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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Yapılan çalışmalarla sıkça kullandığımız besinlerde bulunan probiyotik bakterilerin bağışıklık
sistemini güçlendirmek, gastrointestinal sistemi düzenlemek gibi birçok yararı olduğu
belirlenmiştir. Laktik asit ve asetik asit sentezleyerek patojen mikroorganizmalara baskınlık
kurarlar. Bağırsaktaki villusları destekleyerek emilimi arttırırlar.Yapılan çalışmalar kansere
karşı da olumlu etkilerinin olduğunu belirtmektedir. Ayrıca probiyotik bakterilerin besinleri
konumunda bulunan prebiyotiklerle birleşmeleri durumunda simbiyotik halini almaktadırlar.
Probiyotik bakterilerin simbiyotik halinde bulunduğunda hem daha uzun süre yaşadığı hem de
kolona daha iyi tutunduğu belirlenmiştir.Kefir, boza, kombucha, turşu, nar ekşisi, peynir, elma
sirkesi gibi kaynaklardan Lactobacillus türü probiyotik bakteriler izole edilmiştir.
Karakterizasyon için gram boyama ve katalaz testleri yapılmıştır. Böylece Lactobacillus türü
oldukları kanıtlanmıştır. McFarland testleri sonucunda en iyi sonuçlar kombuchadan izole
edilen bakterilerde çıkmış ve biyopolimer film yapımı için seçilmiştir. Biz de probiyotik
bakterilerin ve prebiyotiklerin özelliklerini kullanarak simbiyotik içerikli bir biyopolimer film
tasarladık. Sentezlenen simbiyotik filmlerin mide ph’ında çözünürlüğünün düşük, bağırsak
ph’ında çözünürlüğünün yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum hazırladığımız filmlerin ilaç
kapsüllerinin yapımında kullanılabileceğini desteklemektedir. Sentezlenen filmler ilaç
kapsüllerinde kullanıldığında hem midede çözündüğünde mide enzimlerine ve gastroentral
sisteme zararlı ilaçların bu zararlarının önüne geçilecek hem de bağırsaktaki lactobacillus sp
konsantrasyonu artacaktır. Ayrıca biyopolimer filmlerin antimikrobiyal özellikleri sayesinde
petrol türevi madde kullanılmaksızın besinlerin raf ömrünü arttırabilecek gıda ambalajlama
teknolojileri geliştirilebilir.
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2. Problem/Sorun:
Kullanılan ilaç ve antibiyotikler, canlının sindirim sistemindeki mikrofloral dengeyi bozmakla
birlikte birçok organda geri dönüşü zor hastalıklara sebep olmaktadır. Antibiyotik kullanımında
antibiyotiğe duyarlı olan laktik asit bakterilerinin sayısı azaldığından bağırsak reaksiyonu
değişmekte, ortama patojen mikroorganizmalar hakim olmaktadır. Potansiyel patojenler
ortamda baskın duruma gelirse önemli organlarda enfeksiyonların oluşumunu
hızlandırmaktadır. İmmün sistemin zayıflamasıyla gastrointestinal sistem olmak üzere vücudun
birçok bölümü işlevselliğini yitirecektir. Ayrıca gıda ambalajlamasında kullanılan petrol türevi
maddeler hem gıda ömrünü hem de insan sağlığını tehlikeye atmaktadır.

3. Çözüm
Yapılan çalışmalar incelendiğinde probiyotik, prebiyotik ve simbiyotik bakterilerin insan
vücudunun metabolik dengesinin sağlanmasında çok önemli bir yere sahip oldukları
belirlenmiştir. Probiyotik bakterilerin bu özellikleri kullanılarak sağlıktan gıda sektörüne hatta
tekstile kadar birçok alanda kullanılabilecek yenilebilir ve yenilenebilir simbiyotik biyopolimer
filmler sentezlenerek, birçok özelliği üzerinde barındıran işlevsel ürünlerin elde edilmesi
hedeflenmiştir. Yapılan film midede çözünmeyip bağırsakta çözünme özelliğine ve antibiyotik
direncine sahip olduğu için midede çözündüğünde mide asidine ve gastrointestinal sisteme
zarar veren ilaçların kaplamasında kullanılabilir özelliğe sahiptir.Ayrıca filmlerin patojen
mikroorganizmalar üzerinde antimikrobiyal özelliği de belirlendiğinden bu filmler sayesinde
gıdaların kimyasal malzeme kullanılmadan raf ömrünü uzatabilecek ambalaj malzemeleri de
üretilebilir. Böylece hem artan geri dönüştürülemeyen ambalaj atıklarına karşı hem de
besinlerde kullanılan kimyasallara karşı alternatif bir çözüm olabilir.
4. Yöntem
Günlük hayatta sıkça kullandığımız kombucha, elma sirkesi, kefir, boza, nar ekşisi, peynir,
turşu gibi doğal probiyotik içerikli kaynaklardan lactobacillus türü bakterilerin izole edilmesi
amacıyla MRS agar besiyerinde ekimleri gerçekleştirilmiştir. Gelişimleri için optimum ortam
koşullarında bekletilmiştir. Bakterilerin gelişimi tamamlandığında karakterizasyon için Gram
boyama ve Katalaz testleri uygulanmıştır. Bakterilerin katalaz negatif ve gram pozitif olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca elde ettiğimiz bakterilerin E.Coli bakterisinin gelişimini inhibe ettiği
antimikrobiyal aktivite testleri ile belirlenmiştir. İzole edilen bakterilerin yüksek oranda
antibiyotik direnci gösterdiği de belirlenmiştir. Böylece bakterilerimizin Lactobacillus sp. türü
olduğu kanıtlanmıştır.Ardından McFarland yoğunluk testlerine göre en yüksek değer
kombuchadan izole edilen lactobacillus bakterileri olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle simbiyotik
biyopolimer film yapılmak üzere seçilmiştir. .Simbiyotik halinde kullanılan probiyotik
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bakterilerin özelliklerini tespit etmek için prebiyotik özütler eklenen besiyerlerine
kombuchadan elde edilen bakterilerin ekimleri yapılmıştır. Probiyotik bakterilerin simbiyotik
ortamda daha çok etki gösterdiği belirlenmiştir.Ardından biyopolimer film sentezi için jelatin,
gliserin, kombuchadan izole edilen Lactobacillus bakterileri ve prebiyotik özütleri belirli
oranlarda karıştırarak petrilere dökülüp otoklavda kurutulmuştur. Sentezlenen simbiyotik
filmlerin mide ph’ında çözünürlüğünün düşük, bağırsak ph’ında çözünürlüğünün yüksek
olduğu belirlenmiştir. Bu durum hazırladığımız filmlerin ilaç kapsüllerinin yapımında
kullanılabileceğini desteklemektedir.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Yaptığımız literatür taramasında çalışmamızın tamamen özgün olduğu belirlenmiştir. Bu
nedenle
de
geliştirdiğimiz
ürünle
ilgili
patent
başvurusunu
yapmış
bulunmaktayız.Sentezlediğimiz yenilebilir, yenilenebilir simbiyotik biyopolimer film
piyasadaki mevcut ilaç kaplama filmlerine göre antimikrobiyal özelliğe sahip oluşu, mide
yerine bağırsaklarda çözünüp emilime katkı sağlaması gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca
ürettiğimiz film gıda ambalajlamasında kullanıldığında gıdaların kimyasal malzeme
kullanılmadan raf ömrünü uzatabilecek bir özelliğe sahiptir..

6. Uygulanabilirlik
Ayrıca bu çalışma BEREKET 1+1=3(Balıkesir Eğitimde Restorasyon Kalite Etkileşim)
projesi kapsamına uygun meslek lisesi öğrencileri ile çalışılarak seri üretime geçilerek daha
nce yapılmamış olan yerli ve milli ürünler elde edilerek ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı
sağlanacaktır

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Simbiyotik biyopolimer filmin 558cm2si 4,35tlye mâl edilmiştir.Bu maliyet piyasadaki benzer
ürünlerle kıyaslandığında oldukça düşüktür. Bakterilerin izole edildiği kaynaklar(elma sirkesi,
kefir, peynir vb.) doğal yollardan elde edildiği için herhangi bir maliyetleri olmamıştır.
Biyopolimer film yapımında kullanılan jelatinin maliyeti(40 gr) 3,56 tl ve gliserinin(28 ml)
maliyeti 0.79tl’dir Yapılan çalışmalar Tablo 1’de gösterilmektedir.
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.Tablo 1: İş-Zaman Tablosu

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Proje bütün insanlara hitap edebilecek bir projedir. Günümüzde yaşam koşullarının etkisiyle
antibiyotik kullanımı büyük bir oranda artmıştır. Gerek ilaç kullanımından ortaya çıkan
problemler olsun, gerek de insanların sağlıksız beslenmesiyle bağışıklık sistemlerinin
gelişememesi sonucunda çeşitli sağlık problemleri ortaya çıkmaktadır. Geliştirdiğimiz
biyopolimer film anbitiyotik kullanımına bağlı olarak bozulan bağırsak florasını düzenlemek,
mideye zarar veren ilaçların bağırsaklarda çözünmesini sağlamak gibi yararlara sahiptir.
Böylece herkes tarafından kullanılabilir bir özelliğe sahiptir.

9. Riskler
Yaptığımız çalışmadan elde ettiğimiz filmler etik nedenlerden dolayı insanlar üzerinde
denenmemiştir. Ancak insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek unsurların bulunmadığı tespit
edilmiştir.

10. Proje Ekibi
Takım Lideri:Kerem DİLBAZ
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Ek 1.a ve 1.b: Mrs Agar besiyerinin hazırlanması.
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Ek 3: Elma sirkesinden izole edilen probiyotik bakterilerin koyun kanlı agar besiyerinde E.coli
bakterisine karşı gelişiminin sonuçları

Ek 4: Kombuchadan izole edilen probiyotik bakterilerin antibiyotik dirençleri sonuçları
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Ek 5: Çavdar ununun özütünden elde edilen prebiyotik besiyeri

Ek 6.1 ve 6.2: Kombuchanın probiyotik bakterileri ve farklı prebiyotik kaynaklarla hazırlanan
simbiyotik biyopolimer filmler.

Ek 7: Peynirden izole edilen Lactobacillus türü bakterilerin gram boyama testi sonucu.

Ek 8.1 ve 8.2: Lahana Turşusundan izole edilen bakteriyle hazırlanmış biyoplastiğin mide
Ph’ındaki ve bağırsak pH ındaki durumu.
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