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Paenibacillus alvei, %6 Bacillus cereus, %2 
Brevibacillus brevis, %2 Bacillus coagulans, %4 
Bacillus pumilus, %2 Bacillus subtilis, %2 
Brevibacillus laterosporus ve bakterilerin %40’ı ise 
tanımsız veya şüpheli identifikasyon şeklinde teşhis 
edilmiştir. İki adet bakterinin 16S rRNA 
sekanslaması yapılmış ve bakteri termofilik 
Bacillus licheniformis olarak isimlendirilmiştir. 
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 Bu çalışmada, toplam 36 adet laktik asit 
bakterisi kefir, beyaz peynir, kaşar peyniri ve 
sucuktan izole edilmiştir. İzole edilen kültürler 
biyokimyasal testler ve API 50 CH kiti ile 
tanımlanmış ve toplam protein profilleri Sodyum 
Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel Elektroforezi 
(SDS-PAGE) ile belirlenmiştir. SDS-PAGE analizi, 
aynı türe ait suşların protein profillerinin birbirine 
benzer ve diğer türlerden farklı olduğunu 
göstermiştir. Tanımlama testleri sonucunda 36 adet 
laktik asit bakterisi, Leuconostoc cremoris (1 suş), 
Leu. mesenteroides (1 suş), Lactobacillus brevis (1 
suş), Lb. casei (2 suş), Lb. lactis (2 suş), Lb. 
plantarum (2 suş), Lb. helveticus (3 suş), 
Lactococcus cremoris (3 suş), Lac. lactis (3 suş), 
Streptococcus durans (1 suş), Strep. thermophilus 
(2 suş), Pediococcus acidilactici (2 suş), P. 
pentosaceus (4 suş) ve P. dextrinicus (9 suş) olarak 
tanımlanmıştır. 36 adet laktik asit bakteri suşunun 
plazmit DNA incelemesinde, 21 adet suşta 1-5 
arasında değişen sayılarda plazmit DNA’ya 
rastlanılmıştır. Bu plazmit DNA’ların moleküler 
ağırlıklarının 3,11-28,07 kb arasında olduğu 
belirlenmiştir. Diğer 15 adet laktik asit bakterisinin 
ise plazmit DNA içermedikleri gözlenmiştir.   
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 Bu çalışmada, Lactobacillus, Lactococcus 
ve Streptococcus cinsine dâhil toplam 28 adet laktik 
asit bakterisinin poli-β-hidroksibütirat (PHB) 
üretimleri spektrofotometrik olarak belirlenmiştir. 
Bakteri türlerinin PHB verimi (hücre kuru 
ağırlığına göre) Lactobacillus türlerinde % 0,93–
9,00, Lactococcus ve Streptococcus türlerinde 
sırasıyla % 5,47–21,15 ve % 7,09–16,00 olarak 
saptanmıştır. Genellikle, Lactococcus türlerinin 
diğer bakteri türlerine kıyasla daha fazla PHB 
ürettikleri gözlenmiştir. Kültürlerin PHB üretimi ve 
hücre yoğunluğu arasında ilişkinin önemli 
olmadığıtespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada, en 
yüksek PHB verimi ve üretimi gösteren 
Streptococcus thermophilus Ba21S (%21,15) 
suşunun farklı karbon (glikoz, laktoz, sükroz, 
pürivat) ve azot kaynaklarında (proteaz pepton, L-
glisin, L-sistein, (NH4)2SO4) PHB üretimleri 
araştırılmıştır. Suşun, denenen farklı karbon ve azot 
kaynaklarından sükrozlu ortamda en yüksek PHB 
verimi (%32,56) gösterdiği belirlenmiştir.  
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Bazı gram-negatif bakteriler tarafından 
üretilen L-DOPA başta Parkinson hastalığı olmak 
üzere birçok nörodejeneratif hastalıkların 
tedavisinde kullanılan önemli bir terapötik ajandır. 
L-DOPA’dan tek bir enzimatik basmakla yapılan 
dopamin ise akut dolaşım yetersizliği ve 
hipotansiyon tedavisinde kardiyo-stimulant olarak 
terapötik kullanıma sahip bir katekolamindir. L-
DOPA ve dopaminin sentezi kimyasal (sentetik) 
veya farklı kaynaklardan gelen enzimlerle veya 
hücre kültürü ile yapılmaktadır. L-DOPA ve 
dopaminin sentezinden sorumlu enzimler çeşitli 
fiziksel (ısı, pH, oksijen) ve kimyasal (L-tirozin, 
monovalent katyonlar) ile regüle olmaktadırlar.  

İlk kez bu çalışmada bazı Gram-negatif 
bakterilerde (Citrobacter freundii, Enterobacter 


