
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

742

JQ040838), Nocardioides (FMN08; JQ040844) ve Promicromonospora (FFN01; JQ349532) 
izolatlarının rpoB gen bölgelerinin dizileri ilk defa gen bankasına veri olarak kazandırılmıştır. Yapılan 
çalışmayla, Kribbella, Nocardia, Nocardioides ve Nonomuraea cinslerine ait bazı tip türlerinin de 
rpoB ve gyrB gen bölgesi dizileri ilk kez gen banka verileri depozit edilmiş ve Micromonospora, 
Streptomyces gibi cinslerde ise mevcut verilerin zenginleştirilmesine yardımcı olmuştur. Doğru 
DNA ve protein verileri NCBI tarafından kabul edildikten 2-3 hafta sonra tüm gen bankalarıyla 
paylaşılmakta ve istenilen gen bankasından kayıt (accession) numarası ile temin edilebilmektedir.
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Amaç: Endüstriyel uygulamalarda geniş kullanım alanına sahip olan ekzopolisakkaritler (EPS) 
bazı mikroorganizmalar tarafından salgılanan ve hücre büyümesine yardımcı olan biyofilmin 
yapısındaki anahtar moleküller olarak oldukça önemlidirler. Bununla beraber insanlarda anti-tümör, 
anti-viral ve antiinflamatuar ajanlar olarak da çeşitli fizyolojik aktivitelere sahiptirler. Bu çalışmada 
evrensel probiyotik kriterlere cevap olan insan kaynaklı üç farklı laktik asit bakteri (LAB) suşunun 
EPS üretim kapasitelerinin araştırılması ve maksimum üretimin belirlenebilmesi amacıyla uygun 
izolasyon yönteminin kantitatif olarak tespiti amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada daha önce gerek in vitro gerekse in vivo çalışmalar 
neticesinde evrensel probiyotik kriterleri taşıdığı belirlen insan kaynaklı 3 farklı LAB suşu 
kullanılmıştır. Pediococcus pentosaceus OZF pediyosin AcH/PA-1 üreticisi olup anne sütünden 
izole edilmiştir. Enterocin A üreticisi olan Enterococcus faecium OZ-MG1 anne sütü ile beslenen 
bebek gaytasından, Lactobacillus brevis OZ-MG8 ise sağlıklı bayan vajinal sekresyonundan izole 
edilmiştir. 

EPS izolasyonu, farklı konsantrasyonlarda trikloroasetik asit (TCA) ve aseton ile muamelenin 
ardından farklı sıcaklık ve sürelerde etanolde bekletme basamağı içeren 5 farklı yöntem 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Standart, farklı konsantrasyonlarda hazırlanan glukoz esas alınarak 
oluşturulmuştur. EPS tayini ise fenol sülfirik asit yöntemi ile mg/L olarak belirlenmiştir. 

Bulgular: Çalışmamızda kullanmış olduğumuz 5 farklı yöntem değerlendirildiğinde TCA ve etanol 
presipitasyonu ile değişen sürelerde inkübasyon içeren yöntemler oldukça başarılı bulunmuştur. 
Literatürde sıklıkla kullanılan ve inkübasyon içermeyen yöntemlerle karşılaştırıldığında 10 kat 
fazla verim elde edilmiştir. EPS üretimi suşlar açısından değerlendirildiğinde ise en yüksek EPS 
miktarı P. pentosaceus OZF suşunda gözlemlenmiştir. 
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Sonuç: Özellikle izolasyon yöntemlerinin bazı basamaklarında polisakkarit kaybının tespiti ve suşa 
özgü polisakkarit yapısı EPS izolasyonu için seçici bir yöntem kullanılmasını gerekli kılmaktadır. 
Bu çalışmada ileriki çalışmalara temel oluşturacak olan EPS tayini için 3 farklı LAB suşuna ait 
en verimli ve seçici izolasyon yöntemi tespit edilmiştir. İlerleyen aşamalarda, saflaştırma işlemini 
takiben EPS’nin immünomodülatör etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Laktik asit bakterileri, probiyotik, ekzopolisakkarit

PC–071

Ege Denizinden İzole Edilen Achnantes taeniata’dan
Früstül Eldesi ve Katkı Malzemesi Olarak Kullanımı

aKutsal Kesici, bDoğuş Zeren, aAtakan Sukatar, bMustafa Güden
aEge Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir,

b İzmir Yüksek Teknoloji Enstittüsü Gülbahçe Köyü 35430 Urla,İzmir,
kutsalkesici@gmail.com

Amaç: Ege Denizinden toplanan ve laboratuvar şartlarında tek tür bazında izolasyonu 
gerçekleştirilen Achnanthes taeniata’nın nitrik asit digesyon yöntemiyle yakılması, früstül eldesi 
ve polimerik malzemede katkı malzemesi olarak kullanım özellikleri belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Ege Denizi’nden toplanan Achnanthes taeniata’nın 
laboratuvar ortamında izolasyonu gerçekleştirilmiş ve fotobioreaktörlerde optimum koşullar 
altında büyük çapta kültüre alınarak biokütle eldesi sağlanmıştır. Elde edilen biokütleden nitrik 
asitle digesyon yöntemi ve yüksek dereceli fırınlarda yakma işlemi uygulanarak organik materyalin 
uzaklaştırılması sağlanmış ve yüksek oranda silika içeren kabuklar (früstül) elde edilmiştir. Bu 
früstüller polimerik malzemelerin içine belirli oranlarda koyularak mukavemeti arttırıcı katkı 
malzemesi olarak kullanılmıştır.

Bulgular: Achnanthes taeniata’nın XRF analizine göre elde edilen kabuklarda %80,21 oranında 
SiO

2
’nin bulunduğu belirlenmiştir. Früstül katkılı ve katkısız olmak üzere farklı epoksi kompozit 

numuneleri hazırlanmış ve kompozitlerin mekanik özellikleri arasındaki fark belirlenmiştir.

Sonuç: Mekanik karakterizasyon sonucunda diatom katkısının epoksi matris üzerinde mukavemet 
artırıcı bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Böylece doğal bir katkı malzemesi olan diatomların 
malzeme üretim teknolojileri için gelecek vaadettiği düşünülmektedir.
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