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

 
283

PM 113 
 

Radyasyona Dirençli Deinococcus radiodurans 
Bakterisi İle Escerichia coli’de Radyasyonun 

Antioksidan Sistem Üzerine Etkisinin 
Araştırılması 

Elif ÖZBEY, Dilek ASMA 
İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Kampus, Malatya 
ozbey8118@hotmail.com 

 
 Son 30-35 yıldır insanlar, ekstrem olarak 
adlandırılan; yüksek veya düşük sıcaklık, pH, 
yüksek tuzluluk, yüksek basınç veya yüksek iyonize 
radyasyon koşullarında yaşayan birçok 
mikroorganizma çeşitliliği keşfetmişlerdir. Bu 
mikroorganizmalara ekstrem koşullarda 
yaşayabildiklerinden dolayı ekstremofiller adı 
verilmektedir. Ekstrem çevre koşullarının ve 
organizmaların keşfedilmesi Ekobiyologlar, 
Astrobiyologlar ve Biyoteknologlar gibi bir çok 
bilim adamı için araştırma konusunu oluşturmuş ve 
bu konuyla ilgili artan sayıda toplantılar ve 
çalışmalar düzenlenmiştir. Bu nedenle son yıllarda 
dünyanın en dayanıklı bakterisi olarak tanımlanan 
Deinococcus radiodurans bakterisi ile çeşitli 
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Çünkü, 
Deinococcus radiodurans, genotoksik kimyasallara, 
oksidatif zararlara, yüksek seviyede iyonikleşme, 
ultraviyole radyasyon  ve dehidrasyona karşı 
ekstrem dayanıklılığının olması gibi çok sayıda 
dikkate değer özellikleri vardır ve bu 
özelliklerinden dolayı poliekstremofil olarak 
adlandırılmıştır. Özellikle genetik mühendislikle 
ilgili çalışmaların yanısıra, biyoremediasyonla ilgili 
çalışmalar ve ciddi çevre problemlerine neden olan 
ağır metallerin ve ksenobiyotiklerin 
detoksifikasyonuyla ilgili yoğun araştırmalar 
yapılmaya başlanmıştır. Ancak UV’nin indüklediği 
reaktif oksijen türleri, bunların etkileri ve bunlara 
karşı hücresel savunma mekanizmaları ve reaktif 
oksijen türlerinin temizlenmesinden sorumlu 
antioksidan sistemleri hakkında yeterince araştırma 
yapılmamıştır.  
 Bu amaçla; Escerichia coli ve radyasyona 
dirençli Deinococcus radiodurans bakterilerinde 
radyasyonun, süperoksit dismutaz, katalaz, 
glutatyon s-transferaz, glutatyon redüktaz ve 
glutatyon’u da içeren antioksidan sistem üzerine  
etkileri test edilip, karşılaştırılmıştır.  
 Çalışmamızda, her iki bakteriye 
(Escerichia  coli ve Deinococcus radiodurans) 
farklı dozda γ radyasyon uygulamaları yapıldıktan 
sonra, kültür ortamından alınarak, 
homojenizasyonu, sonifikasyonu ve 
santrifügasyonu yapılmıştır. Bu işlemler sonucunda 
elde edilen süpernatanlardan çeşitli antioksidan 
enzimlerin aktiviteleri tayin edilmiştir. Katalaz 
enziminin aktivite tayini Luck 1963 yöntemine 

göre; glutatyon aktivite tayini Carlberg ve 
Mannervik 1985 yöntemine göre, total glutatyon 
miktar tayini Akerboom ve Sies 1981 yöntemine 
göre, glutatyon S-transferaz aktivite tayini Habig 
vd. 1974 yöntemine göre ve süperoksit dismutaz 
aktivite tayini ise Mccord ve Fridovich 1969 
yöntemine göre ve protein miktar tayini ise Lowry 
1980 yöntemine göre yapılmıştır. Çalışmamızın 
sonunda farklı dozda γ radyasyon uygulamalarına 
bağlı olarak her iki bakterinin antioksidan  enzim 
seviyelerinde  değişiklikler saptanmıştır. 
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Doğal çevrelerde, toprakta ve endüstriyel 
atık sularda ağır metallerin birikimi ekolojik sistem 
ve insan sağlığı için potansiyel bir tehlike 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla yüzey ve alt yüzey 
sularının,  ağır metal ile kirletilmiş toprakların 
arıtımı son günlerde araştırmacıların bu konu 
üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Doğada 
özellikle sucul habitatlarda bol miktarda bulunan 
fotosentetik bakterilerde ağır metallerden 
etkilenmektedir. Yoğun olarak kirletici maddelere 
maruz kalmakta olan Akkaya göletinden izole 
edilen Rhodospirillaceae ailesinden mor kükürtsüz 
fotosentetik anaerobik bir bakteri olan benzoatı 
parçalama yeteneğinde olduğundan, atık arıtımında 
kullanım potansiyeline sahip Rhodopseudomonas 
palustris NU51 suşunun, ağır metallere olan 
toleransına bakılmıştır. Bu çalışmada ağır metal 
olarak bakır, kurşun, çinko ve nikel olmak üzere 
dört tanesi seçilerek kullanılmıştır. Denemelerde 1 
mg/ml konsantrasyonda kullanılan ağır metal içeren 
besiyerlerinde bakteri sayısı olarak bakterinin ağır 
metallere toleransı yüzde olarak tespit edilmiştir.  

R. palustris’in anaerobik fotometabolik 
koşullarda üretmek üzere aktif kültüründen (4X103 
adet/ml), ağır metal içeren besiyerleri içerisine 
ekimleri yapılmıştır. Yedi gün süren inkübasyon 
sonucunda; kurşun içeren ortamda gelişen kültürde, 
bakteri sayısının % 50 oranında azaldığı, çinko 
içeren ortamda bakteri sayısının % 50 azaldığı, 
bakır içeren ortamda bakteri sayısının % 97 
azaldığı, nikel içeren ortamda ise bakteri sayısının 
% 92 azaldığı tespit edilmiştir. En toleranslı olduğu 


