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orijinal aktivitesini pH 8.0-12.0 aralığında ortalama %94 oranında korurken, pH 8.0’de %94, pH 
9.0’da %94, pH 10.0’da %94, pH 11.0’de %95 ve pH 12.0’de %94 kalan aktivite değerleri elde 
edilmiştir. Enzimin, 10-60°C aralığında ortalama %93,5 stabil iken 70ºC’de %90, 80ºC’de ise 
%87 oranında stabilitesini korumuştur. Enzim, 5 mM EDTA, CaCl

2
, ZnCl

2
, MnCl

2
, BaCl

2
, 3mM 

PMSF, %1 SDS, H
2
O

2 
ve Triton X-100 kullanılarak 15ºC’de 60 dakika ön inkübasyon yapılmıştır. 

Kalan aktivite değerleri sırasıyla ortalama, %97, %93, %95, %83, %94, %94, %55, %95 ve %88 
olarak saptanmıştır. Buna karşılık, %1 β-Merkaptoetanol, 8M Üre, 10 mM IAM ve 10 mM PHG 
ise enzim aktivitesini %60, %22, %78 ve %24 oranında indüklemiştir. NB-16 proteaz enzimi, 
%3, %5, %10, %15, %20, %25 ve %30 NaCl konsantrasyonlarında orijinal aktivitesini sırasıyla 
%91, %92, %91, %88, %86, %83 ve %81 oranında korumuştur. SDS-PAGE zimogram analizi 
sonucunda enzimin, moleküler ağırlığının 49.5 kDa büyüklüğünde tek bir banttan oluştuğu 
saptanmıştır.

Sonuç: Bu sonuçlara göre, NB-16 proteaz enzimi cold aktif, psikrotolerant, alkalifilik ve alkali-
stabil özellik göstermektedir. Enzimin alkalin pH aralığında yüksek düzeyde aktif ve stabil olması, 
okside edici bileşiklere karşı dirençli olması özellikle yeni deterjan formülasyonları ile kağıt ve 
tekstil endüstrisinde kullanılabilirliğini göstermektedir. Enzimin düşük sıcaklıklarda yüksek 
katalitik aktiviteye sahip olması, enerji tasarrufunun ön plana çıktığı gıda ve deterjan endüstrisi ile 
biyoremediasyon proseslerinde kullanım potansiyelini arttırmaktadır. 
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Quorum Sensing (QS), sinyal moleküllerinin algılanmasını, bakterinin bulunduğu ortamda düşük 
veya yüksek miktardaki populasyon yoğunluğunu ayırt ederek mümkün kılar. QS ile ortamdaki 
hücre sayısında değişikliğe cevap olarak gen ekspresyonunun populasyon düzeyinde kontrolü 
sağlanmış olur. QS mekanizmasına dayalı detaylı araştırmalar, bakteriler arasında kullanılan bu 
sinyalleşmenin şifrelerinin daha ileri düzeylerde çözülmesine yardımcı olacak, buna bağlı olarak da 
tıp, veterinerlik, farmakoloji, ziraat, gıda gibi değişik endüstriler ve biyoteknolojik uygulamalarda 
farklı atılımlar yapılmasını sağlayacaktır. Hastalıkların oluşumu ve yayılmasının engellenmesinde, 
teşhis ve tedavilerinde tanılama ve görüntüleme aracı olarak kullanılmasında, gerek ekonomik 
gerekse sağlık açısından hayvansal hastalıkların kontrolüne yönelik araştırmalarda, bitki 
patojenlerinin zararlı etkilerini engellemede ve mutualist mikroorganizmaların olumlu etkilerini 
arttırmada QS mekanizması önemli bir araç olabilecektir. Bunun yanında QS odaklı yeni ilaç 
tasarımları, kapsamlı olarak çalışılmış türlerde moleküler biyolojik tekniklerle yeni suşların elde 
edilmesiyle bir takım genlerin daha fazla ifade edilmesi, bazı proteinlerin daha fazla sentezlenmesi 
ve aktivitelerinin arttırılması hedeflenmektedir. Ayrıca biyoremediasyon uygulamaları, çeşitli 
problemlere neden olan endüstriyel ve klinik biyofilmlerle mücadelede antibiyofilm yaklaşımlar, 
fermentasyon teknolojileri gibi birçok alanda mikro ve makro ölçekte sistemler geliştirilerek 
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araştırmalar başlanmıştır. Bu çalışmada, günümüzdeki QS-odaklı tüm bu yaklaşımlardan ve 
gelecekteki olası biyoteknolojik uygulamalardan bahsedilmektedir. 
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Objective: Aim of this study was to remove Cd2+ ions from aqueous solution by dried biomass of 
Spirulina platensis as a function of contact time, initial metal concentration, and pH regimes in a 
batch system. 

Materials and methods: Spirulina platensis was inoculated on the Schlösser’s medium. In the 
stationary phase of growth, biomass of S. platensis was harvested by use of centrifugation. After 
that pellet was washed twice with distilled water, centrifuged, and then dried. 

Infrared spectrum of nature and metal laden adsorbents were obtained by use of a FTIR spectrometer. 
Solutions of metal ions were prepared by diluting Cd2+ standard concentrate solutions in distilled 
water. 

Sorption studies were carried out in 250 mL Erlenmeyer flask containing 100 mL of solution and 
agitated on the orbital shaker at 150 rpm for 360 min. After centrifugation process, residual metal 
ions concentrations using flame atomic adsorption spectrophotometer at 228.7 nm. Kinetic and 
equilibrium models were used.

Results: FTIR spectrum of adsorbent showed that its surface has different functional groups which 
are responsible to sequester of metal ions from aqueous solution. The This spectrum of adsorbent 
indicated that Cd2+ ions could be bind to amino group and anionic groups due to electrostatic 
attraction. Sorption of Cd2+ on S. platensis was significantly affected by contact time, initial metal 
concentration, and pH regime. Rapid sorption of metal ions was observed during the first 60 min 
of contact time and favored at pH 5. Sorption of these metal ions could be described by Langmuir 
isotherm that maximum sorption (73.64 mg/g) are related to saturated monolayer of adsorbate 
molecules on the surface. Sorption kinetics of Cd2+ on S. platensis was better described by pseudo 
second-order model. 

Conclusion: The cyanobacterium had a great potential for removing of Cd2+ ions as an eco-friendly 
process. 
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