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Amaç: Bu çalışmada, gram negatif bir bakteri olan E. herbicola 3466 bakterisinin yabanıl suşu 
ile onun vgb- (Eh[pUC8]) ve vgb+ (Eh[pUC8:15]) rekombinant suşlarının ATP-NAD üretimi, 
hücre büyümesi ve oksijen alımı üzerine etkisini araştırılmıştır. Ayrıca vgb/VHb rekombinant 
sistemin hücreler üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla Transmission Electron Microscop (TEM) 
görüntüleri de elde edilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Bakteriyel üretim için zengin bir besi ortamı olan Luria-Bertani (LB) (pH 
7,0) kullanılmıştır. Besiyerleri 50 ml/150 ml kapasiteli erlenlerde 200 rpm, 37 ºC’de, havalandırma ve 
çalkalama şartlarında çalkalamalı koşullarda yapılmıştır. Bakteri üreme değişimi spektrofotometrik 
olarak izlenmiştir. Bunun için belirlenen kültür fazlarında kültürün optik yoğunluğu 600 nm dalga 
boyunda kaydedilmiştir. ATP ve NAD ölçümleri HPLC ile yapılmıştır. Hücrelerin oksijen alımı 
5300 Biological Oxygen Monitor’ü kullanılarak tespit edilmiştir. Bakterilerin mikroskobik analizi 
TEM’de yapılmıştır. 

Bulgular: Genel olarak her üç suştaki ATP üretiminin özellikle 24.saatten sonra zamana bağlı 
olarak azalış gösterdiğini söylemek mümkündür. Kültürün ileri fazında (24. saatte) vgb+ ve vgb- 
suşundaki hücre içi ATP miktarı, maksimum değere ulaşmıştır ve kültürün daha sonraki safhalarında 
giderek azalmıştır. 24.saatte vgb+ ve vgb- suşlarının ürettiği ATP ve NAD miktarları 72.saate 
göre sırasıyla 4,2 ve 3 kat azalış göstermiştir. Diğer taraftan yabanıl suştaki üretim ise 10 kat 
azalmıştır. E. herbicola ve bu bakterinin rekombinant suşlarının oksijen kullanım karakteristikleri 
karşılaştırıldığında, vgb+ ve vgb- rekombinantların üç kültür fazında da konakçı hücreye göre daha 
fazla oksijen tükettiği görülmüştür. Kültürün erken fazlarında E. herbicola’nın yabanıl suşunun 
ortam canlı hücre sayısının rekombinant suşlardan daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. TEM 
görüntülerine bakıldığında yabanıl suş ile rekombinant suşlar arasında büyülük bakımından bir 
farklılık olduğu, aynı büyütmedeki rekombinant hücrelerin hacimsel olarak yabanıl suşa göre daha 
küçük olduğu görülmüştür.

Sonuç ve Tartışma: VHb oksijenin sınırlı olduğu koşullar altında daha çok sentezlenirken, tamamen 
oksijensiz koşullarda sentez durmaktadır. E. herbicola’da oksijenle regüle olan metabolitlerin 
sentezinin gerçekleşebilmesi için kritik seviyede bir oksijene gereksinim vardır. Çünkü bu 
koşullarda, vgb regüle eden global regülatör faktörler olan FNR ve cAMP reseptör protein (CRP) 
indüklenmektedir. 37ºC’de vgb+ rekombinant suşunda ATP ve NAD üretiminin daha fazla olduğu 
belirlenmiştir. Bu durum bize gerek ATP üretiminde gerekse NAD üretiminde diğer suşlara göre 
VHb sentezi yapan suşun daha avantajlı olduğunu ortaya koymuştur.H. Liu, et al., A Simple and 
Rapid Determination of ATP, ADP and AMP Concentrations in Pericarp Tissue of Litchi Fruit 
by High Performance Liquid Chromatography,. Food Technol. Biotechnol.,, 2006. 44(4): p.531-
534.Geçkil, H., Effect of bacterial hemoglobin on microorganisms and butanediol production by 


