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Amaç: Kapsaisin biber bitkisinden elde edilen önemli bir alkoloittir. Bu çalışmada serbest ve 
tutuklu biber hücre süspansiyon kültüründe kapsaisin üretimi üzerine farklı konsantrasyonlarda 
sperminin farklı zamanlardaki etkileri incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızda materyal olarak Capsicum annuum L.(C. annuum L. (KM-
187) ) tohumları kullanılmıştır. Biber tohumlarının çimlendirilmesi için esas olarak % 3 sakkaroz 
ve % 0,7 agar ilave edilmiş hormonsuz Murashige ve Skoog (1962) temel besiyeri kullanılmıştır. 
Aseptik koşullarda çimlendirilen tohumlardan gelişen biber fideleri dört haftalık inkübasyon 
süresinden sonra eksplant kaynağı olarak kullanılmıştır. Hipokotil eksplantından kallus eldesi için 
% 3 sakkaroz, % 0,7 agar, 1.0 mg/L 2,4 D ve 0,1 mg/L kinetin içeren Murashige ve Skoog besin 
ortamı kullanılmıştır. Kallus kültürlerinden hücre süspansiyon kültürleri oluşturulmuştur. Hücre 
süspansiyonlarından kalsiyum aljinat ile tutuklanmış hücre süspansiyon kültürleri ve tutuklama 
işlemi yapılmayan serbest hücre süspansiyon kültürleri elde edilmiştir. Hücre süspansiyon 
kültürlerine farklı konsantrasyonlarda 0.2, 0.4 ve 0.8 mg/ml spermin ilave edilmiştir. Etil asetat ile 
ekstraksiyon yapılarak kapsaisin konsantrasyonları HPLC cihazında belirlenmiştir. 

Bulgular :Bu çalışmada biber tohumlarına ait hücre süspansiyon kültüründe, kapsaisin üretimi 
üzerine farklı konsantrasyonlarda sperminin serbest ve tutuklu hücrelerde farklı zamanlardaki (8, 
10 ve 12. gün) etkileri incelenmiştir. C. annuum L. (KM-187) hücrelerinde spermin uygulamasının 
8. gününde kapsaisin miktarının değişimi serbest hücrelerde 70,20-97,99 µg/g t.a şeklinde iken 
tutuklu hücrelerde 71,65-106,97 µg/g t.a olarak hesaplanmıştır. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 
serbest hücrelerde 0,2 mg/ml spermin konsantrasyonunda hücrelerdeki kapsaisin miktarı azalırken, 
konsantrasyon artışı ile birlikte 0,4 ve 0,8 mg/ml spermin konsantrasyonlarında kapsaisin miktarı 
artmaktadır. Tutuklu hücrelerde ise konsantrasyon artışına pareler olarak kapsaisin miktarı 
artmaktadır. C. annuum L. (KM-187) hücrelerinde spermin uygulamasının 10. gününde kapsaisin 
miktarının değişimi 63,77-145,90 µg/g t.a şeklindedir. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 0,2 mg/
ml spermin konsantrasyonunda artan kapsaisin miktarı, 0,4 mg/ml uygulama konsantrasyonunda 
azalırken, 0,8 mg/ml spermin konsantrasyonunda ise yaklaşık iki kat artmıştır. Tutuklu hücrelerin 
bulunduğu süspansiyon kültüründe ise ise konsantrasyon artışına parelel olarak kapsaisin miktarı 
artmaktadır. C. annuum L. (KM-187) hücrelerinde spermin uygulamasının 12. gününde kapsaisin 
miktarının değişimi 71,97-281,82 µg/g t.a şeklindedir. Tutuklu hücrelerde ise 98,65-321,54 µg/g 
t.a olarak belirlenmiştir. Serbest hücre süspansiyon kültüründe kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 
uygulama konsantrasyonunun artışına paralel olarak artan kapsaisin miktarı 0,8 mg/ml spermin 
konsantrasyonundan etkilenmemiştir. Tutuklu hücrelerin süspansiyon kültüründe ise 0,2 mg/
ml uygulama konsantrasyonunda artan kapsaisin miktarı diğer uygulama konsantrasyonlarında 
azalmıştır.

Sonuç: Elde edilen bulgular, uygulanan spermin uyarıcısının kapsaisin birikimi üzerine arttırıcı 
etki yaptığını göstermektedir. Tüm uygulama konsantrasyonları ve günleri dikkate alındığında 
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kapsaisin miktarındaki en fazla artış tutuklu hücre süspansiyon kültüründe 12. günde ve 0,2 mg/ml 
spermin konsantrasyonunda 321,54 µg/g t.a olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: kapsaisin, spermin, bitki hücre süspansiyon kültürü, Capsicum annuum L.
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Amaç: Mikroorganizmalar ağır metallerin yer kabuğu üzerinde depolanmasında ve çözünmesinde 
önemli bir role sahiptir. Bu aktivitenin önemli bir kısmı demir ve sülfür döngüsü ile ilgilidir. 
Anaerobik sülfat indirgeyici bakteriler değerli maden filizleri ile reaksiyona girerek bu madenlerin 
çözünmesini ve bağlı bulundukları değersiz metallerden ayrılmasını sağlar. Bu amaç doğrultusunda 
Zigana bölgesinde bulunan düşük asiditeye sahip su kaynaklarından örnekler alınmış ve 
madencilikte kullanılabilecek asidofilik mikroorganizmaların varlığı belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Gümüşhane ilinin Zigana bölgesinde bulunan, etrafında pas oluşumu 
gözlenen üç farklı kaynaktan su örneği alınmıştır. Z1, Z2 ve Z3 olarak isimlendirilen bu örnekler 
Iron Salts (TK) besiyeri içerisinde, 30C°’de bir hafta süre ile inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon 
sonucunda turuncu (pas) renk oluşumu, demir oksitleyici mikroorganizmaların ortamdaki varlığını 
göstermiştir. Bu organizmaların DNA’sı Sambrook ve arkadaşlarının yöntemi ile izole edilerek 
16S rDNA analizi yapılmıştır. Genbank’ta bulunan veriler ile karşılaştırılmak sureti ile elde edilen 
izolatların hangi türlere ait olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Z2 izolatında demir oksidaz (iro) geninin 
varlığı PCR yardımı ile belirlenmiştir. 

Bulgular: Zigana Bölgesinin üç farklı noktasında bulunan asidik su kaynaklarından alınan 
örnekler incelenmiştir. Uygun besi yerinde yapılan inkübasyon sonucunda gelişme gösteren 
bakterilerin 16S rDNA dizin analizi sonuçlarına göre Z1, Acidiphilum multivorum’a %99; Z2, 
Acidithiobacillus ferrooxidans’a %99; Z3 ise yine A. ferooxidans’a %99 benzerlik göstermiştir. 
Yine Z3 izolatının aynı besi yerinde ancak 37C°’de bir hafta inkübe edilmesi sonucu elde edilen 
izolatının Leptospirillum ferooxidans türüne %99 benzediği gözlenmiştir. Buna bağlı olarak Z3 
örneğinin iki farklı tür içerdiği ve bu türlerin farklı sıcaklıklarda gelişme gösterdiği belirlenmiştir. 
Z2 izolatında bulunan demir oksidaz (iro) genini tanımlayabilmek için uygun primerler kullanılarak 
PCR reaksiyonu gerçekleştirilmiş ve bu izolattaki iro geninin dizileri belirlenmiştir. Elde edilen 
diziler GENBANK’ta bulunan diziler ile karşılaştırılarak bu genin demir oksidasyonunda görevli 
gen olduğu bulunmuştur. Çalışmamızın bir sonraki basamağı iro geni üzerinde mutasyonlar 
gerçekleştirerek oksidasyondaki öneminin belirlenmesi ve daha kararlı hale getirilmesidir. 

Sonuç: Zigana bölgesinden elde edilen izolatların Acidiphilum multivorum, Acidithiobacillus 
ferrooxidans ve Leptospirillum ferooxidans olduğu belirlenmiştir. Bu izolatlardan A. ferooxidans’ın 
iro geni dizileri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Acidithiobacillus, Acidiphilum, Leptospirillum, asidofilik, iro.


