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ve Saflaştırılması
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Amaç: Bir Bacillus suşu tarafından üretilen proteaz enziminin optimizasyonu ve saflaştırılması.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Kahramanmaraş ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren özel bir 
işletmenin süt kazanlarında bulunan süt artıklarının su ile çalkalanıp döküldüğü bölgedeki toprak 
örneklerinden 14 adet Bacillus sp suşu izole edilmiştir. İzolasyonu yapılan Bacillus sp suşlarının 
proteaz aktiviteleri araştırılmış ve enzim aktivitesi üzerine sıcaklık (30-80°C), pH (7.5-13) ve bazı 
metal iyonlarının (Ca, Cu, Mg, Mn, Zn) etkileri incelenmiştir. 

Bulgular ve Sonuç: Çalışmamızda optimum pH aktivitesi 60°C ve pH 10’da belirlenmiştir. Aktivite 
üzerine metal iyonları tercihi sırasıyla Mn, Cu, Zn, Mg, Ca olarak bulunmuştur. Elektroforez işlemi 
yapılarak enzimin 36 kDa ve 45 kDa olmak üzere 2 alt birimi olduğu tespit edilmiştir.
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Amaç: İn vitro koşullarda yetiştirilen Hypericum spectabile’nin total antioksidan aktivitesi üzerine, 
çevresel faktörlerden biri olan UV-B ışınının farklı sürelerinin (15, 30, 45 ve 60 dk) etkisi araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Başlangıç materyali olarak H. spectabile’nin tohumları kullanılmıştır. 
Çalışmamızın birinci aşaması olan sterilizasyon işlemleri, tohumların çimlendirilmesi ve 
sürgünlerin proliferasyonu Karakuş (2011)’un önerdiği gibi yapılmıştır.

Çalışmamızın ikinci aşamasında ise, proliferasyonu sağlanan H. spectabile sürgünleri 15, 30, 45, 60 
dk süreler ile ayrı ayrı 7 gün boyunca UV-B ışınına maruz bırakılmıştır. 

Materyallerin total antioksidan aktivite tayini 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) yöntemi 
kullanılarak yapılmıştır. Bu amaçla bitkilerin metanol ekstrelerinden 1 mg/mL stok çözelti 
hazırlanmıştır. Bu stok çözeltilerden, son konsantrasyonlar 1, 5, 10, 25, 50 ve 100 µg/mL olacak 
şekilde ayarlanmıştır. Total antioksidan aktivite için elde edilen çözelti karışımı oda sıcaklığında 
30 dakika inkübasyona bırakılmış ve daha sonra 517 nm’de absorbansları ölçülmüştür. Elde edilen 
absorbans değerlerinden % inhibisyon değerleri hesaplanmıştır. 
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Bulgular: Total antioksidan aktivite tayini için kullanılan DPPH yönteminde bitki ekstraktlarından 
elde edilen sonuçlar, pozitif kontrol olarak kullanılan Askorbik asit, BHT ve BHA ile 
karşılaştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; UV-B 
uygulamalarının total antioksidan aktiviteyi azalttığı gözlenmiştir.

Stok çözeltiden hazırlanan konsantrasyonlar (1, 5, 10, 25, 50, 100 µg/mL) arttıkça kontrol grubunda 
(UV-B’ye maruz bırakılmamış bitki grubu) total antioksidan aktivitenin sırasıyla % 3.09; 11.05; 
24.09; 48.98; 73.71; 88.91 şeklinde arttığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; 
1 µg/mL’lik konsantrasyonda, kontrol grubundaki bitki ekstraktlarının antioksidan aktivitesi BHT 
ile benzer sonuçlar vermesine rağmen, konsantrasyon arttıkça antioksidan aktivitenin BHT’ye göre 
arttığı görülmüştür. 100 µg/mL’lik konsantrasyonda, kullanılan tüm bitki örneklerinde antioksidan 
aktivitenin diğer konsantrasyonlara (1, 5, 10, 25, 50 µg/mL) göre yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
UV-B’ye maruz bırakılmış bitki ekstraktlarında total antioksidan aktivitede düşüş tespit edilmiştir.

Sonuç: Antioksidan etkili maddeler oksidatif bozulmayı önlediğinden, ilaç, parfümeri-kozmetik ve 
gıda endüstrilerinde öncü madde olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Elde edilen sonuçlar 
pozitif kontroller ile karşılaştırıldığında, sonuçlarımızın BHT’ye göre yüksek bulunması, bu türün 
doğal antioksidan kaynağı ve gıda takviyesi olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 

H.spectabile’nin endemik bir tür olması ve yaptığımız literatür araştırmalarına göre antioksidan 
aktivitesiyle ilgili herhangi bir çalışmanın olmaması araştırmamızı önemli kılmaktadır. 
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Amaç: Ham petrolle kirlenmiş topraklardan izole edilen 2,4-DNT’yi degrade edebilen Arthtobacter 
cholophenolicus bakterisinin degradasyonda rol alan dinitrotoluen oksigenaz ve trihidroksitoluen 
monooksigenaz enzimlerini kodlayan dntAa ve dntD genlerinin varlığının FISH tekniği ile 
belirlenmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Floresan işaretli primerler, Metabion (Metabion International AG Lena-
Christ-Strasse 44/I D-82152 Martinsried/Almanya) ve Microsynth (Schützenstrasse 15, Postfach 
63 CH-9436 Balgach, İsviçre) firmalarına sentezletilmiştir. 10 mM sodium fosfat ile 130mM 
NaCl, 1000 mL distile suda çözdürülmüş, pH’sı 7.2’ye ayarlanarak hazırlanmıştır. Kontamine 
topraktan alınan 5 g numune havanda ezilip, %50 etanol-numune olacak şekilde alınıp vorteksle 
karıştırılmıştır. Karışımdan alınan 1 mL örnek, 13.000 devir/dk.’da, 3 dk santrifüj edilmiştir. Üst 
faz uzaklaştırılıp çökelti üzerine 0,5 mL 3 X PBS eklenip, 25 kez şırıngalanmıştır. Sonrasında 0,75 
mL %4’lük paraformaldehit (PFA) eklenerek, 3 saat +4 °C’de bekletilmiştir. 3XPBS ile yıkama 
aşamasından sonra 0,5 mL etanol + 0,5 mL 1 X PBS eklenerek, 50 kez şırıngalanmış ve -20 °C’de 


