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Yüksek Teknolojiye Uygun Olarak Hazırlanan 
ZnO nanokristallerinin Karakterizasyonu ve 
Antimikrobiyal/ Antifungal Aktivitelerinin 

Tayini 
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ÖZTÜRK1, Fadime YILMAZ1, Emine YALÇIN1, 
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 Çeşitli özel yöntemlerle kullanım 
alanlarına göre özellikleri istenilen yönde 
değiştirilerek hazırlanabilen ileri teknoloji 
seramiklerinin oksit olanları TiO2, ZnO, Nio gibi 
nano-mikro partiküller geniş bir kullanım alanına 
sahiptiler. Nanokristallerin çapları 10-1000 
nanometre arasında değişen katı parçacıklardır ve 
gün geçtikçe bu alandaki çalışmalar dinamik bir 
şekilde artmaktadır. Nano-mikro partiküler ince 
seramik tozları kozmetik sektöründe de 
kullanılmaya başlanmıştır ve bu nedenle 
antimikrobiyal ve antifungal özellikleri gündeme 
gelmiştir. Bu çalışmada iki farklı (0.075 ve 0.3M) 
derişimde sentezlenen ZnO nan-mikro 
partiküllerinin antimikrobiyal ve antifungal 
özellikleri çift tabakalı olarak hazırlanan Muller 
Hılton Agar besiyerlerinde koloni sayımı ile 
incelenmiştir. Düşük ZnO derişiminde S. aureus 
bakterilerinin büyümesinin azaldığı, E.coli’nin ise 
daha dirençli olduğu gözlenmiştir. Besi ortamında 
ZnO ince seramik tozlarının derişiminin artması ile 
birlikte E. coli bakterisinde büyümenin inhibe 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca S. aureus 
bakterisinin nanopartiküller varlığında belirgin 
pigment oluşturduğu gözlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Partikül şekli, partikül boyutu, 
ZnO, antimikrobiyal, antifungal 
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Biyosurfektanların Antimikrobiyal ve 
Antifungal Etkilerinin Araştırılması 
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Bu çalışmada süt fabrikası atık maddesi 

olarak bilinen peyniraltı sularından izole edilen 

Pseudomonas aeruginosa kullanılarak ramnolipit 
biyosürfektanı elde edilmesi amaçlanmıştır. Birçok 
mikroorganizma farklı kültür ortamlarında farklı 
yapılarda biyosürfektanlar sentezlemektedir. 
Biyosürfektanlar; katı, sıvı ve gazlar arasındaki 
yüzey ve iç yüzey gerilimi azaltabilen amfilik 
bileşiklerdir. %5’lik peyniraltı suyu ile 
zenginleştirilen besiortamında 0.98 gr/l 
biyosürfektan elde edilmiştir. Elde edilen 
biyosurfektanların antibakteriyel ve antifungal 
aktiviteleri disk difüzyon metoduna göre Bacillus 
subtilis (ATCC 6633), Staphylococcus aureus 
(ATCC 25923), Escherichia coli (ATCC 25922) 
bakteri kültürlerine ve Candida albicans (ATTC 
60192) kültürüne karşı test edilmiştir. 
Biyosurfektanların gram olumsuz bakteriler karşı 
daha etkili olduğu belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Biyosurfektan, 
antimikrobiyal, antifungal  
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Kanser Kemoterapisinde Kullanılan Bakteriyel 

Enzimler 
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Kanser kemoterapisinde yaygın olarak 

kullanılan birkaç enzim (L-asparaginaz, Lysine 
oksidaz ve methionin liyaz) sadece birkaç gram-
negatif bakteri tarafından sentezleni. Bu enzimlerin 
sitotoksik etki mekanizması genellikle onların 
doğal substratları olan amino asitler bakımından 
oksotrof kanser hücrelerinin bu amino asitlerden 
yoksun bırakılmasına dayanır. Bu sözlü bildiride 
bakteriyel orijinli kanser kemoterapi ajanlarının etki 
mekanizmaları ve üretimini sınırlayan faktörler 
üzerinde durulacaktır.  

  
Anahtar Kelimeler:  L-asparaginaz, lizin oksidaz, 
methionin liyaz, kemoterapötik enzimler, kanser 
kemoterapisi, antineoplastik ajanlar, vitreoscilla 
hemoglobini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


