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Erzurum’dan Yakalanan İki Akuatik Böcek 
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Ekosistemde yer alan bütün canlıların 
birbirleriyle doğrudan veya dolaylı bir ilişki 
içerisinde oldukları bilinmektedir. Esasen beslenme 
bakımından ekosistemdeki canlılar; üreticiler, 
tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak gruplandırılırlar. 
Böcekler tüketiciler grubunda, mikrofunguslar ise 
ayrıştırıcılar grubunda yer alırlar. Toprak 
mikrofungusları genellikle bitkisel artıkların 
parçalanmasını sağlarlar. Parçalanma doğadaki 
besin zincirinin son aşaması olup organizmaların 
yaşamlarının devamı bakımından son derece 
önemlidir. Çalışmamızda, Erzurum’dan yakalanan 
Cercyon ustulatus (Preyssler) ve Hydrochus 
nodulifer Reitter böcek türlerinin yüzeyinden; 
Aspergillus flavus, Aspergillus versicolor, 
Paecilomyces lilacinus, Penicillium jensenii, 
Trichoderma harzianum ve Spheropsidales sp. 
mikrofungus türleri elde edilmiş olup, bunların  
böceklerle olan ilişkileri literatüre dayanarak 
tartışılmıştır.  

  
Anahtar Kelimeler:  Coleoptera, Cercyon, 
Hydrochus, mikrofungus  
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Ham Petrolle Kirlenmiş Topraklarda Polisiklik 

Aromatik Hidrokarbon (PAH) Degradasyon 
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 Bu çalışmada, toprak 
mikroorganizmalarında aerobik PAH 
degradasyonunda anahtar rol oynayan PAH 
dioksigenaz enzimini kodlayan DNA sekanslarının, 
kirlenmiş toprak örneklerinden DNA ekstraksiyonu, 
PCR amplifikasyonu ve koloni hibridizasyon 

teknikleri kullanılarak saptanması amaçlanmıştır. 
Ham petrolle kontamine olmuş topraklarda PAH 
dioksigenaz genini taşıyan bakterilerin olup 
olmadığını belirlemek için, toprak kökenli 
bakteriyel biyokütleden genomik DNA izolasyonu 
yapılmıştır. Saflaştırılan genomik DNA’ların kalıp 
olarak kullanıldığı PCR deneylerinde, DIG-işaretli 
PAH dioksigenaz primerleri kullanılmış, PCR-
amplifikasyon ürünleri agaroz jel elektroforezinde 
separe edilmiştir. Fenantren degradasyonu 
yapabilen Pseudomonas sp. ARP 29 suşu koloni 
hibridiazsyon çalışmalarında hedef olarak 
kullanılmıştır. Hibridizasyon çalışmaları, toprak 
kökenli işaretli DNA problarının Pseudomonas sp. 
ARP 29 DNA’sı ile sekans homolojisinin 
bulunduğunu göstermiştir.  
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Biyokimyacıların moleküler neşterleri olan 
kimyasal nükleazlar, DNA’yı oksidatif bir yolla, ya 
zincir boyunca spesifik bir bölgeden ya da spesifik 
olmayan şekilde gelişigüzel kesen, redoks aktif 
koordinasyon kompleks molekülleridir[1,2]. 
Moleküler biyoloji ve kanser tedavisindeki önemi 
sebebiyle,  küçük moleküllerin DNA ile olan 
etkileşimleri üzerine yapılan çalışmalara duyulan 
ilgi aratarak devam etmektedir[3]. Bu çalışmada, 
bazı oksim tipi ligand komplekslerinin nükleolitik 
etkinlikleri incelenmiş ve bunların içerisinde, 
(2E,3E)-3-[(6-{[(1E,2E)-2-(hidroksiimino)-1-
metilpropiliden]amino}piridin-2-il)imino]bütan-2-
on oksim ligandının bakır ve / veya nikel içeren 
homo dinükleer bakır (II) K1, hetero dinükleer 
bakır (II)-nikel (II) K2,[4] ve 2-(hidroksiimino)-1-
metilpropilidenamino feniliminobütan-2-on oksim 
ligandının bakır ve/veya nikel içeren mononükleer 
bakır (II) K3, hetero dinükleer nikel(II)-bakır(II) 
K4, homo dinükleer bakır(II) K5, homo trinükleer 
bakır(II) K6[5] komplekslerinin potansiyel nükleaz 
olabilecekleri tespit edilmiştir. Bu komplekslerden 
dördü (K1, K3, K4 ve K5) diğer ikisine göre (K2 ve 
K6) daha etkin bir nükleaz aktivitesi göstermiştir. 
Komplekslerin nükleaz aktiviteleri, 1µM–1000µM 
konsantrasyon, pH=6.0-10.0 ve 0-60 dakika zaman 
aralıklarında agaroz jel elektroforez yöntemi 
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kullanılarak araştırıldı. Komplekslerden K3’nin 
25µM konsantrasyon değerinde, diğer 
komplekslerin 10µM konsantrasyon değerinde etkin 
olarak nükleolitik aktivite gösterdikleri gözlendi. 
Maksimum nükleolitik aktivitenin gözlendiği 
optimum kompleks konsantrasyonlarında her bir 
kompleks için yapılan nükleaz aktivitesinin pH’a 
bağımlılığı çalışmalarında hemen hemen her pH da 
komplekslerin etkili bir nükleolitik etkinlik 
gösterdiği tespit edildi. Daha etkili bir nükleolitik 
etkinlik gösteren K1, K3, K4 ve K5 
komplekslerinin yaklaşık 10. dakikadan sonra, daha 
düşük nükleolitik etkinlik gösteren K2 ve K6 
komplekslerinin ise daha uzun bir süreden sonra 
süpersarmal DNA’yı kırık ve lineer forma 
dönüştürdüğü belirlendi. Elde edilen veriler 
değerlendirildiğinde fenantrolin grubuna ve Cu (II) 
merkez atomuna sahip olan komplekslerin diğer 
komplekslere göre daha etkin bir nükleaz aktivitesi 
gösterdiği ortaya çıkmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Nükleaz, nükleolitik aktivite, 
oksim, ligand   
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Phanerochaete chrysosporium potansiyel 

olarak ağır metal ve diğer kirleticilerin 
biyosorpsiyonu amacı için kullanılan biyolojik 
ajandır. Bu çalışmada, P. chyrsosporium 
hücrelerinin ağır metal stresine karşı vermiş olduğu 
yanıt antioksidan enzimler seviyesinde 
incelenmiştir. Biyokütle eldesinde vejetatif hücre 
seti yetiştirmek için minimal besi yerinde hiçbir 
ağır metal uygulaması yapılmaksızın 40 saat süre 
ile büyütülen P. chrysosporium hücrelerine zamana 
(1, 2, 4 ve 8 saat) bağlı sabit dozda (5, 10, 15 ve 20 
ppm) Cr, Ni ve Pb stresleri uygulanmıştır. Spor seti 
yetiştirmek için ise fungus hücreleri 0. saatte, 
değişen konsantrasyonlarda (5, 10, 15 ve 20 ppm) 
Cr, Ni ve Pb ağır metalleri ile indüklenmiştir. 
Vejetatif hücre setlerinde Cr ve Ni ağır metal 
uygulamalarının CAT ve SOD aktivitelerinde artış 
eğilimi meydana getirdiği gözlenirken, Pb’nin bu 
enzimlere önemli etkisinin olmadığı tespit 
edilmiştir. Artan zamana bağlı olarak Cr ve Ni 
uygulamalarının GR aktivitesini artırdığı 

gözlenmiştir. Düşük konsantrasyonlarda Pb 
uygulamasının enzim aktivitesinde artışa, yüksek 
konsantrasyonlarda ise baskılamaya neden olduğu 
gözlenmiştir. Spor setlerden elde edilen sonuçlarda 
tüm metal uygulamalarının artan konsantrasyona 
paralel olarak CAT aktivitesini düşürdüğü, SOD 
aktivitesinde önemli değişimlere neden olmadığı 
tespit edilmiştir. Artan konsantrasyona bağlı olarak 
Cr ve Ni uygulamalarının GR aktivitelerini 
baskıladığı gözlenirken, Pb‘nin böyle baskılayıcı 
bir etkisine rastlanmamıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Phanerocahaete 
chrysosporium, ağır metal, katalaz (CAT), 
süperoksit dismütaz (SOD) ve glutatyon redüktaz 
(GR) 
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Günümüzde azalan doğal kaynaklar 
nedeniyle mikroorganizmalar, biyoteknolojide ve 
endüstriyel uygulamalarda potansiyel olarak 
görülmektedir. Endüstriyel alanda 
mikroorganizmalardan elde edilen enzimler, bitkisel 
ve hayvansal enzimlere göre daha çok tercih 
edilmekte ve önemli rol oynamaktadır. Bu 
çalışmada, Diyadin (Ağrı) sıcak su kaynaklarından 
bakteri izole edilmiştir. Bu bakterilerin morfolojik, 
fiziksel, biyokimyasal testleri yapılarak izolatların 
optimum büyüme koşulları (zaman, Sıcaklık, pH 
vb.) belirlenmiştir. Elde edilen izolatların 
endüstriyel öneme sahip α-Amilaz ve Proteaz 
enzimlerini üretme yetenekleri araştırılarak, bu 
enzimlerin karakterizasyonu yapılmıştır. Karbon ve 
azot kaynaklarının enzim üretimi üzerine etkisini 
belirlemek için % 2’lik karbon kaynakları 
(çözünebilir nişasta, laktoz, sükroz, fruktoz, glukoz, 
galaktoz) ve % 2’lik azot kaynakları (Bactoliver, 
Casaminoasit, Üre, Tripton, Amonyum sülfat, 
Glisin) içeren nutrient broth ortamında izolatların α-
Amilaz ve Proteaz enzimi üretme yetenekleri 
araştırıldı.  
 
Anahtar Kelimeler: Sıcak su kaynakları, α-amilaz, 
proteaz, karbon kaynağı, azot kaynağı  
 
 
 
 


