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EPS monomer yapısında %9 glikoz, %14 ramnoz, 
%75 ksiloz  ve %2 oranında galaktronik asit tespit 
edilmiştir. Cd(II)’ ye maruz kalan Synechocystis sp. 
suşunun EPS monomer yapısında ise %0,20 glikoz, 
%99,30 ramnoz, %0,14 ksiloz  ve %0,36 oranında 
galaktronik asit tespit edilmiştir. Elektron 
mikroskop görüntülerine baktığımızda Cr(VI) ve 
Cd(II)’ ye maruz kalan hücrelerde kontrole nazaran 
daha az bölünmeye ve daha yoğun miktarda 
ekzopolisakkarit yapıya rastlanmıştır. Günümüzde 
canlı hücrelerdeki metal alınım mekanizması 
hakkında çok net bilgiler bulunmamaktadır. Bu 
çalışma ile Cr(VI) ve Cd(II) stresine maruz 
bırakılan Synechocystis sp. suşunun 
ekzopolisakkaritlerin, metal stresinde alınım 
açısından nasıl bir yol izlediği belirlenerek bu 
alanda yapılacak diğer çalışmalara da ışık 
tutmaktadır.  
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Ekzopolisakkarit,SEM; Chrocooccus sp. H4, 
Siyanobakter  
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Mikrobiyel ekzopolisakkaritler (EPS) 

bakteri, alg, maya ve fungus gibi farklı 
mikroorganizmalarca üretilebilen biyopolimerlerdir. 
Bu biyolojik moleküller, birçok kirleticinin 
özellikle de ağır metallerin endüstriyel atıksulardan 
uzaklaştırılmasında sıklıkla kullanılmaktadır. 
Yapılan çalışmada, Ochrobactrum sp.’nin EPS 
üretim kapasitesi, farklı pH derecelerinde (7, 8 ve 
9), artan Remazol Blue (0, 100, 200, 300 ve 400 mg 
l-1), artan Cr(VI) (0, 50, 100, 150, 200 ve 300 mg l-
1) konsantrasyonlarında, farklı sıcaklık 
derecelerinde (20, 30 ve 40 ºC) ve farklı 
inkübasyon sürelerinde (48-96 saat) belirlenmiştir. 
EPS üretimi, fenol-sülfirik asit metodu ile tayin 
edilmiştir. Ochrobactrum sp. en yüksek EPS 
üretimini pH’ı 8 olan ortamlarda ve 30 ºC’de 
yapmıştır. Bakteri için maksimum EPS üretimi 
(404.6 mg l-1), 100 mg l-1 Remazol Blue 
konsantrasyonunda ve 72 saat inkübasyon süresi 
sonunda gerçekleşmiştir. Krom içeren ortamlarda 
ise, Ochrobactrum sp.’nin ürettiği en yüksek EPS 
miktarı 150 mg l-1 Cr(VI) içeren besiyerinde 48 
saat inkübasyon süresi sonunda 430.5 mg l-1 olarak 
bulunmuştur. 
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Tekstil endüstrisinde kullanılan boyalar 

karmaşık molekül yapılarına sahip ve yüksek 
molekül ağırlıklı bileşiklerdir. Kompleks kimyasal 
yapıları, ısı, su ve birçok kimyasal maddeye 
gösterdikleri dirençten dolayı dekolorizasyonları 
oldukça zordur.  Birçok alanda kullanılan boyaların 
oluşturduğu atıksular alıcı ortamlara verildiklerinde 
çevreye büyük zarar vermektedir. Atıksuya 
bakıldığında saptanabilen ilk kontaminant renktir. 
Bu renklenme fotosentez yapan sucul canlıların 
ışığı kullanmalarını önlemekte ve böylece bu 
canlılar besinlerini üretememekte ayrıca 
yapılarındaki metaller nedeni ile sucul yaşanlar için 
toksik etki göstermektedir. Estetik açıdan kötü 
görünen bu durumu doğa kendi kendine oldukça 
yavaş giderebilmektedir.  Suda görünen reaktif ve 
asidik boyalar en çok problem yaratan gruplardır. 
Çünkü klasik arıtım teknikleri bu boyaların 
giderimi üzerinde çok etkili değildir. Bu yüzden 
mikroorganizmaların bu kirleticilere karşı 
gösterdikleri biyosorbsiyon, biyodegredasyon ve 
biyobirikim gibi direnç mekanizmaları esas alınarak 
biyolojik arıtım günümüzde önem kazanmıştır. 
Çalışmada tekstil endüstrisi atıksularından izole 
edilen bakterilerin reaktif boya giderimi 
araştırılmıştır. İzole edilen 7 adet bakteri Gram 
boyanma ve morfolojik özelliklerine göre 
tanımlanmıştır. Denemelerde 250 ml lik 
erlenlerde,100 rpm de, 30 ºC de nutrient broth 
içeren besiyerinde farklı pH değerlerinde (6, 7, 8, 9) 
ve artan boya konsantrasyonlarında (50, 100, 200, 
400 mg/L) bu bakterilerin en yüksek verimle boya 
giderimi yaptığı şartlar belirlenmiştir. Artan boya 
konsantrasyonlarının bakterilerin boya giderim 
verimine etkisi saptanmıştır. Denemeler sonunda 
izole edilen bakterilerin azoredüktaz enzim 
aktiviteleri belirlenmiş ve bu bakterilerin boya 
içeren atıksuların arıtılmasında kullanım 
kapasitesine sahip olduğu görülmüştür.  
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