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önemine yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yöndeki eksikliği tamamlamak amacıyla 
planlanan bu çalışmada 4 farklı konsantrasyonda oksin ve sitokinin içeren modifiye MS ortamı ve 
değişik eksplantların kallus kültüründe ikincil bitki üretiminin ilk basamağı olan uygun kallus elde 
edilmesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada Citrus sinensis tohumları sterilizasyon işlemine tabi 
tutulduktan sonra, çimlenme için hormonsuz MS besin ortamına aktarılmıştır.Tohumlar 
çimlendikten yaklaşık 10 gün sonra, kabin içinde steril pens ve büstüri yardımı ile yaprak ve gövde 
eksplantları alınmıştır. Kallus kültürü için alınan bu eksplantlar, MS tuzları, 30 g/l sakkaroz, 100 
mg/l myo-inositol, 5 mg/l thiamine-HCI, ve 1% Phytagar (v/v) (pH 5.6) ortamı sabit tutularak 4 
farklı kombinasyonda (2 mg/l 2,4-D, 2 mg/l 2,4-D ve 0.5 mg/l kinetin, 1 mg/l 2,4-D, 4 mg/l 2,4-
D) bitki büyüme düzenleyicisi içeren kallus ortamlarına ekilmiştir.Elde edilen steril meyvelerin, 
en fazla nobiletin içeren ekzokarp ve mezokarpı birlikte bulunduran eksplantları, meyveden steril 
bistüri ile kesilerek ayrılmış ve 20 ml besin ortamı içeren erlenlere ekimi yapılmıştır. Altkültüre 
alınmıştır.

Bulgular: Citrus sinensis gövde ve yaprak eksplantları için en iyi ortam 2 mg/l 2,4-D ve 0.5 mg/l 
kinetin içeren MS ortamıdır. Aynı şekilde Citrus sinensis meyve ekzokarp ve mezokarpını birlikte 
bulunduran eksplantlar için de en iyi ortam 2 mg/l 2,4-D ve 0.5 mg/l kinetin içeren MS ortamıdır. 
Elde edilen kalluslar niteliklerine bağlı olarak iki farklı tipte değerlendirilmiştir. Sağlıklı görünüme 
sahip, yeşil-beyaz renkli, şeffaf, sert ve kırılgan kalluslar “I. tip kallus”; sağlıksız görünüme sahip, 
sarımsı beyaz-kahverengi ve pamuksu yapıda olanlar ise “II. tip kallus” olarak nitelendirilmiştir. 
2mg/l 2,4-D ve 0.5mg/l kinetin içeren MS ortamında I. tip kallus oluşumu gözlenmiştir. Kallus 
eldesinde en iyi sonuç gövde eksplantlarından elde edilmiştir..

Sonuç: Bir kültür bitkisi olan Citrus sinensis bitkisinden ikinci ürün artırımının ilk basamağı olan 
kallus eldesi için uygun kallus ortamı belirlenmiş ve kalluslar başarılı bir şekilde elde edilmiştir. 
Gövde eksplantlarından, yapraklara nazaran daha iyi, sağlıklı, kompakt ve yeşil kalluslar elde 
edilmiştir.
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Amaç: Çukurova Üniversitesi tavuk üretim çiftliğinden; keratinolitik aktivite gösteren Bacillus 
suşlarının izolasyonu, identifikasyonu ve endüstride keratinaz enziminin kullanım olanakları 
araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çukurova Üniversitesi tavuk üretme çiftliği, hayvanların yaşam 
alanından alınan toprak örneklerinden (ısısal ön işlemden sonra), jeloz besiyerine ekim yapılmıştır. 
İnkübasyonu takiben tek koloni şeklinde üreyen suşların ön tanılanması; koloni morfolojileri 
sonuçlarına göre yapılmıştır. Bacillus olduğu saptanan 116 adet bakteri suşunun eğik katı jelozda 
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stok kültürü yapılmıştır. Keratin azure substrat olarak kullanılarak, keratinolitik aktivite gösteren 
organizmalar saptanmış ve en yüksek keratinaz aktivitesi gösteren 3 izolat (GS-1, 9-1 ve 21-1) 
VITEK-2 tanılama sistemi prosedürü doğrultusunda tanılanmıştır. Bu izolatlar içerisinde en yüksek 
keratinolitik aktivite gösteren 21-1 nolu izolat HSK-21 olarak isimlendirilmiş ve bu çalışma için 
enzim üreticisi olarak kullanılmıştır. HSK-21 nolu izolatın Bacillus genusuna ait olduğu VITEK-2 
ile doğrulanmıştır (%99). Bacillus sp. HSK-21 nolu suştan maksimum keratinaz üretebilmek 
için besiyeri pH’sı ve üretim sıcaklığı belirlenmiştir. pH 4.0-9.0 aralığında temel tüylü besiyeri 
hazırlanmış ve 20-60°C’lerde inkbasyon yapılmıştır. Bacillus sp. HSK-21 nolu suştan üretilen 
keratinaz enziminin en iyi aktivite gösterdiği sıcaklığın belirlenmesi amacıyla, 20-100°C’de 
keratinolitik aktivite test edilmiştir. Enzim 20-100°C arasındaki sıcaklıklarda, 30 dakika muamele 
edilmiş ve keratinaz aktivitesi spektrofotometrik olarak belirlenmiştir. Keratinazın Moleküler 
ağırlığının ve aktivitesinin belirlenmesi amacıyla SDS-PAGE ve zymogram analizi ile saptanmıştır. 
Marker protein olarak SDS6H2 SIGMA (mw=30.000-200.000) kullanılmıştır.

Bulgular: En yüksek enzim üretimi başlangıç pH’sı 8.0 olan besiyerinde ve 30°C’lik inkübasyon 
sıcaklığında gözlenmiştir. Mikroorganizmaların özellikle Bacillus’ların fizyolojik sınırları çok geniş 
olduğundan pek çok araştırmacı benzer ve farklı sonuçlar elde etmişler ve bunları literatürlerde 
bildirmişledir. Bacillus sp. HSK-21 suşundan üretilen keratinaz pH 5.0-13.0 aralığında keratinolitik 
aktivite göstermiş ancak en yüksek aktivite pH=12.0’de saptanmıştır. Bu sonuçlara göre enzimin 
yüksek pH koşullarında başarıyla kullanılabileceğini göstermektedir. Enzim pH 7.0-12.0 aralığında 
aktivitesini %50-100 oranında korumuş, pH 13’te aktivitesini hızlıca kaybetmiştir (%38 kalan 
aktivite). pH 11.0 ve 12.0’de, 30 dakikada aktivite %100 korunurken, pH 7.0’de %57, pH=10.0’da 
%85 kalan aktivite saptanmıştır. Bacillus sp. HSK-21 nolu suştan üretilen keratinaz enziminin 
en iyi aktivite gösterdiği sıcaklığın belirlenmesi amacıyla, 20-100°C’de keratinolitik aktivite test 
edilmiş ve enzimin optimum aktiviteyi 40°C’de gösterdiği saptanmıştır. Enzim 20-100°C arasındaki 
sıcaklıklarda, 30 dakika muamele edilmiş ve keratinaz aktivitesi spektrofotometrik olarak 
belirlenmiştir. Enzim 60°C’ye kadar aktivitesini korumuş fakat 70-100°C arasında aktivitesini 
tamamen kaybetmiştir. 30°C’de en yüksek (%100), 60°C’de en düşük (%34) aktivite saptanmıştır. 
20, 30, 40°C’lerdeki uygulamalarda kullanılabilecek özelliktedir. Optimum aktivite sıcaklığı 
olan 40°C’de 30 dakikalık inkübasyondan sonra %86 kalan aktivite göstermesi enzimin sıcaklık 
kararlılığının artırılarak çeşitli termofil uygulamalarda da kullanılabilirliğini göstermektedir. Jelde 
105 kDa, 46,8 kDa, 26 kDa ve 21,9 kDa boyutlarında 4 protein bandı gözlenmişitr. Bunlardan 
3 band proteolitik aktivite göstermiş ve moleküler ağırlıkları marker protein ile kıyaslanarak 
hesaplanmıştır. 

Sonuç: Sonuç olarak; Bacillus sp. HSK-21 nolu izolattan üretilen keratinaz; keratinoliz gerektiren 
biyoteknolojik uygulamalarda mezofil ve yüksek alkali koşullar için uygundur ve şimdiye kadar 
literatürlerde bildirilen bakteriyal keratinazlardan daha yüksek pH’da aktif bir enzimdir. 

Anahtar Kelimeler: Bacillus sp. HSK-21, alkali keratinaz, dehairing


