
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

163

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. 
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İnkübasyon süresi sonunda 6000 r.p.m’de 10 dakika santrifüj edilerek hücreler uzaklaştırılmış 
süpernatanttan yüzey tansiyometre ile yüzey gerilimi ölçümü yapılmıştır. 

Bulgular: Yapılan ölçümlere göre yüzey geriliminin belirlenen en küçük değerinin alındığı 7. 
besiyeri bileşimi optimum besiyeri bileşimi olarak belirlenmiştir. Besiyeri bileşimi (g/L): Glikoz 
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Teşekkür: Araştırmada yapılan yüzey gerilimi ölçümleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya 
Bölümü Polimer Araştırma Laboratuvarında yapılmıştır. Çalışma süresince destek olan Prof.Dr. 
Vural Bütün ve Arş.Gör. Cansel Tuncer’e teşekkür ederiz.
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Amaç: Bu çalışmada, OBCC 5014 izolatının farklı tarımsal atık ve kültür tiplerinde, ligninolitik 
enzim üretim yeteneği araştırılmıştır. En iyi tarımsal atık ve kültür tipi belirlendikten sonra hücre 
immobilizasyonu yöntemiyle enzim üretiminin arttırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü 
Basidiomycetes Kültür Koleksiyonundan (OBCC) temin edilmiştir. En iyi enzim üretim 
koşullarının belirlenmesi amacıyla 3 farklı atık tipi (buğday kepeği, çay atığı, portakal kabuğu) 
3 kültür tipinde (katı faz, statik ve derin) 20 gün süresince ligninolitik enzim aktivitesi, protein, 
glikoz, pH gibi inceleme parametreleri ölçülmüştür. İzolatın enzim üretimini artırmak için dört 
farklı taşıyıcı (poliüretan köpük, pomza taşı, fiber bulaşık süngeri ve Na-alginat kürecikleri) test 
edilmiştir. Taşıyıcılar 0,5 cm3 boyutunda hazırlanarak makrofungus hücrelerinin immobilize olması 
sağlanmıştır. Hücre immobilizasyonu sağlanan taşıyıcılar portakal atığı bulunan enzim üretim 
ortamına aşılanarak 20 gün derin kültürde inkübe edilerek bahsedilen inceleme parametreleri 
açısından değerlendirilmiştir. Kullanılan makrofungus izolatı rDNA-ITS diziliminin GenBank: 
www.ncbi.nlm.nih.gov veri tabanına kayıtlı makrofungus suşları ile benzerlik oranlarının 
belirlenmesi yolu ile tanımlanmıştır.

Bulgular: OBCC 5014 izolatının her üç ligninolitik enzimi de değişik seviyelerde ürettiği, ancak diğer 
enzimlere oranla mangan peroksidaz (MnP) enzimini daha yüksek seviyede ürettiği belirlenmiştir. 
En yüksek MnP aktivitesi derin kültür yöntemi ile, portakal kabuğu ortamında, inkübasyonun 

17. gününde, 1791,8±158,6 u/L olarak belirlenmiştir. Test edilen taşıyıcı tiplerinden fiber bulaşık 


