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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. 
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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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