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Results and Discussion: Major fatty acids of the isolates were determined and compared with 
the previous fatty acid profiles of known species according to chromatograms obtained in FAME 
analysis. Consequently, FAME analysis, not commonly used in the identification of bacteria, could 
be considered as a useful method for the identification of the halophilic isolates. 

Conclusion The identification of bacteria is commonly based on a wide range of biochemical, 
physiological and genetic tests but it is well known that the traditional microbial identification 
methods are found time-consuming as a major difficulty. The bacterial identification by FAME 
analysis can be considered as one of the effective method providing the analysis of cell components 
as a direct and stable expression of the cellular genome, identifies a microbial cell at genus level 
and enables to differentiate the isolates. 

Acknowledgement: The authors would like to thank Ege University Research Project Department 
Directorate for financial support (Project No: 11/FEN/010).

PD–113

Öşvank Kilisesi (Tortum/Erzurum)’nde Biyolojik Bozulmaya Neden 
Olan Bakterilerin İzolasyonu Ve Tanısı

Hakan Özkana, Medine Güllüceb, Derya Yanmışb,  Fikrettin Şahinc

 aErzincan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzincan,
hakanozkan25@gmail.com

bAtatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzurum
cYeditepe Üniv., Mühendislik ve Mimarlık Fak, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, İstanbul

Amaç: Bir objenin değeri veya hakkındaki bilginin canlı organizmalarca yapılan saldırı sonucu 
geriye dönüşsüz olarak kaybı şeklinde açıklanabilecek olan biyolojik bozulma geçmişten günümüze 
açılan görsel ve kültürel kapılar olan tarihi eserler bakımından oldukça önemlidir. Bu çalışmada; 
Öşvank Kilisesi’nde (Tortum/Erzurum) biyolojik bozulmaya uğradığı tespit edilen kısımlardaki 
bakterilerin izolasyon ve tanıları yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:  Biyolojik bozulma gözlemlenen kısımlardan aseptik şartlarda alınan örnekler 
laboratuvarda uygun besiyerlerine alınarak bakteri izolasyonu yapılmış ve izolatlar stoklara 
alınmıştır. İzolatlar klasik testleri ve kısa zamanlı tanı için FAMEs ve BIOLOG analizleri 
yapılmıştır. BOX-PCR yöntemi ile izolatların genetik profilleri belirlenmiştir.

Bulgular: Öşvank Kilisesi’nden alınan örneklerden farklı olduğu düşünülen 35 izolat elde edilmiştir. 
Fizyolojik ve biyokimyasal testler ile desteklenen sonuçlara göre; 15 Bacillus sp, 2 Micrococcus 
lylae, 1 Microbacterium laevaniformis, 1 Microbacterium lacticum, 2 Psychrobacter immobilis, 
2 Paenibacillus polymyxa, 1 Paenibacillus validus, 1 Paenibacillus lentimorbus, 1 Paenibacillus 
azotofixans, 3 Arthrobacter agilis, 1 Arthrobacter crystallopoietes, 1 Kocuria erythromyxa, 1 
Kocuria rhizophila tanılanmıştır.

Sonuç: Tanılanan izolatlar literatürler ile karşılaştırıldığında, Bacillus, Paenibacillus, 
Psychrobacter, Arthrobacter cinslerine ait türlerin, biyolojik bozucu etkileri olan türler olduklarının 
tespit edildiği görülmektedir. İzolatların genetik profillerini belirlemek amacı ile yapılan BOX-PCR 
çalışmalarında bütün izolatların bant verdiği ve izolatlar arasındaki polimorfizmi ortaya koyduğu 
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görülmüştür. BOX-PCR sonuçlarına göre hazırlanan dendogramın da fizyolojik ve biyokimyasal 
testlere göre yapılan tanılamaları desteklediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bakteri, Tarihi Eser, Biyolojik Bozulma, FAMEs, Box PCR.
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Amaç: Türkiye pazarında önemli bir yeri olan Antepfıstığının (Pistacia vera L.) aflatoksin üreten 
Aspergillus türleri tarafından kontamine olması, ürün kalitesini azaltmaktadır. İnfekteli meyvelerin 
iç pazarda tüketilmesi insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu amaçla; Antepfıstığında 
aflatoksin üreten Aspergillus cinsinin Flavi grubuna bağlı türlerin belirlenmesi üzerinde araştırmalar 
yapılmıştır. Bu çalışmada Flavi grubunda bulunan ve aflatoksin oluşumunu sağlayan A. flavus ve A. 
parasiticus türlerinin PCR- RFLP yöntemi ile tanınmasına öncelik verilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Aspergillus spp izolatları Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinden 
elde edilmiştir. Çalışmada döllenmeyi takiben hasada kadar belirli aralıklar ile araziden toplanan ve 
depolardan alınan antepfıstığı meyve örnekleri kullanılmıştır. Antepfıstığı ağaçlarında döllenmeyi 
takiben 1 aylık dönemler itibariyle örnekler alınarak Aspergillus spp izolasyonları yapılmıştır. 
İnfekteli dokular Patates Dekstroz Agar (PDA) veya Czapek Dox (CZ) ortamları üzerinde 25 
oC’de kültüre alınarak 3-5 gün sonunda gelişen fungus kolonileri tek spor izolasyonlarını takiben, 
koloni rengi, büyüklüğü, konidiofor morfolojisi, spor büyüklüğü ve şekli gibi özellikler açısından 
incelenerek Aspergillus spp olarak belirlenmiştir. DNA izolasyonları amacı ile Aspergillus spp 
izolatları, PDB ortamında çalkalayıcılar üzerinde 3-5 gün süre ile kültüre alınmış ve gelişen 
miselyumlar DNA izolasyonlarında kullanılmıştır. Örneklerden genomik DNA izolasyonu için 
kitler (Intron Biotechnology) kullanılmıştır. A. flavus ve A. parasiticus türlerinin DNA markırlarına 
dayalı tanısı için aflatoksin sentezinden sorumlu olan aflR, omt, ver, apa ve ITS1-5.8S rDNA-
ITS2 genlerinin çoğaltılması sağlanmıştır. PCR ürünleri 0.5 µg/ml etidium bromid içeren 1X TAE 
(Tris, Asetik asit, EDTA) ile hazırlanmış %1,5-2 agaroz jelde 80-100 V/cm’de 2-4 saat süre ile 
elektroforez işlemine tabi tutulmuştur. Elektroforez işlemlerinden sonra oluşan bantlar bilgisayarlı 
jel dökümentasyon ve görüntüleme sisteminde fotoğraflanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya araziden ve depolardan elde edilen 35 Aspergillus spp izolatı dahil edilmiştir. 
Tüm izolatlarda, aflR, omt, ver, apa ve ITS1-5.8S rDNA-ITS2 bölgelerinde PCR amplikasyonu 
sağlanmıştır. Bununla birlikte aflR amplikonlarında yapılan PCR-RFLP ile Aspergillus spp. 
türlerinin tanısı yapılabilirken ver, apa ve ITS1-5.8S rDNA-ITS2 amplikonlarında kesin bir ayrım 
yapılamamıştır. Çalışma sonucunda izolatlardan 32 adedi A. flavus ve 1 adedi ise A. parasiticus 
olarak belirlenmiştir. 


