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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.  
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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 
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oluşmaktadır. L. bulgaricus ve S. thermophilus 
bakterileri yoğurtta aroma açısından farklı özellikler 
kazandırmaktadırlar. Bakteriler, fermente gıda 
ürünlerinin oluşmasında kendi genetik 
kapasitelerine (kromozomal) ilave  olarak dışarıdan 
kazandığı özelliklerle de (plazmit) etkili olmaktadır. 
Plazmitler, bir çok tekstür oluşturan önemli 
metabolitleri kodlayan genleri taşıyabilmektedir. Bu 
nedenle Kahramanmarş’ın farklı bölgelerinden 
toplanan yoğurt örneklerinin mikrobiyal içerikleri 
incelenmiştir. Bu kapsamda doğal köy 
yoğurtlarından izole edilen LAB suşları PZR 
metodu ile teyit edilmiş ve plazmit DNA içerikleri 
belirlenmiştir. Elde edilen mikroorganizmaların 
bazı antibiyotiklere (Eritromisin, Kanamisin, 
Kloramfenikol) dirençlilikleri tespit edilmiştir. Bu 
mikroorganizmalardan izole edilen plazmitlerin 
genetik içerikleri (konjugasyon, bakteriyosin, faj 
dirençlilik) incelenmiş ve başlangıç (starter) 
kültürlerine transfer karakterleri belirlenmiştir.  
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MRSA (Metisilin dirençli Staphylococcus 

aureus), sistemik ve lokal birçok enfeksiyona neden 
olmaktadır. Önemli nozokomiyal patojenler 
arasında yer alan bu MRSA suşlarının son yıllarda 
antimikrobiyal ajanların çoğuna dirençli hale 
gelmeleri nedeni ile de önemi gittikçe artmaktadır. 
Bu bağlamda, MRSA infeksiyonlarının yayılmasını 
önlemek ve infeksiyon kaynağını saptamak için 
kökenlerinin doğru tanımlanmaları ve 
tiplendirmeleri gerekmektedir. 

Bu çalışmada, Ankara’da bulunan 3 farklı 
hastaneden toplanan ve farklı klinik izolatlardan 
elde edilen Metisilin Dirençli Staphylococcus 
Aureus (MRSA) suşları RAPD-PCR (Random 
Amlified Polymorohic DNA – Rastgele Çoğaltılmış 
Polimorfik DNA) yöntemi ile analiz edildi. Çeşitli 
RAPD primerleri kullanılarak bant profilleri 
oluşturuldu ve RAPD-PCR analizi sonucunda 
hastanelerdeki bant profilleri incelenerek baskın 
tipler belirlendi. Daha sonra 3 farklı hastaneden 
elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak suşlar 
arasındaki sistematik ilişki araştırıldı. Genotipik 
tiplendirme metotlarının doğru ve hızlı cevap 

vermesi nedeniyle patojen mikroorganizmaların 
tanımlanmasında uygun olduğu tespit edilmiştir.  
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Bu çalışmanın amacı; özellikle boya ve 
tekstil endüstrisi işletmeleri tarafından kullanılan ve 
bu işletmelerden çevreye bırakılan atık su 
içerisindeki önemli kirlilik faktörü olan sentetik 
boyar maddelerin düşük maaliyetle ve kısa sürede 
biyolojik olarak arıtılmasının araştırılmasıdır. Bu 
amaçla beyaz çürükcül mantar olan Trametes 
versicolor'ın anyonik özellikte reaktif boyar 
maddeler (Reactive Black 5, Reactive Blue 19 ve 
Reactive Red 194) üzerine renk giderim aktivitesi 
araştırılmıştır. Maksimum renk giderimini 
belirleyebilmek için farklı boya konsantrasyonları 
kullanılarak laboratuar koşullarında hazırlanmış 
sentetik tekstil atık suyuna misel süspansiyonları 
eklenmiştir. Çalkalamalı koşullarda yürütülen bu 
çalışmada 4 gün sonunda renk giderimi oranı 
Reactive Black 5 için %97, Reactive Blue 19 için 
%93 ve Reactive Red 194 için %92 olarak 
bulunmuştur. Mantarın boyar maddeleri ileri 
düzeyde metabolize ederek ortamdan elimine ettiği 
KOI (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) analizi yapılarak 
belirlenmiştir. 
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Toplam 7 farklı Pamukkale-Jeotermal su 

kaynağından termofilik Bacillus cinsine ait 50 adet 
bakteri izole edilmiştir. İzole edilen bakterilerin 
APİ kitleri ile yapılan identifikasyonlarına göre 
%30 Bacillus licheniformis, %6 Bacillus 
stearothermophilus, %2 Bacillus megaterium, %4 


