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oranında dişi bireyleri meydana getirmişlerdir. Bu 
veriler boy uzunluğunun eşey durumunu 
etkilediğini göstermektedir. 
 Steinernematidlerin ayrı eşeyli oldukları 
bilinmektedir fakat hermafrodit bir izolat 
araştırmada bulunduğu için bu yeni türün eşey 
durumu incelenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda 
Steinernema anatoliense ‘nin ayrı eşeyli olduğu 
tespit edilmiştir. Steinernema anatoliense ‘nin hayat 
döngüsünü 7 günde tamamlandığı gözlenmiştir. 
Moleküler yöntemler kullanılarak yapılan analizler 
sonucunda Steinernema anatoliense ile simbiyotik 
yaşayan bakterinin Xenorhabdus nematophilus 
olduğu tespit edilmiştir.    
  
Anahtar Kelimeler: Entomopatojenik nematodlar, 
Steinernematidae, biyolojik kontrol, böcek patojeni 
nematodlar  
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Chilo iridescent virus (CIV), İridoviridae 

familyası içerisindeki iridovirüs cinsinin örnek türü 
olup, yüksek patojenitesi nedeni ile etkili bir 
biyopestisit olarak kullanılabilme potansiyeline 
sahiptir. Virüsün genomunun tamamen dizin analizi 
yapılmıştır. Fakat virüs genlerinin regulasyonu, 
ekspresyonu ve fonksiyonu hakkında çok az şey 
bilinmektedir.  

Bu çalışmada CIV genomunda bulunan 
012L kodlu ekzonükleaz geninin transkriptomik 
analizi ve potansiyel promotor bölgesinin 
belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda genin transkripsiyon sınıfının, 
transkripsiyon saatinin, transkripsiyon başlangıç 
noktasının ve potansiyel promotor bölgesinin 
belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır.  

CIV replikasyonunun çalışıldığı Bombyx 
moori (SPC-BM–56) hücrelerinin Ara-C (DNA 
replikasyonu engelleyicisi) ve siklohekzimit 
(protein sentezi engelleyicisi) varlığında 
enfeksiyonu yapıldıktan sonra, izole edilen toplam 
RNA üzerinde ekzonükleaz için özel primerler 
kullanılarak yapılan RT-PCR ile takip sonucu, 
ekzonükleaz geninin en erken grubu gen olarak 
ifade edildiği tespit edildi. CIV ile enfekte 
hücrelerden enfeksiyon sonrası 0., 1., 2., 4., 6., 8., 

10. ve 12. saatlerde izole edilen RNA’lar ile 
gerçekleştirilen RT-PCR deneyi ile ekzonükleaz 
geninin transkripsiyon saatinin enfeksiyondan sonra 
0. ve 1. saatler arasında başlamış olduğu ve 
enfeksiyonun ilerleyen saatlerinde de devam ettiği 
belirlendi. 5’ RACE yöntemi ile genin 
transkripsiyon başlangıç noktasının ATG’den 31 
baz yukarıda olduğu belirlendi. Gene ait çeşitli 
uzunluklardaki potansiyel promotor fragmanlarının 
promotor aktivitesi lusiferaz sisteminde test edildi. 
Buna göre ekzonükleaz geninin promotor 
bölgesinin translasyon başlama kodonunun yukarı 
bölgesinde -20. ve -10. pozisyonlar arasında kalan 
bölge olduğu tespit edildi. 
 
Anahtar Kelimeler: Chilo iridescent virus, 
promotor analizi, ekzonükleaz 
 
 
SM 020 
 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Çiftliği’nden Alınan Toprak Örneklerinden 
İzole Edilen Bacillus İzolatlarında Keratinaz 

Enziminin Özelliklerinin Araştırılması 

Gülsüm UÇAR, Özlem KIRAN 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen 

Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Avşar 
kampusü, Kahramanmaraş 
agnata_gul@hotmail.com 

 
Bu çalışmada farklı endüstri dallarında 

kullanılabilecek keratinaz üreticisi olan toprak 
mikroorganizmalarının izolasyonu ve bu enzimin 
özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tavuk 
Çiftliği çevresinden alınan toprak örneklerinden 
tavuk tüyünü parçalayan 54 Bacillus suşu izole 
edilmiştir. Bu suşlar doğal tavuk tüyü içeren 
[kesilerek ufaltılmış] besiyerinde üretilerek yüksek 
keratinaz aktivitesi gösteren suş seçilip KU69 
olarak adlandırılmıştır. Bu suşun tüm biokimyasal 
özelliklerine bakılarak tanımlaması yapılmıştır. Bu 
suştan elde edilen keratinaz enziminin farklı 
sıcaklık (20- 80oC) ve pH değerlerinde (pH 5-10) 
gösterdikleri üreme davranışları ve enzim 
aktiviteleri ölçülmüştür. 
       
Anahtar Kelimeler: Keratinaz, Bacillus, izolasyon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


