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EPS üretimi düşük L. delbrueckii subsp. bulgaricus 
B2 suşları kullanılmıştır. Suşların mide-bağırsak 
sistemi koşullarında canlılığı ve Caco-2 epitel 
hücrelerine tutunmasında bu koşulların etkisi 
belirlenmiştir. Esherichia coli ATCC 11230 suşu 
ise tüm canlılık ve tutunma çalışmalarında pozitif 
kontrol olarak kullanılmıştır. pH 2 mide sıvısında 
EPS üretimi yüksek B3 suşunun canlılığı azalırken, 
EPS üretimi düşük B2 suşunun canlılığını 
kaybettiği belirlenmiştir. Sırayla yapay mide sıvısı 
ve bağırsak sıvısı ile muamele edilen B3 ve B2 
suşlarının canlılığının yalnızca mide sıvısı 
uygulamasına göre daha fazla etkilendiği tespit 
edilmiştir. Farklı pH’lardaki (pH: 2, 3, 4, 7) mide 
sıvısı ve mide artı bağırsak sıvısı uygulamalarının 
Caco-2 hücrelerine tutunmayı anlamlı derecede 
azalttığı belirlenmiştir (P< 0.05). Ancak EPS 
üretimi yüksek B3 suşunun Caco-2 hücrelerine iyi 
derecede tutunduğu ve bu tutunmada farklı 
pH’lardaki mide sıvıları ile mide artı bağırsak sıvısı 
uygulamalarının etkisine tolerans gösterdiği in vitro 
koşullarda tespit edilmiştir. Mide ve mide artı 
bağırsak sıvısı uygulamalarından sonra B3 ve B2 
suşlarının Caco-2 hücrelerine tutunması Scaning 
Elektron Mikroskobu ile incelenmiştir. Ayrıca, 
rekabet üzerinde EPS üretiminin etkisini belirlemek 
amacıyla L. delbrueckii subsp. bulgaricus B3 ve B2 
suşlarının E. coli ATCC 11230 ile Caco-2 
hücrelerine rekabetli tutunması araştırılmış ve 
elektron mikroskobu ile görüntülenmiştir. L. 
delbrueckii subsp. bulgaricus suşlarının canlılığı, 
epitele tutunması ve E. coli ile rekabetinde EPS 
üretiminin etkili olduğu bulunmuştur. Elde edilen 
sonuçlar ise L. delbrueckii subsp. bulgaricus B3 
suşunun yeni probiyotik ürün gelişiminde 
kullanılabileceğini desteklemektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus, epitele tutunma, CaCo-2 hücresi, 
eksopolisakkarit   
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Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli 

makro elementlerden birisi de fosfattır. Esasen bu 

mineral; çeşitli inorganik  ve organik bileşikler 
halinde toprakta yeterli miktarda bulunmasına 
rağmen suda çözünmez olan bu bileşiklerin 
yapısındaki fosfat, bitkiler tarafından 
kullanılamamaktadır. Diğer taraftan toprak 
verimliliğini artırmak için kullanılan fosfatlı 
gübrelerin de az bir kısmı bitkiler tarafından 
kullanılırken, büyük çoğunluğu uygulamadan kısa 
bir süre sonra çeşitli inorganik bileşiklere 
dönüşmek suretiyle çözünmez hale gelmekte ve 
toprağın da çoraklaşmasına neden olmaktadır. Son 
yıllarda    kimyasal gübrelere alternatif olarak fosfat 
çözücü çeşitli mikroorganizmaların izolasyonu, 
karakterizasyonu ve optimizasyonu ile biyogübre 
olarak değerlendirilmesi hem çevreye saygılı, hem 
de etkili bir biyoteknolojik uygulama olarak 
yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada inorganik fosfat 
kaynağı olarak trikalsiyum fosfat ve Mazıdağı 
Fosfat Kayası  (MFK) kullanılmış  ve tarafımızdan 
izole edilen Rhizopus oryzae MRSP7 suşu  ile 
laboratuar şartlarında NBRIP besiyeri ortamında 20 
günlük inkübasyon süresi sonunda  bu iki farklı 
inorganik fosfat kaynağından elde edilen toplam 
çözünmüş fosfat miktarı sırasıyla 0,270 gl-1 ve 0,75 
gl-1 olarak gerçekleşmiştir. (MFK) çözünmesinde 
besiyerine katılan çeşitli karbon kaynakları arasında 
en yüksek verim  glikozlu ortamdan, farklı azot 
kaynakları arasında ise amonyum sülfatlı ortamdan 
sağlanmıştır.  Ayrıca en uygun MFK 
konsantrasyonunun 3g/l ve en  uygun inkübasyon 
süresinin de 10 gün olduğu belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: İnorganik fosfat, fosfat 
çözücü mikrofunguslar, Rhizopus oryzae  
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Mycoplasma gallisepticum (MG), kanatlı 

hayvanlarda  büyük ekonomik kayıplara neden olan 
solunum yolu patojenidir. M. gallisepticum 
enfeksiyonunun patogenezinde önemli role sahip 
olan adezin proteinler, konak solunum yolu mukoz 
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membranına tutunarak o bölgede bakteri 
kolonizasyonunu sağlayarak, enfeksiyonu 
başlatırlar. Bu çalışmada, M. gallisepticum’a özgü 
PvpA adezin proteini ve bunun 134 aminoasitlik 
kısmının rekombinant protein olarak üretilmesi 
(rPvpA336 ve rPvpA134) ve tanı antijeni olarak 
kullanılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, pvpA336 
ve pvpA134 gen fragmentleri PCR yöntemiyle 
çoğaltılarak, pCold-I bakteriyel ekspresyon 
vektörüne klonlandı. Rekombinant pCold-
MGpvpA336 ve pCold-MGpvpA134 vektörleri ile 
transforme bakteriler IPTG ile indüklenerek 
rekombinant proteinler eksprese edildi. 
Rekombinant proteinlerin ekspresyonu SDS-PAGE 
ve immun-blot analizi ile belirlendi. Anti-HisTag 
monoklonal antikor ile yaklaşık 42 ve 27 kDa 
moleküler ağırlıkta oldukları belirlenen rPvpA336 
ve rPvpA134 proteinleri afinite kromatografi 
yöntemiyle saflaştırıldı. pvpA336 ve pvpA134 
genlerinin DNA dizileri belirlendi ve NCBI-
GenBank Veritabanında yer alan PvpA proteinleri 
amino asit dizilerinden farklı olduğu saptandı. 
Rekombinant proteinlerin immünolojik 
reaktiflikleri Western blot analizi ile pozitif ve 
negatif tavuk serumları kullanılarak belirlendi. 
rPvpA336 proteininin yüksek düzeyde immuno-
reaktif olduğu, bununla birlikte rPvpA134 
proteininin diagnostik amaçla kullanılamayacak 
düzeyde düşük reaktiviteye sahip olduğu belirlendi. 
rPvpA336 proteini spesifik tanı antijeni olarak 
kullanılarak sahada tavuklarda anti-M. 
gallisepticum PvpA antikorlarının tespitine yönelik 
enzimatik hızlı tarama testi (ERIFA)  geliştirildi ve 
doğrulandı.  
 
Anahtar Kelimeler: Mycoplasma gallisepticum, 
rekombinant antijen, PvpA, tanı, saha testi  
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 Bakteriyel bir polisakkarit olan dekstran, 
sukrozdan Leuconostoc, Streptococ ve 
Lactobacillus cinsi bakteriler tarafından 
sentezlenmektedir. Streptococ’lar tarafından sürekli 
olarak sentezlenebilirken Leuconostoc’lar 
tarafından sentezlenebilmesi için ortamda sukrozun 
bulunması gereklidir. 
 Leuconostoc’ların sentezlemiş olduğu 
polisakkaritin, diğer cinslerere ait bakterilerin 

sentezlemiş olduklarından farklı olarak endüstride 
ve tıp da pek çok kullanım alanı bulunmaktadır. 
Kültür süpernatantında sukroz bulunmuş olması 
dekstran üretilmesine neden olmaktadır. Dekstran 
ortam yoğunluğunu arttırdığı için endüstriyel 
açıdan büyük bir öneme sahip olan Leuconostoc 
dekstransukrazının saflaştırılması oldukça 
zorlaşmaktadır. bu problemlerin aşılabilmesi ve bol 
miktarda saf enzim elde edilebilmesi için 
Leuconostoc’ ların konstitütif mutantlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 Çalışmamız kapsamında yerel bitkilerden 
izole edilmiş ve tanılanmış Leuconostoc suşları UV 
radyasyonu ve iki farklı kimyasal mutajen (etil 
metan sülfonat, N-metil-N-nitro-N-nitrosoguanidin) 
kullanarak mutasyona uğratıldı. Mutasyon 
sonrasında elde edilen 600 koloninin süpernatantı 
enzim aktivitesinin tayininde kullanıldı. Enzim 
aktivitesi tayini için ince tabaka kromatoğrafisi 
(TLC) ve Dinitro salikasit metodu (DNS) 
kullanıldı. Konstitütif mutantlar seçilerek enzim 
saflaştırılması ve nitelendirilmesi çalışmalarında 
kullanılmak üzere stoklanmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler: Leuconostoc mesenteroides, 
mutasyon, EMS, NTG  
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Son yıllarda yapılan çalışmalar mikrobiyal 

yaşamın spesifik çevrelerle sınırlı olmadığını, 
mikrobiyal komünitenin yüksek sıcaklık, yüksek 
tuz, asidik ve alkali pH, yüksek basınç gibi 
ortamlarda bulunabileceğini ortaya koymuştur. Bu 
tür ekstrem çevrelerde yaşayan mikroorganizmalara 
ekstremofil adı verilmektedir. Bu ekstrem canlıların 
yüksek tuzda yaşayan üyeleri olan halofiller, 
Kushner’e (1978, 1993) göre sınıflandırılmış ve bu 
sınıflandırmaya göre, 2-5M arasında gelişen ancak 
optimum gelişimleri 3M’ın üzerinde olanlara 
ekstrem halofil denilmiştir. 

PHB (Poli-3-hidroksibütirik asit) biyolojik 
olarak parçalanabilen plastik özelliğinde olup hücre 
içinde granüller halinde depolanmaktadır. PHB 
üretimi günümüzde plastik sektöründe petrol 
kullanımına alternatif bir teknoloji olup doğada kısa 
sürede parçalanabilir olması nedeniyle vazgeçilmez 
bir uygulama haline gelmiştir. Ayrıca yenilenebilir 
enerji kaynaklarından üretilebilmesi de onu 


