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Gereç ve Yöntemler: Triticum durum Desf. cvs. “Kunduru 1149”, “Kızıltan 91”, “Mirzabey 2000” 
ve “Ç 1252” makarnalık buğday çeşitlerine ait henüz kınından çıkmayan başaklar 0 gün (soğuk ön 
işlemsiz) ve 7 gün +4°C’de buzdolabında soğuk ön işleme alınmıştır. Anterler 190-2 ve C17 sıvı 
kültür ortamlarına yerleştirilmiş ve kallus oluşumu için kültürlerin inkübasyonu 28°C’de, ışıksız 
ortamda yapılmıştır. Meydana gelen kallus miktarı ve anter cevabı her çeşit için ayrı ayrı sayılmış, 
elde edilen kallusun anter sayısına oranı ile % değer bulunmuştur.

Bulgular: 7 gün soğuk ön işlem süresinin tüm genotiplerin anter cevabı ve kallus oluşumu üzerine 
ön işlemsiz uygulama ile karşılaştırıldığında daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. ‘Kızıltan 91’ve 
‘Mirzabey 2000’çeşitlerinde soğuk ön işlemsiz uygulamada anter cevabı sırasıyla % 57.22 ve % 
51.63 iken 7 günlük soğuk ön işlem uygulamasında bu oran önemli derecede artmış ve % 84.53 ve 
% 68.02 olmuştur (P<0.01). “Kunduru 1149”da soğuk ön işlemsiz uygulamada % 13.79 olan kallus 
üretimi soğuk ön işlemli uygulamada % 31.07’ye yükselmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada, daha önce yapılan çalışmalara paralel olarak başaklara +4°C’de 7 
gün yapılan soğuk ön işlemin anter cevabı ve kallus oluşumunu önemli derecede arttırdığı belirlenmiştir. 
Kallus oluşumundaki artış en fazla % 17.28 ile “Kunduru 1149” çeşidinde meydana gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, soğuk ön işlem, anter cevabı, kallus oluşumu
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Amaç:Petrokimya endüstrisi atık sularında bulunan piren poliaromatik hidrokarbonunu parçalama 
yeteneğinde olan mikroorganizmaların belirlenmesi. 

Gereçler ve Yöntemler: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Biyolojik arıtım tesislerinden arıtımın 
iyi olduğu çeşitli dönemlerden alınan aktif çamur örnekleri homojen hale getirilip 10-4’e kadar 
seyreltildikten sonra 50 ml’lik steril Bushnell Hass Petroleum besiyerine referans hidrokarbon 
çözeltisi 100 ppm olacak şekilde aktarılmıştır. Bushnell Hass Petroleum besiyerinde piren 
konsantrasyonu 100 mg\L olan erlenler 25oC’de dört hafta inkübasyona bırakılmıştır. Her 
hafta referans hidrokarbon içeren taze besiyerine pasajlama yapılarak organizmaların üretimi 
sağlanmıştır. İnkübasyon sonunda erlenlerde büyüyen izolatların piren ’i parçalama yeteneğine 
bakmak için HPLC analizi yapıldı. 

Bulgular: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Biyolojik arıtım tesislerinden alınan aktif çamur 
örneklerinin dört haftalık inkübasyonu sonucunda elde edilen faklı mikroorganizmaların 
biyodegradasyon etkinliği HPLC analizi ile belirlenmiştir. 100 ppm piren HPLC analizi sonucunda 
P5 olarak kodlanan organizmanın 11 gün sonunda parçalandığı gözlenmiştir. 

Sonuç: Yapılan bu çalışma ile piren parçalama kapasitesinde olan mikroorganizmaların belli bir 
taşıyıcı ile aktif çamur sistemine ilavesi sonucunda yerli populasyonun biyolojik çeşitliliğinin 
ve metabolik aktivitesinin arttırılması hedeflenmiştir. Dört haftalık inkübasyon sonucunda pireni 
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biyoparçalama yeteneğine sahip 4 farklı mikroorganizma belirlenmiştir. Daha sonra elde edilen 
bu farklı mikroorganizmaların HPLC analizi sonucu biyoparçalama etkinlikleri belirlenmiştir. P5 
olarak kodlanan organizmanın HPLC denemelerinde 4. gün sonunda pireni yaklaşık %40 oranında 
parçaladığı gözlenmiştir. Bu organizmanın 11. günün sonunda ise pireni tamamen parçaladığı 
gözlenmiştir. Biyodegradasyon etkinliği olduğu belirlenen izolat P5’in morfolojik , kültürel ve 
biyokimyasal testlere ilave olarak  yapılan DNA dizi analizi sonucu Aeromonas media olduğu 
belirlenmiştir. Poliaromatik hidrokarbonların biyoparçalanması ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda 
poliaromatik hidrokarbonların biyoparçalanmasının uzun bir süreç olduğu belirlenmiştir. 
Ancak bizim çalışmamızda bir poliaromatik hidrokarbon olan piren biyoparçalanmasının diğer 
poliaramatik hidrokarbonlara göre daha kısa bir sürede olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyodegradasyon, HPLC, piren, poliaromatik, aktif çamur

Teşekkür: Santez 00639 STZ 2010-2 no’lu proje desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Bu derleme çalışmasında, günümüzde birçok ülkede yaygın olarak tüketilen ve klinik 
uygulamalarda kullanılan probiyotiklerin, faydalarının yanı sıra riskleriyle ilgili detaylı araştırmalar 
yapılması gerektiği vurgulanmış ve klinik uygulamalardaki olası riskler özetlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Probiyotiklerin risklerine dair yapılan çalışmalarda; probiyotiklerin 
bakteriyemi, sepsis ve endokardit hastalıklarına sebep olabildikleri, sahip oldukları antibiyotik 
direnç genlerini gastrointestinal (GI) sistem florasına aktarabildikleri ve GI sistem üzerinde toksik 
veya metabolik etki gösterebildikleri belirtilmiştir. Belirtilen bu faktörler içerisinde üzerinde 
en fazla durulan risk faktörü ise sepsistir. Probiyotiklerin sebep olduğu sepsis oluşumuyla ilgili 
major ve minör risk faktörleri belirlenmiş ve bu faktörler sağlıklı ve hasta gruplarında deneysel 
çalışmalarla değerlendirilmiştir. İmmün sistemi baskılanmış olan veya malignite görülen kişiler ve 
prematüre bebekler major risk faktörleri grubundadır. 

Bulgular: Probiyotiklerle ilişkili risk faktörlerinin araştırılması sonucu; prematüre bebeklerde LGG 
(Lactobacillus rhamnosus GG) takviyesinin bakteriyemiye neden olduğu ve kalp cerrahisinden 
sonra ise endokarditin gelişebileceği gösterilmiştir. Ayrıca stafilokoklar ve enterokoklar gibi 
vankomisine dirençli mikroorganizmaların antibiyotik direnç genlerini aktarma olasılığının yanı 
sıra enfeksiyonlara neden olduğu, bununla beraber bazı laktobasillerin ve bifidobakterilerin 
bağırsak mukus tabakasında aşırı degredasyona sebep olduğu belirtilmiştir. Kemoterapi gören 
hastaların veya AIDS gibi immün sistemle ilgili hastalığı olan kişilerin probiyotikleri tükettikten 
sonra bağırsak enfeksiyonları riskiyle karşı karşıya kaldığı ve immün sistemi zayıflamış kişilerde 
uygun probiyotik suş seçilmediği takdirde mantar enfeksiyonlarına yakalanma riskinin yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. İlaveten, probiyotik intoleransının immün sistemin aşırı uyarılmasına 
yol açabileceği ve immünsupresif ilaçlar ile etkileşiminin yaşamı tehdit eden komplikasyonları 
tetikleyebileceği gösterilmiştir. Bazı durumlarda ise probiyotiklerin ciddi sindirim sorunları, 


