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büyüklüğünde sınıf 2 integron gen kaseti taşıdığı 
belirlendi. Her iki integronun amplifikasyon ürünü 
pGEM-T Easy vektörüne klonlandı. DNA dizi 
analizleri sınıf 1 integronun OXA–1 tipi β-laktamaz 
kodlayan blaOXA–30 ve aminoglikozit 3’-(9)-O-
adeniltransferaz enzimi kodlayan aadA1 genleri 
taşıdığını, sınıf 2 integronun ise dihidrofolat 
redüktaz enzimi kodlayan dfrA1, streptotrisin 
asetiltransferaz enzimi kodlayan sat1 ve 
aminoglikozit adeniltransferaz A kodlayan aadA 
genleri içerdiğini gösterdi. Çalışma Türkiye’de 
deniz suyundan izole edilen koliformlardaki 
integron varlığını gösteren ilk rapordur. Denizlerin 
insan orijinli koliformlarla kirlenmesinin, 
antibiyotik direnç determinantlarının çevre 
bakterilerinden insan patojenlerine transferine 
zemin hazırlayabileceği kanısındayız. Konunun 
moleküler epidemiyolojik yöntemlerle yurt çapında 
halk sağlığı açısından takip edilmesi gerektiğini 
önermekteyiz.  
  
Anahtar Kelimeler:  Deniz suyu, koliform, 
integron  
 
 
PM 144 
 
Tıbbi Atık Örneklerinin Ames Testi ve Rec Testi 
İle Mutajenik ve Genotoksik Potansiyellerinin 

Değerlendirilmesi 

Fatma ZİLİFDAR, Tuğba SOMAY, Nuran DİRİL 
Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 

Moleküler Biyoloji ABD, Beytepe, Ankara 
fatmazlf@hacettepe.edu.tr 

 
 Sağlık kuruluşlarında her gün büyük 
miktarlarda tıbbi atık birikmekte ve bu atıkların 
toplanıp çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf 
edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kırmızı poşete 
konulabilen tıbbi atıkların, yüksek ısı ve hidrolik 
sıkıştırıcılar ile hem küçültülmesi hem de zararsız 
hale getirilmesini sağlayan U-Ta isimli bir makine 
geliştirilmiştir. Çalışmada bu makineden çıkan tıbbi 
atık örneklerinin, Ames testi ve Rec testi 
kullanılarak mutajenik ve genotoksik potansiyelleri 
değerlendirilmiştir. Ames testinde Salmonella 
typhimurium  TA98 ve TA100 suşları, Rec testinde 
ise Bacillus subtilis rec- ve rec+ suşları 
kullanılmıştır. Tıbbi atık örneklerinin 
dimetilsülfoksit (DMSO) ve serum fizyolojik 
içerisinde, 0 ve 22 saat bekletilerek hazırlanmış 
ekstraktları, farklı derişimlerde her iki test 
sisteminde de denenmiştir. Elde edilen sonuçlar 
istatistiksel olarak değerlendirildiğinde; tıbbi atık 
örneklerinin Ames testi için her iki suşta mutajenik 
etki göstermediği, Rec testinde de denenen dozlarda 
genotoksik etki göstermediği görülmüştür.  
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Uzun polimeraz zincir reaksiyonu (Long 
PCR, L-PCR), 5-40 kilobaz uzunluktaki  
hedeflenen DNA dizilerinin  in vitro koşullarda 
çoğaltılması yöntemidir. Bu yöntem genellikle 
bakteri, maya, mitokondri, plazmit  gibi daha düşük 
DNA içeriğine sahip genomların veya daha büyük 
sayılabilecek gen segmentlerinin tek seferde 
amplifikasyonuna olanak sağlamaktadır.  

Taq polimeraz enziminin kullanıldığı PCR 
reaksiyonlarında, çoğaltılabilecek kalıp DNA 
uzunluğu sınırlıdır. Bu kısıtlama Taq polimeraz 
enziminin sıcaklık değişimlerine karşı daha hassas 
olmasından ve ekzonükleaz aktivitesinin 
bulunmamasından kaynaklanır. Uzun PCR yöntemi 
ile yüksek polimerizasyon kapasitesine ve farklı 
fiziksel koşullarda uzun süreli aktiviteye sahip 
özgül enzimler kullanılarak daha uzun DNA 
bölgeleri çoğaltılabilmektedir. L-PCR’da 
polimerizasyon işlemini yapan enzimin Taq 
polimeraz enzimine göre polimerizasyon aktivitesi 
daha yüksektir. Karışımda daha düşük oranda 
bulunan diğer bir enzim de Pfu gibi “proofreading” 
özelliği olan bir DNA polimerazdır. Bu enzim 
polimerizasyon reaksiyonu sırasında, sentezlenen 
yeni zincirde meydana gelen hataları tanıyıp yerine 
doğru nükleotidi takar (5’-3’ hata onarım 
aktivitesi). Böylece yeni kalıplar yüksek doğrulukla 
sentezlendiği için daha uzun DNA fragmentleri 
sentezlenebilmektedir. 

Reaksiyon başlangıcında genomik DNA 
940C 1-2 dakika gibi mümkün olduğunca kısa 
süreyle denatüre edilir. Denatürasyon sırasında tek 
zincirli DNA depürinasyona uğrar ve depürine olan 
DNA sentez için doğru bir kalıp oluşturmaz. Her 
PCR döngüsü için iki farklı aşama söz konusudur. 
Birinci aşama denatürasyon, 940C’de 10-15 
saniyede çok kısa süreli olarak gerçekleştirilir. 
İkinci aşama, primerlerin özgül bölgelere 
bağlanmasını ve sentez basamaklarını içerir. L-PCR 
da 24-34 baz çifti uzunluğunda primerler kullanılır 
ve seçilecek primerin Tm derecesinin 630C ile  
680C arasında olmasına dikkat edilir. Primerlerin 
Tm değerleri yüksek tutularak  primer bağlanma ve 
zincir uzama basamakları aynı sıcaklıkta 680C’de 
(primerlerin annealing sıcaklıkları 650C’den 
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düşükse sıcaklık düşürülebilir)   gerçekleştirilir. 
Primerlerin bağlanması ve polimerizasyon için  
680C’de her 1 kilobaz uzunluktaki DNA dizisi için  
45-60 saniye süre verilir. Yaklaşık 25-35 döngü 
istenilen yoğunlukta DNA bandı elde etmemizi 
sağlar. Kalıp DNA’nın kırıksız ve çeşitli kimyasal 
ve tuzlardan arındırılmış olarak izole edilmiş olması 
L-PCR için son derece önemlidir. Plazmit DNA’sı 
gibi örneklerde daha uzun DNA segmentleri 
amplifiye edilebilirken hayvan hücrelerinden elde 
edilen kompleks DNA’lardan sentezlenebilen DNA 
uzunluğu daha kısa olabilmektedir. Kullanılan 
tamponun pH’sı da depürinasyona engel olması 
açısından reaksiyon verimliliğinde öneme sahiptir.  

Laboratuarımızda L-PCR yöntemi 
kullanılarak GALT (Galactose-1-phosphate 
uridyltransferase) genine ait ekzonlar  11 fragment 
yerine 2 fragment, GCDH (Glutaryl-Coenzyme A 
dehydrogenase) geninin 11 ekzonu ise tek bir 
fragmentte amplifiye edildi. İnsan genomik DNA’sı 
kullanılarak 5-15kb uzunluktaki DNA 
segmentlerini amplifiye edildi.  

Bu yöntem kullanılarak mutasyon taraması 
yaptığımız genlerde çok fazla sayıda reaksiyon 
koşulunun optimizasyonuna ve farklı PCR 
programlarına gerek kalmadan 5-15 kb uzunlukta  
DNA dizilerinin çoğaltılması mümkün olmaktadır. 
Hızlı mutasyon taraması veya genom dizi analizi 
yapılan çalışmalarda L-PCR araştırıcılar için hızlı, 
kolay ve iş gücü açısından ekonomik bir yöntemdir. 
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Adana’da çeşitli pazar yerlerinden elde 
edilen 3 farklı gruptaki karides örneklerinin,  
toplam mezofil aerobik bakteri miktarı, toplam 
koliform bakteri miktarı, Escherichia coli ve 
Salmonella varlığı araştırılmıştır. Araştırma 
sonucunda, analize alınan tüm örneklerde 
Salmonella’ya rastlanmamıştır. E. coli tüm 
örneklerde bulunmuştur.  Toplam mikroorganizma 
sayımı 1. grup örnekte 7.27 log10 kob/g olarak, en 
yüksek seviyede belirlenmiştir. 2. ve 3. grupta bu 
değerlerin sırasıyla 5.66 ve 6.26 log10 kob/g olduğu 
görülmüştür. Toplam koliform bakteri miktarı en 
düşük 3. grupta belirlenmiş olup (4.52 log10 
kob/g), 1. ve 2. grupta bulunan değerler arasında 

istatistik açıdan önemli bir fark görülmemiştir 
(p<0.05). Bu sonuçlar ticari amaçlı satılan 
karideslerin kontaminasyona maruz kaldığını, bu 
nedenle bu ürünlerin tüketiminin uygun olmadığını 
ve insan sağlığı açısından bir risk oluşturduğunu 
göstermiştir. 
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Araştırmamızda Ankara’daki çeşitli 

işletmelere ait 78 çiğ süt ve 30 peynir örneği olmak 
üzere toplam 108 süt ürünü materyal olarak 
kullanılmıştır. Çalışılan süt örneklerinden izole 
edilen 278 Enterococcus izolatının 158 (%56.8)’i E. 
faecalis, 76 (%27.3)’i E. faecium, 18 (%6.59)’i E. 
durans, 11(%3.95)’i E. hirae/E. dispar, 5 (%1.7)’i 
E. gallinarum, 9 (%3.2)’i E. mundtii, 1 (%0.3)’i E. 
raffinosus olarak tanımlanmıştır. Çiğ süt 
örneklerinde 70°C’de psikrofil üreme gösteren 
Enterococcus türlerinden proteolitik aktivite E. 
Faecalis’de %88.6 E. faecium’da %58.9, E. 
durans’da %81.9, E. mundtii’de %75 oranında 
saptanırken E. hirae, E. dispar ve E. gallinarum 
izolatlarında proteolitik aktivite saptanmamıştır. 
Aynı örneklerde 25°C’de mesofilik üreme gösteren 
E. faecalis’de %56.3, E. faecium %41.7, E. durans  
%30, E. hirae/E. dispar %11.1, E. mundtii %75 
oranında proteolitik aktivite tespit edilmiştir. Peynir 
örneklerind  70°C’de psikrofil üreme gösteren 
türlerden proteolitik aktiviteye sahip E. faecalis’de 
%97 E. faecium’da %96, E. durans ve E. mundtii 
izolatlarının tamamında proteolitik aktivite saptanır 
iken, aynı örneklerin 25°C’de mesofilik üreme 
gösteren E. faecalis’de %67.7, E. faecium %80, E. 
durans %57.1, E. mundtii %60 oranında ve E. 
hirae/E.dispar izolatlarının tamamında proteolitik 
aktivite tespit edilmiştir. 
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