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Aspergillus genusuna; 190’ı Penicillium genusuna, 
25 tanesi Alternaria genusuna, 21 tanesi 
Cladosporium genusuna, 28 tanesi Fusarium 
genusuna, 43 tanesi Rhizopus genusuna ve 15 tanesi 
Trichoderma genusuna aittir. İzole edilen ozmofilik 
genuslar ise Aspergillus (73) ve Rhizopus  (14)’tur. 

Çalışmalar sonucunda izole edilen küflerin 
bir kısmının potansiyel olarak mikotoksijenik etki 
yapabilecek küf türleri arasında olduğu 
saptanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler:  Fungus, kahvaltılık tahıl 
gevreği, müsli, flora, izolasyon  
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Hava kaynaklı fungal sporlar, hem iç hem 

de dış ortam çevrelerinde oldukça fazla miktarlarda 
bulunmaktadırlar. Mikrofungus sporlarının 
atmosferde yaygın ve predominant olarak 
bulunmaları onların değişen çevre koşullarına 
kolaylıkla uyum gösterebilmelerinden 
kaynaklanmaktadır ve 80’den fazla genusun 
solunum sistemi semptomları ile ilişkili olduğu 
bilinmektedir. Atmosferdeki partikül seviyeleri ve 
mikroorganizmaların artışı ile korelasyon gösteren 
akciğer kanseri gibi solunum semptomları, 
bronşiyal hiperaktivite, astım ataklarındaki artış 
gibi sağlık riskleri ile bağıntılı olabilen funguslar, 
onların fragmentleri ve metabolitlerine de maruz 
kalındığında hava kaynaklı önemli solunum sistemi 
hastalıkları ve alerjiler ile ilişkilendirilmektedirler. 
Bina içi fungal populasyonlar üzerine yapılan 
çalışmalar hava örnekleme verileriyle, sağlık 
hizmetleri veren kuruluşlar, hastaneler, yerleşim 
yerleri, okullar ve ofis binalarına odaklanmıştır. Bu 
araştırmada, İzmir ili Buca ilçesi ilköğretim 
okullarındaki bina içi ve bina dışı hava kaynaklı 
potansiyel alerjen mikrofungusların izolasyonu ve 
tanılanması hedeflenmiştir. Bu amaçla, 2003-2004 
yılları arasında, İzmir ili Buca ilçesindeki toplam 5 
ilköğretim okulundan yaş grupları baz alınarak, 
bina içinden 6–8 yaş grubu için ana sınıfı ve 2. 
sınıflar, 9–11 yaş grubu için 3. ve 5. sınıflar 12–15 
yaş grubu için 6 ve 8. sınıflar, binalarda bulunan 
tüm personel ve öğrenciler için koridor, spor 
salonu, bina dışından ise bahçe olmak üzere, toplam 
9 istasyondan Merck MAS 100 marka elektronik 

hava örnekleme cihazı kullanılarak örnekleme 
yapılmıştır. Çalışma süresince toplam 540 adet 
petride, 4217 küf kolonisi ayrıca 294 maya kolonisi 
sayılmıştır. Elde edilen izolatların identifikasyonu 
sonucunda 17 genusa ait 68 farklı tür saptanmıştır. 
Buca ilçesi atmosferinde en sık rastlanan potansiyel 
alerjik funguslar sırasıyla Penicillium, Aspergillus, 
Cladosporium ve Alternaria genuslarıdır. 

Bu çalışmada izole edilip tanılanan bir 
türün Türkiye mikoflorası için muhtemel yeni kayıt 
olduğu tespit edilmiştir. Bu tür; Aspergillus 
caespitosus Raper &Thom’ dur. 
  
Anahtar Kelimeler:  Hava kaynaklı mikrofungus, 
İzmir, İlköğretim Okulları, Alerji  
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Hava kaynaklı funguslar ve bunların 

olumsuz sağlık etkileri arasındaki ilişkinin sistemli 
olarak değerlendirilebilmesi için, fungusların hem 
iç, hem de dış ortam havasında bulunma oranlarının 
ve türlerin dağılımlarının bilinmesi gerekmektedir. 
Farklı ölçüdeki fungal sporlar alt ve üst solunum 
yolu semptomları ile ilişkilendirilmektedir. Fungal 
sporlar ya da spor ekstraktları solunum yoluyla 
alındıklarında ve doğal bağışıklık sistemini 
aştıklarında, doğrudan bronş lümenlerinin daralması 
gibi hassasiyetlere neden olmaktadırlar. 
Araştırmalar, funguslara maruz kalmanın duyarlı 
bireylerde, özellikle yaşları 8-18 arasında olan 
çocuklarda astım, alerjik rinit ve atopik dermatit 
gelişmesi ve şiddetlenmesine neden olduğunu 
göstermektedir. Fungal hava örneklerinden elde 
edilen bilgiler tıbbi değerlendirmelerde, iyileştirme 
çalışmalarının belirlenmesinde, sağlık risklerinin 
tahmin edilmesinde yardımcı olmasının yanısıra, iç 
ortam hava kalitesini izlemede de önem 
kazanmaktadır. Öğrencilerin performansları ve 
öğrenmeleri üzerinde zıt etki yaratan çevresel 
etkiler doğrudan ve yaşamları boyunca önemli 
olduğundann, okullarda bina içi çevrelerde fungal 
kontaminasyonun kapsamlı olarak belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu araştırmada, İzmir ili Konak 
ilçesi ilköğretim okullarındaki bina içi ve bina dışı 
hava kaynaklı potansiyel alerjen mikrofungusların 
izolasyonu ve tanılanması amaçlanmıştır. Bu 
amaçla, 2003-2004 yılları arasında Konak ilçesinde 
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toplam 5 ilköğretim okulundan yaş grupları baz 
alınarak bina içinden 6–8 yaş grubu için ana sınıfı 
ve 2. sınıflar, 9–11 yaş grubu için 3. ve 5. sınıflar 
12–15 yaş grubu için 6 ve 8. sınıflar, binalarda 
bulunan tüm personel ve öğrenciler için koridor, 
spor salonu, bina dışından ise bahçe olmak üzere 
toplam 9 noktadan Merck MAS 100 marka 
elektronik hava örnekleme cihazı kullanılarak 
örnekleme yapılmıştır. Çalışma süresince 540 adet 
petride  3990 küf kolonisi ve 394 maya kolonisi 
sayılmıştır. Elde edilen izolatların identifikasyonu 
sonucu çoğu potansiyel alerjik Penicillium, 
Aspergillus, Cladosporium ve Alternaria türleri 
olmak üzere 16 genusa ait 72 farklı tür saptanmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler:  Potansiyel alerjen 
mikrofungus, İlköğretim okulları, İzmir,  
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Direk mikroskobik ve kültürel yöntemlerle 
topraktaki bakteri ve fungusları kolay bir şekilde 
ayırt etmek ve saymak mümkünken, bu veriler 
topraktaki fungal ve bakteriyel aktiviteleri tam 
olarak yansıtamamaktadır. Topraktaki fungus : 
bakteri oranı, topraktaki kirleticilerin oluşturduğu 
stresi, arazi işleme pratiklerinin yoğunluğunu, besin 
döngülerini, çalışan ekolojik sistemin anlaşılmasını 
ve bitkisel kalıntıların dekompozisyon oranını 
ortaya koymak için kullanılabilir. Örneğin, yüksek 
veya sürekli yükselen fungus : bakteri oranı 
ekosistemin doğal duruma dönüşünün bir indikatörü 
olarak önerilmektedir. Toprak mikrobiyal biyoması 
içindeki fungus : bakteri oranının metabolik aktivite 
aracılığı ile belirlenmesi; topraktaki substratla 
indüklenmiş solunum (SIR) ve selektif inhibitörler 
kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir. 
Çalışmamızda yoğun zirai uygulamaların yapıldığı 
botanik bahçesi toprağı kullanılmıştır. Toprak 
örnekleri 0-5 cm derinliklerden alınarak 2mm’lik 
elekten geçirilmiştir. Toprak neminin %80 olduğu 
tespit edilmiştir. 5 gr’lık  toprak örnekleri basal 
solunum ve substratla indüklenmiş solunum (SIR) 
aktivitelerini ölçmek için kullanılmıştır. Ayrıca 
fungus inhibitörü olarak siklohekzimid (100 mg/5 
gr toprak) ve bakteri inhibitörü olarak da 
streptomisin sülfat (100 mg/5 gr toprak) toprak 

örneklerine karıştırılarak toprak mikrobiyal 
solunumuna fungus : bakteri solunum oranlarının 
katkısı belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Toprak solunumu, selektif 
inhibisyon, basal solunum, substratla indüklenmiş 
solunum  
 
 
PM 128 
 

Bahçe Toprağında Genel ve Spesifik Enzim 
Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Kültüre 

Edilebilir Mikroorganizma Sayısı ile 
Karşılaştırılması 

İhsan YAŞA, Burcu ÇERÇİ, Aslı ÖZKIZILCIK, 
Ali KOÇYİĞİT, İsmail KARABOZ 

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 

35100, Bornova, İzmir 
ihsan.yasa@ege.edu.tr 

 
Kompleks bir habitat olan topraktaki 

mikroorganizmaların gerçekleştirdikleri mikrobiyal 
aktivitelerin ölçümü bu kompleks habitatın nasıl 
çalıştığını, zirai uygulamaların ve kirleticilerin 
toprak verimliliğine etkilerini ortaya koyması 
açısından son yıllarda en az kimyasal ve fiziksel 
kirlilik parametreleri kadar önem kazanmıştır. 
Ayrıca spesifik mikrobiyal aktivite ölçümleri ile 
kirlenmiş çevrelerde önemli element 
döngülerindeki değişimlerin ortaya çıkarılması 
sürdürülebilir bir çevre ve tarım için  çözüme 
yönelik çok değerli bilgilerin elde edilmesine 
olanak sağlayacaktır. Bu çalışmada kumlu, normal 
ve organik gübre ilaveli bahçe topraklarında 
dehidrogenaz, FDA hidrolizi, asit ve alkali fosfataz, 
aril-sülfataz ve β-glukozidaz aktivitesi ölçülmüş ve 
toprak örneklerindeki kültüre edilebilir bakteri ve 
fungus sayıları belirlenmiştir. Toprak örneklerinde 
bakteri sayısı 6,5 x 106–1,5 x 107 cfu/gr toprak ve 
fungus sayısı ise 2,5 x 104-2,2 x 105 cfu/gr toprak 
sayılmıştır. Genel aktivitelerden dehidrogenaz 
aktivitesini kumlu toprakta gübreli ve normal 
toprağa göre %100-200 fazla, FDA hidrolizinde ise 
en yüksek hidroliz oranının gübreli toprakta olduğu 
görülmüştür. Tüm toprak örneklerindeki  alkali 
fosfataz aktivitesi asit fosfataz aktivitesine göre en 
az 2 katı fazla olduğu ; aril-sülfataz ve β-glukozidaz 
aktivitesinin ise tüm toprak tiplerinde birbirine 
yakın olduğu bulunmuştur.   
 
Anahtar Kelimeler: Toprak verimliliği,toprak 
enzimleri,toprak mikrobiyal aktivitesi  
 
 
 
 
 


