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Amaç: Son yıllarda enerji kaynaklarının azalması ve küresel ısınmanın artması alternatif enerji 
kaynakları arayışına sebep olmuştur. Alternatif kaynaklardan biri olan çok çeşitli yağlardan 
üretilebilen çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Bu çalışmada biyodizel üretimi için yeni bir 
hammadde olarak fungal lipidlerin kullanılabilirliği araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada yüksek lipid üretme kapasitesine sahip olduğu bilinen 
Fusarium semitectum, Fusarium culmorum ve Fusarium proliferatum türleri ile biyodizel üretimi 
araştırılmıştır. Kültürasyon süresince farklı karbon ve azot kaynaklarının lipid üretim kapasitesi 
üzerine etkisi incelenerek maksimum lipid üretimi araştırılmıştır. Biyodizel üretiminde yağ/alkol 
oranının ve katalizör miktarının etkisi incelenerek optimizasyon sağlanmıştır. Ardışık yıkama 
işlemi ile oluşan gliserol ve sabun kalıntıları uzaklaştırılmış ve biyodizelin fiziksel ve kimyasal 
karakterizasyonu özgül ağırlık, karbon kalıntısı, kinematik vizkozite, parlama noktası, kükürt oranı 
analizleri ile belirlenmiştir.

Bulgular: Tüm biyokütleler için 5.5-6.0 ve 7.5-8.0 pH aralıklarında düşük lipid üretimi, pH 6.5-7.0 
aralığında ise yüksek lipid üretimi gözlenmiştir. En yüksek lipid üretimi Fusarium proliferatum ile 
24.96g/L olarak bulunmuştur. pH değerinin 5.0’dan 7.0’a arttırılması ile lipid üretim kapasitesinin 
Fusarium proliferatum için 1.56, Fusarium semitectum için 1.48, Fusarium culmorum için ise 1.51 
kat arttığı belirlenmiştir. Fusarium semitectum ile lipid üretiminde en yüksek üretim kapasitesi 
dekstroz varlığında 15.38 g/L olarak, en düşük üretim ise yine mannitol varlığında 4.7 g/L 
olarak bulunmuştur. Fusarium culmorum biyokütlesi ile lipid üretim kapasitesi laktoz varlığında 
maksimum düzeye ulaşmıştır. Sükroz varlığında ise tüm biyokütleler arasında minimum düzey 
olan 4.5 g/L lipid üretimi gözlenmiştir. Tüm fungal biyokütlelerden elde edilen lipitler biyodizel 
üretiminde kullanılmıştır. Biyodizel karakterizasyonu sonrasında vizkozite, parlama noktası, kükürt 
oranı gibi parametrelerin dizel yakıt değerlerine yakın olduğu bulunmuştur.
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Amaç: Biyobozunur özellikte poli (laktid-ko-glikolid) mikrokürelerinin canlı sistemlerde 
kullanılabilirliği oldukça yüksektir. Bu tür malzemelerin uygulama sonrası vücuttan alınması için cerrahi 
işleme ihtiyaç duyulmaması önemli bir avantajdır. Bu çalışmada hiperkolestrolemi tedavisine yeni 


