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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 
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sürgün eksplantlarına oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sürgün eksplantlarından direkt 
organogenez yolu ile sürgün rejenerasyonu için etkin bir protokol ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Begonia semperflorens, Begoniaceae, mikroçoğaltım, direkt organogenez, 
kallogenez

PC–113

Ham Deri Kaynaklı Aşırı Halofilik Arkeler Üzerine Bazı Ticari 
Biyosidlerin Etkinliğinin Araştırılması

 Sadi Turgut Bilgi, Binnur Meriçli Yapıcı, Gözde Turhan, Derya Doğanay
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çanakkale 

turgutbilgi@gmail.com

Amaç: Bu çalışmada tuzla konservelenmiş ham derilerden proteolitik ve lipolitik enzim aktivitesine 
sahip aşırı halofilik mikroorganizmaların izole edilmesi ve bu izolatların deri endüstrisinde 
kullanılan bazı biyosidlere karşı dirençli olup olmadıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyali ülkemizde işlenen yurt içi ve yurt dışı kaynaklı tuzla 
konservelenmiş ham deriler olup bu derilerden 23 aşırı halofilik mikroorganizma izole edilmiştir. 
İzolatların öncelikle enzim aktiviteleri belirlenmiş daha sonra arke ve bakteri ayırımları yapılmıştır. 
İzolatların enzim aktiviteleri proteolitik ve lipolitik besiyerlerine ekim yapılarak oluşan zonlara göre 
tespit edilmiştir. Arke ve Bakteri ayrımı ise Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile bakteriler için 
bac27f/bac1492r ve arkeler için arc7f/arc1384r primerleri kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada 
kullanılan ticari biyosidlerin etkin maddeleri kuarternize (Biyosid I), Thiocyanic asit (Biyosid 
II), Benzotiazol (Biyosid III), 2-thiocyanomethylthio Benzaothiazole (TCMTB) (Biyosid IV) ve 
Octylisothiazole (Biyosid V) esaslı olup bu biyosidlerin izolatlara karşı %0,001 - %0,01 - %0,1 
olmak üzere üç konsantrasyonu in vitro koşullarda denenmiştir. 

Bulgular: Bu çalışmada tuzla konservelenmiş ham derilerden 60 aşırı halofilik mikroorganizma 
saf olarak izole edilmiş ve enzim aktiviteleri dikkate alınarak bu mikroorganizmalardan 23 tanesi 
test mikroorganizması olarak seçilmiştir. PZR sonuçlarına göre 23 izolatın tamamının Archaea 
domainine ait olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmamızda Biyosid II, III ve V’in %0,01 konsantrasyonu 3 arke izolatı hariç (4,6,22) 
diğerlerine karşı etkili olmuştur. Bununla birlikte arke izolatlarının hepsi Biyosid IV’ün aynı 
konsantrasyonuna karşı duyarlı bulunmuştur. Ayrıca 6 ve 18 numaralı izolatların 5 farklı 
biyosidin %0,001 konsantrasyonuna dirençli olduğu tespit edilirken 17 numaralı izolatın ise 
biyosidlerin kullanılan tüm konsantrasyonlarına duyarlı olduğu bulunmuştur. Biyosid I’in %0,01 
konsantrasyonuna izolatların %52’si, %0,1 konsantrasyonuna ise izolatların tamamının duyarlı 
olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: Çalışmamızda kullanılan biyosidler arasında sadece TCMTB esaslı Biyosid IV, %0,01 
konsantrasyonda tüm izolatlara etkinlik göstermiştir. Biyosid I hariç araştırmamızda denenen ve 
deri endüstrisinde sıklıkla kullanılan diğer biyosidlerin de yine aynı konsantrasyonda proteolitik ve 
lipolitik aktiviteye sahip bazı aşırı halofilik arke izolatlarının hemen hemen tamamını kontrol altına 
alabileceği ortaya konulmuştur.
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