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Fungal Lipid Üretiminde Optimizasyon ve Biyodizel Üretimi
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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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Kolesterol Gideriminde Kullanılabilirliği 

Figen Çiçek, Emine Yalçın, Birgül Gür, Kültiğin Çavuşoğlu, Melek Aydoğan
Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Giresun

figencicekk@hotmail.com

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 
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bir yaklaşım olarak siklodekstrin tutuklanmış biyobozunur poli (laktid-ko-glikolid) mikrokürelerinin 
sentezi, karakterizasyonu ve in vivo kolesterol gideriminde kullanılması hedeflenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Biyobozunur özellikteki poli (laktid-ko-glikolid) kopolimeri 
polimerizasyon yöntemi ile farklı komposizyonlarda sentezlenmiş ve siklodekstrin tutuklanarak 
biyomalzemenin kolesterole karşı afinitesi arttırılmıştır. In vivo kolesterol gideriminde kullanılacak 
olan siklodekstrin tutuklanmış poli (laktid-ko-glikolid) mikrokürelerinin biyouyumluluk özellikleri 
hemoliz ve kan proteinleri adezyonu testleri ile incelenmiştir. Karakterizasyon çalışmaları sonrasında 
mikroküreler in vivo kolesterol uzaklaştırılmasında kullanılmıştır. In vivo mikroküre enjeksiyonu 
sonrasında albino farelerden alınan kan örneklerinde yüksek dansiteli kolesterol (HDL), düşük 
dansiteli kolesterol (LDL), total kolesterol (TC), trigliserit (TG) düzeyleri incelenmiştir.

Bulgular: Tüm poli (laktid-ko-glikolid) kopolimeri komposizyonları düşük hemoliz ve protein 
adezyonu göstermiştir. İn vivo çalışmalar için poli (laktid-ko-glikolid) mikrokürelerinin Swiss 
Albino farelere intravenöz yolu ile enjeksiyonu gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç: Mikroküre enjeksiyonu sonrasında HDL, LDL, TC, TG düzeylerinin mikroküre enjeksiyonu 
yapılmayan kontrol grubu farelere kıyasla önemli derecede azaldığı belirlenmiştir. 
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Amaç: Çeşitli biyolojik katalizörlerin tekstil boyalarının gideriminde kullanımı önemli bir alternatif 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygulamanın en önemli avantajı çevre dostu biyolojik katalizörlerden 
yararlanılmasıdır. Çalışmamızın temel amacı yeni izole edilmiş P. ostreatus fungusunun tekstil 
boyalarının gideriminde kullanımının araştırılması ve olası yeni bir biyokatalizörün önerilmesidir. 

Gereçler ve yöntemler: Çalışmada kullanılan beyaz çürükçül fungus Malatya’dan toplandıktan 
sonra agar ortamında saf kültür olarak izole edilmiştir. Fungus belirli sürelerde pasajlanarak taze 
kültür olarak muhafaza edilmiştir. Boyarmadde gideriminde kullanılacak fungal malzemenin elde 
edilmesi amacıyla fungus sıvı besiyerinde üretilmiş ve daha sonra da uygun koşullarda toz haline 
getirilmiştir. Bu şekilde hazırlanmış fungus çalışmanın tüm aşamalarında kullanılmıştır. Çalışmada 
tekstil boyamada yoğun olarak kullanılan indigo ve reaktif boyaların giderimi çalışılmıştır. 
Fungusun boyarmadde giderim kapasitesi optimize edilmiştir.

Bulgular: Kullanılan fungus boyarmaddeleri etkili bir şekilde gidermiştir. Bununla birlikte, 
fungusun giderim kapasitesi boyarmaddeye bağlı olarak değişmiştir. Bu fungusun boyarmadde 
giderim kapasitesi optimum koşullarda % 90’a ulaşabilmektedir. 


