Enzim stabilitesi üzerine sıcaklık etkisini belirlemek için 

üretilen enzim, 50-90 ºC aralığındaki sıcaklıklarda, 60-

300 dakika arasında ön inkübasyona bırakıldı. Ön 

inkübasyon süresi sonunda proteaz aktivite tayini yapıldı. 

 

Enzim Stabilitesi Üzerine pH Etkisi  
 

Enzim stabilitesi üzerine sıcaklık etkisini belirlemek için 

üretilen enzim, 7.0-11.0 aralığındaki pH’larda, 60-300 
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dakika arasında ön inkübasyona bırakıldı. Ön inkübasyon 

süresi sonunda proteaz aktivite tayini yapıldı. 

Enzimin Deterjan Endüstrisinde Kullanılabilirliği 
 

Enzimin deterjan endüstrisinde kullanılabilirliğini test 

etmek için, 250 μl ham enzim üzerine 250 μl  % 0.5’lik 

Ariel, Alo, Omo ve Tursil deterjan çözeltileri eklendi. 37 

ºC’de 60 dakika ön inkübasyona bırakıldı. Ön 

inkübasyon süresi sonunda proteaz aktivite tayini yapıldı. 
 

4. BULGULAR 

4.1. Proteaz Üretimi İçin Uygun İzolat Seçimi 
 

Proteaz üretimi için NB sıvı besiyerinde yapılan ön 

çalışma sonuçlarına göre yüksek oranda enzim 

üretebilme kapasitesinden dolayı (Rölatif enzim 

aktivitesi: VO11 % 100 ± 2,33) sonraki çalışmalarda 

VO11 izolatı kullanıldı (Şekil 4). 
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Şekil 4. Proteaz Üretimi İçin Uygun Mikroorganizma Seçimi 
 

4.2. VO11’nin Morfolojik ve Biyokimyasal 

Özellikleri 
 

Tablo 4’de VO11 izolatına ait morfolojik ve 

biyokimyasal özellikler verilmiştir. Bu sonuçlara göre 

izolatın Gram pozitif, sentral spor oluşturan (Şekil 5-6), 

çubuk şekilli, hareketli ve oksijenli solunum yaptığı 

belirlendi. İzolatın optimum gelişim gösterdiği pH 7.0 ve 

sıcaklık 45 °C olarak tespit edildi.  
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Tablo 4.VO11’in Biyokimyasal Özellikleri 
 

Özellikler VO11(KJ842094.1) 

Gram Boyama + 

Spor Oluşturma Sentral 

Hücre Şekli Çubuk 

Gelişme Sıcaklığı 40-70°C 

Opt.45°C 

Büyüme pH’sı 5.0-10.0 

Opt. 7.0 

Oksijenli solunum + 

Hareket Yeteneği + 

Kazein Hidrolizi + 

Nişasta Hidrolizi + 

Lipaz Aktivitesi + 

Katalaz Aktivitesi + 

Jelatinaz + 

 

İzolatın kazein ve nişastayı parçaladığı, jelatinaz, lipaz ve 

katalaz (Şekil 7) aktivitesine sahip olduğu belirlendi. 
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Şekil 5. VO11 İzolatının Gram Boyama Fotoğrafı 
 

 

Şekil 6. VO11 izolatının Spor Boyama Fotoğrafı 
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Şekil 7. Katalaz Aktivitesi 

4.3. VO11’in 16S rRNA Dizi Analizi Ve 

Dendogram Gösterimi 
 

Siirt Billoris Kaplıcalarından alınan çamur örneklerinden 

bakteri izolasyonu gerçekleştirildi. Çamur örnekleri 80 
oC’de 10 dakika ısıtılarak spor oluşturan bakteriler 

dışında ortamdaki diğer mikroorganizmalar elimine 

edildi. Birkaç kez alt kültüre alınan bakteriler saf 

koloniler halinde elde edildi (Yılmaz, 2018). Bakteriler 

İTÜ Teknokent IONTEK Laboratuvarlarına gönderildi ve 

16S rRNA dizi analizleri yapıldı. VO11 izolatının diğer 
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Bacillus türleriyle olan evrimsel ilişkileri Şekil 8’de 

verildi.  

 

VO11’in  16S rRNA dizi analizi 
 

GAATGGTGGCAGGTACAGAGTAACTGTCAAGTCGAGCGG

ACCGACGGGAGCTTGCTCCCTTAGGTCAGCGGCGGACGGC

TTTTAACACGTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAAC

TCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGGATGCTTGATTGAACC

GCATGGTTCAATCATAAAAGGTGGCTTTTAGCTACCACTTA

CAGATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAC

GGCTCACCAAGGCGACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGT

GATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTA

CGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAA

GTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCG

GATCGTAAAACTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTACCGTT

CGAATAGGGCGGCACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCC

ACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGT

GGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGC

AGGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAA

CCGGGGAGGGTCATTGGAAACTGGGGAACTTGAGTGCAG

AAGAGGAGAGTGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGT

AGAGATGTGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTCTCT

GGTCTGTAACTGACGCTGAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGC

GAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGA

TGAGTGCTAAGTGTTAGAGGGTTTCCGCCCTTTAGTGCTGC

AGCAAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGGTCGC

AAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAA

GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAA

CCTTACCAGGTCTTGACATCCTCTGACAACCCTAGAGATA

GGGCTTCCCCTTCGGGGGCAGAGTGACAGGTGGTGCATGG

TTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCG

CAACGAGCGCAACCCTTGATCTTAGTTGCCAGCATTCAGTT

GGGCACTCTAAGGTGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAA

AGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTG

GGCTACACACGTGCTACAATGGGCAGAACAAAGGGCAGC

GAAGCCGCGAGGCTAAGCCAATCCCACAAATCTGTTCTCA

GTTCGGATCGCAGTCTGCAACTCGACTGCGTGATGCTGGA
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ATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCACGGTGAATACG

TTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAAGCGCGAGAG

TTTGTAACACCCGAAGTCGGTGAGGTAACCTTTGGAGCCA

GCTTGTCG 

 
Şekil 8. VO11’in Yakın Türler İle Dendogram Gösterimi 

4.4. Substrat Seçimi ve İnkübasyon Zamanının 
Tespit Edilmesi 

 

1500 µm substrat parça büyüklüğünde arpa kabuğu, 

buğday kabuğu, mercimek kabuğu, pirinç kabuğu ve muz 

kabuğu 3 gram tartılarak 100 ml kapaklı cam şişelere 

aktarıldı ve VO11 izolatından 2.0 ml ekim yapıldı. 

Çalkalamalı inkübatörde 40 C’de fermantasyona 

bırakılan besiyerlerinden 24-144. saatleri arasında 

örnekler alınarak proteaz aktivite tayini yapıldı. En 

yüksek rölatif enzim aktivitesi 72. saatte mercimek 

kabuğunda elde edildi (Şekil 9). Mercimek kabuğunda 

24-72 saat arasında hızla artan enzim üretiminin 96, 120 

ve 144. saatlerde azalarak devam ettiği gözlendi. 
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Mercimek kabuğundan sonra en yüksek enzim üretimi 

buğday kabuğunda (% 41.9±1.55) 120. saatte kaydedildi.  

 

Şekil 9. Farklı Substratlarda Rölatif Proteaz Aktivitesi 

4.5. Uygun Substrat Parça Büyüklüğünün Tespit 

Edilmesi  
 

VO11 izolatında proteaz üretimi için uygun parça 

büyüklüğünü belirlemek için, besi ortamı olarak farklı 

boyutlarda (500, 1000, 1500 ve 2000 µm) mercimek 

kabuğu kullanıldı. 72 saatlik inkübasyon süresi sonunda 

en yüksek rölatif enzim aktivitesi 1500 µm parça 

büyüklüğünde elde edildi (Şekil 10). 500 µm parça 

büyüklüğünden 1500 µm büyüklüğe doğru enzim üretimi 

artarken, 2000 µm parça büyüklüğünde enzim üretiminde 
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yaklaşık % 15 oranında düşüş görüldü. En düşük verim 

500 µm parça büyüklüğünde belirlendi. 

 

 
 

Şekil 10. Farklı Substrat Parça Büyüklüğünde Rölatif Proteaz 
Aktivitesi (Substrat: Mercimek Kabuğu) 

4.6. Sıcaklığın Enzim Üretimine Etkisi 

 

VO11 izolatında sıcaklığın proteaz üretimine etkisini 

belirlemek için, 1500 µm parça büyüklüğünde mercimek 

kabuğu kullanılarak, 72 saatlik inkübasyon süresi 

sonunda en yüksek rölatif enzim aktivitesi 40 oC’de elde 

edildi (Şekil 11). Fermantasyon ortamının sıcaklığı 

30oC’den 40 oC’ye çıkarıldığında enzim üretiminde iki 

kattan fazla artış kaydedildi. 40 oC’nin üzerinde 
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sıcaklıklarda, 60 oC’ye yaklaştıkça enzim üretiminde 

azalma kademeli olarak görüldü. En düşük rölatif aktivite 

% 41,2 olarak 30 oC sıcaklıkta kaydedildi. 
 

 

Şekil 11. Farklı Sıcaklıklarda Rölatif Proteaz Aktivitesi (Substrat: 

Mercimek Kabuğu) 
 

4.7. pH’nın Enzim Üretimine Etkisi 

 

VO11 izolatında fermantasyon ortamına eklenen farklı 

pH’daki tamponların proteaz üretimine etkisini 

belirlemek için, 1500 µm parça büyüklüğünde mercimek 

kabuğu kullanılarak, 72 saatlik inkübasyon süresi 

sonunda en yüksek rölatif enzim aktivitesi pH 8.0’de elde 

edildi (Şekil 12). Fermantasyon ortamının pH’sı 7.0’den 
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8.0’e çıkarıldığında enzim üretiminde artış kaydedildi. 

Optimum pH 8.0’den pH 11.0’e doğru çıkarıldığında 

enzim üretiminde kademeli olarak azalma görüldü. 

 

 

 

Şekil 12. Farklı pH’larda Rölatif Proteaz Aktivitesi (Substrat: 

Mercimek Kabuğu, Sıcaklık: 40 oC) 

 

4.8. Substrat Miktarının Enzim Üretimine Etkisi 

 

1500 μm çapında mercimek kabuğu 100 ml kapaklı cam 

şişelerde % 10-60 aralığında (w/v) substrat içerecek 

olacak şekilde 40 oC’de 72 saat inkübe edildi. 

Fermantasyon ortamının substrat oranı % 30’a 

ayarlandığında en yüksek enzim üretimi gözlendi (Şekil 

13). Optimum substrat oranından uzaklaştıkça hem % 
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30’un altında hem de üstündeki oranlarda enzim rölatif 

aktivitesinde azalma izlendi. 

 
Şekil 13. Farklı Substrat Miktarlarındaki Rölatif Proteaz Aktivitesi 
(Substrat: Mercimek Kabuğu, Sıcaklık: 40 oC, pH:8.0) 

4.9. Çalkalama Hızının Enzim Üretimine Etkisi 
 

Proteaz üretimindee en uygun çalkalama hızını tespit 

etmek amacıyla, SSF besiyerleri 60-180 rpm aralığında 

çalkalayıcı inkübatörde fermantasyona bırakıldı. Şekil 

14’te görüldüğü gibi VO11 izolatında çalkalama hızı 60 

rpm’den kademeli olarak 120 rpm’e yükseltildiğinde 

enzim üretiminde artış meydana geldiği, 120 rpm 

çalkalama hızında en yüksek enzim üretim seviyesine 
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ulaşıldığı görüldü. 120 rpm’den daha yüksek hızlarda 

enzim üretiminin çalkalama hızı arttıkça kademeli olarak 

azaldığı gözlendi. 
  

 

 
 

Şekil 14. Farklı Çalkalama Hızlarında Rölatif Proteaz Aktivitesi 
(Substrat: Mercimek Kabuğu, Sıcaklık: 40 oC, pH:8.0, Substrat 

Miktarı: % 30) 

4.10. Ekim Miktarının Enzim Üretimine Etkisi 
 

3.0 gram mercimek kabuğu tartılıp 100 ml kapaklı cam 

şişelere konularak otoklavanmak üzere hazırlandı. % 5-

50 ekim miktarı olacak şekilde (0.5-5.0 ml) bakteri 

kültürü ilave edildi. 1500 µm parça büyüklüğünde 

mercimek kabuğundan, 72 saatlik inkübasyon süresi 

sonunda en yüksek enzim üretimi % 10-20 aralığındaki 
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inokülüm hacminden elde edildi (Şekil 15). İnokülüm 

hacmi % 5 olarak seçildiğinde enzim üretiminin çok 

düşük olduğu belirlendi. % 50 inokülüm hacminde rölatif 

enzim aktivitesi % 62.4 olarak belirlendi. Çalışmanın 

sonraki bölümlerinde % 20 oranında ekim miktarının 

kullanılması uygun görüldü. 
 

 

Şekil 15. Farklı Ekim Miktarlarında Rölatif Proteaz Aktivitesi 

(Substrat: Mercimek Kabuğu, Sıcaklık: 40 oC, pH:8.0, Substrat 

Miktarı % 30, Çalkalama Hızı:120 rpm) 

4.11. Azot Kaynaklarının Enzim Üretimine Etkisi 
 

Protein miktar tayiniyle beraber bu parametrede spesifik 

aktivite ölçüldü. Tablo 5’de görüldüğü gibi azot kaynağı 

eklenmeyen kontrol grubundan en yüksek enzim üretimi 

gözlendi (2965.3 ± 38.9 U/g). SSF katı besiyerine 



 
60 BİTKİSEL ATIKLAR KULLANARAK ENDÜSTRİYEL PROTEAZ 

ENZİMİNİN ÜRETİMİ 

substratın % 1’i oranında farklı azot kaynakları eklenen 

besiyerlerinde inorganik azot kaynakları olan amonyum 

asetat ve amonyum sulfat eklenen fermantasyon 

ortamlarında, organik azot kaynaklarına göre daha iyi 

sonuç alındı. Maya ekstraktı, üre tripton ve pepton 

eklenen besiyerlerinde enzim üretimi farklı oranlarda 

düşüş gösterdi.  
 

Tablo 5. Farklı Azot Kaynaklarında Spesifik Proteaz Aktivitesi 

(Substrat: Mercimek Kabuğu, Sıcaklık: 40 oC, pH:8.0, Substrat 

Miktarı % 30, Çalkalama Hızı:120 rpm, Ekim Miktarı:% 20) 
 

Azot Kaynakları  
(%1) 

Spesifik Aktivite  

(U/g) 

Kontrol 2965.3 ± 38.9 

Maya ekstraktı 2128.6 ± 24,6 

Amonyum asetat 2847.1 ± 71.5 

Amonyum sülfat 2926.2 ± 53.8 

Tripton 2469.6 ± 29.7 

Glisin 2596.1 ± 48.4 

Üre 1986.9 ± 31.5 

Pepton 2368.6 ± 41.2 
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4.12. Karbon Kaynaklarının Enzim Üretimine 
Etkisi 

 

Farklı karbon kaynaklarının kullanıldığı deney grubunda 

en yüksek enzim üretimi maltoz eklenen besi ortamında 

gözlendi (3258.9 ± 45.2 U/g) Enzim üretiminde maltozu 

glikoz ve ve galaktozun takip ettiği belirlendi. Bu üç 

karbon kaynağının dışında fruktoz, sükroz ve laktozun 

enzim üretimini arttırmadığı hatta farklı oranlarda üretimi 

düşürdüğü tespit edildi. En düşük enzim verimi ortama 

mannoz ve ksiloz eklendiğinde kaydedildi (Tablo 6). 

 

Tablo 6. Farklı Karbon Kaynaklarında Spesifik Proteaz Aktivitesi 
(Substrat: Mercimek Kabuğu, Sıcaklık: 40 oC, pH:8.0, Substrat 

Miktarı % 30, Çalkalama Hızı:120 rpm, Ekim Miktarı:% 20) 
 

Karbon Kaynakları  
(% 1) 

Spesifik Aktivite  

(U/g) 

Kontrol 2965.3 ± 38.9 

Glukoz 3152.1 ± 56.5 

Galaktoz 3075.8 ± 49.1 

Mannoz 2414.6 ± 36.4 

Ksiloz 2523.2 ± 29.8 

Fruktoz 2781.5 ± 35.2 

Sukroz 2934.2 ± 42.7 

Laktoz 2823.3 ± 38.5 

Maltoz 3258.9 ± 45.2 
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4.13. Metallerin Enzim Üretimine Etkisi 
 

Farklı metallerin SSF substratının % 0.1’i oranında 

fermantasyon ortamına eklenerek yapıldığı bu çalışmada 

en yüksek enzim üretimi MgCl2 içeren besi ortamında 

elde edildi (Tablo 7). Enzim üretiminde magnezyum 

içeren besi ortamını kalsiyumun izlediği belirlendi. 

Magnezyum ve kalsiyum dışında, bakır ve çinkonun 

enzim üretiminde kısmi azalmaya yol açtığı gözlendi. 

Civa ve kadmiyumun ise enzim üretimini büyük oranda 

inhibe ettiği belirlendi. 

 

Tablo 7. Farklı Metallerin Varlığında Spesifik Proteaz Aktivitesi 
(Substrat: Mercimek Kabuğu, Sıcaklık: 40 oC, pH:8.0, Substrat 

Miktarı % 30, Çalkalama Hızı:120 rpm, Ekim Miktarı:% 20, Karbon 
Kaynağı: % 1 Maltoz) 

 

Metaller 

(% 0.1) 

Spesifik Aktivite (U/g) 

Kontrol 3265.3 ± 38.9  
CaCI2 3529.8 ± 41.6  

ZnCI2 2981.4 ± 35.1  

MnCl2 2745.7 ± 31.8  

HgCl2   425.6 ± 13.8  

MgCI2 3836.4 ± 39.2  

BaCI2 3075.3 ± 32.5 

CuSO4 3148.4 ± 25.2 
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4.14. Surfaktanların Enzim Üretimine Etkisi 
 

Farklı surfaktanların SSF substratının  % 0.5’i oranında 

fermantasyon ortamına eklenerek yapıldığı bu çalışmada 

en yüksek enzim üretimi Triton X100 ilave edilen deney 

grubunda belirlendi (Şekil 16). Tween 20 ve Tween 40 

ilave edilen besi ortamlarında enzim üretiminin kontrole 

göre düşük oranda da olsa arttığı, Tween 80 ilave edilen 

besiyerinde ise enzim üretiminin azaldığı tespit edildi. 
 

 

Şekil 16. Farklı Surfaktanların Varlığında Rölatif Proteaz Aktivitesi 
(Substrat: Mercimek Kabuğu, Sıcaklık: 40 oC, pH:8.0, Substrat 

Miktarı % 30, Çalkalama Hızı:120 rpm, Ekim Miktarı:% 20, Karbon 

Kaynağı: % 1 Glikoz, Metal: % 0.1 MgCl2) 
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4.15. Enzimin Endüstriyel Kullanıma 
Uygunluğunun Belirlenmesi 

 

Enzim Stabilitesi Üzerine Sıcaklık Etkisi 
  

VO11 izolatından elde edilen ham enzimin farklı 

sıcaklıktaki stabiliteleri incelendiğinde, enzim 50 ve 90 

ºC’de 300 dakikalık ön inkübasyona bırakıldığında 

aktivitesini sırasıyla % 90.2 ve % 75.4 oranında   

koruduğu tespit edildi. 60 dakikalık ön inkübasyona 

bırakılan enzimde 50-70 ºC’deki sıcaklıklarda aktivite 

kaybı görülmedi. 80 ve 90 ºC’deki sıcaklıklarda yaklaşık 

% 3 oranında çok düşük bir aktivite kaybı belirlendi 

(Şekil 17). 

 

 
Şekil 17.VO11 İzolatina Ait Proteazın Zamana Bağlı Sıcaklık 
Stabilitesi 
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Enzim Stabilitesi Üzerine pH Etkisi  
 

VO11 izolatından elde edilen ham enzimin farklı pH’daki 

stabiliteleri incelendiğinde, enzimin en kararlı olduğu pH 

derecesinin 10.0 olduğu belirlendi (Şekil 18). pH 10’da 

180 ve 300 dakikalık ön inkübasyona bırakılan enzimde 

aktivite sırasıyla % 94.2 ve % 90.7 olarak tespit edildi. 

pH 7.0 ve 10.0’da 300 dakikalık ön inkübasyona 

bırakılan enzimde aktivitede düşüş gözlendi ve  sırasıyla 

% 60.8 ve % 65.3 olarak kaydedildi. 

 

Şekil 18.VO11 İzolatina Ait Proteazın Zamana Bağlı pH Stabilitesi 
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Enzim Stabilitesi Üzerine Deterjan Etkisi 

 

Enzimin deterjan endüstrisinde kullanılabilirliğini test 

etmek amacıyla yapılan çalışmada, ham enzim  % 0.5’lik 

deterjan çözeltileri ile 37 ºC’de 60 dakika inkübe edildi. 

Enzimin Tursil ile inkübe edilmesiyle herhangi bir 

aktivite kaybı görülmedi. Omo ve Alo ile inkübe 

edildiklerinde sırasıyla % 91.5 ve % 90.2 aktivite 

kaydedildi. En fazla aktivite kaybı Ariel kullanıldığında 

(% 86.5) görüldü (Şekil 19).   

 

 
 
Şekil 19.VO11 İzolatina Ait Proteazın Deterjanlara Karşı Stabilitesi 
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4.16. Proteaz Çeşidinin Belirlenmesi 
 

Yaygın olarak kullanılan serin proteaz inhibitörü olan 

PMSF (Fenilmetilsülfonil florür) ve metaloproteaz 

inhibitörü olan EDTA (Etilendiamin tetraasetik asit) 

kullanılarak yapılan inhibisyon çalışmasında, 3 mM 

PMSF ilave edilen ortamda proteaz enzimin büyük 

oranda inhibe olduğu gözlendi. PMSF ile inhibe olan 

VO11’in ürettiği enzimin alkalin serin proteaz olduğu 

belirlendi. Elde edilen enzimin, endüstriyel olarak en 

fazla kullanım alanı bulan alkalin serin proteaz olması, 

çalışmanın önemini arttırmaktadır.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bakteriler belli çevresel koşullarda kullandıkları 

substratları metabolize ederek büyürler. Doğada, aynı 

türün birçok suşu enzim üretmek için genellikle, karbon 

ve azot kaynakları, optimum sıcaklık, pH ve diğer 

faktörlerde farklılık gösterirler. Bu nedenle, laboratuvar 

koşullarında farklı Bacillus türlerinden yüksek oranda 

enzim üretimini sağlamak için optimum koşulların tespit 

edilmesi gereklidir. 

 

Çalışmamızda yeni izole edilen bakterinin 

B.licheniformis VO11’in (Erişim Numarası: KJ842094.1) 

serin proteaz dışında α-amilaz, lipaz ve β-galaktozidaz 

enzimlerini de farklı miktarlarda ürettiği tespit edildi. Bu 

yönüyle VO11’in biyoteknolojik olarak geniş kullanım 

alanına sahip olduğu belirlendi. Çalışmamızda en fazla 

kullanılan endüstriyel enzim olan proteazın hızlı, kolay 

ve ekonomik olarak üretimi için gerekli olan bütün 

parametreler optimize edildi. Biyoteknolojik çalışmalarda 

Bacillus cinsi bakteriler sıklıkla tercih edilmektedir. 

Bunun en önemli sebebi bu cinsin patojen olmamasıdır 

(Özdemir ve ark., 2012; Uyar ve Baysal, 2004). 
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SSF’de substrat olarak genellikle tarımsal atıklar 

kullanılır. Çalışmamızda kullanılan arpa kabuğu, buğday 

kabuğu, mercimek kabuğu, pirinç kabuğu ve muz kabuğu 

içerisinde en yüksek enzim üretimi, mercimek kabuğunda 

tespit edildiği için, sonraki bütün parametreler bu katı 

substrat ile gerçekleştirildi. 
 

Mercimek kabuğunun katı substrat olarak kullanılmasıyla 

gerçekleştirilen inkübasyon süresini belirleme 

çalışmasında, optimum inkübasyon süresinin 72 saat 

olduğu tespit edildi. Uyar ve Baysal (2004) topraktan 

izole ettikleri Bacillus sp. kullanarak yaptıkları çalışmada 

SSF tekniğiyle proteaz üretimi gerçekleştirmişlerdir. 

Araştırmacılar buğday kepeği ve mercimek kabuğunu 

substrat olarak kullandıklarında en uygun inkübasyon 

süresini 24 saat olarak rapor etmiştir. Yaptığımız 

çalışmada 72. saat olan optimum inkübasyon süresi 

araştırmacıların çalışmasına göre daha uzun bir süredir. 

Ancak yeni izole edilen VO11 izolatından yüksek oranda 

enzim üretimi sağlandığı için inkübasyon süresinin daha 

uzun olması gözardı edilebilir bir durumdur. 72. saatten 
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sonra enzim üretiminin düşmesi, kullanılan katı 

substratın yapısının zamana bağlı olarak bozulması ve 

enzimin fermantasyon ortamındaki diğer bileşiklerden 

etkilenmesiyle denatüre olmasıyla açıklanabilir. Zamana 

bağlı olarak proteolitik aktiviteye sahip enzimlerin 

fermantasyon ortamına sekresyonu ile üretmeye 

çalıştığımız proteazın üretiminin zamanla azalması 

açıklanabilir (Uyar ve Baysal, 2004; Krishna ve 

Chandrasekaran, 1996). 

 

Mikroorganizma tarafından en kısa sürede enzim 

üretiminin gerçekleştirilmesi, inkübasyon zamanının kısa 

olması ile önemli avantaj sağlar (Smitt ve ark., 1996). 

İnkübasyon süresi optimum süreye yaklaştıkça, enzim 

üretiminde artış olur, ancak en uygun üretim sağlanan 

zamandan sonra üretim kadameli olarak azalır. Bunun 

sebebi, durağan fazda yüksek olan enzim üretiminin 

bakterilerin ölüm fazına geçişi ile birlikte doğal olarak 

düşmesidir (Sivakumar ve ark., 2012). Bunun dışında 

fermantasyon ortamındaki besinlerin azalması, bozulması 

ve atık maddelerin ortamda birikmesi de ölüm fazına 

geçişi hızlandırır. 
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Büyüme ortamının pH'ı organizmada morfolojik 

değişiklikler ve organizma tarafından üretilen enzimlerin 

sekresyonunu indüklemek için önemlidir. Enzim üretimi 

için en uygun pH belirleme çalışmasında, fermantasyon 

ortamının pH 7.0-11.0 aralığında ayarlanmasıyla yüksek 

oranda serin proteaz üretiminin olduğu ancak en yüksek 

üretimin pH 8.0’de elde edildiği belirlendi. Lazim ve ark. 

(2009) Streptomyces sp. CN902 kullanarak yaptıkları 

çalışmada SSF yöntemiyle alkalin proteaz üretimi 

yapmışlardır. Araştırmacılar buğday kepeği ve kıyılmış 

hurma çekirdeklerini karıştırarak substrat olarak 

kullandıklarında, enzim üretiminde en uygun pH’yı 9.0 

olarak belirlemiştir. Johnvesly ve Naik (2001) Bacillus sp 

JB-99’dan elde ettikleri alkalin proteaz için optimum 

pH’yı 11.0 olarak tespit etmiştir.Sonuçlarımız 

araştırmacıların bulgularını destekler nitelikte olup, yeni 

izole edilen VO11 hem pH 9.0 hem de pH 11.0’de 

yüksek oranda enzim üretmiştir. 
 

Sıcaklık, mikroorganizmaların büyümesini ve 

metabolitlerin üretimini kontrol eden kritik bir çevresel 

faktör olup genellikle bir organizmadan diğerine sıcaklık 
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ihtiyacı değişiklik gösterir (Banargee ve Bhattacharya, 

1992; Kumar ve Takagi, 1999). Enzim üretimi üzerine 

sıcaklık etkisi incelendiğinde, maksimum verimin 40 C 

sıcaklıkta elde edildiği tespit edildi. Mukherjee ve ark. 

(2008) patates kabuğunu substrat ve mikroorganizma 

olarak Bacillus subtilis kullanarak yaptıkları çalışmada 

en uygun enzim üretiminin 37-45 C aralığında olduğunu 

rapor etmişlerdir. Yaptığımız çalışmada 45 C olan 

optimum enzim üretim sıcaklığı araştırmacıların çalışma-

sını desteklemektedir.  
 

Mikroorganizmaların doğal koşullarda ürettikleri 

proteazların üretiminde ortam şartları çok önemlidir. 

Özellikle ortamda bulunan karbon kaynakları, azot 

kaynakları ve metaller gibi bileşenler proteaz üretimini 

arttırabilirler. Mercimek kabuğu kullanarak yaptığımız 

çalışmada, yeni izolatın ekstra azot kaynağına ihtiyaç 

duymadığı belirlendi. Ancak inorganik azot kaynakları 

olan amonyum asetat ve amonyum sulfat eklenen 

fermantasyon ortamlarında, organik azot kaynaklarına 

göre daha iyi sonuç alındığı görüldü. Mukherjee ve ark. 

(2008) patates kabuğunu substrat ve mikroorganizma 
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olarak Bacillus subtilis kullanarak yaptıkları çalışmada 

ortama maltoz eklenmesi ile proteaz üretiminin 

indüklendiğini rapor etmişlerdir. Yaptığımız çalışma, 

araştırıcıların bulgusunu destekler nitelikte olup, farklı 

karbon kaynaklarının kullanıldığı deney grubunda en 

yüksek enzim üretimi maltoz eklenen besi ortamında 

gözlendi. Çalışma sonuçları VO11 izolatının özellikle 

azot olmak üzere, ilave karbon ve azot kaynağına zorunlu 

ihtiyaç duymadığını göstermektedir. Bu durum enzim 

üretiminde maliyetin önemli oranda düşmesini sağlamak-

tadır. 
 

Yapılan çalışmalarda, katı substratın başlangıç nem 

oranının SSF sürecini önemli derecede etkilediği rapor 

edilmiştir. Fermantasyon ortamında nem oranının 

artmasıyla substrat por açıklığı azalır ve bu durum 

substrat yüzeyinde difüzyonu engelleyen bir bariyer 

oluşmasına neden olur. Bu durumun aksine fermantasyon 

ortamında nem miktarının az olması katı substratın 

çözünürlüğünün düşmesine neden olur. Her iki durumda 

da katı substrattan yeterince faydalanamayan mikroorga-
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nizmanın metabolik faaliyetlerinde düşme meydana gelir 

ve enzim üretimi azalır (Kaya ve ark., 2003). 

 

Enzim üretimine surfaktanların etkisini tespit etmek için 

yapılan çalışmada, Triton X100 ilave edilen ortamda 

enzim üretiminin arttığı saptandı. Surfaktanlar yüzey 

aktif maddeler olup hücre zarındaki porların 

genişlemesini sağlar. Endüstriyel olarak enzim üretimi 

çalışmalarında bu aktif maddeler sıklıkla kullanılır. 

Enzim üretim süreçlerinde, surfaktanların yüksek 

konsantrasyonda kullanılması sitotoksik etkilerinden 

dolayı verimin düşmesine yol açabilir.Uygun 

konsantrasyonda kullanılan surfaktanlar bakteri hücre 

duvarındaki bulunan por açıklığını arttırarak üretilen 

enzimlerin daha yüksek oranda hücre dışına çıkmasını 

sağlar. 
 

Çalışma kapsamında yapılan enzim inhibisyon 

deneyinde, elde edilen enzimin PMSF ile inhibe olduğu 

belirlendi. Bu durum enzimin aktif bölgesinde serin 

bulunduğunu ve enzimin alkalin serin proteaz olduğunu 

göstermektedir. Üretimi için optimizasyon çalışması 

yapılan enzimin, dünya enzim pazarında en fazla talep 
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gören ve endüstriyel olarak en fazla kullanım alanı bulan 

alkalin proteaz olması, elde edilen sonuçların önemini 

göstermektedir.  
 

Çalışma sonuçlarından görüldüğü gibi mercimek kabuğu 

kullanılarak, SSF yöntemi ile, yeni izole edilen VO11 

izolatından yüksek oranda proteaz üretimi sağlandı. 

Ticari deterjanlarla ve geniş sıcaklık-pH aralıklarında 

enzimin stabil kaldığı tespit edildi. Bu durum enzimin 

özellikle deterjan endüstrisi olmak üzere, kağıt sanayi, 

dericilik ve gıda sanayisinde kullanıma uygun olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca katı substrat olarak tarımsal atık 

kullanıldığından, enzimin kolay, hızlı ve ekonomik 

olarak üretimi mümkün hale geldi. Ayrıca kullandığımız 

yöntemde, bitkisel organik atıkların birikmesinin önüne 

geçilerek, çevre kirliliğinin önlenmesinde yarar 

sağlanabilir. 
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