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Amaç: Bu çalışmada, fermentasyon ortamlarında azot kaynağı olarak kullanılan mısır maserasyon 
sıvısı HCl asit ile hidrolize edilmiş ve bu hidrolizatın bakteri sayım işlemlerinde pepton kaynağı 
olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Mısır maserasyon sıvısı 6N HCl ile 121oC’de 60 dakika hidrolizasyona 
bırakılmış ardından iki farklı şekilde nötralize edilmiştir. Birinci nötralizasyon işleminde sadece 
NaOH kullanılırken, ikinci nötralizasyonda ise NaOH, KOH, Ca(OH)

2
 ve Mg(OH)

2
 bazları 

kullanılmıştır. Kurutulan mısır maserasyon hidrolizatları, öğütülerek toz haline getirilmiş (MMT) ve 
besiyeri, nutrient agar içeriğinde bulunan pepton yerine farklı konsantrasyonlarda MMT eklenerek 
hazırlanmıştır. İnokulüm için et, süt, su ve toprak örneklerinden seri dilüsyonlar hazırlanmış 
ve dökme plak metodu ile ekim yapılmıştır. Sayımlar 24, 48 ve 72 saat inkübasyondan sonra 
gerçekleştirilerek, mikroorganizma üretme potansiyelleri nutrient agardan elde edilen sonuçlarla 
karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Denemeye alınan iki farklı hidrolizatdan elde edilen koloni sayım sonuçları, kullanılan 
örnek çeşidine göre farklılık göstermiştir. Nutrient agar ortamındaki pepton miktarına eşit oranda 
MMT kullanıldığında; et ve su örneklerinde ikinci nötralizasyon, toprak örneklerinde ise birinci 
nötralizasyon sonucu elde edilen hidrolizat ile kontrol arasındaki farkın istatistiki olarak önemsiz 
(p<0,05) olduğu bulunmuştur. Süt örneğinde ise, nutrient agar ortamı daha uygun bulunmuş ve 
bunu ikinci nötralizasyonla elde edilen MMT izlemiştir. Ancak 4,6 g/l birinci nötralizasyonla elde 
edilen MMT kullanıldığında, kontrol ortamıyla aradaki farkın istatistiki olarak önemsiz (p<0,05) 
olduğu bulunmuştur. Yapılan optimizasyon çalışmalarında, ikinci nötralizasyon işlemi ile elde 
edilen MMT’nin 5.6 g/l, birinci nötralizasyon işlemi ile elde edilen MMT’nin ise ekimi yapılacak 
numunenin çeşidine göre 4,6 ile 9,2 g/l arasında pepton kaynağı olarak besiyerine katılması 
durumunda nutrient agarla aynı ya da daha iyi sonuçlar verdiği bulunmuştur (p<0,05). 

Tartışma ve Sonuç: Karışık bazik solüsyonla nötralizasyon sonucu elde edilen MMT, sadece 
NaOH ile elde edilen MMT’ye göre daha az miktarlarda daha iyi sonuçlar vermiştir. Bu durum 
muhtemelen karışık solüsyonda bulunan bazlardan gelen K, Ca ve Mg elementlerinin, kullanılan 
asidin Cl grubu ile birleşerek KCl, CaCl ve MgCl gibi temel besiyeri bileşenlerini kendiliğinden 
karşılamasından kaynaklanmaktadır. 

Bu çalışma ile mısır maserasyon sıvısından elde edilen asit hidrolizatının, mikroorganizma 
sayımında pepton kaynağı olarak kullanılabileceği gösterilmiştir.
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