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Çalışmada, P. fluorescens MU 182, 29.79 
U/g değeri ile en yüksek lipaz aktivitesi 
göstermiştir. Bu suşun maksimum lipaz üretimi, 
30ºC sıcaklıkta, pH 7’de, 24 saatlik inkübasyon 
süresi sonunda karbon kaynağı olarak mısır yağı, 
azot kaynağı olarak NH4Cl içeren Mineral 
besiyerinde sağlanmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler: Pseudomonas , Lipaz, 
optimizasyon  
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Endüstriyel atıksular çevreye arıtılmadan 

verildiğinde içerdikleri çeşitli boyalar nedeniyle 
önemli ölçüde çevre kirliliği oluşturmaktadırlar. 
Sanayileşmenin giderek artmasıyla birlikte, doğada 
kendi kendini temizleme olarak bilinen süreç, atık 
suyun temizlenerek yeniden kullanımını imkansız 
kılmaktadır. Bu nedenle atıksulardan ağır metal ve 
boyaların uzaklaştırılması gerekmektedir. Çeşitli 
mikroorganizmalarla bu tip kirleticilerin ortamdan 
uzaklaştırıldığı bilinmektedir. Mogan gölünden 
(Ankara) izole edilen Synechocystis sp. ile yapılan 
denemelerde, Rective Black B, Remazol Blue ve 
Reactive Red içeren BG11 besiyerindeki boya 
giderimi, farklı pH’larda (7.5, 8.5, 9.5) ve boya 
konsantrasyonlarında belirlenmiştir. Denemeler 250 
ml’lik erlenlerdeki 100 ml’lik besiyerinde 30 ºC de 
ve 2400 lüks sürekli ışık altında iklim dolabında 
(Lab-line) yapılmıştır. Synechocystis sp.‘ nin en iyi 
kapasite ile giderim yaptığı pH derecesi, Remazol 
Blue ve Reactive Black B için pH 8.5, Reactive Red 
için ise pH 9.5 olarak bulunmuştur. Synechocystis 
sp. 25 mg l-1 boya konsantrasyonunda Remazol 
Blue boyasını % 23.13, Reactive Black B boyasını 
% 13.65 ve Reactive Red boyasını ise % 34.36 
oranında ortamdan uzaklaştırmıştır.  
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 Quorum sensing (QS), bakterilerin 
“autoinducer” denilen sinyal molekülleri 
aracılığıyla, ortamdaki hücre/sinyal molekülü 
yoğunluğuna bağlı olarak iletişim kurabilmelerini 
sağlayan bir mekanizmadır.    
 İlk kez 1960’larda, biyolüminesans yapan 
Vibrio fischeri’ de kaşfedilen QS mekanizması 
daha sonraki yıllarda bir çok bakteride/olayda da 
keşfedilmiştir. Farklı dönemlerde, değişik türlerle, 
birbirinden bağımsız olarak yapılan araştırmalarda 
elde edilen sinyal moleküllerinin benzer olması 
dikkatleri daha fazla ölçüde bu konuya çekmiştir. 
Zamanla bu mekanizma, aynı türe ait bakteriler 
arasında bir “lisan” olarak kabul edilmiş ve bu 
dilin/şifrelerin çözülmesi için çok yönlü 
araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca QS mekanizması 
sadece bir türe ait bakteriler arasında değil, farklı 
türler arasında hatta prokaryot-ökaryot arasında da 
keşfedilmiştir. Bu nedenle QS mekanizması tarım, 
gıda, hayvancılık, tıp, farmakoloji ve biyoteknoloji 
gibi bir çok bilim dalının odak noktası haline 
gelmiştir. 
 QS, özellikle bakterilerin kommensal ve 
patojen formlar arasında  tercih yapmalarını 
sağlayan bir mekanizmadır. Bu nedenle çeşitli 
enzimlerin, toksinlerin ve antibiyotiklerin üretimi, 
patojenitenin baskılanması ve ilaç tasarımı gibi 
hayati konularda QS mekanizmasının imzası 
görülmektedir. 
 Bu çalışmada özellikle hastane kaynaklı 
(nosocomial) hastalıkların baş etkeni olmakla 
birlikte süt gibi gıdalarda yaygın olarak görülen  
Staphylococ’lar kullanılmıştır.  Lactococcus lactis  
ise günümüzde doğal gıda koruyucusu olarak 
kullanılan tek bakteriyosin olan nisin antibiyotiğini 
üretmektedir. 
 İlk olarak Staphylococcus epidermidis ve 
Staphylococcus aureus’a ait üreme eğrileri 
(OD600xZaman grafiği) belirlenerek,  farklı bakteri 
yoğunluğunun elde edileceği süreler tespit 
edilmiştir [örneğin lag fazı (t1 ), eksponansiyel faz 


