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Laktik asit bakterileri (LAB) yaygın 

biçimde fermente gıda üretiminde, süt endüstrisinde 
ve tarım sektöründe kullanılmaktadır. 
Biyoteknolojik çalışmalar açısından patojen 
olmaması ve endüstriyel kullanımdaki önemli 
rollerinden dolayı LAB yaygın olarak araştırılan 
mikroorganizmalardır. Günümüzde fermentasyonda 
kullanılan mikroorganizmalar doğal olduğu gibi 
genetik açıdan değiştirilmiş olarak süt ve gıda 
fermentasyonunda kullanılabilmektedir. 
Fermentasyon yeteneği kullanılan 
mikroorganizmanın genetik karakteri ile doğrudan 
ilişkilidir. Fermentasyonu gerçekleştiren 
mikroorganizmanın metabolit üretiminde rol alan 
genleri üzerinde mutasyonlar ile, doğal olarak 
mikrobiyal enzimler ile belirli seviyelerde üretilen 
metabolitlerin oranları istenilen metabolit lehine 
değiştirilebilmektedir. Genetik olarak değiştirilen 
mikroorganizmalar gıda fermentasyonunda 
kullanılacağından dolayı, seçilen mutasyon 
metodunun organizmaya ilave gen katmaması 
gerekir. Bu çalışmada, diasetil metabolitinden 
asetoin sentezleyen diasetil redüktaz genini 
kodlayan dar geni pORI plasmid sistemi 
kullanılarak kromozomdan uzaklaştırılması 
amaçlanmıştır. dar geninin alt ve üst bölgeleri 
pORI280 plazmidine sırası ile BglII-EcoRI ve 
EcoRI-BamHI enzimleri ile klonlanmıştır. 
Oluşturulan pAG98 plazmiti elektroporasyon 
metodu ile MG1363 suşuna aktarılmış ve tekli geçiş 
aşamasında plazmit alt veya üst bölgelerinden 
kromozoma entegre edilmiştir. Çiftli geçiş 
aşamasında pAG98 plazmiti ile aktarılan lacZ ve 
antibiyotik dirençlilik gen bölgeleri de 
kromozomdan bu aşamada hedef gen (dar) ile 
birlikte uzaklaştırılmıştır. Böylece, mutant olarak 
belirlenen bakteriler, gıdaya uygun mutasyon 
yapıldığı için, ilave DNA parçası veya antibiyotik 
gen bölgesi içermeden elde edilmiş ve gıda 
endüstrisinde kullanılacak güvenlikte ∆dar mutant 
suşu oluşturulmuştur.  
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DNA molekülünün iskelet yapısını 

oluşturan deoksiriboz şeker, riboz şekerin 2’ karbon 
atomuna bağlı oksijen molekülünün biyokimyasal 
olarak uzaklaştırılması ile oluşmaktadır. Ribozun 
indirgenmesi için gerekli olan iki hidrojen atomu, 
hidrojen taşıyıcı thioredoksin proteini ile 
NADPH’ten riboz şekere taşınmaktadır. Çalışma; 
laktik asit bakterilerinde ribonükleotid redüktaz 
proteinini kodlayan thiredoksin (trxA) geninin 
oksijen miktarına bağlı ekspresiyon seviyeleri 
fakültatif anaerobik bakteri olan Lactococcus lactis 
subsp. cremoris (MG1363)’te belirlenmek amacıyla 
planlanmıştır. Thiredoksin proteininin ekspresiyon 
seviyesi iki boyutlu jel analizi ile aerobik şartlarda 
anaerobik şartlara oranla daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca, trxA geninin promotor bölgesi 
PCR ile çoğaltılarak, zayıf promotorları bile 
çalıştırabilme özelliğine sahip pAK80 plazmitine 
BamHI enzimi ile klonlanmıştır. Promotor 
aktivitesi β-galaktosidaz reporter gen füzyonu 
kullanılarak referans suşta (Lactococcus lactis 
subsp. cremoris) ve flpB mutant suşta oksijen 
miktarına bağlı olarak regüle edildiği tespit 
edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Thiredoksin, iki boyutlu jel, 
ribonükleotid redüktaz  
 
 
PM 076 
 

Köy Yoğurtlarından İzole Edilen Laktik Asit 
Bakterilerinin Plazmit İçerikleri ve Antibiyotik 

Dirençlik Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yekta GEZGİNÇ, İsmail AKYOL, Emin ÖZKÖSE, 
M. Sait EKİNCİ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat 
Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyoteknoloji ve Gen 

Mühendisliği Laboratuarı, Kahramanmaraş 
ismailakyol@ksu.edu.tr 

 
Laktik asit bakterileri (LAB) karbonhidrat 

fermentasyonu sonucu laktik asit oluşturan 
bakterilerdir ve fermente gıda üretiminde 
kullanılmaktadır. Fermente süt ürünlerinden 
yoğurtta bulunan temel bakteriler; L. delbrueckii 
subsp. bulgaricus ve S. Thermophilus’dan 


