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aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, Erwinia 
herbicola) ve Gram-pozitif bir bakteri olan 
Streptococcus faecalis’de farklı kültür koşulları 
altında L-DOPA ve dopamin sentez oranları 
karşılaştırılmalı olarak çalışılmıştır. En yüksek L-
DOPA ve dopamin seviyeleri tirozin içeren zengin 
besi ortamında kültürlerin nispeten erken fazlarında 
(12 saat) kaydedilmiştir. Benzer şekilde, en yüksel 
TPL aktivitesi de bu kültürlerde gözlenmiştir. 
Ancak, benzer kültür koşulları altında her 
bakterinin kendine has bir L-DOPA, dopamin ve 
enzim profiline sahip olduğu belirlenmiştir. En 
yüksek ve en düşük değerler sırası ile C. freundii ve 
P. aeruginosa için kaydedilmiştir. Çarpıcı olarak, 
L-DOPA üretimi için pek tanınmayan E. aerogens 
bu amaçla en yaygın kullanılan bir bakteri olan 
kullanıla E. herbicola’ya göre oldukça yüksek 
düzeyde L-DOPA üretmiştir. Ayrıca, hem L-DOPA 
ve hem de dopaminin aynı bakteri tarafından 
yapılmadığı genel kanısının tersine, S. faecalis 
bakterisinin her iki bileşiği de sentezlediği 
saptanmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler: L-DOPA, dopamin, 
katekolaminler, katekol, nörotransmitterler, tirozin 
fenol liyaz  
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Bu çalışma, farklı glukoz kaynağı 

kullanılan kültürlerde Saccharomyces cerevisiae 
hücresinin yağ asidi biyosentezi üzerindeki etkisini 
araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmada glukoz, 
üzüm pekmezi ve dut pekmezi içeren kültürler 
kullanıldı. Glukoz içeren grup kontrol olarak 
belirlendi. Kontrol grubu dışında diğer gruplara 
glukoz yerine üzüm pekmezi ve dut pekmezi ilave 
edildi. Maya hücresinde yağ asidi biyosentezi farklı 
şeker kaynakları kullanımına bağlı olarak çok 
etkilenmektedir.  

Bulgularımıza göre; yağ asidi oranlarında 
konrol grubuna göre çok farklı değerler gösterdi. 
Laurik (12:0), miristik (14:0) ve linoleik asitlerin 
(18:2 n 6) kontrol grubuna göre üzüm pekmezi 
ilaveli gruplarda yükseldiği, lauroleik (12:1) ve 
Palmitik (16.0) asitlerinin ise dut pekmezi içeren 
grupta yüksek olduğu saptandı. Ayrıca kontrol 
grubuna göre Linoleik asit miktarının dut ve üzüm 

pekmezi ilave edilen gruplarda yüksek olduğu 
belirlendi. Oleik asit (18:1 n 9) ise kontrol grubuna 
göre her iki grupta da azaldığı saptandı. Bazı 
lipofilik vitamin değerlerinin de farklı değişmeler 
gösterdiği gözlendi. Bu farklılığın nedeninin dut ve 
üzüm pekmezi içeriklerindeki farklı maddelerden 
kaynaklandığı sonucuna varıldı 
  
Anahtar Kelimeler:  Saccharomyces cerevisiae, 
yağ asidi, gaz kromotografisi  
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 Bu çalışmada alttan havalandırmalı, sabit 
dolgu yataklı küçük bir arıtma tesisi inşa edilerek 
dolgu yatağı üzerinde gelişen biyofilmden izole 
edilen bakterilerin denitrifikasyon yetenekleri 
araştırılmıştır. Yüksek düzeyde denitrifikasyon 
yeteneği belirlenen suşların nitrat içerikli atık sudan 
NO3-N ve KOI giderim testleri yapılarak 
denitrifikasyon verimleri belirlenmiştir. 
 Tesisten izole edilen bakterilerden 19’unun 
denitrifikasyon yeteneğine sahip olduğu 
bulunmuştur. Bu suşların NO3 içerikli atık sudan 
ortalama NO3-N gideriminin %95,7, KOI 
gideriminin %73,8 olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu 
bakteriler sabit yataklı denitrifikasyon prosesinde 
de denitrifikant floraya NO3-N giderimine katkı 
sağladığı bulunmuştur. 
 Bu denitrifikant suşların VİTEK 2 
otomatize sistemiyle Klebsiella pneumoniae, 
Klebsiella oxytoca, Comamonas testosteroni, 
Enterobacter cloacae, Alcaligenes faecalis, 
Citrobacter freundii  türlerine ait olduğu tespit 
edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler:  nitrat giderimi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


