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Amaç: İzolasyon çalışmaları sonucunda elde edilen izolatların 16S rRNA, rpoB ve gyrB gen 
bölgelerinin dizilemesi ve gen banka (NCBI) depozit işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 
Aynı zamanda, bazı tanımlanmış tip türlerinin rpoB ve gyrB gen bölgelerinin veri bankasına 
kazandırılması hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: PCR yöntemiyle çoğaltılan gen bölgelerinin dizileme işlemleri Macrogen 
firmasından hizmet alımı olarak gerçekleştirilmiştir. İlgili gen bölgeleri için (16S rRNA, gyrB 
ve rpoB) tip türlerinin bazdizisi verileri, NCBI, DDBJ ve EMBL gibi gen bankalarından elde 
edilmiştir. Veri setleri maximum-parsimony ve neighbour-joining algoritmlerı ile MEGA 4.1 ve 
PHYLIP programları kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular: DNA dizileri en az iki tekrarlı olarak yapılan PCR işleminden sonra Macrogen firmasına 
dizi verilerinin eldesi için gönderilmiş ve kısa gen bölgelerinin dahi gen dizileri forward ve revers 
primerleri ile dizilenerek kontrollü çalışılmıştır. Macrogen firmasından elde edilen dizi verilerinin 
kalitesi Sequencer, Mega programlarıyla tek tek incelendikten sonra birleştirilip, Eztakson 
programında en yakın tip örnekleriyle karşılaştırılmıştır. Ardından BLAST analizleri yapılarak 
DNA dizilerinin doğruluğu teyit edilmiştir. Protein kodlayan gen bölgelerinin ayrıca aminoasit 
dizileri elde edilip, doğruluğu protein BLAST analizleriyle kontrol edilmiştir. İnsersiyon, delesyon 
gibi hatalar içermeyen dizilerin depozit işlemi, National Center for Biotechnology Information 
(NCBI) web sayfasında Banklt veya Sequin submit aracıyla gerçekleştirilmiştir. Tek bir karakter 
hatasını dahi kabul etmeyen yeni sisteme göre hazırlanan veri setleri, NCBI-Banklt aracıyla sekiz 
basamaktan oluşan bir prosedürle (NCBI) gen bankasına veri girişleri yapılmıştır. 23 16S rRNA 
dizisi, 35 rpoB ve 14 gyrB gen dizisinin depozit işlemi tamamlandıktan sonra diziler NCBI merkezi 
tarafından incelenmiş ve hata olduğu belirlenen dizilerle ilgili düzeltme yapılması istenmiştir. 
Düzeltme yapılan veriler, depozit işlemlerinin yapıldığı Banklt sayfasından giriş yapılarak veya gb-
admin@ncbi.nlm.nih.gov adresinden iletilmiştir. Depozit edilen verilerin ön inceleme sonuçlarında 
doğruluğu belirlenmesi ile NCBI tarafından kayıt (accession) numaraları verilmiştir. Yapılan 
çalışmalarda 1 Gordonia, 3 Kribbella, 4 Micromonospora izolatı, 13 Nocardia, 1 Nocardioides ve 
2 Nonomuraea izolatının rpoB gen bölgesi dizilerinin deposit işlemi tamamlanmıştır. 3 Kribbella 
(DSM 18824T, DSM 19227T, DSM 17345T), 4 Nocardia (DSM 45078T, N1373T, N1357T, N1187T) 
ve 2 Nocardioides (DSM 43109T, DSM 43366T) tip türünün de rpoB gen bölgesi dizileri veri 
bankalarına depozitlenmiştir. 2 Actinomadura, 1 Micromonospora, 7 Nocardia, 1 Nocardioides 
ve 2 Nonomuraea izolatları ile Nocardia jinanensis DSM 45048T, Nocardioides luteus DSM 
43366T, Nonomuraea maheshkhaliensis DSM 45163T ve Nonomuraea salmonea DSM 43678T tip 
türlerinin gyrB gen bölgesi dizileri veri bankalarına kayıtlanmıştır.

Sonuç: Çalışmada, Actinomadura (M23; JQ319632, MD49; JQ319633), Nonomuraeae (FMN02; 
JQ040830, FMN03; JQ040831) ve Nocardioides (FMN08; JQ040833) cinsine ait gyrB gen bölgesi 
dizilerinin gen bankalarına veri girişi ilk kez yapılmıştır. Benzer şekilde, Kribbella (FMN22; 
JQ040845, FMN26; JQ349539, FSN23; JQ040843), Nonomuraeae (FMN02; JQ040837, FMN03; 
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JQ040838), Nocardioides (FMN08; JQ040844) ve Promicromonospora (FFN01; JQ349532) 
izolatlarının rpoB gen bölgelerinin dizileri ilk defa gen bankasına veri olarak kazandırılmıştır. Yapılan 
çalışmayla, Kribbella, Nocardia, Nocardioides ve Nonomuraea cinslerine ait bazı tip türlerinin de 
rpoB ve gyrB gen bölgesi dizileri ilk kez gen banka verileri depozit edilmiş ve Micromonospora, 
Streptomyces gibi cinslerde ise mevcut verilerin zenginleştirilmesine yardımcı olmuştur. Doğru 
DNA ve protein verileri NCBI tarafından kabul edildikten 2-3 hafta sonra tüm gen bankalarıyla 
paylaşılmakta ve istenilen gen bankasından kayıt (accession) numarası ile temin edilebilmektedir.
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Teşekkür: Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi PYO.FEN.1904.09.009 Proje ve F-473 nolu 
proje tarafından desteklenmiştir
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Amaç: Endüstriyel uygulamalarda geniş kullanım alanına sahip olan ekzopolisakkaritler (EPS) 
bazı mikroorganizmalar tarafından salgılanan ve hücre büyümesine yardımcı olan biyofilmin 
yapısındaki anahtar moleküller olarak oldukça önemlidirler. Bununla beraber insanlarda anti-tümör, 
anti-viral ve antiinflamatuar ajanlar olarak da çeşitli fizyolojik aktivitelere sahiptirler. Bu çalışmada 
evrensel probiyotik kriterlere cevap olan insan kaynaklı üç farklı laktik asit bakteri (LAB) suşunun 
EPS üretim kapasitelerinin araştırılması ve maksimum üretimin belirlenebilmesi amacıyla uygun 
izolasyon yönteminin kantitatif olarak tespiti amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada daha önce gerek in vitro gerekse in vivo çalışmalar 
neticesinde evrensel probiyotik kriterleri taşıdığı belirlen insan kaynaklı 3 farklı LAB suşu 
kullanılmıştır. Pediococcus pentosaceus OZF pediyosin AcH/PA-1 üreticisi olup anne sütünden 
izole edilmiştir. Enterocin A üreticisi olan Enterococcus faecium OZ-MG1 anne sütü ile beslenen 
bebek gaytasından, Lactobacillus brevis OZ-MG8 ise sağlıklı bayan vajinal sekresyonundan izole 
edilmiştir. 

EPS izolasyonu, farklı konsantrasyonlarda trikloroasetik asit (TCA) ve aseton ile muamelenin 
ardından farklı sıcaklık ve sürelerde etanolde bekletme basamağı içeren 5 farklı yöntem 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Standart, farklı konsantrasyonlarda hazırlanan glukoz esas alınarak 
oluşturulmuştur. EPS tayini ise fenol sülfirik asit yöntemi ile mg/L olarak belirlenmiştir. 

Bulgular: Çalışmamızda kullanmış olduğumuz 5 farklı yöntem değerlendirildiğinde TCA ve etanol 
presipitasyonu ile değişen sürelerde inkübasyon içeren yöntemler oldukça başarılı bulunmuştur. 
Literatürde sıklıkla kullanılan ve inkübasyon içermeyen yöntemlerle karşılaştırıldığında 10 kat 
fazla verim elde edilmiştir. EPS üretimi suşlar açısından değerlendirildiğinde ise en yüksek EPS 
miktarı P. pentosaceus OZF suşunda gözlemlenmiştir. 


