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Amaç: Bir petrokimya endüstrisi atıksu arıtım tesisinden Floren biyoparçalama yeteneğinde 
olan izolatların belirlenmesi ve Acinetobacter sp. izolatının HPLC analizleri ile biyoparçalama 
etkinliğinin belirlenmesi.

Gereçler ve Yöntemler: Atıksu arıtım tesisinden alınan aktif çamur suyu ve yağlı atık çamur 
örnekleri, tek karbon kaynağı olarak 50mg/L oranında Floren içeren 50ml’lik steril Bushnell Haas 
Petroleum besiyerine eklenerek çalkalamalı inkübatörde 25 oC’ de 7 gün boyunca inkübasyona 
bırakılmıştır. İnkübasyon süresinin sonunda taze besiyerleri hazırlanarak pasajlama işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Pasajlama işlemi dört kez tekrarlanarak besiyerinde yalnızca referans 
hidrokarbonları parçalayabilen mikroorganizmaların gelişmesi sağlanmıştır. Bu ortamlardan 
kültürel ve moleküler yöntemlerle izole edilen Acinetobacter sp., HPLC analizleri için yeniden aynı 
oranda kimyasal madde içeren Bushnell Haas ortamlarına eklenerek inkübasyona bırakılmıştır. 
İnkübasyon süresi boyunca belirli aralıklarla örnekler alınarak floren miktarındaki azalmalar 
belirlenmeye çalışılmıştır. Floren biyoparçalama yeteneğinde olduğu belirlenen izolatların DNA 
izolasyonları yapılarak sekans analizine gönderilmiştir.

Bulgular: Pasajlamalar sonunda saflaştırılan izolat 218’in otuz gün sürdürülen HPLC analizleri, 
ortamda bulunan floren miktarında önemli miktarda düşme olduğunu göstermiştir. Izolat 218’in 
kültürel ve biyokimyasal testlerle ön tanılanması gerçekleştirildikten sonra moleküler tanılanması 
için sekans analizine gönderilmiştir.

Sonuç: Petrokimya endüstrisi atık su arıtım tesisinden alınan örneklerden kültürel ve biyokimyasal 
yöntemlerle çok sayıda izolat elde edilmiştir. Elde edilen izolatların HPLC sonuçları karşılaştırılarak 
biyoparçalama yeteneği en yüksek olan izolatlar seçilerek denemelere devam edilmiştir. Yapılan 
analizler sonucunda Izolat-218’in otuz günde floreni yaklaşık olarak %40 oranında parçaladığı 
görülmüştür. Kültürel analizler, mikrobiyal yükte ki artış ve spektrofotometrik analizler bu sonucu 
doğrulamaktadır. Deneme boyunca organizma eklenmeden bekletilen kontrol erleninde ki düşme 
de hesaba katılarak; biyoparçalanmanın mikroorganizma tarafından gerçekleştirilen miktarın 
gerçek oranına ulaşılmıştır. Yapılan kültürel, morfolojik ve biyokimyasal testlere ilave olarak kesin 
tanılamayı sağlayan sekans analizi sonucu izolat 218’in Acinetobacter sp. olduğu belirlenmiştir.
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