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Bu çalışmada, sentezlenen Poli (N-

İzopropilakrilamit-co-Maleik Anhidrit) in belli 
konsantrasyonlarda dimetilsülfoksitteki (DMSO) 
çözeltileri hazırlanarak Gram-negatif ve Gram-
pozitif bakterilere karşı antibakteriyal aktiviteleri 
araştırıldı. 

Yaptığımız çalışma 3 aşamadan 
oluşmaktadır. 1.aşamada N-izopropilakrilamit ve 
maleik anhidrit monomerleri 2,2–
azobisizobütironitril [AIBN] başlatıcısı ile 65°C de 
azot atmosferi altında 24 saat süreyle tepkimeye 
girmesi sağlandı. Bunun sonucunda bu 
monomerlerden suda çözünen biyoaktif 
kopolimerler sentezlendi. Bu kopolimer 40°C de 
vakum altında kurutuldu. 2. aşamada, elde edilen 
suda çözünen biyoaktif kopolimerin spektroskopik 
yöntemlerle karakterizasyonu yapıldı. Son aşamada 
ise disk difüzyon yöntemi ile bakteriler üzerindeki 
antimikrobiyal aktivitesine bakıldı.  

Sonuç olarak; sentezlediğimiz suda 
çözünen biyoaktif kopolimerler, bakteri hücre 
duvarından difüze olarak hücre zarında bozulmaya 
bu da hücre içeriğinin çökmesine ve hücre ölümüne 
sebep olmuştur [1]. Sentezlenen bu kopolimerlerin 
antibakteriyal aktivitelerinden dolayı ilaç 
sistemlerinde kullanılması hedeflenmiştir.  
 
Kaynaklar 
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Bu çalışmada, sentezlenen kopolimer ve 

terpolimerlerin belli konsantrasyonlarda 
dimetilsülfoksitteki (DMSO) çözeltileri 

hazırlanarak Gram-negatif ve Gram-pozitif 
bakterilere karşı antimikrobiyal aktiviteleri 
araştırıldı.  

Bu çalışmada, Poli (N-vinil-2-pirolidon-
co-maleik anhidrit) kopolimeri ve Poli [(N-vinil-2-
pirolidon-co-maleik anhidrit)-co-N-
izopropilakrilamit] terpolimeri sentezlendi. 
Yaptığımız çalışma 4 aşamadan oluşmaktadır. 1. 
aşamada: N-vinil-2-pirolidon ve maleik anhidrit 
monomerleri dioksan ortamında, 2,2–
azobisizobütironitril [AIBN] başlatıcısı ile 65°C de 
azot atmosferi altında 48 saat süreyle tepkimeye 
gerçekleştirildi [1]. 2. aşamada: Elde edilen suda 
çözünen kopolimer ile N-izopropilakrilamit aynı 
şartlar altında terpolimerizasyon sentezi yapıldı. 3. 
aşamada: Suda çözünen polimerlerin yapıları çeşitli 
spektroskopik yöntemlerle karakterize edildi. Son 
aşamada, Polimerlerin çeşitli derişimlerde sulu 
çözeltileri hazırlandı. Disk difüzyon yöntemi 
kullanılarak polimerlerin Gram-pozitif  ve Gram-
negatif bakteriler ve mayalar üzerindeki 
antimikrobiyal aktivitesi araştırıldı.  

Sentezlediğimiz kopolimer ve terpolimerin 
bakterilere ve mayalara karşı antimikrobiyal 
aktiviteleri olduğu belirlendi. Antimikrobiyal 
aktivite şu şekilde olmaktadır. Polimerler, 
bakterinin hücre duvarından difüze olarak hücre 
zarında bozulmaya bu da hücre içeriğinin 
çökmesine ve hücre ölümüne sebep olmuştur. 
Ayrıca polimer zincirinin uzunluğu ve derişim 
miktarı arttıkça antimikrobiyal aktivitenin arttığı 
bulundu.  
 
Kaynaklar 
[1] Temiz A, Togay SO, Şener A, Güven G, 
Rzayev ZMO, Journal of Applied Polymer Science, 
2006, 102, 5841-5847. 
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Bu çalışmada geleneksel yöntemlerle 
mayalanmış yoğurtlardan izole edilen 
Eksopolisakkarit (EPS) üretimi yüksek 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus B3 ve 
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EPS üretimi düşük L. delbrueckii subsp. bulgaricus 
B2 suşları kullanılmıştır. Suşların mide-bağırsak 
sistemi koşullarında canlılığı ve Caco-2 epitel 
hücrelerine tutunmasında bu koşulların etkisi 
belirlenmiştir. Esherichia coli ATCC 11230 suşu 
ise tüm canlılık ve tutunma çalışmalarında pozitif 
kontrol olarak kullanılmıştır. pH 2 mide sıvısında 
EPS üretimi yüksek B3 suşunun canlılığı azalırken, 
EPS üretimi düşük B2 suşunun canlılığını 
kaybettiği belirlenmiştir. Sırayla yapay mide sıvısı 
ve bağırsak sıvısı ile muamele edilen B3 ve B2 
suşlarının canlılığının yalnızca mide sıvısı 
uygulamasına göre daha fazla etkilendiği tespit 
edilmiştir. Farklı pH’lardaki (pH: 2, 3, 4, 7) mide 
sıvısı ve mide artı bağırsak sıvısı uygulamalarının 
Caco-2 hücrelerine tutunmayı anlamlı derecede 
azalttığı belirlenmiştir (P< 0.05). Ancak EPS 
üretimi yüksek B3 suşunun Caco-2 hücrelerine iyi 
derecede tutunduğu ve bu tutunmada farklı 
pH’lardaki mide sıvıları ile mide artı bağırsak sıvısı 
uygulamalarının etkisine tolerans gösterdiği in vitro 
koşullarda tespit edilmiştir. Mide ve mide artı 
bağırsak sıvısı uygulamalarından sonra B3 ve B2 
suşlarının Caco-2 hücrelerine tutunması Scaning 
Elektron Mikroskobu ile incelenmiştir. Ayrıca, 
rekabet üzerinde EPS üretiminin etkisini belirlemek 
amacıyla L. delbrueckii subsp. bulgaricus B3 ve B2 
suşlarının E. coli ATCC 11230 ile Caco-2 
hücrelerine rekabetli tutunması araştırılmış ve 
elektron mikroskobu ile görüntülenmiştir. L. 
delbrueckii subsp. bulgaricus suşlarının canlılığı, 
epitele tutunması ve E. coli ile rekabetinde EPS 
üretiminin etkili olduğu bulunmuştur. Elde edilen 
sonuçlar ise L. delbrueckii subsp. bulgaricus B3 
suşunun yeni probiyotik ürün gelişiminde 
kullanılabileceğini desteklemektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus, epitele tutunma, CaCo-2 hücresi, 
eksopolisakkarit   
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Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli 

makro elementlerden birisi de fosfattır. Esasen bu 

mineral; çeşitli inorganik  ve organik bileşikler 
halinde toprakta yeterli miktarda bulunmasına 
rağmen suda çözünmez olan bu bileşiklerin 
yapısındaki fosfat, bitkiler tarafından 
kullanılamamaktadır. Diğer taraftan toprak 
verimliliğini artırmak için kullanılan fosfatlı 
gübrelerin de az bir kısmı bitkiler tarafından 
kullanılırken, büyük çoğunluğu uygulamadan kısa 
bir süre sonra çeşitli inorganik bileşiklere 
dönüşmek suretiyle çözünmez hale gelmekte ve 
toprağın da çoraklaşmasına neden olmaktadır. Son 
yıllarda    kimyasal gübrelere alternatif olarak fosfat 
çözücü çeşitli mikroorganizmaların izolasyonu, 
karakterizasyonu ve optimizasyonu ile biyogübre 
olarak değerlendirilmesi hem çevreye saygılı, hem 
de etkili bir biyoteknolojik uygulama olarak 
yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada inorganik fosfat 
kaynağı olarak trikalsiyum fosfat ve Mazıdağı 
Fosfat Kayası  (MFK) kullanılmış  ve tarafımızdan 
izole edilen Rhizopus oryzae MRSP7 suşu  ile 
laboratuar şartlarında NBRIP besiyeri ortamında 20 
günlük inkübasyon süresi sonunda  bu iki farklı 
inorganik fosfat kaynağından elde edilen toplam 
çözünmüş fosfat miktarı sırasıyla 0,270 gl-1 ve 0,75 
gl-1 olarak gerçekleşmiştir. (MFK) çözünmesinde 
besiyerine katılan çeşitli karbon kaynakları arasında 
en yüksek verim  glikozlu ortamdan, farklı azot 
kaynakları arasında ise amonyum sülfatlı ortamdan 
sağlanmıştır.  Ayrıca en uygun MFK 
konsantrasyonunun 3g/l ve en  uygun inkübasyon 
süresinin de 10 gün olduğu belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: İnorganik fosfat, fosfat 
çözücü mikrofunguslar, Rhizopus oryzae  
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Mycoplasma gallisepticum (MG), kanatlı 

hayvanlarda  büyük ekonomik kayıplara neden olan 
solunum yolu patojenidir. M. gallisepticum 
enfeksiyonunun patogenezinde önemli role sahip 
olan adezin proteinler, konak solunum yolu mukoz 


