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Oleik asit (18:1), Linoleik asit (18:2) ve Linolenik (18:3) yağ asiti miktarı karşılaştırıldığında 
ise Yılan burçağın’da tüm bu yağ asitlerinin çok daha fazla miktarlarda bulunduğu belirlendi. 
Bitki örneklerinin vitamin ve fitosterol içerikleri karşılaştırıldığında; R tokoferol düzeyinin bitki 
örnekleri arasında farklılık göstermediği saptandı. D

3 
vitamininin Yılan burçağı’nda belirgin oranda 

fazla olduğu gözlemlendi. Alfa tokoferol içeriğinin Yoğurtotu’nda kısmende olsa daha yüksek 
olduğu belirlendi. K

1
 vitamin düzeyleri karşılaştırıldığında Yılan burçağı’nda belirgin oranlarda 

daha fazla bulunduğu saptandı. Stigmasterol ve Ergosterol miktarlarının ise Yılan burçağı’nda daha 
fazla oranlarda olduğu, buna karşılık Betasitosterol içeriğinin Yoğurtotu’nda daha fazla olduğu 
gözlemlendi.

Sonuç ve Tartışma: Yoğurtotu (Galium aparine) ve Yılan burçağı (Dracunculus vulgaris) bitki 
örneklerinin farklı oranlarda yağ asiti, lipofilik vitaminler ile sterolleri içerdikleri belirlendi. 
Bitki örnekleri arasındaki içerik farklılıklarının ise bitki türleri arsındaki farklılıklardan 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
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Amaç: Afyonkarahisar’daki sıcak su kaynağından izole edilen bakterinin termofilik olması ve 
termofillerin ürettiği enzimlerin raf ömürlerinin diğerlerine göre oldukça uzun olması ve daha 
yüksek sıcaklıklarda biyokimyasal reaksiyonları katalizleyebilmesi gibi bazı özelliklerinden dolayı 
bu bakteriden ksilanaz enzim üretimi ve karakterizasyonu gerçekleştirildi.

Gereçler ve Yöntemler: İzole edilen bakteri %1’lik ksilan içeren nutrient agarda üretilip 
biyokimyasal testleri yapıldı. Bakterinin optimum üreme zamanı, sıcaklığı ve pH’sına bakıldı. Bu 
işlemden sonra maksimum ksilanaz üretim koşulları tespiti yapıldı. Enzim üretimi üzerine azot ve 

karbon kaynaklarının etkisi denendi. 

Bulgular: Anoxybacillus sp. bakterisinin Gram pozitif, basil (çubuk) şeklinde ve ksilan ortamında 
ksilanaz enzimi ürettiği gibi özellikleri yapılan biyokimyasal testlerde belirlendi. Bakterinin 
optimum üreme zamanı 48. saat, 55 °C ve pH 7.0 olarak belirlendi. Maksimum ksilanaz üretimi 
zamanı 48. saat ve pH 7.0 olarak tespit edildi. Tripton, sodyum sitrat ve maya özütünün enzim 
üretimini stimüle ettiği gözlemlendi. Yapılan farklı sıcaklık ve pH’larda maksimum enzim 
aktivitesinin 60 °C, pH’sının ise 7.0 olduğu belirlendi. 

Sonuç ve Tartışma: Termofilik mikroorganizmadan elde edilen ksilanazın kağıt, gıda ve hayvan 
yemi endüstrileri gibi önemli alanlarda kullanılması ve enzimin termostabil olması, ortamda bulunan 
değişik denatüre edici şartlara karşı yüksek tolerans göstermesi nedeniyle enzim teknolojisi açıdan 
kullanılabilir özellikte olduğunu göstermektedir.
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