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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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PM 081 
  

Streptococcus thermophilus Ba21s Suşu 
Tarafından Farklı Besi Ortamlarında Poli-β-

Hidroksibütirat (PHB) Üretimi 

Zehra Nur YÜKSEKDAĞ 
Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat FAkültesi Biyoloji 

Bölümü Teknikokullar 06500 Ankara 
zehranur@gazi.edu.tr 

 
 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 
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aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, Erwinia 
herbicola) ve Gram-pozitif bir bakteri olan 
Streptococcus faecalis’de farklı kültür koşulları 
altında L-DOPA ve dopamin sentez oranları 
karşılaştırılmalı olarak çalışılmıştır. En yüksek L-
DOPA ve dopamin seviyeleri tirozin içeren zengin 
besi ortamında kültürlerin nispeten erken fazlarında 
(12 saat) kaydedilmiştir. Benzer şekilde, en yüksel 
TPL aktivitesi de bu kültürlerde gözlenmiştir. 
Ancak, benzer kültür koşulları altında her 
bakterinin kendine has bir L-DOPA, dopamin ve 
enzim profiline sahip olduğu belirlenmiştir. En 
yüksek ve en düşük değerler sırası ile C. freundii ve 
P. aeruginosa için kaydedilmiştir. Çarpıcı olarak, 
L-DOPA üretimi için pek tanınmayan E. aerogens 
bu amaçla en yaygın kullanılan bir bakteri olan 
kullanıla E. herbicola’ya göre oldukça yüksek 
düzeyde L-DOPA üretmiştir. Ayrıca, hem L-DOPA 
ve hem de dopaminin aynı bakteri tarafından 
yapılmadığı genel kanısının tersine, S. faecalis 
bakterisinin her iki bileşiği de sentezlediği 
saptanmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler: L-DOPA, dopamin, 
katekolaminler, katekol, nörotransmitterler, tirozin 
fenol liyaz  
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Bu çalışma, farklı glukoz kaynağı 

kullanılan kültürlerde Saccharomyces cerevisiae 
hücresinin yağ asidi biyosentezi üzerindeki etkisini 
araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmada glukoz, 
üzüm pekmezi ve dut pekmezi içeren kültürler 
kullanıldı. Glukoz içeren grup kontrol olarak 
belirlendi. Kontrol grubu dışında diğer gruplara 
glukoz yerine üzüm pekmezi ve dut pekmezi ilave 
edildi. Maya hücresinde yağ asidi biyosentezi farklı 
şeker kaynakları kullanımına bağlı olarak çok 
etkilenmektedir.  

Bulgularımıza göre; yağ asidi oranlarında 
konrol grubuna göre çok farklı değerler gösterdi. 
Laurik (12:0), miristik (14:0) ve linoleik asitlerin 
(18:2 n 6) kontrol grubuna göre üzüm pekmezi 
ilaveli gruplarda yükseldiği, lauroleik (12:1) ve 
Palmitik (16.0) asitlerinin ise dut pekmezi içeren 
grupta yüksek olduğu saptandı. Ayrıca kontrol 
grubuna göre Linoleik asit miktarının dut ve üzüm 

pekmezi ilave edilen gruplarda yüksek olduğu 
belirlendi. Oleik asit (18:1 n 9) ise kontrol grubuna 
göre her iki grupta da azaldığı saptandı. Bazı 
lipofilik vitamin değerlerinin de farklı değişmeler 
gösterdiği gözlendi. Bu farklılığın nedeninin dut ve 
üzüm pekmezi içeriklerindeki farklı maddelerden 
kaynaklandığı sonucuna varıldı 
  
Anahtar Kelimeler:  Saccharomyces cerevisiae, 
yağ asidi, gaz kromotografisi  
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 Bu çalışmada alttan havalandırmalı, sabit 
dolgu yataklı küçük bir arıtma tesisi inşa edilerek 
dolgu yatağı üzerinde gelişen biyofilmden izole 
edilen bakterilerin denitrifikasyon yetenekleri 
araştırılmıştır. Yüksek düzeyde denitrifikasyon 
yeteneği belirlenen suşların nitrat içerikli atık sudan 
NO3-N ve KOI giderim testleri yapılarak 
denitrifikasyon verimleri belirlenmiştir. 
 Tesisten izole edilen bakterilerden 19’unun 
denitrifikasyon yeteneğine sahip olduğu 
bulunmuştur. Bu suşların NO3 içerikli atık sudan 
ortalama NO3-N gideriminin %95,7, KOI 
gideriminin %73,8 olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu 
bakteriler sabit yataklı denitrifikasyon prosesinde 
de denitrifikant floraya NO3-N giderimine katkı 
sağladığı bulunmuştur. 
 Bu denitrifikant suşların VİTEK 2 
otomatize sistemiyle Klebsiella pneumoniae, 
Klebsiella oxytoca, Comamonas testosteroni, 
Enterobacter cloacae, Alcaligenes faecalis, 
Citrobacter freundii  türlerine ait olduğu tespit 
edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler:  nitrat giderimi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


