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Sonuç: Bu çalışmada makrofungus örneği P. ostreatus ile yüksek miktarda lovastatin üretimi 
için istatiksel deney tasarımları hem derin kültür hem de katı faz fermentasyonuna ilk defa 
uygulanmaktadır. Uygulanan istatiksel deney tasarımları ile güvenilir, kolay ve ekonomik şekilde 
üretim koşullarının optimizasyonun yanı sıra P. ostreatus’ un lovastatin üretimindeki besinsel 
gereksinimleri belirlenmiştir. Derin kültür fermentasyonunda maksimum lovastatin üretimi 30 
g glikoz ve 5 g yeast ekstrakt içeren besiyeri ortamında, katı faz fermentasyonunda ise 2-4 mm 
partikül boyutuna sahip 5 g arpa ve 5 g yeast ekstrakt besiyeri içeriği ile oluşturulan besiyerlerinde 
28 °C’de 6 gün inkübasyon sonucunda elde edilmiştir. Sonuç olarak P. ostreatus tarafından derin 
kültür fermentasyonu ile üretilen lovastatin miktarının (114.82 mg/L) katı faz fermentasyonu ile 
üretilenden (34.97 mg/g) yaklaşık üç kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pleurotus ostreatus, Lovastatin, Derin kültür fermentasyonu, Katı faz 
fermentasyonu, İstatiksel tasarım

SC–017

Prebiyotiğe Alternatif Propiyonik Asit Bakterilerinden 
Elde Edilen Bifidobakterilerin Gelişimini 

Düzenleyici Moleküllerin Özelliklerinin Belirlenmesi

aBetül Aydın, bBelma Aslım
aGazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Teknikokullar, Ankara, barslan@gazi.edu.tr

bGazi Üniveritesi Moleküler Biyoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara

Amaç: Türkiye’de bulunan ev yapımı peynirlerden izole edilmiş propiyonik asit bakterilerinin 
gastrointestinal sistemde bulunan ve sağlığa yararlı bir çok özelliği bulunan bifidobakterilerin 
gelişimini düzenleyici aktivitesi (BGD) araştırılmış, bu aktivite üzerine sıcaklık, pH değişimleri, 
sonikasyon ve çeşitli enzimlerin etkisi ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca önemli bir prebiyotik olan inülin 
ile BGD aktivitesinin karşılaştırılması ve bu molekülün raf ömrünün belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: BGD aktivitesini tespit edebilmek için 16S rDNA’larına göre tanımlanmış 
aktif propiyonik asit bakteri kültürlerinden elde edilen kültür filtratları bifidobakterilerin geliştiği 
besiyerine eklenmiştir. İnkübasyon sonunda kültürlerin canlılık değerleri hesaplanmıştır.

BGD aktivitesine sıcaklık, pH ve çeşitli enzimlerin etkisini belirleyebilmek için hazırlanan kültür 
filtratları farklı sıcaklık, pH ve enzimler ile muamele edilmiş ve BGD aktivitesine bakılmıştır. 
Sonikasyonun etkisini belirleyebilmek için ise aktif kültür sonike edilerek filtratlar elde edilmiş ve 
BGD aktivitesine bakılmıştır. 

BGD aktivitesini inülin prebiyotiğinin etkisi ile karşılaştırmak için bifidobakteri kültürleri %1 
inülin içeren besiyerinde geliştirilmiş ve kültürlerin canlılık değerleri hesaplanmıştır.

Bulgular: BGD aktivitesi Türkiye’de bulunan ev yapımı peynirlerden izole edilmiş propiyonik 
asit bakterilerine ait 8 adet suş içerisinden sadece 4 suşta belirlenmiştir. Test bakterisi olarak 
kullanılan suşlar içerisinden yalnız B. breve A28 ve B. breve BASO1 suşlarının bu aktivite sonucu 
gelişimlerinin düzenlendiği belirlenmiştir Çalışılan suşlar içerisinden Propionibacterium thoenii 
72 suşunun BGD aktivitesinin diğerlerine göre yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen verilere 
göre en yüksek aktivite gösteren P. thoenii 72 suşu B. breve A28 suşunun canlılığını 7,22 log cfu/
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ml’den 9,44 log cfu/ml’ye yükseltmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda sonikasyon, sıcaklık, pH, 
ve çeşitli enzimlerin BGD aktivitesini düşürmediği belirlenmiştir. Ticari uygulamalar için BGD 
molekülünün saklama koşullarındaki durumu da araştırılmıştır.

BGD aktivitesi inülin prebiyotiğinin etkisi ile karşılaştırıldığında propiyonik asit bakterilerinin 
bifidobakterilerin gelişimini inülin prebiyotiğine göre daha fazla artırdığı belirlenmiştir.

Sonuç: Propiyonik asit bakterilerinin bifidobakterilerin gelişimini düzenleyici etkisi ile Türkiye’de 
yapılmış bir çalışma henüz bulunmamaktadır ve bu çalışma bu bakımdan bir ilk olmuştur. Çalışma 
sonucunda BGD aktivitesinin suşlara göre değişken olduğu belirlenmiştir. BGD aktivitesinin 
inülinden yüksek çıkması BGD moleküllerinin prebiyotik olarak kullanılabileceğini, sıcaklık, pH, 
sonikasyon ve enzimlerden etkilenmemesi bu molekülün protein, lipid ya da nükleik asit yapısında 
olmadığını ve gıda uygulamaları sırasında aktivitesini kaybetmeden korunacağını göstermektedir. 
Bu sayede propiyonik asit bakterileri gıda ürünlerinde etkili bir prebiyotik olarak kullanılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Propiyonik asit bakterileri, bifidobakteriler, bifidobakterilerin gelişimini 
düzenleyici etki (BGD), inülin, prebiyotik.

Teşekkür: Bu çalışma, “Gazi Üniversitesi BAP 46/2011-02 kodlu proje” desteğiyle gerçekleştiril-
miştir.
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, ksilanaz üreticisi mikroorganizmaların, topraktan izole edilerek hem 
MALDI-TOF yöntemiyle hem de 16S rDNA dizi analiziyle tanılanmasıdır.

Gereçler ve Yöntemler: Ksilanaz üreticisi mikroorganizmaların izolasyonu için örnekleme 
yapılacak en uygun ortamların, tomruk depoları, küçük baş, büyük baş hayvancılık ve kanatlı 
hayvan besiciliği yapılan besi çiftlikleri olduğu düşünülmüştür. Bu nedenle bu yerlerden toplam 9 
toprak örneği steril kaplara alınarak laboratuara getirilmiş, ksilanaz üreticisi mikroorganizmaların 
izolasyonunda kaynak olarak kullanılmıştır.

Ksilanaz üreticisi mikroorganizmalar nitel olarak belirlenmiştir. Nitel ölçümler, ksilanaz substratı 
olan birchwood xylan kullanılarak gerçekleştirilmiştir. pH’sı 4,8 olan PCA ve ISP2 besi yerlerinde 
üreyen organizmalar pH’sı 4,8 olan 500’er µl’lik sıvı PCA besi yerine inoküle edilerek 250 rpm’de, 
37°C’de yaklaşık 30 saat ön inkübasyon ile aktive edilmiştir. Yaklaşık 30 saat boyunca aktive 
edilmiş kültürler, 9000 rpm’de 1 dk santrifüjlenerek üstteki sıvı kısmın 200 µl’si uzaklaştırılmıştır. 
Peletin çözünmesi sağlandıktan sonra derişikleştirilmiş mikroorganizmalardan 15’er µl, ksilanlı 
ksilanaz aktivite tarama ortamına spotlanmış ve 37°C’de üreme gözleninceye kadar inkübe 
edilmiştir. İnkübasyondan sonra zon oluşturan koloniler ksilanaz üretici mikroorganizma olarak 
belirlenmiştir. Ksilanaz üreticisi mikroorganizmalar hem MALDI-TOF yöntemiyle hem de 16S 
rDNA dizi analiziyle tanılanmıştır.


