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Objectives: Amylases are important enzymes employed in the starch processing industries for the 
hydrolysis of polysaccharides such as starch into simple sugar constituents. In this study, Pleurotus 
ostreatus, Pleurotus sajor-caju, Pleurotus djamor were used. The aim of this study, three Pleurotus 
species were compared each other in terms of amylase enzyme activities.

Materials and Methods: Amylase production with Pleurotus species were obtained in submerged 
fermentation (SF) conditions. Amylase activity was estimated by analysis of reducing sugar released 
during hydrolysis of 1% (w/v) starch in 0.02 M phosphate buffer, pH 7, at 37ºC for 5 min by the 
dinitrosalicylic acid method. One unit of amylase activity was defined as the amount of enzyme that 
releases 1 µmol of reducing sugar as glucose per min under the assay conditions.

Results: Amylase activities were attained on SF conditions. Maximum amylase activity from P. 
sajor-caju was obtained as 16.48 U/L on day 3, while it was 13.83 U/L in P. djamor on the same 
day. For amylase enzyme production, the lowest activity was determined in P.ostreatus compared 
to three Pleurotus species.

Conclusion: The results obtained in the present study indicated P. sajor-caju as a suitable strain 
for α-amylase production by SF conditions. This makes the a-amylase of the useful organism for 
various industrial applications like starch liquefaction.
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Amaç: Bu çalışmada önemli bir turunçgil olan Citrus sinensis çeşidinde ikincil bitki ürünü 
üretmek amacıyla elde edilen kallusların kalitesi üzerine besin ortamı ve eksplant tipinin etkisi 
araştırılmıştır. Turunçgillerden olan Citrus sinensis’te en fazla bulunan sekonder ürünler; 
polimetoksil flavonoidlerinden olan nobiletin ve tangeretinin kanseri, kalp krizini, felç geçirmeyi 
ve şekeri önlediği, obeziteyi ise engellediği bilinmektedir.Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı literatür 
incelemelerinde tatlı portakalda in vitro nobiletin üretiminde besin ortamı ve eksplant tipi seçiminin 
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önemine yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yöndeki eksikliği tamamlamak amacıyla 
planlanan bu çalışmada 4 farklı konsantrasyonda oksin ve sitokinin içeren modifiye MS ortamı ve 
değişik eksplantların kallus kültüründe ikincil bitki üretiminin ilk basamağı olan uygun kallus elde 
edilmesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada Citrus sinensis tohumları sterilizasyon işlemine tabi 
tutulduktan sonra, çimlenme için hormonsuz MS besin ortamına aktarılmıştır.Tohumlar 
çimlendikten yaklaşık 10 gün sonra, kabin içinde steril pens ve büstüri yardımı ile yaprak ve gövde 
eksplantları alınmıştır. Kallus kültürü için alınan bu eksplantlar, MS tuzları, 30 g/l sakkaroz, 100 
mg/l myo-inositol, 5 mg/l thiamine-HCI, ve 1% Phytagar (v/v) (pH 5.6) ortamı sabit tutularak 4 
farklı kombinasyonda (2 mg/l 2,4-D, 2 mg/l 2,4-D ve 0.5 mg/l kinetin, 1 mg/l 2,4-D, 4 mg/l 2,4-
D) bitki büyüme düzenleyicisi içeren kallus ortamlarına ekilmiştir.Elde edilen steril meyvelerin, 
en fazla nobiletin içeren ekzokarp ve mezokarpı birlikte bulunduran eksplantları, meyveden steril 
bistüri ile kesilerek ayrılmış ve 20 ml besin ortamı içeren erlenlere ekimi yapılmıştır. Altkültüre 
alınmıştır.

Bulgular: Citrus sinensis gövde ve yaprak eksplantları için en iyi ortam 2 mg/l 2,4-D ve 0.5 mg/l 
kinetin içeren MS ortamıdır. Aynı şekilde Citrus sinensis meyve ekzokarp ve mezokarpını birlikte 
bulunduran eksplantlar için de en iyi ortam 2 mg/l 2,4-D ve 0.5 mg/l kinetin içeren MS ortamıdır. 
Elde edilen kalluslar niteliklerine bağlı olarak iki farklı tipte değerlendirilmiştir. Sağlıklı görünüme 
sahip, yeşil-beyaz renkli, şeffaf, sert ve kırılgan kalluslar “I. tip kallus”; sağlıksız görünüme sahip, 
sarımsı beyaz-kahverengi ve pamuksu yapıda olanlar ise “II. tip kallus” olarak nitelendirilmiştir. 
2mg/l 2,4-D ve 0.5mg/l kinetin içeren MS ortamında I. tip kallus oluşumu gözlenmiştir. Kallus 
eldesinde en iyi sonuç gövde eksplantlarından elde edilmiştir..

Sonuç: Bir kültür bitkisi olan Citrus sinensis bitkisinden ikinci ürün artırımının ilk basamağı olan 
kallus eldesi için uygun kallus ortamı belirlenmiş ve kalluslar başarılı bir şekilde elde edilmiştir. 
Gövde eksplantlarından, yapraklara nazaran daha iyi, sağlıklı, kompakt ve yeşil kalluslar elde 
edilmiştir.
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Amaç: Çukurova Üniversitesi tavuk üretim çiftliğinden; keratinolitik aktivite gösteren Bacillus 
suşlarının izolasyonu, identifikasyonu ve endüstride keratinaz enziminin kullanım olanakları 
araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çukurova Üniversitesi tavuk üretme çiftliği, hayvanların yaşam 
alanından alınan toprak örneklerinden (ısısal ön işlemden sonra), jeloz besiyerine ekim yapılmıştır. 
İnkübasyonu takiben tek koloni şeklinde üreyen suşların ön tanılanması; koloni morfolojileri 
sonuçlarına göre yapılmıştır. Bacillus olduğu saptanan 116 adet bakteri suşunun eğik katı jelozda 


