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Tavuk Tüyü Peptonu Kullanılarak Xanthomonas campestris MO-2 
Tarafından Ksantam Gum Üretimi
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Amaç: Ksantam gum, Xanthomonas campestris bakterisi tarafından üretilen, ticari öneme sahip 
mikrobiyal bir polisakkarittir. Bu çalışmada endüstriyel atık bir maddenin ekonomik olarak 
değerlendirilmesi düşüncesiyle tavuk çiftlikleri atığı olan tavuk tüylerinin alkali olarak hidrolizinden 
elde edilen tavuk tüyü peptonu kullanılarak Xanthomonas campestris fermantasyonuyla ksantam 
gum üretilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Xanthomonas campestris MO-2 çürümüş bitki dokularından izole 
edilmiştir. Bakteri, önce Yeast extract-Malt broth besiyeri içeren inokülasyon ortamında geliştirilmiş 
ve %10 oranında fermentasyon besiyerine inokülasyon için kullanılmıştır. Ksantam gum üretiminde 
kullanılan kontrol besiyerinin bileşimi 40 g/l glikoz ve mineral tuzlardan oluşmaktadır. Ksantam 
gum üretiminde etkili tavuk tüyü peptonu miktarını belirlemek için, 0 (kontrol ortamı), üretim 
ortamına 1-10 g/l tavuk tüyü peptonu eklenmiştir. pH 7 ‘ye ayarlanarak ve 1210 C’de 20 dk. 
otoklavlanmıştır. Kültür karıştırmalı inkübatörde 30 oC’de 72 saat 200 rpm’de inkübe edilmiştir.

Bulgular: Çürümüş bitki dokularından elde edilen 3 farklı Xanthomonas campestris izolatları 
ksantam gum verimi için kontrol ortamında denenmiş ve en fazla polisakkarit üreten lokal 
Xanthomonas campestris MO-2 izolatı çalışmalarda kullanılmıştır. Kontrol ortamına çeşitli 
konsantrasyonlarda ilave edilen tavuk tüyü peptonu ilavesinden sonra 7 g/l olan konsantrasyonu 
ksantam gum üretimi için en iyi sonucu vermiştir. Kontrol ortamında 11,8 g/l ksantam gum 
üretilirken kontrol ortamına 7 g/l tavuk tüyü peptonu ilavesiyle 23,10 g/l ksantam gum elde 
edilmiştir. Optimum konsantrasyona kadar (1-7 g/l) ksantam gum üretimi, glikoz kullanımı ve 
biyomas artışı kontrol grubu ve daha yüksek oranda tavuk tüyü peptonu kullanılan ortamlara göre 
artış göstermiştir. Bunlara paralel olarak fermentasyon süresinde bir kısalmaya da neden olduğu 
belirlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Elde edilen sonuçlara göre tavuk tüyü peptonu ksantam gum üretimini önemli 
ölçüde artırmıştır. Bu artış muhtemelen zengin amino asit ve mineral içeriğinden kaynaklanmaktadır. 
Bu çalışma ile ksantam gum üretiminde tavuk tüyü peptonunun kullanılabileceği gösterilmiştir. Bu 
atığın değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasıyla bu atığın neden olduğu çevre kirlilikleri de 
önlenmiş olacaktır.
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