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ilişkilerinde adesif ajan olarak rol oynadığı tespit 
edilmiştir. Ekzopolisakkaritler mikroorganizmaların 
birbirine ve diğerlerine ve katı yüzeylere 
tutunmasını sağlayan polimerik yapılardır. 
Polihidroksibütirat (PHB) azot, fosfor ve oksijenin 
sınırlandırıldığı stres şartları altında birçok 
bakteride bulunan ve uygun olmayan üreme 
koşullarında sentezlenen depo materyalidir. Son 
yıllarda PHB biyoplastik madde olarak endüstriyel 
önem kazanmıştır. PHB’ nin endüstriyel ölçekte 
üretim maliyetinin yüksekliği bu polimerin 
üretimini sınırlandırmaktadır. Bu çalışmada 
Bacillus megaterium RSKK 5117 suşunun PHB 
üretimi üzerine farklı karbon (melas, glukoz, 
sükroz, fruktoz, laktoz ve peyniraltı suyu) ve farklı 
azot (beef extract, yeast extract, (NH4)2.SO4, glycin, 
L-cystein ve protease pepton) kaynaklarının etkisi 
incelenmiştir. Bakterinin PHB üretimi 
spektrofotometrik olarak 235 nm dalga boyunda 
ölçülerek belirlenmiştir. En yüksek PHB üretimi 
karbon kaynağı olarak melas kullanıldığında 1,23 
g/L olarak belirlenmiştir. Azot kaynağı olarak beef 
extract kullanıldığında diğer azot kaynaklarına göre 
PHB üretiminin daha yüksek olduğu ve suşun bu 
ortamda 0,81 g/L PHB ürettiği tespit edilmiştir. 
Suşun farklı melas konsantrasyonlarında ve farklı 
inkübasyon sürelerinde PHB ve EPS üretimleri 
araştırılmıştır. Suşun EPS üretimi fenol-sülfirik asit 
metoduna göre 490 nm dalga boyunda 
spektrofotometrik yöntemle belirlenmiştir. 
Bakterinin en yüksek %66,67 PHB verimi %2,5 
melas konsantrasyonunda 24. saatte gözlenmiştir. 
Suşun en yüksek 110 mg/L EPS üretimi %1,5 
melas konsantrasyonunda 48. saatte tespit 
edilmiştir.  
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Bu çalışmada 9 adet Bacillus suşunun 

antibiyotik dirençliliği ve bazı enzimatik aktiviteleri 
araştırıldı. Bakterilerin antibiyotik dirençlilikleri 
disk difüzyon metodu kullanarak NCCLS 
standardına göre 19 antimikrobiyal ajana karşı test 
edildi. Test edilen suşlar penisiline %88,9; 
ampisiline ve rifampine %77,8; teikoplanine 30’a 
%66,7 direnç gösterdi. Eritromisine %66,7 ve 
sefoksitine %33,3 yarı duyarlı ve sefazolin %92,6; 
imipenem 10, tetrasiklin ve kloromfenikole %88,9 
duyarlılık gösterdi. Penisilin tüm suşlara karşı 
antimikrobiyal aktivite göstermiştir. Bacillus 
subtilis F1 suşu 19 antibiyotikten dokuzuna 

(amoksisilin, eritromisin, penisilin, trimetoprim, 
amoksisilin-klavulonik asit, ampisilin, kanamisin, 
teikoplanin, imipenem, rifampin) karşı çoklu direnç 
gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, B. licheniformis 
P26 suşu sekiz antibiyotiğe (gentamisin, 
amoksisilin, eritromisin, penisilin, trimetoprim, 
ampisilin, kanamisin ve rifampin) çoklu direnç 
göstermiştir. Suşların proteolitik aktivitesi skim 
milk agar kullanarak kuyu ve damlatma yöntemiyle 
belirlenmiştir. En yüksek proteolitik aktivite B. 
pasteurii P2’ de 18,1 mm, en düşük aktivite B. 
subtilis F1 suşunda 5,7 mm zon çapı olarak tespit 
edildi. Suşların amilaz aktivitesi nişasta besiyerinde 
belirlenmiş ve suşların tümünün amilaz aktivitesine 
sahip olduğu gözlenmiştir.   
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Bu çalışmada, atık su ve topraklardan izole 

edilmiş ve tanımlanması yapılmış 20 adet 
Pseudomonas cinsine ait bakteri suşları 
kullanılmıştır. Bu suşların bazı ikincil metabolit 
üretimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 
amaçla çalışmada kullanılan Pseudomonas 
suşlarının pigment oluşumları, pigment üretimlerini 
aktive eden çeşitli besiortamlarındaki petrilerde 
kolonilerin renk değişimlerine göre kalitatif olarak 
belirlenmiştir. Kullanılan bu farklı besiortamları 
içinde en iyi pigmentasyon Pseudomonas Agar 
Base CN Supplement besiortamında gözlenmiştir. 
Bunun yanı sıra P. aeruginosa suşlarının 
piyosiyanin üretimleri ve ramnolipid üretimleri 
kantitatif olarak, spektrofotometrik yöntemle tespit 
edilmiş ve piyosiyanin üretimlerinin 2,11-10,10 
µg/mL ve ramnolipid üretimlerinin ise 219-521 
mg/L arasında değiştiği bulunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Pseudomonas, piyosiyanin, 
ramnolipid 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


