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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 



      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
277

başlangıcı (t2) ve sonu (t3)]. Bakteriler, belirlenen 
süre sayısı kadar (örneğin t1, t2, t3 sürelerinin her 
biri için 1 adet) sıvı besi yerinde üremeye 
bırakılmıştır. Her bir besi yeri, sırayla belirlenen 
sürenin (t1, t2, t3)  sonunda  santrifüj edilmiştir. 
Kültür üst sıvıları sadece sinyal peptitleri içerecek 
şekilde özel filtrelerle süzülecek ve bu moleküllerin 
varlığı HPLC ve/veya SDS-PAGE yöntemiyle 
tespit edilecektir.  
  Bu şekilde hazırlanan kültür üst sıvıları 
Lactococcus lactis’ in ekileceği sıvı ve katı besi 
yerlerine çeşitli aşamalarda ilave edilerek nisin  
antibiyotiğinin üretim kapasitesinde bir artış veya 
azalışa neden olup olmadığı üzerinde çalışmalar 
yapılmıştır. 
 Staphylococcal  kültür üstü sıvılarının 
hazırlanış şekli ve  bu sıvıların L. lactis üzerine 
ilave edilme aşamaları (yöntemleri) bu çalışmanın 
kritik (stratejik) noktasını oluşturmaktadır. Elde 
edilen sonuçlara (inhibisyon zonlarının çaplarındaki 
değişime) bakılarak, tıbbi ve endüstriyel öneme 
sahip iki cins arasında QS mekanizması açısından 
korelasyon olup olmadığı değerlendirilecektir.  
 Bugüne kadar QS ile ilgili, doğrudan türe 
özgü bir çok çalışma yapılmıştır: Çok sayıda türün 
QS mekanizmasını kullanıp kullanmadığı, 
kullanıyorsa sinyal molekülünün yapısı ve sinyalleri 
algılama mekanizmaları, bu mekanizmayla ilgili 
genler ve bu genlerin ekspresyon mekanizmaları 
vs…Bunun yanı sıra bir cinse ait yakın türler 
arasında QS mekanizması açısından bir etkileşim 
olup olmadığı da araştırılmıştır (quorum sensing 
cross talk). Ancak burada yapılacak  araştırmanın 
ana noktası literatürde halen bir “bilinmeyen” 
olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla bu araştırmanın 
sonunda literatürdeki bu boşluğun doldurması ve 
elde edilecek sonuçlara bağlı olarak ileride 
yapılması planlanan genetik ve biyoteknolojik 
çalışmalar için bir alt yapı oluşturulması 
hedeflenmektedir . 
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lactis, nisin, biyoteknoloji, üreme eğrisi, hücre 
yoğunluğu, sinyal peptitleri, delta toksin, HPLC, 
SDS-PAGE.  
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İzmir Gülbahçe körfezi 25 m derinlikten 
steril 50 ml’lik falcon tüplerine alınan 6 adet 
sediment örneğinden alkalifilik aktinomiset 
izolasyonu yapılmıştır. İzole edilen aktinomisetler 
%1 Skim milk içeren ‘Aktinomiset İzolasyon 
Agar’da hücre dışı proteaz aktivitesi bakımından 
taranmıştır. İyi bir proteaz üreticisi olan Marac 1-4 
suşunun deniz suyu içeren (SWFM) ve distile su 
(FM) içeren fermantasyon ortamlarındaki proteaz 
üretimi karşılaştırılmıştır. SWFM’deki proteaz 
aktivitesi FM’dekine göre önemli derecede daha 
yüksek bulunmuştur (p<0,1). Karşılaştırılan 11 
karbon ve 8 azot kaynağı arasından en iyi enzim 
aktivitesi sükroz ve pepton ile elde edilmiştir. 
Ayrıca çeşitli organik çözgenlerin varlığındaki 
enzim aktivitesi de araştırılmış ve enzimin log Po/w 
değeri 3,1 ile 5,6 arasındaki organik çözgenlerin 
(siklohekzan, hekzan, izooktan, oktan, dekan) 
mevcudiyetinde kararlı olduğu ve çözgen 
içermeyen kontrollerden daha iyi aktivite gösterdiği 
belirlenmiştir. Son olarak, üretim ortamında distile 
su yerine deniz suyunun bulunmasının daha iyi 
aktivite ve kararlılık için gerekli olduğu 
bulunmuştur.  
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