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KISALTMALAR 

 

BS    : Bakteriyel selüloz 
C döngüsü   : Karbon döngüsü 
ATP    : Adenozin trifosfat 
NAD    : Nikotinamid adenin dinükloetid 
UDP-Glikoz   : Üridin disfosfo glikoz 
UDPG- pirofosforilaz  : Üridin difosfo glikoz pirofosforilaz 
Cel-    : Seluloz üretmeyen fenotip 
c-di-GMP   : Siklik diguanilmonofosfat 
GTP    : Guanozin trifosfat 
PDE-A   : Fosfodiesteraz A 
PDE-B   : Fosfodiesteraz B 
pppGpG   : Diguanozin tetrafosfat 
ppi    : Fosfat 
pGpG    : Diguanozin difosfat 
5’- GMP   : Guanozin 5’- trifosfat 
D-Glikoz   : Aktif glikoz, dekstroz 
(w/v)    : (a�ırlık/hacim) 
YTM    : Yüksek test melası 
DSMZ    : Alman Kültür Kolleksiyonu 
OD    : Optik yo�unluk 
HPLC    : Yüksek Basınç Sıvı Kromatografi 
rpm                                  : Rotate per minute 
 
 

 

 

 
 



 7 

 
 
 

TABLO L�STES�  

                                                                                                                         Sayfa No 
 
Tablo 2.1  Selüloz üretebilen mikroorganizmalar ve olu�an selülozun 

yapısı……………………............................................................. 
  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

�EK�L L�STES�  

  Sayfa No 
�ekil 2.1 
�ekil 2.2 
�ekil 2.3 
�ekil 2.4 
�ekil 2.5 
�ekil 2.6 
�ekil 2.7 
�ekil 2.8 
�ekil 2.9 
 
�ekil 2.10 
�ekil 2.11 
�ekil 2.12 
�ekil 2.13 
�ekil 2.14 
 
�ekil 2.15 
 
�ekil 2.16 
�ekil 2.17 
�ekil 2.18 
 
�ekil 2.19 
�ekil 2.20 
 
�ekil 3.1 
�ekil 3.2 
�ekil 3.3 
�ekil 3.4 
�ekil 3.5 
�ekil 3.6 
�ekil 3.7 
 
�ekil 3.8 
�ekil 3.9 
 
�ekil 3.10 
�ekil 3.11 

: Selülozun Yapısı........................................................................... 
: Bakteriyel ve Bitkisel Selülozun yapısı........................................ 
: Acetobacter xylinum’un elektron mikroskobu görüntüsü............ 
: Lineer glukan polimerinin olu�umu............................................. 
: Glikozdan selüloz biyosentezi...................................................... 
: Siklik diguanilmonofosafat (c-di-GMP) olu�umu........................ 
: Selüloz sentaz enziminin aktifle�tirilme mekanizması................. 
: Statik Yöntemle bakteriyel selüloz üretimi................................... 
: Statik Yöntemle üretilen selülozun mikroskobik yapısı ve olu�an 
selüloz............................................................................................ 

: Karı�tırmalı Yöntem ile üretilen selüloz...................................... 
: Hava Kaldırmalı Reaktör kullanılarak üretilen selüloz................ 
: Dönen Disk Reaktörü................................................................... 
: Kurutulmu� Bakteriyel Selüloz zarı............................................. 
: Yanık bölgeye yerle�tirilen bakteriyel selülozun 3 gün sonra 
iyile�tirmeye olan etkisi................................................................ 

: Yanıkların tedavisinde kullanılmak üzere bakteriyel selülozdan 
üretilen eldiven............................................................................ 

: Bakteriyel selülozdan yapılmı� yapay kan damarı...................... 
: Elektronik ka�ıtlar....................................................................... 
:Bakteriyel selülozdan üretilen elektronik ka�ıda kalem 
elektrotlarla yazı yazılması........................................................... 

: Nata-de-Coco isimli tatlı.............................................................. 
:Sony tarafından üretilen bakteriyel selüloz diyaframının 
kullanıldı�ı kulaklık...................................................................... 

: �eker kamı�ı ve Melas.................................................................. 
: �eker pancarı................................................................................ 
: Çift katlı ampul içerisindeki liyofilize Acetobacter xylinum....... 
: Ampulün ısıtılması....................................................................... 
: Cam ampülün kırılması................................................................ 
: Acetobacter xylinum’un bulundu�u liyofilize zarın çıkartılması. 
: Canlandırma sonucunda olu�an, stok kültür olarak kullanılan 
bakteriyel selüloz.......................................................................... 

: Stok kültürün saklandı�ı eppendorff tüpleri................................ 
: Nuçe erleni kullanılarak bakteriyel selülozun besi yerinden 
süzülmesi...................................................................................... 

: Nuçe erleni kullanılarak süzülen Bakteriyel Selüloz................... 
: NaOH ve asetik asit eklenerek bekletilen bakteriyel selüloz....... 

  5 
6 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
 
15 
16 
17 
18 
23 
 
25 
 
27 
27 
30 
 
32 
33 
 
34 
35 
36 
38 
38 
38 
39 
 
40 
40 
 
41 
42 
42 



 9 

�ekil 3.12 
�ekil 3.13 
�ekil 3.14 
�ekil 3.15 
 
�ekil 4.1 
 
�ekil 4.2 
�ekil 4.3 
 
�ekil 4.4 
 
�ekil 4.5 
 
�ekil 4.6 
 
�ekil 4.7 
 

: Etüvde kurutulan ve tartımı alınan bakteriyel selüloz.................. 
: Sukrozun kimyasal yapısı............................................................. 
: Lane- Eynon titrasyonunun deney düzene�i................................ 
: 20,40,60 ve 80 g/l �eker konsantrasyonuna sahip melaslı besi 
yeri................................................................................................ 

: Bakteriyel selüloz üretiminde zamana göre hücre 
 büyümesi....................................................................................... 
: Bakteriyel Selüloz Verimi (g/L)................................................... 
: Besi Yerinde Kalan Glikoz Konsantrasyonunun zamana göre 
de�i�imi........................................................................................ 

: Bakteriyel selüloz verimi üzerine farklı karbon kaynaklarının 
etkisi............................................................................................. 

: Acetobacter xylinum DSM 2325 kullanılarak üretilen bakteriyel 
selüloz verimi üzerine faklı karbon kaynaklarının etkisi............. 

: Melaslı besi yerinde bakteriyel selüloz verimi üzerine farklı 
�eker konsantrasyonunun etkisi.................................................... 

: Acetobacter xylinum DSM 2325 kullanılarak melaslı besi 
yerinde gerçekle�tirilen farklı �eker konsantrasyonunun 
bakteriyel selüloz verimi üzerine etkisi........................................ 

42 
43 
44 
 
47 
 
48 
49 
 
49 
 
50 
 
51 
 
52 
 
 
53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 10 

 

 

 

 

ALTERNAT�F BES�N YAN ÜRÜNLER�NDEN BAKTER�YEL SELÜLOZ 

ÜRET�M� 

 

ÖZET 

 

Acetobacter xylinum tarafından bakteriyel selüloz (BS) sentezlenmesi için gerekli 
optimum fermentasyon süresi belirlenmi�tir. Yapılan deneysel çalı�malar sonucunda 
Acetobacter xylinum’un optimum büyüme süresi ve bakteriyel selüloz üretim süresi 
10 gün olarak saptanmı�tır. Daha sonra farklı karbon kaynakları kullanılarak 
bakteriyel selüloz üretimi de�erlendirilmi�tir. Besi yerine eklenen glikoz, fruktoz, 
mannitol, sukroz ve laktoz gibi basit �ekerler içerisinde en yüksek verimin sukroz 
içeren besi yeri kullanıldı�ında elde edildi�i görülmü�tür. 10 gün sonunda sukrozlu 
besi yerinde elde edilen bakteriyel selüloz konsantrasyonu 3.5 g/L’dir. Karbon 
kaynaklarının etkisinin ara�tırılmasına ek olarak, Acetobacter xylinum kullanılarak 
statik kültürde melaslı besi yerinde bakteriyel selüloz verimi ara�tırılmı�tır. Melaslı 
besi yerine safsızlıklardan kurtulmak amacıyla H2SO4 - ısıl i�lem uygulanmı�tır. Ön 
i�lem görmü� melas kullanılmasına ra�men elde edilen bakteriyel selüloz verimi 
basit besi yerine kıyasla daha dü�üktür. Bu duruma melaslı besi yerinde kalan a�ır 
metallerin neden oldu�u dü�ünülmektedir. Yapılan farklı ba�langıç �eker 
konsantrasyonuna sahip melaslı besi yeri deneylerinde en yüksek verim, ba�langıç 
�eker konsantrasyonu 20 g/L ve 40 g/L oldu�unda elde edilmi�tir ve elde edilen 
bakteriyel selüloz de�erleri sırasıyla 1.132 g/L ve 1.072 g/L’dir. Melaslı besi yerinde 
ba�langıç �eker konsantrasyonu 80 g/L oldu�unda ise hiç selüloz elde edilememi�tir. 
Bu sonuçlara dayanılarak bakteriyel selüloz üretiminde dü�ük melas konsantrasyonlu 
besi yerlerinin kullanılması gerekti�i görülmü�tür.  
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BACTERIAL CELLULOSE PRODUCTION FROM ALTERNATE FEED 

STOCKS 

 

SUMMARY 

 

The optimum time for the production of cellulose by Acetobacter xylinum were 
determined under static cultures. Optimum time course of growth of Acetobacter 
xylinum and cellulose production was obtained as 10 days. The production of 
bacterial cellulose (BC) using different carbon sources was also evaluated. Among 
simple sugars such as glucose, fructose, mannitol, sucrose and lactose, sucrose gave 
the highest yield. The final concentration of BC in sucrose containing medium after 
10 days was 3.5 g/L. In addition, BC production by Acetobacter xylinum using 
molasses medium was also carried out in static culture. Although the molasses was 
subjected to H2SO4 - heat treatment to enhance the BC production, BC production 
was lower compared with defined media. This should be due to the heavy metals in 
the complex media. Among the experiments performed with different initial sugar 
concentration using molasses medium, BC production was maximum at sugar 
concentrations of 20 g/L and 40 g/L which are 1.132 g/L and 1.072 g/L respectively. 
In molasses media containing 80 g/L initial sugar concentration, no BC production 
was observed. These results indicate that maintaining a lower molasses concentration 
is essential for BC production.  
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1. G�R�� ve AMAÇ 

Selüloz (� 1-4 glukan) dünyada en çok bulunan biyopolimerdir ve küresel olarak çok 

büyük ekonomik öneme sahiptir. Selüloz, odunun ve pamu�un (%94’den fazlası) 

temel bile�enidir.  Pamuk ve odun; ka�ıt, mukavva, tekstil ürünleri, yapı malzemeleri 

gibi selüloz ürünlerinin temel kayna�ıdır [1]. 

Odun ve pamuk hepimizin bildi�i makroskopik, çok hücreli, fotosentetik bitkilerdir. 

Ancak selülozun ço�u okyanuslarda bulunan tek hücreli planktonlar ve yosunlar 

tarafından üretilmektedir. Planktonlar ve yosunlar da karada yeralan bitkilerin 

fotosentezde gerçekle�tirdi�i aynı karbondioksit prosesini gerçekle�tirmektedirler 

[1]. 

Geleneksel olarak selüloz bitkilerden elde edilmektedir. Bitkilerde selüloz, 

hemiselüloz ve lignin ile birarada bulunmaktadır bu nedenle bitkilerden selüloz elde 

etme prosesi oldukça fazla enerjiye ve kimyasal maddeye ihtiyaç duyar. Bu 

kimyasallar ise çevre kirlili�ine neden olmaktadır. Dünya nüfus artı�ına bakıldı�ında 

her geçen gün selüloza olan ihtiyacın da artaca�ı kolayca görülmektedir. Klasik 

yöntemlerle bitkilerden selüloz elde edilmeye devam edildi�i taktirde bu artan 

selüloz ihtiyacını kar�ılamak için odun ve pamuk yeti�tirilecek daha fazla alana 

ihtiyaç duyulacaktır. Bu durumdan dünyadaki karbon (C) döngüsü direkt olarak 

etkilenecektir [1]. 

Odun ve hidrokarbonların yanmasıyla atmosfere çok miktarda karbondioksit 

verilmesinin en önemli sonuçlarından bir tanesi de küresel ısınmadır. Küresel 

ısınmayı engellemenin en temel yolu, yeryüzündeki fotosentezi arttırarak daha fazla 

karbondioksitin bitkiler tarafından kullanılmasını sa�lamaktır.  Bu nedenle odun ve 

pamu�un selüloz üretiminde kullanımını sınırlandırmak için alternatif yöntemler 

aranmaktadır [1].  
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Mantarlar ve bakteriler selüloz üretebilmektedirler ancak bunlar fotosentetik 

aktiviteye sahip de�ildirler ve selüloz sentezleyebilmek için fotosentetik 

organizmaların üretti�i glikoza ya da di�er organik substratlara ihtiyaç 

duymaktadırlar [1].  

Bakteriden elde edilen selüloz bir çok avantaja sahip oldu�undan bitkilerden elde 

edilen selüloza kar�ı önemli bir alternatif olu�turmaktadır. Bakteriyel selüloz oldukça 

saftır, lignin ve hemiselüloz içermez. Bu nedenle özellikle ka�ıt endüstrisi için çok 

önemli ve maliyetli olan delignifikasyon prosesine ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Bakteriyel selülozu i�lemek için daha az basama�a ihtiyaç duyuldu�undan maliyet 

azalmaktadır ve proses sonunda daha az atık olu�maktadır. En önemli avantaj ise, 

basit proses basamaklarından dolayı selüloz lifleri bütün olarak kaldı�ından daha 

kuvvetlidirler [2]. 

Bakteriyel selüloz zarları son derece hidrofiliktir, mükemmel bir �ekle ve su tutma 

kuvvetine sahiptir. A�ırlı�ının 60 ila 700 katı kadar su tutma kapasitesine sahiptir. 

Pamuk ve odunun hidrofilik olmaları için fiziksel olarak parçalanmaları 

gerekmektedir bu da proses esnasında güç kaybetmelerine neden olmaktadır. 

Bakteriyel selüloz hidrofilik bir a� içinde olu�tu�undan ve hiç bir i�lem 

gerektirmedi�inden, uzun lifli yapısını ve gücünü korumaktadır [2].  

Bakteriyel selüloz bir çok farklı substrat kullanılarak sentezlenebilmekte ve 

özellikleri de�i�tirilebilmektedir. Bakterinin farklı su�ları farklı substratlara kar�ı 

seçicili�e sahiptir, bu özellik maliyeti dü�ürmede ucuz substrat kullanımı için ticari 

olarak çok önemlidir. De�i�ik substratlar eklenerek ve operasyon ko�ulları 

de�i�tirilerek, selülozun özellikleri de�i�tirilebilmektedir. Örne�in; selüloz üretimi 

esnasında ortama karboksimetilselüloz eklenmesi su tutma kapasitesini ortalama 

1000 kat arttırmaktadır. Kullanılan reaktör türü de�i�tirilerek herhangi bir �ekilde ve 

boyutta selüloz üretilebilmektedir [2]. 

Bakteriyel selüloz; düzgün lifli yapısı, mükemmel mekanik kuvveti, biyolojik olarak 

parçalanabilir olması, yüksek su tutma kapasitesi, yüksek kristallenmesi, kimyasal 

olarak oldukça saf olarak bulunması ve kısa sürede üretilebilmesi gibi bir çok önemli 

özelli�inden dolayı çok büyük ilgi uyandırmaktadır [3]. 
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Bakteriyel selüloz üretiminde ticari ba�arının elde edilmesinin önündeki en önemli 

engel; büyük ölçek üretimde kar�ıla�ılan zorluklardır. Bakteriyel selüloz 

fermentasyonunda ilk kullanılan yöntem statik yöntemdir. Bu yöntemde bakteriyel 

selüloz zarı, hava/sıvı ara yüzeyinde olu�maktadır. Statik yöntem kullanılarak verimi 

arttırmanın en önemli yollarından biri de yüzey alanının geni�letilmesidir bu nedenle 

bu yöntem büyük ölçek üretimler için çok uygun sayılmaz [4]. 

Ekonomik olarak büyük ölçek üretimine geçilebilmesi için karı�tırmalı kültür 

ortamına ihtiyaç vardır. Acetobacter xylinum çok miktarda oksijene ihtiyaç 

duydu�undan, karı�tırmayla hava sirkülasyonun sa�lanması verimi arttırmaktadır. 

Ancak karı�tırmalı kültürde, karı�tırıcının olu�turdu�u kuvvetler selüloz üretmeyen 

mutant hücrelerin olu�masına bu da statik yönteme kıyasla verimin biraz daha dü�ük 

olmasına neden olmaktadır. Ayrıca statik yöntemle zar yapısında selüloz elde 

edilirken, karı�tırmalı yöntemde lifli yapıda selüloz üretilmektedir. Lifli yapıdaki bu 

selüloz ortam viskozitesinin artmasına, karı�tırma problemlerine ve oksijen 

transferinde sorunlara neden olmaktadır [4-5]. 

Proses veriminin arttırılabilmesi için farklı reaktörlerin kullanılması üzerinde bir çok 

ara�tırma yapılmaktadır. Önemli alternatif yöntemlerden bir tanesi de selüloz 

üretiminde hava kaldırmalı reaktörlerin kullanılmasıdır. Hava kaldırmalı reaktörler 

sayesinde kesme gerilmesi azaltılmaktadır, uygulanan oksijence zengin hava 

sayesinde besi yerindeki çözünmü� oksijen miktarı arttırılmakta böylelikle daha 

yüksek selüloz verimi elde edilmektedir. Hava kaldırmalı reaktörlerde enerji ihtiyacı 

daha azdır ayrıca karı�tırmalı reaktörlerin aksine hava kaldırmalı reaktörlerde eliptik 

misket yapıda selüloz elde edilmektedir [5]. 

Bakteriyel selüloz üretiminde kullanılan reaktör türünün yanı sıra besi yerinin de 

maliyet ve verim üzerinde çok önemli bir etkisi vardır. Bu nedenle ara�tırıcılar 

maliyeti azaltmak için besi yeri olarak kullanılabilecek bir çok biyokimyasal madde 

üzerinde çalı�ma yapmaktadırlar. Karbon kayna�ı olarak monosakkaritlerin, 

oligosakkaritlerin, alkollerin, gliserolün ve organik asitlerin kullanılmasıyla ilgili bir 

çok ara�tırma yapılmı�tır [6]. 

Ayrıca �eker üretiminde yan ürün olarak çıkan melas da mikrobiyal fermentasyonda 

oldukça sık kullanılan ekonomik bir karbon kayna�ıdır. Ancak melas kompleks besi 
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yeri oldu�undan ve içerisinde demir, çinko, bakır, manganez gibi bir takım a�ır 

metaller bulundu�undan dolayı, fermentasyon esnasında bazı kritik problemlere 

neden olmaktadır. Fermentasyon esnasında olu�abilecek problemleri önlemek için 

melasa bir takım ön i�lemler uygulanmaktadır. Literartürde bakteriyel selüloz 

üretiminde melasın kullanılmasıyla ilgili yapılmı� çok fazla çalı�ma 

bulunmamaktadır [7-8]. 

Bu çalı�mada statik yöntem uygulanarak besi yeri optimizasyonunun 

gerçekle�tirilmesi amaçlanmı�tır. Bu amaçla öncelikle optimum fermentasyon süresi 

belirlenerek, basit besi yerleri kullanılıp verim ara�tırılmı�, daha sonra maliyeti 

dü�ürmek için selüloz üretiminde melas kullanımıyla ilgili deneysel çalı�malar 

gerçekle�tirilmi�tir.  
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2. TEOR�K BÖLÜM 

2.1. Selülozun Yapısı 

Selüloz � 1-4 glukosidik ba�larla birbirine ba�lı D- anhidroglukopiranoz birimleri 

içeren lineer bir polimerdir. Her bir glikoz molekülü birbirine 180°’lik açı ile C1 ve 

C4 glikosidik oksijen ba�ları ile ba�lıdır. Selüloz selubiyozun do�al polimeridir. 

Selubiyoz, selülozdaki glikoz moleküllerini içeren tekrarlayan yapısal birimdir [9]. 

Selüloz yüksek yapılı bitkilerde hücre duvarı yapısını olu�turan ve do�ada en bol 

bulunan organik maddedir. Pamuk yakla�ık olarak saf selülozdur çünkü % 98’i 

selülozdan olu�maktadır. Ketenin % 80’i, odunun ise % 40- 50’si selülozdan olu�ur 

[10]. 

Selülozu ni�astadan ayıran özellik; selülozdaki asetal ba�ının � olmasıdır. Asetal 

ba�daki bu farklılık insan sindiriminde çok büyük bir farka neden olmaktadır. 

�nsanlar selülozu sindiremez çünkü � asetal ba�larını parçalayacak enzime sahip 

de�ildirler. �nek, at, koyun gibi hayvanlar ve toprakta bulunan bakteriler � asetal 

ba�larını parçalayacak bu enzime sahiptirler [11]. 

Selüloz molekülü geni�letildi�inde dı�arıda hidroksil grupları bulunan ve bu sayede 

molekül içi ve hücre içi hidrojen ba�ları yapabilen düz bir kurdele yapıda oldu�u 

görülür. Bu kurdelenin yüzeyi karbon atomlarına direkt ba�lı hidrojen atomları 

içermektedir ve bu nedenle hidrofobiktir. �ekil 1’de selülozun moleküler yapısı 

gösterilmektedir [12]. 

 
�ekil 2.1: Selülozun yapısı [12] 
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Do�ada selülozun yapısını ve özelliklerini,  moleküllerin kristalin yapıya birle�mesi 

ve yapısal liflere dönü�mesi belirler. Selüloz lifleri dü�ük çözünürlü�e sahiptir ve 

elastik de�ildirler. Acetobacter xylinum tarafından sentezlenen selüloz, uzun lifler 

�eklinde hücre dı�ına polimerize olur ve kimyasal olarak bitkilerden elde edilen 

selüloz ile aynı yapıya sahiptir. Her ikisi de � 1-4 glukandır. Bakteriyel selülozu 

bitkisel selülozdan ayıran bir takım fiziksel özellikler vardır. Örne�in kristallenme 

indeksi bitkisel selüloza göre oldukça yüksektir (%60’ın üzerinde) ve polimerizasyon 

derecesi bitkisel selülozdan farklıdır. Bakteriyel selülozun polimerizasyon derecesi 

bazı durumlarda 16000 ve 20000 arasında de�i�irken, bitkisel selülozunki genellikle 

13000 ile 14000 arasında de�i�mektedir. �ekil 2.2’de bakteriyel ve bitkisel selülozun 

yapısı gösterilmektedir [13]. 

 

     
                            (a)                                                                (b) 

�ekil 2.2: Bakteriyel (a) ve   Bitkisel (b) selülozun yapısı[13] 

Selülozun, paralel glukan zincirleri ta�ıyan mikrolifli yapıdaki bu kristalografik 

formu,  Selüloz I (do�al selüloz) olarak bilinmektedir. Selüloz I’in iki formu 

bulunmaktadır. Selüloz I� daha çok alglerin ve bakteriyel selülozun yapısında 

bulunurken,  selüloz I� bitkilerin yapısında yeralmaktadır. Selüloz I, paralel glukan 

zincirlerine ve kuvvetli intramoleküler hidrojen ba�larına sahiptir.  Selüloz II do�al 

selülozun alkali maddelerle çözülmesi, çökeltilmesi veya muamele edilmesiyle ve 

daha sonra suyla yıkanmasıyla elde edilir. Suyla yıkama prosesi selülozu çözmeden 

Selüloz I’in Selüloz II’ye dönü�mesini sa�lar [9]. 

Lif terimi elektron mikroskobunda görülebilen en ince yapıyı belirtmek için 

kullanılmaktadır. Do�al selüloz lifleri 1 ila 25 nm arasında de�i�en geni�li�e (10-250 

zincir uzunlu�unda) ve 2000-18000 glikoz içeren 1 ila 9 µm arasında de�i�en 

uzunlu�a sahiptir. Genellikle farklı mikroorganizmalar arasında lif geni�li�i de�i�im 
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gösteriyor olsa da, aynı türlerde birbirine oldukça yakındır. Liflerin görevi ve 

bulundu�u yerler canlıdan canlıya farklılık göstermektedir. Bitkilerde selüloz lifleri 

polisakkarit yapıdaki dayanıklı hücre duvarını olu�tururken,  Acetobacter xylinum’da 

lifler metabolik olarak inert ve oldukça saf olarak hücre dı�ına salınmaktadırlar [12]. 

2.2 Bakteriyel Selülozun Özellikleri 

Acetobacter xylinum tarafından sentezlenen selülozu a�açlardan ve pamuktan elde 

edilen selülozdan ayıran bir takım özellikler vardır. Bu özellikler; kimyasal olarak 

oldukça saf bulunması, hidrofilik olması, istenilen �ekildeki selülozun direkt 

sentezlenebilmesi, yüksek su tutma kapasitesi ve biyolojik olarak parçalanabilir 

olu�u �eklinde sıralanabilir. Bunlara ilave olarak; Acetobacter xylinum’un selüloz 

sentezinde birçok farklı substratı kullanabiliyor olması ve olu�an selülozun fiziksel 

özelliklerinin üretim esnasında kontrol edilip ayarlanabiliyor olması, bakteriyel 

selülozun kullanım alanını arttırmaktadır [12]. 

Acetobacter xylinum tarafından sentezlenen mikrobiyal selüloz oldukça saftır ve 

hemiselüloz ve lignin içermez. Bu nedenle tüm hücresel biyokütle ve di�er besi yeri 

bile�enleri selüloz a�ı olu�tuktan sonra basit bir alkali i�lemle 

uzakla�tırılabilmektedir. Odun delignifikasyon prosesiyle kıyaslandı�ında selüloz 

safla�tırma prosesinin oldukça basit olması, son ürün veriminin yüksek olmasına 

neden olmaktadır [12]. 

Bakteriyel selüloz zarları çok hidrofiliktir. Üretim ko�ullarına göre farklılık gösteren,  

kuru a�ırlı�ının 60 ile 700 katı arasında su tutma kapasitesine sahiptir. Statik 

kültürde üretilen selüloz zarının toplam a�ırlı�ının yalnızca % 1’i selüloz, geri kalan 

kısmı ise sudur. Bunun nedeni selüloz liflerinin, sıvı besi yerine hücre dı�ına  

salınarak birle�melerinden kaynaklanmaktadır. Bakteriyel selülozun hidrofilik 

özelli�i üretimi esnasında ya da daha sonra hidrofilik maddelerin eklenmesiyle 

arttırılabilir [12]. 

Bakteriyel selüloz geni� hidrojen ba�larına sahip a� yapıda oldu�undan, oldukça 

kuvvetli mekanik güce sahiptir. Kopmaya ve �eklini korumaya kar�ı direnci, bir çok 

sentetik ipli�in gösterdi�i dirençten daha yüksektir [12]. 
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Bakteriyel selülozun belki de en önemli özelli�i; selüloz üretimi esnasında fiziksel 

özelliklerinin kontrol edilebilir ve geli�tirilebilir olmasıdır. Örne�in; teknolojik 

bilgiler sayesinde selülozun hidrofilik özellikleri ayarlanırken aynı zamanda selüloz 

liflerinin kimyasal bile�imi de de�i�tirilebilir. Selüloz sentezi esnasında 

karboksimetil selüloz ilave edilmesinin ürün özelliklerini iyile�tirdi�i gösterilmi�tir. 

Hücre yo�unlu�u, besi yeri bile�imi, fermentör tasarımı, fiziksel ko�ullar gibi 

fermentasyon ko�ullarının kontrol edilmesi sayesinde matlık, kuvvet ve yumu�aklık 

gibi selüloz özelliklerinin ayarlanması kolayla�tırılabilir [12]. 

2.3 Acetobacter xylinum 

Selüloz Acetobacter, Rhizobium, Agrobacterium ve Sarcina türüne ait bakteriler 

tarafından üretilmektedir. Selülozun en verimli üreticisi, gram negatif, asetik asit 

bakterisi Acetobacter xylinum’dur. Acetobacter xylinum ve onun üretti�i selüloz 

yakla�ık bir yüzyıl önce 1886 yılında Adrian Brown tarafından ke�fedilmi�tir ancak 

bakteriyel selüloz dikkatleri yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra çekmeye 

ba�lamı�tır.  Hestrin ve arkada�ları (1947 ve 1954) liyofilize Acetobacter 

hücrelerinin bakteriyel selüloz sentezledi�ini ispatlamalarının ardından   Acetobacter 

xylinum selüloz üretimi çalı�malarında model mikroorganizma olarak kullanılmaya 

ba�lanmı�tır. �ekil 2.3’de Acetobacter xylinum’un elektron mikroskobundaki 

görüntüsü yeralmaktadır [1]. 

 

 

�ekil 2.3 : Acetobacter xylinum’un elektron mikroskobu görüntüsü  
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Bu bakteri do�ada çiçeklerin ve meyvaların yüzeylerinde yeralmaktadır, �araplardan 

ve di�er fermantasyon ürünlerinde sirke üretiminde çok önemli bir ticari öneme 

sahiptir. Bunlar çok kuvvetli aerobik (oksijene ihtiyaç duyan) organizmalardır ve 

genellikle maya gibi fermentatif organizmalarla aktivite gerçekle�tikten sonra 

büyümektedirler. En önemli karakteristik özelliklerinden bir tanesi; etanolü asetik 

asite okside etmeleridir, bu nedenle genellikle asetik asit bakterileri olarak 

bilinmektedirler. Tablo 2.1’de selüloz sentezleyebilen mikroorganizmalar ve sentez 

sonucunda olu�an selülozun yapısal özellikleri özetlenmi�tir [14]. 

Tablo 2.1 : Selüloz üretebilen mikroorganizmalar ve olu�an selülozun yapısı 

TÜR SELÜLOZ YAPISI 
Acetobacter Kurdele �eklinde ekstraseluler zar 
Achromobacter Lifli 
Aerobacter Lifli 
Agrobacterium Kısa lifli 
Alcaligenes Lifli 
Pseudomonas Ayrılmayan lifler 
Rhizobium Kısa lifli 
Sarcina Amorf selüloz 

 

Fotosentetik olmayan bu organizma; glikoz, gliserol ve di�er organik substratları 

kullanarak bunları saf selüloza çevirmektedir. Tipik tek bir Acetobacter xylinum 

hücresi saatte ortalama 108 glikoz molekülünü selüloza dönü�türmektedir.  � 1-4 

glukan zincirleri hücre dı�ında sentezlendi�inden, bulundukları besi yerine 

salınmaktadırlar [14]. 

Acetobacter xylinum’un tek bir hücresi, içerisinden glukan zincir polimerinin lif 

�eklinde  birle�erek çıktı�ı, lineer deliklere sahiptir. Bu yüzlerce delik glukan polimer 

kabloları olu�turmaktadır ve sonuçta kurdele benzeri bir yapı ortaya çıkmaktadır. Bu 

karı�ık lif a�ı birle�erek ince zar olarak bilinen jelatin membranı olu�tururlar. �ekil 

2.4’de selüloz olu�umu esnasında meydana gelen lineer glukan zincirleri 

gösterilmektedir [1]. 
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�ekil 2.4 :   Lineer glukan polimerlerinin olu�umu [15] 

2.4 Bakteriyel  Selüloz  Biyosentezi 

Selüloz, gezegenimizde en bol bulunan biyokimyasal madde olmasına ra�men, 

bitkilerdeki biyosentez mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Bir çok ara�tırmacı 

Acetobacter türlerinin bakteriyel selüloz üretimini inceleyerek, bitkilerdeki 

biyosentez mekanizması hakkında fikir sahibi olmaya çalı�mı�tır. Marx- Figini, 

hücre duvarı selülozunun ve bakteriyel selülozun biyosentezini kıyaslamı�tır. 

Yaptıkları çalı�ma sonucunda; polimerizasyon derecesinin ve bitkisel selülozun 

molekül a�ırlı�ının sabit oldu�unu ve bunların sentez süresinden, selüloz veriminden 

ve reaksiyon ko�ullarından etkilenmedi�ini göstermi�lerdir. Bu durumun bakteriyel 

selüloz için de aynı �ekilde olup olmadı�ını ara�tırdıklarında selülozun 

polimerizasyon derecesinin süre ile de�i�ti�ini ve hücre sayısıyla paralel olarak bir 

artı� gösterdi�ini saptamı�lardır. Hücreler daha hızlı büyürken polimerizasyon 

artmakta, büyüme durdu�unda ise biyosentez de sona ermektedir. Bu sonuçlara 

dayanarak, bitkilerdeki ve bakterideki selüloz biyosentezinin farklı oldu�unu 

ispatlamı�lardır [2]. 

Acetobacter xylinum’da iki ana karbon metabolizması bulunmaktadır. 

Karbonhidratların oksitlenmesinde pentoz fosfat döngüsü, organik asitlerin ve buna 

ba�lı ürünlerin oksitlenmesinde ise sitrik asit döngüsü gerçekle�mektedir. 

Acetobacter xylinum’un anaerobik �artlarda glikozu metabolize edememesinin 

nedeni; glikoliz için gerekli olan fosfofruktokinaz enziminin bulunmamasından 

kaynaklanmaktadır. Okzaloasetat dekarboksilaz enziminin sıradı�ı düzenlenmesi 

sonucunda Acetobacter xylinum’da glikoneogenez gerçekle�mektedir. Bu 

organizmada selüloz heksoz fosfatlardan olu�maktadır. Heksoz fosfat karbonundan 

selüloz olu�ması ya da pentoz döngüsünün gerçekle�mesi enerji ba�lantılı kontrol 
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mekanizması tarafından gerçekle�tirilmektedir. Bu mekanizmada kontrol noktası 

Adenozin trifosfata (ATP) hassas, Nikotinamid adenin dinükleotidin (NAD)’ye ba�lı 

glikoz-6-fosfat dehidrogenaz enzimidir. Acetobacter xylinum’ da bulunan iki farklı 

glikoz-6-fosfat dehidrogenaz enziminden sadece bir tanesi ATP tarafından inhibe 

olmaktadır [15]. 

Acetobacter xylinum’da selüloz sentezinde en yakın �eker nükleotit prekörsırı üridin 

difosfo glikoz (UDP-glikoz)’dur. Glikozdan selüloz olu�umunda temel olarak 4 ana 

basamak gerçekle�tirildi�i belirtilmi�tir. Bunlar; glikozun glikokinaza fosforilasyonu, 

glikoz-6-fosfatın fosfoglukomutaz enzimi sayesinde glikoz-1-fosfata 

izomerizasyonu, üridin difosfo glikoz- pirofosforilaz (UDPG-pirofosforilaz) 

enzimiyle UDP-glikoz sentezi ve selüloz sentaz reaksiyonudur. Yapılan çalı�malar 

çözünmeyen � 1-4 glukanın UDPG-glikozdan olu�tu�unu göstermi�tir. �ekil 2.5’de 

glikozdan selüloz biyosentezi ve bu sentezde yeralan enzimler gösterilmektedir [15]. 

 
 

�ekil 2.5: Glikozdan selüloz biyosentezi [16]. 

UDPG-pirofosforilazın kritik önemini anlayabilmek için Cel- (selüloz üretmeyen 

fenotip) mutantlarla analizler yapılmı�tır. Bu mutantlar özel olarak UDPG-

pirofosforilaz  enzime sahip de�ildirler. Yapılan çalı�malar UDPG-pirofosforilazın 

glikoz nükleotitlerini parçalayıcı aktivite gösterebilen tek enzim oldu�unu 

göstermi�tir. UDPG-pirofosforilaz enziminin selüloz üretiminde anahtar, hızı 

Glikoz 

Glikokinaz 

Glikoz 6- Fosfat 

Fosfoglikomutaz 

Glikoz 1- Fosfat 
UDP-Glikoz Pirofosforilaz 

UDP-Glikoz 

Selüloz Sentaz 
Selüloz 
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belirleyen enzim oldu�u dü�ünülmektedir, yapısının ve düzenleme mekanizmasının 

tam olarak anla�ılabilmesi için üzerinde bir çok çalı�ma yapılmaktadır [15]. 

Selüloz biyosentezi dü�ünüldü�ünde en önemli enzim selüloz sentaz enzimidir çünkü 

sadece selüloz sentaz enzimi bu proses için tektir. �lk ba�larda selüloz sentezinin 

hücre tarafından dı�arıya salgılanan kısa zincirli prekörsırların kovalent ba� yaparak 

birle�meleri ile gerçekle�tidi�i dü�ünülmü�tür ancak daha sonra bu prosesin 

membrana ba�lı bir polimerizasyon oldu�u ispatlanmı�tır. �ekil 2.6’da ayrıntılı 

selüloz biyosentezi gösterilmektedir [15]. 

Selüloz sentaz enziminin düzenlenmesi oldukça karma�ıktır. Siklik 

diguanilmonofosfat (c-di-GMP) selüloz sentaz enzimi için geri dönü�ümlü bir 

allosterik aktivatördür. Yapılan in vitro çalı�malar, c-di-GMP’nin ortamda 

bulunmadı�ı durumlarda selüloz sentaz enziminin herhangi bir aktivite 

göstermedi�ini ya da çok az bir aktivite gösterdi�ini ancak ortama c-di-GMP ilave 

edildi�inde ise selüloz biyosentez hızının 200 kata kadar artı�ını göstermi�tir [15]. 

�ekil 2.6’da siklik diguanilmonofosfat (c-di-GMP) yapısı gösterilmektedir. 

 

�ekil 2.6: Siklik diguanilmonofosfat (c-di-GMP) Yapısı 

Siklik c-di-GMP konsantrasyonu iki önemli enzim tarafından kontrol edilmektedir.  

Diguanilat siklaz enzimi 2 molekül guanozin trifosfat (GTP)’dan c-di-GMP 

sentezlenmesini gerçekle�tirirken, fosfodiesteraz-A (PDE-A) ve fosfodiesteraz-B 

(PDE-B) enzimleri de c-di-GMP’nin parçalanmasından sorumludurlar. Diguanilat 

siklaz enzimi sayesinde GTP öncelikle diguanozin tetrafosfat (pppGpG) ara ürününe 

dönü�mekte, bu ara ürün de hemen fosfat (PPi)’ın  salımıyla c-di-GMP’ye 

dönü�mektedir. Ortamda Mg++ varlı�ı diguanilat siklaz enziminin aktivitesini 
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arttırmaktadır. c-di-GMP parçalanması, Ca++’ ye hassas fosfodiesteraz-A enzimi 

sayesinde ba�lar. PDE-A enzimi siklik yapıdaki bir fosfodiester ba�ını parçalar. 

Böylelikle molekülü inaktive eden do�rusal diguanozin difosfat (pGpG) dimeri 

olu�ur. Daha sonra fosfodiesteraz-B enzimi bu do�rusal dimeri serbest guanozin 5’-

trifosfat (5’-GMP)’a dönü�türür. PDE-A, Ca++ tarafından inhibe olmaktadır ve bu da 

selüloz sentezinde ikinci bir kontrolü olu�turmaktadır. �ekil 2.7 de selüloz sentaz 

enziminin aktifle�tirilme mekanizması görülmektedir [15].  

 

�ekil 2.7: Selüloz sentaz enziminin aktifle�tirilme mekanizması[15] 

Selüloz sentaz enzimi sayesinde UDP-glikozdan selüloz olu�umuna dair iki farklı 

yakla�ım bulunmaktadır. Bunlardan ilki selüloz zincirinin, selülozun indirgeyici uç 

kısmından uzadı�ını; ikincisi ise UDP-glikozdan monomer birimlerinin zincirin 

indirgeyici olmayan uç kısımlarına eklenerek gerçekle�ti�ini kabul etmektedir. Soo 

Han ve arkada�ları 1998 yılında selüloz biyosentezinin uzayan selüloz zincirinin 

indirgeyici uç kısmına aktif glikoz (dekstroz ya da D-glikoz)’un eklenmesiyle 

gerçekle�ti�ini göstermi�lerdir [17]. 
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2. 5 Bakteriyel Selüloz Üretimi 

Bakteriyel selüloz üretiminde bir çok farklı teknik kullanılmaktadır. Bu 

yöntemlerden en çok kullanılanları statik yöntem ve karı�tırmalı yöntemdir. Ayrıca  

selüloz üretiminde yatay fermentörler, hava kaldırmalı reaktörler ve dönen disk 

reaktörleri de kullanılmaktadır [18]. 

Üretimde hangi yöntemin kullanılaca�ını daha çok biyopolimerin kullanılaca�ı alan 

belirlemektedir. Bunun nedeni, bakteriyel selülozun fiziksel ve mekanik 

özelliklerinin kullanılan yönteme göre farklılıklar göstermesidir [18]. 

Bakteriyel selüloz üretiminde kullanılan geleneksel yöntem statik yöntemdir. Bu 

yöntem oldukça basittir ve zar halinde selüloz üretmek için en çok tercih edilen 

yöntemdir. Statik yöntemde inoküle edilmi� besi yeri yayvan kaplara dökülür ve 

üzeri kapatıldıktan sonra zar kabın yüzeyini sarana kadar yakla�ık 5 ila 20 gün 

arasında beklenir. Yapılan ara�tırmalar zarın sadece en üst kısmında üreme 

oldu�unu, zarın alt kısmında kalan hücrelerin zamanla inaktif hale geçti�ini ve 

oksijen yetersizli�i nedeniyle öldü�ünü göstermektedir.  �ekil 2.8’de statik yöntem 

ile selüloz üretimi �ematize edilmi�tir [18]. 

  

                               
 

�ekil 2.8: Statik yöntemle bakteriyel selüloz üretimi 

Statik yöntemde selüloz lifleri düzenli bir �ekilde üst üste birikir. Bu nedenle 

karı�tırmalı yöntemlere kıyasla statik yöntemle elde edilen selülozun yapısında 

paralel glukan zincirlerine  ve kuvvetli molekül içi hidrojen ba�larına sahip Selüloz I 

Hava Bo�lu�u 

Aktif Yüzey 

Selüloz 

Besi Yeri 
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daha fazla bulunmaktadır. Ayrıca statik yöntemle elde edilen selülozun kristallenme 

indeksi ve kristal boyutu, karı�tırmalı yöntemle elde edilen selüloza göre daha 

fazladır [13]. 

Statik yöntem oldukça basit olmasına ve üretim sonucunda zar �eklinde selüloz elde 

edilmesine ra�men bir çok dezavantaja da sahiptir. Bunlardan en önemlisi difüzyon 

sorunudur. Yüzeyde olu�an zar �eklindeki selüloz besi yerine yeteri kadar oksijen 

geçi�ine imkan vermemekte bu da alt kısımdaki hücrelerin zamanla ölmesine neden 

olmaktadır. Ayrıca statik yöntemde besi yeri inoküle edildikten sonra fermentasyon 

süresi boyunca hiç hareket ettirilmemelidir. Bu da ölçüm alınmasını hemen hemen 

imkansız hale getirmektedir. Örne�in pH’ın ayarlanması ya da besi yerine ilave 

madde eklenmesi imkansızdır. Statik yöntem kullanılmasında di�er bir problem ise 

ölçek büyütme sorunudur. Bu yöntemde büyük yüzey alanlarına ihtiyaç 

duyuldu�undan, büyük ölçek üretimde statik yöntemin kullanımı oldukça zordur [2]. 

Difüzyon sorununu önlemek ve optimal havalandırmayı sa�lamak için yüzey/hacim 

oranı çok önemlidir ve bu oran ayarlanarak oksijen difüzyon limitasyonunun 

yarataca�ı sorunlar önlenmektedir. �ekil 2.9’da statik yöntemle üretilen selülozun 

mikroskobik yapısı ve bu yöntemle üretilen selüloz  görülmektedir [18]. 

 

       

�ekil 2.9: Statik yöntemle üretilen selülozun mikroskobik yapısı ve olu�an selüloz 

[13] 

Statik yöntemde fermentasyon süresinin uzun olması ve ölçek büyütmede 

problemlerin olması nedeniyle tercih edilen bir di�er yöntem ise karı�tırmalı 

fermentörlerin kullanılmasıdır. Do�adan ilk izole edilen Acetobacter xylinum 

türleriyle yapılan çalı�malar, bu bakterinin karı�tırmalı fermentörler için uygun 
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olmadı�ını göstermi�tir. Bunun nedeni karı�tırmanın yarattı�ı kuvvetler sonucunda 

ortamda selüloz üretmeyen mutant hücrelerin olu�masıdır. Ancak ara�tırmacılar 

do�adan karı�tırmalı reaktörler için uygun olan Acetobacter xylinum’un farklı 

su�larını izole etmeyi ba�armı�lardır. Örne�in, Tsuchida ve arkada�ları kirazdan izole 

ettikleri ve Acetobacter xylinum BPR2001 adını verdikleri bakterinin, karı�tırmalı 

yöntemle bakteriyel selüloz üretimine elveri�li oldu�unu göstermi�lerdir. Ayrıca Son 

ve arkada�ları Kore’de sirkeden izole ettikleri Acetobacter sp. V6 su�unun 200 rpm 

hızına kadar olan karı�tırmalarda selüloz üretim özelli�ini kaybetmedi�ini yani 

karı�tırma kuvvetlerine dayanıklı oldu�unu göstermi�lerdir [19,20]. 

Statik yöntemdeki zar �eklindeki selülozun aksine karı�tırmalı yöntemde lifli yapıda 

selüloz olu�maktadır. Hareketten do�an kuvvetlerin yuvarlak, düzensiz yapıda 

selüloz olu�umuna neden oldu�u dü�ünülmektedir. Statik yönteme kıyasla selüloz 

mikrolifleri karı�tırmalı yöntemde daha ince, kristal büyüklükleri daha küçük ve 

polimerizasyon derecesi daha azdır. �ekil 2.10’da karı�tırmalı yöntemle üretilen 

selüloz gösterilmektedir [21]. 

 

�ekil 2.10: Karı�tırmalı yöntem ile üretilen selüloz [21] 

Lifli yapıdaki bu selüloz, besi yeri viskozitesinin artmasına, oksijen iletim 

problemlerine ve karı�tırma sorunlarına yol açmaktadır. Bu nedenle kullanılan 

karı�tırıcının �ekli ve fermentör içindeki yeri çok önemlidir. Viskozitesi yüksek olan 

bu besi yerinde homojen karı�tırma sa�lamak oldukça güçtür. Karı�tırıcı yakınında 

oksijen transferi yüksek iken karı�tırıcıdan uzakla�tıkça homojen olmayan 

karı�tırmadan dolayı oksijen transferi zorla�maktadır. Ayrıca viskozitesi yüksek besi 

yerini karı�tırmak için gücü yüksek karı�tırıcılara ihtiyaç vardır bu da prosesin enerji 
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ihtiyacını arttırmaktadır. Kouda ve arkada�ları yaptıkları çalı�ma sonucunda; 

bakteriyel selüloz üretiminde karı�tırmalı yöntem için en uygun karı�tırıcı türünün 

türbin karı�tırıcılar oldu�unu göstermi�lerdir [22]. 

Bakteriyel selüloz üretiminde kullanılan bir di�er yöntem ise; hava kaldırmalı 

reaktörlerin kullanıldı�ı yöntemdir. Hava kaldırmalı reaktörler daha az kesme 

gerilimi olu�turdu�undan, basit mekanik yapısından, dü�ük enerji tüketiminden ve 

yüksek hücre kütle veriminden dolayı bir çok mikrobiyal fermentasyonda tercih 

edilmektedir. Ancak hava kaldırmalı reaktörler bakteriyel selüloz besi yeri gibi 

viskoz sıvılar için çok uygun de�ildir. Chao ve arkada�ları iç bölmeli hava kaldırmalı 

reaktör kullanarak etkin bir karı�tırma elde etmeyi ba�armı�lardır. Ayrıca 

deneylerinde besi yerinde çözünmü� oksijen miktarını arttırmak için oksijence zengin 

hava kullanmı�lar ve verimin oldukça yüksek oldu�unu göstermi�lerdir. �ekil 

2.11’de hava kaldırmalı reaktörler kullanıldı�ında olu�an selülozun mikroskobik 

yapısı gösterilmektedir [23]. 

 

�ekil 2.11: Hava kaldırmalı reaktör kullanılarak üretilen selüloz [23] 

Ayrıca Chao ve arkada�ları hava kaldırmalı reaktörde üretilen bakteriyel selülozun; 

karı�tırmalı reaktörde üretilen lifli yapıdaki selülozun aksine, eliptik misket �eklinde 

oldu�unu göstermi�lerdir. Eliptik misket �eklindeki selülozun polimerizasyon 

derecesi 16000’dir ve bu de�er statik yöntemle elde edilen selüloza oldukça yakındır. 

Ayrıca statik yöntemdekinin aksine hava kaldırmalı yöntemde hücrelerin bölünme 

hızı çok daha yüksektir [24]. 

Bakteriyel selüloz üretiminde dönen disk reaktörlerin kullanımı da gün geçtikçe 

yaygınla�maktadır. Bu sistemde yarısına kadar inoküle edilmi� besi yeri ile dolu 

silindirik yatak bulunmaktadır. Yata�ın içerisindeki diskler motor yardımıyla 
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döndürülmektedir. Hücreler diskin yüzeyine adsorbe olmakta ve burada zar 

yapısında selüloz olu�turmaktadırlar. 8-12 saat sonra bütün hücreler diskin üzerine 

geçmekte, besi yerinde yakla�ık olarak hiç hücre kalmamaktadır. A� yapılı ya da 

delikli diskler, katı disklere göre daha çok tercih edilmektedir çünkü delikler daha 

fazla besi yerinin disk üzerininde tutulmasını ve daha hızlı, kuvvetli film olu�umunu 

sa�lamaktadır. Statik yönteme kıyasla bu yöntemle, birim alanda daha fazla ıslak 

selüloz elde edilmektedir ve elde edilen selülozun su tutma kapasitesi statik yöntemle 

elde edilenin yakla�ık iki katıdır. �ekil 2.12’de dönen disk reaktörü �ematik olarak 

verilmi�tir [2]. 

 

 

�ekil 2.12: Dönen disk reaktörü [4] 

Dönen disk reaktörlerinin kullanımının statik yönteme kıyasla bir takım üstünlükleri 

vardır. Her iki yöntemde de birim alan ba�ına yakla�ık olarak e�it selüloz üretimi 

gerçekle�mektedir ancak hacimsel hızlar dönen disk reaktörlerde daha fazladır. 

Disklerin düzgün ayarlanmasıyla; yüzey alanı/hacim oranı yakla�ık 5 kat arttırılabilir 

ve aynı miktadaki besi yerinden çok daha fazla selüloz üretilebilir. Disk döndükçe 

diskin yarısı besi yeriyle temas ederken, di�er yarısı da havayla temas etmektedir. Bu 

durum statik yöntemde kar�ıla�ılan difüzyon problemlerinin önlenmesini 

sa�lamaktadır. Ayrıca üretim esnasında selüloz besi yerinde de�il de diskin üzerinde 

bulundu�undan; selüloz zarına herhangi bir zarar vermeden besi yerinden örnek 

alınabilir ve besi yeri kontrol edilebilir. Ayrıca substrat konsantrasyonu ve pH 

ayarlanarak optimum ko�ulların uzun süre devam etmesi sa�lanabilmektedir [2]. 

pH probu Oksijen probu 

Kostik giri�i 

Besleme                    
giri�i 

Hava giri�i 
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Dönen disk reaktörlerinin dezavantajları ise; diskler arasındaki mesafenin zarın 

boyutlarını sınırlandırması ve dönme etkisiyle selüloz üretmeyen mutant hücrelerin 

olu�masıdır [2]. 

2.6 Bakteriyel Selüloz Üretimine Etki Eden Faktörler 

Bakteriyel selüloz üretim veriminde, kullanılan reaktör türünün yanısıra daha bir çok 

faktör etkilidir. Bunlara örnek olarak; kullanılan karbon ve azot kayna�ı, sıcaklık, 

pH, besi yerine ilave edilen di�er maddeler, fermentasyon süresi ve ortamda bulunan 

çözünmü� oksijen miktarı verilebilir.  

Yapılan bir çok deneysel çalı�ma sonucunda, bakteriyel selüloz üretiminde optimum 

pH aralı�ının 4 ila 7 arasında de�i�ti�i görülmü�tür. Ço�u ara�tırmacı  pH 5 ya da pH 

6’da deneysel çalı�malarını gerçekle�tirmektedir. Bakteriyel selüloz üretimi 

esnasında ortamda bulunan glikoz fazlası glukonik asite dönü�mektedir. Glukonik 

asit olu�umu ortamın pH’ında büyük bir dü�ü�e neden olmaktadır. Bu nedenle 

karbon kayna�ı olarak glikoz kullanıldı�ınıda pH ayarlanması, proses verimi 

üzerinde oldukça etkilidir [5,16]. 

Bakteriyel selüloz üretiminde optimum sıcaklık aralı�ı; 25-30°C arasında 

de�i�mektedir. Yapılan deneysel çalı�malarda daha çok 28-30°C arasındaki 

sıcaklıklar kullanılmaktadır. Son ve arkada�ları yaptıkları çalı�mada bir çok farklı 

sıcaklıkta (20-40°C) deneylerini gerçekle�tirmi�lerdir. 25°C’de herhangi bir selüloz 

üretiminin olmadı�ını ve 35°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda ise selüloz veriminin 

dü�tü�ünü gözlemlemi�lerdir [4,16]. 

Acetobacter xylinum, selüloz üretiminde bir çok farklı substratı kullanabilmektedir. 

Bu nedenle literatürde bakteriyel selüloz üretiminde farklı karbon kaynaklarının 

kullanıldı�ı bir çok çalı�ma yeralmaktadır. Selüloz üretiminde standart olarak Hestrin 

ve Schramm besi yeri kullanılmaktadır ve bile�iminde; % 2 (a�ırlık/hacim,w/v) 

glikoz, % 0.5 (w/v) maya ekstratı, % 0.5 (w/v)  polipepton, % 0.27 (w/v)  disodyum 

fosfat ve % 0.15(w/v)  sitrik asit monohidrat bulunmaktadır [6]. 

Oikawa ve arkada�ları yaptıkları çalı�malarında; statik kültürde karbon kayna�ı 

olarak arabitol ve mannitol kullanıldı�ında glikoza oranla daha yüksek verim elde 
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ettiklerini belirtmi�lerdir. Bunun nedenini de, arabitol ve mannitol kullanıldı�ında 

glukonik asit olu�mamasına ve pH’ın sabit kalmasına ba�lamı�lardır. Ancak Son ve 

arkada�ları karı�tırmalı yöntemle gerçekle�tirdikleri deneylerinde; karbon kayna�ı 

olarak fruktoz, trehaloz ve laktik asit kullanıldı�ında glikozdan daha iyi selüloz 

verimi elde ettiklerini göstermi�lerdir. Bu sonuçlar Shoda ve arkada�larının elde 

etti�i verilerle paralellik göstermektedir. Shoda ve arkada�ları da kullandıkları 

Acetobacter xylinum BPR2001 isimli su�un etkin olarak fruktoz kullandı�ını 

göstermi�tir [4,7]. 

Ramana ve arkada�ları kullanılan karbon kayna�ının selüloz verimi üzerine etkisini 

ara�tırmı�lardır. Deneylerinde sorbitol, glikoz, galaktoz, laktoz, asetik asit, mannitol, 

maltoz, ni�asta ve sukrozu karbon kayna�ı olarak kullanmı�lardır. En yüksek verimin 

mannitollü besi yerinde elde edildi�ini, mannitolden sonra en uygun karbon 

kaynaklarının ise glikoz ve sukroz oldu�unu göstermi�lerdir. Sorbitol, galaktoz, 

maltoz, ni�asta ve asetik asit kullanıldı�ında ise verimin oldukça dü�ük oldu�unu 

belirtmi�lerdir [25]. 

Yapılan bir çok çalı�ma standart Hestrin ve Schramm besi yerinin geli�tirilmesi 

üzerinedir. Bu besi yerinde azot kayna�ı olarak kullanılan maya ekstratı ve pepton 

yerine alternatif bir çok azot kayna�ı denenmi�tir.  En etkili azot kayna�ının mısır 

�urubu oldu�u görülmü�tür. Bu nedenle bir çok biyoteknolojik proseste azot kayna�ı 

olarak mısır �urubu kullanılmaktadır. Son ve arkada�ları selüloz verimi üzerine 

kullanılan azot kayna�ının etkisini ara�tırmı�lardır. Acetobacter sp. A9 ile 

gerçekle�tirdikleri deneylerinde; et ekstratını, mısır �urubunu, malt ekstratını, 

polipeptonu, triptonu, maya ekstratını, amonyum sülfatı, amonyum klorürü ve 

potasyum nitratı kullanarak verim hesabı yapmı�lardır. Mısır �urubu, polipepton ve 

maya ekstratının, selüloz verimini önemli ölçüde arttırdı�ını göstermi�lerdir. Maya 

ekstratı bir çok büyüme faktörünün yanısıra çok miktarda azot bile�i�i içermektedir. 

Bu nedenle en yüksek verim maya ekstratı kullanıldı�ında elde edilmi�tir. 

Acetobacter sp. A9 inorganik azot kaynaklarında herhangi bir büyüme 

göstermemi�tir. Ancak maya ekstratı oldukça pahalı bir substrattır. Mısır �urubu 

kullanıldı�ında elde edilen verim, maya ekstratı kullanıldı�ında elde edilen verime 

oldukça yakındır.  Bu nedenle proses fizibilitesini arttırabilmek için mısır �urubunun 

en etkili azot kayna�ı oldu�unu bildirmi�lerdir [4,16]. 
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Besi yerine etanol, laktik asit, sitrik asit gibi organik asit ilavesi selüloz verimini 

arttırmaktadır. Organik asitler yardımcı substrat görevi yaparak hücre büyümesini 

hızlandırmaktadırlar. Acetobacter xylinum’da yüksek üridin difosfoglikoz fosforilaz 

aktivitesi görülmektedir. Bu enzim glikozdan, bakteriyel selüloz üretimi için gerekli 

prekürsırın sentezini gerçekle�tirmektedir. Glikoz temel olarak enerji üretiminin 

aksine bakteriyel selüloz üretiminde kullanılmaktadır. Laktik asitin; büyümenin ilk 

evrelerinde glikoz akı�ını, bakteriyel selüloz üretimi için gerekli �eker metabolik 

yolunun aksine Krebs döngüsüne yönlendirdi�i dü�ünülmektedir. Bu da  hücre 

büyümesini hızlandırmakta, daha çok bakteriyel selüloz üretilmesine neden 

olmaktadır [20,26].  

Son ve arkada�ları bakteriyel selüloz üretiminde etanol ilavesinin etkisini de 

ara�tırmı�lardır. Organik asitler içerisinde hücre bölünmesini en çok etanolün 

arttırdı�ını göstermi�lerdir. Bunun nedenini ise; etanolün selüloz üretmeyen mutant 

hücrelerin (Cel-) olu�umunu engellemesi �eklinde açıklamaktadırlar. Karı�tırmalı 

yöntemde olu�an Cel- mutantların önlenmesi selüloz verimini önemli ölçüde 

arttırmaktadır [4]. 

Son ve arkada�ları Acetobacter sp. V6 kullanarak gerçekle�tirdikleri bir di�er 

çalı�mada; magnezyum sülfat (MgSO4. 7H2O)’ın da selüloz verimini arttırdı�ını 

göstermi�lerdir. Magnezyum iyonlarının hücresel metabolizmanın devam 

ettirilmesinde önemli rol oynadı�ı bilinmektedir. Magnezyum iyonları; selüloz sentaz 

enzimi için aktivatör olan c-di-GMP için gerekli oldu�undan, ortama MgSO4. 7H2O 

ilave edilmesi hücre büyümesini ve selüloz sentezini arttırmaktadır [20]. 

Selüloz üretim hızının dü�ük olması ve besi yeri maliyetinin yüksek olması 

bakteriyel selülozun ticari kullanımını sınırlandırmaktadır. Bu nedenle üretim 

maliyetini azaltmak ve proses fizibilitesini arttırmak için bir çok çalı�ma 

yapılmaktadır. Thompson ve arkada�ları; dü�ük katı içerikli, yüksek katı içerikli 

patates atıklarını, peynir altı suyunu ve �eker pancarı atıklarını kulllanarak bakteriyel 

selüloz üretmeyi ba�armı�lardır. Statik yöntemle gerçekle�tirdikleri deneylerde en 

yüksek selüloz veriminin dü�ük katı içerikli patates atıklarından elde edildi�ini 

göstermi�lerdir. Patates atıklarının içerisinde ya�ayan bir takım fermentatif bakteriler 

bulunmaktadır ve bu bakteriler otoklavlama a�amasında canlı kalmaktadırlar. Bu 

fermentatif bakterilerin amilaz enzimine sahip oldukları; patates içerisindeki 



 33 

ni�astayı glikoza dönü�türerek bakteriyel selüloz üretimine imkan verdi�i 

dü�ünülmektedir. Ayrıca ortamdaki fazla glikozun oksitlenmesiyle ortaya çıkan 

glukonik asidin bu fermentatif bakteriler tarafından  kullanıldı�ı ve daha küçük 

organik asitlere dönü�türüldü�ü dü�ünülmektedir. Ayrıca bu organik asitlerin hem 

selüloz üretiminde substrat olarak kullanıldı�ı hem de hücre büyümesini 

hızlandırdı�ı çalı�mada belirtilmi�tir [27]. 

Selüloz maliyetini azaltmak için kullanılabilecek bir di�er besi yeri ise; �eker 

fabrikalarından çıkan bir yan ürün olan melasın kullanılmasıdır. Melas mikrobiyal 

endüstride çok fazla kullanılan ekonomik bir karbon kayna�ıdır. Laktik asit, pullulan, 

etanol, polihidroksibütirat ve xanthan fermentasyonunda melasın kullanıldı�ı bir çok 

çalı�ma bulunmaktadır. Ancak bakteriyel selüloz üretiminde ilk defa Shoda ve 

arkada�ları melası besi yeri olarak kullanmı�lardır. Literatürde bu çalı�malar dı�ında 

melasın kullanıldı�ı herhangi bir çalı�ma bulunmamaktadır [28]. 

Melas bir yan ürün oldu�u için; içerisinde istenmeyen demir, çinko, bakır, manganez 

gibi bir takım a�ır metaller ve renk veren maddeler bulunmaktadır. �stenmeyen bu 

maddeler bakteriyel selüloz üretimininin dü�mesine neden olmaktadır. Shoda ve 

arkada�ları bu maddelerden kurtulabilmek için, fermentasyon öncesi melasa bir 

takım ön i�lemler uygulamı�lardır. �ki a�amadan olu�an i�lemin ilk a�amasında; 

melası 120°C’de 20 dak. ısıttıktan sonra oda sıcaklı�ında tüm gece bekletip santrifüj 

uygulamı�lar, ikinci a�amada ise 4N sülfürik asit (H2SO4) ile muamele edip bütün 

gece bekleterek tekrar santrifüj uygulamı�lardır. Böylelikle istenmeyen bu 

maddelerden büyük ölçüde kurtulmayı ba�armı�lardır [28]. 

Ham melas içerisinde 3 farklı �eker bulunmaktadır. Bunlar; sukroz, glikoz ve 

fruktozdur. Bakteriyel selüloz üretiminde ham melas kullanıldı�ında; fruktoz asetan 

isimli suda çözünebilir polisakkarite, sukroz ise levan isimli suda çözünebilir 

polisakkarite dönü�mektedir. Olu�an bu polisakkaritler verimde azalmaya neden 

olmaktadır. H2SO4-sıcaklık uygulamasının istenmeyen maddelerden kurtulmayı 

sa�lamanın yanında bir di�er avantajı ise; melas içerisinde bulunan sukrozun, 

Acetobacter xylinum tarafından daha etkili kullanılabilen glikoz ve fruktoza 

dönü�ümünü sa�lamasıdır. Bu sayede, reaksiyon sonucunda verimin azalmasına 

neden olan levan isimli polisakkarit olu�mamaktadır [28]. 
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Bakteriyel selüloz üretim verimine etki eden bir di�er faktör ise; besi yerindeki 

çözünmü� oksijen miktarıdır. Hwang ve arkada�ları yaptıkları çalı�mada; besi 

yerinde zamanla azalan oksijen nedeniyle hücre büyümesinin azaldı�ını bunun da 

selüloz verimini dü�ürdü�ünü göstermi�lerdir. Yarı-kesikli sistemde 

gerçekle�tirdikleri deneylerinde çözünmü� oksijen konsantrasyonunu %10’a 

ayarladıklarında maksimum selüloz verimi elde edildi�ini göstermi�lerdir [29]. 

2.7 Bakteriyel Selüloz Kullanım Alanları 

Yüksek saflık, güçlü mekanik özellikleri, ıslak fazda yüksek su tutma kapasitesi gibi 

sıradı�ı fiziko-kimyasal özelliklerinden dolayı bakteriyel selüloz çok önemli 

kullanım alanlarına sahiptir. Bakteriyel selüloz en yaygın olarak; gıda, sa�lık, 

kozmetik ve ka�ıt endüstrisinde, giyim sektöründe, ses sistemlerinde ve çevresel 

sistemlerde kullanılmaktadır. �ekil 2.13’de kurutulmu� bakteriyel selülozun 

saydamlı�ı gösterilmektedir [30]. 

 

 
�ekil 2.13 : Kurutulmu� bakteriyel selüloz zarı [30] 
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2.7.1 Medikal Alanda Bakteriyel Selülozun Kullanımı 

Biyomalzemeler alanındaki yakın zamanda meydana gelen geli�meler ve bu 

malzemelerin medikal kullanım alanları, mikrobiyal polisakkaritlerin medikal 

malzemelerin geli�tirilmesindeki önemini ve potansiyelini göstermektedir. 

Mikrobiyal polisakkaritler içerisinde en önemlilerinden bir tanesi de bakteriyel 

selülozdur. Yeni deri malzemelerinde ve modern yara sargı materyallerinde 

bakteriyel selüloz kullanımı ile ilgili bir çok çalı�ma yapılmaktadır [31]. 

Bakteriyel selülozun medikal alanda ticari kullanımıyla ilgili çalı�maları ilk olarak, 

1980’li yılların ba�ında Johnson & Johnson firması gerçekle�tirmi�tir. Farklı 

yaraların iyile�tirilmesinde bakteriyal selüloz kullanımını ara�tırmı�lardır. Ancak  

Johnson & Johnson firması üretim veriminde ve büyük ölçek fermentasyonda 

kar�ıla�tı�ı problemlerden dolayı, bu dönemde herhangi bir ürün piyasaya 

çıkarmamı�tır. Daha sonra Biofill Produtos Biotechnologicos adlı Brezilya firması, 

Acetobacter tarafından sentezlenen bakteriyel selülozun yara iyile�tirme 

sistemlerinde kullanımını ara�tırmı�; Biofill®, Bioprocess® ve Gengiflex® adlı 

ürünleri piyasaya çıkarmı�tır. Bu ürünlerden Biofill® ve Bioprocess®, ikinci ve 

üçüncü derece yanıkların ve ülserin tedavisinda geçici yapay deri olarak, Gengiflex® 

ise  di� eti hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır [31]. 

Biofill®’in avantajları; hemen acının azalmasına neden olmak, yaraya çok yakın 

yapı�mak, operasyon sonrası sorunları ve enfeksiyon riskini azaltmaktadır. Ayrıca 

saydam oldu�undan yaranın gözlemlenmesine olanak sa�lamakta, iyile�meyi 

hızlandırmakta, iyile�me zamanını ve masraflarını azaltmaktadır. Biofill®’in 

dezavantajı ise; elastikiyetinin az olmasıdır. Bu da hareket yetene�inde bir takım 

kısıtlamalara neden olmaktadır [30]. 

1990’lı yılların ba�ında Japonya ve Polonya’da bakteriyel selülozun biyosentezi ve 

kullanım alanları ile ilgili çok kapsamlı çalı�malar yapılmaya ba�lanmı�tır. Polonya 

hükümetinin de destekledi�i bu çalı�malar sonucunda çok çe�itli bakteriyel selüloz 

yara sargı malzemeleri ortaya çıkarılmı�tır. Ayrıca insanlar üzerinde klinik 

çalı�malar yapılmaya ba�lanmı�tır ve bu çalı�malar hala devam etmektedir. �ekil 

2.14 yanık bölgelere yerle�tirilen bakteriyel selülozu göstermektedir [31].   
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�ekil 2.14: Yanık bölgeye yerle�tirilen bakteriyel selülozun 3 gün sonra iyile�tirmeye 

olan etkisi [32] 

1996 yılında Xylos isimli bir Amerikan firması, Johnson & Johnson firması ile 

anla�ma imzalayarak bu firmanın patent haklarını satın almı�tır. Daha sonra Xylos 

firması kendi üretim teknolojilerini geli�tirmi� ve �laç ve Gıda �daresi (Food and 

Drug Administration-FDA) onayını almayı ba�armı�tır. Bu ürünler XCell® selüloz 

yara sargısı ve XCell® antimikrobiyal yara sargısı isimleriyle Amerika’da 2003 

yılından beri satılmaktadır. Xylos �irketi öncelikle kronik yaraların iyile�tirilmesi 

üzerine çalı�malarını gerçekle�tirmektedir. Bu firmaya göre XCell® ürünleri, özel bir 

teknikle üretilmi�tir ve iyi bir iyile�me prosesi için gerekli ideal nem dengesini 

sa�lamak için  hidrasyon ve absorpsiyon gibi iki önemli özelli�e sahiptir [31]. 

Yukarıda belirtilen �irketler ve ürünler haricinde bakteriyel selüloz ya da bakteriyel 

selüloz kaynaklı yara sargı sistemlerini üreten veya pazarlayan ba�ka firma 

bulunmamaktadır. Ancak, bakteriyel selülozun medikal alanda kullanımıyla ilgili bir 

çok firmanın ara�tırma geli�tirme çalı�maları yaptıkları bilinmektedir [31].  

Deri yaralarının iyile�tirilmesi; birçok doku, hücre çe�idi ve matris bile�enlerini 

içeren oldukça karma�ık bir prosestir. Temel olarak yara iyile�tirme çalı�maları üç 

yönde gerçekle�tirilmektedir. Bunlar; yaranın iyile�mesini hızlandıran ve iz kalımını 

azaltan unsurların geli�tirilmesi, gerçek deriye benzer yapay derilerin geli�tirilmesi 

ve onarımdan cok rejenerasyona neden olan sinyallerin te�his edilmesidir. Modern 

yara örtülerinin, epidermal rejenerasyona optimal ortam yaratması, enfeksiyona ve 

sıvı kaybına kar�ı bariyer olu�turması özelliklerine sahip olması istenmektedir [31]. 
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Literatürde, yaraların iyile�tirilmesinde Biofill®, Bioprocess® ve XCell® gibi 

bakteriyel selüloz ürünlerinin kullanılmasıyla ilgili bir çok çalı�ma bulunmaktadır. 

Kucharzewski ve arkada�ları, iyile�meyen damar bacak ülserinin tedavisinde iki 

yöntem kullanmı�lardır. Deney grubunda yer alan hastalar bakteriyel selüloz yara 

örtüsüyle (Bioprocess®) tedavi edilirken, kontrol grubu ise  bu tür yaraların 

tedavisinde sıkça kullanılan geleneksel yara sargı bezi ile tedavi edilmi�lerdir.  Yara 

önce 0.05 mm kalınlı�ındaki bakteriyel selüloz ile sarılmı� ve üzeri sargı beziyle 

kaplanmı�tır. Bacak daha sonra bandajlanarak, her zaman nemli kalması için günde 

bir kaç defa sodyum klorür çözeltisi bandaj üzerinden dökülmü�tür. Yara tamamen 

iyile�ene kadar bakteriyel selüloz membranı her 7 günde bir de�i�tirilmi�tir. Yapılan 

çalı�ma sonucunda; deney grubunda yer alan 27 hastadan 15’inin 8 haftalık bir tedavi 

süresinde tamamen iyile�ti�i, kontrol grubunda ise 27 hastadan sadece 4’ünün bu 

süre içerisinde tamamen iyile�ti�i görülmü�tür.   Deney grubundaki kalan 12 hasta 

di�er 6 hafta sonunda tamamen iyile�irken, kontrol grubundaki hastaların iyile�mesi 

20 hafta sonra tamamlanmı�tır. Bu sonuçlara dayanarak; damar bacak ülserinin 

tedavisinde bakteriyel selüloz yara örtülerinin daha etkili oldu�u gösterilmi�tir [31].  

En etkili ve kompleks deri yaralanmaları yanıklar nedeniyle olu�maktadır. Yanıklar 

bir çok deri katmanının zarar görmesine sebep olur. Yanıklar derinli�ine ve 

geni�li�ine göre 1. dereceden (yüzeysel) 3. dereceye (epidermisin ve dermisin 

tamamen yok olması) sınıflandırılmaktadır. Yanık tedavisinde iyile�meyi hızlandıran 

önemli faktörler; sıvı kaybının kontrol edilmesi, yara enfeksiyonuna kar�ı koruma 

olu�turulması, hızlı ve efektif olarak yaranın kapatılması ve a�rının önemli ölçüde 

azaltılmasıdır. Czaja ve arkada�ları yaptıkları klinik çalı�mada, yanıklarda bakteriyel 

selüloz kullanımını ara�tırmı�lardır. Yaptıkları çalı�mada; kurumayan bakteriyel 

selüloz membranları ile geleneksel gazlı bezlerin kullanılmasının etkileri 

kar�ıla�tırılmı�tır. Bakteriyel selüloz yaraya çok iyi yapı�mı�tır ve elastik özellikleri 

nedeniyle bulundu�u yerin �eklini kolaylıkla aldı�ı görülmü�tür (a�ız, burun gibi 

hareketli kısımlar da dahil). Ayrıca bakteriyel selüloz örtüsünün yaranın etrafında 

nem için gerekli ortamı yarattı�ı ve yüksek gözenekli yapısı sayesinde yara 

sızıntılarını absorpladı�ı da çalı�mada gösterilmi�tir. �ekil 2.15’de yanıkların 

tedavisinde kullanılmak üzere bakteriyel selülozdan üretilmi� eldiven görülmektedir 

[31]. 
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�ekil 2.15: Yanıkların tedavisinde kullanılmak üzere bakteriyel selülozdan üretilen 

eldiven [31] 

Bakteriyel selülozun medikal alanda kullanımıyla ilgili bir di�er  çalı�mayı Klemm 

ve arkada�ları gerçekle�tirmi�tir. Yapay kan damarı olarak kullanabilmek için 

bakteriyel selülozu tüp formunda �ekillendirmi�lerdir. Cam tüpleri iç içe koyarak; bu 

katmanlar arasında statik kültürde, Hestrin-Schramm besi yeri kullanarak selüloz 

üretmi�lerdir. Olu�turdukları deney düzene�i sayesinde Acetobacter xylinum 

tarafından bakteriyel selüloz sentezlenirken, aynı zamanda olu�an selüloz damar 

�eklini alarak büyümektedir. BASYC-tube adını verdikleri bu ürün; mikrocerrahi 

deneyleri için gerekli özelliklere sahiptir. �ç çapı 1mm, uzunlu�u 5mm ve cidar 

kalınlı�ı ise 0.7 mm’dir. Cam tüpler besi yerinden uzakla�tırılıp, suyla yıkamayla 

gerçekle�tirilen basit bir safla�tırma i�leminden sonra, BASYC-tube 4°C’de 6 hafta 

saklanabilmektedir. �ekil 2.16’da bakteriyel selülozdan yapılan yapay kan damarları 

görülmektedir [30].  

       

�ekil 2.16: Bakteriyel selülozdan yapılmı� yapay kan damarı[30] 
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Plastik malzemelerden yapılan yapay kan damarları trombotik lezyonlara neden 

olmaktadır bu da damardan kan akı�ının durmasıyla sonuçlanmaktadır. Ancak  

Klemm ve arkada�ları, bakteriyel selülozdan yapılan yapay kan damarlarında 

trombotik lezyon görülmedi�ini belirtmektedirler. Klemm bu durumu; bakteriyel 

selülozun yüksek su tutma kapasitesine ba�lamaktadır. Bakteriyel selüloz a�ırlı�ının 

ortalama % 90’ ı kadar su tutma kapasitesine sahip oldu�undan, kan ile çok iyi 

etkile�mektedir [33]. 

2.7.2 Ka�ıt Endüstrisinde Bakteriyel Selülozun Kullanılması 

Atmosferdeki gazlar yeryüzündeki ısının bir kısmını tutar ve yeryüzünün ısı kaybına 

engel olurlar. CO2, havada en çok ısı tutma özelli�i olan gazdır. Atmosferin ısıyı 

tutma yetene�i sayesinde suların sıcaklı�ı dengede kalır. Son yıllarda atmosferdeki 

CO2 miktarı hava kirlenmesine ba�lı olarak hızla artmaktadır. CO2 ve ısıyı tutan 

di�er gazların miktarındaki artı�, atmosferin ısısının yükselmesine sebep olmaktadır. 

Bu da küresel ısınma olarak ifade edilir. Bu durumun, buzulların erimesi ve 

okyanusların yükselmesi gibi ciddi sonuçlar do�uracak iklim de�i�melerine yol 

açmasından endi�e edilmektedir.  Küresel ısınmayı engellemenin en önemli yolu,  

orman kaynaklarının korunmasıdır. Çünkü CO2 konsantrasyonundaki artı�ın önüne 

geçebilmenin tek yolu, CO2’in a�açlar ve bitkiler tarafından absorplanmasının 

sa�lanmasıdır [40]. 

Ancak ka�ıt endüstrisinde ve yapı malzemelerinde a�açların kullanılması, orman 

kaynaklarının oldukça azalmasına neden olmaktadır. Bakteriyel selüloz, küresel 

ısınmayı engellemenin en önemli çözüm yoludur. Çünkü Acetobacter xylinum’un 

selüloz sentezlemesi bir kaç gün sürerken, a�açların tam olarak büyümeleri için 

yakla�ık 30 yıla ihtiyaç duyulmaktadır [34].     

Endüstrideki geli�melere ve hızlı nüfus artı�ına bakıldı�ında; her geçen gün odun ve 

pamuktan elde edilen selüloza ihtiyacın arttı�ı görülmektedir. Bu durum selüloz 

eldesi için daha fazla ormana gereksinim oldu�unu göstermektedir. Selüloz 

ihtiyacındaki bu artı� karbon döngüsünü direkt olarak etkileyerek, küresel ısınmanın 

daha da artmasına neden olmaktadır [1]. 
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Bitkilerde selüloz, hemiselüloz ve lignin ile birarada bulunmaktadır. Bu üç yapı 

birbirine kuvvetli kimyasal ba�larla ba�lıdır. Ka�ıt endüstrisinde özellikle ligninin 

uzakla�tırılması gerekmektedir. Ancak kuvvetli kimyasal ba�lar nedeniyle ligninin 

uzakla�tırılması (delignifikasyon) oldukça fazla enerji ve kimyasal gerektiren 

maliyetli bir prosestir. Ayrıca proses sonucunda ortaya çıkan kimyasallar da çevre 

kirlili�ine neden olmaktadır. Bu nedenle odun ve pamu�un selüloz üretiminde 

kullanımını sınırlandırmak için alternatif yöntemler aranmaktadır [1]. 

Acetobacter xylinum tarafından sentezlenen selüloz oldukça saf ve hidrofiliktir. 

Pamuk ve odunun hidrofilik olmaları için fiziksel olarak parçalanmaları 

gerekmektedir bu da proses esnasında güç kaybetmelerine neden olmaktadır. Ayrıca 

bakteriyel selüloz, hemiselüloz ve lignin içermez. Bu nedenle özellikle ka�ıt 

endüstrisi için çok önemli ve maliyetli olan delignifikasyon prosesine ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Bakteriyel selülozu i�lemek için daha az basama�a ihtiyaç 

duyuldu�undan maliyet azalmaktadır ve proses sonunda daha az atık olu�maktadır. 

Basit proses basamaklarından dolayı selüloz liflerinde önemli bir güç kaybı 

görülmemektedir. Bu nedenle bakteriyel selüloz kullanılarak yüksek kalitede ka�ıt 

üretilebilmektedir [2]. 

Bakteriyel selülozun ka�ıt endüstrisinde en önemli kullanım alanlarından biri de 

elektronik ka�ıt yapımıdır. Bilgi ve ileti�im ça�ında ya�adı�ımızdan dolayı, 

günümüzde ileti�im için en çok bilgisayar ekranları, televizyon ekranları ve tabiki 

ka�ıtlar kullanılmaktadır. Ancak insanlar hala bilgileri bilgisayardan okumak yerine, 

ka�ıda basıp okumayı tercih etmektedirler. Ka�ıdın bilgi okumada tercih edilmesinin 

nedenleri; kontrast ve yansıtıcılı�ının yüksek olması, esnek ve ta�ınabilir olu�u, 

maliyetinin dü�ük olması ve geni� görüntüleme açısıdır. Bilgisayar ekranlarının 

dezavantajları ise; dü�ük yansıtıcılık, yüksek maliyet ve yüksek enerji tüketimidir. 

Ayrıca ekranlar uzun süre kullanıldı�ında gözlere de zarar vermektedir. Bu nedenle 

ka�ıdın istenilen optik özelliklerini ve geleneksel gösteri ekranlarının dinamik 

özelliklerini birle�tirecek elektronik gösteri ekranları olu�turulmaya çalı�ılmaktadır. 

Literatürde bu tür elektronik gösteri ekranları için ‘elektronik ka�ıt’ terimi 

kullanılmaktadır [35]. 

Elektronik ka�ıt ilk defa, Palo Alto Ara�tırma Merkezi’nde (PARC) Xerox 

uzmanlarınca geli�tirilmi�tir. ‘Gyricon’ isimli ürünleri 5 normal dosya ka�ıdı 
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kalınlı�ında olan bir plastiktir. Bi-chomal tanecikler zıt elektrik akımı ta�ıyan bir 

siyah ve bir beyaz yarım küreden olu�maktadır. Radyo sinyalleriyle gönderilen yazı 

ve grafik elektrik akımı sayesinde, elektronik ka�ıt üzerinde yazı ve grafi�e 

dönü�türülmektedir. Elektronik ka�ıdın içeri�i bir çok defa de�i�tirilebildi�inden 

tekrar tekrar kullanılabilmektedir. �ekil 2.17’de elektronik ka�ıtlar görülmektedir 

[36]. 

 

                           

�ekil 2.17:  Elektronik ka�ıtlar [37] 

Seiko-Epson firması da elektronik ka�ıt teknolojisi üzerine çalı�malar yapmaktadır. 

Elektronik ka�ıt maliyeti tane ba�ına 100$’ın altına dü�ürülmeye çalı�ılmaktadır. 

Ancak elektronik ka�ıt binlerce defa kullanılabilir oldu�undan, maliyetinin �u an için 

çok da yüksek olmadı�ı dü�ünülebilir [38]. 

Elektronik ka�ıt ile gazete ve dergiler, televizyon gibi aynı anda okuyucularına 

ula�abilecekler ve gün içersinde elektronik ka�ıda basılan gazetelerde yeralan 

haberler güncellenebilecektir. Ayrıca bu teknolojinin reklam panolarına ve etiketlere 

de uygulanması hedeflenmektedir. Reklam panolarında yeralan bilgiler radyo 

dalgaları aracılı�ıyla, tek tu�la uzaktan güncellenebilecektir. Örne�in �i�eye 

yapı�tırılan etiketler yeni fiyat ve ambalaj bilgisiyle yüklenip tekrar 

kullanılabilecektir. Elektronik ka�ıt teknolojisinin gazete, dergi, kitap, poster, medya, 

yayıncılık, reklam ve pazarlama sektörlerinde yeni bir dönemi ba�latması 

beklenmektedir [38,39]. 

Günümüzde elektronik ka�ıt yapımında esnek plastikler kullanılmaktadır. Brown ve 

Shah yaptıkları çalı�ma ile, elektronik ka�ıt yapımında ka�ıt benzeri yapılar 

kullanılması yerine direkt bakteriyel selüloz kullanımını ara�tırmı�lardır. Yaptıkları 

deneysel çalı�mada üç temel hedef belirlemi�lerdir. Öncelikle bakteriyel selülozun, 

elektro-optik etkilerde kullanılabilmek için iletkenli�ini arttırmayı denemi�lerdir. 
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Bunun için, mikrobiyal selülozu çe�itli iletkenlerle uyarmı�lardır. Bu uyarıcı 

iletkenler, sıvı besi yerine eklenmi� ve sıvı durumunda film olu�umu esnasında 

selülozun yapısına katılmı�tır. Direnç de�erleri farklı konsantrasyonlar kullanılarak 

kalibre edilmi�tir. Bu prosesten sonra membranlar, ka�ıda benzer optik ve yapısal 

özelliklerinin elde edilebilmesi için kurutulmu�tur [35]. 

�kinci hedef  olarak selülozun yapısına dönü�ümlü renk de�i�imi sa�layan elektronik 

boyaları katmı�lardır. Kullandıkları elektronik boyaları, elektrokromik boyalar 

kategorisinden seçmi�lerdir. Elektrokromik boyalar elektrik akımı uygulandı�ında 

optiksel de�i�ime neden olan boyalardır. Temel olarak dönü�ümlü redoks reaksiyon 

mekanizmasıyla; termodinamik olarak dayanıklı aynı fiziksel ko�ullarda, madde iki 

farklı durumda bulunmaktadır. Bu iki farklı hal absorpsiyon düzeylerinde farklılık 

göstererek gün ı�ı�ında farklı renklerin olu�masına neden olmaktadır. Bu iki hal, 

uygun elektrolitik çevrede elektrik akımının uygulanmasıyla elde edilmektedir. 

Seçilen boya a�a�ıda gösterilen reaksiyonla de�i�ime neden olmaktadır [35]. 

Hal A ( renksiz) + e-                  Hal B (koyu mavi hal) 

Olu�turulmaya çalı�ılan ka�ıttaki temel fikir; akım uygulandı�ında B durumunun 

olu�masıdır. Koyu durum olan B hali ilave güç uygulanmadan bulundu�u durumu 

korumaktadır. Ters akım uygulandı�ında ise; renksiz olan A hali yeniden 

olu�maktadır. Elektronik gösteri ekranlarına bir �ekil yüklendi�inde ya da 

gösterildi�inde, güç kayna�ı kapatılsa da bu �ekil varlı�ını korumaktadır. Elektronik 

boya katılmı�, iletken bakteriyel selüloz tabakaları temel elektronik ka�ıt birimlerini 

olu�turmaktadır [35]. 

Hareketli, kalem �eklinde elektrotlar kullanılarak elektronik ka�ıt üzerine yazı 

yazılabilmektedir. Bu yazılar saklanabilmekte ve ters akım uygulanarak 

silinebilmektedir. Elektrotun ka�ıda de�di�i yerlerde boya renk de�i�tirmektedir. 

Ters akım uygulandı�ında ise yazılar otomatik olarak yok olmaktadır. Bu prensip, 

tekrar yazılabilir ka�ıdın temelini olu�turmaktadır. Elektronik duvar ka�ıtlarında, 

reklam panolarında, gazetelerde ve kitaplarda bu sistemin kullanılması 

hedeflenmektedir. �ekil 2.18 kalem elektrotlar kullanılarak elektronik ka�ıda yazılan 

yazıları göstermektedir [35]. 
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�ekil 2.18: Bakteriyel selülozdan üretilen elektronik ka�ıda kalem elektrotlarla yazı 

yazılması[35]  

2.7.3 Bakteriyel Selülozun Gıda Endüstrisinde Kullanımı 

Karbonhidratlar insan vücudunda bulunan temel biyokimyasal bile�iklerdir. 

Monosakkaritler ya da polisakkaritler olarak yeralırlar. En çok bilinen 

monosakkaritler glikoz, galaktoz ve fruktoz iken, en çok bilinen polisakkaritler ise 

selüloz, ni�asta ve glikojendir. Bu polisakkaritler insan metabolizmasında çok büyük 

bir öneme sahiptir [41]. 

Selüloz ve di�er modifiye edilmi� formları insanlarda diyet lifi olarak 

kullanılmaktadır çünkü selülozun hiç bir formu insanlar tarafından 

sindirilememektedir. Bu nedenle selüloz, insanlar için bir kalori kayna�ı de�ildir. 

Ancak diyet lifleri sindirim sisteminin düzenlenmesinde çok büyük bir öneme 

sahiptir. Safla�tırılmı� selüloz tozları ya da mikrokristal yapıda selüloz endüstride 

gıda formülasyonlarında çok fazla kullanılmaktadır. Renksiz, kokusuz olduklarından 

ve mikrobiyal kontaminasyonu engelledi�inden selüloz; emulsiyon ve köpü�ü 

dengede tutmada, jel olu�turmak için, pektin ve ni�asta jellerini ısıtırken dengede 

tutmak için, tadı iyile�tirmek için ve buz kristal olu�umunu dengede tutmak için gıda 

endüstrisinde tercih edilmektedir [41]. 

Polisakkarit teknolojisi son yıllarda büyük geli�meler göstermi�tir ve bir çok yüksek 

teknoloji ile üretilen ürünler olu�turulmu�tur. Bunlardan bir tanesi de bakteriyel 

selülozdur. Bakteriyel selüloz gıda endüstrisinde temel olarak kıvam arttırıcı, 

stabilizör, ba�layıcı, jel yapıcı, ya� de�i�tirici olarak kullanılmaktadır. Bakteriyel 
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selüloz kullanılarak dü�ük kalorili dondurmalar ve cipsler yapılmakta ayrıca soslara 

da bakteriyel selüloz ilave edilmektedir [41,42]. 

Bakteriyel selüloz Filipinler’de uzun yıllardır Nata-de-coco isimli leziz bir tatlı 

olarak üretilmektedir ve çok tercih edilmektedir. Bu ürün bütün Asya’da çok 

popülerdir. Nata-de-coco beyaz, jelatinimsi bir gıdadır. Tatlı meyve salatalarında, 

meyve kokteyllerinde, dondurmalarda ve içeçeklerde çok miktarda kullanılmaktadır. 

�ekil 2.19’da bakteriyel selülozdan üretilen Nata-de-coco isimli tatlının ambalajı 

görülmektedir [43].  

 

�ekil 2.19: Nata-de-coco isimli tatlı [44] 

Nata-de-coco üretiminde hindistan cevizi suyuna Acetobacter xylinum eklenerek 

fermentasyon gerçekle�tirmektedir. Fermentasyondan sonra ayırma, temizleme ve 

paketleme i�lemleri yapılmaktadır. Ya� ve kolesterol içermedi�inden ve yüksek diyet 

lifi içerdi�inden dolayı özellikle Japonya’da çok tercih edilmektedir [44]. 

Cetus Co. ve Weyerhaeuser Co. firmaları; derin tank fermentasyon tekni�i 

kullanarak Acetobacter ile karı�tırmalı kültürde selüloz sentezlemi�lerdir. Cellulon® 

adını verdikleri ürünleri, gıda endüstrisinde kıvam arttırıcı ve stabilizör olarak 

kullanılmaktadır. 1990’lı yılların ortalarında Kleco firması, Weyerhaeuser firmasının 

bakteriyel selüloz patentli ürünlerini satın almı�tır ve PrimaCel® adlı ürünlerini gıda 

endüstrisinde kullanılmak üzere piyasaya çıkarmı�tır [31]. 
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2.7.4 Bakteriyel Selülozun Di�er Kullanım Alanları 

Sony ve Ajinomoto firmaları ortakla�a gerçekle�tirdikleri çalı�malar sonucunda 

bakteriyel selülozdan olu�an ilk hoparlör diyaframını geli�tirmeyi ba�armı�lardır. 

Bakteriyel selüloz kullanılarak ilk üretilen kulaklıklar oldukça pahalı olmasına 

ra�men (tanesi 3000$), zaman içerisinde fiyatları oldukça dü�mü�tür ve günümüzde 

yüksek kalite kulaklıkların üretiminde tüm dünyada kullanılmaktadır.  Bakteriyel 

selülozun kendine has boyutsal dayanıklılı�ı ses geçiren membranların yapılmasına 

neden olmu�tur. �ekil 2.20’de bakteriyel selülozdan üretilmi� diyaframın kullanıldı�ı 

kulaklık görülmektedir [1]. 

 

�ekil 2.20: Sony tarafından üretilen, bakteriyel selüloz diyaframının kullanıldı�ı 

kulaklık [45] 

Yukarıda görülen, Sony tarafından üretilen MDR-R10 isimli kulaklıkta diyafram 

olarak Acetobacter acti tarafından üretilen bakteriyel selüloz kullanılmı�tır. 

Bakteriyel selüloz diyaframlarının avantajı; alüminyum ve titanyum diyaframlarıyla 

aynı ses hızını üretmelerinin yanında, ka�ıt diyaframların sa�ladı�ı sıcak, hassas sesi 

de üretebiliyor olmasıdır [45]. 

Bakteriyel selülozun ayrıca ayırma i�lemlerinde membran olarak, çevresel 

sistemlerde toksik maddelerin absorplanarak uzakla�tırılmasında, giyim sanayisinde 

yapay deri ürünlerinin üretilmesinde, kozmetik sektöründe deri kremlerinde 

kullanılmak üzere, otomotiv sektöründe araçların gövdelerinde kullanılması için bir 

çok çalı�ma yapılmaktadır [1].  
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3. DENEYSEL ÇALI�MALAR 

3.1 Kullanılan Hammaddeler 

3.1.1 Melas ve Kullanılan Kimyasallar 

Deneysel çalı�malarda kullanılan �eker pancarından elde edilen melas Ankara- 

Türkiye �eker Fabrikaları A.�.’ den temin edilmi� olup birinci kalite melastır. 

Bilindi�i gibi melas, �eker pancarı ve �eker kamı�ından �eker elde etme prosesinde 

çıkan bir yan üründür. Melasın kalitesi, �eker kamı�ı ya da �eker pancarının 

olgunlu�una, ekstrakte edilmi� �eker miktarına ve ekstraksiyon yöntemine ba�lıdır. 

�ekil 3.1’de �eker kamı�ı ve �eker kamı�ından elde edilen melas görülmektedir [46]. 

 

                                       
                    (a)                                                            (b)                                                             
 

�ekil 3.1: �eker kamı�ı (a)  ve  Melas (b) 

�eker kamı�ından elde edilen melasın 3 farklı türü bulunmaktadır. Bunlar; 

kükürtlenmi�, kükürtlenmemi� ve siyah kayı�(blackstrap) melaslarıdır. Ayrıca �eker 

kamı�ı melasları 3 temel seviyeye ayrılmaktadır; birinci melas, ikinci melas ve siyah 

kayı� melasıdır [47]. 

�eker kamı�ı tarladan toplandıktan sonra, yaprakları soyulur ve ezilerek suyu 

ekstrakte edilir. Daha sonra kaynatılarak, �eker ekstrakte etmek için i�lemler 

uygulanır. Birinci kaynatma i�leminin sonunda elde edilen melas birinci melas olarak 

isimlendirilir. Bu melas en yüksek �eker konsantrasyonuna sahiptir. �kinci kaynatma 
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i�leminin sonucunda elde edilen melas, ikinci melastır. Rengi daha koyudur ve biraz 

daha acı bir tada sahiptir. Siyah kayı� melasları en son kaynatma i�leminden sonra 

elde edilen melastır [47]. 

Kükürtlenmemi� melas; birinci melasın en iyi kalitede olanıdır ve güne� altında 

olgunla�mı� kamı�tan elde edilir, kükürtlenmi� melas; çok fazla olgunla�mamı� ye�il 

�eker kamı�ından elde edilir ve �eker ekstraksiyon prosesi a�amasında kükürt buharı 

ile muamele edilmektedir [47]. 

�eker pancarından elde edilen melas, �eker kamı�ından elde edilenden farklıdır. 

Sadece son kristalizasyon a�amasından elde edilen �urup melas olarak 

isimlendirilmektedir. Ara a�amalardaki �urup, yüksek ye�il veya dü�ük ye�il olarak 

adlandırılır ve ekstraksiyon verimini arttırmak için prosese geri beslenmektedir. 

�eker pancarı melasları yakla�ık olarak kuru a�ırlı�ının % 50’si kadar �eker 

içermektedir ve içerisinde bulunan temel �eker sukrozdur ancak az miktarda glikoz 

ve fruktoz da içerir. Bu melas temel olarak hayvan yemi ya da fermentasyon için 

hammadde olarak kullanılmaktadır. �ekil 3.2’de  �eker pancarı bitkisi görülmektedir 

[46]. 

 

�ekil 3.2: �eker pancarı[46] 

Bir çok farklı türde ve farklı kaynaktan elde edilen melas bulunmaktadır. Bunlardan 

bazıları maksimum düzeyde �ekerden arındırılmı�tır ve bu nedenle tatlı de�ildirler. 

Temel olarak iki farklı organik melas bulunmaktadır ve bunlar Yüksek Test Melası 

(YTM) ve siyah kamı� melasıdır [47]. 

Brix, çözeltideki sukroz konsantrasyonunu a�ırlık cinsinden göstermek için,  saf 

sukroz çözeltilerinde kullanılan bir terimdir. Melasın bile�iminde sukrozun yanında; 

glikoz, fruktoz ve �eker olmayan di�er organik maddeler bulunmaktadır. Bu nedenle 
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melasın Brix de�eri, gerçek �eker miktarı ve toplam katı madde miktarından  

farklılıklar göstermektedir. Brix de�eri tam olarak özgül a�ırlı�ı göstermektedir [47]. 

YTM, %80-84 oranında yüksek brix içeri�ine sahip tatlı bir �uruptur. �çerisinden 

�eker uzakla�tırılmadı�ı için sert bir �uruptur. Organik siyah kayı� melası ise; zengin 

ve kuvvetli bir kokuya sahip, oldukça koyu renkli bir üründür. Bu melas �eker 

üretimi esnasında elde edilen bir yan üründür; içerisinde bir çok vitamin, mineral ve 

�eker kamı�ının do�al yapısında bulunan bazı elementler yer almaktadır. Demir, B6 

vitamini, kalsiyum ve potasyum için oldukça zengin bir kaynaktır [47]. 

Yapılan deneysel çalı�malarda kullanılan glikoz, sodyum hidroksit ve sitrik asit 

Riedel de-Haen firmasından, mannitol ve sukroz BDH Chemicals Ltd. Poole 

England isimli firmadan, maya ekstraktı Lab M firmasından, pepton Difco 

Becton/Dickinson firmasıdan, laktoz, disodyum fosfat, asetik asit ve fruktoz ise 

Merck firmasından temin edilmi�tir ve kullanılan tüm kimyasallar analitik saflıktadır.  

3.1.2 Mikroorganizma   

Deneysel çalı�mada kullanılan mikroorganizma Acetobacter xylinum’dur. Bu 

mikroorganizma Alman Kültür Kolleksiyonu’ndan (DSMZ) temin edilmi�tir. 

Acetobacter xylinum liyofilize olarak temin edilmi�tir. Mikroorganizmanın kodu 

DSM 2004’tür ve 1991 yılının Aralık ayında sto�u hazırlanmı�tır. 

Liyofilizasyon maddenin iç yapısına verilecek zararı en aza indirmek için 

gerçekle�tirilen bir kurutma yöntemidir. Ürünün içerisinden su ekstrakte edilerek, 

ürünün dayanıklı bir �ekilde oda sıcaklı�ında muhafaza edilebilmesi sa�lanmaktadır. 

Ayrıca liyofilize ürünler so�utma gerektirmedi�inden bu ürünlerin ta�ınması ve 

transferi de  kolayla�maktadır [48]. 

Vakum altında kapatılmı� çift katlı ampül halindeki liyofilize Acetobacter xylinum 

�ekil 3.3’de �ematik olarak gösterilmi�tir. 
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�ekil 3.3:  Çift katlı ampül içerisindeki liyofilize Acetobacter xylinum[49] 

Liyofilize temin edilen  Acetobacter xylinum  a�a�ıdaki �ekilde canlandırılmı�tır. 

�ekil 3.4’de görüldü�ü gibi öncelikle ampul ısıtılmı�tır. 

 

 
�ekil 3.4: Ampulün ısıtılması[49] 

Daha sonra  �ekil 3.5’de görüldü�ü gibi steril ortamda cam ampul pamu�un hemen 

üzerinden cam kesici ile kesilmi�tir. 

 

 
 
�ekil 3.5: Cam ampulün kırılması[49] 
 

Dı� ampul 

Yalıtım amaçlı cam yaprak 

�ç ampul 

Pamuk tıpa 

Kurutulmu� zar 

Pamuk yaprak 

Silika jel 
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Üçüncü a�amada �ekil 3.6’de gösterildi�i gibi pamuk çıkarılarak içerideki ampul 

kırılmı�tır ve steril �artlarda liyofilize halde bulunan zar çıkarılmı�tır. 

 

 
�ekil 3.6: Acetobacter xylinum’un bulundu�u liyofilize zarın çıkartılması[49] 

Son a�amada da bu liyofilize zar hazırlanan Hestrin-Schramm besi yerine eklenmi�tir 

ve  besi yerinde hücreler tekrar hidrate edilerek ço�altılmı�tır. 

 3.2 Besi Yerinin Hazırlanması 

 
Yapılan deneylerde liyofilize hücrelerin canlandırılmasında ve stok kültür 

hazırlanmasında Hestrin-Schramm besi yeri kullanılmı�tır. Hestrin-Schramm besi 

yerinin bile�imi; (% a�ırlık/hacim) glikoz 2, maya ekstraktı 0,5, polipepton 0,5, 

anhidrus disodyum fosfat 0,27 ve sitrik asit monohidrat 0,15’den olu�maktadır. Besi 

yerinin pH’ı 1 N asetik asit kullanılarak 5’e ayarlanmı�tır. Hazırlanan bu besi yeri 

121˚C’de 20 dak. otoklavlanmı�tır (Biolab Tuttnauer Systec 2540 mL). Otoklavlanan 

besi yerine liyofilize kültür eklenenerek tekrar hidrate olması sa�lanmı�tır. 30˚C’de 1 

hafta bekletilen besi yerinde selüloz olu�umu gözlemlenmi�tir ve daha sonra bu besi 

yerinden stok kültür hazırlanmı�tır. Eppendorff tüplerinin içerisine 100µL 

mikroorganizma ve 1000µL % 60’lık  gliserin çözeltisi ilave edilerek stok 

hazırlanmı�tır. Hazırlanan bu stoklar +4 ve -20 ve -80°C’de saklanmı�tır. �ekil 3.7 

canlandırma sonucu olu�an selülozu ve �ekil 3.8 de stok hazırlamada kullanılan 

eppendorff tüplerini göstermektedir. 
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�ekil 3.7: Canlandırma sonucunda olu�an, stok kültür olarak kullanılan bakteriyel 

selüloz 

�

�ekil 3.8: Stok kültürün saklandı�ı eppendorff tüpleri 

Karbon kaynaklarının etkisinin ara�tırıldı�ı di�er deneylerde ise Hestrin-Schramm 

besi yerinde bulunan glikoz yerine aynı oranda sukroz, fruktoz, mannitol, laktoz 

ilave edilmi�tir.  

Melaslı besi yerinde gerçekle�tirilen deneylerde ise �eker konsantrasyonu 20 g/L, 

 40 g/L, 60 g/L ve 80 g/L olacak �ekilde besi yeri hazırlanmı�tır. 

3.3 Fermentasyon 

Gerçekle�tirilen deneylerde statik yöntem kullanılmı�tır. Tüm deneylerde taze besi 

yerine a�ı kültüründen % 5 oranında ilave edilmi�tir. Öncelikle 50 mL’lik erlene 

hazırlanıp otoklavlanan besi yerinden 10 mL alınarak üzerine stok kültür ilave 

edilmi�tir. 30 ˚C’de 3 gün beklenilmi�tir. Daha sonra 100 mL’lik erlene 18 mL besi 

yeri ve 2 mL a�ı kültüründen eklenmi�tir. 3. gün sonunda a�ı kültüründen 5 mL ve 

taze besi yerinden ise 45 mL alınarak statik olarak 30 ˚C’de fermentasyon sonuna 

kadar bekletilmi�tir. 
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Fermentasyon süresinin belirlenmesi için yapılan deneylerde 250 mL’lik 5 erlene 

ekim yapılmı�tır ve 3.,7.,10., ve 14. günlerde optik yo�unluk(OD), selüloz verimi ve 

besi yerinde kalan glikoz konsantrasyonu tayin edilmi�tir. Gerçekle�tirilen tüm 

deneyler tekrarlanabilirli�ini göstermek üzere 2’�er defa yapılmı�tır. 

3.4 Analitik Yöntemler 

Hücre büyümesinin saptanmasında spektrofotometre (Shimadzu- UV 1700 

Pharmaspec Spectrophotometer) kullanılmı�tır. 600 nm’de optik yo�unluk okunarak 

hücre büyümesi saptanmı�tır.  

Fermentasyon süresinin sonucunda elde edilen selülozun veriminin saptanmasında ve 

safla�tırılmasında, besi yeri öncelikle 4200 rpm’de 20 dak. santrifüj (Beckman 

Coulter, Avanti J 30 I Centrifuge) edilmi�tir. Nuçe erleni kullanılarak selüloz besi 

yerinden süzülmü�tür. Daha sonra selüloz üzerindeki hücrelerin tamamen 

uzakla�tırılması için 0.1 N sodyum hidroksit (NaOH) ve 0.1 N asetik asit eklenerek 

80˚C’de 20 dak. bekletilmi�tir. Son a�amada selüloz iki defa deiyonize su ile 

yıkanarak, sabit a�ırlı�a ula�ana kadar 85˚C’de 4 saat etüvde (Memmert) 

bekletilmi�tir. Sabit a�ırlı�a ula�an selüloz tartılarak fermentasyon verimi 

hesaplanmı�tır. Tüm bu i�lemler �ekil 3.9 – �ekil 3.12’de gösterilmi�tir. 

 
�ekil 3.9: Nuçe erleni kullanılarak bakteriyel selülozun besi yerinden süzülmesi 
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�ekil 3.10: Nuçe erleni kullanılarak süzülen bakteriyel selüloz 

 
�ekil 3.11: NaOH ve asetik asit eklenerek bekletilen bakteriyel selüloz 

 

�ekil 3.12: Etüvde kurutulan ve tartımı alınan bakteriyel selüloz 

Ayrıca besi yerinde kalan glikoz konsantrasyonun saptanmasında ise Shimadzu  

marka HPLC kullanılmı�tır.  
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3.5. Melasta �eker Tayini  

Monosakkarit ve oligosakkarit gibi karbonhidratları tayin etmekte bir çok yöntem 

kullanılmaktadır. Bunlar; kromotografik yöntemler, kimyasal yöntemler ve enzimatik 

yöntemlerdir [50]. 

Kimyasal yöntemler; mono ve oligosakkaritlerin ço�unun indirgen �eker olup di�er 

bile�enlerle reaksiyona girmesi ve çökelti olu�turması ya da renkli kompleksler 

olu�turarak belirlenebilmesi esasına dayanır. Karbonhidrat konsantrasyonu 

gravimetrik yöntemle, spektrofotometrik yöntemle ya da titrasyonla tayin 

edilebilmektedir. �ndirgen olmayan karbonhidratlar da aynı yöntemle, öncelikle 

hidroliz yapılarak indirgen hale dönü�türülüp tayin edilmektedir [50]. 

Deneysel  çalı�mada kullanılan melastaki �eker türü ve miktarı kimyasal 

yöntemlerden olan titrasyon metodu ile belirlenmi�tir. 

Melasta temel olarak bulunan sukroz disakkarittir, glikoz ve fruktoz 

monosakkaritlerinin birle�mesinden olu�maktadır. Glikoz ve fruktoz indirgen �eker 

olmalarına ra�men sukroz indirgen �eker de�ildir. �ekil 3.3’de sukrozun kimyasal 

yapısı görülmektedir. 

 
      D-Glikoz                     D-Fruktoz 

�ekil 3.13: Sukrozun kimyasal yapısı 

Deneysel çalı�mada en yaygın titrasyon yöntemlerinden Lane-Eynon metodu 

kullanılmı�tır. Bu yöntemde erlene bilinen miktarda kaynayan bakır sülfat çözeltisi 

ve indikatör olarak metilen mavisi eklenir. Bürete ise, analizi yapılacak karbonhidrat 

konulur. Karbonhidrat çözeltisi içerisindeki indirgen �ekerler bakır sülfat ile 

reaksiyona girer. Çözeltideki bütün bakır sülfat reaksiyona girdi�inde eklenen az 

miktardaki karbonhidrat karı�ımı, indikatörün renk de�i�tirerek maviden beyaza 

dönmesini sa�lar. Bu a�amaya kadar eklenen �eker çözeltisi kaydedilir [50].  
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Lane-Eynon yönteminin dezavantajları; elde edilen sonuç reaksiyon süresine, 

sıcaklı�a, konsantrasyona ba�lı oldu�undan bu parametreler çok iyi kontrol 

edilmelidir. Ayrıca bu metod ile indirgen �ekerlerin türü saptanamaz. Bu metod direk 

olarak indirgen olmayan �eker konsantrasyonun belirlenmesinde kullanılamaz. �ekil 

3.14 Lane-Eynon deney düzene�ini görülmektedir [50]. 

 
 

�ekil 3.14: Lane-Eynon titrasyonun deney düzene�i [50] 

Melasın Lane- Eynon titrasyonu ile �eker konsantrasyonu belirlemek için öncelikle 

ön titrasyon yapılmı�tır. 5 g örnek tartılmı ve saf su ile 250 mL’ ye seyreltilmi�tir. 

Böylelikle % 2’ lik �eker çözeltisi elde edilmi�tir. Bu çözeltiden 25 mL örnek 

alınarak tekrar saf su ile 100 mL’ ye seyreltilip % 0.5’ lik �eker çözeltisi elde edilmi� 

ve çözelti bürete alınmı�tır. Bir erlene 12.5 mL Fehling A ve 12.5 mL Fehling B 

çözeltisi alınıp, üzerine büretteki çözeltiden 10 mL ilave edilerek erlen ısıtılmaya 

ba�lanmı�tır. Kaynama ba�layınca 3 - 4 damla metilen mavisi damlatılarak titrasyona 

ba�lanmı� ve  mavilik gidene kadar büretteki çözelti ile titrasyon yapılmı�tır.  

Fehling A çözeltisi; bakır sülfat (CuSO4.5H2O) ve saf H2SO4 içerirken, Fehling B 

çözeltisi potasyum tartrat ve NaOH içermektedir. 

Yapılan ön titrasyon sonucunda herhangi bir renk de�i�imi ve çökelti olu�madı�ı 

için, �eker çözeltisinde indirgen �eker bulunmadı�ı anla�ılmı�tır. Böylelikle melasın 

bile�iminde indirgen �ekerlerden olan glikoz ve fruktoz bulunmadı�ı belirlenmi�tir. 

Daha sonra aynı i�lemler daha deri�ik olan % 2’ lik çözelti için tekrarlanmı�tır. 

Erlene 12.5 mL Fehling A ve 12.5 L Fehling B çözeltileri konulmu�, bürete ise elde 

edilen % 2’ lik �eker çözeltisi yerle�tirilmi�tir. Erlene büretten 10 mL �eker çözeltisi 

Büret  

Karbonhidrat çözeltisi 

Indikatör olarak metilen mavisi içeren 
bakır sülfat çözeltisi 
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eklenerek erlen ısıtılmı�tır. Kaynama ba�layınca metilen mavisi eklenerek titrasyona 

ba�lanmı�tır. Bu a�amanın sonunda da daha deri�ik bir çözelti ile çalı�ıldı�ı halde 

sonuç de�i�medi�inden, melasın içirisinde indirgen �ekerlerin bulunmadı�ı 

kesinle�tirilmi�tir. 

Daha sonra melasta bulunan sukroz konsantrasyonu belirlemek için inversiyon 

yapılarak, indirgen olmayan �ekerlerin indirgen hale gelmesi sa�lanmı�tır. Bu 

a�amada, erlene 25 mL % 2’ lik �eker çözeltisi alınmı� ve 1 N hidroklorik asit (HCl) 

çözeltisinden 15 mL alınarak erlendeki çözeltiye eklenmi�tir. Bu çözelti ısıtılmı� ve  

kaynama ba�ladıktan sonra 2 dakika daha ısıtıcıda bekletilmi�tir. Çözelti so�uduktan 

sonra %10’ luk NaOH ile bazik hale getirilmi� ve  renk de�i�imi (pembe, bordo arası 

bir renk) gözlenene kadar NaOH eklenmi�tir. Daha sonra bu çözelti bürete alınmı�tır. 

Erlene 12.5 mL Fehling A ve 12.5 mL Fehling B çözeltileri konmu� ve erlene 

büretteki çözeltiden 10 mL eklenerek ve ısıtma i�lemine ba�lanmı�tır. Kaynama 

ba�layınca 3 – 4 damla metilen mavisi eklenerek mavi rengin kaybolup, �effafla�ıp, 

alt tabakada çökelti olu�ana kadar titrasyona devam edilmi�tir. 

Büretteki çözeltiden sarfiyat okunmu� ve kalibrasyon e�risinden, bu  sarfiyata denk 

gelen invert �eker miktarı okunmu�tur. Toplam �eker miktarı 3.1 nolu e�itlik 

kullanılarak hesaplanmı�tır. 

Toplam �eker miktarı = �nvert �eker miktarı* 100/sarfiyat              (3.1) 

Toplam �eker miktarı = (124.85*100) / 41.6  

                                   = 0.3 g 

                                    

Melastaki toplam �eker konsantrasyonu =  (0.3 / 0.5) * 100  

                                                                 = 60 % 

Melas çözeltilerinde hesaplanan de�erin 95%’inin �eker oldu�u kabul edilmektedir. 

Bu nedenle melastaki �eker konsantrasyonu e�itlik 3.2 kullanılarak hesaplanmı�tır. 

Gerçek �eker konsantrasyonu = Hesaplanan �eker konsantrasyonu* 95/100         (3.2) 

Gerçek �eker konsantrasyonu = 60*0.95  

                                                = 57 % 
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Melasta indirgen �eker bulunmadı�ından bu �ekerin hepsi sukrozdur sonucuna 

varılmı�tır.  

3.5.1. Melasın Safla�tırılması 

Fermentasyonda kullanılmadan önce melastan 50 g alınıp deiyonize su eklenerek  

250 mL’ye seyreltilmi�tir. Daha sonra melas içerisindeki katı partikülleri 

uzakla�tırmak için 6000 rpm’de 20 dak. santrifüj i�lemi uygulanmı�tır. Santrifüj 

i�leminin hemen ardından nuçe erleni kullanılarak melas çözeltisi süzülmü�tür. 

Süzme i�leminden sonra melasa iki a�amalı ön i�lem uygulanmı�tır.  

�lk a�amada melas çözeltisi 20 dak. 120˚C etüvde bekletildikten sonra etüvden 

çıkartılmı� ve safsızlıkları çöktürmek için 1 gün oda sıcaklı�ında bekletilmi�tir. 

Ertesi gün  santrifüj i�leminin hemen ardından melas çözeltisi tekrar nuçe erleni 

kullanılarak süzülmü�tür. Bu i�leme ısıl i�lem denilmektedir.  

�kinci a�amada 12.5 mL  4N H2SO4 eklenerek çözeltinin pH’ı 3’e ayarlanmı�tır ve 1 

gün oda sıcaklı�ında bekletilmi�tir. Ertesi gün santrifüj i�leminden sonra nuçe erleni 

ile süzme i�lemi uygulanmı�tır. Daha sonra 20 dak. 120˚C etüvde bekletilmi� ve 

etüvden çıkartıldıktan sonra 1 gün daha oda sıcaklı�ında dinlendirilmi�tir. Daha 

sonra tekrar santrifüj i�lemi uygulanmı�tır ve nuçe erleni ile süzme i�leminin hemen 

ardından otoklavlanarak besi yeri olarak kullanılmaya hazır hale getirilmi�tir. Bu 

i�lem de H2SO4- ısıl i�lem olarak tanımlanmaktadır.  

3.5.2. Melaslı Besi Yeri için �eker Konsantrasyonunun Hesaplanması 

Melas çözeltisine ön i�lem yapmadan önce çözeltideki �eker konsantrasyonu 

a�a�ıdaki �ekilde hesaplanmı�tır. 

Yo�unluk = Kütle/Hacim                  (3.3) 

                = 50g*(57/100)/0.25L 

                = 114 g/L 

 

Melas çözeltisine safla�tırma i�lemi uygulanırken 12.5 mL 4N H2SO4 eklenmi�tir. Bu 

nedenle yapılan muamele sonucundaki melas çözeltisinin �eker konsantrasyonu 

e�itlik 3.4 kullanılarak hesaplanmı�tır. 
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d�eker= (d�eker1*v1 + d�eker2*v2)/(v1+v2)                                                                      (3.4) 

        = (114 g/l*0.25l + 0*0.0125l)/(0.25l+0.0125l) 

        = 108.6 g/L 

20 g/L �eker konsantrasyonuna sahip 50 mL besi yeri hazırlamak için yukarıdaki 

e�itlik 3.4 kullanılmı�tır.  

20 g/L = (108.6*X+ 0*(0.05-X))/0.05 

X = 9.2 mL melas çözeltisi 

50 mL- 9.2 mL = 40.8 mL deiyonize su 

Aynı e�itlik 40,60 ve 80 g/L �eker konsantrasyonuna sahip besi yerlerini hazırlamak 

için de kullanılmı�tır. 

40 g/L �eker konsantrasyonuna sahip besi yeri hazırlamak için; 18.4 mL melas 

çözeltisi ve 31.6 mL deiyonize su eklenmi�tir. 60 g/L �eker konsantrasyonuna sahip 

besi yeri hazırlamak için; 27.6 mL melas çözeltisi ve 22.4 mL deiyonize su 

eklenmi�tir. Son olarak 80 g/L �eker konsantrasyonuna sahip besi yeri hazırlamak 

için; 36.8 mL melas çözeltisi ve 13.2 mL deiyonize su eklenmi�tir. 

A�a�ıdaki �ekil 3.15’de farklı �eker konsantrasyonlarına ayarlanan melaslı besi 

yerleri gösterilmektedir. 

      

�ekil 3.15: 20,40,60 ve 80g/L �eker konsantrasyonuna sahip melaslı besi yerleri 

 

 

 

 

20 g/L 40 g/L 
60 g/L 

80 g/L 
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4. SONUÇLAR VE TARTI�MA 

4.1 Bakteriyel Selüloz Üretiminde Fermentasyon Süresinin Belirlenmesi 

Besi yeri optimizasyonu deneylerine ba�lamadan önce Hestrin-Schramm besi yeri 

kullanılarak fermantasyon süresini belirlemek için deneyler yapılmı�tır. Yapılan tüm 

deneyler statik ko�ullarda, 30˚C sıcaklıkta ve pH 5’te gerçekle�tirilmi�tir. 

Bu deneylerde hücre büyümesi, besi yerinde kalan glikoz konsantrasyonu ve 

bakteriyel selüloz verimi 14 günlük sürede ölçülmü�tür. Sonuçlar �ekil 4.1- �ekil 

4.3’de verilmi�tir. Elde edilen sonuçlara dayanılarak 10. günden itibaren olu�an 

bakteriyel selüloz veriminde önemli bir artı� olmadı�ı görülmü�tür. Bu nedenle 

fermentasyon süresi 10 gün olarak belirlenmi�tir. 
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�ekil 4.1: Bakteriyel selüloz üretiminde zamana göre hücre büyümesi  
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�ekil 4.2: Bakteriyel selüloz verimi (g/L) 
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�ekil 4.3: Besi yerinde kalan glikoz konsantrasyonunun zamana göre de�i�imi 

�ekil 4.1 ve �ekil 4.2’den görüldü�ü gibi selüloz üretimi hücre büyümesi ile do�ru 

orantılı olarak artmaktadır. Bu da Acetobacter xylinum tarafından sentezlenen 

bakteriyel selülozun hücre büyümesi ile ba�lantılı oldu�unu göstermektedir. Hücre 

büyümesinin arttırılması bakteriyel selüloz verimini de arttırmaktadır. 

 



 61 

 

4.2 Farklı Karbon Kaynaklarının Bakteriyel Selüloz Üretimine Etkisi 

Selüloz üretiminde karbon kaynaklarının etkisini ara�tırmak için farklı karbon 

kaynakları besi yerine %2 (a�ırlık/hacim) oranında eklemi�tir. �ekil 4.4 kullanılan 

karbon kaynaklarını ve elde edilen selüloz verimlerini göstermektedir. 
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�ekil 4.4: Bakteriyel selüloz verimi üzerine farklı karbon kaynaklarının etkisi 

�ekil 4.4’den de görüldü�ü gibi en yüksek bakteriyel selüloz verimine karbon 

kayna�ı olarak sukroz kullanıldı�ında ula�ılmı�tır.  

Farklı karbon kaynaklarının bakteriyel selüloz verimi üzerine etkisinin ara�tırıldı�ı, 

aynı ko�ullarda Acetobacter xylinum DSM 2325 kullanılarak gerçekle�tirilen bir 

di�er çalı�mada ise Acetobacter xylinum DSM 2325 su�unun en etkili kullanabildi�i 

karbon kayna�ının fruktoz oldu�u görülmü�tür. Elde edilen sonuçlar �ekil 4.5’de 

gösterilmektedir. 
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�ekil 4.5 Acetobacter xylinum DSM 2325 kullanılarak üretilen bakteriyel selüloz 

verimi üzerine faklı karbon kaynaklarının etkisi 

�ekil 4.4 ve �ekil 4.5 kıyaslandı�ında Acetobacter xylinum DSM 2004 su�unun en 

etkili kullanabildi�i karbon kayna�ı sukroz iken, Acetobacter xylinum DSM 2325 

su�unun en etkili kullanabildi�i karbon kayna�ının fruktoz oldu�u görülmektedir. Bu 

da aynı mikroorganizmanın farklı su�larının farklı karbon kaynaklarını daha etkili 

olarak kullanabilece�ini göstermektedir. 

4.3 Farklı Ba�langıç �eker Konsantrasyonuna Sahip Melas Çözeltilerinin 

Bakteriyel Selüloz Verimi Üzerine Etkisi 

Büyük ölçek üretimde glikoz, fruktoz ve sukroz gibi karbon kaynakları çok pahalı 

oldukları için proses fizibilitesi azalmaktadır. Bu nedenle ucuz karbon kaynaklarının 

bakteriyel selüloz verimi üzerine etkisi ara�tırılmaktadır. Yapılan deneysel çalı�mada 

da farklı �eker konsantrasyonlarına sahip melaslı besi yerlerinin bakteriyel selüloz 

verimi üzerine etkisi ara�tırmak üzere statik ko�ullarda, 30˚C sıcaklıkta ve pH 5’te 

deneyler yürütülmü�tür. Sonuçlar �ekil 4.6’ da verilmi�tir. 
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�ekil 4.6: Melaslı besi yerinde bakteriyel selüloz verimi üzerine farklı �eker 

konsantrasyonunun etkisi 

�ekil 4.6’ dan da görüldü�ü gibi �eker konsantrasyonu 20,40 ve 60 g/L oldu�unda 

yüksek selüloz verimi elde edildi�i halde, �eker konsantrasyonu 60g/L’yi geçti�inde 

selüloz verimi önemli ölçüde azalmakta ve 80g/L’lik �eker konsantrasyonuna sahip 

besi yeri kullanıldı�ında selüloz elde edilememektedir. Bu sonuçlara dayanılarak 

bakteriyel selüloz üretiminde dü�ük melas konsantrasyonlu besi yerlerinin 

kullanılması gerekti�i görülmü�tür. 

Yüksek �eker konsantrasyonunda verimin dü�me sebeplerinden bir tanesinin de 

ortamdaki fazla glikozun glukonik aside dönü�erek ortam pH’ını dü�ermesi ve dü�ük 

pH’ın da Acetobacter xylinum hücrelerinin inhibisyonuna neden oldu�u 

dü�ünülmektedir. 

Acetobacter xylinum DSM 2325 kullanılarak aynı ko�ullarda gerçekle�tirilen 

deneylerde elde edilen sonuçlar �ekil 4.7’de gösterilmektedir. 
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�ekil 4.7 : Acetobacter xylinum DSM 2325 kullanılarak melaslı besi yerinde 

gerçekle�tirilen farklı �eker konsantrasyonunun bakteriyel selüloz verimi üzerine 

etkisi 

�ekil 4.6 ve �ekil 4.7 kıyaslandı�ında aynı ko�ullarda gerçekle�tirilen deneylerde 

Acetobacter xylinum DSM 2004 kullanılarak elde edilen verimin Acetobacter 

xylinum DSM 2325 kullanılarak elde edilen verimden daha yüksek oldu�u 

görülmektedir. Bunun nedeninin ise her ne kadar melasa uygulanan ön i�lemlerin 

melasın içerisindeki sukrozun büyük bir kısmını parçalasa da, kalan sukrozu 

Acetobacter xylinum DSM 2004 su�unun Acetobacter xylinum DSM 2325 su�una 

göre daha etkili olarak kullanabilmesinden kaynaklandı�ı dü�ünülmektedir. 
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5. VARGILAR VE ÖNER�LER 

Proses fizibilitesinin arttırılması için besi yerinden elde edilen selüloz veriminin 

arttırılması gerekmektedir. Bakteriyel selüloz veriminin arttırılması için 

gerçekle�tirilen ve farklı karbon kaynaklarının bakteriyel selüloz verimi üzerine 

ara�tırıldı�ı deneysel çalı�mada, Acetobacter xylinum DSM 2004 su�unun en etkili 

kullanabildi�i karbon kayna�ının sukroz oldu�u bulunmu�tur. Bakteriyel selüloz 

veriminin arttırılması için besi yerine eklenen ya� asitlerinin bakteriyel selüloz 

verimi üzerine etkisi ara�tırılabilir.  

Yapılan deneysel çalı�mada endüstriyel bir yan ürün olan melaslı besi yeri 

kullanıldı�ında elde edilen verim, tanımlı besi yeri kullanıldı�ında elde edilen 

verimden daha dü�üktür. Bu durumun melasın bile�iminde yeralan a�ır metallerden 

kaynaklandı�ı ve uygulanan ön i�lemlerin a�ır metalleri çöktürmede yeterli 

olmamasından kaynaklandı�ı dü�ünülmektedir. A�ır metalleri çöktürmek için 

kullanılan alternatif yöntemler olan potasyum ferrosiyanit i�lemi ve sülfürik asit- 

aktif karbon i�lemleri  uygulanarak melaslı besi yerlerinde verim arttırmak amaçlı 

deneysel çalı�malar yapılabilir. 

Deneysel çalı�malar sonucunda elde edilen bakteriyel selülozun geçirgenlik, 

dayanıklılık, su tutma kapasitesi gibi fiziksel özellikleri ara�tırılarak, bu fiziksel 

özelliklerin geli�tirilmesi üzerine çalı�malar yapılabilir.  
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