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çürüklüğü simptomlarını gösteren bitkilerden 
izolasyonlar yapılmıştır. Bu çalışmalarda kavunda 
22 adet F. oxysporum, 12 adet F. solani ve 9 adet F. 
moniliforme izolatı; karpuzda 11 adet F. 
oxysporum, 4 adet F. solani, 12 adet F. moniliforme 
izolatı; patlıcanda 3 adet F. oxysporum ve F. solani 
izolatları, domateste ize 34 adet F. oxypsorum ve 12 
adet F. solani izolatı belirlenmiştir.  

Kavun, karpuz ve domatesten izole edilen 
FOM, FON, FOL ve FORL izolatları Vejetatif 
Uyumluluk Grupları (VCG) analizi ile 
sınıflandırılmıştır. FON izolatları VCG 0138 I ve 
VCG 0135, FOL VCG 0030, FORL VCG 0090 II 
ve VCG 0091 I olarak belirlenmiştir. Karpuzdan 
elde edilen F. oxysporum izolatları herhangi bir 
VCG ile karakterize edilememiştir.  

FOL ve FORL izolatları mikrosatellit 
DNA primerleri kullanılarak karşılaştırılmış, 
polimorfik bantlar gözlenmesine rağmen, satellit 
bölgelerin bu izolatların ayrımında 
kullanılabilirliğinin zayıf olduğu belirlenmiştir.  
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Fenil alkol ilaç yapımında kullanılan bir 

şiral alkoldür. Farklı bitkisel numunelerden izole 
edilen 10 Alternaria alternata strainleri 
asetofenonun fenil alkole indirgenmesi için 
çalışıldı. A. alternata strainlerinin üretiminde ve 
indirgenme reaksiyonlarında glukoz, maya ekstraktı 
ve koç bonuzlarından hazırlanan pepton kullanıldı. 
A. alternata EBK-4 izolatı asetofenonun asimetrik 
indirgenmesi için en etkili biyokatalist olduğu 
bulundu. A. alternata EBK-4 straini ile yapılan 
çalışmalarda %100 oranlarında dönüşümler ve > 
%99’ a varan selektivite elde edildi. Asetofenon ve 
türevlerinin asimetrik indirgenmesinde kullanılan 
metot basit reaksiyon şartlarını içermektedir. Bu 
araştırmayla ortaya konulan yöntemin, diğer önemli 
şiral alkollerin sentezinde de kullanılabilirliği 
araştırılmalıdır. 
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Demir tüm organizmaların yaşamı için 
gerekli elementtir. Demir fotosentez, azot 
bağlanması, DNA biyosentezi, solunum, oksijen 
taşınması, H2 üretimi ve tüketimi, gibi çok önemli 
biyolojik proseslere katılır. Bakterilerin büyük 
çoğunluğu demiri hücre depo proteinleri içinde 
depo eder. Depo proteinler, hücre dışı demir desteği 
azaldığında hücre büyümesinin devamı için hücreye 
demir sağlar. Tüm organizmalarda 3 tip demir depo 
proteini bulunur; Ökaryotlarda da bulunan ferritin, 
yalnızca bakterilerde bulunan bakterioferritin ve 
yalnızca prokaryotlarda bulunan dps proteini. Hem 
ferritin hem de bakterioferritin 24 aynı alt üniteden 
meydana gelmiştir ve ünite başına her alt birim 
2000-5000 demir atomu biriktirebilir. Dps ise 
yalnızca 250 demir atomu bağlayabilir. 
Bakterioferritin (bfr) çok önce tanımlanmış bir 
protein olmasına karşın fizyolojik fonksiyonu 
belirsizdir.  
 Bu çalışmada farklı demir 
konsantrasyonlarında E. coli yabanıl strain ile bfr 
mutantlarının  büyüme özellikleri karşılaştırılarak 
bfr’ın fizyolojik rolü araştırılmıştır. Çalışmada, 
yabanıl E. coli ve bfr mutanlarının yüksek demir 
konsantrasyonuna, H2O2’e karşı tepkileri test 
edilmiştir. Ek olarak, çalışmadaki strainlerin 
demirce doyurulmasından sonra, demir açlığında ki 
büyüme özellikleri de incelenmiştir. Bfr’ın demir 
gibi fosfat bağlama özelliğinden dolayı benzer 
testler fosfatla da yapılmıştır.  
 Bakterilerin büyüme özellikleri zamana 
bağlı olarak spektrofotometrik ölçümlerle 
belirlenmiştir. Hücre içi bfr protein varlığı SDS-
PAGE protein jellerinde görüntülenmiştir. H2O2 
toksik aktivitesi disk duyarlılık yöntemi ile test 
edilmiştir.  
 Yabanıl E. coli straini ve bfr mutantları 
yüksek demir konsantrasyonuna ve H2O2 
toksitesine karşı benzer sonuçlar vermiştir. Demir 
gibi fosfatla yapılan çalışmalardan benzer sonuçlar 
elde edilmiştir. Sonuç olarak bakteroferritin, E. coli 
strainlerinde yüksek demir ve H2O2 toksitesine 
karşı etkin bir role sahip olmadığı ve depo edilen 
demirin hücrenin açlık durumunda bfr- 
strainlerinden farklı olarak hücre büyümesini 
desteklemediği görülmüştür. Ancak, hücre içi demir 
girişinden sorumlu fur geni, yüksek demir 
konsantrasyonlarında demir alımını engelliyor 
olabilir. Bu nedenle hem fur hem de bfr çift mutanlı 
strainlerle çalışmak bulguları güçlendirebilir.  
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