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ml’den 9,44 log cfu/ml’ye yükseltmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda sonikasyon, sıcaklık, pH, 
ve çeşitli enzimlerin BGD aktivitesini düşürmediği belirlenmiştir. Ticari uygulamalar için BGD 
molekülünün saklama koşullarındaki durumu da araştırılmıştır.

BGD aktivitesi inülin prebiyotiğinin etkisi ile karşılaştırıldığında propiyonik asit bakterilerinin 
bifidobakterilerin gelişimini inülin prebiyotiğine göre daha fazla artırdığı belirlenmiştir.

Sonuç: Propiyonik asit bakterilerinin bifidobakterilerin gelişimini düzenleyici etkisi ile Türkiye’de 
yapılmış bir çalışma henüz bulunmamaktadır ve bu çalışma bu bakımdan bir ilk olmuştur. Çalışma 
sonucunda BGD aktivitesinin suşlara göre değişken olduğu belirlenmiştir. BGD aktivitesinin 
inülinden yüksek çıkması BGD moleküllerinin prebiyotik olarak kullanılabileceğini, sıcaklık, pH, 
sonikasyon ve enzimlerden etkilenmemesi bu molekülün protein, lipid ya da nükleik asit yapısında 
olmadığını ve gıda uygulamaları sırasında aktivitesini kaybetmeden korunacağını göstermektedir. 
Bu sayede propiyonik asit bakterileri gıda ürünlerinde etkili bir prebiyotik olarak kullanılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Propiyonik asit bakterileri, bifidobakteriler, bifidobakterilerin gelişimini 
düzenleyici etki (BGD), inülin, prebiyotik.

Teşekkür: Bu çalışma, “Gazi Üniversitesi BAP 46/2011-02 kodlu proje” desteğiyle gerçekleştiril-
miştir.

SC–018

Ksilanaz Üreticisi Mikroorganizmaların Topraktan İzolasyonu 
MALDI-TOF Yöntemiyle ve 16S rDNA Dizi Analiziyle Tür Teşhisi 

aSema Bilgin Şentürk, aBilge Hilal Çadırcı, aYakup Ulusu, aİsa Gökçe
aGaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Tokat,

sema.bilginsenturk@gop.edu.tr

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ksilanaz üreticisi mikroorganizmaların, topraktan izole edilerek hem 
MALDI-TOF yöntemiyle hem de 16S rDNA dizi analiziyle tanılanmasıdır.

Gereçler ve Yöntemler: Ksilanaz üreticisi mikroorganizmaların izolasyonu için örnekleme 
yapılacak en uygun ortamların, tomruk depoları, küçük baş, büyük baş hayvancılık ve kanatlı 
hayvan besiciliği yapılan besi çiftlikleri olduğu düşünülmüştür. Bu nedenle bu yerlerden toplam 9 
toprak örneği steril kaplara alınarak laboratuara getirilmiş, ksilanaz üreticisi mikroorganizmaların 
izolasyonunda kaynak olarak kullanılmıştır.

Ksilanaz üreticisi mikroorganizmalar nitel olarak belirlenmiştir. Nitel ölçümler, ksilanaz substratı 
olan birchwood xylan kullanılarak gerçekleştirilmiştir. pH’sı 4,8 olan PCA ve ISP2 besi yerlerinde 
üreyen organizmalar pH’sı 4,8 olan 500’er µl’lik sıvı PCA besi yerine inoküle edilerek 250 rpm’de, 
37°C’de yaklaşık 30 saat ön inkübasyon ile aktive edilmiştir. Yaklaşık 30 saat boyunca aktive 
edilmiş kültürler, 9000 rpm’de 1 dk santrifüjlenerek üstteki sıvı kısmın 200 µl’si uzaklaştırılmıştır. 
Peletin çözünmesi sağlandıktan sonra derişikleştirilmiş mikroorganizmalardan 15’er µl, ksilanlı 
ksilanaz aktivite tarama ortamına spotlanmış ve 37°C’de üreme gözleninceye kadar inkübe 
edilmiştir. İnkübasyondan sonra zon oluşturan koloniler ksilanaz üretici mikroorganizma olarak 
belirlenmiştir. Ksilanaz üreticisi mikroorganizmalar hem MALDI-TOF yöntemiyle hem de 16S 
rDNA dizi analiziyle tanılanmıştır.
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Bulgular: 9 farklı yerden alınan toprak örneklerinden toplam 71 mikroorganizma izole edildi. Elde 
edilen 16 izolattan 7 tanesi hidroliz zonu verdi. 16s rDNA analizi için DNA, kültürden izolasyonu 
yapıldıktan sonra Unv-Bac-27F, Unv-Bac-1525R primerleri kullanılarak PCR ile çoğaltıldı. Elde 
edilen PCR ürünleri %1’lik agaroz jelde 100 mA’de yürütüldüğünde 1499 bp’lik DNA fragmentleri 
elde edildi. DNA dizileme sonucu elde edilen kromatogramlar Finch TV programı kullanılarak 
okundu. Elde edilen dizilerin, NCBI veri bankasındaki BLAST programı kullanılarak benzerlik 
gösterdiği türler belirlendi. Benzerlik gösterdikleri türler ile uzaklıkları MEGA 4 programı 
kullanılarak clustalW programına göre sıralandı ve soy ağaçları çizildi.

Sonuç: Ksilanaz üreticisi mikroorganizmalar, hem MALDI-TOF yöntemiyle hem de 16S rDNA 
dizi analiziyle tanılanmış olup aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Koloni Kodu MALDI-TOF 16s rDNA

6 Bacillus subtilis Bacillus subtilis

10 Rahnella aquatilis Rahnella aquatilis

11-A Bacillus subtilis Bacillus subtilis

11-B Pseudumonas monteilii Pseudumonas sp.

12 Bacillus koreensis (Güvenilir okuma değil) Bacillus ginsengihumi

66 Enterococcus faecalis Enterococcus sp.

68 Candida lambica Maya

Anahtar Kelimeler: Ksilanaz, 16S rDNA, MALDI-TOF
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Amaç: Hidrokarbon kirliliği bulunan bir topraktan izole edilmiş ve biyosürfektan üretim yeteneği 
olduğu Drop-Collapse yöntemi ile belirlenmiş bir izolatın gereksinim duyduğu optimum besiyeri 
bileşiminin belirlenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Yöntem ve Gereçler: Eskişehir’de hidrokarbon benzeri bileşiklerce kirlenmiş topraktan alınan bir 
dizi örnekten izolasyon çalışması yapılmıştır. Elde edilen izole mikroorganizmalar Drop Collapse 
Yöntemi ile biyosürfektan üretim yeteneklerine göre taranmıştır. Etkin üretici olduğu gözlemlenen 
bir izolat için Plackett Burman istatistiksel deney tasarım yöntemine göre, optimum besiyeri 
bileşimi araştırılmıştır. Bu bağlamda 11 farklı besiyeri bileşeni için bir alt bir de üst limit olmak 
üzere iki farklı miktar belirlenmiş ve tüm bu bileşenler ve miktarları Plackett Burman Yöntemi ile 
istatistiksel olarak kombine edilerek 12 farklı besiyeri bileşimi elde edilmiştir. Her bir besiyerine 
%1 oranında aktif sıvı kültürden aşılama yapılarak 35°C’de 24 saat süre ile inkübe edilmiştir. 


