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koşullarına göre enzim asido-termofil lipaz olarak tanımlanmıştır. Sıcaklık stabilite sonuçlarına 
bakıldığında ise enzimin sıcaklık artışıyla aktivite artışı göstermesi önemli düzeyde termostabil 
olduğunu kanıtlamaktadır.
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Amaç: Kıl giderme ve kireçlik işlem basamağından izole edilen alkalifilik bakterilerin bazı hidrolitik 
enzim aktivitelerinin tespit edilmesi ve ülkemizde sıklıkla kullanılan 5 farklı ticari biyosidin bu 
izolatlar üzerine etkinliklerinin belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmuştur.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyali olan tuzla konservelenmiş yerli ırk koyun ham 
derileri ıslatmadan itibaren kıl giderme ve kireçlik işlem basamağına kadar işlenmiştir. Kıl giderme 
ve kireçlik sıvısından alınan örneklerden alkalifilik bakteri izolasyonu yapılmış ve izolatların 
proteaz, amilaz ve lipaz aktiviteleri ayırt edici besiyerlerinde oluşturdukları zonlar dikkate alınarak 
belirlenmiştir. Çalışmamızda kullanılan ticari biyosidler Kuarternize (Biyosid I), Thiocyanic asit 
(Biyosid II), Benzotiazol (Biyosid III), 2-Thiocyanomethylthio Benzaothiazole (TCMTB) (Biyosid 
IV) ve Octylisothiazole (Biyosid V) esaslıdır. Biyosidlerin %0,001, %0,01 ve %0,1 olmak üzere 
3 farklı konsantrasyonda etkinliği izole edilen mikroorganizmalara karşı in vitro koşullarda 
çalışılmıştır. 

Bulgular: Çalışmada tuz içermeyen, %5 tuz ve %10 tuz içeren besiyerinde toplamda 51 adet 
alkalifilik bakteri izole edilmiştir. Elde edilen 51 izolattan 8 izolat sadece proteaz, 23 izolat sadece 
amilaz, 1 izolat sadece lipaz, 5 izolat lipaz, amilaz, 1 izolat proteaz, lipaz ve 6 izolatın ise proteaz, 
lipaz ve amilaz aktivitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada kullanılan Biyosid I’in 
%0,01 ve %0,1 konsantrasyonlarda tüm izolatlara; %0,001 konsantrasyonda ise izolatların % 69’una 
etkin olduğu tespit edilmiştir. Biyosid II, IV ve V %5 ve %10 tuz içeriğinde gelişen izolatlara daha 
etkili olmuştur. Çalışmada kullanılan izolatların %80’inin Biyosid III’ün %0,01 konsantrasyonuna 
duyarlı olduğu ortaya konulmuştur. 

Sonuç: Çalışmada kullanılan biyosidlerin tamamı % 0,1 konsantrasyonda tüm izolatlara etkili 
olmuştur. Araştırmada izole edilen alkalifilik bakterilere %0,01 konsantrasyonda en etkili biyosidin 
Biyosid I olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca %5 ve %10 tuz oranında gelişim gösteren izolatların, 
tuzsuz besiyerinde gelişim gösteren izolatlara oranla çalışmada kullanılan biyosidlere karşı daha 
duyarlı oldukları belirlenmiştir.
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