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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. 
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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 
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tedavisinde yara kapatıcı olarak uygulanmıştır. Bu şekilde tedavi edilen ülser hastalarının % 54’ü, 
8 hafta sonra iyileşmişlerdir (Jonas ve Farah, 1998). Yapılan araştırmalar sonucunda bakteriyal 
selüloz fibrillerinin ortasının çukur olması özelliğinden dolayı suni kan damarları ve üreterler 
olarak da kullanılabileceği bildirilmiştir (Yamanaka et al., 1990).
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Objectives: DNA microarrays also called “DNA chips” carry covalently bound sequences (capture 
probes) on a solid phase (e.g., a glass slide) that hybridize with complementary sequences in the test 
sample. By this technique hundreds to thousands of features can be tested with very small sample 
volumes.

Materials and Methods: Microarray technology are used in medical studies, microbiological 
studies, gene expression analysis, screening of mutation, polymorphism analysis, gene mapping, 
evolution studies, nutrigenomics, clinical diagnostic, toxicology, pathogen analysis, detection of 
genetically modified organisms, screening of permitted and nonpermitted genes, searching of plant 
diseases, expression profiling of crop species, environmental stress studies, and identification of 
plant viruses. 

Results: Microarrays are produced by three basic methods. These are photolitographic masking 
method, spotted arrays method and spraying method. In photolithographic method; oligonucleotides 
synthesis is performed on the glass surface. If complementary sequence is present in the test sample, 
hybridization occurs. In spraying method; synthesized oligonucleotides are immobilized by inkjet 
technique without touching to the glass surface and then hybridization takes place.

Conclusion: Microarray is a rapid, reliable DNA based new technology and has a wide usage area.
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