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kayda rastlanmıştır. Bu türün G. mellonella üzerindeki entomopatojenitesi ilk kez tespit edildi. 
Myriodontium keratinophilum’un da entomopatojenik olduğu ilk kez bu çalışmada belirlendi. 
Virulansın türden türe, hatta suştan suşa dahi değişebilmesi, mikrobiyal mücadele çalışmalarında 
kullanılabilmeleri açısından belirtilen izolatları ümit verici hale getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gryllotalpa gryllotalpa, Entomopatojenik fungus, Mikrobiyal mücadele

Teşekkür: Fungusların morfolojik karakterizasyonundaki katkılarından dolayı Dr. Richard A. 
Humber (USA)’a, enfekte böceklerin toplanması ve Galleria larvalarının sağlamasında yardımcı 
olan Zeynep Erbaş’a teşekkür ederiz. 
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Amaç: Pamukkale termal bölgeden izole edilen Lysinibacillus cinsi bakterinin Cr(VI) indirgemesi 
ve alginik asit, glukuronik asit, galakturonik asit, sitrik asit ve humik asit gibi asit polisakkaridlerin 
krom indirgemeye etkileri araştırılarak, krom konsantrasyonu, başlangıç inokulasyon oranı, sıcaklık 
ve pH gibi faktörlerin krom indirgeme üzerine etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: 100 mg/L Cr(VI) içeren 100 ml toplam hacme sahip TSB besiyerinde 
L. fusiformis B26 bakterisinin krom indirgeme yeteneği doğal organik asitlerin (galaktronik, 
glukuronikt, alginik, sitrik ve humik asit) varlığında araştırılmıştır. Ayrıca pH (6.0-10.0), sıcaklık 
(40, 45, 50 oC), başlangıç krom konsantrasyonu (75, 100, 150 mg/L) ve başlangıç inokulasyon 
yüzdesinin (%2, %4, %6, %8) krom indirgemeye etkisi belirlenmiştir. Kültür örneklerindeki 
Cr(VI) konsantrasyonu, 6 saat ve/veya 12 saat aralıklarla kolorimetrik olarak 540 nm UV 
spektrofotometrede difenil karbazid metoduna göre ölçülmüştür. 

Bulgular: Çalışmada kullanılan organik asitler arasında L. fusiformis B26 bakterisinin Cr(VI) 
indirgemesini en fazla etkileyen humik asit (24 saat), en az etkileyenler ise galaktronik ve 
glukuronik asittir (48 saat). B22 bakterisi için organik asitlerin etki sırası; humik>sitrik≥alginik
>galaktronik≥glukuronik asit şeklindedir. Kullanılan organik asitler arasında sinerjik etkinin olup 
olmadığını belirlemek için galaktronik, glukuronik ve humik asit’in ikili ve üçlü kombinasyonları 
çalışılmıştır. %2 inokulasyon oranı ile ikili ve üçlü kombinasyonların tamamında 24 saatte 100 
mg/L Cr(VI) indirgenmiştir. Krom indirgemenin en iyi olduğu pH değeri 6.0 ve 7.0’dir. Galaktronik 
ve glukuronik asitli ortamda pH 6.0 ve 7.0’de inkübasyonun 48. saatinde bakteriyel Cr(VI) 
indirgemesi tamamlanmıştır. Humik asitli ortamda ise pH 6.0’ da 36, 7.0’de 24, 8.0 ve 9.0’da ise 
48 saatte indirgeme tamamlanmış olup, pH 10.0’da çalışılan ortamların hiçbirinde dikkate değer bir 
indirgeme olmamıştır. Başlangıç krom konsantrasyonu azaldıkça krom indirgemenin tamamlanma 
süresi kısalmıştır. 75 mg/L Cr(VI) 24 saatte, 100 ve 150 mg/L Cr(VI) 60 saatte indirgenmiştir. L. 
fusiformis B26 bakterisinin Cr(VI) indirgemesinin başlangıç inokulasyon yüzdesine bağlı olmadığı 
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%2, %4, %6 ve %8 başlangıç inokulasyonlarında kontrol grubu hariç çalışılan tüm ortamlarda krom 
indirgemenin tamamlanma sürelerinin aynı olduğu görülmüştür. Çalışılan sıcaklık derecelerinde ise 
en iyi krom indirgeme 50 oC’de gözlenmiştir.

Sonuç: L. fusiformis B26 bakterisi Cr(VI) indirgeme ve tolere etme kapasitesine sahip olup optimal 
krom indirgeme şartları; 50 oC, pH 7.0, %8 inokulasyon oranı ve humik asitli ortamdır. 

Anahtar Kelimeler: Cr(VI) indirgemesi, Lysinibacillus, Pamukkale Termal Bölge, Organik asit, 

Teşekkür: Bu çalışma “Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi” tarafından desteklenmiştir. (Proje No: 2010FBE026)
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Amaç:Ultrasonikasyon ve hardal tohumu kullanımı yolu ile çeşitli meyve sularının raf ömrünün 
arttırılması isimli çalışmamızda elma suyunda mikrobiyal yükü azaltmak için bu maddelerin 
kullanılacağı dozun saptanması, böylece raf ömrünü ısıl olmayan bir teknoloji olan ultrasonikasyonu 
kullanmak yoluyla ileride sanayide geniş ölçekli olarak üretimini kolaylaştırmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Akdeniz Bölgesi’nden(Göller yöresi) toplanan 15 kilogram 
elma oluşturmaktadır. Toplanan örnekler laboratuvara getirilerek, yıkanmış ve çürük olanlar 
ayıklanarak bir meyve sıkacağında sıkılmıştır. En iyi dozun saptanabilmesi için gruplar(sadece 
ultrasonikasyon, sadece hardal tohumu, ultrasonikasyon-hardal tohumu ve kontrol) oluşturulmuştur.

Bulgular: Çalışmamızda bir kontrol grubunun yanı sıra ultrasonikasyon uygulaması(her frekansa 
1, 3 ve 5 dakika ayrılmış olmak üzere, 20, 30, 40 ve 50 Hertz frekansta) ve hardal tohumundan da 
0.001, 0.002, 0.003 ve 0.004 mg/10 mL’lik miktarları elma suyuna eklemek üzere doz belirleme 
yapılmıştır. Öncelikli olarak elma sularında uygulanan doz denemeleri nutrient agar’da toplam 
mezofilik aerobik bakteriler için yapılmış ve ultrasonikasyon deneylerinde 50 Hz(hertz) frekanslık 
atma gönderilen elma sularında beş dakika süre ile elma suyunu muamele etme kontrole göre en 
uygun yöntem olarak karşımıza çıkmıştır. Hardal tohumu için de 1 litreye 0.4 gramlık doz en uygun 
doz olarak tespit edilmiştir. Hem hardal tohumu hem de ultrasonikasyon uygulaması yapılan elma 
sularında elde edilen sonucun 10-3’lük seyreltmede sıfır mezofilik aerobik bakteri olması, bileşik 
tekniğin yararlı olduğunu göstermiştir.

Sonuç: Kısaca ifade etmek gerekirse her bir uygulama grubu ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 
ikili uygulama grubunda ultrasonikasyon ve hardal tohumu bileşimi toplam aerobik mezofilik 
bakteri yükünü azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ultrasonikasyon, hardal tohumu, elma suyu.

Teşekkür: Bu çalışma, AİBÜ BAP 2011.03.01.454 numaralı proje desteğiyle gerçekleştirilmiştir.


