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Anahtar Sözcükler: Kadmiyum, poliaminler, lakkaz, beyaz çürükçül fungus

Teşekkür: Bu çalışma İnönü Üniversitesi Araştırma Fonu (Proje no:2008/56) tarafından destek-
lenmiştir. 
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Amaç: Bu çalışmada önemli bir vitamin olan A vitaminin üretiminde VHb hemoglobin geninin 
etkisini araştırılmıştır. Bu amaçla farklı kültür koşullarında farklı inkübasyon zamanlarından gelen 
E. herbicola bakterisinin yabanıl suşu ve onun vgb+ rekombinant suşu E. herbicola [pUC8:15], 
E. herbicola [pUC8] ile vgb-suşunun A vitamininin hücre içi ve hücre dışı üretim karakteristikleri 
karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: A vitamininin bakteriyel üretimi için zengin bir besi ortamı olan Luria-
Bertani (LB) (pH 7,0) ortamı kullanılmıştır. A vitamininin tayini Shimadzu DGU- 20A
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cihazı ile ölçülmüştür. A vitaminin tayini 326 nm dalga boyunda yapılmış ve mobil faz olarak 1Lt 
diklorometan, 350 ml asetonitril, 350 ml metanol, 8 ml 20 mM amonyum asetat kullanılmıştır. 

Bulgular: LB ortamında, E. herbicola’nın rekombinant suşu ile yabanıl tip suşu kıyaslandığında, 
hücre dışı Vitamin A miktarında önemli bir artış olduğu saptanmıştır. Hücre içi Vitamin A miktarı; 
sırası ile yabanıl tipe göre, E. herbicola [pUC8:15]’te 15 kat, E. herbicola [pUC8] de ise 3 kat daha 
fazla olduğu görülmektedir. 

Sonuç: Hücre içi ve hücre dışı (kültür ortamına salınan) Vitamin A üretimi özellikle 48. saatte 
daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu durum bize, VHb geninin regülasyonu sonucunda yabanıl 
ve rekombinant suşların kültürün sekonder fazında hücre dışı A vitamini üretimini pozitif yönde 
etkilediğini göstermiştir. 
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