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Elektroforez) tekniği ile protein yapısına sahip 
olduğu gösterilmiş ve diğer proteolitik enzimlerle 
ve ısı ile yapılan çalışmalar neticesinde bu 
antimikrobiyal madde ‘’Bakteriyosin‘’ olarak 
tanımlanmıştır. Kısmi olarak saflaştırılan 
bakteriyosinin aktivite ünitesi belirlenmiş; pH, ısı, 
çeşitli enzimler ve organik çözücüler ile muamele 
sonucunda elde edilen verilerle biyokimyasal olarak 
karakterize edilmiştir. İyi üretim işlemleri ve sıkı 
bir sanitasyon ile birlikte Pediococcus pentosaceous 
E++  suşu tarafından üretilen bakteriyosinin 
kullanımı, gıdalarda bozulmalara sebep olan 
mikroorganizmaları ve sağlığı tehdit eden 
patojenleri kontrol altında tutabilmek amacıyla 
etkili bir gıda katkı maddesi olarak düşünülebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Pediococcus pentosaceus, 
bakteriyosin, karakterizasyon, Trisin SDS-PAGE  
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Bu çalışmada, farklı dalga boyunda ışık 

kaynaklarının etkisi altında metilen mavisinin 
bulunduğu veya bulunmadığı deniz suyunda E. coli 
ve S. typhimurium bakterilerinin lipit 
peroksidasyonunda meydana gelen değişim 
araştırılmıştır. Lipit peroksidasyonu bir ürün olan 
malondialdehitin oluşumuna bağlı olarak 
spektrofotometrik olarak belirlenmiştir. E. coli’de 
beyaz, mavi ve yeşil ışık kaynaklarının etkisi 
altında metilen mavisi ilave edilen deniz suyunda 
24 saatte yaklaşık %30-40 arasında, kırmızı ışığın 
etkisi altında 12 saatte %33 ve UV-A’nın etkisi 
altında ise 6 saatte %30 oranında artış olduğu 
belirlenmiştir. S.typhimurium örneklerinde de E. 
coli’ye benzer sonuçlar tespit edilmiştir. Sadece 
görünür ışık kaynakları göz önüne alındığında ise 
kırımızı ışığın etkisi altında 16 saatte, beyaz, mavi 
ve yeşil ışık kaynaklarında ise 32 saatte lipit 
peroksidasyonu yaklaşık aynı oranda artış meydana 
gelmiştir.  

Sadece ışık kaynaklarının etkisi altında her 
iki bakteri türünde de beyaz, mavi ve yeşil ışık 
kaynaklarının etkisi altında 48 saat, kırmızı ışığın 
etkisi altında 16 saat ve UV-A’nın etkisi altında ise 
15 saat sonunda lipit peroksidasyonunda gözle 
görülür artışlar olduğu belirlenmiştir. E. coli’de, 
beyaz, mavi ve yeşil ışığın etkisi altında 48 saatte 

%40-50, kırımızı ışığın etkisi altında 16 saatte %35 
ve UV-A’nın etkisi altında ise yaklaşık %40 
oranında lipit peroksidasyonunda artışlar olduğu 
tespit edilmiştir. S. typhimurium’da lipit 
peroksidasyonunda beyaz, mavi ve yeşil ışık 
kaynaklarının etkisi altında %25-35, kırmızı ışık 
kaynağının etkisi altında %30 ve UV-A’nın etkisi 
altında ise %25 oranında artışlar olduğu 
görülmüştür. Metilen mavisinin etkisi altında 
radikallerin daha kısa sürede oluşması sebebiyle 
lipit peroksidasyonu daha kısa sürede meydana 
gelmektedir. Sadece ışık kaynağının etkisi altında 
ise radikallerin meydana gelme hızı daha yavaştır. 
Bu nedenle lipit peroksidasyon hızının daha yavaş 
olduğu görülmektedir. Peroksidasyonun en hızlı 
UV-A’nın etkisi altında daha sonra kırmızı, beyaz, 
mavi ve yeşil ışık kaynaklarının etkisi altında 
olduğu görülmüştür.  
  
Anahtar Kelimeler: Deniz Suyu, E. coli, S. 
typhimurium, lipit peroksidasyonu  
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Fusarium oxysporum, F. moniliforme ve 
F.solani toprak kökenli bitki patojenlerini içeren 
önemli türlerdir. Tarla ve serada yetiştiriciliği 
yapılan, kavun, karpuz, domates, biber ve 
patlıcanda Fusarium solgunluğu ve kök 
çürüklüklerine neden olmaktadırlar. F. oxyprorum 
oldukça geniş bir konukçu aralığına sahiptir, ve 
konukçuya spesifik formae speciales (f.sp.) grupları 
bulunmaktadır. F. oxysporum f.sp. melonis (FOM) 
kavunda, F. oxysporum f.sp. lycopersici (FOL) ve 
F. oxysporum f.sp. radicis lycopersici (FORL) 
domateste, F. oxysporum f.sp. melongenea 
patlıcanda, F. oxysporum f.sp. capsici biberde ve F. 
oxysporum f.sp. niveum (FON) karpuzda önemli 
ekonomik kayıplara neden olmaktadır.  

Bu çalışmada Doğu Akdeniz Bölgesi sera 
ve açık alanda yetiştiriciliği yapılan kavun, karpuz, 
domates ve biberde solgunluk, kök ve kök boğazı 


