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Bu çalışmada topraktan izole edilmiş yeni bir fungal kaynaktan lipaz üretimi
amaçlanmıştır. Lipaz kaynağı olarak, Kocaeli, İlimtepe mevkiinden topraktan izole
edilen ve daha sonra 18S rRNA dizi analizi sonucu Trichoderma citrinoviride
olduğu saptanan fungus kullanılmıştır. Lipaz üretiminde önem taşıyan üretim
ortamı koşulları ile reaksiyon ortam parametreleri incelenmiştir. Çeşitli karbon ve
azot kaynaklarının lipaz aktivitesine etkisi incelenmiş, lipaz üretimi için en uygun
karbon kaynağının glukoz en uygun azot kaynağının ise pepton olduğu tespit
edilmiştir. Karbon kaynağı olarak kullanılan yağlardan ise en uygununun
zeytinyağı olduğu tespit edilmiştir. Lipaz üretiminde en uygun inkübasyon koşulları,
pH 5.5, sıcaklık 30

ve inkübasyon süresi 4 gün olarak saptanmıştır. Reaksiyon

ortamı koşullarında inkübasyon süresinin 30 dakika, inkübasyon sıcaklığının 40
°C ve %1 substrat konsantrasyonunun lipaz üretimi için en uygun koşullar olduğu
tespit edilmiştir. Şeker fabrikası atığı olan melasın ucuz karbon kaynağı olarak
kullanılabileceği gözlenmiştir. Zengin içerikli ortamla kıyaslandığında sadece
melas bulunan ortamdaki lipaz sentezinde düşüş gözlemlense de, maliyetin çok
daha ucuz olması bu olumsuzluğu örtmektedir.
Anahtar kelimeler: Lipaz, Tirichoderma citrinoviride, Mikrobiyal lipaz üretimi
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ABSTRACT

LIPASE PRODUCTION FROM A NEW FUNGAL SOURCE AND
DETERMINATION OF ITS SOME KINETIC PROPERTIES

MUHAMMED HASAN AKYIL
Master of Science, Department of Biology
Supervisor: Prof. Dr. Nilüfer CİHANGİR
JUNE 2014, 61 pages

In this study, the production of lipase is aimed from a new fungal source that was
isolated from soil. Fungi was isolated from soil locality Kocaeli, İlimtepe.
Subsequently it was determinated as Trichoderma citrinoviride by the analysis of
18S rRNA sequence. This microorganism have been used as a source of lipase.
In the production of lipase, culture conditions and media components are
investigated as important parameters. Various carbon and nitrogen sources are
used for lipase activity investigation. For production of lipase glucose was found to
be most suitable carbon source and peptone was found to be most suitable
nitrogen source. As a carbon source olive oil was found to be the most suitable oil.
pH 5.5, temperature 30 °C and incubation time for 4 days was found to be optimal
incubation conditions for lipase production. Incubation time for 30 minutes,
incubation temperature 40 °C and 1% of the concentration of substrate were found
to be the most favorable conditions for lipase production in conditions of the
reaction medium. It was observed that molasses, which is the waste of sugar
factory, can be used as a cheap source of carbon. Although the lipase synthesis
decreases when compared with that of rich synthetic media, the cost of being
much lower, offsets this disadvantage.

Key words: Lipase, , Trichoderma citrinoviride, Microbial lipase production.
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1.GİRİŞ

Enzimler günümüzde biyolojik aktivitelerin sürdürülmesini sağlayan kimyasal
tepkimeleri hızlandıran, tepkimede tüketilmeyen ve tepkime sonunda kendisinde
net bir değişim olmaksızın tekrar tekrar kullanılabilen biyolojik katalizörler olarak
tanımlanmaktadır[1]. Özellikle bazı enzimler endüstriyel alanlarda organik katalizör
olarak kullanılmaktadır[2].
Enzimlerin ilk kullanımı çok eski zamanlara dayanır. Enzimler tanımlanmalarından
çok daha önce gıda ve tekstil üretiminde kullanılmıştır. Günümüzde ise gıda ve
tekstil sanayinin yanı sıra deterjan, eczacılık ve kozmetik sanayinde de
kullanılmaktadır [3]. Ticari olarak en çok kullanılan enzimlerin başında proteazlar
ve karbonhidrazların ardından lipazlar gelmektedir [4].
Lipazlar (E.C.3.1.1.3), triaçilgliserollerin serbest yağ asitlerine ve gliserole
hidrolizini katalizleyen, hidrolazlar ana sınıfında yer alan enzimlerdir [5]. Lipazların
gıda endüstrisi, temizlik ürünlerinde ve ilaç endüstrisinde kullanımı giderek daha
popüler hale gelmektedir. Yağlarla kirlenmiş topraklardan, bitkisel yağ atıklarından,
süt ürünleri endüstrisinden, tohumlardan ve bozulan gıdalardan izole edilen
funguslardan lipaz enzimi üretmek mümkündür [6].
Çeşitli fungal kaynaklardan lipaz üretiminin mümkün olduğu bilinmektedir. Bunların
başında Aspergillus, Rhizopus, Mucor, Penicillium, Geotrichum ve Trichoderma
gelmektedir [7].
Bu çalışmada İzmit İlimtepe mevkiinde topraktan izole Trichoderma citrinoviride,
lipaz enzimi üretimi için kullanılmıştır. Ayrıca lipaz enzimi üretimi sırasında üretim
ortamı koşullarının ve ortam bileşenlerinin etkisi ile reaksiyon ortam koşullarının
optimizasyonu hedeflenmiştir. Ortam bileşenleri olarak çeşitli karbon ve azot
kaynakları kullanılırken, optimal ortam koşullarının belirlenmesinde çeşitli sıcaklık,
pH ve inkübasyon sürelerinde enzim aktivitesindeki değişim ölçülmüştür.
Reaksiyon ortamı koşullarını belirlemek amacıyla ise reaksiyon ortamının sıcaklığı,
reaksıyon inkübasyon süresi ve substrat konsantrasyonun enzim aktivitesine etkisi
incelenmiştir.

1

2. GENEL BİLGİLER

2.1. Enzimler ve Kullanım Alanları
Enzimler büyük bir özgünlük ve hız ile kimyasal reaksiyonları katalizleyen
biyokatalizörlerdir. Enzim teknolojisi, sürdürülebilir endüstriyel kalkınmanın önemli
bir bileşeni olarak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından
tanınan, disiplinlerarası bir alandır [8].
Endüstrinin

hemen

her

alanında

kullanılan

enzimler

genellikle

mikroorganizmalardan elde edilmektedir. Bunun nedeni mikroorganizma kaynaklı
enzimlerin bitkisel veya hayvansal kaynaklı enzimlere göre katalitik aktivitelerinin
çok yüksek olmaları, istenmeyen yan ürün oluşturmamaları, daha stabil ve ucuz
olmaları ve fazla miktarda elde edilebilmeleridir [9].
Enzimler yiyecek, temizlik, tahıl ve etanol işlemi, hayvan yemi ve tekstil endüstrisi
gibi sanayide çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Enzimlerin kullanıldığı bu
alanlardan yiyecek endüstrisi %32’lik pay ile başı çekmektedir [3]. Enzimler bu
endüstriyel alanlarda çeşitli görevler üstlenirler (Çizelge 2.2.)[10].
Çizelge 2.1. Enzimlerin endüstride kullanım alanları [3].

Hayvan Yem
Endüstrisi; 18%

Tekstil Endüstrisi ;
7%
Yiyecek
Endüstrisi; 32%

Etanol veTahıl
İşlemi; 18%
Temizlik
Endüstrisi; 25%

2

Çizelge 2.2. Bazı enzimler ve endüstride görevleri [10].
Enzim sınıfı

Enzim
Gluko oksidaz

Oksido redüktazlar

Lakkaz

Görevi
Hamur güçlendirme
Meyve suları netleştirilmesi, aroma artırıcı
(bira)

Lipoksigenaz

Transferazlar

Hamur güçlendirilmesi, ekmek beyazlatma
Siklodekstrin üretimi

Siklodekstrin
Glikoziltransferaz
Fruktoziltransferaz

Fruktoz oligomerlerinin transferi
Viskoelastik özelliklerinin modifikasyonu,
hamur işleme, et işleme
Nişasta sıvılaştırma

Transglutaminaz

Raf ömrünü artırmak ve nemli tutarak
kalitesinin iyileştirilmesi
Ekmeğe yumuşaklık ve hacim katılması, un
ayarı

Amilaz

Homojen maya fermantasyonunun
sağlanması
Suyu arıtma
Düşük kalorili bira üretimi
Hayvani yem olarak kullanılır

Galaktosidaz

Arpa ve hayvan yemi olarak kullanılan
yulafın viskozite azalması, sindirimi
geliştirme
Sakarifikasyon
Sakkaroz hidrolizi, şeker şurubu üretimi

Glukanaz
Hidrolazlar
Glukoamilaz
İnvertaz
Laktaz

Laktozun hidrolizi, peyniraltı suyu hidrolizi

Lipaz

Peynire tat, hamurun havalandırılması için
emülsiyon, aromatik moleküllerin sentezi
Proteinin hidrolizi, sütün pıhtılaşması,
düşük alerjenik bebek gıdası,
Süt ve peynir de lezzet iyileştirme
Meyve suyu durultma
Proteinin hidrolizi, peynirin olgunlaşması

Proteaz
Pektinaz
Peptidaz

Fitattan fosfat serbest bırakılması, gelişmiş
sindirilme
Asetoasetat Dekarboksilaz Biranın olgunlaşması
Glukoz İzomera
Glukozun fruktoza izomerasyonu
Fitaz

Liyazlar
İzomerazlar
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2.2. Enzimlerin Sınıflandırılması

Günümüzde enzimlerin sınıflandırılması çeşitli kategorilere göre değişiklik arz
etmektedir. Örneğin kompozisyonları temel alındığında; basit enzimler ve bileşik
enzimler olmak üzere iki kısımda incelenir. Basit enzimler sadece proteinden
meydana gelen tekli veya çoklu alt birimlere sahip enzimlerken bileşik enzimler
protein alt yapısının yanında küçük bir organik molekül veya metal içeren
enzimlerdir. Enzimleri aktif oldukları yere göre ekzoenzimler (hücre dışı) ve
endoenzimler (hücre içi) olarak sınıflandırmakta mümkündür[1].
Çok çeşitli sınıflandırma kategorileri olmasından dolayı oluşan karışıklığı önlemek
amacıyla Uluslararası Biyokimya Birliği (IUB) enzimleri kendi isimlerine ek olarak
sistematik isimlerle sınıflandırmayı önermiş ve bu sınıflandırmayı da enzimin
katalizlediği reaksiyon tipine ve mekanizmasına göre düzenlemiştir [11].
Bu sınıflandırmaya göre enzimler, altı ana fonksiyonel sınıfa ayrılmış ve sırasıyla
tepkime türü, spesifik tepkime, substrat veya substratları niteleyen dört basamaklı
bir numara ile tanımlanmışlardır. Bunlar;
E.C.1.: Oksidoredüktazlar: Bir çok kimyasal gruba etki edip hidrojen ekleyerek
veya çıkararak yükseltgenme-indirgenme tepkimelerini katalizlerler.
E.C.2.: Transferazlar: Alıcı hidrojen dışında bir fonksiyonel grubun bir molekülden
diğerine transferini katalizlerler.
E.C.3.:

Hidrolazlar:

Su

katılmasıyla

kimyasal

bağların

parçalanmasını

katalizleyerek hidroliz reaksiyonlarını katalizlerler.
E.C.4.: Liyazlar : Çift bağ oluşturmak için, oksidasyon ve hidroliz dışındaki yollarla
bağ kıran tepkimeleri katalizlerler.
E.C.5.: İzomerazlar : Bir molekül içindeki geometrik ve yapısal değişikliklerin
gerçekleştirildiği izomerasyon tepkimelerini katalizlerler.
E.C.6.: Ligazlar : ATP enerjisi kullanarak iki molekülü birleştirirler[11-13].
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2.3. Enzimlerin Üretiminde Mikrobiyal Kaynaklar
Enzimler hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal kaynaklı olabilmektedirler. Endüstride
kullanılacak enzimler izole edilirken mikrobiyal kaynaklı enzimler, hayvansal ve
bitkisel kaynaklı enzimlere göre daha çok tercih edilmektedirler. Bunun da belli
başlı sebepleri şunlardır;


Hayvansal enzimler ancak et endüstrisinin yan ürünleri olduğu zaman
ekonomik olur ve önem taşırlar.



Hayvansal ve bitkisel kaynaklı dokuların miktarları kısıtlıdır. Çünkü bunlar
kullanılan toprak alanına, iş gücüne, mevsim ve iklim şartlarına göre değişir,
ayrıca elde edilen ürünün kalitesi ve miktarı da bu faktörlere bağlı olarak
değişeceği için standart olmaktan çıkar.



Hayvan ve bitkilerin üretimi mikroorganizmaların üretimine göre hem daha
uzun sürede gerçekleşir hem de daha çok masraflı olmaktadırlar.



Bitkisel kaynaklarda ekonomik olarak üretilen enzim sayısı çok kısıtlıdır.
Buna karşılık mikrobiyal kaynaklı enzimler çok geniş çeşitleri vardır. Ayrıca
uygun suş seçimi ile arzu edilen enzimin verimliliği artırılabilir.



İstenmeyen yan ürün oluşumunda da mikrobiyal kaynaklar tercih sebebi
olmuştur [14,15].

Özellikle son yıllarda rekombinant DNA teknolojisini kullanarak enzim üretimi
büyük boyutlara ulaşmıştır. B. subtilis, B. licheniformis, A. niger, A. oryzae gibi
birçok bakteriyel ve fungal kaynak gıdaların işlenmesinde kullanılan enzimlerin
üretimi için konak hücre olarak kullanılmaktadırlar. Bu organizmalar uzun yıllardır
enzim üretiminde kullanılmakta olup, endüstriyel üretim koşulları altında oldukça iyi
üretilebilmektedirler. Bunlar aynı zamanda genetik manipülasyonlara uygundurlar
ve fermantasyon ortamında bol miktarda enzim üretebilirler [16].

2.4. Lipazlar
Lipazlar

triaçilgliserollerin

(E.C.3.1.1.3)

sulu

ortamda

diaçilgliserin,

monoaçilgliserin, gliserin ve serbest yağ asitlerine hidrolizini katalizleyen
enzimlerdir (Şekil 2.1.). Lipaz enziminin katalizlediği bu reaksiyonlar genelde
tersinirdir [6,17]. Lipazların doğal substratları olan uzun zincirli yağ asitlerinin
5

gliserin esterleri suda çok az çözünürler. Lipazlar, enzimin çözündüğü sulu faz ve
su ile karışmayan substrat fazı arasındaki arayüzeyde ester bağlarının hidrolizini
katalizler. Lipazların suda çözünen esterlere karşı aktiviteleri oldukça düşüktür
[18].
Lipazlar, enzim sınıflandırmasında sırasıyla hidrolazlar (E.C.3), ester baglarını
parçalayanlar (E.C.3.1), karboksilik ester hidrolazlar (E.C.3.1.1) ve triaçilgliserol
lipazlar (E.C.3.1.1.3) içinde yer almaktadırlar [19].

Şekil 2.1. Trigliserid’in gliserol ve yağ asidine hidrolizi [17].

Lipazlar aynı zamanda esterleşme transesterleşme, interesterleşme, amiloziz,
asidoliziz ve alkoloziz gibi tepkimeleri de katalizlemektedir. Lipazlar, genel olarak
karboksilesterazlar

ve

gerçek

lipazlar

olmak

üzere

iki

grupa

ayrılır.

Karboksilesterazlar, suda kısmen çözünebilen, kısa zincirli karboksilik asit
esterlerini

parçalayan,

açilglisterolleri

hidrolize

gerçek

lipazlar

etmektedir.

suda

Katalitik

çözünmeyen
potansiyelleri

uzun
çok

zincirli

yüksektir.

Triaçilgliserollerin hidroliziyle, yağ asitleri ve gliserol meydana getiren lipazlar, lipitsu ara yüzeyinde aktif olup, suda çözünmeyen uzun zincirli trigliseritlere karsı
maksimum aktive gösterirler [20].

6

2.5. Lipaz Enzimi ve Kullanım Alanları
Lipaz enzimi pek çok sektörde kullanıma sahiptir (Çizelge 2.3.). Son yıllarda doğal
ürünlere olan ilginin artmasıyla birlikte gıda sanayinde geleneksel kimyasal
işlemler yerine enzimlerin kullanımı gündeme gelmiştir. Lipaz enzimi yüksek
katalitik aktivitesi, çevre dostu oluşu, mükemmel bir kimyasal yapısının olması,
ılımlı reaksiyon koşullarına sahip olması ve bölgesel seçiciliği nedeniyle önemli
sanayi potansiyeli haline gelmiştir. Günümüzde lipazlar özellikle gıda sanayinde;
peynir, tereyağı, sos ve çorba gibi birçok ürünün üretiminde oldukça yaygın bir
şekilde

kullanılmaktadır.

İtalyan

peynirlerinde

tadın

oluşturulması,

Çedar

peynirinde olgunlaştırmanın hızlandırılması ve işlenmiş mavi peynirde tadın
iyileştirilmesi işlemleri lipaz enziminin yardımlarıyla gerçekleştirilir.
Lipazla modifiye edilmiş kremalar, kahve beyazlatıcılarına, şekerlemelere,
hamurlara, çorbalara ve unlu mamullere süt tadı katması amacı ile ilave
edilmektedir.
Çizelge 2.3. Mikrobiyal lipazların sanayide önemli kullanım alanları [21].
Sanayi Dalı
Unlu mamuller
İçecek
Kimya

Etki
Lezzet arttırıcı, raf ömrü uzatıcı
Aroma gelistirici
Enantiyo seçicilik

Temizleme

Sentez Hidroliz

Kozmetik

Sentez

Süt ve süt
mamulleri

Süt yağının hidrolizi Peynirin
olgunlastırılması
Tereyağın modifiye edilmesi

Katı ve sıvı
yağlar

Transesterifikasyon Hidroliz

Soslar
Sağlıklı gıdalar
Deri

Kağıt

Kalite gelistirilmesi
Transesterifikasyon
Hidroliz
Lezzet gelistirilmesi ve yağın
uzaklastırılması
Hidroliz

Eczacılık

Transesterifikasyon

Et ve balık

7

Ürün
Unlu mamuller
İçecekler
Kiral kimyasallar
Kimyasallar Sörfektanlar gibi
temizleme
Ajanlarının uzaklastırılması
Emülsifiye ediciler,
Nemlendirme ajanlar
Lezzet ajanları Peynir Tereyağı
Kakao yağı, margarin Yağ asitleri,
gliserol, mono ve digliseridler
Mayonez, krema
Sağlıklı gıdalar
Deri ürünleri
Et ve balık ürünleri
Kağıt ürünleri
Özellikle lipitler Sindirim
destekçileri

Süt yağlarının hidrolizi de lipaz tarafından kontrol edilmektedir. Süt sanayinde,
lipaz enzimi kullanmanın sağladığı çeşitli olanaklar mevcuttur. Özellikle spesifik
yağ asitlerinin kontrollü salınması geleneksel kimyasal interesterifikasyon işlemiyle
mümkün değilken, lipaz enzimi ile enzimin konsantrasyonu, pH, sıcaklık ve
emülsiyon miktarının belirli değerlere ayarlanması spesifik yağ asitlerinin kontrollü
salınmasına sağlanabilmektedir. Bu sayede zamanla kötü tat oluşturan spesifik
yağ asitlerinin de en aza indirilmesi sağlanmış olur. Ayrıca tada yaptığı etkilerin
yanında lipaz, yağ asidi kombinasyonlarının değiştirilmesi ve bu yolla besinsel
kalitesinin arttırılması amacıyla süt yağının işlenmesinde de kullanılmaktadır. Süt
yağı besinsel yağların çok önemli bir kaynağı olmakla birlikte, yüksek oranlarda
kolesterol ve koroner kalp hastalıklarının artmasının sebebi olarak gösterilen
birincil doymuş yağ asidi kalıntıları ihtiva etmesi sebebiyle birkaç yıldır sağlık
açısından zararlı olarak görülmektedir. İnsan diyetindeki doymuş asitlerden
kaynaklanan sağlık sorunlarının baslıca sorumluları laurik, miristik ve palmitik
asitlerdir.

Bunların

tam

tersine

oleik

asit,

kandaki

kolesterol

miktarını

azaltmaktadır.
Ayrıca farklı kaynaklardan elde edilen lipazlar farklı özellik ve seçicilik
gösterdiğinden, istenilen özellikte ürün elde etmek için lipaz tipinin seçimi çok
önem taşımaktadır.
Lipaz tarafından katalizlenmiş ester sentezinin, piyasada tat verici esterlere
giderek artan talebi karşılayabileceği düşünülmektedir. Bunlardan bir tanesi
ananas ve muz gibi doğal meyve aromalarına sahip olan etil bütirat olup, gıda
sanayinde lezzet arttırıcı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Son
zamanlarda, lipazın gıdalarda bozulmaya yol açan mikroorganizmaların ve bazı
gıda toksinlerinin hızlı tespitinde bir indeks olarak kullanılabileceği keşfedilmiştir.
Ayrıca lipazların, gıdaların çürümesine yol açan psikotrof organizmaların
üzerindeki etkisine ve bunların kontrolünde kullanılabilirliği araştırılmaktadır
[21,22,23,24].
2.6. Mikrobial Lipaz Kaynakları
Endüstriyel alanda mikrobial kaynaklı lipaz daha önce de belirtildiği gibi hayvansal
ve bitkisel kaynaklı lipazlara nazaran daha çok tercih edilmektedir. Bakteriler,
funguslar ve mayalar lipaz üreten mikrobiyal kaynaklardır.

8

2.6.1. Bakteriyel Lipazlar
Endüstride kullanılan lipaz enziminin %13’ü kadar bakteriyel kaynaklıdır [25].
Bakteriyel lipazların bir kısmı glikoprotein, bir kısmı da lipoprotein yapısındadır.
Araştırmacılar bakterilerin çoğunda enzim üretiminin bazı polisakkaritler tarafından
etkilendiğini bildirmiştir. Şimdiye kadar çalışılan bakteriyel lipazların büyük bir
kısmının basit yapılı, substratlarına karşı spesifik fakat çok azının sıcaklığa karşı
kararlı oldukları bildirilmiştir [26]. Bakteriyel lipaz üretiminde çeşitli bakteriler
kullanılmaktadır (Çizelge 2.4.) [27].

Çizelge 2.4. Bakteriyel lipaz kaynakları
Bakteri
Achromobacter sp.
A. lipolyticum
Acinetobacter sp.

A. calcoaceticus

A. radioresistens
Alcaligenes sp.
A.denitrificans
Arthrobacter sp.
Archaeglobus fulgidus

Bacillus sp.

B. alcalophilus
B. atrophaeus
B.megaterium
B.laterosporus
B. pumilus
B.sphaericus
B. stearothermophilus

Referans
Mitsuda et al.
Brune and Gotz;
Davranov
Wakelin and Forster ;
Barbaro et al.
Dharmsthiti et al.;
Jaeger et al.;
Pandey et al.;
Pratuangdejkul and Dharmsthiti
Liu and Tsai
Mitsuda et al.
Odera et al.
Pandey et al.
Jaeger et al.
Sidhu et al.;
Pandey et al.;
Sharma et al.;
Nawani and Kaur
Ghanem et al.
Bradoo et al.
Hirohara et al.
Toyo-Jozo
Jaeger et al.
Toyo-Jozo
Bradoo et al.; Jaeger et al.
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B. subtilis
B. thaiminolyticus
B. thermocatenulatus
Brochothrix thermosphacta
Burkholderia glumae
Chromobacterium violaceum
C. viscosum
Corynebacterium acnes
Cryptocoocus laurentii
Enterococcus faecalis
Lactobacillus curvatus
L. plantarum Lopes
Microthrix parvicella
Moraxella sp.
Mycobacterium chelonae
Pasteurella multocida
Propionibacterium acnes
P. avidium
P. granulosum
Proteus vulgaris
Pseudomonas aureofaciens
P. fluorescens
P. fragi
P. luteola
P. mendocina
P. nitroreducens var. Thermotolerans
P. pseudomallei
P. wisconsinensis
Psychrobacter immobilis
Staphylococcus aureus
S. epidermidis
S. haemolyticus
S. hyicus

Jaeger et al.
Toyo-Jozo
Jaeger et al. ; Pandey et al.
Brune and Gotz
Jaeger and Reetz;
Reetz and Jaeger
Koritala et al.
Jaeger and Reetz; Jaeger et al.
Brune and Gotz
Toyo-Jozo
Kar et al.
Brune and Gotz
Mde et al.
Wakelin and Forster
Jaeger et al.
Pandey et al.
Pratt et al.
Jaeger et al.
Brune and Gotz
Brune and Gotz
Jaeger et al.
Koritala et al.
Arpigny and Jaeger;
Pandey et al.
Jaeger et al.; Schuepp et al.;
Ghanem et al.
Arpigny and Jaeger;
Litthauer et al.
Jaeger et al.; Surinenaite et al.
Ghanem et al.
Kanwar and Goswami
Arpigny and Jaeger
Jaeger et al.
Simons et al. ; Jaeger et al.
Simons et al.; Jaeger et al.
Oh et al.
Jaeger et al.;
Van Kampen et al.
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S. warneri
S. xylosus
Serratia marcescens
Streptomyces exfoliatus
Sulfolobus acidocaldarius
Vibrio chloreae

Pandey et al.; Van Kampen et al.
Pandey et al.1; Van Kampen et al.
Matsumae et al.;
Pandey et al.; Abdou
Arpigny and Jaeger
Jaeger et al.
Jaeger et al.

2.6.2. Fungal Lipazlar
Lipaz

üreten

funguslar

yağlarla

kirlenmiş

topraklardan,

bitkisel

yağların

atıklarından, süt ürünleri sanayinden, tohumlardan ve bozulan gıdalar gibi çeşitli
habitatlardan izole edilebilir [28]. Moleküler biyolojide meydana gelen hızlı
gelişmeler ile daha güvenli ve yüksek verimli lipazlar elde edilmektedir [29].
Mucor, Rhizopus, Geotrichum, Rhizomucor, Aspergillus, Humicola, Candida ve
Penicillium genel fungal lipaz kaynaklarındandır. Mucor pusillus, Rhizopus
homothallicus

ve

Aspergillus

terreus

thermophilic

lipaz

üreticisi

olarak

bilinmektedir. Yüksek alkalin koşullarda ve yüksek sıcaklıkta stabil kalan Mucor sp.
ise alkalofilik ve termostabil lipaz kaynağına örnektir [30,31].
Fungal lipaz üretiminde çeşitli funguslar kullanılmaktadır (Çizelge 2.5.) [32].

Çizelge 2.5. Fungal lipaz kaynakları
Mikroorganimza
Rhizopus arrhizus

Kaynak Referans
Fungal Tan and Yin , Yang et al.

Rhizopus chinensis

Fungal

Aspergillus sp.
Rhizopus homothallicus
Penicillium citrinum

Fungal
Fungal
Fungal

Teng et al., Wang et al. , Teng
and Xu, Sun and Xu
Cihangir and Sarikaya
Diaz et al.
D’Annibale et al.
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Penicillium restrictum
Penicillium simplicissimum
Penicillium verrucosum
Geotrichum sp.
Geotrichum candidum
Aspergillus carneus
Rhizopus sp.

Fungal
Fungal
Fungal
Fungal
Fungal
Fungal

Azeredo et al. Palma et al.
Vargas et al. , Cavalcanti et al.
Pinheiro et al. , Kempka et al.
Yan and Yan , Burkert et al.
Burkert et al.
Kaushik et al.
Bapiraju et al. , Martinez-Ruiz et
Fungal
al.

Fungal Dutra et al., Mala et al. , Falony et
al.
Rhizopus oryzae
Fungal Cos et al. , Surribas et al.
Colletotrichum gloesporioides Fungal Colen et al.
Candida utilis
Maya Grbavcic et al.
Aspergillus niger

Candida rugosa

Maya

Candida cylindracea

Maya

Rhodotorula mucilaginosa
Rhodotorula mucilaginosa

Maya
Maya

Yarrowia lipolytica

Maya

Rajendran et al. , Boareto et al. ,
Puthli et al., Zhao et al., Benjamin
and Pandey
Kim and Hou , D’Annibale et al.,
Candida sp. Yeast He and Tan
Potumarthi et al.
Kumar and Gupta
Lopes et al. , Alonso et al., Kar
et al., Fickers et al., Amaral,
Dominguez et al.

Bu fungal kaynakların yanı sıra son zamanlarda bazı Trichoderma türlerinden de
lipaz enzimi üretilmiştir [7,33].
2.7. Lipaz Analiz Yöntemleri
Enzim aktivite tayininde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Aktivite tayinlerinde
genellikle ya kaybolan substrat miktarı ya da meydana gelen ürün miktarı tayin
edilerek enzimlerin aktiviteleri ölçülür. Çoğunlukla hücredeki enzim proteinini tayin
etmek çok zordur. Bunun yerine kaybolan substrat veya oluşan ürünü ölçerek
enzim hakkında fikir edinilebilinir. Enzim aktivite tayininde yöntem seçerken
seçilecek yöntemin pratik olması ve kısa sürede yapılabilmesi, ayrıca hassas
olmasına dikkat edilmelidir [34].
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Lipazlar, trigliseritleri hidrolize edip serbest yağ asitleri ve gliserol oluştururlar.
Lipaz enzim aktivite tayinde oluşan ürünün ölçülmesine dayalı analiz metotları
giderek yaygınlaşmaktadır [35].
Serbest yağ asitlerinin oluşumu araştırmak amacıyla kalitatif olarak jel difüzyon
analizleri ve kantitatif olarak titrimetrik analiz, kalorimetrik analiz, floresans,
kromatografik prosedürler ve immünolojik metotlar kullanılmaktadır [36].

2.7.1. Kalitatif Analiz
Kalitatif analiz için lipaz ürettiği düşünülen suşlar Tribütirin agar besiyerine
ekilmekte ve inkübasyon sonucu oluşan zona bakılarak lipaz enzimi hakkında fikir
edinilmektedir.

Tribütirin’in

hidrolizi

ile

oluşan

zon

lipazı

aktivitesini

göstermektedir[37].
Kalitatif ölçümde bir başka yöntem ise katı besiyerlerine indikatör eklenerek renkli
zon oluşumuna dayalı aktivite tayin yöntemidir. Nile blue sulphate, victoria blue,
metil red, fenol red indikatör olarak çeşitli deneylerde kullanılmıştır. Bu testler katı
besiyerlerinde lipolitik mikroorganizmaların gelişimlerini hızlı bir şekilde araştırmak
için uygun olmasına karşın bazı aksaklıklar da görülmektedir. Mikrobiyal lipazlar
tarafından serbest bırakılan yağ asitlerinin, asidik metabolitler üretmesinden dolayı
ortamın

asidifikasyonu

değişmekte

bundan

dolayı

doğru

sonuç

elde

edilememektedir [38,39].
Bunu engellemek için Kouker ve Jaeger, floresan Rhodamine B boyasını
kullanarak 350 nm dalga boyunda uv ışığı altında turuncu floresan olarak lipolizis
zonlarını göstermişlerdir. Rodamin, serbest yağ asitleriyle floresan bir kompleks
oluşturur (Şekil 2.2.). Böylece lipaz üreten koloniler görünür uv ışığı altında
floresan hâleler gösterir. Burada substrat olarak trioleoilgliserol kullanılır. Son
zamanlarda bunun yerine zeytinyağı da kullanılmaktadır [40].
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Şekil 2.2. Uv ışığı altında lipolizis zonları, [40].
L: Lipaz pozitif E : Lipaz negatif

2.7.2. Kantitatif Analiz
2.7.2.1. Titrimetrik Analiz Yöntemi
Lipaz enzimi daha önce de belirtildiği gibi hidrolaz sınıfı enzimleri arasındadır.
Hidrolaz sınıfı enzimler katalizledikleri reaksiyonların çoğunda H+ açığa çıkar.
Oluşan H+ konsantrasyonu reaksiyon hızı ile orantılıdır. Özellikle substratları suda
iyi çözünmeyen hidrolazların aktivite tayinleri için titrasyon çok uygun bir yöntemdir
[41].
Lipolitik reaksiyonda, serbest bırakılan asit titrimetrik olarak analiz edilir. Nicel
olarak reaksiyon yönünde pH ölçülür. Titrimetrik metotlar zamana bağlı olarak
serbest yağ asitlerinin serbest bırakılmasıyla sodyum veya potasyum hidroksitin
nötralizasyon oranını ölçmektedir[42].
2.7.2.2. Spektrofotometrik Analiz Yöntemi
Bu yöntem; genellikle substrat olarak kullanılan

para-nitrophenol yağ asidi

esterinin, lipaz etkisi ile parçalanmasından oluşan açık sarı renkli para-nitrophenol
14

ürününün 400 nm civarında bir dalga boyunda oluşturduğu absorbansın
spektrofotometrik olarak ölçülmesine dayanmaktadır[43]. Lipaz aktivitesinin paraNitrophenylphosphate substratı ile ölçümü sürecinde, kullanılan esterin enzim dışı
etmenlerle kendiliğinden parçalanmaya yatkın olması bu analiz yönteminin
dezavantajıdır [35].
Renk üretiminin ölçülmesinden başka spektrofotometrik analizler yağ asitlerinin,
kalsiyum veya bakırla çöktürülmesiyle yapılabilir. Substrat olarak Tween kullanılır.
Absorbans artışı 500 nm’de ölçülür ve bu türbidimetrik metot, basit bir yöntem olup
Tween 20 ile yapılan titrimetrik analizden 36 kat, para-Nitrophenylphosphate
yapılan spektrofotometrik analizden en az dört kat daha hassastır [19].
2.7.2.3. Florimetrik Analiz Yöntemi
Bu analiz yönteminde lipaz enziminin aktivite tayini için floresanlı bileşikler
kullanılır. Lipaz aktivitesinden dolayı serbest bırakılan floresan yağ asitlerinin
ölçümüne dayanır. Triaçilgliserollerin alkil grubunun, pirenil gibi floresan grupla yer
değiştirmesiyle analiz gerçekleşir. Floresan özellikte serbest pirenil grupları oluşur.
Triaçilgliseroller hidrolize olduktan sonra pirin grupları 400 nm’de yer değiştirir.
Floresan olmayan 4-metilum belliferil oleat substratı, lipaz etkisinden sonra
floresan 4-metilumbelliferon’u serbest bırakır. Hızlı bir yöntem olmasından dolayı
avantajlı

olsa

da

substratların

pahalı

olması

bu

yöntemin

kullanımını

sınırlandırmaktadır [38,45].
2.7.2.4. Kromatografik Analiz Yöntemi
Bu yöntem; lipit substratında, enzim katalizinin hidrolizini takiben serbest bırakılan
yağ asitlerinin direkt tespit edilmesine dayalı kesin bir metottur. Spesifik kolonlar
vasıtasıyla ürün veya arta kalan substratın miktar tayini ve analizi yapılır. Rutin
analizler uzun sürmesine rağmen substrat spesifikliğinin tayininde kullanımı
tavsiye edilmektedir [19,38].
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2.7.2.5. İmmünolojik Analiz Yöntemi
İmmünolojik metotlar veya ELISA yüksek hassasiyette lipazların tespiti ve miktar
analizleri için spesifik sistemlerdir. Bu immünolojik metotlar aktif veya aktif
olmayan

lipazların

tespit

edilmesinde

kullanılır.

Bu

yöntemde

lipazların

immünolojik analizi yapılabilmesi için doğal veya rekombinant kaynaklardan
enzimin saflaştırılmasına ihtiyaç vardır [19,35].

2.8. Lipaz Üretiminde Önemli Parametreler ve Etkileri
Karbon ve azot kaynaklarının türü ve derişimi, pH, sıcaklık ve ortamdaki iyonlar
mikroorganizmaların üremesine etkileri olduğu kadar mikroorganizmadaki lipaz
enziminin üretilmesinde de etkilidir. Mikroorganizmalar için enerji kaynağı olan
karbon veya azot kaynaklarının lipaz enzimini aktivitesine etkilediği daha önceki
çalışmalarda

gözlemlenmiştir.

Sıcaklık

ve

pH

gibi

parametreler

mikroorganizmaların optimal üretim koşullarını etkiledikleri gibi lipaz enziminin
stabilitesi açısından da önem taşımaktadır[46].

2.8.1. Lipaz Üretiminde Karbon Kaynaklarının Etkisi
Enzim üretimini etkileyen en önemli parametrelerden biri ortam bileşenleridir.
Anaerobik mekanizmaya sahip mikroorganizmalar besiyerindeki karbonun yaklaşık
%10’unu aerobik mekanizmaya sahip olanlar ise % 50-55’ini hücre yapısını
oluşturmada

kullanırlar.

Karbon

kaynakları

mikroorganizmanın

gelişmesi,

çoğalması ve biyosentezi için gerekli olan, aynı zamanda mikroorganizmaya
metabolik enerji sağlayan bileşiklerdir. Daha önceki çalışmalarda 250 ml’lik
erlenlerde yapılan deneylerde, Teredinobacter turnirae’den proteaz üretiminin
gerçekleştirildiği optimum proses şartları belirlenmiştir [47]. Mikrobiyal lipazların
üretiminde çoğunlukla karbon kaynağı olarak daha ekonomik olduğu için
zeytinyağı, ayçiçek yağı, soya fasulyesi yağı, susam yağı, pamuk yağı, buğday,
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yer fıstığı yağı ve palmiye yağı gibi bitkisel yağlar denenmektedir. Yağlı bir
ortamda

çoğalan

mikroorganizmalar,

lipaz

üretme

potansiyeline

sahiptir.

Mikroorganizmalar yağları karbon kaynağı olarak kullanırken bir yandan da lipaz
üretmektedir [48].
Şengel ve arkadaşlarının yapmış olduğu araştırmada; bitkisel yağların lipolitik
aktiviteye etkisi incelenmiş ve genel olarak çoklu doymamış yağlar kullanıldığında
daha iyi sonuçlar elde edildiği gözlemlenmiştir. Bunun yanısıra yağları sadece
doymuşluk ve doymamışlıklarına göre değerlendirmek yanıltıcı olabilir. Yağların
%1 derişimleri daha iyi sonuç vermiş olup, %1.5 derişimler inhibisyon yaratmıştır.
%0.5’lik derişimler ise aktivite için yetersiz kalmaktadır. En iyi aktiviteyi %1
derişimde soya yağı içeren ortam vermiştir[48].

2.8.2. Lipaz Üretiminde Azot Kaynaklarının Etkisi
Bazı azot kaynakları lipaz aktivitesini artırırken bazı azot kaynaklarının lipaz
enzimini inhibe ettiği bilinmektedir. Örneğin Sharma ve arkadaşları Rhizopus
oryzae üzerinde yaptıkları çalışmada üre ve amonyum sülfat kullanımının lipaz
enzimini inhibe ettiğini, oleik asit ve Tween 80’in ise lipaz üretimi için hızlandırıcı
etki gösterdiğini gözlemlemişlerdir[28].
Berto ve arkadaşları ise Alternaria brassicicola ile yaptıkları çalışmalarda metil
oleatın lipotik aktivitede en indükleyici madde olduğunu tesbit etmişlerdir [49].

2.8.3. Lipaz Üretiminde Hidrojen İyon Konsantrasyonun Etkisi
Ortamın hidrojen iyon konsantrasyonu, yani ortamın asit veya alkali olması
mikroorganizmaların üremesini etkiler. Üretim ortamının pH’sı lipaz aktivitesini
doğrudan etkilemektedir. Trichoderma türleri ile daha önce yapılan çalışmalar da
hidrojen iyon konsantrasyonunun enzim aktivitesini etkili biçimde değiştirdiğini
göstermişlerdir[50].
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2.8.4. Sıcaklık Etkisi
Farklı sıcaklıklarda enzimin kararlılığını koruması endüstriyel açıdan en önemli
karakteristik

özelliklerdendir.

Özellikle

deterjan

sanayinde

kullanılan

lipaz

enziminin geniş sıcaklıklarda aktivitesini koruması çok daha önem taşımaktadır.
Daha önce yapılan araştırmalarda Trichoderma türlerinin 30-50 °C arasında
maksimum aktivite gösterdiği saptanmıştır [19].

2.9. Trichoderma citrinoviride
Trichoderma cinsi çok hızlı üreyen filamentli bir fungustur. Trichoderma her türlü
toprak, gübre ve çürüyen bitkilerde sıklıkla bulunan kozmopolit bir fungustur.
Toprakta yoğun olarak bulunmasının sebebi çeşitli metabolik yeteneğe ve
saldırgan rekabetçi bir yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Trichoderma
türleri ile evsel atıkları kokusuz bir şekilde indirgemek mümkündür [51].
2.9.1. Trichoderma’nın Taksonomisi
Alem

: Fungi

Filum

: Ascomycota

Sınıf

: Pezizomycotina

Altsınıf

: Sordariomyces

Aile

: Hypocreaceae

Cins

: Trichoderma

2.9.2. Trichoderma Cinsinin Özellikleri
İlk kez Persoon tarafından 1794 yılında tanımlanan Trichoderma hızlı ürer ve
kolonisi 4 günde tamamlanır. Besiyerine ekildikten sonra ilk günlerde besiyeri
yüzeyini kaplayan beyaz gevsek bir misel görülür. Bir süre sonra misel daha da
sıkılaşıp yünümsü bir örgü görünümü kazanır ve konidyumların oluşması ile
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yüzeyde yer yer yeşil lekeler belirir, koloni tabanı renksiz, portakalımsı, ten rengi
veya sarımsıdır[52].
Mikroskopta kısa, septalı çok dallanmış hifler ve şise biçiminde konidioforlar
görülür. Her konidioforun ucunda yuvarlak, tek hücreli, küçük konidyum kümeleri
bulunur. Konidioforların ana dalları yan dalları oluşturur. Tipik sık dallanmış
Trichoderma sp. konidioforları; çift dalların birleşmesiyle piramit görümünü alır
[52].
Trichoderma sp. türleri sıklıkla ormanlardan ve tarımsal topraklardan izole edilirler.
Hypocreaceae türlerinin çoğunluğu ormanlarda ağaç kabukları veya kabuksuz
tahtalar üzerinde, bazı türleri ise ağaç mantarları üzerinde yetişir. Ayrıca çoğu küf
mantarı gibi çürümekte olan organik materyal üzerinde yasayan bitki patojenleri
içerisinde de birinci sırada yer alır[52,53].

2.9.3. Trichoderma ve Lipaz
Daha öncede belirtildiği gibi lipaz üretimi için kullanılan çok çeşitli fungal kaynaklar
vardır. Ülker ve arkadaşları Trichoderma harzianum’dan, Kashmiri ve arkadaşları
Trichoderma viride’den, Gochev ve arkadaşları ise Trichoderma longibrachiatu’dan
ekstrasellüler lipaz üretmişlerdir[7, 33,54].
Bu türlerin dışında özellikle son yıllarda Trichoderma reesei ile gen aktarım
çalışmalarıyla lipaz geni bu türe aktarılmış ve lipaz üretimi gerçekleştirilmiştir[55].

2.10. Son Yıllarda Lipaz Enzimi Çalışmaları
Lipaz enzimi özellikle
nedeniyle

büyük

önem

lipitlerin ester bağlarının hidrolizini katalizleme
taşımaktadır.

Son

yıllarda

atık

ve

özelliği
artıkların

değerlendirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Evlerde kullanılmış yağların tekrar
değerlendirilmesi, yağlarla kirlenmiş kentsel ve evsel atıkların arıtımı, çeşitli fabrika
atıklarının değerlendirilmesi ve biyodizel üretimi gibi alanlarda lipaz enzimi
kullanımı giderek artmaktadır[56,57].
Chesterfield ve arkadaşları 2012 yılında yaptıkları bir çalışmada, immobilize lipaz
kullanarak atık kızartma yağından biyodizel üretimini gerçekleştirmişlerdir[44].
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Bhumibhamon ve arkadaşları ise 2011 yılında yaptıkları çalışmada yağlarla
kirlenmiş

mutfak

atıksularının

arıtımında

lipaz

üreten

mikroorganizmalar

kullanmışlardır[56].

2.11. Lipaz ve Atık Artık çalışmaları
Lipaz ile son yıllarda yapılan çalışmalar arasında şeker fabrikasının atıklarının
değerlendirilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Melas; şeker elde etmek için şeker
pancarının işlenmesi sırasında ortaya çıkan koyu kahve renkli kolloidal bir atık
maddedir. Şeker fabrikasında işlenen her 100 kg şeker pancarında 4 kg kadar
melas oluşmaktadır[58].
Cihangir ve Sarıkaya Aspergillus sp.’nin lipaz enzimi ile yaptıkları çalışmada total
şeker oranı % 2 olan ve melas harici hiç bir şey içermeyen ortama Aspergillus
sp.’yi inoküle etmişler lipaz enzimi üretmişlerdir[59]. Açıkel ve arkadaşları
Rhizopus

delemar

ile

sadece

melas

bulunan

ortamdan

lipaz

enzimi

sentezlemişlerdir[60].
Şeker fabrikalarının

yanı

sıra

zeytinyağı

fabrikası

atıklarının

arıtımı

ve

değerlendirilmesi konusunda da son yıllarda lipaz enzimi sıkça kullanılmaktadır.
Karkaya yaptığı çalışmada Rhodotorula glutinis ve Debaryomyces hansenii
türlerinden elde ettiği lipaz enzimi ile zeytinyağı fabrikası sıvı atığının biyoarıtımını
incelemiş, özellikle sürekli işletim ile biyoarıtım denemelerinin büyük ölçekte
uygulanabilir olduğunu ileri sürmüştür[61].
Tsuji ve arkadaşları ise soğuk koşullara dayanıklı Mrakia blollopis türünü atıksu
artım çalışmalarında kullanmışlarıdır[62].
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3.MATERYAL ve YÖNTEM

3.1. Çalışmada Kullanılan Mikroorganizma
Çalışmada lipaz üretimi için mikrobiyal kaynak olarak Kocaeli ili İlimtepe mevkiinde
süt ve yağ atıkları ile kirlenmiş topraktan izole edilen ve Trichoderma citrinoviride
olarak saptanan fungus kullanılmıştır.

3.1.1 Mikroorganizmanın İzolasyonu ve İdentifikasyonu
İlimtepe mevkiinden alınan toprak örnekleri daha önce hazırlanmış olan steril
serum fizyolojik içersinde homojenize edilmiştir. Bu toprak örnekleri laboratuar
ortamına getirilip 30 °C de 24 saat boyunca çalkalamalı etüvde bekletilmiştir. Daha
sonra örnekler seyreltilerek Potato dextrose agar besiyerine tek koloni ekim
yapılmıştır. 30 °C’de 3 gün boyunca inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonrası
petri de karışık kolonilerin ürediği gözlemlenmiştir. Bu karışık kolonilerden saf
kültür elde edilene kadar seri pasaj yapılmıştır. Saf olarak elde edilen kültürlerin
lipolitik aktivitesinin olup olmadığını test etmek için Tributirin agar besiyerine ekim
yapılmıştır(Bkz Bölüm 3.2.).
Lipolitik aktiviteye sahip olan mikroorganizmanın DNA izolasyonu Bioeksen
Medikal ve Biyoteknolojik Araştırma Sistemleri tarafından Bioseepdy DNA
izolasyon kiti ® protokolüne uygun şekilde yapılmış(Ek-1) ve 18S rRNA dizi analizi
ile türünün Trichoderma citrinoviride olduğu saptanmıştır(Şekil-3.1.).

3.1.2. Mikroorganizmanın Tribütirin Agar Ortamında Lipolitik Aktivitelerinin
Saptanması
Mikroorganizmaların lipolitik aktivitesinin tayini için tribütirinli agara ekim
yapılmıştır. Tribütirinli agar besiyeri %1 agar, %0.5 pepton, %3 maya özütü
içermektedir. Hazırlanan besiyeri 121 °C’de 15 dakika 1.5 atm basınç altında
otoklavda steril edilmiş, 60 °C’ye kadar soğutulduktan sonra steril pipet ile % 1
(0.1 ml) oranında tribütirin yağı ortama ilave edilerek vortex ile homojenize edilmiş,
önceden steril edilen tüplere 7’şer ml dağıtılıp dik durumda katılaştırılmıştır.
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Katılaşan Tribütirin agarlı besiyerine Trichoderma citrinoviride örneğinden ekim
yapılmıştır.

Şekil 3.1. Trichoderma citrinoviride
Tüpler 30 °C’de 7 gün boyunca inkübe edilmiş ve besiyerinde meydana gelen
berraklık gözlenmiştir. Lipolitik aktivitenin değerlendirilmesi için berraklığın derinliği
3.günden itibaren ölçülmüş ve 7.güne kadar ölçüme devam edilmiştir. Tüplerde
meydana gelen berraklık lipaz pozitif (+) olarak değerlendirilirken, besiyerinde
herhangi bir değişikliğin olmaması lipaz negatif (-) olarak değerlendirilmiştir.
3.2. Lipaz Üretim Ortamı
Lipaz üretim ortamı mikroorganizmanın ürerken, bir yandan da lipaz enzimini
üretmesini amaçlayan ortamdır. Bu yüzden lipaz üretim ortamı mikroorganizma
için uygun karbon, azot ve iyon kaynakları içermelidir. Ayrıca sıcaklık ve pH gibi
bazı parametreler de hem mikroorganizmanın üremesini hem de lipaz sentezini
etkilediği için lipaz üretim ortamının pH ve sıcaklğı da önemlidir. Lipaz üretim
ortamı olarak Hatzinikolau ve arkadaşlarının 1996 da önerdikleri besiyeri
kullanmıştır(Çizelge 3.1.)[63].
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Çizelge 3.1. Lipaz üretim ortamı bileşenleri [63].

Kimyasal

g/lt

NaH2PO4

12 g

KH2PO4

2g

CaCl2.2H2O

0,25 g

MgSO4.7H4O

0,3 g

ZnSO4.7H4O

0,03 g

MnSO4.4H4O

0,015 g

FeSO4.7H4O

0,005 g

Pepton

1g

Çizelgede içeriği belirtilen besiyeri hazırlanmış, pH 5.5’a ayarlanmış 250 ml
hacimli erlenmeyerlere 100 ml olacak şekilde dağıtıldıktan sonra karbon kaynağı
olarak %1 zeytinyağı ilave edilmiş 1.5 atm basınç altında 121 °C’de, 15 dakika
otoklavlanarak steril edilmiştir. İncelenecek parametreler lipaz üretim ortamında
değişken olarak kullanılmıştır.
3.3. Ortama Ekim ve Üretim
Stok besiyerlerinde spor oluşturarak üreyen fungus 10 ml serum fizyolojik
(% 0.9 NaCl) içinde spor süspansiyonu haline getirilmiş ve bu süspansiyondan
besiyerlerine steril koşullarda 2x106 spor/100 ml besiyeri olacak şekilde ekim
yapılmıştır. Üretim 30 °C’de 150 r.p.m döngüsel çalkalama hızına ayarlanmış
inkübatörde gerçekleştirilmiştir.
3.4. Üreme Eğrisinin Saptanması
Trichoderma citrinoviride’nin üreme eğrisinin tespiti amacıyla hazırlanan lipaz
üretim besiyerlerinin pH’sı 5.5’a ayarlanarak 250 ml’lik erlenmeyerlere 100 ml
olacak şekilde dağıtılmıştır ve 121 °C’de 1.5 atm basınç altında 15 dakika sterilize
edilmiştir. Daha önceden potato dextrose agar da üretilen Trichoderma
citrinoviride’den steril koşullarda spor süspansiyonundan 1’er ml alınarak üretim
ortamına inoküle edildikten sonra üretim 30 °C’de 150 r.p.m döngüsel çalkalama
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hızında 1-10 gün aralığında gerçekleştirilmiştir. Üretim sonrasında örnekler
süzülmüş, kuru ağrılığın ölçülmesi ve bu ölçümlerin grafik haline getirilmesiyle
üreme eğrisi saptanmıştır.

3.5. Mikroorganizmada Lipaz Aktivitesi Tayini
Lipaz enziminin aktivite tayininde birkaç yöntem vardır. Bu çalışmada lipaz enzim
aktivitesinin tayini için titrimetrik analiz metodu kullanılmıştır. Lipaz üretim
ortamının filtratı enzim kaynağı olarak kullanılmıştır. Sugihara ve arkadaşlarının
kullanmış

olduğu

yöntemle

lipaz

enziminin

aktivite

tayini

şu

şekilde

gerçekleştirilmiştir[64];
İnkübasyon ortamına 1 ml zeytin yağı, pH’ı 5.6 olan 4,5 ml 50 mM asetat tamponu,
0,5 ml 0.1 M CaCl2 ve 1 filtrat eklenmiştir. Kör olarak hazırlanan tüpe filtrat yerine 1
ml su eklenmiştir. Enzim kaynağı olarak üretim sonrasında süzülerek elde edilen
supernatant kullanılmıştır(Şekil 3.2.).

Şekil 3.2. Lipaz enziminin aktivitesi için hazırlanan inkübasyon ortamının içeriği
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İnkübasyon ortamı ve kör hazırlandıktan sonra karışımın homojenize edilmesi için
15 saniye kadar vortekslenmiştir. Vorteks ile iyice homojenize olan karışımlar
30°C’de 150 r.p.m hızda 30 dakika çalkalanarak inkübe edilmiştir.
30 dakikalık inkübasyon süresinin ardından reaksiyonu durdurmak için her iki
ortama da 20 ml etanol eklenmiştir. Etanolun ardından ilk önce kör’ün daha sonra
inkübasyon ortamının pH’ı 10.5’a kadar 50 mM KOH ile titre edilmiştir(Şekil 3.3.).
Tüm sonuçlar üç çalışmanın ortalaması alınarak hesaplanmış ve grafik üzerinde
gösterilmiştir.

Şekil 3.3. Büret ile titrasyon
Titrasyon sonucu harcanan KOH miktarları formülde yerine konularak açığa çıkan
1 µmol yağ asidi miktarı unit aktivite olarak hesaplanmıştır.
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3.6. Üremeye Bağlı Lipaz Aktivitesinin Saptanması
Enzim aktivitesinin hücre başına düşen sentez miktarı differansiyel üreme olarak
hesaplanmıştır.

Differansiyel

üreme,

enzim

aktivitesinin

üreme

miktarına

oranlaması ile hesaplanmıştır.

3.7. Üreme Ortamındaki Faktörlerin Lipaz Sentezine Etkisinin Saptanması
Mikroorganizmaların enerji elde edip hayatsal faaliyetlerini devam ettirebilmeleri ve
üreyip çoğalabilmeleri için karbon ve azot kaynakları çok önemlidir. Özellikle
karbon

kaynaklarının

ve

azot

kaynaklarının

lipaz

enzimini

indüklediği

bilinmektedir[46,65].
Lipaz üretimi, karbon ve azot kaynakları çeşidi ve derişimi, üretim ortamı pH’sı ve
üretim ortamı sıcaklığından etkilenir[65]. Ayrıca sıcaklık ve pH, mikroorganizmanın
optimal çoğalma koşulları ve elde edilen enzimin kararlılığı açısından önem
taşımaktadır.

3.7.1. Optimum İnkübasyon Süresinin Saptanması
Lipaz üretim ortamına Trichoderma citrinoviride ekilmiş 30 °C’de 150 r.p.m
döngüsel çalkalama hızında üretime bırakılmıştır. İnkübasyonun 1 ile 10. günleri
arasında her gün aynı saatte titrasyon metoduyla enzim aktiviteleri saptanmıştır.
Titrasyon sonucu enzim aktivitesi ve diferansiyel sentez hızları hesaplanmış ve
aktivite ile diferansiyel sentez hızının en yüksek olduğu gün bulunmuştur.
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3.7.2. Lipaz Sentezi İçin Uygun Başlangıç pH Değerinin Saptanması
Daha önce de belirtildiği gibi ortamın hidrojen iyon konsantrasyonu, yani ortamın
asit veya alkali olması mikroorganizmaların üremesinin yanında enzimatik
tepkimelerin hızını da etkilemektedir. Bazı pH düzeylerinde enzim aktivitesi
düşerken bazı pH değerlerinde aktivite artmaktadır. Enzimin maksimum aktivite
gösterdiği pH değeri optimum pH olarak tanımlanır.
Ortamın iyon konsantrasyonunun enzim aktivitesine etkisi incelemek amacıyla
üretim ortamları pH 3-9 arasında ayarlanmış ve 250 ml’lik erlenmeyerlere 100 ml
olacak şekilde dağıtılmış ve 1 ml zeytinyağı eklenmiştir. 121 °C’de 1.5 atm basınç
altında 15 dakika sterilize edilmiştir.
Trichoderma citrinoviride spor süspansiyonundan steril koşullarda 1’er ml alınarak
üretim ortamına inoküle edildikten sonra 30 °C’de 150 r.p.m döngüsel çalkalama
hızında inkübasyona bırakılmıştır. Üretim sonrasında her bir örnek süzülerek kuru
ağırlık ölçümü yapılmış ayrıca lipaz aktivitesi titrasyon yöntemi ile saptanmıştır.
Titrasyon sonucu veriler formülde yerine koyulmuş ve elde edilen sonuçlar grafik
haline getirilmiştir.

3.7.3. Üretim Ortamı Sıcaklığının Lipaz Üretimine Etkisi
Sıcaklığın enzim aktivitesine etkisini incelemek amacıyla üretim ortamının pH’ı
5.5’a ayarlanarak 250 ml’lik erlenmeyerlere 100 ml olacak şekilde dağıtılmış ve
1ml zeytinyağı eklenmiştir. 121 °C’de 1.5 atm basınç altında 15 dakika sterilize
edilmiştir.
Trichoderma citrinoviride spor süspansiyonundan steril koşullarda 1’er ml alınarak
üretim ortamına inoküle edildikten sonra üretim ortamı 10-40 °C’ye ayarlanarak
150 r.p.m döngüsel çalkalama hızında inkübasyona bırakılmıştır. Üretim
sonrasında her bir örnek süzülerek kuru ağırlık ölçümü yapılmış ayrıca lipaz
aktivitesi titrasyon yöntemi ile saptanmıştır. Titrasyon sonucu veriler formülde
yerine koyulmuş ve elde edilen sonuçlar grafik haline getirilmiştir.
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3.7.4. Çalkalamalı ve Statik İnkubasyon Koşullarının Lipaz Sentezine
Etkisinin Saptanması
Çalkalamalı ve statik inkübasyon koşullarının lipaz sentezine etkisi incelemek
amacıyla üretim ortamının pH’ı 5.5’a ayarlanarak 250 ml’lik erlenmeyerlere 100 ml
olacak şekilde dağıtılmış ve 1 ml zeytinyağı eklenmiştir. 121 °C’de 1.5 atm basınç
altında 15 dakika sterilize edilmiştir.
İki ayrı paralel grup ayarlanarak, Trichoderma citrinoviride citrinoviride spor
süspansiyonundan steril koşullarda 1’er ml alınarak üretim ortamına inoküle
edilmiştir. Gruplardan biri 30 °C’de 150 r.p.m döngüsel çalkalama hızında
inkübasyona bırakılırken diğeri statik koşullarda inkübasyona bırakılmıştır. Üretim
sonrasında her bir örnek süzülerek kuru ağırlık ölçümü yapılmış ayrıca lipaz
aktivitesi titrasyon yöntemi ile saptanmıştır. Titrasyon sonucu veriler formülde
yerine koyulmuş ve elde edilen sonuçlar grafik haline getirilmiştir.

Şekil 3.4. Süzülme işlemi ardından filtre kağıdının üstünde kalan biyokütle
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3.7.5. Üreme Ortamina İlave edilen Farklı Karbon Kaynaklarının Lipaz
Sentezine Etkisinin Saptanması
3.7.5.1. Karbon Kaynağı Olarak Yağ Çeşitlerinin Lipaz Sentezine Etkisinin
Saptanması
Üretim ortamına eklediğimiz zeytinyağını mikroorganizmalar karbon kaynağı
olarak kullanmaktadır. Yağ türünün değişmesi lipaz enzimi üretiminde indükleyici
etken olabileceği düşünüldüğü için ilk önce zeytinyağının dışında farklı yağlar
kullanılmıştır. Karbon kaynağı olarak zeytinyağının yanı sıra, ayçiçeği yağı, soya
yağı, mısır özü yağı ve fındık yağı kullanılmıştır.
Üretim ortamının pH’ı 5.5’a ayarlanarak 250 ml’lik erlenmeyerlere 100 ml olacak
şekilde dağıtıldıktan sonra, bu yağ çeşitlerinden 1’er ml alınarak üretim ortamına
inoküle edilmiştir. Daha sonra üreme ortamı 121 °C’de 1.5 atm basınç altında 15
dakika sterilize edilmiştir.
Trichoderma citrinoviride spor süspansiyonundan steril koşullarda 1’er ml alınarak
üretim ortamına inoküle edildikten sonra üretim 30 °C’de 150 r.p.m döngüsel
çalkalama hızında inkübasyona bırakılmıştır. Üretim sonrasında her bir örnek
süzülerek kuru ağırlık ölçümü yapılmış ayrıca lipaz aktivitesi titrasyon yöntemi ile
saptanmıştır. Titrasyon sonucu veriler formülde yerine koyulmuş ve elde edilen
sonuçlar grafik haline getirilmiştir.

3.7.5.2. Karbon Kaynağı Olarak Şeker Çeşitlerinin Lipaz Sentezine Etkisinin
Saptanması
Çalışmamızın bu aşamasında karbon kaynağı olarak bitkisel bir yağdan farklı
olarak çeşitli şekerlerin lipaz aktivitesine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla lipaz
üretim ortamının pH’ı 5.5’a ayarlanarak 250 ml’lik erlenmeyerlere 100 ml olacak
şekilde dağıtıldıktan sonra, karbon kaynağı olarak %1 oranında glukoz, galaktoz,
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fruktoz, laktoz, maltoz ve sukroz ilave edilmiştir. Daha sonra üreme ortamı 121
°C’de 1.5 atm basınç altında 15 dakika sterilize edilmiştir.
Trichoderma citrinoviride spor süspansiyonundan steril koşullarda 1’er ml alınarak
üretim ortamına inoküle edildikten sonra üretim 30 °C’de 150 r.p.m döngüsel
çalkalama hızında inkübasyona bırakılmıştır. Üretim sonrasında her bir örnek
süzülerek kuru ağırlık ölçümü yapılmış ayrıca lipaz aktivitesi titrasyon yöntemi ile
saptanmıştır. Titrasyon sonucu veriler formülde yerine koyulmuş ve elde edilen
sonuçlar grafik haline getirilmiştir.

3.7.5.3. Zeytinyağının Varlığında Karbon Kaynağı Olarak Şeker Çeşitlerinin
Lipaz Sentezine Etkisinin Saptanması
Çalışmamızda karbon kaynağı olarak şeker ve yağ çeşitlerinin etkisinin ardından
zeytinyağının varlığında şeker çeşitlerinin lipaz aktivitesine etkisini araştırmak
amaçlanmıştır. Bu nedenle amaçla lipaz üretim ortamının pH’ı 5.5’a ayarlanarak
250 ml’lik erlenmeyerlere 100 ml olacak şekilde dağıtıldıktan sonra, karbon
kaynağı olarak %1 oranında glukoz, galaktoz, fruktoz, laktoz, maltoz ve sukroz
ilaveten her üretim ortamına ayrıca 1’er ml zeytinyağı eklenmiştir. Daha sonra
üreme ortamı 121 °C’de 1.5 atm basınç altında 15 dakika sterilize edilmiştir.
Trichoderma citrinoviride spor süspansiyonundan steril koşullarda 1’er ml alınarak
üretim ortamına inoküle edildikten sonra üretim 30 °C’de 150 r.p.m döngüsel
çalkalama hızında inkübasyona bırakılmıştır. Üretim sonrasında her bir örnek
süzülerek kuru ağırlık ölçümü yapılmış ayrıca lipaz aktivitesi titrasyon yöntemi ile
saptanmıştır. Titrasyon sonucu veriler formülde yerine koyulmuş ve elde edilen
sonuçlar grafik haline getirilmiştir.

3.7.6. Üreme Ortamına İlave edilen Farklı Azot Kaynaklarının Lipaz Sentezine
Etkisinin Saptanması
Kullanılan azot kaynaklarının lipaz enziminin aktivitesine ve mikrobiyal üremeye
etkisini incelemek amacıyla üretim ortamına ayrı ayrı olarak %1 oranında pepton,
amonyum sülfat, üre, maya özütü, kazein, amonyum oksalat, amonyum nitrat,
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amonyum karbonat ve proteose pepton azot kaynağı olarak eklenmiştir.
Hazırlanan

her

bir

üretim

ortamının

pH’ı

5.5’a

ayarlanarak

250

ml’lik

erlenmeyerlere 100 ml olacak şekilde dağıtılmış ve 1 ml zeytinyağı eklenmiştir.
121 °C’de 1.5 atm basınç altında 15 dakika sterilize edilmiştir.
Trichoderma citrinoviride kültüründen steril koşullarda 1’er alınarak üretim
ortamına inoküle edildikten sonra üretim 30 °C’de 150 r.p.m döngüsel çalkalama
hızında inkübasyona bırakılmıştır. Üretim sonrasında her bir örnek süzülerek kuru
ağırlık ölçümü yapılmış ayrıca lipaz aktivitesi titrasyon yöntemi ile saptanmıştır.
Titrasyon sonucu veriler formülde yerine koyulmuş ve elde edilen sonuçlar grafik
haline getirilmiştir.

3.8.

Reaksiyon

Ortamındaki

Koşullarının

Lipaz

Sentezine

Etkisinin

Saptanması
Bu aşamada reaksiyon ortamının inkübasyon sıcaklığı, inkübasyon süresi ve
inkübasyon ortamına eklenen substratın konsantrasyonu gibi faktörlerin lipaz
enziminin aktivitesine etkisi incelenmiştir. Bu nedenle çalışmanın bu aşamasında
üretim ortamı koşullarını sabit tutularak sadece reaksiyon ortamındaki faktörler
değiştirilerek, bu faktörlerin enzim aktivitesine etkisinin saptanması amaçlanmıştır.

3.8.1. Reaksiyon Ortamı İnkübasyon Sıcaklığının Lipaz Sentezine Etkisinin
Saptanması
Üretim ortamının pH’ı 5.5’a ayarlanarak 250 ml’lik erlenmeyerlere 100 ml olacak
şekilde dağıtılmış ve 1 ml zeytinyağı eklenmiştir. 121 °C’de 1.5 atm basınç altında
15 dakika sterilize edilmiştir.
Trichoderma citrinoviride kültüründen steril koşullarda 1 ml alınarak üretim
ortamına inoküle edilmiştir. 30 °C’de 150 r.p.m döngüsel çalkalama hızında
inkübasyona bırakılmıştır. Üretim sonrasında süzülerek elde edilen filtrat enzim
aktivite tayini için kullanılmıştır.
31

30-90 °C arasında değişen reaksiyon ortamı sıcaklıklarının etkisini saptamak
amaçlanmıştır. Bu nedenle 7 ayrı 100 ml’lik erlenlere reaksiyon ortamı için gerekli
olan pH’ı 5.6 olan 50 mM asetat tamponundan 4,5 ml, 0.1 M CaCl2’den 0,5 ml ve
1 ml filtrata ilaveten substrat olarak da 1 ml zeytinyağı eklenmiştir.
Hazırlanan 100 ml’lik erlenler 30-90 °C arasında ayarlanan sıcaklıklarda 30 dakika
boyunca 150 r.p.m çalkalama hızında su banyosunda inkübasyona bırakılmıştır.
İnkübasyonun ardından reaksiyonu durdurmak için her erlene 20’şer ml etanol
eklenmiştir. Reaksiyon durdurulduktan sonra titrasyon metoduyla reaksiyon
sıcaklıklarının her birinin enzim aktivitesine etkisi saptanmış ve sonuçlar grafik
haline getirilmiştir.

3.8.2. Reaksiyon Ortamı İnkübasyon Süresinin Lipaz Aktivitesine Etkisinin
Saptanması
İnkübasyon süresinin enzim aktivitesine etkisini incelemek amacıyla, üretim ortamı
koşulları sabit tutulmuştur. Normalde tepkime ortamı inkübasyonu 30 dakika
sürmektedir. Bu aşamada 0 – 60 dakika aralığında değişen sürelerde inkübasyona
bırakılmıştır. Bu deneyde üretim ortamının pH’sı 5,5’a ayarlanarak 250 ml’lik
erlenmeyerlere 100 ml olacak şekilde dağıtılmış ve 1 ml zeytinyağı eklenmiştir.
121 °C’de 1.5 atm basınç altında 15 dakika sterilize edilmiştir.
Trichoderma citrinoviride kültüründen steril koşullarda 1 ml alınarak üretim
ortamına inoküle edilmiştir. 30 °C’de 150 r.p.m döngüsel çalkalama hızında
inkübasyona bırakılmıştır. Üretim sonrasında süzülerek elde edilen filtrat enzim
aktivite tayini için kullanılmıştır.
0-60 dakika arasında değişen reaksiyon ortamı inkübasyon sürelerinin etkisini
saptamak amaçlanmıştır. Bu nedenle 6 ayrı 100 ml’lik erlenlere reaksiyon ortamı
için gerekli olan pH’ı 5.6 olan 50 mM asetat tamponundan 4.5 ml, 0.1 M CaCl2’den
0,5 ml ve 1 ml filtrata ilaveten substrat olarak da 1 ml zeytinyağı eklenmiştir. Filtrat
eklenmesiyle dakika tutulmuş ve 150 r.p.m çalkalama hızında su banyosunda
inkübasyona bırakılmıştır. Her 10 dakikada bir, bir erlendeki örneğe 20 ml etanol
ekleyerek reaksiyon durdurulmuştur. Reaksiyon durdurulduktan sonra titrasyon
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metoduyla reaksiyon sürelerinin enzim aktivitesine etkisi saptanmış ve sonuçlar
grafik haline getirilmiştir.
3.8.3. Reaksiyon Ortamı Substrat Konsantrasyonunun Lipaz Aktivitesine
Etkisinin Saptanması
Substrat konsantrasyonunun enzim aktivitesine etkisini incelemek amacıyla üretim
besiyerinin pH’sı 5.5’a ayarlanarak 250 ml’lik erlenmeyerlere 100 ml olacak şekilde
dağıtılmış ve 1 ml zeytinyağı eklenmiştir. 121 °C’de 1.5 atm basınç altında 15
dakika sterilize edilmiştir.
Trichoderma citrinoviride kültüründen steril koşullarda 1 ml alınarak üretim
ortamına inoküle edilmiştir. 30 °C’de 150 r.p.m döngüsel çalkalama hızında
inkübasyona bırakılmıştır. Üretim sonrasında süzülerek elde edilen filtrat enzim
aktivite tayini için kullanılmıştır.
0,5 ile 3 ml arasında değişen zeytinyağı miktarlarının enzim aktivitesine etkisini
saptamak amaçlanmıştır. Bu nedenle 5 ayrı 100 ml’lik erlenlere reaksiyon ortamı
için gerekli olan pH’ı 5.6 olan 50 mM asetat tamponundan 4,5 ml, 0.1 M CaCl2’den
0,5 ml ve 1 ml filtrata ilaveten substrat olarak da 0,5 ile 3 ml arasında değişen
değerlerde zeytinyağı eklenmiştir.
Hazırlanan 100 ml’lik erlenler 30 °C’de, 30 dakika boyunca 150 r.p.m çalkalama
hızında su banyosunda inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyonun ardından
reaksiyonu durdurmak için her erlene 20’şer ml etanol eklenmiştir. Reaksiyon
durdurulduktan sonra titrasyon metoduyla reaksiyon sıcaklıklarının her birinin
enzim aktivitesine etkisi saptanmış ve sonuçlar grafik haline getirilmiştir.

3.9.

Belirlenen

Optimum

Koşullarda

Lipaz

Üretimi

ve

Aktivitesinin

Saptanması
Bu aşamaya kadar yapılan çalışmaların sonucunda Trichoderma citrinoviride’den
lipaz üretimi için en iyi koşullar belirlenmiştir. Bu optimum koşullar altında lipaz
aktivitesi saptanmıştır.
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3.10. Melas Değerlendirme Çalışmaları
Atık ve artık değerlendirme çalışmalarında melas kullanılmıştır. Melasın lipaz
üretimine etkisini incelemek amacıyla faklı oranlarda melas distile su ile
sulandırılarak deney ortamı hazırlanmıştır. Buna göre total melas oranı %1, %2,
%3, %4 ve %5 olacak şekilde ortamlar hazırlanmış ve pH 5.5’a ayarlanmış 110
°C’de 1.5 atm basınç altında 25 dakika otoklavlanarak sterilize edilmiştir.
Kültürümüzden 1’er ml alarak üretim ortamına inoküle edilmiştir. 30 °C’de 150
r.p.m döngüsel çalkalama hızına ayarlanmış etüvde 4 gün inkübasyona
bırakılmıştır. Bu süre sonrasında üreme ve lipaz aktivitesi ölçülerek en uygun
melas oranı saptanmıştır.
Daha sonra bu işlem %1 zeytinyağı varlığında gerçekleştirilmiştir. Buna göre total
melas oranı %1, %2, %3, %4 ve %5 olacak şekilde ortamlar hazırlanmış ve pH
5.5’a ayarlanmış, %1 oranında zeytinyağı eklenmiş ve 110 °C’de 1.5 atm basınç
altında 25 dakika otoklavlanarak sterilize edilmiştir. Kültürümüzden 1’er ml alarak
üretim ortamına inoküle edilmiştir. 30 °C’de 150 r.p.m döngüsel çalkalama hızına
ayarlanmış etüvde 4 gün inkübasyona bırakılmıştır. Bu süre sonrasında üreme ve
lipaz aktivitesi ölçülerek en uygun melas oranı saptanmıştır.
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4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

4.1. Çalışmada Kullanılan Mikroorganizma
Çalışmada lipaz üretimi için mikrobiyal kaynak olarak bölüm 3.1’de belirtildiği gibi
Kocaeli ili İlimtepe mevkiinde, süt ve yağ atıkları ile kirlenmiş topraktan izole edilen
ve bir fungus türü olan Trichoderma citrinoviride kullanılmıştır.

4.1.1. Mikroorganizmanın İzolasyonu ve İdentifikasyonu
Daha önceki çalışmalardan Trichoderma türlerinin topraktan izole edildiği
bilinmektedir [66]. Ülker ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada topraktan
izole ettikleri Trichoderma’dan ekstrasellüler lipaz üretimini gerçekleştirmişlerdir
[7].
Bölüm 3.1.1’de belirtildiği gibi topraktan izole edilip seri pasajlarla saf kültür haline
getirilen

mikrobiyal

kaynaklardan

lipolitik

aktivitesi

en

yüksek

çıkan

mikroorganizma seçilmiştir. Seçilen bu mikroorganizmanın tür tayini için 18S rRNA
analizi yapılmıştır. Sekans analizi sonucunda mikroorganizmanın Trichoderma
citrinoviride (accesion numarası EU280098.1 %99 eşleşme) olduğu belirlenmiştir
(Şekil 4.1.).

4.1.2. Mikroorganizmanın Tribütirin Agar Ortamında Lipolitik Aktivitesinin
Saptanması
Birçok araştırmacı, mikroorganizmalarda lipolitik aktivite tayini için tributirinli agar
besiyerini kullanmıştır. Lipaz enzimine sahip mikroorganizmalar tespit için

bu

besiyerinde ürerken oluşturdukları zonlar baz alınmıştır[67,68,69].
Trichoderma citrinoviride lipolitik aktivitesinin tespiti için Tributirinli Agar besiyerine
30 °C’de 7 günlük inkübasyon süresi sonunda, tüplerde meydana gelen berraklık
gözlenmiştir.
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Şekil 4.1. Trichoderma citrinoviride gen dizilimi

A

B

Şekil 4.2. Trichoderma citrinoviride tribütirin agarda lipolitik aktivitesinin
belirlenmesi.(A: kontrol B: Lipaz +)
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4.2. Lipaz Aktivite Tayini
Trichoderma

citrinoviride’nin

lipaz

aktivitesi

tayininde

titrasyon

yöntemi

kullanılmıştır. Kültür ortamı filtratının enzim kaynağı olarak kullanıldığı deneyde
elde edilen veriler formülde yerine konularak lipaz aktivitesi saptanmıştır. 1 ünite
lipaz aktivitesi uygun koşullar altında 1 µmol yağ asidini açığa çıkaran aktivite
olarak belirlenmiştir.
Titrasyon yönteminde KOH kullanmış, harcanan KOH miktarından gidilerek lipaz
aktivite tayini yapılmıştır.

4.3. Üreme Eğrisinin Saptanması

Trichoderma citrinoviride’nin üreme eğrisinin tespiti için hazırlanan lipaz üretim
besiyerleri pH 5.5’a ayarlanarak 250 ml’lik erlenmeyerlere 100 ml olacak şekilde
dağıtılmıştır ve 121 °C’de 1.5 atm basınç altında 15 dakika sterilize edilmiştir.
Daha önceden potato dextrose agar da üretilen Trichoderma citrinoviride’den steril
koşullarda 1’ er ml alınarak üretim ortamına inoküle edildikten sonra üretim 30
°C’de

150

r.p.m

döngüsel

çalkalama

hızında

1-10

gün

aralığında

gerçekleştirilmiştir. Üretim sonrasında örnekler süzülmüş, bu işlemin sonucu filtre
kağıdının üstünde kalan örnek kurutulmuştur. Kuru ağırlığın ölçülmesi ve bu
ölçümlerin grafik haline getirilmesiyle üreme eğrisi saptanmıştır ( Şekil 4.3.).
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Şekil 4.3. Trichoderma citrinoviride’nin üreme eğrisi

Elde edilen üreme eğrisinden anlaşıldığı üzere üremenin ilk 5 günde en yüksek
düzeye ulaştığı, 5. günden itibaren ise düşüşe geçtiği saptanmıştır.

4.4. Üreme Ortamındaki Faktörlerin Lipaz Sentezine Etkisinin Saptanması
4.4.1. Optimum İnkübasyon Süresinin Saptanması
Trichoderma citrinoviride’nin lipaz enzimi üretiminde optimum inkübasyon
süresinin hesaplanması amacıyla 1-10 gün arasında her gün lipaz aktivitesi ve
üreme ölçülmüştür. (Şekil 4.4, Şekil 4.5).
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Şekil 4.4. Trichoderma citrinoviride’nin lipaz aktivitesinin ve differansiyel
üremesinin günlere göre değişimi

Yapılan bu çalışmalar ışığında,

Trichoderma citrinoviride de 10,6 U/ml ile en

yüksek lipaz aktivitesinin 4. günde olduğu saptanmıştır. Differansiyel üremenin de
yine 4. günde 12,23 U/ml ile maksimum değere ulaştığı saptanmıştır. 4. günden
sonra lipaz aktivitesinde de diferansiyel sentez hızında da düşüş gözlenmiştir.
Bu çalışma kapsamında optimum inkübasyon süresi olarak 4. gün kabul edilmiş
geri kalan parametreler incelenirken de 4.günün örneği kullanılmıştır.
Kashmiri ve arkadaşlarının Trichoderma viride’nin lipaz aktivitesini inceledikleri
çalışmada optimum inkübasyon süresini 50 saat olarak tespit etmişlerdir[33].
Açıkel ve arkadaşları Rihizopus delemar ile yaptıkları çalışmada optimum
inkübasyon süresini 5. Gün olarak belirlemişlerdir[60].
Sumathi ve Meerabai Aspergillus terrus’dan ürettikleri ekstraselüler lipaz enzimi
için optimum inkübasyon süresinin 5 gün olduğunu tespit etmişlerdir[70].
EI-Shafei ve arkadaşının yaptığı çalışmada Bacillus’tan izole ettikleri lipaz
enziminin optimum inkübasyon süresinin 2 gün olduğunu saptamışlardır[73].
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Ülker ve arkadaşları ise Trichoderma harzianum’dan lipaz sentezi inçin optimum
inkübasyon süresinin 7 gün olarak kabul etmişlerdir[7].
Trichoderma citrinoviride’nin ilk beş gün üremesinde artış gözlenmiş, fakat lipaz
sentezi 4. günde maksimum seviyeye çıkmıştır. Trichoderma citrinoviride’nin İlk
üç günde besiyerindeki azot ve karbon kaynaklarını üremek için 4. günde ise lipaz
sentezi için kullandığı düşünülmektedir.

4.4.2. Lipaz Sentezi İçin Uygun Başlangıç pH Değerinin Saptanması
Bölüm 3.6.2.’de belirtildiği gibi üretim ortamının hidrojen iyonu konsantrasyonu
yani ortamın asit veya alkali olmasının Trichoderma citrinoviride’nin lipaz
aktivitesine etkisi incelenmiştir. Üretim besiyerinin pH’ı 3-9 aralığına ayarlanmış,
lipaz sentezinin pH 5’de 9,29 U/ml, pH 6’da ise 8,13 U/ml ile en yüksek değerler
saptanmıştır(Şekil 4.7.). Başlangıç olarak belirlediğimiz pH 5.5’da lipaz sentezinin
10,6 U/ml olduğunu göz önünde de bulundurularak, başlangıç pH değeri olan pH
5,5’un optimum değer olduğu saptanmıştır. pH 7’de lipaz sentezinin düşüşe geçtiği
pH 9’da ise minimum lipaz sentezi olduğu saptanmıştır.
Kuru ağırlıklar hesaplandığında en fazla üremenin pH 7’de olduğu saptanmıştır.
Asidik ve alkali pH’larda Trichoderma citrinoviride’nin üremesinde de bir azalma
gözlemlenmiştir(Şekil 4.6.).
Ülker ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada Trichoderma harzianum’un pH
8-9 aralığında en yüksek olduğu aktivite gösterdiği saptanmıştır [7].
Kakde ve arkadaşının yapmış olduğu çalışmada Trichoderma viride’nin optimum
lipaz sentezini pH 7.5 da gerçekleştirdiğini, pH 8 üstünde ise lipaz enzimi
üretmediğini

saptamışlardır

[71].Padmapriya

ve

arkadaşlarının

yaptıkları

çalışmada ise Lactobacillus sp.’den ürettikleri lipaz enziminin optimum pH değerini
9 olarak bulmuş, pH 6 ile 10 arasında değişen diğer değerlerde ise lipaz enzim
aktivitesinin sabit kaldığını saptamışlardır [72].
Kebabcı 2010 yılında yaptığı çalışmada Yarrowia lipolytica ve Candida tropicalis
suşlarında lipaz aktivitesinin en yüksek olduğu pH değerini 3.0 - 6.0 olarak
saptamış, pH 7.0 den itibaren aktivitenin düştüğünü tespit etmiştir [74].
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Şekil 4.6. Üreme ortamının pH’sının Trichoderma citrinoviride’nin lipaz
aktivitesine ve differansiyel üremesine etkisi
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4.4.3. Üretim Ortamı Sıcaklığının Lipaz Üretimine Etkisi
Üreme ortamının sıcaklığının lipaz enzimi sentezine etkisini incelemek için bölüm
3.7.3’deki deney düzeneği ayarlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Trichoderma
citrinoviride’den lipaz enzimi üretimi için üreme ortamının optimum sıcaklığı 30 °C
olarak saptanmıştır. Üretim ortamı sıcaklığının düşürülmesi veya artırılması
halinde aktivitede düşüş gözlenmiştir (Şekil 4.9.). Kuru ağırlıkları ölçtüğümüzde ise
30 °C de en çok üremenin gerçekleştiği gözlemlenmiştir (Şekil 4.8.).
Jensen ve arkadaşları lipaz üretimi için optimum sıcaklığın mikroorganizmanın
kendi optimum üreme sıcaklığı olduğunu belirmiştir [75].
Yapılan bir çalışmada, Pseudomonas sp.’nin lipaz üretimi için optimum sıcaklığının
tespit edilmesi amacıyla 25-40 ºC arasında üretim gerçekleştirilmiş ve maksimum
lipaz aktivitesi 37 ºC’de elde edilmiştir. Pseudomonas G6 tarafından maksimum
lipaz üretimi ise 35 ± 1 ºC’de tespit edilmiştir[19]. Dong ve arkadaşlarının
Pseudomonas sp.’nin lipaz enzimi ile yaptıkları çalışmada ise optimum inkübasyon
sıcaklığını 50 °C olarak saptamışlarıdır[76].
Lee ve arkadaşları Bacillus thermoleovorans’dan izole ettikleri termofilik lipaz
enzimi için optimum inkübasyon sıcaklığının 65 °C olduğunu saptamışlardır.
Yaptıkları bu çalışmada lipaz enzimi 40 °C’nin altında aktivite göstermezken,
optimum inkübasyon sıcaklığı olan 65 °C ‘nin üstündeki sıcaklıklarda aktivasyon
düşüş göstermiş 75 °C’ ve üstündeki sıcaklıklarda ise aktivite göstermemiştir[77].
Lipaz

sentezinde

optimum

inkübasyon

sıcaklığının

30

°C

çıkması,

mikroorganizmaların optimum üreme koşulları göz önünde tutacak olursak
beklenilen bir sonuçtur.
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Şekil 4.8. Üreme ortamının sıcaklığının Trichoderma citrinoviride’nin lipaz
aktivitesine ve differansiyel üremesine etkisi
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4.4.4. Çalkalamalı ve Statik İnkubasyon Koşullarının Lipaz Sentezine
Etkisinin Saptanması
Çalkalamalı ve statik inkübasyon koşullarının lipaz sentezine etkisi incelemek
amacıyla bölüm 3.7.4. ‘de belirtildiği gibi deney düzeneği ve ortam koşulları
ayarlanmıştır. Statik koşullarda Trichoderma citrinoviride’nin çalkalamalı koşullara
göre üremenin çok daha az olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 4.10.). Lipaz
aktivitelerinde belirgin bir fark olmasına rağmen Trichoderma citrinoviride’nin
çalkalamalı ve statik koşullarda diferansiyel üreme hızları birbirine yakın çıkmıştır
(Şekil 4.11.).
Çalkalamalı ve statik inkübasyon koşullarının lipaz sentezine etkisini inceleyen
çalışmalarda Pseudomonas aeruginosa’nın çalkalamalı inkübasyon koşullarında
daha çok lipaz sentezi gerçekleştirdiği saptanmıştır[78]. Kaushik ve arkadaşları,
Aspergillus carneus’dan lipaz üretimi çalışmaları sonucunda, çalkalamalı etüvde
üretilen Aspergillusun statik koşullarda üretilenden daha fazla aktivite gösterdiğini
tespit etmişlerdir[79].

1
0,9
0,8
0,7
Kuru
Ağırlık
(g/100ml)

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
STATİK

ÇALKALAMALI

Çalkalamalı

Statik
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citrinoviride’nin üremesine etkisi
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4.4.5 Üreme Ortamına İlave Edilen Farklı Karbon Kaynaklarının Lipaz
Sentezine Etkisinin Saptanması
4.4.5.1. Karbon Kaynağı Olarak Yağ Çeşitlerinin Lipaz Sentezine Etkisinin
Saptanması
Karbon kaynağı olarak kullanılan yağ çeşitlerinin lipaz aktivitesine etkisini
incelemek amacıyla bölüm 3.7.5.1’de daha önceden anlatıldığı gibi deney
düzeneği ve ortam koşulları ayarlanmıştır. Rivera zeytinyağının yanı sıra ayçiçeği
yağı, soya yağı, mısır yağı ve fındık yağ deney düzeneğinde incelenmiştir.
Zeytinyağının ardından ayçiçek yağı en yüksek aktiviteyi gösterirken en düşük
aktivite ise mısır yağı eklenen ortamda gözlemlenmiştir(Şekil 4.13.). Lipaz
aktiviteleri arasında belirgin bir fark olmasına rağmen, Trichoderma citrinoviride’nin
üreme ortamına eklenen yağların üreme üzerine doğrudan bir etki göstermediği
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saptanmıştır. Üreme miktarları göz önünde bulundurulduğunda arada çok az
farklar bulunduğu gözlemlenmiştir (Şekil 4.12.).
Dominguez ve arkadaşlarının Yarrowia lipolytica ile yaptıkları çalışmada yağ
çeşitlerinin lipaz aktivitesine etkisi incelenmiş; zeytinyağı, ayçiçeği yağı, tributirin
ve oleik asitten en çok aktivite gösteren yağ çeşidinin zeytinyağı ve ayçiçeği yağı
olduğunu saptamışlardır[80]. Sekhon ve arkadaşların Bacillus megaterium ile
yapmış oldukları bir çalışmada ise soya yağının diğer yağ çeşitlerine göre daha
yüksek

lipaz

aktivitesi

gösterdiğini

gözlemlemişlerdir[81].

Gochev

ve

arkadaşlarının Trichoderma longibrachiatum ile yaptıkları çalışmada zeytinyağı,
ayçiçeği yağı, kanola yağı, susam yağı, mısır yağı, soya yağı oleik asit ve linoleik
asit gibi yağ çeşitleri arasında en yüksek lipaz aktivitesinin oleik asit ve zeytinyağı
içeren ortamlarda gerçekleştiğini gözlemlemişlerdir [54]. Açıkel ve arkadaşları
Rhizopus lipazı’nın en yüksek aktiviteyi ayçiçeği yağı ile en yüksek ikinci aktiviteyi
ise soya yağı ile gerçekleştirdiğini gözlemlemişler, rhamnolipid yağı kullanılan
besiyerinde ise en düşük aktivite gösterdiğini saptamışlardır[60].
Aydoğmuş, Pseudomonas türleri ile yaptığı çalışmada karbon kaynaklarının lipaz
enzimi üzerine etkisinde maksimum aktiviteyi P. fluorescens MU 182 suşunun
mısır yağı ile gösterdiğini, en düşük aktiviteyi ise P. putida MU 73 suşunun soya
yağıyla gösterdiğini saptamışlardır[19]. Boonchaidung ve arkadaşlarının palimiye
yağı, soya yağı, mısır yağı, ayçiçeği yağı, ve pirinç kepeği yağının lipaz enzimine
etkisini inceledikleri çalışmada en yüksek aktiviteyi ayçiçeği yağının, ayçiçeği
yağının ardından palmiye yağının en yüksek ikinci aktiviteyi gösterdiğini
saptamışlar. En düşük aktiviteyi ise pirinç kepeği yağının gerçekleştirdiğini
gözlemlemişlerdir[82]. Bu çalışmalardan farklı olarak, Tembhurkar ve arkadaşları
hardal yağının Psudomonas’dan izole edilen lipaz aktivitesine etkisini denemişler,
ayçiçeği yağı ve zeytinyağı gibi klasik olarak kullanılan yağlardan daha fazla
aktivite elde etmişlerdir[83].
Trichoderma citrinoviride’den lipaz sentezinde karbon kaynağı olarak kullanılan
yağ çeşitlerinden en uygun kaynağın diğer Trichoderma türlerinde olduğu gibi
zeytinyağı olduğu tespit edilmiştir.
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lipaz aktivitesine ve differansiyel üremesine etkisi
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4.4.5.2. Karbon Kaynağı Olarak Şeker Çeşitlerinin Lipaz Sentezine Etkisinin
Saptanması
Karbon kaynağı olarak kullanılan şeker çeşitlerinin lipaz aktivitesine etkisini
incelemek amacıyla bölüm 3.6.5.2’de daha önceden anlatıldığı gibi deney
düzeneği ve ortam koşulları ayarlanmıştır. Karbon kaynağı olarak üretim ortamına
%1 oranında glukoz, fruktoz, laktoz, sukroz, galaktoz ve maltoz eklenmiş ve
aktiviteleri ölçülmüştür.
Karbon kaynağı olarak eklenen glukoz’un diğer karbon kaynaklarına göre daha
fazla aktivite gösterdiği gözlemlenmiştir. En az lipaz aktivitesi ise galaktoz
eklenmiş

üretim

ortamında

gözlemlenmiştir

(Şekil

4.15.).

Trichoderma

citrinoviride’nin maltoz ve sukroz içeren besiyerlerinde en fazla üreme gösterdiği
gözlemlenmiştir(Şekil 4.14.). Boonchaidung ve arkadaşlarının Candida ile yapmış
oldukları çalışmada yaptığımız çalışmaya paralel bir sonuç elde edilmişdir.
Boonchaidung karbon kaynağı olarak kullanılan glukozun en yüksek aktivite
galaktozun ise en az aktivite gösterdiğini, Candida’nın glukoz ve sukroz içeren
ortamlarda daha fazla üreme gösterdiğini saptamıştır[82].
Subhajit Ray ise Serratia sp. ile yaptığı çalışmada en yüksek aktivite glukoz içeren
besiyerinde gözlenirken galaktoz içeren besiyerinde ölçülen lipaz aktivitesi de
oldukça yüksek çıkmıştır. En düşük aktiviteyi ise karbon kaynağı olarak manitol ve
meso-inositol içeren besiyerinde gözlemlemiştir[84].

4.4.5.3. Zeytinyağı Varlığında Karbon Kaynağı Olarak Şeker Çeşitlerinin Lipaz
Sentezine Etkisinin Saptanması
Üretim ortamına eklenen karbon kaynağı ile ilgili çalışmaların sonuncusu olan bu
çalışmada amaç en yüksek aktiviteyi gösteren yağ kaynağı olan zeytinyağının
ortama ilavesine ek olarak şeker çeşitleri de eklenerek aktivitedeki değişiklikler
gözlemlenmiştir. Bölüm 3.7.5.3’de daha önceden anlatıldığı gibi deney düzeneği
ve ortam koşulları ayarlanmıştır. Zeytinyağına ilave olarak üretim ortamlarına %1
oranında glukoz, fruktoz, laktoz, sukroz, galaktoz ve maltoz eklenmiş ve aktiviteleri
ölçülmüştür.
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Şekil 4.13. Karbon kaynağı olarak şeker çeşitlerinin Trichoderma citrinoviride’nin
üremesine etkisi
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Şekil 4.14. Karbon kaynağı olarak şeker çeşitlerinin Trichoderma citrinoviride’nin
lipaz aktivitesine ve differansiyel üremesine etkisi
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Elde edilen sonuçlarda en yüksek aktivite üretim besiyerinde zeytinyağına ilave
olarak eklenen glukozda gözlemlenmiştir(Şekil 4.16, Şekil 4.17). Artışın aritmetik
bir atış olmadığından ve zeytinyağının ilave olduğu diğer karbon kaynaklarının
lipaz aktivitesinde de artış gözlemlendiğinden bu artışın temel sebebinin
zeytinyağından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Teng ve arkadaşları Rhizopus chinensis ile yaptıkları çalışmada; lipaz üretim
ortamına karbon kaynağı olarak zeytinyağının yanı sıra maltoz da ilave ederek en
yüksek lipaz aktivitesini 13,875 U/ml olarak tespit etmişlerdir [85].
Kaushik ve arkadaşlarının Aspergillus carneus ile yaptığı lipaz üretimi çalışmaları
sonucunda, en yüksek lipaz aktivitesi ayçiçek yağı ve glukoz içeren ortamlarda
12,7 U/ml olarak tespit edilmiştir[86].
Karbon kaynağı olarak eklenen şeker çeşitlerine ek olarak zeytinyağı eklenmesinin
sebebi sentezlenen lipaz enziminin indüklenebilir olup olmadığını tespit etmekti.
Elde edilen sonuçlar Trichoderma citrinoviride’den ürettiğimiz lipaz enzimin
indüklenebilir olduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 4.15. Farklı şeker kaynaklarına ilave olarak %1 oranında zeytin yağının
Trichoderma citrinoviride’nin üremesine etkisi
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Şekil 4.16. Farklı şeker kaynaklarına ilave olarak %1 oranında zeytin yağının
Trichoderma citrinoviride’nin lipaz aktivitesine ve differansiyel üremesine etkisi
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4.4.6. Üreme Ortamına İlave edilen Farklı Azot Kaynaklarının Lipaz Sentezine
Etkisinin Saptanması

Üreme ortamına ilave edilen farklı azot kaynaklarının lipaz aktivitesine etkisini
saptamak için bölüm 3.7.6’da daha önceden anlatıldığı gibi deney düzeneği ve
ortam koşulları ayarlanmıştır. Azot kaynağı olarak üretim besiyerinde pepton
kullanılmıştır. Çalışmanın bu aşamasında peptonun yanı sıra amonyum sülfat, üre,
maya özütü, kazein, amonyum oksalat, amonyum nitrat, amonyum karbonat ve
proteose pepton kullanılmıştır. Elde ettiğimiz sonuçlara göre Trichoderma
citrinoviride’nin en yüksek aktiviteyi, azot kaynağı olarak pepton eklenilen
besiyerinde gösterdiği saptanmıştır. En düşük aktivite ise proteose pepton
eklenilen besiyerinde gözlemlenmiştir(Şekil 4.19). Trichoderma citrinoviride’nin
üremesine göz attığımızda azot kaynağı olarak amonyum sülfat kullanılan
besiyerinde en çok üreme gerçekleşmiştir(Şekil 4.18).

Boonchaidung ve arkadaşlarının Candida ile farklı azot kaynaklarının lipaz
aktivitesine etkisini inceledikleri çalışmada maya özütünün hem en yüksek aktivite
gösterdiğini tespit etmişler hem de üremenin en çok maya özütü olan besiyerinde
gerçekleştiğini saptamışlardır[82].
Yine aynı çalışmada Boonchaidung ve arkadaşları amonyum sülfatın azot kaynağı
olarak eklendiği üretim besiyerinde üremenin de lipaz aktivitesinin de en az
olduğunu tespit etmişlerdir[82].
Aydoğmuş, Pseudomonas türlerinin lipaz aktivitesini incelediği çalışmada azot
kaynağı olarak kullandığı amonyum klorürün en yüksek aktiviteye sahip olduğunu
saptamıştır[19].
Sonuçlar ele alındığında pepton ile proteose pepton kaynaklarının kullanıldığı
ortamlarda lipaz aktivitesinde çok belirgin farklar gözlemlenmiştir. Gözlemlenen bu
farkin sebebi proteose peptonlu besiyerinde Trichoderma citrinoviride proteose
peptonu üremek için kullanırken peptonlu besiyerinde kullanılan pepton lipaz
sentezini artırmıştır.
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Şekil 4.17. Farklı azot kaynaklarının Trichoderma citrinoviride’nin üremesine etkisi
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Şekil 4.18. Farklı azot kaynaklarının Trichoderma citrinoviride’nin lipaz
aktivitesine ve differansiyel üremesine etkisi
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4.5.

Reaksiyon

Ortamındaki

Koşulların

Lipaz

Aktivitesine

Etkisinin

Saptanması
4.5.1. Reaksiyon Ortamı İnkübasyon Sıcaklığının Lipaz Aktivitesine Etkisinin
Saptanması
İnkübasyon sıcaklığının lipaz aktivitesine etkisinin saptanması için bölüm 3.8.1’de
daha önceden anlatıldığı gibi deney düzeneği ve ortam koşulları ayarlanmıştır. 3090 °C arasında değişen sıcaklık değerlerinde 30 dakika inkübasyona bırakılmıştır.
Lipaz aktivitesinin en yüksek değere inkübasyon sıcaklığının 40 °C olduğu
ortamda ulaştığı gözlemlenmiştir. 60°C’nin üstündeki sıcaklıklarda ise lipaz
aktivitesinde büyük ölçüde düşüşler gözlemlenmiştir(Şekil 4.20.).
Rajan ve arkadaşlarının Aspergillus fumigatus ile yapmış oldukları çalışmada
inkübasyon sıcaklığı için en uygun değerin 30 ile 35

°C arasında olduğunu

saptanmıştır[87]. Rekha ve arkadaşları Candida rugosa ile yaptıkları çalışmada da
inkübasyon sıcaklığı için en uygun değerin 30 ile 35 derece arasında olduğunu
tespit etmişlerdir [88]. Pichia anamola ile çalışan Tiwari ve arkadaşları en yüksek
lipaz aktivitesinin 35 °C de olduğunu gözlemlemişlerdir [89].
Elde edilen sonuçların ışığında Trichoderma citrinoviride’den sentezlenen lipaz
enziminin yüksek sıcaklıklarda da aktivite gösterdiği fakat bu aktivite 30 ve 40 °C
de gösterdiği aktivite ile kıyaslandığında çok düşük olduğu gözlemlenmiştir.
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Şekil 4.19. Reaksiyon ortamı inkübasyon sıcaklığının lipaz aktivitesine etkisi

4.5.2. Reaksiyon Ortamı İnkübasyon Süresinin Lipaz Aktivitesine Etkisinin
Saptanması
İnkübasyon süresinin lipaz aktivitesine etkisinin saptanması için bölüm 3.8.2’de
daha önceden anlatıldığı gibi deney düzeneği ve ortam koşulları ayarlanmıştır. 0
İle 60 dakika arasında inkübasyona bırakılan örneklerde optimum sürenin 30
dakika olduğu saptanmıştır(Şekil 4.21).
Bölüm 3.5’de titrasyon sonucu harcanan KOH miktarlarının formülde yerine
konularak açığa çıkan yağ asidi miktarı unit aktivite olarak hesaplanışı
gösterilmiştir. 30 dakikanın üstündeki inkübasyon sürelerinde harcanan KOH
miktarı, yani açığa çıkan yağ asidi miktarı daha fazla olmasına rağmen daha uzun
sürede aktivitede azalım gözlemlenmiştir.
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Şekil 4.20. Reaksiyon ortamı inkübasyon süresinin lipaz aktivitesine etkisi.

4.5.3. Reaksiyon Ortamı Substrat Konsantrasynunun Lipaz Aktivitesine
Etkisinin Saptanması

Reaksiyon

ortamı

substrat

konsantrasyonunun

lipaz

aktivitesine

etkisinin

saptanması için bölüm 3.8.3’de daha önceden anlatıldığı gibi deney düzeneği ve
ortam koşulları ayarlanmıştır. 0,5 ile 3 ml arasında değişen zeytinyağı miktarlarının
enzim aktivitesine etkisini saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 1 ml ve 3 ml
arasında sabit değere ulaşmıştır. 0,5 ml konsantrasyondaki lipaz aktivitesi 6,60
U/ml olarak ölçülmüştür(Şekil 4.22) .
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Şekil 4.21. Reaksiyon ortamı inkübasyon süresinin lipaz aktivitesine etkisi

4.6.
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Üretimi
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Saptanması
Yapılan çalışmaların sonucunda Trichoderma citrinoviride’den lipaz üretimi için
optimum koşullar belirlenmiştir. Bu optimum koşullar ve deney ortamı hazırlanmış
ve lipaz aktivite tayini gerçekleştirilmiştir(Çizelge 4.2.). Çalışmalar sonucu optimum
koşullar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (Çizelge4.1.).
Çizelge 4.1. Trichoderma citrinoviride’den lipaz üretimi için optimum koşullar
Üretim Ortamı

Optimum Değer

pH

5.5

Sıcaklık

30 °C

Karbon kaynağı

Zeytinyağı + Glukoz

Azot kaynağı

Pepton

İnkübasyon Süresi

4. gün

Reaksiyon Ortamı

Optimum Değer

İnkübasyon Süresi

30 dk

İnkübasyon Sıcaklığı
Substrat
Konsantrasyonu

40 °C
1%
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Çizelge 4.2. Trichoderma citrinoviride’nin optimal koşullarda üreme miktarı, lipaz
aktivitesi ve diferansiyel sentez hızı.

Optimum
Koşullar

Lipaz Aktivitesi
(U/ml)

Üreme
(g/100ml)

Differansiyel
Üreme (U/g)

13,68

0,952

14,37

4.7. Melas Değerlendirme Çalışmaları
Atık ve artık çalışmalarımızda şeker fabrikası atığı olan melas kullanılmıştır.
Melasın besi ortamında karbon kaynağı olarak kullanılabilirliği ve melas zeytinyağlı
ve zeytinyağsız ortamlarda lipaz verimi araştırılmıştır. Zeytinyağı olmaksızın melas
sulandırılması ile yapılan çalışmada melas %1 ile %5 arasında değişen oranlarda
sulandırılarak deney düzeneği oluşturulmuştur. Lipaz aktivitesi en çok %2
oranında melas içeren üretim ortamında saptanmıştır. Diğer oranlarda yakın
değerler gözlenmiştir. Differansiyel üreme en yüksek %2 oranında melas içeren
besi ortamında gözlemlenmiştir(Şekil 4.23.). En yoğun üreme de yine %2 oranında
melas içeren ortamda gerçekleştiği saptanmıştır(Şekil 4.24.). %1 oranında
zeytinyağı varlığında yapılan melas çalışmalarında maksimum lipaz aktivitesi %3
oranında içeren ortamda gözlemlenmiştir(Şekil4.25.). En yoğun üreme ile
differansiyel üreme yine bu ortamlarda gözlemlenmiştir(Şekil4.26.).

Cihangir ve

Sarıkaya melasın Aspergillus sp.’nin lipaz aktivitesi üzerine yaptıkları çalışmada,
%0,5 ile % 4 arasında değişik oranlarda melas bulunan ortamlarda üretilen lipaz
enzimi aktivitelerine bakmışlar ve maksimum lipaz aktivitesinin % 2 oranında
melas bulunan ortamda olduğunu gözlemlemişlerdir[59].Naqvi ve arkadaşlarının
Aspergillus türleri ile yaptıkları çalışmada, % 2,5 ve %5 oranında melas içeren
ortamların lipaz aktivitesi üzerine etkisini karşılaştırmışlar ve %2,5 oranında melas
içeren ortamın üretilen lipaz enziminin daha yüksek aktiviteye sahip olduğunu
saptamışlardır[90]. Potumarthi ve arkadaşları yeni izole ettikleri Rhodotorula
mucilaginosa ile melas atığını kullanarak lipaz üretmişlerdir ve maksimum lipaz
aktivitesini %1 oranında melas içeren ortamlarda elde etmişlerdir[91]. Melas ile
yapılan çalışmalar sonucunda şeker fabrikası atığı olan melasın ucuz karbon
kaynağı olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir. Her ne kadar zengin içerikli
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ortama kıyaslandığında, sadece melas içeren ortamda lipaz sentezinde düşüş
görülse de, maliyetin çok daha ucuz olması bu olumsuzluğu örtmektedir.
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Şekil 4.22. Değişik melas konsantrasyonlarının Trichoderma citrinoviride’nin lipaz
aktivitesi ve differansiyel üremesine etkisi
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Şekil 4.23. Değişik melas konsantrasyonlarının Trichoderma citrinoviride’nin
üremesine etkisi
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Şekil 4.24. %1 zeytinyağı varlığında değişik melas konsantrasyonlarının
Trichoderma citrinoviride’nin lipaz aktivitesi ve differansiyel üremesine etkisi
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Şekil 4.25. %1 zeytinyağı varlığında değişik melas konsantrasyonlarının
Trichoderma citrinoviride’nin üremesine etkisi
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Özetle:
Gerçekleştirilmiş olduğumuz deneyler sonucunda:


Çalışmamızda İzmit ili, İlimtepe mevkiinden izole edilen ve daha sonra 18S
rRNA dizi analizi ile tür tayini ile Trichoderma citrinoviride olduğu saptanan
mikroorganizma lipaz üretiminde kullanılmıştır.



Trichoderma citrinoviride’nin lipaz enzimi olup olmadığının kontrolü için
öncelikle tribütirinli agar besiyerinde kalitatif analiz yapılmıştır.



Kalitatif analiz sonucu lipaz enzimi pozitif çıkınca kantitatif analiz için
Hatzinikolau ve arkadaşları tarafında önerilen üretim besiyeri kullanılmıştır.



Üretim besiyerinde üretimin ardından lipaz aktivite tayini için titrimetrik
yöntem kullanılmıştır.



Lipaz enzimi üretimini ve aktivitesini etkileyen çeşitli parametrelerin etkisi
incelenmiştir. Bu parametreler hem inkübasyon ortamının hem de reaksiyon
ortamının parametrelerini içermektedir.



Trichoderma citrinoviride’den lipaz üretimi için optimum koşulları; 30 ºC
sıcaklık, pH 5.5, inkübasyon süresi 4 gün, karbon kaynagı olarak zeytin
yağı ve glukoz ve azot kaynagı olarak pepton saptanmıştır.



Reaksiyon ortamı koşulları için inkübasyon süresi 30 dk, substrat
konsantrasyonu %1, inkübasyon sıcaklığı 40 °C olarak saptanmıştır.



Son olarak atık artık çalışmaları kapsamında şeker fabrikası atığı olan
melasın

lipaz

üretiminde

karbon

saptanmıştır.
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EK-1
DNA İzolasyonu
DNA izolasyonu için Biospeedy DNA İzolasyon kiti (Bioeksen, Türkiye)
kullanılmıştır. Kit protokolü aşağıdaki gibidir.
1. Bir

mikrosantrifüj

tüpüne

600

µl

Parçalama

Tamponu

(%2

CATB-

hexadecyltrimethylamonnium bromide-, 100 mM TrisHCl pH 8, 20 mM EDTA,
1,4 M NaCl) eklenmiş, daha sonra katı besiyerinden alınan yaklaşık 200 mg
bakteri kolonisi tamponun içine bırakılmıştır.
2. Numunenin homojenizatörde 2 dakika, 6000 rpm’de homojenizasyonundan
sonra 95°C’de 10 dk inkübe edilmiştir.
3. Tüp 14000 rpm’de 1 dakika santrifüj edilmiş ve elde edilen üst sıvı yeni bir tüpe
transfer edilmiştir. Elde edilen üst sıvı hacmi kadar isopropanol, üst sıvı
hacminin 2 katı kadar Bağlama tamponu( 6,75 M Guanidium thiocyanate, 15
mM TrisHCl pH 8 ) eklenmiş ve vorteksle karıştırılmıştır.
4. Karışım DNA kolunu’na eklenmiş, 14000 rpm’de 1 dakika santrifüj edildikten
sonra alt sıvı atılmıştır.
5. Kolona 500 µ İnhibatör Eleme Tamponu ( 5 M thiocyanate, 20 mM Tris-HCl, pH
6,6, %40 EtOH) eklenmiş, 14000 rpm’de 1 dakika santrifüj edilmiş ve alt sıvı
atılmıştır.
6. Kolona 500 µl Yıkama Tamponu (20 mM NaCl, 2 mM Tris-HCl, pH 7,5, % 80
v/v Ethanol) eklenmiş, 14000 rpm’de 1 dakika santrifüj edilmişve alt sıvı
atılmıştır. Bu adım iki defa daha tekrarlanmıştır.
7. Kolonun 14000 rpm’de 1 dakika boş santrifüj edildikten sonra steril yeni bir
mikrosantrifüj tüpe yerleştirilmiş, 100 µl Çözücü Tampon eklenmiş, 1 dakika
oda sıcaklığında inkübe edilmiş, 14000 rpm’de 1 dakika santrifüj ve DNA izolatı
elde edilmiştir.
8. Elde edilen DNA -20 °C’de saklanmıştır.
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DNA Analizi ve Flogenetik Analiz

Dizi analizi için Bioeksen firmasından hizmet alınmıştır. Elde edilen fungal
amlikonların sizi analizleri sanger yöntemiyle, ABI prim Big Dye Terminator Cycle
Sequencing Ready Reaction Kit ® kullanılarak, ABI Prism 377 DNA Squencer’da
belirlenmiştir. Dizi analiz hem ileri, hemde geri primerler kullanılarak, çift yönlü
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen diziler 4peaks yazılımı ile analiz edilmiştir. Dizilerin
DNA Data bankasından en çok benzer olduğu diziler NCBI BLAST programı
kullanılarak belirlenmiştir. DNA data bankasındaki mevcut dizilere %97 ve üzeri
benzerlik gösteren diziler, benzer dizilime sahip organizma ile aynı tür olarak kabul
edilmiştir. % 70-97 arasında benzerlik gösteren türler ise, hem morfolojik özellikleri
hem de 18S rRNA’larının en çok benzediği organizma göz önüne alınarak
sınıflandırılmıştır. Bilinen bakteri türlerine %70’den az benzerlikgösteren türler
sınıflandırılmamış olarak listelenmiştir. DNA data bankasında mevcut sizilere
%100’den daha az benzerlik gösteren diziler DNA data bankasına eklenmiştir.
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