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bir yaklaşım olarak siklodekstrin tutuklanmış biyobozunur poli (laktid-ko-glikolid) mikrokürelerinin 
sentezi, karakterizasyonu ve in vivo kolesterol gideriminde kullanılması hedeflenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Biyobozunur özellikteki poli (laktid-ko-glikolid) kopolimeri 
polimerizasyon yöntemi ile farklı komposizyonlarda sentezlenmiş ve siklodekstrin tutuklanarak 
biyomalzemenin kolesterole karşı afinitesi arttırılmıştır. In vivo kolesterol gideriminde kullanılacak 
olan siklodekstrin tutuklanmış poli (laktid-ko-glikolid) mikrokürelerinin biyouyumluluk özellikleri 
hemoliz ve kan proteinleri adezyonu testleri ile incelenmiştir. Karakterizasyon çalışmaları sonrasında 
mikroküreler in vivo kolesterol uzaklaştırılmasında kullanılmıştır. In vivo mikroküre enjeksiyonu 
sonrasında albino farelerden alınan kan örneklerinde yüksek dansiteli kolesterol (HDL), düşük 
dansiteli kolesterol (LDL), total kolesterol (TC), trigliserit (TG) düzeyleri incelenmiştir.

Bulgular: Tüm poli (laktid-ko-glikolid) kopolimeri komposizyonları düşük hemoliz ve protein 
adezyonu göstermiştir. İn vivo çalışmalar için poli (laktid-ko-glikolid) mikrokürelerinin Swiss 
Albino farelere intravenöz yolu ile enjeksiyonu gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç: Mikroküre enjeksiyonu sonrasında HDL, LDL, TC, TG düzeylerinin mikroküre enjeksiyonu 
yapılmayan kontrol grubu farelere kıyasla önemli derecede azaldığı belirlenmiştir. 
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Amaç: Çeşitli biyolojik katalizörlerin tekstil boyalarının gideriminde kullanımı önemli bir alternatif 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygulamanın en önemli avantajı çevre dostu biyolojik katalizörlerden 
yararlanılmasıdır. Çalışmamızın temel amacı yeni izole edilmiş P. ostreatus fungusunun tekstil 
boyalarının gideriminde kullanımının araştırılması ve olası yeni bir biyokatalizörün önerilmesidir. 

Gereçler ve yöntemler: Çalışmada kullanılan beyaz çürükçül fungus Malatya’dan toplandıktan 
sonra agar ortamında saf kültür olarak izole edilmiştir. Fungus belirli sürelerde pasajlanarak taze 
kültür olarak muhafaza edilmiştir. Boyarmadde gideriminde kullanılacak fungal malzemenin elde 
edilmesi amacıyla fungus sıvı besiyerinde üretilmiş ve daha sonra da uygun koşullarda toz haline 
getirilmiştir. Bu şekilde hazırlanmış fungus çalışmanın tüm aşamalarında kullanılmıştır. Çalışmada 
tekstil boyamada yoğun olarak kullanılan indigo ve reaktif boyaların giderimi çalışılmıştır. 
Fungusun boyarmadde giderim kapasitesi optimize edilmiştir.

Bulgular: Kullanılan fungus boyarmaddeleri etkili bir şekilde gidermiştir. Bununla birlikte, 
fungusun giderim kapasitesi boyarmaddeye bağlı olarak değişmiştir. Bu fungusun boyarmadde 
giderim kapasitesi optimum koşullarda % 90’a ulaşabilmektedir. 
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Sonuç: Doğadan yeni izole edilmiş, çevre dostu olan ve besin olarak ta kullanılabilen P. ostreatus 
fungusu boyarmaddelerin gideriminde kullanılabilir. Bu tip bir fungusun bu amaçla kullanılması 
çevre dostu bir organizma olması açısından da önemli bir avantajdır.

Anahtar Kelimeler: P. ostreatus, boyarmadde giderimi, tekstil boyası 
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desteklediği için teşekkür ederiz.
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Amaç: Bu çalışmada, Erzurum ve çevresinden toplanan iki farklı liken türünden elde edilen asit 
hidrolizatının, bazı mikrofungusların biyomas üretiminde maya ekstraktı yerine kullanılabilirliği 
araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Umbilicaria vellea ve Ramalina polymorpha türleri kurutularak un 
haline getirilmiş ve kütlece eşit oranda karıştırılarak kullanılmıştır. Bu karışım, 2N ve 6N olarak 
hazırlanan, iki farklı H

2
SO

4
 çözeltisinde, 90oC’de 3,5 saat hidroliz edilmiştir. Nötralizasyon işlemi 

için, 5N KOH, 5N Mg(OH)
2
 ve 5N Ca(OH)

2
 kullanılmış ve son pH 7’e ayarlandıktan sonra sıvı 

kısım kurutularak hidrolizat elde edilmiştir. Deneyler, 5gr/l pepton, 10 gr/l glikoz ve 2,5gr/l 
hidrolizat içeren sıvı besiyerlerinde gerçekleştirilmiştir. Kontrol olarak 2,5gr/l ticari maya ekstraktı 
kullanılmıştır. Hazırlanan besiyerleri, endüstriyel öneme sahip 5 farklı mikrofungus türünden 
hazırlanan 1ml (1x106 spor/ml) spor süspansiyonu ile inoküle edilmiş, ardından 30oC ve 150rpm’e 
ayarlı çalkalayıcıda 48 saat boyunca inkübasyona bırakılmıştır. Bu sürenin sonunda sıvı kısım 
atılarak, pelet sabit ağırlığa gelene kadar kurutulmuş ve sonuçlar gr/l cinsinden kaydedilerek, SPSS 
15 paket programında (p<0,05) değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hidrolizasyon sonucunda 2N derişimden 2NH, 6N derişimden 6NH ve bu iki hidrolizatın 
karıştırılarak kullanıldığı 2:6NH olmak üzere 3 çeşit hidrolizat elde edilmiştir. 2NH hidrolizatı 
kullanılan kültürlerde; Gliocladium roseum, Trichoderma harzianum ve Aspergillus niger 
funguslarının biyomas veriminde, maya ekstraktı ile diğer hidrolizatlara göre artış gözlenmiştir. 
Bunun yanında, Alternaria alternata’nın biyomas verimi kullanılan 3 farklı hidrolizatta da kontrole 
göre artmıştır. Penicillium expansum’da ise 2:6NH hidrolizatının kullanıldığı kültürler en iyi 
sonucu vermiştir. Genel olarak 2NH hidrolizatı biyomas verimi bakımından maya ekstraktına göre 
başarılı bulunmuştur. Diğer 6NH ve 2:6NH hidrolizatlarının kullanıldığı kültürler ise, 2NH’dan 
düşük fakat kontrolle aynı ya da daha yüksek biyomas verimine neden olmuştur. 2NH ve 6NH 


