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PC–038

1,4 Dioxane’nın Allium cepa L.(Amaryllidaceae) Kök Ucu 
Hücrelerinde Toksik Etkilerinin Araştırılması 

Deniz Kurt, Kültiğin Çavuşoğlu, Emine Yalçın, Figen Çiçek, Güray Demirtaş, Birgül Gür
Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, GİRESUN, 

kultigincavusoglu@mynet.com

Amaç: Bu çalışmanın amacı, şampuan, sıvı sabun ve saç losyonu gibi günlük yaşamımızda sıkça 
kullandığımız temizlik ve kozmetik ürünlerinin yapısında bulunan, 1,4 Dioksanın Allium cepa L. 
kök ucu hücrelerinde meydana getirdiği fizyolojik ve genotoksik etkileri araştırmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Uygulama periyodu süresince aşağı yukarı eşit büyüklükteki Allium cepa 
tohumları kullanılmıştır. Tohumlar 3 gruba ayrılarak cam beherlerde çimlendirmeye bırakılmıştır. 
72 saatlik uygulama periyodu süresince: I. Grupdaki tohumlar çeşme suyu, II. Gruptaki tohumlar 
500 ppm dozunda 1,4 Dioksan, III. Gruptaki tohumlar ise 1000 ppm dozunda 1,4 Dioksan ile 
muamele edilmişlerdir. Çimlenme yüzdesi, kök uzunluğu ve ağırlık artış parametreleri fizyolojik 
indikatörler, mikronukleus (MN) ve kromozomal anormallik sıklıkları ise genotoksisitenin 
indikatörleri olarak kullanılmıştır. 

Bulgular: 1,4 dioksan uygulamasının doz artışına bağlı olarak kontrol grubuna göre çimlenme 
yüzdesi, kök uzunluğu ve ağırlık artışında azalmaya, MN ve kromozomal anormallik sıklığında ise 
artışa sebep olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu artış ve azalışların istatistiksel açıdan önemli olduğu 
da belirlenmiştir. 

Sonuç: Sonuçta kozmetik ürünlerin yapısında sıkça kullandığımız 1,4 Dioksanın maruz kalınan 
doza bağlı toksik etkilere neden olduğu, Allium cepa tohumlarının ise bu etkilerin belirlenmesinde 
biyolojik bir indikatör olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: 1,4 Dioksan, Fizyoloji, Genotoksisite, Allium cepa.
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Funalia trogii’nin lakkaz Üretim Potansiyelinin
İndükleyicilerle Arttırılması

Emre Birhanlı, Özfer Yeşilada
İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Malatya

emre.birhanli@inonu.edu.tr

Amaç: Lakkaz enzimi biyoteknolojinin pekçok alanında kullanım potansiyeline sahip oldukça 
önemli bir enzimdir. Her ne kadar beyaz çürükçül funguslar en iyi lakkaz üreticisi organizmalar 
olsa da üretilen lakkaz miktarı endüstriyel alanlarda kullanım için yeterli değildir. Bu amaçla 
çalışmamızda, iyi bir lakkaz üreticisi olan Funalia trogii ATCC 200800 kullanılmış ve farklı 
konsantrasyonlarda çeşitli indükleyici maddelerin Funalia trogii’nin lakkaz üretim verimi üzerine 
etkisi test edilmiştir. 
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Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada öncelikle Funalia trogii’nin farklı konsantrasyonlarda 
CuSO

4
.5H

2
O içeren STO besiyerlerindeki lakkaz üretimi saptandı. Daha sonra STO ve STO+0.5 

mM CuSO
4
.5H

2
O ortamlarına farklı konsantrasyonlarda ABTS, şiringaldazin, guaiakol ve 

2,5-ksilidin ilave edilerek Funalia trogii’nin bu ortamlardaki lakkaz üretimi tespit edildi. Buna 
ilaveten, en yüksek enzim aktivitelerine sahip örneklerdeki lakkaz enzimlerinin varlığı ve enzimin 
moleküler ağırlığı da SDS-PAGE aracılığıyla belirlendi. 

Bulgular: Çalışmalar sonucunda en yüksek lakkaz aktiviteleri 0.1 mM 2,5-ksilidin içeren STO+0.5 
mM CuSO

4
.5H

2
O ve 0.05 mM ABTS içeren STO+0.5 mM CuSO

4
.5H

2
O ortamlarından elde edilmiş 

olup, bu ortamlarda saptanan lakkaz aktiviteleri sırasıyla 53.26 ve 44.43 U/mL’dir. Elektroforez 
uygulaması sonucu, lakkazın moleküler ağırlığı 63 kDa olarak saptanmıştır.

Sonuç: Yapılan çalışmalar ışığında Funalia trogii’nin lakkaz üretiminin arttırılması amacıyla 
ortama ilave edilebilecek en etkili indükleyiciler ve bu indükleyicilerin en uygun konsantrasyonları 
hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Bu ortamlardan elde edilen yüksek miktardaki lakkaz 
enzimi SDS-PAGE ortamında görüntülenerek enzimin moleküler ağırlığı da saptanmıştır. Böylece, 
beyaz çürükçül funguslarla yapılabilecek enzimatik çalışmalar için bir zemin hazırlanmış olup, elde 
edilecek yüksek miktarda lakkaz enzimi biyoteknolojinin her geçen gün gelişen çeşitli alanlarında 
kullanılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Beyaz Çürükçül Fungus, Funalia trogii, Lakkaz, İndükleyici Madde.
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Antepfıstığı anaçlarının 
(Pistacia terebinthus, Pistacia vera, Pistacia khinjuk ve Pistacia 

paleastina) in vitro mikroçoğaltılması
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, Pistacia terebinthus L. (melengiç), Pistacia khinjuk Stocks (buttum), 
Pistacia vera L. (yabani tip antepfıstığı) ve Pistacia palaestina Boiss. (Filistin Sakızı) için 
mikroçoğaltım protokolleri geliştirilmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada ülkemizde anaç olarak kullanılan dört Pistacia (P. terebinthus 
L., P. khinjuk Stocks, P. vera L. ve P. palaestina Boiss.) türünün in vitro çimlendirilmiş tohumlarının 
aksenik sürgünleri materyal olarak kullanılmıştır. Tohumlar in vitro besi ortamlarına ekilmeden 
önce % 70’lik alkol’de 40 sn, sonrasında ise, %20’lik sodyum hipoklorürde (NaOCl) 30 dk. yüzey 
sterilizasyonuna tabi tutulmuşlardır. Daha sonra, bitki büyüme düzenleyici içermeyen yarı katı 
Murashige ve Skoog (M&S) besi ortamında kültüre alınmış ve in vitro çimlendirilen tohumlarda; 


