
Türkiye 9. Gıda Kongresi; 24-26 Mayıs 2006, Bolu 

 

 827

Scenedesmus obliquus Türünün Gelişimine, Klorofil-a ve 
Protein Üretim Kapasitesine pH, Nitrat ve  

Fosfat Konsantrasyonlarının Etkisi 
 

Muharrem Balcı, Abuzer Çelekli*, Aziz Deveci, Fatma Eyüboğlu 

Abant İzzet Baysal Üniv., Fen Edebiyat Fak., Biyoloji Böl., Gölköy, Bolu. 
* celekli_a@ibu.edu.tr. 
 
Özet 

Gölcük Göleti'nden (Bolu-Türkiye) izole edilen Scenedesmus obliquus türünün 
gelişimine ve protein üretimine, nitrat ve fosfat konsantrasyonlarının etkisi, 
farklı pH'larda, 1000 lx ışık yoğunluğunda ve 20±2 oC'de Jonhson besiyerinde 
kesikli kültürlerde çalışılmışt ır. Her iki pH'da nitrat, fosfat konsantrasyonlarının 
hücre sayısı, klorofil-a ve protein üretimini önemli oranda etkilediği  
görülmüştür. Çalışma süresince en yüksek hücre sayısına (15.5x106) ve protein 
konsantrasyonu (8,08 mg/l) pH 7'de 12 mM nitrat ve 0.3 mM fosfat 
konsantrasyonlarında ulaşılmışt ır.  

Anahtar kelimeler: Scenedesmus obliquus, protein üretimi, mikroalg kültürü. 

Giriş 

Biyoteknolojik çalışmalarda kültürü yapılan Scenedesmus (Chlorococcales) 
yeşil bir alg cinsi olup, genellikle 2, 4 ve 8 hücreden oluşan tek ve çift  sıralı 
sönobyum olarak adlandırılan koloniler halinde bulunabilmektedirler (1, 2). 
Biyoteknolojik çalışmalar 1950'li yıllardan beri özellikle Chlorella, 
Scenedesmus ve Dunaliella cinslerine ait türler ile yapılmaktadır (3). 
Günüm üzde bir çok mikroalg türü yüksek protein, β-karoten, doymamış yağ 
asitleri, vitamin ve pigment içeriklerinden dolayı endüstriyel amaçlı 
biyoteknolojik çalışmalarda kullanılmaktadırlar (4). Mikroalglerden elde edilen 
ürünler gıda, eczacılık, tarım, ziraat, çevre gibi birçok alanda 
kullanılmaktadırlar (5). Birçok mikroalg türünün, özellikle yeşil ve mavi-yeşil 
algler, birim alan başına yüksek yapılı bitkilerden daha fazla oranda protein 
içerdiği bilinmektedir (6).İzole edilen S. obliquus türünün gelişim, protein ve 
klorofil üretim kapasitesinin, farklı nitrat ve fosfat konsantrasyonlarının farklı 
pH'larda belirlenmesi amaçlanmışt ır. 

Materyal ve  Yöntem 

Jonhson besiyeri (7) kullanılarak Scenedesmus türleri (8) Gölcük Gölet 'inden 
(Bolu) izole edilerek saflaşt ırılmışt ır. İzole edilen bu türün gelişimine, protein 
ve klorofil a üretimine farklı nitrat (8, 12, 16, 20 mM) ve fosfat (0.1, 0.3, 0.5, 
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0,7 mM) konsantrasyonlarının etkisi, farklı pH'larda (7, 8), 1000 lx ışık 
yoğunluğunda ve 20±2 oC'de Jonhson besi yerinde kesikli kültürlerde 
çalışılmışt ır. Hücre sayısı Thoma lamı kullanılarak, protein miktarı biüret 
metoduna göre 550 nm dalga boyunda (9) ve klorofil miktarları aseton 
metoduna göre spektrofotometrik olarak belirlenmişt ir (10). Protein standardı 
için sığır serum albümin (10mg/ml BSA) kullanılarak grafik hazırlanmışt ır (9). 
Çalışmada seçilen pH, nitrat ve fosfat konsantrasyonlarının hücre sayısı, 
klorofil-a ve protein miktarları üzerindeki etkisi Varyans Analizi (ANOVA) 
kullanılarak test edilmişt ir (11).  
 
Bulgular ve Tartışma 

Saflaşt ırılan Scenedesmus suşu, 2, 4 ve 8 hücreden oluşan tek ve çift  sıralı bir 
sönobiyum yapısına sahip, 7,5 µm (3-8 µm) genişliğinde ve 10 µm (7,2-12 µm) 
uzunluğundadır. Çalışılan bu türün, S. obliquus türünün özelliklerini gösterdiği  
bulunmuştur (1, 2).  

Şekil 1. Nitrat (a) ve fosfat (b) konsantrasyonlarının protein üretim miktarına 
etkisi 
 
İnkübasyon süresince nitrat konsantrasyonlarının protein üretimi üzerine 
önemli etkisi (p<0,001) olmuştur. Çalışmanın 9. gününden sonuna kadar 
yüksek protein düzeyi 12 mM nitrat  konsantrasyonunda elde edilmişt ir (Şekil 
1-a,b). Diğer bir mikroalg türü olan Dunaliella viridis en iyi gelişim 5-10 mM 
nitrat konsantrasyonu aralığında olduğu bulunmuştur (7).  

Farklı fosfat konsantrasyonları, protein miktarını önemli (p>0,001) derecede 
etkilediği bulunmuştur. Çalışmanın bu kısmında da 9. günden sonra en fazla 
protein miktarı 0,3 mM fosfat düzeyinde olmuştur. Diğer üç fosfat 
konsantrasyonlarında önemli bir farklılık (p>0,05) tespit  edilmemişt ir. 
Scenedesmus türleri ile yapılan çalışmada protein miktarı 0,09-0,56 g/g (kuru 
ağırlık) olarak bulunmuştur (12). Denenen değişkenler klorofil a miktarında 
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üzerinde önemli bir etkiye (p<0,001) sahip olmuştur (Şekil 2-c). Farklı nitrat 
konsantrasyonlarında inkübasyon süresince en fazla klorofil a miktarı (10,30 
µg/l) 12 mM nitrat, 0,3 mM fosfat düzeylerinde ulaşılmışt ır (Şekil 2-c). 
Spirulina türü üzerinde yapılan çalışma da klorofil biyoması 11,5 mg/g olarak 
bulunmuştur (13). Seçilen diğer nitrat ve fosfat konsantrasyonlarında oldukça 
az miktarda klorofil a elde edilmişt ir. Ancak diğer fosfat seviyelerine göre 
nitrat konsantrasyonlarının klorofil a miktarını daha fazla etkilediği  
görülmüştür.  

Şekil 2. Farklı nitrat konsantrasyonlarının pH 7'deki (c) klorofil a üretim 
kapasitesine ve (d) hücre sayısına etkisi. 
 
Çalışmada sonucunda klorofil a olduğu gibi hücre sayısı üzerinde de nitrat ve 
fosfat konsantrasyonlarını önemli etkisi olmuştur (p<0,001). İnkübasyon 
süresince 12 mM'lık nitrat (Şekil 2-d) ve 0,3 mM'lık fosfat 
konsantrasyonlarında hücre sayısının logaritmik olarak arttığı gözlemlenmişt ir. 
İnkübasyon süresince en yüksek hücre sayısına (15.5x106) pH 7'de 12 mM 
nitrat ve 0.3 mM fosfat 'ta ulaşılmışt ır. Haemotococcus pluvialis üzerine yapılan 
çalışmada en fazla hücre sayısı (3,65x105) 4 mM nitrat konsantrasyonunda ve 
12 mM nitrat konsantrasyonunda 4.26x105 değerleri bulunmuştur (14). 

İnkübasyon süresince, farklı nitrat ve fosfat konsantrasyonlarının hücre 
sayısını, klorofil a ve protein miktarını önemli oranda (p<0,001) etkilediği  
belirlenmişt ir. Çalışma sonucunda, en yüksek hücre sayısı, protein ve klorofil a 
miktarı 0,3 mM fosfat ve 12 mM nitrat konsantrasyonlarında pH 7'de elde 
edilmişt ir. Ülkemizde bu cinsin protein üretim kapasitesi ile ilgili herhangi bir 
kültür çalışmasına rastlanılmamışt ır. Diğer taraftan denemeler sonucunda izole 
edilen Scenedesmus türünün endüstriyel boyutlarda protein üretiminde 
kullanım potansiyeline sahip olup olmadığı sonucuna varılması için diğer  
değişkenlerin etkisinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
# 
# 
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