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membranına tutunarak o bölgede bakteri 
kolonizasyonunu sağlayarak, enfeksiyonu 
başlatırlar. Bu çalışmada, M. gallisepticum’a özgü 
PvpA adezin proteini ve bunun 134 aminoasitlik 
kısmının rekombinant protein olarak üretilmesi 
(rPvpA336 ve rPvpA134) ve tanı antijeni olarak 
kullanılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, pvpA336 
ve pvpA134 gen fragmentleri PCR yöntemiyle 
çoğaltılarak, pCold-I bakteriyel ekspresyon 
vektörüne klonlandı. Rekombinant pCold-
MGpvpA336 ve pCold-MGpvpA134 vektörleri ile 
transforme bakteriler IPTG ile indüklenerek 
rekombinant proteinler eksprese edildi. 
Rekombinant proteinlerin ekspresyonu SDS-PAGE 
ve immun-blot analizi ile belirlendi. Anti-HisTag 
monoklonal antikor ile yaklaşık 42 ve 27 kDa 
moleküler ağırlıkta oldukları belirlenen rPvpA336 
ve rPvpA134 proteinleri afinite kromatografi 
yöntemiyle saflaştırıldı. pvpA336 ve pvpA134 
genlerinin DNA dizileri belirlendi ve NCBI-
GenBank Veritabanında yer alan PvpA proteinleri 
amino asit dizilerinden farklı olduğu saptandı. 
Rekombinant proteinlerin immünolojik 
reaktiflikleri Western blot analizi ile pozitif ve 
negatif tavuk serumları kullanılarak belirlendi. 
rPvpA336 proteininin yüksek düzeyde immuno-
reaktif olduğu, bununla birlikte rPvpA134 
proteininin diagnostik amaçla kullanılamayacak 
düzeyde düşük reaktiviteye sahip olduğu belirlendi. 
rPvpA336 proteini spesifik tanı antijeni olarak 
kullanılarak sahada tavuklarda anti-M. 
gallisepticum PvpA antikorlarının tespitine yönelik 
enzimatik hızlı tarama testi (ERIFA)  geliştirildi ve 
doğrulandı.  
 
Anahtar Kelimeler: Mycoplasma gallisepticum, 
rekombinant antijen, PvpA, tanı, saha testi  
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 Bakteriyel bir polisakkarit olan dekstran, 
sukrozdan Leuconostoc, Streptococ ve 
Lactobacillus cinsi bakteriler tarafından 
sentezlenmektedir. Streptococ’lar tarafından sürekli 
olarak sentezlenebilirken Leuconostoc’lar 
tarafından sentezlenebilmesi için ortamda sukrozun 
bulunması gereklidir. 
 Leuconostoc’ların sentezlemiş olduğu 
polisakkaritin, diğer cinslerere ait bakterilerin 

sentezlemiş olduklarından farklı olarak endüstride 
ve tıp da pek çok kullanım alanı bulunmaktadır. 
Kültür süpernatantında sukroz bulunmuş olması 
dekstran üretilmesine neden olmaktadır. Dekstran 
ortam yoğunluğunu arttırdığı için endüstriyel 
açıdan büyük bir öneme sahip olan Leuconostoc 
dekstransukrazının saflaştırılması oldukça 
zorlaşmaktadır. bu problemlerin aşılabilmesi ve bol 
miktarda saf enzim elde edilebilmesi için 
Leuconostoc’ ların konstitütif mutantlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 Çalışmamız kapsamında yerel bitkilerden 
izole edilmiş ve tanılanmış Leuconostoc suşları UV 
radyasyonu ve iki farklı kimyasal mutajen (etil 
metan sülfonat, N-metil-N-nitro-N-nitrosoguanidin) 
kullanarak mutasyona uğratıldı. Mutasyon 
sonrasında elde edilen 600 koloninin süpernatantı 
enzim aktivitesinin tayininde kullanıldı. Enzim 
aktivitesi tayini için ince tabaka kromatoğrafisi 
(TLC) ve Dinitro salikasit metodu (DNS) 
kullanıldı. Konstitütif mutantlar seçilerek enzim 
saflaştırılması ve nitelendirilmesi çalışmalarında 
kullanılmak üzere stoklanmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler: Leuconostoc mesenteroides, 
mutasyon, EMS, NTG  
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Son yıllarda yapılan çalışmalar mikrobiyal 

yaşamın spesifik çevrelerle sınırlı olmadığını, 
mikrobiyal komünitenin yüksek sıcaklık, yüksek 
tuz, asidik ve alkali pH, yüksek basınç gibi 
ortamlarda bulunabileceğini ortaya koymuştur. Bu 
tür ekstrem çevrelerde yaşayan mikroorganizmalara 
ekstremofil adı verilmektedir. Bu ekstrem canlıların 
yüksek tuzda yaşayan üyeleri olan halofiller, 
Kushner’e (1978, 1993) göre sınıflandırılmış ve bu 
sınıflandırmaya göre, 2-5M arasında gelişen ancak 
optimum gelişimleri 3M’ın üzerinde olanlara 
ekstrem halofil denilmiştir. 

PHB (Poli-3-hidroksibütirik asit) biyolojik 
olarak parçalanabilen plastik özelliğinde olup hücre 
içinde granüller halinde depolanmaktadır. PHB 
üretimi günümüzde plastik sektöründe petrol 
kullanımına alternatif bir teknoloji olup doğada kısa 
sürede parçalanabilir olması nedeniyle vazgeçilmez 
bir uygulama haline gelmiştir. Ayrıca yenilenebilir 
enerji kaynaklarından üretilebilmesi de onu 



 
19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                        Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 

 
 

115

avantajlı kılmaktadır. Ancak ülkemizde uygulaması 
yeterli düzeyde değildir. PHB’nin genel sınıfı 
PHA’dır. PHA’lar arkelerin Halobacteriaceae 
familyası üyeleri ve öbakterilerin çoğu cinsi 
tarafından üretilen oldukça kompleks 
poliokzoesterler sınıfını oluşturur. Suda 
çözünmeyen PHA’lar oldukça yüksek moleküler 
kütleye sahip, termoplastik ve/veya elastomerik 
özellik sergiler. Bu nedenle; paketleme endüstrisi, 
tıp, eczacılık, ziraat ve gıda endüstrisinde veya 
enantiyomerik olarak saf kimyasalların ve boyaların 
üretiminde ham madde olarak kullanılmaktadır. 
Beta-hidroksibütirat ve beta-hidroksivalerat Biopol 
ticari adıyla A. eutropus kullanılarak ICI Ltd. 
tarafından üretilmektedir. Bu organizma kuru 
ağırlığının %80’ine kadar polimeri akümüle 
etmektedir.  

PHB üretiminde ekstrem halofilik olan H. 
mediterranei’nin kullanımının çok büyük 
avantajları olduğu düşünülmektedir. Bu organizma 
yüksek tuz konsantrasyonlarında yaşadığı için, 
steril koşullara olan gereksinim büyük ölçüde 
azalmaktadır. Dolayısıyla atık su arıtımında 
kullanılan açık havuzlar gibi bu organizmalar da 
açık havuzlarda üretilebilir. Yenilenebilir enerji 
kaynakları kullanılarak da çalışmanın yürütülmesi 
avantaj sağlamaktadır. 

Çalışmamızda İzmir Çamaltı Tuzlası’ndan 
izole edilen 14 ekstrem halofilik 
mikroorganizmanın çeşitli fizyolojik ve 
biyokimyasal testleri yapılmış (tuz konsantrasyonu, 
optimum sıcaklık, pH ve Mg konsantrasyonu, 
nitrattan nitrit ve gaz oluşumu, oksidaz, katalaz, 
antibiyotik testleri, indol oluşumu, çeşitli karbon ve 
azot kaynaklarında gelişmesi) ve PHB varlığının 
tespiti için Nile Blue A boyası kullanılarak 
fluoresan mikroskopta taramaları Haloferax 
mediterranei kontrol grubu kullanılarak yapılmıştır. 
Tarama sonucunda 10 numaralı izolatın PHB 
ürettiği gözlenmiştir. Verim analizi Chen et 
al.(2006)’ya göre yapılmış ve kuru ağırlığın %13’ü 
düzeyinde polimer biriktirdiği tespit edilmiştir. 
İzolatın 16SrDNA analizine göre %99 uyumlulukla 
Haloferax alexandrinus  olarak tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Ekstrem halofilik 
mikroorganizma, PHB, İzmir Çamaltı Tuzlası  
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Günümüzde, bakteriyosin olarak 

tanımlanan maddeler, protein yapıda moleküller 
olup, genellikle yakın akraba türden bakterilerin 
gelişimlerini engelleme kapasiteleri açısından 
araştırıcıların ilgisini çekmektedirler. Yakın bir 
geçmişe kadar, bakteriyosin araştırmalarındaki 
önemli ilerlemelerin çoğu kolisinlerin 
araştırılmasından köken almıştır. Bununla birlikte, 
son yıllarda gram pozitif bakterilerin özellikle 
laktobasillerin bakteriyosin benzeri aktivitelerini 
merkez alan çalışmalarda artış görülmektedir. Bu 
bakterilerin pek çoğu gıda endüstrisinde hali 
hazırda kullanılan ve ilerisi için gıdaların 
korunmasında uygulama alanı oluşturan 
bakterilerdir. Ancak son yıllarda ekstremofil olarak 
adlandırılan mikroorganizmaların bu tür 
antimikrobiyal peptidler üretip üretmedikleri ve 
bunların özellikleri ile ilgili çalışmalar 
yapılmaktadır. Ekstremofil mikroorganizmalar 
arasında yer alan termofilik bakteriler günümüzde 
pek çok biyoteknolojik ve endüstriyel uygulamada 
önemli rol oynamaktadırlar. Bu bakterilerin 
metabolitleri büyük bir potansiyele sahiptir. 
Örneğin, gıda, tekstil ve kağıt sanayinde termofilik 
enzimler sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca, 
termofilik bakteriler arasında bakteriyosin veya 
bakteriyosin benzeri diğer mikroorganizmaların 
gelişimini önleyici inhibitör maddeler üreten türler 
bulunmaktadır. 

Bu çalışmada Yenice (Denizli) sıcaksu 
kaynağının çevresinden alınan topraktan izole 
edilen termofilik HBB-218 suşunun bakteriyosin 
üretimi araştırıldı. HBB- 218 suşunun 16S rRNA 
analizi ile moleküler tanısı yapıldı ve Geobacillus 
toebii olarak tanılandı.  Gram pozitif ve gram 
negatif bakterilere karşı kuyucuk yöntemiyle 
antimikrobiyal spektrum belirlendi ve HBB-218’in 
ürettiği antimikrobiyal maddenin karakterizasyonu 
yapıldı. Kültür süpernatantları, çeşitli enzimler, 
organik çözücüler ve deterjanlarla muamele 
edilerek aktivite tayini yapıldı. Ayrıca farklı 
sıcaklık ve pH’larda bakteriyosin aktivitesi denendi. 
Kültür ortamının bakteriyosin üretimi üzerine 
etkilerini belirlemek amacıyla farklı 
besiortamlarında, bakteriyosin üretimi araştırıldı.  

Çalışmamızda, HBB-218 suşunun ürettiği 
bakteriyosinin proteinaz K ve lipaz enzimleri ile 
tamamen, B-glukuronidaz enzimi ile kısmen 
aktivitesinin kaybolduğu belirlendi. Bakteriyosin 


