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 Erzurum yöresindeki yüksek rakımlı 
bölgelerden toplanan yabani baklagil (Vicia cracca) 
bitkilerinden izole edilen Rhizobium suşlarının 
çeşitli tuz konsantrasyonlarında (Kontrol, 50, 100 
mM) fiğ (Vicia sativa L. cv. Karaelçi) bitkilerinde 
nodül oluşturma ve azot bağlama potansiyelleri 
araştırılmıştır. Bu amaçla yabani fiğ bitkilerinden 
toplam 12 izolat elde edilmiştir. Geleneksel teşhis 
yöntemlerinin uygulanmasından elde edilen 
bulgular izolatlardan toplam 4'ünün Rhizobium 
cinsine ait olduğunu göstermiştir. Kültür 
bitkilerinin tohumları izolatlarla inokule edilerek, 
steril kum içeren saksılarda,sera şartlarında,0,50 ve 
100mM lık tuz konsantrasyonlu besin solusyonları 
ile sulanarak büyütülmüşlerdir. Kontrol 
uygulamasında nodül oluştaran izolatların tamamı 
50 mM tuz uygulamasında da nodül oluşturmuştur. 
100mM tuz uygulamasında ise, iki izolat hariç diğer 
izolatlar nodül oluşturmuştur. Fakat nodül sayısı ve 
ağırlığında önemli azalmalar belirlenmiştir. 
Hasattan sonra bitkilerdeki kök ve sürgün kuru 
ağırlıkları, nodül sayısı ve kuru ağırlıkları, azot 
içerikleri , klorofil miktarları tespit edilmiş ve 
kontrol gruplarıyla (aşısız ve ticari pitle aşılı 
kontroller) karşılaştırılmıştır. Farklı Rhizobium 
ırkları ile aşılamanın ve tuz stresinin, bitkilerdeki 
nodül kuru ağırlığı ve sayısı, kök ve sürgün kuru 
ağırlığı, azot içeriği ve klorofil miktarı üzerinde 
önemli etkilere sahip olduğu gözlenmiştir. Tuz 
stresi bitki büyümesini, nodülasyonu ve azot 
fiksasyonunu olumsuz etkilemiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Tuzluluk, tuz stresi, 
Rhizobium, baklagil, azot fiksasyonu, fiğ   
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 Klebsiella insanda üriner sistem, alt 
solunum yolu, safra kesesi ve cerrahi yaralarda 
infeksiyona neden olan fırsatçı patojen bir bakteri 
türüdür. Bu bakterinin florada az sayıda 
bulunmasına rağmen, hastanelerde yatarak tedavi 
olan hastalarda kolonizasyon oranının gittikçe artığı 
bilinmektedir.Bu nedenle toplum kaynaklı ve 
nozokomiyal infeksiyonlarda önemli bir neden 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 Bu çalışmada, farklı hastanelerden ve 
farklı klinik örneklerden izole edilen Klebsiella 
suşları toplandı ve tanımlandı.  Bu suşların çeşitli 
antibiyotiklere olan duyarlılık oranları Agar Disk 
Diffüzyon yöntemi ile belirlendi. Farklı 
hastanelerden elde edilen antibiyogram sonuçları 
ayrı ve beraber değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar 
ile antibiyotipleme yapıldı. Baskın antibiyotipler 
belirlenerek, farklı hastaneler arasındaki antibiyotip 
profilleri karşılaştırıldı.  
  
Anahtar Kelimeler:  Klebsiella, hastane 
infeksiyonu, antibiyotipleme  
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 Bu çalışmada hava örnekleme cihazı ile 
G.A.E besiyerinde  izole edilen ve morfolojik 
özelliklerine göre Trichoderma atroviridae TEM 
H3 olarak tanılanan filamentöz bir fungus straini 
buğday kepeği üzerinde katı kültür fermentasyon 
yöntemi ile proteaz üretiminde kullanılmıştır. T. 
atroviridae TEM H3 Czapex-Dox çözeltisi ile %66 
oranında nemlendirilmiş ve 107 adet spor/g kepek 
ile aşılanmış buğday kepekli erlenlerde 30 °C’de 5 
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günlük inkübasyon  sonunda maksimum hücre dışı 
proteaz aktivitesine ulaşmıştır. Azot kaynaklarının 
T. atroviridae TEM H3 proteaz üretimi üzerine 
etkisi incelenmiş ve en iyi azot kaynağının NaN03 
(% 1  w/w),daha sonra ise NH4Cl (%1 w/w) olduğu 
bulunmuştur. Ham proteaz ekstraktının EDTA ve 
PMSF gibi proteaz inhibitörleri ile  farklı oranlarda 
inhibe olması T. atroviridae TEM ekstrasellüler 
proteaz ekstraktının  metallo ve serin proteaz 
karışımından oluştuğunu göstermiştir. Kazein 
kullanılarak yapılan aktivite ölçümlerinde bir birim 
proteaz aktivitesi reaksiyon koşullarında dakikada 
1µmol tirozin oluşturan enzim miktarı olarak ifade 
edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Trichoderma atroviridae, 
proteaz, katı kültür fermentasyonu  
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Serbest ve Tutuklanmış Fungus Peletlerinin 
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 Ülkemizde zeytin yağı ve alkol 
fabrikalarının pek çoğunun arıtım sistemi mevcut 
değildir ve bu nedenle oluşturulan atık sular direkt 
olarak doğaya verilmektedir. Her iki atık su yüksek 
organik içeriğe sahiptir. Zengin içerikleri nedeniyle 
atık suların değerlendirilmesi ve bu süreçte 
biyolojik iyileştirilmesinin gerçekleştirilmesi çok 
önemlidir. Birçok endüstri kolunda, ekonomik olan 
maddelerin (enzimler, antibiyotikler,  bitki büyüme 
hormonları ve organik asitler v.d.) üretiminde 
alışılagelmiş yöntemler kullanılmakla birlikte, son 
yıllarda gerek laboratuvar koşullarında gerek pilot 
düzeyde yapılan çalışmalarda çeşitli tutuklama 
işlemleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 
Tutuklanmış hücrelerin serbest hücrelere göre pek 
çok avantajının olduğu bilinmektedir ve bu 
avantajlar, biyoteknolojik uygulamalarda da pek 
çok avantajı beraberinde getirmektedir.  
 Bu çalışmada, beyaz çürükçül funguslar 
(Funalia trogii ve Trametes versicolor) aljinat jel, 
aktif karbon ve çam kozalağına tutuklanarak 
kullanılmıştır. Vinas ve zeytin yağı fabrikası atık 
suyu ortamında serbest ve tutuklanmış peletlerin 
lakkaz üretim verimi ve tekrarlı kullanım sayıları 
saptanmıştır. Aljinat jele tutuklanmış F. trogii’nin 
vinas ortamında tekrarlı kesikli süreçte kullanım 
sayısı artmış ve enzim üretimi de toplamda 8 kat 
artmıştır.  
  

Anahtar Kelimeler: Vinas, zeytin yağı fabrikası 
atık suyu, lakkaz, tutuklanmış fungus  
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 Bu çalışmada laboratuar koşullarında 
üretmiş olduğumuz tıbbi öneme sahip  Ganoderma 
lucidium’un toplanmış sporlarından alınan yaklaşık 
bir öze spor sulandırılırak katı CYM (Complete 
Yeast Medium) besiyerine yayma yoluyla ekilir. 
Hergün mikroskop altında incelenerek tek düşmüş 
ve çimlenmiş sporlar yeni besiyerine aktarılır ve 
gelişmeye bırakılır. Gelişimini tamamlama 
sürecinde sporun çimlenerek meydana getirmiş 
olduğu hifler  mikroskop altında incelenerek 
“Connecting Clamp”  (Kanca Yapısı) yapısı olup 
olmadığına bakılırak, bu yapıları içermeyenler 
işaretlenir ve bu şekilde monokaryonlar elde edilir.  
Misel oluşumlarını tamamlayan bu sporların her 
birinden alınan misel parçaları aynı besiyerinde yan 
yana gelişmeye bırakıldığında birbiriyle temas 
edinceye kadar büyüyen misellerin  aralarında 
yoğun bir misel kitlesi oluşturanların bu yoğun 
misel bölgelerinden bir miktar örnek alınarak 
gelişime bırakılır ve gelişim sürecinde milroskop 
altında incelenip “Connecting Clamp”  yapısı 
gözlenerek dikaryonlar elde edilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Ganoderma lucidium, 
monokaryon, dikaryon, connecting clamp  
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 Kombucha ya da Kombu olarak anılan 
Manchurian mantarı Uzak Doğuda uzun yıllardır 


