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Laktik asit petrol menşeli plastiklerin yerine geçen önemli bir alternatif olarak
bilinmektedir. Laktik asit gıda, kozmetik, ilaç ve tekstil sanayinde kullanım
nedeniyle değerli ve yüksek talep gören bir ürün haline gelmektedir. Diğer yandan
biyobozunur ve çevre dostu bir polimer olan polilaktik asit gibi değerli kimyasal
maddelere dönüştürülebilen bir ürün olarak önem kazanmaktadır.
Laktik asidin endüstriyel boyutta üretimi ise kimyasal sentez veya karbonhidratların
fermantasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Laktik asidin büyük ölçek üretimi ise ucuz
karbon kaynakları ve fermantasyon yöntemi ile yapılmaktadır. Ham maddenin
maliyetinin düşük olmasından dolayı biyodizel yan ürünü olan ham gliserol gibi
ucuz substratların kullanımı sayesinde laktik asit üretiminin maliyetini büyük
miktarda düşürmektedir.
Pichia pastoris rekombinant protein üretimlerinde başarılı bir ekspresyon sistemi
olarak tercih edilmiştir.
Çalışma kapsamında, GUT1 promotorunun kontrolü altında Bos taurus laktat
dehidrogenaz enzim üretimi P. pastoris suşları üzerinde yapılan moleküler ve
genetik çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Oluşan klonlar biyodizel atığı olan ham
gliserolü kullanarak l-laktik asit üretimi için tercih edilmiştir.
Fermentörde gerçekleşen çalışmalarda, ürün miktarı; farklı suşlar, pH değerleri,
gliserol kaynağı ve konsantrasyonu göz önünde bulundurularak incelenmiştir.
Çalışma boyunca üretimin istatiksel analizleri, fermantasyon koşullarında Pichia
ekspresyon sisteminde gerçekleştirilmiştir.
Gliserol metabolik yolunda; GUT1 promotoru, gliserol kinaz enziminin üretiminden
sorumlu olan geni kodlayarak gliserolun, 1-gliserol-3-fosfata dönüşmesini
sağlamaktadır.
Bu promotor altına Bos taurus LDH geni yerleştirerek laktik asit üretimi
gerçekleştirilmiştir. pGUT1-Bt-LDH plazmidleri P. pastoris X33 ve FA115 konakçı
hücrelerine elektroporasyon tekniği ile aktarılmıştır.
i

Transformantlar 100 μg/mL ve 500 μg/mL zeosin içeren YPD agar plakalarda
28°C’ de 3 gün boyunca inkübe edilmiştir. Plakalardan seçilen bazı koloniler
erlenmayerde BSM, FM22 ve BMGY gibi besiyeriler içinde geliştirilerek HPLC
yöntemi ile laktik asit üretimi ve gliserol kullanım miktarı ölçülmüştür. Böylece besi
ortamı karşılaştırılması yapılmış ve en yüksek laktik asit üretimi ticari saf gliserol
ve ham gliserol içeren BMGY ve BMCY medyalarında görülmüştür. Bu sonuçla
ham gliserol diğer karbon kaynakları arasında uygun bir alternatif olarak kabul
edilmiştir.
L-laktik asit fermantasyon prosesleri ham gliserol kullanımı ile araştırılmıştır. Birinci
kesikli faz (Batch I Phase) %4 ham gliserol içeren 2 litrelik BMGY besiyerinde 100
ml kültür ilavesi ile yaklaşık 18 saat boyunca gerçekleştirilmiştir. İkinci kesikli
fermantasyon 75g/L veya 100g/L ham gliserol kullanarak 5.0 veya 7.0 iki farklı pH
değeri ile devam edilmiştir. Tüm fermentör prosesi yaklaşık 48 saat boyunca ve
gliserol tamamen bitene kadar sürdürülmüştür. L-laktik asit üretiminin
optimizasyonu BMCY besiyerinde 100g/L ham gliserol ve 5.0 pH değerinde 61.1
g/L konsantrasyon ile gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pichia pastoris, GUT1 promotoru, L-laktik asit, Ham Gliserol,
Fermantasyon
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Lena MAHMOUDI AZAR
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Supervisor: Prof. Dr. Erhan BİŞKİN
Co-supervisor: Prof. Dr. Mehmet İNAN
June 2016, 119 pages
Lactic acid has been known as important alternatives to petroleum-derived
plastics. Considering the high potential of lactic acid applications in the food,
cosmetic, pharmaceutical and textile industries, has turned it into a significant and
desired product to make it quickly convertible to other important chemicals such as
polylactic acid, a biodegradable polymer used as environmental friendly plastic.
Lactic acid generally is produced at industrial scale by chemical synthesis or
fermentation of carbohydrates.
Industrial scale production of lactic acid can be feasible with cheap carbon sources
by fermentation. The cost of raw material is very significant in lactic acid
production. The use of inexpensive substrates such as crude glycerol as byproduct of biodiesel has a potential to reduce cost of lactic acid production.
Some of industrial microorganisms such as Pichia pastoris are responsible for
large scale production of lactic acid by fermentation procedure.
In this study we used molecular approaches to create a new Pichia pastoris
transformant strains which express lactate dehydrogenase enzyme under the
control of pGUT1 promoter. These clones were used for l-lactic acid production
from biodiesel by-product crude glycerol. Amount of product investigated in this
study, depends on the variations of strains, pH, concentration and source of
glycerol in fermenter. Statistical analysis of production was assayed under
fermentation conditions in Pichia expression system.
The GUT1 promoter coding the gene for glycerol kinase converts glycerol to 1glycerol-3-phosphate in glycerol metabolism pathway and the LDH (L-lactate
dehydrogenase) gene from Bos taurus used for producing lactic acid in this
research. pGUT1-Bt-LDH plasmids were created and transfected into X33 and
FA115 hosts by electoporation. Transformants were selected on YPD plates
containing 100 μg/mL and 500 μg/mL of zeocin after 3 days incubation at 28°C.
Several clones were selected and the quantity of l-lactic acid and glycerol
consumption obtained in BSM, FM22 and BMGY cultures were measured by
HPLC.
iii

The l-lactic acid fermentation process using crude glycerol as the feedstock has
been investigated. The batch I phase was carried out in 2liter BMGY Media
containing 4% Crude glycerol about 18 hours, using 100ml of overnight BMGYculture as inoculum. Batch II fermentation was started with 75g/L or 100g/L crudeglycerol at two different pH of 5.0 or 7.0 without maintaining dissolved oxygen
concentration. Whole production process in fermenter condition was continued for
about 48 hours until crude glycerol was totaly consumed.
Key words: Pichia pastoris, GUT1 promoter, L-lactic acid, Crude Glycerol,
Fermentation
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1. GİRİŞ
Günümüz

dünyasında

yenilenebilir

özelliği

olmayan

plastik

malzemelerin

kullanımı, modern toplumlar için büyük çevresel problemler teşkil etmektedir. Son
zamanlarda polilaktik asidin (PLA) petrol kaynaklı polimerlerin yerine geçmesi çok
fazla dikkat çekmektedir. Kimyasal sentez yöntemleri ile yüksek kaliteli PLA üretimi
ekonomik

boyutta

mümkün

gözükmemektedir.

Ticari

açıdan

mikrobiyal

fermantasyon teknikleri ile monomer laktik asit elde edilmesi, PLA üretimi için ideal
bir yöntem olarak düşünülmektedir. Ticari yönden bakıldığı zaman polilaktik asidin
üretiminde en büyük problemlerden biri ürünün fermantasyon kültüründen
saflaştırılabilmesidir. Mayalar örneğin Saccharomyces cerevisiae (Ekmek mayası)
düşük pH toleransı ve mineral içerikli medyalarda gösterdiği gelişim nedeniyle
biyoteknolojik ürünlerin üretiminde tercih edilmektedir. Mayalar doğal metabolik
yolu ile laktik asit üretememektedirler. Metabolik mühendisliği ile fermantasyon
yolunda yapılan değişiklikler ile etanol yerine laktik asit üretimi mümkün hale
getirilmiştir.
Laktik asit (alfa hidroksipropanoyik asit) doğada en çok bulunan karboksilik asit
olarak bilinmektedir. Uzun senelerdir gıda, eczacılık ve kozmetik sektöründe
kullanılmakta olmasına rağmen son yıllarda biyobozunur polimer endüstrisinde
önem kazanmıştır. Laktik asit fermantasyonu için çeşitli mikroorganizmalar, ham
maddeler ve farklı fermantasyon prosesleri denenmektedir.
Laktik asit, asitlik düzenleyici, lezzetlendirici, pH tamponlayıcı ve bakteriyel hasar
inhibitörü olarak gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Eczacılık ve
kozmetik sektöründe özellikle topikal merhemler, losyonlar, anti-akne solüsyonları,
parenteral çözeltiler ve diyaliz uygulamalarında birçok kullanım alanına sahiptir.
Medikal açıdan ise, biyobozunur polimer özellikleri nedeniyle, sütüre, ortopedik
implantlar, kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanımı önem kazanmaktadır.
Son yıllarda çevreye olan duyarlılığın artması ile birlikte petrol bazlı plastiklere
karşı yenilenebilir plastiklere olan ilgi artmıştır. Biyobozunur polilaktik polimerlerin
keşfi ise laktik asit bakterilerini ve laktik asit üretimini önemli hale getirmiştir. Yakın
zamanda ortaya çıkan bitki kaynaklı yenilenebilir plastiklerden biri olan polilaktik
asit (PLA), su ve karbondioksite parçalanma özelliği ile gelişime açık bir alternatif
materyaldir. PLA’in markette petrol kaynaklı polipropilen (PP) ve polietilen
1

tereftalat (PET)’ın yerini alması ve günümüz üretim teknolojisinin geldiği nokta ile
karbon gazı salınımını %30-60 oranlarında azalttığı, gelişen teknoloji ile bu
oranların %80’lere kadar çıkacağı rapor edilmiştir. Biyobozunur ve yenilenebilir
polimer polilaktik asidin markette artan yeri nedeniyle laktik asite olan arz dünya
çapında

hızla

artmıştır.

Yenilenebilir

kaynaklardan

üretilen

biyobozunur

polimerlerin paketlemeden fiber yapımına kadar birçok alanda petrol endüstrisi
kaynaklı polimerlerin yerini alması beklenmektedir. Polilaktik asit (PLA), L-laktik
asidin polimerizasyonu ile üretilmektedir. Yapılan çalışmalarda, kristalizasyon,
termostabilite, biyolojik bozulma derecesi ve performans değerleri gibi PLA’ nın
fiziksel özellikleri üzerinde laktik asidin optik saflığının çok etkili olduğu
bildirilmektedir.
Laktik asit kimyasal sentez veya karbonhidrat fermantasyon yöntemi ile
üretilmektedir (Şekil 2.1). Ancak laktik asidin dünyadaki üretiminin %90’ı laktik asit
bakterileri (örn. Lactobacillus spp, Bacillus ve Rhizopus vb.) kullanılarak
fermantasyon yolu ile yapılmaktadır. Bununla birlikte, laktik asit bakterileri
kullanılarak gerçekleştirilen endüstriyel üretimin bazı dezavantajları göz ardı
edilemez. Bakteriyel fermantasyon işlemi hızlı ve verimli olmasına rağmen laktik
asit bakterileri karmaşık azot kaynakları içeren fermantasyon ortamına ihtiyaç
duymaktadırlar. Bu nedenden dolayı fermantasyon işleminin maliyeti yüksek
miktarlara ulaşmaktadır. Fermantasyon ortamında kullanılan kalsiyum karbonat ve
ya diğer tamponlayıcı kimyasalların kullanımı laktik asit bakterileri için zararlı bir
ortam oluşturur bununla birlikte fermantasyon sırasında ortamda biriken l-laktik
asidin

yol

açtığı

düşük

pH

değeri

bakterilerin

metabolik

aktivitelerini

engellemektedir. Ayrıca, bir çok laktik asit bakterisi hem L- hem D-laktat
dehidrogenaz enzimini kodlayan genlere sahip olduğundan fermantasyon
sonucunda D ve L-laktik asidin her ikisini birden üretir. PLA sentezi için L-laktik
asidin fazladan bir saflaştırma basamağı ile elde edilmesi gerekmektedir.

2

2. KURAMSAL BİLGİLER VE KAYNAK TARAMALARI
2.1. L-laktik Asit Üretimi
Son yıllarda polilaktik asit (PLA) biyobozunur polimer özelliğinden dolayı
geleneksel sentetik paketleme malzemelerinin yerine geçmektedir [1]. PLA
filmlerinin ultraviyole ışığına karşı oluşturdukları bariyerler, düşük yoğunluğu olan
polietilen (LDPE) gibi diğer paketleme malzemelerine kıyasla daha iyi olduğu
bilinmektedir [2]. Selofan polisitren (PS) ve polietilen teraftalat (PET)’ a karşıysa
daha kötü olarak tanımlanabilir [3]. PLA filmlerinin mekanik özellikleri PET’ le aynı
seviyede olarak kıyaslanabilirken, PS malzemelere göre daha iyi olmaktadır [4,5].
PLA malzemeler PET ve PS ile kıyaslandığında düşük çözünme ve cam geçiş
sıcaklığı gibi özelliklere sahiptir [6]. Çözünürlük parametresine bakıldığında PLA’
nın nitrojen bileşenleri, anhidritler ve bazı alkoller ile etkileşime geçebildiği
gösterilmektedir [6]. Ayrıca aromatik hidrokarbonlar, ketonlar, esterler, sülfür
bileşenleri veya su ile etkileşime geçmedikleri bilinmektedir [7]. PLA’ nın CO2, O2
ve su geçirgenlik katsayıları PS’ den daha düşük, PET’ den daha yüksek olduğu
bilinmektedir [8].
Laktik asit ve türevlerinin temasta olduğu yiyecekler ve gıda sektöründe kullanılan
diğer bütün materyallere göre uyarıcı etkiler açısından daha az zararlı olması
nedeniyle çoğu ülkeler tarafından kabul görüldüğünden, gıda fabrikasyon alanında
kullanılması uygun bulunmuştur [4].
Polilaktik asit biyouyumlu ve biyoçözünür özelliklerinden dolayı medikal alanlarda
kullanımı önerilmektedir [9]. Son zamanlarda PLA uygun fiyatlı polimer olarak
petrol kaynaklı kimyasal materyallere alternatif olarak ta tercih edilmektedir [10].
PLA ekonomik açıdan bakıldığı zaman paketleme polimeri olarak çok esnek
özelliklere sahiptir [11,12]. Avrupa, ABD ve Japonya devletleri tarafından kısa raf
ömürlü gıda ürünlerinde, örneğin meyve ve sebze paketleme materyali olarak
kullanılmaktadır [13]. Geleneksel proses yöntemler ise; enjeksiyon kalıplama,
levha

ekstrüzyon

veya

termoforming

gibi

teknikler,

PLA

üretimi

için

kullanabilmektedir [11].
Moleküler ağırlığı yüksek olan PLA polimeri elde edebilmek için üç farklı yol
izlenmektedir; doğrudan yoğunlaşma, azeotropik dehidratif yoğunlaşma ve
polimerizasyon [5]. Son yöntem genelde çok büyük ölçeklerde PLA üretimi için
kullanılmaktadır, bu teknik ile D-laktik asit, L-laktik asit ve ya ikisinin karışımını
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laktide dönüştürülebilmektedir [14]. Laktid, laktik asidin halkalı dimer şeklidir ve
laktid polimerizasyonundan yüksek moleküler kütleye sahip PLA elde edilmektedir
[8,15]. Saf D- , L-laktik ve ya kaliteli PLA elde etmek kimyasal yöntemler ile
ekonomik düzeyde mümkün gözükmemektedir [10].
PLA polimerizasyonu için gerekli olan laktik asit monomerlerin üretimi için en
uygun yöntem mikrobiyal fermantasyon olarak bilinmektedir [14,16].
Homofermentatif laktik asit bakterileri ve çeşitli karbonhidrat kaynakları örneğin
mısır şurubu, dekstroz, şeker kamışı ve pancar şekeri kullanarak endüstriyel
proses yöntemleri ile saf laktik asit üretimi yapılmaktadır [17].

Şekil 2.1. Kimyasal sentez ya da mikrobiyal fermantasyon yolu ile laktik asit üretimi
[13,18].

Laktik asit üretimi için gerekli olan karbon ve nitrojen kaynakları üzerinde
araştırmalar uzun yıllardır devam etmektedir [19]. Araştırmacılar açısından laktik
asidin

verimli

üretimi,

optimum

biyomas
4

gelişimi,

yan-ürün

oluşumunun

engellenmesi, fermantasyon hızının arttırılması ve maliyetin düşürülmesi üretim
prosesleri içinde en önemli faktörlerdir [19]. Mikrobiyal fermantasyon için kullanılan
karbon kaynakları arasında sakkaroz (şuruplardan, meyve sularından ve
melasdan elde edilmektedir), laktoz (peynir altı suyundan), maltoz (özel enzimatik
nişasta dönüşüm prosesinden), glikoz (nişasta dönüşüm prosesinden, manitolden
vs.) gibi karbonhidratlar en yaygın olanlardır [5]. Peynir altı suyu ve melas uygun
ve ucuz bir karbon kaynağı olarak düşünülebilir ama laktik asit verimi düşük olması
ve zahmetli saflaştırma proseslerinden dolayı tercih edilmemektedir [5].
PLA’ nın fermantasyon kültürünün problemlerinden biri ayırma ve saflaştırma
prosedürlerinin kompleks ve karışık olmasıdır [20]. Bir diğer problem ise laktik asit
bakterilerinin medya bileşenlerinin kompleks ve yüksek maliyetli malzemelerden
oluşmasıdır [20]. Fermantasyon çalışmalarında kullanılan medyanın basit ve
mümkün mertebede az bileşenden oluşması büyük önem taşımaktadır [17].
Örneğin; laktik asit verimi artsın diye fermantasyon sırasında bakterinin gelişimi
için ihtiyaç duyulan bir maddenin çok küçük miktarda bile eklenmesi, sonrasında
saf olmayan maddelerin konsantrasyonunda büyük bir artışa yol açmakla birlikte
saflaştırma ve ayırma işlemlerinin maliyetinde büyük bir masrafa yol açmaktadır
[21]. Ayrıca, laktik asit bakterilerinin kısıtlı pH toleransının olması üretim esnasında
devamlı olarak tuz takviyesine ihtiyaç duymaktadır [17].
Saccharomyces cerevisiae (Ekmek mayası) gibi mayaların, düşük pH toleransının
olması ve minimal medyalarda üreyebilme kabiliyetinden dolayı kendi kendine
gelişen ve üretebilen bir mikroorganizma olarak tanımlanmaktadır [12].
Metabolik mühendisliği teknikleri ile fermantasyon işleminin son ürünü olarak laktik
asidi etanol yerine geçirmek hedeflenmiştir (Şekil 2.2).
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Şekil 2.2. Mayalarda glikoz metabolik yolu [22].

Büyük ölçek reaktör çalışmalarında düşük maliyet ile geniş çapta laktik asit üretimi
yapabilmek için dünya pazarında büyük rekabetler gözlenmektedir [5]. Önemli
noktalardan biri fermantasyon çalışmalarının sonunda serbest laktik asit ortamda
bulunmasıdır [23]. Bir diğer önemli konu ise laktik asit izolasyonu için gerekli olan
kültürün düşük pH değerine sahip olabilmesidir [23]. Belirtilen koşulların laktik asit
bakterileri (LAB) için düşük pH ortamında yaşayamama ve zengin besin
gereksinimlerinden dolayı gerçekleşmesi mümkün gözükmemektedir [6]. Her şeye
rağmen

laktik asit bakterilerinin üretim kapasitesinin yüksek olması göz ardı

edilemez, örneğin; Laktobasiller de laktik asidin son konsantrasyonu 100g/L’ yi
bulmaktadır [24]. Devamlı fermantasyon yöntemi sırasında LA konsantrasyonu
100g/(L.sa) bile geçtiği görünmüştür [3]. Bütün parametreler düşünülünce her
zaman mikrobiyal konukçu hücreler alternatif olarak araştırılmaktadır [10]. Mayalar
diğer

bütün

alternatif

mikroorganizmaların

yanında

fermente

edebilme

özelliklerinden dolayı en çok araştırılan mikroorganizmalar olarak bilinmektedirler
[10]. Mayaların şeker kullanarak alkolik fermantasyon kapasiteleri göz önünde
bulundurulunca son zamanlarda biyoteknoloji alanında kullanımı çok uzak
gözükmemektedir [25]. Mayaların kullanımı eskiden ekmek mayası, bira ve şarap
yapımından başlayıp, günümüzde yüksek verimli biyoetanol üretimine kadar bir yol
izlemektedir [26]. Tüm bu özelliklerin yanı sıra, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi
değerler eklendiği zaman S. cerevisiae mayası laktik asit bakterilerine göre daha
ön plana çıkarak farklı metabolik mühendisliği çalışmaları açısından özellikle laktik
6

asit gibi doğal olamayan ürünlerin üretimi için ideal bir aday olarak göstermektedir
[27].
S. cerevisiae gibi mayalarda laktik asit doğal fermantasyon ürünü olarak
tanımlansa

bile

mitokondri

zarar

gördüğü

zaman

sitoplazmada

D-LDH

birikmektedir [28]. Fermantasyon yolunda yapılan manipülasyonlar sonucu piruvat’
ın etanol’ a dönüşümünü laktik asit ile değiştirmek mümkündür [27]. İlk genetik
mühendisliği yöntemleri ile laktik asit üretimi olarak, Lactobacillus casei L-LDH
genini ekspres edebilen S. cerevisiae suşu rapor edilmiştir [29]. Şarap yapımında
kullanılan

mayalar

laktik

asit-alkol

karışımını

fermantasyon

proseslerinde

oluşturmuşlardır [29].
Memeli hücrelerden alınan L-LDH geninin S. cerevisiae’ de ekspres olması ile
fermantasyon sonucu laktik asit-alkol karışımı ortaya çıkmış ve 20g/L laktik asit
üretimi gerçekleşmiştir [12].
Fermantasyon esnasında iki ürünün karışımı ortaya çıktığı zaman reaktör
optimizasyonun yapımı mümkün olmamaktadır. Bu tarz çalışmalarda direkt piruvat’
ın laktata dönüşmesini sağlayabilmek için rekabet halinde olduğu diğer faktörlerin
çıkarılması gerekmektedir [30] .
Genetik mühendisliği çalışmaları ile homolaktik mayaların oluşumu piruvat- etanol
metabolik yolundaki yapılan değişiklikler ile gerçekleşmiştir [30]. Piruvat’ı etanol’a
dönüşümünü

sağlayan

metabolik

yol

piruvat

dekarboksilaz

(PDC)

ile

başlamaktadır [22]. Üç farklı gen (PDC1,PDC5 ve PDC6) bu yolu kodlayıp kontrol
etmektedir [11]. PDC1 geninin silinmesi etanol üretiminde sorumlu olan enzimi
transkripsiyon seviyesinde engelleyerek ekspresyonu mümkün olmadığı için
asetaldehid oluşumu sağlanmaktadır [31].
Kluyveromyces

lactis

mayasında,

PDC1

geni

silinerek

piruvatın

etanole

dönüşümünü sağlayan piruvat dekarboksilaz enziminin ekspresyonu engellenmiş
ve sığır LDH geni ekspres eden ilk mikroorganizma oluşmuştur [32].
İlk homolaktik maya ile erlenmayerler de yapılan çalışmalardan biyoreaktörelere
kadar çok verimli sonuçlar göstermiştir (0,58 gram laktik asit /gram tüketilmiş
glikoz) [12]. Yapılan çalışmalarda konukçu mayalarda solunum metabolizmasına
geçiş aslında laktik asit konsantrasyonunda düşüşe sebep olmaktadır [12]. Bu
nedenlerden dolayı laktik asit üretimi esnasında hücrelerin gelişimi ve çoğalma
evresine geçtikten sonra oksijen konsantrasyonu önem kazanmaktadır [32]. LA
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konsantrasyonunda etkili olan bir diğer parametre ise pH değerinin 4,5 altında
olmamasıdır [12].
Literatür çalışmalarında S. cerevisiae’ de PDC genlerinin her üçü de inaktif olmuş
(Δpdc1 , Δpdc5 , Δpdc6 ) suşları elde edilmiştir [11]. Bu suşlarda her hangi PDC
aktivitesi olmadığından dolayı glikoz ve etanol içeren medyalarda gelişim
gözükmüştür [32]. Rekombinant üretim için verimli bir durum olmadığından piruvat
dekarboksilaz enzimi ekspresyonunda etkili olan PDC1 geninin silme işlemi
Akdeniz Üniversitesi gıda güvenliğinde başka bir çalışma sırasında yapılmış ve
PDC promotor geninin altına sığır LDH geni ekspres edilmiştir. Piruvat
dekarboksilaz enzimi yerine laktat dehidrogenaz enzimi ekspres olarak piruvatın
etanol yoluna gitmeden direkt laktik asit üretmesi sağlanmıştır.
S. cerevisiae mayasında tekli mutant (Δpdc1 , Δpdc5 , Δpdc6 ) ve ya çift mutant
(Δpdc5 , Δpdc6 ) suşların LDH geni ekspresyonu incelendiği çalışmalarda glikoz
içeren medyalarda gelişim sağlandığını ve daha verimli laktik asit ürettikleri
gözlenmiştir [11]. Bu nedenlerden dolayı PDC geni silme çalışmalarında her üç
gen yerine bir ve ya iki gen silme işlemi yapılmıştır [11]. Glikoz besiyerinde Δpdc1
suşları 50g/L’ ye kadar üretim göstermişlerdir. Aynı zamanda etanol verimi laktat
verimi artmasından dolayı düşmüştür [7].
Biyoteknoloji

ve

rekombinant

ürünlerde

genetik

modifikasyonu

yapılan

mikroorganizmaların yanı sıra ortam ve koşulların uygun olması önem
kazanmaktadır [30]. LDH geni ve laktik asit üretiminde daha verimli sonuçların
elde edilmesi için metabolik yollarında yapılan manipülasyonlar ve PDC1 geninin
silinmesi dışında protein veya organik asit gibi ürünlerde yapılan çalışmalar
esnasında

farklı

dış

etkenlerinde

etkisi

mümkündür.

Yüksek

verim

ve

konsantrasyon ile organik asit üretiminin ekonomik şartlarını göz önünde
bulundurmak istersek, mayalar gibi konukçu mikroorganizmaların laktik asit
bakterilerine göre düşük pH değerinde daha fazla toleransı göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Bu yüzden proses sırasında pH değerinin
düşmesi bakteri hücreleri için stres faktörü olduğunu varsayarsak ürün
konsantrasyonu, verim ve zamandan yapılacak tasarruf önemli bir etken olarak
düşünülmektedir.
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2.2. Mayalarda Rekombinant L-Laktik Asit Üretimi
Biyoteknolojik ürünlerinin endüstriyel boyutta üretimi ekonomik ve düşük maliyetli
olması önem teşkil etmektedir [33]. Mayalarda yapılan moleküler çalışmalarının
yüksek verimli (ideal olarak 100%), yüksek ürün konsantrasyonu (100-150g/L) ve
kısa proses süreleri üzerine kurulmuştur [34]. Konukçu mikroorganizmalar
maksimum büyüyebilme ve karbon kaynağının biyokütleye dönüştürebilmek için
geliştirilmişlerdir [34]. Suş geliştirmek için yapılan mühendislik teknikleri aslında
doğal sistemlere aykırı bir durumdur. Genetik mühendisliğinde insan kendi
amaçları için hücrelerin doğal fonksiyonlarına karşı savaş açmaktadır [11]. Hücre
üzeri yapılan değişimler genelde 3 başlık altında mümkündür [11].
•

Metabolizmada yapılan değişimler; metabolik akışta yapılan değişimler,
prosesleri hızlandırmak, yan ürünlerin üretimini düşürerek verimi artırmak
hedefi ile gerçekleştirilir.

•

Transport proseslerin değişimi; bu tarz prosesleri anlamak zor olmasına
rağmen, özellikle organik asit üretiminde önem kazanmaktadır.

•

Strese olan tolerans [11].

– Metabolizma
Laktik asit üretimi için gerekli olan metabolik mühendisliği işlemleri çok sade bir yol
izlenerek gerçekleştirilmesi mümkün gözükmektedir. Glikoliz metabolizmasında
glikozun etanole dönüşmesi ile glikozun laktik aside dönüşmesi eşit olarak
bilinmektedir [35]. S. cerevisiae mayasının yabani suşu anaerobik koşullarda,
aerobik ortamlar kadar hızlı bir şekilde gelişim göstermektedir. Fazla glikoza olan
erişim ve çok kısıtlı olan oksijen miktarı hücrelerin etanol üretimini sağlamaktadır.
Oksijen

miktarı

azaldıkça

glikozun

etanole

fermente

olma

oranı

artış

göstermektedir [36].
Oksijen tüketimi ve biyokütle verimi arasındaki oran oksijen kaynağının kısıtlandığı
koşullardaki yabanıl S. cerevisiae’ deki değişikliklerin göründüğü zaman ortaya
çıkmıştır [36].
– Transport
Maya hücrelerinde sitoplazmanın pH değeri normal koşullarda laktik asit pka
değerinden daha yüksektir, laktik asidin neredeyse tamamı laktat formunda ve
hücre dışına transfer edilmektedir (Şekil 2.3) [11,36].
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Laktik asidin hücre dışına atımında oluşan herhangi bir kısıtlama, sitoplazmada
laktat konsantrasyonun artmasına ve LDH aktivitesinin engellenmesine sebebiyet
vererek, laktik asit üretiminin azalmasını sağlamaktadır [19,37]. Bir diğer önemli
nokta ise kültürün düşük pH değerinde bulunmasından dolayı organik asidin dışarı
atılması için itici bir güç oluşturuyor olmasıdır (37). Düşük pH değerinde protonsuz
asidin anyonun konsantrasyonunun hücre dışında daha düşük ve hücre içinde
daha fazla olması nedeniyle rahatlıkla pasif difüzyon ile hücre dışına atmaya
çalışıyor olmasıdır [38].
Laktatın membrandan transportu özellikle metabolik mühendisliğine maruz kalmış
konukçu mayalarda daha keşfedilmemiş ve anlaşılmamış bir olaydır. Metabolitlerin
hücre dışına atılma mekanizmaları ve enerji transferleri, mikrobiyal üretim
proseslerinde, aktif transport için dikkatli bir şekilde araştırılması gerekmektedir
[39].

Şekil 2.3. Mayalarda laktik asit üretiminde metabolik yolunun şematik görünümü [11].
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– Stres toleransı
Homolaktik fermantasyon alkolik fermantasyon yerine geçtiği zaman maya
hücreleri doğal olmayan katabolizma ile karşılaşmaktadır [40]. Problemler genelde
yüksek glikoz konsantrasyonu, yüksek laktik asit üretimi ve devamında düşük pH
ile başlıyor. Sonuç olarak üretimin azalması ve tipik bir laktik asit fermantasyonun,
yüksek miktarda hücre ölümüne sebep olarak bitmesidir [40]. Stres yaratan
koşullar ve hücrelerin stres faktörlerine verdikleri tepkiler hakkındaki yorumlar hala
şüphelidir [2]. Bir çok durumda kültürde oluşan stres ortamına hücrelerin verdikleri
cevaplar ani ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir, bazen savunma mekanizması
sürekli devam eden bir stres faktörüne karşı çok farklıdır ve hücrelerin bulundukları
stres ortamına adapte olması ile devam edebilmesidir (örneğin S. cerevisiae’ nin
düşük pH ve ya ortamda asetik asit bulunduğu durum gibi) [41].
Laktik asit konsantrasyonun artması ve pH değerini düşmesi ürünün final
konsantrasyonunda bir etkisi olmasa da ürün veriminde büyük etki yaratabilir. Bu
yüzden daha kompleks suşlar oluşturulduğu zaman stres faktörlerinin etkisini
minimuma indirmek için hücrelerin, kültürün pH değerinin hızlı bir şekilde çok
azalmadan yeterince laktik asit üretebilirlerse, ürün veriminde ve LA üretiminde
büyük sorunlar yaşanmayacaktır [42]. Bir diğer açıdan ise sitoplazmada bulunan
çözünmüş organik asit, hücrelerin serbest proton ve iyonlardan korunmasını
sağlayarak protonları dışarı pompalamak için hücreler çok fazla enerji harcamak
zorunda kalmasıdır [43]. S. cerevisiae mayasında ATP-bağlantılı kaset pompa
moleküllerden biri olan pdr12, zayıf asitlerin oluşturduğu cevap olarak hücre içinde
iyon birikmesine karşı koymaktadır [44]. Laktik asit üretiminde mayalar arasında
ve karşılaşılan problemlerin çözümünde en çok S. cerevisiae üzerinde çalışmalar
yapılmıştır [33]. S. cerevisiae konukçu hücrelerinde oluşan problemlerinin
çözümünün yanı sıra başka konukçu maya hücre arayışları devam etmektedir [33].
Bu araştırmaların en büyük amacı, hücre dışı etkilerden uzaklaşmak ve yeni
karbon kaynaklarının kullanımıdır, stres tolerans yöntemlerini geliştirmek için en
uygun konukçu organizma keşfetmeye devam etmektedir [34].
Literatürde yapılan çalışmalarda organik asitlerin pro-oksidan özellikleri dikkat
çeken konulardan biridir [45]. Bu demektir ki, hücre içinin düşük pH değeri, yüksek
iyon konsantrasyon ve enerji kaynaklarının tükenmesinin yanı sıra laktik asit
üreten maya hücrelerinin ROS (Reaktif Oksijen Türleri) birikimi ile karşılaşma
durumu da olmuştur. ROS etkisini göstermek için sıvı besiyerinde bulunan
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hücrelerin güçlü çalkalamalı inkübatör ve karıştırmalı olmayan ortamda bulunan
hücreler ile kıyaslanınca, kuvvetli karıştırmaya maruz bırakılan hücrelerde anti
oksidan seviyesini artıracak bir mühendislik yapılırsa hücre tedavisi mümkün
olmaktadır [45].
Rekombinant maya hücreleri normalde protein veya organik asit gibi ürünlerin
üretimi esnasında reaktif oksijen türleri artınca oksidatif strese maruz kalmaktadır
[45]. Kluyveromyces thermotolerans laktik asit üretiminde rol oynayan mayalardan
biridir [46]. Veriminin çok düşük olması nedeniyle bu mayanın gelişimi üzerine çok
fazla çalışmalar yapılmamıştır [46]. Buna rağmen laktik asit üretiminde verimli ve
etkili rekombinant laktik asit üretimi yapan mikroorganizma çalışmaları devam
etmektedir. Bu mikroorganizmalardan bazı örnekler çizelge 2.1’ de verilmiştir.
Çizelge 2.1. Rekombinant LDH geninin ekspresyonu için kullanılan konakçı organizmalar
ve kültür koşulları (Tüm çalışmalarda karbon kaynağı glikoz olarak kullanılmıştır) [46].

Konakçı
Organizma

L-LDH

S. cerevisia

L. casei
B. tauros(1
kopya plazmid)
B. tauros(2
kopya plazmid)

Laktik
asit
(g/L)
12g/L

Zaman Kültür Koşulları
(saat)

Kaynak

66

[29]

11,4g/L

38

55,6 g/L

72

Çalkalamalı
Erlen,
Kesikli Beslemeli
Fermantör
Kesikli
Fermantör
Çalkalamalı
Erlen
Aerobik Kesikli
Fermantasyon

[22]

Fermentör
Kesikli Beslemeli
Fermantör
Tamponlu
Çalkalamalı
Erlen
Kesikli Beslemeli
Fermantör
Kesikli
Fermantör
Tampon ve
xylose içeren
çalkalamalı erlen

[48]
[49]

B. tauros(8
kopya plazmid)
R. oryzae

80g/L

120

38 g/L

54

L. plantarum
B. taurus

58g/L
60g/L

140
500

K.
marxianus

L. helveticus

94g/L

48

L. orientalis

L. helveticus

66g/L

160

C. boidinii

B. taurus

85,9g/L

48

P. stipitis

L. helveticus

58g/L

147

K. lactis

12

[47]
[7]

[5]

[50]
[51]
[27]
[52]

2.3. Pichia pastoris
Metilotrofik mayalar (metan ve metanol gibi tek karbonlu bileşenleri regülasyon
metabolizmasına sahip oldukları için karbon kaynağı olarak büyüme ve gelişmeleri
için kullanabilen mikroorganizmalar) 4 cinste sıralanmaktadır: Pichia, Hansenula,
Candida ve Torulopsis. En öne çıkan türlerden biri olan Pichia pastoris, 1970
yılından itibaren en çok araştırılıp, karakterize edilen mayalardan biridir [33].
Literatür araştırmalarında zayıf asitlere olan toleransı ve genetik işlemlere olan
uyumluluğu nedeniyle Saccharomyces cerevisiae mayası laktik asit üretimi için
son yıllarda en uygun mikroorganizma olarak bilinmektedir [41]. Diğer mayalara
göre asit dayanıklı oldukları bilinmektedir. Mayaların, asit toleranslı olmaları
genetik modifikasyon işlemleri için daha açık olduklarını göstermektedir [33]. Stres
dayanıklı olmaları ise bakterilere göre daha fazla tercih edilir hale getirmektedir.
Bunların yanı sıra mayalar arasında da yapılan biyoteknolojik çalışmalar için daha
uygun olabilecek mayalar hala araştırılmaya devem edilmektedir [41].

S.

cerevisiae mayasının yerine geçebilecek ve önemli avantajlı özellikleri bulunan
mayalardan biri Pichia pastoris’ tir [33]. P. pastoris, gelişim ve büyüme koşulları
nedeniyle S. cerevisiae ‘e göre bir çok konuda benzerlik göstermektedir [33].
P. pastoris (Komagaetella pastoris) biyoteknoloji, ilaç endüstrisi ve akademik
araştırmacılar için birer ekspresyon sistemi ve konukçu organizma olarak
rekombinant protein üretiminde yaygın ve başarılı bir şekilde kullanılmaktadır [33].
Metilotrofik bir maya olan P. pastoris, bakteriler gibi tek karbon kaynağı olarak
metanol, glikoz, gliserol veya etanol içeren ucuz besiyeri içinde hızla gelişme
gösterebilmektedir [53]. Ayrıca, insan gibi ökaryotik bir organizma olarak birçok
ökaryotik transkripsiyon sonrası modifikasyonları gerçekleştirebilmesi ile heterolog
proteinleri hem hücre içi hem hücre dışı olarak çok yüksek miktarlarda üretebilme
kapasitesine sahiptir [54] ve bu özellik bakterilere göre daha iyi olanaklar
sağlamaktadır [55]. Buna ilaveten proteolitik işlemler, disülfit köprüsü oluşumu ve
glikozilasyon gibi post-translasyonel modifikasyonları gerçekleştirme yeteneğine
sahiptir [54]. Kancalı kurt (Hookworm) enfeksiyonu, botulizm nörotoksini gibi
hastalıklara karşı aşı ve insan serum albumini, P. pastoris’ de üretilen ilaç özelliği
taşıyan proteinlerine örnek olarak verilebilir [54]. P. pastoris ekspresyon
sisteminde, diğer sistemlerle karşılaştırıldığında çok yüksek verimliliklerde protein
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ekspresyonu gerçekleştirmektedir ve bu sistemlerin verimliliğini arttırmak için
çalışmalar devam etmektedir [54,56].
P. pastoris heterolog protein ekspresyonu için gereken başarılı ve çok yönlü
konukçu mikroorganizma olarak bilinir ayrıca, metanol ile tetiklenen alkol oksidaz 1
promotoru (pAOX1) ve rekombinant proteinin sekresyon ve modifikasyon
özelliklerinden dolayı endüstriyel kullanım için en çok tercih edilen mayalardan
biridir [54]. P. pastoris önerilen bir çok besi ortamında gelişebilen ve oksijenli veya
oksijensiz ortamlarda fermantasyon yoluna girerek, gelişim gösterebilen bir maya
türüdür [57]. P. pastoris’ in öne çıkan suşlarının (DSMZ 70382, GS115 ve
CBS7475) genomunun tamamı sekans edilmiştir [58-60].
Genomik manipülasyon işlemleri için basit ve ticari ekspresyon kitleri mevcut olan
P. pastoris’ de, proteinler sinyal peptidler ile kolayca hücre dışına yönlendirir [61].
Bugüne kadar 500 üzeri rekombinant protein P. pastoris sisteminde ekspres olmuş
ve %80 üstünde hücreden sekresyonu gerçekleştirilmiştir [61]. P. pastoris
ekspresyon sisteminde heterolog protein veriminin moleküler ve hücre kültürü
seviyesinde çeşitli faktörlerden tesir aldığı bilinmektedir. Moleküler seviyede;
kodon kullanımı ve yabancı genin GC oranı, glikozilasyon bölgeleri, proteolitik
bölünme,

promotor

ve

genlerin

kopya

sayısı

gibi

parametreler

önem

kazanmaktadır [62].
P. pastoris suşlarının ekim seviyesinde sıcaklık, pH ve çözünmüş oksijen (DO)
konsantrasyonu etkili faktörler olarak bilinmektedir [62]. P. pastoris mayasının
optimum büyüme sıcaklığı 30°C olarak belirlenmiş ve daha düşük sıcaklıklarda
proteaz aktivitesinin düştüğü bazı uygulamalarda verimi pozitif yönde etki
edebilmektedir [62]. P. pastoris hücreleri pH değeri 3-7 arasında olan kültürlerde
pH değerinin bu alanın dışında olması hücre büyümesinde etkisi az olsa bile,
protein kararlılığı ve hücre dışı proteaz aktivitesinde daha fazla etkili olmaktadır
[62]. Oksijen konsantrasyonu kısıtlı olan glikoz veya gliserol kültürlerinde
fermantasyonun yan ürünü olan etanol gibi bazı ürünlerin yabancı proteinlerin
ekspresyonunda negatif etki edebilmektedir [62].
P.

pastoris

mayasını

rekombinant

protein

üretimi

için

kullanılan

diğer

mikroorganizmalardan ayıran metilotrofik özelliği ve alkol oksidaz enzimleri ve
metanol ile tetiklenen AOX promotorlarının sayesinde metanol kullanımı maya
tarafından mümkün kılan özelliğidir (Çizelge 2.2) [63].
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AOX promotor bölgesi bir çok rekombinant protein üretiminde kullanılmıştır.
Translasyon sonrası modifikasyonlar, belirlenmiş genetik teknikler, basit kültür
koşulları, ölçek büyütmede ve endüstriyel üretim için gerekli olan bütün özelliklere
sahip olmasının yanı sıra, ilaç ve gıda endüstrisinde gerekli ve önemli olan GRAS
(Generally Recognized as Safe) koşullarında üretilen enzim preparatlarından
dolayı uygun olarak kabul edilmektedir [63]. P. pastoris metilotrofik bir maya
olmasının yanı sıra, crabtree negatif bir maya olarak bilinmektedir. Bu demektir ki;
aerobik koşullar altında çok düşük konsantrasyonlarda etanol üretimi yaparak
aslında daha çok hücre yoğunluğuna ulaşarak yüksek protein ekspresyonuna
neden olmaktadır [63].
Metilotrofik mayaların tüm bu özelliklerinden dolayı, sadece küçük çaplı
laboratuvar araştırma çalışmalarının dışında, ölçek büyütmede ve endüstriyel
reaktör çalışmalarında bile en çok tercih edilen mikroorganizmalardan biri haline
gelmiştir [64].
Çizelge 2.2. En çok tercih edilen ve kullanılan P. pastoris promotorları [65].

Promotor

Promotor Tipi

AOX1

Metanol ile tetiklenir

AOX2

Metanol ile tetiklenir

GAP

Yapısal

YPT1

Yapısal

ADH2

Etanol ile tetiklenir

FLD1

Metanol, Metilamin ile tetiklenir
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Çizelge 2.3. En çok tercih edilen ve kullanılan P. pastoris plazmidleri (Invitrogen-Thermo
Fisher Scientific).

Mikroorganizma
Pichia pastoris

Plazmid
Açıklama
pGAPZa A, B, & C a-faktor sinyali sekansından
dolayı
protein
sekresyonu
gerçekleştirir
pHIL-D2
Pichia’ da hücre içi ekspresyon
pPIC3.5

Pichia’ da hücre içi ekspresyon

pHIL-S1

PHO1 sinyali sekansından dolayı
protein sekresyonu gerçekleştirir
a-faktor sinyali sekansından
dolayı
protein
sekresyonu
gerçekleştirir

pPIC9

Pichia konakçı suşları arasında GS115 ve KM71 suşları histidinol dehidrogenaz
geninde (his4) var olan mutasyon nedeniyle histidin sentez mekanizması
engellenmiştir. Tüm ekspresyon plazmidleri konakçı hücresindeki his4 eksikliğini
tamamlamak için HIS4 geninini taşırlar. Bu nedenden dolayı tüm histidin-eksik
olan medyalarda seçimi yapılabilme kabiliyetine sahiptirler (Çizelge 2.4)[66].
GS115 ve KM71 suşlarının ikisi de kompleks besi ortamlarında örneğin YPD ve
histidinden oluşan minimal medyalarda gelişebilmektedirler [66].
Çizelge 2.4. Rekombinant protein üretiminde en çok kullanılan P. pastoris suşları (Thermo
Fisher Scientific).

Pichia

Genotip

Amaç

X-33

Yabanıl Tip

Zeosin (markır olarak) dirençli vektörler ile
rekombinant protein ekspresyonu

GS115

His4

Zeosin (markır olarak) dirençli veya HIS4
vektörler
ile
rekombinant
protein
ekspresyonu

KM71

His4, aox1:ARG4

Zeosin (markır olarak) dirençli veya HIS4
vektörler
ile
rekombinant
protein
ekspresyonu, Muts geri planda ve ekspresyon
için metanol tetiklemesi

SMD1168

His4, pepa

Zeosin (markır olarak) dirençli veya HIS4
vektörler
ile
rekombinant
protein
ekspresyonu için proteaz enzimi yetersiz olan
suşlar ile
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Çizelge 2.5. Pichia mayasında kullanılan ekspresyon vektörlerinde bulunan özellikler
(Thermo Fisher Scientific).

Özellikler
5’ AOX1

Sig
MCS
TT

HIS4

3’ AOX1
Amp
Pbr322
Origin
F1 origin

Not I
Bgl II
Sac I
Sal I

Açıklama

Kullanımı

1000bç’den
oluşan
AOX1 Metanol ile tetiklenen, hedef
promotor parçasını kapsayan
plazmidin geneomik DNA’ da
bulunan AOX1 bölgeye entegre
olmasını sağlar
Proteinin N-terminal sekresyon Hedef proteinin sekresyonunun
sinyalinin DNA dizini
sağlar
Çoklu Klonlama bölgesi
Hedef
genin,
ekspresyon
vektöre bağlanmasını sağlar
Transkripsiyon Sonlandırma
Etkili
transkripsiyon
sonlandırmaya ve mRNA’nın
poliadenilasyonuna izin verir
Pichia yabanıl suşun histidinol Pichia rekombinant suşlarının
dehidrogenaz
enzimini seçilmesi için marker
kodlayan gen
AOX1 geninden bir parça ve TT Hedef plazmidin AOX1 gene
sekansında daha ileri
entegre olmasını izin verir
Ampisiline dirençli gen
Seleksiyon ve replikasyon imkan
sağlar
E. coli replikasyon menşei
Bakteryofaj
f1
replikasyon Tek
zincirli
DNA’
ların
menşeli
mutajenezi için gerekli üretimi
gerçekleştirir
Restriksiyon bölgeleri
Pichia genomuna daha verimli
integre olması için vektörün
linear hale getirilmesine imkan
yaratır

2.4. GUT1 (Gliserol Kinaz)
Gliserol metabolizması uzunca bir süredir bakteriler ve mayalarda araştırılmaktadır
[40,67]. Genetik ve biyokimyasal özellikler üzerine yapılan çalışmalarda gliserol
kinaz ve gliserol 3-fosfat dehidrogenaz ve bazı proteinler gliserol difüzyonunu
kolaylaştırarak gliserol kullanım yolunun bir parçası olmaktadır [68]. Bu çalışmalar
bakteriler arasında daha çok E. coli [69,70] ve mayalarda ise S. cerevisiae
yapılmıştır [68].
Gliserol kullanımı açısından arızalı olan S. cerevisiae GUT mutant suşları, izole
edilmiş ve 2 tür GUT (GUT=glicerol utilization) mutant suş olabileceği
belirlenmiştir.

GUT1,

gliserol

kinaz
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enziminde

gerçekleşemeyen

protein

ekspresyonu ve GUT2 ise sn-gliserol 3-fosfat dehidrogenaz aktivitesinde oluşan
eksiklikten kaynaklandığı tespit edilmiştir [71].
2.5. Mayalarda Gliserol Kullanımı
Maya hücreleri hipertonik medya ile karşılaştıkları zaman muazzam bir şekilde
hücre içinden dışarıya doğru su akımı başlar [72]. Bu olay çeşitli su aktiviteler ile
hücre veya çevreden aldığı etkenler ile tahrik edilir [72]. Osmoregülasyon aslında
hücrenin sabit hacimde kalabilmesi, turgor basıncına ve normal biyolojik faaliyetler
için verdiği direkt tepkidir [72].
Aslında mikroorganizmaların hücre dışı, su akımına maruz kaldıkları zaman,
kullandıkları genel mekanizma ise gelişim süreci boyunca hücre içinde spesifik bir
şekilde çözünen maddeleri biriktirmektir [72].
Bahsi geçen çözünen maddeler, yüksek konsantrasyon durumunda enzimlerde
hissedilebilir

bir

kısıtlama

veya

inaktivasyon

yaratmadan,

hücre

içinde

birikebilmektedirler [73]. Hücre içinde gerçekleşen prosesler düşük hücre içi su
aktivitelerine rağmen devam edebilmektedir [73]. Sadece bir kaç bileşen uyumlu
çözünen madde olarak kullanılabilmektedir; (i) iyonlar, (ii) amino asitler ve (iii)
polihidroksi bileşenleri. Gliserol en önemli ve etkili uyumlu çözünen madde olarak
S. cerevisiae ve diğer mayalarda bilinmektedir [74-76].
Son yıllarda gliserolun osmoregülasyon özelliğinden dolayı metabolik yolunda
üretim ve tüketim açısından hücre içinde çok az miktarda birikim yapılmaktadır
[74]. Yeni cihazların kullanımı ile genetik ve moleküler çalışmalarda, ozmotik
cevaplar ve gliserol metabolizması hakkında ilginç bilgiler elde edilmiştir [74].
Gliserol, mayaların karbon metabolizmasına farklı yollarla dahil olmaktadır [77]. Bir
yandan tek karbon kaynağı olarak aerobik koşullarda kullanılmaktadır, diğer
yandan ise gliserol, glikoz veya diğer kolay fermente olan şekerlerin etanola
dönüşürken yan ürünü olarak oluşmaktadır [77]. Gliserol katabolik yolu, gliserol
kinaz ile fosforilasyon döngüsünden ibarettir, devamı ise mitokondriyeler iç
membranının dış yüzeyinde bulunan FAD-bağlı gliserol 3- fosfat dehidrogenaz
(mtGPD) ile oksidasyon işlemi ile takip edilmektedir[40,78].
Gliserol kinaz ve mtGPD sentezi glikoz baskılaması ile kontrol edilmektedir.
Gliserol kinaz (GUT1) ve mtGPD (GUT2) yapısal genleri, gut1 ve gut2 mutant
suşlarına fonksiyonel tamamlama hedefiyle klonlanmış ve gliserolu kullanan

18

enzimler ise glikoz tarafından transkripsiyon seviyesinde baskılandığı belirlenmiştir
[71,79].
Bazı maya türlerinin gliserol tüketiminde alternatif yollar kullandıkları bilinmektedir,
örneğin; NAD bağlı gliserol dehidrogenaz ve dihidroksiaseton kinaz gibi [80,81].
Bu enzimler S . cerevisiae mayasında var olduğu belirlenmiş olmalarına rağmen
gliserol tüketim metabolik yolununda, bu tür mayalar için çok önemli bir yol olarak
gözükmediği belirlenmiştir. Oysa ki diğer metabolik yolda, gliserol ve mtGPD
eksikliği olduğu zaman maya hücrelerinin gliserolu tek karbon kaynağı olarak
kullandıkları tespit edilmiştir [68]. Maya hücrelerinin en çok kullandığı karbon
kaynakları glikoz ve gliserol olarak biliniyor [82].
2.5.1. Gliserolun Osmoregülasyon Esnasındaki Rolu
Poliollerin önemi, mayalardaki osmoregülasyon esnasında uyumlu bir çözünen
madde olarak bilinmesidir [73]. Hücre içi gliserol seviyesinin tamamen hücre dışı
su aktiviteleri ile orantılı olduğu ispatlanmıştır [82]. Deneylerde hiperosmotik stres
oluşturabilmek için kullanılan osmolit madde ise sodyum klotrit (NaCl) olarak
bilinmektedir [73].
Eksponansiyel büyüme sırasında olan S. cerevisiae mayasının tuzlu ortama maruz
kaldığı zaman karşılaştığı streste, gliserolun ne kadar önemli birer uyumlu
çözünen olduğu, nükleer manyetik rezonans (NMR) spektroskopi ile gösterilmiştir
[74].
Reed ve ekibi [74], hücrenin osmotik hacmini hesaplayarak, hücrede biriken
gliserol miktarı, %95 osmotik basınca yol açan NaCl miktarı ile eşit bir balansta
olabildiğini göstermiştir [74]. Ayrıca hücre içindeki gliserol seviyesi, hücre dışı
sodyum klorik konsantrasyonu ile paralel olarak artış gösterdiği bu yazarlar
tarafından ispat edilmiştir [74]. Gliserolun çözünen madde olarak, osmotik stres ile
karşılaşan ve şeker baskılaması ve fermente olmayan karbon kaynaklı besi
ortamında gelişmekte olan hücrelerde çok zayıf etkiye sahip oldukları tespit
edilmiştir [74]. Genel olarak gliserol, osmoregülasyon esnasında önemli çözünen
bir madde olduğu sadece log fazında gösterilmiş ve durağan evreye geçtikçe
hücreler tuz stresinde olmalarına rağmen gliserolun rolü değerini kaybetmiştir [83].
S. cerevisiae hücreleri tuz şoku ile karşılaştıkları zaman NaCl’ in yüksek
konsantrasyonuna karşı hayatta kalabilmek için kapasitelerini artırarak adapte
olmamaktadırlar

[84],

bu

hadise

tamamen
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gliserol

birikiminden

dolayı

gerçekleşmektedir ama bütün gliserolden arındırılan hücrelerin sadece %50’ si
hayatta kalabilme ve koloni oluşturma imkanı bulabilmektedir [85].
Sonuç olarak gliserol belki hücrelerin osmotik stresi ile karşılaştıkları zaman,
hayatta kalabilmeleri için çok zorunlu ve önemli bir durum arz etmiyor ama
hücrelerin osmoregülasyon boyunca biyolojik aktivitelerine devam edebilmesi için
gerekli olduğu kesinleşmiştir [85].
Bir takım genel nedenler sonucunda, sitoplazmada gliserol konsantrasyonun artışı
gerçekleşmektedir; (i) üretimde artış, (ii) sitoplazmik membranı tarafından tutularak
oluşan artış, (iii) disimilasyon düşüşü veya (iv) gliserolu besi ortamından kazanma
[85].
2.6. Biyodizel
Dünyada tüketilen enerjilere bakıldığı zaman halen %90’a yakın fosil kaynaklardan
elde edilen yakıtlar kullanılmaktadır [86]. Petrol, kömür gibi kaynakların kullanımı,
tükenmekte olması ve emisyon değerleri gibi bazı değerlerinin uygun olmayışı
insan oğlunun yeni arayışlar içine girmesini sağlamaktadır [87].
Bu arayış içinde dünyanın en hızlı gelişen ve dizel motor yakıtı olarak
kullanılabilme özelliği olan, yenilenebilir enerji kaynağı biyodizeldir [87].
Rudolf Diesel, 1898’te Paris Dünya Fuarı’nda yerfıstığı yağını yakıt olarak kullanan
motorunu sergilemiş ve mineral yağ ve bitkisel yağ gibi yakıtlarla dizel motoru
çalışabileceğini göstermiştir [88].
R. Diesel 1911’de “Bitkisel yağların motor yakıtı olarak kullanımının ülkelerin tarım
gelişimine ciddi bir katkısı olacağını” ifade etmiş ve 1912’de “Bitkisel yağların
motorlarda kullanımı günümüzde önemsiz görünebilir, ancak bitkisel yağlar
zamanla petrol ve kömür katranı kadar önem kazanacak” demiştir, buna istinaden
ikinci dünya savaşı öncesinde güçlü ve büyük motorlarda kullanılmıştır [88].
Biyodizel, bitkisel yağlı tohumlardan (kanola, aspir, soya, pamuk, ayçiçeği, palm
yağları vs), kullanılmış atık kızartma yağlarından, hayvansal yağlardan ve her türlü
biyolojik kökenli yağlardan bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol
veya etanol) reaksiyon sonucunda oluşan ve yakıt olarak kullanılan yağ asidi metil
esterleridir [89]; Kanola yağı, soya yağı, aspir yağ, pamuk yağ metil esteri (Çizelge
2.6).
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Çizelge 2.6. Uygulanabilir yağlı tohum özellikleri [89].

Ürün

Yağ İçeri %

Soya

17.8

Kanola

38.8

Palm Meyvesi

21.0

Palm Tohumu

49.1

Ayçiçeği

42.5

Yerfıstığı

42.5

Pamuk tohumu

16.2

Biodizel; biyolojik kaynaklardan elde edilen ester tabanlı bir tür oksijenli yakıttır
[89]. Her şeyden önce biodizel çevre dostudur ve çevreyi kirletmediği için daha
önemli hale gelmektedir [89].
Çevre ile uyumludur, çok kısa sürede (21 gün içerisinde) doğada %99,6’ya varan
oranlarda biyolojik olarak parçalanabilen bir yakıttır [90]. Biyodizel tamamen yerli
kaynaklardan elde edilebilen hammaddelerden üretilir, bu nedenle stratejik
yakıt yada acil durum yakıtı olarak da isimlendirilir [90]. Petrol kaynaklarının
azalması veya petrol temin edilen ülkelerle olabilecek olumsuz şartlarda ülkemiz
kaynakları üretilebilecek ve kullanılabilecek alternatif bir dizel motor yakıtıdır [90].
1 litre petrol, 1 milyon litre içme suyuna ulaştığında kirlenmesine sebep olurken,
biodizelin ise sudaki bütün yaşayan canlılara karşı toksik etkisi olmadığı
görülmüştür [90]. Biodizel, petrol kaynaklı dizel ile her oranda tam olarak
karıştırılabilmektedir [90]. Dünya ülkeleri tarafından biyodizelin hızlı bir şekilde
yükselişe geçme nedenleri; fosil yakıtlarının tükenmekte olması en önemli sebep
olarak bilinmektedir [91], bunun yanı sıra fosil yakıtların kullanımının çevreye
verdiği büyük zararlar ve onarımı için yapılan yüksek harcamalar, savaş gibi
durumlarda stratejik yakıt olması, petrol dizeline göre setan sayısının yüksek
oluşu, sanayi ve ev tipi üretiminin ekonomik bir şekilde uygulanabilirliği, enerji
kaynaklarının farklılaşması ve güvenli yakıt olarak tehlikeli madde olmaması dünya
ülkeleri arasında önem kazanmaktadır [91].
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Çizelge 2.7. Biyodizelin yakıt olarak teknik özellikleri [89].

Özellikler

Fosil Dizel

Biyodizel

Yoğunluk (kg/m3) 15oc

820-845

860-900

Vizkozite (mm2/s) 400C

2.0-4.5

3.5-5.0

Parlama Noktası (oc)

>55

>=120

Yağlayıcılık (μm)

<= 460

-

Su İçeriği (mg/kg)

<= 200

<= 500

Setan Sayısı

>= 51

>= 51

Oksidasyon stabilitesi (h)
110oc

-

>= 6

İyot Sayısı (g I2/100g)

-

<= 120

2.6.1. Biyodizel ve Fosil Yakıtların Çevresel Etkileri
Fosil yakıtları, ekonomik açıdan ülkeler için problem olmakla beraber çevreye
verdiği

zararlardan

dolayı

küresel

ısınmaya

yol

açarak

büyük

sorunlar

oluşturmaktadır [92]. Fosil yakıtların bir diğer yönü emisyon değerlerinin uygun
olmayışı ve atmosferdeki CO2 değerlerinin artmasına sebep olarak küresel
ısınmayı tetikleyen ve sera etkisine neden olmaktır [93]. Biyodizelin biyobozunur
özellikleri, C16-C18 metil esterlerden oluşması ve doğada biyolojik olarak
parçalanabilme kabiliyetinden dolayı fosil yakıtlara göre daha tercih sebebi
olmaktadır

[92].

Biyodizlin

suda

28

günde

%95

değerinde

tamamen

parçalanabilirken petrol dizelin sadece %40’ı bozunabilmektedir. Fosil yakıtların
oluşturduğu egzoz emisyonlarının kanser gibi hastalıklara özellikle akciğer
kanserine neden olmaktadır [92]. Yapılan çalışmalarda, biyodizelin herhangi bir
toksik ve öldürücü özelliği tespit edilmemiştir. Özellikle suya karıştığı zaman, suda
yaşayan canlılar üzerinde hiç bir toksik etkisi belirlenmemişken petroldizelin
sadece bir litresi suya karıştığı zaman bir milyon litre suda toksik etki
yaratabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı enerji kaynaklarının tükenmekte
olduğunu gördüğümüz zaman fosil ve nükleer gibi yenilenmez enerji kaynaklarına
karşı; rüzgar, güneş, hidrolik ve biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklar üzerine
yoğunlaşmak ülkelerin politikası haline gelmektedir [92].
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Biyodizelin, fosil kaynaklara kıyasla avantajları göz önünde bulundurulduğu zaman
yakıt olarak kullanımı gelişmiş ülkeler arasında öne çıkmaktadır [94]. Biyodizel
%100 ya da fosil yakıtlar ile karıştırılarak hava kirliliği çok fazla olan metropollerde,
nüfusun yoğun olduğu şehirler ve iç denizlerde ve ormanlık alanlar gibi durumlarda
kullanımı tamamen zorunlu hale getirilmiştir [94].
2.6.2. Türkiye’ de Biyodizelin Durumu
Türkiye’ de biyodizel üzerine çalışmalar 2000 yılı itibarıyla başlamıştır. Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı 2001 yılı itibariyle, özel sektör ise 2003 yılından üretime
geçmiştir [95]. Petrol ürünlerinin ithalat sorunlarını ortadan kaldırmak ve ülke
tarımına katkıda bulunabilmek için özel sektör tarafından bir anda 450000 ton/yıl
biyodizel üretimine ulaşmış ve Avrupa’ da bir anda 3. sıraya oturmuştur [95].
Amerika ve Avrupa biyodizel üretimi için soya ve kolza yağlarını kullanmaktadır.
Dünyadaki biyodizel üretimi kolza ve soya gibi yağlı tohumlu bitkilerden elde
edilmektedir. Türkiye’ de ise biyodizel üretimi %70 ithal edilen palm ve
türevlerinden yapılmaktadır. Aynı biyodizelin üretimi için en uygun olan kolza ve
aspir bitkileri aslında Türkiye şartlarında çok rahatlıkla yetiştirile bilinecek olarak
görünüyor [95]. Dünya pazarında 2021 yılına kadar beklenilen biyodizel üretim
oranları ve Türkiye pazarında 2003 yılına kadar olan oranlar Şekil 2.4’ de
verilmiştir.

Şekil 2.4. (A) Dünya biyodizel üretimi (DP Tarımsal Enerji), (B) 2021 yılına kadar dünyada
beklenilen biyodizel üretim miktarları (OECD-FAO).
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2.6.3. Biyodizel Üretimi
Biyodizel üretimi çeşitli yöntemler ile yapılabilmektedir, günümüzde ise en yaygın
kullanılan metot transesterifikasyon yöntemidir (Şekil 2.8). Transesterifikasyon
yöntemi bitkisel yağları biyodizele dönüştürmenin yanı sıra, atık yağlar içinde
kullanılan bir teknik haline gelmiştir [89,96]. Yağ asitlerinin (bitkisel yağlar,
hayvansal yağlar, evsel atık yağlar) bazik bir katalizör eşliğinde alkol (metanol,
etanol vb.) ile esterleşme reaksiyonu olarak adlandırılabilir. Bu yöntem ile biyodizel
üretiminde aşağıdaki işlem basamakları takip edilmektedir [97]. Biyodizel üretimi
atık yağlardan gerçekleşiyorsa, kullanımdan dolayı ham ve rafine edilmiş yağ
özelliklerini kaybettiklerinden dolayı mutlaka üretim öncesi analiz edilmeleri
gerekmektedir [96]. Atık yağların kimyasal ve fiziksel olarak değişmiş olan
özellikleri; su, ısı ve diğer bileşenler ile etkileşime geçmesi durumunda serbest yağ
asidinin miktar olarak değişmiş olma ihtimalinden dolayı bu parametrelerin analiz
edilmesi gerekmektedir [96]. Transestrifikasyon metodu; trigliseridlerin alkol ve
katalizör eşliğinde karıştırıldığı zaman reaksiyona girerek, yağ asidi metil esteri
(biyodizel) ve yan ürün olarak ham gliserol oluşmaktadır, bu esnada ayırma
işlemlerinin yanı sıra alkolün uzaklaştırılması ile gliserin nötralizasyonu ve metil
ester yıkama işlemi yapılmaktadır [96,98].
Transestrifikasyon yönteminde olumsuz etkilerden biri su ve serbest yağ asitlerinin
işlem sırasında ortamda bulunmasıdır [98]. Atık yağlarda su ve ısıya maruz
kalması trigliseridlerin hidrolizini arttırır ve serbest yağ asitlerinin artmasına sebep
olarak transestrifikasyon işleminde problem yaratarak sabun oluşturabilir (Şekil
2.5). Bu durumda yağ asidi esterleri ve gliserolun ayrılmasını zorlaştırır [98].

Şekil 2.5. Transesterifikasyon işleminde sabun oluşumunun reaksiyonu [89].
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Transesterifikasyon metodunda normalde baz ağırlıklı katalizörler kullanılmaktadır,
asit

katalizörlerin

tercih

edilmeme

nedenleri,

trigliseridleri

biyodizele

dönüştürmekte çok yavaş çalışmaları ve bazı durumlarda örneğin serbest yağ
asitlerini estere dönüştürmekte çok hızlı çalışmasıdır (Şekil 2.6 ve Şekil 2.7). Böyle
bir durumda atık yağlardaki SYA değerleri monoesterlere dönüştüklerinden dolayı
%0.5 değerin altına indirmektedir. Bu sayede biyodizel üretim reaksiyonu daha
hızlı ilerlemektedir [98].

Şekil 2.6. Biyodizel ve gliserin üretiminde, serbest yağların monosetere dönüşme
reaksiyonu [89].

Şekil 2.7. Trigliserid transestrifikasyon yöntemi ve metanol ve ya etanol kullanımı ile
gliserol üretimi [89].
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Şekil 2.8. Biyodizel ve ham gliserolun üretiminde akım diyagramı [1]

Bu şekilde üretilen biyodizel ve yan ürünü olan gliserinin kalitesi tamamen
kullanılan atık yağın kalitesi, hayvansal, kızartma ve ya bitkisel yağ olması ile
bağlantılıdır [87]. Bu yağların biyodizele dönüşürken ısıya maruz kalmaları sonucu
polimer yüzdesinin düşmesi ve dimerik yağ asidi esterlerinin fazla olması
viskoziteyi ve konradson karbon değerini olumsuz etkilerken, hayvansal ve
kızartma yağlarının, bitkisel yağlara oranla içinde bulunduğu doymuş yağ
asitlerinden dolayı sıcaklığın çok yüksek olduğu durumlarda kristalize olma ihtimali
olabilmektedir [87].
Bütün bu eksik ve olumsuz durumlara rağmen transesterifikasyon işleminde
izopropil alkol gibi alkoller kullanıldığı zaman akış özellikleri düzeltilebilmektedir
[87].
2.7. Ham Gliserol
Son zamanlarda biyodizel üretim endüstrisinin artışı, soya, ayçiçek ve kanola gibi
yağlı tohumlu bitkiler kullanılarak elde edilmesi ile gerçekleşmektedir [91].
Biyodizel (C16-C18) yağ asidi zincirlerden oluşan ve üretimi bitkisel ve hayvansal
yağlardan transesterifiksyon yöntemi ile bazik katalizör eşliğinde ve alkol ile
esterleşmesi sonucunda gerçekleşmektedir [88,99]. Biyodizel üretimi esnasında
transestrefikasyon işleminin önemli bir yan ürünü olarak gliserol oluşmaktadır.
Biyodizel üretiminin her 37,85 litresinden yaklaşık 3,40 litre ham gliserol elde
edilmektedir [88]. Ham gliserol kokusuz, koyu kahverengi ve yapışkan bir sıvıdır
[100].

Gliserin,

1,2,3-

propantriol,

glikol

alkol,

propan-1,2,3-triol

olarak

adlandırılmaktadır [100]. İlaç, gıda ve kozmetik sektöründe, nemlendirici ve suda
çözünürlük özelliklerinden dolayı yaygın olarak tercih edilmektedir [100]. Bu
şekilde elde edilen ham gliserol genelde hayvan yemi olarak metanol miktarı
düşürülerek hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır [100]. Biyodizel yan ürünü
olarak ortaya çıkan ham gliserol, alternatif enerji kaynağı olarak uygun niteliklere
sahip olduğu için düşük nişasta içeren reaksiyonlara ilave edilmektedir [100]. Bu
çalışmada rekombinant P. pastoris ile laktik asit üretiminde ucuz karbon kaynağı
olarak besi ortamlarının içerisinde ham gliserol kullanılmıştır.
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2.8. Mikrobiyal Büyüme Kinetiği
Tüm mikroorganizmalarda hücre için gerekli olan bileşenler ve hücrelerin oluşumu,
gelişimi ve sayısının artması için beslenmesi ve çeşitli enerji kaynaklarını
kullanması gerekmektedir [101]. İhtiyaç olan besin maddelerinin temini, bir kısmı
dışarıdan bir bölümü ise hücre içinde sentezlenerek hücrenin yaşayabilmesine
imkan tanımaktadır. Hücre yapılanmasında karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi
elementler önemli rol oynamaktadır. Mikroorganizmaların yaşamak için gereken
besi ortamları minimal veya zengin besi ortamlarından oluşmaktadır, özellikle
rekombinant ve mutant suşlarda. Mikroorganizmaların ihtiyacı olan besinleri
inorganik ve organik olarak ayırırsak; oksijen, karbon, azot, su, karbondioksit,
inorganik gıda maddeleri olarak gruplandırılabilir [101]. O2 ihtiyacına göre
mikroorganizmalar aerofilik, mikroaerofilik, anaerofilik ve fakültatif olarak ayrılırlar.
Mikroorganizmalar karbon ihtiyaçlarını temin etmek için organik ve ya inorganik
bileşikleri kullanmaktadırlar. Azot elementi proteinler ve amino asitler yapısında
daha çok bulunurlar ve besi ortamlarına amonyum tuzları, organik asitler ve amino
asitler şeklinde ilave edilirler [101].
Mikroorganizmaların gelişimi sırasında aldıkları organik ve inorganik gıda
maddeleri kadar çevre şartları da göz ardı edilemez. Yani dışardan alınan karbon,
azot, su, vitaminler ve büyüme faktörleri kadar, pH, sıcaklık ve oksijen gibi
çevresel

faktörlerde

büyük

önem

taşımaktadırlar

[102].

Biyoteknoloji

çalışmalarında ve üretim optimizasyonu gibi alanlarda Pichia hücrelerinin
laboratuvar kültür ortamında olan gelişiminde, üremesinde ve çoğalmasında dış
etkenler ve çevre koşulları büyük önem taşımaktadırlar. Oksijen açısından Pichia
gelişimi ve çoğalması için oksijene ihtiyaç duyulmaktadır [102]. Fermantasyon
işlemlerinde yapılan fermentör yöntemine göre oksijen seviyesi değişkenlik
gösterebilir ve havalandırmak veya oksijen girişini kısıtlamak gerekebilir [102].
Mikroorganizmaların endüstriyel kullanımında ise üretilecek ürünün özellikleri
belirlenerek çevresel faktörlerin tespiti ile birlikte reaktör ve yöntem seçimi ile
beraber planlama yapılabilmektedir [103]. Reaktör çalışmalarında fermantasyon
yöntemi genelde yapılan ilk denemeler esnasında belirlenebilmektedir, yöntemler
kesikli (batch), kesikli beslemeli (fed-batch) ve ya sürekli (continous)
yapılmaktadır [103].
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Mikroorganizmaların büyüme kinetiği 6 evreden oluşuyor, hazırlık evresinde
sterilize edilmiş besi ortamına inokulum ilave edildikten sonra hücreler besiyeriden
aldıkları substratları, nükleik asit ve protein sentezinde kullanarak hızlanma fazına
geçiş için hazırlanırlar [103]. Bu aşamada hücre bölünmesi ve çoğalması
gözükmemektedir. Hızlanma evresinde proteinler, enzimler, RNA ve DNA
sentezindeki artıştan dolayı hücreler yavaştan artmaya başlamışlardır. Hazırlanma
ve hızlanma evresi birleştirilmiş ve lag faz olarak adlandırılabilir. Hücreler yeni
kültür ortamına adapte olduktan sonra tamamen bölünmeye ve sayı olarak
artmaya başladıkları evre logaritmik faz olarak bilinmektedir. Hücre sayısında
üssel artışla çoğalma tespit edilmektedir. Yavaşlama evresinde hücreler sayı
olarak artmaya devam etseler de çoğalma hızı azalmaya başlar. Durgunluk
fazında ölen hücre sayısı ve oluşan hücre sayısında denge oluşmaktadır. Ölüm
evresinde otoliz nedeniyle ölen hücre sayısı artmaktadır [103].
Mikroorganizmaların gelişimi için kullanılan reaktör yöntemleri arasında en uygun
tür devamlı kültür tekniğidir. Sabit çevrede tutulması hedeflenen kültürlerde
besiyeri belirli hacimle devamlı ortama eklenir ve yine aynı hacimde ortamdan
uzaklaştırılır [103].
2.8.1. Kesikli Fermantasyon Yöntemi ile Hücre Gelişim Kinetiği
Kesikli fermantasyon işlemi kapalı sistemler içinde yapılmaktadır. Kesikli
sistemlerde, fermantasyon için gerekli olan besi ortamı hazırlanır, sterilizasyon
gerçekleştirilir ve mikroorganizma inokule edilir [104]. pH, sıcaklık, oksijen seviyesi
ve diğer değerler fermentör çalışma koşullarına uygun olacak şekilde ayarlanır ve
fermantasyon başlatılır [104]. Fermantasyon sırasında sadece köpük önleyici,
oksijen, asit veya baz eklenmektedir [105]. İnkubasyona bırakılan kültürde,
biyomas artışı, metabolit konsantrasyonu ve substrat tüketimindeki değişiklikler
sürekli olarak takip edilir ve belli arlıklarla örnekler alınır [104,105]. Kesikli ve sabit
hacimde yapılan fermantörlerde substrat ve mikroorganizma ilavesi yapılmaz ve
kullanılan karbon kaynağı tükendiğinde ve beklenen koşulların değişiklikleri
göründüğü zaman fermantasyon işlemi sonlandırılır [64,105].
2.8.1.1. Lag Faz
Kesikli fermantasyonda sterilize edilmiş ortama inokulum ilave edildikten sonra
mikroorganizmalarda lag faz boyunca hücreler için gerekli olan protein, enzimler
ve nükleotid sentezi gerçekleşir [101]. Mikroorganizma hücre sayısında artış
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gözükmezken, lag faz zamanının uzunluğu hücrelerin inokulum öncesi hangi fazda
olduklarına bağlılık gösterir. Lag faz kültürün adaptasyon süreci olarak
bilinmektedir [101].
2.8.2.2. Log Faz
Hücreler hızlı bir şekilde ürediği ve sayılarının artmaya başladığı bir evredir. Hücre
kütlesinin substratın kullanılmasıyla zamana bağlı olarak artış göstermektedir.
Hücre sayısı logaritmik artışı ile birlikte spesifik büyüme hızı sabit bir şekilde
devam

etmektedir.

Spesifik

gelişim

hızı

matematiksel

olarak

hesap

edilebilmektedir [101].
Spesifik büyüme hız

sabiti (µ) substrat konsantrasyonun birer fonksiyonudur.

Bunun yanında maksimum büyüme hızı da (µmax), substrat spesifik sabitine (Ks)
bağlı olabilir. Substrat konsantrasyonu genelde sınırlayıcı bir parametre
olduğundan µ farklı değerler gösterebilir. Eğer substrat konsantrasyonuna karşı
herhangi bir kısıtlayıcı ve ya sınırlayıcı etki olmazsa µ değeri µmax olarak elde
edilebilir. Fermantasyon çalışmasında kullanılan substratın spesifik sabiti de
belirlenebilir [106].
Ks sabiti hacim ve ya kütle üzerinden değerlendirilir ve µ=µmax/2 iken substratın
konsantrasyonunu gösterir. Ks değerinin hesaplamak için µ=µmax/2 ulaştığında
substrat konsantrasyonunun miktarından ibarettir. Ks ve µmax değerleri
endüstriyel alanlarda çok büyük öneme sahiptir ve türler ve çevresel koşullara
bağlı olarak değişiklik göstermektedir [106].
µ değeri Monod eşitliğine (Eşitlik 2.1) göre bulunabilir;
(2.1)
µ = µ 𝑚𝑎𝑥

[𝑆]
𝑘𝑠 + [𝑆]

Karbon kaynağı olarak tek tür substratın kullanıldığı besi ortamlarında, aynı
substratın bol olduğu durumunda ve sınırlayıcı etkisi olmadığı kültürlerde log faz
esnasında maksimum büyüme oranına ulaşır ve µ=µmax olarak tespit edilir. Farklı
substrat bileşenleri bulunan kültür ortamında her hangi bir bileşenin tükendiğinde
diğer substratlar mikroorganizma tarafından kullanmaya başlayınca ikinci bir log
faz yaşanır ve ikinci bir µ değeri elde edilebilir [106].
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Monod denklemi kompleks medyalar ve bu ortamlarda gelişmekte olan
mikroorganizmalar için geçerli olmayacaktır [106].
2.9. HPLC
HPLC Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (High Performance Liquid
Chromatography) analitik ayırma yöntemi için kullanılan bir tekniktir. Sıcaklıkla
bozulmayan ve uçucu olmayan bileşiklerin kantitatif tayinleri için uygun olan bir
sistem olarak bilinmektedir. Özellikle gıda, ilaç ve tarımda pestisitler, nükleik
asitler, karbonhidratlar, proteinler ve amino asit miktar tayini için tercih edilmektedir
[107,108].
HPLC cihazının üniteleri; Degazör, pompa, örnekleyici, kolon ve dedektörden
oluşmaktadır (Şekil 2.8).
HPLC cihazında analiz ettiğimiz maddelerin kolonda hareket etmesini sağlayan su
ve sulu tampon çözeltiler, organik çözeltiler veya metanol gibi solventler mobil fazı
oluşturmaktadır. Mobil fazın seçimi analiz edilecek numune ve pH değerine göre
seçilmelidir [109].
Degazör;

hareketli

fazın

şişeden

taşınırken

oluşan

hava

kabarcıklarının

giderilmesini sağlayan sistemdir [107,108].
Pompa; mobil fazının yüksek basınçla cihazın içinde hareket etmesine sebep olan
ve kolonda örnekle beraber akmasını sağlayan ünitedir. Basınç değerini ve akış
hızını ayarlayarak analiz kalitesini artırıyor [108].
Örnekleyici; numunelerin, kolon ve detektöre gönderilmesini sağlayan bölgedir.
Manuel veya otomatik türlerde bulunmaktadır. Manuel yöntemle numune bir
şırıngaya çekilerek valf yardımıyla cihaza gönderilir. Otomatik sistemlerde bu işlem
cihaz tarafından yapılabilmektedir. Çeşitli örnekleyiciler, farklı vial kapasitesinde
olan, ısıtma, soğutma ve seyretme özellikleri bulunan tipler olarak bulunmaktadır.
Hazırlanan numunelerin mutlaka filtreden geçirerek temiz olması sağlanmalıdır. bu
şekilde renksiz ve berrak numuneler sisteme gönderilir [108].
Kolon fırını; kolonlar genellikle çelik ve camdan imal edilir ve içi sabit faz olarak
silika veya polimer ile doldurulur. Bu kolonların sabit sıcaklıkta kalabilmesi için klon
fırınına ihtiyaç duyulmaktadır [108].
Kolonlar silika veya polimer bazlı dolgulardan oluşmaktadır ve bu dolgulara
normalde fonksiyonol gruplar eklenerek, maddelerin ayırımı için kullanılmaktadır.
Artık

günümüzde

nano

ve

mikro
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gözenekli

polimer

dolgulu

kolonlar

kullanılmaktadır. HPLC analizleri genelde analit, sabit faz olan kolon, mobil faz ve
moleküler etkileşime göre normal faz veya ters faz kromatografi gibi farklı teknikler
kullanılmaktadır [108].
Normal faz kromatografisinde sabit faz polar silikajel veya polar polimerlerden ve
üzerine –CN, –NH2 veya –NO2 gibi dolgu maddelerden oluşmaktadır. Mobil faz ise
genelde non-polar veya polaritesi düşük olan çözeltilerden oluşmaktadır [110].
Ters faz kromatografisinde ise; mobil faz polar ve metanol, tetrahidrofuran gibi
organik çözücüler, su veya tamponlanmış karışımlardan oluşmaktadır [110].
Sabit faz normalde apolar ve polimer-silikajel üzerine bağlanmış C18 veya fenil
grupların,

metil,

etil

gibi

dolgu

maddelerden

oluşmaktadır.

Ters

faz

kromatografisinde yüksek polariteye sahip maddeler mobil fazda çok iyi
çözündüğü için kolondan ilk çıkarlar [110].
Dedektöre gelen sonuçların analizi alıkonma süreleri ve piklerin tepe noktası,
analizin başladığı süreden itibaren olan uzunluğu, maddenin tanımlanmasını
sağlar. Bu değerleri kullanarak pik oluşturan maddenin kantitatif ve kalitatif olarak
tayin etmek mümkündür [110].
Maddenin belirlenmesi ve konsantrasyon ölçümü için, örnek içinde bulunan
bileşenlerin belli konsantrasyonları hazırlanıp ve standart olarak enjekte edilir.
Enjekte edilen örnekler kolonda mobil faz ile hareket edip ve bu sayede alıkonma
süreleri ve konsantrasyon alan grafikleri elde edilerek, kalibrasyon eğrisi çizilir. Bu
şekilde kromatogram ve piklerin altındaki alan göz önünde bulundurarak hedef
bileşenlerin konsantrasyonu hesaplanır [108].

Şekil 2.9. HPLC tekniği ile numune analizinin şematik gösterimi [110].
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3. MATERYAL VE METOT
3.1. Materyal
3.1.1.Kimyasal Malzemeler
Merck (Almanya), Difco (Fransa) ve Sigma-Aldrich Co. (ABD) firmalarından temin
edilen

tüm

kimyasal

malzemeler

ve

besi

ortamları

moleküler

biyoloji

laboratuvarlarında kullanılabilecek kaliteye sahiptir. Restriksiyon enzimleri Thermo
Fisher Scientific (MA, ABD) firmasından temin edilerek çalışmada kullanılmıştır.
3.1.2. Tampon ve Çözeltiler
Tüm tamponlar ve stok çözeltileri saf su ile hazırlanmış, 121°C’de 15-20 dakika
boyunca otoklav edilerek veya 0,22 µm filtreden geçirilerek (Corning, MA, ABD)
sterilize hale getirilmiştir. Kullanım zamanına kadar 4°C ya da oda sıcaklığında
muhafaza edilmişlerdir.
3.1.3. Mikroorganizmalar ve Suşlar
GUT1 promotoru ile laktat dehidrogenaz enziminin ekspresyonunu gerçekleştiren
farklı genotip özelliklerine sahip E. coli ve P. pastoris suşları çalışma esnasında
kullanılmıştır (Çizelge 3.1).
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Çizelge 3.1. Çalışmada kullanılan mikroorganizmalar ve suşlar.

Cins

Tür

Suş

Genotip

Kaynak

Pichia

pastoris

X-33

Yabanıl suş

Invitrogen,CA,
ABD

Pichia

pastoris

X-33

pGUT1-Bt-LDH

Bu çalışma

Pichia

pastoris

FA-115

Dpdc

Diğer bir
çalışma

Pichia

pastoris

FA-115

pdc::pGUT1-Bt-LDH

Bu çalışma

Escherischia

coli

XL1-Blue

recA1 endA1 gyrA96
thi-1 hsdR17 supE44
relA1 lac [F´ proAB
lacIqZΔM15 Tn10
(Tetr)]

Stratagene,
CA,ABD

Çalışmada kullanılan E. coli suşlarının uzun süreli muhafaza işlemi %25 gliserol
içeren LB besiyeri ve P. pastoris suşları ise YPD besiyerinde -80°C’de 1ml’ lik
stoklar şeklinde gerçekleştirilmiştir. Analizler esnasında kullanılmak üzere, suşlar
ana stoktan agar plakalara tek koloni düşecek şekilde çizim yapılmış, P. pastoris
için 30°C’de 3 gün, E. coli için ise 37°C’ de 1 gün inkübatörde bekletilerek
geliştirilmiştir.
3.1.4. Gen Kaynağı, Vektörler ve Enzimler
LDH (laktat dehidrogenaz) geni pUC57 vektörüne klonlanmış ve liyofilize edilmiş
bir şekilde (pUC57ldh) genscript firması tarafından temin edilmiştir. (GenBank No:
NM_174100.1, genscript, USA).
GUT1 promotörü çalışmada kullanılmak için P. pastoris mayasının kromozomal
DNA dizini baz alınarak uygun primer dizayn edilmiş ve PZR tekniği ile elde
çoğaltılmıştır.
Gen klonlama vektörü olarak pJET1.2 (Thermo Fisher Scientific, MA, ABD)
kullanılmıştır. (Şekil 3.1). pGAPZB (Invitrogen, CA, ABD) ekspresyon vektörü P.
pastoris’te hücre içi l-laktik asit üretimi için tercih edilmiştir (Şekil3.2).
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Şekil 3.1. Gen klonlamasında kullanılan pJET1.2 vektörü (Thermo Fisher Scientific, MA,
ABD).

Şekil 3.2. P. pastoris mayasında l-laktik asit üretimi için kullanılan pGAPZB vektörü
(Invitrogen, CA, ABD).

Çalışmada kullanılan tüm restriksiyon endonükleazları ve diğer enzimler
Fermentas/ Thermo Fisher Scientific (MD, ABD) firması tarafında temin edilmiş ve
üretici firma talimatlarına göre kullanılmıştır.
35

3.1.5. Besi Ortamları ve Antibiyotikler
Escherichia coli XL1-Blue suşları için gerekli gelişim ortamları LB Miller (%0.5
maya ekstrakti, %1 NaCl ve %1 pepton) ya da LB Lennox (%0.5 maya özütü,
%0.5 NaCl ve %1 pepton ) besiyerlerinden oluşmuştur. P. pastoris suşları için
gerekli olan genel besi ortamı YPD (%1 maya ekstraktı, %2 glukoz, %2 pepton)
olarak, sıvı ve ya katı şeklinde kullanılmıştır. P. pastoris pGUT1-Bt-LDH mutant
suşunun gelişim ve fermantasyon analizleri için gerekli besi ortamı BMDY(Buffered
Glucose-complex Medium) (%1.34 YNB, 4x10-5 biotin, %4 glukoz (saf ve ya ham
gliserol), 100 mm potasyum fosfat,%1 maya ekstrakti ve %2 pepton, pH 6,0),
BMGY(Buffered Glycerol-complex Medium) (%1,34 YNB, 4x10-5 biotin, %4
gliserol(saf ve ya ham gliserol), 100 mm potasyum fosfat,%1 maya ekstrakti ve %2
pepton, pH 6,0)’ den ibarettir. Fermentör analizler ve medya seleksiyonu için
kullanılan diğer medyalar ise BSM (Basal Salt Medium) (%85 fosforik asit, 0,93g
kalsiyum sülfat, 14,9g magnezyum sülfat-7H2O, 18,2g potasyum sülfat, 4,13g/
potasyum hidroksit, 40g gliserol) saf su ile 1 litreye tamamlanacak, ve PTM1 ( 6g
bakır sülfat-5H2O, 3g manganaz sülfat-H2O, 0.08g sodyum iyodür, 0.5g kobalt
klorür, 0,2g sodyum molibdat -2H2O, 0.02g borik asit, 20g çinko klorür, 65 g demir
sülfat-7H2O, 0,2g biyotin, 5ml sülfürik asit distile su ile 1 litreye tamamlanır) tuzları
talimatlara uygun şekilde hazırlanmıştır [66].
Plazmidlerin

üzerindeki bulunan direnç genine göre besiyerler için uygun

antibiyotikler tercih edilmiştir. Sıvı ve ya katı besi ortamları hazırlanıp otoklav edilip
sıcaklığı 50-55°C geldikten sonra ilave edilmiştir. Kullanılan antibiyotikler Zeosin
(Invivogen, CA, ABD) ve Ampisilin (Roche, Almanya) olmak üzere, 100mg/ml
konsantrasyonu ile hazırlanmıştır. Sterilizasyonu için 0.22 µm filtreden (Corning,
MA, AB) geçirilerek 1’ml olacak şekilde alikotlanmış ve -20°C saklanmıştır. E. coli
suşları için kullanılan direnç geni göz önünde bulundurularak 25 µg/ml zeosin ve
ya 100µg/ml ampisilin, P. pastoris suşları için 100µg/ml zeosin olarak
kullanılmıştır.
3.1.6. Primerler
GUT1 promotor geninin amplifikasyon işleminde gerekli olan primerler P. pastoris
4 numaralı kromosomal DNA dizininde bulunan GUT1 promotor dizini baz alınarak
DNAMAN 7.0 (Lynnon Corporation) programı ile dizayn edilmiştir. Çalışmada
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kullanılan oligonükleotitler Macrogen Inc. (Seul, Güney Kore) firmasından temin
edilmiştir.
3.2. Metot
3.2.1 Genetik Mühendisliği Teknikleri
Gen taramalarında Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi Network Servisi (Bethesda,
MD, ABD; www.ncbi.nlm.nih.gov) kullanılmıştır. Moleküler ve genetik teknikler
Sambrook ve Russel (2001)’a ve kit protokollerine göre gerçekleştirilmiştir [111].
3.2.2.1. Genomik DNA İzolasyonu
P. pastoris hücrelerinden genomik DNA izolasyonu için -80°C’ den alınan X-33
suşu YPD plakalarada geliştirilmiştir, plakada tek düşen kolonilerden alınıp 4 ml
YPD sıvı besiyerine aktarılmış 28°C çalkalamalı inkübatörde (Innova 44R, New
Brunswick Scientific, NJ, ABD) gece boyu geliştirilmiştir. Gelişmiş olan kültürden
2ml santrifüj tüpüne alınıp santrifüj cihazında

(Eppendorf, Almanya) 3 dakika

olmak üzere 18000xg’de çöktürülmüştür. Süpernatant atılarak, pelet 200 µl hücre
kırma çözeltisinde (lizis solüsyonundan) çözdürülmüştür. Tamamen donana kadar
-80°C bekletilmiştir, 95°C’ de 2 dakika inkübe edilerek tekrardan -80°C’ye
alınmıştır. Aynı işlem tekrarlandıktan sonra güçlü bir şekilde vorteks edilerek, 200
µl kloroform eklenmiş ve 2 dakika boyunca vortekse devam edilmiştir. Hücre
kalıntılarının çöktürülmesi için 20000 rcf hızında 3 dk. santrifüj sürdürülmüştür.
DNA parçalarını içeren süpernatant 400 µl %100 soğuk etanol içeren 1,5 ml’lik
yeni santrifüj tüplerine alınmıştır. 4-5 kez tersyüz edilerek karıştırılmış ve 5 dk. oda
sıcaklığında inkübe edilmiştir. Süpernatant 5 dk 20000xg’ de santrifüj edildikten
sonra atılmıştır. Nükleik asit içeren pelete %70 soğuk etanol ilave edilerek
20000xg’de 1 dakika santrifüj edilmiştir. Etanol atıldıktan sonra Concentrator Plus
cihazında (Eppendorf, Almanya) 10 dk boyunca vakum koşullarda kurutulmaya
bırakılmıştır, DNA peleti 20 µl TE (Tris-EDTA tamponu pH 7,5) tamponu içinde
çözdürülmüştür. RNA’ları uzaklaştırmak için 1µl RNase enzimi (10 µg/µl) ilave
edilerek 37°C gece boyu edilmiştir ve genomik DNA’lar +4°C’ de muhafaza
edilmiştir.
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3.2.2.2. Primer Dizaynı
Primerler GUT1 promotör bölgesinin PZR tekniği ile çoğaltılmak üzere
tasarlanmıştır. Primer dizaynında pGUT1 5’ sonuna BglII restriksiyon enziminin
kesim bölgesi eklenerek 28 baz olacak şekilde oluşturulmuştur. 3’ ters uca AsuII
restiksiyon bölgeleri eklenmiş ve 29 bazdan oluşan bir dizin elde edilmiştir. Vektör
üzerinde bulunduğu için başlangıç kodonlara gerek duyulmadan randam 2-3 baz
ilave edilmiştir. Çalışmada kullanılan primerler Çizelge 3.2’ de verilmiştir.
Çizelge 3.2. GUT1 promotoru için kullanılan primerler.

Primer

Sekans

Erime
Sıcaklığı (˚C)

GUT1 promF

5’ AAAGATCTCCGCTCCTGACTGTTTCAAG 3’

68.7

GUT1 promR

5’ TTTTCGAATATAGTAGATATATCTGTGGT 3’

62.0

3.2.2.3. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR)
Çalışmada kullanılan genler Polimeraz Zincir Reaksiyonu tekniği ile, KOD Hot
Start DNA Polymerase (Novagen, Almanya) kiti ve TGradient ısı döngü cihazı
(Thermocycler) (Biometra Biomedizinische Analytik GmbH, Almanya) kullanılarak
çoğaltılmıştır. Reaksiyon karışımı 50 µl’ lik toplam hacim için gerekli bileşenler
listesi Çizelge 3.3’ de verilmiştir.
Çizelge 3.3. PZR reaksiyon karışımı.

Bileşen

Final Konsantrasyon Miktar

10X PZR Reaksiyon Tamponu

1x

5µl

dNTP karışımı (10mM)

1mM

5µl

MgSO4 (25mm)

1,5mM

3µl

10µM İleri primer (Tm: 68.7)

15 pmol

1.5µl

10µM Ters primer (Tm: 62.0)

15 pmol

1.5µl

KOD DNA Polimeraz (1U/µl)

0,02U/µl

1µl

Kalıp DNA(Genomik)(5ng//µl)

-

1µl

Steril ddH2O

-

32µl

Toplam Hacim

50µl
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0,5

µl’lik

PZR

tüplerinde

hazırlanan

50µl

reaksiyon

karışımı

Biometra

(Biomedizinische Analytik GmbH, Almanya) cihazında primerlerin Tm (çözülme
sıcaklık) derecesine uygun olacak şekilde ısı döngüsü programlanmıştır.
Çizelge 3.4. PZR programı için süre ve sıcaklık koşulları.

Basamak

Sıcaklık

Süre

Denatürasyon

95°C

2 dk

Bağlanma

95°C

20 s

57°C

10 s

70°C

17 s

Uzama

72°C

10 dk

Bekleme

4°C

¥

Program toplam 35 döngü olarak tekrarlanmış ve +4°C reaksiyon bitirilmiştir
(Çizelge 3.4).
Reaksiyonun kontrol işlemi için karışımdan alınan 5 µl’ sine 1 µl 6X jel yükleme
boyası karıştırılmış ve 0,5µg/ml etidyum bromür içeren %1 agaroz jelde
yürütülmüştür. Hedef bandın görüntülenmesi UV jel görüntüleme kutusunda
yapılmıştır.
3.2.2.4. PZR Sonrası Ürünlerinin Saflaştırılması
PZR sonrası DNA parçalarının tuzlar, nükleotidler ve primerlerden, saflaştırılmıştır.
Purelink PCR Purification Kiti (Thermo Fisher Scientific, ABD) üretici talimatlarına
göre kullanılmıştır. Kit içinde bulunan solüsyonlar kullanılarak DNA parçalarının
silika membrana tutunması sağlanmıştır. İlk olarak PZR ürünün 5 kat hacmi olarak
bağlanma tamponu eklenerek spin kolona yüklenmiştir, 17900xg’ de 1 dakika
boyunca santrifüj edildikten sonra 750 µl yıkama tamponu ilave edilerek tekrar
santrifüj edilmiştir (Eppendorf, Almanya). 20 µl elüsyon tamponu (10 mM Tris (pH
8,0) ) membranın ortasına eklenerek PZR ürünü kolondan temiz bir santrifüj
tüpüne alınmıştır. Gerekli görülen durumlarda, tekrardan jele yüklenerek hedef
bant jelden kesilmiş MiniElute Gel Extraction Kit (Qiagen, CA, ABD) ile firma
talimatlarına göre jelden uygun tampon çözelti içine alınmıştır.
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3.2.2.5. Plazmid DNA İzolasyonu
Çalışmada kullanılan plazmidlerin taşıdığı direnç genleri ampisilin veya zeosin
olması baz alınarak uygun medya olarak LB Miller ve ya LB lennox plazmid
izolasyon kültürü kullanılmıştır. E. coli plazmid DNA izolasyonu için Qiaprep Spin
Miniprep Kit (Qiagen, Almanya) kullanılmıştır. Plazmid izolasyonunda E. coli
hücrelerinin katı besiyerinde tek kolon seçilmiş ve sıvı medyada 37°C, 250 rpm
çalkalamalı inkübatörde gece boyu geliştirilmiştir. Protokol talimatlarına göre
kullanılan tamponlarla birlikte hücreler ilk olarak resüspanse edilmiştir, NaOH/SDS
tamponu ile parçalandıktan sonra, potasyum asetat ilave edilerek lizat ile nötralize
edilmiştir. Santrifüj edilmesi ile genomik DNA ve proteinler çöktürülmüştür. Plazmid
DNA’ dan oluşan supernatant miniprep kolonundan geçirilmiş ve etanol ile
yıkanarak 20 µl elüsyon tamponu ile plazmid DNA temiz tüplere aktarılmıştır.
3.2.2.6. Agaroz Jel Elektroforezi
Genomik DNA, plazmidler ve PZR ürünlerinin ayrılması, görüntülenmesi ve
restriksiyon enzimleri ile yapılan kesim analizlerinin doğrulanma işlemi agaroz jel
elektroforez ile yapılmıştır. 1gr agaroz (SeaChem, FMC Bioproducts, ME, ABD),
100ml 1xTAE tampon çözeltisinde (Tris-Asetat-EDTA, 40 mM Tris, 20 mM asetik
asit, 1 mM EDTA) ısıtılarak hazırlanmıştır. 55°C’ye kadar soğutulmuş ve 1µl/50 ml
etidiyum bromür çözeltisi (10 mg/ml) eklenmiştir. Tarakları yerleştirilmiş olan uygun
jel tankına dökülen agaroz jel katılaşması beklenilmiş ve 1xTAE tamponu tank
içine ilave edilerek DNA marker ve 6x jel yükleme tamponu ile seyreltilmiş örnekler
jel kuyucuklara yüklenmiştir. Elektroforez uygulaması ile 100V akımda 45-60
dakika yürütülmüştür. Moleküler büyüklüklerine göre ayrılan DNA bantları etidiyum
bromür varlığında UV ışığında (312 nm) görüntüleme cihazında (Vilber Lourmat EBox-VX2, Fransa) görüntülenmişlerdir.
3.2.2.7. DNA Parçalarının Agaroz Jelden Ekstraksiyonu
DNA parçalarının %1’lik agaroz jeldeki bölgeleri UVP (White/ Transilluminator)
cihazi ile 365 nm dalga boyunda belirlenerek kesilmiştir. Alınan jel Minielute Gel
Extraction Kit (Qiagen, Almanya) protokolüne göre 10 µl elüsyon tamponu (10 mM
Tris (pH 8,0) ) ile saflaştırılmıştır.

40

3.2.2.8. Genomik ve Plazmid DNA Konsantrasyonlarının Ölçümü
DNA ve RNA parçalarının konsantrasyonun belirlenmesi için Qubit dsDNA/RNA
BR Assay Kiti (Invitrogen, CA, ABD) kullanılmıştır. Kit içinde belirlenen protokole
göre 199 µl Qubit tamponu ve boya karışımı hazırlanmış ve bu karışıma 1µl örnek
ilave edilerek 200µl’ ye tamamlanmıştır. Konsantrasyon ölçümü Qubit 2.0
Fluorometer (Invitrogen, CA, ABD) cihazında gerçekleştirilmiştir.
3.2.2.9. DNA Parçalarının Restriksiyon Enzimleri ile Kesimi ve Ligasyon
İşlemleri
pGUT1 DNA parçalarının kesim bölgeleri BglII ve AsuII restriksiyon enzimleri ile
belirlendiği için restriksiyon reaksiyon karışımı Çizelge 3.5’ de verildiği gibi
hazırlanmıştır.
Çizelge 3.5. DNA parçalarının restriksiyon enzimleri ile kesim reaksiyonu.

10X reaksiyon tamponu

2 µl

Restrisyon enzimleri(BglII/AsuII)

2µl/2µl

DNA (Plazmid DNA/ PZR Ürün)

2µg

Steril su(NFW)

20µl’ye kadar tamamlanmıştır

0,5 ml’ lik santrifüj tüplerinde hazırlanan 20µl reaksiyon karışımı 37°C ısı bloğu ve
ya inkübatörde 1 saat boyunca reaksiyona bırakılmıştır. Endonükleaz enzimler ile
kesilmiş olan DNA parçaları DNA, RNA and protein purification (MACHEREYNAGEL)

kiti

kullanılarak,

üretici

talimatlarına

göre

tuzlar,

enzimler

ve

nükleotidlerden arındırılmıştır.
Ligasyon reaksiyon karışımını hazırlamak için ilk olarak vektör:insert oranı 1:3
veya 1:5 olacak şekilde hazırlanmıştır.
Formül 3.1. Ligasyon reaksiyonun da bulunan karışım oranı

[50ng vektör x [insert(çb)/vektör (çb)] x 3 = insert miktarı (ng) ]
Ligasyon için kullanılan DNA uçlarının küt veya yapışkan olması nedeniyle
vektörlere Rapid DNA Dephos and Ligation Kit (Roche, Almanya) uygulanmıştır.
Defosforilasyon reaksiyon karışımı için (Çizelge 3.6):
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Çizelge 3.6. Defosforilasyon reaksiyon karışımı.

Malzeme

Miktar

Vektör

1µg

10X Alkalin Fosfat Tamponu

2µl

Alkalin Fosfataz Enzimi

1U

Steril dH2O (Nuclease Free Water)

20µl’ye tamamlanmıştır

Toplam 20 µl hazırlanan defosforilasyon karışımı 37°C’de 10 dakika boyunca
inkübasyona bırakılmış, devamında fosfataz enziminin inaktive edilmesi için 75°C
sıcaklıkta 2 dakika süre ile tutulmuştur. İşlem sonrası tekrardan PCR purification
kit ile temizleme yapılarak, ligasyon resaksiyon işlemi ve aynı zamanda kontrol için
kullanılmıştır.
Toplam 10µl ligasyon karışımı için (Çizelge 3.7):
Çizelge 3.7. Ligasyon reaksiyon karışımı.

Malzeme

Miktar-Reaksiyon

Miktar-Kontrol

10X T4 ligasyon Tamponu

1µl

1µl

İnsert DNA

37.5ng

-

Vektör DNA

50ng

50ng

T4 DNA ligaz

1µl

1µl

Steril Su(NFW)

10µl’ye tamamlanmıştır

10µl’ye tamamlanmıştır

Hazırlanan karışım 22°C oda sıcaklığında 5 dakika süre ile inkübasyona
bırakılmıştır. Yetenekli hale getirilen bakteri hücrelerine transformasyon işlemi
yapılmıştır.
3.2.2.10. Yetenekli E. coli ve P. pastoris Hücrelerinin Oluşturulması
E. coli hücrelerini yetenekli hale getirilmesi için LB Miller plakalarda gelişen
bakterilerden tek koloni seçilerek sıvı LB Miller besiyerine aktarılmış ve 37°C’ de
çalkalamalı inkübatörde bekletilmiştir. Gelişen kültürün OD (Optik Yoğunluk)
değeri 0,01 olacak şekilde 150ml LB Miller besiyerine aktarılmıştır. OD değer 0,35
olana kadar 37°C çalkalamalı inkübatörde gelişimine devam edilmiştir. İstenilen
OD değerine gelen kültür santrifüj tüpüne alınarak 20 dakika boyunca buzda
bekletilmiştir. Allegra 25R (Beckman Coulter, CA, ABD) soğutmalı santrifüj ile 4°C’
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de 3000xg’ de 10 dakika süre ile santrifüj edilmiştir. Süpernatant atılarak hücreler
hasat edilmiş ve santrifüj tüpündeki hücre peleti 20ml soğuk 0,1M CaCl2 çözeltisi
ile süspanse edilmiştir. Süpernatant döküldükten sonra pelet 5ml soğuk 0,1M
CaCl2 içeren gliserol çözeltisinde çözülmüş ve 1,5 ml’ lik santrifüj tüplerine 100µl
dağıtılarak CaCl2 yöntemi ile kompetent E. coli hücreleri hazırlanmıştır.
P. pastoris hücrelerinin yetenekli hale getirilmesi için -80°C’ den alınan stok kültür
ve ya +4°C’de saklanılan YPD agar plakalarındaki tek kolonilerden alınarak 3ml
YPD besiyerinde 28°C çalkalamalı inkübatörde geliştirilmiştir. Gelişen kültür OD
(Optik Yoğunluk) değeri 0,1 olacak şekilde 80 ml YPD besiyerine OD değerleri 1,5
olana kadar geliştirilmiştir. Hücreler 3000xg hızında 4°C’de 10 dakika boyunca
santrifüjlenmiştir. Elde edilen hücre peletine 8 ml lityum asetat çözeltisi eklenerek
süspanse edilmiş ve 30 dakika süre ile oda sıcaklığında bekletilmiştir. Tekrardan
santrifüj edilerek hasat edilen hücreler 1M soğuk sorbitol ile yıkanarak 1M sorbitol
ve %20 gliseroldan oluşan tampon içinde süspanse edilmiştir. 1,5 ml’lik steril
santrifüj tüplerinde 80µl ilave edilerek -80°C’de transformasyon işleminde
kullanıma kadar saklanmıştır.
3.2.2.11. E. coli Kompotent Hücrelerine Transformasyon İşlemi
E. coli XL1-Blue kompetent hücrelere transformasyonu gerçekleştirmek için 2µl
ligasyon karışımından buz üzerinde tutulan 100µl yetenekli E. coli hücresine ilave
edilerek 30 dakika boyunca buz üzerinde inkübe edilmiştir. Buz üzerinden alınan
karışım 42°C ısı bloğunda (Techne Dri-Block DB-2D)

60 saniye bekletilerek ısı

şoku uygulanmıştır. Devamında 5 dakika buz üzerinde soğumaya bırakılarak
200µl LB Lennox (5 g/L maya ekstraktı, 10 g/L NaCI, 10 g/L pepton) sıvı besiyeri
eklenmiş ve 37°C’de 60 dakika boyunca çalkalamalı inkübatörde inkübe edilmiştir.
Plazmidin taşıdığı direnç genine uygun hazırlanan ve içinde 100 μg/mL Ampisilin
LB Miller agar veya LB Lennox agar bulunan plakalara

transformant E. coli

hücreleri yayma yöntemi ile ekilmiş ve gece boyu 37°C’ de geliştirilmiştir. Kontrol
plakalarda koloni oluşmadığı takdirde diğer plakalardan alınan kolonilerin
doğrulanması plazmid izolasyonu yapılarak restriksiyon analizi gerçekleştirilmiştir.
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3.2.2.12. P. pastoris Kompotent Hücrelerine Transformasyon İşlemi
Yetenekli hale getirilen P. pastoris hücrelerine [112] lineer DNA parçasının
aktarımı elektroporasyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Buz üstünde tutulan 80µl
kompetent hücrelere, lineer edildikten sonra 3µg plazmid DNA aktarılmıştır. Pipet
ile 2ml’lik küvetlere aktarılarak elektroporasyon küvetleri 5 dakika buz üzerinde
bekletildikten

sonra

elektroporasyon

cihazına

(Ependorf

Eporator

4309)

yerleştirilmiş ve 5ms boyunca 1600V elektrik akımına maruz bırakılmıştır.
Cihazdan alınan küvetlere hemen 1M soğuk sorbitol çözeltisi eklenerek temiz 1,5
ml hacimli santrifüj tüplerine alınmıştır. Bu aşamadan sonra 1 saat 28°C’ de inkübe
edildikten sonra 100 ve 500µg/ml zeosin antibiyotiği içeren YPD plakalara
yayılmıştır. Transformant hücrelerden oluşan plakalara 28°C 3 gün boyunca
inkübe edilerek geliştirilmiştir.
3.2.2.13. Rekombinant DNA’ların Doğrulama Analizi
Transformasyon işlemi gerçekleştirildikten sonra hücrelerden plazmid izolasyon
yapılmıştır. E. coli hücreleri 3ml uygun antibiyotikli sıvı besiyerinde 37°C’de 18-24
saat süre ile geliştirilmiştir. İzole edilen plazmid DNA’nın gen haritası göz önünde
bulundurularak 2 noktadan kesebilen restiksiyon enzimi ve ya enzimler
belirlenmiştir. Plazmid konsantrasyonuna uygun reaksiyon karışımı hazırlanmış ve
37°C’ de 1 saat boyunca inkübe edilen plazmidler, kesime bırakılmayan kontrol
plazmidle birlikte agaroz jel elektroforez ile değerlendirilmiştir.
3.2.2.14. Southern Blot Analizi
Southern blot analizi rekombinant P. pastoris suşlarının kontrolü ve plazmid DNA
kopya sayısının belirlenmesi için gerçekleştirilmiştir. DNA parçalarının tayini için ilk
olarak uygun prob tasarlanmıştır. Prob olarak belirlenen DNA parçasının uygun
primer dizaynı ve kalıp DNA seçilerek gerçekleştirilmiştir. PZR tekniği ile prob
bölgesinin çoğaltılması yapılmıştır. PZR ürünü olan DNA parçaları agaroz jele
yüklenerek elektroforez jel yöntemi ile kontrol edilmiş ve PZR pürifikasyon ile
saflaştırılmıştır. DNA Labelling and Detection Starter Kit II (Roche, Almanya) ile
üretici talimatlarına uygun olacak şekilde DNA etiketleme işlemi yapılmıştır. 20 µl
elüsyon tamponu ile

santrifüj tüplerine aktarılan PZR ürünü, konsantrasyonu

ölçülerek 3µg DNA olacak şekilde 16µl hacme tamamlanmıştır. Kaynayan suda
denatüre edilen DNA parçaları, buza alınan reaksiyon karışımı, DIG High prime
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tüpünden 4µl eklenerek, 37°C’de gece boyu inkübe edilmiştir. Transformasyon
sonrası seçilen P. pastoris kolonilerinden 3ml YPD besiyerinde geliştirilmiş olan
genomik DNA izolasyonu yapılmış ve 30µl’ lik karışım, restriksiyon enzimler ile
37°C’ de gece boyu kesim için bırakılmıştır. Restriksiyon karışıma 1µl RNase
enzimi eklenerek 2-3 saat inkübe edilmiş ve %0,8 agaroz jelde 100V akım
değerinde 5 saat süre ile yürütülmüştür. Jel elektoforez ve x-ray görüntüsü için
kullanılan markırlar GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific,
MA, ABD) ve DNA Molecular Weight Marker II DIG-labeled (Roche, Almanya)
kullanılmıştır [113].
Jel üzerinde ayrılan DNA bantlarına membrana aktarmadan önce denatürasyon ve
nötralizasyon işlemleri yapılmıştır. 1,5M NaCl ve 0,5M NaOH’ dan oluşan
denatürasyon çözeltisinde 30 dakika boyunca çalkalamalı cihaz üzerinde
yıkandıktan sonra, 1,5 M NaCl, 1 mM EDTA ve 0,5 M Tris-Cl (pH 7,5)’ den oluşan
nötralizasyon çözeltisinde yıkanmaya devam edilmiştir [113].
Jelden membrana aktarım pozitif yüklü naylon membran (Nylon Membranes,
positively charged, Roche, Almanya) kullanarak gerçekleştirilmiştir.

Aynı

boyutlarda kesilen membran nötralize edilmiş jel ile aynı boyutlarda kesilerek
hazırlanan 10xSSC blotlama tamponunda (3 M NaCl, 0,3 M sodyum sitrat, 1 mM
EDTA) yıkanmıştır. DNA bantların jelden membrana geçişini sağlamak için emilim
düzeneği kurulmuştur. Ters çevrilen jel üzerine sırayla membran, vatman kağıdı,
ve kağıt havlular yerleştirilmiştir. 10XSSC tamponu (3 M NaCl, 1mM EDTA, 0,3 M
sodyum sitrat) bu düzenekte DNA bantlarının 5-6 saat içinde jelden membrana
aktarılmasında kullanılmıştır. Düzenekten alınan membran crosslinker (CL-1000
Ultraviolet Crosslinker, UVP, CA, ABD) cihazında, 3 defa 120mJ enerji seviyesi
kullanarak DNA’ların membrana bağlanmasını sağlamıştır [113].
Hibridizasyon solüsyonu (DIG Highprime DNA Labeling and Detection Starter Kit,
Roche, Almanya) hazırlanarak hibridizasyon tüpündeki membrana 20ml kadar
eklenmiş ve 41°C’ de 1 saat ön hibridizasyonla muamele edilmiştir. Hibridizasyon
solüsyonu içine DIG-etiketli prob ilave edilerek, 15 saat boyunca hibridizasyona
bırakılmıştır.
Yıkama solüsyonları, yıkama solüsyonu I (2xSSC + %0,1 SDS) ve yıkama
sölüsyonu II (0,5X SSC + %0,1 SDS) şeklinde hazırlanarak membran yıkaması
için kullanılmıştır. 1xDIG blocking solution içinde 1 saat bekletilen membran maleik
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asit yıkama tamponu (0,1 M Maleik Asit, 0,15 M NaCl, %0,3 Tween20, pH 7,5) ile
2 kez 5 dakika yıkanmıştır. DIG blocking solution içine anti-DIG antikor eklenerek
1 saat cihazda çalkalamaya bırakılmıştır. Bu aşamada maleik asit yıkama
tamponu ile yıkama işlemleri gerçekleştirerek, membrandan DIG blocking solution
ve anti-DIG antikor uzaklaştırılmıştır. Membran 5 dakika dedeksiyon tamponu (0,1
M Tris (pH 9,5), 0,1 M NaCl) ile yıkanmış, şeffaf dosyanın arasına alınmış ve
üzerine bir kaç damla CSPDR çözeltisi damlatılarak 5 dakika oda sıcaklığında
bekletilmiştir. Dosyanın arasındaki fazla sıvı alınarak ve hava boşlukları
çıkartılarak 37°C’de 10 dakika inkübasyona bırakılmıştır. Membran X-ışını film
kasetine yerleştirilerek 20-30 dakika arasında karanlık odada bekletilmiştir. Bu
süre sonrası, kasetten alınan film Kodak film görüntüleme çözeltileri ile muamele
edilerek geliştirilmiştir.
3.2.2.15. Klon Seçimi
Southern blot analizi ve X-ışını film görüntüsü, kontrol DNA ve endonükleaz
restriksiyon enzimlerinin kestiği bölge boyutları göz önünde bulundurulmuştur.
Genomik DNA’ya entegre olmuş plazmid DNA’ların kopya sayısı belirlenmiş ve
farklı rekombinant P. pastoris suşlardan 1 ve 2 plazmid DNA kopya sayısı içeren
klonlar karşılaştırmak için seçilmiştir.
3.2.3. Rekombinant L-laktik Asit Üretimi
Klonlama sonrası P. pastoris rekombinant suşlarının glikoz ve gliserol içeren besi
ortamlarında üreme davranışları, karbon kaynağı tüketimi ve laktik asit üretimine
kadar fermentör denemelerinden önce, erlenmayer koşullarında bakılmıştır.
Çalışmada elde edilen mutant P. pastoris suşlarının restriksiyon ve southern blot
analizleri ile doğrulanması ardından l-laktik asit üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretimin
ilk basamakta küçük ölçek olarak çalkalamalı erlenlerde yapılarak optimizasyon
için gerekli olan parametrelerin azaltması için tercih edilmiştir. Faktörler ilk olarak
pH değerleri, kullanılan karbon kaynağının konsantrasyonu, farklı besi ortamları
gibi belirlenmiş ve minimuma indirilen etken parametrelere karar verildikten sonra,
maksimum üretim için büyük ölçek olarak fermentör koşullarında üretim analizleri
gerçekleştirilmiştir.
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3.2.3.1. Medya Optimizasyonu
Fermentör çalışmaları için kullanılması gereken en uygun besi ortamının
belirlenmesi için 3 farklı medya ve 3 farklı karbon kaynağı ile laktik asit üretim
denemeleri engelli erlenmayerlerde gerçekleştirilmiştir. Medya optimizasyonu için
BSM, FM22, Zengin medya ve karbon kaynağı olarak glikoz, ticarı ve ham gliserol
ile birlikte toplam 9 analiz yapılmıştır. Denemelerin tümü 3 tekerrürlü olarak
erlenmayer koşullarında 250 ml engelli erlenlerde gerçekleştirilmiştir.
Hazırlanan 50ml besi ortamında hücre başlangıç yoğunluğu 0,1 olacak şekilde
28°C sıcaklıkta 250 rpm çalkalamalı inkübatörde 48 saat boyunca geliştirilmiştir.
Her 6 saatte bir OD değeri ölçülerek suşun farklı besiyerilerde gelişim eğrileri
çıkartılmıştır. Her 12 saat aralığında alınan örnekler 3000xg devirde 5 dakika
santrifüjlenerek çöktürülmüştür. Alınan süpernatantlar analizinde kullanmak üzere
4°C’de muhafaza edilmiştir.

HPLC yöntemi ile süpernatantların laktik asit ve

gliserol

ölçülmüştür.

konsantrasyonları

L-laktik

asit

üretiminde

yüksek

konsantrasyonuna ulaşılan besi ortamı, fermentör ortamında üretim optimizasyon
çalışmalarında tercih edilmiştir.
Southern blot analizi ile belirlenen suşların LA üretim prosesinin optimizasyonu en
uygun besi ortamı ve fermantasyon koşulları tespiti için fermentör ortamında
yapılmıştır. Böylelikle biyodizel üretiminde atık madde olarak bilinen ham gliserol
mikrobiyolojik fermantasyon tekniği ile laktik asit üretiminde kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılmış olan besi ortamları, fermantasyon Temel Tuz besiyerinin
(BSM), FM22 medyası ve Tamponlanmış Gliserol-Kompleks Medya (BMGY)
içerikleri Çizelge 3.8 ve Çizelge 3.9’ da verilmiştir.
Çizelge 3.8. Fermantasyon Temel Tuz Besiyerinin (BSM) ve FM22 Medyasının bileşimi.

Bileşen
Gliserol
%85 H3PO4
CaSO4.2H2O
K2SO4
MgSO4.7H2O
KOH
KH2PO4
(NH4)2SO4
Köpük kırıcı (%5)

BSM
40 g/L
26.7 ml/L
0.93 g/L
18.2 g/L
14.9 g/L
4.13 g/L
2 ml/L
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FM22
40 g/L
1.0 g/L
14.3 g/L
11.7 g/L
42.9 g/L
5 g/L
2 ml/L

Çizelge 3.9. Tamponlanmış Gliserol-Kompleks Medya (BMGY) bileşimi.

Bileşen
Gliserol
Maya özütü
Pepton
Potasyum fosfat tamponu pH 6,0
YNB
Biotin

Miktar
40 g/L
%2
%1
100 ml
% 1.34
% 4x10-5

Fermantasyon Temel Tuz Besiyerine ilave edilen PTM tuzlarının (PTM1 ve PTM4)
bileşimleri Çizelge 3.10’ da verilmiştir. Çalışmada kullanılan medyaların pH
değerleri PTM tuzlarının ilavesinden sonra ayarlanmıştır.
Çizelge 3.10. PTM1 ve PTM4 tuzlarının bileşimi.

Bileşen
CuSO4.5H2O
ZnCl2
NaI
FeSO4.7H2O
MnSO4.H2O
Biotin
Na2MoO4.2H2O
Borik asit
CoCl2
H2SO4
CaSO4.2H2O

PTM1
2 g/L
7 g/L
0,08 g/L
22,0 g/L
3,0 g/L
0,2 g/L
0,2 g/L
0,02 g/L
0,5 g/L
2 ml
-

PTM4
2 g/L
7 g/L
0,08 g/L
22,0 g/L
3,0 g/L
0,2 g/L
0,2 g/L
0,02 g/L
0,5 g/L
1 ml
0,5 g/L

3.2.3.2. Erlenmayer Koşullarında L-laktik Asit Üretimi
L-laktik asit üretimi için yapılan çalışmalarda ilk basamak olarak medya seçimi
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ham gliserol karbon kaynağı olarak kullanılmış tüm
gelişim ortamları ham gliserol ile hazırlanmıştır. Ham gliserol içeren 3 farklı
besiyeri ile 250 ml engelli erlenlerde laktik asit üretimi erlenmayer koşullarında
yapılmıştır.
Suşlar 3mL YPD içeren test tüplerinde 28°C de 250 rpm de çalkalamalı
inkübatörde (Innova 44R, New Brusnwick, NJ ABD)

48 saat boyunca

geliştirilmiştir. Gelişen kültürlerin 50 ml besiyerinde başlangıç yoğunluğu 0,1 OD
olacak şekilde inokülasyonu yapılmış ve belirli saat aralıklarında örnekler
alınmıştır. Gelişen kültürün her 6 saatte bir OD(600nm) değeri ölçülerek suşun farklı
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medyalardaki gelişim eğrileri çıkartılmış, örneklerin 3000xg devirde 5 dakika süre
ile santrifüjlenerek hücreler çöktürülmüş ve süpernatanlar 4°C’de muhafaza
edilmiştir.

HPLC

analizi

ile

süpernatantlarda

laktik

asit

ve

gliserol

konsantrasyonları ölçülmüştür. En yüksek laktik asit konsantrasyonuna ulaşılan
medya ile fermentör üretim optimizasyon çalışmalarına devam edilmiştir.
3.2.3.3. Bioreaktör Koşullarında L-laktik Asit Üretimi
Fermentör çalışmaları 5L hazneli Sartorius Stedim B Plus fermentör sistemi ile
gerçekleştirilmiştir. Yabani suş ve mutant suşların gliserol kullanımı ve laktik asit
üretimi fermentasyon boyunca ölçülmüştür. Gliserol tüketim konsantrasyonu ve
laktik asit üretim miktarının ölçümü HPLC (High liquid pressure chromatography)
cihazı

(Shimadzu,

Japonya)

ile

gerçekleştirilirken,

hücre

yoğunluğu

spektrofotometre ile belirlenmiştir.
Southern blot ve erlenmayer çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre laktik asit
üretiminde verimli klonlar seçilmiştir. Fermentör çalışmaları Pichia Fermentation
Process Guidelines protokollerine uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Southern blot
analizine göre seçilmiş olan klonlar 3ml sıvı YPD besiyerinde gece boyunca
geliştirilmiş, optik yoğunluk 5-6 değerine geldikten sonra 1 litrelik engelli erlen
içinde bulunan 100ml BMGY besiyerine aktarılmıştır. 100ml’ lik BMGY ön kültürün
OD değeri 10 oluncaya kadar 28°C’ de 250 rpm devirde geliştirilmeye devam
edilmiştir. Fermentör çalışmaları 2 litreyle başlangıç hacim ile gerçekleştirilmiş ve
inokulum aseptik olarak steril şırınga yardımıyla hazneye aktarılmıştır.
Fermantasyonun izlediği yolu belirlemek için ilk çalışmalar kesikli (Batch)
fermantasyon ve gliserol beslemeli (Fed-batch) fermentör olarak gerçekleştirilerek,
fermantasyon yöntemine karar verilmiştir.
Fermantasyonların ilk aşaması kesikli faz olarak %4 ham gliserol içeren BMGY
besiyerinde, 28°C’ de ve pH 5,0 değerinde gerçekleştirilmiş, pH kontrolü %25’lik
(w/v) amonyum hidroksit çözeltisi ile yapılmıştır. Hücrelerin gelişimi için gerekli
görünen çözünmüş oksijen seviyesi (DO) yaklaşık %30 seviyesinde sabitlenmiştir.
Çözünmüş oksijen seviyesinin ani artışı ile kesikli fazda kullanılan gliserolün
bitmesine işaret ederken ikinci fazın başlatılmasının gerektiğini göstermiştir. İkinci
fazın kesikli (Batch) ve ya gliserol beslemeli (Fed-batch) olması gerektiğine
yapılan ön çalışmalar ile 2. kesikli fermantasyon olarak devam edilmesine karar
49

verilmiştir. %4 ham gliserol içeren 2 litre BMGY besiyerine yaklaşık 18-20 saat
arası süren kesikli faz sonrası, ortamdaki karbon kaynağı bitmesi ile çözünmüş
oksijen düzeyinin ani artması takip edilmiş ve kesikli fazın sona erdiği gözlenmiştir.
30 dakikalık bir bekleme süresinin ardından 2. kesikli (gliserol ilaveli) faz
başlatılmıştır. Sıcaklık

28°C’ de ve çözünmüş oksijen değeri %5 seviyesinin

altında tutularak diğer parametrelerde yapılan değişikliklerin etkisi laktik asit
üretiminde takip edilmiştir. İkinci kesikli faz yaklaşık 20-25 saat boyunca sürmüş
ve çözünmüş oksijen düzeyi takip edilerek ortamdaki gliserolün kullanımı
izlenmiştir. Belirli aralıklarla alınan örneklerin OD değerleri, yaş hücre ağırlıkları,
gliserol tüketimi ve laktik asit üretimi ölçülmüştür. Fermentasyon süresince hava
beslemesi 1vvm ve karıştırma hızı 750 rpm devirde sabit tutulmuştur. Çözünmüş
oksijen miktarındaki ani yükseliş ile ortamdaki gliserolün tükendiği tespit edilip
kesikli faz sona erdirilmiştir. Ayrıca bu fazda iki farklı pH değeri (5,0 ve 7,0) ile
birlikte 50, 75, 100 ve 150 g/L gibi farklı gliserol konsantrasyonlarda tek seferde
besleme yapılarak denenmiştir.
3.2.3.4. Biyodizel Yan Ürünü Ham Gliserolun İşlenmesi
Fermentör ve çalkalamalı erlenmayer çalışmalarında kullanılan besi ortamalrının
içinde bulunan tamponlardan dolayı pH değerleri 5 ve ya 6 olarak sabitlenmiştir.
Firmalardan atık olarak temin edilen ham gliserolün pH değerinin ortalaması 12
olarak tespit edilmiştir. Çok yüksek bulunan gliserolün pH değerinin düşürülmesi ilk
basamak olarak ön görülmüştür. Yapılan işlemler doğrultusunda hidroklorik asit ile
pH değeri besi ortamlarında kullanılan tamponlar ile aynı seviyeye düşürülerek
0,22µm’ lik filtrelerden (Corning, MA, ABD) geçirilmiştir. Besi ortamlarının karbon
kaynağı olarak kullanılacak olan ham gliserol işlemler sonucunda konsantrasyon
ve içeriğinin değişim ihtimali HPLC analizi ile değerlendirilmiştir.
3.2.3.5. Biyodizel Yan Ürünü Olan Ham Gliserolün L-LA Üretiminde Kullanımı
Bu çalışmanın önemli aşamalarından biri ham gliserolün besi ortamında kullanarak
laktik asit üretimi esnasında P. pastoris suşları tarafından tüketilmesidir. Ham
gliserolün yüksek pH değerinden dolayı bir yandan asit ile muamele edilerek
filtreden geçirilerek, kullanılan medyaya ilave edilmiştir. Diğer bir yandan herhangi
bir işlem görmeden besiyeride kullanılmıştır. İki kullanım sonuçları karşılaştırılmış
ve iki besiyeri içinde hücre gelişimi, gliserol tüketimi ve LA üretimi yaklaşık aynı
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miktarda gözlenmiştir. Bu sebeplerden dolayı ham gliserol üzerinde fazla bir
işleme gerek duymadan çalışmalarda kullanımı uygun görülmüştür.
3.2.4. Laktik Asit Üretimi
3.2.4.1. Hücre Yoğunluğunun Ölçülmesi
P. pastoris hücrelerinin yoğunluklarının ölçümü için Libra S50 (Biochrom, İngiltere)
spektrofotometre cihazı kullanılmıştır. Erlenmayer veya fermentör ortamında
gelişen hücrelerin optik yoğunluğunu (OD) belirlemek için, kültürün uygun
medyada seyrelterek 600 nm dalga boyunda absorbansı ölçülmüştür.
3.2.4.2. Yaş Hücre Ağırlığının Ölçülmesi
Fermentör çalışması sırasında kültürün gelişimini takibi için belirli saatler arasında
alınan örneklerle yaş hücre ağırlığı ölçülmüştür. 1,5 ml’lik santrifüj tüplerinin darası
alınmış ve fermentörden alınan 1ml’ lik örnek kültür, tüplere ilave edilerek
20000xg’de 5 dakika santrifüjlenerek süpernatant atılmıştır. Pelet içeren tüpün
ağırlığı tekrar ölçülerek boş tüpe göre fark belirlenmiştir. Elde edilen değerlerin
eğrisi çıkarılmıştır.
3.2.4.3. Zamana Karşı pH Değerinin Değişimi
Büyük ölçekte ve çalkalamalı erlenlerde yapılan l-laktik asit üretimi sırasında kültür
ortamının pH değeri değişmiştir. Hücreler tarafından üretilen l-laktik asit hücre
dışına ve medya ortamına atılması ile birlikte ortamdaki pH değerinde değişim
gerçekleşmiştir. Erlenlerde kullanılan fosfat tamponunun pH değeri 6 ve fermentör
çalışmalarında kullanılan pH değeri 5’te sabitlenmiştir. pH değeri kontrolsüz
şekilde yapılan analizlerin sonucunda, değerde bir düşüş beklenmiş ve alınan
örneklerin pH değeri belirlenerek eğrisi çıkarılmıştır.
3.2.4.4. HPLC Yöntemi ile Gliserol ve Laktik Asit Miktarının Tayini
HPLC Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi, (High Performance Liquid
Chromatography- Shimadzu, Japonya) analitik ayırma yöntemi ile hücrelerin
gliserol tüketimi ve laktik asit üretim miktarı ölçülmüştür. Fermantasyon esnasında
alınan süpernatant örneklerinde konsantrasyon tayini yapılmıştır. Alınan örnekler
santrifüjlenmiş ve süpernatantlar 2ml’ lik santrifüj tüpüne alınmıştır. HPLC analizi
için belirlenen konsantrasyonlarda seyreltilerek 0,45μm’lik filtreden süzüldükten
sonra HPLC cihazı ile ölçüm yapılmıştır. Analizler 0,025 mM H2SO4 taşıyıcı faz ile
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0,6 mL/dak akış hızında ve 65°C kolon sıcaklığında, Shimadzu DGU-20A5
Prominence HPLC Degasser- Japonya RID (Refraktif Indeks Dedektör) -10A,
HPLC cihazında gerçekleştirilmiştir.
3.2.4.5. Gelişim Parametrelerinin Hesaplanması
HPLC analizinin sonuçlarına göre fermantasyon esnasında gliserol kullanımı ve
LA üretim miktarı elde edilmiştir. Bu verilere göre fermentasyon kinetiğinde önemli
olan değerler ve parametreler hesap edilmiştir.

Bu parametrelerin bazıları bu

şekilde sıralanmıştır;
•

X (g/L): Hücre yoğunluğu,

•

S (g/L): Gliserol tüketimi

•

P (g/L): Laktik asit üretimi

•

Sg (g/L/saat): Gliserol tüketim oranı

•

P (g/L/saat): Laktik asit üretim oranı

•

𝑌./0 : Ürün verimi (ɡ ürün miktarı/g substrat tüketimi)

•

𝑡2 (h): İkiye katlanma süresi

•

𝜇 (h-1): Spesifik gelişim hızı

3.2.4.6. Spesifik Gelişim Hızı (µ değeri) ve İkiye Katlanma Süreci
P. pastoris hücrelerin gelişimi ve kütle olarak artması kesikli fazda gerçekleşmiştir.
Hücrelerin ikiye katlanma süreleri ve spesifik gelişim hızları bu evrede
belirlenmiştir. Kesikli faz aşamasında sabit bir kültür ortamına ön kültür olarak
hazırlanan hücre kütlesi (X0) ile birlikte belli bir miktarda substrat (S) ilave edildiği
zaman logaritmik evrenin bitmesi ve durgun faz sonunda başlangıç substratın
tüketimi ile hücre yoğunluğu en yüksek seviyesine (X

max)

ulaşmaktadır. Besi

ortamına ilave edilen substrat en düşük değere gelirken ters orantılı olarak yeni
ürün (P) miktarı ise en yüksek değere ulaşmaktadır. Fermentör analizlerine yeni
ürün üretimi, substrat tüketimi ve hücre gelişim hızı gibi parametrelerin
hesaplanması;
Fermantasyon sonunda ham gliserol kullanımı; başlangıç gliserol miktarı ve analiz
sonunda ortamda bulunan gliserol konsantrasyon farkı şeklinde g/L olarak hesap
edilmiştir (Eşitlik 3.1).
(3.1)

S=S0-S1
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L-laktik asit üretim miktarı, fermantasyon sonunda kültürde bulunan konsantrasyon
ile başlangıçtaki miktarın g/L farkı olarak belirlenmiştir (Eşitlik 3.2).
(3.2)

P=P1-P0

Biyomas ve hücre yoğunluğu; kesikli faz başlangıcın da fermentör kültürüne ilave
edilen inokulum üzerinden yaş ağırlık, g/L olarak hesap edilmiştir (Eşitlik 3.3).
(3.3)

X=Xmax-X0

Spesifik gelişim hız değerlerinin belirlenmesi için öncelikle gelişim, üretim ve
tüketim oranları hesaplanmış ve genel olarak mikroorganizma kütle ve ürün verimi
belirlenmiştir.
Hücre gelişim oranı (g/L/saat), biyokütlenin zamana karşı grafiğinde en dik
kısmının eğimi ile hesap edilmiştir.
Üretim oranı (g/L/saat), l-laktik asidin zamana karşı üretim grafiğinde en dik
kısmının eğimi ile belirlenmiştir.
Tüketim oranı (g/L/saat) ise ham gliserolun zamana karşı kullanım grafiğinde eğimi
ile hesaplanmıştır.
Spesifik gelişim hızı (saat-1), lnx (x=Yaş Hücre Ağırlığı) zamana karşı grafiğinin
eğimi hesap edilerek elde edilmiştir.
Mikroorganizmada gelişim hızı ifade eden formül (Eşitlik 3.4, Eşitlik 3.5) ;
𝑑𝑥
= 𝜇𝑥
𝑑𝑡

(3.4)
µ=Spesifik büyüme hızı (saat-1)
x=Biyokütle miktarı
t= Zaman (saat)

µ = 𝑙𝑛𝑥

(3.5)

Mikroorganizma veya hücrelerin ikiye katlanma sürecinin hesabı µ değeri
üzerinden yapılmıştır (Eşitlik 3.6).
𝑡𝑑 =

(3.6)

78 (:)
µ

µ değeri veya spesifik büyüme hız sabitinin ölçümü, substrat konsantrasyonunun
fonksiyonu

olarak

değerlendirilir.

Mikroorganizmalar

bulundukları

besiyeri

ortamında sabit bir hızla bölünüp çoğalabilirler. Biyokütlenin artması µ değeri ile
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bağlı olarak artar ve ikiye katlanma zamanı bu değerlerden yola çıkarak hesaplanır
(Eşitlik 3.7).
µ = µ 𝑚𝑎𝑥

(3.7)

[0]
<=>[0]

Şekil 3.3. Spesifik gelişim hızının (µ) hesaplanması.

Kültür gelişimi esnasında mikroorganizma ürün verimi ve kütle verimi;

Ü𝑟ü𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖 𝑌./0 % =

𝐿 − 𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑘 𝑎𝑠𝑖𝑡 ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑔/𝐿)
∗ 100
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑔𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑜𝑙 𝑡ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑔/𝐿)

𝐾ü𝑡𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑚 𝑌Q/0 % =

𝐵𝑖𝑦𝑜𝑘ü𝑡𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑔/𝐿)
∗ 100
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑔𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑜𝑙 𝑡ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖 (𝑔/𝐿)

olarak hesaplanmıştır.
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3.2.5. İstatistiksel analiz
Analizler iki tekerrürlü olarak Sartorius stedim Biostat® B (2x5 L Bioreactor)
cihazında yürütülmüştür. Elde edilen sonuçların ortalama üzerinden SigmaPlot 13
(Systat Software) programı kullanılarak değerlendirilmiştir.
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4. BULGULAR
Bu çalışma kapsamında laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan P. pastoris mutant
suşları oluşturulmuş ve biyodizel üretiminin yan ürünü olan ham gliserol, karbon
kaynağı olarak kullanarak l-laktik asit üretimi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ön
deneme analizleri olarak DB Tarımsal Enerji firmasından temin edilen ham gliserol
(Çizelge 4.1) farklı medya türlerinde karbon kaynağı olarak kullanılmış ve P.
pastoris

hücreleri

tarafından

tüketimi

HPLC

tekniği

ile

takip

edilerek

konsantrasyonları ölçülmüştür.
Çalışma esnasında temin edilen atık gliserol üzerinde işlem yapılmasına gerek
kalmadan besi ortamlarında kullanılmış ve klonlama işlemi ile GUT1 promotor
altında LDH genini kodlayabilen suşlar oluşturulmuştur.
Çizelge 4.1. DB Tarımsal Enerji Firmasından temin edilen ham gliserolun analiz raporu ve
bileşenlerin yüzdesi.
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4.1. Rekombinant P. pastoris (pGUT1-LDH) Suşunun Klonlama Çalışmaları
4.1.1.
Laktat
Dehidrogenaz
Karakterizasyonu

Enzimini

Kodlayan

LDH

Geninin

Sığır (Bos Taurus) l-laktat dehidrogenaz (LDH) geni (Genbank No: NM_174100)
(Şekil 4.1) pUC57 klonlama vektörü içerisinde, genscript (ABD) tarafından
(pUC57Bt-LDH, 3721 bç) temin edilmiştir (Şekil 4.2).

Şekil 4.1. Genscript Firması tarafından temin edilen Bos taurus laktat dehidrogenaz
enzimini kodlayan (LDH) geninin DNAMAN 7.0 (Lynnon Corporation, Kanada)
programında nükleotid dizini.
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Şekil 4.2. pUC57 klonlama vektöründe temin edilen Bos taurus laktat dehidrogenaz
geninin şematik gösterimi (Genscript).

pUC57 klonlama vektörü (Şekil 4.1) klonlanmış ve liyofilize şekilde firma tarafından
temin edilen LDH geni PZR ile çoğaltılmıştır. PZR çoğaltma işlemi için vektörler E.
coli XL1-Blue hücrelerine aktarılmış ve LB Miller katı besiyerinde geliştirilmiştir.
Oluşan kolonilerden plazmid izolasyonu yapılmış ve EcoRI/XbaI enzimler ile
restriksiyon analizi gerçekleştirilmiştir. Agaroz jele yüklenen 2710 ve 1011 bç
uzunluğunda olan fragmentler doğrulanmış ve jelden kesilmiştir. pGAP vektörüne
EcoRI/XbaI enzimler ile restriksiyon analizi yapılmıştır. Klonlara ait olan plazmidler
seçilmiştir.
4.1.2. GUT1 Promotorunun P. pastoris Genomik DNA’sından İzolasyonu ve
Moleküler Karakterizasyonu
P. pastoris X-33 genomunda bulunan ve gliserol kinaz enzimini kodlayan GUT1
promotor sekansı NCBI Gen Bankasında yapılan taramada belirlenmiştir.
P. pastoris X-33 suşunun 4. kromozomunda yer alan PpGUT1 promotor (Şekil4.3),
sıvı YPD besiyerinde geliştirilen X-33 suşundan genomik DNA’sından Yeast
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Genomic DNA Isolation Kit (Epicentre, Madison, WI, ABD) kullanılarak izole
edilmiştir.

Şekil 4.3. P. pastoris X-33 suşundan izole edilen GUT1 promotorunun DNAMAN 7.0
(Lynnon Corporation, Kanada) programında nükleotid dizini.

P. pastoris GUT1 promotor PZR yöntemi ile çoğaltılması YPD sıvı besiyerinde
geliştirilen P. pastoris X-33 suşunun genomik DNA izolasyonu ile yapılmıştır (Şekil
4.4).
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Şekil 4.4. P. pastoris genomik DNA izolasyonu sonucunun agaroz jel görüntüsü. 1. Sütun:
0’generulertm 100 bp Plus DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific, MA, ABD); 2. Sütun P.
pastoris genomik DNA.

DNA konsantrasyonu, Qubit Fluorometer (Invitrogen) ile ölçülmüş ve 5 ng/µL
olacak şekilde ayarlanarak PZR reaksiyonunda kalıp DNA olarak kullanılmıştır.
KOD Hot Start DNA Polymerase kiti, pGUT1F-BglII/pGUT1R-AsuII primer çifti ve
kromozomal DNA’nın kalıp olarak kullanımı ile PZR işlemi gerçekleştirilmiştir.
Primerlerin çözülme sıcaklıkları baz alınarak, bağlanma sıcaklığı 53, 55, 57, 59 ve
61°C arasında gradient olarak 50’ şer µl olacak şekilde PZR reaksiyonu
hazırlanarak gerçekleştirilmiştir. Kontrol etme amacıyla elde edilen PZR ürünlerinin
5’er µL’si için %1 agarose jelde yürütülmüş ve 1051 bç uzunluğunda beklenen
pGUT1 geninin elde edildiği görülmüştür.
PZR sonucuna göre çalışmaların devamında amplifikasyon işlemi için 57°C
sıcaklık tercih edilmiştir(şekil 4.5).
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Şekil 4.5. PZR ürünü GUT1 promotorunun 1% Agaroz jel görüntüsü. 1. Sütun:
GeneRulertm 1kb-100 bp Plus DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific, MA, ABD); 2. Sütun:
Kalıp DNA içermeyen reaksiyon(no-template control DNA) 3-6. Sütunlar: 53-61°C arası
farklı sıcaklıklarda oluşan GUT1 parçaları (1051 bç).

4.1.3. pJET-GUT1 Plazmidin Elde Edilmesi
PZR yöntemi ile elde edilen pGUT1 DNA parçası saflaştırılmış ve pJET1.2
plazmidine (Thermo Fisher Scientific- Pure Extreme Clone JET PCR Cloning Kit)
(Şekil 4.6) ligasyon ve klonlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan pJET-GUT1
(4026 bç) plazmidi, 100 ve 50 µg/ml ampisilin içeren LB Miller agar plakalarına
kompotent

E.

coli

XL1-Blue

konukçu

hücrelerine

transfer

edilmiş

ve

transformantların plakalarda gelişimine izin verilmiştir. 37°C’de gece boyunca
inkübasyona bırakılan plakalardan gelişen kolonilerin 10 tanesi seçilerek 3 ml LB
Miller sıvı besiyerinde 100 µg/ml ampisilin ilave edilerek, ekilmiş ve 37°C’de 1
gece inkübe edilmiştir. Gelişen kültürden plazmid izolasyonu (Qiaprep Spin
Miniprep Kit) ve restriksiyon analizi yapılmıştır. Restriksiyon analizi HindIII ve PmlI
enzimleri ile pJET1.2 plazmidi ve GUT1 promotorunu içinden ve tek noktadan
kesmiştir.
%1 agaroz jelde yürütülen DNA parçalarının 3116 ve 910 bç uzunluğunda kesilmiş
olması beklenen bantlar 1 ve 4 numaralı kolonilere ait plazmidlerden elde edilmiştir
(Şekil 4.7).
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Şekil 4.6. pJET1.2 vektörünün haritası (Thermo Fisher Scientific).

Şekil 4.7. Transformant kolonilerden izole edilen pJET-GUT1 plazmidlerinin Pml/HindIII
enzimleri ile restriksiyon analizi. GR: GeneRulertm 1kb-100 bp Plus DNA Ladder (Thermo
Fisher Scientific, MA, ABD); 1-10: seçilen farklı kolonilerden elde edilen plazmidlerin
restriksiyon sonrası jelde yürütülen DNA parçaları, 1 ve 4 numaralı plazmidler
doğrulanmıştır.
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pJET-GUT1 plazmidinin %1 agaroz jelde doğrulanması ile GUT1 promotor geninin
plazmiden kesimi için restriksiyon çözeltisinde BglII ve Bsp119 restriksiyon
enzimleri ile kesilmiş ve %1 agaroz jelde yürütülen DNA parçalarından, GUT1 geni
jelden kesilerek alınmıştır (Şekil 4.8).

Şekil 4.8. XL1-Blue hücrelerine klonlanan pJET-GUT1 plazmidinin AsuII/BglII restriksiyon
enzimleri ile doğrulanması ve jelden kesilerek ekstraksyonu. 1.Sütun: O’GenerRulerTm
100 bç Plus DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific, MA, ABD).
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4.1.4. pGUT1-Bt-LDH Plazmidinin Oluşturulması
Bu çalışmada klonlama işlemlerinde yapılan basamaklar şematik olarak Şekil 4. 9
ve devamı olan Şekil 4.10’ da verilmiştir.

Şekil 4.9. P. pastoris pGUT1 izolasyonu, pGAPZb ekspresyon vektörüne klonlama
işlemlerinin şematik olarak gösterimi.
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Şekil 4.10. Bos taurus LDH geninin pGUT1 plazmidine aktarılması ve P. pastoris pGUT1Bt-LDH suşunun transformasyon işlemlerinin şematik olarak gösterimi (Şekil4.8’in
Devamı).
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LDH geni pUC57 klonlama vektörü içerisinde Genscript firması tarafından temin
edilmiştir. İlk olarak plazmidler çoğaltılmak üzere E. coli XL1-Blue bakterisine
aktarılmıştır. LB Miller besiyerinde gelişen tek kolonilerden seçerek restriksiyon
analizi yapılmıştır. Doğrulanan klonlardan LB Miller sıvı besiyerinde geliştirilmiş ve
tekrardan plazmid izolasyonu yapılmıştır. EcoRI/XbaI enzimleri ile yapılan
restiksiyon reaksiyon sonucu LDH geni pGAPZb vektörünün içine ligasyonu
yapılmış ve pGAPZb-Bt-LDH plazmidi elde edilmiştir.
E.

coli

XL1-Blue

kompetant

hücrelerine

transformasyonu

gerçekleştirilen

plazmidlerden stok hazırlanmış ve -80° C’ de ileri çalışmalarda kullanmak için
muhafaza edilmişlerdir.
pGUT1-Bt-LDH plazmidi oluşturmak için pGAPZb-Bt-LDH plazmidinden LDH geni
EcoRI/XbaI restriksiyon enzimleri ile kesilmiştir (Şekil 4.11). pGAPZb vektöründen
GAP promotor geni BglII/AsuII enzimleri ile kesilmiş ve GAP promotoru düşürülen
vektöre GUT1 promotor geni ile ligasyon reaksiyonu sonucu pGUT1Zb plazmidi
elde edilmiştir (Şekil 4.12a). pGUT1Zb vektörü ve laktat dehidrogenaz (LDH) geni
ligasyon işlemi oda sıcaklığında 22°C’de yapılmış ve toplam 10 µl’ lik reaksiyon
karışımı hazırlanmıştır.

Şekil 4.11. Plazmid izolasyonu sonrası elde edilen plazmidlerin restriksiyon analizi ile
GAP promotorunun düşürülmesi.
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Şekil 4.12. pGUT1 ve pGUT1-Bt-LDH plazmidlerinin elde edilmesi ve doğrulanması. GR:
O’GenerRulerTM 1kb DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific, MA, ABD). (A): Elde edilen
1011bç LDH geninin ve 3300 bç pGUT1 vektörünün XbaI/EcoRI restriksiyon enzimleri ile
doğrulanması. (B): Transformasyon sonrası E. coli XL-1 Blue hücrelerinden izole edilen
pGUT1-Bt-LDH plazmidinin EcoRI/Eco721 restriksiyon enzimleri ile doğrulanması. 1
Sütun: O’GenerRulerTM. 2. Sütun: kesilmemiş pGUT1-Bt-LDH plazmid. 3. Sütun:
EcoRI/Eco721 restriksiyon enzimleri ile kesilen pGUT1-Bt-LDH plazmidi (2988 ve
1410bç).

4.1.5. pGUT1-Bt-LDH Plazmidlerinin
Transformasyonu ve Doğrulanması

Kompetant

E.

coli

Hücrelerine

Hazırlanan 10 µl’ lik reaksiyon karışımından buz üzerinde çözdürülmüş 100µl’ lik
yetenekli bakteri hücrelerine 2µl ligasyon karışımı ilave edilmiş ve buz üzerinde 30
dakika inkübasyona bırakılmıştır. Hücreler 60 saniyelik 42°C’de ısı şoku ve 5
dakika buz üzerinde bekletildikten sonra, 200µl sıvı LB besiyeri eklenmiş ve 37°C
çalkalamalı inkübatörde 60 dakika inkübe edilmiştir. 100 µg/ml ampisilin içeren LB
plakalara transformant hücreler ekilmiştir. 1 gece boyunca 37°C’de inkübasyona
bırakılan plakalarda oluşan kolonilerin, plazmid izolasyonu ve restriksiyon analizi
yapılmıştır (Şekil 4.12b).
4.1.6. pGUT1-Bt-LDH Plazmidinin P. pastoris Hücrelerine Transformasyonu
E. coli XL1-Blue hücrelerden izole edilen plazmidlerin doğrulanması yapılmış,
seçilmiş olan koloniler. 3-5 µg pGUT1-Bt-LDH plazmidi Eco721 restriksiyon enzimi
ile lineer hale getirilerek (Şekil 4.13) 80 µl yetenekli P. pastoris X33 ve FA115
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kompetent hücrelerine elektroporasyon yöntemi ile 1600 V akımda 5 ms süre
içinde transfer edilmiştir. 1M sorbitol eklenerek, 1,5 ml’lik santrifüj tüplere alınarak
30°C’de 60 dakika inkübe edilmiştir. Hücreler 100 ve 500 µg/ml zeosin antibiyotik
içeren YPD katı besiyeri plakalarına 50 ve 100µl olacak şekilde yayılmıştır.
İnkübatörde 2-3 gün boyunca 30°C gelişen kolonilerden seleksiyon yapılmıştır.

Şekil 4.13. P. pastoris X33 ve FA115 kompetent hücrelerine transform edilmek için
Eco721 restriksiyon enzimi ile lineer edilmiş pGUT1-Bt-LDH plazmidi.
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4.1.7. P. pastoris X33(pGUT1-Bt-LDH) ve FA115(pGUT1-Bt-LDH) Suşlarının
Southern-Blot Analizi ve Klon Seleksiyonu
4.1.7.1. GUT1 Promotor Geninden Dizayn Edilen Prob Hazırlanması
P. pastoris, X33 ve FA115 kompotent hücrelerine transform edilen pGUT1-Bt-LDH
plazmidinin doğrulanması ve klon seçimi southern blot analizi ile yapılmıştır.
Southern blot için GUT1 probu hazırlanmış ve 1051 bç olan DNA parçası
kullanılmıştır. GUT1 promotor geni prob olarak hazırlanması PZR yöntemi ve
pGUT1F-BglII/pGUT1R-AsuII primerleri, P. pastoris genomik DNA’ sı kalıp olarak
kullanılması ile yapılmıştır. Saflaştırılan DNA parçaları DIG kiti ile etiketlenmiş ve
verimliliği ölçülmüştür (Şekil 4.15). Probun verimli olduğu tespit etmek için dilüsyon
serisinden 0,1pg/µl konsantrasyonu ile eş değer olan 5. nokta film üzerinde
görüntülendiği zaman prob kabul edilmiştir (Şekil 4.14).

Şekil 4.14. Southern blot analizi için GUT1 probunun etkinlik verimliliğinin ölçülmesi. 1-5:
farklı dilüsyonlar.

4.1.7.2. Southern Blot Analizi
YPD sıvı besiyerinde geceboyu 30°C çalkalamalı inkübatörde gelişen P. pastoris
X33 (pGUT1-Bt-LDH) ve FA115 (pGUT1-Bt-LDH) suşları ve kontrol olarak X33,
FA115 suşlarından genomik DNA izolasyonu yapılmış ve KpnI restriksiyon enzimi
ile geceboyu 37°C’ de kesime bırakılmışlardır. %0,8 agaroz jel hazırlanarak kesimi
tamamlanan DNA’lar yüklenerek 3-5 saat arasında yürütülmüş ve 350nm UV ışığı
altında görüntülenmiştir (Şekil 4.15).
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Şekil 4.15. P. pastoris X33 (pGUT1-Bt-LDH), FA115 (pGUT1-Bt-LDH) suşlarının Southern
blot analizi için kpnI restriksiyon enzimi ile kesilen genomik DNA’ larının jel görüntüsü. M:
DIG markır, GR: O’GenerRulerTM 1kb DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific, MA, ABD).
1-5 klonlar: X33(pGUT1-Bt-LDH), 1-10: klonlar FA115(pGUT1-Bt-LDH), 11: Kontrol X33
(transform edilmemiş), 12: Kontrol FA115 (transform edilmemiş)

Jelden pozitif yüklü membran (Nylon Membranes, positively charged, Roche,
Almanya) aktarılan kesilmiş DNA’lar pGUT1 probu ile hibridize edilmiştir. DIG
etiketli prob ile hibridize olan DNA parçaları X-Ray filmi ile görüntülenmiştir (Şekil
4.16).
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Şekil 4.16. L-laktik asit üretimi yapan transformant P. pastoris klonlarının Southern blot
analizinin X-Ray film görüntüsü. GR: O’GeneRulerTM 1kb DNA Ladder (Thermo Fisher
Scientific, MA, ABD). M: DIG markır, (1-5): P. pastoris X33 (pGUT1-Bt-LDH) klonları
(100µg/ml zeosin), (1-10): FA115 (pGUT1-Bt-LDH) klonları (100 ve 500 µg/ml zeosin). 1112: X33 - FA115 (kontrol).

L-laktik

asit

üretimi

gerçekleştiren

transformant

P.

pastoris

klonlarının

doğrulanması ve klonların gen kopya sayılarının tespiti için Southern blot analizi
yapılmıştır (Şekil 4.16). 100µg/ml zeosin içeren plakalarda gelişen P. pastoris X33
(pGUT1-Bt-LDH) klonlarında 5’er klon seçilmiştir, bu klonların arasında iki kopya
sayılı 2. klon ve bir kopya sayısına sahip olan 4. klon tercih edilmiştir. FA115
(pGUT1-Bt-LDH) klonlarından 100 ve 500µg/ml zeosin içeren plakalardan 5’er klon
seçilmiştir, bu klonlardan X33 klonları ile karşılaştırma yapabilmek için 1 kopya
sayılı 1. klon ve iki kopya sayısı olan 2. klon seçilmiş ve gelecek çalışmalarda ilk
olarak X33 (pGUT1-Bt-LDH)-C2 klonu ile devam edilmiştir.
3. klon üç kopya ve 4. klon dört kopya pGUT1-Bt-LDH plazmidi içermektedir.
FA115 (pGUT1-Bt-LDH) suşlarının 4 farklı kopya sayısı içeren klonları arasında
tekrardan bir karşılaştırma yapılarak laktik asit üretimine bakılmıştır.
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4.2. Rekombinant P. pastoris Mayasında L-laktik Asit Üretimi
GUT1 promotoru altında l-laktik asit üretimi P. pastoris tek kopya ve iki kopya
pGUT1-Bt-LDH plazmidi taşıyan suşlarının hem erlenmayer hem de fermentör
koşullarında karşılaştırması yapılmıştır. Fermentör çalışmaları öncesi P. pastoris
X33

(pGUT1-Bt-LDH)

ve

FA115

(pGUT1-Bt-LDH)

suşlarının

erlenmayer

koşullarında gelişimi, karbon kaynağı seçimi ve medya optimizasyonu yapılmıştır.
4.2.1. Rekombinant P. pastoris (pGUT1-Bt-LDH) Suşlarının Erlenmayer
Koşullarında Gelişimi ve L-laktik Asit Üretimi
4.2.1.1. Rekombinant P. pastoris (pGUT1-Bt-LDH) Suşunun Erlenmayerde
Gelişim Eğrisinin Belirlenmesi
Southern blot analizinden sonra iki farkli suş ve her suş için iki farklı kopya sayılı
klonlar seçilerek laktik asit üretim analizleri yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.
İki kopya pGUT1-LDH ekspresyon plazmid içeren P. p X33 (pGUT1-Bt-LDH)-C2
klonu ile erlenmayer ve akabinde fermentör analizleri yapılmıştır.
-80ºC stoktan alınan kültürden YPD sıvı besiyerine ekim yapılmış ve bir gece
boyunca 28ºC çalkalamalı inkübatörde geliştirilmiştir. Yaklaşık 18 saat boyunca
inkübe edilen kültürden alınıp %4 gliserol içeren BMGY medyasına 0,1 OD olacak
şekilde inkübe edilmiştir. Belirli saatler arası gliserol tüketimi ve laktik asit üretimi
için örnekler alınmıştır. Alınan örnekler 20000xg’de 5 dakika boyunca santrifüj
edilerek supernatant alınıp 0,45mm filtrelerden geçirilmiş ve temiz 2ml santrifüj
tüplerine aktarılmıştır. HPLC için belirtilen standart eğrisine göre 20 kat seyreltilen
süpernatant örneklerin gliserol ve laktik asit konsantrasyonları ölçülmüştür. Engelli
erlenlerde inkübe edilen hücreler gelişim süreci boyunca optik yoğunlukları takip
edilmiştir. Bu karşılaştırmada her 12 saatte örnekler alınarak optik yoğunluk (OD)
ölçümü yapılmıştır.
GUT1 promotoru ve LDH geni ile oluşturulan mutant suşlarının, hücrelerde yol
açan gelişim değişikliklerinin anlaşılabilmesi için, alınan örneklerin glikoz, saf ve
ham gliserolde ve farklı medyalarla birlikte OD değerleri üzerinden gelişim eğrileri
çıkartılmıştır. OD değerlerinin ölçümünden elde edilen grafik Şekil 4.17’de,
verilmiştir.
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(A)

(B)
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(C)

Şekil 4.17. P. pastoris (pGUT1-Bt-LDH) suşunun erlenmayer koşullarında ve farklı
medyalarda Optik yoğunluğun (OD) zamanla değişimi. (A) P. p FA115 (pGUT1-Bt-LDH)
suşunun %4 glikoz, gliserol ve ham gliserol içeren Temel Tuz besiyerinde Optik
yoğunluğun zamanla değişimi. (B) P. p FA115 (pGUT1-Bt-LDH) suşunun %4 glikoz,
gliserol ve ham gliserol içeren FM22 besiyerinde Optik yoğunluğun zamanla değişimi. (C)
P. p FA115 (pGUT1-Bt-LDH) suşunun %4 glikoz, gliserol ve ham gliserol içeren Zengin
besiyerinde Optik yoğunluğun zamanla değişimi

Şekil 4.17’ de Pp (pGUT1-Bt-LDH) suşlarının %4 glikoz, gliserol ve ham gliserol
gibi 3 farklı karbon kaynağı içeren BSM, FM22 ve zengin medyalardaki görünen
farklı üreme eğrileri karşılaştırıldığı zaman en yüksek optik yoğunluk ve hücre
artışı zengin medyada tespit edilmiştir. Karbon kaynakları arasında bir
karşılaştırma yapıldığı zaman genel olarak gliserolde üreme eğrileri glikoza göre
daha verimli olarak gözükmektedir.
4.2.1.2. Rekombinant P. pastoris (pGUT1-Bt-LDH) Suşunun Erlenmayer
Koşullarında Laktik Asit Üretimi ve Besi Ortamlarının Karşılaştırılması
Rekombinant suşların oluşturulması ile birlikte laktik asit üretimi küçük ölçek olan
erlenmayerde ve büyük ölçek diye tabir ettiğimiz fermentörde yapılmıştır. Laktik
asidin yüksek verimde üretimini fermentör ortamında gerçekleştirmek için besi
ortamı, pH, çözünmüş oksijen ve sıcaklık gibi bazı belli parametrelerin
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optimizasyonunun yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaların ilk basamağı olan
besi ortamı optimizasyonu engelli erlenlerde yapılmıştır.
Fermentör çalışmaları için tercih edilen besi ortamı genelde temel tuz besiyeri
(BSM) olarak bilinmektedir. Bu çalışmada BSM, FM22 ve Rich Medya olarak
adlandırılan BMGY arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Tüm medyalar için glikoz,
saf gliserol ve ham gliserol karbon kaynağı olarak kullanılmıştır.
Bu şekilde toplam 9 besiyeri ve 3 tür medya 3 farklı karbon kaynağı ile
hazırlanmıştır;
Temel Tuz Medya (BSM): BSMG, BSMD, BSMC
FM22 Medya: FM22G, FM22D, FM22C
Rich Medya: BMGY, BMDY, BMCY
Besi ortamlarının karşılaştırması P. pastoris FA115(pGUT1-Bt-LDH) suşu ile 3
tekrar olacak şekilde 9 medya ile 250 ml’ lik engelli erlenlerde 96 saat boyunca
geliştirerek yapılmıştır.
9 farklı besi ortamı geliştirilen rekombinant Pp FA115 (pGUT1-Bt-LDH) suşunun llaktik asit üretimi ve karbon kaynağı olan glikoz, saf ve ham gliserol tüketim
grafikleri 3 tekrar olacak şekilde 250 ml’lik engelli erlenlerde 96 saat boyunca
geliştir.
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Şekil 4.18. Pp FA115 (pGUT1-Bt-LDH) suşu ile Temel Tuz Besiyerinde (BSM) zamana
karşı, %4 glikoz, saf ve ham gliserol tüketimi ile l-laktik asit üretimi.
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Şekil 4.19. Pp FA115 (pGUT1-Bt-LDH) suşu ile FM22 besiyerinde zamana karşı, %4
glikoz, saf ve ham gliserol tüketimi ile l-laktik asit üretimi.
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Şekil 4.20. Pp FA115 (pGUT1-Bt-LDH) suşu ile zengin medyada zamana karşı, %4
glikoz, saf ve ham gliserol tüketimi ile l-laktik asit üretimi.
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Şekil (4.18), (4.19) ve (4.20)’ de Pp FA115 (pGUT1-Bt-LDH) hücrelerinin %4
glikoz, saf gliserol veya ham gliserol gibi farklı karbon kaynakları içeren BSM,
FM22 ve zengin medyada aynı süre boyunca geliştirilmiş ve üreme eğrilerinde
(OD) farklılık gözlenmiştir, bunun yanı sıra laktik asit üretimi ve karbon kaynağı
tüketimi olarak bakıldığında Pp X33 (pGUT1-Bt-LDH) suşunda üretilen en yüksek
laktik asit konsantrasyonu BMGY besiyerinde 31,28g/L ve %78 verim ile tespit
edilmişken, ham gliserol içeren BMCY besiyerindeki laktik asit konsantrasyonu
22,44g/L olarak 22,47g/L LA konsantrasyonuna sahip glikozlu medya ile
kıyaslanmaktadır.

Sonuç

olarak

P.

pastoris

(pGUT1-Bt-LDH)

gliserol

metabolizmasında ve laktik asit üretiminden sorumlu olan LDH geninin
aktivasyonu için tercih edilen medya BMCY (Rich Media) ve ham gliserol olarak
çalışmalara devam edilmiştir. Zengin medyada (Rich Media) hücre gelişimi ve yaş
hücre ağırlığı gelişim eğrilerinden anlaşıldığı gibi daha hızlı ve yüksek olduğundan
dolayı, üretilen laktik asit tekrardan hücreler tarafından karbon kaynağı olarak hızlı
bir şekilde tüketilmeye başlamıştır. Erlenmayer koşulları kontrolsüz şartlar
olduğundan dolayı sabit verim elde etmek konusunda değişiklikler olabilir buna
rağmen genel olarak medyalar arasında bir karşılaştırma yapıldığı zaman ve
karbon kaynağı farkının sonuçlarına bakıldığında gliserolde glikoza karşı daha
yüksek değerler gözlenmiştir.
4.2.2. Fermentör Koşullarında Laktik Asit Üretimi
4.2.2.1. Biyodizel Atığı Ham Gliserolun Gelişim Ortamlarında Kullanımı
L-laktik asit üretimini gerçekleştiren P. pastoris suşlarının fermentör analizlerinin
ve üretim oranlarının belirlenmesi BMCY (Buffered Crude Glycerol-complex
Medium) ve ham gliserol ile gerçekleştirilmiştir. Pp (pGUT1-Bt-LDH) suşlarının
genel olarak gelişimi, karbon kaynağı ve LA üretimi farklı medyalarda ve karbon
kaynaklarında test edilmiştir, ve yapılan kıyaslamada gliserol kullanımı glikoza
göre tercih edilmiştir. Ticari gliserol ve ham gliserol arasında verim açısından çok
büyük fark olmamasına rağmen ham gliserolun maliyeti, kalitatif özellikleri ve
kullanım için her hangi bir muameleye ihtiyaç duyulmamamsı göz önünde
bulundurulduğunda, fermentör çalışmaları için saf gliserole nazaran kullanımı daha
avantajlı bulunmuştur.
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4.2.2.2. Biyoreaktörde Etken Parametrelerin Belirlenmesi
Pp X-33 (pGUT1-Bt-LDH)-C2 suşu ile fermentör denemeleri ve laktik asit üretme
kabiliyeti test edilmiştir. Erlenmayerde yapılan çalışmalar gibi ham gliserol içeren
besi ortamlarında laktik asit üretimi gerçekleşmiştir.
pH değeri, gliserol konsantrasyonu, çözünmüş oksijen seviyesi ve fermantasyon
türünü belirlemek için çeşitli fermentör denemeleri yapılmıştır (Şekil 4.21). İlk
fermentör çalışması %4 ham gliserol içeren 2 litre hacimde BMGY besiyerinde
28°C sıcaklıkta, pH değeri 5,0 ve hava beslemesi 2vvm ve çözünmüş oksijen
miktarı %30 olacak şekilde sabit tutularak başlatılmıştır. İlk fazda gliseroun bitmesi
ve oksijen seviyesinin artması ile bitmiş olduğu gözlenmektedir, bu çalışmada
ikinci fazda gliserol besleme 250ml/2L.sa ve 1rpm besleme hızı ve %30 çözünmüş
oksijen miktarı sabit tutularak 13 saat boyunca yapılmış ve belli aralıklarla örnekler
alınmıştır. Alınan örneklerin HPLC analizini ve LA üretimine göre fermantasyon
işlemine devam edilmiştir. HPLC sonuçlarına göre LA konsantrasyonunda bir artış
görünmediği için 13 saat besleme sonrası gliserol beslemeye 7,8rpm besleme hızı
ve %5 çözünmüş oksijen miktarı ile tekrardan devam edilmiştir. Bu süreçte alınan
örneklerden LA konsantrasyon ölçümünde tek seferde yapılan

gliserol

beslemeden dolayı büyük bir miktarda artış olduğu tespit edilmiştir (Şekil 4. 22).
İkinci fermentör çalışmasında kesikli faz bittikten sonra 2. Kesikli faz olarak 40g/L
gliserol besleme yapılmış ve tek fark olarak çözünmüş oksijen seviyesini %5’ in
altında tutulmaya çalışılmıştır, alınan örneklerin sonucunda laktik asit üretiminde
15,2g/L kadar artış görünmüştür (Şekil 4.23).
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Şekil 4.21. Fermantasyon çalışmaları esnasında çekilen (Sartorius stedim Biostat® B 2x5
L Bioreactor).

Şekil 4.22. Fermentör koşullarında alınan süpernatant örneklerinde ölçülen laktik asit
üretimi, gliserol tüketimi ve yaş hücre ağırlık değerlerinin zamanla değişimi
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Şekil 4.23. Fermentör koşullarında alınan süpernatant örneklerinde ölçülen laktik asit
üretimi, gliserol tüketimi ve yaş hücre ağırlık değerlerinin zamanla değişimi.

4.2.2.3. pH Kontrollü ve Kontrolsüz Şekilde Yapılmış Olan Fermentör
Çalışmaları
Pp X33 (pGUT1-Bt-LDH)-C2 suşunun fermentör ortamında farklı pH değerleri ile
laktik asit üretimi test edilmeden önce ön deneme olarak ortamda pH değeri
kontrollü ve kontrolsüz olacak şekilde çalışmalar yapılmıştır (Şekil 4.24 ve Şekil
4.25) pH değerlerinde kontrolsüz bir şekilde yapılan çalışmalar sırasında laktik
asid üretimi pH değerinin 2-2,5 gibi değerlere düşmesine sebep olurken, laktik
asidin pKa değerinin 3,86 olmasından dolayı, literatür çalışmalarından alının
sonuçlara göre normalde bu değerin altında yapılan analizlerde verimde büyük bir
düşüş gözükmektedir. Yapılan bu çalışmada pH değeri kontrollü (pH:5,0) ve
kontrolsüz bir şekilde diğer bütün koşullar sabit tutularak devam edilmiştir (Şekil
4.24 ve Şekil 4.25).
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Şekil 4.22 ve Şekil 4.23’ deki sonuçlara göre iki ayrı fermentörde yapılan
analizlerde pH parametresi dışında bütün parametreler aynı tutularak pH değerinin
etkisine bakılmıştır. İlk olarak birinci kesikli faz (Batch I Phase) da %4 ham gliserol
içeren BMCY besiyerinde, %30 çözünmüş oksijen seviyelerinde, 28°C sıcaklık ile
hücrelerin çoğalması ve artışı yaklaşık 18-20 saat boyunca sağlanmıştır. %30 gibi
yüksek oksijen seviyesinde hücreler gliserolü daha hızlı kullanma nedeniyle hücre
yaş ağrılığında hızlı bir artış gözükmektedir. İkinci aşamada hücrelerin gliserol
tüketimi ile birlikte çözünmüş oksijende (DO2) bir anda yükselme gerçekleşince 50
g/L ham gliserol eklenerek ikinci kesikli faza geçilmiştir. Bu fazda aynı koşullar
devam edilmektedir sadece DO2 seviyesi %5’in altına düşürülmüştür. İki fermentör
çalışması arasındaki fark birinci fermentörde pH değeri 5,0 ‘de sabitlenirken
diğerinin pH değerine her hangi bir müdahile yapmadan vesel içindeki gelişmelere
göre değişim göstermiş olmasıdır. Laktik asit üretimi ve HPLC sonuçlarına göre
konsantrasyonlar değerlendirildiğinde LA üretimi ve verimi açısından büyük
farklılıklar gözlenmektedir.
L-laktik asidin pKa değerinin 3,86 olması nedeniyle, pH değeri kontrolsüz yapılan
çalışmada ikinci kesikli faz esnasında alınan örneklerde pH değeri 2-2,5 arası
olarak tespit edilmiştir. pH değerinin düşmesi ile birlikte üretilen laktik asitler hücre
dışına atılmamaya başlamakla birlikte LA üretiminde büyük bir düşüş yaşamaya
başlanmıştır. pH kontrollü yapılan fermentör çalışmasında; toplamda en yüksek
laktik asit konsantrasyonu 35,8g/L ve dönüşüm oranı %63 olarak ortaya çıkmıştır.
pH kontrolsüz olarak yapılan çalışmada toplamda en yüksek LA miktarı 12,5 g/L
ve dönüşüm oranı ise %45 olarak tespit edilmiştir.
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Şekil 4.24. Pp X-33 (pGUT1-Bt-LDH)-C2 suşu ile %4 Ham gliserol içeren BMCY besiyeri
ile fermentör ortamında pH kontrollü bir şekilde yapılan fermantasyondan elde edilen.

Şekil 4.25. Pp X-33 (pGUT1-Bt-LDH)-C2 suşu ile %4 Ham gliserol içeren BMCY besiyeri
ile fermentör ortamında pH değeri kontrolsüz bir şekilde yapılan fermantasyondan elde
edilen örneklerde zamana karşı gliserol tüketimi ve laktik asit üretimi.
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pH kontröllü ve kontrolsüz olarak yapılan fermentör çalışmalarında, LDH geninin
yüksek seviyede ekspres olmasında dolayı ve laktik asitlerin daha fazla hücre
dışına atılması nedeniyle fermantasyon koşullarında pH:5,0’ de sabit tutulduğu
zaman LA üretimi pH kontrolsüz şartlara kıyasla daha yüksek miktarda olması
nedeniyle pH değer üzerinde yapılan ileriki çalışmalarda sadece 5 ve 7 olarak
devam edilmiştir.
Yapılan ön denemelere istinaden genel olarak Fermentör iki aşamalı bir şekilde
yürütülmüştür. İlk olarak kesikli sistemde 10 OD değerine ulaşmış 100ml BMGY ön
kültür fermentöre ilave edildikten sonra, %4 ham gliserol içeren BMGY besiyerinde
geliştirilmiştir. Sıcaklık 28°C’de, karıştırma hızı ve çözünmüş oksijen seviyesi
cascade moduna alınmıştır. Yaklaşık 18-20 saat süren kesikli faz boyunca
gliserolün bitmesi ve çözünmüş oksijen seviyesi takip edilmiştir. Gliserolün
tükenmesi ile birlikte çözünmüş oksijen seviyesi bir anda artmaya başlamasıyla
birlikte kesikli faz bitmiş olup ve ikinci aşama başlatılmıştır.
İkinci aşamada gliserol besleme fazı tek seferde belli miktarda gliserol beslemesi
ile yapılmış ve ikinci kesikli faza geçilmiştir. Bu faza geçmeden önce gliserolün
tüketimi takip edilip çözünmüş oksijen ani artışı gözlemlenip, 30 dakika hücrelere
açlık süresi tanınmıştır. Daha sonra önceden belirlenmiş gliserol konsantrasyon en
yüksek akım ile tek seferde besleme yapılmıştır. Sıcaklık 28°C’de, hava beslemesi
1 vvm olacak şekilde, karıştırma hızı 750 rpm’ de sabitlenmiş ve çözünmüş oksijen
kontrol edilmemiş ve normalde %5 altında bu faza devam edilmiştir. Bu fazda
gliserol tüketimi ve çözünmüş oksijen seviyesi artışı takip edildiği süreçte belirli
saatler arasında örnekler alınmıştır. Alınan örnekler 20000 rcf hız ile santrifüj
edilmiş ve süpernatant alınmıştır. Süpernatant 0,45mm’lik filtrelerden geçirilmiş ve
-20°C’de HPLC analizi için muhafaza edilmiştir. Yaklaşık 40-48 saat arası süren
fermantasyon sürecinde alınan her örnek için pH değeri, yaş hücre ağırlığı (Wet
Cell Weight (WCW)), OD değeri, gliserol kullanımı ve laktik asit üretim
konsantrasyonu ölçülmüştür. Fermantasyon işleminin yapılan denemeler sonucu
elde edilen besleme programı Şekil 4. 26‘de verilmiştir.
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Şekil 0.16. Fermantasyon işleminin zamana karşı besleme programı.

Fermantör analizlerinde klonlama işlemlerinin yanı sıra optimizasyonu için gerekli
olan faktörlerin belirlenmesi normalde Response Surface metodu ile faktöriyel
olarak kullanılmakta ve fermentör analizlerinin sayısını belirlenmesi için mümkün
mertebede fermentör çalışması yapılması gerekmektedir. Fakat bu çalışmada
medya, çözünmüş oksijen miktarı gibi bazı parametreler ön deneme olarak yapılan
fermentör

çalışmalarında

belirlenmiştir

ve

pH

değeri,

gliserol

tüketim

konsantrasyonu için 3’er değer belirtilmiştir. pH değerinin laktik asit üretimindeki
etkisini analiz etmek için pH:3,0, 5,0 ve 7,0 gliserol beslemede 50, 75, 100 ve
150g/L konsantrasyon seviyeleri uygun görülmüştür. Belirli aralıklarla alınan
örneklerde gliserol ve laktik asit miktarlarının ölçümleri HPLC cihazında
(Shimadzu, Japonya) fermantasyon kolonunda (ICSep ORH-801, Transgenomic,
ABD) 0,025 mM H2SO4 taşıyıcı faz kullanarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
kromotogramlardan biri temsili olarak Şekil 4.27’de verilmiştir.
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Şekil 4.27. Gliserol ve laktik asit konsantrasyonlarının HPLC ile tespitinden elde edilen
kromotogram.

Fermantasyon işleminden alınan örneklerde OD, yaş hücre ağırlığı ölçülmüş ve
süpernatantların toplam l-laktik asit ve gliserol konsantrasyonu belirlenmiştir. Tüm
fermantasyon çalışmaları iki paralelli olacak şekilde yapılmış ve sonuçların
ortalaması hesaplanmıştır.
Pp X-33 (pGUT1-Bt-LDH)-C2 suşu ve GUT1 promotoru ile rekombinant l-laktik asit
üretimi fermentör koşullarında gerçekleştirilmiştir ve farklı parametreler ile yapılan
fermantasyon işleminin sonuçları karşılaştırılmıştır.
Gliserol ile besleme miktarı denemelerinde en az değer olarak 50g/L ve en yüksek
değer olarak 150 g/L gliserol konsantrasyonu ile fermentör analizleri yapılmış ve
sonuçlar 75 g/L gliserol besleme çalışması ile karşılaştırılmıştır.
Şekil 4.28 ve Şekil 4.29 ’da ise elde edilen sonuçlara göre karbon kaynağı olarak
kullanılan ham gliserolün her hangi bir ön işleme tabi tutulmaması ve asit veya baz
çözeltileri ile muamele edilmemesinden dolayı 150g/L gliserol konsantrasyon ile
fermantasyon beslemesi yapıldığı zaman, ham gliserolün pH değerinin yaklaşık 12
olması göz önünde bulundurulmuş ve bu miktarın hücrelere negatif etkisi olabilme
ihtimalini güçlendirmiştir. Bu etkiden dolayı hücrelerin gelişimini inhibe ederek
büyümesini ve çoğalmasını engellemiş olabileceği düşünülmektedir.
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Fermentör koşullarında GUT1 promotoru ile yapılan rekombinant laktik asit üretimi
70 saat boyunca farklı saatlerde alınan süpernatant örneklerinden elde edilen
veriler hesaplanmıştır. Gliserol miktarının yüksek olması, verim açısından pozitif
etki yaratmaması, elde edilen sonuçlara göre test edilmiştir.
50g/L gliserol besleme çalışmasında 2. Batch faz sırasında en yüksek LA üretim
miktarı 19,5g/L verim ise %40,5 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.28).
150g/L gliserol beslemesi ile yapılan fermantasyon işleminde 2. Batch faz
esnasında üretilen en yüksek laktik asit konsantrasyonu 39,1g/L verim ise %31,4
olarak tespit edilmiştir (Şekil 4.29). Bu sonuçlar karşılaştırıldığında verilen gliserol
miktarları

arasında

3

kat

gibi

bir

fark

olmasından

dolayı

üretilen

LA

konsantrasyonları arasında da benzer bir fark beklenmektedir. Bu çalışmalarda
fermentör sürelerinin 40-48 saat sürdüğü, yaş hücre ağırlığının logaritmik olarak
artması ve gliserol tüketiminin daha hızlı olması göz önünde bulunduğu zaman
150g/L gibi bir gliserol konsantrasyonu ile belirtilen fermentör koşullarında
çalışmak çok verimli gözükmemektedir.

Şekil 4.28. Pp X-33 (pGUT1-Bt-LDH)-C2 suşu ile 50g/L Ham gliserol beslemesi ile
fermentör koşullarında alınan süpernatant örneklerinde ölçülen laktik asit üretimi, gliserol
tüketimi ve yaş hücre ağırlık değerlerinin zamanla değişimi. 1. Kesikli faz çözünmüş
oksijen seviyesi %30’ da sabitlenirken 2. Kesikli fazda çözünmüş oksijen seviyesi %5’in
altında devam edilmiştir.
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Şekil 4.29. Pp X-33 (pGUT1-Bt-LDH)-C2 suşu ile 150g/L Ham gliserol beslemesi ile
fermentör koşullarında alınan süpernatant örneklerinde ölçülen laktik asit üretimi, gliserol
tüketimi ve yaş hücre ağırlık değerlerinin zamanla değişimi. 1. Kesikli faz çözünmüş
oksijen seviyesi %30’ da sabitlenirken 2. Kesikli fazda çözünmüş oksijen seviyesi %5’in
altında devam edilmiştir.

Gelişim ortamına 150g/L gliserol verildiği zaman çok verimli bir etkinin
olmamasının yanı sıra hücrelerin adaptasyon sürelerinin artması ile birlikte yaş
hücre ağırlığı ve ona bağlı olarak gliserol kullanımı çok yavaş ilerlediğinden dolayı
fermentör süresi çok uzamıştır. 150g/L gliserol ilavesinde üretilen en yüksek laktik
asit miktarı ise 39,1g/L olarak ölçülmüştür. 50g/L gliserol besleme belirlenen düşük
konsantrasyon olmasına rağmen yüksek miktar olarak belirlenen 150g/L gliserol
konsantrasyonuna karşı daha verimli LA üretimi tespit edilmiştir. Bu sonuçlara
göre; 150g/L gibi yüksek miktarlarda yapılan gliserol ilaveleri ekstra maliyet
açısından etkili bir çalışma şeklinden uzaklaşmıştır. Belli aralıklarla alınan
süpernatant HPLC sonuçlarına göre fermantasyon boyunca yaş hücre ağırlıkları
ve OD değerlerinde zamana karşı açık bir fark görünmemiştir.
GUT1 promotoru ile laktat dehidrogenaz enziminin ekspresyonu ve laktik asit
üretimi Pp X-33 (pGUT1-Bt-LDH)-C2 suşu ile fermentör şartlarında pH değerleri
olarak 5,0, 7,0 ve gliserol besleme olarak 75g/L, 100g/L ile devam edilmiştir. GUT1
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promotoru altında üretilen l-laktik asit üretimi iki kesikli fazda birinci ve ikinci kesikli
faz olarak 40-48 saat boyunca sürdürülmüştür. Daha önceki çalışmalarda belirtilen
koşullar değişmeksizin uygulanmıştır.
Fermantasyonun belirli noktalarından alınan örneklerde yaş hücre ağırlığı (Wet
Cell Weight) belirlenmiş ve süpernatantlardan hazırlanan örneklerin laktik asit ve
gliserol konsantrasyonları HPLC sisteminde ölçülmüştür.
4.2.2.4. pH Değeri 5,0 ile 75g/L ve 100g/L Gliserol Besleme ile Yapılan Laktik
Asit Üretimi
Çalışmada iki kopya ekspresyon plazmidi içeren Pp X33 (pGUT1-Bt-LDH)
kullanılmıştır. GUT1 promotoru ile laktik asit üretimi pH değeri 5,0’de sabit
tutulmuştur, ikinci kesikli faza da iki ayrı fermentör çalışmasında 75g/L ve 100g/L
gliserol ilave ederek zaman karşı laktik asit üretimi ve gliserol tüketiminin miktarı
alınan örnekler ile ölçülmüştür (Şekil4.30).
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Şekil 4.30. Fermentasyon boyunca laktik asit, gliserol ve yaş hücre ağırlığının (WCW)
zamanla değişimi. (A) pH:5,0 ve 75g/L gliserol besleme. (B) pH:5,0 ve 100g/L gliserol
besleme.

Sonuçlar, paralelli yürütülen fermentasyonların ortalaması olarak verilmiştir.
Çizelge 4.2. pH 5,0 ile fermentör koşullarında zamana karşı yaş hücre ağırlığı, L-laktik
asit üretimi ve toplam gliserol tüketimi. (A) pH:5,0 ve 75g/L gliserol beslemede elde edilen
sayısal değerler. (B) pH:5,0 ve 100g/L gliserol beslemede elde edilen sayısal değerler.
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pH:5,0 değerinde 75g/L gliserol ilave edilmesi ile en yüksek laktik asit
konsantrasyonu 47±1g/L ve 100g/L gliserol beslemede ise 61±1g/L olarak tespit
edilmiştir.
4.2.2.5. pH Değeri 7,0 ile 75g/L ve 100g/L Gliserol Besleme ile Yapılan Laktik
Asit Üretimi
GUT1 promotoru ve LDH geni kullanılarak fermentör koşullarında pH değeri 7,0’
de sabitlenerek 75g/L ve 100g/L gliserol beslemesi ile rekombinant laktik asit
üretimleri

gerçekleştirilmiştir.

İkinci

fazda

fermantasyon

boyunca

alınan

süpernatant örneklerinde yaş hücre ağırlığı (WCW), l-laktik asit ve gliserol
konsantrasyonları HPLC metodu ile ölçülmüştür (Şekil 4.31).

Şekil 4.31. Fermantasyon boyunca alınan süpernatant örneklerinde laktik asit, gliserol ve
yaş hücre ağırlığının (WCW) zamanla değişimi. (A) pH:7,0 ve 75g/L gliserol besleme. (B)
pH:7,0 ve 100g/L gliserol besleme.
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Zamana karşı elde edilen hücre yoğunlukları (WCW), LA ve gliserol değerleri
Çizelge 4.3’de verilmiştir.
Çizelge 4.3. pH değeri 7,0 ile fermentör koşullarında zamana karşı yaş hücre ağırlığı, llaktik asit üretimi ve toplam gliserol tüketimi. (A) pH:7,0 ve 75g/L gliserol beslemede elde
edilen sayısal değerler. (B) pH:7,0 ve 100g/L gliserol beslemede elde edilen sayısal
değerler

pH:7,0 değerinde 75g/L gliserol ilave edilmesi ile en yüksek laktik asit üretimi 49±3
g/L ve 100g/L gliserol beslemede ise 45±3 g/L olarak tespit edilmiştir.
Fermentör şartlarında sadece pH değeri ve gliserol besleme konsantrasyonu
değiştirerek yapılan çalışmaların sonuçlarına bakıldığı zaman pH:5,0 ve pH:7,0
arasındaki fark açıkça görülmektedir. 75g/L gliserol konsantrasyonu ve iki farklı pH
değeri (pH:5,0 ve 7,0) ile yapılan çalışmanın sonuçları kıyaslandığı zaman hücre
yoğunluğunda ve gliserol tüketimi açısından büyük bir fark olmazsa da laktik asit
üretiminde pH:5,0 değerinde daha yüksek üretim görünmektedir. 100g/L gliserol
konsantrasyonu ve pH değeri 5,0 ve 7,0 ile yapılan fermentör çalışmalarında baz
alındığı zaman yine 100g/L gliseol miktarı ile daha yüksek LA üretimi tespit
edilmiştir. Genel olarak fermentör çalışması açısından LA üretim seviyesi ve verim
olarak 50g/L ve 75g/L gliserol besleme miktarı az kalırken 150g/L gliserol
konsantrasyonu hücre gelişiminde ve LA üretiminde negatif etki yaratmıştır. Bir
diğer karşılaştırmada ise 100g/L gliserol konsantrasyonunu ve iki farklı pH değeri
ile yapılan fermentör analizlerinden elde edilen sonuçlara göre pH:5,0’ de LA
üretiminde daha yüksek değerler ölçülmüştür. Farklı pH değerlerinde ve gliserol
konsantrasyonlarında yapılan fermantasyonların belirli saatler arasında alınan
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sonuçlara göre biyomas konsantrasonu, maksimum gliserol tüketim hızı,
maksimum üretim hızı, spesifik gelişim hızı ve ikiye katlanma süreleri açısında
kayda değer bir fark olmamasına rağmen, laktik asit üretim miktarı ve
ürün/biyomas verimi açısında pH:5,0 ve 100g/L gliserol konsantrasyonunda
farklılıklar tespit edilmiştir (Çizelge 4.4). Sonuç olarak 100g/L gliserol besleme ve
pH:5,0 ile diğer klonlar ve suşlar ile fermantasyon işlemlerine devam edilmiştir.
Çizelge 4.4. Fermentör koşullarında Pp X33-C2 suşu ile farklı pH ve gliserol
konsantrasyonlarında laktik asit üretimlerinin belirli saatler arasında olan parametreleri.

4.2.2.6. Fermentör Şartlarında Pp X33(pGUT1-Bt-LDH)-C4 Suşu ile LA Üretimi
İki kopya plazmid içeren klon olan Pp X33(pGUT1-Bt-LDH)-C2 suşu ile
fermantasyon uygulanmış ve en uygun fermantasyon koşulları olarak pH:5,0
değeri ve 100g/L gliserol konsantrasyonu ile besleme olduğuna karar verilmiştir.
Aynı konukçu suşta (X33) ve tek kopya sayısı içeren Pp X33(pGUT1-Bt-LDH)-C4
klonu ile aynı şartlarda verim ve LA üretim denemeleri gerçekleştirilmiş (Şekil 4.32)
ve karşılaştırma işlemi yapılmıştır.
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Şekil 4.32. Fermentör koşullarında süpernatant örneklerinde ölçülen WCW, gliserol
kullanımı ve üretilen laktik asit miktarı
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Çizelge 4.5. Pp X33(pGUT1-Bt-LDH)-C4 suşunu fermentör örneklerinde zamana karşı
yaş hücre ağırlığı, gliserol ve LA değerleri.

X33-C2 ve C4 klonları fermentör koşullarında karşılaştırıldığında gelişim açısından
aynı hücre konsantrasyonlarına ulaşılmıştır. Ancak tek kopya sayısı içeren C4
hücrelerinde en yüksek LA konsantrasyonu 28 g/L ölçülmüş (Çizelge 4.5) ve iki
kopya sayısı plazmid içeren C2 klonunda ise 59 g/L olarak tespit edilmiştir.
4.2.2.7. Pp FA115 (pGUT1-Bt-LDH)-C1 ve C2 Klonları ile Fermentör
Çalışmaları
P. pastoris konukçu suşu FA115’ den bir ve iki kopya sayısı bulunan klonlar
seçilmiş ve LA miktarının yanı sıra gliserol tüketimi ve hücre ağırlıkları ölçülmüştür
(Şekil 4.33 ve Şekil 4.34). Elde edilen sonuçlara iki klon ve X33 klonları ile
karşılaştırılmıştır.
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Şekil 4.33. Fermentör koşullarında süpernatant örneklerinde ölçülen LA, WCW ve gliserol
miktarının zamanla değişimi.

Şekil 4.34. Fermentör koşullarında süpernatant örneklerinde ölçülen LA, WCW ve gliserol
miktarının zamanla değişimi.
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Çizelge 4.6. Pp FA115-C1 ve C2 klonlarının fermentör örneklerinin yaş hücre ağırlıkları,
gliserol ve LA miktarının değerleri

Pp FA115 (pGUT1-Bt-LDH) C1 ve C2 klonları ile yapılan fermantasyonların yaş
hücre ağırlıkları, gliserol kullanımı ve üretilen LA miktarının sayısal değerler
halinde Çizelge 4.6’ da verilmiştir.
Pp X33-C4, Pp FA115-C1 ve Pp FA115-C2 suşları ile pH:5,0 değerinde ve 100g/L
gliserol konsantrasyonunda yapılan fermantasyonların belirli saatler arasında
alınan sonuçlarına göre (Çizelge 4.7) biyomas konsantrasonu, maksimum gliserol
tüketim hızı, maksimum üretim hızı, spesifik gelişim hızı ve ikiye katlanma süreleri
açısında kayda değer bir fark görünmemesine rağmen, suşlar arası ve konakçı
hücreler göz önünde bulundurulduğunda laktik asit üretim miktarı, biyomas
konsantrasyonu

ve

ürün

verimi

açısında

pH:5,0

ve

100g/L

gliserol

konsantrasyonunda iki kopya plazmid içeren Pp X-33-C2 klonunda daha yüksek
veriler tespit edilmiştir (Çizelge 4.4).

98

Çizelge 4.7. Fermentör koşullarında Pp X33-C4, Pp FA115-C1 ve Pp FA115-C2 suşu ile
farklı pH ve gliserol konsantrasyonlarında laktik asit üretimlerinin belirli saatler arasında
olan parametreleri.

4.2.2.8. Pp FA115-C1, C2, C3 ve C4 klonlarının fermentör karşılaştırılmaları
Southern

blot

analizine

(Şekil

4.16)

göre

konukçu

FA115

hücrelerinde

transformasyon işlemi sonrası farklı kopya sayısı içeren klonlar oluşmuştur. Bir ve
iki kopya plazmid içeren klonlar (C1 ve C2), aynı kopya sayılı diğer bir konukçu
olan X33-C2 ve C4 ile karşılaştırılmıştır. Üç ve dört kopya plazmid içeren FA115C3 ve C4 klonları ile fermentör çalışmaları yapılmış ve HPLC yöntemi ile yaş hücre
ağırlıkları, gliserol tüketimi ve laktik asit üretimleri ölçülmüştür. Alınan süpernatant
örneklerinden elde edilen istatistiksel değerler Çizelge 4.8’de verilmiştir.
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Çizelge 4.8. Pp FA115-C3 ve Pp FA115-C4 Fermentör şartlarında zamana karşı Yaş
hücre ağırlığı, gliserol ve LA miktarının değişimi

P. pastoris FA115 konukçu hücrelerinde GUT1 promotoru ile l-laktik asit üretimi
gerçekleştirilmiştir. Southern blot analizi sonucunda transformasyon sonrası
hücrelere aktarılan plazmid kopya sayısı C1, C2, C3 ve C4 klonlarında sırasıyla
bir, iki, üç ve dört olarak belirlenmiştir. Gen kopya sayısının LA üretiminde olan
etkisine yapılan fermentör çalışmaları ile bakılmış ve birbiri ile karşılaştırılmıştır
(Şekil 4.35 ve Şekil 4.36). Bu fermentör çalışmalarında elde edilen veriler
grafiklere halinde sunulmuştur. Şekil 4.35 ve Şekil 4.36’ ye göre laktik asit
üretiminde Pp FA115 (pGUT1-Bt-LDH)-C1, C2, C3, C4 klonları arasında büyük
farklar gözlenmemiştir. İki paralelli yapılan fermentör üretiminde HPLC yöntemi ile
laktik asit konsantrasyonları ölçülmüştür. Bu sonuçların ortalaması hesap edilmiş
ve tek kopya plazmid içeren FA115-C1 klonunda en yüksek LA üretimi 31,09 g/L,
iki kopya plazmid içeren FA115-C2 klonunda 33,45 g/L, üç kopya plazmid içeren
FA115-C3 klonunda 33,76 g/L ve dört kopya plazmid içeren FA115-C4’ de ise 34,8
g/L laktik asit üretimi olarak ölçülmüştür. Genel olarak klonlar arasında çok büyük
farklar gözükmese de, plazmid kopya sayısında olan artışla birlikte laktik asit
miktarında bir yükselme tespit edilmiştir.
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Şekil 4.35. FA115-C1, C2, C3 ve C4 klonlarında zamana karşı LA üretimi.

Şekil 4.36. FA115 C1, C2, C3 ve C4 klonlarının belirli saatlerde alınan örneklerin zamana
karşı LA üretimi ve karşılaştırması.
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5. TARTIŞMA
Biyoteknoloji ve sağlık alanlarında önemli yer edinmiş olan polilaktik asit
polimerinin oluşumu laktik asit monomerlerinin üretimi ile gerçekleştirilmektedir.
Biyouyumlu ve biyoçözünür olan bir biyomalzeme olarak medikal, çevre,
paketleme, ambalaj ve tekstil alanlarında kullanılmaktadır. PLA’ dan elde edilen
nanolifler, doku iskelesi, ilaç salınımı, yara örtüsü, doku mühendisliği gibi medikal
sektörde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Çevre dostu olmasından dolayı
plastik paketleme uygulamalarında, zirai ürünlerde, tek kullanımlık ürünlerde ve
medikal alanda potansiyel bir kullanım imkanı sağlamaktadır. Laktik asidin
polimerleşmesiyle oluşan poli(laktik asit)’in en çok ve en geniş uygulama alanı, tıp
alanındaki cerrahi dikişleri ve çevre dostu paketleme sanayisidir. Rekombinant
protein üretiminde konukçu organizma olarak yaygın ve başarılı bir şekilde
kullanılan metilotrofik bir maya olan P. pastoris biyoteknoloji, ilaç endüstrisi ve
akademik araştırmacılar tarafından ihtiyaç duyulan bir ekspresyon sistemi olarak
bilinmektedir.
P. pastoris mayası son zamanlarda rekombinant protein ve organik bileşenlerin
üretimi için en çok tercih edilen mikroorganizmalardan biri olarak bilinmektedir. Llaktik asit üretimi için mikrobiyal fermantasyonun, kimyasal senteze göre daha
avantajlı olduğu kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra canlılarda hücre solunumu iki
basamaklı olarak gerçekleşmesi, glikoliz aşamasından sonra ortamın oksijen veya
oksijensiz olduğuna göre hücreler aerobik solunum veya anaerobik solunumu
tercih edebilmektedirler. Oksijensiz solunum veya hücrenin fermantasyon yoluna
girdiğinde etanol veya laktik asit üretimi gerçekleşmektedir.
Buna istinaden P. pastoris mayasının laktik asit metabolik yolunda, anaerobik
ortam oluştuğu zaman, mikroorganizma glikoliz yolundan sonra pirovatın krebs
döngüsü ve oksidatif fosforilasyon yerine fermantasyon yoluna girip etanol ve/veya
laktik asit üretmektedir. Bu koşullarda l-laktik asit üretimi için en uygun şartlar
maya hücrelerin gelişimi gerçekleştikten sonra belli bir kütleye ulaştığı zaman
oksijensiz veya oksijen seviyesinin düşük olduğu koşullar altında fermantasyon
yoluna girmesine izin vermektir. Bunun yanı sıra LDH geninin ekspresyonun büyük
ölçek çalışmaları için rekombinant bileşenlerin üretiminde etkili bir promotor altında
gerçekleştirmek hedeflenmiştir. Biyoteknolojik ürünlerin oluşmasında en önemli
koşullardan biri düşük maliyet ve yüksek verim olmasıdır. Bu çalışmada P. pastoris
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mayası için gerekli olan medyalar ve besi ortamlarının maliyetini düşürmenin yanı
sıra, verim için negatif etkinin ortadan kaldırılması düşünülmüştür. Rekombinant
ürünler için çalışmalarda kullanılan karbon kaynakları genellikle hücrelerin
gelişimini engellememesi için saf maddelerden

seçilmiş olduklarından dolayı

yüksek maliyetlidirler. Bu çalışmanın önemli bir ürünü olan laktik asidin üretiminin
yanı sıra düşük maliyet ile bu amacı gerçekleştirmek için biyodizel üretiminin yan
ürünü olarak bilinen ham gliserol kullanılmıştır. Kullanılan ham gliserol firmadan
temin edildikten sonra farklı işlemlere maruz bırakılmadan, çalışma esnasında
kullanılmıştır. Örneğin yüksek pH değerinden dolayı ve hazırlanan besi ortamların
genel olarak pH değerlerinin ortalama 6 olması göz önünde bulundurulduğu
zaman 12 pH değerine sahip gliserolun kullanımı imkansız gibi gözüküyor
olmasına rağmen hem erlenmayer hem de fermentör analizleri için her hangi bir
işlem görmeden kullanılmıştır. Fermentör çalışmalarında P. pastoris kültürlerinin
çok köpürmesini engellemek için köpük kesici kullanılması gerekmektedir. Karbon
kaynağı olarak kullanılan ham gliserolün köpürmeyi engellediği ve köpük kesiciğe
ihtiyaç bile duyulmadığı gözlemlenmiştir. Çalışmada karbon kaynağı olarak ham
gliserol kullanımı nedeniyle P. pastoris gliserol metabolizmasında etkili olan genler
ve

enzimler

araştırılmış

metabolizmasında

önemli

ve

P.

pastoris

enzimlerden

biri

genomunda
olan

gliserol

bulunan,
kinaz

gliserol
enziminin

ekspresyonunda rol oynayan GUT1 promotor geni bu amaç için uygun
bulunmuştur.
Dizilenen P. pastoris GS115 genomundan, GUT1 geni ve kodladığı gliserol kinaz
enziminin promotor sekansı araştırılmış ve LDH genin ekspresyonu için tercih
edilmiştir. Promotor olarak laktat dehidrogenaz enziminin ekspresonu için
kullanılan pGUT1 ilk kez bu çalışmada araştırılmıştır. Bu amaç için rekombinant
plazmidler oluşturulmuş ve elektroporasyon yöntemi ile P. pastoris kompetant
hücrelere aktarılmıştır. Restriksiyon analizi ile transformantlar doğrulanması
yapılmış ve southern blot analizi ile seleksiyonu gerçekleştirilmiştir. Konakçı
hücrelerine yapılan transformasyon sonucunda farklı kopya sayısında plazmid
içeren iki

farklı kompetant olan X-33 ve FA115 hücrelerinden klonlar elde

edilmiştir. İki kopya plazmid içeren Pp X33(pGUT-Bt-LDH)-C2 suşu seçilerek
bütün medya ve fermentör denemeleri yapılmıştır. Optimum fermentör çalışmaları
ve elde edilen parametreler tespit edilmiştir. Belirlen fermentör koşulları diğer
rekombinant suşlarda ve tek kopya plazmid içeren Pp X33(pGUT-Bt-LDH)-C4
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suşu ile karşılaştırmanın yanı sıra, farklı kompetant ve tek kopya sayısı olan Pp
FA115 (pGUT-Bt-LDH)-C1 ve iki kopya sayılı olan Pp FA115(pGUT-Bt-LDH)-C2
suşları ile de karşılaştırılmıştır.
P. pastoris suşlarının glikoz, saf gliserol ve ham gliserol içeren BSM, FM22 ve
zengin besiyerlerinde üreme davranışları (Gelişim eğrisi, Karbon kaynağı tüketimi
ve L-laktik asit üretimi) analiz edilmiştir.
Besi ortamları arasında yapılan karşılaştırmada değerlendirilen gelişim eğrileri
(OD), karbon kaynağı tüketimi ve l-laktik asit üretimi gliserol içeren zengin medya
(Rich Media) da ise diğer besiyerilere göre farklılık göstermiştir. Bu fark sonucu
yapılan tüm erlenmayer ve fermentör çalışmalarına zengin medya ile devam
edilmiştir.
Pp X33(pGUT-Bt-LDH)-C2 suşunun gelişimi farklı besiyerilerde (BSM,FM22 ve
BMGY) karşılaştırılmıştır ve gelişim eğrileri kıyaslanmıştır (Şekil 4.18). Çalışmalar
3 tekerrürlü olarak 9 medya ile 250 ml’ lik engelli erlenlerde 96 saat boyunca
geliştirerek sürdürülmüştür. En fazla artış ve yaş hücre ağırlığı log fazda, zengin
medya (BMGY) içinde gözlenmiştir. Farklı karbon kaynakları içeren zengin medya
karşılaştırmasında en yüksek optik yoğunluk (OD) ise gliserol (Ticari ve Ham
olarak) de tespit edilmiştir (Şekil 4.18, Şekil 4.19, Şekil 4.20). Medya
karşılaştırılmasında, en yüksek laktik asit konsantrasyonu BMGY besiyerinde
31,28 g/L ve %78 verim, ham gliserol içeren BMCY besiyerinde üretilen laktik asit
konsantrasyonu

22,44g/L

olarak

ve

glikozlu

medya

ise

22,47g/L

LA

konsantrasyonu olarak tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmanın amacı ham gliserol
kullanarak

laktik

asit

üretimi

için

gerekli

olan

optimizasyon

işlemlerini

gerçekleştirmektir. Ticari gliserolün maliyet olarak yüksek bulunmasından dolayı
ham gliserolün kullanımı uygun bulunmuştur. Çalışmalar esnasında ham gliserolün
kullanımı için her hangi bir muameleye gerek duyulmamıştır. Erlenmayer ve
fermentör çalışmalarında kullanılan tampon çözeltilerin pH değeri istenilen değere
göre ayarlamada yeterli olmuştur. Medya optimizasyon sonrası elde edilen
sonuçlara göre karbon kaynağı olarak ham gliserol içeren BMGY besiyeri bütün
çalışmalarda kullanılmıştır.
Erlenmayer koşullarında pH, oksijen seviyesi, çalkalama gibi faktörlerin kontrolsüz
olduğundan dolayı laktik asit üretiminde elde edilen veriler güvenilir olması için
fermentör çalışmaları yapılmıştır. Bioreaktör çalışmalarında ön denemeler yapılmış
ve etken parametreler pH değeri ve gliserol konsantrasyonu olarak belirtilmiştir.
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Pp X33(pGUT-Bt-LDH)-C2 suşu fermentör ortamında, %4 gliserol BMGY
besiyerinde, iki kesikli faz şeklinde test edilmiştir. İlk kesikli faz %30 çözünmüş
oksijen seviyesinde sabit tutularak 28°C sıcaklı ve pH: 5,0 değerinde yaklaşık 1820 saat boyunca gerçekleştirilmiştir. İkinci fazın kesikli ve ya kesikli beslemeli
şekilde devam edileceğine yapılan çeşitli gliserol besleme yöntemleri ile karar
verilmiştir. İlk faz bittikten sonra gliserol ilavesi 1 rpm ve 7,8 rpm hız ile
gerçekleştirilmiştir. Bu denemelerden alınan örneklerin gliserol ve laktik asit
konsantrasyonları ölçülmüştür. 1rpm gliserol besleme hızında gerçekleşen laktik
asit üretimi sıfır değerine yakın olarak tespit edilmiştir. İlave edilen gliserol miktarı
çok düşük değerde olduğundan dolayı üretilen laktik asit ise hızlı bir şekilde
hücreler tarafından karbon kaynağı olarak kullanılmıştır. 7,8 rpm besleme hızında
ise ortamda bulunan yeterli miktarda gliserol kaynağından dolayı hücreler
ürettikleri laktik asidi kullanmayıp hücre dışı ve besi ortamına salgılıyorlar.
BMGY besiyerinde bulunan gliserol tamamen bittikten sonra hücreler 30 dakika
boyunca gliserolsüz bırakılmış ve sonra belirli konsantrasyonlarda gliserol
besleme tek seferde ikinci kesikli faz şeklinde yapılmıştır. Gliserol besleme
seviyesini

belirlemek

için

ilk

aşamada

50g/L

ve

150g/L

gliserol

konsantrasyonlarında fermentör çalışmaları yapılmıştır. 50g/L gliserol besleme ile
gerçekleşen çalışmada en yüksek laktik asit miktarı 19,5g/L ve 150g/L gliserol
beslemede ise 39,1g/L olarak laktik asit üretilmiştir. Bu sonuçlara göre 150g/L
gliserol beslemeli fermantasyon işleminde yüksek gliserol konsantrasyonundan
dolayı hücrelerde adaptasyon sorunu gerçekleşmiş ve fermantasyon süresi
beklenen zamana göre uzun sürmüştür. Yüksek pH değerinden dolayı oluşan
negatif etki hücrelerin hızla çoğalmasını engelleyerek zamana karşı gelişiminde
düşüş yaşamasına sebep olmuştur. Bu verilerin sonucunda 50g/L ve 150g/L
arasında bulunan değerler (75g/L ve 100g/L gliserol besleme değerleri) ile
çalışmalara devam edilmiştir. pH değerinin belirlemek için iki fermentör denemesi,
kontrolsüz ve kontrollü (pH:5,0) olarak yapılmıştır. pH değeri kontrolsüz bir şekilde
yapılan fermantasyon işlemleri, laktik asit birikimi ile birlikte ortamın pH değerinin
düşmesine sebep olarak üretimi büyük ölçekte engellemiştir. Pichia pastoris
mayası pH:3,0 ve pH:7,0 değerleri arasında büyüme ve gelişmeye devam
etmesinden dolayı 3 farklı değer belirtilmiştir. P. pastoris mayasında pka
değerinden dolayı pH:3,0 çıkartılarak pH:5,0 ve pH:7,0 değerleri ile çalışmalara
devam edilmiştir.
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pH:5,0 değerinde, 75g/L ve 100g/L gliserol besleme konsantrasyonlarının
sonucunda (Şekil 4.31) en yüksek LA miktarı 47±1g/L ve 61±1g/L olarak
ölçülmüştür. Pp X33(pGUT1-Bt-LDH) suşunun pH:7,0 değerindeki fermentör
denemelerinde ise, 75g/L ve 100g/L gliserol besleme konsantrasyonlarının
sonucunda (Şekil 4.31) en yüksek LA miktarı 49±3g/L ve 45±3g/L olarak tespit
edilmiştir. Bu verilere göre fermentör koşulları açısından en iyi sonuç pH:5,0
değerinde ve 100g/L gliserol konsantrasyonu ile belirlenmiştir. Diğer suşlar ve
klonların fermentör çalışmalarına bu şartlar altında devam edilmiştir. Tek kopya
plazmid içeren Pp X33(pGUT1-Bt-LDH)-C4 suşu ile

yapılan fermentör

çalışmasında en yüksek LA konsantrasyonu 28±1g/L olarak ölçülmüştür.
Hücrelerin gelişimi ve yaş hücre ağırlıkları ortalama aynı değerde ve yaklaşık
olarak 200±20 arasında değişiklik göstermiştir. X-33 hücrelerinde tek ve iki kopya
plazmid içeren klonlar, aynı fermentör koşullarında laktik asit üretimi açısından
karşılaştırıldığı zaman iki kopya sayılı hücrelerde istatistiksel olarak daha fazla
laktik asit üretimi tespit edilmiştir. FA115 konakçı hücrelerde tek ve iki kopya sayılı
klonların %4 BMGY besiyerisinde birinci kesikli faz olarak ve pH:5,0- 100g/L
gliserol besleme ile ikinci kesikli faz olarak devam eden fermentör çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Bu fermentör sonuçlarına göre tek kopya plazmid içeren Pp
FA115 (pGUT1-Bt-LDH)-C1 klonunda en yüksek LA konsantrasyonu 31±1g/L ve
iki kopya plazmid içeren Pp FA115 (pGUT1-Bt-LDH)-C2 klonunda ise

33±4g/L

olarak tespit edilmiştir. FA115 konakçı hücrelerinde gerçekleşen transformasyon
sonucunda dört farklı kopya sayılı

plazmid içeren klonlar oluşmuştur. Klonlar

önceden tespit edilen fermentör koşulları ile geliştirilmiş ve laktik asit üretimi
ölçülmüştür. HPLC analizinin sonucuna göre bir, iki, üç ve dört kopya sayılı
klonların LA konsantrasyonu sırasıyla 31,1g/L, 33,4g/L, 33,8g/L ve 34,8g/L olarak
belirlenmiştir. İstatistiksel olarak da analiz edilen sonuçlara bakıldığı zaman tüm
suşlar ve klonlarda, plazmid kopya sayısı göz ardı edildiği zaman bile, yaş hücre
ağırlığı, hücre gelişimi ve OD ölçümleri ortalama 200±20 g/L olarak tespit
edilmiştir. Üretilen l-laktik asit konsantrasyonu pH:5,0 değerinde pH: 7,0 değerine
göre daha verimli sonuçlar elde edilmiştir. Gliserol besleme konsantrasyonlarında
ise 50g/L gliserol besleme az olarak belirlenirken, 150g/L konsantrasyon gereken
miktarın çok üstünde olduğu tespit edilmiştir. Yapılan diğer çalışmalarda, 100g/L
gliserol beslemenin sonuçları 75g/L konsantrasyona kıyasla daha verimli olduğu
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belirlenmiştir. Klonlar arasında X-33 konakçı hücrelerde gerçekleşen LA üretimleri,
FA115 (Dpdc) hücrelere ile karşılaştırıldığı zaman daha yüksek sonuçlar elde
edilmiştir. Hücrelerde plazmid kopya sayısında olan artış LA miktarını doğrudan
etkileyerek üretiminin artmasına sebep olmuştur.
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6. SONUÇLAR
Bu tez çalışması kapsamında, tıbbi kullanım alanında ve ambalaj sanayide yaygın
olarak kullanılmakta olan polilaktik asidin birimi olan laktik asit üretiminin,
mikrobiyal fermantasyon yöntemleri araştırılmıştır. Pichia ekspresyon sistemi ve
Bos taurus laktat dehidrogenaz geni bu amaç için tercih edilmiştir. Kullanılan besi
ortamı ve karbon kaynağının uygun maliyetli olması açısından biyodizel atığı olan
ham gliserol uygun bulunmuştur.
P. pastoris gliserol metabolizmasında ham gliserolün daha hızlı ve etkili bir şekilde
kullanımında önemli rol oynayan genler araştırılmıştır. Bu genler arasında, gliserol
kinaz enziminin ekspresyonundan sorumlu olan GUT1 geninin, promotor geni
belirlenerek, ilk kez laktik asit üretimi için bu çalışmada kullanılmıştır. GUT1
promotor geninin genomda bulunan dizini araştırılmış, primerler dizayn edilerek
PCR tekniği ile çoğaltılmıştır. GUT1 promotor geni altında LDH geni ile ekspresyon
plazmidleri

oluşturulmuş

ve

laktik

asit

üretimi

fermentör

koşullarında

gerçekleştirilmiştir.
Transformasyon işlemi P. pastoris X-33 ve önceki çalışmalardan elde edilen
FA115 (Dpdc) konakçı hücrelerle gerçekleştirilmiştir. Klon seçimi ve plazmid kopya
sayısını belirlemek için southern blot analizi yapılmış ve toplam dört klon
belirlenerek, çalışmalara iki kopya plazmid içeren Pp X33(pGUT1-Bt-LDH)-C2 ile
devam edilmiştir. Medya optimizasyonu erlenmayer koşullarında BSM, FM22 ve
BMGY ve üç farklı karbon kaynağı olan; glikoz, ticari gliserol ve ham gliserol ile
gerçekleştirilmiş ve ham gliserol içeren BMGY besiyerine karar verilmiştir.
Fermentör seviyesinde yapılan çalışmalarında ise; süpernatant örnekleri ve HPLC
sonuçlarına göre en yüksek laktik asit üretimi pH:5,0 değerinde ve 100g/L gliserol
konsantrasyonunda iki kesikli faz olarak yapılan denemelerde gözlenmiştir.
Klonlar arasında yapılan karşılaştırmalarda plazmid kopya sayısı ile orantılı olarak
LA konsantrasyonunda artış tespit edilirken, X-33 suşlarında FA115 suşlarına
kıyasla daha verimli sonuçlar elde edilmiştir.
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