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profilleme analizlerinde anlamlı sonuçlar yakalama şansını azaltmaktadır. Yapılan biyoenformatik 
analizle, Arabidopsis arraylerinin Brassica genlerinin geniş çaptaki ekspresyonunun ölçümünde 
başarısız olabileceği ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türler arası hibridizasyon, mikroarray, Arabidopsis, Brassica, BLASTN

Teşekkür: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliğinin 
2192 numaralı projesi ile desteklenmiştir. 
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Amaç: Bu çalışmada, artan konsantrasyondaki kadmiyum (Cd) (0.1-200 mg/L) uygulamasının, 
ağır metal stresinde belirleyici olan serbest poliaminlerin düzeyine ve lakkaz aktivitelerine olan 
etkisi beyaz çürükçül funguslardan Trametes (Coriolus) versicolor ve Funalia trogii ‘ de 6. ve 15. 
günlerde araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, Basidiomycetes sınıfına dahil olan beyaz çürükçül 
funguslardan Funalia trogii ATCC 200800 ve Trametes versicolor ATCC 200801 kullanılmıştır. 
Fungus peletleri, 250 ml’lik erlenlerde 100 ml Sabouraud Dekstroz Broth (SDB) içeren ortamlara 
homojenize edilmiş fungus kültürlerinden 2 ml ekilerek 300C ve 150 rpm’de 5 gün inkübe edilerek 
hazırlanmıştır. Farklı konsantrasyonlarda (0.1, 1, 10, 50, 100 and 200 mg/L) CdCl
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temel ortam (STO) kültür ortamlarına hazırlanmış fungus peletleri transfer edilerek aynı koşullarda 
inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyonun 6. ve 15. günlerinde peletlerde serbest poliamin düzeyleri 
ve ekstrasellüler sıvıda lakkaz aktiviteleri belirlenmiştir. Poliamin Analizleri: Serbest poliamin 
düzeyleri dansillenmiş örneklerde HPLC ile tespit edilmiştir. Lakkaz Aktivitesi: 1 unit enzim, 1 
µmol ABTS’yi 1 dakikada okside eden enzim miktarı olarak belirlenmiştir.

Bulgular: Spermidin (Spd) her iki beyaz çürükçül fungusta da en yoğun bulunurken, Spm ve 
Put sadece eser düzeyde bulunmuş ya da belirlenememiştir. En yüksek Spd düzeyi 1 mg/L Cd 
uygulanan 15 günlük inkübasyon süresindeki T. versicolor ve F. trogii ‘ de sırasıyla 1952.05 µg/
KMA; 2391.54 µg/KMA olarak tespit edilmiştir. Her iki türdeki lakkaz aktivitesi özellikle 15 
günlük kültürlerde kendi kontrollarına göre önemli düzeyde artış göstermiştir. En yüksek lakkaz 
aktivitesi 100 mg/L Cd uygulanan 15 günlük T. versicolor örneklerinde kontrol grubuna göre 19.40 
kat daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, kadmiyum uygulanan T. versicolor ve F. trogii kültürlerinde 
serbest Spd düzeyi ve lakkaz aktivitesinde artış olduğunu göstermiştir. Cd stresi altındaki T. 
versicolor ve F. trogii ‘de serbest Spd düzeyi ve lakkaz aktivitesindeki artış ağır metal stresi ile 
mücadelede rollerinin olabileceği fikrini vermiştir.
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Anahtar Sözcükler: Kadmiyum, poliaminler, lakkaz, beyaz çürükçül fungus

Teşekkür: Bu çalışma İnönü Üniversitesi Araştırma Fonu (Proje no:2008/56) tarafından destek-
lenmiştir. 
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Amaç: Bu çalışmada önemli bir vitamin olan A vitaminin üretiminde VHb hemoglobin geninin 
etkisini araştırılmıştır. Bu amaçla farklı kültür koşullarında farklı inkübasyon zamanlarından gelen 
E. herbicola bakterisinin yabanıl suşu ve onun vgb+ rekombinant suşu E. herbicola [pUC8:15], 
E. herbicola [pUC8] ile vgb-suşunun A vitamininin hücre içi ve hücre dışı üretim karakteristikleri 
karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: A vitamininin bakteriyel üretimi için zengin bir besi ortamı olan Luria-
Bertani (LB) (pH 7,0) ortamı kullanılmıştır. A vitamininin tayini Shimadzu DGU- 20A

5
 HPLC 

cihazı ile ölçülmüştür. A vitaminin tayini 326 nm dalga boyunda yapılmış ve mobil faz olarak 1Lt 
diklorometan, 350 ml asetonitril, 350 ml metanol, 8 ml 20 mM amonyum asetat kullanılmıştır. 

Bulgular: LB ortamında, E. herbicola’nın rekombinant suşu ile yabanıl tip suşu kıyaslandığında, 
hücre dışı Vitamin A miktarında önemli bir artış olduğu saptanmıştır. Hücre içi Vitamin A miktarı; 
sırası ile yabanıl tipe göre, E. herbicola [pUC8:15]’te 15 kat, E. herbicola [pUC8] de ise 3 kat daha 
fazla olduğu görülmektedir. 

Sonuç: Hücre içi ve hücre dışı (kültür ortamına salınan) Vitamin A üretimi özellikle 48. saatte 
daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu durum bize, VHb geninin regülasyonu sonucunda yabanıl 
ve rekombinant suşların kültürün sekonder fazında hücre dışı A vitamini üretimini pozitif yönde 
etkilediğini göstermiştir. 

Catignani, G., Simultaneous determination of retinol and α-tocopherol in serum of plazma by liquid 
chromatography,. Clin Chem, 1983. 2914: p. 708-712.

Anahtar Kelimeler: Vitreoscilla hemoglobini, Erwinia herbicola, A vitamini.

Teşekkür: HPLC analizinde laboratuar imkânlarını kullanmamızı sağlayan Fırat Üniversitesi 
Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç Dr. Mustafa KARATEPE’ye teşekkür ederiz.


