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Laktik asit bakterileri tarafından üretilen 

bakteriyosinler protein yapısında, kısa zincirli ve 
ribozomal olarak sentezlenen antimikrobiyal 
maddeler olup bunların çoğu gıdalarda bozulma 
nedeni olan bakterilerin ve patojenik bakterilerin 
büyük çoğunluğunu inhibe etmektedir. 
Lactococcus, Lactobacillus, Enterococcus, 
Carnobacterium, Pediococcus ve Leuconostoc gibi 
birçok laktik asit bakterisi bakteriyosin 
üretmektedir. Bu peptit antimikrobiyal maddeler 
duyarlı bakterileri hücre zarlarında gözenekler 
oluşturarak inhibe ederler. Diğer etki 
mekanizmaları ise diğer bakterilerin otolizin 
enzimlerini aktive ederek hücre duvarını eritmesi 
ile olmaktadır. Bakteriyosinlerin karakterizasyonu 
ve biyokimyasal yapılarının ortaya çıkarılması, 
katkı maddesi ve ilaç olarak kullanımı homojen 
olarak saflaştırılmalarını ve yeterli miktarda 
saflaştırılmış ürünü gerekli kılmaktadır. 
Bakteriyosinleri saflaştırılmaları, özellikle de laktik 
asit bakterileri tarafından sentezlenenlerin 
saflaştırılmaları bu moleküllerin diğer moleküller 
ile agregatlar oluşturma eğilimi ve 
hidrofobisitelerinden dolayı zor olmaktadır. Laktik 
asit bakterilerinin ürettiği bakteriyosinlerin 
saflaştırılmasında kültür süpernatantından 
amonyum sülfat ile çökeltme, jel-filtrasyon 
kromatografisi, katyon değiştirici kromatografi, 
hidrofobik etkileşim kromatografisi ve ters faz likit 
kromatografisi sıklıkla kullanılmaktadır. Bu 
tekniklerin çoğu az miktarlarda yeterince saf 
bakteriyosin saflaştırılmasını mümkün kılmaktadır. 
Ayrıca bu teknikler zaman alıcı olup, pahalı 
ekipmanlar gerektirmekte ve bakteriyosin 
aktivitesinde kayıplara neden olmaktadırlar. Büyük 
ölçekte bakteriyosin saflaştırılması için bu teknikler 
uygun değildir. Bu çalışmada Leuconostoc 
mesenteroides subsp. cremoris tarafından üretilen 
bir bakteriyosin kalsiyum silikat ve amberlit XAD-
16 kullanılarak ve kolon kromatografisine gerek 
duymadan daha süratli bir şekilde ve büyük ölçekte 
saflaştırılmıştır. 
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Antibiyotikler mikroorganizmaların 
büyümesini durduran veya öldüren biyolojik 
kaynaklı ya da sentetik olarak elde edilen çok etkili 
biyoaktif maddelerdir. Etki mekanizmalarına ve 
kimyasal yapılarına göre β-Laktamlar, 
Tetrasiklinler, Makrolidler, Aminoglikozidler, 
Quinolonlar, Linkosamidler, Oksazolidler, Sülfa 
antibiyotikler ve Sasilik peptidler olmak üzere 9 
ana başlık altında sınıflandırılmaktadır.  

Kanalizasyon, tıbbi atıklar, endüstrideki 
aktiviteler, ilaç endüstrisi, gıda üretimi, ev 
gereçleri, ürünler üzerine spreyleme, çiftlik 
hayvanlarının üretimi, balık çiftlikleri gibi 
faaliyetler antibiyotiklerin temel kaynaklarını 
oluşturmaktadır. Günümüzde geniş bir kullanım 
aralığına sahip olan antibiyotikler insan ve 
hayvansal tıpta tedavi edici amaçlar için sıklıkla 
kullanılır. Bu nedenle, tedavi edici antibiyotiklerin 
kalıcı konsantrasyonları çevrede bulunur. 
Antibiyotikler konvansiyonel aerobik çamur 
sistemleri (aktif çamur prosesi, biyodisk, lagünler 
vb.) ile ileri arıtım sistemlerinde (O3, UV, H2O2, 
ileri oksidasyon, ters osmoz vb.) arıtılamadığından 
arıtma tesisi çıkış sularında ve alıcı ortamlarda 
bulunmaktadır. Ayrıca ileri arıtımın yetersiz ve 
pahalı olması da antibiyotiklerin arıtımında bir 
diğer olumsuz faktördür.  

Antibiyotiklerin anaerobik koşullarda 
arıtılabilirliği ile yapılmış çok az sayıda çalışma 
bulunmaktadır. Antibiyotikler biyolojik ayrışmaya 
dayanıklı olmaları nedeniyle değişik ortamlarda 
birikmektedirler. Antibiyotiklerin BOI5 / KOI 
oranları düşük olduğundan bu oranın Anaerobik 
Çok Kademeli Yatak Reaktör (ÇKYR) / Aerobik 
Sürekli Karıştırmalı Tank Reaktör (SKTR) ardışık 
proseslerle arttırılması ve böylece biyolojik 
ayrışabilirliğinin arttırılması düşünülmektedir. 
Genelde antibiyotik içeren ilaç endüstrisi atık 
sularının inert KOI oranları ve zor ayrışan madde 
düzeyleri yüksek olup kolay ayrışan KOI oranları 
düşüktür. Antibiyotik içeren atıksuların inert KOI 
oranları değiştirilemeyeceği için zor ayrışan organik 
maddenin anaerobik koşullarda aklimasyon ile 
atıksuyun bu zor ayrışan maddelerinin 
mikroorganizmalar tarafından alınmasını sağlamak 
önemlidir. Anaerobik arıtma teknolojisi kağıt, deri, 
tekstil endüstrisinin yanında antibiyotik içeren ilaç 
endüstrisinin atıksularının da arıtılmasında 
kullanılmaktadır.  


