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Koçboynuzu Peptonu Kullanılarak Serratia marcescens MO-67 
Tarafından Prodigiosin Pigmentinin Üretimi
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Amaç: Prodigiosin Serratia marcescens ve diğer bazı bakteriler tarafından üretilen kırmızı renkli 
bir pigment olup antimikrobiyal, antikanser, UV koruyucu gibi tıbbi özelliklere sahip biyolojik 
olarak aktif sekonder bir metabolittir. Bu önemli pigmentin üretilmesinde koçboynuzu peptonu 
kullanılarak pigment veriminin artırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Serratia marcescens MO-67 çekirge sindirim sisteminden izole edilmiştir 
ve 16S rDNA analizi ile tanımlanmıştır. Nutrient broth ortamında geliştirilen bakteriler kontrol 
ortamı (%1 gliserol veya % 0,5 glikoz, 0,3 g/l yeast ekstrakt) ve kontrol ortamına çeşitli oranlarda 
koç boynuzu peptonu ilave edilerek pH 7, 28 0C, 200 rpm fermentasyon şartlarında pigment 
oluşumu sağlanmıştır. Prodigiosin pigmentinin optimum absorbans değeri UV spektrofotometre 
ile 534 nm olarak belirlenmiş ve bakteri konsantrasyonu OD 600 nm’de ölçülmüştür. Prodigiosin 
miktarı asidik metanol kullanılarak µg/ml olarak belirlenmiştir.

Bulgular: Kontrol ortamı ve nutrient broth ortamıyla karşılaştırıldığında koçboynuzu peptonu 
bulunan ortamın hem pigment hem de bakteri gelişmesi için daha uygun olduğu bulunmuştur. 
Pigment üretimi için 3 g/l‘ lik koçboynuzu peptonu ilavesi en uygun bulunmuş ve bu 
konsantrasyondan fazlası pigment verimini düşürmüştür. 48 saat sonunda nutrient broth ortamında 
1,53 µg/ml, gliserol içeren kontrol ortamında 0,76 µg/ml ve gliserol içeren kontrol ortamına 3 
g/l’lik koçboynuzu peptonu ilavesi sonucunda 39,4 µg/ml prodigiosin pigmenti üretilmiştir. Kontrol 
ortamında glikoz kullanıldığında ise pigment oluşmayıp, bu strain için glikozun pigment üretimini 
inhibe ettiği belirlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Koçboynuzu peptonun prolin, alanin, glutamik asit, aspartik asit ve methionin 
gibi amino asitlerce zengin oluşu ve uygun konsantrasyonlarda Ca, Fe ve mineral tuzları içeriğinde 
bulundurması nedeniyle yüksek oranda prodigiosin pigmenti üretilmesine olanak sağlamaktadır. 
Bu atığın değerlendirilerek kazanılacak ekonomik yararın yanı sıra, oluşan çevre kirlilikleri de 
önlenmiş olacaktır.
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