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Sonuç: Doğadan yeni izole edilmiş, çevre dostu olan ve besin olarak ta kullanılabilen P. ostreatus 
fungusu boyarmaddelerin gideriminde kullanılabilir. Bu tip bir fungusun bu amaçla kullanılması 
çevre dostu bir organizma olması açısından da önemli bir avantajdır.

Anahtar Kelimeler: P. ostreatus, boyarmadde giderimi, tekstil boyası 

Teşekkür: İnönü Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne 2011/42 no’lu projeyi 
desteklediği için teşekkür ederiz.
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Amaç: Bu çalışmada, Erzurum ve çevresinden toplanan iki farklı liken türünden elde edilen asit 
hidrolizatının, bazı mikrofungusların biyomas üretiminde maya ekstraktı yerine kullanılabilirliği 
araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Umbilicaria vellea ve Ramalina polymorpha türleri kurutularak un 
haline getirilmiş ve kütlece eşit oranda karıştırılarak kullanılmıştır. Bu karışım, 2N ve 6N olarak 
hazırlanan, iki farklı H

2
SO

4
 çözeltisinde, 90oC’de 3,5 saat hidroliz edilmiştir. Nötralizasyon işlemi 

için, 5N KOH, 5N Mg(OH)
2
 ve 5N Ca(OH)

2
 kullanılmış ve son pH 7’e ayarlandıktan sonra sıvı 

kısım kurutularak hidrolizat elde edilmiştir. Deneyler, 5gr/l pepton, 10 gr/l glikoz ve 2,5gr/l 
hidrolizat içeren sıvı besiyerlerinde gerçekleştirilmiştir. Kontrol olarak 2,5gr/l ticari maya ekstraktı 
kullanılmıştır. Hazırlanan besiyerleri, endüstriyel öneme sahip 5 farklı mikrofungus türünden 
hazırlanan 1ml (1x106 spor/ml) spor süspansiyonu ile inoküle edilmiş, ardından 30oC ve 150rpm’e 
ayarlı çalkalayıcıda 48 saat boyunca inkübasyona bırakılmıştır. Bu sürenin sonunda sıvı kısım 
atılarak, pelet sabit ağırlığa gelene kadar kurutulmuş ve sonuçlar gr/l cinsinden kaydedilerek, SPSS 
15 paket programında (p<0,05) değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hidrolizasyon sonucunda 2N derişimden 2NH, 6N derişimden 6NH ve bu iki hidrolizatın 
karıştırılarak kullanıldığı 2:6NH olmak üzere 3 çeşit hidrolizat elde edilmiştir. 2NH hidrolizatı 
kullanılan kültürlerde; Gliocladium roseum, Trichoderma harzianum ve Aspergillus niger 
funguslarının biyomas veriminde, maya ekstraktı ile diğer hidrolizatlara göre artış gözlenmiştir. 
Bunun yanında, Alternaria alternata’nın biyomas verimi kullanılan 3 farklı hidrolizatta da kontrole 
göre artmıştır. Penicillium expansum’da ise 2:6NH hidrolizatının kullanıldığı kültürler en iyi 
sonucu vermiştir. Genel olarak 2NH hidrolizatı biyomas verimi bakımından maya ekstraktına göre 
başarılı bulunmuştur. Diğer 6NH ve 2:6NH hidrolizatlarının kullanıldığı kültürler ise, 2NH’dan 
düşük fakat kontrolle aynı ya da daha yüksek biyomas verimine neden olmuştur. 2NH ve 6NH 
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hidrolizatlarının karıştırıldığı 2:6NH, biyomas verimini bakımından özellikle P. expansum için 
teşvik edici bulunmuştur (p<0,05). 

Sonuçlar ve Tartışma: Deneyler liken hidrolizatının maya ekstraktı yerine kullanılabilir 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte hidrolizasyon sırasında kullanılacak asit derişimi 
fungus türlerine göre değişmekle birlikte, özellikle 2N asit derişiminden elde edilen hidrolizatın 
kullanılması, maya ekstraktı ile eşit ya da daha fazla biyomas verimine neden olmaktadır. Diğer 
yandan düşük ve yüksek asit derişimlerinden elde edilen hidrolizatların karıştırılarak kullanılması 
bazı funguslar için teşvik edici olabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Asit hidrolizi, maya ekstraktı, Umbilicaria vellea, Ramalina polymorpha 
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Birçok mikroorganizma, karbon ve enerji kaynağı olarak işlev gören intrasellular (hücre içi) veya 
ekstrasellular (hücre dışı) polisakkarit sentezleyebilmektedirler. Selüloz, ksantan, dekstran, levan, 
süksinat, kitosan gibi sentezlenen bu polisakkaritler endüstriyel olarak kağıt, tekstil, kozmetik, 
medikal gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Hücre dışı polisakkaritlerden olan selüloz, kağıt 
başta olmak üzere pek çok endüstride kullanım alanına sahiptir. Selüloz Acetobacter, Rhizobium, 
Agrobacterium ve Sarcina gibi farklı bakteriler tarafından sentezlenebilmektedir (Jonas ve 
Farah,1998). Yapılan araştırmalar sonucunda selülozu en iyi üreten bakterinin asetik asit bakterisi 
olan Acetobacter xylinum olduğu bildirilmiştir(Yamada et al.,1997; Yamada, 2000; Cannon et al., 
1991). 

Yoğun olarak araştırılan bakteriyal selüloz, kimyasal olarak bitkisel selüloz ile aynı olmasına 
rağmen, bakteriyal selülozun moleküler yapısı ve fiziksel özellikleri bitkisel selülozdan farklıdır 
(Johnson ve Neogi, 1989).

Bakteriyal selülozun fibril yapısının bitkisel selülozunkine oranla %1 oranında daha ince, steril 
edilebilir, biyouyumlu, gözenekli, elastik ve elle tutulabilir olması bu nanomateryalin özellikle 
medikal alanda kullanımına olanak sağlamaktadır (Krystynowicz et al. 2000). Biyouyumlu 
nanomateryal olan bakteriyal selüloz suyu adsorbladığı için belli oranda nem içerir bu da yaraların 
daha hızlı iyileşmesini sağlar ayrıca yaralı bölgede ikincil enfeksiyonların oluşmasını engeller, 
yanan bölgedeki ısıyı adsorblayarak acıyı ve ağrıyı azaltır ve dokuda yaranın yayılmasını engeller. 
Bu nedenle durgun kültürde üretilen selüloz, yanık bölge üzerinde iyileştirici bir nanomateryal 
olarak kullanılabilmektedir (Bielecki et al., 2000). Bakteriyal selüloz pellikleri farklı boyutlarda elde 
edilebildiği için derin yaralar üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir ve hayvansal orijinli ürünlerdeki 
problemlerden dolayı kollagen kaplayıcılar yerine bakteriyal selüloz içerikli kaplayıcılar tercih 
edilmektedir (Jonas ve Farah, 1998). Bu polimer, Rensselaer Polytechnic Institute (USA)’de ülser 


