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ÖZET 

Akel, E. (2009). Trichoderma reesei'ye ait bazı enzimlerin üretiminin yenilenebilir 
karbon kaynağı olarak kullanılan D-ksiloz ve L-arabinoz tarafından baskılanması. 
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya ABD., 
Doktora Tezi. İstanbul.  

Trichoderma reesei bitki arabinanı içeren ortamda üreyebilir. Arabinan ve onun 
parçalanma ürünü L-arabinoz içeren ortamda görülen bu üreme aldoz redüktazın 
(XYL1) ve L-arabinitol dehidrojenazın (LAD1) kontrolündedir, ksilitol dehidrojenaz 
(XDH1) ise bu metabolizma yolu için oldukça önemsizdir. Selülaz ve hemiselülaz 
enzimlerinin genel kontrolünden sorumlu XYR1 geni mutasyona uğratılmış T. reesei 
suşu, arabinan ve L-arabinoz içeren ortamlarda üreyemez, ancak bu suşun xyl1 geninin 
konstitutif fazla ekspresyonu ile aşılabilmektedir. T. reesei'nin genomu incelendiğinde 
arabinanı parçalama özelliğine sahip dört gen tespit edildi: abf1, abf2, abf3              
(alfa-L-arabinofuranozidazların ekspresyonundan sorumlu genler) ve bxl1 (beta-
ksilozidazın ve bir alfa-L-arabinofuranozidazın ekspresyonundan sorumlu gen). 
Çalışmamızda bu genlerle yapılan transkripsiyon analizleri sonucunda, kontrol suşunda 
bütün bu genlerin L-arabinoz tarafından indüklendiği, ancak bu indüksiyonun               
L-arabinitolde daha düşük seviyede gerçekleştiği, D-glukozun ise bu genler üzerinde hiç 
bir indükleyici etkisinin bulunmadığı görüldü. L-arabinitolün neden olduğu bu 
indüksiyonun, L-arabinitol dehidrojenaz geni mutasyona uğratılmış delta lad1 suşunda 
oldukça güçlü olduğu ve aldoz redüktaz geni mutasyona uğratılmış delta xyl1 suşunda 
ise azaldığı belirlendi. Elde edilen bu sonuç, L-arabinitol ve XYL1 proteininin           
alfa-L-arabinofuranozidaz gen ekspresyonu üzerine ortak etkilerini tartışmaya 
açmaktadır. Selülaz regülatörü xyr1 geni deaktive edilmiş suşta, abf2 ve bxl1 genlerinin 
indüksiyonuna rastlanmadı ve bu fenotipe sahip suş, xyl1 geninin fazla ekspresyonu ile 
de eski özelliğine kavuşamadı. xyr1 geninin deaktive edilmesi abf1 ve abf3 genlerinin 
ekspresyonunu az da olsa etkilemektedir, ancak bu sorun da xyl1 geninin aynı anda 
fazla ekspresyonu ile aşılmaktadır. Elde edilen bulgular ışığında T. reesei'nin arabinan 
içeren ortamda üremek için ihtiyaç duyduğu dört alfa-L-arabinofuranozidazın 
ekspresyonunun, ara basamağında L-arabinitolün yer aldığı metabolizma yolu üzerinden 
gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Bu metabolizma yolunun ilk enziminin XYL1 
olduğu ve abf2 ve bxl1 genlerinin yanısıra XYR1 enziminin fonksiyonuna da ihtiyaç 
duyduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Trichoderma reesei, mutant suşlar, arabinan, gen ekspresyonu, 
metabolizma. 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: T-1513 
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ABSTRACT 

Akel, E. (2009). Carbon catabolite repression by renewable carbon sources, D-xylose 
and L-arabinose, in Trichoderma reesei. İstanbul University, Institute of Health Science, 
Faculty of Pharmacy, Department of Biochemistry, Doctoral Thesis, İstanbul.  

Trichoderma reesei can grow on plant arabinans. This growth on arabinan, and its 
degradation product L-arabinose requires the operation of the aldose reductase (XYL1) 
and the L-arabinitol dehydrogenase (LAD1), whereas the xylitol dehydrogenase 
(XDH1) is dispensable. Growth on arabinan and L-arabinose does not occur in a mutant 
in the general cellulase and hemicellulase regulator XYR1, but this impairment can be 
overcome by constitutive overexpression of the xyl1. An inspection of the genome of T. 
reesei reveal four genes capable of degrading arabinan: abf1, abf2, abf3 (genes 
responsible for alpha-L-arabinosidase expression) and bxl1 (gen responsible for                  
beta-xylosidase and alpha-L-arabinosidase expression). In this study, transcriptional 
analysis revealed that in the parent strain the expression of all of these genes  is induced 
by L-arabinose and to a lesser extent by L-arabinitol and absent on glucose. Induction by 
L-arabinitol, however, is strongly enhanced in a L-arabinitol dehydrogenase (deltalad1), 
and impaired in an aldose reductase (deltaxyl1) strain, suggesting a cross-talk between 
L-arabinitol and the XYL1protein in expression of the alpha-L-arabinofuranosidase gene 
expression. Strains bearing a knock-out in the cellulase regulator xyr1 did not show any 
induction of abf2 and bxl1, and this phenotype could not be reverted by constitutive 
overexpression of xyl1. Deactivation of xyr1 also had a slight effect on the expression 
of abf1 and abf3, which was however fully overcome by simultaneous overexpression 
of xyl1. We conclude that the expression of the four alpha-arabinofuranosidases of      
T. reesei for growth on arabinan require the pathway intermediate L-arabinitol, the first 
enzyme of the pathway, is XYL1, and in the case of abf2 and bxl1, the function of 
XYR1 is also needed. 

Key Words: Trichoderma reesei, mutant strains, arabinan, gen expression, metabolism. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Enzimler, canlı hücrede meydana gelen metabolizma reaksiyonlarının pek 

çoğunu hızlandıran ya da düzenleyen protein yapısındaki biyolojik katalizörlerdir. 

Enzimler, doğal ortamları dışında yeterli koşullar sağlandığında dış ortamlarda da 

etkilerini gösterebilirler ve bundan dolayı pek çok alanda enzimlerden 

yararlanılabilmektedir. Bu nedenle enzimlerin yer aldıkları dokuların veya hücre 

kısımlarının belirlenmesi, biyokimyasal reaksiyon işlevlerinin ortaya çıkarılması, etki 

mekanizmalarının ve kinetik özelliklerinin ayrıntıyla incelenmesi ve enzimlerin 

saflaştırılarak elde edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun yanısıra enzimleri 

kodlayan genlerin ve bu genlerin etki mekanizmalarının aydınlatılması ise endüstride 

üretilen enzimlerin miktarının artırılması ve yeni karbon kaynaklarının endüstri 

tarafından kullanılmaya başlanması açısından büyük önem taşımaktadır.  

İkinci nesil biyoyakıt üretiminin (örneğin yiyecek ve yem üretiminde 

kullanılamayan yenilenebilir karbon kaynaklarının biyoyakıt üretiminde kullanılması) 

yakın zamanda tekrardan ilgi görmeye başlaması, şu ana kadar bilinen en iyi enzim 

fabrikası T. reesei'nin (Martinez ve ark., 2008) selülaz ve hemiselülaz üretiminde de 

yeni bir çığır açmıştır.  

Arabinan, bitki hücre duvarında pektine yan zincir olarak bağlanmış bir 

polisakkariddir (de Vries ve Visser, 2001). Arabinan, Commelinoid tek çenekli 

bitkilerin birincil hücre duvarında bol oranda özellikle glukuronoarabinoksilan 

yapısında ve tahıllarda da arabinoksilan yapısında bulunur (Carpita, 1996; Ebrigerová 

ve Heinze, 2000). T. reesei'nin sahip olduğu arabinolitik sistem arabinanı L-arabinoza 

parçalayabilmektedir. Günümüzde iki adet arabinanaz tanımlanmıştır:                           

α-L-arabinofuranozidaz (ABF1) (Margolles-Clark, 1996) ve β-ksilozidaz (BXL1).        

β-ksilozidaz yapısında ayrı bir α-arabinofuranozidaz birimi içerir ve bu nedenden dolayı 

arabinanaz aktivitesine sahiptir (Herrmann ve ark., 1997). İki yüksek kapasiteli suşun 

sekretom analizleri sırasında (Herpoël-Gimbert ve ark., 2008) ve genom sekans 

analizleri sırasında bu iki α-arabinofuranozidazın dışında iki adet daha                          

α-arabinofuranozidaz (ABF2 ve ABF3) tanımlanmıştır (Foreman ve ark., 2003; 

Martinez ve ark., 2008). 
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L-arabinoz α-arabinofuranozidazların parçalama ürünüdür. Küfler L-arabinozu, 

bu monosakkaridi D-ksilüloz-5-fosfata dönüştüren L-arabinoz katabolik yolu sayesinde 

kullanabilirler. D-ksilüloz-5-fosfat ise oksidatif olmayan pentoz fosfat yolu üzerinden 

parçalanır. T. reesei'nin bu katabolizma yoluna ait üç geni klonlanmıştır. Bu 

katabolizma yolunun birinci geni bir aldoz redüktaz olan XYL1'dir ve XYL1                

L-arabinozun L-arabinitole dönüştürülmesinden sorumludur (Seiboth ve ark., 2007). Bu 

katabolizma yoluna ait ikinci gen bir L-arabinitol dehidrojenaz olan LAD1 genidir ve bu 

gen L-arabinitolün L-ksilüloza dönüştürülmesinden sorumludur (Pail ve ark., 2004). Bu 

katabolizma yolunun tanımlanmış son geni ise XDH1'dir ve ksilitolün D-ksilüloza 

oksidasyonundan sorumludur (Seiboth ve ark., 2003). LAD1 ve XDH1 göreceli olarak 

birbirlerinin yerine işlev görebilirler (Seiboth ve ark., 2003). L-ksilüloz redüktaza ait 

olduğu var sayılan bir gen de klonlandı, ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar bu 

genin devre dışı bırakılmasının L-arabinoz katabolizmasını etkilemediğini ve enzimin 

aslında bir D-mannitol dehidrojenaz olduğu gösterilmiştir (Metz ve ark., 2009). Canlı 

organizmada işlev gören L-ksilüloz redüktaz ise henüz klonlanmamıştır. 

 Ancak T. reesei'nin arabinanaz sistemini nasıl kontrol ettiği hakkındaki bilgiler 

oldukça sınırlıdır. Aspergillus niger arabinan ya da arabinanın monomerik bileşenleri 

olan L-arabinoz ve L-arabinitol içeren ortamlarda üretildiğinde bu küfün arabinanolitik 

genleri özellikle ve dolaylı olarak indüklenmektedirler (Flipphi ve ark, 1994; Gielkens 

ve ark., 1997 ve 1999; Ramón ve ark., 1993). A. nidulans'ın hücre arasında biriken      

L-arabinitol miktarı, arabinanın parçalanmasında görev alan enzimlerin daha fazla 

salınması ile doğru orantılı olduğundan de Vries ve arkadaşları (1994) L-arabinitolün bu 

sistemin ana indükleyicisi olduğunu idda etmişlerdir. A. niger'de iki lokus (araA ve 

araB) saptanmıştır. de Groot ve arkadaşlarının saptadıkları bu lokuslar (2003), 

arabinanaz kodlayan genlerin ekspresyonundan sorumlu ve L-arabinoz katabolik 

yolunda görev alan enzimlerin kodlamasında pozitif olarak görev alan genler içeriyor 

gibi gözükmektedir. Ancak, bu genler daha klonlanmamıştır. 

T. reesei ve Aspergillus türlerinde selülaz ve ksilanaz genlerinin 

transkripsiyonundan sorumlu aktivatörün Zn(II)-Cys6-proteini XYR1/XlnR'ın olduğu 

gösterilmiştir (Stricker ve ark., 2008). Ancak, XlnR'ın Asgergillus türlerinde arabinan 

ve L-arabinoz metabolizmasının kontrolünden sorumlu olmadığı bildirilmiştir (de Groot 

ve ark., 2003). Bu bulguya paralel olarak Stricker ve arkadaşları (2006) T. reesei'nin 
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xyr1 geninin devre dışı bırakılmasının küfün L-arabinoz içeren ortamda üremesi 

üzerinde bir etkisi olmadığını bildirmişlerse de T. reesei'de XYL1'in XYR1 tarafından 

kontrol edilmekte olduğu bulgusu (Seiboth ve ark., 2007) T. reesei'nin L-arabinoz 

metabolizmasının XYR1 tarafından da kontrol edildiğini düşündürmektedir. 

Verilerdeki bu ikilem bizi XYR1 geninin arabinan ve L-arabinoz 

metabolizmasındaki potansiyel regülatör rolü üzerinde daha detaylı bir çalışma 

yapmaya teşvik etti. Bu çalışmada, XYR1'in XYL1'i ve iki α-L-arabinofuranozidazı 

(ABF2 ve BXL1) doğrudan kontrol ettiğini ve bundan dolayı arabinan ve L-arabinoz 

katabolizmaları için mutlaka gerekli olduğunu ve bunun yansıra XYR1'in XYL1 

üzerinden ABF1 ve ABF2'yi de kontrol ettiğini kanıtladık. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Bitki Hücre Duvarı 

Bitkilerin hücre duvarı biyosferdeki organik karbonun yarısının kaynağıdır. 

Bitki hücre duvarı bir çok organizma tarafından verimli olarak parçalanabilir. Elde 

edilen parçalanma ürünleri bu organizmalar tarafından besin kaynağı olarak kullanılır 

(Hazlewood ve Gilbert, 1998). Hücre duvarı bitkinin yaşam döngüsü boyunca üreme, 

hücreler arası iletişim, patojenlerin saldırısına karşı koruma, mekanik direnç ve çevre ile 

iletişim gibi çeşitli fizyolojik fonksiyonları yerine getirir (Cosgrove, 1997 ve 1999, Fry, 

1995 ve 2004). 

Bitkilerin hücre duvarında iki tip farklılaşma gözlenir. Bu farklılaşmalar 

sonucunda birincil ve ikincil hücre duvarı meydana gelir. Birincil hücre duvarı bitki 

gelişiminin ilk safhalarında sentezlenir, yapısında selülozu, hemiselülozu, pektik 

polisakkaridleri ve bir çok proteini barındırır. Birincil hücre duvarının polisakkarid 

bileşimi çeşitlilik gösterebilir. Birincil hücre duvarının polisakkaridleri tip I ya da tip II 

olarak tanımlanır. Birincil hücre duvarında en sık gözlenen polisakkarid bileşimi tip 

I'dir. Birincil hücre duvarının tip II türü polisakkarid bileşimi otsu bitkiler için tipiktir 

(Carpita, 1996). Tip I yapısındaki hücre duvarlarının selülozik olmayan biyopolimerleri 

ksiloglukan ve hücre duvarının %35'ini oluşturan pektindir. Tip I grubu hücre duvarına 

bütün çift çenekli bitkilerde, otsu olmayan tek çenekli bitkilerde ve çıplak tohumlu 

bitkilerde rastlanır. Tip II grubu hücre duvarı ise pektin ve ksiloglukan açısından 

fakirdir, ancak arabinoksilanlar açısından zengindir (Carpita, 1996). Tip II hücre duvarı 

çeşitli bağlarla bağlanmış β-D-glukanlardan ve ester bağlarıyla birbirlerine bağlanmış 

ferulik köprüleri içeren ksilanlardan oluşurken, tip I hücre duvarında bu tür yapılara 

daha rastlanmamıştır. 

İkincil hücre duvarı tamamıyla gelişmiş ve farklılaşmış hücrelerden (odunsu 

yapılar ve lifler) oluşur. İkincil hücre duvarı birincil hücre duvarına kıyasla daha fazla 

ve daha iyi polimerize olmuş selüloz birimlerinden oluşmaktadır ve sahip olduğu bu 

özelliklerden dolayı ağaç endüstirisi için gerekli olan kaliteyi sunmaktadır (Mellerowicz 

ve ark., 2001). İkincil hücre duvarının kalınlığı, genel olarak yapıda yer alan 

polisakkaridlerin dağılımına (pamuk liflerinde selüloz bulunması ve ksilanların ağacın 

yapısında yer alması) ve fenolik polimerlerin liflerindeki birikim sıklığına bağlıdır. 
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Doğada en sık rastlanan organik bileşenler hücre duvarı polisakkaridleridir. Bu 

polisakkaridler hücre duvarının %90'ını oluşturur ve üç ana gruba ayrılır: selülozlar, 

hemiselülozlar ve pektinler. Hücre duvarı polisakkaridlerinin bileşimi bir bitki türünden 

diğerine (tek çenekli/çift çenekli) farklılık göstermenin yanısıra aynı bitkinin çeşitli 

dokuları arasında da farklılık gösterir (Cosgrove, 1997; Heredia ve ark., 1995; Popper 

ve Fry, 2003). Hücre duvarının kalan %10'luk kısmını yapı proteinleri ve enzimler 

oluşturur. Yapı proteinleri ve enzimler hücre duvarının inşasında, hücre duvarı 

metabolizmasında, hücrelerin üremesinde, sinyal iletisinde, hücre içi ve dışı strese karşı 

yanıt oluşturulmasında ve bir çok başka fizyolojik olayda görev alırlar (Cosgrove, 1997 

ve 1999; Fry, 1995 ve 2004; Carpita, 1996; Carpita ve Gibeaut, 1993). 

2.1.1. Hücre Duvarı Polisakkaridleri 

Selüloz hücre duvarı polisakkaridlerinin ana bileşenidir. Selüloz, birbirlerine    

β-1,4-bağlarıyla bağlanmış D-glukoz birimlerini içeren doğrusal bir polimerdir. Selüloz 

polimerleri düzenli bir yapıya sahiptir (lifler) ve ana hücre duvarının sağlamlığından 

sorumludur. 

Hemiselülozlar daha heterojen polisakkaridlerdir ve hücre duvarında ikincil 

sıklıkta bulunurlar. Tahılların ve sert odunların yapısında bulunan ana hemiselüloz 

polimeri ksilandır. Ksilanın ana yapısını birbirlerine β-1,4-glikozid bağlarıyla bağlanmış 

D-glukoz birimleri oluşturur ve bu yapıya L-arabinoz, D-galaktoz, asetil, p-kumaroil ve 

glukuronik asid gibi yan gruplar katılabilir (Wilkie ve Woo, 1977). Hemiselüloz doğada 

selülozdan sonra en sık bulunan yenilenebilir polisakkariddir (Ramón ve ark., 1993). 

Yumuşak ve sert ağaçların yapısında ikincil sıklıkta bulunan hemiselüloz 

(galakto)glukomannandır (Timell, 1967). (Galakto)glukomannan birbirlerine                

β-1,4-bağlarıyla bağlanmış D-mannoz iskeletine sahiptir ve D-galaktoz yan grupları bu 

iskelete bağlı olan D-glukoz kalıntılarına bağlanır. Yumuşak ağaçlar genel olarak 

galaktoglukomannan içerirken glukomannan en çok sert ağaçların yapısında bulunur. 

Ksiloglukanlar çift çenekli bitkilerin ve bazı tek çenekli bitkilerin (örneğin soğan) hücre 

duvarında yer alır. Ksiloglukanlar birbirlerine β-1,4-bağlarıyla bağlanmış D-glukoz 

iskeletine sahiptir ve D-ksiloz, L-arabinoz ve D-galaktoz gibi şeker kalıntıları bu 

iskelette bulunan ksiloz kalıntılarına bağlanırlar. L-fukoz ksiloglukanın galaktoz 

kalıntılarına bağlanır. Ksiloglukanlar selüloz mikrolifçikleri ile hidrojen bağları 

oluşturarak selüloz ağının yapısına katılırlar (Carpita ve Gibeaut, 1993). 
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Pektinler heteropolisakkaridlerin diğer bir grubunu oluşturur ve birbirlerine      

α-1,4-glikozid bağlarıyla bağlanmış D-galakturonik asid kalıntıları içeren iskelete 

sahiptirler. Bu yapı galakturonik asid iskeletinin özel "kıllı" bölgelerinde, α-1,2-bağları 

ile yapıya bağlanmış L-ramnnoz kalıntıları tarafından kesintiye uğratılır. L-arabinoz ve 

D-galaktoz kalıntılarından oluşan uzun yan zincirler bu ramnoz kalıntılarına 

bağlanabilir. Belirli kaynaklardan temin edilen pektinlerin (örneğin şeker pancarı ve 

elma) içerdiği arabinoz kalıntılarının beşinci pozisyondaki oksijenine ya da galaktozun 

ikinci pozisyondaki oksijenine bağlanan ana kalıntı ferulik asiddir. 

Hemiselüloz ve pektin polisakkaridlerinin yanı sıra aromatik bir polimer olan 

lignin de selüloz liflerine bağlanarak hücre duvarının güçlendiren yapıya katkıda 

bulunur. Bu polisakkaridler aynı zamanda kovalent çapraz bağlar oluşturlar. Bu çapraz 

bağlar hücrelerin üremesini ve hücrelerin biyolojik yollardan parçalanmasını sınırlar. 

Lignin ile hücre duvarı polisakkaridleri arasında iki tip kovalent çapraz bağ 

tanımlanmıştır (Fry, 1986). Diferulik asid köprülerinin oluşturduğu çapraz bağlar 

detaylı olarak incelenmiştir. Polisakkaridlerin ligninle oluşturduğu diferulik asid 

köprüleri bir çok bitkide tanımlanmıştır. Bu bağların varlığı bambu filizinin hücre 

duvarında yer alan arabinoksilanlar arasında (Ishii, 1991), şeker pancarının pektin 

polimerleri arasında (Oosterveld ve ark., 1997) ve buğdayın yapısında yer alan ksilanlar 

arasında (Bach Tuyet Lam ve ark., 1992) gösterilmiştir. Çapraz bağların ikinci tipi 

ksilana bağlı olan glukuronik asid ile lignin arasındaki ester bağıdır. Bu yapıya kayın 

ağacında rastlanmıştır (Imamura, 1994; Takahashi ve Koshijima, 1988). Yakın zamanda 

pektinin bir protein ile pH'a bağlı olarak bağ oluşturduğundan ve ayrıca 

glukoarabinoksilanın da ksiloglukana bu tip bir bağ ile bağlandığından söz edilmektedir. 

Bahsedilen bu bağ üçüncü tip çapraz bağlanma olarak adlandırılmaktadır (Rizk, 2000). 

Daha tam olarak karakterize edilememiş olan bu bağın varlığı fukoz ve ksiloglukanın 

polisakkaridlerine bağlıdır. 

2.1.1.1. Selüloz ve Ksiloglukanın Yapısı 

Selüloz, birbirlerine β-1,4-glukozid bağlarıyla bağlanmış doğrusal                    

D-glukopiranoz zincirlerinin hidrojen bağları ile birbirlerine bağlanmasıyla oluşan 

kristal bir yapıdır. Bu yapıya mikrofibril adı verilmektedir (Kolpak ve Blackwell, 1976). 

Mikrofibriller, birbirlerine hemiselüloz ile bağlanmış 250 kadar glukoz zincirinden 

oluşur (Carpita ve Gibeaut, 1993). Selülozun oluşturduğu bu mikrofibrilin yapısında 
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kristal bölgelerin yanısıra kristal olmayan (amorf) bölgeler de bulunur. Selülozun 

yapısındaki kristal ve amorf bölgelerin miktarı selülozun kaynağına bağlıdır (Lin ve 

ark., 1987). 

Hücre duvarında iki ana tip ksiloglikan tanımlanmıştır (Şekil 2-1). XXXG 

yapısındaki ksiloglukanda, birbirlerine β-1,4 bağlarıyla bağlanmış D-glukopiranoz 

kalıntılarının ilk üçünün D-ksilopiranozla α-1,6 bağı yapması oluşan üçlü birimleri hiç 

bir bağ yapmayan bir glukoz kalıntısı takip eder. XXXG yapısındaki ksiloglukan bu 

şekilde oluşan dörtlü birimlerin tekrarından ibarettir. XXGG yapısındaki ksiloglukanda 

ksilozla bağ yapan iki glukoz kalıntısını bağ yapmayan iki glukoz kalıntısı takip eder. 

XXGG yapısındaki ksiloglukan bu şekilde oluşan dörtlü birimlerin tekrarlanmasından 

ibarettir (de Vries ve Visser, 2001). Vincken ve arkadaşları (1997) ksiloglukanların iki 

ana yapısının yanısıra ksiloglukanların sahip olabilecekleri diğer yapıları da detaylı 

olarak incelemişlerdir.  

 

Şekil 2-1: İki ana ksiloglukan yapısının tekrar eden birimlerinin şematik gösterimi. de 
Vries ve Visser (2001)'den. 

 

Ksiloglukanın yapısında yer alan ksiloz kalıntılarına α-1,2-L-fukopiranoz-β-1,2-

D-galaktopiranoz ve α-1,2-L-galaktopiranoz-β-1,2-D-galaktopiranoz disakkaridleri 

bağlanabilir (Hantus ve ark., 1997; Vincken ve ark., 1997). L-arabinofuranozun ana 

zincirdeki glukoz kalıntılarına ya da ksiloz yan gruplarına α-1,2 bağı ile bağlandığı 

saptanmıştır (Hisamatsu ve ark., 1992; Huisman ve ark., 2000; York ve ark., 1996). 

Ksiloglukan bu yapıların yanısıra oksijen köprüleri ile bağlı asetil grupları da içerebilir 

(Maruyama ve ark., 1996; Sims ve ark, 1996). Ksiloglukanlar selüloz ile yakın ilişki 

içindedir ve hücre duvarının yapısal bütünlüğüne katkıda bulunurlar. Uzun polimerik bir 

yapıya sahip olan ksiloglukanların hücre duvarı üremesinin kontrolünde büyük rol 

oynadıkları düşünülmektedir. Ksiloglukan bu sayede bir çok selüloz mikrofibrilini 
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çapraz bağlarla birbirine bağlayabilir ve sağlam bir yapı oluşturulmasına katkıda 

bulunur (McCann ve Roberts, 1991). 

2.1.1.2. Ksilanın Yapısı 

Bitkilerin hücre duvarında bulunan ksilanların yapısı bitkinin kaynağına göre 

değişmesine rağmen bütün ksilanlar biribrlerine β-1,4 glikozid bağları ile bağlı D-ksiloz 

iskeletine sahiptir (Ebringerová ve Heinze, 2000; Wilkie, 1979). Ksilanın şematik 

gösteriminde (Şekil 2-2) ksilan iskeletine bağlanabilecek ve böylece bitkilerde yer alan 

çeşitli ksilanlardan sorumlu yapılar sıralanmıştır. Neredeyse bütün ksilanlar dallanmış 

yapıya sahiptir, ancak buna rağmen bazı doğrusal yapılı ksilanlar da izole edilmiştir 

(Eda ve ark., 1976; Montgomery ve ark., 1956).  

 

Şekil 2-2: Ksilanın şematik gösterimi. de Vries ve Visser (2001)'den. 

 

Tahıl ksilanları çok fazla miktarda L-arabinoz içerir ve bundan dolayı 

arabinoksilanlar olarak adlandırılırlar. Sert ağaç ksilanları yapılarında büyük oranda     

D-glukuronik asid bulundururlar ve bu nedenden glukuronoksilanlar olarak 

adlandırılırlar. 

Arabinoz, ksilan iskeletine α-1,2 ya da α-1,3 bağları ile ya tek bir kalıntı olarak 

ya da kısa bir yan zincir olarak bağlanır. Bu yan zincirler arabinoza β-1,2 bağı ile 

bağlanmış ksiloz ve arabinoza β-1,5 bağı ile ya da ksiloza β-1,4 bağı ile bağlı galaktoz 

birimleri içerebilir. Asetil kalıntıları ksilan iskeletinde yer alan ksilozların ikinci ya da 

üçüncü pozisyondaki oksijenine bağlanır. Ksilanların asetillenme miktarı ksilanın 

kaynağına bağlıdır. Glukonik asid ve glukuronik asidin 4-O-metil eteri ksilan ana 

zincirine α-1,2 bağı ile bağlanır. Aromatik kalıntıların (feruloil ve p-kumaroil) 

arabinozun sadece beşinci pozisyonundaki oksijenine bağlandığı tespit edilmiştir 

(Saulnier ve ark., 1995; Smith ve Hartley, 1983; Wende ve Fry, 1997). Bu 
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özelliklerinden ötürü ksilanlar polisakkaridlerin çok heterojen bir grubunu oluştururlar. 

(Bajpai, 1997; Brillouet ve Joseleau, 1987; Schooneveld-Bergmans ve ark., 1998). 

2.1.1.3. Galakto(gluko)mannanın Yapısı 

Galaktomannanlar ve galaktoglukomannanlar bitki hücre duvarında yer alan 

hemiselülotik yapıların ikinci grubunu oluşturur. Çıplak tohumlu bitkilerin 

hemiselülozunun büyük bölümü bu yapıdadır (Aspinall, 1980). 

Galakto(gluko)mannanlar hücre duvarı biyokütlesinin %12-15'ini oluştururlar. 

Galaktomannanlara en sık Leguminoseae ailesinde rastlanır ve kuru tohum kütlesinde 

bile %38 oranında bulunurlar, ancak glukanmannlara Ebenceae ve Palmae gibi bitki 

ailelerinde de rastlanmıştır. Galakto(gluko)mannanlar birbirlerine β-1,4 glikozid bağları 

ile bağlı D-mannoz iskeletine sahiptir ve D-galaktoz kalıntıları bu yapıya α-1,6 bağları 

ile bağlanırlar (Şekil 2-3). Yapıdaki mannoz/galaktoz oranı polisakkaridin kaynağına 

bağlı olarak 1.0'dan 5.3'e kadar değişebilir (Dea ve Morrison, 1975; Dey, 1978). 

 

Şekil 2-3: Galaktomannanın şematik gösterimi. de Vries ve Visser (2001)'den. 

 

Galaktoglukomannan yumuşak ağaçların ana hemisellülotik bileşenidir. Bu 

polisakkarid grubunun iki yapı şekli tanımlanmıştır (Şekil 2-4) (Timell, 1967). İki yapı 

şekli de β-1,4-glikozid bağları ile bağlanmış D-mannoz iskeletine sahiptir. D-galaktoz 

bu iskelete α-1,6 bağları ile bağlanabilir. Galaktoglukomannan iskeleti aynı zamanda    

β-1,4-glikozid bağlarıyla bağlanmış D-glukoz kalıntıları da içerir. Suda çözünebilen 

galaktoglukamananın içerdiği galaktoz miktarı suda çözünemeyen 

galaktoglukomannana oranla daha fazladır. Suda çözünebilen galaktoglukomannanın 

suda çözünemeyen galaktoglukomannandan farkı ana zincirine bağlı asetil kalıntıları 

içermesidir (Timell, 1967). Ana iskelette yer alan glukoz ve/veya mannoz kalıntılarının 

yaklaşık %20-30'unun ikinci ya da üçüncü karbonu asetil grupları tarafından 

esterleştirilmiştir (Lindberg ve ark.; 1973). 
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Şekil 2-4: Galaktonanın iki farklı yapısının şematik gösterimi. Timell (1967)'den. 

 

2.1.1.4. Pektinin Yapısı 

Pektinler iki farklı tanımlanmış bölge içeren kompleks heteropolisakkaridlerdir 

(de Vries ve ark., 1982; Perez ve ark., 2000). Pektinin "yumuşak" olarak tanımlanan 

bölgeleri α-1,4 glikozid bağları ile bağlanmış D-galakturonik asid kalıntıları içerir. Ana 

iskeleti oluşturan D-galakturonik asid kalıntılarının ikinci ya da üçüncü pozisyonundaki 

oksijenine bir asetil grubu ya da altıncı pozisyondaki oksijenine bir metil grubu 

bağlanabilir. Pektinin "tüylü" bölgelerinde iki yapı şekli tanımlanmıştır. Bu yapıların 

ilki ksilogalakturonandır ve galakturonan iskeletine bağlanmış D-ksiloz birimlerinden 

oluşur. Bu gruba dahil olan ikinci yapı ise ramnogalakturonan I'dir. Ramnoglukturonan 

I'in (Şekil 2-5) ana zincirinde bulunan D-galakturonik asid kalıntıları yapıya α-1,2 bağı 

ile bağlanan L-ramnoz kalıntıları tarafından kesintiye uğratılır. Uzun arabinan ve 

galaktan zincirleri L-ramnozun dördüncü pozisyonundaki oksijenine bağlanabilir. 

Arabinan ana zincirini birbirlerine α-1,5 bağları ile bağlanmış L-arabinoz kalıntıları 

oluşturur. Bu kalıntılara α-1,3 bağları ile bağlı L-arabinozlar katılır. Ana zincirindeki   

L-arabinoz kalıntılarının ikinci pozisyonundaki oksijenine genel olarak feruoil kalıntıları 

bağlanır (Colquhoun ve ark., 1994; Guillon ve Thibault, 1989). Galaktan yan zincirleri 

birbirlerine β-1,4 bağları ile bağlanmış D-galaktoz kalıntılarından oluşur. D-galaktoz 

kalıntılarının altıncı pozisyonlarındaki oksijenlerine feruoil kalıntıları bağlanabilir 

(Colquhoun ve ark., 1994). Şeker pancarı pektinindeki feruoil kalıntılarının yaklaşık 

%20-30'u arabinan yan zincirine bağlıdır ve kalan feruoil kalıntıları ise galaktan yan 

zincirine bağlıdır (Guillon ve Thibault, 1989).  
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Şekil 2-5: Pektinin tüylü bölgesinin şematik gösterimi. de Vries ve Visser (2001)'den. 

 

2.2. Bitki Hücre Duvarının Parçalanması 

Bitki hücre duvarları genel olarak kimyasal açıdan çok karmaşık yapılardır. Bu 

yapıları oluşturan değişik bileşenlerin doğada tamamen parçalanması bir çok farklı 

organizmanın bir arada çalışmasına bağlıdır. Bu karışık mekanizma, yaşayan bitkilerin 

bazı organizmalar tarafından kolonize edilmesiyle başlar ve oldukça kalıcı olan toprak 

humusu ile son bulur. Bu genel parçalanma sürecinde yer alan küfler çeşitli ve karmaşık 

topluluklardır. Bu organizmalar genelde genetik ve enzimatik kapasitelerine bağlı 

olarak sadece belirli polimerleri parçalayabilirler. Bitki hücre duvarının küfler 

tarafından verimli olarak parçalanması küfün hücre içine sızma gücünü artırran misel 

oluşturma hızına ve küfün bitki hücre duvarını parçalamaya yönelik hücre dışı enzim 

sistemine bağlıdır. Hücre duvarının enzimatik olarak parçalanması normalde sinerjetik 

bir süreçtir. Her küfün kendine özgü enzimleri çoklu bir enzim sisteminin parçası olarak 

görev yapar ve böylece belirli polimerlerin etkin biçimde parçalanması sağlanır. Küfler 

bu enzimlerin sentezlenmesi ve hücre dışına salınması için oldukça sofistike bir gen 

kontrol mekanizmasının yanısıra oldukça yüksek kapasiteli bir salgılama mekanizması 

geliştirmişlerdir. Tüm bu özellikler sayesinde küfler habitatlarında yer alan diğer 

organizmalarla başarı ile baş edebilirler. Günümüzde küfler kara ve su ekosistemlerinin 

ana bileşenlerindendir (Kubicek, C. P., Druzhinina, I. S., 2007). 
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Substratlardaki çeşitlilik, enzimatik alanda yapılan çalışmalarda karşılaşılan 

problemlere bir yenisini eklemiştir. Substratlar genel olarak büyük, suda çözünmeyen 

ve bazen de kristal yapılı polimerler olduklarından, bunların parçalanması hücre dışında 

gerçekleşmektedir. Hücre bitki duvarının polimerik fraksiyonunu parçalamak üzere iki 

ana hücredışı enzimatik sistem tanımlanmıştır. Bu sistemlerin ilki hidrolitik sistemdir. 

Hidrolitik sistemin enzimleri polisakkaridleri genel olarak hidroliz yoluyla parçalarlar. 

İkinci sistem ise eşsiz oksidatif ligninolitik sistemdir. Oksidatif ligninolitik sistem 

ligninin depolarizasyonundan sorumludur. Kimyasal olarak basit bir polisakkarid olan 

selülozun parçalanması için bile bu sistemin bir çok enzimine gerek duyulmaktadır 

(Kubicek, C. P., Druzhinina, I. S., 2007). 

Genel olarak üç ana enzim sınıfı tanımlanmıştır. Bu enzim sistemleri kısaca: 

(i) polimerik zincirlerin uçlarından monomerleri ve dimerleri koparan 

ekzoenzimler 

(ii) şeker zincirlerini ortalarından ikiye bölen endoenzimler 

(iii) diğer enzimlerin etkisiyle oluşan oligosakkaridleri monomerlerine 

parçalamak üzere özelleşmiş enzimler. Bu enzimler genelde ekzoenzim 

aktivitesine sahiptir. 

Yapılarında başka grupları içeren polisakkaridlerin tamamıyla parçalanması için 

bu sayılan enzimlerin dışında başka enzim gruplarına da ihtiyaç duyulur. Bu yapıların 

parçalanması sonucu ortaya çıkan mono- ve disakkaridler çeşitli permeazlar tarafından 

hücreye alınmaya hazırdır ve çok çeşitli özelleşmiş katabolik yollar sayesinde 

tamamıyla parçalanırlar. Lignin diğer polisakkaridlerin aksine stereokimyasal 

düzenlenmesi olmayan karmaşık bir heteropolimerdir. Bu özelliğinden dolayı lignin 

özel ve stereo seçici olmayan bir mekanizmaya ihtiyaç duyar (Kubicek, C. P., 

Druzhinina, I. S., 2007). 

2.2.1. Selülozun Biyolojik Olarak Parçalanması 

Selülozun tamamıyla D-glukoza parçalanması için, birbiri ile uyumlu çalışan, en 

az üçlü bir enzim sistemine ihtiyaç vardır. Bu üçlü ailenin ilk üyesi 

selülobiohidrolazlardır (1,4-β-D-glukan selülobiyohidrolazlar; EC 3.2.1.91). 

Selülobiohidrolazlar selüloz zincirini uçlarından parçalamaya başlar ve glukoz ile 

beraber bir disakkarid olan selülobiozun oluşumundan da sorumludurlar. İkinci enzim 
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grubunu endoglukanazlar (1,4-β-D-glukan 4-glukanohidrolaz; EC 3.2.1.4) oluşturur. Bu 

enzimler selüloz zincirinin içinde yer alan amorf bölgelere saldırarak selülobiozlar 

tarafından parçalanabilecek yeni bölgeler oluştururlar. Bu grubun son üyesi ise             

β-glukozidazlardır (EC 3.2.1.21) ve selülobiyozu D-glukoza parçalar. Şişmeden sorumlu 

enzim ise selülozu parçalayacak enzimlerin saldıracağı etki bölgelerinin sayısının 

arttırılmasını sağlar (Şekil 2-6; Beguin, 1990, Teeri, 1997, Kubicek ve Druzhinina, 

2007). 

 

Şekil 2-6: Selülozun enzimatik olarak parçalanması. Beguin (1990); Teeri (1997); Kubicek 
ve Druzhinina (2007)’den alınarak değiştirilmiştir. 

 

Bir çok küf türü amorf yapılı selülozda ya da bunun türevlerinde üreyebildiği 

halde, bu organizmaların sadece bir kaçı kristalize selülozu parçalayabilecek enzim 

sistemlerine sahiptir (Mandels ve Weber, 1969). Selülazları kodlayan bir çok gen izole 

edilmiştir ve bunların kodladıkları enzimler detaylı olarak incelenmiştir. Selülotik küfler 

arasında en iyi incelenmiş olanlarından biri Trichoderma reesei (Hypocrea jecorina)'dır 

(Kubicek ve Harman, 1998). Bir çok selülaz kodlayan gen büyük çeşitlilik gösteren 

küflerden izole edilmiştir. Aspergillus niger, Trichoderma reesei ve Phanerochaete 
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chrysogenum gibi küflerin enzimleri ve bu enzimlerin regülasyonu detaylı olarak 

incelenmiştir (de Vries, 2003, Aro ve ark., 2005). 

2.2.2. Hemiselülozun Biyolojik Olarak Parçalanması 

Bitkiler tarafından sentezlenen hemiselülozların kimyasal yapıları oldukça 

çeşitlidir. Bu özelliklerinden dolayı hemüselülozların parçalanabilmesi için ya ana 

zincire etki eden ya da yan zincire etki eden enzimlere ihtiyaç vardır. Ana zincirin 

içinde yer alan bağlar iç etki gösteren enzimler tarafından parçalanırken dış etki 

gösteren enzimler monomerlerin oluşmasından sorumludur. Bu sinejetik parçalama 

motifinde yer alan diğer enzimler de yan zincirlere saldırarak monosakkridlerin ve 

disakkaridleri oluştururlar. Bu enzimler ana zincirde iç etki gösteren enzimlerin etki 

edebileceği bölgelerin sayısını artırırlar. Ksilanın enzimatik parçalanması detaylı olarak 

incelenmiştir. Ksilanın parçalanmasında endoksilanazlar, β-ksilozidazlar ve bazı 

yardımcı enzimler görev alır (Şekil 2-7), (Kubicek, C. P., Druzhinina, I. S., 2007). 

 

Şekil 2-7: Hemiselülozun enzimatik parçalanması. Kubicek ve Druzhinina (2007)’den 
alınarak değiştirilmiştir. 
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2.2.2.1. Ksilanlar 

Ksilan iskletinin parçalanması esnasında endo-1,4-β-ksilanazlar                  

(endo-1,4-β-D-ksilan ksilanohidrolaz, EC 3.2.1.8) ve β-ksilozidazlar                         

(1,4-β-D-ksilan ksilohidrolaz, EC 3.2.1.37) görev alır. Endoksilanazlar ana şeker 

zincirini ana zincirin içerdiği ksilanın türüne, zincirin dallanma derecesine ve zincirdeki 

subtituentlerin varlığına göre parçalar (Polizeli ve ark., 2005, Kubicek, C. P., 

Druzhinina, I. S., 2007). Ana parçalanma ürünleri substitüsyona uğramış ya da 

uğramamış oligomerlerdir. Bu ürünler β-ksilozidazlar tarafından trimerlere, dimerlere 

ve monomerlere parçalanır. Endoksilanazlar son ürünlerine göre dal kırıcı 

endoksilanazlar ve dal kırma özelliği olmayan endoksilanazlar olarak sınıflandırılırlar. 

Bu sınıflandırma endoksilanazın arabinoksilanın yapısındaki L-arabinozu yapıdan 

ayırabilmesine bağlıdır (Wong ve ark., 1988). Bazı enzimler substitusyona uğramamış 

D-ksiloz kalıntıları arasındaki bağları rastgele koparırken bazı endoksilanazların bağları 

koparabilmesi yan zincirde yer alan substituentlere bağlıdır. β-ksilozidazlar, ksilobiyoza 

ya da büyük ksilooligosakkaridlere olan göreceli ilgilerine ve indirgen olmayan uçtan   

β-D-ksilopiranozu koparabilecek mekanizmalarını zaman içinde ne kadar 

koruyabildiklerine bağlı olarak sınıflandırılırlar. β-ksilozidazlar genede substitusyona 

uğramamış, küçük D-ksiloz oligosakkaridleri için oldukça seçicidir. β-ksilozidazların 

etki ettiği oligosakkaridlerin polimerizasyon derecesi artıkça bu enzimlerin aktiviteleri 

azalır. Kısa oligosakkaridlerin ortamda birikmesi endoksianazları inhibe eder, ancak bu 

ürünlerin β-ksilozidazlar tarafından hidrolize edilmesi inhibisyonu ortadan kaldırır ve 

ksilanın daha etkin bir şeklide parçalanmasını sağlar (Andrade ve ark., 2004, Kubicek, 

C. P., Druzhinina, I. S., 2007). Selülazları kodlayan genler gibi endoksilanazları ve      

β-ksilozidazları kodlayan genlerin çoğu da Aspergillus, Trichoderma ve Penicillium 

türlerinin yanısıra Agaricus bisporus ve Magnaporthe grisea gibi türlerde de 

tanımlanmıştır (Kubicek, C. P., Druzhinina, I. S., 2007). 

2.2.2.2. Ksiloglukan 

Selüloza etki eden endoglukanazların bir bölümü ksiloglukanlara karşı da 

etkilidir. Ayrıca ksiloglukan hidrolazların (EC 3.2.1.151) bir bölümünün ksiloglukana 

özgü olduğu belirlenmiştir (Pauly ve ark., 1999, Hasper ve ark., 2002, Grishutin ve ark., 

2004, Kubicek, C. P., Druzhinina, I. S., 2007).  
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2.2.2.3. (Galakto-)glukomannan 

(Galakto-)glukomannanın ana iskeleti endo-1,4-β-mannanazlar (mannan endo-

1,4-β-mannozidaz, EC 3.2.1.78) ve β-mannozidazlar (EC 3.2.1.25) tarafından 

parçalanır. Endo-1,4-β-mannanazların bu polimerleri parçalama yeteneği yan zincirdeki 

substituentlerin miktarına ve pozisyonuna bağlıdır. Glukoz ve galaktoz kalıntılarını 

serbest hale getiren enzimler endo-1,4-β-mannanazlar ve β-mannozidazlar ile uyumlu 

çalışır. β-Mannozidazlar β-mannoz kalıntısını manno-oligosakkaridin indirgen olmayan 

ucundan başlayarak parçalar ve korunmuş mekanizmalarına göre tanımlanırlar 

(Kubicek, C. P., Druzhinina, I. S., 2007). 

2.3. Pektinlerin Biyolojik Olarak Parçalanması 

Küfler pektini etkin olarak parçalayabilen geniş bir pektinolitik enzim 

yelpazesine sahiptirler. "Pektinazlar" terimi genelde pektin ana zincirine etki eden 

enzimler için kullanılır. Pektinin parçalanması saprofit küflerde özellikle de bitki 

patojeni küflerde (Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, Sclerotium sclerotiorum) 

detaylı olarak incelenmiştir. Pektinin polimer yapısının enzimatik olarak bozulması 

hücre duvarını zayıflatır. Bunun sonucunda hücre duvarında yer alan diğer polimerler 

de hücre duvarını parçalamayan enzimlerin hedefi haline gelir. Bir çok bitki bu 

enzimatik saldırya karşı bitki koruyucu proteinler geliştirmiştir. Bu proteinler 

poligalakturonaz inhibe edici proteinler olarak da adlandırılır (Cervone ve ark., 1990; 

Kubicek, C. P., Druzhinina, I. S., 2007).  

Pektinazlar etki meknizmalarına göre hidrolazlar ve liyazlar olarak iki alt gruba 

ayrılır. Bunun yanısıra pektinazlar substratlarına özgü olarak da alt gruplara ayrılır 

(poligalakturonazlar ve ramnogalakturonazlar gibi). Polisakkarid zinciri pektin liyazlar 

(EC 4.2.2.10), pektat liyazlar (EC 4.2.2.2) ve ramnogalakturonan liyazlar (EC 4.2.2.-) 

tarafından β-eleminasyon mekanizmasına göre parçalanır (Kubicek, C. P., Druzhinina, 

I. S., 2007).  

Pektinolitik sistem Aspergillus türlerinde (bunlara A. niger de dahildir) detaylı 

olarak incelenmiştir (de Vries ve Visser, 2001). Poligalakturonazlar (PGA) 

pektinazların en detaylı incelenmiş sınıfıdır. PGA'lar bir çok saprofit ve bitki patojeni 

küflerden izole edilmiştir. Endopoligalakturonazlar (EC 3.2.1.15) zincir içinde yer alan 

α-1,4-D-galakturonik bağlarının hidrolitik olarak parçalanmasını kataliz eder. 

Ekzopoligalakturonazlar (galakturon 1,4-α-galakturonidaz, EC 3.2.1.67) indirgen 
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olmayan uçtan başlayarak polimeri parçalar (Şekil 2-8-B). Hem 

endopoligalakturonazlar hem de ekzopoligalakturonazlar 28 numaralı glikozid hidrolaz 

ailesine dahildirler, birbirlerine benzer reaksiyon mekanizmalarına ve substrat 

özgünlüğüne sahiptirler, ancak buna rağmen bu iki enzimin gen dizilimleri arasında 

neredeyse hiç bir benzerlik yoktur (Henrissat ve Bairoch, 1993, Biely ve ark., 1996, 

Markovic ve Janecek, 2001, Kubicek, C. P., Druzhinina, I. S., 2007). 

Ramnogalakturonan I ana zincirinin hidrolazlar ve liyazlar tarafından 

parçalanması homogalakturonanların enzimatik parçalanmasına benzer (Şekil 2-8-A). 

Endoramnogalakturonazlar A. acculeatus ve A. niger'den izole edilmiştir (de Vries ve 

Visser, 2001, Kubicek, C. P., Druzhinina, I. S., 2007). Endoramnogalakturonazların 

ramnogalakturonan I'in sabunlaşmış "tüylü" bölgelerindeki α-1,4 glikozid bağlarını 

parçaladığı gösterilmiştir. Bu parçalanma sonucunda ana zincirden tetramerler ve 

hekzamerler koparılır ve bu parçalanma ürünlerinin bir bölümünde D-galaktoz hala 

substituent olarak bulunur. Ekzoramnogalakturonazlar ramnogalakturananın indirgen 

olmayan ucundan kopardıkları monosakkaride göre ramnogalakturonan                        

α-D-galaktoziluronohidrolazlar ve ramnogalakturonan α-L-ramnohidrolazlar olarak 

sınıflandırılırlar. 
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Şekil 2-8-A: Ramnogalakturonan I'in ana zinciri ramnogalakturonan hidrolazlar (RGA) 
ve ramnogalakturonan liyazlar (RGL) tarafından parçalanır. Asetil esterleri 
ramnogalakturonan asetil esteraz (RAE) ve daha karmaşık yan zincirler 
endoarabinanazlar (ABN) ve ekzogalaktanazlar (GAX), α-L-arbinofuranozidazlar ve       
β-galaktozidazlar (BGA) tarafından parçalanırlar. Kubicek ve Druzhinina (2007)’den 
alınarak değiştirilmiştir. 

Şekil 2-8-B: Homogalakturonan ana zinciri endopoligalaktutonazlar (PGA), 
ekzopoligalakturonazlar (PGX), pektin liyazlar (PLY) ve pektat liyazlar (PEL) tarafından 
parçalanır. Pektin metil esterazlar (PME) ve pektin asetil esterazlar ise yan gruplara etki 
ederler. Kubicek ve Druzhinina (2007)’den alınarak değiştirilmiştir. 

 

2.4. Yardımcı (Aksesuar) Enzimler 

Yukarda tanımlanan bitki hücre duvarını parçalayan enzimlerin neredeyse 

tamamı kendilerine özgü polisakkaridlerin ana zincirine etki eder, ancak bu enzimlerin 

aktivitesi hemiselülozların ve pektinlerin yapısında yer alan monomerik substituentler 

ya da daha uzun yan zincirler tarafından sınırlanır. Polisakkaridlerin etkin olarak 

monomerlerine kadar parçalanabilmesi için bu substituentlerin çeşitli aksesuar enzimler 

tarafından uzaklaştırılması ve parçalanması gerekir. Yardımcı enzimler ana zincire etki 

eden enzimler ile uyum içinde çalışırlar ve her iki enzim tipi de substratlarını etkin 
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olarak parçalayabilmek için çoğunlukla birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Yardımcı 

enzimlerin substartlarına olan özgünlükleri çeşitlilik gösterir. Bu enzimlerin bir bölümü 

sadece ana yapısı bozulmamış polimerleri parçalayabilirken bir bölümü ise sadece daha 

kısa parçalanma ürünlerine karşı maksimum aktivite gösterebilir (Puls ve Schuseil, 

1993, Tenkanen ve Siika-aho, 2000, Kubicek, C. P., Druzhinina, I. S., 2007). 

Aspergillus türlerinde hemiselülozları ve pektinleri parçalayan enzimler ve bunların etki 

mekanizması de Vries ve Visser (2001) tarafından detaylı olarak incelenmiştir. Bu 

enzimlerin en önemlileri Şekil 2-7'de ve Şekil 2-8-A ve Şekil 2-8-B'de belirtilmiştir 

(Kubicek, C. P., Druzhinina, I. S., 2007). 

Ksilanın yapısında yer alan yan gruplar genelde küçüktür (monomerler, dimerler 

ve trimerler), ancak bunlar bir çok değişik şeker ya da asid içerebilir (örneğin: asetik 

asid, L-arabinoz, ferulik asid, D-galaktoz, D-glukuronik asid). Bundan dolayı ksilan ana 

zincirinin ksilanazlar tarafından tamamen parçalanabilmesi için bir çok enzime ihtiyaç 

duyulur. α-L-Arabinofuranozidazlar (EC 3.2.1.55) terminal L-arabinoz kalıntılarına etki 

eder, ancak α-1,2-, α-1,3- ya da α-1,5-arabinozidik bağlarına olan ilgileri arasında 

farklılıklar belirlenmiştir. Bu ailenin bir çok üyesi pektinlerin ve ksilanların yapısından 

L-arabinozu koparabilirken, bu enzimlerin bir bölümü sadece ve sadece ksilana bağlı    

L-arabinoza özgüdür. Sadece ksilana bağlı L-arabinoza özgü olan                                  

α-L-arabinofuranozidazlar arabinoksilan arabinofuranohidrolazlar olarak adlandırılırlar. 

Bazı arabinofuranozidazlar hedefleri olan L-arabinozun yakınında D-glukuronik asid 

kalıntısı bulunduğunda inhibisyona uğrarlar. Bu D-glukuronik asid ve onun 4-O-metil 

eterleri α-glukuronidazlar (EC 3.2.1.139) ve ksilan-α-1,2-glukronozidazlar tarafından 

yapıdan uzaklaştırılır. Ksilanlar karbohidrat yapısındaki substituentlerinin yanısıra 

ferulik asid içeren ve asteik asid içeren iki adet ester yapısında substituente sahiptirler. 

Her iki ester de özel esterazlar tarafından parçalanır. Feruloil esterazların (EC 3.1.1.73) 

bir çok tipi tanımlanmıştır. Asetil esterazlar (EC 3.1.1.72), D-ksiloz zincirinin ikinci ve 

üçüncü poziyonundaki oksijenlerine bağlı bulunan asetil ester gruplarını yapıdan 

uzaklaştırarak ksilan ana zincirinin parçalanmasına katkıda bulunur. 

Arabinofuranozidazların da asetil esterazlar gibi ana zinciri parçalamaya yönelik 

enzimlerle uyumlu çalıştıkları belirtilmiştir (Kormelink ve ark., 1993, Tenkanen, 1998, 

de Vries ve ark., 2000, Kubicek, C. P., Druzhinina, I. S., 2007). 

Galakto(gluko)mannanlarda şimdiye kadar iki tip substituentten bahsedilmektedir: D-

galaktoz monomerleri ve dimerleri ve asetil esterler. D-galaktoz monomerleri ve 
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dimerleri ana zincirden α-galaktozidazlar (EC 3.2.1.22) tarafından uzaklaştırılırken 

asetil esterleri asetilglukomannan esterazlar (EC 3.1.1.-) tarafından yapıdan 

uzaklaştırılırlar. Her iki reaksiyon da endomannazların ve β-mannozidazların 

aktivitesini artırır (Tenkanen, 1998, de Vries ve ark., 2000, Kubicek, C. P., Druzhinina, 

I. S., 2007). Ksiloglukanın yapısında yer alan α-1,6 bağlı D-ksilozların yapıdan 

uzaklaştırılabilmesi için özel α-D-ksilozidazlara ihtiyaç duyulur. 

Pektin yapısında iki farklı tip substituent bulundurur. Bu substituentlerin ilk tipi 

ikinci ya da üçüncü pozisyondaki oksijene bağlanan asetil esterleri ile karboksil 

gruplarında yer alan metil esterleridir. Bu iki ester türü de pektinin yumuşak 

bölgelerinde yer alan D-galakturonik asid kalıntılarına bağlanır. Pektinin yapısında yer 

alan ikinci substituent tipi ise genel olarak L-arabinoz ve D-galaktozdan oluşan ve 

pektinin tüylü bölgelerinde yer alan polimerik yan zincirlerdir. Pektin metil esterazlar 

(EC 3.1.1.11) ve pektin asetil esterazlar (EC 3.1.1.-) bir çok farklı küf türünden izole 

edilmiştir ve bu enzimler poligalakturonazlarla büyük uyum içindedirler (de Vries ve 

ark., 2000). Ramnogalakturanan asetil esterazlar (EC 3.1.1.-) ve ramnogalakturonaz  ya 

da ramnogalakturonan liyazlar ile de benzer sonuçlar elde edilmiştir (de Vries ve ark., 

2000). D-galaktoz ya da L-arabinoz yan zincirlerinin yapısına genelde bir çok 

karbonhidrat ya da asid katılır. Bu zincirler endoarabinazlar (EC 3.2.1.99), 

eksoarabinazlar (EC 3.2.1.-), endo-β-1,4-galaktanazlar (EC 3.2.1.89), endo-β-1,6-

galaktanazlar (EC 3.2.1.-) ve ekzogalaktanazlar (EC 3.2.1.23) tarafından parçalanırlar. 

Terminal monosakkaridler α-L-arabinofuranozidazlar (EC 3.2.1.55) ve                         

β-galaktozidazlar (EC 3.2.1.23) tarafından yapıdan uzaklaştırılırlar, ancak yan zincirleri 

tamamen parçalayabilmek için α-L-fukozidazlar, α-glukuronidazlar gibi başka 

enzimlere de ihtiyaç duyulur. 

2.5. Trichoderma'nın Keşfi ve İzolasyonu 

Trichoderma neredeyse 200 yıl önce küf suşları taksonuna dahil edildi. Taksona 

dahil edilen Trichoderma suşu Trichoderma viride idi ve Trichoderma'ya ait diğer 

suşların bu Küf Suşu ile akraba olmadığı düşünülüyordu. Trichoderma bunu takip eden 

150 yıl boyunca zaman zaman mikotaksonomiyle ilgilenen bilim adamlarının dikkatini 

çektiyse de diğer bilim dallarının ilgi alanına giremedi. Bu durum, Amerikan ordusunun 

ikinci dünya savaşı sırasında tropik bölgelerde özellikle de güney pasifikte kullandıkları 

malzemelerin çürümeye başlamasını rapor etmesi üzerine dramatik olarak değişti. Bu 
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beklenmedik çürüme Amerikan özel birliklerini alarma geçirdi ve bu olgunun sebebini 

bulmak üzere uzun süreli bir araştırma programı başlatıldı. Bu çalışmalar sırasında izole 

edilen Trichoderma "viride" QM6a bu bölgedeki en selülolitik küflerden biri olarak 

tanımlandı. Bu çalışmaların yapıldığı sırada bütün Trichoderma suşları "T. viride" 

olarak tanımlanıyordu. QM6a suşunun eşsiz biyolojik doğasının keşfedilmesi ve suşun 

izole eden araştırmacı Elwyn T. Reese onuruna "T. reesei" olarak adlandırılması için 20 

yıl daha geçmesi gerekti. Elwyn Reese'nin Mary Madels ile Natick Enstitüsü'nde 

gerçekleştirdiği olağanüstü çalışmalar bu küfü ve onun çeşitli mutant suşlarını 

biyosentez alanındaki bir çok çalışmanın konusu haline getirdiği gibi bu küfü selülozun 

ve diğer polisakkaridlerin yapısının belirlenmesinde ve bu karbonhidratların 

katabolizmalarında rol alan mekanizmaların aydınlatanmasında rol alan bir çok 

çalışmanın da konusu haline getirdi. Reese ve Mandels'in bu çalışmaları sonucunda 

Amerikadaki, Avrupadaki ve Asyadaki bir çok laboratuar 1960'ların sonunda baş 

gösteren "petrol krizi" sırasında Trichoderma'nın selülolitik sistemini incelemeye 

başladı (Şekil 2-9 ve Şekil 2-10). 
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Şekil 2-9: Trichoderma reesei'in elektronmikroskobu altındaki görüntüsü. Fotoğraf Irma 

Salovuori, VTT Biotechnology, tarafından çekilmiştir. 

 

Reese ve Mandels'in bu çalışmaları yaptığı esnada Rifai ve Webster da Exeter'da 

(İngiltere) Trichoderma taksonomisi hakkında bir yaklaşımda bulundular ve dokuz 

farklı Trichoderma suşu tanımlamayı başardılar. Seçilen suşlar hakkında elde edilen en 

önemli bulgulardan biri yayınlarda çoğunlukla "T. harzianum" ya da "T. viride" olarak 

geçen suşun bitkiler için patojenik olan küflerin üremesini engelliyor olması ve bu 

nedenden dolayı biyokontrol ajanı olarak kullanılmasıydı. Bu alan günümüzde 

Trichoderma hakkında en çok araştırma yapılan ikinci alanı oluşturmaktadır (Kubicek 

ve Harman, 1998, Volüm II). 
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Şekil 2-10: Trichoderma reesei'in elektronmikroskobu altındaki görüntüsü. Fotoğraf 

www.afmb.univ-mrs.fr/IMG/jpg/trichoderma.jpg internet sitesinden alınmıştır. 

 

2.6.  Trichoderma reesei'nin Endüstriyel Mutantları ve Rekombinant Suşları 

1980'li yıllarda Trichoderma reesei endüstride kullanılmaya başlanmıştır. 

Trichoderma'ya ait selülazlar ilk hayvan yemi endüstrisinde ve aralarında meyve 

sularının beraklaştırılmasının da bulunduğu bazı gıda uygulamalarında kullanılmıştır. 

Son on senede selülotik enzimlerin, bunlara Trichoderma'nın ürettiği selülazlar da 

dahildir, endüstrideki kullanımı büyük ölçüde artmıştır. Bu artıştaki en büyük pay tekstil 

endüstrisine aittir. Bugün selülazlar ve hemiselülazlar dünya enzim piyasasının %20'sini 

oluşturmaktadır ve bu enzimlerin kayda değer kısmı Trichoderma'ya aittir. 

Endüstride kullanılan ilk Trichoderma suşları selülaz üretimi artırılmış 

mutantlardı. Bu mutogenetik çalışma selülozik artıkların glukoza parçalanmasının 

sağlanması ve elde edilen glukozun etanol fermentasyonunda kullanılması amacıyla 

yapılmıştır. Ancak, bu fermentasyonunun hala ticari uygulaması yoktur. Trichoderma 

reesei'in selülazları ve hemiselülazları yem, gıda, tekstil ve kağıt endüstrilerinde 

kullanılmaktadır. Bu uygulamaların amacı selülozik ipliklerin yapısını değiştirmektir.  

http://www.afmb.univ-mrs.fr/IMG/jpg/trichoderma.jpg
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Enzimlerin ve proteinlerin endüstriyel üretiminde bu ürünlerin ortama salınması 

ve ortamda birikmesi önemli parametrelerdir. Suşların iyileştirilmesi için kullanılan 

klasik yöntemlerden olan mutagenez ve sınıflandırmanın yanı sıra fermentasyon 

koşullarının değiştirilmesi de biriken protein miktarını kayda değer şekilde artırmıştır. 

T. reesei iyileştirilmiş kültür koşullarında kültür ortamına 40 g/l'ye kadar varan 

miktarlarda protein salgılar (Durand ve ark., 1998b). T. reesei tarafından sentezlenen 

ana protein ailesi selülazlardır ve selülazlar içinde de en fazla sentezlenen enzim, tek bir 

gen tarafından kodlanan, sellobiyohidrolaz I (CBHI)'dir. Günümüzde hem suşları 

iyileştirerek biriken ürün mikatarını artırmak hem de bazı özel uygulamalar için daha iyi 

karışımlar üretebilmek amacıyla genetik mühendisliğinden yararlanılmaktadır. T. reesei 

tarafından üretilen protein miktarını artırmak için etkin gen ekspresyon sistemlerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. T. reesei'de iyi indüklenebilen cbh1 promoterinin kullanılması 

üretilen homolog ya da heterolog küf proteini miktarını litre başına bir kaç gramdan litre 

başına iki basamaklı rakkamlara çıkarmıştır. İstenilen özelliği uzun süre koruyabilen 

rekombinant suşlar elde edebilmek için transformasyonu gerçekleştirirken kullanılan 

DNA'nın küfün genomuna ilave edilmesi gerekmektedir. 

T. reesei'nin QM6a (Mandels ve Reese, 1957) suşu günümüzde endüstriyel 

olarak selülaz üretiminde kullanılan suşların çıkış noktasını oluşturmaktadır. 1970'lerin 

başında T. reesei'nin mutant suşu QM9414 Natick Laboratuarı'nda, (ABD) Mandels 

(1975) tarafından izole edilmiştir. QM9414 suşunun daha sonradan bir çok laboratuarda 

çeşitli mutasyonlara uğratılması sonucunda yüksek enzim üretme kapasitesine sahip 

çeşitli suş serileri elde edilmiştir. Rutgers Üniversitesi tarafından üretilen suşlar QM6a 

ailesinden gelmektedirler ve yüksek enzim üretim kapasitesine sahip T. reesei suşları 

içinde ayrı bir yere sahiptirler. T. reesei'ye ait çeşitli selülaz mutant serileri ve üretim 

amaçları Tablo 2-1'de sıralanmıştır (Kubicek ve Harman, 1998, Volüm II). 
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Tablo 2-1: T. reesei'ye ait çeşitli selülaz mutant serileri. 

Mutant Seri Amaç Kaynaklar 

Amerikan ordusu Natick Laboratuarı, ABD             

QM6a'dan aralarında QM9414'ün de bulunduğu Natick 

mutantlarının eldesi 

Üretilen selülaz miktarının artırılması ve katabolik baskılanmaya 

dirençli selülaz üretimi 

Mandels ve ark., 1971; Mandels, 1975; Gallo ve 

ark., 1978; Andreotti ve ark., 1980 

Rut-C30'dan MCG 80'in eldesi Rutgers Üniversitesi, 

ABD                                                                             

QM6a'dan Rutgers mutantlarının eldesi 

Üretilen selülaz miktarının artırılması ve katabolik baskılanmaya 

dirençli ve konstitutif selülaz üretimi; β-glukozidaz üretiminin 

artırılması 

Montenecourt ve Eveleigh, 1977 ve 1979; 

Montenecourt, 1983; Sheir-Neiss ve 

Montenecourt, 1984 

Gulbenkian Enstitütüsü, Portekiz                      

QM9414'ten MG suşlarının eldesi 
Artırılmış ve baskılanmış β-glukozidaz üretimi Beja De Costa ve van Uden, 1980 

Teknik Araştırma Merkezi, Finlandiya               

QM9414'ten VTT serisinin eldesi 
Selülaz üretiminin artırılması 

Nevalainen ve ark., 1980; Bailey ve Nevalainen, 

1981 

Cetus Koorparatifi, ABD                                

QM9414'ten L serisinin eldesi 
Konstitutif selülaz ve β-glukozidaz üretimi Shoemaker ve ark., 1981 
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Tablo 2-1'in devamı. 

Mutant Seri Amaç Kaynaklar 

Slovak Bilim Akademisi, Slovakya              

QM9414'ten Slovak serilerinin eldesi 

Üretilen selülaz ve β-glukozidaz miktarlarının artırılması ve katabolik 

baskılanmaya dirençli selülaz ve β-glukozidaz üretimi 
Farkaš ve ark., 1981; Labudova ve Farkaš, 1983 

Hindistan Teknoloji Enstitüsü                        

QM9414'ten C suşlarının eldesi 
Konstitutif selülaz üretimi Mishra ve ark., 1982 

Cayla Laboratuarları                              

QM9414'ten CL serilerinin eldesi 

Üretilen selülaz ve β-glukozidaz miktarlarının artırılması ve katabolik 

baskılanmaya dirençli, kostitutif selülaz ve β-glukozidaz üretimi 
Durand ve ark., 1984 ve 1988a 

Kyowa Hakko Kogyo firması, Japonya QM9414'ten 

Kyowa serilerinin eldesi 

Üretilen selülaz miktarının artırılması ve katabolik baskılanmaya 

dayanıklı selülaz üretimi; artırılmış β-glukozidaz üretimi 
Kawamori ve ark, 1985 ve 1986 
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2.7. Trichoderma reesei Tarafından Hemiselülozun Parçalanmasının Enzimolojisi 

Trichoderma ailesine dahil olan suşlar sadece en iyi selülaz üretimine sahip 

suşlar olarak tanımlanmazlar, bu suşlar aynı zaman aralarında hemiselülotik enzimlerin 

de yer aldığı başka bir çok polisakkarid hidrolazlarını da yüksek seviyede üretirler. Bu 

enzimler "hemiselülaz"lar olarak adlandırılır. Hemiselülazlar hücre duvarında yer alan, 

burada selülozla yakın ilişki içinde bulunan ve aynı zamanda da selülozik olmayan bitki 

polisakkaridlerini parçalarlar (Eriksson ve ark., 1990). 

Trichoderma ailesine dahil olan bütün suşlar özellikle aralarında                  

endo-β-1,4-ksilanazın (EC 3.2.1.8), β-ksilozidazın (EC 3.2.1.37) ya da diğer adı ile 

ekzo-β-ksilanazın, α-glukuronidazın (EC3.2.1.131), α-arabinofuranozidazın               

(EC 3.2.1.55), asetilksilan esterazın (EC 3.1.1.72) ve feruloilesterazın ya da diğer adı ile 

p-kumaroilesterazın da bulunduğu ksilanotik enzimleri üretirler. Trichoderma'nın 

ürettiği bir çok enzim başarı ile saflaştırılmış, karakterize edilmiş ve bu enzimlere ait 

olan genler izole edilip sekanslanmıştır. Trichoderma türüne ait üç ksilanaz kristalize 

edilmiştir ve bu enzimlerin dördüncül yapıları belirlenmiştir. Trichoderma ailesine ait 

suşlar tarafından üretilen ksilanolitik sistemler genelde T. reesei'ye aittir. T. reesei'ye ait 

ksilanolitik sistem enzimleri hücre duvarının hidrolizinden sorumlu enzimler arasında 

en iyi karakterize edilmiş enzimlerdir (Tablo 2-2; Da Silva Carvalho ve ark., 1992; 

Dean ve ark., 1989; Gomez ve ark., 1989; Raghukumar ve ark., 1994; Todorovic ve 

ark., 1988, van Tilburg ve Thomas, 1993).  
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Tablo 2-2:Trichoderma reesei Rut C-30 suşuna ait olan hemiselülazların özellikleri. 

Enzim 
Aktivitesi 

Enzimin 
Adı 

Genin 
Adı 

Molekül 
Kütlesi 
(kDa) a 

pI pH   
Optimumu 

Oligosakkaridlere 
karşı aktivitesi 

Polisakkaridlere 
karşı aktivitesi Notlar Kaynaklar 

Endo-β-1,4-

ksilanaz XYNI xyn1 19 5.5 4.0-4.5   

Glikozil hidrolaz ailesi 11, 

enzimin üç boyutlu yapısı 

biliniyor 

1-4 

XYNII xyn2 20 9.0 5.0-5.5   

Glikozil hidrolaz ailesi 11, 

enzimin üç boyutlu yapısı 

biliniyor 

1, 2, 5, 6 

Endo-β-1,4-

mannanaz 
MANI man1 51 3.6-5.4 3.5-5.0   

Glikozil hidrolaz ailesi 11, bir 

selüloz bağlayıcı bölge içeriyor 
7-9 

β-ksilozidaz BXL1 βxl1 100 4.7 4.0 +++ + Glikozil hidrolaz ailesi 3 10-12 

β-glukozidaz BGL1 

BGL2 

βgl1 

βgl2 

71 

114 

8.7 

4.8 

4.6 

4.0 

+++ 

+++ 

- 

- 
Glikozil hidrolaz ailesi 3 

13, 14 

14 
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Tablo 2-2'nin devamıdır. 

Enzim 
Aktivitesi 

Enzimin 
Adı 

Genin 
Adı 

Molekül 
Kütlesi 
(kDa) a 

pI pH   
Optimumu 

Oligosakkaridlere 
karşı aktivitesi 

Polisakkaridlere 
karşı aktivitesi Notlar Kaynaklar 

α-L-arabino-

furanozidaz 
ABF1 abf1 53 7.5 4.0 +++ +++ Glikozil hidrolaz ailesi 54 11, 15 

α-galaktozidaz AGL1 

AGL2 

AGL3 

agl1 

agl2 

agl3 

50 

80 

66 

5.2 

- 

- 

4.0 

3.5-4.5 

3.5-4.5 

+++ 

++ 

+ 

+ 

(+) 

(+) 

Glikozil hidrolaz ailesi 27 

Glikozil hidrolaz ailesi 36 

Glikozil hidrolaz ailesi 27 

16-18 

18 

18 

α-glukuronidaz GLR1 glr1 91 5.0-6.2 4.5-6.0 +++ (+) Yeni bir glikozil hidrolaz ailesi 19, 20 

Asetil esteraz AE  45 6.0, 6.8 5.5 ++ - 
Ksilo- ve mannooligosakkridler 

üzerinde etkili 
21-23 

Asetilksilan 

esteraz 
AXE1 axe1 34 6.8, 7.0 5.0-6.0 +++ +++ 

Bir selüloz bağlayıcı bölge 

içermektedir 
22, 24, 25 

Kaynaklar: 1) Tenkanen ve ark., 1992; 2) Törrönen ve ark., 1992; 3) Suominen ve ark., 1992; 4) Törrönen ve Rouvinen, 1995; 5) Saarelainen ve ark., 1993; 6) Törrönen ve ark., 1994;                  

7) Stålbrand ve ark., 1993; 8) Arisan-Atac ve ark., 1993; 9) Stålbrand ve ark., 1995; 10) Poutanen ve Puls, 1988; 11) Margollles-Clark ve ark., 1996c; 12) Herrmann ve ark., 1997; 13) Barnett ve 

ark., 1991; 14) Chen ve ark., 1992; 15) Poutanen, 1988; 16) Zeilinger ve ark., 1993; 17) Kachurin ve ark., 1995; 18) Margolles-Clark ve ark., 1996b; 19) Siika-Aho ve ark., 1994; 20) Margolles-

Clark ve ark., 1996a; 21) Poutanen ve Sundberg, 1988; 22) Poutanen ve ark., 1990; 23) Tenkanen ve ark., 1993; 24) Sundberg ve Poutanen, 1991; 25) Margolles-Clark ve ark., 1996d.
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2.8. Trichoderma ressei'nin L-arabinoz Katabolizması 

Trichoderma reesei selüloz ve hemiselüloz gibi bitki hücre duvarı 

polisakkaridlerini başarı ile parçalayabilen bir saprofit küftür (Kubicek ve Harman, 

1998). Aralarında örneğin ksilan, galaktoglukomannan ve ksiloglukanın da bulunduğu 

hemiselülozlar selülozdan sonra bitki hücre duvarında en sık bulunan polisakkaridlerdir 

(Eriksson ve ark., 1990). Hemiselülozların büyük bölümünü pentozlar (D-ksiloz,          

L-arabinoz) ve heksozlar (D-galaktoz, D-mannoz ve D-glukoz) gibi basit şekerler 

oluşturur. Pentozlar ve heksozlar hemiselülozun yapısında değişik oranlarda ve 

konfigürasyonlarda bulunurlar. Hücre duvarında yer alan değişik polisakkaridlerin 

enzimatik parçalanması çok iyi anlaşılmış olmasına rağmen (de Vries ve Visser, 2001; 

Gamauf ve ark., 2007), elde edilen monomerlerin çeşitli metabolizma yolları ile 

katabolize edilmesi hakkındaki bilgi hala sınırlıdır. Küflerde D-ksiloz ve L-arabinoz 

pentozları birbirleri ile bağlantılı bir metabolizma yolu üzerinden parçalanmaktadır.  

L-arabinoz T. reesei'nin xyl1 geni tarafından sentezlenen L-arabinoz redüktaz  

(aldoz redüktaz, EC 1.1.1.21) enziminin kofaktör olarak NADPH kullandığı reaksiyon 

ile L-arabinitole indirgenir. L-arabinitol ise bu yolun ikinci adımında lad1 geninin 

kontrolü altında olan L-arabinitol dehidrojenaz enzimi ve kofaktör olarak da NAD+ 

kullanılarak L-ksilüloza dönüştürülür. L-ksilüloz bir indirgenme reaksiyonu ile ksilitole 

indirgenir. Bu indirgenme reaksiyonunun kofaktörü NADPH'dır, ancak bu reaksiyonu 

katalizleyen gen henüz tanımlanmamıştır. Ksilitol bu katabolik yolun bir sonraki 

adımında xdh1 geni tarafından kodlanan ksilitol dehidrojenazla D-ksilüloza 

dönüştürülür. Katabolizmanın bir sonraki basamağını ise D-ksilüloz kinaz enzimi 

katalizler ve reaksiyon sonucunda pentoz fosfat yoluna girecek D-ksilüloz 5-fosfat 

oluşur. Bu reaksiyonu kontrol eden gen xki1'dir ve reaksiyon esnasında 1 ATP harcanır 

(Şekil 2-10).  

Bu reaksiyonların biyokimyasal olarak nasıl gerçekleştiği Penicillium 

chrysogenum küfünde yaklaşık yarım yüzyıl önce bulunmuştur (Chiang ve Knigh, 1959 

ve 1961). D-ksiloz redüktazı (aldoz redüktaz, EC 1.1.1.21) kodlayan gen Aspergillus 

niger'den (Hasper ve ark., 2000) ve Neurospora crassa'dan (Woodyer ve ark., 2005) 

klonlanmıştır. L-arabinoz redüktaz ise şimdiye kadar sadece A. niger'den 

saflaştırılmıştır (De Groot ve ark., 2005). Bu metabolizma yollarının daha sonraki 

basamaklarında görev alan enzimleri kodlayan bir çok gen biyoteknololojik açıdan 
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oldukça önemli olan A. niger ve T. reesei küfünde karakterize edilmiştir. Bu 

basamaklarda görev alan genler arasında bir L-arabinitol 4-dehidrojenaz (LAD1;        

EC 1.1.1.12; Richard ve ark., 2001; Pail ve ark., 2004), bir L-ksilüloz redüktaz          

(EC 1.1.1.10; Richard ve ark., 2002), bir L-ksilüloz redüktaz (XDH1; EC 1.1.1.9, 

Seiboth ve ark., 2003) ve bir D-ksilüloz kinaz (EC 2.7.1.17, vanKuyk ve ark., 2001) 

karakterize edilmiştir. 

Ksi
hidrojenaz
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de
EC 1.1.1.9

L-arabinoz

L-arabinitol

L- luloksi z

NAD  
+

NADH 
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+

Aldoz
edüktazr

EC 1.1.1.21
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+
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EC 2.7.1.17
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ATP 
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L-
red

ksiluloz
üktaz

EC 1.1.1.10

NADPH 

NADP  
+

xyl1
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?
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xki1

D-ksiloz

NADPH 

NADP
+
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xyl1
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EC 1.1.1.21

 

Şekil 2-11: Pentoz katabolizmasının şematik gösterimi, bu katabolizmada görev alan 
genler ve sentezledikleri enzimler. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmanın bir bölümü Viyana Teknik Üniversitesi, Institut für 

Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Technologische Biowissenschaften'de 

gerçekleştirilmiştir. 

3.1. Çalışmada Kullanılan Küf Suşları 

Bu çalışma sırasında Trichoderma reesei'ye ait kontrol suşu olarak QM9414 

(ATCC26921) kullanıldı. Bu çalışmada kullanılan mutant suşlar aşağıda sıralanmıştır. 

• ∆xyr1   Selülaz ve hemiselülaz enzimlerirnin genel  

               kontrolünden sorumlu geni mutasyona uğratılmış 

    suştur. 

• ∆lad1   L-arabinitol dehidrojenaz geni mutasyona  

    uğratılmış suştur. 

•  ∆xyl1   Aldoz redüktaz geni mutasyona uğratılmış suştur. 

• ∆xdh1   Ksilitol dehidrojenaz geni mutasyona uğratılmış 

    suştur. 

•  tef1:xyl1/∆xyr1 Selülaz ve hemiselülaz enzimleirinin genel  

    kontrolünden sorumlu geni mutasyona uğratılmış 

    ve aldoz redüktaz geni konstitutif olarak aktive

     edilmiş suştur. 

Deneylerin büyük bir kısmında T.reesei'nin kontrol suşu QM9414 ve mutant 

suşları ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 ve tef1:xyl1/∆xyr1 kulanılmıştır. ∆xdh1 mutant suşundan ilk 

sıvı kültür deneylerinde yararlanılmıştır. 

3.2. Kullanılan Gereçler 

1. Buz makinesi (AF 80 AS-E, Scotman) 

2. -80 ºC'lik derin dondurucu (Ultima II, Revco) 

3. -20 ºC'lik derin dondurucu (Bauknecht) 

4. +4 ºC'lik soğuk dolap (Eurotech) 
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5. +4 ºC'lik soğuk dolap (VWR International) 

6. Çalkalamalı ısı bloğu (Thermo Compact 5350, Eppendorf Themomixer 

Compact) 

7. Çalkalamalı inkubatör (Unitron, HT) 

8. Çalkalamalı su banyosu (GFL 1083, Gesellschaft für Labortechnik mbH) 

9. Dijital ısı bloğu (Heatblock II, VWR) 

10. Elektroforez için güç kaynağı (Power Pac Basic, Biorad) 

11. Etüv (Heraeus) 

12. Pastör fırını (ED 115, Binder) 

13. Fotoğraf baskı makinesi (P91, Mitsubishi) 

14. Fotoğraf çekimi için ışık kaynağı (RB 5000, Kaiser) 

15. Fotometre (Biolog) 

16. Fotometre (U-1100, Hitachi) 

17. Hamilton enjektörü (Gastight®, Hamilton Co. Reno) 

18. Hassas terazi (A 120S, Sartorius Analytic) 

19. Hibridizasyon fırını (OV1, Biometra) 

20. Hibridizasyon fırını ısı kontrol ünitesi (SR71, Shimaden) 

21. Isı bloğu (TR3 CM220, Hybaid Omni Gene) 

22. İnkubasyon dolabı (B, Heraeus) 

23. Jel görüntüleme sistemi (GelDoc 2000, Biorad) 

24. Masa tipi satrifüj (110, Sigma) 

25. Masa tipi santrifüj (1-13, Sigma) 

26. Masa tipi santrifüj (3K15, Sigma) 

27. Manyetik karıştırıcı (Heidolph) 

28. Manyetik karıştırıcı (RO, IKA MAG) 

29. Mikrodalga fırın (Samsung) 
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30. Mikrosantrifüj (PC-100, Fuge-One) 

31. Mini-Protean 3 (Bio-Rad Laboratries) 

32. Nanodrop Spektrofotometresi (ND-1000, NanoDrop Technologies) 

33. Orbital çalkalayıcı (VXR, IKA-Vibrax) 

34. Otoklav (Zirbus Technology) 

35. Otoklav (Certoclav, Kelomat) 

36. PCR aleti (Biometra Personal Cycler, Biotron) 

37. PCR aleti (iCycler, Biorad) 

38. PCR aleti (T3 Thermocycler, Biometra) 

39. pH metre (PHM 82, Radiometer) 

40. Pipet takımı (Gilson) 

41. Pipet takımı (Pipetman) 

42. SDS-PAGE jel elektroforezi cihazı (Power Pac 1000, Biorad) 

43. SDS-PAGE jel tarayıcı (Powerlook 2100XL, Biorad) 

44. Soğutmalı santrifüj (1-15K, Sigma) 

45. Soğutmalı santrifüj (3K30, Sigma) 

46. Sonikatör (Bandelin Sonoplus HD 60, Bandelin Electronic) 

47. Sonikatör güç kaynağı (UW 60, Bandelin Electronic) 

48. Su banyosu (21 DT, Heto DT Hetotherm) 

49. Su sistemi (Aquatron) 

50. Terazi (VI, Acculab) 

51. UV Spektrofotometresi (SPG-400, Pye Unicam) 

52. Vakum pompalı filtre sistemi (Sartorius) 

53. Vorteks karıştırıcı (G-560E, Vortex-Genie 2 Scientific Industries) 

54. Vorteks karıştırıcı (100-2400, Vortex Merck Eurolab) 

55. Vorteks karıştırıcı (VF2, Janke & Kunkel) 
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56. Yazıcı (641, United Technologies Packhard) 

 

3.3. Kullanılan Sarf Malzemeleri 

1. Cam yünü mikrofibre filtre kağıdı (Whatman) 

2. Kuvars küvet (UV-6040, Hellma) 

3. Miracloth (Calbiochem) 

4. Northern Blotting membranı (Biodyne®, Pall Corporation) 

5. Plastik küvet (UV-Cuvette macro, Plastibrand) 

6. Plastik küvet (disposable cuvettes semi-micro, Plastibrand) 

7. Tek kullanımlık steril filtre (Iwaki Glass) 

8. Tek kullanımlık enjektör (Braun) 

9. Whatman kağıdı (Carl Roth GmbH) 

10. Tek kullanımlık skalpel (Braun) 

3.4. Kullanılan Kimyasal Maddeler 

3.4.1. Kimyasal Maddeler 

1. Agaroz-Agaroz (Merck) 

2. Agaroz noble (Becton, Dickinson and Company) 

3. Ammonyum asetat (Sigma-Aldrich Chemie GmbH) 

4. Ammonyum persülfat (APS) (Sigma) 

5. Ammonyum sülfat (Carl Roth GmbH) 

6. Ampisilin sodyum tuzu (Carl Roth GmbH) 

7. Asetamid (Merck-Schuchardt) 

8. Bradford çözeltisi (Biorad) 

9. Brillant-Blue R 250 (Serva) 

10. BSA (Carl Roth GmbH) 

11. Çinko sülfat heptahidrat (Merck) 
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12. Demir (II) sülfat heptahidrat (Merck) 

13. DEPC (Sigma) 

14. DEPC (Carl Roth GmbH) 

15. D-galaktoz (Sigma) 

16. Disodyum hidrojen fosfat dihidrat (Merck) 

17. D-ksiloz (Merck) 

18. D-mannoz (Sigma) 

19. D-mannitol (Fluka BioChemika) 

20. dNTP karışımı (Promega) 

21. D-sorbitol (Usb Corporation) 

22. EDTA (Carl Roth GmbH) 

23. Etanol (Merck) 

24. Etidyumbromür (Sigma) 

25. Fenol pH 4.0 (AppliChem BioChemica) 

26. Fenol pH 8.0 (AppliChem BioChemica) 

27. FF inokulasyon sıvısı (Biolog Hayward) 

28. Fikoll 400 (Sigma) 

29. Formaldehid çözeltisi (Merck) 

30. Formamid (Merck) 

31. Fosfor [α-32 P] (GE Healthcare) 

32. Fosfor [α-32 P] (Hartmann Analytic) 

33. Fosfor [α-32 P] (Perkin Elmer) 

34. Galaktitol (Sigma) 

35. Geliştirme çözeltisi (Kodak) 

36. Glasiyal asetik asid (Carl Roth GmbH) 

37. Gliserin (Carl Roth GmbH) 
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38. Glisin (Carl Roth GmbH) 

39. Glisilglisin (Sigma Aldrich Chemie GmbH) 

40. Guanido tiyosiyanat (Carl Roth GmbH) 

41. ITPG (Sigma) 

42. İzoamil alkol (Merck) 

43. İzopropanol (Merck) 

44. Jel elektroforezi için agaroz (Starlab GmbH) 

45. Kalsiyum klorür dihidrat (Merck) 

46. Kalsiyum klorür dihidrat (Sigma) 

47. Kloroform (Carl Roth GmbH) 

48. Ksilan (Sigma) 

49. Ksilitol (Fluka BioChemika) 

50. L-arabinoz (Sigma) 

51. L-arabinitol (Alfa Aesar) 

52. Magnezyum klorür, 25 mM (Promega) 

53. Magnezyum sülfat heptahidrat (Carl Roth GmbH) 

54. Magnezyum sülfat (II) monohidrat (Sigma-Aldrich Chemie GmbH) 

55. Malt ekstresi (Merck) 

56. Mangan (II) sülfat monohidrat (Merck) 

57. Maya ekstesi (Carl Roth GmbH) 

58. 2-merkaptoetanol (Merck) 

59. Metanol (Carl Roth GmbH) 

60. Moleküler biyoloji için DEPC ile muamele edilmiş su (Carl Roth GmbH) 

61. MOPS (Carl Roth GmbH) 

62. NAD+ serbest asid formunda (Roche Diagnostics GmbH) 

63. NADP (Roche) 
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64. NADP disodyum tuzu (Carl Roth GmbH) 

65. NADPH tetrasodyum tuzu (Roche) 

66. 4-nitrofenil-α-D-galaktopiranozid (Sigma) 

67. 4-nitrofenil-α-L-arabinopiranozid (Sigma) 

68. 4-nitrofenil-β-L-arabinopiranozid (Sigma) 

69. N,N,N′,N′-tetrametiletilendiamin (TEMED) (Carl Roth GmbH) 

70. Pankreatik olarak parçalanmış kazein peptonu (Merck) 

71. Patates dekstroz agarı (Becton, Dickinson and Company) 

72. Polietilenglikol 4000 (Merck Schuchardt) 

73. Polietilenglikol 6000 (Merck) 

74. Polivinil polipirolidon (Sigma) 

75. Potasyum asetat (Carl Roth GmbH) 

76. Potasyum hidrojen fosfat (Merck) 

77. Potasyum sodyum tartarat (Merck) 

78. RNAse A (Macherey-Nagel) 

79. Sabitleyici çözelti (Kodak) 

80. SDS (Carl Roth GmbH) 

81. SDS sodyum tuzu (Merck Schuchardt) 

82. Sitrik asid monohidrat (Carl Roth GmbH) 

83. Sodyum asetat (Merck) 

84. Sodyum hidroksit (Merck) 

85. Sodyum klorür (Carl Roth GmbH) 

86. Streptomyces hygroscopicus'dan elde edilmiş higromisin B (Fluka 

BioChemika) 

87. Su (Merck) 

88. Sülfirik asid (Merck) 
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89. Trisodyum sitrat dihidrat (Carl Roth GmbH) 

90. Tris tamponu (Amresco Solon) 

91. TritonX 100 (Baker Analyzed Reagent) 

92. Tween 80 (Merck) 

93. Üre (Merck) 

94. Xgal (Carl Roth GmbH) 

3.4.2. Kullanılan Enzimler, Markerler ve Vektör Sistemleri 

1. ApaI (Fermentas) 

2. EcoRI (Fermentas) 

3. HindIII (Fermentas) 

4. SalI (Fermentas) 

5. XhoI (Fermentas) 

6. Gene Ruler 1 kb DNA markeri (Fermentas) 

7. 5x Go Taq Flexi DNA polimeraz tamponu (Promega) 

8. Go Taq DNA polimeraz (Promega) 

9. HindIII (Fermentas) 

10. Hücre parçalayıcı enzimler (Sigma) 

11. Klenow polimeraz (Fermentas) 

12. Page ruler protein markeri (Fermentas) 

13. pGEM-T easy vektör sistemi I (Promega) 

3.4.3. Kullanılan Kitler 

1. QIAquick jel ekstraksiyon kiti (Qiagen) 

2. QIAquick PCR ürünleri saflaştırma kiti (Qiagen) 

3. QIAquick nükleik asid uzaklaştırma kiti (Qiagen) 

4. PureYield™ plasmid midiprep sistemi (Promega) 
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3.4.4. Kullanılan Primerler 

Gen İsmi   Amino Asid Dizilimi (5´-3´)*   Boyu 

bxyl1  bXYLfw GACACTTGCCACGCTCACAC 

bXYLrv  CGAAGGTGAAGACGGGAATC  1922 bç 

abf1  aBF1rv AGCTTCCCTGGCCGTTAATG 

aBF1fw AGGCTCTCTCGTTGCTGCTG  1310 bç 

abf2  aBF2fw TGCCGTTGTGCTGAGCTTTG 

aBF2rv  TGGTCGATAGGGCAAGAGGC  925 bç 

abf3  aBF3fw GTGACATCTACGCATCTGG 

  aBF3rv GTTGAAGTGACGCCAGTAG  1346 bç 

18S rRNA 18sfw  GGTGGAGTGATTTGTCTG 

18srv  CTTACTAGGGATTCCTCG  300 bç 

tef1  tef1Xhofw GCCTCGAGGGACAGAATGTAC  

tef1ClaSalrv     

 TAGTCGACATCGATGACGGTTTGTGTGATGTAGCGTG 

xyl1  xyl1Cla1fw TAATCGATGGCGTCTCCCACGCTCAAG 

xyl1HindIIIrv TGAAGCTTGCAGACAGATTGACCGCACAAC  

3.5. Kullanılan Çözeltiler ve Tamponlar 

3.5.1. Restriksiyon Enzimlerine Ait Tamponlar 

1. R tamponu (1x Buffer Red, Fermentas) 

2. B tamponu (1x Buffer Blue, Fermentas) 

3. O tamponu (1x Buffer Orange, Fermentas) 

4. EcoRI tamponu (Unique Buffer, Fermentas) 

3.5.2. 50xİz Elementi Çözeltisi 

250 mg/l FeSO4·7H2O  

80 mg/l MnSO4·H2O  

70 mg/l  ZnSO4·7H2O    

100 mg/l  CoCl2·2H2O    
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 Çözelti hacmine tamamlandıktan sonra çözeltinin pH'sı derişik H2SO4 ile 2.0'ye 

ayarlandı. 

3.5.3. Jelleri Yüklemede Kullanılan Boya Çözeltileri 

1. 6x jel yükleme boya çözeltisi (Fermentas) 

3.5.4. Ampisilin Stok Çözeltisi 

10 g  Ampisilin sodyum tuzu 

100 ml  %50'lik etanol 

Çözelti hazırlandıktan sonra steril bir filtreden geçirildi ve -20ºC'lik derin 

dondurucuda saklandı. 

3.5.5. 20xSSC  

175.3 g NaCl 

88.2 g  Trisodyum sitrat dihidrat 

800 ml  Distile H2O 

Çözeltinin pH'sı 1 M HCl ile pH 7.0'ye ayarlandı ve çözelti distile su ile 1 l'ye 

tamamlandı. 

3.5.6. 0.5 M EDTA  

18.6 g  Na2EDTA·2 H2O 

70 ml  Distile H2O 

Çözeltinin pH'sı 10 M NaOH ile pH 8.0'e ayarlandı ve çözelti distile su ile     

100 ml'ye tamamlandı. 

3.5.7. 50xTAE Tamponu 

242 g  Tris 

57.1 ml Glasiyal asetik asid 

100 ml  0.5 M EDTA, pH 8.0 

Çözelti distile su ile 1 l'ye tamamlandı ve pH'sı 10 M NaOH ile 8.5'e ayarlandı. 

 

 



42 

 

3.6. Besiyerleri 

3.6.1. Sıvı Besiyerleri 

• MA sıvı besiyeri (Mandels ve Andreotti, 1978) 

17.799 g/l Na2HPO4.2H2O 

 1.4 g/l  (NH4)2SO4 

 2.0 g/l  KH2PO4 

 0.3 g/l  MgSO4.7H2O 

 0.4 g/l  CaCl2.2H2O 

 20 ml/l  50 x iz elementleri çözeltisi 

 1.0 g/l   Pankreatik olarak parçalanmış kazein peptonu 

 0.3 g/l  Üre  

 0.2 g/l  Tween 80 

 10 g/l   Karbon kaynağı 

Çözelti hacmine tamamlandıktan sonra pH'sı sitrik asid ile 5.0'e ayarlandı.  

• Yer değiştirme deneylerinde kullanılan ön kültür için sıvı besiyeri 

Önkültür için kullanılan sıvı besiyeri karbon kaynağı olarak %1 gliserin içeren 

Mandels Andreotti sıvı besiyeridir.  

• Yer değiştirme deneylerinde kullanılan sıvı besiyeri 

17.799 g/l Na2HPO4.2H2O 

 1.4 g/l  (NH4)2SO4 

 2.0 g/l  KH2PO4 

 0.3 g/l  MgSO4.7H2O 

 0.4 g/l  CaCl2.2H2O 

 20 ml/l  50x İz elementleri çözeltisi 

10 g/l   İndüksiyon için gerekli karbon kaynağı 

Çözelti hacmine tamamlandıktan sonar pH'sı sitrik asid ile 5.0'e ayarlandı. 
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3.6.1.1. Luria Bertani (LB) Sıvı Besiyeri (Sambrook ve ark., 1989) 

• LB sıvı besiyeri  

%1.0 Pankreatik olarak parçalanmış kazein peptonu 

%0.5 Maya ekstresi 

%1.0 NaCl 

çözelti otoklavda 121ºC'de 20 dakika sterilizasyon işlemine tabi tutuldu. Steril 

çözelti oda sıcaklığında saklandı. 

• Ampisilin içeren LB sıvı besiyeri 

%1.0 Pankreatik olarak parçalanmış kazein peptonu 

%0.5 Maya ekstresi 

%1.0 NaCl 

çözelti otoklavda 121ºC'de 20 dakika sterilizasyon işlemine tabi tutuldu. Çözelti 

soğuduktan sonra çözeltiye steril bir ortamda ampisilin stok çözeltisinden ilave edildi 

(100 µl ampisilin stok çözeltisi/100 ml LB sıvı besiyeri). 

3.6.2. Katı Besiyerleri 

• Patates dektroz agarozu (PDA) 

39 g Patates dekstroz agarozu  

1 l Distile H2O 

Hazırlanan çözelti otoklavda 121ºC'de 20 dakika sterilizasyon işlemine tabi 

tutuldu. Steril çözelti her bir Petri kabına 20 ml çözelti denk gelecek şekilde 

paylaştırıldı ve soğumaya bırakıldı. 

• Arpa ekstresi agarozu 

%3.0  Arpa ekstresi 

%1.5  Agaroz-agaroz 

içerecek şekilde hazırlanan çözelti otoklavda 121ºC'de 20 dakika sterilizasyon 

işlemine tabi tutuldu. Steril çözelti her bir Petri kabına 20 ml çözelti denk gelecek 

şekilde paylaştırıldı ve soğumaya bırakıldı. 
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• Minimal ortam katı besiyeri 

10 g/l  KH2PO4 

 1 g/l  MgSO4.7H2O 

3 g/l  CH3COONa 

6 g/l  (NH4)2SO4 

15 g/l  Agaroz-agaroz  

20 ml/l  5 x İz elementleri çözeltisi 

10 g/l  Karbon kaynağı 

içerecek şekilde hazırlanan çözelti otoklavda 121ºC'de 20 dakika sterilizasyon 

işlemine tabi tutuldu. Steril çözelti her bir Petri kabına 20 ml çözelti denk gelecek 

şekilde paylaştırıldı ve soğumaya bırakıldı. 

• LB katı besiyeri 

%1.0 Pankreatik olarak parçalanmış kazein peptonu 

%0.5 Maya ekstresi 

%1.0 NaCl 

%1.5 Agar-agar 

çözelti otoklavda 121ºC'de 20 dakika sterilizasyon işlemine tabi tutuldu. Çözelti 

55ºC'lik su banyosunda sabit sıcaklığa getirildi. Çözeltiye steril ortamda ampisilin stok 

çözeltisinden ilave edildi (100 µl ampisilin stok çözeltisi/100 ml LB sıvı besiyeri). 

Çözelti her bir Petri kabına 20 ml çözelti denk gelecek şekilde paylaştırıldı ve soğumaya 

bırakıldı. 

3.7. Yöntemler 

3.7.1. Küf Suşlarının Üretilmesi ve Canlılığının Sağlanması 

Küf suşlarının üretilmesinde kullanılan PDA katı besiyeri bölüm 3.6.2.'de 

belirtildiği şekilde hazırlandı. Her bir Petri kabına steril bir öze yardımıyla üretilmek 

istenilen Küf suşunun agarından kesilen ufak bir parça ekildi. EkilmişPetri kapları 

28°C'lik inkübatörde 5-6 gün ya da sporlanma gözlenene kadar bekletildi. Sporlanması 

tamamlanan Petri kaplarının ağzı parafilm ile kapatıldı ve 4°C'lik soğuk dolapta 
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saklandı. Bu işlem taze sporlara ihtiyaç duyuldukça tekrarlandı. 4°C'lik soğuk dolapta 

saklanan küf suşları 2 ayda bir taze besiyerlerine aktarılarak küf suşlarının canlılığını 

sürdürmesi sağlandı. 

3.7.2. İnokulum 

3.7.2.1. Kullanılan Çözeltiler 

• Steril tuz çözeltisi 

%0.9  NaCl     

%0.05  Tween 80   

içerecek şekilde hazırlanan çözelti otoklavda 121ºC'de 20 dakika sterilizasyon 

işlemine tabi tutuldu. Çözelti her kullanımından önce yeniden sterilize edildi. 

3.7.2.2. İnokulumun Hazırlanması 

İnokulumu hazırlanacak her bir küf suşunun aynı yaşta olmasına, suşların 2 

haftadan daha yaşlı olmamalarına ve bütün suşların aynı tip katı besiyerinde üretilmiş 

olmasına dikkat edildi. Sporları çözeltiye alınacak her bir Petri kabına bölüm 3.7.2.1.'de 

anlatıldığı şekilde hazırlanan steril tuz çözeltisinden yaklaşık 15 ml ilave edildi. Sporlar 

steril üçgen öze yardımıyla agardan ayrıldı. Elde edilen spor çözeltisi taze sterilize 

edilmiş cam pamuğundan süzülerek steril bir kaba aktarıldı. Bu şekilde elde edilen 

inokulum spor konsantrasyonu belirlendikten sonra sıvı besiyerlerinin ekilminde 

kullanıldı. 

3.7.2.3. İnokulumun Spor Konsantrasyonunun Belirlenmesi 

590 nm'de çalışan Biolog marka fotometresi 10 ml FF inokulasyon sıvısına karşı 

sıfırlandı. FF inokulasyon sıvısına fotometrenin % transmisyon değeri 75±2'ye 

gelinceye kadar spor konsantrasyonu belirlenecek küf suşunun inokulumu ilave edildi. 

Eklenen inokulum miktarı konsantrasyon hesabında kullanılmak üzere kaydedildi. 

Biolog marka fotometre cihazının % transmisyon değerinin 75±2'ye gelmesi için 

harcanan inokulum 4x107 spor içerir. Ekilecek sıvı besiyeri için gerekli olan inokulum 

miktarı aşağıdaki formülden yararlanılarak hesaplandı. 

 � � �ı�ı�����	�
������
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ı��µ��
�������   

��(µl) sıvı besiyerinin ekilmesi için gereken inokulum miktarıdır. 
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3.7.3. Kuru Misel Ağırlığının Belirlenmesi 

Kuru misel ağırlığı belirlenecek numunelere ait Erlen Meyer şişeleri tek tek 

çalkalamalı inkubatörden çıkarıldı. Her bir Erlen Meyer şişesi iyice çalkalandındıktan 

sonra steril ortamda her bir Erlen Meyer şişesinden 40-45 ml numune çekildi. 

Numunelerin hacimleri eşitlendi ve kaydedildi. Vakum pompasına bağlı süzme cihazına 

her süzme işleminden önce ağırlığı önceden hassas teraziyle belirlenmiş cam yünü 

mikrofibre filtre kağıdı yerleştirildi. Besiyeri süzüldükten sonra miseller yaklaşık 1 l 

distile su ile yıkandı. Bu şekilde gerçekleştirilen her süzme işleminden sonra numuneye 

ait süzgeç kağıdı temiz bir cam behere aktarılarak sabit ağırlığa gelene kadar 80°C'lik 

pastör fırınında bekletildi. Sabit ağırlığa gelen numuneler desikatörde soğumaya 

bırakıldı. Soğuyan numunelerin ağırlıkları hassas terazi kullanılarak belirlendi.  

3.7.4. Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel Elektoforezi (SDS-PAGE) 

3.7.4.1. Kullanılan Çözeltiler 

SDS-PAGE yöntemi için kullanılan çözelti ve tamponlar Laemmli'den (1970) 

uyarlanmıştır.   

• Akrilamid çözeltisi 

300 g/l (4 M) Akrilamid  

8 g/l (50 mM) N,N′ metilenbisakrilamid 

• Amonyum persülfat çözeltisi (APS) 

%10'luk Amonyum persülfat çözeltisi 

• Yürütme tamponu 

250 mM  Tris  

2.0 M  Gliserol 

10 g/l  SDS 

• Örnek tamponu 

7.6 g/l  Tris 

20 g/l  SDS  

200 g/l  Gliserol 

50 mg/l  Bromfenol mavisi 



47 

 

Çözeltinin pH’sı hidroklorik asid ile 6.8'e ayarlandıktan sonra 475 ml örnek 

tamponuna 25 ml betamerkaptoetanol ilave edildi. Elde edilen stok örnek tamponundan 

her kullanım öncesinde gereken miktar pipetlendi ve stok örnek tamponu 1:1 oranında 

distile suyla seyreltildi. 

• Toplama jeli tamponu 

0.5 M Tris 

4 g/l  SDS 

Çözeltinin pH’sı hidroklorik asid ile 6.8'e ayarlandı. 

• Ayırma jeli tamponu 

1.5 M  Tris   

4 g/l  SDS      

Çözeltinin pH’sı hidroklorik asid ile 6.8'e ayarlandı. 

• Boya çözeltisi 

0.5 g/l  Coomassie Brilliant Blue R 250 

500 ml/l Metanol 

400 ml/l Distile su 

100 ml/l Glasiyal asetik asid 

• Boya giderici çözelti 

50 ml/l  Metanol 

70 ml/l  Glasiyal asetik asid 

880 ml/l Distile su 

3.7.4.2. %10'luk Ayırma Jelinin Hazırlanması 

2.1 ml  Distile su 

 1.65 ml  %30’luk akrilamid çözeltisi 

 1.25 ml Ayırma jeli tamponu  

bir kapta karıştırıldı. Karışım 10 dakika sonikatörde tutularak gazından 

arındırıldı. Karışıma %10'luk APS çözeltisinden 30 µl ve TEMED çözeltisinden 3 µl 
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ilave edildi, dikkatlice karıştırıldı. Karışım cam plakalar arasına döküldü. Jelin 

polimerize olması için yaklaşık 45 dakika beklendi. 

3.7.4.3. %10'luk Toplama Jelinin Hazırlanması 

1.5 ml  Distile su 

 375 µl  Akrilamid çözeltisi 

 625 µl  Toplama jeli tamponu 

bir kapta karıştırıldı. Karışım 10 dakika sonikatörde tutularak gazından 

arındırıldı. Bu karışıma %10'luk APS çözeltisiden 12.5 µl ve TEMED çözeltisinden 2.5 

µl ilave edildi, dikkatlice karıştırıldı. Karışım cam plakalar arasında polimerize olmuş 

ayırma jelinin üzerine döküldü ve jel tarağı cam plakalar arasına yerleştirildi. 30-45 

dakika jelin polimerize olması beklendi. 

3.7.4.4. Mini-Protean 3 Sisteminin Kurulması 

Mini-Protean 3 sistemi Şekil 3-1'de görülen ayırıcı (spacer) cam plaka, küçük 

cam plaka, cam plakalar için sıkıştırma düzeneği, jel dökme düzeneği, jel tarağı, jel 

yüklemeye yardımcı düzenek, elektrodları içeren plastik hazne, mini tank ve tank 

kapağından oluşmaktadır. 
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Şekil 3-1: Mini-Protean 3 sisteminin bileşenleri. 

a) Ayırıcı (spacer) cam plaka, b) Küçük cam plaka, c) Cam plakalar için sıkıştırma düzeneği, d) Jel 

dökme düzeneği, e) Jel tarağı, f) Jel yükleyeme yardımcı düzenek, g) Elektrodları içeren plastik hazne,   

h) Mini tank, i) Tank kapağı 

 

Ayırıcı cam plaka ve küçük cam plaka etanolle temizlendi, cam plakalar cam 

plakaları sıkıştırmaya yarayan düzenek yardımıyla sıkıştırıldı ve jel dökme düzeneğine 

yerleştirildi. Bölüm 3.7.4.2.'de belirtilen şekilde hazırlanan ayırma jeli döküldü ve jelin 

polimerize olması beklendi. Ayırma jeli polimerize olduktan sonra bölüm 3.7.1.3.'de 

belirtilen şekilde hazırlanan toplama jeli döküldü, jel tarağı yerleştirildi ve jelin 

polimerize olması beklendi. Elde edilen jel sandiviçi jel dökme düzeneğinden çıkarıldı 

ve cam plakaları sıkıştırmaya yarayan düzenek uzaklaştırıldı. Jel sandviçleri            

Şekil 3-2'de gösterildiği şekilde iç hazneye yerleştirildi. İç hazne ve mini tank yürütme 

tamponuyla dolduruldu. 
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Şekil 3-2: Mini-Protean 3 sisteminin kurulması 

 

3.7.4.5. Numunelerin Proteinlerinin Çöktürülmesi, Jele Uygulanması ve Jelin 
Yürütülmesi  

MA sıvı besiyerinde üretilen küflere ait Erlen Meyer şişeleri belirli saat 

aralıklarında tek tek çalkalamalı inkubatörden çıkarıldılar. Her bir Erlen Meyer 

şişesinden belirli miktarda numune temiz bir kaba aktarıldıktan sonra Erlen Meyer şişesi 

tekrar çalkalamalı inkubatöre yerleştirildi. Her bir Erlen Meyer şişesinden alınan 

numuneler Miracloth yardımıyla süzülerek temiz kaplara aktarıldı. Numuneleri içeren 

kaplar masa tipi santrifüje yerleştirilerek 13000 rpm'de 20 dakika santrifüj edildi. Her 

bir numunenin 0.5 ml'si bir pipet yardımıyla 1 ml etanol içeren temiz kaplara aktarıldı. 

Bu işlem sırasında pipetin ucuyla kapların dibindeki çökeltiye dokunmamaya dikkat 



51 

 

edildi. Kaplar bir kaç defa dikkatlice karıştırıldı ve 24 saat -20°C'lik derin dondurucuda 

saklandı. Numuneler 24 saatin sonunda -20°C'lik derin dondurucudan çıkarıldı ve 

soğutmalı santrifüjde 4°C'de, 14000 rpm’de 20 dakika santrifüj edildi. Kapların içindeki 

alkol bir pipet yardımıyla ve pipetin ucuyla çökeltilere dokunmamaya özen göstererek 

uzaklaştırıldı. Numuneler 4°C'de, 14000 rpm’de 1-2 dakika santrifüj edilerek kapların 

içinde kalmış olan fazla etanolün çökmesi sağlandı. Kalan etanol de bir pipet yardımıyla 

uzaklaştırıldı ve numuneler 5 dakika oda ısısında kurumaya bırakıldı. Her bir numuneye 

bölüm 3.7.4.1.'de belirtilen şekilde hazırlanan örnek tamponundan 50 µl pipetlendi. Bir 

vorteks karıştırıcısı yardımıyla numunelerin çözülmesi sağlandı. Çözülen numuneler 

daha önceden 90°C'ye ısıtılmış çalkalamalı ısı bloğunda 1400 rpm'de 4 dakika 

çalkalanarak denatüre edildi. Çözülen ve denatüre edilen numuneler hemen buza 

aktarıldı ve soğumaları beklendi. Soğuyan numuneler 4°C'de, 14000 rpm'de 1 dakika 

santrifüj edildi. Santrifüj edilen numuneler tekrar buza yerleştirildi. Hamilton enjektörü 

yardımıyla her numuneden 20 µl pipetlendi. Numuneler Şekil 3-3'te gösterildiği gibi jel 

kuyucuklarına enjekte edildi. Hamilton enjektörü her yeni numune pipetlenmeden önce 

bir kaç defa yürütme tamponuyla yıkandı. Bütün numuneler jele uygulandıktan sonra 

her bir jele 5 µl protein markeri uygulandı. Mini tankın kapağı kapatıldı, sistem güç 

kaynağına bağlandı ve 200 V'luk sabit akım altında boyalar jeli terk edene kadar jel 

yürütüldü. 
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Şekil 3-3: Numunelerin SDS-PAGE jeline uygulanması 

 

3.7.4.6. Jellerin Jel Sandiviçinden Çıkarılması, Boyanması ve Taranması 

Mavi boyanın jeli terk ettiği gözlendiği anda güç kaynağı kapatıldı ve jel 

sandviçleri mini tanktan çıkarıldı. Jel sandviçleri dikkatlice açıldı, toplama jelleri 

uzaklaştırıldı ve ayırma jellerinin köşeleri jelleri birbirlerinden ayırt etmeye yarayacak 

şekilde kesildi. Jeller boyama kabına aktarıldı ve kaba jellerin üstünü kaplayacak 

miktarda boya çözeltisi ilave edildi. Boyama kapları 40-45 dakika orbital çalkalayıcıda 

çalkalanarak boyandı. Boya işlemi sona erince kaplardaki boya çözeltisi döküldü, 

kaplara boya giderici çözelti ilave edildi ve 1 saat orbital çalkalayıcıda çalkalandı. Bu 

sürenin sonunda kaptaki boya giderici çözelti döküldü ve kap taze boya giderici çözelti 

ile dolduruldu. Jellerdeki bantlar görünür hale gelene kadar işleme devam edildi. 

Bantları görünür hale gelen jeller SDS-PAGE jel tarayıcısına yerleştirilip tarandı. Elde 

edilen görüntüler kaydedildi ve değerlendirildi. 



53 

 

3.7.5. Bradford Metodu'na Göre Protein Konsantrasyonunun Belirlenmesi 

Bradford Metodu çözünmüş proteinlerin konsantrasyonunu belirlemeye yarayan 

basit ve güvenilir bir yöntemdir. Yöntem, protein çözeltisine asidik Coomassie Blue   

G-250 boyasının ilavesi ile oluşan rengin absorbansının 595 nm dalga boyuna 

ayarlanmış spektrofotometrede belirlenmesi esasına dayanır. Örneklere ait değerler 

standart eğriyle karşılaştırılarak protein konsantrasyonu belirlenir (Bradford, 1976). 

Bu çalışma esnasında elde edilen numunelere ait protein konsantrasyonları 

Bradford Yöntemi kullanılarak belirlendi. Protein konsantrasyonu belirlenmek istenen 

numuneler için  

200 µl   Bradford çözeltisi (Bio Rad)  

(800 – x) µl Distile H2O 

x µl  Konsantrasyonu belirlenecek protein numunesi 

1 cm ışık yoluna sahip tek kullanımlık plastik küvette karıştırıldı. Renk 

reaksiyonunun gerçekleşmesi için 5 dakika beklendi. Oluşan rengin absorbansı 595 nm 

dalga boyuna ayarlanmış ve Bradford çözeltisi:distile su (200 µl:800 µl distile su) 

karışımından oluşan boş örneğe karşı sıfırlanmış Hitachi marka spektrofotometrede 

ölçüldü. Her bir numune için deney 2 kere tekrarlandı. Numunenin konsantrasyonunun 

çok yüksek olması durumunda numune çözeltisi yukarıda belirtilen karışıma ilave 

edilmeden önce belirli oranlarda seyreltildi. 

3.7.5.1. Protein Standart Eğri Denkleminin Eldesi 

Protein standart eğri denkleminin eldesi için önce BSA'nın 10 µg/µl 

konsantrasyonundaki çözeltisi hazırlandı. Bu çözeltinin distile su ile seyreltilmesiyle 

konsantrasyonları 1 µg/µl, 2 µg/µl, 3 µg/µl, 4 µg/µl, 5 µg/µl , 6 µg/µl, 7 µg/µl, 8µg/µl, 

ve 9 µg/µl olan çözeltiler elde edildi. Çözeltilere, ayrı ayrı, Bradford metodu 

uygulandıktan sonra oluşan renklerin absorbansları 595 nm dalga boyuna ayarlanmış ve 

Bradford çözeltisi:distile su (200 µl:800 µl) karışımından oluşan boş örneğe karşı 

sıfırlanmış Hitachi marka spektrofotometrede ölçüldü. Deney beş kez tekrarlandı ve 

değişik konsantrasyondaki çözeltilerin absorbans değerinden 0 µg/µl boş örnek 

çözeltisinin absorbans değerinin çıkartılması ile bulunan değerlere en küçük kareler 

yöntemi uygulanarak protein regresyon denklemi elde edildi ve protein standart eğrisi 

çizildi (Şekil 3-4). 
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Şekil 3-4: Protein standart eğrisi ve regresyon denklemi 

 

3.7.6. Hücre Dışı Spesifik Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi 

3.7.6.1. Kullanılan Çözeltiler 

• 0.05 M Sodyum sitrat tamponu pH 4.5 (örnek tamponu) 

14.705 g Sodyum sitrat 

Tartılıdı ve 1 l distile suda çözüldü. Çözeltinin pH'sı sitrik asidle 4.5'e ayarlandı. 

• Substrat çözeltisi 

10 mg  p-Nitrofenol-türevi 

5 ml  Örnek tamponu 

p-nitrofenol-türevi örnek tamponuna ilave edildi ve iyice çözününceye kadar 

karıştırıldı. Çözelti kullanılacağı zamana kadar -20ºC'lik derin dondurucuda saklandı. 

• 1 M Potasyum sodyum tartarat çözeltisi (durdurma çözeltisi) 

282.1 g Potasyum sodyum tartarat 

1 l  Distile H2O'da çözüldü. 

Çözelti oda ısısında saklandı. 
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3.7.6.2. Hücre Dışı Spesifik Enzim Aktivitesinin Belirleneceği Numunelerin Eldesi 

Karbon kaynağı olarak L-arabinoz ve de L-arabinitol içeren MA sıvı 

besiyerlerinde yapılan üreme deneyleri sırasında 12 saat ara ile her bir Erlan Meyer 

şişesinden numune alındı. Alınan numuneler süzüldükten sonra santrifüj edilerek kalan 

hücrelerden arındırıldı. Bu şekilde elde edilen numuneler hücre dışı enzim aktivitesi 

miktarlarını saptamak için kullanıldı.  

3.7.6.3. Hücre Dışı Spesifik Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi 

Hücre dışı spesifik enzim aktivitesi Miller (1972) tarafından tanımlanmış 

metoda göre belirlendi. Miller'in metoduna göre numunelerin β-galaktozidaz aktivitesi 

ortama enzimin substratı olan ONPG eklenmesi ile ölçülmektedir. Renksiz bir madde 

olan ONPG β-galaktozidaz tarafından galaktoz ve o-nitrofenole parçalanır. Reaksiyon 

ortama sodyum karbonat eklenerek durdurulur. Ortama sodyum karbonat eklenmesi ile 

reaksiyon ortamının pH'sı 11'e kayar ve o-nitrofenol bu pH değişimi sonucunda sarı 

renk alır. Bu şekilde oluşan sarı rengin şiddeti ortamdaki β-galaktozidaz miktarına ve 

reaksiyon süresine bağlıdır. Oluşan sarı rengin absorbansı 405 nm dalga boyuna 

ayarlanmış spektrofotmetrede ölçülerek numunenin β-galaktozidaz miktarı 

belirlenmektedir. 

 

Şekil 3-5: ONPG'nin β-galaktozidaz tarafından parçalanması. 

 

• Boş örnek çözeltisi 

1000 µl Potasyum sodyum tartarat çözeltisi 

x µl  Numune 

(800 - x) µl Sitrat tamponu 

200 µl  Substrat çözeltisi 
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• Numune çözeltisi 

x µl  Numune 

(800 - x) µl Sitrat tamponu 

200 µl  Substrat çözeltisi 

Her bir numunenin daha önceden belirlenen miktarı (100-500 µl) ve sitrat 

tamponu bir deney tüpüne pipetlendi. Her bir numune için bir adet boş örnek çözeltisi 

ve iki adet numune çözeltisi hazırlandı. Bütün numuneler pipetlendikten sonra tüpler 

50ºC'lik su banyosuna yerleştirildi ve her bir deney tüpüne substrat çözeltisi ilave edildi 

ve karıştırıldı. Tüpler belirli bir süre 50ºC'lik su banyosunda bekletildikten sonra su 

banyosundan çıkarılarak her bir deney tüpüne 1000 µl sodyum tartarat çözeltisi ilave 

edilerek deney durduruldu. Her bir deney tüpü için deney süresi kaydedildi. Bu şekilde 

elde edilen numunelerde gözlenen renk değişimi 405 nm dalga boyuna ayarlanmış ve 

boş örnek çözeltisine karşı sıfırlanmış spektrofotometrede ölçüldü. Elde edilen 

ekstinksiyon değerinin 1.5'ten büyük olması durumunda numune çözeltisi distile su ile 

seyreltildi. Her bir numune için seyreltme miktarı kaydedildi. 

Her bir numunenin hücre dışı enzim aktivitesi Miller'in metoduna (1972) göre,               

α-D-galaktopiranozidaz, β-galaktozidaz, α-L-arabinopiranozidaz,                                   

β-L-arabinopiranozidaz ve α-L-arabinofuranozidaz enzimlerine özgü substratlar 

kullanılarak saptandı. Spesifik enzim aktiviteleri, her bir numunenin kuru misel 

miktarından yararlanılarak, aşağıda belirtilen formüller kullanılarak hesaplandı. 

Numunelerin α-L-arabinofuranozidaz, α-L-arabinopiranozidaz,                           

β-L-arabinopiranozidaz ve α-D-galaktopiranozidaz spesifik aktiviteleri aşağıdaki formül 

kullanılarak hesaplandı. 

� �
�� !"#� "$%#�&�'�()�("#"#�%(!*)*+* ,����-(#���.*/+" 0  �$(�)!+��+"�!*(,����1222���123
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x (#�*! 9: ) cinsinden spesifik aktivite miktarıdır. 

 

Numunelerin β-galaktozidaz spesifik aktivitesi aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplandı. 
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x (#�*! 9: ) cinsinden spesifik aktivite miktarıdır. 
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3.7.7. Hücre İçi Enzimlerinin Elde Edilmesi 

3.7.7.1. Kullanılan Çözeltiler 

• Hücre parçalayıcı çözelti 

0.1 M Tris-HCl (pH 7.5) 

1 mM EDTA 

5 mM β-Merkaptoetanol 

3.7.7.2. Hücre İçi Spesifik Enzim Aktivitesinin Belirneceği Numunelerin Eldesi 

Hücre içi enzim aktivitesinin belirlemek üzere T. reesei’in QM9414 ve ∆xyr1 

suşları L-arabinoz ve L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerlerinde 24 saat üretildikten 

sonra elde edilen miseller bir filtre yardımıyla (Miracloth) süzüldü. Elde edilen miseller 

soğuk musluk suyuyla yıkandı, Whatman kurutma kağıdı yardımıyla kurutuldu ve sıvı 

azot içinde şok dondurma işlemine tabi tutuldu. Ayrıca T. reesei’in QM9414 ve ∆xyr1 

suşları karbon kaynağı olarak gliserol içeren MA sıvı besiyerlerinde 24 saat üretildikten 

sonra yıkanarak karbon kaynağı olarak L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerine aktarıldı. 

Miseller bu besiyerinde de 24 saat üretildikten sonra Miracloth yardımıyla süzüldü, 

soğuk musluk suyuyla yıkandı, Whatman kurutma kağıtları yardımıyla kurutuldu ve sıvı 

azot içinde şok dondurma işlemine tabi tutuldu. Dondurulan numuneler sıvı azot içeren 

porselen havanlara aktarıldı ve sürekli sıvı azot ilave edilerek ince toz haline gelene 

kadar ezildi. Toz haline getirilen miseller miktarlarının iki katı hücre parçalayıcı 

çözeltiyle karıştırıldı ve Bandelin marka sonifikatör yardımıyla parçalandı. Parçalama 

işlemi %75 devirde, her 20 saniyelik muameleden sonra 10 saniye ara verilerek ve her 5 

işlemden sonra numune karıştırılarak gerçekleştirildi. Her numune 30 kez parçalama 

işlemine tabi tutuldu. Numuneler santrifüj edilerek hücre çeperlerinden arındırıldı. Her 

numunenin 1 ml'sine 200 µl gliserol ilave edildi. Bu şekilde -80ºC'lik derin 

dondurucuda saklanmaya hazır hale getirilen numuneler gerekli oranlarda seyreltildi ve 

bölüm 3.7.5.'te belirtilen Bradford Yöntemi'ne göre protein miktarları belirlendi. 
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3.7.8. Hücre İçi Enzimlerin Spesifik Aktivitesinin Belirlenmesi 

3.7.8.1. Kullanılan Çözeltiler 

• 100 mM Glisilglisin tamponu (pH 7.0) 

1.321 g glisinglisil 100 ml suda çözüldü. Çözeltinin pH'sı NaOH çözeltisi ile 7.0'ye 

ayarlandı. 

• 100 mM Glisin tamponu (pH 8.6) 

0.751 g glisin 100 ml suda çözüldü. Çözeltinin pH'sı NaOH çözeltisi ile 8.6'ya 

ayarlandı. 

• 1 M L-arabinoz Çözeltisi 

Çözeltinin son konsantrasyonu 150.13 g/l olacak şekilde L-arabinozun gerekli 

miktarı tartıldı ve 100 mM glisilglisin tamponunda (pH 7.0) çözüldü. 

• 1 M L-arabinitol çözeltisi 

Çözeltinin son konsantrasyonu 152.15 g/l olacak şekilde L-arabinitolün gerekli 

miktarı tartıldı ve 100 mM glisin tamponunda (pH 8.6) çözüldü. 

• 1 M D-ksiloz çözeltisi 

Çözeltinin son konsantrasyonu 150.13 g/l olacak şekilde D-ksilozun gerekli miktarı 

tartıldı ve 100 mM glisilglisin tamponunda (pH 7.0) çözüldü. 

• 1.5 mM NADPH glisilglisin tamponunda (pH 7.0) çözünmüş olarak 

0.0025 g NADPH 2 ml glisilgilisin tamponunda (pH 7.0) çözüldü. 

• 1.5 mM NADP glisin tamponunda (pH 8.6) çözünmüş olarak 

0.0024 g NADP 2 ml glisin tamponunda (pH 8.6) çözüldü. 

3.7.8.2. Spesifik Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi 

Bölüm 3.7.7.2.’de belirtildiği şekilde hazırlanan numunelerde Seiboth ve 

arkadaşları (2007) tarafından tanımlanan yönteme göre L-arabinoz redüktaz, D-ksiloz 

redüktaz ve L-arabinitol redüktaz spesifik aktiviteleri belirlendi. Spesifik enzim 

aktivitelerinin berlirlenmesi esnasında 340 nm dalga boyuna ayarlanmış 

spektrofotometre ve 10 mm ışık yoluna sahip plastik yarım küvetler kullanıldı. 
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Absorbansta gerçekleşen değişim oranı bu spektrofotometreye bağlı yazıcı ile 

kaydedildi.  

Oksidasyon reaksiyonlarında kofaktör olarak NADPH ve redüksiyon 

reaksiyonlarında kofaktör olarak NADP kullanıldı. Reaksiyonlar 30ºC sıcaklıkta 

gerçekleştirildi. Aşağıda detaylı olarak belirtilen her bir reaksiyon için gereken tampon, 

şeker çözeltisi ve NADP ya da NADPH çözeltisi belirtilen oranlarda pipetlenerek boş 

örnek değeri elde edildi.  

800 µl  100 mM Tampon  

100 µl  1 M Şeker çözeltisi 

100 µl  1.5 mM NADP(H) 

Çözeltinin boş örnek değeri belirlendikten sonra çözeltiye spesifik enzim 

aktivitesi belirlenecek her bir numuneden 100 µg protein içeren çözelti miktarı 

pipetlendi. Her numune için en az iki ölçüm yapıldı.  

Numunelerin hücre içi spesifik enzim aktiviteleri aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplandı. 

�� �
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x (#�*! +9: ) cinsinden spesifik aktivite miktarıdır 

• L-arabinoz redüktaz aktivitesinin belirlenmesinde kullanılan çözeltiler 

1 M  L-arabinoz 

1.5 mM NADPH 

100 mM  Glisilglisin tamponu (pH 7.0) 

• D-ksiloz redüktaz aktivitesinin belirlenmesinde kullanılan çözeltiler 

1 M  D-ksiloz 

1.5mM  NADPH 

100 mM  Glisilglisin tamponu (pH 7.0) 

• L-arabinitol redüktaz aktivitesinin belirlenmesinde kullanılan çözeltiler 

1 M  L-arabinitol 

1.5mM  NADP 

100 mM Glisin tamponu (pH 8.6) 
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3.7.9. Genomik DNA'nın İzolasyonu 

3.7.9.1. Kullanılan Çözeltiler 

• DNA izolasyon tamponu 

1.4 M  NaCl 

0.1 M  Tris, pH 7.5 

5 mM  EDTA 

• RNAse A (10 mg/ml) 

• Kloroform:izoamil alkol (24:1) 

• Fenol, pH 8.0 

• İzopropanol 

• %70'lik Etanol 

DNA'sı izole edilecek küf 24 saat karbon kaynağı olarak glukoz içeren MA sıvı 

besiyerinde üretildi. Bu sürenin sonunda küfün üretildiği Erlen Meyer şişesi çalkalamalı 

inkubatörden çıkarıldı ve besiyeri Miracloth kullanılarak süzüldü. küf miseli Whatman 

kağıtları arasında kurutuldu ve temiz bir kaba aktarılarak sıvı azot içinde şok 

donduruldu.  

Temiz bir kaba 800 µl bölüm 3.5.10.1.'deki gibi hazırlanmış DNA izolasyon 

tamponu ve 2 µl RNAse A (10 mg/ml) pipetlendi. DNA'sı izole edilecek küf miseli sıvı 

azot içeren temiz bir porselen havana aktarıldı ve misel ince toz haline gelinceye kadar 

ezildi. Küf tozu DNA izolasyon tamponu ile RNAse A içeren kaba aktarıldı ve vorteks 

karıştırıcı yardımıyla iyice karıştırıldı. Kap daha önceden 65ºC'ye ısıtılmış çalkalamalı 

ısı bloğunda 20 dakika bekletildi ve bu sürenin sonunda buzda soğumaya bırakıldı. 

Kaba 400 µl fenol (pH 8.0) ve 400 µl kloroform:izoamil alkol (24:1) ilave edildi ve 

kaptaki çözeltiler vorteks karıştırıcı ile iyice karıştırıldı. Çözelti 16000 rpm'de, 4ºC'de 

15 dakika santrifüj edildi. Çözeltinin üst fazı 800 µl kloroform:izoamil alkol (24:1) 

içeren temiz bir kaba aktarıldı ve karıştırıldı. Karışım 16000 rpm'de, 4ºC'de 15 dakika 

santrifüj edildi. Çözeltinin üst fazı 800 µl izopropanol içeren temiz bir kaba aktarıldı ve 

karışım 16000 rpm'de, 4ºC'de 30 dakika santrifüj edildi. Kaptaki izopropanol bir pipet 

ile uzaklaştırıldı. DNA çökeltisine 800 µl %70'lik etanol ilave edildi ve çökelti 12000 

rpm'de, 4ºC'de 5 dakika santrifüj edildi. Kaptaki etanol bir pipet yardımıyla 
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uzaklaştırıldı. DNA çökeltisi oda ısısında kurumaya bırakıldı. Kuruyan DNA çökeltisi 

temiz suyla çözüldü. Elde edilen DNA kullanılacağı zamana kadar -20ºC'lik derin 

dondurucuda saklandı. 

3.7.10. Polimeraz Zincir Reaksiyonu  

Polimeraz zincir reaksiyonu DNA parçalarının hızlı bir şekilde çoğaltılmasını 

sağlar. PCR sırasında DNA döngüler halinde çoğaltılır (Mullis ve Faloona, 1987; Saiki 

ve ark., 1988). Bu döngü 3 ana adımdan oluşur (Şekil 3-6): 

- Sentezde kullanılacak DNA’nın ısı yardımı ile denatürasyonu 

- Oligonükleotid primerlerinin tek zincir haline getirilmiş hedef sekansına 

bağlanması 

- Sekansa bağlanmış primerlerin ısıya dayanıklı DNA polimeraz 

tarafından uzatılması 

 

Şekil 3-6: PCR'ın şematik gösterimi. 

 

3.7.10.1. PCR'da Kullanılacak Primerlerin Tasarlanması 

Northern hibridizasyonu yoluyla incelenmek istenen genlere ait sekanslar 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast internet sitesi kullanılarak belirlendi. Sekansı 

belirlenen genler Gene Runner programına aktarılarak her bir sekans için uygun 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast
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primerler tasarlandı. Tasarlanan primerler Vbc Biotech (Viyana, Avusturya) tarafından 

sentezlendi. 

3.7.10.2. PCR'da Kullanılan Standart Çözeltinin Bileşenleri 

Her bir PCR için aşağıda belirtilen standart çözelti karışımı hazırlandı. 

1 µl  DNA 

10 µl  5x Go Taq Flexi DNA polimeraz tamponu (Promega) 

5 µl  MgCl2 (25mM, Promega) 

2 µl  dNTP karışımı (Promega) 

2 µl  Forward primeri 

2 µl  Reverse primeri 

0.25 µl  Go Taq DNA polimeraz (Promega) 

 27.75 µl Steril su (Merck) 

3.7.10.3. Kullanılan Amplifikasyon Koşulları 

abf2, abf3, agl1, agl2 ve agl3 genleri için sentezlenen primerler ile aşağıda 

belirtilen amplifikasyon koşullarında PCR gerçekleştirildi. Her bir gene ait primerlerle 

iki parallel numune pipetlendi. 

95ºC  90 saniye 

95ºC  45 saniye 

55ºC  60 saniye 29 döngü 

72ºC  120 saniye  

72ºC  10 dakika 

16ºC  Bekleme 

abf1 ve bxyl1 genleri için sentezlenen primerler ile aşağıda belirtilen 

amplifikasyon koşullarında PCR gerçekleştirildi. Her bir gene ait primerlerle iki parallel 

numune pipetlendi. 
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95ºC  90 saniye 

95ºC  45 saniye 

58ºC  60 saniye 29 döngü 

72ºC  120 saniye  

72ºC  10 dakika 

16ºC  Bekleme 

3.7.10.4. Elde Edilen Amplifikasyon Ürünlerinin Agaroz Jel Elektroforezi ile 
Kontrolü 

• % 0.8'lik Agaroz jeli 

0.48 g  Agaroz 

60 ml 1xTAE tamponu 

2 µl EtBr Çözeltisi 

Agaroz uygun bir Erlen Meyer şişesine tartıldı ve üzerine tampon ilave edilerek 

800W'a ayarlanmış mikrodalga fırında yaklaşık 2 dakika kadar ısıtılarak agarozun 

çözünmesi sağlandı. Jel 55ºC'ye ayarlanmış su banyosunda soğutuldu. Soğuyan jele 

EtBr ilave edildi, iyice karıştırıldı ve daha önceden hazırlanmış jel yatağına döküldü. 

• Elektroforez 

PCR ürünlerinin 5 µl'si jel kuyucuklarına yüklendi. Bütün örnekler jele 

yüklendikten sonra örneklere yakın boş bir kuyucuğa 1 kb DNA Ladder'ından 5 µl 

yüklendi. Tankın kapağı kapatıldı ve jel 80 V sabit akım altında 20 dakika kadar 

yürütüldü. Elektroforez tamamlandıktan sonra jel UV ışığı altında gözlemlendi ve elde 

edilen görüntü fotoğraf baskı makinesi ile yazdırıldı.  

3.7.10.5.  Amplifikasyon Ürünlerinin QIAquick PCR Ürünleri Saflaştırma Kiti 
(Qiagen GmbH) ile Temizlenmesi 

Elde edilen amplifikasyon ürünleri daha sonra Nothern sondasının 

hazırlanmasında kullanılacağından, bu ürünlerin çözeltinin içinde bulunan primerler ve 

diğer kimyasallardan arındırıldı. Bu işlem için Qiagen firması tarafından üretilen 

QIAquick PCR ürünlerini saflaştırma kitinden yararlanıldı. Saflaştırma işlemi firma 

tarafından sağlanan protokole göre gerçekleştirildi. 



64 

 

3.7.10.6. Saflaştırılan PCR Ürünlerinin Uygun Restriksiyon Enzimleri ile 
Kesilmesi ve Jel Elektroforezi ile Kontrolü 

Saflaştırılan PCR ürünleri ile Northern sondaları sentezlenmeden önce elde 

edilen ürünlerin gerçekten istelilen gen sekansına ait olup olmadığı kontrol edildi. Bu 

işlem için doğruluğu kontrol edilmek istenen ürünlere ait gen sekansları GeneRunner 

programına aktarıldı ve program yardımı ile bu sekansları belirli bölgelerden kesen 

restriksiyon enzimleri seçildi. Seçilen restriksiyon enzimleri kullanılarak aşağıda genel 

formülü verilen karışım hazırlandı.  

5 µl  PCR ürünü 

2 µl  Kullanılan restriksiyon enzimine uygun tampon 

12 µl  Merck H2O 

1 µl  Restriksiyon enzimi 

abf1 ve abf2 genlerine ait ürünler EcoRI restriksiyon enzimi ile EcoRI'e özgü 

tampon kullanılarak kesildi. 

bxyl1 genine ait ürün SalI restriksiyon enzimi ve O tamponu kullanılarak kesildi.  

Numuneler 37ºC'ye ayarlanmış etüvde 3 saat bekletildi. Bu sürenin sonunda 

örnekler etüvden çıkarıldı, aşağıda belirtilen şekilde hazırlanmış agaroz jeline yüklendi 

ve elde edilen fragmentlerin boyutları UV ışığı altında kontrol edildi ve elde edilen 

görüntü fotoğraf baskı makinesi ile yazdırıldı. 

• % 1'lik Agaroz jeli 

0.60 g  Agaroz 

60 ml 1 x TAE tamponu 

2 µl EtBr Çözeltisi 

Agaroz uygun bir Erlen Meyer şişesine tartıldı ve üzerine 1 x TAE tamponu 

ilave edilerek 800W'a ayarlanmış mikrodalga fırında yaklaşık 2 dakika kadar ısıtılarak 

agarozun çözünmesi sağlandı. Jel çözeltisi 55ºC'ye ayarlanmış su banyosunda 

soğutuldu. Soğuyan jel çözeltisine EtBr ilave edildi, iyice karıştırıldı ve daha önceden 

hazırlanmış jel yatağına döküldü. Jelin katılaşması için 20 dakika kadar beklendi. 
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• Elektroforez 

Restriksiyon enzimleri ile kesinlen PCR ürünlerine ait çözeltilerin tamamı      

(20 µl) jel kuyucuklarına yüklendi. Bütün örnekler jele yüklendikten sonra örneklere 

yakın boş bir kuyucuğa 1 kb DNA Ladder'ından 5 µl yüklendi. Tankın kapağı kapatıldı 

ve jel 80 V sabit akım altında, örneklere ait bantlar birbirlerinden tamamen ayrılıncaya 

kadar yürütüldü. Elektroforez tamamlandıktan sonra jel UV ışığı altında gözlemlendi ve 

elde edilen görüntü fotoğraf baskı makinesi ile yazdırıldı. 

3.7.11. Northern Hibridizasyonu 

Northern Hibridizasyonu ökaryotik genler tarafından transkribe edilen 

RNA'ların miktar ve boyutlarını belirlemek için tasarlanmıştır. Northern Hibridizasyonu 

bir çok RNA numunesinde bu bilgilere eş zamanlı olarak ulaşılmasını sağlar ve 

Northern Hibridizasyonu dışında başka hiç bir metodla bir çok RNA numunesinde bu 

bilgilere eş zamanlı olarak ulaşmak mümkün olmadığından Northern Hibridizasyonu 

ökaryotik hücrelerdeki gen ekspresyonunu incelemek için vazgeçilmez bir yöntemdir. 

Northern Hibridizasyonu yöntemi ilk defa tanımlandıktan ve yayınlandıktan 

(Alwine ve ark., 1977 ve 1979) kısa bir süre sonra moleküler biyolojinin standart 

metodları arasına girmiştir. Bunu takip eden 20 yıl boyunca bu yöntemin bir çok 

çeşidine dair ve yöntemi iyileştirmeye yönelik bir çok yayın yapılmış olmasına (örnek: 

Kroczek 1993) rağmen Northern Hibridizasyonunun ana adımları değişmemiştir. 

Northern Hibridizasyonu genel olarak, 

- mRNA izolasyonu 

- RNA'nın denatüre edici jel elektroforezi ile boylarına göre ayrılamsı 

- RNA'nın jeldeki topografik dağılımı korunarak katı bir taşıyıcıya aktarılması 

- RNA'nın katı taşıyıcı üzerinde sabitlenmesi 

- Katı taşıyıcıya aktarılan RNA'ların incelenmek istenen sekanslara ait 

problarla işaretlenmesi 

- Katı matrikse spesifik olarak bağlanmamış probların uzaklaştırılması 

- Spesifik bağlanmış probların görüntülenmesi ve elde edilen filmin 

değerlendirilmesi 
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basamaklarını içerir. 

3.7.11.1. mRNA İzolasyonunda Kullanılan Çözeltiler 

• Chirgwin çözeltisi 

250 g Guanidin tiyosiyanat 

293 ml Steril distile su 

17.6 ml Sodyumsitrat (0.75 M, pH 7.0) 

26.4 ml %10’luk Sarkozil çözeltisi   

karıştırıldı ve 65°C'de çözüldü. 

• Sodyum asetat çözeltisi (2 M, pH 4.0) 

164.6 g CH3COONa 

1 l  Distile su  

Sodyum asetat tartıldı ve bir miktar destile suda çözüldü. Glasiyal asetik asidle 

çözeltinin pH'sı 4.0'e ayarlandı ve çözelti distile suyla hacmine tamamlandı. 

• Fenol (pH 4.0) 

• Kloroform:izoamil alkol (49:1) 

• İzopropanol  

İzopropanol kullanılmadan önce RNA parçalayıcı enzimleri içermeyen bir kaba 

aktarıldı ve burada muhafaza edildi. 

• %70'lik Etanol  

%96'lık etanol RNA parçalayıcı enzimleri içermeyen kapta DEPC ile muamele 

edilmiş suyla seyreltildi. 

• Moleküler biyoloji için DEPC ile muamele edilmiş su 

1 ml DEPC çözeltisi 

1 l distile H2O 

DEPC suda iyice çözünene kadar manyetik karıştırıcıda karıştırılır.  

DEPC içeren su seyreltme işlemlerinde kullanılacağı zaman suyun gereken 

miktarı uygun bir kaba aktarıldı ve 24 saat boyunca bu kap içinde bekletildi. Bu sürenin 

sonunda DEPC içeren su otoklavda 121ºC'de 20 dakika muamele edilerek DEPC 
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deaktive edildi. Elde edilen DEPC ile muamele edilen su soğuduktan sonra seyreltme 

işlemlerinde kullanıldı. 

3.7.11.2. Denatüre Edici RNA Jel Elektoforezi Çözeltileri 

• RNA boyası 

25 ml   Gliserol   

0.016 g  EDTA    

0.25 g   Bromfenol mavisi  

25 ml   RNA parçalayıcı enzim içermeyen steril H2O  

çözeltinin pH’sı 8.0'e ayarlandı. 

• Yürütme tamponu (1xMOPS) 

100 ml  10xMOPS 

900 ml  Distile H2O 

• 10xMOPS 

52 g   4- Morfolinpropansülfosalisilik asid 

1.86 g   EDTA      

tartıldı ve 500 ml DEPC ile muamele edilmiş deiyonize suda çözüldü. Çözeltinin 

pH’sı derişik sodyum hidroksit çözeltisi ile 7.0'ye ayarlandı. Elde edilen çözelti steril 

filtrasyon işlemine tabi tutuldu, 4°C'lik soğuk dolapta saklandı. 

• Denatürasyon çözeltisi 

250 µl  Deiyonize edilmiş formamid çözeltisi 

100 µl  Formaldehid çözeltisi 

50 µl  10xMOPS çözeltisi 

50 µl  Etidyum bromid çözeltisi (400 µg/ml) 
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3.7.11.3. Northern Blotting Çözeltileri 

• 50xDenhardt çözeltisi 

10 g  Fikoll 400 

10 g  Polivinil polipirolidon 

10 g  BSA 

1000 ml Distile H2O 

Çözelti 45 µm'ik steril filtereden süzüldü ve 25 ml'lik porsiyonlar halinde            

-20ºC'lik derin dondurucuda saklandı. 

• Prehibridizasyon çözeltisi 

25 ml  Formamid 

15 ml  20 x SSC 

5 ml  50 x Denhardt çözeltisi 

2.5 ml  10 x SDS 

0.5 ml  ssDNA 

2 ml  Distile H2O 

• Blott yıkama çözeltisi 

10 ml  20 x SSC 

1 ml  10 x SDS 

89 ml  Distile H2O 

3.7.11.4. Karanlık Oda Çözeltileri 

• Geliştirme çözeltisi 

550 ml  Geliştirme çözeltisi 

1650 ml Distile H2O 

• Durdurma çözeltisi 

44 ml  Glasiyal asetik asid 

2156 ml Distile H2O 
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• Sabitleyici çözelti 

550 ml  Sabitleyici çözelti 

1650 ml Distile H2O 

3.7.11.5. RNA İzolasyonunda Kullanılacak Malzemelerin DEPC İçeren Su ile 
Muamele Edilmesi 

DEPC RNA parçalaycı enzimleri denatüre etmeye yarayan bir kimyasaldır. 

RNA izolasyonunda kullanılacak malzemelerin RNA parçalayıcı enzimlerden 

arındırılması için DEPC içeren suyla muamele edilmeleri gerekir. 

DEPC içeren su ile muamele edilecek pipet uçları uç kutularına yerleştirildi. 

Pipet uçlarının üstü bölüm 3.7.1.'de belirtildiği şekilde hazırlanan DEPC içeren su ile 

kaplanana kadar kaplara çözelti dolduruldu. Kaplar 24 saat boyunca çeker ocakta 

bekletildi ve 121ºC'deki otoklavda 20 dakika muamele edildi. Otoklavdan çıkarılan 

kutulardaki deaktive edilmiş DEPC içeren su boşaltıldı. Pipet uçları kullanılacakları 

zamana kadar 80ºC'lik etüvde saklandı. 

3.7.11.6. Tüm RNA İzolasyonu 

MA sıvı besiyerinde üretilen küflere ait Erlen Meyer şişeleri belirli saat 

aralıklarında tek tek çalkalamalı inkubatörden çıkarıldılar. Sıvı besiyeri Miracloth 

yardımıyla süzülerek küfler toplandı. Bu şekilde besiyerinden ayrılan küfler soğuk 

musluk suyuyla yıkandı, Whatman kurutma kağıtları arasında kurutuldu ve temiz 

kaplara aktarılarak sıvı azot içinde şok dondurma işlemine tabi tutuldu. Küfler sıvı azot 

içeren porselen havalanlarda ince toz haline getirildi. Her bir küf numunesi soğutulmuş 

700 µl Chirgwin çözeltisi ve 6 µl β-merkaptoetanol içeren kaplara aktarıldı ve homojen 

bir karışım elde edilene kadar vorteks karıştırıcıda karıştırıldı. Bunu takiben kaba 70 µl 

2 M sodyum asetat (pH 4.0), 700 µl fenol çözeltisi (pH 4.0) ve 200 µl 

kloroform:isoamilalkol (49:1) karışımı ilave edildi. Her çözelti ilave edildikten sonra 

vorteks karıştırıcısı le karıştırma işlemi tekrarlandı. Elde edilen karışım 20 dakika buzda 

bekletildi ve 4°C'de, 14000 rpm'de 20 dakika santrifüj edildi. Bu sırada RNA 

parçalayıcı enzimlerinden arındırılmış temiz kaplara 700 µl isopropanol pipetlendi ve 

santrifüj edilen örneklerin sulu üst fazları dikkatlice bu kaplara aktarıldı. Örneğin 

içerdiği RNA’nın çökmesi için kaplar -20°C'lik derin dondurucuda 30-60 dakika 

bekletildi. Soğuk dolaptan çıkarılan örnekler 4°C'de, 14000 rpm'de 20 dakika santrifüj 
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edildi (1-15K, Sigma). Elde edilen RNA çökeltisi iki defa 1 ml %70'lik etanol ile 

yıkandı. Son yıkama işleminden sonra kaptaki etanol bir pipet ucu ile dikkatlice 

uzaklaştırıldı ve çökeltilerin kuruması için bir süre beklendi. Her bir kaba, elde edilen 

çökeltinin boyuna bağlı olarak, 50-100 µl RNA parçalayıcı enzim içermeyen su (Roth) 

ilave edildi. Üzerine yeteri kadar su ilave edilmiş RNA çökeltileri 50°C'ye ayarlanmış 

çalkalamalı ısı bloğunda 1400 rpm'de çalkalanarak iyice çözüldü.  

3.7.11.7. Tüm RNA Konsantrasyonunun Belirlenmesi 

a) Bölüm 3.7.2.1'de anlatılan şekilde RNA'sı izole edilen her numuneden 4 µl 

alınarak içinde 900 µl distile su bulunan kuvars küvete aktarıldı ve dikkatlice 

karıştırıldı. UV fotometresi 260 ve 280 nm'de distile suya karşı sıfırlandı. Bu 

dalga boylarında her numunenin ekstinksiyon değerleri belirlendi. 

Numunelerin konsantrasyonları okunan ekstinksiyon değerleri kullanılarak 

aşağıdaki formüle göre hesaplandı.  

 /��B9CD)� �� � �EF3�����7�3@�–�EFH�����7�I@@����J����K�L��
-
����K�L��

 

 

Ekstinksiyon değerleri belirlenen numuneler -80°C'lik derin dondurucuda 

saklandı. 

 

b) Bölüm 3.7.2.1'de anlatılan şekilde RNA’sı izole edilen her numuneden 2 µl 

alınarak daha önceden suya karşı sıfırlanmış Nanodrop cihazında okuma 

yapıldı. Nanodrop cihazının 260 ve 280 nm'de yaptığı okumalara göre her 

numunenin konsantrasyonu hesaplandı. 

 

3.7.11.8. Denatüre Edici RNA Jelinin Hazırlanması 

1.44 g   Agaroz  

86.4 ml  distile su 

ile karıştırıldı ve mikrodalga fırınında 2 dakika boyunca 800W güç kullanılarak 

ısıtıldı. Bu işlemlemin sonunda agarozun çözünüp çözünmediği kontrol edildi ve gerek 

duyulduğunda ısıtma işlemine bir süre daha devam edildi. Çözelti 55°C'lik su 

banyosunda bekletilerek soğutuldu. Bu çözeltiye  

12 ml   10xMOPS çözeltisi  
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21.6 ml  Formaldehid çözeltisi  

ilave edilerek iyice karıştırıldı. Bu karışım daha önceden hazırlanmış jel 

yatağına döküldü, jel tarağı yerleştirildi ve jelin katılaşması için 2 saat kadar beklendi. 

3.7.11.9. Jele Yüklenecek RNA Örneklerinin Hazırlanması ve Denatüre Edici RNA 
Jelinin Yüklenmesi 

Jele yüklenecek örnekler -80°C’lik derin dondurucudan çıkarıldı. Örnekler 50°C 

ve 1400 rpm’e ayarlanmış termobloğa aktarıldı ve örneklerin iyice çözünmesi sağlandı. 

Her numunenin konsantrasyon hesabı sonucu belirlenen miktarı (her numuneden 20 µg 

RNA içerecek kadar çözelti pipetlendi) daha önceden belirli miktarda denatürasyon 

çözeltisi konulmuş kaplara pipetlendi. Numuneler denatüre edilmek üzere 65°C’ye 

ayarlanmış termobloğa aktarıldı ve denatürasyonun gerçekleşmesi için 30 dakika 

beklendi. Bu işlemin sonunda kaplar hemen buza aktarılarak RNA zincirlerinin tekli 

kalması sağlandı. Soğuyan örnekler kısa bir süre santrifüj edildikten sonra üzerlerine 

belirlenen miktarda RNA boyası eklendi. Bu şekilde elde edilen numuneler denatüre 

edici RNA jeline yüklendi. 

3.7.11.10. Denatüre Edici RNA Jelinin Yürütülmesi ve Jelin Northern 
Hibridizasyonu İçin Hazırlanması 

Numuneler denatüre edici RNA jeline yüklendikten sonra tankın kapağı 

kapatıldı ve jel 80 V sabit akım uygulanarak yaklaşık 1.5 saat yürütüldü. Jel UV ışığı 

altında gözlemlenerek rRNA bantlarının birbirlerinden tamamen ayrılıp ayrılmadığı 

saptandı. rRNA bantları tamamen ayrıldıktan sonra jel UV ışığı altında bir skarpel 

yardımıyla kesildi. Bu işlem sırasında jelin mümkün olduğu kadar az süre ile UV ışığına 

maruz kalmasına, jel kuyucuklarının tamamen kesilmemesine ve rRNA bantlarının 

yanında işaretleme için yeteri kadar yer bırakılmasına özen gösterildi. Uygun boyutlara 

kesilen jeldeki rRNA bantları cam bir Pastör pipeti yardımıyla işaretlendi. Jel distile su 

içeren uygun bir kaba aktarılarak 15 dakika orbital çalkalayıcıda çalkalandı. 15 

dakikanın sonunda kaptaki su değiştirildi ve çalkalama işlemine 15 dakika daha devam 

edildi. Bu şekilde jel nötralize edildi. 

3.7.11.11. Northern Blottunun Kurulması  

Nötralize edilen RNA jeli bir cetvel yardımıyla ölçüldü ve jelin boyutlarına 

uygun bir membran kesildi. Plastik bir kaba 4 adet plastik tıpa yerleştirildi. Kabın 

boyutlarına uygun bir cam plaka seçildi. Whatman kağıdı cam plakanın her kenarından 
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3 cm daha uzun olacak şekilde kesildi. Cam plaka tıpaların üzerine yerleştirildi. Plastik 

kaba bir miktar 10xSSC çözeltisi konuldu. Whatman kağıdı uçları çözeltiye değecek 

şekilde cam plakanın üzerine yerleştirildi ve 10 x SSC çözeltisi ile ıslatıldı. Nötral RNA 

jeli, jelin arka yüzü yukarı bakacak şekilde Whatman kağıdının ortasına yerleştirildi. Bu 

sırada 10xSSC çözeltisi içeren başka bir kapta kullanılacak olan membran ıslatıldı. 

Islatılan membran bir pens yardımıyla jelin üzerine yerleştirildi. Jelle membran arasında 

hava kabarcıklarının oluşmamasına özen gesterildi (hava kabarcıkları RNA'nın 

membrana aktarılmasını engellemektedir). Membranın üzerine daha önceden membran 

boyutlarında kesilmiş iki kat Whatman kağıdı konuldu ve bu kağıtlar da 10xSSC 

çözeltisi ile ıslatıldı. Jelin çevresi plastik kabın üstünü de kapatacak şekilde streç filimle 

sarıldı. Whatman kağıtlarının üzerine yeteri kadar emici kağıt konuldu. Emici kağıtların 

üzerine bir cam plaka yerleştirildi. Cam plakanın üzerine de uygun bir ağırlık 

yerleştirildi ve bir su terazisi yarımıyla kurulan sistemin dengede olup olmadığı kontrol 

edildi. Bu şekilde kurulan blot ertesi sabaha kadar çeker ocakta bırakıldı (Şekil 3-7). 

 

Şekil 3-7: Northern Blottunun kurulmasının şematik gösterimi 

3.7.11.12. RNA'nın Katı Taşıyıcı Üzerine Sabitlenmesi 

Bir gün önce kurulan blotun üzerindeki ağırlık ve emici kağıtlar uzaklaştırıldı. 

Membrana aktarılan bantların ve jel kuyucuklarının yerleri bir kurşun kalem yardımıyla 

membranın üzerine işaretlendikten sonra jel membranın üzerinden uzaklaştırıldı. Jel 

Whatman kağıtları arasına yerleştirildi ve 80ºC'lik pastör fırınında yarım saat 

bekletilerek RNA bantlarının membran üzerinde sabitlenmesi sağlandı. Membran bu 
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sürenin sonunda pastör fırınından çıkarıldı ve kullanılacağı süreye kadar uygun bir 

yerde saklandı. 

3.7.11.13. Sondanın Hazırlanması ve Temizlenmesi 

5 µl  PCR sonucunda elde edilen DNA fragmenti 

2 µl  Primer tamponu 

2 µl  Hekzamer primer 

ile karıştırıldı. Karışım 95ºC'de 2 dakika denatüre edildi ve 15 dakika buzda 

bekletildi. Karışım steril Merck suyu ile 16 µl'ye tamamlandı. Bundan sonra karışıma 

2 µl  Nükleotid karışımı (2mM ATG) 

1 µl  α-dCTP 

0.5 µl  Klenow polimeraz  

ilave edildi ve karışım 37ºC'ye ayarlanmış PCR aletinde yarım saat bekletildi. 

Bu sürenin sonunda numune karışımı 75ºC'ye ısıtıldı. Numune bu sıcaklıkta 10 dakika 

bekletilerek Klenow polimeraz enzimi deaktive edildi. Örnek buz içeren bir kaba 

aktarılarak soğutuldu. Soğuyan çözelti QIAquick nükleik asid uzaklaştırma kiti 

kullanılarak temzilendi. Temizleme işlemi üretici firma tarfından belirlenmiş protokole 

göre gerçekleştirildi. Bu şekilde temizlenen numune 95ºC'de 5 dakika denatüre edilerek 

membranları işaretlemeye hazır hale getirildi. 

3.7.11.14. Membranın Prehibridizasyonu, Sonda ile İşaretlenmesi, Yıkanması ve 
Röntgen Filmi Yardımıyla Sonuçların Elde Edilmesi 

Bir sonda ile işaretlenecek membranlar bir hibridizasyon tüpüne aktarıldılar. Her 

tüpe 25 ml prehibridizasyon çözeltisi ilave edildi. Membranları içeren tüpler 42ºC'ye 

ayarlanmış hibridizasyon fırınına yerleştirildi ve 1.5-2 saat kadar bu sıcaklıkta 

döndürülerek membranların hibridizasyon işlemine uygun hale gelmesi sağlandı. Bu 

sürenin sonunda tüpler hibridizasyon fırınından çıkarıldı ve her tüpe bölüm 3.7.11.13'te 

belirtildiği şekilde hazırlanan sonda dikkatli bir şekilde pipetlendi. Tüplerin ağzı sıkı bir 

şekilde kapatıldıktan sonra tüpler tekrardan hibridizasyon fırınına yerleştirildi. 

Hibridizasyon işleminin gerçekleşmesi için tüpler yaklaşık 24 saat fırında bekletildi. 

Hibridizasyon işlemi tamamlanan tüpler tek tek hibridizasyon fırınından 

çıkarıldı ve içerdikleri hibridizasyon sıvıları radyoaktif çözeltilere uygun toplama 
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bidonuna boşaltıldı. Her bir tüpe 20 ml blott yıkama çözeltisi ilave edildi. Tüpler tekrar 

hibridizasyon fırınına yerleştirildi ve yıkama işleminin gerçekleşmesi için 5-10 dakika 

beklendi. Bu sürenin sonunda tüpler fırından çıkarıldı, içerdikleri çözeltiler uygun 

toplama bidonuna boşaltıldı ve her tüpe tekrar 20 ml blott yıkama çözeltisi ilave 

edilerek yıkama işlemi tekrarlandı. Yıkama işlemi tamamlanan membranlar az miktarda 

yıkama çözeltisi içeren streç filimlerle paketlendi. Her paketin kenarına cam kalemi 

yardımıyla membranın hangi sonda ile işaretlendiği belirtildi. İşaretlenen paketler bir 

kasete yerleştirildi. Kaset karanlık odaya götürülerek kasete uygun boyutlarda kesilmiş 

bir film yerleştirildi. Kaset içindeki filmin geliştirileceği zamana kadar -80ºC'lik derin 

dondurucuda saklandı. 

Filmler kasetlere yerleştirildikten 24 saat sonra, kasetler -80ºC'lik derin 

dondurucudan çıkartıldı. Kasetlerin çözünmesi için yarım saat beklendi. Bu sürenin 

sonunda kasetler karanlık odaya götürülerek içerdikleri filimler tek tek kasetlerden 

çıkarıldı ve her bir kasete yeni bir röntgen filmi yerleştirildi. Işımaya tabi tutulmuş her 

bir film önce geliştirme çözeltisinde, daha sonra ise sırasıyla durdurma ve sabitleme 

çözeltilerinde 30 saniye bekletilerek geliştirildi. Geliştirilen filimler musluk suyuyla 

yıkandı ve uygun bir yere asılarak oda ısısında kurumaları beklendi. Kuruyan filimlerde 

her bir sonda ile işaretlemenin başarı ile gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve her bir 

sondanın ışıma şiddeti kontrol edildi. Yeni filimlerin yerleştirildiği kasetler, sondaların 

ışıma şiddetine bağlı olarak, 3-4 gün ile 2-3 hafta süresince -80ºC'lik derin dondurucuda 

saklandılar. 

3.7.12. Ekspresyon Vektörünün Oluşturulması 

Ekspresyon vektörünün oluşturulması sırasında aşağıdaki belirtilen 

yöntemlerden yararlanılmıştır. 

3.7.12.1. Kolonilerin Çoğaltılması 

Önceden sterilize edilmiş kapaklı bir tüpe bölüm 3.6.1.1.'de belirtildiği şekilde 

hazırlanan ampisilin içeren sıvı LB besiyeriden 3-4 ml ilave edildi. Mavi–beyaz seçim 

testi sonunda çoğaltılmak üzere seçilen koloni steril bir kürdan yardımıyla katı LB 

besiyerinden uzaklaştırıldı. Kürdan steril ortamda tüpe aktarıldı. Hazırlanan tüpler gece 

boyunca 37ºC’lik çalkalamalı su banyosunda üremeye bırakıldı. Elde edilen 

bakterilerden plasmid DNA’sı izole edildi. 
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3.7.13. Plasmid DNA'sının Bakteri Hücresinden İzolasyonu (Miniprep) 

3.7.13.1. Kullanılan Çözeltiler 

• Tampon 1 (süspansiyon tamponu) 

50 mM  Tris/HCl pH 8.0 

10 mM  EDTA 

100 µg/ml RNAse A 

Çözeltiye RNAse A ile edildikten sonra çözelti 4 ºC'lik soğuk dolapta saklandı. 

• Tampon 2 (hücre parçalayıcı tampon) 

200 mM NaOH 

%1.0  SDS 

• Tampon 3 (nötralizasyon tamponu) 

3.0 M  Potasyum asetat (pH 5.5) 

Çözeltinin pH'sı glasiyal asetik asidle 5.5'e ayarlandı. 

3.7.13.2. Miniprep 

Gece boyunca ampisilin içeren sıvı LB besiyerinde üretilen her bir koloninin 1.5 

ml'si temiz bir kaba aktarıldı. Numuneler masa tipi santrifüje yerleştirildi, 13000 rpm'de 

1 dakika santrifüj edilerek bakteri hücrelerinin çökmesi sağlandı. Kaplardaki LB 

besiyeri bir pipet yardımı ile uzaklaştırıldı. Kaplar buza yerleştirildi ve bundan sonraki 

bütün işlemler boyunca buzda saklandı. 

Her bir kaba tampon 1'den 100 µl ilave edildi. Kaplar bakteri hücreleri tekrar 

süspande oluncaya kadar vorteks karıştırıcısı yardımıyla karıştırıldı. Her bir kaba 

tampon 2'den 200 µl ilave edildi ve kaplar 4-6 kere ters çevrilerek karıştırıldı. Bunu 

takiben kaplara 150 µl tampon 3 ilave edildi ve kaplar tekrar ters çevrilerek karıştırıldı. 

Kaplardaki karışım 5-10 dakika buzda bekletildi. Bu sürenin sonunda numuneler 4ºC'ye 

ve 14000 rpm'e ayarlanmış santrifüjde 10 dakika santrifüj edildi. Temiz kaplara %96'lık 

etanolden 900 ml pipetlendi. Santrifüj edilen numunelerin üst fazı, hücre çeperlerini bir 

sonraki çözeltiye aktarmamaya dikkat ederek, etanol içeren kaplara aktarıldı. Kaplar ters 

çevrilerek karıştırıldı ve 4ºC'de, 14000 rpm'de 10 dakika santrifüj edildi. etanol, plasmid 

DNA'sı çökeltilerine dokunmadan, kaplardan uzaklaştırıldı. Plasmid DNA'sı 
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çökeltilerine 800 µl %70'lik etanol pipetlendi ve 4ºC'de, 14000 rpm'de 1 dakika santrifüj 

edildi. Kaplardaki etanol pipet yardımıyla uzaklaştırıldı. Plasmid DNA'sı çökeltileri 5 

dakika oda sıcaklığında kurutuldu. Plasmid DNA çökeltileri 50 µl temiz suda çözüldü 

ve kullanılacakları zamana kadar -20ºC'lik derin dondurucuda saklandı. 

3.7.14. Plasmid DNA’sının Bakteri Hücrelerinden İzolasyonu (Midiprep) 

3.7.14.1. Kullanılan Çözeltiler ve Kitler 

a) Antibiyotik içeren LB sıvı besiyeri 

b) PureYield™ plasmid midiprep sistemi 

3.7.14.2. Midiprep 

Miniprep yöntemiyle elde edilen plasmidler uygun restriksiyon enzimleri ile 

kesilerek elde edilen plasmidimn gerçekten istenilen plasmid olup olmadığı kontrol 

edildi. Yapılan bu kontrolden sonra istenilen plasmidi içeren bakteri hücrelerinin 

yaklaşık 200 µl'si 50 ml antibiyotik içeren LB sıvı besiyerine aktarıldı ve gece boyunca 

37ºC'lik çalkalamalı su banyosunda bekletildi. Sabah Erlen Meyer şişesi çalkalamalı su 

banyosundan çıkarıldı ve 50 ml'lik bir plastik kaba aktarılarak santrifüj edildi. Bu 

işlemden sonra Promega firması tarafından sağlanan midiprep kiti kullanılarak vektör 

izole edildi. İzolasyon işlemi üretici firma tarafından sağlanan protokole göre 

gerçekleştirilmiştir. 

3.7.15. Ekspresyon Vektörünün Oluşturulması ve ∆xyr1 Suşuna Transformasyonu 

Tef1Xhofw ve tef1ClaSalrv primerleri kullanılarak gerçekleştirilen PCR işlemi 

sonucunda 740 bazçifti uzunluğundaki tef1 promoter bölgesi elde edildi. tef1 promoter 

bölgesi vektörden XhoI ve SalI restriksiyon enzimleri yardımıyla kesildi ve aynı kesim 

bölgelerini içeren pLH1hph kasetine klonlandı. pLh1hph kaseti E. coli'ye ait higromisin 

B fosfataz genini seleksiyon markeri olarak içermektedir. 1590 bazıçifti uzunluğundaki 

xyl1 genine ait kodlayıcı bölge xyl1Clafw ve xyl1HindIII primerleri kullanılarak 

sentezlendi. Bu bölge ClaI ve HindIII restriksiyon enzimleri ile kesildi ve tef1 

promoterinin 3' ucuna ilave edilerek vektör oluşturuldu. Oluşturulan vektör Gruber ve 

arkadaşlarının metoduna göre (1990) ∆xyr1 suşuna klonlandı. 
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4. BULGULAR 

4.1. Suşların Çeşitli Karbon Kaynaklarındaki Üreme Davranışlarının İncelenmesi 

4.1.1. Suşların Karbon Kaynağı Olarak D-glukoz İçeren MA Sıvı Besiyerindeki 
Üreme Davranışları 

T. reesei'nin kontrol suşu QM9414'ün ve mutant suşları ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1, 

∆xdh1 ve tef1:xyl1/∆xyr1'in karbon kaynağı olarak D-glukoz içeren MA sıvı besiyerinde 

beklenen üreme davranışını gösterdiler ve 44 saat sonunda QM9414 kontrol suşu 4.613 

g/l, ∆xyr1 mutant suşu 5.396 g/l, ∆lad1 mutant suşu 5.147 g/l, ∆xyl1 mutant suşu 4.929 

g/l, ∆xdh1 mutant suşu 4.959 g/l ve tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşu 4.387 g/l biyo kütleye 

ulaştı (Tablo 4-1ve Şekil 4-1). 

Tablo 4-1: D-glukoz  içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1, 
∆xdh1 ve tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait ortalama kuru misel ağırlığı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Ortalama Kuru Misel 

Ağırlığı [g/l] 

QM9414 D-glukoz 20 1.999 

QM9414 D-glukoz 32 4.412 

QM9414 D-glukoz 44 4.613 

∆xyr1 D-glukoz 20 1.661 

∆xyr1 D-glukoz 32 4.761 

∆xyr1 D-glukoz 44 5.396 

∆lad1 D-glukoz 20 2.243 

∆lad1 D-glukoz 32 4.737 

∆lad1 D-glukoz 44 5.147 

∆xyl1 D-glukoz 20 2.112 

∆xyl1 D-glukoz 32 4.595 

∆xyl1 D-glukoz 44 4.929 

∆xdh1 D-glukoz 20 2.043 

∆xdh1 D-glukoz 32 4.846 

∆xdh1 D-glukoz 44 4.959 

tef1:xyl1/∆xyr1 D-glukoz 20 1.960 

tef1:xyl1/∆xyr1 D-glukoz 32 4.267 

tef1:xyl1/∆xyr1 D-glukoz 44 4.387 
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Şekil 4-1: D-glukoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1, 
∆xdh1 ve tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait üreme grafiği. 

 

4.1.2. Suşların Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz İçeren MA Sıvı Besiyerindeki 
Üreme Davranışları 

T. reesei'nin kontrol suşu QM9414'ün ve mutant suşları ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1, 

∆xdh1 ve tef1:xyl1/∆xyr1'in karbon kaynağı olarak L-arabinoz içeren MA sıvı 

besiyerindeki üreme davranışları gözlendi. Bu gözlemin sonucunda ∆xdh1 ve 

tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşlarının 68 saat sonunda sırasıyla 4.936 g/l ve 4.821 g/l biyo 

kütleye ulaşarak 68 saat sonunda 4.762 g/l biyo kütleye ulaşan kontrol suşu QM9414'ten 

biraz daha iyi bir üreme davranışı gösterdikleri belirlendi. ∆lad1 ve ∆xyl1 mutant suşları 

bu ortamda 68 saat sonunda sırasıyla 1.045 g/l ve 1.449 g/l biyo kütleye ulaştılar. Elde 

edilen bu bulgular ∆lad1 ve ∆xyl1 mutant suşlarının karbon kaynağı olarak L-arabinoz 

içeren MA sıvı besiyerinde neredeyse hiç üremediklerini ve 68 saat sonunda 2.497 g/l 

biyo kütleye ulaşan ∆xyr1 mutant suşunun bu ortamda ∆lad1 ve ∆xyl1 suşlarından daha 

iyi bir üreme davranışı göstermesine rağmen kontrol suşu kadar biyo kütle 

oluşturamadığı belirlendi (Tablo 4-2 ve Şekil 4-2). 
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Tablo 4-2: L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1, 
∆xdh1 ve tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait ortalama kuru misel ağırlığı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Ortalama Kuru Misel 

Ağırlığı [g/l] 

QM9414 L-arabinoz 20 0.587 

QM9414 L-arabinoz 32 1.809 

QM9414 L-arabinoz 44 2.824 

QM9414 L-arabinoz 56 3.841 

QM9414 L-arabinoz 68 4.762 

∆xyr1 L-arabinoz 20 0.464 

∆xyr1 L-arabinoz 32 0.944 

∆xyr1 L-arabinoz 44 1.497 

∆xyr1 L-arabinoz 56 2.128 

∆xyr1 L-arabinoz 68 2.497 

∆lad1 L-arabinoz 20 0.314 

∆lad1 L-arabinoz 32 0.601 

∆lad1 L-arabinoz 44 0.783 

∆lad1 L-arabinoz 56 0.940 

∆lad1 L-arabinoz 68 1.045 

∆xyl1 L-arabinoz 20 0.472 

∆xyl1 L-arabinoz 32 1.091 

∆xyl1 L-arabinoz 44 1.341 

∆xyl1 L-arabinoz 56 1.451 

∆xyl1 L-arabinoz 68 1.449 

∆xdh1 L-arabinoz 20 0.518 

∆xdh1 L-arabinoz 32 1.556 

∆xdh1 L-arabinoz 44 2.824 

∆xdh1 L-arabinoz 56 3.808 

∆xdh1 L-arabinoz 68 4.936 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 20 0.537 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 32 1.590 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 44 3.125 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 56 3.552 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 68 4.821 
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Şekil 4-2: L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1, 
∆xdh1 ve tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait üreme grafiği. 

 

4.1.3. Suşların Karbon Kaynağı Olarak L-arabinitol İçeren MA Sıvı Besiyerindeki 
Üreme Davranışları 

T. reesei'nin kontrol suşu QM9414'ün ve mutant suşlarının ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 

ve tef1:xyl1/∆xyr1'in karbon kaynağı olarak L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerindeki 

üreme davranışları gözlendi. Yapılan bu deney sonucunda ∆xyr1 mutant suşunun 68 

saat sonunda 8.353 g/l biyo kütleye ulaşarak bu ortamda en iyi üreyen suş olduğu 

saptandı. Ayrıca 68 saat sonunda 7.332 g/l biyo kütleye ulaşan kontrol suşu ile 68 saat 

sonunda 7.186 g/l biyo kütleye ulaşan ∆xyl1 ve 44 saat sonunda 7.057 g/l biyo kütleye 

ulaşan tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşlarının üreme davranışları arasında belirgin bir 

farklılık bulunmadığı saptandı. ∆lad1 mutant suşunun bu ortamda 68 saat sonunda 

1.734 g/l biyo kütleye ulaşarak L-arabinitol içeren ortamda neredeyse hiç üremediği 

saptandı (Tablo 4-3 ve Şekil 4-3). 
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Tablo 4-3: L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 
ve tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait ortalama kuru misel ağırlığı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Ortalama Kuru Misel 

Ağırlığı [g/l] 

QM9414 L-arabinitol 20 1.280 

QM9414 L-arabinitol 32 4.515 

QM9414 L-arabinitol 44 7.383 

QM9414 L-arabinitol 56 7.970 

QM9414 L-arabinitol 68 7.332 

∆xyr1 L-arabinitol 20 0.875 

∆xyr1 L-arabinitol 32 3.411 

∆xyr1 L-arabinitol 44 7.917 

∆xyr1 L-arabinitol 56 8.131 

∆xyr1 L-arabinitol 68 8.353 

∆lad1 L-arabinitol 20 0.310 

∆lad1 L-arabinitol 32 0.651 

∆lad1 L-arabinitol 44 1.096 

∆lad1 L-arabinitol 56 1.617 

∆lad1 L-arabinitol 68 1.734 

∆xyl1 L-arabinitol 20 1.403 

∆xyl1 L-arabinitol 32 4.993 

∆xyl1 L-arabinitol 44 7.502 

∆xyl1 L-arabinitol 56 8.031 

∆xyl1 L-arabinitol 68 7.186 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 20 0.803 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 32 3.411 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 44 7.057 
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Şekil 4-3: L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 ve 
tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait üreme grafiği. 

 

4.1.4. Suşların Karbon Kaynağı Olarak Arabinan İçeren MA Sıvı Besiyerindeki 
Üreme Davranışları 

T. reesei'nin kontrol suşu QM9414'ün ve mutant suşları ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 ve 

tef1:xyl1/∆xyr1'in karbon kaynağı olarak arabinan içeren MA sıvı besiyerindeki üreme 

davranışları gözlendi. Yapılan bu deney sonucunda tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşunun 90 

saat sonunda 2.142 g/l biyo kütle üreterek 98 saat sonunda 2.692 g/l biyo kütleye ulaşan 

kontrol suşuna en yakın biyo kütleyi ürettiği saptandı. ∆xyr1 mutant suşu 98 saat 

sonunda 1.878 g/l biyo kütleye ulaşarak bu ortamda tef1:xyl1/∆xyr1mutant suşundan 

daha az biyo kütle üretebildiği saptandı. Bunun yanısıra, ∆lad1 mutant suşu 90 saat 

sonuna 0.950 g/l biyo kütleye ve ∆xyl1 mutant suşu 98 saat sonunda 0.998 g/l biyo 

kütleye ulaştılar. Elde edilen bu sonuç ∆lad1 ve ∆yl1 mutant suşlarının bu ortamda 

neredeyse hiç üremediğini göstermektedir (Tablo 4-4 ve Şekil 4-4). 
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Tablo 4-4: Arabinan içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 ve 
tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait ortalama kuru misel ağırlığı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Ortalama Kuru Misel 

Ağırlığı [g/l] 

QM9414 Arabinan 30 0.570 

QM9414 Arabinan 44 0.694 

QM9414 Arabinan 54 1.067 

QM9414 Arabinan 68 1.705 

QM9414 Arabinan 79 2.178 

QM9414 Arabinan 98 2.692 

∆xyr1 Arabinan 30 0.613 

∆xyr1 Arabinan 44 0.695 

∆xyr1 Arabinan 54 0.732 

∆xyr1 Arabinan 68 0.995 

∆xyr1 Arabinan 79 1.147 

∆xyr1 Arabinan 98 1.878 

∆lad1 Arabinan 39 0.690 

∆lad1 Arabinan 47 0.660 

∆lad1 Arabinan 63 0.575 

∆lad1 Arabinan 71 0.715 

∆lad1 Arabinan 90 0.950 

∆lad1 Arabinan 114 1.200 

∆xyl1 Arabinan 30 0.575 

∆xyl1 Arabinan 44 0.595 

∆xyl1 Arabinan 54 0.655 

∆xyl1 Arabinan 68 0.762 

∆xyl1 Arabinan 79 0.800 

∆xyl1 Arabinan 98 0.998 

tef1:xyl1/∆xyr1 Arabinan 39 0.643 

tef1:xyl1/∆xyr1 Arabinan 49 0.763 

tef1:xyl1/∆xyr1 Arabinan 64 1.215 

tef1:xyl1/∆xyr1 Arabinan 72 1.450 

tef1:xyl1/∆xyr1 Arabinan 90 2.142 

tef1:xyl1/∆xyr1 Arabinan 115 2.823 
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Şekil 4-4: Arabinan içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 ve 
tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait üreme grafiği. 

 

4.1.5. Suşların Karbon Kaynağı Olarak D-glukoz İçeren Minimal Ortam Katı 
Besiyerindeki Üreme Davranışları 

T. reesei'nin kontrol suşu QM9414'ün ve mutant suşları ∆xyr1 ve 

tef1:xyl1/∆xyr1'in karbon kaynağı olarak D-glukoz içeren minimal ortam katı 

besiyerindeki üreme davranışları belirli zaman aralıklarında koloni çapı ölçülerek 

saptandı. 166 saat sonunda yapılan ölçümde kontrol suşunun 5.80 cm koloni çapına 

ulaştığı belirlendi. Bu süre sonunda mutant suşu ∆xyr1'in 5.10 cm koloni çapına ve 

tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşunun ise 5.28 cm koloni çapına ulaştığı gözlendi. Bu 

bulgular, D-glukoz içeren minimal ortam katı besiyerinde mutant suşların üreme 

davranışları ile kontrol suşunun üreme davranışı arasında kayda değer bir farklılık 

bulunmadığını göstermektedir (Tablo 4-5 ve Şekil 4-5). 
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Tablo 4-5: D-glukoz içeren minimal ortam katı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1 ve 
tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait ortalama koloni çapı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Ortalama Koloni Çapı 

[cm] 

QM9414 D-glukoz 0 0.55 

QM9414 D-glukoz 14 0.76 

QM9414 D-glukoz 20 0.93 

QM9414 D-glukoz 38 1.59 

QM9414 D-glukoz 46 1.81 

QM9414 D-glukoz 62 2.43 

QM9414 D-glukoz 70 2.66 

QM9414 D-glukoz 86 3.23 

QM9414 D-glukoz 93 3.43 

QM9414 D-glukoz 113 4.05 

QM9414 D-glukoz 166 5.80 

∆xyr1 D-glukoz 0 0.55 

∆xyr1 D-glukoz 14 0.78 

∆xyr1 D-glukoz 20 0.93 

∆xyr1 D-glukoz 38 1.60 

∆xyr1 D-glukoz 46 1.72 

∆xyr1 D-glukoz 62 2.32 

∆xyr1 D-glukoz 70 2.58 

∆xyr1 D-glukoz 86 3.05 

∆xyr1 D-glukoz 93 3.32 

∆xyr1 D-glukoz 113 3.82 

∆xyr1 D-glukoz 166 5.10 

tef1:xyl1/∆xyr1 D-glukoz 0 0.55 

tef1:xyl1/∆xyr1 D-glukoz 14 0.78 

tef1:xyl1/∆xyr1 D-glukoz 20 0.95 

tef1:xyl1/∆xyr1 D-glukoz 38 1.58 

tef1:xyl1/∆xyr1 D-glukoz 46 1.78 

tef1:xyl1/∆xyr1 D-glukoz 62 2.43 

tef1:xyl1/∆xyr1 D-glukoz 70 2.74 

tef1:xyl1/∆xyr1 D-glukoz 86 3.28 

tef1:xyl1/∆xyr1 D-glukoz 93 3.50 

tef1:xyl1/∆xyr1 D-glukoz 113 4.10 

tef1:xyl1/∆xyr1 D-glukoz 166 5.28 
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Şekil 4-5: D-glukoz içeren minimal ortam katı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1 ve 
tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait üreme grafiği. 

 

4.1.6. Suşların Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz İçeren Minimal Ortam Katı 
Besiyerindeki Üreme Davranışları 

T. reesei'nin kontrol suşu QM9414'ün ve mutant suşları ∆xyr1 ve 

tef1:xyl1/∆xyr1'in karbon kaynağı olarak L-arabinoz içeren minimal ortam katı 

besiyerindeki üreme davranışları belirli zaman aralıklarında koloni çapı ölçülerek 

saptandı. Yapılan bu deney sonucunda, ∆xyr1 mutant suşunun 166 saat sonunda 7.28 

cm ile en büyük koloni çapına sahip olduğu halde neredeyse hiç sporlanma yapamadığı 

ve oluşturduğu miselin de çok ince yapılı olduğu belirlendi. tef1:xyl1/∆xyr1 mutant 

suşunun 166 saat sonunda 5.28 cm koloni çapı oluşturarak bu süre sonunda 5.93 cm 

koloni çapına ulaşan kontrol suşuna yakın kontrolini çapı oluşturduğu belirlendi. Bu 

süre sonunda Petri kutuları sporlanma açısından da değerlendirildi. Bu değerlendirme 

sonucunda tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşunun kontrol suşu QM9414 kadar spor 

oluşturamadığı, ancak ∆xyr1 mutant suşundan oldukça fazla spor oluşturduğu saptandı 

(Tablo 4-6, Şekil 4-6 ve Şekil 4-7). 
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Tablo 4-6: L-arabinoz içeren minimal ortam katı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1 ve 
tef1:xyl1/∆xyr1 suşlrına ait ortalama koloni çapı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Ortalama Koloni Çapı 

[cm] 

QM9414 L-arabinoz 0 0.55 

QM9414 L-arabinoz 14 0.73 

QM9414 L-arabinoz 20 0.83 

QM9414 L-arabinoz 38 1.38 

QM9414 L-arabinoz 46 1.62 

QM9414 L-arabinoz 62 2.07 

QM9414 L-arabinoz 70 2.38 

QM9414 L-arabinoz 86 2.95 

QM9414 L-arabinoz 93 3.10 

QM9414 L-arabinoz 113 4.07 

QM9414 L-arabinoz 166 5.93 

∆xyr1 L-arabinoz 0 0.55 

∆xyr1 L-arabinoz 14 0.68 

∆xyr1 L-arabinoz 20 0.83 

∆xyr1 L-arabinoz 38 1.28 

∆xyr1 L-arabinoz 46 1.48 

∆xyr1 L-arabinoz 62 2.05 

∆xyr1 L-arabinoz 70 2.37 

∆xyr1 L-arabinoz 86 2.95 

∆xyr1 L-arabinoz 93 3.33 

∆xyr1 L-arabinoz 113 4.30 

∆xyr1 L-arabinoz 166 7.28 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 0 0.55 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 14 0.70 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 20 0.78 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 38 1.29 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 46 1.54 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 62 2.06 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 70 2.33 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 86 2.79 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 93 3.05 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 113 3.79 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 166 5.28 

 



88 

 

 

Şekil 4-6: L-arabinoz içeren minimal ortam katı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1 ve 
tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait üreme grafiği. 

 

 

Şekil 4-7: L-arabinoz içeren minimal ortam katı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1 ve 
tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait Petri kutularının fotoğrafları.  
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4.1.7. Suşların Karbon Kaynağı Olarak L-arabinitol İçeren Minimal Ortam Katı 
Besiyerindeki Üreme Davranışları 

T. reesei'nin kontrol suşu QM9414'ün ve mutant suşları ∆xyr1 ve 

tef1:xyl1/∆xyr1'in karbon kaynağı olarak L-arabinitol içeren minimal ortam katı 

besiyerindeki üreme davranışları belirli zaman aralıklarında koloni çapı ölçülerek 

saptandı. Yapılan bu deney sonucunda, 166 saat sonunda 4.35 cm koloni çapına ulaşan 

tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşunun üreme davranışı ile bu süre sonunda 4.05 cm koloni 

çapına ulaşan ∆xyr1 mutant suşunun üreme davranışı arasında büyük bir farklılık 

bulunmadığı saptandı. Kontrol suşu QM9414 ise 166 saat sonunda 6.10 cm koloni 

çapına ulaşarak bu iki mutant suştan daha iyi bir üreme davranışı gösterdi (Tablo 4-7 ve 

Şekil 4-8). 
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Tablo 4-7: L-arabinitol içeren minimal ortam katı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1 ve 
tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait ortalama koloni çapı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Ortalama Koloni Çapı 

[cm] 

QM9414 L-arabinitol 0 0.55 

QM9414 L-arabinitol 14 0.68 

QM9414 L-arabinitol 20 0.77 

QM9414 L-arabinitol 38 1.28 

QM9414 L-arabinitol 46 1.53 

QM9414 L-arabinitol 62 2.18 

QM9414 L-arabinitol 70 2.45 

QM9414 L-arabinitol 86 2.95 

QM9414 L-arabinitol 93 3.28 

QM9414 L-arabinitol 113 4.00 

QM9414 L-arabinitol 166 6.10 

∆xyr1 L-arabinitol 0 0.55 

∆xyr1 L-arabinitol 14 0.68 

∆xyr1 L-arabinitol 20 0.78 

∆xyr1 L-arabinitol 38 1.18 

∆xyr1 L-arabinitol 46 1.36 

∆xyr1 L-arabinitol 62 1.89 

∆xyr1 L-arabinitol 70 2.00 

∆xyr1 L-arabinitol 86 2.38 

∆xyr1 L-arabinitol 93 2.63 

∆xyr1 L-arabinitol 113 3.04 

∆xyr1 L-arabinitol 166 4.05 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 0 0.55 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 14 0.69 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 20 0.79 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 38 1.20 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 46 1.36 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 62 1.88 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 70 2.06 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 86 2.46 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 93 2.65 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 113 3.23 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 166 4.35 
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Şekil 4-8: L-arabinitol içeren minimal ortam katı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1 ve 
tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait üreme grafiği. 

 

4.1.8. Suşların Karbon Kaynağı Olarak Arabinan İçeren Minimal Ortam Katı 
Besiyerindeki Üreme Davranışları 

T. reesei'nin kontrol suşu QM9414'ün ve mutant suşları ∆xyr1, ∆lad1 ve 

∆xyl1'in karbon kaynağı olarak arabinan içeren minimal ortam katı besiyerindeki üreme 

davranışları belirli zaman aralıklarında koloni çapı ölçülerek saptandı. 157 saat sonunda 

7.55 cm koloni çapına ulaşan ∆xyr1 mutant suşunun bu süre sonunda 7.90 cm koloni 

çapına ulaşan QM9414 kontrol suşuna en yakın üreme davranışını gösterdiği ve 4.90 cm 

koloni çapına ulaşan ∆lad1 mutant suşunun ise deneye tabi tutulan bütün suşlardan daha 

yavaş ürediği saptandı. ∆xyl mutant suşu 157 saat sonunda 6.55 cm koloni çapına 

ulaşarak ∆lad1 mutant suşundan daha iyi bir üreme davranışı göstermesine rağmen 

kontrol suşu QM9414 ve mutant suşu ∆xyr1 kadar iyi bir üreme davranışı gösteremedi. 

Petri kutuları suşların sporlanma miktarları açısından da değerlendirildi ve ∆xyr1 

mutant suşunun mutant suşlar arasında en fazla sporlanmayı gösterdiği, ancak kontrol 

suşu ile kıyaslandığında neredeyse hiç sporlanma yapmadığı saptandı (Tablo 4-8,     

Şekil 4-9 ve Şekil 4-10). 
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Tablo 4-8: Arabinan içeren minimal ortam katı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, 
∆lad1 ve ∆xyl1 suşlarına ait ortalama koloni çapı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Ortalama Kuru Misel 

Ağırlığı [g/l] 

QM9414 Arabinan 0 0.55 

QM9414 Arabinan 19 1.15 

QM9414 Arabinan 36 1.75 

QM9414 Arabinan 48 2.20 

QM9414 Arabinan 60 2.63 

QM9414 Arabinan 71 3.10 

QM9414 Arabinan 86 3.75 

QM9414 Arabinan 95 4.15 

QM9414 Arabinan 116 5.50 

QM9414 Arabinan 137 6.80 

QM9414 Arabinan 157 7.90 

∆xyr1 Arabinan 0 0.55 

∆xyr1 Arabinan 19 1.23 

∆xyr1 Arabinan 36 1.85 

∆xyr1 Arabinan 48 2.20 

∆xyr1 Arabinan 60 2.65 

∆xyr1 Arabinan 71 3.10 

∆xyr1 Arabinan 86 3.75 

∆xyr1 Arabinan 95 4.03 

∆xyr1 Arabinan 116 5.15 

∆xyr1 Arabinan 137 6.38 

∆xyr1 Arabinan 157 7.55 

∆lad1 Arabinan 0 0.55 

∆lad1 Arabinan 19 1.25 

∆lad1 Arabinan 36 1.75 

∆lad1 Arabinan 48 1.88 

∆lad1 Arabinan 60 2.35 

∆lad1 Arabinan 71 2.65 

∆lad1 Arabinan 86 3.05 

∆lad1 Arabinan 95 3.30 

∆lad1 Arabinan 116 3.70 

∆lad1 Arabinan 137 4.50 

∆lad1 Arabinan 157 4.90 
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Tablo 4-8'in devamı. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Ortalama Kuru Misel 

Ağırlığı [g/l] 

∆xyl1 Arabinan 0 0.55 

∆xyl1 Arabinan 19 1.13 

∆xyl1 Arabinan 36 1.68 

∆xyl1 Arabinan 48 2.00 

∆xyl1 Arabinan 60 2.43 

∆xyl1 Arabinan 71 2.88 

∆xyl1 Arabinan 86 3.40 

∆xyl1 Arabinan 95 3.83 

∆xyl1 Arabinan 116 4.75 

∆xyl1 Arabinan 137 5.70 

∆xyl1 Arabinan 157 6.55 

 

 

Şekil 4-9: Arabinan içeren minimal ortam katı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1 
ve ∆xyl1 suşlarına ait üreme grafiği. 
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Şekil 4-10: Arabinan içeren minimal ortam katı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, 
∆lad1 ve ∆xyl1 suşlarına ait Petri kutularının fotoğrafları. 

 

4.2. QM9414 Kontrol Suşunun ve ∆xyr1 Mutant Suşunun Çeşitli Karbon 
Kaynakları İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davranışlarının 
Karşılaştırılması 

4.2.1. QM9414 Kontrol Suşunun ve ∆xyr1 Mutant Suşunun Karbon Kaynağı 
olarak D-glukoz İçeren MA Sıvı Besyerindeki Üreme Davranışlarının 
Karşılaştırılması 

T. reesei'nin kontrol suşu QM9414 ve mutant suşu ∆xyr1 karbon kaynağı olarak 

D-glukoz içeren MA sıvı besiyerinde beklenen üreme davranışını göstererek 32 saat 

sonunda sırasıyla 4.868 g/l ve 4.908 g/l biyo kütleye ulaştılar (Tablo 4-9 ve Şekil 4-11). 

Tablo 4-9: D-glukoz içeren sıvı besiyerinde üretilen QM9414 ve ∆xyr1 suşlarına ait kuru 
misel ağırlığı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Kuru Misel Ağırlığı [g/l] 

QM9414 D-glukoz 22 2.508 

QM9414 D-glukoz 32 4.868 

∆xyr1 D-glukoz 22 2.076 

∆xyr1 D-glukoz 32 4.908 
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Şekil 4-11: D-glukoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414 ve ∆xyr1 suşlarına ait 
üreme grafiği. 

 

4.2.2. QM9414 Kontrol Suşunun ve ∆xyr1 Mutant Suşunun Karbon Kaynağı 
olarak D-galaktoz İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davranışlarının 
Karşılaştırılması 

T. reesei'nin kontrol suşu QM9414 ile mutant suşu ∆xyr1'in karbon kaynağı 

olarak D-galaktoz içeren MA sıvı besiyerindeki üreme davranışları belirli zaman 

aralıklarında numune alınarak belirlendi. 50 saat sonunda suşların sırasıyla 2.196 g/l ve 

2.460 g/l biyo kütleye ulaştıkları belirlendi. Elde edilen bu değerler, suşların bu 

ortamdaki üreme davranışları arasında kayda değer bir farklılık bulunmadığını 

göstermektedir (Tablo 4-10 ve Şekil 4-12). 

Tablo 4-10: D-galaktoz içeren sıvı besiyerinde üretilen QM9414 ve ∆xyr1 suşlarına ait 
kuru misel ağırlığı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Kuru Misel Ağırlığı [g/l] 

QM9414 D-galaktoz 26 0.436 

QM9414 D-galaktoz 40 1.828 

QM9414 D-galaktoz 50 2.196 

∆xyr1 D-galaktoz 26 0.424 

∆xyr1 D-galaktoz 40 1.472 

∆xyr1 D-galaktoz 50 2.460 
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Şekil 4-12: D-glalaktoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414 ve ∆xyr1 suşlarına ait 
üreme grafiği. 

4.2.3. QM9414 Kontrol Suşunun ve ∆xyr1 Mutant Suşunun Karbon Kaynağı 
Olarak D-mannoz İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davranışlarının 
Karşılaştırılması 

T. reesei'nin kontrol suşu QM9414 ile mutant suşu ∆xyr1'in karbon kaynağı 

olarak D-mannoz içeren MA sıvı besiyerindeki üreme davranışları ortamdan belirli 

zaman aralıklarında numune alınarak belirlendi. Suşların 34 saat sonunda sırası ile 

4.724 g/l ve 4.488 g/l biyo kütleye ulaştıkları saptandı. Elde edilen değerler, D-mannoz 

içeren ortamda QM9414 kontrol suşunun üreme davranışı ile ∆xyr1 mutant suşunun 

üreme davranışı arasında kayda değer bir farklılık bulunmadığını göstermektedir  

(Tablo 4-11 ve Şekil 4-13). 

Tablo 4-11: D-mannoz içeren sıvı besiyerinde üretilen QM9414 ve ∆xyr1 suşlarına ait kuru 
misel ağırlığı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Kuru Misel Ağırlığı [g/l] 

QM9414 D-mannoz 22 2.200 

QM9414 D-mannoz 34 4.724 

∆xyr1 D-mannoz 22 1.944 

∆xyr1 D-mannoz 34 4.488 
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Şekil 4-13: D-mannoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414 ve ∆xyr1 suşlarına ait 
üreme grafiği. 

 

4.2.4. QM9414 Kontrol Suşunun ve ∆xyr1 Mutant Suşunun Karbon Kaynağı 
olarak D-mannitol İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davranışlarının 
Karşılaştırılması 

T. reesei'nin kontrol suşu QM9414 ile mutant suşu ∆xyr1'in karbon kaynağı 

olarak D-mannitol içeren MA sıvı besiyerindeki üreme davranışları ortamdan belirli 

zaman aralıklarında numune çekilerek belirlendi. Suşların 34 saat sonunda sırası ile 

5.764 g/l ve 5.224 g/l biyo kütleye ulaştıkları saptandı. Elde edilen değerler, D-mannitol 

içeren ortamda QM9414 kontrol suşunun üreme davranışı ile ∆xyr1 mutant suşunun 

üreme davranışı arasında kayda değer bir farklılık bulunmadığını göstermektedir  

(Tablo 4-12 ve Şekil 4-14). 

Tablo 4-12: D-mannitol içeren sıvı besiyerinde üretilen QM9414 ve ∆xyr1 suşlarına ait 
kuru misel ağırlığı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Kuru Misel Ağırlığı [g/l] 

QM9414 D-mannitol 22 1.708 

QM9414 D-mannitol 34 5.764 

∆xyr1 D-mannitol 22 1.496 

∆xyr1 D-mannitol 34 5.224 
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Şekil 4-14: D-mannitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414 ve ∆xyr1 suşlarına ait 
üreme grafiği. 

 

4.2.5. QM9414 Kontrol Suşunun ve ∆xyr1 Mutant Suşunun Karbon Kaynağı 
olarak D-sorbitol İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davranışlarının 
Karşılaştırılması 

T. reesei'nin kontrol suşu QM9414 ile mutant suşu ∆xyr1'in karbon kaynağı 

olarak D-sorbitol içeren MA sıvı besiyerindeki üreme davranışları ortamdan belirli 

zaman aralıklarında numune çekilerek belirlendi. Suşların 56 saat sonunda sırasıyla 

6.368 g/l ve 6.136 g/l biyo kütleye ulaştıkları saptandı. Elde edilen değerler, D-sorbitol 

içeren ortamda QM9414 kontrol suşunun üreme davranışı ile ∆xyr1 mutant suşunun 

üreme davranışı arasında kayda değer bir farklılık bulunmadığını göstermektedir  

(Tablo 4-13 ve Şekil 4-15). 

Tablo 4-13: D-sorbitol içeren sıvı besiyerinde üretilen QM9414 ve ∆xyr1 suşlarına ait kuru 
misel ağırlığı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Kuru Misel Ağırlığı [g/l] 

QM9414 D-sorbitol 32 2.584 

QM9414 D-sorbitol 56 6.368 

∆xyr1 D-sorbitol 32 2.820 

∆xyr1 D-sorbitol 56 6.136 
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Şekil 4-15: D-sorbitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414 ve ∆xyr1 suşlarına ait 
üreme grafiği. 

 

4.2.6. QM9414 Kontrol Suşunun ve ∆xyr1 Mutant Suşunun Karbon Kaynağı 
olarak Ksilitol İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davranışlarının 
Karşılaştırılması 

T. reesei'nin kontrol suşunun QM9414 ile mutant suşunun ∆xyr1'in karbon 

kaynağı olarak ksilitol içeren MA sıvı besiyerindeki üreme davranışları ortamdan belirli 

zaman aralıklarında numune çekilerek belirlendi. Suşların 46 saat sonunda sırası ile 

3.308 g/l ve 4.196 g/l biyo kütleye ulaştıkları saptandı. Elde edilen değerler, D-sorbitol 

içeren ortamda ∆xyr1 mutant suşunun QM9414 kontrol suşundan biraz daha iyi bir 

üreme davranışına sahip olduğunu gösterse de bu iki suşun üreme davranışları arasında 

kayda değer bir farklılık bulunmadığı belirlendi (Tablo 4-14 ve Şekil 4-16). 

Tablo 4-14: Ksilitol içeren sıvı besiyerinde üretilen QM9414 ve ∆xyr1 suşlarına ait kuru 
misel ağırlığı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Kuru Misel Ağırlığı [g/l] 

QM9414 Ksilitol 22 0.780 

QM9414 Ksilitol 32 1.584 

QM9414 Ksilitol 46 3.308 

∆xyr1 Ksilitol 22 0.772 

∆xyr1 Ksilitol 32 2.032 

∆xyr1 Ksilitol 46 4.196 
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Şekil 4-16: Ksilitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414 ve ∆xyr1 suşlarına ait 
üreme grafiği. 

 

4.3. Çeşitli Karbon Kaynakları İçeren MA Sıvı Besiyerlerinden Elde Edilen 
Numunelerle Gerçekleştirilen SDS-PAGE Deneyleri 

4.3.1. Karbon Kaynağı Olarak D-glukoz, D-sorbitol, D-galaktoz, D-mannoz,          
D-mannitol ve Ksilitol İçeren MA Sıvı Besiyerlerinden Elde Edilen Numunelerle 
Yapılan SDS-PAGE Deneyleri 

Karbon kaynağı olarak sırasıyla D-glukoz, D-sorbitol, D-galaktoz, D-mannoz,    

D-mannitol ve ksilitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414 ve ∆xyr1 

suşlarından belirli saatlerde alınan numunelerle yapılan SDS-PAGE deneyi sonucunda, 

bu suşların belirtilen karbon kaynaklarını içeren MA sıvı besiyerlerinde ürettikleri 

enzimler arasında bir farklılık bulunmadığı gözlemlendi (Şekil 4-17 ve Şekil 4-18). Elde 

edilen bu veri, suşların bu karbon kaynaklarını içeren MA sıvı besiyerlerinde benzer 

üreme davranışları göstermelerini de açıklamaktadır. 
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Şekil 4-17: D-glukoz, D-sorbitol ve D-galaktoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414 
ve ∆xyr1 suşlarına ait numunelerin çöktürülen proteinlerinin SDS-PAGE jeli ile 
birbirlerinden ayrılmasını gösteren jel fotoğrafı. 

 

 

Şekil 4-18: D-mannoz, D-mannitol ve D-ksilitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen 
QM9414 ve ∆xyr1 suşlarına ait numunelerin çöktürülen proteinlerinin SDS-PAGE jeli ile 
birbirlerinden ayrılmasını gösteren jel fotoğrafı. 
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4.3.2. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz ve L-arabinitol İçeren MA Sıvı 
Besiyerlerinden Elde Edilen Numunelerle Yapılan SDS-PAGE Deneyleri 

Karbon kaynağı olarak sırasıyla L-arabinoz ve L-arabinitol içeren MA sıvı 

besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆xyl1 ve ∆lad1 suşlarından 56. saatte alınan 

numunelerle yapılan SDS-PAGE deneyi sonucunda, bu suşların belirtilen karbon 

kaynaklarını içeren MA sıvı besiyerlerinde ürettikleri enzimler arasında belirgin 

farklılıklar buluduğu gözlendi (Şekil 4-19). Elde edilen bu veri, suşların bu karbon 

kaynaklarını içeren MA sıvı besiyerlerinde birbirlerinden farklı üreme davranışları 

göstermelerini de açıklamaktadır. Elde edilen bu verileri doğrulamak için Northern 

Hibridizasyonu deneyinin gerçekleştirilmesine karar verildi. 

 

Şekil 4-19: L-arabinoz (Ara) ve L-arabinitol (ArOL) MA sıvı besiyerinde 56 saat üretilen 
QM9414, ∆xyr1, ∆lad1 ve ∆xyl1 suşlarına ait numunelerin çöktürülen proteinlerinin SDS-
PAGE jeli ile birbirlerinden ayrılmasını gösteren jel fotoğrafı. 

 

4.4. Hücre Dışı Enzim Aktivitesi Deneyleri 

4.4.1. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde 
Edilen Numunelerin α-D-galaktopiranozidaz Aktivitesinin Belirlenmesi 

Karbon kaynağı olarak L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen kontrol 

suşu QM9414 ve mutant suşları ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 ve tef1:xyl1/∆xyr1'den belirli 

zaman aralıklarında alınan numunelerin α-D-galaktopiranozidaz aktivitesi belirlendi. Bu 
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deney sonucunda, ∆xyl1 mutant suşunun başlangıçta ∆xyr1 mutant suşundan daha düşük 

α-D-galaktopiranozidaz aktivitesine sahip olmasına rağmen 56 saat sonundaki 

aktivitesinin 1.290 nkat/g'a ulaşarak ∆xyr1 mutant suşunun bu saatteki aktivitesini aştığı 

saptandı. Ayrıca 56 saat sonunda ∆xyr1 mutant suşunun 1.066 nkat/g, ∆lad1 mutant 

suşunun 0.960 nkat/g, QM9414 kontrol suşunun 0.810 nkat/g ve tef1:xyl1/∆xyr1 mutant 

suşunun 0.728 nkat/g α-D-galaktopiranozidaz aktivitesine sahip oldukları saptandı 

(Tablo 4-15 ve Şekil 4-20). 

Tablo 4-15: L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 
ve tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait α-D-galaktopiranozidaz aktivitesi değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat 

Ortalama  

α-D-galaktopiranozidaz 

Aktivitesi [nkat/g] 

QM9414 L-arabinoz 32 0.170 

QM9414 L-arabinoz 44 0.457 

QM9414 L-arabinoz 56 0.810 

QM9414 L-arabinoz 68 1.046 

∆xyr1 L-arabinoz 32 0.439 

∆xyr1 L-arabinoz 44 0.747 

∆xyr1 L-arabinoz 56 1.066 

∆lad1 L-arabinoz 32 0.364 

∆lad1 L-arabinoz 44 0.579 

∆lad1 L-arabinoz 56 0.960 

∆xyl1 L-arabinoz 32 0.342 

∆xyl1 L-arabinoz 44 0.613 

∆xyl1 L-arabinoz 56 1.290 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 32 0.208 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 44 0.450 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 56 0.728 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 68 0.942 
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Şekil 4-20: L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 ve 
tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait α-D-galaktopiranozidaz aktivitesi grafiği. 

 

4.4.2. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinitol İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde 
Edilen Numunelerin α-D-galaktopiranozidaz Aktivitesinin Belirlenmesi 

Karbon kaynağı olarak L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen kontrol 

suşu QM9414 ve mutant suşları ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 ve tef1:xyl1/∆xyr1'den belirli 

zaman aralıklarında alınan numunelerin α-D-galaktopiranozidaz aktivitesi belirlendi. 

Yapılan bu deney sonucunda ∆xyl1 mutant suşunun 44 saat sonunda 0.176 nkat/g enzim 

aktivitesine ulaşarak bu ortamda en az enzim üreten suş olduğu belirlendi. 

tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşu 44 saat sonunda 0.524 nkat/g enzim aktivitesine ulaşarak 

bu ortamda en fazla α-D-galaktopiranozidaz üreten suş oldu. 44 saat sonunda yapılan 

diğer ölçümler sonucunda tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşunu 0.374 nkat/g enzim 

aktivitesine ulaşan ∆xyr1 mutant suşunun, 0.328 nkat/g enzim aktivitesine ulaşan 

QM9414 kontrol suşunun ve 0.284 nkat/g enzim aktivitesine ulaşan ∆lad1 mutant 

suşunun takip ettiği belirlendi (Tablo 4-16 ve Şekil 4-21). 

 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

20 30 40 50 60 70 80

Sp
es

if
ik

 A
kt

iv
it

e 
[n

ka
t/

l]

Zaman [saat]

QM9414

∆xyr1

∆lad1

∆xyl1

tef1:xyl1/∆xyr1



105 

 

Tablo 4-16: L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 
ve tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait ortalama α-D-galaktopiranozidaz aktivitesi değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat 

Ortalama  

α-D-galaktopiranozidaz 

Aktivitesi [nkat/g] 

QM9414 L-arabinitol 20 0.017 

QM9414 L-arabinitol 32 0.179 

QM9414 L-arabinitol 44 0.328 

∆xyr1 L-arabinitol 32 0.355 

∆xyr1 L-arabinitol 44 0.374 

∆xyr1 L-arabinitol 56 0.422 

∆lad1 L-arabinitol 32 0.098 

∆lad1 L-arabinitol 44 0.284 

∆lad1 L-arabinitol 56 0.451 

∆xyl1 L-arabinitol 32 0.107 

∆xyl1 L-arabinitol 44 0.176 

∆xyl1 L-arabinitol 56 0.252 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 20 0.126 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 32 0.325 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 44 0.524 

 

 

Şekil 4-21: L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 
ve tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait ortalama α-D-galaktopiranozidaz aktivitesi grafiği. 
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4.4.3. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde 
Edilen Numunelerin β-galaktozidaz Aktivitesinin Belirlenmesi 

Karbon kaynağı olarak L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen kontrol 

suşu QM9414 ve mutant suşları ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 ve tef1:xyl1/∆xyr1'den belirli 

zaman aralıklarında alınan numunelerin β-galaktozidaz aktivitesi belirlendi. Bu deney 

sonucunda, ∆lad1 mutant suşunun 56 saat sonunda 1040.105 nkat/g enzim aktivitesine 

ulaştığı saptandı. 56 saat sonunda hiç bir suş ∆lad1 mutant suşunun enzim aktivitesi 

miktarına yaklaşamadı. Diğer suşlar arasında ∆xyl1 mutant suşunun 478.552 nkat/g 

enzim aktivitesi ile en fazla β-galaktozidaz üreten suş olduğu ve bu suşu 395.304 nkat/g 

enzim aktivitesine ulaşan ∆xyr1 mutant suşunun takip ettiği saptandı. QM9414 kontrol 

suşu 56 saat sonunda 366.116 nkat/g enzim aktivitesine ulaştı. 56 saat sonunda bu 

ortamda en az β-galaktozidaz üreten suşun tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşu olduğu 

belirlendi. Ayrıca, 68 saatteki ∆xyr1 ve ∆xyl1 dışındaki numunelerin β-galaktozidaz 

aktivitesinin düştüğü saptandı (Tablo 4-17 ve Şekil 4-22). 
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Tablo 4-17: L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 
ve tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait β-galaktozidaz aktivitesi değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat 

Ortalama  

β-galaktozidaz Aktivitesi 

[nkat/g] 

QM9414 L-arabinoz 20 -2.669 

QM9414 L-arabinoz 32 298.471 

QM9414 L-arabinoz 44 399.672 

QM9414 L-arabinoz 56 366.116 

QM9414 L-arabinoz 68 330.406 

∆xyr1 L-arabinoz 20 -62.877 

∆xyr1 L-arabinoz 32 213.570 

∆xyr1 L-arabinoz 44 372.967 

∆xyr1 L-arabinoz 56 395.334 

∆xyr1 L-arabinoz 68 458.864 

∆lad1 L-arabinoz 20 339.575 

∆lad1 L-arabinoz 32 469.069 

∆lad1 L-arabinoz 44 784.641 

∆lad1 L-arabinoz 56 1040.105 

∆lad1 L-arabinoz 68 1036.859 

∆xyl1 L-arabinoz 20 118.836 

∆xyl1 L-arabinoz 32 367.059 

∆xyl1 L-arabinoz 44 388.241 

∆xyl1 L-arabinoz 56 478.552 

∆xyl1 L-arabinoz 68 534.686 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 20 -80.655 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 32 182.828 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 44 276.764 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 56 234.414 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 68 11.938 
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Şekil 4-22: L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 ve 
tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait β-galaktozidaz aktivitesi grafiği. 

 

4.4.4. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinitol İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde 
Edilen Numunelerin β-galaktozidaz Aktivitesinin Belirlenmesi 

Karbon kaynağı olarak L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen kontrol 

suşu QM9414 ve mutant suşları ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 ve tef1:xyl1/∆xyr1'den belirli 

zaman aralıklarında alınan numunelerin β-galaktozidaz aktivitesi belirlendi. Bu deney 

sonucunda ∆lad1 mutant suşunun 44 saat sonunda 556.747 nkat/g enzim aktivitesine 

ulaştığı saptandı. 44 saat sonunda hiç bir suş ∆lad1 mutant suşunun enzim aktivitesi 

miktarına yaklaşamadı. ∆xyr1 mutant suşunun 257.873 nkat/g enzim aktivitesi ile diğer 

suşlar arasında en fazla β-galaktozidaz üreten suş olduğu ve bu suşu 208.554 nkat/g 

enzim aktivitesine ulaşan tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşunun takip ettiği saptandı. QM9414 

kontrol suşunun 44 saat sonunda 76.736 nkat/g enzim aktivitesine ulaştığı ve bu süre 

sonunda en az β-galaktozidaz üreten suşun 50.093 nkat/g ile ∆xyl1 mutant suşu olduğu 

belirlendi. (Tablo 4-18 ve Şekil 4-23). 
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Tablo 4-18: L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 
ve tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait β-galaktozidaz aktivitesi değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat 

Ortalama  

β-galaktozidaz Aktivitesi 

[nkat/g] 

QM9414 L-arabinitol 20 102.652 

QM9414 L-arabinitol 32 141.603 

QM9414 L-arabinitol 44 76.736 

∆xyr1 L-arabinitol 20 45.850 

∆xyr1 L-arabinitol 32 328.883 

∆xyr1 L-arabinitol 44 257.873 

∆lad1 L-arabinitol 20 96.770 

∆lad1 L-arabinitol 32 333.071 

∆lad1 L-arabinitol 44 556.747 

∆xyl1 L-arabinitol 20 111.196 

∆xyl1 L-arabinitol 32 70.011 

∆xyl1 L-arabinitol 44 50.093 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 20 7.559 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 32 228.314 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 44 208.554 

 

 

Şekil 4-23: L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl11 
ve tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait β-galaktozidaz aktivitesi grafiği. 
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4.4.5. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde 
Edilen Numunelerin β-L-arabinopiranozidaz Aktivitesinin Belirlenmesi 

Karbon kaynağı olarak L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen kontrol 

suşu QM9414 ve mutant suşları ∆xyr1, ∆lad1 ve ∆xyl1'den belirli zaman aralıklarında 

alınan numunelerin β-L-arabinopiranozidaz aktivitesi belirlendi. Yapılan bu deney 

sonucunda hiç bir suşun β-L-arabinopiranozidaz aktivitesine sahip olmadığı belirlendi 

(Tablo 4-19 ve Şekil 4-24). 

Tablo 4-19: L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1 ve ∆xyl1 
suşlarına ait ortalama β-L-arabinopiranozidaz aktivitesi değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat 

Ortalama  

β-L-arabinopiranozidaz 

Aktivitesi [nkat/g] 

QM9414 L-arabinoz 32 -0.014 

QM9414 L-arabinoz 44 -0.003 

QM9414 L-arabinoz 56 -0.001 

∆xyr1 L-arabinoz 32 -0.024 

∆xyr1 L-arabinoz 44 -0.009 

∆xyr1 L-arabinoz 56 -0.004 

∆lad1 L-arabinoz 32 -0.049 

∆lad1 L-arabinoz 44 -0.035 

∆lad1 L-arabinoz 56 -0.032 

∆xyl1 L-arabinoz 32 -0.023 

∆xyl1 L-arabinoz 44 -0.012 

∆xyl1 L-arabinoz 56 -0.009 
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Şekil 4-24: L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1 ve ∆xyl1 
suşlarına ait ortalama β-L-arabinopiranozidaz aktivitesi grafiği. 

 

4.4.6. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinitol İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde 
Edilen Numunelerin β-L-arabinopiranozidaz Aktivitesinin Belirlenmesi 

Karbon kaynağı olarak L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen kontrol 

suşu QM9414 ve mutant suşları ∆xyr1, ∆lad1 ve ∆xyl1'den belirli zaman aralıklarında 

alınan numunelerin β-L-arabinopiranozidaz aktivitesi belirlendi. Yapılan bu deney 

sonucunda hiç bir suşun β-L-arabinopiranozidaz aktivitesine sahip olmadığı belirlendi 

(Tablo 4-20 ve Şekil 4-25). 
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Tablo 4-20: L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1 ve 
∆xyl1 suşlarına ait ortalama β-L-arabinopiranozidaz aktivitesi değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat 

Ortalama  

β-L-arabinopiranozidaz 

Aktivitesi [nkat/g] 

QM9414 L-arabinitol 32 -0.003 

QM9414 L-arabinitol 44 -0.002 

QM9414 L-arabinitol 56 -0.002 

∆xyr1 L-arabinitol 32 -0.002 

∆xyr1 L-arabinitol 44 0.005 

∆xyr1 L-arabinitol 56 0.003 

∆lad1 L-arabinitol 32 -0.038 

∆lad1 L-arabinitol 44 -0.023 

∆lad1 L-arabinitol 56 -0.010 

∆xyl1 L-arabinitol 32 -0.005 

∆xyl1 L-arabinitol 44 -0.002 

∆xyl1 L-arabinitol 56 -0.002 

 

 

Şekil 4-25: L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1 ve 
∆xyl1 suşlarına ait ortalama β-L-arabinopiranozidaz aktivitesi grafiği. 
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4.4.7. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde 
Edilen Numunelerin α-L-arabinopiranozidaz Aktivitesinin Belirlenmesi 

Karbon kaynağı olarak L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen kontrol 

suşu QM9414 ve mutant suşları ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 ve tef1:xyl1/∆xyr1'den belirli 

zaman aralıklarında alınan numunelerin α-L-arabinopiranozidaz aktivitesi belirlendi. 

Yapılan bu deney sonucunda ∆xyr1 ve tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşlarının                       

α-L-arabinopiranozidaz aktivitesine sahip olmadıkları gözlendi. ∆lad1 mutant suşu 56 

saat sonunda 0.224 nkat/g enzim aktivitesine ulaşarak en fazla α-L-arabinopiranozidaz 

üreten suş oldu. 56 saat sonunda elde edilen numuler ile yapılan ölçümler sonucunda 

QM9414 kontrol suşunun 0.091 nkat/g enzim aktivitesine sahip olduğu ve ∆xyl1 mutant 

suşunun 0.153 nkat/g enzim aktivitesine ulaştığı saptandı (Tablo 4-21 ve Şekil 4-26). 

Tablo 4-21: L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 
ve tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait ortalama α-L-arabinopiranozidaz aktivitesi değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat 

Ortalama  

α-L-arabinopiranozidaz 

Aktivitesi [nkat/g] 

QM9414 L-arabinoz 32 0.060 

QM9414 L-arabinoz 44 0.115 

QM9414 L-arabinoz 56 0.091 

∆xyr1 L-arabinoz 32 -0.013 

∆xyr1 L-arabinoz 44 -0.007 

∆xyr1 L-arabinoz 56 -0.003 

∆lad1 L-arabinoz 32 0.072 

∆lad1 L-arabinoz 44 0.149 

∆lad1 L-arabinoz 56 0.224 

∆xyl1 L-arabinoz 32 0.107 

∆xyl1 L-arabinoz 44 0.133 

∆xyl1 L-arabinoz 56 0.153 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 32 -0.015 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 44 -0.013 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 56 -0.004 
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Şekil 4-26: L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 ve 
tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait α-L-arabinopiranozidaz aktivitesi grafiği. 

 

4.4.8. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinitol İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde 
Edilen Numunelerin α-L-arabinopiranozidaz Aktivitesinin Belirlenmesi 

Karbon kaynağı olarak L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen kontrol 

suşu QM9414 ve mutant suşları ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 ve tef1:xyl1/∆xyr1'den belirli 

zaman aralıklarında alınan numunelerin α-L-arabinopiranozidaz aktivitesi belirlendi. 

Yapılan bu deney sonucunda ∆xyr1, ∆xyl1 ve tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşlarının            

α-L-arabinopiranozidaz aktivitesine sahip olmadıkları gözlendi. ∆lad1 mutant suşu 56 

saat sonunda 0.090 nkat/g enzim aktivitesine ulaşarak en fazla α-L-arabinopiranozidaz 

üreten suş oldu. QM9414 kontrol suşundan 56 saat sonunda alınan numunenin             

α-L-arabinopiranozidaz aktivitesinin ise 0.031 nkat/g olduğu saptandı (Tablo 4-22 ve 

Şekil 4-27). 
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Tablo 4-22: L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 
ve tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait ortalama α-L-arabinopiranozidaz aktivitesi değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat 

Ortalama  

α-L-arabinopiranozidaz 

Aktivitesi [nkat/g] 

QM9414 L-arabinitol 32 0.030 

QM9414 L-arabinitol 44 0.025 

QM9414 L-arabinitol 56 0.031 

∆xyr1 L-arabinitol 32 0.001 

∆xyr1 L-arabinitol 44 0.004 

∆xyr1 L-arabinitol 56 0.003 

∆lad1 L-arabinitol 32 0.005 

∆lad1 L-arabinitol 44 0.047 

∆lad1 L-arabinitol 56 0.090 

∆xyl1 L-arabinitol 32 0.006 

∆xyl1 L-arabinitol 44 0.005 

∆xyl1 L-arabinitol 56 0.011 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 32 -0.001 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 44 0.003 

 

 

Şekil 4-27: L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 
ve tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait α-L-arabinopiranozidaz aktivitesi grafiği. 
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4.4.9. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde 
Edilen Numunelerin α-L-arabinofuranozidaz Aktivitesinin Belirlenmesi 

Karbon kaynağı olarak L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen kontrol 

suşu QM9414 ve mutant suşları ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 ve tef1:xyl1/∆xyr1'den belirli 

zaman aralıklarında alınan numunelerin α-L-arabinofuranozidaz aktivitesi belirlendi. 

Yapılan bu deney sonucunda ∆lad1 mutant suşunun 68 saat sonunda 6.819 nkat/g enzim 

aktivitesine ulaşarak en fazla α-L-arabinofuranozidaz üreten suş olduğu belirlendi. 

tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşunun 68 saat sonunda 3.763 nkat/g enzim ürettiği ve bu 

sürede 3.563 nkat/g enzim üreten QM9414 kontrol suşundan belirgin bir farklılık 

göstermediği saptandı. Ayrıca, ∆xyr1 ve ∆xyl1 mutant suşlarının 68 saat sonunda 

ürettikleri enzim miktarları arasında belirgin bir farklılık bulunmadığı, bu mutant 

suşların sırası ile 2.411 nkat/g ve 2.506 nkat/g α-L-arabinofuranozidaz ürettikleri ve 

ulaştıkları bu değerler ile en düşük α-L-arabinofuranozidaz aktivitesine sahip suşlar 

oldukları belirlendi (Tablo 4-23 ve Şekil 4-28). 
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Tablo 4-23: L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 
ve tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait ortalama α-L-arabinofuranozidaz aktivitesi değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat 

Ortalama  

α-L-arabinofuranozidaz 

Aktivitesi [nkat/g] 

QM9414 L-arabinoz 20 -0.450 

QM9414 L-arabinoz 32 1.907 

QM9414 L-arabinoz 44 2.421 

QM9414 L-arabinoz 56 3.285 

QM9414 L-arabinoz 68 3.563 

∆xyr1 L-arabinoz 20 -0.741 

∆xyr1 L-arabinoz 32 0.100 

∆xyr1 L-arabinoz 44 0.791 

∆xyr1 L-arabinoz 56 1.670 

∆xyr1 L-arabinoz 68 2.411 

∆lad1 L-arabinoz 20 0.480 

∆lad1 L-arabinoz 32 2.669 

∆lad1 L-arabinoz 44 4.149 

∆lad1 L-arabinoz 56 6.164 

∆lad1 L-arabinoz 68 6.819 

∆xyl1 L-arabinoz 20 -0.067 

∆xyl1 L-arabinoz 32 1.481 

∆xyl1 L-arabinoz 44 1.699 

∆xyl1 L-arabinoz 56 2.635 

∆xyl1 L-arabinoz 68 2.506 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 20 -0.922 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 32 0.394 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 44 1.390 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 56 3.119 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 68 3.763 
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Şekil 4-28: L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 ve 
tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait α-L-arabinofuranozidaz aktivitesi grafiği. 

 

4.4.10. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinitol İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde 
Edilen Numunelerin α-L-arabinofuranozidaz Aktivitesinin Belirlenmesi 

Karbon kaynağı olarak L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen kontrol 

suşu QM9414 ve mutant suşları ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 ve tef1:xyl1/∆xyr1'den belirli 

zaman aralıklarında alınan numunelerin α-L-arabinofuranozidaz aktivitesi belirlendi. 

Yapılan bu deney sonucunda ∆lad1 mutant suşunun 44 saat sonunda 4.379 nkat/g enzim 

aktivitesine ulaşarak en fazla α-L-arabinofuranozidaz üreten suş olduğu belirlendi. 

∆xyr1 mutant suşunun 44 saat sonunda 2.579 nkat/g enzim ürettiği ve bu sürede 1.884 

nkat/g enzim üreten tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşundan biraz daha iyi bir aktiviteye sahip 

olduğu gözlendi. QM91414 kontrol suşu 44 saat sonunda 1.276 nkat/g enzim 

aktivitesine ulaştı. 44 saat sonunda 1.052 nkat/g aktiviteye ulaşan ∆xyl1 mutant suşunun 

en az α-L-arabinofuranozidaz aktivitesine sahip suş olduğu belirlendi (Tablo 4-24 ve 

Şekil 4-29). 
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Tablo 4-24: L-arabinitol içeren MA sıvıbesiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 
ve tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait ortalama α-L-arabinofuranozidaz aktivitesi değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat 

Ortalama  

α-L-arabinofuranozidaz 

Aktivitesi [nkat/g] 

QM9414 L-arabinitol 20 0.644 

QM9414 L-arabinitol 32 1.506 

QM9414 L-arabinitol 44 1.276 

QM9414 L-arabinitol 56 1.081 

QM9414 L-arabinitol 68 1.018 

∆xyr1 L-arabinitol 20 0.368 

∆xyr1 L-arabinitol 32 1.638 

∆xyr1 L-arabinitol 44 2.596 

∆xyr1 L-arabinitol 56 1.337 

∆xyr1 L-arabinitol 68 1.545 

∆lad1 L-arabinitol 20 0.635 

∆lad1 L-arabinitol 32 2.775 

∆lad1 L-arabinitol 44 4.379 

∆lad1 L-arabinitol 56 4.702 

∆lad1 L-arabinitol 68 7.896 

∆xyl1 L-arabinitol 20 0.596 

∆xyl1 L-arabinitol 32 0.939 

∆xyl1 L-arabinitol 44 1.052 

∆xyl1 L-arabinitol 56 1.154 

∆xyl1 L-arabinitol 68 0.925 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 20 0.318 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 32 1.489 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinitol 44 1.884 
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Şekil 4-29: L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 
ve tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait α-L-arabinofuranozidaz aktivitesi grafiği. 

 

4.5. Çeşitli Karbon Kaynakları İçeren MA Sıvı Besiyerlerinden Elde Edilen 
Numulerin Hücre İçi Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi 

4.5.1. Numunelerin L-arabinoz Redüktaz Aktivitesinin Belirlenmesi 

L-arabinoz, L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414 kontrol 

suşu ve ∆xyr1 mutant suşundan 24 saat sonunda alınan numunelerin ve gliserol içeren 

MA sıvı besiyerinde 24 saat üretildikten sonra L-arabinoz içeren yer değiştirme MA sıvı 

besiyerine aktarılan ve aktarıldıkları ortamlarda 24 saat üretilerek elde edilen 

numunelerin hücre içi enzim aktivitesi ölçümleri NADPH koenzimi ve L-arabinoz 

indirgen şekeri kullanılarak yapıldı. Bu deney sonucunda, QM9414 suşunun belirtilen 

bütün ortamlarda ∆xyr1 mutant suşundan daha iyi bir aktiviteye sahip olduğu saptandı. 

QM9414 kontrol suşunun hücre içi enzim aktivitesi değerleri kendi içinde 

kıyasladığında, bu suşun L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde en fazla hücre içi 

enzim aktivitesine ulaştığı gözlendi. ∆xyr1 mutant suşu en yüksek enzim aktivitesi 

değerine L-arabinoz içeren ortamda ulaştı. Bu suşun L-arabinoz yer değiştirme 

ortamında ulaştığı enzim aktivitesi değeri ile L-arabinitol içeren ortamda ulaştığı 

aktivite değeri arasında belirgin bir farklılık gözlenmedi (Tablo 4-25). 
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Tablo 4-25: NADPH koenzimi ve L-arabinoz indirgen şekeri kullanılarak yapılan ölçümler 
sonucunda elde edilen ortalama L-arabinoz redüktaz aktivitesi değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı 

Ortalama  

Hücre İçi Enzim Aktivitesi [ 

nkat/g] 

QM9414 L-arabinoz 2.10 x 10-8 

QM9414 L-arabinoz Yer Değiştirme 3.06 x 10-8 

QM9414 L-arabinitol 4.90 x 10-8 

∆xyr1 L-arabinoz 0.51 x 10-8 

∆xyr1 L-arabinitoz Yer Değiştirme 0.33 x 10-8 

∆xyr1 L-arabinitol 0.37 x 10-8 

 

4.5.2. Numunelerin L-arabinitol Dehidrojenaz Aktivitesinin Belirlenmesi 

L-arabinoz, L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414 kontrol 

suşu ve ∆xyr1 mutant suşundan 24 saat sonunda alınan numunelerin ve gliserol içeren 

MA sıvı besiyerinde 24 saat üretildikten sonra L-arabinoz içeren yer değiştirme MA sıvı 

besiyerine aktarılan ve aktarıldıkları ortamlarda 24 saat üretilerek elde edilen 

numunelerin hücre içi enzim aktivitesi ölçümleri, NAD koenzimi ve L-arabinitol 

indirgen şekeri kullanılarak yapıldı. Bu deney sonucunda QM9414 suşunun L-arabinitol 

içeren ortamda diğer ortamlardan 10 kat daha fazla enzim ürettiği gözlendi. ∆xyr1 

mutant suşu L-arabinoz ve L-arabinoz yer değiştirme ortamında benzer enzim aktivitesi 

değerlerine ulaşırken L-arabinitol içeren ortamda diğer iki ortamın yaklaşık 10 katı 

enzim aktivitesine ulaştı. QM9414 kontrol suşunun L-arabinitol içeren ortamdaki hücre 

içi enzim aktivitesi değerleri ∆xyr1 mutant suşunun bu ortamdaki enzim aktivitesi 

değerleri ile kıyaslandığında ise, ∆xyr1 mutant suşunun bu ortamda QM9414 suşundan 

daha yüksek aktiviteye sahip olduğu saptandı (Tablo 4-26). 
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Tablo 4-26: NAD koenzimi ve L-arabinitol indirgen şekeri kullanılarak yapılan ölçümler 
sonucunda elde edilen ortalama L-arabinitol dehidrojenaz aktivitesi değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı 

Ortalama  

Hücre Dışı Enzim Aktivitesi 

nkat/g] 

QM9414 L-arabinoz 9.08 x 10-8 

QM9414 L-arabinoz Yer Değiştirme 9.08 x 10-8 

QM9414 L-arabinitol 18.4 x 10-8 

∆xyr1 L-arabinoz 10.6 x 10-8 

∆xyr1 L-arabinoz Yer Değiştirme 9.01 x 10-8 

∆xyr1 L-arabinitol 23.4 x 10-8 

 

4.5.3. Numunelerin Aldoz Redüktaz Aktivitesinin Belirlenmesi 

L-arabinoz, L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414 kontrol 

suşu ve ∆xyr1 mutant suşundan 24 saat sonunda alınan numulerin ve gliserol içeren MA 

sıvı besiyerinde 24 saat üretildikten sonra L-arabinoz içeren yer değiştirme MA sıvı 

besiyerine aktarılaran ve aktarıldıkları ortamlarda 24 saat üretilerek elde edilen 

numulerin hücre içi enzim aktivitesi NADP koenzimi ve L-arabinitol indirgen şekeri 

kullanılarak saptandı. Bu deney sonucunda QM9414 kontrol suşunun L-arabinitol içeren 

ortamda diğer ortamlardan daha fazla enzim ürettiği gözlendi. ∆xyr1 mutant suşunun 

ürettiği enzim miktarları QM9414 kontrol suşu ile kıyaslandığında ise ∆xyr1 mutant 

suşunun bütün ortamlarda QM9414 suşundan oldukça düşük enzim aktivitesine sahip 

olduğu bulundu (Tablo 4-27). 

Tablo 4-27: NADPH koenzimi ve D-ksiloz indirgen şekeri kullanılarak yapılan ölçümler 
sonucunda elde edilen ortalama aldoz redüktaz aktivitesi değerleri 

Küf Suşu Karbon Kaynağı 

Ortalama  

Hücre Dışı Enzim Aktivitesi 

nkat/g] 

QM9414 L-arabinoz 3.75 x 10-8 

QM9414 L-arabinoz Yer Değiştirme 4.59 x 10-8 

QM9414 L-arabinitol 16.7 x 10-8 

∆xyr1 L-arabinoz 0.97 x 10-8 

∆xyr1 L-arabinoz Yer Değiştirme 0.63 x 10-8 

∆xyr1 L-arabinitol 0.93 x 10-8 
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4.6. QM9414 Suşunun Çeşitli Karbon Kaynakları İçeren Minimal Ortam Katı 
Besiyerindeki Üreme Davranışlarının Karşılaştırılması 

Karbon kaynağı olarak D-glukoz, L-arabinoz, L-arabinitol ve arabinan içeren 

minimal ortam besiyerinde üretilen QM9414 suşunun bu ortamlardaki üreme 

davranışları belirli zaman aralıklarında koloni çapları ölçülerek belirlendi. Bu deney 

sonucunda QM9414'ün D-glukoz, L-arabinoz ve L-arabinitol içeren ortamlarda 166 saat 

sonunda sırasıyla 5.80 cm, 5.93 cm ve 6.10 cm koloni çapına ulaştığı ve bu karbon 

kaynaklarını içeren minimal ortam katı besiyerlerindeki üreme davranışları arasında 

kayda değer bir farklılık olmadığı belirlendi. QM9414 kontrol suşunun, karbon kaynağı 

olarak arabinan içeren minimal ortam katı besiyerinde 166 saat sonunda 7.90 cm koloni 

çapına ulaşarak diğer karbon kaynaklarındaki üreme davranışından daha iyi bir üreme 

davranışı gösterdiği saptandı (Tablo 4-28 ve Şekil 4-30). 
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Tablo 4-28: QM9414 kontrol suşunun D-glukoz, L-arabinoz, L-arabinitol ve arabinan 
içeren minimal ortam katı besiyerinde oluşturduğu ortalama koloni çapları. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Ortalama Koloni Çapı 

[cm] 

QM9414 D-glukoz 0 0.55 

QM9414 D-glukoz 20 0.93 

QM9414 D-glukoz 38 1.59 

QM9414 D-glukoz 62 2.43 

QM9414 D-glukoz 70 2.66 

QM9414 D-glukoz 86 3.23 

QM9414 D-glukoz 113 4.05 

QM9414 D-glukoz 166 5.80 

QM9414 L-arabinoz 0 0.55 

QM9414 L-arabinoz 20 0.83 

QM9414 L-arabinoz 38 1.38 

QM9414 L-arabinoz 62 2.07 

QM9414 L-arabinoz 70 2.38 

QM9414 L-arabinoz 86 2.95 

QM9414 L-arabinoz 113 4.07 

QM9414 L-arabinoz 166 5.93 

QM9414 L-arabinitol 0 0.55 

QM9414 L-arabinitol 20 0.77 

QM9414 L-arabinitol 38 1.28 

QM9414 L-arabinitol 62 2.18 

QM9414 L-arabinitol 70 2.45 

QM9414 L-arabinitol 86 2.95 

QM9414 L-arabinitol 113 4.00 

QM9414 L-arabinitol 166 6.10 

QM9414 Arabinan 36 1.75 

QM9414 Arabinan 48 2.20 

QM9414 Arabinan 60 2.63 

QM9414 Arabinan 67 2.85 

QM9414 Arabinan 71 3.10 

QM9414 Arabinan 86 3.75 

QM9414 Arabinan 116 5.50 

QM9414 Arabinan 137 6.80 

QM9414 Arabinan 157 7.90 
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Şekil 4-30: D-glukoz, L-arabinoz, arabinan ve L-arabinitol içeren minimal ortam katı 
besiyerinde üretilen QM9414 suşuna ait üreme grafiği. 

 

4.7. QM9414 Suşunun Çeşitli Karbon Kaynakları İçeren MA Sıvı Besiyerindeki 
Üreme Davranışlarının Karşılaştırılması 

QM9414 kontrol suşu karbon kaynağı olarak D-glukoz, L-arabinoz, L-arabinitol 

ve arabinan içeren MA sıvı besiyerinde üretildi ve bu ortamlardaki üreme davranışları 

arasındaki farklılıklar belirlendi. Bu deney sonucunda QM9414 kontrol suşunun          

L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde en fazla biyo kütleyi oluşturduğu saptandı. 

QM9414 kontrol suşunun L-arabinoz içeren ortamda D-glukoz içeren ortamdan daha 

yavaş ürediği, ancak deney sonunda iki ortamda da ortalama aynı biyokütleye ulaştığı 

gözlendi. Ayrıca, QM9414'ün arabinan içeren ortamda en az biyokütleyi oluşturduğu 

belirlendi (Tablo 4-29 ve Şekil 4-31). 
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Tablo 4-29: QM9414 kontrol suşunun D-glukoz, L-arabinoz, L-arabinitol ve arabinan 
içeren MA sıvı besiyerinde ulaştığı ortalama kuru misel ağırlığı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Ortalama Kuru Misel 

Ağırlığı [g/l] 

QM9414 D-glukoz 20 1.999 

QM9414 D-glukoz 32 4.412 

QM9414 D-glukoz 44 4.613 

QM9414 L-arabinoz 20 0.587 

QM9414 L-arabinoz 32 1.809 

QM9414 L-arabinoz 44 2.824 

QM9414 L-arabinoz 56 3.841 

QM9414 L-arabinoz 68 4.762 

QM9414 L-arabinitol 20 1.280 

QM9414 L-arabinitol 32 4.515 

QM9414 L-arabinitol 44 7.383 

QM9414 L-arabinitol 56 7.970 

QM9414 L-arabinitol 68 7.332 

QM9414 Arabinan 30 0.570 

QM9414 Arabinan 44 0.694 

QM9414 Arabinan 54 1.067 

QM9414 Arabinan 68 1.705 

QM9414 Arabinan 79 2.178 

QM9414 Arabinan 98 2.692 
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Şekil 4-31: D-glukoz, L-arabinoz, arabinan ve L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde 
üretilen QM9414 suşuna ait üreme grafiği. 

 

4.8. Çeşitli Suşların Karbon Kaynağı Olarak D-glukoz İçeren MA Sıvı 
Besiyerindeki Üreme Davranışları 

Karbon kaynağı olarak D-glukoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414 

kontrol suşunun üreme davranışı ile ∆xdh1, ∆lad1 ve ∆xyl1 mutant suşlarının üreme 

davranışları arasında bir farklılık bulunmadığı belirlendi (Tablo 4-30 ve Şekil 4-32). 
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Tablo 4-30: Karbon kaynağı olarak D-glukoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, 
∆xdh1, ∆lad1 ve ∆xyl1 suşlarının ulaştıkları ortalama kuru misel ağırlığı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Ortalama Kuru Misel 

Ağırlığı [g/l] 

QM9414 D-glukoz 20 1.999 

QM9414 D-glukoz 32 4.412 

QM9414 D-glukoz 44 4.613 

∆lad1 D-glukoz 20 2.243 

∆lad1 D-glukoz 32 4.737 

∆lad1 D-glukoz 44 5.147 

∆xyl1 D-glukoz 20 2.112 

∆xyl1 D-glukoz 32 4.595 

∆xyl1 D-glukoz 44 4.929 

∆xdh1 D-glukoz 20 2.043 

∆xdh1 D-glukoz 32 4.846 

∆xdh1 D-glukoz 44 4.959 

 

 

Şekil 4-32: D-glukoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyl1, ∆lad1 ve ∆xdh1 
suşlarına ait üreme grafiği. 
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4.9. Çeşitli Suşların Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz İçeren MA Sıvı 
Besiyerindeki Üreme Davranışları 

Karbon kaynağı olarak L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414 

kontrol suşunun üreme davranışı  ∆xdh1, ∆lad1 ve ∆xyl1 mutant suşlarının üreme 

davranışları ile kıyaslandı. Bu deney sonucunda, ∆xdh1 mutant suşunun üreme 

davranışı ile kontrol suşunun üreme davranışı arasında bir farklılık olmadığı, ∆lad1 ve 

∆xyl1 mutant suşlarının ise neredeyse hiç üremedikleri belirlendi (Tablo 4-31 ve      

Şekil 4-33). 

Tablo 4-31: L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆lad1, ∆xyl1, ve 
∆xdh1 suşlarına ait ortalama kuru misel ağırlığı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Ortalama Kuru Misel 

Ağırlığı [g/l] 

QM9414 L-arabinoz 20 0.587 

QM9414 L-arabinoz 32 1.809 

QM9414 L-arabinoz 44 2.824 

QM9414 L-arabinoz 56 3.841 

QM9414 L-arabinoz 68 4.762 

∆lad1 L-arabinoz 20 0.314 

∆lad1 L-arabinoz 32 0.601 

∆lad1 L-arabinoz 44 0.783 

∆lad1 L-arabinoz 56 0.940 

∆lad1 L-arabinoz 68 1.045 

∆xyl1 L-arabinoz 20 0.472 

∆xyl1 L-arabinoz 32 1.091 

∆xyl1 L-arabinoz 44 1.341 

∆xyl1 L-arabinoz 56 1.451 

∆xyl1 L-arabinoz 68 1.449 

∆xdh1 L-arabinoz 20 0.518 

∆xdh1 L-arabinoz 32 1.556 

∆xdh1 L-arabinoz 44 2.824 

∆xdh1 L-arabinoz 56 3.808 

∆xdh1 L-arabinoz 68 4.936 
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Şekil 4-33: L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆lad1, ∆xyl1 ve ∆xdh1 
suşlarına ait üreme grafiği. 

 

4.10. Çeşitli Suşların Karbon Kaynağı Olarak L-arabinitol İçeren MA Sıvı 
Besiyerindeki Üreme Davranışları 

Karbon kaynağı olarak L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414 

kontrol suşunun üreme davranışı ∆lad1 ve ∆xyl1 mutant suşlarının üreme davranışları 

ile kıyaslandı. Bu deney sonucunda, ∆xyl1 mutant suşunun üreme davranışı ile kontrol 

suşunun üreme davranışı arasında bir farklılık olmadığı ve ∆lad1 suşunun ise neredeyse 

hiç üremediği belirlendi (Şekil 4-34). 
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Tablo 4-32: L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆lad1 ve ∆xyl1 
suşlarına ait ortalama kuru misel ağırlığı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Ortalama Kuru Misel 

Ağırlığı [g/l] 

QM9414 L-arabinitol 20 1.280 

QM9414 L-arabinitol 32 4.515 

QM9414 L-arabinitol 44 7.383 

QM9414 L-arabinitol 56 7.970 

QM9414 L-arabinitol 68 7.332 

∆lad1 L-arabinitol 20 0.310 

∆lad1 L-arabinitol 32 0.651 

∆lad1 L-arabinitol 44 1.096 

∆lad1 L-arabinitol 56 1.617 

∆lad1 L-arabinitol 68 1.734 

∆xyl1 L-arabinitol 20 1.403 

∆xyl1 L-arabinitol 32 4.993 

∆xyl1 L-arabinitol 44 7.502 

∆xyl1 L-arabinitol 56 8.031 

∆xyl1 L-arabinitol 68 7.186 

 

 

Şekil 4-34: L-arabinitol içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyl1 ve ∆lad 
suşlarına ait üreme grafiği. 
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4.11. Çeşitli Suşların Karbon Kaynağı Olarak Arabinan İçeren MA Sıvı 
Besiyerindeki Üreme Davranışları 

Karbon kaynağı olarak arabinan içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414 

kontrol suşunun üreme davranışı ∆lad1 ve ∆xyl1 mutant suşlarının üreme davranışları 

ile kıyaslandı. Bu deney sonucunda ∆lad1 ve ∆xyl1 mutant suşlarının üreme 

davranışları arasında kayda değer bir farklılık olmadığı belirlendi. Kontrol suşu 

QM9414 ise diğer iki suşa göre oldukça iyi bir üreme davranışı gösterdi (Tablo 4-33 ve 

Şekil 4-35). 

Tablo 4-33: Arabinan içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆lad1 ve ∆xyl1 
suşlarına ait ortalama kuru misel ağırlığı değerleri. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Ortalama Kuru Misel 

Ağırlığı [g/l] 

QM9414 Arabinan 30 0.570 

QM9414 Arabinan 44 0.694 

QM9414 Arabinan 54 1.067 

QM9414 Arabinan 68 1.705 

QM9414 Arabinan 79 2.178 

QM9414 Arabinan 98 2.692 

∆lad1 Arabinan 39 0.690 

∆lad1 Arabinan 47 0.660 

∆lad1 Arabinan 63 0.575 

∆lad1 Arabinan 71 0.715 

∆lad1 Arabinan 90 0.950 

∆lad1 Arabinan 114 1.200 

∆xyl1 Arabinan 30 0.575 

∆xyl1 Arabinan 44 0.595 

∆xyl1 Arabinan 54 0.655 

∆xyl1 Arabinan 68 0.762 

∆xyl1 Arabinan 79 0.800 

∆xyl1 Arabinan 98 0.998 
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Şekil 4-35: Arabinan içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyl1 ve ∆lad1 
suşlarına ait üreme grafiği. 

 

4.12. QM9414 Kontrol Suşunun Çeşitli Karbon Kaynakları İçeren MA Sıvı 
Besiyerindeki Üreme Davranışının ∆xyr1 Mutant Suşunun Bu Ortamlardaki 
Üreme Davranışı ile Kıyaslanması 

Karbon kaynağı olarak L-arabinoz, L-arabinitol ve arabinan içeren MA sıvı 

besiyerinde üretilen QM9414 kontrol suşunun üreme davranışı ∆xyr1 mutant suşunun 

üreme davranışı ile kıyaslandı. Bu deney sonucunda, L-arabinitol içeren ortamda ∆xyr1 

mutant suşunun üreme davranışı ile kontrol suşunun üreme davranışı arasında farklılık 

bulunmadığı, ancak L-arabinoz ve arabinan içeren ortamlarda bu suşların üreme 

davranışları arasında belirgin bir farklılık olduğu gözlendi. Ayrıca, QM9414 kontrol 

suşunun en iyi üreme davranışını L-arabinitol içeren ortamda gösterdiği, en az biyo 

kütleye ise arabinan içeren ortamda ulaştığı saptandı (Tablo 4-34 ve Şekil 4-36). 
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Tablo 4-34: QM9414 kontrol suşunun ve ∆xyr1 mutant suşunun L-arabinoz, L-arabinitol 
ve arabinan içeren MA sıvı besiyerinde ulaştıkları ortalama kuru misel ağırlığı miktarları. 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Ortalama Kuru Misel 

Ağırlığı [g/l] 

QM9414 L-arabinoz 20 0.587 

QM9414 L-arabinoz 32 1.809 

QM9414 L-arabinoz 44 2.824 

QM9414 L-arabinoz 56 3.841 

QM9414 L-arabinoz 68 4.762 

QM9414 L-arabinitol 20 1.280 

QM9414 L-arabinitol 32 4.515 

QM9414 L-arabinitol 44 7.383 

QM9414 L-arabinitol 56 7.970 

QM9414 L-arabinitol 68 7.332 

QM9414 Arabinan 30 0.570 

QM9414 Arabinan 44 0.694 

QM9414 Arabinan 54 1.067 

QM9414 Arabinan 68 1.705 

QM9414 Arabinan 79 2.178 

QM9414 Arabinan 98 2.692 

∆xyr1 L-arabinoz 20 0.464 

∆xyr1 L-arabinoz 32 0.944 

∆xyr1 L-arabinoz 44 1.497 

∆xyr1 L-arabinoz 56 2.128 

∆xyr1 L-arabinoz 68 2.497 

∆xyr1 L-arabinitol 20 0.875 

∆xyr1 L-arabinitol 32 3.411 

∆xyr1 L-arabinitol 44 7.917 

∆xyr1 L-arabinitol 56 8.131 

∆xyr1 L-arabinitol 68 8.353 

∆xyr1 Arabinan 30 0.613 

∆xyr1 Arabinan 44 0.695 

∆xyr1 Arabinan 54 0.732 

∆xyr1 Arabinan 68 0.995 

∆xyr1 Arabinan 79 1.147 

∆xyr1 Arabinan 98 1.878 
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Şekil 4-36: L-arabinoz, L-arabinitol ve arabinan içeren MA sıvı besiyerinde üretilen 
QM9414 ve ∆xyr1 suşlarına ait üreme grafiği. 

 

4.13. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz İçeren MA Sıvı Besiyerinde Üretilen 
QM9414 Kontrol Suşunun Üreme Davranışının ∆xyr1 ve tef1:xyl1/∆xyr1 
Mutant Suşlarının Üreme Davranışı ile Kıyaslanması 

Karbon kaynağı olarak L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414 

kontrol suşunun üreme davranışı ∆xyr1 ve tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşlarının üreme 

davranışları ile kıyaslandı. Bu deney sonucunda, tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşunun üreme 

davranışı ile kontrol suşunun üreme davranışı arasında kayda değer bir farklılık 

olmadığı belirlendi. ∆xyr1 suşunun ise diğer iki suşa göre oldukça az biyo kütle ürettiği 

saptandı (Tablo 4-35 ve Şekil 4-37). 
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Tablo 4-35: QM9414 kontrol suşunun ve ∆xyr1 ve tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşlarının         
L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde ulaştıkları ortalama kuru misel ağırlığı değerleri 

Küf Suşu Karbon Kaynağı Numunenin Alındığı Saat Ortalama Kuru Misel 

Ağırlığı [g/l] 

QM9414 L-arabinoz 20 0.587 

QM9414 L-arabinoz 32 1.809 

QM9414 L-arabinoz 44 2.824 

QM9414 L-arabinoz 56 3.841 

QM9414 L-arabinoz 68 4.762 

∆xyr1 L-arabinoz 20 0.464 

∆xyr1 L-arabinoz 32 0.944 

∆xyr1 L-arabinoz 44 1.497 

∆xyr1 L-arabinoz 56 2.128 

∆xyr1 L-arabinoz 68 2.497 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 20 0.537 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 32 1.590 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 44 3.125 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 56 3.552 

tef1:xyl1/∆xyr1 L-arabinoz 68 4.821 

 

 

Şekil 4-37: L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerinde üretilen QM9414, ∆xyr1 ve 
tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait üreme grafiği. 
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4.14. Northern Hibridizasyonu Deneyine Ait Sonuçlar 

QM9414 kontrol suşunun abf1, abf2, abf3 ve bxl1 genlerinin karbon kaynağı 

olarak D-glukoz içeren ortamda indüklenmediği saptandı. QM9414 kontrol suşunun 

abf1, abf2, abf3 ve bxl1 genlerinin karbon kaynağı olarak L-arabinoz içeren ortamda 20 

saat sonunda indüklendiği, ancak bu indüksiyonun abf2 ve bxl1 genlerinde zaman 

içinde azaldığı saptandı. QM9414 kontrol suşunun L-arabinitol içeren ortamda en çok 

abf1 geninin indüklendiği ve bu suşun karbon kaynağı olarak L-arabinoz içeren ortamda 

bahsedilen bütün genlerinin indüksiyon miktarlarının L-arabinitol içeren ortamdaki 

indüksiyon miktarlarından oldukça yüksek olduğu görüldü (Şekil 4-38). 

∆lad1 mutant suşunun abf1, abf2, abf3 ve bxl1 genlerinin L-arabinitol içeren 

ortamda indüklendiği, buna karşılık ∆xyl1 mutant suşunun abf1, abf2, abf3 ve bxl1 

genlerinin bu ortamda neredeyse hiç indüklenmedikleri belirlendi. ∆lad1 ve ∆xyl1 

mutant suşlarının abf1, abf2, abf3 ve bxl1 genlerinin L-arabinoz içeren ortamdaki 

indüksiyonları arasında belirgin farklılıklar bulundu. ∆lad1 mutant suşunun bahsedilen 

bütün genleri L-arabinoz tarafından kuvvetle indüklenirken ∆xyl1 mutant suşunda bu 

indüksiyonun sadece 20 saat sonunda kuvvetli olarak gerçekeleşti ve 20 saatten sonra 

indüksiyon miktarının belirgin olarak azaldığı belirlendi (Şekil 4-38). 

∆xyr1 ve tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşlarının abf2 ve bxl1 genlerinin L-arabinoz ve 

L-arabinitol tarafından indüklenmediği görüldü. Buna karşın bahsedilen suşların abf1 ve 

abf3 genlerinin bu ortamlarda kuvvetle indüklendiği, ancak iki karbon kaynağındaki 

indüksiyonlar arasında farklılıklar bulunduğu belirlendi. Belirtilen mutant suşların abf1 

ve abf3 genlerinin L-arabinoz tarafından 20 saat sonunda daha az indüklendiği, ancak 

bu indüksiyon miktarlarının zaman içinde arttığı görüldü. Buna karşılık belirtilen 

mutant suşların abf1 ve abf3 genlerinin L-arabinitol tarafından başlangıçta daha fazla 

indüklendiği ve bu indüksiyon miktarlarının zaman ile azaldığı görüldü (Şekil 4-38). 
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Şekil 4-38: D-glukoz, L-arabinoz ve L-arabinitol içeren ortamlarda üretilen QM9414, 
∆xyr1, ∆lad1, ∆xyl1 ve tef1:xyl1/∆xyr1 suşlarına ait RNA'ların abf1, abf2, abf3 ve bxl1 
genlerine ait sondalarla işaretlenmesine ait röntgen filimleri. 
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5. TARTIŞMA 

5.1. T. reesei'nin Arabinan ve L-arabinoz İçeren Ortamlardaki Üremesi Aldoz 
Redüktaz Enzimi XYL1'e ve L-arabinitol Dehidrojenaz Enzimi LAD1'e 
Bağlıdır 

T. reesei şeker pancarı arabinanı, bu şekerin ana bileşeni olan L-arabinozu ve 

onun kataboliti olan L-arabinitolü, karbon kaynağı olarak içeren minimal ortam katı 

besiyerinde de, MA sıvı besiyerinde de iyi bir üreme göstermektedir (Şekil 4-30 ve 

Şekil 4-31). Bu üremenin arabinanın içerdiği L-arabinozun katabolizması sonucunda 

gerçekleşip gerçekleşmediği ve bu ana kadar L-arabinoz katabolik yolunda görev aldığı 

bilinen enzimlerin bu olaya ne kadar katkıda bulundukları hakkında yorum yapabilmek 

için, çeşitli mutant suşları arabinan ve L-arabinoz içeren ortamlardaki üreme 

davranışlarını kıyasladık. Bu çalışma sırasında aldoz redüktaz enzimi XYL1'in 

sentezinden sorumlu geni mutasyona uğratılmış ∆xyl1 (bu gen özellikle L-arabinozun  

L-arabinitole katabolize edilmesinden sorumludur, Seiboth ve ark. 2007), L-arabinitol 

dehidrojenaz enziminin sentezini kontrol eden geni mutasyona uğratılmış ∆lad1 (bu gen 

özellikle L-arabinitolün L-ksilüloza katabolize edilmesinden sorumludur, Seiboth ve 

ark. 2003) ve ksilitol dehidrojenaz enziminin sentezinden sorumlu geni mutasyona 

uğratılmış ∆xdh1 (XDH1 enzimi ksilütolün D-ksilüloza katabolize edilmesinden 

sorumludur, Seiboth ve ark. 2003) mutant suşlarından yararlanılmıştır. Bu üç mutant 

suşun karbon kaynağı olarak D-glukoz içeren MA sıvı besiyerindeki davranışlarını 

kontrol suşu QM9414'ün davranışından ayırt etmek mümkün değildir (Şekil 4-32). 

Ancak, bu suşların karbon kaynağı olarak L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerindeki 

üreme davranışları farklılık göstermektedir. ∆xyl1 ve ∆lad1 mutant suşlarının bu 

ortamda neredeyse hiç üremedikleri, ancak ∆xdh1 mutant suşunun QM9414 kontrol 

suşuna yakın bir üreme davranışı göstermeyi sürdürdüğü saptandı (Şekil 4-33). Söz 

konusu her iki enzimin de her ne kadar L-arabinitolü in vitro olarak L-ksilüloza 

dönüştürebilse de, elde edilen bu bulgular sadece LAD1'in canlı organizmada gözlenen 

aktiviteden sorumlu olduğunu göstermektedir. Bu suşların L-arabinitol içeren MA sıvı 

besiyerindeki üreme davranışları karşılaştırıldığında ise sadece ∆lad1 mutant suşunun 

etkilendiği ve ∆xyl1 mutant suşunun normal üreme davranışını sürdürdüğü gözlendi 

(Şekil 4-34). 
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Karbon kaynağı olark arabinan içeren minimal ortam katı besiyerinde bütün 

mutant suşların normal üreme davranışlarını sürdürmeleri (Şekil 4-9), bu suşların agar-

agarı ana karbon kaynağı arabinana tercih etmelerine bağlı olabilir. Ancak, karbon 

kaynağı olarak arabinan içeren MA sıvı besiyerinde yapılan deneyler ∆xyl1 ve ∆lad1 

mutant suşlarının bu ortamda neredeyse hiç üreyemediklerini göstermektedir          

(Şekil 4-35). Bu bulgular, T. reesei'nin karbon kaynağı olarak şeker pancarı arabinanı 

içeren ortamdaki üreme davranışının L-arabinoz katabolizmasına bağlı olduğu tezini 

desteklemektedir. Bahsedilen bu durum, şeker pancarı arabinanı katabolizmasının        

L-arabinozun parçalanmasına bağlı olduğunu ve bu parçalanmanın XYL1 ve LAD1 

enzimlerinin varlığında, L-arabinitol ve L-ksilüloz üzerinden gerçekleştiğini 

doğrulamaktadır. 

5.2. T. reesei'nin Karbon Kaynağı Olarak Arabinan ve L-arabinoz İçeren MA Sıvı 
Besiyerindeki Üremesi Selülaz Regülatörü XYR1'in Fonksiyonuna Bağlıdır, 
Ancak Bu Regülatörün T. reesie'nin L-arabinitol İçeren Ortamdaki 
Üremesine Etkisi Yoktur 

Yakın zamanda CYS(VI)Zn(II)-parmak proteini XYR1'in aldoz redüktaz geni 

XYL1'in ekspresyonunu kontrol ettiği gösterilmiştir (Seiboth ve ark, 2007; Stricker ve 

ark., 2007). Yukarıda belirtildiği gibi, T. reesei karbon kaynağı olarak L-arabinoz içeren 

ortamda üreyebilmek için mutlaka XYL1 enzimine ihtiyaç duymaktadır. Buna bağlı 

olarak T. reesei'yin ∆xyr1 mutant suşu arabinan ve L-arabinoz içeren ortamlarda 

neredeyse hiç üreme gösterememiştir. Buna karşın, ∆xyr1 mutant suşunun L-arabinitol 

içeren ortamdaki üreme davranışı ile QM9414 kontrol suşunun aynı ortamdaki üreme 

davranışı arasında belirgin bir farklılık bulunmamaktadır (Şekil 4-36).  

XYR1 enzimini kodlayan xyr1 geninin, arabinan katabolizmasında görev alan 

genlerin ekspresyonunu doğrudan mı, yoksa XYL1 enzimini kodlayan aldoz redüktaz 

geni vasıtasıyla mı kontrol ettiğini gözlemlemek için ∆xyr1 mutant suşuna konstitutif 

olarak aktif xyl1 geni klonlandı. Bu amaçla, aralarında L-arabinoz ve L-arabinitolün de 

bulunduğu bir çok karbon kaynağında yüksek ekspresyon seviyesine sahip, tef1 

(elengasyon1 α'nın sentezlenmesinden sorumlu gen) promoterinden yararlanıldı.      

Şekil 4-37 bu yeni mutant suşun neredeyse tamamen QM9414 kontrol suşunun üreme 

davranışına ulaştığını göstermektedir. Elde edilen bu bilgi, xyr1 geninin arabinan ve    

L-arabinoz katabolizmalarını genel olarak dolaylı yoldan kontrol ettiğini göstermektedir 
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(örneğin XYR1 geninin yok edilmesi XYL1 proteinin sentezlenmesini 

engellemektedir). 

5.3. T. reesei'de α-Arabinofuranozidaz Gen Ekspresyonunun İndüklenmesi 

T. reesei'nin genomunda dört adet α-arabinofuranozidaz aktivitesine sahip enzim 

kodlayan gen bulunmaktadır. Bu genler sırasıyla abf1, abf2, abf3 ve β-ksilozidazın 

sentezlenmesinden sorumlu bxl1 genleridir. β-ksilozidaz enziminin yapısında ayrıca    

α-arabinofuranozidaz aktivitesine sahip bir bölge de bulunmaktadır (Herrmann ve ark., 

1997). ABF1 ve ABF3 enzimleri 54 numaralı glikozil hidrolaz ailesine dahildirler ve 42 

numaralı sınıfa ait bir selüloz bağlayıcı bölge içerirler. abf1 ve abf3 genlerin 

Hypocreaceae'nin evriminin erken dönemlerinde birbirlerinin kopyası olarak genoma 

katıldıkları düşünülmektedir, ancak abf3 geninin Gibberella/Fusarium türlerindeki 

karşılığının zaman içinde kaybolduğu bilinmektedir. Suşlar L-arabinoz ve L-arabinitol 

içeren MA sıvı besiyerinde üretildiğinde tüm bu genlerin transkripsiyonunun 

indüklendiği ve suşlar D-glukoz içeren ortamda üretildiğinde ise bu genlerin 

transkripsiyonunun gerçekleşmediği saptandı. Bu bulgular karbon kaynağı olarak        

D-glukoz içeren kültür ortamından elde edilen filtratlarda, α-arabinofuranozidaz 

aktivitesine rastlanmamasını da açıklamaktadır. Bu genlerin karbon kaynağı olarak      

L-arabinoz ve L-arabinoz içeren ortamlardaki indüksiyon miktarları ve maksimum 

transkripsiyon düzeyleri arasında belirgin bir farklılık bulunamamıştır, ancak karbon 

kaynağı olarak L-arabinoz içeren ortamdaki indüksiyonun karbon kaynağı olarak         

L-arabinitol içeren ortamdaki indüksiyondan daha erken gerçekleştiği gözlenmiştir. 

İndüksiyonun, L-arabinoz içeren ortamda L-arabinitol içeren ortamdan daha önce 

gerçekleşmesi ise suşların bu ortamdaki üreme hızlarının L-arabinitol içeren ortamdaki 

üreme hızlarından daha düşük olmasına bağlıdır (Şekil 4-38). 

5.4. T. reesei'nin α-Arabinofuranozidaz Gen Ekspresyonunun Metabolik Yoldan 
Artırılması 

L-arabinoz metabolizmasının abf1, abf2, abf3 ve bxl1 genlerinin indüksiyonunu 

etkileyip etkilemediğini gözlemek için, ∆xyl1 ve ∆lad1 mutant suşlarında bu genlerin 

indüksiyon seviyeleri karşılaştırıldı. İndüksiyonu sağlamak için karbon kaynağı olarak 

L-arabinitol kullanıldığında ∆xyl1 mutant suşunda abf2 ve bxl1 genlerinin 

ekspresyonuna tamamen yok olduğu, buna karşın abf1 ve abf3 genlerinin 

ekspresyonunun ise çok zayıf olarak hala var olduğu belirlendi (Şekil 4-38). İndüksiyon 
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L-arabinoz ile gerçekleştirildiğinde ise, genel olarak L-arabinitolle gerçekleştirilen 

indüksiyona benzer sonuçlar elde edildi. L-arabinoz ile gerçekleştirilen indüksiyonu      

L-arabinitol ile gerçekleştirilen indüksiyondan ayıran ana fark ise L-arabinoz ile 

gerçekleştirilen indüksiyonda 20. saatte hala transkripsiyon ürünlerine rastlanmasıdır. 

Buna karşılık ∆lad1 mutant suşunda ise abf1, abf2, abf3 ve bxl1 genlerinin 

transkripsiyonunun kontrol suşu QM9414'ten daha yüksek olduğu görüldü. ∆lad1 

mutant suşunda en yüksek transkripsiyon seviyesine ise L-arabinitol kullanılarak 

ulaşıldı. 

5.5. α-Arabinofuranozidaz Geninin Ekspresyonunun XYR1 Tarafından Kontrolü 

Ksilanaz ve selülaz regülatörü XYR1'in α-arabinofuranozidaz gen 

ekspresyonunun düzenlenmesine katkısı olup olmadığını belirlemek amacı ile T. reesei 

karbon kaynağı olarak L-arabinoz ve L-arabinitol kullanılarak indüklendi. Bu amaç için 

T. reesei'nin ∆xyr1 ve tef1:xyl1/∆xyr1 mutant suşları kullanıldı. Şekil 4-38'de 

gösterildiği gibi karbon kaynağı olarak L-arabinoz içeren ortamda, ∆xyr1 mutant 

suşunda abf2 ve bxl1 genlerinin indüksiyonunun neredeyse tamamen ortadan kalktığı, 

buna karşılık abf1 ve abf3 genlerinin indüksiyonunun sürdüğü, ancak bu indüksiyonun 

kontrol suşu QM9414'ün indüksiyon miktarlarından daha düşük olduğu saptandı. 

Karbon kaynağı olarak L-arabinitol içeren ortamda bxl1 ve abf2 genlerinin ∆xyr1 

mutant suşundaki indüksiyonunun ortadan kalktığı, ancak abf1 ve abf3 genelerinin 

ekspresyonunun L-arabinoz içeren ortamdakinden daha kuvvetli gerçekleştiği belirlendi 

(Şekil 4-38). 

Bu etkilerin hangisinin doğrudan olduğunu bulmak amacı ile (örneğin hangi 

etkinin xyl1geninin kontrolünde olduğu) bütün deneyler tef1:xyl1∆xyr1 mutant suşu ile 

de tekrarlandı. Bu deney sonucunda, abf2 ve bxl1 genlerinin ekspresyonunun  tamamen 

ortadan kalktığı belirlendi. Elde edilen bu bulgular, karbon kaynağı olarak L-arabinoz 

ve L-arabinitol içeren ortamlarda abf2 ve bxl1 genlerinin ekspresyonunun doğrudan 

XYR1'e bağlı olduğunu göstermektedir. Buna karşın abf1 ve abf3 genlerinin tamamen 

eski indüksiyon seviyelerine ulaştıkları bulundu. Elde edilen bu veri, XYR1'in abf1 ve 

abf3 genleri üzerindeki etkisini yitirmesinin nedeninin XYR1'in XYL1 üzerindeki 

etkisinden kaynaklandığını göstermektedir. 
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5.6. Elde Edilen Bütün Bilgilerin Değerlendirilmesi 

Odunları parçalamaya yönelik bir saprofid olan T. reesei doğal ortamında 

bulunan selüloz ve hemiselüloz gibi polimerleri sinerjetik ve etkili olarak 

parçalayabilmek için bu polimerleri parçalama özelliğine sahip enzimler kodlayan 

genlere ihtiyaç duymaktadır. T. reesei, arabinanı parçalayabilmek için, yukarda 

bahsedilen enzim gruplarına dahil olan üç L-arabinofuranozidaza (ABF1, ABF2, ABF3) 

ve ayrı bir L-arabinofuranozidaz bölgesi içeren bir β-ksilozidaza (BXL1) ihtiyaç 

duymaktadır. T. reesei, aralarına Aspergillus türlerinin (de Vriens ve Visser 2001) de 

dahil olduğu diğer küf türlerinden farklı olarak endo-arabinazları kodlayan genler 

içermez (Martinez ve ark., 2008). T. reesei'in endo-arabinazları kodlayan genleri 

içermiyor olması, bu küfün hemiselülozun yapısında yan zincir olarak bulunan             

L-arabinozu parçalamakta özelleştiğini düşündürmektedir. ABF1 ve ABF3 enzimlerinin 

selüloz bağlayıcı bölgeler de içeriyor olmaları, selülozun ve arabino-oligosakkaridlerin 

parçalanmalarının birbirleri ile bağlantılı olduğunu düşündürmektedir. Selüloz 

mikrofbrillerini bir arada tutan güç, bu fibrillerin matriksde bulunan polisakkaridler ile 

yaptıkları kovalent bağlardır. Selülozun matriks polisakkaridleri ile yaptığı bu bağlanma 

birincil hücre duvarının oluşmasını sağlamaktadır. Bu bağlanmadan pektinlerin 

oligosakkarid yan zincirlerini oluşturan arabinan ve galaktan sorumludur (Zykwinska ve 

ark., 2005). Bu çalışmada gösterildiği gibi T. reesei'nin arabinan polimerleri içeren 

ortamlarda çok yavaş ürüyor olması (örneğin selüloz ya da ksilan içeren ortamlara göre 

daha yavaş), arabinan polimerin sadece dış saldırılar karşısında bir miktar 

parçalanabileceği görüşü ve bu görüşü destekleyen şekillerle örtüşmektedir. 

ABF1, ABF2 ve BXL1 enzimlerinin sentezinin indüksiyon yolu ile 

gerçekleştirilebileceği daha önceden yayınlanmış (Foreman ve ark., 2003) olsa da, 

ABF3 enzimine sadece yakın zamanda ilgi duyulmuştur (Herpoël-Gimbert ve ark., 

2008). İlginç olan, ABF3 enzimi GH54 α-arabinofuranozidaz enzimin ailesinin erken 

dönemdeki evrimi sırasında etkinliği azalmış bir üyesi olmasıdır ve sadece Penicillium 

marneffei ve Talaromyces stipitatus suşlarında varlığını sürdürmektedir. Ancak, ABF3 

enziminin filogenetik kaynağı ile suşun filojenisi arasında bir bağlantı 

bulunmamaktadır. Bu durum herhangi bir yatay gen transferi hikayesine bağlanabilir ya 

da herhangi bir doğurma ve öldürme mekanizmasının etkisi sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Şu an için bu durum neden kaynaklandığı tam olarak açıklanamamaktadır. Ancak, bu 
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noktada pyrenomycetler arasında sadece T. reesei küfünün GH54 ailesine ait iki geni 

birden içerdiğini belirtmemiz gerekmektedir. 

ABF1, ABF2, ABF3 ve BXL1 enzimlerinin ortak çalışması ile oluşturulan       

L-arabinoz ipliksi küf hücresinin içine alınır ve indirgen pentoz katabolik yolu 

kullanılarak parçalanır. de Groot ve arkadaşları (2005) A. niger'de D-ksiloz üzerinde az 

etkili ayrı bir L-arabinoz redüktaz aktivitesinden bahsettmişlerdir. Buna benzer olarak, 

Stricker ve arkadaşları da 2006 yılında, sadece hücre dışı ortamda olsa da, T. reesei'ye 

ait spesifik bir L-arabinoz redüktazın varlığını kanıtladılar. Seiboth ve arkadaşları ise 

2007 yılında D-ksiloz, L-arabinoz ve D-galaktoz katabolizmalarındaki ilk indirgeme 

reaksiyonundan sorumlu XYL1 aldoz redüktazın aynı zamanda arabinanın 

parçalanmasından da sorumlu olduğunu kanıtladılar. Aspergilli'den farklı olarak           

T. reesei, çeşitli hemiselülozların parçalanmasında ortak olan ilk basamağı katalizleyen 

tek enzim içermektedir. Bu durum, L-arabinozun tek başına izole edilemediği ve her 

zaman D-ksilozla beraber bulunduğu doğal ortamda T. reesei için oldukça faydalıdır. 

T. reesei karbon kaynağı olark D-glukoz içeren ortamda üretildiğinde, suşda 

herhangi bir α-L-arabinofuranozidaz aktivitesine rastlanamadığı gibi bu ortamda abf1, 

abf2, abf3 ve bxl1 genlerinin transkripsiyonuna da rastlanmadı. Bu durumun karbon 

katabolit baskılamasının sonucunda mı yoksa ortamda indükleyici özellikte bir 

maddenin bulunmamasından dolayı mı ya da iki durumun ortak etkisine mi bağlı 

olduğunu incelendi, ancak bütün bu genlerin L-arabinoz içeren ortamda indüklendiğini 

ve L-arabinitol içeren ortamda ise indüklenmenin L-arabinoz içeren ortamdakinden daha 

düşük seviyede gerçekleştiğini kanıtlandı. lad1 geni mutasyona uğratılmış T. reesei suşu 

∆lad1, L-arabinitolü L-ksilüloza dönüştüren L-arabinitol dehidrojenaz enzimini 

üretemez. ∆lad1 mutant suşunun L-arabinitol tarafından oldukça indüklendiği ve           

L-arabinozun da bu suşdaki indüksiyon miktarını az da olsa artırabildiği belirlendi. Elde 

edilen bu veriler, daha önce A.niger için ortaya atılan L-arabinitolün doğrudan doğruya 

hücre içinde indüksiyona sebep olduğu hipotezini (De Vries ve Visser 2001) 

doğrulamaktadır. Ancak, burada elde ettiğimiz veriler doğrultusunda L-arabinozun bu 

indüksiyonda hiç bir etkisi olmadığını söylemek mümkün değildir. L-arabinitol (ya da 

L-arabinoz) tarafından gerçekleştirilen indüksiyonun aldoz redüktaz enzimi XYL1'in 

yokluğunda neredeyse tamamen ortadan kalkıyor olması oldukça ilginçtir. xyl1 geni,    

L-arabinitol içeren ortamdaki üreme için tamamen gereksiz olduğundan bu etkinin 
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doğrudan doğruya gen regülasyonu ile ilişkisi vardır. De Groot ve arkadaşları (2003)   

A. niger'de arabinanın parçalanmasından sorumlu enzimlerin L-arabinitol tarafından 

indüklenemesinin, araA ve araB gen ürünlerinin etkisine bağlı olduğunu bildirmişlerdir. 

araA ve araB genleri bu proteinlerin ekspresyonu ile aynı zamanda L-arabinoz 

katabolik yolunda görev alan enzimleri kodlayan genlerin etkinliğini de artırmaktadır. 

Ne yazık ki A. niger suşunda bahsedilen genlerin T. reesei'deki karşılıkları henüz 

bulunamamıştır. Bu çalışma sırasında elde edilen sonuçlar, De Groot ve arkadaşlarının 

araA ve araB mutantlarında elde ettikleri oldukça azalmış L-arabinoz redüktaz aktivitesi 

değerleri ile kıyasladığımızda, bahsedilen bu genlerden birinin ya da her ikisinin birden 

aldoz redüktaz kodlama özelliğine sahip olduğunu kesin olarak söyleyemek mümkün 

değildir. Ancak, eğer bu genler gerçekten aldoz redüktaz genini pozitif olarak etkileyen 

bir regülatör kodluyorlarsa, bu durum aldoz redüktaz üretiminde bir azalmaya ve bunun 

yanısıra α-L-arabinofuranozidaz üretiminin kesintiye uğramasına neden olacaktır. Bu 

sonuca, L-arabinitol/L-arabinoz ve XYL1 hakkındaki görüşlerimizin A. niger için elde 

edilen sonuçlarla birleştirilmesi ile varılmıştır. XYL1'in etki mekanizması ve bu 

mekanizmanın T. reesei'de nasıl indüklendiği hala tartışmaya açıktır ve bu konunun 

incelenmesi gerekmektedir. Budan dolayı, şu an için metabolik enzimlerin 

transkripsiyonel regülatör görevlerinin ya da yardımcı transkripsiyonel regülatör 

görevlerinin önemi yadsınamaz (Hall ve ark., 2004; Bhardwaj ve Wilkinson, 2005; Cho 

ve ark., 2006). Her ne kadar etki mekanizmaları açıklanmamış olsa da, aldoz 

redüktazların memeli hücresindeki regülatör özelliği tanımlanmıştır (Ramana ve ark., 

2004; Alexiou ve ark., 2009). Bildiğimiz kadarı ile ipliksi küfler için bu tür bilgiler 

henüz elde edilmemiştir. Bu durum, T. reesei'yi ve onun L-arabinitol 

katabolizmasındaki rolünü gelecekteki araştırmalar için ilginç hale getirmektedir. 

XYR1'in Zn(II)Cys6 tipi bir transkripsiyon faktörü olduğu ve T. reesei'yin hem 

selülotik hem de hemiselülotik enzimlerinin ekspresyonunda ana görevi üstlendiği daha 

önceden gösterilmiştir (Stricker ve ark, 2006). Her ne kadar XYR1 T. reesei için          

A. niger'e ait XlnR'ın (sellobiyohidrolaz ve ksilanaz kodlayan genlerin genel aktivatörü) 

(van Peij ve ark. 1998; Gielkens ve ark.,1999) görevini üstlenmiş olsa da T. reesei'de 

transkripsiyonal aktivatörün moleküler mekanizması A. niger'den farklıdır ve daha 

karmaşıktır (Stricker ve ark., 2008). A. niger'in arabinan ve L-arabinoz içeren 

ortamlardaki üremesi XlnR'ın kontrolünde değildir (De Vries ve Visser, 2001). Yakın 

zamanda T. reesei'yin ∆xyr1 mutant suşunun L-arabinozdaki üremesinin mutasyona 
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uğratılmamış T. reesei suşundan farklılık göstermediği bildirildi (Stricker ve ark., 

2006). Buna karşılık bu çalışma esnasında T. reesei'yin ∆xyr1 mutant suşunun karbon 

kaynağı olarak arabinan ve L-arabinoz içeren MA sıvı besiyerindeki üremesinin bu 

mutasyondan kesinlikle etkilendiği bulundu. Bu durum aldoz redüktaz enziminin 

aktivitesinin XYR1 tarafından artırılmasına bağlıdır (Stricker ve ark., 2006; Seiboth ve 

ark., 2007), çünkü xyr1 regülatörü devre dışı bırakılan ve XYL1 üretimi konstitutif olan 

suşun da üremesinde bu azalma gözlenmiştir. 

Bu bulguların ışığında, ∆xyr1 mutant suşunda iki α-L-arabinofuranozidaz geninin 

(abf1 ve abf3) ekspresyonunun değişmediğini söyleyebiliriz. Bu sonuçtan yola çıkarak 

bu genlerin (abf1 ve abf3) ekspresyonu için L-arabinoz/L-arabinitol ve XYL1 dışında 

bir transkripsiyonal regülatöre ihtiyaç duyduklarını söyleyebiliriz. Bu durumdan farklı 

olarak abf2 ve bxl1 genleri kesinlikle XYR1'in kontrolü altındadırlar. XYR1'in abf2 ve 

bxl1 genleri üzerindeki bu etkisi L-arabinoz/L-arabinitol ve XYL1'in bu genler 

üzerindeki pozitif etkisini de ortadan kaldırmaktadır ve bu bulgulardan hareketle abf2 

ve bxl1 genlerinin işlevlerini yerine getirebilmek için xyr1'e ihtiyaç duydukları 

sonucuna varılmaktadır. bxl1'in XYR1 tarafından regüle edildiği daha önceden 

bildirilmiştir (Stricker ve ark., 2006) ancak, bu regülasyon ksiloz ve ksilan içeren 

ortamlar için incelenmiştir ve L-arabinoz/L-arabinitolün regülasyonundan 

bahsedilmemiştir. abf2 ve bxl1 genlerinin XYR1 tarafından regülasyonunun 

keşfedilmesi ve aydınlatılması XYR1'in GGC(T/A)4 bağlayıcı yapısının bir çok 

kopyasının bulunması ile uyum göstermektedir. XYR1'in GGC(T/A)4 bağlayıcı yapısı 

in vivo ve in vitro olarak hem kendi promoterlerinde hem de abf1 ve abf3 genlerinde 

kanıtlanmıştır (Shida ve ark. 2008, Furukawa ve ark. 2009). Ayrıca sadece abf2 ve bxl1 

genleri bu motifi değişken ve birbirini takip eden motifleri de içermektedir. Furukawa 

ve arkadaşları bu bulgulardan yola çıkarak her iki motifin de (tekli motif ve ikili motif) 

T. reesei'de işlev gördüğünü bildirmiştir (2009). Genel selülaz ve hemiselülaz 

regülatörü XYR1'in bu regülasyonu nasıl gerçekleştirdiği ile ilgili bulgular Foreman ve 

arkadaşlarının (2003) sonuçları tarafından da desteklenmektedir. Foreman ve 

arkadaşları (2003) T. reesei'yin QM6a suşunu soforoz ve laktozla indüklediklerinde 

bxl1 ve abf2 genlerinin düşük sayıda da olsa transkriptlerine rastladılar. Selüloz ve 

hemiselülozun parçalanması sırasında T. reesei QM6a suşu, polisakkaridlerin 

parçalanmasının kontrolüne yönelik bir çok mekanizma geliştirmiş Aspergillus 

türlerinden (de Vries ve Visser, 2001) farklı olarak, selüloz ve hemiselüloz parçalayıcı 
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enzimlerle eş zamanlı olarak arabinan parçalayıcı enzimlerin bir bölümünü de indükler. 

abf2 ve bxl1 genlerinin ekspresyonunun regülasyonunda XYL1 ve XYR1'in 

fonksiyonunu belirlemek üzere tasarlanabilecek en basit model en karmaşık karbon 

kaynağı olarak L-arabinitolü ya da L-arabinozu içerebilir. Ayrıca, bu tezde elde edilen 

bulgulara göre abf1 ve abf3 genlerinin regülasyonunun kısmen XYR1 kontrolünde 

gerçekleştiği ve kısmen ise şu an için tanımlanmamış başka bir transkripsiyon faktörü 

tarafından kontrol edildiği ileri sürülebilir. 

 



148 

 

KAYNAKLAR 

Zykwinska, A.W., Ralet, M.-C.J., Garnier, C.D., Thibault, J.-F.J. (2005). 

Evidence for in vitro binding of pectin side chains to celllulose. Plant Physiology, 139: 

397-407. 

Hall, D.A., Zhu, H., Zhu, X., Royce, T., Gerstein, M., Snyder, M. (2004). 

Regulation of gene expression by a metabolic enzyme. Science, 306: 482-484. 

Alexiou, P., Pegklidou, K., Chatzopoulou, M., Nicolaou, I., Demopoulos, V.J. 

(2009). Aldose reductase enzyme and its implication to major health problems of the 

21(st) century. Current Medical Chemistry, 16: 734-752. 

Alwine, J.C., Kemp, D.J., Parker, B.A., Reiser, J., Renart, J., Stark, G.R., Wahl, 

G.M. (1979). Detection of specific RNAs or specific fragments of DNA by fractionation 

in gels and transfer to diazobenzyloxymethyl paper. Methods in Enzymology, 68: 220-

242. 

Alwine, J.C., Kemp, D.J., Stark, G.R. (1977). Method for detection of specific 

RNAs in agarose gels by transfer to diazobenzylmethoxymethyl-paper and 

hybridization with DNA probes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 74: 

5350-5354. 

Andrade, S.V., Polizeli, M.L.T.M., Terenzi, H.F., Jorge, J.A. (2004). Effect of 

carbon source in the biochemical properties of the β-xylosidase produced by Aspergillus 

versicolor. Process Biochemistry, 39: 1931-1938. 

Andreotti, R., Medeiros, J., Roche, C., Mandels, M. (1980). Effects of strain and 

substrate on production of cellulases by Trichoderma reesei mutants. Proceedings of the 

Second International Symposium on Bioconversion and Biochemical Engineering. ITT, 

Delphi, 353-388. 

Arisan-Atac, İ, Hodits, R.,Krıstufek, D., Kubicek, C.P. (1993). Purification and 

characterization of a β-mannanase of Trichoderma reesei C-30. Applied Microbiology 

and Biotechnology. 39: 58-62. 

Aro, N., Pakula, T., Penttilä, M. (2005). Transcriptional regulation of plant cell 

wall degradation by filamentous fungi. FEMS Microbiology Reviews, 29: 719-739. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19199934?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19199934?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


149 

 

Aspinall, G. O. (1980). The biochemistry of plants, Chemistry of cell wall 

polysaccharides. Academic Press, Inc., Volume 3: 473-500. 

Bach Tuyet Lam, T., Iiyama, K., Stone, B.A. (1992). Cinnamic acid bridges 

betwenn cell wall polymers in wheat and phalaris internodes. Phytochemistry, 31: 1179-

1183. 

Bailey, M.J., Nevalinen, K.M.H. (1981). Induction, isolation and testing of 

stable Trichoderma reesei mutants with improved production of solubilizing cellulases. 

Enzyme and Microbial Technology, 3: 153-157. 

Bajpai, P. (1997). Microbial xylanolytic enzyme system: properties and 

applications. Advances in  Applied Microbiology, 43: 141-194.  

Barnett, C.C., Berka, R.M., Fowler, T. (1991). Cloning and amplification of the 

gene encoding an extracellular β-glucosidase from Trichoderma reesei: evidence for 

improved rates of saccharification of cellulosic substrates. Bio/Technology, 9: 562-567. 

Beguin, P. (1990). Molecular biology of cellulose degradation. Annual Review 

of Microbiology, 44: 219-248. 

Beja Da Costa, M., Van Uden, N. (1980). Use of 2-deoxyglucose in the selective 

isolation of mutants of Trichoderma reesei with enhanced β-glucosidase production. 

Biotechnology and Bioengineering, 12: 2429-2432. 

Bharwaj, A., Wilkinson, M.F. (2005). A metabolic enyzme doing double duty as 

a transcription factor. BioEssays, 27: 467-471 

Biely, P., Benen, J., Heinrichova, K., Kester, H.C., Visser, J. (1996). Inversion 

of configuration during hydrolysis of α-1,4-galacturonidic linkage by three Aspergillus 

polygalacturonases. FEBS Letters, 382: 249-255. 

Bradford, M.M. (1976). A rapid and sensitive for the quantitation of microgram 

quantitites of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical 

Biochemistry, 72: 248-254.  

Brillouet, J.M., Joseleau, J.P. (1987). Investigation of the structure of a 

heteroxylan from the outer pericap (beesuring bran) of wheat kernel. Carbohydrate 

Research, 159: 109-126.  



150 

 

Carpita, N.C. (1996). Structure and biogenesis of the cell walls of grasses. 

Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 47: 445-476. 

Carpita, N.C., Gibeaut, D.M. (1993). Structural models of primary cell walls in 

flowering plants: consistency of molecular structure with the physical properties of the 

walls during growth. The Plant Journal, 3: 1-30. 

Cervone, F., De Lorenzo, G., Pressey, R., Darvill, A.G., Albersheim, P. (1990). 

Can phaseolus PGIP inhibit pectic enzymes from microbes and plants?. Phytochemistry, 

29: 447-449. 

Chen, H., Hayn, M., Esterbauer, H. (1992). Prufication and characterization of 

two extracellular β-glucosidases from Trichoderma reesei. Biochimica et Biophysica 

Acta, 1121: 54-60. 

Chiang, C., Knigh, S.G. (1959). D-xylose metabolism by cell-free extracts of 

Penicillium chrysogenum. Biochimica et Biophysica Acta, 35: 454-463. 

Chiang, C., Knigh, S.G. (1961). L-arabinose metabolism by cell-free extracts of 

Penicillium chrysogenum. Biochimica et Biophysica Acta, 46: 271-278. 

Colquhoun, I.J., Ralet, M.C., Thibault, J.F., Faulds, C.B., Williamson, G. 

(1994). Structure identification of feruloylated oligosaccharides from sugar beet pulp by 

NMR spectroscopy. Carbohydrate Research, 263: 243-256. 

Cosgrove, D.J. (1997). Assembly and enlargement of the primary cell wall in 

plant. Annual Review of Cell and Developmental Biology, 13: 171-201. 

Cosgrove, D.J. (1999). Enzymes and other agents that enhance cell wall 

extensibility. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 50: 391-

417. 

Da Silva Carvalho, S.M., Teixeira, M.F.S., Esposito, E., Machuca, A., Ferraz, 

A., Duran, N. (1992). Amazonian lignocellulosic materials, I: Fungal screening from 

decayed laurel and cedar trees. Applied Biochemistry and Biotechnology. 37: 33-41. 

de Groot MJ, van de Vondervoort, P.J, de Vries, R.P, van Kuyk, P.A, Ruijter, 

G.J, Visser, J. (2003). Isolation and characterization of two specific regulatory 

Aspergillus niger mutants shows antagonistic regulation of arabinan and xylan 

metabolism. Microbiology, 149(Pt 5):1183-1191. 



151 

 

de Groot, M.J, Prathumpai, W., Visser, J., Ruijter, G.J. (2005). Metabolic 

control analysis of Aspergillus niger L-arabinose catabolism. Biotechnology Progress, 

21: 1610-1616. 

de Vries, J.A., Rombouts, F.M., Voragen, A.G.J., Pilnik, W. (1982). Enzymic 

degradation of apple pectins. Carbohydrate Polymers, 2: 25-33. 

de Vries, R.P. (2003). Regulation of Aspergillus genes encoding plant cell wall 

polysaccharide-degrading enzymes; relevance for industrial production. Applied 

Microbiology and Biotechnology, 61: 10-20. 

de Vries, R.P., Flipphi, M.J., Witteveen, C.F., Visser, J. (1994). Characterization 

of an Aspergillus nidulans L-arabitol dehydrogenase mutant. FEMS Microbiology 

Letters, 123: 83–90. 

de Vries, R.P., Kester, H.C., Poulsen, C.H., Benen, J.A., Visser, J. (2000). 

Synergy between enzymes from Aspergillus involved in the degradation of plant cell 

wall polysaccharides. Carbohydrate Research, 327: 401-410. 

de Vries, R.P., Visser, J. (2001). Aspergillus enzymes involved in degradation of 

plant cell wall polysaccharides. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 65: 497-

522. 

Dea, I.C.M., Morrison, A. (1975). Chemistry and interactions of seed 

galactomannas. Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 31: 241-312. 

Dean, J.F.D., Gamble, H.R., Anderson, J.D. (1989). The ethylene 

biosynthesisinducing xylanase: Its induction in Trichoderma viride and certain plant 

pathogens. Phytopathology 79: 1071-1078. 

Dey, P.M. (1978). Biochemistry of plant galactomannas. Advances in 

Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 35: 341-376. 

Durand, H., Baron, M., Calmels, T., Tiraby, G. (1998a) Classical and molecular 

genetics applied to Trichoderma reesei for the selection of improved cellulolytic 

industrial strains. Biochemistry and Genetics of Cellulose Degradation. Academic 

Press, New York, 135-151. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16321042?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16321042?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


152 

 

Durand, H., Clanet, M., Tiraby, G. (1984). A genetic approach of the 

improvement of cellulose production by Trichoderma reesei. Proceedings of Bioenergy 

World Conference, Vol 3. Elsevier Applied Science, London, 246-253. 

Durand, H., Clanet, M., Tiraby, G. (1988a). Classical and molecular genetics 

applied to Trichoderma reesei for the selection of improved cellulotic industrial strains. 

Biochemistry and Genetics of Cellulose Degradation, Academic Press, New York, 135-

151. 

Durand, H., Clanet, M., Tiraby, G. (1988b). Genetic improvement of 

Trichoderma reesei for large scale cellulose production. Enzyme and Microbial 

Technology, 10: 341-345. 

Ebringerová, A., Heinze, T. (2000). Xylan and xylan derivativesbiopolymers 

with valuable properties. 1. Naturally occurring xylan structures, isolation procedures 

and properties. Macromolecular Rapid Communications, 21: 542-556. 

Eda, S., Ohnishi, A., Kato, K. (1976). Xylan isolated from the stalk of Nicotiana 

tabacum. Agricultural and Biological Chemistry, 40: 359-364. 

Eriksson, K.E.L., Blanchette, R.A., Aander, P. (1990). Microbial and Enzymatic 

Degradation of Wood and Wood Components. Springer-Verlag, Berlin: 181-184. 

Farkaš, V., Labudova, I., Bauer, S., Ferenczy, L. (1981). Preparation of mutants 

of Trichoderma viride with increased production of cellulose. Folia Microbiologica, 26: 

129-132. 

Flipphi, M.J., Panneman, H., van der Veen, P., Visser, J., de Graff, L.H. (1993). 

Molecular cloning, expression and struckture of the endo-1,5-α-L-arabinase gene of 

Aspergillus niger. Applied Microbiology and Biotechnology, 40: 318-326. 

Flipphi, M.J., Visser, J., van der Veen, P., Graaff, L.H. (1994). Arabinase gene 

expression in Aspergillus niger: indications for co-ordinated gene expression 

Microbiology, 140: 2673-2682. 

Foreman, P.K., Brown, D., Dankmeyer, L., Dean, R., Diener, S., Dunn-

Coleman, N.S., Goedegebuur, F., Houfek, T.D., England, G.J., Kelley, A.S., Meerman, 

H.J., Mitchell, C., Olivares, H.A., Teunissen, P.J., Yao, J., Ward, M. (2003). 



153 

 

Transcriptional regulation of biomass degrading enzymes in the filamentous fungus 

Trichoderma reesei. Journal of Biological Chemistry, 278: 31988-31997. 

Fry, S.C. (1986). Cross-linking of matrix polymers in the growing cell walls of 

angiosperms. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 37: 

165-186. 

Fry, S.C. (1995). Polysaccharide modifying enzymes in the plant cell wall. 

Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 46: 497-520. 

Fry, S.C. (2004) Primary cell wall metabolism: tracking the careers of wall 

polymers in living plant cells. New Phytology, 161: 641-675. 

Furukawa, T., Shida, Y., Kitagami, N., Mori, K., Kobayashi, T., Okada, H., 

Ogasawara, W., Morikawa, Y., Identification of specific binding sites for XYR1, a 

transcriptional activator of cellulolytic and xylanolytic genes in Trichoderma reesei 

(2009). Fungal Genetics and Biology, (Epub ahead of print). 

Gallo, B.J., Andreotti, R., Roche, C., Ruy, D., Mandels, M. (1978). Cellulase 

production by a new mutant strain of Trichoderma reesei MCG 77. Biotechnology and 

Bioengineering Symposium, 8: 89-101. 

Gamauf, C., Metz, B., Seiboth, B. (2007). Degredation of plant cell wall 

polymers by fungi. The Mycota IV: Environmental and Microbial Relationships. Berlin, 

Springer. 

Gielkens, M.M.C., Gonzales-Candelas, L., Sanchez-Torres, P., van der 

Vondervoort, P.J.I., de Graaff, L.H., Visser, J., Ramon, D. (1999). The abfB gene 

encoding the major L-arabinofuranosidase of Aspergillus nidulans: nucleotide sequence, 

regulation and construction of a disrupted strain. Microbiology, 145: 735-741. 

Gielkens, M.M.C., Visser, J., de Graaff, L.H. (1997). Arabinoxylan degredation 

by fungi: chaaracterisation of the arabinoxylan arabinofuranohydrolase encoding genes 

from Aspergillus niger and Aspergillus tubingensis. Current Genetics, 31: 22-29. 

Gomez, J., Gomez, I., Esterbauer, H., Kreiner, W., Steiner, W. (1989). 

Production of cellulase by a wild strain of Gliocladium virens – optimization of the 

fermentation medium and partial characterization of the enzymes. Applied Microbiology 

and Biotechnology, 31: 601-608. 



154 

 

Grishutin, S.G., Gusakov, A.V., Markov, A.V., Ustinov, B.B., Semenova, M.V., 

Sinitsyn, A.P. (2004). Specific xyloglucanases as a new class of polysaccharide 

degrading enzymes. Biochimica et Biophysica Acta, 1674: 268-281. 

Gruber, F., Visser, J., Kubicek, C.P., Graff, L.H. (1990). The development of a 

heterologous transformation system for the cellulolytic fungus Trichoderma reesei 

based on a pyrG-negative mutant strain. Current Genetics, 18: 71-76. 

Guillon, F., Thibault, J.-F. (1989). Enzymic hydrolysis of the "hairy" fragments 

of sugar beet pectins. Carbohydrate Research, 190: 97-108. 

Hantus, S., Pauly, M., Darvill, A.G., Albersheim, P., York, W.S. (1997). 

Structural characterization of novel L-galactose containing oligosaccharide subunits of 

jojoba seed xyloglucans. Carbohydrate Research, 304: 11-20. 

Hasper, A.A., Dekkers, E., van Mil, M., van de Vondervoort, P.J., de Graff, L.H. 

(2002). EglC, a new endoglucanase from Aspergillus niger with major activity towards 

xyloglucan. Applied and Environmental Microbiology, 68: 1556-1560. 

Hasper, A.A., Visser, J., de Graaff, L. (2000). The Aspergillus niger 

transcription activator XlnR, which is involved in the degradation of the polysacharides 

xylan and cellulose, also regulates D-xylose reductase gene expression. Molecular 

Microbiology, 35:223-233. 

Hayashi, T., Marsden, M.P.F., Delmar, D.P. (1987). Pea xyloglucan and 

cellulose. V. Xyloglucan-cellulose interactions in vitro and in vivo. Plant Physiology, 

83: 384-389.  

Hazlewood, G.P., Gilbert, H.J. (1998). Structure and function analysis of 

Pseudomonas plant cell wall hydrolases. Progress in Nucleic Acid Research and 

Molecular Biology, 61: 211-241. 

Henrissat, B., Bairoch, A. (1993). New families in the classification of glycosyl 

hydrolases based on amino acid sequence similarities. Biochemical Journal, 293: 781-

788. 

Heredia, A., Jimenez, A., Guillen, R. (1995). Composition of plant cell walls. 

Zeitschrift für Lebensmittel Untersuchung und Forschung, 200: 24-31. 



155 

 

Herpoël-Gimbert, I., Margeot, A., Dolla, A., Jan, G., Mollé, D., Lignon, S., 

Mathis, H., Sigoillot, J.C., Monot, F., Asther, M. (2008). Comparative secretome 

analyses of two Trichoderma reesei RUT-C30 and CL847 hypersecretory strains. 

Biotechnology for Biofuels, 1: 18.  

Herrmann, M.C., Vršanská, M., Juricková, M., Hirsch, J., Biely, P., Kubicek, 

C.P. (1997). The β-xylosidase of Trichoderma reesei is a multifantional β-D-xylan 

xylohydrolase. Biochemical Journal, 321: 375-381. 

Hisamatsu, M., York, W.S., Darvill, A.G., Albersheim, P. (1992). 

Characterization of seven xyloglucan oligosaccharides containing from seventeen to 

twenty glycosyl residues. Carbohydrate Research, 227: 45-71. 

Huisman, M.M.H., Schols H.A., Voragen, A.G.J. (2000a). 

Glucuronoarabinoxylans from maize kernel cell walls are more complex then those 

from sorghum kernel cell walls. Carbohydrate Polymers, 43: 269-279. 

Huisman, M.M.H., Schols, H.A., Voragern, A.G.J. (2000b). 

Glucuronoarabinoxylan from maize kemel cell walls are more complex than those from 

Sorghum kemel cell walls. Carbohydrate Polymares, 43: 269-279. 

Huisman, M.M.H., Weel, K.G.C., Schols, H.A., Voragen, A.G.J. (2000). 

Xyloglucan from soybean (Glycine max) meal is composed of XXXG-type building 

units. Carbohydrate Polymers, 42: 185-191. 

Imamura, T., Watanabe, K.M., Koshijima, T. (1994). Ester linkages between 

lignin and glucuronic acid in lignin-carbohydrate complexes from Fagus crenata. 

Phytochemistry, 37: 1165-1173. 

Ishii, T. (1991). Isolation and characterization of a diferuloyl arabinoxylan 

hexasaccharide from bamboo shoot cell walls. Carbohydrate Research, 219: 15-22. 

Kachurin, A.M., Golubev, A.M., Geisow, M.M., Veselkina, O.S., Isaeva-

Ivanova, L.S., Neustroev, K.N. (1995). Role of methionine in the active site of α-

galactosidase from Trichoderma reesei. Biochemical Journal, 308: 955-964. 

Kawamori, M., Ado, Y., Takasawa, S. (1986). Preparation and application of 

Trichoderma reesei mutants with enhanced β-glucosidase. Agricultural Biology and 

Chemistry, 50: 2477-2482. 



156 

 

Kawamori, M., Morikawa, Y., Shinsha, Y., Takasawa, K., Takasawa, S. (1985). 

Preparation of mutants resistant to catabolite repression of Trichoderma reesei. 

Agricultural Biology and Chemistry, 49: 2875-2879. 

Kolpak, F.J., Blackwell, J. (1976). Determination of the structure of cellulose II. 

Macromolecules, 9: 273-278. 

Kormelink, F.J., Lefebvre, B., Strozyk, F., Voragen, A.G. (1993). The 

purification and characterisation of an acetyl xylan esterase from Aspergillus niger. 

Journal of Biotechnology, 27: 267-282. 

Kroczek, R.A. (1993). Southern and northern analysis. Journal of 

Chromatography, 618: 133-145. 

Kubicek, C.P. ve Harman, G.E. (1998a). Trichoderma and Gliocladium Volume 

I Basic Biology, Taxonomy and Genetics, Taylor & Francis Ltd, 3-31. 

Kubicek, C.P. ve Harman, G.E. (1998b). Trichoderma and Gliocladium Volume 

II Basic Biology, Taxonomy and Genetics, Taylor & Francis Ltd. 

Kubicek, C.P., Druzhinina, I.S. (2007). The Mycota, Environmental and 

Microbial Relationships, Volume IV, Springer. 

Labudova, I., Farkaš, V. (1983). Enrichment technique for the selection of 

catabolite repression-resistant mutants of Trichoderma as producers of cellulose. FEMS 

Microbiology Letters, 20: 211-215. 

Laemmli, U.K. (1970). Cleavage of structural proteins during the assemblyof the 

head of bacteriophage T4. Nature, 227: 680-685. 

Lin, J.S., Tang, M. Y., Fellers, J.F. (1987). Fractal analysis of cotton cellulose as 

characterized by small-angle X-ray scattering. ACS Symposium Series, 340: 233-254. 

Lindberg, B., Rosell, K.G., Svensson, S. (1973). Position of the O-acetyl groups 

in pine glucomannan. Svensk Papperstidn, 76: 383-384. 

Mandels, M. (1975). Microbial sources of cellulase. Biotechnology and 

Bioengineering Symposium, 5: 81-105. 

Mandels, M., Andreotti, R.E. (1978). Problems and challenges in the cellulose to 

cellulase fermentation. Process Biochemistry, 13: 6-13. 



157 

 

Mandels, M., Reese, E.T. (1957). Induction of cellulase in Trichoderma viride 

as influenced by carbon source and metals. The Journal of Bacteriology, 73: 269-278. 

Mandels, M., Weber, J. (1969). The production of cellulases. Advances in 

Chemistry Series, 95: 391-413. 

Mandels, M., Weber, J., Parizek, R. (1971). Enhanced cellulase production by a 

mutant of Trichoderma viride. Applied Microbiology, 21: 152-154. 

Margolles-Clark, E., Saloheimo, M., Siika-Aho, M., Penttilä, M. (1996a). The α-

glucuronidase encoding gene of Trichoderma reesei. Gene, 172: 171-172. 

Margolles-Clark, E., Tenkanen, M., Luonteri, E., Penttilä, M. (1996b). There α-

galactosidase genes of Trichoderma reesei cloned by expression in yeast. European 

Journal of Biochemistry, 240: 104-111. 

Margolles-Clark, E., Tenkanen, M., Nakari-Setälä, T., Penttilä, M. (1996c). 

Cloning of genes encoding α-L-arabinofuranosidase and β-xylosidase from 

Trichoderma reesei by expression in Saccharomyces cerevisiae. Applied and 

Enviromental Microbiology, 62: 3840-3846. 

Margolles-Clark, E., Tenkanen, M., Söderlund, H., Penttilä, M. (1996d). Acetyl 

xylane esterase from Trichoderma reesei contains an active site serine and a cellulose 

binding domain. European Journal of Biochemistry, 237: 553-560. 

Markovic, O., Janecek, S. (2001). Pectin degrading glycoside hydrolases of 

family 28: sequence-structural features, specificities and evolution. Protein Engineering 

Design and Selection, 14: 615-631. 

Martinez, D., Berka, R.M., Henrissat, B., Saloheimo, M., Arvas, M., Baker, 

S.E., Chapman, J., Chertkov, O., Courtinho, P.M., Cullen, D., Danchin, E.G.J., 

Grigoriev, I.V., Harris, P., Jackson, M., Kubicek, C.P., Han, C.S., Ho, I., Larrondo, 

L.F., de Leon, A.L., Magnuson, J.K., Merino, S., Misra, M., Nelson, B., Putnam, N., 

Robbertse, B., Salamov, A.A., Schmoll, M., Terry, A., Thayer, N., Westerholm-

Parvinen, A., Schoch, C. L., Yao, J., Barbote, R., Nelson, M. A., Detter, C., Bruce, D., 

Kuske, C.R., Xie, G., Richardson, P., Rokhsar, D.S., Lucas, S.M., Rubin, E.M., Dunn-

Coleman, N., Ward, M., Brettin, T.S. (2008). Genome sequencing and analysis of the 

biomass-degrading fungus Trichoderma reesei (syn. Hypocrea jecorina). Nature 

Biotechnology, 26: 553-560. 



158 

 

Maruyama, K., Goto, C., Numata, M., Suzuki, T., Nakagawa, Y., Hoshino, T., 

Uchiyama, T. (1996). o-Acetylated xyloglucan in extracellular polysaccharides from 

cell-suspension cultures of Mentha. Phytochemistry, 41: 1309-1314. 

McCann, M.C., Roberts, K. (1991). The cytoskeletal basis of plant growth and 

form. Academic Press Incitution, New York, 109-129. 

McNeill, M., Darvill, A.G., Fry, S.C., Albersheim, P. (1984). Structure and 

function of the primary cell wall of plants. Annual Review of Biochemistry, 53: 625-663. 

Mellerowicz, E.J., Baucher, M., Sundberg, B., Boerjan, W. (2001). Unraveling 

cell wall formation in the woody dicot stem. Plant Molecular Biology, 47: 239-274. 

Metz, B., de Vries, R.P., Polak, S., seidl, V., Seiboth, B. (2009). Tha Hypocrea 

jecorina (syn. Trichoderma reesei) lxr1 gene encodes a D-mannitol dehydrogenase and 

is not involved in L-arabinose catabolism. FEBS Letters, 583: 1309-1313. 

Miller, J. (1972). Experiments in molecular genetics, Cold Spring Harbor 

Laboratory, NY., 352-355.  

Mishra, S., Gopalkrishnan, K.S., Ghose, T.K. (1982). A constitutive 

cellulaseproducing mutant of Trichoderma reesei. Biotechnology and Bioengineering, 

24: 251-254. 

Montenecourt, B.S. (1983). Trichoderma reesei cellulases. Trends in 

Biotechnology, 1: 156-161. 

Montenecourt, B.S., Eveleigh, D.E. (1977). Preparation of mutants of 

Trichoderma reesei with enhanced cellulase production. Applied and Enviromental 

Microbiology, 34: 777-782. 

Montenecourt, B.S., Eveleigh, D.E. (1979). Selective screening methods for the 

isolation of high yielding cellulase mutants of Trichoderma reesei. Advances in 

Chemistry Series, 181: 289-301. 

Montgomery, R., Smith, F., Srivastava, H. (1956). Structure of corn hull 

hemicellulose. I. Partial hydrolysis and identification of 2-O-(α-glucopyranosuluronic 

acid)-D-xylopyranose. Journal of the American Chemical Society, 78: 2837-2839. 

Mullis, K.B., Faloona F.A. (1987). Specific synthesis of DNA in vitro via a 

polymerase-catalyzed chain reaction. Methods Enzymology, 155: 335-350. 



159 

 

Nevalainen, K.M. H., Palva, E.T., Bailey, M.J. (1980). A high 

cellulaseproducing mutant strain of Trichoderma reesei. Enzyme and Microbial 

Technology, 3: 59-60. 

Oosterveld, A., Grabber, J.H., Beldman, G., Ralph, J., Voragen, A.G.J. (1997). 

Formation of ferulic acid dehydrodimers through oxidative crosslinking of sugar beet 

pectin. Carbohydrate Research, 300: 179-189. 

Pail, M., Peterbauer, T., Seiboth, B., Hametner, C., Druzhinina, I., Kubicek, C.P. 

(2004). The metabolic role and evalution of L-arabinitol 4-deydrogenase of Hypocrea 

jecorina. European Journal of Biochemistry, 271: 1864-1872. 

Pauly, M., Albersheim, P., Darvill, A., York, W.S. (1999). Molecular domains 

of the cellulose/xyloglucan network in the cell walls of higher plants. The Plant 

Journal, 20: 629-639. 

Perez, S., Mazeau, K., Herve du Penhoat, C. (2000). The three dymensional 

structures of the pectic polysaccharides. Plant Physiology and Biochemistry, 38: 37-55. 

Polizeli, M.L., Rizatti, A.C., Monti, R., Terenzi, H.F., Jorge, J.A., Amorim, D.S. 

(2005). Xylanases from fungi: properties and industrial applications. Applied 

Microbiology and Biotechnology, 67: 577-591. 

Popper, Z.A., Fry, S.C. (2003). Primary cell wall composition of bryophytes and 

charophytes. Annals of Botany, 91: 1-12. 

Poutanen, K, Puls, J. (1988). Characteristics of Trichoderma reesei β-xylosidase 

and its use in the hydrolysis of solubilized xylans. Applied Microbiology and 

Biotechnology, 28: 425-432. 

Poutanen, K, Sundberg, M. (1988). An acetyl esterase of Trichoderma reesei its 

role in the hydrolysis of acetyl xylan. Applied Microbiology and Biotechnology, 28: 

419-424. 

Poutanen, K, Sundberg, M., Korte, H., Puls, J. (1990). Deacetylation of xylans 

by acetylesterases of Trichoderma reesei. Applied Microbiology and Biotechnology, 33: 

506-510.Chinnaraj, A., Chandramohan, D., D'Souza, T.M., Reddy, C.A. (1994). 

Laccase and other lignocellulose modifying enzymes of marine fungi isolated from the 

coast of India. Botanica Marina, 37: 515-523. 



160 

 

Poutanen, K. (1988). An α-L-arabinofuranosidase of Trichoderma reesei. 

Journal of Biotechnology, 7: 271-282. 

Puls, J., Schuseil, J. (1993). Hemicellulose and hemicellulase. Portland Press, 

London, 1-28. 

Raghukumar, C., Raghukumar, S., Chinnaraj, A., Chandramohar, D., D'Souza, 

T.M., Reddy, C.A. (1994). Laccase and other lignocellulose modifying anzymas of 

marine fungi isolated from the coast of India. Botanica Marina, 37: 515-523. 

Ramana, K.V., Bhatnagar, A., Srivastava, S.K. (2004). Inhibition of aldose 

reductase attenuates TNF-α-induced expression od adhesion molecules in endothelial 

cells. FASEB Journal, 18: 1209-1218. 

Ramón, D., v. d. Veen, P., Visser, J. (1993). Arabinan degrading enzymes from 

Aspergillus nidulas: Induction and purification. FEMS Microbiology Letters, 113: 15-

22. 

Richard, P., Londesborough, J., Putkonen, M., Kalkkinen, N., Penttilä, M. 

(2001). Cloning and expression of a fungal L-arabinitol 4-dehidrogenase gene. Journal 

of Biological Chemistry, 276: 40631-40637. 

Richard, P., Putkonen, M., Vaananen, R., Londesborough, J., Penttilä, M. 

(2002). The missing link in the fungal L-arabinose catabolic pathway, identification of 

the L-xylulose reductase gene. Biochemistry, 41: 6432-6437. Ring, S.G., Selvendran, 

R.R. (1981). An arabinogalactoxyloglucan from the cell wall of Solanum tuberosum. 

Phytochemistry, 20: 2511-2519. 

Rizk, S.E., Abdel Massih, R.M., Baydoun, E.A.H., Brett, C.T. (2000). Protein 

and ph dependent binding of nascent pectin and glucuronoarabinoxylan to xyloglucan in 

pea. Planta, 211: 423-429. 

Saarelainen, R., Paloheimo, M., Fagerström, R., Suominen, P.L., Nevalainen, H. 

(1993). Cloning, sequencing and enhanced expression of the Trichoderma reesei 

endoxylanase II (pI 9) gene, xln2. Molecular Genetics and Genomics, 241: 497-503. 

Saiki, R.K., Gelfand, D.H., Stoffel, S., Scharf, S.F., Higuchi, R., Horn, G.T., 

Mullis, K.B., Erlich, H.A. (1988). Primer-directed enzymatic amplification of DNA 

with a thermostable DNA polymerase. Science, 239(4839): 487-491. 



161 

 

Sambrook, J., Fritsch, E.F., Maniatis, T. (1989). Molecular Cloning: A 

Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New 

York. 

Saulnier, L., Vigouroux, J., Thibault, J.F. (1995). Isolation and partial 

characterization of feruloylated oligosaccharides from maize bran. Carbohydrate 

Research, 272: 241-253. 

Schooneveld Bergmans, M.E.F., Hopman, A.M.C.P., Beldman, G., Voragen, 

A.G.J. (1998). Extraction and partial characterization of feruloylated 

glucuronoarabinoxylans from wheat bran. Carbohydrate Polymers, 35: 39-47. 

Seiboth, B., Gamauf, C., Pail, M., Hartl, L., Kubicek, C.P. (2007). The D-xylose 

reductase of Hypocrea jecorina is the major aldose reductase in pentose and D-galactose 

catabolism and necessary for β-galactosidase and cellulase induction by lactose. 

Molecular Biology, 66(4): 890-900. 

Seiboth, B., Hartl, L., Pail, M., Kubicek, C.P. (2003). D-xylose metabolism in 

Hypocrea jecorina: loss of the xylitol dehydrogenase step can be partially compensated 

for by lad1-encoded L-arabinitol 4-dehydrogenase. Eukaryotic Cell, 2: 867-875. 

Sheir-Neiss, G., Montenecourt, B. (1984). Characterization of the secreted 

cellulase of Trichoderma reesei wild type and mutants during controlled fermentations. 

Applied Microbiology and Biotechnology, 20: 46-53. 

Shida, Y., Furukawa, T., Ogasawara, W., Kato, M., Kobayashi, T., Okada, H., 

Morikawa, Y. (2008). Functional analysis of the egl3 upstream region in filamentous 

fungus Trichoderma reesei. Applied Microbiolgy and Biotechnology, 78(3): 515-524. 

Shoemaker, S.P., Raymond, J.C., Bruner, R. (1981). Cellulases: diversity 

amongst improved Trichoderma strains. Trends in the Biology of Fermentations for 

Fuels and Chemicals, Plenum Press, New York, 89-109. 

Siika-Aho, M., Tenkanen, M., Buchert, J., Puls, J., Viikari, L. (1994). An α-

glucoronidase from Trichoderma reesei RUT C-30. Enzyme and Microbial Technology, 

16: 813-819. 



162 

 

Sims, I., Munro, S.L.A., Currie, G., Craik, D.J., Bacic, A. (1996). Structural 

characterisation of xyloglucan secreted by suspension cultured cells of Nicotiana 

plumbaginifolia. Carbohyrate Research, 293: 147-172. 

Smith, M.M., Hartley, R.D. (1983). Occurence and nature of ferulic acid 

substitution of cell wall polysaccharides in graminaceous plants. Carbohydrate 

Research, 118: 65-80. 

Stålbrand, H., Saloheimo, A., Vehmaanperä, J., Henrissat, B, Penttilä, M. 

(1995). Cloning and expression in Saccharomyces cerevisiae of a Trichoderma reesei β-

mannanase gene containing a cellulose binding domain. Applied Envorimental 

Microbiology, 61: 1090-1097. 

Stålbrand, H., Siika-Aho, M., Viikari, L. (1993). Purification and 

characterization of two β-mannanases from Trichoderma reesei. Journal of 

Biotechnology, 29: 229-242. 

Stricker, A.R., Grosstessner-Hain, K., Würleitner, E., Mach, R.L. (2006). Xyr1 

(xylanase regulator 1) regulates both the hydrolytic enzyme system and D-xylose 

metabolism in Hypocrea jecorina. Eucaryotic Cell, 5(12): 2128-2137. 

Stricker, A.R., Mach, R.L., de Graaff, L.H. (2008). Regulation of cellulases- and 

hemicellulases-encoding genes in Aspergillus niger and Hypocrea jecorina 

(Trichoderma reesei). Applied Microbiology and Biotechnology, 78(2): 211-220. 

Stricker, A.R., Steigner, M.G., Mach, R.L. (2007). Xyr1 receives the lactose 

induction signal and regulates lactose metabolism in Hypocrea jecorina. FEBS Letters, 

21: 3915-3920. 

Sundberg, M., Poutanen, K. (1991). Purification and properties of two 

acetylxylan esterases of Trichoderma reesei. Biotechnology and Applied Biochemstry, 

13: 1-11. 

Suominen, P., Mäntylä, A., Saarelainen, R., Paloheimo, M., Fagerström, R., 

Parkkinen, E., Nevalainen, H. (1992). Genetic engineering of Trichoderma reesei to 

produce suitable enzyme combinations for applications in the pulp and paper industry. 

Biotechnology in Pulp and Paper Industry, Uni Publishers, Tokyo, 439-445. 



163 

 

Takahashi, N., Koshijima, T. (1988). Ester linkages between lignin and 

glucuronoxylan in a lignin carbohydrate complex from beech (Fagus crenata) wood. 

Wood Science and Technology, 22: 231-241. 

Teeri, T. (1997). Crystalline cellulose degradation: new insight into the function 

of cellobiohydrolases. Trends in Biotechnology, 15: 160-167. 

Tenkanen, M. (1998). Action of Trichoderma reesei and Aspergillus oryzae 

esterases in the deacetylation of hemicelluloses. Biotechnology and Applied 

Biochemistry, 27: 19-24. 

Tenkanen, M., Puls, J., Poutanen, K. (1992). Two major xylanases of 

Trichoderma reesei. Enzyme 

Tenkanen, M., Puls, J., Rättö, M., Viikari, L. (1993). Enzymatic deacetylation of 

galactoglucomannans. Applied Microbiology and Biotechnology, 39: 159-165. 

Tenkanen, M., Siika-aho, M. (2000). An a-glucoronidase of Schizophyllum 

commune acting on polymeric xylan. Journal of Biotechnology, 75: 149-161. 

Timell, T.E. (1967). Recent progress in the chemistry of wood hemicelluloses. 

Wood Science and Technology, 1: 45-70. 

Todorovic, R., Grujic, S., Petrovic, J., Matavulj, M. (1988). Some properties of 

cellulolytic enzymes and xylanase from Gliocladium virens C2R1. Mikrobiologija, 25: 

143-151. 

Törrönen, A., Harkki, A., Rouvinen, J. (1994). Three-dimensional structure of 

endo-1,4-β-xylanase II from Trichoderma reesei: two conformational states in the active 

site. The EMBO Journal, 13: 2493-2501. 

Törrönen, A., Mach, R.L., Messner, R., Gonzales, R., Kalkkinen, N., Harkki, A., 

Kubicek, C.P. (1992). The two major xylanases from Trichoderma reesei: 

Caracterization of both enzymes and genes. Bio/Technology, 10: 1461-1465. 

Törrönen, A., Rouvinen, J. (1995). Structural comparison of two major endo-

1,4-xylanases from Trichoderma reesei. Biochemistry, 34: 847-856. 

van der Veen, P., Flippphi, M.J., Voragen, A.G., Visser, J. (1991). Induction, 

purification and characterisation of arabinases produced by Aspergillus niger. Archives 

of Microbiology, 157: 23-28. 



164 

 

van der Veen, P., Flippphi, M.J., Voragen, A.G., Visser, J. (1993). Induction of 

extracellular arabinases on monomeric substrates in Aspergillus niger. Archives of 

Microbiology, 159: 66-71. 

van Peij, N.N.M.E., Visser, J., de Graaff, L.H. (1998). Isolation and analysis of 

xlnR, encoding a transcriptional activator coordinating xylanolytic expression in 

Aspergillus niger. Molecular Microbiology, 27: 131-142. 

van Tilburg, A.U.B., Thomas, M.D. (1993). Production of extracellular proteins 

by the biocontrol fungus Glicladium virens. Applied Environmental Microbiology, 59: 

236-242. 

vanKuyk, P.A., de Groot, M.J., Ruijter, G.J., de Vries, R.P., Visser, J. (2001). 

The Aspergillus niger D-xylulose kinase gen is co-expressed with genes encoding 

arabinan degrading enzymes, and is essential for growht on D-xylose and L-arabinose. 

European Journal of Biochemistry, 268: 5414-5423. 

Vincken, J.P., York, W.S., Beldman, G., Voragen, A.G.J. (1997). Two general 

branching patterns of xyloglucan, XXXG and XXXGG. Plant Physiology, 114: 9-13. 

Wende, G., Fry, S.C. (1997). O-feruloylated, O-accetylated oligosaccharides as 

side chains of grass xylans. Phytochemistry, 44: 1011-1018. 

Wilkie, K.C.B. (1979). The hemicelluloses of grasses and cereals. Advances in  

Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 36: 215-264. 

Wilkie, K.C.B., Woo, S.L. (1977). A heteroxylan and hemicellulosic materials 

from bamboo leaves and a reconsideration of the general nature of commonly occuring 

xylans and other hemicelluloses. Carbohydrate Research, 57: 145-162. 

Wong, K.K., Tan, L.U., Saddler, J.N. (1988). Multiplicity of β-1,4-xylanase in 

microorganisms: functions and applications. Microbiological Reviews, 52: 305-317. 

Woodyer, R., Simurdiak, M., van der Donk, W.A., Zhao, H. (2005). 

Heterologous expression, purification, and characterization of a highly active xylose 

reductase from Neurospora crassa. Applied Enviromental Microbiology, 71: 1642-

1647. 



165 

 

York, W.S., Kumar Kolli, V.S., Orlando, R., Albersheim, P., Darvill, A.G. 

(1996). The structure of arabinoxyloglucans produced by solanaceous plants. 

Carbohydrate Research, 285: 99-128. 

Zeilinger, S., Kristufek, D., Arisan-Atac, I., Hodits, R., Kubicek, C.P. (1993). 

Conditions for formation, prufication and characterization of an α-galactosidase of 

Trichoderma reesei RUT C-30. Applied Environmental Microbiology, 59: 1347-1353. 



166 

 

ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  Eda Soyadı  Akel 

Doğ.Yeri  İstanbul Doğ.Tar.  31.01.1978 

Uyruğu  T.C. TC Kim No 45874356822 

Email edaakel@gmail.com Tel 05325183497 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis. Yıldız Teknik Üniversitesi 2005 

Lisans Yıldız Teknik Üniversitesi 2003 

Lise  Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu 1999 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. Proje asistanı Viyana Teknik Üniversitesi 2008- 

2. Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2005 -2008 

3. ArGe Proje Mühendisi Abdi İbrahim İlaç Sanayi 2004-2005 

 

Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* Konuşma* Yazma* KPDS/ÜDS 

Puanı 
TOIEC 

                Puanı 

Almanca Çok iyi Çok iyi Çok iyi 90/96.250  

İngilizce Çok iyi Çok iyi Çok iyi  745 
*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 
 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı  64.377 63.565 62.752 

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Microsoft Office İyi 

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

AKEL, E., ARISAN-ATAC, I.,; 2007: Determination of Aflatoxin Value in Peanuts Raised in Cukurova 
Region. XII International Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins, 21-25 May 2007, Istanbul, 
Turkey. Book of Abstracts. 

AKEL, E., SEIBOTH, B., KUBICEK, C.P., 2008: A Cross Talk of the XYR1 Regulator, the XYL1 
Aldose Reductase and L-arabinitol Regulates Arabinan and L-arabinose metabolism in Hypocera 
Jecorina (Trichoderma Reesei). 9th European Conference on Fungal Genetics (ECFG 9), 5th – 8th April 
2008, Edinburgh, Scotland, Book of Abstracts 



167 

 

Ekim 2004 “Kimyasallarda Toplam Kalite” (Ekin Kimya) 

29-30.11.2004 “International Regulatory Workshop on Bioequivalence and Dissolution” 

(AAPS/TÜFTAD/FID, İstanbul) 

14-16.04.2005 “HPLC’ye Giriş, HPCL Ayrım Teknikleri ve Metot Geliştirme” (Dolunay) 

6-7.05.2005 “Uygulamalı Gaz Kromotografisi” (Dolunay) 

13-14.05.2005 “Temel İletişim ve Empati Geliştirme Semineri” (Baltaş) 

15-16.11.2005 “48. Eudragit Praktikum” (Degussa, Almanya) 

27-29.09.2006 “16. Deney Hayvanlarının Bilimsel Çalışmalarda Kullanılması Kursu” (Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Bölümü) 

Özel İlgi Alanları (Hobileri):  

Aikido, kitap okumak, seyahat etmek 


	2.1. Bitki Hücre Duvarı
	2.1.1. Hücre Duvarı Polisakkaridleri
	2.1.1.1. Selüloz ve Ksiloglukanın Yapısı
	2.1.1.2. Ksilanın Yapısı
	2.1.1.3. Galakto(gluko)mannanın Yapısı
	2.1.1.4. Pektinin Yapısı


	2.2. Bitki Hücre Duvarının Parçalanması
	2.2.1. Selülozun Biyolojik Olarak Parçalanması
	2.2.2. Hemiselülozun Biyolojik Olarak Parçalanması
	2.2.2.1. Ksilanlar
	2.2.2.2. Ksiloglukan
	2.2.2.3. (Galakto-)glukomannan


	2.3. Pektinlerin Biyolojik Olarak Parçalanması
	2.4. Yardımcı (Aksesuar) Enzimler
	2.5. Trichoderma'nın Keşfi ve İzolasyonu
	2.6. Trichoderma reesei'nin Endüstriyel Mutantları ve Rekombinant Suşları
	2.7. Trichoderma reesei Tarafından Hemiselülozun Parçalanmasının Enzimolojisi
	2.8. Trichoderma ressei'nin L-arabinoz Katabolizması
	3.1. Çalışmada Kullanılan Küf Suşları
	3.2. Kullanılan Gereçler
	3.3. Kullanılan Sarf Malzemeleri
	3.4. Kullanılan Kimyasal Maddeler
	3.4.1. Kimyasal Maddeler
	3.4.2. Kullanılan Enzimler, Markerler ve Vektör Sistemleri
	3.4.3. Kullanılan Kitler
	3.4.4. Kullanılan Primerler

	3.5. Kullanılan Çözeltiler ve Tamponlar
	3.5.1. Restriksiyon Enzimlerine Ait Tamponlar
	3.5.2. 50xİz Elementi Çözeltisi
	3.5.3. Jelleri Yüklemede Kullanılan Boya Çözeltileri
	3.5.4. Ampisilin Stok Çözeltisi
	3.5.5. 20xSSC
	3.5.6. 0.5 M EDTA
	3.5.7. 50xTAE Tamponu

	3.6. Besiyerleri
	3.6.1. Sıvı Besiyerleri
	MA sıvı besiyeri (Mandels ve Andreotti, 1978)
	Yer değiştirme deneylerinde kullanılan ön kültür için sıvı besiyeri
	Yer değiştirme deneylerinde kullanılan sıvı besiyeri
	3.6.1.1. Luria Bertani (LB) Sıvı Besiyeri (Sambrook ve ark., 1989)
	LB sıvı besiyeri
	Ampisilin içeren LB sıvı besiyeri

	3.6.2. Katı Besiyerleri
	Patates dektroz agarozu (PDA)
	Arpa ekstresi agarozu
	Minimal ortam katı besiyeri
	LB katı besiyeri


	3.7. Yöntemler
	3.7.1. Küf Suşlarının Üretilmesi ve Canlılığının Sağlanması
	3.7.2. İnokulum
	3.7.2.1. Kullanılan Çözeltiler
	Steril tuz çözeltisi
	3.7.2.2. İnokulumun Hazırlanması
	3.7.2.3. İnokulumun Spor Konsantrasyonunun Belirlenmesi

	3.7.3. Kuru Misel Ağırlığının Belirlenmesi
	3.7.4. Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel Elektoforezi (SDS-PAGE)
	3.7.4.1. Kullanılan Çözeltiler
	Akrilamid çözeltisi
	Amonyum persülfat çözeltisi (APS)
	Yürütme tamponu
	Örnek tamponu
	Toplama jeli tamponu
	Ayırma jeli tamponu
	Boya çözeltisi
	Boya giderici çözelti
	3.7.4.2. %10'luk Ayırma Jelinin Hazırlanması
	3.7.4.3. %10'luk Toplama Jelinin Hazırlanması
	3.7.4.4. Mini-Protean 3 Sisteminin Kurulması
	3.7.4.5. Numunelerin Proteinlerinin Çöktürülmesi, Jele Uygulanması ve Jelin Yürütülmesi
	3.7.4.6. Jellerin Jel Sandiviçinden Çıkarılması, Boyanması ve Taranması

	3.7.5. Bradford Metodu'na Göre Protein Konsantrasyonunun Belirlenmesi
	3.7.5.1. Protein Standart Eğri Denkleminin Eldesi

	3.7.6. Hücre Dışı Spesifik Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi
	3.7.6.1. Kullanılan Çözeltiler
	0.05 M Sodyum sitrat tamponu pH 4.5 (örnek tamponu)
	Substrat çözeltisi
	1 M	Potasyum sodyum tartarat çözeltisi (durdurma çözeltisi)
	3.7.6.2. Hücre Dışı Spesifik Enzim Aktivitesinin Belirleneceği Numunelerin Eldesi
	3.7.6.3. Hücre Dışı Spesifik Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi
	Boş örnek çözeltisi
	Numune çözeltisi

	3.7.7. Hücre İçi Enzimlerinin Elde Edilmesi
	3.7.7.1. Kullanılan Çözeltiler
	Hücre parçalayıcı çözelti
	3.7.7.2. Hücre İçi Spesifik Enzim Aktivitesinin Belirneceği Numunelerin Eldesi

	3.7.8. Hücre İçi Enzimlerin Spesifik Aktivitesinin Belirlenmesi
	3.7.8.1. Kullanılan Çözeltiler
	100 mM Glisilglisin tamponu (pH 7.0)
	100 mM Glisin tamponu (pH 8.6)
	1 M L-arabinoz Çözeltisi
	1 M L-arabinitol çözeltisi
	1 M D-ksiloz çözeltisi
	1.5 mM NADPH glisilglisin tamponunda (pH 7.0) çözünmüş olarak
	1.5 mM NADP glisin tamponunda (pH 8.6) çözünmüş olarak
	3.7.8.2. Spesifik Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi
	L-arabinoz redüktaz aktivitesinin belirlenmesinde kullanılan çözeltiler
	D-ksiloz redüktaz aktivitesinin belirlenmesinde kullanılan çözeltiler
	L-arabinitol redüktaz aktivitesinin belirlenmesinde kullanılan çözeltiler

	3.7.9. Genomik DNA'nın İzolasyonu
	3.7.9.1. Kullanılan Çözeltiler
	DNA izolasyon tamponu
	RNAse A (10 mg/ml)
	Kloroform:izoamil alkol (24:1)
	Fenol, pH 8.0
	İzopropanol
	%70'lik Etanol

	3.7.10. Polimeraz Zincir Reaksiyonu
	/
	3.7.10.1. PCR'da Kullanılacak Primerlerin Tasarlanması
	3.7.10.2. PCR'da Kullanılan Standart Çözeltinin Bileşenleri
	3.7.10.3. Kullanılan Amplifikasyon Koşulları
	3.7.10.4. Elde Edilen Amplifikasyon Ürünlerinin Agaroz Jel Elektroforezi ile Kontrolü
	% 0.8'lik Agaroz jeli
	Elektroforez
	3.7.10.5. Amplifikasyon Ürünlerinin QIAquick PCR Ürünleri Saflaştırma Kiti (Qiagen GmbH) ile Temizlenmesi
	3.7.10.6. Saflaştırılan PCR Ürünlerinin Uygun Restriksiyon Enzimleri ile Kesilmesi ve Jel Elektroforezi ile Kontrolü
	% 1'lik Agaroz jeli
	Elektroforez

	3.7.11. Northern Hibridizasyonu
	3.7.11.1. mRNA İzolasyonunda Kullanılan Çözeltiler
	Chirgwin çözeltisi
	Sodyum asetat çözeltisi (2 M, pH 4.0)
	Fenol (pH 4.0)
	Kloroform:izoamil alkol (49:1)
	İzopropanol
	%70'lik Etanol
	Moleküler biyoloji için DEPC ile muamele edilmiş su
	3.7.11.2. Denatüre Edici RNA Jel Elektoforezi Çözeltileri
	RNA boyası
	Yürütme tamponu (1xMOPS)
	10xMOPS
	Denatürasyon çözeltisi
	3.7.11.3. Northern Blotting Çözeltileri
	50xDenhardt çözeltisi
	Prehibridizasyon çözeltisi
	Blott yıkama çözeltisi
	3.7.11.4. Karanlık Oda Çözeltileri
	Geliştirme çözeltisi
	Durdurma çözeltisi
	Sabitleyici çözelti
	3.7.11.5. RNA İzolasyonunda Kullanılacak Malzemelerin DEPC İçeren Su ile Muamele Edilmesi
	3.7.11.6. Tüm RNA İzolasyonu
	3.7.11.7. Tüm RNA Konsantrasyonunun Belirlenmesi
	3.7.11.8. Denatüre Edici RNA Jelinin Hazırlanması
	3.7.11.9. Jele Yüklenecek RNA Örneklerinin Hazırlanması ve Denatüre Edici RNA Jelinin Yüklenmesi
	3.7.11.10. Denatüre Edici RNA Jelinin Yürütülmesi ve Jelin Northern Hibridizasyonu İçin Hazırlanması
	3.7.11.11. Northern Blottunun Kurulması
	3.7.11.12. RNA'nın Katı Taşıyıcı Üzerine Sabitlenmesi
	3.7.11.13. Sondanın Hazırlanması ve Temizlenmesi
	3.7.11.14. Membranın Prehibridizasyonu, Sonda ile İşaretlenmesi, Yıkanması ve Röntgen Filmi Yardımıyla Sonuçların Elde Edilmes

	3.7.12. Ekspresyon Vektörünün Oluşturulması
	3.7.12.1. Kolonilerin Çoğaltılması

	3.7.13. Plasmid DNA'sının Bakteri Hücresinden İzolasyonu (Miniprep)
	3.7.13.1. Kullanılan Çözeltiler
	Tampon 1 (süspansiyon tamponu)
	Tampon 2 (hücre parçalayıcı tampon)
	Tampon 3 (nötralizasyon tamponu)
	3.7.13.2. Miniprep

	3.7.14. Plasmid DNA’sının Bakteri Hücrelerinden İzolasyonu (Midiprep)
	3.7.14.1. Kullanılan Çözeltiler ve Kitler
	3.7.14.2. Midiprep

	3.7.15. Ekspresyon Vektörünün Oluşturulması ve ∆xyr1 Suşuna Transformasyonu

	4.1. Suşların Çeşitli Karbon Kaynaklarındaki Üreme Davranışlarının İncelenmesi
	4.1.1. Suşların Karbon Kaynağı Olarak D-glukoz İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davranışları
	4.1.2. Suşların Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davranışları
	4.1.3. Suşların Karbon Kaynağı Olarak L-arabinitol İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davranışları
	4.1.4. Suşların Karbon Kaynağı Olarak Arabinan İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davranışları
	4.1.5. Suşların Karbon Kaynağı Olarak D-glukoz İçeren Minimal Ortam Katı Besiyerindeki Üreme Davranışları
	4.1.6. Suşların Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz İçeren Minimal Ortam Katı Besiyerindeki Üreme Davranışları
	4.1.7. Suşların Karbon Kaynağı Olarak L-arabinitol İçeren Minimal Ortam Katı Besiyerindeki Üreme Davranışları
	4.1.8. Suşların Karbon Kaynağı Olarak Arabinan İçeren Minimal Ortam Katı Besiyerindeki Üreme Davranışları

	4.2. QM9414 Kontrol Suşunun ve ∆xyr1 Mutant Suşunun Çeşitli Karbon Kaynakları İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davranışların
	4.2.1. QM9414 Kontrol Suşunun ve ∆xyr1 Mutant Suşunun Karbon Kaynağı olarak D-glukoz İçeren MA Sıvı Besyerindeki Üreme Davranı
	4.2.2. QM9414 Kontrol Suşunun ve ∆xyr1 Mutant Suşunun Karbon Kaynağı olarak D-galaktoz İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davr
	4.2.3. QM9414 Kontrol Suşunun ve ∆xyr1 Mutant Suşunun Karbon Kaynağı Olarak D-mannoz İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davran
	4.2.4. QM9414 Kontrol Suşunun ve ∆xyr1 Mutant Suşunun Karbon Kaynağı olarak D-mannitol İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davr
	4.2.5. QM9414 Kontrol Suşunun ve ∆xyr1 Mutant Suşunun Karbon Kaynağı olarak D-sorbitol İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davr
	4.2.6. QM9414 Kontrol Suşunun ve ∆xyr1 Mutant Suşunun Karbon Kaynağı olarak Ksilitol İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davran

	4.3. Çeşitli Karbon Kaynakları İçeren MA Sıvı Besiyerlerinden Elde Edilen Numunelerle Gerçekleştirilen SDS-PAGE Deneyleri
	4.3.1. Karbon Kaynağı Olarak D-glukoz, D-sorbitol, D-galaktoz, D-mannoz,          D-mannitol ve Ksilitol İçeren MA Sıvı Besiye
	4.3.2. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz ve L-arabinitol İçeren MA Sıvı Besiyerlerinden Elde Edilen Numunelerle Yapılan SDS-PAG

	4.4. Hücre Dışı Enzim Aktivitesi Deneyleri
	4.4.1. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde Edilen Numunelerin α-D-galaktopiranozidaz Aktivitesin
	4.4.2. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinitol İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde Edilen Numunelerin α-D-galaktopiranozidaz Aktivites
	4.4.3. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde Edilen Numunelerin β-galaktozidaz Aktivitesinin Belir
	4.4.4. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinitol İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde Edilen Numunelerin β-galaktozidaz Aktivitesinin Bel
	4.4.5. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde Edilen Numunelerin β-L-arabinopiranozidaz Aktivitesin
	4.4.6. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinitol İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde Edilen Numunelerin β-L-arabinopiranozidaz Aktivites
	4.4.7. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde Edilen Numunelerin α-L-arabinopiranozidaz Aktivitesin
	4.4.8. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinitol İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde Edilen Numunelerin α-L-arabinopiranozidaz Aktivites
	4.4.9. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde Edilen Numunelerin α-L-arabinofuranozidaz Aktivitesin
	4.4.10. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinitol İçeren MA Sıvı Besiyerinden Elde Edilen Numunelerin α-L-arabinofuranozidaz Aktivite

	4.5. Çeşitli Karbon Kaynakları İçeren MA Sıvı Besiyerlerinden Elde Edilen Numulerin Hücre İçi Enzim Aktivitelerinin Belirlenme
	4.5.1. Numunelerin L-arabinoz Redüktaz Aktivitesinin Belirlenmesi
	4.5.2. Numunelerin L-arabinitol Dehidrojenaz Aktivitesinin Belirlenmesi
	4.5.3. Numunelerin Aldoz Redüktaz Aktivitesinin Belirlenmesi

	4.6. QM9414 Suşunun Çeşitli Karbon Kaynakları İçeren Minimal Ortam Katı Besiyerindeki Üreme Davranışlarının Karşılaştırılması
	4.7. QM9414 Suşunun Çeşitli Karbon Kaynakları İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davranışlarının Karşılaştırılması
	4.8. Çeşitli Suşların Karbon Kaynağı Olarak D-glukoz İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davranışları
	4.9. Çeşitli Suşların Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davranışları
	4.10. Çeşitli Suşların Karbon Kaynağı Olarak L-arabinitol İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davranışları
	4.11. Çeşitli Suşların Karbon Kaynağı Olarak Arabinan İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davranışları
	4.12. QM9414 Kontrol Suşunun Çeşitli Karbon Kaynakları İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üreme Davranışının ∆xyr1 Mutant Suşunun Bu
	4.13. Karbon Kaynağı Olarak L-arabinoz İçeren MA Sıvı Besiyerinde Üretilen QM9414 Kontrol Suşunun Üreme Davranışının ∆xyr1 ve 
	4.14. Northern Hibridizasyonu Deneyine Ait Sonuçlar
	5.1. T. reesei'nin Arabinan ve L-arabinoz İçeren Ortamlardaki Üremesi Aldoz Redüktaz Enzimi XYL1'e ve L-arabinitol Dehidrojena
	5.2. T. reesei'nin Karbon Kaynağı Olarak Arabinan ve L-arabinoz İçeren MA Sıvı Besiyerindeki Üremesi Selülaz Regülatörü XYR1'i
	5.3. T. reesei'de α-Arabinofuranozidaz Gen Ekspresyonunun İndüklenmesi
	5.4. T. reesei'nin α-Arabinofuranozidaz Gen Ekspresyonunun Metabolik Yoldan Artırılması
	5.5. α-Arabinofuranozidaz Geninin Ekspresyonunun XYR1 Tarafından Kontrolü
	5.6. Elde Edilen Bütün Bilgilerin Değerlendirilmesi



