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kuruluş tarafından düzenli olarak yapılması halk 
sağlığı için önem taşımaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Koliform,Aeromonas, 
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Bitki hücre duvarından en iyi şekilde 

faydalanabilen herbivor olan ruminant hayvanlar 
doğadaki en karmaşık mikrobiyal ekosistemlerden 
birisini içermektedir. Bu ekosistem içerisinde yer 
alan anaerobik funguslar en dirençli bitki hücre 
duvar polimerlerini bile parçalayabilecek enzimlere 
sahiptir. Bu enzimler içerisinde ksilanaz enzimi 
önemli bir yere sahiptir. Bu amaçla çalışmada izole 
edilen Neocallimastix sp. GMLF1’den PZR ile 
ksilanaz enzimini kodlayan gen çoğaltılıp, pCT 
vektöre klonlanarak Escherichia coli’ye 
aktarılmıştır. Klonlanan genin sekans analizi 
sonucunda “Glikozil Hidrolaz 11” ailesine ait bir 
katalitik bölge içerdiği bulunmuştur. Bu genin 
kodladığı enzimin optimum sıcaklığı ve optimum 
pH’sı tespit edilmiştir. Gen, pIL253 vektörü 
yardımı ile endüstriyel bakımdan önemli bazı laktik 
asit bakterilerine aktarılmıştır. GMLF1’in ve 
klonlanan geni taşıyan rekombinant bakterilerin 
hücre içi ve hücre dışı ksilanaz aktiviteleri 
ölçülerek, bu genin farklı laktik asit bakterilerinde 
ekspresyon düzeyleri tespit edilmiştir. 
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Açlık stresi deniz suyu gibi sucul 

çevrelerde bakterilerin yaşamını etkileyen önemli 

faktörlerden birisidir. Bakteriler bu strese karşı 
koyabilmek için bir çok global düzenlemeye 
sahiptirler ve porin proteinleri bu düzenlemelerden 
birisidir. Çalışmada filtre-otoklav edilerek steril 
edilmiş deniz suyunda bakteri örnekleri 15 gün 
37°C de inkübasyona tabii tutulmuştur. Yabani tip 
E. coli ve ompR, envZ, rpoS, hns ve pta mutantları 
kullanılarak, bu mutasyonların açlık stresinde 
OmpC ve OmpF porin sentezi üzerine rolleri 
araştırılmıştır. 15. gün sonunda ortama karbon 
kaynağı olarak glukoz, azot kaynağı olarak ise 
amonyum sülfat ilave edilmiştir. ß-Galaktosidaz 
ölçümleri sonunda elde edilen veriler tekrarlanmış 
ölçümlü ko-varyans analizi yapıldığı zaman, açlık 
stresinde rpoS mutant E. coli’de yabani tip E. 
coli’ye göre oldukça yüksek OmpF sentezi 
görülmüş, dolayısı ile deniz suyunda yaşayan E. 
coli’nin OmpF porin sentezinde baskılayıcı rolü 
olduğu belirlenmiştir. Bu analize göre pta ve hns 
mutasyonunun OmpF sentezinde rolü olmadığı 
tespit edilmiştir. envZ mutantında ise yabani tipe 
göre OmpF sentezinde azalma olmuş dolayısı ile 
deniz suyunda OmpF sentezi için EnvZ’nin pozitif 
rolü ortaya konmuştur. OmpC sentezinin ise pta 
mutasyonunda yabani tip E. coli’ye göre oldukça 
yüksek oranda sentezlendiği görülmüş, bu sonuçtan 
açlık stresinde AcP eksikliğinin OmpC sentezini 
oldukça arttırdığı ve AcP’ın varlığının OmpC 
sentezini baskıladığı belirlenmiştir. rpoS ve envZ 
mutantlarında ise yabani tip E. coli’ye göre OmpC 
sentezinin oldukça azaldığı görülmüştür. Bu 
nedenle RpoS ve EnvZ’nin deniz suyunda açlık 
stresinde yaşayan E. coli’nin OmpC sentezi için 
gerekli olduğu tespit edilmiştir. HNS 
mutasyonunun ise OmpC sentezini tam olarak 
etkilemediği, hafifçe artışa neden olduğu ancak 
önemli görülemeyeceği tespit edilmiştir. Deniz 
suyuna Amonyum kaynağı ilave edildiği zaman 
yabani tip, envZ, pta, ve hns mutantlarında OmpF 
sentezinde herhangi bir değişim görülmezken, rpoS 
mutasyonunda OmpF sentezinin arttığı 
görülmüştür.  OmpC sentezinde ise yine yabani tip 
E. coli ve envZ, rpoS ve hns de değişim 
görülmemişken pta mutantında artış tespit 
edilmiştir. Ortama glukoz ilave edildiği zaman ise 
bütün yabani tip ve mutantlarda hem OmpF hemde 
OmpC sentezinin azaldığı belirlenmiştir. Ancak 
OmpC sentezinde en fazla azalmanın pta 
mutantında, OmpF sentezinde ise rpoS mutantında 
olduğu belirlenmiştir. 
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