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Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi, 10 farklı lokaliteden dilüsyon plaka yöntemi ve sükroz-
santrifügasyon yöntemi kullanılarak izolasyonu gerçekleştirilen 23 nocardioform toprak izolatları ile 
akraba tip türleri oluşturmuş ve bu örneklere MLSA (Multilokus Sekans Analizleri) uygulanmıştır.

PCR yöntemiyle çoğaltılan gen bölgelerinin dizileme işlemleri Macrogen firmasından hizmet alımı 
ile yapılmıştır. İlgili gen bölgeleri için (16S rRNA, gyrB ve rpoB) tip türlerinin nükleotit sekans 
verileri, NCBI, DDBJ ve EMBL gibi veri bankalarından elde edilmiştir. MLSA veri seti maximum-
parsimony ve neighbour-joining algoritmlerı ile MEGA 4.1 ve PHYLIP programları kullanılarak 
analiz edilmiştir. Filogenetik analizlerde yüksek boostrap değerleri ile test suşları desteklenmiştir. 

Bulgular: İzolasyon yöntemleriyle elde edilen 125 toprak izolatı mikroskobik ve morfolojik 
özelliklerine göre belirlenmiş ve bu organizmaların 89’una ve Özdemir Koçak (2005) tezinde 
kullanılan 23 izolata kemotaksonomik yöntemlerden mikolik asit metil esterlerinin belirlenmesi 
amacıyla İnce Tabaka Kromotografi (TCL) yöntemi uygulanmıştır. Mikolik asit varlığı belirlenen 
18 organizmadan 2’sinin Gordonia ve 16’sının Nocardia olduğu; 16S rRNA, rpoB ve gyrB 
gen bölgesi analizleriyle de belirlenmiştir. Mikroskobik ve morfolojik olarak farklı olduğu 
belirlenen 5 izolattan birinin Nocardioides ve 4’nün Kribbella cinsine ait olduğu yine MLSA ile 
gerçekleştirilmiştir. MLSA gen bölgelerinin filogenetik analizleri sonucunda; FMN18, Nocardia 
speluncae’a, FMN22, Kribbella swartbergensis’e, FSN23 K. hippodromi tip türlerine ve FMN08 
nolu izolatında Nocardioides albus tip türüne filogenetik akrabalıkları görülmüştür. 

Sonuç: 16S rRNA, rpoB ve gryB gen bölgelerinin dizi analizleri sonucunda ilgili gen bölgelerinin 
filogenetik ağaçları arasında uyum olduğu ve 16S rRNA gen bölgesi ile birlikte MLSA gen 
bölgelerinin kullanımının faydalı bir yaklaşım olduğu belirlenmiştir. MLSA yaklaşımları, toprak 
izolatlarının olası yeni birer tür olarak tanımlanmaları için başarıyla uygulanmış ve mevcut 
Nocardia, Kribbellla ve Nocardioides taksonomisine katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda MLSA 
yaklaşımları, geleneksel yöntemlerle tanımlaması zor olan Nocardioform izolatların belirlenmesinde 
oldukça yararlı olduğu kanaatine varılmıştır. 
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Amaç: İzmir Körfezi’nden belirli zamanlarda alınan sediment, kalamar ve balık örneklerinden 
izole edilen ve 16S rRNA gen bölgesine dayalı olarak tanılanması gerçekleştirilmiş olan 11 
biyolüminesen Shewanella woodyi suşunun PFGE tekniği kullanılarak genomik polimorfizminin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Gereçler ve Yöntemler: 2 sediment, 1 mürekkep balığı (Loligo vulgaris, iç bölge ve mürekkep 
kesesi) ve 5 farklı balık örneğinden (Pagellus erythrinus ve Trisopterus minutus capelanus’un 
bağırsak içerikleri, Diplodus vulgaris’in solungaçları, Pagellus erythrinus ve Trisopterus minutus 
capelanus’un iç bölgesi ve Serranus hepatus ve Cepola macrophthalma’nın yüzeyi) izole edilen 
ve 16S rRNA bölgesine göre tanılaması yapılan ve GenBank kabul numarası alınan toplam 11 
biyolüminesen S. woodyi suşunun SmaI ve NotI restriksiyon enzimleri kullanılarak tüm genomlarının 
PFGE analizi yapılmıştır. Suşlara ait bakteriyal süspansiyonlar 1 McFarlanda denk gelecek şekilde 
ayarlanmış ve 13.000xg’de santrifüjlenmiş ve pelletler elde edilmiştir. HST tamponu içerisinde 
pelletler çözüldükten sonra düşük erime ısılı agaroz kullanılarak agaroz plaklar hazırlanmıştır. 
Bu plaklara gömülü haldeki hücreler lizis solüsyon I ve II kullanılarak lizise uğratılmıştır. 50°C 
ultra saf suda birkaç kez yıkandıktan sonra plaklar TE tamponu içerisine alınmış ve ¼’ü kesilerek 
ön aşamalar tamamlandıktan sonra SmaI enzimi için 30° ve NotI enzimi için 37°C kullanılarak 
gece boyunca DNA kesim işlemi gerçekleştirilmiştir. Yüksek moleküler ağırlıklı restriksiyon 
fragmentleri 1% (w/v) pulsed-field grade agaroz (Bio-Rad) kullanılarak CHEF-Mapper PFGE 
sistemi (Bio-Rad) vasıtasıyla görüntülenmiştir. Biyolüminesen suşlara ait bant profilleri Bio-
Profil-1D++ software (Vilber Lourmat) kullanılarak analiz edilmiş ve ‘unweighted pair group 
method with arithmetic mean’ (UPGMA)’e dayalı olarak her 2 enzime ait PFGE bant profillerinin 
dendrogramları çıkarılmıştır.

Bulgular: Tekrarlı olarak gerçekleştirilen denemeler sonucunda sedimentten elde edilen Se3Lü42 
suşu PGFE tekniği ile tiplendirilememiştir. SmaI enziminin PFGE profillerine dayalı olarak 
oluşturulan dendrogram incelendiğinde 10 suşun 2 ana kümeye ayrıldığı ve patern homolojisinin 
ise %56 olduğu tespit edilmiştir. Bu analiz sonucunda en uzak suşun %56 genom homolojisi ile 
Loligo vulgaris’in (kalamar) iç bölgesinden elde edilen U-8A suşu olduğu tespit edilmiştir. NotI 
kesimi sonucunda oluşturulan dendrogramda ise %76 homoloji ile 10 suşun 3 ana kümeye ayrıldığı 
ve en uzak suşun Trisopterus minutus capelanus’un (tavuk balığı) bağırsak içeriğinden izole edilen 
X-2 suşu olduğu, birbiri ile en yakın genom homolojisine sahip suşların ise Loligo vulgaris’in 
(kalamar) iç bölgesinden ve mürekkep kesesinden sırasıyla izole edilen U-8A ve U-8B suşları 
olduğu ve %94 patern homolojisine sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: Biyolüminesen S. woodyi straini ilk kez 1997 yılında izole edilmiş ve tanılanmış son olarak 
ise 2007 yılında bir veri literatüre geçmiştir. Ülkemizde ise gerçekleştirilen bu çalışma dışında veri 
bulunmamaktadır. Tüm literatür bilgileri tarandığında S. woodyi suşlarına ait PFGE çalışmasının 
olmadığı görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışma literatürdeki ilk veriler olarak ortaya çıkmaktadır. 
2 farklı restriksiyon enzimi ile gerçekleştirilen tüm genomlarının fragmentlenmesi sonucunda 
oluşturulan dendrogramların analiz edilmesi ile İzmir Körfezi’nin tamamen identik olmayan ve 
yüksek oranda genetik çeşitliliğe sahip biyolüminesen S. woodyi suşunu barındırdığı sonucuna 
varılmıştır. Başlangıcından bu yana 40 kez evrimleşmiş olduğu düşünülen biyolüminesens olayının 
açık bir şekilde anlaşılabilmesi için, yeni türlerin ve yeni suşların izolasyon ve tanılanması ve 
bu türlerin genetiksel olarak yakınlıklarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın dünya 
literatüründe ilk veriler olmasının yanı sıra ileri çalışmalara da ışık tutacak nitelikte olduğu 
düşünülmektedir. 
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