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gerçekleştirebildiği ve DIG-dUTP ile doldurabildiği 
gözlendi.   
 
Anahtar Kelimeler:  DNA polimeraz I, KDdNTP, 
kpol, KDDNA ve DIG-dUTP  
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İlk defa 2001 yılında Ellis ve ark. 

tarafından kullanılan Recombineering (recombinant 
mediated genetic engineering) (rekombinant aracılı 
genetik mühendisliği) terimi; rekombinant DNA 
oluşturmak için yeni geliştirilmiş in vivo bir tekniği 
ifade etmektedir. 

DNA modifikasyonunun özel restriksiyon 
bölgelerinin elde edilebilirliğine bağlı olarak 
gerçekleştirilebildiği klasik genetik mühendisliği 
metotları ile karşılaştırıldığında, bu metodun en 
büyük avantajı uygun pozisyonda restriksiyon 
bölgelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmasıdır. 
Genetik mühendisliği sistemleri nükleazların 
parçalaması nedeniyle lineer DNA’yı Escherichia 
coli içine başarılı şekilde yerleştirememektedir. 
Ancak ssDNA’nın, E.coli nükleazını inhibe eden 
Red proteinleri varlığında homolog 
rekombinasyonu sonrası replikasyon fonksiyonu 
inhibe edilmiş ama Red fonksiyonları bulunan 
defektli λ profaj inşa edilmiştir. Sonuçta bu profajı 
içeren hücrelerde homolog rekombinasyon temelli 
yeni genetik dizilerin oluşturulması 
gerçekleştirilebilmiştir. Bundan yararlanan 
Datsenko ve Wanner (2000) E. coli kromozomunda 
40 farklı değişiklik yapmıştır.  

Bugün farklı çalışmalarda yaygın olarak 
kullanılmaya başlanan λ Red rekombinasyon 
sistemi Streptomyces coelicolor mutajenezi için de 
kullanılmaktadır. Yöntemin S. coelicolor 
mutajenezinde kullanımı temel olarak; kozmid 
(supercos I) üzerinde yer alan kromozomal dizinin, 
39 nt’lik homolog uzantılar içeren PCR ile 
çoğaltılmış seçici markır ile yer değiştirmesine 
dayanır. Bu yöntem kullanılarak S. coelicolor M145 
üzerinde istenen genlerin mutasyonu 
gerçekleştirilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: λ Red rekombinasyon sistemi, 
homolog rekombinasyon, S. coelicolor mutajenezi.  
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               Kitin selülozdan sonra en fazla bulunan 
ikinci polisakkarit olmasının yanı sıra doğada 
bulunan en dayanıklı polisakkarittir. Böceklerin 
büyük çoğunun peritrofik membran yapısında 
protein-karbonhidrat matriksine gömülü olarak, 
bitki paraziti mantarların hücre duvarlarında ve 
zararlı nematodların yapısında bulunan önemli bir 
yapısal bileşendir. Kitinaz, böceklerin bakterilere ve 
onların toksinlerine karşı mekanik bir bariyer olan 
peritrofik membran yapısındaki kitin polimerlerini 
parçalayarak, bakteriler tarafından salgılanan diğer 
toksinlerin ve bağırsakta o anda bulunan zararlı 
maddelerin endotelyal hücrelere ulaşmasını 
kolaylaştırıp patojenik etki göstermektedir. Bu 
yıkım büyük miktarlarda olduğu zaman zararlı 
böceklerin direkt olarak ölümüne sebep olabilir. Bu 
açıdan entomopatojenik bakterilerin salgıladıkları 
kitinazlar, sahip oldukları patojenite nedeni ile 
biyolojik mücadelede kullanılan enzimlerin başında 
gelmektedirler. 
               Bu çalışmada Karadeniz Bölgesinde 
yaygın olarak bulunan Coleoptera gurubu zararlı 
böceklerin mikrobiyal floralarında bulunan 
entomopatojenik ve normal flora bakterilerinin 
kitinaz üretim profili ve kısmen de aktiviteleri tespit 
edilmiştir.  Kullanılan bakterilerin (108 izolat) şu 
ana kadar büyük çoğunluğunun identifikasyonları 
ve patojenite çalışmaları tamamlanmıştır.   
                Bu bakterilerin kitinaz profilleri 
konvansiyonel (KTA: Kitinaz Tespit Agar) ve 
moleküler (Dejenerat primerler: GA1F, GA1R) 
yöntemlerle tespit edilmiştir. Bakterilerin sahip 
oldukları kitinazların aktivitelerini belirlemede ise 
iki değişik yöntem kullanılmıştır. M9-kitin agar 
difüzyon yönteminde koloni etrafındaki zonların 
boyutları değerlendirildi. Diğerinde ise kitinaz 
aktivitesi DNS (dinitrosalisilik asit) yöntemiyle,  
kitin polimerlerinden ayrılan glukoz miktarları 
spektrofotometrik olarak tayin edildi (Spectra Max 
M2, Microplate Reader).   
               Yapılan istatistik çalışmaları sonucunda: 
Coleoptera grubuna ait böceklerden izole edilen 
108 adet bakterinin % 21,3’ünde (23 izolat) kitinaz 
aktivitesi tespit edilmiş; M9-kitin agar difüzyon 
metodu ile elde edilen kitinaz aktivitesi sonuçları ile 
bakterilerin insektisidal aktiviteleri arasında çok 
güçlü bir ilişki (R2: 0,96) tespit edilmiş; Ancak 


