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Poliaromatik Hidrokarbonları Parçalayan Mayaların Konvansiyonel 
ve Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Tanısı 

Diğdem Tunalı, Füsun B. Uçar, H. Tansel Yalçın, Cengiz Çorbacı
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, digdemtunali@hotmail.com

Amaç: Mayaların petrol degredasyonunda aktif ve değişen çevre koşullarına toleranslı olmalarına 
rağmen onlar tarafından petrol hidrokarbonlarının parçalanması ile ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. 
Dolayısıyla bu çalışmada, aktif çamur, petrol ve petrolle kontamine olmuş topraklardan izole 
edilen mayaların izolasyonu, identifikasyonu ve çeşitli hidrokarbonları parçalama kapasitelerinin 
saptanması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada izole edilen maya izolatları, aktif çamur, petrol ile 
kontamine olmuş toprak ve ham petrol örneklerinden izole edilmiştir. Mayaların izolasyonunda 
Mineral Base Salt Medium (MBS) besiyeri kullanılmış ve inkübasyon 27oC’de 10 gün boyunca 
gerçekleştirilmiştir.

İzole edilen maya izolatlarının hidrokarbonları parçalama kapasiteleri, mikro-plate temelli bir 
yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Mayaların hidrokarbonları parçalama kapasitelerinin saptanmasında 
karbon kaynağı olarak fenantren, naftalen, piren ve ham petrol kullanılmıştır.

Poliaromatik hidrokarbonları parçalama kapasitesine sahip maya izolatlarının fenotipik tanıları, 
Barnett ve ark. (2000) göre, moleküler tanılamaları ise 26S rDNA D1/D2 domaininin sekans analizi 
ile gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: 30 farklı örnekten toplamda 96 tane maya izolatı elde edilmiştir. İzole edilen mayaların 
poliaromatik hidrokarbonları parçalama kapasiteleri test edildiğinde, bu izolatlardan 87 tanesinin 
en az bir tane hidrokarbon bileşiğini parçalama kapasitesine sahip olduğu bulunmuştur. Bu 
izolatlardan da 30 tanesinin denenen üç farklı hidrokarbon bileşiği ve ham petrol örneğini parçalama 
kapasitesinde olduğu saptanmıştır.

Fenantren bileşiğini en yüksek aktivitede TEM66 ve TEM80 izolatlarının, naftalen bileşiğini en 
yüksek aktivitede TEM12 ve TEM15 izolatlarının, piren bileşiğini en yüksek aktivitede TEM36 
ve TEM67 izolatlarının ve ham petrol örneğini ise en yüksek aktivitede TEM27 ve TEM40 
izolatlarının parçaladığı bulunmuştur.

Parçalama kapasitesine sahip izolatların moleküler biyolojik olarak tanılanması sonucunda, 
hidrokarbon bileşiklerini parçalama kapasitesine sahip maya türlerinden bazılarının Candida 
davisiana, Cryptococcus albidus, Cryptococcus diffluens, Cryptococcus uzbekistanensis, Pichia 
kudriavzevii ve Rhodotorula glutinis olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Çalışma, Dünya genelinde çevresel kirlilik açısından büyük bir sorun haline gelen petrol 
hidrokarbonlarını parçalama kapasitesine sahip maya strainlerinin elde edilmesi açısından önemlidir. 
En yüksek parçalama kapasitelerine sahip olan maya strainlerinin, daha ileriki çalışmalarda çevre 
kirliliğinin önlenmesi açısından girişimcilere kaynak teşkil edebileceği düşünülmektedir.
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