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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 
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DNS yöntemiyle diğer iki parametre arasında 
önemli bir ilişki tespit edilememiştir. Bu sonuçlar 
ışığında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yayılış 
gösteren Coleoptera grubu zararlı böceklere karşı 
kullanılabilecek kitinaz pozitif bakterilerin 
seçilmesi için M9-kitin agar difüzyon yönteminin 
kullanılması en hızlı ve ucuz yöntem olacaktır. 
Ayrıca elde edilen en aktif izolatların ise 
biyoteknolojik amaçla kullanılabilecek yüksek 
kitinaz aktivitesi gösteren S. marcescens izolatları 
olduğu dikkat çekicidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Coleoptera, kitinaz, 
entomopatojen bakteriler   
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Bakülovirüsler biyolojik mücadele, virüs 
replikasyonu, gen ekspresyonu ve gen terapisi 
alanlarındaki yoğun kullanımları bakımından çok 
ilgi çekici araştırma materyalleri haline 
gelmişlerdir. Bu virüsler böcek konaklarında ve bu 
konaklardan geliştirilmiş hücre kültürlerinde in 
vitro olarak üretilebilmektedirler.   

Bu çalışmada, Malacosoma neustria L. 
(Yüzük kelebeği, Lepidoptera: Lasiocampidae)’dan 
elde edilmiş bir bakülovirüs olan Malacosoma 
neustria nükleopolihedrovirüs (ManeNPV)’ünün, in 
vitro konak spektrumu belirlenmiştir. Bunun için ilk 
olarak ManeNPV ile enfekte edilmiş M. neustria 
larvalarından ekstrasellüler virüsleri ihtiva eden 
hemolenfler toplandı.  In vitro replikasyon 
denemeleri, steril hemolenf ile enfekte edilen 
Md203 hücrelerinde gerçekleştirildi.  İlk enfeksiyon 
çalışmasından sağlanan ekstrasellüler virüslerden 
plak saflaştırması yapıldı ve elde edilen saf virüs 
daha sonraki replikasyon çalışmalarında kullanıldı.  
Md203 hücre şusunun, plak saflaştırılmış 
ManeNPV’ye karşı duyarlı olduğu virüsün 
sitopatolojisi (CPE), inklüzyon yapı (PIB) oluşumu, 
ekstrasellüler virüs üretimi,  viral DNA 
replikasyonu ve viral proteinlerin sentezi gibi 
replikasyonal özelliklerinin belirlenmesiyle ortaya 
konuldu. Enfeksiyonda, bakülovirüsler için 
belirleyici özellikler olan enfekte hücrelerin 
streslenmesi, irileşmesi, granülleşmesi, kararması 
gibi sitopatik etkiler tespit edildi.  Viral DNA 
replikasyonu enfeksiyondan 24 saat sonra 
gerçekleşirken, ilk PIB oluşumu enfeksiyondan 36 

saat sonra görüldü.  Enfeksiyondan 96 saat sonra 
ekstrasellüler virüs üretimi yaklaşık 103 kat artarak 
yaklaşık 1.2 x 107 pfu/ml konsantrasyona ulaştı.   
 
 Anahtar Kelimeler: Bakülovirüs, hücre kültürü, 
konak spektrumu, Malacosoma neustria.  
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Türkiye’nin batısındaki bazı kaplıcalardan 

alınan su ve çamurlu su örneklerinden, birbirleriyle 
yakından ilişkili termofilik basil formundaki 
bakteriler izole edildi. İzole edilen izolatlar, 
morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal ve bazı 
genetiksel özellikleri açısından incelendiler. 16S 
rRNA gen analizi sonuçlarına göre, 11 izolatın 
Geobacillus pallidus’a %99 benzerlik gösterdiği, 
diğer 5 izolatın da %97 ve üzerinde Geobacillus’un 
diğer türlerine benzediği belirlendi. Fenotipik 
karakterlerine ve 16S rRNA gen sekans analizi 
sonuçlarına göre, izole edilen 16 izolatın 
Geobacillus cinsine ait olduğu belirlendi.  

Geobacillus cinsinde recN dizin 
benzerliklerinin DNA:DNA hibridizasyonu 
sonuçlarıyla tutarlılık gösterdiği önerildiğinden, 
genom benzerlik seviyelerini ortaya koymak 
amacıyla DNA:DNA hibridizasyonu yerine, 16 
izolatın recN dizin analizi yapılmıştır. 

16S rRNA gen analizinin sonuçlarına göre 
Geobacillus pallidus’a %99 benzerlik gösteren 11 
izolatın recN dizinleri açısından analizi sonucunda, 
bu 11 izolattan 6’sının Geobacillus 
stearothermophilus türüne ait suşlar, 5’inin ise 
Group 3’e ait suşlar olduğu belirlenmiştir.  

16S rRNA gen analizinin sonuçlarına göre, 
Geobacillus’un diğer türlerine %97 ve üzerinde 
benzerlik gösteren 5 izolatın recN analizi sonucuna 
göre ise, 3’ünün Geobacillus staerothermophilus 
türüne, 2’sinin de Group 3’e ait suşlar olduğu 
olduğu belirlendi. 

Bu sonuçlara göre recN geninin 
Geobacillus pallidus türü hariç Geobacillus’un 
diğer türleri için kullanılabilineceği belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Geobacillus, 16S rRNA, recN  
 
 
 
 
 
 


