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Bulgular: Total antioksidan aktivite tayini için kullanılan DPPH yönteminde bitki ekstraktlarından 
elde edilen sonuçlar, pozitif kontrol olarak kullanılan Askorbik asit, BHT ve BHA ile 
karşılaştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; UV-B 
uygulamalarının total antioksidan aktiviteyi azalttığı gözlenmiştir.

Stok çözeltiden hazırlanan konsantrasyonlar (1, 5, 10, 25, 50, 100 µg/mL) arttıkça kontrol grubunda 
(UV-B’ye maruz bırakılmamış bitki grubu) total antioksidan aktivitenin sırasıyla % 3.09; 11.05; 
24.09; 48.98; 73.71; 88.91 şeklinde arttığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; 
1 µg/mL’lik konsantrasyonda, kontrol grubundaki bitki ekstraktlarının antioksidan aktivitesi BHT 
ile benzer sonuçlar vermesine rağmen, konsantrasyon arttıkça antioksidan aktivitenin BHT’ye göre 
arttığı görülmüştür. 100 µg/mL’lik konsantrasyonda, kullanılan tüm bitki örneklerinde antioksidan 
aktivitenin diğer konsantrasyonlara (1, 5, 10, 25, 50 µg/mL) göre yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
UV-B’ye maruz bırakılmış bitki ekstraktlarında total antioksidan aktivitede düşüş tespit edilmiştir.

Sonuç: Antioksidan etkili maddeler oksidatif bozulmayı önlediğinden, ilaç, parfümeri-kozmetik ve 
gıda endüstrilerinde öncü madde olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Elde edilen sonuçlar 
pozitif kontroller ile karşılaştırıldığında, sonuçlarımızın BHT’ye göre yüksek bulunması, bu türün 
doğal antioksidan kaynağı ve gıda takviyesi olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 

H.spectabile’nin endemik bir tür olması ve yaptığımız literatür araştırmalarına göre antioksidan 
aktivitesiyle ilgili herhangi bir çalışmanın olmaması araştırmamızı önemli kılmaktadır. 
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Amaç: Ham petrolle kirlenmiş topraklardan izole edilen 2,4-DNT’yi degrade edebilen Arthtobacter 
cholophenolicus bakterisinin degradasyonda rol alan dinitrotoluen oksigenaz ve trihidroksitoluen 
monooksigenaz enzimlerini kodlayan dntAa ve dntD genlerinin varlığının FISH tekniği ile 
belirlenmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Floresan işaretli primerler, Metabion (Metabion International AG Lena-
Christ-Strasse 44/I D-82152 Martinsried/Almanya) ve Microsynth (Schützenstrasse 15, Postfach 
63 CH-9436 Balgach, İsviçre) firmalarına sentezletilmiştir. 10 mM sodium fosfat ile 130mM 
NaCl, 1000 mL distile suda çözdürülmüş, pH’sı 7.2’ye ayarlanarak hazırlanmıştır. Kontamine 
topraktan alınan 5 g numune havanda ezilip, %50 etanol-numune olacak şekilde alınıp vorteksle 
karıştırılmıştır. Karışımdan alınan 1 mL örnek, 13.000 devir/dk.’da, 3 dk santrifüj edilmiştir. Üst 
faz uzaklaştırılıp çökelti üzerine 0,5 mL 3 X PBS eklenip, 25 kez şırıngalanmıştır. Sonrasında 0,75 
mL %4’lük paraformaldehit (PFA) eklenerek, 3 saat +4 °C’de bekletilmiştir. 3XPBS ile yıkama 
aşamasından sonra 0,5 mL etanol + 0,5 mL 1 X PBS eklenerek, 50 kez şırıngalanmış ve -20 °C’de 
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saklanmıştır. Fikse edilmiş örneklerden, 250 µL alınıp, 13000 devir/dk.’da, 3 dk santrifüj edilmiştir. 
Çökelti üzerine 0,5 mL distile su eklenip 25 kez şırıngalanmıştır. Teflon kaplamalı kuyucuklu 
lam üzerine, kuyucuk hacmine gore örnek konulup 46 °C’de kurutulmuştur. Sonrasında sırasıyla 
%50-80-96’lık etanol serisinde 3’er dakika bekletilmiştir. Örnek içeren lamlar kurutuldukdan 
sonra, 17 µL hibridizasyon çözeltisi ve 3 µL prop eklenip hibridizasyon tüpünde 46 °C’de, 3 saat 
bekletilmiştir. Kuyucuklara 10 µL DAPI boyası eklenerek, 15 dakika inkübe edilmiştir. Yıkama 
tamponunda iki kez 7’şer dakika bekletilmiş ve sonrasında +4 °C distile su ile yıkanmıştır. 46 
°C’de kurutulan slaytlara 5 µL DABCO antisoldurucu eklenip lamel ile kapatılmış ve floresan 
mikroskopta incelenmiştir.

Bulgular: Direkt toprak örneği ve saf kültür ile gerçekleştirilen FISH çalışmasında bakteri varlığı 
DAPI boyası ile tespit edilmiştir. EUB338 ve NONEUB propları ile pozitif ve negatif kontrolleri 
yapılmıştır dntD (R: 5’- Cy3-GCT ACT GGG TTC AGT TGT GC -3’, F: 5’- Cy3- CCA TGT CCG 
TTG CAG ACA TT-3’) ve dntAa (R:5’- FITC- AAC TGG TAG TAG AAC CCC TC-3’, F: 5’-FITC- 
GGG GTT CAC TCA TGG CTT GG- 3’)genini kodlayan gen bölgesine özgü primer (Cy3 ve FITC 
ile işaretli) ile yapılan hibridizasyonun sonucu pozitif olarak görülmüştür.

Sonuç: 2,4-DNT degradasyonunda rol alan enzimleri kodlayan dntAa ve dntD genlerinin plazmid 
kökenli olduğu tespit edilmiştir ve plazmid üzerindeki genler FISH tekniği kullanılarak direk hücre 
içerisinde tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arthrobacter, biyodegradasyon, FISH, plazmid

Teşekkür: Bu çalışma Mersin Üniversitesi Araştırma Fonu tarafndan desteklenmiştir. (Proje kodu 
: BAP-FBE BB (PK) 2008- 8YL.)

PC–111

Farklı Substratlar Kullanarak Anoxybacillus kestanbolensis K4’ten 
Ekstrasellüler Alkalin Proteaz Üretiminin Optimizasyonu

Pınar Yeşilgil Atasoy, Sabriye Çanakçı, Ali Osman Beldüz
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Rize

pinar_yesilgil@yahoo.com

Amaç: Küresel endüstriyel enzim pazarının %60-65’ini oluşturan ve deterjan endüstrisi, deri 
tabaklama, farmakolojik ve tıbbi uygulamalar, atık işleme endüstrisi gibi birçok biyoteknolojik 
uygulamalarda kullanılan proteaz enziminin daha kısa sürede, daha fazla ve ucuz yolla üretilmesi 
aynı zamanda tarımsal atıkların farklı bir şekilde değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Farklı substratlar olarak, buğday kepeği, buğday unu, mısır nişastası, 
patates nişastası, mısır unu, pirinç unu, arpa unu, balık unu, balık kemiği, atık ekmek tozu 
kullanılmıştır. Bazal medyum olan nütrient broth (NB) besiyerine %1 olacak şekilde katılan bu 
substratlarla hazırlanan besiyerlerine Anoxybacillus kestanbolensis K4 gecelik kültürü %5 olacak 
şekilde inoküle edilmiş ve 24 saat 500C’de inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda santrifügasyonla 
hücreler uzaklaştırılmış, süpernatant kaba enzim olarak aktivite çalışmalarında kullanılmıştır. 
Kontrol olarak %1 skim milk tozu içeren NB kullanılmıştır. Aktivite çalışmalarında substrat olarak 
son hacimde 50mM olacak şekilde pH 9.0 olan Tris-HCl tamponuda hazırlanmış %1’lik azokazein 


