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Amaç: Bir Bacillus suşu tarafından üretilen proteaz enziminin optimizasyonu ve saflaştırılması.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Kahramanmaraş ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren özel bir 
işletmenin süt kazanlarında bulunan süt artıklarının su ile çalkalanıp döküldüğü bölgedeki toprak 
örneklerinden 14 adet Bacillus sp suşu izole edilmiştir. İzolasyonu yapılan Bacillus sp suşlarının 
proteaz aktiviteleri araştırılmış ve enzim aktivitesi üzerine sıcaklık (30-80°C), pH (7.5-13) ve bazı 
metal iyonlarının (Ca, Cu, Mg, Mn, Zn) etkileri incelenmiştir. 

Bulgular ve Sonuç: Çalışmamızda optimum pH aktivitesi 60°C ve pH 10’da belirlenmiştir. Aktivite 
üzerine metal iyonları tercihi sırasıyla Mn, Cu, Zn, Mg, Ca olarak bulunmuştur. Elektroforez işlemi 
yapılarak enzimin 36 kDa ve 45 kDa olmak üzere 2 alt birimi olduğu tespit edilmiştir.
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Amaç: İn vitro koşullarda yetiştirilen Hypericum spectabile’nin total antioksidan aktivitesi üzerine, 
çevresel faktörlerden biri olan UV-B ışınının farklı sürelerinin (15, 30, 45 ve 60 dk) etkisi araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Başlangıç materyali olarak H. spectabile’nin tohumları kullanılmıştır. 
Çalışmamızın birinci aşaması olan sterilizasyon işlemleri, tohumların çimlendirilmesi ve 
sürgünlerin proliferasyonu Karakuş (2011)’un önerdiği gibi yapılmıştır.

Çalışmamızın ikinci aşamasında ise, proliferasyonu sağlanan H. spectabile sürgünleri 15, 30, 45, 60 
dk süreler ile ayrı ayrı 7 gün boyunca UV-B ışınına maruz bırakılmıştır. 

Materyallerin total antioksidan aktivite tayini 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) yöntemi 
kullanılarak yapılmıştır. Bu amaçla bitkilerin metanol ekstrelerinden 1 mg/mL stok çözelti 
hazırlanmıştır. Bu stok çözeltilerden, son konsantrasyonlar 1, 5, 10, 25, 50 ve 100 µg/mL olacak 
şekilde ayarlanmıştır. Total antioksidan aktivite için elde edilen çözelti karışımı oda sıcaklığında 
30 dakika inkübasyona bırakılmış ve daha sonra 517 nm’de absorbansları ölçülmüştür. Elde edilen 
absorbans değerlerinden % inhibisyon değerleri hesaplanmıştır. 


