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 Endüstriyel fermentasyonlarda maliyeti 
düşürmek her zaman yarar sağlar. Bu nedenle 
günümüzde biyoteknolojide deneysel tasarım 
kullanımı artmıştır. Full-faktöriyel tasarımla yapılan 
çalışmalar diğer klasik deneme yöntemlerine göre 
daha ekonomik olmakla birlikte, zamandan da 
tasarruf sağlar. Çok sayıda faktörü değerlendirmek 
için yapılan tasarım örneklerinden biri Plackett-
Burman tasarımıdır. Bu deneysel tasarım faktörler 
arasındaki etkileşimi tanımlamaz ancak ürün 
miktarını etkileyen önemli faktörleri 
değerlendirmede kullanılmaktadır. 
 Bu çalışmada, bir aktinomiset straini tarafından 
üretilen antimikrobiyal etkiye sahip maddenin 
üretiminde önemli olan besinsel gereksinimler 
istatistiksel deney tasarımına dayalı olarak 
araştırılmıştır. Bu amaçla çeşitli karbon ve azot 
kaynaklarının antibiyotik üretimi açısından önemi 
güvenilirlik düzeylerine göre değerlendirilmiştir. 
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Fruktoz bisphosphataz enzimi 

glukoneogenesis’de rol oynayan önemli bir enzim 
olup, fruktoz bisphosfat’tan fruktoz 6 fosfat’a 
dönüşüm reaksiyonunu kataliz eder. Escherichia 
coli K-12 suşunda fruktoz bisfosfataz aktivitesine 
sahip 2 enzim vardır. Bunlardan biri fbp geni 
tarafından kodlanan FBPazI diğeri ise gliserol 
fosfat (glp) regulonun bir üyesi glpX genidir. fbp 
geni yok edilmiş suşlar (deltafbp) gliserol karbon 
kaynağı içeren minimal besi yerlerinde 
büyüyemezler. Bu çalışmada, glpX geni lac/ara 
promoter’unu içeren bir plazmid içine klonlanmış 
ve farklı konsantrasyonlardaki IPTG ile 
overekspress edilmiştir. GlpX protein seviyesinin 
artması deltafbp fenotipini komplement etmiştir. 
Ayrıca bakterideki GlpX seviyesinin arttığı western 
analizi ile gösterilmiştir. Bu bulgular kullanılarak, 
farklı seviyedeki GlpX aktiviteleri ile büyüme 
eğrileri arasında bir ilişki kurulmuş ve buradan Fbp-
f6p flux’ı hesaplanmıştır. Buna göre; gliserol ile 
büyültülen suşlardaki flux, ~0.05 µmoles Pi (ya da 
FBP)/min/mg extrakt protein olup, bu değerin 
bilinmesi bakterideki glukoneogenesis ve gliserol 
metabolizması çalışmalarında  önemlidir. Semi in 
vivo olarak bir izoenzimi kullanarak flux 
hesaplamasını gerçekleştiren bu çalışma alanında 
bir ilktir ve özellikle metabolik döngülerin 
bilgisayarda modellenmesinde çok yararlı bir 
referans değeri olacaktır.  
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