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Türkiye Kıyılarından Alınan Denizel Sediment Örneklerinin 
Metagenomik Yöntemlerle Biyoçeşitlilik ve Antibiyotik Biyosentez 

Genleri Bakımından Taranması

Kadriye Özcana, İkbal Agah İncec,d, Detmer Sıpkemab, Hauke Smıdtb, Ataç Uzela

aEge Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 35040 İzmir, Türkiye,
kad-ozcan-48@hotmail.com

b Laboratory of Microbiology, Wageningen University, Dreijenplein 10, 6703 HB Wageningen, 
The Netherlands.

c Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 28049 Giresun, Türkiye
dLaboratory of Biochemistry, Wageningen University, Building 312 Dreijenlaan 3, 6703HA 

Wageningen, The Netherlands.

Amaç: Bu çalışmada Türkiye kıyılarından alınan denizel sediment örneklerindeki bakteriyel 
çeşitliliğin metagenomik yöntemler kullanılarak belirlenmesi ve örneklerdeki mikroorganizmaların 
sekonder metabolit üretme potansiyellerinin araştırılması hedeflenmiştir. 12 farklı bölgeden ve 0,5-
35m arası derinliklerden SCUBA dalışı ile alınan 12 farklı sediment örneği incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Sediment örneklerinden elde edilen çevresel DNA (eDNA) örneklerinde 
16S rRNA geninin V3 ve V4 bölgesi çoğaltılmıştır. Sedimentlerden elde edilen eDNA 
örneklerinin, biyoaktif molekül sentezinden sorumlu genlerin tespiti için PCR tabanlı olarak 
taramaları gerçekleştirilerek sekonder metabolit üretiminden sorumlu Poliketid sentaz (Tip I ve 
II) ve NRPS genlerin tespiti gerşekleştirilmiştir. Bu yaklaşımın nihai hedefi, çevresel örneklerde 
bulunan antibiyotik üreticisi mikroorganizmaların kültür yapılmadan belirlenmesi ve örnekteki 
mikroorganizma çeşitliliği hakkında bilgi edinilmesidir. Bu sayede biyoaktif molekül üretici suşların 
spesifik olarak kültüre edilmesi ve endüstriyel olarak öneme sahip olan biyoaktif moleküllerin elde 
edilerek tanımlanması ve üretime/literatüre kazandırılması hedeflenmektedir.

Bulgular: PCR taramalarda 12 sediment örneğinden 4’ünde PKS1, 1’inde NRPS, 2’sinde PKS1-
PKS2 ve 2’sinde PKS1-NRPS pozitif sonuç bulunmuştur. 3 sediment örneğinde pozitif sonuç 
gözlenmemiştir.

Sonuç: PCR taramaları sonucunda, sediment örneklerinden 9’unda sekonder metabolit üretiminden 
sorumlu en az bir gen tespit edilmiştir. Ayrıca iki bölgede PKS1-PKS2 ve farklı iki bölgede PKS1-
NRPS gen bölgelerin birlikte bulundukları belirlenmiştir. PCR ürünlerine ait sekans verilerinin 
BLAST analizlerinde PKS1,PKS2 ve NRPS gen bölgelerine ait oldukları belirlenmiştir. PCR 
sonuçlarına göre sediment örneklerin sekonder metabolit üretme kapasiteleri oldukça yüksektir. 
eDNA pirosekans analizleri tamamlandığında sedimentlere ait prokaryotik içerik belirlenecek, 
aktiviteden sorumlu olası organizmalar tespit edilerek çalışmalara yeni bir yön verilebilecektir.
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