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Genome-Shuffling Yöntemi Kullanılarak Bazı Laktobasillerin 
Laktik Asit Üretim Kapasitelerinin Artırılması

aÖzlem ERTEN, aMustafa ATEŞ
aEge Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir

ozlemerten2003@yahoo.com

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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E2 Straini Tarafından Biyodegredasyonu
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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.
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Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada laboratuara getirilen toprak örnekleri dilüsyonlarla 
seyreltilerek içerisinde Endosulfan (150 mg/L) bulunan minimal sıvı besi ortamında inkübe edildi. 
10 gün sonra çalkalamalı kültürden aynı özelliklerdeki besiyerine 0,1 ml ekim yapıldı. Bu işlem 
üç kez tekrarlandı. Daha sonra içerisinde Endosulfan bulunan minimal katı besi ortamlarına 0,1 ml 
alınarak çizgi ekim yapıldı ve inkübasyon sonunda pestisitli ortamda üreyen bakteriler izole edildi. 
Etkili olduğu düşünülen izolatlar Endosulfan bulunan minimal besiyerinde 15 gün inkübe edildikten 
sonra santrifüj edildi ve süpernatant etil asetat ile ekstraksiyon yapıldıktan sonra evaporatörde fazla 
sıvı uzaklaştırıldı.

Bulgular: Çeşitli konsantrasyonlarda Endosulfan (100-200 mg/L) bulunan minimal besiyerinde 
üreyebilen 5 strain elde edilmiştir. Seçilen bu izolatların tür teşhisleri biyokimyasal testler (MIS ve 
BIOLOG) ile yapıldı. Etkili olan bakteriler arasından bu çalışma için Acitenobacter lwoffii E2 straini 
seçilmiştir. Acitenobacter lwoffii E2 izolatı için bu pestisitin biyodegradasyonu pH 8, sıcaklık 30 
0C, çalkalama hızı 150 rpm ve pestisit konsantrasyonu 100 mg/l fermentasyon şartlarında optimum 
olarak bulunmuştur. Kükürt içermeyen minimal besiyeri kullanıldığında biyodegredasyonun en 
yüksek düzeyde gerçekleştiği belirenmiştir. Biyodegredasyonun varlığı önce TLC ile daha sonra 
GC-MS cihazı ile yapılan ölçümlerle belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada organoklorlu pestisit olan Endosulfan’ın 15 gün inkübasyon 
sonunda minimal pestisitli besiyeri ortamında Acitenobacter lwoffii E2 tarafından parçalandığı TLC 
ve GC-MS cihazı ile tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Acitenobacter lwoffii, Biyodegradasyon, Endosulfan 

Teşekkür: Bakterilerin tanılanmasında yardımcı olan Doç. Dr. Recep KOTAN’a ve GC-MS 
sonuçlarının yorumlanmasında yardımcı olan Prof. Dr. Hamdullah KILIÇ’a teşekkür ederiz. Bu 
çalışma Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir ( Proje 
No: 2009/236)
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Amaç: Bu çalışmada pestisitlerin yoğun olarak kullanıldığı Erzurum çevresindeki patates 
tarlalarından alınan toprak örneklerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa Cy5 straininin 
pretiroid pestisit çeşitlerinden biri olan Cypermethrinin biyodegredasyonu amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada laboratuara getirilen toprak örnekleri dilüsyonlarla 
seyreltildikten sonra içerisinde Cypermethrin (150 mg/L) bulunan minimal sıvı besi ortamında 
inkübe edildi. 10 günün sonunda çalkalamalı kültürden aynı özellikteki besiyerine 0,1 ml aktarıldı. 
Bu işlem birkaç kez tekrarlandı. Daha sonra içerisinde Cypermethrin bulunan minimal katı besi 
ortamlarına 0,1 ml alınarak çizgi ekim yapıldı ve inkübasyon sonunda pestisitli ortamda üreyen 
bakteriler izole edildi. Etkili olduğu bulunan izolatlar Cypermethrin bulunan minimal sıvı 


