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Van Gölü Sedimentinden İzole Edilen Streptomyces 10CM9 
Suşundan Kloramfenikol Üretimi ve Saflaştırılması
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Amaç: Van gölü sediment örneğinden izole edilen Streptomyces 10CM9 suşundan fermentasyon 
sıvısından antimikrobiyal maddelerin biyoaktivite rehberli izolasyonu ve aktif bileşiklerin yapı 
tayinlerinin yapılarak tanımlanmasıdır. 

Gereçler ve Yöntemler: Küçük ölçekli (50ml) fermentasyon taramaları sonucu antibiyotik 
üreticisi olarak belirlenen ve 16S rDNA dizi analizi ile Streptomyces 10CM9 olarak tanımlanan 
suşun İTK profillerine göre büyük ölçekli fermentasyon aşamasına geçilmiştir. Fermentasyonda 
sıvı AİA ortamı %50 deniz suyuyla modifiye olarak kullanılmıştır. Fermentasyon 28 oC’de 1 hafta 
süreyle 150rpm’de orbital çalkalayıcıda gerçekleştirilmiştir. Sonra hücreler santrifüjle ayrılmış ve 
süpernatant etil asetat ekstraksiyonuna tabi tutulup 40oC’yi geçmeyen sıcaklıkta evaporasyonu 
sağlanmıştır. Elde edilen kaba ekstrakt açık kolon kromatografisi teknikleriyle saflaştırma 
işlemlerine tabi tutulmuştur. Biyoaktivite rehberli yapılan saflaştırma işleminde aktif bir bileşik 
saflaştırılmıştır. Aktif maddenin çeşitli test mikroorganizmalarına karşı MIC’i mikro dilüsyon 
metoduyla belirlenmiştir. İzolatta PKSI, PKSII ve NRPS gen bölgelerin varlığının tespiti için PCR 
taraması yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmada, biyoaktivite gösteren tek madde izole edilmiştir. Elde edilen saf maddenin 1H 
ve 13C NMR, COSY spekturumları incelendiğinde kloramfenikol olarak tanımlanmıştır. Maddenin 
MIC test sonuçları E. coli 0,5µg/ml, E. faecium 0,5µg/ml, MRSA 1µg/ml şeklinde belirlenmiştir. 
İzolatın PCR taramalarında NRPS pozitif sonuca rastlanmıştır.

 Sonuç: Çalışma sonunda Van gölü gibi sodalı ekosistemlerden de aktif metabolit üreten 
Aktinomisetlerin izole edilebileceği bulunmuştur. Ayrıca sekonder metabolit üretiminden sorumlu 
hedef gen NRPS pozitif sonuç bulunmuştur. Aktivite ile bu gen bölgesinin varlığı arasında bağlantı 
mevcuttur.
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Teşekkür: Bu çalışma 109S361 nolu TÜBİTAK projesi ve TÜBİTAK 2211 Yurt İçi Dokrora Burs 
programı tarafından desteklenmiştir. Ayrıca, Van Gölünden sediment örneklerinin temini için Doç. 
Dr. H. Halil Bıyık’a teşekkür ederiz.


