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saklanmıştır. Fikse edilmiş örneklerden, 250 µL alınıp, 13000 devir/dk.’da, 3 dk santrifüj edilmiştir. 
Çökelti üzerine 0,5 mL distile su eklenip 25 kez şırıngalanmıştır. Teflon kaplamalı kuyucuklu 
lam üzerine, kuyucuk hacmine gore örnek konulup 46 °C’de kurutulmuştur. Sonrasında sırasıyla 
%50-80-96’lık etanol serisinde 3’er dakika bekletilmiştir. Örnek içeren lamlar kurutuldukdan 
sonra, 17 µL hibridizasyon çözeltisi ve 3 µL prop eklenip hibridizasyon tüpünde 46 °C’de, 3 saat 
bekletilmiştir. Kuyucuklara 10 µL DAPI boyası eklenerek, 15 dakika inkübe edilmiştir. Yıkama 
tamponunda iki kez 7’şer dakika bekletilmiş ve sonrasında +4 °C distile su ile yıkanmıştır. 46 
°C’de kurutulan slaytlara 5 µL DABCO antisoldurucu eklenip lamel ile kapatılmış ve floresan 
mikroskopta incelenmiştir.

Bulgular: Direkt toprak örneği ve saf kültür ile gerçekleştirilen FISH çalışmasında bakteri varlığı 
DAPI boyası ile tespit edilmiştir. EUB338 ve NONEUB propları ile pozitif ve negatif kontrolleri 
yapılmıştır dntD (R: 5’- Cy3-GCT ACT GGG TTC AGT TGT GC -3’, F: 5’- Cy3- CCA TGT CCG 
TTG CAG ACA TT-3’) ve dntAa (R:5’- FITC- AAC TGG TAG TAG AAC CCC TC-3’, F: 5’-FITC- 
GGG GTT CAC TCA TGG CTT GG- 3’)genini kodlayan gen bölgesine özgü primer (Cy3 ve FITC 
ile işaretli) ile yapılan hibridizasyonun sonucu pozitif olarak görülmüştür.

Sonuç: 2,4-DNT degradasyonunda rol alan enzimleri kodlayan dntAa ve dntD genlerinin plazmid 
kökenli olduğu tespit edilmiştir ve plazmid üzerindeki genler FISH tekniği kullanılarak direk hücre 
içerisinde tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arthrobacter, biyodegradasyon, FISH, plazmid

Teşekkür: Bu çalışma Mersin Üniversitesi Araştırma Fonu tarafndan desteklenmiştir. (Proje kodu 
: BAP-FBE BB (PK) 2008- 8YL.)
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Amaç: Küresel endüstriyel enzim pazarının %60-65’ini oluşturan ve deterjan endüstrisi, deri 
tabaklama, farmakolojik ve tıbbi uygulamalar, atık işleme endüstrisi gibi birçok biyoteknolojik 
uygulamalarda kullanılan proteaz enziminin daha kısa sürede, daha fazla ve ucuz yolla üretilmesi 
aynı zamanda tarımsal atıkların farklı bir şekilde değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Farklı substratlar olarak, buğday kepeği, buğday unu, mısır nişastası, 
patates nişastası, mısır unu, pirinç unu, arpa unu, balık unu, balık kemiği, atık ekmek tozu 
kullanılmıştır. Bazal medyum olan nütrient broth (NB) besiyerine %1 olacak şekilde katılan bu 
substratlarla hazırlanan besiyerlerine Anoxybacillus kestanbolensis K4 gecelik kültürü %5 olacak 
şekilde inoküle edilmiş ve 24 saat 500C’de inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda santrifügasyonla 
hücreler uzaklaştırılmış, süpernatant kaba enzim olarak aktivite çalışmalarında kullanılmıştır. 
Kontrol olarak %1 skim milk tozu içeren NB kullanılmıştır. Aktivite çalışmalarında substrat olarak 
son hacimde 50mM olacak şekilde pH 9.0 olan Tris-HCl tamponuda hazırlanmış %1’lik azokazein 
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substratı kullanılmıştır. 25µL enzim ve 25 µL substrattan alınarak 700C’de 30 dk inkübe edilmiş, 
reaksiyon 100µL %10’luk TCA ile durdurulmuştur. Sonrasında santrifüj edilerek süpernatanttan 
100µL alınıp üzerine 100µL 1M NaOH eklenmiş ve sonuç spektrofotometre 440 nm’de absorbans 
olarak ölçülmüştür. Bir ünite proetaz aktivitesi, 700C’de 30 dk boyunca hidroliz olan azokazein 
miktarı olarak belirlenmiştir. 

Bulgular: En iyi aktivitenin elde edildiği substratlar sırasıyla patates nişastası, buğday kepeği ve 
unu, balık unu ve balık kemiğidir.

Sonuç: Anoxybacillus kestanbolensis K4’ün daha kısa sürede daha iyi verimle daha fazla proteaz 
enzimi üretmesi için çoğu tarım artığı olarak tanımlanan ve düşük maliyetli farklı substratlar 
taranmıştır. Böylece hem biyoteknolojik kullanımda büyük yeri olan proteaz enziminin düşük 
maliyetle üretilmesinin sağlanmasına hem de ülkemizde doğaya terk edilen bu tür atıkların 
değerlendirilmesine çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anoxybacillus kestanbolensis K4, alkalin proteaz, optimizasyon, tarımsal atıklar
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Amaç: Bu çalışmada bir süs bitkisi olan Begonia semperflorens (Begonya)’in in vitro çoğaltımında 
kullanılan farklı eksplantların rejenerasyon potansiyelleri değerlendirilmiş ve çoğaltım için 
kullanılabilecek en uygun eksplant ve besin ortamı belirlenmeye çalışılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyal olarak peyzaj uygulamalarında kullanılan olgun bir B. 
semperflorens bitkisinden alınan eksplantlar kullanılmıştır. Bitkinin sürgün, yaprak ve yaprak 
saplarından alınan eksplantlar yüzey sterilizasyonuna tabi tutulduktan sonra çeşitli bitki büyüme 
düzenleyicileri ile desteklenmiş besin ortamlarında 23±1°C’de ve 16/8 ışıklandırma periyodunda 
kültüre alınmışlardır. Kültür periyodu olan 1 ayın sonunda eksplantlarda meydana gelen kallus 
oluşumu ve direkt organogenez gibi gelişmeler değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yaprak eksplantlarından 0,4 mg/l BAP + 0,4 mg/l 2,4-D kombinasyonu ile desteklenmiş 
MS besin ortamında kallus oluşumu uyarılmıştır. Kültüre alınan yaprak sapı eksplantlarında yaprak 
eksplantlarına oranla daha kısa sürede kallus oluşumu uyarıldığı belirlenmiştir. Oluşan kallus 1,0 
BAP + 0,2 mg/l NAA içeren MS besin ortamında sürgün rejenerasyonu için kültüre alınmıştır. 
Sürgün eksplantları kullanılan denemelerde ise tek nod bulunduran eksplantlar MS besin ortamında 
kültüre alınmışlardır. Ortamlar çeşitli BAP ve 2,4-D konsantrasyonlarıyla desteklenmiş ve kültür 
periyodu sonunda 0,5 mg/l BAP içeren eksplantların boğum kısımlarında direkt organogenez 
yoluyla mikro sürgünler elde edilmiştir. Elde edilen sürgünler 1,0 mg/l IBA içeren MS besin 
ortamında köklendirilmiştir. 

Sonuç: Farklı eksplantların kallogenez ve organogenez potansiyellerinin değerlendirildiği bu 
çalışmada B. semperflorens’in yaprak sapı ve yaprak eksplantlarının kallus oluşturma potansiyellerinin 


