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1. GİRİŞ 

 

Günümüzde tüketicilerin minimum miktarda işlenmiş gıdalara yönelik tercihlerinin 

artması kimyasal koruyucuların gıdalarda kullanımlarını kısıtlamaya başlamıştır. Bu 

nedenle gıdalarda biyokoruyucuların kullanım oranları gün geçtikçe artmaktadır. 

Gıdaların güvenliğini arttırmak ve depolama süresini uzatmak amacıyla doğal 

antimikrobiyal bileşiklerin, koruyucu kültürlerin ve/veya bunlar tarafından üretilen 

antimikrobiyal bileşiklerin kullanılmasına biyokoruma yöntemiyle muhafaza 

denilmektedir. Biyokoruma yöntemleriyle etkili bir şekilde hem gıdanın depolama ömrü 

hem de güvenilirliği artmaktadır. Biyokoruma yöntemlerinden birisi de laktik asit 

bakterileri (LAB) veya bunların üretmiş oldukları antimikrobiyal bileşiklerin 

kullanılmasıdır. LAB’leri bu amaç doğrultusunda starter kültür, yardımcı kültür veya 

koruyucu kültür olarak gıda endüstrisinde kullanım alanı bulmuşlardır. LAB’leri 

organik asitler, hidrojen peroksit, antimikrobiyal enzimler, alkol, diasetil, asetaldehit, 

reuterin, karbondioksit ve bakteriyosinler gibi antimikrobiyal aktiviteye sahip 

metabolitlerin biri veya birkaçını üreterek diğer mikroorganizmaların gelişimini 

önlemektedirler (Steffen, 2005; Gwen, 2006; De Vuyst ve Leroy, 2007).  

 

Bakteriler tarafından üretilen protein yapısında antimikrobiyal bileşikler olan 

bakteriyosinler, duyarlı bakterilere karşı bakterisidal veya bakteriyostatik etki 

göstermektedirler. Doğal kaynaklı olmaları, insan ve hayvan bağırsak sisteminde 

kolayca parçalanmaları ve korunacak gıdaların fizikokimyasal yapılarında herhangi bir 

değişime neden olmaksızın gıda kaynaklı bozulma ve hastalık etmeni bakterileri inhibe 

etme özellikleri ile bakteriyosinler önemli biyokoruyucular arasında yer almaktadırlar. 

LAB bakteriyosinleri mikrobiyal gıda bozulmalarını önleme ve gıda kaynaklı patojen 

mikroorganizmaları inhibe etme potansiyeline sahiptirler. Gıda katkı maddesi olarak 

kullanılmasına izin verilen ilk bakteriyosin Lactococcus lactis subsp. lactis tarafından 

üretilen nisindir (FDA, 1988). Bugün Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede gıda 

katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.  

 

Bakteriyosinler mikroorganizmaların sitoplazmik membranı üzerine etkilidirler. 

Membranın negatif yüklü fosfolipit gruplarına yada protein yapılı reseptörlere 
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bağlanarak membran içine girerler ve gözenek oluştururlar. Böylece proton itici gücün 

azalmasına, küçük bileşiklerin hücreden sızmasına ve dolayısıyla hücrenin ölmesine 

neden olurlar (Montville ve Chen, 1998; Mcauliffe ve ark.,  2001). 

 

LAB tarafından üretilen bakteriyosinlerin inhibitör spektrumunun dar olması, duyarlı 

mikroorganizmalar içerisinde dayanıklı mutantların oluşması, gıda bileşiminin 

koruyucu etkisi, gıdada bulunan diğer antigonistik bileşikler veya gıda bileşenleri ile 

etkileşime girmeleri gibi faktörler bakteriyosinlerin gıda koruyucusu olarak 

uygulanabilirliklerini sınırlamaktadır (Mazotta ve Montville, 1997).  

 

LAB bakteriyosinleri genellikle Gram-pozitif bakterilere karşı aktiftirler. Gram-negatif 

bakteriler dış membranın bariyer özelliğinden dolayı bakteriyosinlere karşı 

dayanıklıdırlar. Dış membranı uzaklaştırılmış sferoplast E. coli ve Salmonella 

Typhimurium nisine duyarlı olduğu gözlenmiştir (Schved ve ark., 1994). Sub-letal 

strese örneğin hidrostatik basınç, ani ısıl işlem, soğutma, dondurma ve çözünme 

işlemlerin uygulanması, asitlendirme, EDTA(etilen diamin tetraasetik asit) veya etil 

maltol ilavesinin Gram-negatif bakterilerden E. coli ve Salmonella’yı nisine karşı 

duyarlı hale getirdiği belirlenmiştir (Stevens ve ark., 1991; Kalchayanand ve ark., 1994; 

Cutter ve Siragusa, 1995a ve 1995b; Hauben ve ark., 1996; Scheved ve ark., 1996; 

Boziaris ve Adams, 2000).  

 

Tokat yöresinde geleneksel olarak üretilen beyaz peynirden izole edilen Enterococcus 

faecalis KP tarafından sentezlenen enterosin KP’nin test edilen bazı gıda kaynaklı 

patojen ve bozulma etmeni bakterilere, örneğin Listeria monocytogenes, L. ivonovii, E. 

faecium, E. faecalis, E. dissduens, Leuconostoc cremoris, Lactobacillus plantarum, Leu. 

mesentereoides’ e  karşı antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu görülmüştür (İşleroğlu 

ve ark., 2006).  

 

Besiyeri bileşimi ve ekolojik faktörlerin bakteriyosin üretimine etkisi üzerine çalışmalar 

(Himelbloom ve ark., 2001; Todorov ve Dicks, 2005, 2006; Delgadoa ve ark., 2005) 

bulunmasına karşın bu faktörlerin ve diğer gıda koruyucuların bakteriyosinlerin 

inhibitör spektrumu üzerine etkileri daha az araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı 
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enterosin KP’nin inhibitör aktivitesi üzerine bazı gıda bileşenleri ile koruyucularının ve 

sub-letal faktörlerin etkisini belirlemektir. Gıda bileşeni  olarak lesitin, gliserin-

monooleat, kazein, (EDTA), sodyum tripolifosfat, MgSO4 ve CaCl2; gıda koruyucusu 

olarak NaCl, para-hidroksi benzoik asit, propil-paraben; sub-letal uygulamalar olarak da 

ısıl işlem, şok dondurma ve organik asitlere maruz bırakma işlemleri kullanılacaktır. 

Böylece belirtilen faktörlerden hangilerinin sinerjist etkisinin olduğu hangilerinin 

olmadığı belirlenerek gıdalarda enterosin KP’nin en etkili şekilde kullanım koşulları 

saptanacaktır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

2.1. Laktik Asit Bakterileri  

LAB’leri, Gram-pozitif, hareketsiz, spor oluşturmayan, çubuk ve koklar şeklinde, 

katalaz negatif, mikroaerofilik, aerotolerant, fakültatif anaerobik, aside dayanıklı, 

karbonhidratları ve yüksek alkolleri homofermantatif veya heterofermantatif yolla 

fermente ederek başlıca son ürün olarak laktik asit üreten bakterilerdir. LAB’leri içinde 

yer alan cinsler Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Carnobacterium, 

Leuconostoc, Oenococcus, Pediococcus, Tetragenococus, Weissella, Vagococcus, 

Enterococcus ve Aerococcus’dur (Axelsson, 1993; Stiles ve Holzaphel, 1997). 

 

LAB, fermente süt, et, meyve, sebze ve tahıl ürünlerinin üretim ve olgunlaştırılmasında 

önemli rol oynamaları nedeni ile gıda teknolojisinde büyük önem taşımaktadır. Çeşitli 

gıdaların bu yöntemle muhafazası en eski gıda muhafaza metotlarından birisi olarak 

kabul edilmektedir. Günümüzde modern işleme ve koruma yöntemleri geliştirilmiş 

olmasına rağmen, özellikle son yıllarda tüketicilerin doğal ve katkısız ürünlere 

gösterdikleri yüksek talepten dolayı, LAB potansiyel gıda koruyucusu olarak önemini 

halen sürdürmektedir. 

 

LAB’nin diğer mikroorganizmalara karşı gösterdiği antagonistik aktivite, ürettikleri 

organik asitler (laktik ve asetik asit gibi), H2O2, bakteriyosin, diasetil, asetaldehit, 

reuterin, alkol ve CO2 gibi metabolitlerden kaynaklanmaktadır (Steffen 2005; Gwen, 

2006; De Vuyst ve Leroy, 2007).  

 

2.2. LAB Bakteriyosinleri 

 

2.2.1. Tanımı 

 

Bakteriyosinler, bakteriler tarafından ribozomal olarak sentezlenen, küçük katyonik, 

hidrofobik veya  amfifilik antimikrobiyal proteinler/peptitlerdir. Aynı veya farklı cins 

veya türdeki suşlar üzerinde antimikrobiyal aktiviteye sahiptirler. LAB’lerinden 



 5

Enteococcus, Lactococcus, Streptococccus, Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc, 

Cornebacterium cinslerinin, bakteriyosin üretme yeteneğine sahip olduğu birçok 

araştırmacı tarafından ortaya konmuştur.  

 

2.2.2. Sınıflandırılması 

 

LAB tarafından üretilen bakteriyosinler 3 ana grupta sınıflandırılmaktadır. Sınıf I 

bakteriyosinleri (lantibiyotikler), düşük molekül ağırlığına sahip (<5 kDa) membran 

aktif peptitler olup anormal amino asitler içermektedirler. Sınıf II bakteriyosinleri, 

küçük molekül ağırlığına sahip (<10 kDa) olmasına karşı anormal amino asitler 

içermemektedirler. Sınıf III bakteriyosinleri büyük moleküllü (>30 kDa), ısıya 

dayanıksız proteinlerdir. Sınıf I bakteriyosinleri, Ia (linear), Ib (globüler) ve Ic (çok 

bileşenli); sınıf II, IIa (pediosin benzeri), IIb (iki bileşenli) ve IIc (thiolla aktif olabilen), 

olmak üzere üç alt gruba ayrılmaktadırlar (Tagg ve ark., 1976; Klaenhammer, 1993; 

Papagianni, 2003; Cutter ve ark., 1995a; Savadogo ve ark., 2006). 

 

2.2.3. Antimikrobiyal Etki Mekanizması 

 

Bakterilerin sitoplazmik membranı bakteriyosinlerin hedef noktasını oluşturmaktadır.  

LAB bakteriyosinleri duyarlı bakterilerin hücre membranlarını destabilize ederek etki 

gösteren antimikrobiyal peptitlerdir. Duyarlı bakterilerin hücre membranlarında 

gözenekler oluşturarak potasyum, inorganik fosfat ile ATP sızmasına ve buna paralel 

olarak membran iyonik dengesinin bozulmasına neden olmaktadırlar. Bunun sonucunda 

trans membran potansiyeli (Δψ) ve/veya  pH gradienti (ΔpH) kısmen veya tamamen yok 

olmakta ve proton itici güç ortadan kalkmaktadır. Proton itici güç, hücre içinde 

iyonların ve metabolitlerin birikmesi ile ATP sentezi gibi sitoplazmik membranda 

enerjiye bağlı birçok hayati işlemleri yürütmektedir. Proton itici gücün yok olması veya 

bozulması direk olarak hücrenin ölümüne neden olmaktadır (Bruno ve Montville, 

1993).  

 

Bakteriyosinler sitoplazmik membrandaki fosfolipitlerin baş grupları ile elektrostatik 

interaksiyona girerek  membranın incelmesine ve membranda gözeneklerin oluşmasına 
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neden olmaktadırlar. Bakteriyosinler değişik mekanizmalarla membran gözenek 

oluşturabilmektedirler. Bazı bakteriyosinler membran potansiyeli varlığında membran 

içine girip oligomerize olmakta ve böylece membranda iyonik gözenekler (Barrel–Stave 

mekanizması) oluştururken, bazı bakteriyosin molekülleri fosfolipitlerle olan 

interaksiyonlarını kaybetmeksizin membran içine girip membranda bükülmelere, 

kıvrılmalara ve dolayısıyla gözeneklerin (Wedge–Model) oluşmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca, bakteriyosinler membranla elektrostatik interaksiyona girmeksizin 

peptidoglukanın ön maddesi olan lipit II’ye bağlanarak da membranda gözenekler 

oluşturabilmektedirler (Lipit II Model) (Brötz ve Sahl, 2000; Hoffmann ve ark., 2001; 

McAuliffe ve ark., 2001; Garneau ve ark., 2002; Bauer ve Dicks, 2005). 

Lantibiyotiklerden Ib grubunda yer alan bakteriyosinler membranda gözenek 

oluşturmaksızın enzim inhibitörleri olarak rol oynayarak peptidoglukan sentezini inhibe 

ederek etki göstermektedirler. Transglikosilaz  enziminin  substratı  olan   lipit  II  ile 

kompleks oluşturarak membranda sentezlenen peptidoglukan taşınamadığı gibi 

polimerizasyon reaksiyonlarına girememekte ve dolayısıyla hücre duvarı sentezi 

gerçekleşememektedir (Brötz ve Sahl, 2000; Hoffmann ve ark., 2001; McAuliffe ve 

ark., 2001).  

 

2.2.4. Antimikrobiyal Aktivite ve Spektrumları 

 

LAB tarafından salgılanan bakteriyosinler genellikle Gram-pozitif bakteriler üzerinde 

inhibitör aktivite göstermektedirler. Birçok LAB bakteriyosinleri gıdalarda bozulma ve 

hastalık etmeni bakteriler örneğin Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, 

Staphylococcus aureus ve Clostridium botulinum üzerinde inhibitör etkiye sahip olduğu 

araştırmacılar tarafından bildirilmektedir. Ancak son zamanlarda Gram-negatif 

bakteriler üzerinde inhibitör etkiye sahip çok az sayıda da olsa LAB bakteriyosinleri de 

tespit edilmiştir. Lactococcus, Enterococcus, Lactobacillus, Leuconostoc’un bazı 

suşlarının üretmiş olduğu bakteriyosinlerin Gram-pozitif bakterilerin yanı sıra Gram- 

negatif bakteriler üzerinde de etkili olduğu gözlenmiştir (Ivanova ve ark., 2000; Lee ve 

Paik, 2001; de Kwaadsteniet ve ark., 2005; Todorov ve Dicks, 2005,2006; 

von Mollendorff  ve ark., 2006; Todorova ve ark., 2007). 
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LAB bakteriyosinleri içinde en iyi tanımlanmış ve en yaygın kullanım alanına sahip 

olan bazı L. lactis spp. lactis suşları tarafından  üretilen nisindir. Nisinin antimikrobiyal 

spektrumu oldukça geniş olup Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Pediococcus, 

Leuconostoc, Micrococcus, Staphylococcus, Clostridium ve Listeria cinslerinin birçok 

türü ve suşu üzerinde antimikrobiyal aktiviteye sahiptir. Nisin Gram-negatif bakteriler 

üzerinde herhangi bir aktiviteye sahip değildir. Fakat dış membranını uzaklaştırılmış 

veya zarar görmüş (EDTA ile muamele edilmiş, asit, ısı veya soğuk şoka uğramış) 

Gram-negatifler üzerinde inhibitör etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (Liu ve Hansen, 

1990; Schved ve ark., 1994; Hauben ve ark., 1996). 

 

 LAB’nin üretmiş oldukları bakteriyosinlerin büyük bir çoğunluğunun antimikrobiyal  

spektrumunun dar olması ve gıda bileşiminin koruyucu etkisi gibi faktörler 

bakteriyosinlerin gıda koruyucusu olarak kullanılabilirliğini sınırlamaktadır (Mazotta ve 

Montville, 1997). Gıda matriksinde bakteriyosin aktivitesini etkileyen faktörler (i) 

bakteriyosinlerin çözünürlük ve yüklerindeki değişiklik, (ii) bakteriyosinlerin gıda 

bileşenlerine bağlanmaları, (iii) proteazlarla inaktif olmaları, (iv) ortam koşullarına 

bağlı olarak hedef mikroorganizmanın hücre zarında meydana gelen değişimlerdir. 

Bakteriyosinlerin gıda bileşenleri veya gıdada bulunan diğer antigonistik bileşikler ile 

etkileşime girmesi de antimikrobiyal aktivite açısından önemlidir. Ayrıca 

bakteriyosinlerin aktivitesi üzerine, bakteriyosinle gıda matriksi ve bakteriyosinle hedef 

mikroorganizma arasındaki spesifik etkileşim de önemli rol oynamaktadır (Henning ve 

ark., 1986; Huges ve ark., 1996).  

 

2.2.5. Gıda Bileşenlerinin Bakteriyosin Aktivitesi Üzerine Etkisi 

 

LAB’lerin ürettikleri bakteriyosinler sahip oldukları bazı özelliklerinden dolayı gıda 

endüstrisinde gıda koruyucusu olarak önemli bir konuma sahiptirler. Çünkü 

bakteriyosinler (i) güvenli bileşenlerdir, (ii) ökaryotik hücreler üzerinde etkili 

olmadıkları gibi toksik etkiye de sahip değildirler, (iii) sindirim proteaz enzimlerine 

karşı duyarlıdırlar ve bağırsak mikroflorası üzerinde çok fazla etkili değildirler, (iv) 

genellikle pH ve ısıl işleme dayanıklıdırlar, (v) birçok gıda kaynaklı patojen ve bozulma 

etmeni bakterilere karşı inhibitör etkiye sahiptirler, (vi) bakterisidal etki mekanizmasına 
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sahip olup sitoplazmik membrana etki etmektedirler. Ancak bakteriyosinler gıda 

sistemlerinde besiyerlerine göre daha az etkilidirler (Schillinger ve ark., 1996). Çoğu 

zaman gıdada aynı etkiyi elde etmek için yaklaşık 10 kat daha fazla bakteriyosin ilavesi 

gerekmektedir. Çünkü gıdada bakteriyosinlerin etkinliği gıda ile ilgili birçok faktöre 

bağlıdır. Bakteriyosin aktivitesini etkileyen gıda ile ilgili faktörler şunlardır: (i) gıda 

işleme koşulları, (ii) depolama sıcaklığı ve koşulları, (iii) gıdanın pH’sı, (iv) gıdada 

bulunan enzimler, (v) gıdaya katılan katkı maddeleri/ingredientleri, (vi) 

bakteriyosinlerin gıda bileşenlerine adsorpsiyonu, (vii) gıda matriksinde düşük 

çözünürlüğü ve homojen dağılmamasıdır (Aasen ve ark., 2003; Ross ve ark., 2003; 

Galvez ve ark., 2007). Nisin aktivitesinin değişik gıda bileşenlerine (fosfolipit, kazein, 

NaCl, divalant katyonlar vb.) ve ortam koşullarına (pH, sıcaklık) bağlı olduğu birçok 

araştırmacı tarafından ortaya konulmuştur (Henning ve ark., 1986; Huges ve ark., 

1996). 

 

Ganzle ve ark. (1999) tarafından yapılan bir çalışmada, gıda bileşenlerinden lesitin 

(%0,1), kazein (%0,1) ve divalant katyonlardan MnSO4, MgSO4, ve CaCl2 (10 mmol/L) 

nisin, sakasin P ve kurvasin A bakteriyosinlerinin Lb. curvatus ve Listeria innocua karşı 

inhibitör aktivitelerini azalttığı, ancak gliserin monooleat (% 1)’ın nisin ve sakasinin 

aktivitesini yaklaşık 2,4 ve 1,2 kat  artırdığı saptanmıştır. Nisinin diğer bakteriyosinlere 

göre lesitinden daha çok, kazeinden ise daha az  etkilendiği belirlenmiştir. Test edilen 

divalant katyonlardan MnSO4’ın bakteriyosin aktiviteleri üzerindeki inhibitör etkisinin 

daha az olduğu ve nisinin divalant katyonlarda daha fazla etkilendiği saptanmıştır. 

  

MgCl2, CaCl2, NaCl ve KCl varlığında laktosin 705’in duyarlı mikroorganizmalar 

üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada, sadece Ca+2 iyonunun 

laktosin 705’e karşı koruyucu etki gösterdiği yani inhibitör etkisinin azalmasına neden 

olduğu belirlenmiştir (Castellano ve ark., 2003). 

 

Başka bir araştırmada ise Mg+2, Ca+2, Na+1 ve K+1 iyonlarının varlığında Enterococcus 

mundtii CRL35’nin ürettiği enterosin CRL35’in Listeria innocua’ya karşı inhibitör 

etkisinin azaldığı Minahk ve Morero (2003) tarafından ortaya konmuştur. 
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2.2.6. Gıda Koruyucuları ve pH’nın Bakteriyosin Aktivitesi Üzerine Etkisi 

 

Gıdaların muhafazasında yararlanılan farklı yöntemlerin antimikrobiyal etkinlikleri 

hurdle teknolojisinin uygulanması ile iyileştirilebilir. Hurdle teknolojisi, optimum 

düzeylerinin altında kullanıldıklarında sinerjistik etki yaratan iki veya daha fazla 

antimikrobiyal ajanın birlikte kullanılması olarak tanımlanabilir. Bu yaklaşım özellikle 

hem olumsuz koşullarda muhafaza edilen gıdaların stabilitesinin iyileşmesinde hem de 

gıdanın kabul edilebilirliğinin artmasında önemli rol oynamaktadır. Stres koşulları 

altında hasarlı hale gelen mikrobiyal hücreler, daha önce dayanıklı oldukları fiziksel ve 

kimyasal ajanlara karşı duyarlı hale gelebilirler (Leistner ve Gorris, 1995). Hurdle 

teknolojisinde bakteriyosinler önemli yer almaktadır. Hurdle teknolojisinde 

bakteriyosinler, koruyucu kimyasal maddeler, doğal antimikrobiyaller, pH, ısı 

uygulaması, geçirgenliği artıran maddeler, modifiye atmosferde paketleme, vurgulu 

elektrik alanı, yüksek hidrostatik basınç ve diğer termal olmayan uygulamalar ile 

kombine şekilde kullanılmaktadır. 

 

Gıda endüstrisinde koruyucu olarak para-hidroksi benzoik asit (pHBA) ve esterleri 

antimikrobiyal etkilerinin fazla olmasından dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. 

pHBA veya 4 hidroksibenzoik asit, benzoik asidin fenolik bir türevi olup paraben olarak 

bilinen esterlerinin hazırlanmasında yararlanılan temel bileşiktir. pHBA’in metil, etil ve 

propil esterleri gıda endüstrisinde koruyucu olarak kullanılmaktadırlar. Güvenli kabul 

edilen (GRAS statüsünde) bir gıda koruyucusudur. Gıdalarda kullanım dozu %0,1 

düzeyindedir. Antimikrobiyal etkisi pH’ya bağlı olmayıp alkil zincirinin uzunluğuna 

bağlıdır. Uzunluk arttıkça etkinliği de o derece artmaktadır. Ancak sudaki çözünürlüğü 

ester grubundaki karbon sayısına bağlı olduğundan karbon sayısı arttıkça çözünürlüğü 

de azalmaktadır. İyi bir antifungal etkiye sahip olmalarına karşın sınırlı düzeyde 

antibakteriyal etki göstermektedirler. Antibakteriyal etkinlikleri açısından ise Gram-

negatif bakterilere kıyasla Gram-pozitif bakteriler üzerinde etkilidir. Antimikrobiyal 

etki mekanizmaları fenolik ve antimetabolik aktivitelerinden kaynaklanmaktadır. 

 

NaCl ile bakteriyosinlerin birlikte kullanılmasının uygun olmadığı veya bir sinerjist 

etkiden daha çok bir antigonistik etkinin yaratıldığı bazı araştırmacılar tarafından 
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belirlenmiştir. NaCl’ün bakteriyosinler üzerindeki bu antigonistik etkinin,  

bakteriyosinler ile hedef hücrede bakteriyosinlerin bağlandığı yüklü gruplar arasındaki 

iyonik interaksiyonu engellemesinden ve/veya bakteriyosin ve bakterinin hücre 

duvarında yapısal değişimlere neden olmasından kaynaklanabileceği belirtilmektedir 

(Mazzotta ve Montville, 1997; Parente ve ark., 1998). Ancak birçok araştırmacı 

tarafından da NaCl varlığında bakteriyosin aktivitesinin azalmadığı ve bir sinerjist 

etkinin yaratıldığı bulunmuştur (Chumchalova ve ark., 1998; Ganzle ve ark., 1999) 

 

Chumchalova´ ve ark. (1998) asidosin CH5 (Lactobacillus acidophilus CH5) 

bakteriyosinin  aktivitesi üzerine NaCl’ün etkisini belirlemek amacıyla yaptıkları bir 

çalışmada, MRS besiyerinde tuz konsantrasyonunun artmasıyla (%1-4’e) indikatör 

bakteri olarak kullanılan Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis gelişimi yavaşladığı ve 

hatta %4 NaCl konsantrasyonunda bakteri gelişiminin tamamen önlediğini 

bulmuşlardır. Fakat asidosin CH5 bakteriyosini NaCl ile birlikte kullanıldığında 

inhibitör etkinin daha da arttığını gözlemişlerdir. 

 

Lb. curvatus, L. innocua, S. heidelberg ve E. coli’ye karşı nisin, sakasin P ve kurvasin 

A’nın aktivitesi üzerine pHBA ve propil-paraben (PP)’in sinerjist etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir (Ganzle ve ark., 1999). Diğer bir ifade ile her üç bakteriyosinin söz 

konusu koruyucuların varlığında inhibitör aktivitelerinin arttığı gözlenmiştir. Ayrıca 

koruyucu ve bakteriyosin kombinasyonlarının Gram-negatif bakterilere karşı daha fazla 

etkili oldukları, S. heidelberg’in E. coli’ye kıyasla daha fazla duyarlı olduğu, nisin 

aktivitesinin diğer bakteriyosinlere göre daha az arttığı ve PP’nin pHBA’e göre düşük 

konsantrasyonlarda daha etkili olduğu bulunmuştur.   

 

Garcia ve ark. (2003) Bacillus coagulans’a karşı enterosin EJ97 (1 µg/mL)’nin 

aktivitesi üzerine koruyuculardan Na-benzoat ile NaCl ve pH’nın etkilerini 

incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, enterosin Na-benzoat (%0,1 ve 0,05) veya NaCl 

(%3 ve %6) ile birlikte kullanıldıklarında bakteri gelişimi üzerine etkilerinin enterosin 

yalnız kullanıldığında elde edilenle aynı olduğunu belirlemişlerdir. Benzoik asit ve 

NaCl’ün tek başlarına kullanıldıklarında bakteri gelişimini engellemediklerini 

saptamışlardır. En yüksek bakteriyosin aktivitesinin pH 7,0’de görüldüğünü ve bakteri 
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sayısında yaklaşık 4 log’luk bir azalmanın olduğunu, ancak asidik pH’da bakteriyosin 

aktivitesinin azaldığını, alkali pH’da (9,0) ise bakteriyosin aktivitesinin çok düşük 

olduğunu saptamışlardır.  

 

E. faecalis EJ97’nin sentezlediği enterosin EJ97 (20 AU/mL)’nin L. monocytogenes 

CECT 4032’e karşı inhibitör aktivitesi üzerine kimyasal koruyuculardan Na-asetat 

(%0,5-4,0), Na-benzoat (%0,05-0,2), Na-laktat (%0,62-2,5) ve NaCl (%2-6)’ün 

herhangi bir etkisinin olmadığı saptanmıştır (Garcia ve ark., 2004).  

 

Nisin, sakasin P ve kurvasin A’ nın L. innocua, Lb. curvatus, E. coli LTH1600 ve E. 

coli O157:H7’ye karşı inhibitör aktivitesi üzerine NaCl’ün de sinerjist etki yarattığı 

belirlenmiştir (Ganzle ve ark., 1999). E. coli O157:H7 tuza karşı daha duyarlı 

olduğunda bakteriyosinlerin bu bakteriye karşı duyarlılığının artığı bulunmuştur. 

Kurvasin A ve özellikle sakasin P’nin aktivitesinin tuz konsantrasyonun artmasıyla 

arttığı buna karşın nisinin test mikroorganizmalarına karşı aktivitesinin değişmediği 

saptanmıştır. Aynı araştırmacılar gelişmeyen E. coli hücresine karşı sakasin P aktivitesi 

üzerine tuzun etkisini de incelemişlerdir. Analiz sonucunda, %7 oranında kullanılan 

NaCl’ün sakasin P’nin gelişmeyen E. coli aktivitesi üzerine herhangi bir etkisinin 

olmadığı tespit edilmiştir. Ancak pH (6,5) ve tuz (%7) birlikte kullanıldığında hücre 

sayısında %80 oranında bir azalmanın olduğu tespit edilmiştir. 

 

Ananou ve ark. (2004) gıda koruyucuların varlığında enterosin AS-48 (0,125 µg/l)’in 

enterotoksin SEA üreticisi olan S. aureus CECT 976 suşu üzerine inhibitör davranışını 

incelemişlerdir. Araştırma sonucunda, asidik pH değerlerinde (4 ve 5) enterosinin 

inhibitör aktivitesinin arttığı, NaCl (%2, 4, 6 ve 7) varlığında ise aktivitesinin 

etkilenmediği gözlenmiştir. Ancak NaCl (%6-7), enterosin ve buzdolabı sıcaklığı 

kombinasyonları birlikte uygulandığında hücre sayında 2,7-3,6 logaritmik bir azalmanın 

olduğu belirlenmiştir.  

 

Taze domuz sosislerinde yapılan bir çalışmaya göre nisin %2 oranında sodyum laktatla 

birlikte uygulandığında nisinin Salmonella kentucky ve Staphylococcus aureus 

üzerindeki inhibitör etkisinin çok yüksek olduğu belirlenmiştir (Scannell ve ark., 1997). 
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pH, bakteriyosin aktivitesi üzerinde oldukça etkili olabilen faktörlerden birisidir. Nisin, 

sakasin P ve kurvasin A bakteriyosinlerinin asidik pH değerinde aktivitelerinin arttığı, 

hatta E. coli ve Salmonella enterica’ya karşı bile aktif oldukları gözlenmiştir. Fakat 

nötral veya alkali pH’da çok düşük veya hiç aktivite göstermedikleri belirlenmiştir. 

Sakasin P’nin aktivitesi üzerine pH’nın etkisinin diğer iki bakteriyosine göre daha fazla 

olduğu bulunmuştur (Ganzle ve ark., 1999). Ayrıca düşük pH değerlerinde (5,0 ve 5,3) 

sakasin P’nin gelişmeyen E. coli’ye karşı inhibitör aktivite kazandığı ve hücre sayısında 

özellikle pH 5,0 de %99’luk bir azalmanın olduğu tespit edilmiştir.  

 

Abriouel ve ark. (1998) enterosin AS-48 (E. faecalis AS-48)’in S. choleraesuis LT2’ye 

karşı antimikrobiyal aktivitesini üzerine pH’nın etkisini incelemişlerdir. Araştırma 

sonucunda asidik pH’ya kıyasla yüksek alkali koşullarda enterosinin aktivitesinin arttığı 

saptanmıştır. En yüksek inhibitör etkinin (5,4 log azalma) enterosin AS-48 (50 µg/mL) 

pH 9’da uygulandığında alındığı ve bu inhibitör etkinin tamamen enterosinden 

kaynaklandığı tespit edilmiştir. Çünkü bu pH değerinde bakteri gelişiminin 

etkilenmediği bulunmuştur. Enterosinin yüksek alkali koşullarında etkili olmasını 

araştırmacılar bakteriyosinin bu pH değerinde hücreye hızlı bir şekilde adsorbe 

olduğunu ve bakteriyosin adsorpsiyonunun alkali koşullarda artmasından 

kaynaklanabileceğini belirtmektedirler. Ayrıca ısıl işlem, pH ve enterosin birlikte 

uygulandığında antimikrobiyal etkinin daha da arttığı ve bu koşullarda pH 9’da hiç 

bakteri gelişiminin olmadığı tespit edilmiştir.  

 

Enterosin AS-48’in E. coli O157:H7 karşı aktivitesi üzerine pH’nın etkisini belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmada, nötral pH’da bakterinin enterosine karşı 

dayanıklı olduğu, ancak düşük (5,0) ve yüksek (8,5) pH değerlerinde duyarlılığının 

arttığı belirlenmiştir (Ananou ve ark., 2005a). Düşük pH’da enterosin aktivitesinin 

artmasının E. coli bakterisinin yüzey yükünde meydana gelen değişim ile bakteriyosinin 

oligomerizasyonunda oluşan değişimden kaynaklanabileceği belirtilmektedir. 

Aktivitedeki artış ayrıca bakteriyosin moleküllerin net yükündeki artıştan da 

kaynaklanabileceği belirtilmektedir. Net yükteki artış bakteriyosinin bakterinin dış 
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membranındaki negatif yüklerle etkileşiminin artmasına ve/veya hücre duvarından 

geçişine katkıda bulunabilir.   

 

2.2.7. Subletal Faktörlerin Bakteriyosin Aktivitesi Üzerine Etkisi 

 

Halk sağlığı ve ekonomik kayıplardan dolayı gıdalara ilave edilebilir saflıkta Gram- 

negatif bakterileri inhibe eden veya azaltabilen yöntemlerin geliştirilmesi gıda 

endüstrisinde oldukça ilgi görmektedir. Gıda muhafazasında Gram-negatif bozulma 

etmeni ve patojen bakteriler önemli bir problem teşkil etmektedir. Çünkü, gıdalarda 

doğal olarak bulunan veya gıdalara katılan bazı antimikrobiyal maddelere karşı 

dayanıklıdırlar. Bu antimikrobiyal maddelerden birisi bakteriyosinlerdir. Örneğin 

laktokokal bakteriyosin olan ve gıda ingredienti olarak kullanımına izin verilen nisin 

Gram-pozitif bakteriler üzerinde bakterisidal aktiviteye sahip iken Gram-negatif 

bakterilere karşı etkili değildir. Nisin ve diğer birçok bakteriyosinlerin Gram-negatif 

bakterilere karşı aktif olmalarının nedeni hücrelerin sitoplazmik membran ve 

peptidoglukan tabakasını kaplayan koruyucu özelliğe sahip olan dış membrandan 

kaynaklanmaktadır. Dış membran lipoprotein, fosfolipit ve lipopolisakkarit 

moleküllerini içermektedir. Lipopolisakkarit amfilik bir molekül olup lipit ve aniyonik 

karakterde olan kompleks heteropolisakkaritten oluşmaktadır. Lipopolisakkaritler dış 

membrana lipit A kısmıyla bağlanır ve bitişik lipopolisakkarit moleküller divalant 

katyonlarla kovalant olmayan köprüler vasıtasıyla birbirlerine tutunurlar (Helander ve 

ark., 1997; Yethon ve Whitfield, 2001). EDTA gibi metal-şelatlayıcı ajanlarla muamele 

edildiğinde lipopolisakkarit tabakadan divalant katyonları uzaklaştırılır. Çünkü 

şelatlayıcılar metal iyonlarını bağlayarak stabil metal kompleksleri oluştururlar. Ortama 

ilave edilen şelatlayıcı birleşikler Gram-negatif bakterilerin dış membranındaki Ca+2 ve 

Mg+2 iyonlarını şelatlayarak dış membranın stabilitesinin bozulmasına ve 

geçirgenliğinin değişmesine, dolayısıyla bakteriyosin gibi hidrofobik peptitlere karşı 

hücrenin duyarlı olmasına neden olurlar (Hancock, 1984; Vaara, 1992; Hancock ve 

Rozek, 2002; Alakomi ve ark., 2003). Gıdalarda kullanımına izin verilen 

şelatlayıcılardan sitrat, fosfat, etilenbis (oksietilen-nitrol) tetraasetik asit (EGTA), 

EDTA ve heksametafosfat Gram-negatif bakterilerde dış membranın bariyer özelliğini 

ortadan kaldırdığı birçok araştırmacı tarafından ortaya konmuştur (Alakomi ve ark., 
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2003; Sampathkumar ve ark., 2003). EDTA birçok gıdada oksidasyon ve metal 

iyonların neden olduğu diğer bozulmaları gidermek amacıyla yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca, EDTA özellikle Gram-negatif bakterilere karşı da 

antimikrobiyal etkiye de sahiptirler. Diğer yandan laktik asit ve tuzları da 

lipopolisakkariti uzaklaştırarak dış membranın koruyucu geçirgenlik özelliklerinin 

değişmesine neden olmaktadırlar (Alakomi ve ark., 2000). Antimikrobiyal bileşiklerin 

dış membran geçirgenliğini artıran maddelerle birlikte kullanılması gıdada patojen 

Gram-negatif bakterilerin imhasında oldukça etkili bir yöntemdir (Helander ve ark., 

1997; Belfiore ve ark., 2007). 

 

Bazı fiziksel uygulamaların veya sub-letal faktörlerin (ısıl işlem, ani soğutma, asit stres 

vb.) de Gram-negatif bakterilerde koruyucu dış membran geçirgenliğinin zarar 

görmesine ve böylece bakteriyosinlerin sitoplazmik membrana ulaşıp etki etmesine 

katkıda bulundukları birçok araştırmacı tarafından ortaya konmuştur (Stevens ve ark,. 

1991; Kalchayanand ve ark., 1992, 1994; Boziaris ve ark., 1999; Hauben ve ark., 1996; 

Schved ve ark., 1996; Boziaris ve Adams, 2000). Sub-letal uygulamalara örnek olarak 

hidrostatik basınç, ani ısıl işlem, ani soğutma, asitlendirme, dondurma ve çözünme 

işlemlerin uygulanması, EDTA, STTP veya etil maltol ilavesi verilebilir.  

 

Şelatlayıcı maddelerden EDTA’nın nisinin inhibitör aktivitesi üzerine etkisini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmada, nisinin EDTA ile birlikte 

kullanılması halinde Salmonella ve diğer Gram-negatif bakteriler üzerinde etkili olduğu, 

ancak nisinin ve EDTA’nın yalnız kullanılmaları durumunda bu inhibitör etkinin 

görülmediği belirlenmiştir (Stevens ve ark., 1991).   

 

Enterosin AS-48’in S. choleraesuis LT2’ye karşı antimikrobiyal aktivitesi üzerine ısıl 

işlem, EDTA ve Tris’in etkisinin incelendiği bir araştırmada, ısıl işlem (60oC’de 3 dk), 

EDTA (50 mM) ve Tris (100 mM)’le muamele edilen bakterilerin enterosine (50 

µg/mL) karşı duyarlı hale geldiği ve daha düşük bakteriyosin konsantrasyonlarında daha 

yüksek bakteri inhibisyonunun sağlandığı bulunmuştur. Ayrıca ısıl işlem, EDTA ve 

enterosin kombine uygulandığında bakteri gelişiminin tamamen önlendiği belirlenmiştir 

(Abriouel ve ark., 1998). 
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Yapılan bir çalışmada, nisin, sakasin P ve kurvasin A’nın   Lb. curvatus, L. innocua, E. 

coli ve S. heidelberg’ya karşı aktivitesi üzerine EDTA (0,5-1,0 mmol/ml)’nın sinerjist 

bir etkiye sahip olduğu ve dolayısıyla bakteriyosinlere karşı duyarlı olmayan Gram- 

negatif bakteriler duyarlı hale geldiği gözlenmiştir. Ayrıca bakteriyosinler içerisinde 

nisinin, EDTA varlığında etkinliğinin daha fazla arttığı görülmüştür (Ganzle ve ark., 

1999). 

 

Bir araştırmada nisin ve leusin F10 bakteriyosinlerinin pH, NaCl ve EDTA ile birlikte 

uygulanması durumunda L. monocytogenes’in duyarlılığının arttığı gözlenmiştir 

(Parente ve ark., 1998).  

 

Brochothrix campestris tarafından üretilen iki peptitli bir bakteriyosin olan brokosin-C 

bakteriyosinin (800 AU/mL) lipopolisakkarite sahip olmayan mutant Salmonella 

Typhimurium, spheroplast Typhimurium ve EDTA (20 mM) ile muamele edilmiş 

Typhimurium ve E. coli’ye karşı inhibitör aktivite kazandığı ve hücre sayısında 2-3 

logaritmik bir azalma olduğu Gao ve ark. (1999) tarafından belirlenmiştir.  

 

Nisine dayanıklı L. monocytogenes’in 55oC’de uygulanan ısıl işleme hasarlı hale 

getirildiğinde nisine duyarlı hale geldiği belirlenmiştir (Modi ve ark., 2000). 

 

Garcia ve ark. (2003) Bacillus coagulans’a karşı enterosin EJ97 (1 µg/mL)’nin 

aktivitesi üzerine şelatlayıcı Na-tripolifosfat (%0,3 ve 0,5)’ın etkisini belirlemek 

amacıyla bir araştırma yapmışlardır. Çalışma sonucunda, Na-tripolifosfat %0,3 

düzeyinde enterosinle birlikte kullanıldığında bakteriyosin aktivitesini engellemediği, 

%0,5 düzeyinde enterosin aktivitesinde önemli bir azalmaya neden olduğu gözlenmiştir.  

 

Ananou ve ark. (2005a), enterosin AS-48’in E. coli O157:H7 CECT 4783 (108 

kob/mL)’ye karşı inhibitör aktivitesi üzerine dış membran geçirgenliğini artıran fiziksel 

ve kimyasal faktörlerin etkisini incelemişlerdir. Fiziksel faktör olarak ısıl işlem 

(60oC’de 5 dk), kimyasal madde olarak EDTA (50 mM) ve STTP (%0,3 ve 0,5) 

kullanmışlardır. E. coli O157:H7 CECT 4783 normal koşullarda enterosine karşı duyarlı 

olmayan bir bakteridir. Araştırma sonucunda, EDTA ve STTP enterosinle birlikte 
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kullanıldığında E. coli sayısında önemli bir azalma olduğu, STTP’nin EDTA’dan daha 

etkili olduğu ve STTP %0,5 oranında enterosinle birlikte kullanıldığında bakteri 

sayısında en yüksek düzeyde (6,47 log’luk) azalmanın olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 

ısıl işlem ve bakteriyosin (200 µg/mL) kombine uygulandığında bakteri sayısında 5,51 

log’luk bir düşüşe neden olduğu belirlenmiştir. Ancak ısıl işlem, EDTA ve enterosin (50 

µg/mL) kombine kullanıldığında canlı bakteri sayısının tamamen elemine (8 log’luk 

azalma) edildiği gözlenmiştir. 

 

Belfiore ve ark. (2007) laktosin 705/AL705 (Lb. curvatus CRL705) ve nisin (L. lactis) 

bakteriyosinleri ile EDTA ve Na-laktatın 21 ve 6oC’de E. coli suşları üzerine kombine 

etkisini belirlemek amacıyla bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonucunda,  

EDTA (1000mM)’nın sadece tek başına 6oC’de kullanıldığında E. coli suşlarının 

gelişimini önlediği, ancak bakteriyosinlerle birlikte (500 and 1000 mM) kullanıldığında 

her iki sıcaklık derecesinde E. coli gelişimini çok etkili bir şekilde önlediğini 

saptamışlardır. 

 

Yapılan bir başka çalışmada, enterosin AS-48 (10μg/ml) STTP (%0,3-0,5) ile birlikte S. 

aureus’a karşı kullanıldığında bir sinerjist bakterisidal etkinin olduğu gözlenmiş ve 

inkübasyonun 6. saatinde hücre sayısında 6 log’luk azalmanın olduğunu, 24. saatinde 

ise bakteri gelişiminin tamamen önlendiğini tespit etmişlerdir. STTP yalnız 

kullanıldığında S. aureus üzerinde belirli bir düzeyde inhibitör etkiye sahip olduğu da 

belirlenmiştir (Ananou ve ark., 2007). 

 

Bir çalışmada nisin varlığında şok soğutma işlemi birlikte uygulandığında doza bağlı 

olarak Gram-negatif bakterilerin sayısında bir azalma meydana geldiği ve en fazla 

etkilenenlerin Pseudomonas fragi, bunları ise Salmonella enteritidis ve E. coli’nin takip 

ettiği bulunmuştur. Ani soğutma işleminden sonra nisin ilavesinin etkili bir yol 

olmadığı, bununda dış membran lipitlerinde meydana gelen faz değişiminin hücre 

normal sıcaklığa getirildiğinde yeniden hızla eski durumuna geçmesinden 

kaynaklandığı bildirilmektedir. Ani soğutma, nisin ve EDTA birlikte uygulandığında 

sıvı besiyerinde Salmonella ve Pseudomonas sayısında daha etkili bir azalmaya neden 

olduğu bulunmuştur (Boziaris ve Adams, 2000). 
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Phillips ve Duggan (2002) ısıl işlemin tek başına ve nisinle birlikte Arcobacter butzleri 

üzerindeki etkisini belirlemek için bir araştırma yapmışlardır. Çalışma sonucunda, 

60oC’de 10 dk ısıl işleme tabi tutulup 30oC’ye soğutulan ve nisin eklenen (500 IU/mL) 

ve bu sıcaklıkta 24 saat inkübe edilen A. butzleri örneğinde canlı bakteri tespit 

edilmediği belirlenmiştir.  

 

Ananou ve ark. (2004) enterosin AS-48 (0,125 µg/l)’in ısıl işlemle (65oC’de 5 dk) 

hasara uğramış S. aureus CECT 976 suşu üzerine inhibitör davranışını incelemişlerdir. 

Sonuçta, ısıl işlem uygulanmış hücrelerin bakteriyosine karşı daha duyarlı olduğu, 

bakteriyosin konsantrasyonun artması (0, 5, 7 ve 10µg/ml) ve inkübasyon süresinin 

uzamasıyla inhibitör etkinin çok arttığı belirlenmiştir.  

Organik asitler gıda endüstrisinde  koruyucu olarak yaygın kullanılmaktadırlar. Bu 

amaçla en yaygın kullanılanları asetik, laktik, propiyonik, sitrik, sorbik ve benzoik 

asittir. Organik asitlerin çoğu iyonize olmamış formda aktiftirler ve pKa değerleri 3-5 

arasında olduğu için antimikrobiyal aktiviteleri ortam pH’sına bağlıdır. Etkili 

olabilmeleri için ortam pH’sının 5,5’in altında olması gerekmektedir. Çünkü bu pH 

değerin altında iyonize olmayan form oranı artmaktadır (Davidson, 1997). Çözünmemiş 

formları hücre membranından sitoplazma içine penetre olurlar ve hücre içinde iyonize 

olarak intraselüler pH’nın düşmesine ve buna paralel olarak enzimlerin denaturayonuna 

ve trans membran itici gücün bozulmasına neden olurlar (Ray ve Sandine, 1992). Suda 

çözünen bu küçük moleküllerin Gram-negatif bakterilerin koruyucu bariyer olarak rol 

oynayan dış membrandan geçmeleri mümkün değildir. Sitrik asit, propiyonik asit, asetik 

asit ve laktik asit gibi organik asitler dış membrandaki lipopolisakkaritlere zarar verip 

bunların açığa çıkmasına neden olur ve dolayısıyla da Gram-negatif bakterilerde sub-

letal hasar oluşturabilmektedirler. Dış membranın asitle zarar görmesi de asitlerin 

çözünmüş ve çözünmemiş formlarının her ikisi ile de ilişkili olabilmektedir. Örneğin 

HCl asidin çözünmüş, laktik asidin ise çözünmemiş formda dış membrana daha fazla 

zarar verdiği bildirilmektedir (Przybylski ve Witter, 1979; Davidson, 1997; Alakomi ve 

ark., 2000). 

Nisin (L. lactis ssp. lactis ATCC 11454) ve pediosine (P. acidilactici LB 42-923) 

duyarlı olmayan Aeromonas hydrophila, S. typhimurium, Yersinia enterocolitica, E. coli 
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0157 : H7, Pseudomonas fluorescens, Ps. putida’nın ısıl işlem (55°C’de 10 dk), ani 

soğutma (-20°C’de 2 saat)  ve asit (%0,7) çözeltisi ile muamele edildikten sonra bu 

bakteriyosinlerin her ikisine de duyarlı hale geldikleri ve depolama sırasında Gram- 

negatif bakteri sayısındaki azalmanın arttığı belirlenmiştir (Kalchayanand ve ark., 

1992).  

 

Nisin varlığında ve yokluğunda değişik konsantrasyonlarda sitrik asitle (1, 20, 50 ve 

100 mM)  30 dk muamele edilen Arcobacter butzleri örneğinde hücre sayısında önemli 

bir azalmanın olduğu ve hatta 20 veya 100 mM sitrik asit nisinle birlikte uygulandığında 

ilk 5 saat içinde A. butzleri gelişiminin 30 veya 4oC’de tamamen inhibe edildiği 

bildirilmektedir (Phillips ve Duggan, 2002).  

 

Ananou ve ark. (2007) enterosin AS-48 (E. faecalis A-48-32)’in S. aureus’a karşı 

aktivitesi üzerine organik asitlerin etkisini belirlemek amacıyla yaptıkları bir çalışmada, 

sitrik (%0,3-0,6) ve asetik (%0,5- 1,0)  asidin sadece düşük pH (4,5)’da; laktik asidin 

(%1,0) ise hem düşük hem de nötral pH (7,0)’da enterosinin aktivitesini arttırdığını 

bulmuşlardır. Asidik pH’da benzoat (%0,06-0,12) veya sorbat (%2-3)’ın enterosin 

aktivitesini çok az düzeyde arttırdığını, nötral pH’da ise bakterisidal aktiviteyi hiç 

etkilemediğini belirlemişlerdir.   

 

L. monocytogenes’in nisine duyarlılığının laktik asitle birlikte kullanıldığında arttığı 

bulunmuştur (Buncic ve ark., 1995). Hatta gıda sistemlerinde nisin sodyum laktatla 

kullanıldığında antimikrobiyal aktivitesinin arttığı bazı araştırmacılar tarafından ortaya 

konmuştur (Scannell ve ark., 1997; Nykänen ve ark., 2000; Long ve Phillips, 2003; 

Ukuku ve Fett, 2004). Ricotta tipi peynirlerin üretiminde nisin asetik asitle kombine 

uygulandığında L. monocytogenes’in uzun depolama periyodu boyunca kontrol altına 

alındığı bildirilmektedir (Davies ve ark., 1996). Laktisin 3147 ve pediosin AcH’in Na-

laktat, Na-diasetat ve Na-sitratla uygulandığında aktivitelerinin arttığı bulunmuştur 

(Scannell ve ark., 2000; Uhart ve ark., 2004).  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
 
3.1. Materyal 
 
3.1.1. Mikroorganizmalar ve Besiyerleri 

 
Bu çalışmada, Lactobacillus plantarum, Listeria monocytogenes, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli O157:H7 ve Salmonella Typhimurium indikatör 

mikroorganizma,  Enterococcus faecalis KP ise bakteriyosin olan enterosin KP’nin 

üreticisi olarak kullanılmıştır. Laktik asit bakterileri de Mann Rogosa Sharpe (MRS, 

Fluka), diğer bakteriler ise Brain Hearth Infusion (BHI, Merck) besiyerinde 

geliştirilmiştir. E. faecalis KP ve Lb. plantarum 32°C’de, diğer bakteriler ise 35-

37°C’de geliştirilmiştir.  Çalışmada kullanılan bütün bakteriler -80°C’de %20 gliserol 

içeren uygun besiyerlerinde muhafaza edilmiştir. Araştırmadaki bakteriyosin üreten 

bakteri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde 

İşleroğlu (2006) tarafından  izole edilmiştir. Araştırma Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü laboratuarında yapılmıştır.  

 

3.2. Yöntem 

 

3.2.1. Bakteriyosinin Hazırlanması 

 

E. faecalis KP %0,1 oranında MRS besiyerine inoküle edilip 32°C’de inkübasyon 

işlemine tabi tutulmuştur. İnkübasyon işleminden sonra bakteri kültürü 6000 x g’ de 20 

dk süre ile santrifüj edilip filtrat kısmı toplanmış ve  pH’sı 10 N NaOH kullanılarak 

6,5’e ayarlanmıştır. Bunu takiben süpernatant 0,45 µm gözenek çaplı membran filtresi 

ile sterilize edilmiştir. Çalışma hacmini azaltmak ve daha az kimyasal madde kullanmak 

amacıyla süpernatant liyofilizasyon yöntemiyle yaklaşık %50 oranında konsantre 

edilmiştir. Hücre içermeyen konsantre süpernatanta yavaş yavaş % 40 oranında 

amonyum sülfat ilave edildikten sonra 4°C’de gece boyunca karıştırılmıştır. Karışım 

santrifüj (4°C’de 8000 g/ 60 dk) edildikten sonra yüzeyde ve altta biriken pelet 

toplanarak 10 mL sodyum fosfat tamponunda (pH 6,5) çözündürülmüştür. Bunu takiben 

15 mL metanol/kloroform karışımı (1:2, v/v) ilave edilerek 4°C’de 1 saat inkübasyon 
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işlemine tabi tutulmuştur.  Örnek   santrifüj   edildikten  sonra  pelet  liyofilizasyon  

yöntemiyle kurutularak -80°C’de muhafaza edilmiştir (Moreno ve ark., 2002).   

 

 

3.2.2. Gıda Bileşeni ile Koruyucuların (Besiyeri Bileşimi) ve pH’nın Enterosin 

KP’nin Aktivitesi Üzerine Etkisi 

 

Lesitin (%0,1, 0,5 ve 1), gliserin (%0,1, 0,5 ve 1), kazein (%0, 1, 5, 10), NaCl (%1-7), 

para-hidroksi benzoik asit (%0,1, 0,2 ve 0,3), propil-paraben (%0,08 ve 0,16), disodyum 

EDTA (0,5, 1 ve 1.5 mM/L), MgSO4x7H2O (10 ve 100 mM), MnSO4xH2O (10 ve 100 

mM) ve CaCl2x2H2O (10 ve 100 mM) farklı oranlarda BHI veya MRS besiyerine ilave 

edildikten sonra ortamın pH’sı 6,4’e 4 M HCl veya 4 M NaOH ile ayarlanmış ve 

membran filtrasyonu ile sterilize edilmiştir. Enterosin aktivitesi üzerine pH’nın etkisini 

belirlemek amacıyla BHI veya MRS besiyerinin pH’sı 5,0, 5,5, 6,0 ve 6,5’e 4 M HCl 

veya 4 M NaOH ile ayarlanıp filtrasyonla sterilize edilmiştir. Besiyeri bileşenleri ve 

pH’nın enterosin KP aktivitesi üzerine etkisini belirlemek için test mikroorganizmaları 

ilave edildikten (600 nm’de OD değeri 0,1) sonra enterosin katılmış (1600 AU/mL) ve 

her bakteri optimum gelişebildiği sıcaklıkta 16 saat inkübasyon işlemine tabi 

tutulmuştur. İnkübasyon işleminin belirli aralıklarında örnekler alınıp 600 nm’de 

absorbans değeri okunmuştur (Ganzle ve ark., 1999; Parente ve ark., 1998; Todorov ve 

Dicks, 2005).  

 

3.2.3. Gelişmeyen E. coli Hücrelerine Karşı NaCl ve pH’nın Enterosin Aktivitesi 

Üzerine Sinerjist Etkisi 

 

Bir gün önce geliştirilen E. coli kültürü santrifüj edildikten sonra pelet tuz çözeltisi (8,5 

g/L NaCl, 1 g/L tripton) ile 2 kez yıkama işlemine tabi tutulmuştur. Hücreler 6,5, 5,3 ve 

5,0 pH sitrat fosfat tamponunda (70 mmol/L sitrik asit ve 140 mmol/L Na2HPO4) veya 

%7 oranında tuz içeren sitrat fosfat tamponunda (pH 6,5)’da süspanse  edilmiştir. 

Hazırlanan örneklere son aktivitesi 1600 AU/mL olacak şekilde enterosin KP ilave 

edilmiştir. 0., 4., 8. ve 16. saatlerde örnek alınıp dilüsyonlar hazırlandıktan sonra BHI 
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agar besiyeri kullanılarak yayma yöntemiyle ekim yapılmış ve 35oC’de 24 saat 

inkübasyon işlemine tabi tutulmuştur. Bu sürenin sonunda koloni sayımı yapılmıştır. 

 

3.2.4. Enterosin KP’nin Gram-Negatif Bakterilere Karşı İnhibitör Aktivitesi 

Üzerine Etilen Diamintetra Asetik Asit ve Sodyum Tripolifosfatın Etkisi 

 

Test edilecek Gram-negatif bakteriler E. coli ve Salmonella Typhimurium BHI  

besiyerinde 37°C’de 600 nm’de OD değeri yaklaşık 0,1 olana kadar geliştirildikten 

sonra  6000 g’de 10 dk santrifüj edilmiştir. Süpernatant uzaklaştırıldıktan sonra her bir 

tüpteki hücre farklı işlemlere tabi tutulmuştur. 1. tüpteki hücre steril peptonlu suda, 2. 

tüpteki hücre 50 mM disodyum etilen diamintetra asetik asit (EDTA) çözeltisinde, 3. 

tüpteki hücre sodyum tripolifosfatın (STPP) çözeltisinde, 4. tüpteki hücre enterosin KP 

içeren peptonlu su içinde, 5. tüpteki hücre 50 mM EDTA artı enterosin KP ve 6. tüpteki 

hücre 50 mM STPP artı enterosin KP içeren çözelti içinde çözündürülmüştür. Hücre 

süspansiyonları 35-37°C’de 30 ve 60 dk inkübasyon ve bunu takiben santrifüj (6000 

g’de 10-15 dk) ve peptonlu su ile yıkama işlemlerine tabi tutulmuştur. Dilüsyonlar 

hazırlanarak yayma plak yöntemiyle BHI agara ekim yapılmıştır. İnkübasyondan (35-

37°C’de 24 saat) sonra petrilerde gelişen koloniler sayılarak mL’deki bakteri sayısı 

belirlenmiştir (Stevens ve ark., 1991; Ananua ve ark., 2005a). Kullanılan enterosin 

konsantrasyonu 1600 AU/mL’dir. 

 

3.2.5. Enterosin KP’nin Gram-Negatif Bakterilere Karşı İnhibitör Aktivitesi 

Üzerine Sub-letal Isıl İşlem ve Dondurma İşlemlerinin Etkisi 

 

Bir gün önce 10 mL besiyerinde geliştirilen E. coli ve Salmonella Typhimurium  

santrifüj edildikten sonra konsantrasyonu 100 mL olacak şekilde steril peptonlu suda 

(%0,1) çözündürülmüştür. Sub-letal ısıl işleminin etkisini belirlemek amacıyla 9 mL 

hücre süspansiyonuna 1 mL enterosin KP ve 9 mL hücre süspansiyonuna 1 mL steril su 

ilave edilmiştir. Enterosinin son konsantrasyonu 1600 AU/mL’dir. Enterosin içeren ve 

içermeyen örnekler 60°C’de 10 dk ısıl işleme tabi tutulduktan sonra hemen 4°C’ye 

soğutulmuştur. Soğutma işleminin etkisini belirlemek için de aynı şekilde hazırlanan 

enterosin içeren ve  içermeyen örnekler -20°C’de 2 saat dondurulmuş ve hemen 
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çözündürülmüştür. Peptonlu suda dilüsyonlar hazırlandıktan sonra yayma yöntemiyle 

koloni sayımı yapılmıştır (Boziaris ve Adams, 2000; Ananou ve ark., 2005b). 

 

3.2.6. Asit-Stresine Tabi Tutulmuş Gram-Negatif Bakteriler Üzerine Enterosin 

KP’nin Etkisi 

 

Asit-stresine tabi tutulmuş Gram-negatif bakteriler üzerine enterosin KP’nin etkisini 

belirlemek için peptonlu suda hazırlanan E. coli ve Salmonella Typhimurium hücre 

süspansiyonları asit solüsyonu ve enterosin KP ile muamele edilmiştir. Asit çözeltisi 

yaklaşık %40 laktik asit, %16 propiyonik asit ve %16 asetik asit içerecek şekilde 

hazırlanmış ve pH’sı 5,5’a ayarlanmıştır. Hazırlanan organik asit çözeltisi %1 oranında 

hücre süspansiyonuna ilave edilmiştir. Katılan enterosin KP konsantrasyonu ise 

yaklaşık 1600 AU/mL’dir. Enterosin KP içeren ve içermeyen örnekler 4°C’de 

depolanmış ve 7 gün boyunca belirli aralıklarla örnek alınıp dilüsyonlar hazırlanıp BHI 

agara ekim yapılmıştır. İnkübasyon işleminin (35-37oC’de 24 saat) sonunda koloni 

sayımı yapılmıştır (Kalchayanand ve ark., 1992).  

 

      

3.2.7. İstatistiksel analizler 

 

Araştırmadan elde edilecek veriler p<0,05 seviyesinde varyans analizine tabi tutulmuş 

ve ortalamalar arasındaki farklılık ise LSD testi kullanılarak (p<0,05) belirlenmiştir 

(Anonim, 1995) 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
 
4.1. Besiyeri Bileşiminin Enterosin KP’nin Aktivitesi Üzerine Etkisi 
 
4.1.1. Lesitin, Gliserin Monooleat ve Kazeinin Etkisi 
 
Gıda bileşenleri bakteriyosinlerle veya bakteriyosinlerin hedef yeri olan bakteriyal 

sitoplazmik membranla intereaksiyona girebilirler. Bakteriyosinlerin aktivitesi amfifilik 

özelliklerinden dolayı membranla olan hidrofobik ve elektrostatik interaksiyonun 

sonucu oluşmaktadır. Bundan dolayı enterosin KP’nin Lb. plantarum ve L. 

monocytogenes’e karşı aktivitesi üzerine lesitin, kazein ve divalant katyonların etkisi 

incelenmiştir. Şekil 4.1 ve 4.2’de görüldüğü üzere enterosin KP’nin her iki indikatör 

bakteriye karşı antimikrobiyal aktivitesi üzerine lesitin % 0,1 ve 0,5 düzeylerinde 

kullanıldığında hiç etkisinin olmadığı (P>0,05), %1 düzeyinde katıldığında ise Lb. 

plantarum ve  L. monocytogenes’e karşı olan aktivitesinde sırasıyla yaklaşık %30 ve 

%27’lik oranında bir azalmaya neden olduğu belirlenmiştir (P<0,01). İnkübasyon süresi 

boyunca da, hem enterosinin tek başına hem de lesitin ile enterosinin birlikte 

kullanıldığı örneklerde absorbans değerinde istatistiksel olarak önemli olmasa da 

(P>0,05) bir azalmanın olduğu belirlenmiştir. Bunlara ilaveten, kontrol örneği ile lesitin 

içeren örnekler karşılaştırıldığında kullanılan lesitin oranlarının bakterilerin gelişimini 

engellemediği tespit edilmiştir (P>0,05). Analizde kullanılan lesitin oranları lesitin 

açısından zengin gıdaların içerikleri baz alınarak seçilmiştir. Örneğin yumurta sarısında 

yaklaşık %6, sütte ise  %0,05 oranında bulunmaktadır. 

 

Gliserin monooleat’ın enterosin aktivitesine etkisini belirlemek için %0,1, 0,5 ve 1,0 

oranında kullanılmıştır (Şekil 4.3 ve 4.4). Analiz sonucunda, farklı konsantrasyonlarda 

gliserinin enterosinle birlikte kullanıldığı örnekler, sadece enterosin kullanılan 

örneklerle karşılaştırıldığı zaman Lb. plantarum ve L. monocytogenes’e karşı gliserinin 

bakteriyosin aktivitesini etkilemediği gözlenmiştir (P>0,05). İnkübasyon işlemi 

süresince (24 saat) de enterosin içeren bütün örneklerde Lb. plantarum ve L. 

monocytogenes absorbans değerlerinin az da olsa azaldığı saptanmıştır (P>0,05).  

Gliserin monooleat %1 oranında kullanıldığında nisin ve sakasin bakteriyosinlerin 

aktivitesini 2,4 ve 1,2 oranında artırdığı, ancak kurvasin bakteriyosinin 
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Şekil 4.1. Enterosin KP’nin Lb. plantarum’a Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine Lesitinin 

Etkisi. Lp, Lb. plantarum; En, enterosin; Les, lesitin. 
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Şekil 4.2. Enterosin KP’nin L. monocytogenes’e Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine 

Lesitinin Etkisi. Lm, L. monocytogenes; En, enterosin; Les, lesitin. 
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Şekil 4.3. Enterosin KP’nin Lb. plantarum’a Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine 

Gliserinin Etkisi. Lp, Lb. plantarum; En, enterosin; Gli, gliserin monooleat. 
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Şekil 4.4. Enterosin KP’nin L. monocytogenes’e Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine 

Gliserinin Monooleatın Etkisi. Lm, L. monocytogenes; En, enterosin; Gli, 
gliserin monooleat. 
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aktivitesi üzerine sinerjit veya antigonistik aktiviteye sahip olmadığı belirlenmiştir 

(Ganzle ve ark., 1999). 

 

Kazein sütte bulunan başlıca proteinlerden biri olup birçok üründe gıda ingredienti 

olarak  kullanılmaktadır. Kazein %1 ve %5 oranında kullanıldığında Lb. plantarum ve 

L. monocytogenes’e karşı enterosin KP’nin antimikrobiyal aktivitesini etkilemediği 

(P>0,05) saptanmıştır (Şekil 4.5 ve 4.6). Ancak  %10 düzeyinde katıldığında Lb. 

plantarum’un absorbans değerinde %62’lik, L. monocytogenes’in absorbans değerinde 

ise %31’lik bir artışa, dolayısıyla enterosin aktivitesinde önemli düzeyde bir azalmaya 

(P<0,01) neden olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.5 ve 4.6). İndikatör mikroorganizma 

olarak Lb. plantarum kullanıldığında kazeinin antigonistik aktivitesinin daha fazla 

olduğu gözlenmiştir. Yüksek oranda kazein (%5-10) ve Lb. plantarum içeren 

enterosinsiz örneklerde, inkübasyon işleminin 6. saatinden sonra pıhtılaşmadan dolayı 

okuma yapılamamıştır. Lb. plantarum’un gelişmesine paralel olarak artan asitlik 

kazeinin pıhtılaşmasına neden olmuştur. Kazeinin izoelektrik noktası 4,6 pH’dır. 

Enterosinli örneklerde Lb. plantarum’un  gelişimi önlendiğinden asitlikte bir artış 

gözlenmemiş ve bunun sonucunda da pıhtılaşma görülmemiştir. Ayrıca L. 

monocytogenes zayıf asit oluşturma yeteneğine sahip olduğundan ortam pH’sı kazeinin 

izoelektrik noktasına düşürememiş ve dolayısıyla %5-10 oranında kazein içeren 

örneklerde pıhtılaşma olayı meydana gelmemiştir. Enterosinli örneklerde inkübasyon 

işlemi süresince absorbans değerinin azaldığı, enterosinsiz örneklerde ise arttığı 

gözlenmiştir.  

 

Kazein %5 oranında kullanıldığında nisin, sakasin P ve kurvasin A’nın L. innocuo’ya 

karşı aktivitelerinde sırasıyla %27, %53 ve %42 düzeyinde bir azalmaya neden olduğu 

Ganzle ve ark. (1999) tarafından bulunmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda kazeinin aynı 

konsantrasyonlarda nisin, sakasin ve kurvasin bakteriyosinlerine göre enterosin KP 

üzerinde daha düşük antigonistik etkiye sahip olduğu söylenebilir.  
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Şekil 4.5. Enterosin KP’nin Lb. plantarum’a Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine Kazeinin 

Etkisi. Lp, Lb. plantarum; En, enterosin; Kaz, kazein. 
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Şekil 4.6. Enterosin KP’nin L. monocytogenes’e Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine 

Kazeinin Etkisi. Lm, L. monocytogenes; En, enterosin; Kaz, kazein. 
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4.1.2. Divalant Katyonların Etkisi 

 

Gelişme ortamına yüksek oranda divalant katyonların ilavesinin bakteriyosin 

aktivitesini etkilediği belirlenmiştir. CaCl2, MgSO4 ve MnSO4 10 mM düzeyinde 

kullandıklarında enterosin KP’nin Lb. plantarum ve L. monocytogenes’e olan 

aktivitesini etkilemediği (P>0,05), ancak 100 mM katıldığında test edilen indikatör 

bakterilerin absorbans değerinde sırasıyla Ca+2’nin %26,7 ile 26,1, Mg+2’nin %41,7 ile 

%25,0, Mn+2’nin ise %55,0 ile %43,5 artışa, dolayısıyla bakteriyosin aktivitesinin 

azalmasına (P<0,01) neden olduğu bulunmuştur (Şekil 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12). 

Verilerden de anlaşılacağı üzere aktivitedeki azalmanın kullanılan bakterilere bağlı 

olmadığı ve Mn+2’nin antigonistik aktivitesinin Ca+2 ve Mg+2 katyonlarına göre  daha 

yüksek olduğu gözlenmiştir. Ca+2,  Mg+2 ve Mn+2 katyonlarının antigonistik etkisi artan 

iyonik güçten kaynaklanabileceği gibi hücre yüzeyi ile bakteriyosin molekülü 

arasındaki interaksiyon üzerinde inhibitör olarak rol oynamasından ileri gelebileceği 

düşünülmektedir (Minahk ve Morero, 2003). Ayrıca divalant katyonlar aniyonik 

fosfolipitlerle interaksiyona girerek sitoplazmik membranın dayanıklığının artmasına ve 

böylece bakteriyosinlerin sitoplazmik membrana olan ilgilerinin azalması da neden 

olabilirler (Demel ve ark., 1996; Crandall ve Montville, 1998). Divalant katyonların 

bakteriyosin aktivitesinde azalmaya neden olan konsantrasyonu gıdalarda bulunan 

değerlerinin üstündedir. Örneğin sert peynirde Ca+2 30 mM, Mg+2 2 mM; inek etinde 

Ca+2  0,25 mM, Mg+2 1 mM; çavdarda ise Ca+2 1,6 mM, Mg+2 5 mM  düzeyinde 

bulunmaktadır. Ca+2, Mg+2 ve Mn+2 katyonları 10 mM konsantrasyonda 

kullanıldıklarında enterosin aktivitesini etkilemediği belirlendiği için söz konusu 

ürünlerde kullanıldığında da aktivitede önemli bir azalmanın olmayacağı sonucuna 

varılabilir. İnkübasyon işlemi süresince de enterosin içeren örneklerin absorbans 

değerlerinin istatistiksel olarak önemli olmasa da azaldığı saptanmıştır (P>0,05). Ca+2,  

Mg+2 ve Mn+2 katyonlarının inhibitör etkisi ilave edilen bakteriyosin miktarı arttırılarak 

veya şelatlaştırıcı maddelerle birlikte kullanılma suretiyle giderilebilir. 

 

Mn+2, Mg+2 ve Ca+2 (10 mM) varlığında sakasin P, kurvasin A ve özellikle nisinin 

inhibitör aktivitesinin  azaldığı  Ganzle ve ark. (1999) tarafından  belirlenmiştir.  Ayrıca   
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Şekil 4.7. Enterosin KP’nin Lb. plantarum’a Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine 

CaCl2’ün Etkisi. Lp, Lb. plantarum; En, enterosin KP; 10 ve 100Ca, 10 ve 
100 mM CaCl2. 
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Şekil 4.8. Enterosin KP’nin L. monocytogenes’e Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine 

CaCl2’ün Etkisi. Lm, L. monocytogenes; En, enterosin KP; 10 ve 100Ca, 10 
ve 100mM CaCl2. 
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Şekil 4.9. Enterosin KP’nin Lb. plantarum’a Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine MgSO4 

Etkisi. Lp, Lb. plantarum; En, enterosin KP; 10Mg ve 100Mg, 10 ve 100 
mM MgSO4. 
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Şekil 4.10. Enterosin KP’nin L. monocytogenes’e Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine 

MgSO4 Etkisi. Lm, L. monocytogenes; En, enterosin KP; 10 ve 100Mg, 10 
ve 100 mM MgSO4. 
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Şekil 4.11. Enterosin KP’nin Lb. plantarum’a Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine MnSO4 

Etkisi. Lp, Lb. plantarum; En, enterosin KP; 10 ve 100Mn, 10 ve 100 mM 
MnSO4. 
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Şekil 4.12. Enterosin KP’nin L. monocytogenes’e Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine 

MnSO4 Etkisi. Lm, L. monocytogenes; En, enterosin KP; 10 ve 100Mn, 10 
ve 100 mM MnSO4. 
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divalant katyonlardan Mn+2’nin bakteriyosinlerin aktivitelerinin azalmasında daha az 

etkili  olduğu  bulunmuştur. Castellano ve ark. (2003) yaptıkları  bir çalışmada, Ca+2’nin  

laktosin 705 bakteriyosinine karşı antigonistik bir etkiye sahip olduğunu, Mg+2’nin ise 

bakteriyosin aktivitesini etkilemediğini gözlemişlerdir. Minahk ve Morero (2003) da 

mono (Na+, K+, Li+) ve divalant katyonların (Ca+2, Mg+2) enterosin CRL5’in antilisterya 

aktivitesi üzerinde inhitör olarak rol oynadıklarını belirlemişlerdir. 

 

4.1.3. Şelatlaştırıcı Maddelerden EDTA’nın Etkisi 

 

EDTA divalant katyonlarla kompleks oluşturarak divalant moleküllerin bakteriyosin 

aktivitesi üzerindeki antigonistik etkininin giderilmesinde rol oynayacağı gibi dış 

membran stabilitesini bozarak hidrofobik ve toksik moleküllerin sitoplazmik membrana 

ulaşmasında da önemli rol oynayabilirler. Bu çalışmada L. monocytogenes, E. coli ve 

Salmonella Typhimurium üzerine enterosin KP’nin inhibitör aktivitesi üzerine ortama 

ilave edilen EDTA’nın etkisi incelenmiştir. Şekil 4.13’te görüldüğü üzere, besiyerine 

katılan bütün EDTA (0,5, 1,0 ve 1,5 mM) konsantrasyonlarının L. monocytogenes 

gelişimini olumsuz yönde etkilemediği gibi enterosin KP’nin söz konusu bakteriye karşı 

aktivitesini de etkilemediği belirlenmiştir (P>0,05). Ancak ortamda bulunan EDTA’nın 

Gram-negatif bakteriler üzerine etkili olmayan enterosin KP’nin E. coli O157:H7 ve 

Salmonella Typhimurium’a karşı inhibitör aktivite kazanmasına ve hatta bu bakterilerin 

gelişimini çok etkili bir şekilde önlediği gözlenmiştir (P<0,01) (Şekil 4.14, 4.15). EDTA 

0,5, 1,0 ve 1,5 mM düzeyinde enterosinle birlikte kullanıldığında E. coli’nin absorbans 

değerinde %47,8, 57,2 ve 64,4; Salmonella Typhimurium’da ise %38,1, 50,9 ve 62,6 

düzeyinde istatistiksel olarak önemli bir azalmaya neden olduğu gözlenmiştir (P<0,01). 

EDTA konsantrasyonun artmasıyla enterosin KP’nin bu iki Gram-negatif bakteriye 

karşı inhibitör aktivitesinin arttığı görülmüştür. Enterosin KP ve EDTA birlikte 

kullanıldığında gıda kaynaklı patojen Gram-negatif bakterilerin imhasının mümkün 

olabileceği sonucuna varılabilir. İnkübasyon işlemi süresincede EDTA ve enterosin KP 

içeren örneklerin absorbans değerlerinin düşmeye devam ettiği gözlenmiştir. Sadece 

EDTA içeren örneklerde konsantrasyona bağlı olarak her iki bakterinin absorbans 

değerinde düşük düzeyde de olsa bir  azalmanın olduğu gözlenmiştir (P>0,05) (Şekil 

4.14 ve 4.15).  
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Şekil 4.13. Enterosin KP’nin L. monocytogenes’e Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine 

EDTA’nın Etkisi. L. monocytogenes; En, enterosin.  
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Şekil 4.14. Enterosin KP’nin E. coli’ye Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine EDTA’nın 

Etkisi. Ec, E. coli; En, enterosin. 



 34

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

0 0,5 1 3 6 9 12 24

Süre (saat)

O
D

 (6
00

 n
m

)
Sal Sal-En
0,5 EDTA 0,5 EDTA-En
1EDTA 1 EDTA-En
1,5 EDTA 1,5 EDTA-En

 
Şekil 4.15. Enterosin KP’nin Salmonella Typhimurium’a Karşı İnhibitör Aktivitesi 

Üzerine EDTA’nın Etkisi. Sal, Salmonella Typhimurium; En, enterosin. 
 

 

Ganzle ve ark. (1999) nisin, sakasin P ve kurvasin A’nın; Belfoire ve ark. (2007) 

laktosin 705 ve AL705 bakteriyosinlerin aktivitesinin ortamda bulunan EDTA’nın 

stümilatör etkisiyle arttığını tespit etmişlerdir. 

 

4.2. Gıda Koruyucuları ve pH’nın Bakteriyosin Aktivitesi Üzerine Etkisi 

 
4.2.1. Para-Hidroksi Benzoik Asit ve Propil Parabenin Etkisi 

Gıda endüstrisinde daha çok antifungal koruyucu olarak kullanılan p-hidroksi benzoik 

asit (pHBA) ve  propil paraben (PP) insan ve hayvan sağlığı açısından güvenli kabul 

edilen (GRAS statüsünde) gıda koruyucularıdır. Antimikrobiyal etkisi alkil zincirinin 

uzunluğuna bağlı olduğundan uzunluk arttıkça inhibitör etkisi de artmaktadır. 

Antibakteriyal aktiviteleri düşük olup daha çok Gram-pozitif bakteriler üzerinde 

etkilidir. Antimikrobiyal etki mekanizmaları fenolik ve antimetabolik aktivitelerinden 

kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, pHBA ve PP enterosin KP aktivitesi üzerindeki 

etkisi incelenmiştir. Şekil 4.16 ve 4.17’de görüldüğü üzere, pHBA’nın tek başına 
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kullanıldığı örneklerde istatistiksel olarak önemli olmasa da indikatör bakterilerden E. 

coli O157:H7 ve Salmonella Typhimurium gelişiminin yavaşladığı ve ilave edilen 

miktara bağlı olarak da absorbans değerindeki azalmanın arttığı belirlenmiştir (P>0,05). 

pHBA enterosinle birlikte kullanıldığında bakteriyosinin aktivitesini arttırarak 

bakterilerin gelişimini çok etkili bir şekilde azalttıkları belirlenmiştir (P<0,01). pHBA 

%0,1, 0,2 ve 0,3 düzeyinde enterosinle kombine uygulandığında kontrol örneğine göre 

E. coli absorbans değerinde ilk 30 dakikalık inkübasyon işlemi sonunda sırasıyla %47,8, 

57,2 ve 64,4, Salmonella Typhimurium’un absorbans değerinde ise %38,1, 50,9 ve 62,6 

oranında bir azalmaya neden olmuştur (Şekil 4.16 ve 4.17). İnkübasyon işlemi (24 saat) 

esnasında da belirtilen örneklerde absorbans değerlerinin istatistiksel olarak önemli 

olmasa da göreceli bir azalmanın olduğu tespit edilmiştir (P>0,05).  

pHBA gibi, PP’de E. coli O157:H7 ve Salmonella Typhimurium’a karşı enterosinin 

aktivitesini arttırdığı yani sinerjist etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Sadece PP’nin 

kullanıldığı örneklerde bakterilerin gelişiminin yavaşladığı, ancak PP enterosinle 

kombine uygulandığında bakterilerin gelişiminin önlendiği görülmüştür (Şekil 4.18 ve 

4.19). PP %0,08 ve 0,16 oranında enterosinle birlikte kullanıldığında ilk 30 dakikada 

sırasıyla E. coli absorbans değerinde %48,2 ile %62,2, Salmonella Typhimurium’da ise 

%45,0 ile %65,1 oranında bir azalmaya neden olmuştur (P<0,01). İnkübasyon işlemi 

boyunca da örneklerin absorbans değerlerinin  az da olsa azaldığı gözlenmiştir (P>0,05). 

Bunlara ilaveten PP’nin enterosin KP’nin aktivitesi üzerindeki sinerjist etkisinin 

pHBA’e göre daha yüksek ve E. coli’nin Salmonella Typhimurium’a göre daha fazla 

duyarlı olduğu gözlenmiştir.  

pHBA-enterosin ve PP-enterosin kombinasyonlarının enterosin KP bakteriyosinine 

dayanıklı olan Gram-pozitif bakterilere etkisini belirlemek için indikatör bakteri olarak 

gıda kaynaklı patojen bir bakteri olan Staphylococcus aureus bakterisi kullanılmıştır. 

Analiz sonucunda pHBA ve PP’nin yalnız kullanıldıkları örneklerde bakterilerin 

gelişimini yavaşlattığı belirlenmiştir. İnkübasyon süresinin sonunda kontrol örneğinin 

absorbans değeri (600 nm) yaklaşık 2,128 iken %0,08 ve %0,16 PP içeren örneklerde 

1,175 ile 1,345; %0,1 ve 0,3 pHBA içeren örneklerde ise 1,784 ile 1,154 olduğu 

belirlenmiştir (Şekil 4.20 ve 4.21). Enterosin-PP ve enterosin-pHBA içeren örneklerde 

ise    bakteri    gelişiminin    tamamen    önlendiği   saptanmıştır   (P<0,01). Buradan   da  
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Şekil 4.16. Enterosin KP’nin E.coli’ye Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine pHBA’nın 

Etkisi. Ec, E.coli; En, enterosin KP. 
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Şekil 4.17. Enterosin KP’nin Salmonella Typhimurium’a Karşı İnhibitör Aktivitesi 

Üzerine pHBA’nin Etkisi. Sal, Salmonella Typhimurium; En, enterosin KP; 
pHBA, p-hidroksi benzoik asit (%0,1, 0,2 ve 0,3). 
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Şekil 4.18. Enterosin KP’nin E. coli O157:H7’ye Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine                               
                            Propil-Paraben Etkisi. Ec, E. coli; En, enterosin KP. 
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Şekil 4.19. Enterosin KP’nin Salmonella Typhimurium’a Karşı İnhibitör Aktivitesi 

Üzerine Propil-Paraben Etkisi. Sal, Salmonella Typhimurium; En, 
enterosin KP. 
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Şekil 4.20. Enterosin KP’nin Staphylococcus aureus’a Karşı İnhibitör Aktivitesi 

Üzerine PP’nin Etkisi. SA, Staphylococcus aureus; En, enterosin KP; PP, 
propil paraben (%0,08-0,16). 
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Şekil 4.21. Enterosin KP’nin Staphylococcus aureus’a Karşı İnhibitör Aktivitesi 

Üzerine pHBA’in Etkisi. SA, Staphylococcus aureus; En, enterosin KP; pHBA, 
p-hidroksibenzoik asit (%0,1-0,3). 
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anlaşılacağı üzere gerek PP gerekse pHBA Staphylococcus aureus bakterisine karşı  

inhibitör etki göstermeyen enterosin KP’nin aktivite kazanmasına neden olmuştur. 

pHBA %0,1, 0,2 ve 0,3 düzeyinde enterosinle birlikte uygulandığında kontrol örneğine 

göre Staphylococcus aureus absorbans değerinde 30 dakikalık süre sonunda %52,6, 

64,9 ve 74,4; PP %0,08 ve 0,16 oranında enterosinle birlikte kullanıldığında ise %62,4 

ile %79,2 düzeyinde bir azalmaya neden olmuştur (P<0,01)(Şekil 4.20 ve 4.21). 

İnkübasyon işlemi (24 saat) esnasında da belirtilen örneklerde absorbans değerlerinde 

az da olsa bir düşüşün olduğu tespit edilmiştir. E. coli O157:H7 ve Salmonella 

Typhimurium bakterilerinde olduğu gibi PP’nin pHBA’ya göre Staphylococcus 

aureus’a karşı enterosin aktivitesi üzerindeki sinerjit etkisinin daha fazla olduğu 

görülmüştür. Ayrıca kullanılan indikatör bakteriler karşılaştırıldığında Gram-pozitif 

bakterinin Gram-negatif bakterilere göre PP ve pHBA’ya daha fazla duyarlı olduğu 

gözlenmiştir.  

PP ve pHBA’in nisin, özellikle de sakasin P ve kurvasin A’nın L. innocua, Lb. curvatus, 

E. coli ve Salmonella heidelberg’e karşı aktivitesini artırdığı Ganzle ve ark. (1999) 

tarafından da bulunmuştur. Garcia ve ark. (2003, 2004)’da Na-benzoatın enterosin EJ97 

bakteriyosinin Bacillus coagulans ve L. monocytogenes’e karşı aktivitesini arttırdığını 

saptamışlardır. 

 

4.2.2. NaCl ve pH’nın Etkisi 

 

Fermente gıdalarda, muhafaza genellikle asitlendirme ve NaCl’ün kombine etkisiyle 

sağlanmaktadır. Ayrıca, starter veya koruyucu kültürlerin ürettiği bakteriyosin gibi 

bileşikler de asit ve tuzun koruyucu etkisine iştirak edebilmektedirler. NaCl’ün 

enterosin KP’nin aktivitesi üzerindeki etkisini belirlemek için %0, 2, 4 ve 7 oranında 

NaCl konsantrasyonları seçilmiştir. Bu konsantrasyonlar çeşitli gıdalara (peynir, sucuk, 

sosis, turşu vb.) katılan tuz miktarları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. 

İndikatör organizma olarak da L. monocytegenes, E. coli O157:H7 ve Salmonella 

Typhimurium kullanılmış ve analiz sonuçları Şekil 4.22, 4.23 ve 4.24’de verilmiştir. 

Şekil 4.22’de görüldüğü üzere, %2 ve %4 oranında NaCl ilavesinin L. monocytogenes 

gelişimini 24  saatlik  inkübasyon  süresince  önemli  düzeyde  engellemediği  (P>0,05),  



 40

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 0,5 1 3 6 9 12 24

Süre (saat)

O
D

 (6
00

 n
m

)
Lm Lm-En

%2 NaCl %2 NaCl-En

%4 NaCl %4 NaCl-En

%7 NaCl %7 NaCl-En

 
Şekil 4.22. Enterosin KP’nin L. monocytogenes’e Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine 

NaCl Etkisi. Lm, L. monocytogenes; En, enterosin KP. 
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Şekil 4.23. Enterosin KP’nin E. coli O157:H7’ ye Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine 

NaCl Etkisi. Ec, E. coli O157:H7; En, enterosin. 



 41

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

0 0,5 1 3 6 9 12 24

Süre (saat)

O
D

 (6
00

 n
m

)
Sal Sal-En
%2 NaCl %2 NaCl-En
%4 NaCl %4 NaCl-En
%7 NaCl %7 NaCl-En

 
Şekil 4.24. Enterosin KP’nin Salmonella Typhimurium’a Karşı İnhibitör Aktivitesi 

Üzerine NaCl Etkisi. Sal, Salmonella Typhimurium; En, enterosin. 
 
 
 
ancak %7 oranında bulunduğunda istatistiksel olarak önemsiz de olsa bakteri gelişimini 

bir dereceye kadar önlediği belirlenmiştir (P>0,05). İnkübasyon işleminin sonunda 

kontrol örneğin absorbans değeri 1,557 iken, %7 NaCl içeren örneğin 1,084 

bulunmuştur. İki örnek arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (P<0,01). NaCl ve 

enterosin KP kombinasyonlarının kullanıldığı örnekler sadece enterosin içeren 

örneklerle karşılaştırıldığında, tuzun bakteriyosin aktivitesi üzerinde bir antigonistik 

etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Enterosinli örneğin absorbans değeri ile %2 ve %4 

oranında NaCl ve enterosin içeren örneklerin absorbans değerleri arasındaki farkın 

önemli olmadığı (P>0,05), ancak %7 NaCl ve enterosin içeren örneğin absorbans değeri 

arasındaki farkın önemli olduğu bulunmuştur (P<0,01). Yüksek oranda NaCl (%4 ve7) 

ve enterosin KP içeren örneklerde bakteri gelişiminin tamamen önlendiği belirlenmiştir. 

Bunun nedeni tuz ve enterosinin antimikrobiyal etkinliklerinden kaynaklanmaktadır. L. 

monocytogenes’te olduğu gibi %2 ve %4 oranında NaCl kullanımının E. coli ve 

Salmonella Typhimurium gelişimini önlemediği, fakat %7 NaCl’ün ortamda 

bulunmasıyla söz konusu iki bakterinin gelişiminin kontrol örneğine göre %50 
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düzeyinde azaldığı tespit edilmiştir (P<0,01). Ayrıca, enterosin içeren ve içermeyen 

NaCl’lü örneklerde bakterilerin absorbans değerleri arasında önemli bir farkın olmadığı 

da saptanmıştır (P>0,05). Diğer bir ifade ile NaCl, Gram-negatif bakterilere karşı etkili 

olmayan enterosinin aktivitesinde herhangi bir değişime neden olmamıştır. Birçok 

araştırmacı tarafından bakteriyosinlerin tuzla birlikte kullanımı  sırasında  aktivitelerinin 

değişmediği, hatta arttığı bulunmuştur (Chumchalova´ ve ark,. 1998; Ganzle ve ark., 

1999; Garcia ve ark., 2003 ve 2004; Ananou ve ark., 2004). Fakat bazı araştırmacılar da 

tuzun bazı bakteriyosinler üzerinde antigonistik etkiye sahip olduğunu bildirmektedirler 

(Mazzotta ve ark., 1997;  Parente  ve  ark.,  1998; Minahk ve Morero, 2003).  NaCl’nin  

antigonistik   ve  sinerjist   etkisi  bakteriyosin molekülünün yapısı (hidrofobisitesi) ve 

indikatör bakterinin tuza dayanıklılığı ile ilişkili olduğu varsayılmaktadır.  

 

Enterosinin Lb. plantarum ve L. monocygenes’e karşı antimikrobiyal aktivitesi üzerine 

pH’nın etkisini belirlemek için 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 ve 7,5 pH değerleri kullanılmıştır. Şekil 

4.25 ve 4.26’de verilen analiz sonuçlarında görüldüğü gibi, test edilen pH aralıklarında 

enterosinin her iki bakteriye karşı antimikrobiyal aktivitesinin değişmediği, yani 

bakteriyosinin hem asidik hem de nötral pH değerlerinde aynı aktiviteyi gösterdiği 

belirlenmiştir. Asidik pH (5,0) değerinde enterosin KP aktivitesinin biraz daha iyi 

olduğu gözlenmesine karşın bu farkın istatistiksel açıdan önemli olmadığı gözlenmiştir.  

Enterosin KP’nin geniş NaCl konsantrasyonlarında ve pH aralıklarında aktivitesini 

koruması gıda endüstrisi açısından önemli husustur. Çünkü bu özellik enterosin KP’nin 

birçok gıdada biyokoruyucu olarak kullanabileceğini ortaya koymaktadır.  

 

Enterosin AS-48’in S. choleraesuis’a karşı aktivitesinin yüksek alkali pH değerlerinde 

(pH 9,5) arttığı Abriouel ve ark. (1998), E. coli O157:H7 karşı aktivitesinin düşük (5,0) 

ve yüksek (8,5) pH değerlerinde arttığı Ananou ve ark. (2005a), S. aureus CECT 976’ya 

olan aktivitesinin ise asidik pH değerlerinde (4 ve 5) arttığı Ananou ve ark. (2004) 

tarafından bulunmuştur. Nisin, sakasin P ve kurvasin A bakteriyosinlerin aktivitelerinin 

de asidik pH değerinde arttığı bildirilmektedir (Ganzle ve ark., 1999). Düşük pH’da 

enterosin aktivitesinin artmasının bakteri yüzey yükünde ve bakteriyosinin 

oligomerizasyonunda  meydana  gelen değişim  ile bakteriyosinin net yükündeki artıştan  
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Şekil 4.25. Enterosin KP’nin Lb. plantarum’a Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine pH 

Etkisi. Lb. plantarum; En, enterosin KP. 
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Şekil 4.26. Enterosin KP’nin L. monocytogenes’e Karşı İnhibitör Aktivitesi Üzerine pH 

Etkisi. Lm, L. monocytogenes; En, enterosin. 
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kaynaklanabileceğini belirtmektedirler. Net yükteki artışın bakteriyosinin bakterinin dış 

membranındaki negatif yüklerle etkileşiminin artmasına ve/veya hücre duvarından 

geçişine katkıda bulunabileceğini ifade etmektedirler. pH’nın enterosin AS-48 

bakteriyosinin antibakteriyel aktivitesi üzerine pH’nın etkisi kullanılan indikatör 

bakteriye bağlı olarak değişkenlik gösterdiği ve bunun her bakterinin farklı net yüzey 

yüküne sahip olmasından kaynaklandığı ifade edilmektedir (Ananou ve ark., 2005a). 

 

4.2.3. Gelişmeyen E. coli Hücrelerine Karşı NaCl ve pH’nın Enterosin Aktivitesi 

Üzerine Etkisi 

 

Fekal indikatör olarak kullanılan E. coli O157:H7, gıda endüstrisinin en fazla mücadele 

ettiği patojen bakterilerden birisidir. Çünkü inek ve diğer hayvanların bağırsağında ve 

dolayısıyla toprak ve her yerde bulunabildiği gibi çok düşük dozlarda bile oldukça 

infeksiyözdür. Isı duyarlılığı diğer enterobakterilere benzemesine karşın diğer gıda 

kaynaklı patojenlere göre asidik pH’lara karşı oldukça toleranslıdır. Fekal indikatör 

olarak kullanılan E. coli gıdaların işlenmesi ve depolanması sırasında canlılığını da 

koruyabilmektedir. Bundan dolayı bir çok asidik gıdada örneğin fermente sosis, 

mayonez, pastörize edilmeyen elma suyu, çiğ ve minimum işlenmiş et, süt ve sebze 

ürünlerinde canlılığını koruyabilmektedir (Bell, 2002; Ananou ve ark., 2005a).  E. 

coli’nin asidik pH’ya dayanıklılığından dolayı, en çok kullanılan muhafaza 

yöntemlerinden biri olan asitlendirme, bu patojeni kontrol etmek için geçerli bir metot 

olarak kabul edilmemektedir. Gıdaların işlenmesi ve depolanması sırasında canlılığını 

koruyabildiği için bu analizde indikatör bakteri olarak E. coli seçilmiştir. Bu nedenle 

bakteriyosin uygulamasıyla E. coli gelişimini kontrol altında tutup tutamayacağımızı 

belirlemek için gelişmeyen E. coli hücresi üzerine enterosin ile pH ve enterosin, pH ve 

NaCl’ün kombine etkisi incelenmiştir. Analiz verileri Şekil 4.27 ve 4.28 sunulmuştur. 

Şekil 4.27’de de görüldüğü üzere, pH değeri 5,8 ve 6,5 olan enterosin KP içeren ve 

içermeyen örneklerde 48 saatlik inkübasyon süresi boyunca hücre sayısında önemli bir 

değişimin olmadığı gözlenmiştir (P>0,05). Ancak pH’sı 5,8 ve %4 oranında tuz içeren 

bakteriyosinsiz örnekte 1,10 log, bakteriyosin ilaveli örnekte 1,35 log, %7 oranında 

NaCl içeren 6,5 pH’lı enterosinsiz örnekte 2,66 log, enterosinli örnekte ise 2,87 log’luk 

bir azalmanın olduğu tespit edilmiştir (P<0,01) (Şekil 4.27). Sonuçlardan da anlaşılacağı  
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Şekil 4.27. Gelişmeyen E. coli Hücrelerine Karşı NaCl ve pH’nın Enterosin Aktivitesi 

Üzerine Sinerjit Etkisi. Ec, E. coli; En, enterosin. 
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Şekil 4.28. Gelişmeyen E. coli Hücrelerine Karşı pH’nın Enterosin Aktivitesi Üzerine 

Etkisi. Ec, E. coli; En, enterosin. 
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üzere, bu koşullar altında bakteri sayısının azalmasında bakteriyosinin önemli bir 

etkisinin olmadığı  gözlenmiştir (P>0,05). Bu etki daha çok tuz ve pH’nın ortak sinerjist  

etkisinden kaynaklanmaktadır. Kontrol örneklerinden pH değeri 5,8 ile 6,5 olan 

örnekler arasındaki fark önemsiz bulunurken (P>0,05), 5,8 pH’lı ve %4,0 oranında 

NaCl ile  6,5 pH’lı ve %7,0 düzeyinde NaCl içeren örnek arasındaki fark istatistiksel 

olarak önemli bulunmuştur (P<0,01). Daha düşük pH’nın etkisini belirlemek için 5,0 ve 

5,3 pH ile çalışma yapılmıştır. İnkübasyon süresi boyunca enterosin içermeyen kontrol 

örnekleri (pH 5,0, 5,3 ve 6,5) ile enterosinli pH değeri 6,5 olan örnekte, canlı bakteri 

sayısının değişmediği saptanmıştır (P>0,05). Fakat enterosin ilaveli 5,0 ve 5,3 pH’lı 

örneklerde bakteri sayısının çok yüksek düzeyde sırasıyla 5,03 ve 3,77 log’luk bir 

azalma olduğu gözlenmiştir (P<0,01)(Şekil 4.28). Analiz sonucunda asitlendirme 

işleminin tek başına E. coli üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı (P>0,05), ancak 

enterosin KP ile birlikte kullanımı sonucunda bakteriyosinin gelişmeyen E. coli 

O157:H7 hücresine karşı inhibitör aktivite kazanmasına ve dolayısıyla bakteri sayısında 

önemli düzeyde bir düşüşe neden olduğu belirlenmiştir (P<0,05).  

 

Ganzle ve ark. (1999) yaptıkları bir çalışmada, düşük pH değerlerinde (5,0 ve 5,3) 

sakasin P’nin gelişmeyen E. coli’ye karşı inhibitör aktivite kazandığı ve hücre sayısında 

özellikle  pH  5,0’de  %99’luk  bir  azalmaya  neden  olduğunu  tespit  edilmiştir. Ayrıca 

Ananou ve ark. (2005a) da enterosin AS-48’in E. coli O157:H7’ye inhibitör etkisinin 

düşük pH (5,0)’da arttığını gözlemişlerdir. 

 

4.3. Subletal Faktörlerin Enterosin KP Aktivitesi Üzerine Etkisi 

 

4.3.1. Şelatlaştırıcı Maddelerden EDTA ve STTP’nin Etkisi 

 

EDTA ve STTP Gram-negatif bakterilerde koruyucu bariyer olarak rol oynayan dış 

membranın stabilitesini divalant katyonları bağlayarak bozmakta ve böylece hidrofobik 

ve toksik moleküller dış membrandan geçerek sitoplazmik membrana ulaşabilmektedir. 

Şekil 4.29 ve 4.30’de görüldüğü gibi sadece enterosin, EDTA veya STTP ile muamele 

edilmiş veya edilmemiş E. coli O157:H7 ve Salmonella Typhimurium sayısında 60 

dk’lık bekletme sırasında önemli bir değişimin olmadığı belirlenmiştir (P>0,05). Fakat  
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Şekil 4.29. EDTA ve STTP ile muamele Edilmiş E. coli ’ye Karşı Enterosin KP’nin 

İnhibitör Aktivitesi. Ec,  E. coli; En, enterosin KP. 
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Şekil 4.30. EDTA ve STTP ile muamele Edilmiş Salmonella Typhimurium’a Karşı 

Enterosin KP’nin İnhibitör Aktivitesi. Sal, Salmonella Typhimurium; En, 
enterosin.  
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50 mM EDTA veya STTP ilave edilmiş örnekler enterosin KP ile muamele 

edildiklerinde her iki bakteri sayısında çok yüksek düzeyde bir azalmanın olduğu tespit 

edilmiştir (P<0,01). EDTA-enterosin ve STTP-enterosin uygulanmış E. coli 

örneklerinde ilk 30 dk’da sırasıyla 6,47 ve 5,95 log (Şekil 4.29), Salmonella 

Typhimurium örneklerinde ise 6,44 ve 5,70 log’luk bir azalma (Şekil 4.30) olduğu 

görülmüştür. 

 

E. coli ve Salmonella enterica serovar Choleraesuis EDTA ve brokosin-C ile muamele 

edildiğinde canlı hücre sayısında 2,8 ve 2,3 log, EDTA ve nisin kombinasyonu 

kullanıldığında ise 4,0 ve 2,1 log’luk bir azalma olduğu tespit edilmiştir (Gao ve ark., 

1999).  Stevens ve ark. (1991) da aynı bakterileri EDTA ve nisinle muamele ettiklerinde 

sırasıyla 6,6 ve 4,2 log bir azalmaya neden olduklarını bulmuşlardır.   

 

Ananou ve ark. (2005a), EDTA ve STTP enterosin AS-48 ile birlikte kullanıldığında E. 

coli sayısında önemli bir azalma olduğu, STTP’nin EDTA’dan daha etkili olduğu ve 

STTP %0,5 oranında enterosin AS-48’le (200 µg/l) birlikte uygulandığında bakteri 

sayısında en yüksek düzeyde (6,47 log’luk) bir azalmanın olduğu tespit edilmiştir. 

 

Bakteriyosin ve EDTA veya bakteriyosin ve STTP kombinasyonlarının kullanımı ile 

test edilen bakteri sayısında önemli bir düşüş olduğu, EDTA veya STTP yalnız 

uygulandıklarında bakteri sayısında bir değişimin olmadığı birçok araştırmacı 

tarafından ortaya konmuştur (Abriouel ve ark., 1998; Ganzle ve ark., 1999; Boziaris ve 

Adams, 2000; Belfiore ve ark., 2007; Ananou ve ark., 2007). 

 

4.3.2. Isıl İşlem ve Ani Dondurma İşlemin Etkisi 

 

Isıl işlem ve ani soğutma gibi sub-letal fiziksel uygulamalara maruz kalan Gram-negatif 

bakterilerin dış membranları zarar gördüğünden, dayanıklı oldukları fiziksel ve 

kimyasal ajanlara karşı duyarlı olabilmektedirler (Ray, 1989; Kalchayanand ve ark., 

1992). Bu çalışmada, E. coli O157:H7 ve Salmonella Typhimurium’a sub-letal düzeyde 

ısıl işlem (60oC’de 10 dk) uygulandığında 1,09 ve 1,21 log azalma olduğu saptanmıştır 

(P<0,01) (Şekil 2.31). Isıl işlemden sonra canlı kalan hücrelerin  enterosin    KP’ye karşı  
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Şekil 4.31. Enterosin KP’nin Gram-negatif Bakterilere Karşı İnhibitör Aktivitesi 

Üzerine   Sub-letal Isıl İşlem Etkisi. En, enterosin. 
 

 

duyarlılık kazandığı, E. coli ve Salmonella Typhimurium sayısında istatistiksel olarak 

önemli düzeyde sırasıyla 3,39 ve 3,64 log’luk bir azalma olduğu belirlenmiştir (P<0,01).  

 

Verilerden anlaşılacağı üzere sub-letal ısıl işleme tabi tutulmuş Salmonella 

Typhimurium enterosine daha duyarlı olduğu görülmesine karşın bakteriler arasındaki 

farkın önemli olmadığı bulunmuştur (P>0,05). 

 

Dış membran asimetrik bir yapıda olduğundan lipopolisakkarit en dışta, fosfolipit ise iç 

kısımda bulunmaktadır. Soğuk şoku veya ani dondurma işlemi membran içindeki sıvı  

lipitlerin kristalizasyonuna ve buna bağlı olarak kanalların (gözeneklerin) oluşmasına 

neden olmaktadır. Soğutma işlemi yavaş yapıldığı zaman lipit zincirlerin hareketi, 

membranın yeniden düzenlenmesine ve bütünlüğünün sağlanmasında rol oynamaktadır. 

Ayrıca yavaş soğutma hücrenin dış membran bütünlüğünün korumasına yardımcı 

olmaktadır. Fakat, hızlı soğutma ile dış membranda fosfolipitlerin katılaşması 

lipopolisakkaritlerin ve dış membran proteinlerin zayıf ve hatalı tutunmasına neden olur 

(Haest ve ark., 1972; Leder, 1972; Nikaido ve Vaara, 1985; Boziaris ve Adams, 2000).  
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Bu çalışmada temel amacımız ani soğutma veya dondurma işlemi ile enterosin KP’nin 

etkinliğini artırmak  olduğu için  bakteriyosin  içeren  ve  içermeyen E. coli O157:H7 ve 

Salmonella Typhimurium örnekleri -20oC’de dondurulmuş ve bu sıcaklıkta 2 saat 

bekletildikten sonra hemen çözündürülmüştür. Analiz sonucunda, sadece ani dondurma 

ve çözünme işlemi uygulanmış E. coli ve Salmonella Typhimurium sayısında önemli bir 

azalmanın (0,55 ve 0,41 log) olmadığı (P>0,05), ancak hem dondurma hem de enterosin 

uygulanmış örneklerde hücre sayısında önemli düzeyde sırasıyla 3,06 ve 3,38 log bir 

azalma olduğu tespit edilmiştir (P<0,01) (Şekil 2.32). Sub-letal ısıl işlemde olduğu gibi 

Salmonella Typhimurium ani dondurma işleminden sonra enterosin KP’ye daha fazla 

hassas olmasına karşın bakteriler arasındaki farkın önemli olmadığı gözlenmiştir 

(P>0,05). Bakterilerin dış membran yağ asidi kompozisyonları  farklı olduğundan 

membranda faz değişim sıcaklığı da bakteriden bakteriye farklılık sergilemektedir 

(Steim ve ark., 1969; Boziaris ve Adams, 2000). Bundan dolayı dondurma işlemi 

uygulanmış hücreler arasında bakteriyosinlere duyarlılık farklı olabilmektedir.  

 

 
Isıl işlem ve dondurma işlemlerine tabi tutulmuş Aeromonas hydrophila, S. 

Typhimurium, Yersinia enterocolitica, E. coli 0157 : H7, Pseudomonas fluorescens, Ps. 

putida’nın nisin ve pediosine (Kalchayanand ve ark., 1992), dondurulmuş Ps. 

aeruginosa, Salmonella Enteritis ve E. coli’nin nisine (Boziaris ve Adams, 2000), ısıl 

işlem uygulanmış S. Choleraesuis (Abriouel ve ark., 1998) ve E. coli O157:H7’nin 

enterosin  AS-48’e (Ananou ve ark., 2005a)  karşı duyarlı hale geldikleri tespit 

edilmiştir. Dondurma ve bakteriyosin uygulamasına karşı bakterilerin gösterdikleri 

duyarlılık türden türe, suşdan suşa farklı olduğu gözlenmiştir. Ayrıca dondurma işlemi 

ile bakteriyosin aktivitesindeki artışın da bakteriyosinler arasında farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Örneğin nisinin aktivitesinin pediosine göre daha fazla arttığı 

görülmüştür. Buna ilaveten sadece Gram-negatif bakterilerin değil aynı zamanda 

soğutma ve bakteriyosin uygulamasıyla Gram-pozitif bakterilerin duyarlılıklarının da 

arttığı saptanmıştır. Modi ve ark. (2000) ise nisine dayanıklı Gram-pozitif bakterilerden 

L. monocytogenes’in ısıl işlem uygulandıktan sonra nisine duyarlı hale geldiği 

belirlenmiştir. 
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Şekil 4.32. Enterosin KP’nin Gram-Negatif Bakterilere Karşı İnhibitör Aktivitesi 

Üzerine  Sub-letal Dondurma İşleminin Etkisi. En, enterosin. 
 

4.3.4. Asit Stresinin Etkisi 

Gıda endüstrisinde gıda koruyucusu olarak kullanılan organik asitlerin Gram-negatif 

bakterilerin koruyucu bariyeri olan dış membrandan geçmeleri mümkün değildir. Sitrik 

asit, propiyonik asit, asetik asit ve laktik asit gibi organik asitler dış membranın 

stabilitesinden sorumlu olan lipopolisakkaritlere zarar vererek Gram-negatif 

bakterilerde sub-letal hasar oluşturabilmektedirler (Przybylski ve Witter, 1979; 

Davidson, 1997; Alakomi ve ark., 2000). 

Asit çözeltisi olarak laktik asit (%40), propiyonik asit (%16) ve asetik asit (%16)’ten 

oluşan bir karışım kullanılmıştır. Asit stresine maruz kalmış Gram-negatif bakterilerin 

enterosin KP’ye karşı duyarlılık kazandığı, E. coli O157:H7 ve Salmonella 

Typhimurium’un hücre sayısında uygulamanın 1. gününde  sırasıyla 2,1 ile 1,8 

logaritma, 7. gününde ise 4,2 ve 3,98 logaritma düzeyinde önemli bir azalmanın olduğu 

gözlenmiştir (P<0,01) (Şekil 4.33). Sadece asit stresine tabi tutulmuş örneklerde 1. 

günde hücre sayısında önemli bir düşüş (0,42 ve 0,37 logaritma) gözlenmez iken 

(P>0,05), depolamanın 7. gününde E. coli’de 1,31 log, Salmonella Typhimurium’da 
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0,95 logaritmik bir azalmanın (P<0,05) olduğu saptanmıştır. Ayrıca sadece enterosinle 

muamele edilen örneklerin hücre sayısında önemli bir değişimin olmadığı belirlenmiştir 

(P>0,05). 
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Şekil 4.33. Asit-stresine Tabi Tutulmuş E. coli  ve Salmonella Typhimurium Üzerine 

Enterosin KP’nin Etkisi. Ec. ; Sal, Salmonella Typhimurium; En, enterosin 
KP; %1 asit çözeltisi, laktik asit (%40), propiyonik asit (%16) ve asetik 
asit (%16) karışımından oluşmaktadır. Örnekteki asit çözeltisinin 
konsantrasyonu yaklaşık %0,7’dir. 

 
 

 

Kalchayanand ve ark. (1992) Gram-negatif bakterilerden Y. enterocolitica ve Ps. 

fluorescens’ı laktik, propiyonik ve asetik asitten oluşan  asit çözeltisi, 

bakteriyosinlerden de nisin ve  pediosinle tek tek ve kombine olarak muamele 

etmişlerdir. Sonuçta, asit stresi ve bakteriyosine maruz kalan bakterilerde 2 logaritmik 

bir azalmanın olduğunu gözlemişlerdir. Sadece asitle muamele edilen örneklerde ise 

hücre sayısında yaklaşık 1 logaritmik birim düşüşün olduğu belirlenmiştir. Enterosin 

AS-48, nisin,  laktisin 3147 ve pediosin AcH bakteriyosinlerin organik asitlerle birlikte 

besiyeri ve gıda sistemlerinde kullanıldıklarında aktivitelerinin arttığı birçok araştırmacı 

tarafından tespit edilmiştir (Davies ve ark., 1996; Nykänen ve ark., 2000; Scannell ve 
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ark., 2000; Long ve Phillips, 2003; Ukuku ve Fett, 2004; Uhart ve ark., 2004; Ananou 

ve ark., 2007). 
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5. SONUÇ 

 

Bu çalışmada, Enterococccus faecalis KP tarafından üretilen enterosin KP’nin  inhibitör 

spektrumu ve aktivitesi üzerine gıda bileşenleri ile koruyucuların ve sub-letal faktörlerin 

etkisi incelenmiştir. Araştırmada  elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 

 

1. Gıda bileşenlerinden lesitin %0,1-0,5, gliserin monooleat %0,5-1,0, kazein %1-5 

oranında kullanıldıklarında Lb. plantarum ve L. monocytogenes’e karşı enterosin 

KP’nin antimikrobiyal aktivitesini etkilemediği belirlenmiştir. Ancak, lesitin %1 

ve kazein %10 düzeyinde bulunduğunda enterosin KP’nin inhibitör aktivitesinde 

azalmaya neden olduğu gözlenmiştir. 

 

2. Divalant katyonlardan CaCl2, MgSO4 ve MnSO4 10 mM besiyerine katıldığında  

enterosin KP’nin Lb. plantarum ve L. monocytogenes’e olan aktivitesini 

olumsuz yönde etkilemediği, fakat 100 mM düzeyinde ilave edildiğinde 

aktivitesinde belirgin düzeyde azalmaya neden olduğu bulunmuştur.  Divalant 

katyonlardan özellikle Mn+2 antigonistik aktivitesinin diğer katyonlara göre daha 

fazla olduğu görülmüştür. 

 

3. Şelatlaştırıcı maddelerden EDTA (%0,5-1,0)’nın L. monocytogenes’e karşı 

enterosin KP’nin inhibitör aktivitesini etkilemediği saptanmıştır. Bununla 

birlikte E.coli O157:H7 ve Salmonella Typhimurium gibi Gram-negatif 

bakterilere etkili olmayan enterosin KP’nin, EDTA varlığında söz konusu 

bakterilere karşı inhibitör aktivite kazandığı ve  hatta bu bakterilerin gelişiminin 

etkili bir şekilde önlendiği gözlenmiştir.  

 

4. Gıda koruyucularından pHBA %0,1-0,3 ve PP %0,08-0,16 düzeyinde enterosin 

KP ile birlikte kullanıldıklarında bakteriyosinin Gram-negatif bakterilerden E. 

coli O157:H7 ve Salmonella Typhimurium ve Gram-pozitif Staphylococcus 

aureus’a karşı inhibitör aktivite kazandığı ve dolayısıyla inkübasyon süresince 

bakterilerin gelişiminin önlendiği belirlenmiştir. Ayrıca PP’nin enterosin KP’nin 
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5. aktivitesi üzerindeki sinerjist etkisinin pHBA’e göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. 

 

6. NaCl %2-7 oranında enterosin KP ile birlikte kullanıldığında bakteriyosin 

aktivitesi üzerinde antigonistik etkisinin olmadığı, %4-7 NaCl ve enterosin 

içeren örneklerde L. monocytogenes’in gelişiminin tamamen engellendiği 

görülmüştür. NaCl varlığında enterosin KP’nin gelişen E. coli O157:H7 ve 

Salmonella Typhimurium’e karşı inhibitör aktivite kazanmadığı belirlenmiştir. 

 

7. Enterosin KP’nin geniş pH aralığında (5,5-7,5) Lb. plantarum ve L. 

monocytogenes’e karşı inhibitör aktivite gösterdiği saptanmıştır. 

 

8. NaCl (%4-7), pH (5,8 ve 6,5) ve enterosin KP kombinasyonlarının birlikte 

kullanımının gelişmeyen E. coli O157:H7 hücrelerinin sayısında önemli düzeyde 

bir azalmaya neden olduğu bulunmuştur. Bu inhibitör aktivitenin daha çok NaCl 

ve pH’nın sinerjist etkisinden kaynaklandığı görülmüştür. Ancak 5,0-5,3 gibi 

asidik pH değerlerinde enterosin KP uygulandığında gelişmeyen E. coli 

O157:H7 hücrelerinin sayısında önemli bir düşüş (yaklaşık 4-5 logaritmik bir 

azalma) olduğu gözlenmiştir.  

 

9. Gram-negatif bakterilerin dış membran stabilitesine veya geçirgenliğine zarar 

veren EDTA ve STPP (50 mM) gibi şelatlaştırıcı maddelerle enterosin KP 

birlikte kullanıldıklarında E. coli O157:H7 ve Salmonella Typhimurium 

sayısında çok yüksek düzeyde yaklaşık 5,7-6,5 logaritmik bir azalmaya neden 

olduğu belirlenmiştir. 

 

10. Dış membran geçirgenliğinde hasar oluşturan sub-letal faktörlerden ısıl işlem 

(60°C’de 10 dk), ani dondurma (-20°C’de 2 saat) ve çözündürme işlemleri tabi 

tutulan E. coli O157:H7 ve Salmonella Typhimurium’un enterosin KP’ye karşı 

duyarlı hale geldiği ve bakterilerin sayılarında yüksek düzeyde bir azalma 

(yaklaşık 3,0-3,6 logaritmik) olduğu görülmüştür. 
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11. Sub-letal işlemlerden biri olan asit stresine maruz kalmış E. coli O157:H7 ve 

Salmonella Typhimurium hücrelerinin de enterosin KP’ye karşı duyarlı hale 

geldiği tespit edilmiştir. 

 

Gıdaların üretimi ve depolanması sırasında bakteriyosinlerle patojenik 

mikroorganizmaların gelişmelerinin durdurulması ve önlenmesi bakteriyosin, gıda 

matriksi ve hedef mikroorganizma arasındaki spesifik interaksiyonlardan 

kaynaklanmaktadır. Enterosin KP’nin gıda bileşenlerinden lesitin, gliserin monooleat, 

kazein ve divalant katyonların gıdalarda bulunan normal konsantrasyonlarında 

aktivitesini kaybetmemesi önemli bir özelliktir. Çünkü bu sonuç enterosin KP’nin 

birçok gıdada kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Lesitin, kazein ve divalant 

katyonlar çok yüksek konsantrasyonlarda (sırasıyla %1, %10 ve 100 mM) 

bulunduklarında bakteriyosin aktivitesinde azalmaya neden olmaktadırlar. Bu 

antigonistik etki kullanılan enterosin KP miktarı ile giderilebilir.  Ayrıca gıdaların 

muhafazasında kullanılan tekniklerden biri olan tuz ve düşük pH’nın enterosin KP 

aktivitesini azaltmaması ve hatta özellikle düşük pH değerlerinin sinerjit etki yaratması 

da söz konusu bakteriyosinin birçok fermente gıdalarda Gram-negatif bakteriler de dahil 

olmak üzere bir çok patojen bakterilere karşı etkili bir şekilde kullanabileceğini ortaya 

koymaktadır. Gıda koruyucularından pHBA ve PP, dış membrana zarar veren sub-lethal 

faktörlerden ısıl işlem, ani dondurma, asit stres, EDTA ve   STTP enterosinle KP ile 

kombine uygulandığında hem bakteriyosinin aktivitesinin hem de spektrumunun arttığı 

tespit edilmiştir. Gıdalarda Gram-negatif patojenlerin inhibe edilmesinde gıdalarda 

kullanımına izin verilen geçirgenlik artırıcı ajanlarla enterosin KP’nin birlikte kullanımı 

hurdle teknolojinin en ideal uygulamalarından biri olacağı düşüncesindeyiz. 
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