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Amaç: Genome-shuffling tüm genom bilgisinin kullanılarak istenen fenotipik özelliklerin 
geliştirilmesi ve türler arasında istenen fenotiplerin birbirine aktarılması amacıyla son yıllarda 
yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada bazı laktobasillerin laktik asit üretim 
kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Belli bir laktik asit üretim kapasitesine sahip suşlar öncelikle protoplast 
elde etmek suretiyle füzyona tabi tutulmuştur. Füzyon sonucunda rejenere olan füzantlardan %0,3 
ve %1,5 CaCO

3
 içeren MRS Agar besiyerine ekim yapılarak 48 saat sonunda gözlenen berrak zon 

ile başlangıç suşlarının aynı ortamlarda oluşturdukları zon çapları ölçülmüştür.

Bulgular: Kullanılan suşların laktik asit üretim kapasiteleri birinci füzyon döngüsü sonunda iki kat 
artış göstermiştir. Başlangıç suşlarından birinin % 0,3 CaCO

3 
içeren MRS Agarda oluşturduğu zon 

genişliği 0,5 mm, diğerininki ise 0,9 mm olarak tespit edilmiştir. Birinci füzyon döngüsü sonunda 
elde edilen rejenere füzantların oluşturdukları zon genişlikleri sırasıyla 1,5 mm, 2,0 mm ve 3,0 mm 
olarak tespit edilmiştir. Suşların %1,5 CaCO

3 
içeren MRS Agarda ise belirgin zon oluşturmadıkları 

belirlenmiştir.

Sonuç: Genome-shuffling yönteminin bazı laktobasil suşlarının laktik asit üretim kapasitelerinin 
artırılmasında etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma ile elde edilen laktik asit üretim kapasitesi 
artırılmış füzantlardan üretilen laktik asitin endüstriyel alanda kullanımının yaygınlaştırılması 
hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Genome-shuffling, laktobasil, laktik asit

Teşekkür: Doktora tezi “Yurt İçi Doktora Burs Programı” çerçevesinde TÜBİTAK tarafından 
desteklenmektedir.
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Amaç: Bu çalışmada pestisitlerin yoğun olarak kullanıldığı çeşitli tarım arazilerindeki topraklardan 
izole edilen Acitenobacter lwoffii E2 straininin organoklorlu pestisit çeşitlerinden biri olan 
Endosulfanın biyodegredasyonu amaçlanmıştır.


