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Peroksidaz, hidrojen peroksit belirlenmesinde duyarlı ölçümlerin yapılabil
mesine imkan veren bir enzimdir. Çeşitli donörlerin varlığında hidrojen peroksitin 
suya dönüşümünü katalizler. Bu sırada oluşan ve spektrofotometrik ölçüme imkan 
veren bileşiklerin yardımıyla sonuca ulaşılır. Peroksidazm önemi özellikle ürün 
olarak hidrojen peroksit oluşturan oksidoredüktaz sınıfı enzimatik reaksiyonların 
izlenmesine olanak vermesidir. Bu tür reaksiyonların en yaygın kullanım alanım 
klinik analizlerdeki çiftli enzimatik reaksiyonlar oluşturur. Asıl tayin edilecek 
maddeyi katalizleyen enzim spektrofotometrik olarak kolayca ve duyarlı tayin 
edilebilen bir ürün vermeyebilir, fakat buna karşın hidrojen peroksit oluşturabilir. 
Bu durumda söz konusu reaksiyon, peroksidazm katalizlediği ve ilk reaksiyonun 
ürettiği hidrojen peroksiîi ve bunun yanında birtakım kromojen bileşikleri substrat 
olarak kullanan ikinci bir reaksiyon ile çiftlenir. Böylece gerekli standart 
grafiklerden de yararlanılarak asıl tayin edilecek maddenin konsantrasyonuna 
ulaşılır. Peroksidazm klinik analizlerdeki bu geniş kullanım alanı yanısıra çeşitli 
ortam ve besinlerdeki hidrojen peroksit konsantrasyonunun tayinide büyük önem 
taşır. Özellikle sütün soğuk pasterizasyonunda sterilizasyon amacıyla %0.05 ile 
%0.25 arasında süte katılarak mikrobiyal üreme önlenir. Yukarıda bahsedilen gerek 
tıbbi gerekse endüstriyel alandaki çeşitli kullanım olanakları peroksidazm yaygın 
kullanımına olanak verir. Ancak bu enzimden serbest halde yararlanmak maliyeti 
arttırır. Buna karşın peroksidazm uygun bir taşıyıcıda immobilize edilerek pekçok 
kez kullanılması maliyeti büyük ölçüde düşürür. Dolayısıyla bu araştırmada çeşitli 
alanlarda rahatlıkla kullanılabilecek immobilize peroksidaz preparatları hazırlanması 
amaçlanmıştır.

Bu çalışmada peroksidaz(EC 1.11.1.7) matrikste tutuklama yöntemi ile 
immobilize edildi. Ana matriks olarak sodyum-aljinat kullanıldı. Farklı peroksidaz 
miktarları içeren sodyum-aljinat jelleri kalsiyum klorür çözeltisine damlatılarak 
küresel partikül formda boncuklar elde edildi. Daha sonra bu boncukların 
glutaraldehid çözeltisiyle muamele edilmesiyle oluşan çapraz bağlar sayesinde 
im m obilizasyon güçlendirildi. Boncukların aktivitesi term ostatik hücrede 
3-metil-2-benzotiyazolinon hidrazon (MBTH) ve N-N-dimetilanilin (DMA) varlığında 
gerçekleşen reaksiyon neticesinde meydana gelen bileşiğin 595 nm deki 
absorbansımn ölçülmesiyle ve gerekli standart grafiklerden yararlanılarak spesifik 
aktivite değerleri hesaplandı. İmmobilize peroksidaz hazırlanmasında en Önemli 
parametreler olan enzim miktarı, aljinat yüzdesi ve glutaraldehid konsantrasyonlarına 
ilişkin optimum değerler saptandı.


