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Anahtar Kelimeler: Geobacillus sp.  7.1, termofilik 
alkalen,  ksilanaz 
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Anoxybacillus sp. 13K Bakterisinden Termofilik 

rabinofuranosidaz Geninin Klonlanması, 
Ekspresyonu ve Karekterizasyonu 

Pınar YEŞİLGİL1, Kadriye İNAN2, Murat 
KAÇAĞAN2, Sabriye ÇANAKCİ2, Ali Osman 

BELDÜZ2 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Fen Edebiyat 
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 53100, Rize 

2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 61080, Trabzon 

 
Aydın Alangüllü kaplıcasından termofilik 

yeni bir Anoxybacillus sp. 13 k bakterisi izole 
edildi. Yürütülen çalışmalarla bu yeni izolatın 
arabinofuranosidaz enzimine sahip olduğu 
belirlenmiştir. 

Yapılan bu çalışma neticesinde 
Anoxybacillus sp. 13K suşunun arabinofuranosidaz 
geni dejenerat iki adet primer kullanılarak genomik 
DNA’dan coğaltıldı ve pGEM-T Easy vektorüne 
klonlanarak sekans ettirildi. Elde edilen bu 
bölgeden yola çıkılarak genin tüm sırasının elde 
edilmesi amacıyla invers PCR primerleri dizayn 
edilip genin tüm sırası elde edildi.  

Gen, pET-28a vektörünün NdeI ve HindIII 
bölgesine His-Taq kuyruk içerecek şekilde 
klonlanarak E. coli BL21 (DE3) hücrelerine 
transforme edildi. Protein T7 promotoru altında 
IPTG ile indüklenerek üretildi ve Promega His Taq  
protein saflastırma kiti kullanılarak saflaştırıldı. Saf 
enzim ile tüm karakterizasyon işlemleri 
gerçekleştirildi. Rekombinant enzimin 
karakterizasyonunda, p-nitrofenil α-L-
arabinofuranoside substrat olarak kullanıldı. 
Enzimin aktivitesi 50 mM fosfat tamponu içinde 
hem spektrofotometrik olarak hem de native jelde 
florojenik olarak gösterildi. 

 
Anahtar Kelimeler: Anoxybacillus sp. 13K, 
Termofilik Abf, p-nitrofenil α-L-arabinofuranoside 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PM 142 
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 Önemli çevresel kirleticiler olan benzen, 
CDNB, ksilen ve toluen gibi aromatik maddeler, 
toksisitelerinden dolayı doğal biyolojik 
populasyonlar ve çevre için önemli risk 
oluşturmaktadır. Bu maddelerin bakteriyel yıkımı 
üzerine yapılan çalışmaların pek çoğunda zengin 
ortam kullanılmış ve etkin olarak bu tip aromatik 
maddelerin bütün bileşenlerini yıktığı bilinen 
herhangi bir bakterinin saf suşunun olmadığı 
belirlenmiştir. Bu çalışmada Pseudomonas 
aeruginosa ve onun Vitreoscilla hemoglobin (VHb) 
geni (vgb) kopyalanmış rekombinant suşu (PaJC) 
kullanılarak, aromatik maddelerin biyolojik yıkımı 
ve biyokütle miktarına olan etkisi karşılaştırılmalı 
olarak çalışılmıştır. Aromatik bileşiklerin 
mikrobiyal yıkımında oksijenin sınırlayıcı rol 
oynaması nedeniyle kullandığımız ve oldukça etkili 
bir oksijen alım sistemi olan VHb’inin bu bakteriye 
benzoik asit ve ksilen içeren bazı ortamlarda P. 
aeruginosa’ya göre daha hızlı üreme özelliği 
kazandırdığı gözlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Bakteriyel hemoglobin, 
Pseudomonas aeruginosa, aromatik madde yıkımı  
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 Bu çalışmada Karadeniz’in kuzeydoğu 
sahilinden sağlanan deniz suyundan izole edilen 43 
koliform bakterinin çeşitli antibiyotik gruplarına 
karşı hassasiyetleri disk difüzyon yöntemiyle 
belirlendi. Bir veya daha fazla sayıda antibiyotiğe 
karşı dirençli 18 izolatta polimeraz zincir 
reaksiyonu (PZR) ile sınıf 1 ve sınıf 2 integron gen 
kasetleri araştırıldı. Ampisilin, tetrasiklin, 
kloramfenikol, streptomisin, trimetoprim ve 
sulfametoksazole karşı dirençli iki Escherichia coli 
izolatının birinin 2.0-kbp büyüklüğünde sınıf 1 
integron gen kaseti ve diğerinin 2.2-kbp 


