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araştırmalar başlanmıştır. Bu çalışmada, günümüzdeki QS-odaklı tüm bu yaklaşımlardan ve 
gelecekteki olası biyoteknolojik uygulamalardan bahsedilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mikroorganizmalar, quorum sensing, sinyal molekülleri, biyoteknoloji.
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Objective: Aim of this study was to remove Cd2+ ions from aqueous solution by dried biomass of 
Spirulina platensis as a function of contact time, initial metal concentration, and pH regimes in a 
batch system. 

Materials and methods: Spirulina platensis was inoculated on the Schlösser’s medium. In the 
stationary phase of growth, biomass of S. platensis was harvested by use of centrifugation. After 
that pellet was washed twice with distilled water, centrifuged, and then dried. 

Infrared spectrum of nature and metal laden adsorbents were obtained by use of a FTIR spectrometer. 
Solutions of metal ions were prepared by diluting Cd2+ standard concentrate solutions in distilled 
water. 

Sorption studies were carried out in 250 mL Erlenmeyer flask containing 100 mL of solution and 
agitated on the orbital shaker at 150 rpm for 360 min. After centrifugation process, residual metal 
ions concentrations using flame atomic adsorption spectrophotometer at 228.7 nm. Kinetic and 
equilibrium models were used.

Results: FTIR spectrum of adsorbent showed that its surface has different functional groups which 
are responsible to sequester of metal ions from aqueous solution. The This spectrum of adsorbent 
indicated that Cd2+ ions could be bind to amino group and anionic groups due to electrostatic 
attraction. Sorption of Cd2+ on S. platensis was significantly affected by contact time, initial metal 
concentration, and pH regime. Rapid sorption of metal ions was observed during the first 60 min 
of contact time and favored at pH 5. Sorption of these metal ions could be described by Langmuir 
isotherm that maximum sorption (73.64 mg/g) are related to saturated monolayer of adsorbate 
molecules on the surface. Sorption kinetics of Cd2+ on S. platensis was better described by pseudo 
second-order model. 

Conclusion: The cyanobacterium had a great potential for removing of Cd2+ ions as an eco-friendly 
process. 

Key words: Adsorption, Cadmium, Spirulina platensis, Modeling
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PC–141

Turizmde Bitki-Biyoinformatik Sistemlerin Kullanılması

aAtabay Düzenli , b Deniz Karaömerlioğlu 
aÇukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Adana 

bÇukurova Üniversitesi Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Adana,
denizkar@gmail.com

Amaç: Bilişim çağının yaşandığı son yıllarda bitkiler ile ilgili her türlü veri, veri tabanları veya 
bitki bankalarında muhafaza edilmektedir. Oluşturulacak veya var olan bitki-biyoinformatik 
sistemlerindeki verilerin kullanılması ile turizm ürün çeşitlendirmesine katkıda bulunarak turizm 
faaliyetlerinin planlanması, koruma yönetiminin oluşturulması ve botanik turizmi turlarının 
yapılması amaçlanmaktadır.

Gereçler ve Yöntemler: Bitki-biyoinformatik sistemleri (bitki bankası, veri tabanları) insanlığa 
hizmet eden, günümüzde uygar medeniyetlerin simgelerinden biri olan flora ve doğal çevre 
hakkında bilgi oluşturan bilimsel merkezlerdir. Ülkemizdeki Türkiye bitki bankası tüm bitkiler 
âlemini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır ve bitkilere ait sonsuz sayıda veri içermektedir. Turizmde 
bitkileri koruma-kullanma ilkesi ile değerlendirmek için bu bitki-biyoinformatik sistemlerine 
ihtiyaç vardır. Öncelikle, bu sistemle turizm faaliyetleri ile en fazla iç içe olan bitki ve bitki grupları, 
bu bitkilerin ekolojik, sistematik ve kullanımına ilişkin her türlü özellikleri bu bitki bankasından 
elde edilebilir. Bu bilgiler doğrultusunda botanik turizmi için planlama ve tur programları yapılır.

Bulgular: Biyoçeşitlilik içerisinde bitkiler en çok bireye sahiptir. Bunların dinlendirici ve 
rahatlatıcı rekreaktif etkisi nedeniyle turizmde bilinçli olarak kullanımı oldukça yaygındır. 
Günümüzde turizmin dört mevsime yayılması ve koruma-kullanma ilkesi ile planlanması için, bitki-
biyoinformatik sistemlerinden turizm de değeri olan bitkilere ait habitat özellikleri, endemiklik, 
tehdit kategorisi, çiçeklenme dönemi, lokalite, kullanım durumu gibi turizm değeri olan bilgiler 
elde edilebilir. Bu bilgiler kullanılarak botanik turizmi aktivitelerinin içerik, zaman ve güzergâhları 
belirlenebilir. Özellikle yılın her mevsiminde görülebilecek, görsel ve bilimsel değeri olan turizm 
ürünü niteliğindeki bitkiler tespit edilebilir. Böylelikle turizm ürünü olarak değerlendirilen anıt 
ağaçlar, geofitler gibi bitkilerin yanı sıra yeni bitki türleri ve habitatları da ortaya çıkarılabilir ve 
turizmde kullanılabilir. Oluşturulacak tur programlarındaki etkinlikler ve tur rotaları korumanın 
yanı sıra sürdürülebilir turizm odaklı bir planda içerecektir. 

Sonuç ve Tartışma: Günümüzde yoğun turizm faaliyetleri nedeniyle baskı altında kalan alanlarda, 
doğa koruma politikalarının oluşturulması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı için gerçek ve 
güncel bitkisel veriler en önemli unsurlardır. Bitkiler üzerinde turizmin yarattığı olumsuz etkiyi 
koruma politikaları geliştirerek yok etmek ve yeni bitkisel turizm ürünleri ortaya koyarak turizm 
çeşitlendirmesine katkıda bulunmak için bitki-biyoinformatik sistemleri çok önem taşımaktadır. 
Bu sistemlerde tur güzergâhları üzerinde turizm değeri olan diğer doğal canlı ve cansız kaynaklara 
da yer verilmelidir. Bu durumda her bitki bireyi ve habitatının bulunduğu yöre sosyolojik, tarihsel, 
jeolojik, folklorik, mimari ve el yapımı tüm değerleriyle araştırılmalı ve sistem içersinde yer 
verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bitki, biyoinformatik, turizm, veri tabanı, bitki bankası
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PC–142

Ulothrix sp. ve Spirogyra sp. türlerinden elde edilen asit 
hidrolizatının bazı mikrofungusların biyomas verimine etkileri 

aÖmer Faruk Algur, aTülay Ergön, bSerkan Örtücü,
aGamze Baltacı Kadıoğlu, aMurat Özdal, cHasan Gürbüz

aAtatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Erzurum
bErzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Erzurum

cAtatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü, Erzurum
tulayergon@hotmail.com.tr

Amaç: Doğada yaygın olarak bulunan iki farklı alg türünden elde edilen asit hidrolizatının, bazı 
mikrofungusların biyomas üretiminde maya ekstraktı yerine kullanılabilirliği araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Ulothrix sp. ve Spirogyra sp. türlerine ait iki alg türü kurutularak un 
haline getirilmiş ve kütlece eşit oranda karıştırılarak kullanılmıştır. Bu karışımı, 2N ve 6N olarak 
hazırlanan, iki farklı H

2
SO

4
 çözeltisinde, 90oC’de 3,5 saat hidroliz edilmiştir. Ardından Ca(OH)

2
 

ile muamele edildikten sonra, oluşan çökelti atılarak, seyreltik H
2
SO

4 
ile pH 7’ye ayarlanmış ve 

sıvı kısım kurutularak hidrolizat elde edilmiştir. Deneyler, 5gr/l pepton, 10 gr/l glikoz ve 2,5gr/l 
hidrolizat içeren sıvı besiyerlerinde gerçekleştirilmiştir. Kontrol olarak 2,5gr/l ticari maya ekstraktı 
kullanılmıştır. Hazırlanan besiyerleri, endüstriyel öneme sahip 5 adet mikrofungus türünden 
hazırlanan 1ml (1x106 spor/ml) spor süspansiyonu ile inoküle edilmiş, ardından 30oC ve 150rpm’e 
ayarlı çalkalayıcıda 48 saat boyunca inkübasyona bırakılmıştır. Bu sürenin sonunda sıvı kısım 
atılarak, pelet sabit ağırlığa gelene kadar kurutulmuş ve sonuçlar gr/l cinsinden kaydedilerek, SPSS 
15 paket programında (p<0,05) değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hidrolizasyon sonucunda 2N derişimden 2NH, 6N derişimden 6NH ve bu iki hidrolizatın 
karıştırılarak kullanıldığı 2:6NH olmak üzere 3 çeşit hidrolizat elde edilmiştir. 6NH hidrolizatı 
kullanılan kültürlerde; Gliocladium roseum, Penicillium expansum, Trichoderma harzianum 
ve Aspergillus niger funguslarının biyomas verimi, maya ekstraktı ile aynı önem seviyesinde 
bulunurken; Alternaria alternata’nın biyomas veriminde artışa neden olmuştur (p<0,05). Aksine 
2NH hidrolizatı ise 6NH kullanılan kültürlere göre, denenen bütün fungusların biyomas veriminde 
sayısal olarak düşüşe neden olmasına rağmen G. roseum ve A. alternata’nın biyomas verimleri 
kontrolle aynı bulunmuştur. 2:6NH hidrolizatı ise, 2NH’dan elde edilen biyomas değerlerinden 
daha yüksek verime neden olmuştur. İlginç olarak, G. roseum’un biyomas verimi 2NH ve 6NH 
hidrolizatları kullanılan kültürlerde kontrolle aynı iken; bu iki hidrolizatın karıştırıldığı 2:6NH, 
biyomas verimini önemli ölçüde arttırmıştır (p<0,05). 

Sonuçlar ve Tartışma: Deneyler alg hidrolizatının maya ekstraktı yerine kullanılabilir olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bununla birlikte hidrolizasyon sırasında kullanılacak asit derişimi fungus 
türlerine göre değişmekle birlikte, özellikle 6N asit derişiminden elde edilen hidrolizatın 
kullanılması, maya ekstraktı ile eşit ya da daha fazla biyomas verimine neden olmaktadır. Diğer 
yandan düşük ve yüksek asit derişimlerinden elde edilen hidrolizatların karıştırılarak kullanılması 
bazı funguslar için teşvik edici olabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Asit hidrolizi, maya ekstraktı, Ulothrix sp., Spirogyra sp.

Teşekkür: Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi 
tarafından 2009/232 numaralı proje ile desteklenmiştir.
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PC–143

Kluyveromyces marxianus Maya Türlerinde Glikoz Baskılamasının 
β-Galaktozidaz Enzim Aktivitesine Etkileri

Tülay Turgut Genç, Tuğba Çelik
ÇOMU Fen-Edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü 17100 Çanakkale 

tturgut@hotmail.com 

Amaç: Süt ve süt ürünlerinden izole edilen Kluyveromyces marxianus maya türlerinde glikoz 
baskılamasının beta galaktozidaz enzim aktivitesine etkisi analiz edilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda süt ürünlerinden izole edilen K. marxianus maya suşları glikoz 
içeren zengin besi ortamında durağan faza kadar üretilerek glikoz baskılaması içeren (repress) ve 
glikoz baskılaması içermeyen (derepress) taze sıvı kültürlere aktarılmıştır. Logaritmik safhaya 
kadar üretilen kültürlerin beta galaktozidaz enzim aktiviteleri belirlenerek enzim aktiviteleri Miller 
Ünitesi olarak verilmiştir.

Bulgular: Çalışmamız sonucunda beta galaktozidaz enzim aktivitesi glikoz baskılamasında 10 
MU ile 150 MU arasında değişirken, glikoz baskılamasının olmadığı şartlarda (derepress) enzim 
aktivitesinin suşlara göre oldukça fazla değişken olduğu (55 MU -1 225 MU) kaydedilmiştir. 
Analiz edilen K. marxianus maya suşlarının % 6’sında glikoz baskılaması beta galaktozidaz enzimi 
aktivitesini arttırırken % 88’inde enzim aktivitesinin 100 kata kadar azalttığı görülmüştür. Maya 
suşlarının % 6’sı ise glikoz baskılanmasından etkilenmemiştir.

Sonuç: K. marxianus maya türlerinde glikoz baskılamasının beta galaktozidaz enzim aktivitesi 
üzerindeki etkisinin tür içerisinde değişken olmakla birlikte, glikoz alternatif karbon kaynaklarından 
laktozun kullanımı ile ilgili genleri baskılamaktadır. Glikoz baskılamasının görülmediği aksine 
artışa neden olduğu maya suşlarıyla çalışmalarımız devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kluyveromyces marxianus, beta-galaktozidaz, glikoz baskılaması

PC–144

Kluyveromyces marxianus Maya Türlerinin Bazı Hücre Dışı Enzim 
Aktivitelerinin Belirlenmesi

Tuğba Çelik, Tülay Turgut Genç
ÇOMU Fen-Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı 17100 Çanakkale

tugbacelik88@hotmail.com

Amaç: Süt ürünlerinden izole edilerek tanımlanan Kluyveromyces marxianus maya türlerinin 
hücre dışı enzim profilleri oluşturularak hücre dışı beta-glikozidaz ve beta-galaktozidaz enzim 
aktivitelerini belirlenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Daha önce moleküler yöntemlerle tanımlamaları yapılan 66 K. marxianus 
maya türünün hücre dışı proteaz, lipaz, üreaz ve alkalinaz enzim profilleri ile invertaz ve beta 
galaktozidaz enzim aktiviteleri belirlenmiştir. Proteaz, lipaz, üreaz ve alkalinaz testleri uygun 
katı besi ortamlarında, beta-glikozidaz ve beta-galaktozidaz enzim aktiviteleri uygun sıvı besi 
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ortamlarında gerçekleştirilmiştir. İnvertaz aktivitesi sonuçları Unite (U) olarak , beta galaktozidaz 
aktivitesi sonuçları Miller Ünitesi (MU) olarak verilmiştir.

Bulgular: Çalışmamız sonucunda tanımlanan tüm K. marxianus maya türlerinde lipolitik aktivite 
tespit edilmemiştir. Tanımlanan türlerin yaklaşık %50’sinde proteaz aktivitesi gözlenirken % 
8’inde üreaz aktivitesi belirlenmiştir. Maya türlerinin alkilleme gücü yüksek olup tanımlanan maya 
türlerinin % 96’sında aktivite belirlenmiştir. Hücre dışı invertaz enzim aktivitesi genel olarak tüm 
suşlarda bulunmakla beraber maya suşlarının yalnızca % 22’sinde 1000U üzerinde, %90’ında ise 
500U altında ölçülmüştür. En yüksek invertaz aktivitesi 4000U, en düşük invertaz aktivitesi ise 
18U olarak belirlenmiştir. Maya suşlarının beta-galaktozidaz enzim aktiviteleri invertaz enzim 
aktivitelerine göre nispeten düşük olmakla birlikte en yüksek beta-galaktozidaz enzim aktivitesi 
700MU, en düşük beta-galaktozidaz enzim aktivitesi ise 11MU olarak kaydedilmiştir. 

Sonuç: K. marxianus maya türlerinde alkalinaz, üreaz, proteaz, invertaz ve beta-galaktozidaz enzim 
aktiviteleri tür içinde farklılıklar göstermektedir. Özellikle mayaların invertaz enzim aktiviteleri 
arasında çok fazla (200 kat) fark olduğu görülmüştür. Bu durum tür içinde enzim aktivitelerinin 
aynı üreme koşullarında dahi farklı olduğunu dolayısıyla enzimlerin ilgili genlerinin de farklı 
şekillerde kontrol edildiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kluyveromyces marxianus, beta-glikozidaz, beta-galaktozidaz

PC–145

Süt ve Süt Ürünlerinden İzole Edilen Kluyveromyces marxianus 
Maya Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu

Tuğba Çelik, Tülay Turgut Genç, İlknur Nezahat Çıldır
ÇOMU Fen-Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı ,Çanakkale

tugbacelik88@hotmail.com

Amaç: Süt ve süt ürünlerinden izole edilerek Kluyveromyces marxianus (Candida kefyr) olarak 
tanımlanan maya türlerinin ITS1-5,8S rDNA-ITS2 DNA bölgesi kullanılarak moleküler seviyede 
karakterizasyonları yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tür tanımlamaları sonucunda K. marxianus olarak tanımlanan 70 maya örneği 
ve K. marxianus (DBVPG-6072) maya türü moleküler tanımlama için kullanılmıştır. Genomik 
DNA izolasyonu sonrası, ITS1- 5,8S rDNA -ITS2 bölgesi ITS1 ve ITS4 primerleri kullanılarak 
PCR ile çoğaltılmış ve görüntülenmiştir.

Bulgular: Klasik yöntemle yapılan ve API ID 32C kiti kullanılarak yapılan identifikasyon sonrasında 
70 maya örneği K. marxianus olarak tanımlanmıştır. Maya suşlarının moleküler karakterizasyonu 
sonrasında daha önce K. marxianus olarak tanımlanan 4 maya örneğinin kontrol maya türünden 
farklı uzunlukta PCR ürünü verdiği diğer 66 maya örneğinin kontrol türü ile aynı uzunlukta (700bp) 
PCR ürünü verdiği gözlenmiştir.

Sonuç: Klasik yöntemle ve API ID 32C identifikasyon kiti kullanılarak yapılan maya türü 
tanımlamalarının 100% güvenilir olmadığı, tür tanımlamalarında mutlaka moleküler yöntemlerle 
tür tanımlarının doğrulanması gerektiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kluyveromyces marxianus, 5,8S rDNA, ITS1, ITS2.
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PC–146

Catharanthus Roseus Bitkisinin In Vıtro Biyokütle Değişimi Üzerine 
Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkileri

Nergis KAYA1, Cüneyt AKI2

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı,17020 
Çanakkal 2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 

Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı 17020 Çanakkale 
nergiskaya88@hotmail.com

Amaç: Yapılan araştırmada, çeşitli kanser türlerinde kullanılan vinblastin ve vinkristin 
metabolitlerinin en önemli kaynağı olan Catharanthus roseus (L.) G. Don bitki türünden in 
vitro şartlarda kallus oluşumu ve bu biyokütle üzerinde farklı bitki büyüme düzenleyicisi 
konsantrasyonlarının etkileri araştırılmıştır. Hücre süspansiyon kültürü oluşturmadaki ilk aşama 
olan kallus biyokütle eldesi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Biyokütle artışı açısından en 
uygun bitki büyüme düzenleyici konsantrasyonları belirlenmiştir. Bu temelden yola çıkarak in vitro 
koşullarda sekonder metabolit üretim düzeyini arttıracak işlemlere yardımcı olunabilecektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Catharanthus roseus türüne ait olan tohumlar in vivo olarak yetiştirilerek, 
12 haftalık sağlıklı fidelerden alınan yaprak eksplantları kallus elde etmek amacı ile 5 mg/L NAA+2 
mg/L BAP, 8 mg/L NAA+2 mg/L BAP, 10 mg/L NAA+2 mg/L BAP içeren MS ortamlarına 
alınmışlardır. Petriler, daha sonra 16/8 fotoperiyoda ve 25±2 ̊ C ve 28.080 lüks floresan ışık şiddetine 
ayarlanmış bitki yetiştirme odasına yerleştirilmiştir. Birinci alt kültürden itibaren Catharanthus 
roseus türünün biyokütle değişimini saptayabilmek için canlı kütle dört haftada bir kere olmak 
üzere altı defa alt kültüre alınarak hassas terazide laminar flow içerisinde ölçülmüş ve altıncı alt 
kültüre kadar izlenerek gerekli değerlendirmeler istatistiki olarak yapılmıştır. 

Bulgular: Biyokütle üzerinde farklı bitki büyüme düzenleyicilerinin etkilerinin araştırıldığı 
deneme sonuçlarına göre altı ay sonunda biyokütle artışının en fazla olduğu uygulama grubunun 5 
mg/L NAA+2 mg/L BAP içeren ortamlar olduğu saptanmıştır. 10 mg/L NAA+2 mg/L BAP içeren 
uygulama grubunda biyokütle artışının birinci gruba nazaran daha düşük olduğu, 8 mg/L NAA+2 
mg/L BAP uygulama grubunda ise biyokütle artışının diğer iki gruba nazaran çok düşük olduğu 
saptanmıştır. Ayrıca 10mg/L NAA+2 mg/L BAP içeren ortamda daha yumuşak, kırılgan yapıda ve 
açık renkli kallus oluşumu gözlenmiştir. Catharanthus roseus türünde hücre süspansiyon kültürü 
oluşturmadaki ilk aşama olan kallus biyokütle eldesi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Sonuç: Elde edilen sağlıklı kallus biyokütlesinin NAA, BAP gibi bitki büyüme düzenleyicilerinin 
farklı konsantrasyonlarına bağlı olarak değişimler gösterdiği ortaya konmuştur. Belirli sürelerde 
yapılmayan uzun vadeli altkültürleme ile canlı kallus biyokütlesinde kayıplar yaşandığı anlaşılmıştır. 
Tamamlanan araştırma ile ileride gerçekleştirilmesi planlanan hücre süspansiyon kültürleri ve 
sekonder metabolitlerin eldesi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Catharanthus roseus, NAA, BAP, Biyokütle.


