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ÖZET 

BALÇOVA YÜZEYSEL TERMAL SU KAYNAKLARINDAN 

ARSENİK METABOLİZE EDEN BAKTERİLERİN İZOLASYONU 

VE İDENTİFİKASYONU  

SÖKMEN YILMAZ, Ece 

Doktora Tezi, Biyoloji Anabilim Dalı 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail KARABOZ 

Mayıs 2017, 96 sayfa 

Bakteriyel arsenik metabolizması son yıllarda ilgi çeken konulardandır. Ağır 

metaller termal sularda boldur. İzmir Balçova’daki termal sularının karıştığı yüzey 

sularından izole edilen arsenik dirençli bakteriler üzerine bilenenler yok denecek 

kadar azdır. Bu çalışmanın amacı bu bakterileri tanımlamak ve literatürdeki arsenik 
metabolizma deneylerini uygulayarak ileriye yönelik veri elde edilmesini 

sağlamaktır.  

Bu çalışmada 500 mM arsenat içeren PCA’da üreyebilen on iki izolat 
tanımlanmıştır. Api 50 CH ve Api 20 E ile fenotipik karekterizasyonları belirlenen  
izolatların kısmi 16S rDNA dizi benzerliklerine göre birer tanesi  Rhodococcus sp., 
Pannonibacter phragmitetus, Micrococcus sp., Enterobacter sp., Microbacterium 

sp. iken yedisi Pseudomonas sp.’dir. LB sıvı besiyerleri kullanılarak yüksek 

değerde arsenik MİK’leri saptandı. Detoksifikasyon genlerinden arsA PCR ürünleri 

üç suşta; arsB PCR ürünleri altı suşta; arsC PCR ürünleri yedi suşta,; arsD PCR 
ürünleri sekiz suşta; arsM PCR ürünleri üç suşta; arsH PCR ürünleri onbir suşta; 
arsR PCR ürünü sadece Enterobacter sp. L’de saptanmıştır. Solunumsal arsenat 
redüktaz genlerinden arrA PCR ürünü Pseudomonas sp. I’da; arrB PCR ürünü beş 

Pseudomonas sp. suşunda saptanmıştır. Gümüş nitrat deneyi Pseudomonas sp. G 
suşu haricinde CDM’de üreyenlerin hepsinde olumludur. 

Bu çalışma Türkiye’den elde edilen izolatlardan bakteriyel arsenik 
metabolizma çalışması bakımından ilk sıralarda olup arsenik gibi mikro 
kirleticilere dikkat çekme ve literatürde kullanılan yöntemlerin geliştirilmesi 

bakımından veri oluşturmuştur. 

Anahtar sözcükler: Balçova, termal su, yüzeysel su, arsenik, bakteri  
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ABSTRACT 

ISOLATION AND IDENTIFICATION OF ARSENİC 

METABOLIZING BACTERIA FROM BALÇOVA SURFACE 

THERMAL WATER RESOURCES  

SÖKMEN YILMAZ, Ece 

PhD in Microbiology 
Supervisor: Prof. Dr. İsmail KARABOZ 

May 2017, 96 pages 

 Bacterial arsenic metabolism is a topic of interest in recent years. Heavy 
metals are abundant in thermal waters. There is little to be known about the 
arsenic-resistant bacteria isolated from the surface waters contaminated by 
thermal waters of İzmir Balçova. The aim of this study is to identify these bacteria 

and apply the arsenic metabolism experiments in the literature in order to obtain 
prospective data.  
 In this study, twelve bacteria identified which can grow on PCA 
containing 500 mM arsenate. Isolates which phenotypic characterizations are 
determinated with Api 50 CH and Api 20 E, identified according to partial 16S 
rDNA sequence as  Rhodococcus sp., Pannonibacter phragmitetus,  Micrococcus 

yunnanensis, Enterobacter sp., Microbacterium sp and other seven isolate 
identified as Pseudomonas sp. By using LB broth, high value of arsenic MICs 
detected. For arsenic detoxification genes; arsA PCR products are detected on 
three strains, arsB PCR products are detected on six strains; ars C PCR products 
are detected on seven strains; arsD PCR products are detected on eight strains; 
arsM PCR products are detected on three strains; arsH PCR products are detected 
on eleven strains; arsR PCR product is detected on only Enterobacter sp. strain L. 
For respiratory arsenate reductase genes; arrA is detected on Pseudomonas sp. 
strain I and arrB is detected on five Pseudomonas sp. strains. Silver nitrate 
experiment is positive for all isolates which can grow on CDM except a 
Pseudomonas sp. strain G. 
 This study is pioneer in about arsenic metabolism experiments on bacteria 
which are isolated from Turkey.  This study generates data for pointing out micro 
pollutants and developing methods of arsenic metabolism experiments in 
literature. 
Keywords: Balcova, thermal water, surface water, arsenic, bacteria 
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1. GİRİŞ 

 Tarihte zehirleyerek öldürme amacıyla kullanılan arsenik, aslında doğal bir 

metalloiddir. Bu elementin As(-III), As(0), As(III) ve As(V) oksidasyon 

basamakları vardır (Hughes et al., 2011). Genel olarak doğada bakır, kurşun ve 

altınla birlikte bulunur. Bunun dışında yer altı kaynaklı olup, termal sularda diğer 

ağır metallerle birlikte bulunur. Arsenik bir elementtir ve arsenik metabolizması 

kapsamında atomun parçalanması söz konusu değildir. Arsenik metabolizması 

denildiğinde canlılarca gerçekleştirilen arseniğin oksidasyon basamağındaki 

değişim anlaşılmalıdır.  

 Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, 

Ukrayna ve Özbekistan gibi Sovyet Ülkeleri’nde kirletici risklerin %54’ünün ağır 

metaller olduğu, ağır metallerin %10’unun arsenik olduğu bildirilmiştir (Sharov et 

al., 2016).  Arjantin, Kamboçya, Şili, Çin, Meksika, Nepal, Pakistan, Tayvan, 

Vietnam ve Amerika Birleşik Devletleri’nde arsenik bulaşmış yer altı suları ve 

diğer arsenik kirlilikleri tehdit oluşturmaktadır (Henke, 2009). Türkiye’de de 

çeşitli çalışmalarda arsenik tehdidine dikkat çekilmektedir (Bilici Başkan ve Pala, 

2009). 

 Anadolu plakası, neotektonik yapısı ve volkanik faaliyetleri yüzünden çok 

çeşitli kayaç tiplerine sahiptir. Bu kayaç tipleri yüksek oranda arsenik 

içerebilmektedir. Türkiye’nin batısında jeotermal sularda arsenik miktarı 

10µg/L’yi aşmaktadır (Baba and Sözübilir, 2012). Türkiye’de içme ve kullanma 

suları için “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” in Ek1’inde 

bulunan standartlar geçerlidir. Bu yönetmeliğin ikinci maddesinde kapsam alanı 

olarak; kaynak suları, içme suları, içme-kullanma suları belirtilir. Tıbbi amaçlı 

sular, kaplıca ve içmece suları, doğal mineralli sular bu yönetmelik dışındadır 

(Sağlık Bakanlığı, 2015).  2005 yılında yayınlanıp, 2008 yılında yürürlülüğe giren 

bu yönetmelikte izin verilen arsenik sınırı 10 µg/L’ye düşürülmüştür. Bu yüzden 

mevcut arıtma tesislerine yeni işlemler eklenmesi veya değişiklikler yapılması 

gerekmiştir (Bilici Başkan ve Pala, 2009). 7 Mart 2013’deki resmi gazete ilanıyla 

bu yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır fakat izin verilen arsenik miktarı ile 

ilgili bir değişiklik olmamıştır (Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel 

Müdürlüğü, 2013). 

 İnsanlar hava, gıdalar ve içme suları ile arseniğe maruz kalmaktadırlar. 

Pakistan’da yapılan bir çalışmada çocukların saçlarında saptanan arsenik, içme 
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sularındakiyle orantılı bulunmuştur. Deri hastalıkları, kas krampları, halsizlik, 

solunum sorunları, anemi ve sindirim sistemi problemleri gibi arsenik 

zehirlenmesinin klinik bulguları çocuklarda görülmüştür (Brahman et al., 2016). 

 Mikroorganizmaların arsenik döngüsündeki rolleri büyüktür. Arsenik 

zehirlemesine karşı çeşitli mekanizmalara sahiptirler.  Bazı organizmalar arseniği 

bir oksidasyon formundan diğerine çevirebilir ya da metil ekleyerek gaz haline 

getirebilir. Bakterilerdeki arsenik metabolizması üzerine bilgilerin artması; kirli 

alanların iyileştirilmesi ve arseniğin saptanması gibi biyoteknolojik konularda 

bakterilerin kullanılabilmeleri için yol gösterecektir (Kruger et al., 2013). 

 Bakteri metal direncini ilgili ajanların bulundukları yerlerine göre hücre 

dışı çevre, dış zar, periplazma, sitoplazmik zar ve sitoplazmadakiler olarak 

değerlendirebiliriz. Hücredışı çevrede; çözünmüş metallerin uzaklaştırılması 

biyojenik sülfidlerin oluşturulmasıyla sağlanabilir. Örneğin sülfat indirgenmesinin 

miktarına göre diğer metallerin de türleşmesi (indirgenmesi-yükseltgenmesi) 

değişir. Mikrobiyolojik olarak tetiklenen kalsit çökelmesi de hücredışı çevrede 

gerçekleşen ve metal direnciyle ilgili olaylardandır. Hücre dışı fosfatazların metal 

fosfatların çökelmesini sağladığından metal direncinde etkili oldukları ileri 

sürülmüştür. Sideroforlar ve metalloforlar metal şelatlayan düşük molekül ağırlıklı 

ajanlardır. Hücredışı polimerik madde (EPS) de metalleri tutar ve 

çekirdekleşmesini (nükleasyonunu) sağlar. Hücre zarındaki lipopolisakkarit 

tabaka (LPS) da çekirdekleşmeyi sağlar. Metallere bağlanan zardaki protein ve 

periplazmik proteinlerin de yardımıyla oluşturulan zar veziküllerinin metalleri 

uzaklaştırmada rol aldığı düşünülmektedir. Hücre zarındaki özel proteinlerle 

metaller indirgenebilir veya yükseltgenebilirler. Yine hücre zarındaki porinlerin 

düzenlenmesi ile metal toksisitesi kontrol edilebilir. Gram olumsuz bakterilerde 

periplazmik boşlukta metal bağlayan proteinler ve redoks proteinleri 

tanımlanmıştır. Gram olumlu bakterilerin hücre duvarındaki peptidoglikan ve 

teikoik asitler metallerle bileşik oluşturabilmektedir. Sitoplazmik zar elektron 

taşıma zinciri ve fosfatazları bulundurur. Elektron taşıma zinciri proteinleri, 

metalleri direk olarak indirgeyebilir veya yükseltgeyebilir. Lipit fosfatazlar, 

periplazmadaki metalfosfat fazlarının çökelmesini sağlayabilir. Sitoplazma 

zarındaki taşıyıcı proteinlerin (transporterların) değişimi (modifikasyonu) ya da 

sentezinin düşürülmesi de metal direnci stratejilerinden biridir. ATP bağımlı ya da 

bağımsız atım pompaları da metal direncinde önemli rol alır.  Sitoplazmayı ele 

aldığımızda; redoks tepkimeleri, metilasyon ile uçurma, sitoplazmada metal 

birikimi gibi işlemler karşımıza çıkar. Toksik metalle maruziyette sitoplazmadaki 
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reaktif oksijen türlerinin elenmesine, DNA onarımına ve hatalı katlanmış 

proteinlerin hidrolizine yönelik genlerin sentezinin arttırıldığı görülmüştür 

(Gillan, 2016). 

 Arsenik hücre içine ya arsenat [As(V)] ya da arsenit [As(III)] olarak alınır. 

Arsenatın fosfata olan yapısal benzerliği yüzünden hücre içine fosfat taşıyıcılar ile 

alınabilir. Escherichia coli’deki fosfata özgü olmayan “Pit” ve fosfata özgü olan 

“Pst” taşıyıcıları bunlara örnektir. Yine E. coli’de bir akuagliseroporin benzeri 

protein olan ve gliserolun alımında kolaylaştırıcı rol alan “GlpF” arsenitin hücre 

içine girmesinde etkilidir. Diğer bakterilerde bulunan GlpF homologlarının da 

arsenit taşımada aynı rolü üstlendiği bulunmuştur. Bununla birlikte bu gende 

meydana getirilen hata ile E. coli arsenite tamamen dirençli hale gelmemektedir. 

Arsenitin hücre içine alınmasında ökaryotlardaki heksoz permeazlar gibi başka 

proteinlerin de olduğu düşünülmektedir. Şekil 1.1’de bakteri hücrelerinde 

olabilecek arsenik yolakları bir hücre üzerinde toplanmıştır (Kruger et al., 2013).  

 

Şekil 1.1. Bakteri hücresinde olabilecek arsenik yolakları (Applied Microbiology and 

Biotechnology’den, 2013).  

 Bakteriler arsenik toksisitesi ile nasıl başa çıkmaktadır? Direnç 

mekanizmasını oluşturan “ars” genleri detoksifikasyon yani zehirden arınma 

sistemi olarak bilinir. Hücre içi arsenat redüktaz olan ArsC ile arsenat arsenite 

indirgenir ve bir atım pompası olan ArsB ile arsenit hücre dışına atılır. ArsA 
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proteini bir ATPaz olup, hücre dışına arseniti atmak için ArsB’ye enerji sağlar. 

ArsD ve ArsR transkripsiyonu baskılayan ve düzenleyen proteinlerdir (Tsai et al., 

2009). ArsR As(III)-duyarlı baskılayıcıdır, ArsD ise metalloşaperondur ve 

As(III)’i ArsA’ya taşır. Arsenik döngüsündeki diğer bir mekanizma da arsenitin 

metillenmesidir. [MAs(III)] Monometil arsenit, [DMAs(III)] dimetil arsenit ve 

uçucu olan [TMAs(III)] trimetil arsenit arsM geni ile sentezlenen S-

adenosilmetiyonin (SAM) metiltransferazlar (AsMT) ile katalizlenir. Zehirli 

MAs(III)’e rağmen mikroorganizmaların nasıl hayatta kalabildikleri arsI ve arsH 

genleri tanımlanmadan önce anlaşılamamıştı. ArsI C-As(III) arasındaki bağı 

koparan bir liyazdır. ArsH azo boyalarını indirgeyen ve hidrojen peroksit üreten 

NADPH bağımlı FMN redüktaz aktivitesi göstermiştir fakat bu enzim As(V) 

indirgenmesini ya da As(III)’in yükseltgenmesini katalizlememiştir. ArsH metil 

arsenite karşı bir detoksifikayon mekanizması olup, varlığında MAs(III)’e karşı 

direnç görülmüştür. Daha sonra NADPH ve FMN varlığında işlev gören üçdeğerli 

organoarsenikal oksidaz olduğu anlaşılmıştır (Yang and Rosen, 2016). 

 Li ve arkadaşları organoarsenikallere yönelik ilginç bir yaklaşım 

geliştirmişlerdir. Buna göre metilarsenit aslında ilkel antibiyotiktir. 

Rhodopseudomonas palustris gibi bazı bakteriler toprak mikrop kommunitesinde, 

As(III) SAM metiltransferaz kodlayan arsM genine sahiptir ve organoarsenikalleri 

üretir. Bu organoarsenikaller antibiyotik benzeri bir işleve sahiptir. Fakat bazı 

bakterilerin detoksifikasyon yani zehirden arındırma mekanizması vardır. Bacillus 

sp. MD1 sahip olduğu ArsI ile MAs(III)’i daha az zehirli olan As(III) ve 

formaldehite parçalayarak direnç sağlar. Pseudomonas putida ise ArsH ile 

MAs(III)’i MAs(V)’a yükseltger. ArsP olası bir permeaz olup Campylobacter 

jejuni’de ars operonun başında bulunur. Metillenen arsenit ArsP ile hücre dışına 

atılır (Şekil 1.2) (Wang et al., 2009; Li et al., 2016)  
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Şekil 1.2. İlkel antibiyotik olarak MAs(III) ve zehirlilikten arınma mekanizması 

(Metallomics’den, 2016). 

   Asetiltransferazlara benzer bir protein salgılayan arsN geninin arsenik 

direnç genleriyle ilişkili olduğu ve bazı bakterilerdeki arsN  ile homolog genlerin 

arsenat reduktazla bağıntılı olduğu söylenmiştir (Chauhan et al., 2009). ArsO  

proteini olası flavin bağlayan monooksijenaz ve ArsT proteini  olası tiyoredoksin 

redüktaz olup Streptomyces linear plazmidi pHZ227’de arsRBOCT gen sınıfı 

olarak bulunmaktadır (Wang et al., 2006). Microbacterium sp. strain A33’de arsT 

ile birlikte yine tiyoredoksin ailesine ait arsX, ars gen sınıfı içinde, arsT-arsX-

acr3-arsRC2-arsC1 şeklinde bulunur (Şekil 1.3). Acr3 de ArsB ile homoloji 

gösteren fakat ökaryotlarda da bulunan bir arsenit taşıyıcısıdır (Achour-Rokbani et 

al., 2010).  

 

Şekil 1.3. Bakterilerdeki ars genleri (FEMS Microbiology Reviews’den, 2016). 
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 Bakteriler toksik olan As(III)’i daha az toksik olan As(V)’a yükseltgerler. 

Bu işlem bir zehirden arınma mekanizması veya enerji kaynağı olabilir. Bu 

organizmalar kemolitoototrofik arsenit okside edicileri (KAO) ve heterotrofik 

arsenit okside edicileri (HAO) içerir. Arsenit oksidasyonu HAO’da 

detoksifikasyon mekanizması olarak düşünülürken KAO’da arsenitin 

yükseltgenmesi nitrat veya oksijenin indirgenmesiyle eşleşerek CO2 fiksasyonu 

için enerji sağlar (Oremland et al., 2003). Arsenit oksidaz büyük ve küçük iki alt 

birimden oluşur. Büyük alt birim molibdopterin merkez ve 3Fe-4S içerir. Küçük 

alt birim Rieske grubu olan 2Fe-2S içerir. Büyük alt birimin ilgili geni çeşitli 

kaynaklarda, aoxB, aroA, asoA olarak adlandırılmıştır. Küçük alt birim ise aoxA, 

aroB, asoB olarak adlandırılmıştır. Sensör histidin kinaz aoxS ve aroS olarak,  

transkripsiyonel düzenleyici aoxR ve aroR olarak, oksianyon bağlayan protein 

aoxX olarak isimlendirilmiştir. Fakat bu gen kısaltmaları için terim birliği 

sağlanamadığı gibi başka genlerinki ile aynıdır. Örneğin aro geni aromatik 

bileşiklerin sentezinde görevli proteinlerin genlerinin de kısaltmasıdır. Diğer bir 

kısaltma olan aox bakterilerdeki aldehit oksidaz geninin ve ökaryotlardaki 

alternatif oksidaz geninin kısaltmasıdır. aso ise “antisense oligonukleotit” için 

kullanılan bir kısaltmadır. Bu yüzden Lett. ve arkadaşları prokaryotik aerobik 

arsenit oksidaz ve ilgili genler için aio kısaltmasını önermiştir. Bu gen “aerobik 

inorganik arsenit oksidaz” olarak da düşünülebilir. Küçük alt birim için aioB, 

büyük alt birim için aioA, sensör histidin kinaz için aioS, transkripsiyonel 

düzenleyici için aioR, oksianyon bağlayan protein için aioX önerilmektedir (Lett 

et al., 2011).   Birçok proteobacteria genomundaki aioA geninin aşağısında c-tipi 

sitokromu kodlayan aioC (veya cytC), bir molibden kofaktörü kodlayan bir veya 

iki tane aioD (veya moeA) ve nitroredüktaz kodlayan nitR geni bulunur. 

Periplazmik As(III) bağlayıcı protein ve iki bileşenli düzenleyici sistemi oluşturan 

aioXSR birçok Proteobacteria’da bulunur. Alfaproteobakterilerde aioAB ile aynı 

yönde bulunurken Betaproteobakterilerde zıt yönde yer alır (Andres et al., 2016). 

Şekil 1.4’de Betaproteobakteriler’de yer alan Herminiimpnas arsenicoxydans ve 

Alcaligenes faecalis'in, Alfaproteobakteriler’de yer alan Rhisobium sp. NT-26 

suşunun, filamentöz yeşil kükürtsüz bakteriler olan Chloroflexi’de yer alan 

Chloroflexus aurantiacus fl10 suşunun aio genleri gösterilmiştir. 
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Şekil 1.4. Bakterilerdeki aio genleri (FEMS Microbiology Reviews’den, 2016). 

 Alkalilimnicola ehrlichii’deki anaerobik arsenit oksidaz, arxA tarafından 

kodlanır ve aioBA’dan farklıdır (Lett et al., 2011). Arsenit oksidize eden suşlar 

arxB’AB operonuna sahiptir. Bu genetik düzenlemede arxA ve alt akışdaki arxB 

enzimin alt birimlerini kodlar, fakat üst akışdaki arxB ile homolog olan 

arxBꞌ’nin işlevi henüz saptanmamıştır. Üst akışda yer alan arxC muhtemelen 

demirleme ve elektron transferinde görevli bir proteini kodlarken, arxD bir 

şaperonu kodlar. A. Ehrlichii MLHE-1 ve Ectothiorhodosipira sp. PHS-1 

suşlarında arxB’AB’nin alt akışında tıpkı aioRSX benzeri arxRSX operonu bulunur 

(Anders et al., 2016). Aio, arx ve arr dizilerindeki benzerlikler yüzünden Arx’in 

ters reaksiyonu da gerçekleştiren Arr’nin bir varyantı olduğu düşünülmüştür (Lis 

et al., 2013). Arx sistemi henüz çok yeni keşfedildiğinden bugüne kadar çok az  

arx  içeren genom bilinmektedir bu yüzden bu sistem hakkında henüz kesin 

sonuca varmak risklidir (Anders et al., 2016). 

 

Şekil 1.5. Bakterilerdeki arx genleri (FEMS Microbiology Reviews’den, 2016). 

 Bazı bakteriler As(V) solunumu yapar. Bu yolakta görevli hücre zarındaki 

As(V) redüktaz enzimini kodlayan gen arr olarak adlandırılır. Betaproteobacteria, 

Gammaproteobacteria, Deltaproteobacteria, Epsilonproteobacteria, Firmikutlar, 

Chrysiogenetes ve Deferribacteres’de tanımlanmıştır (Andres et al., 2016).  Arr, 

katalitik alt birimi olan ArrA ve küçük alt birim olan ArrB’den oluşan bir 

heterodimerdir. ArrA; molibden merkez ve bir 4Fe-4S grubu içerir. ArrB ise üç 

veya dört tane 4Fe-4S grubu içerir. Arr ve Aio katalitik bölgesinde molibden içerir 

ve aynı protein ailesindendir. Bazı organizmalarda aio saptanmadığı halde arseniti 

yükseltgeyebildiği saptanmıştır. A. ehrlichii, Alkaliphilus oremlandii ve 

Shewanella sp. ANA-3’deki Arr’nin hem arsenatı indirgeyebildiği hem de arseniti 
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yükseltgediği gösterilmiştir. Yani arsenat redüktaz çift yönlü olarak işlev 

gösterebilmektedir (Richey et al., 2009). Tıpkı arx’de olduğu gibi arr geninde de 

demirleme ve elektron taşınımında görevli zar altbirimini kodlayan arrC bulunur. 

Fakat arx’den farklı olarak çoğunlukla genin alt akışında yer alır. Yine arx’deki 

gibi, şaperonu kodlayan bir arrD dizisi bulunur. Yeterli öoğunluğu algılama ve 

hücreler arası iletişimde düzenleyici olarak görev alan luxR dizisinin homoloğu 

olan bir dizinin Chloroflexus aurantiacus fl10, Deltaproteobacterium MLMS-1, 

ve Desulfitobacterium hafniense DCB-2’deki aioBA ve arrAB genlerinin üst 

akışlarında yer aldığı gösterilmiştir. Bu da çoğunluğu algılama ve arsenikle alakalı 

reaksiyonların arasında bir bağın olabileceğini ortaya koymaktadır (Andres et al., 

2016). Şekil 1.6’da Shewanella sp. ANA-3, Wolinella succinogenes, Alkaliphilus 

oremlandii, Bacillus selenitireducens, Desulfitobacterium hafniense DCB-2’de 

yer alan arr genleri gösterilmiştir.  

 

Şekil 1.6. Bakterilerdeki arr genleri (FEMS Microbiology Reviews’den, 2016). 

  

 Bu çalışmada İzmir Balçova’daki termal suyun Ilıca Deresi ile karıştığı 

bölgelerden ve civardaki sulardan aerobik, mezofilik ve nötral pH’da üreyen 

arseniğe dirençli bakteriler izole edilip, tanımlanmış ve arsenatı indirgeyebilme 

yeteneği ile birlikte arsenik metabolizma genlerine sahip olup olmadığı 

incelenmiştir. Bakterilerin arsenik metabolizması sayesinde arsenik kirliliğinin 

giderilebileceği konusunda düşünceler çeşitli çalışmalarda bahsedilmiştir. 

Amacımız izole ettiğimiz bakterileri tanımlayarak biyoteknolojik potansiyele 

sahip ülke canlı kaynaklarına katkıda bulunmanın yanı sıra arsenik kirliliğine 

dikkat çekmektir. 
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2. KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER 

2.1. Örneklemede Kullanılan Malzemeler 

 Örneklemede; altısı mikrobiyolojik analiz için, altısı kimyasal analize 

göndermek için toplamda 12 adet 1000ml’lik, otoklava dayanıklı Nalgene® 215-

7226 kodlu, polipropilen (PP) sızdırmaz vida kapaklı, polipropilen kopolimer 

(PPCO) şişeler kullanılmıştır. Mikrobiyolojik analiz için kullanılanlar örnekleme 

öncesi otoklava konularak steril edilmiştir. Mikrobiyolojik analizde kullanılan 

örnekleme kaplarının laboratuvara ulaştırılması sırasında ısı yalıtımlı çanta ve buz 

kalıpları kullanılmıştır. 

           pH, sıcaklık ve elektriksel iletkenlik ölçümü için kullanılan cihaz Eutech 

Instruments Cyberscan pH110’dur. 

           Örneklem noktalarının belirlenmesinde Nokia 5800 XpressMusic marka 

telefonun GPS özelliği kullanılmıştır.    

2.1 Laboratuvarda Kullanılan Malzemeler ve Kitler 

2.2.1. Besiyeri ve çözelti hazırlıklarında kullanılan malzemeler 

 Kullanılan temel laboratuvar malzemeleri şunlardır: 

 Besiyeri şişeleri 

  Cam erlenler (S&H labware) 

  Beyaz vida kapaklı cam tüpler 

  Steril petri kapları (Isolab Laborgeräte GmbH, LP Italiana ve Fıratmed 

markalarında) 

  Steril şırınga (Hayat®) 

 0.22 µm çaplı por içeren steril fitre (Milipore SLGS033SS) 

  pH metre çubukları (Milipore McolorpHastTM)  
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 Kullanılan kimyasallar ise şunlardır: 

 AsNaO2 (Sigma-Aldrich S7400) 

  Na2HAsO4.7H2O (Alfa Aesar A18275) 

  MgSO₄.7H₂O (Fluka 63140) 

  NH₄Cl (Riedel-de Haёn AG) 

  Na₂SO₄ (Merck 1.06649.1000) 

  K₂HPO₄ (Riedel-de Haёn 04248) 

  CaCl₂.2H₂O (Riedel-de Haёn 12022) 

  Sodyum L-laktat %98’lik (Alfa Aesar L14500) 

  Fe₂SO₄.7H₂O (Sigma F7002) 

  NaHCO₃ (Sigma-Aldrich 792519) 

   AgNO₃ (Carlo Erba 423952) 

  NaCl (Merck) 

 Kullanılan besiyerlerinin hazırlanışı ve içerikleri 2.4 numaralı alt ana 

başlıkta ele alınmıştır. 

2.2.2. Ekimde kullanılan malzemeler 

 McFarland Standartları (Biomérieux 70900), otomatik pipetörler (Eppendorf 

Research Plus) ve uçları, Fizyolojik tuzlu su (%0,9’luk NaCl içeren distile su 

hazırlanmıştır veya ADEKA Serum Fizyolojik izotonik %0,9 Ampul 

kullanılmıştır), beyaz vida kapaklı cam tüpler, beg alevi, yuvarlak ve iğne uçlu 

özeler, çakmak kullanılan malzemeleridir.   
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2.2.3. Fenotipik karakterizasyonda kullanılan malzemeler  

  Nutrient Agar gliserol stoktan ilk aktifleştirmede kullanılan besiyeridir. 

Gram boyama için Kristal viyolet’de 2 dk., gram iyodür (lugol)de 2 dk., alkolde 6 

sn. ve safraninde 3 dk. tutulmuştur. KOH testi için 0,33 gr KOH kristali 10 mL 

distile suda çözülür ve lam üzerinde bir miktar organizma ve bu çözelti ile 

karıştırılır.  Nitrat sıvı besiyeri nitrat indirgemesi testinde kullanılmıştır ve nitrit 

indikatörü olarak sülfanilik asit ve α-naftol çözeltisi sırası ile tüplere 

damlatılmıştır (Tamer ve ark, 1989). Hareketlilik testinde tüplere hazırlanmış yarı 

katı nutrient agara iğne öze ile ekim yapılmıştır ve sarsmadan inkübasyona 

konulmuştur (Bilgehan, 2004). Spor testinde nutrient broth da üreyen tüpler 80 ºC 

su banyosunda 15 dk bekletilir ardından nutrient agara ekim yapılıp 30 ºC 

inkübasyona kaldırılır.  

 API 50 CH (Biomérieux), API 20 E (Biomérieux) kullanılan kitlerdir 

(Başbülbül Özdemir ve Bıyık, 2012). 

2.2.4. Yüzey sterilizasyonu 

 Laboratuvarda yüzey sterilizasyonu için, tezgahın üzeri %70’lik etil alkol 

(Tekkim TK.200650.05000, %96’lık etanol) veya zefiranla (Kimpa® Zefirolum 

fort çözelti) silindikten sonra en az 15 dk U.V. lambası açık bırakılmıştır. Deney 

sonrasında da otomatik pipet gibi sürekli kullanılan malzemeler ve yüzey tekrar 

zefiran veya %70’lik alkol ile silinmiştir. 

2.2.5. Minimum inhibisyon konsantrasyon (MİK) deneylerinde 

kullanılan malzemeler 

 Steril düz tabanlı mikroplaklar (TPP 92096), içinde farklı 

konsantrasyonlarda arsenik içeren besiyeri hazırlayıp mikroplaklara dağıtmak için 

gerekli 50 mL steril konik tüpler (SPL Life Sciences)  , otomatik pipet uçları 

(Greiner bio-one ultratip 685290, LP Italiana L151146), şırınga (Hayat®), 0.22 

µm çaplı por içeren steril fitre (Milipore SLGS033SS),  Na2HAsO4.7H2O (Alfa 

Aesar A18275), AsNaO2 (Sigma Aldrich S7400), 2,3,5 Trifeniltetrazoryum klorür 

(TTC) (Sigma T8877), Luria Bertani (LB) Broth (1.10285.0500 Merck) ve distile 

su kullanılanılan malzemelerdir. 
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2.2.6. Kimyasal ve biyolojik risklerden korunmak için kullanılan 

donanımlar 

  Ortak kullanılan alanlarda tezgâh yüzeylerine arsenik bulaşının önlenmesi 

için 90 x 60 cm’lik hasta altı bezi serilmiştir. Laboratuvarda güvenlik esas 

alınarak temel güvenlik kurallarına uyulmuş, arsenikli çözeltiler kullanılırken 

çeker ocak içinde çalışılmış ve kişisel koruyucu malzemelerden eldiven, maske, 

önlük kullanılmıştır. Şekil 2.1’deki fotoğraf MİK deneyine başlamadan önce 

mikroplaklara kodlama yapılırken çekilmiş olup gözlük ve maske haricindeki 

koruyucu donanımlar görülmektedir. Arsenikle çalışırken pudrasız nitril eldiven 

(Proteksa) kullanılmıştır. Arsenik içermeyen temel laboratuvar çalışmalarında 

pudrasız lateks (Beybi) eldiven kullanılmıştır. Bakterilerin öldürülmesi için 

arsenikli malzemelerin otoklava konulmak zorunda kalınması durumunda en az 3 

kat otoklav poşeti (LP Italiana L134130)  kullanılıp; ürün bir kat otoklav poşeti 

bir kat gazete kâğıdı olacak şeklinde sarılarak iç içe konulup ağzı bağlanarak 

otoklavlanmıştır ve kodlanarak Petkim’in atık toplama programına konulmuştur. 

 

Şekil 2.1. Koruyucu donanımlar. 

2.2.7. DNA izolasyonunda kullanılan malzemeler 

         DNA izolasyon kiti (Purelink Genomic DNA mini kit), alkol (Tekkim), 

Ependorf tüpleri (Biosigma N40.3017), Lizozim (Sigma L6876), saf su, lizozim 

tamponu (25 mM Tris-HCl, pH 8, 2,5 mM EDTA, %1 Triton X-100), otomatik 

pipet uçları, ependorf tüplüğü (rack), su banyosu strafor köpükleri kullanılan 

malzemelerdir. 
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2.2.8. Jel elektroforezinde kullanılan malzemeler 

 Agaroz (Sigma A9539), Tris-asetat (TAE) tamponu, 20000x nükleik asit 

boya çözeltisi (Intron Red Safe), 6X mor jele yükleme boyası (NEB #B7025S), 

parafilm M (Bemis), 10 µl pipet uçları kullanılan malzemelerdir. Yürütülen DNA 

büyüklüklerinin yaklaşık tahmini Geneaid 1kb ladder ve NEB 100bp ladder 

kullanılarak yapılmıştır (Şekil 2.2.). 

 TAE tamponu pH 8,0 (50x/litre) için; 242 g Trizma-base, 57,1 ml Glasiyel 

asetik asit, 100 ml 0,5M EDTA(pH 8) distile su ile bir litreye tamamlanır 

(Temizkan ve Arda, 2004).  

 

Şekil 2.2. a) Geneaid 1 kb ladder, b) NEB 100 bp ladder. 

 

2.2.9. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yaparken kullanılan 

malzemeler  

 PZT Karışımı (OneTaq™ 2X Master Mix with Standard Buffer  100 

rxn/50µl (250 rxn / 20 µl), NEB, M0482S ), ultra saf su (Eau Bi-distilée 10 Amp. 

10 ml. Galen İlaç Sanayii ve Tic. A.Ş. ), 0,2 mL’lik pcr tüpleri (ATSP02), 

ependorf tüpleri (Biosigma N40.3017), primerler (Sentromer) (Çizelge 2.1), 

otomatik pipet uçları kullanılan malzemelerdir. Kullanılan primerler “Sentromer 

DNA Teknolojileri Ltd. Şti”ye sentezlettirilmiştir. 
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Çizelge 2.1. Kullanılan primerler.  

Primer Adı Primerlerin Baz Dizisi 5'- 3' Baz 

Sayısı 

Saflık Skala 

8-27F 16S 

rDNA 

AGA GTT TGA TCC TGG 

CTC AG 

20 200nmol STD 

1476-1495 16S 

rDNA  

CTA CGG CTA CCT TGT 

TAC GA 

20 200nmol STD 

arsB Forward GTG GAA TAT CGT CTG 

GAA TGC GAC 

24 200nmol STD 

arsB Reverse GGT AAT TTT CGG CCC 

CAA ATC G 

22 200nmol STD 

arsC Forward TGC GGC ACT TCG TGA 

AAC AC 

20 200nmol STD 

arsC Reverse  AAG TAT ATC CAG AAC 

CAC TT 

20 200nmol STD 

arsA Forward ACC CAC GCT TAG CAA 

TAT CAT CGA 

24 200nmol  STD 

arsA Reverse  TGA AAG TCT TCA TAT 

AGG TCT TCC 

24 200nmol STD 

arsD Forward ATG TGC TGC AGT ACC 

GCC GT 

20 200nmol STD 

arsD Reverse TAT TAC CAC CAC AGC 

AAC 

18 200nmol  STD 

arsH Forward ATG GAC CAG TTC CCA 

GAC 

18 200nmol STD 

arsH Reverse CTG ATT GGG GAT GGT 

GAA CA 

20 200nmol STD 

arsR Forward ATC CAG CTC TTC AAA 

ACC 

18 200nmol  STD 

arsR Reverse GTT TTT CAG CTT CAT AC 17 200nmol STD 

arsM Forward AGG ACG AGG TGC TGT 

ATG G 

19 200nmol STD 

arsM Reverse GGT AGG TGG CCG AGT 

AGA A 

19 200nmol  STD 

arrA Forward CTT TGA AGA AAT TCA 

AAC GTA CG 

23 200nmol STD 

arrA Reverse TCA AAG TTT CGC TGT 

AAA ACT CA 

23 200nmol STD 

arrB Forward AAC ACG AAC GAC GGT 

ATT CAC TGG 

24 200nmol STD 

arrB Reverse ATA CCT TGC TCT GTG 

GAT CAT CTA 

24 200nmol  STD 

* STD: Sentromer DNA Teknolojileri Ltd. Şti’nin kullandığı standart saflaştırma; oligonükleotitler 

sentez kimyasallarından arındırılır bu yöntem temelde nükleik asitlerin saflaştırılmasında 

kullanılan etanol saflaştırma yöntemidir. 
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2.3. Kullanılan Laboratuvar Cihazları 

 Taşınabilir sıcaklık, pH ve iletkenlik ölçerler (Eutech Instruments 

Cyberscan con110 ve Eutech Instruments Cyberscan pH110), İnkubatörler (Sanyo 

MIR-153 ve Binder markalarında), otoklav (Hirayama HV-50), PCR cihazı (Gene 

Amp® PCR System 9700), Elektroforez Cihazı (Güç Kaynağı DC Akım, 

Markasız EV215), Jel görüntüleme Cihazı (UVP), Santrifüj cihazı (Sartorius 

Sigma 1-14), -20 soğutucu (Regal 1280), -80 ºC soğutucu (New Brunswick 

Scientific U410), +4 ºC için soğuk oda (Technoblock S.p.A.) ve buzdolabı 

(Indesit), Otomatik Pipetler (Kültürel çalışmalar için olanlar Eppendorf Research 

Plus marka, Moleküler çalışmalar için kullanlar Axygen marka), Çeker ocak, 

Hassas teraziler (Denver Instrument, Precisa BJ 1000C ve Radwag® AS 220.R2)  

2.4. Besiyerlerinin Hazırlanışı 

 Plate count agar (PCA) toplam canlı mikroorganizma sayımı ve izolasyonda 

kullanılmıştır. Nutrient agar (NA) bakterilerin gliserol stoktan aktifleştirilmeleri 

ve fenotipik testlerde kullanılmadan önce tek koloni ekimlerinde kullanılmıştır. 

Luria Bertani (LB) sıvı besiyeri MİK deneyi için kullanılmıştır. Chemical Defined 

Medium (CDM) içine arsenit veya arsenat konularak, gümüş nitrat yöntemi ile 

bakterilerin indirgeme yükseltgeme özelliklerinin belirlenmesinde kullanılmıştır. 

2.4.1 Plate Count Agar (PCA) (1.05463.0500 Merck) 

 1000 ml’de 22,5 g toz besiyeri çözdürülür. 121 ºC’de 15 dk 

otoklavlandıktan sonra aseptik koşullarda petrilere dağıtılır. 

Bileşimi : 

 Kazeinden elde edilen pepton……….5,0 g/L 

 Maya ekstraktı……………………….2,5 g/L 

 D(+) Glukoz…………………………1,0 g/L 

 Agar agar…………………………...14,0 g/L 
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2.4.2 Nutrient Agar (NA) 

 8 gram nutrient broth (Merck 1.05443.0500), 15 gram agar ve 1000 mL 

distile su karıştırılıp 121 ºC 15 dk otoklavlanıp petrilere aseptik koşullarda 

dağıtılır. 

Nutrient Broth Bileşimi : 

 Etten elde edilmiş pepton……………5 g/L 

 Et ekstraktı…………………………...3 g/L 

2.4.3 Luria Bertani Broth (LB) (1.10285.0500 Merck) 

 1000 mL’de 25 g toz besiyeri çözdürülür. 121 ºC’de 15 dk otoklavlandıktan 

sonra aseptik koşullarda  

Bileşimi : 

 Kazeinden elde edilen pepton……….10 g/L 

 Maya ekstraktı………………………5,0 g/L 

 Sodyum klorid……………………..10,0 g/L 

  Minumum inhibisyon konsantrasyon deneyi için aseptik koşullarda içine 

steril arsenik çözeltisi eklenir. 96 kuyucuklu mikroplağa dağıtılır. 

2.4.4 Chemical Defined Medium (CDM) agar 

 Bu ortam filtrasyon por çapındaki değişiklik haricinde Weegar ve 

arkadaşlarının tanımladığı şekilde hazırlanır. Çözelti A ve agar agar içeren distile 

su otoklavda steril edilir. Çözelti B, çözelti C ve 100 mM arsenik çözeltisi 22 µm 

çaplı por içeren filtreden geçirilerek steril edilir. 100 mL çözelti A, 2,5 mL çözelti 

B, 10 mL çözelti C, 13,3 mL 100 mM sodyum arsenitli veya sodyum arsenatlı su 

karıştırılıp son konsantrasyonu %2 agar agar içerecek şekilde 1000 mL’ye aseptik 

koşullarda tamamlanır.  Petrilere dağıtılır. Böylece CDM petrileri %2 agar agar ve 

1,33 mM arsenik (As(III) veya AS(V)) içerir (Lett et al., 2001).  
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Çözelti A: 

 0,0812 M MgSO₄.7H₂O 

 0,187 M NH₄Cl 

 0,07 M Na₂SO₄ 

 0,575 mM K₂HPO₄ 

 4,57 mM CaCl₂.2H₂O 

 0,446 M Na-laktat 

Çözelti B: 

 4,8 mM Fe₂SO₄.7H₂O 

Çözelti C: 

 0,95 M NaHCO₃ 

2.4.5 MacConkey Agar (Oxoid CM0115) 

 Hazır toz besiyeri ortamı 51,1 g tartılarak 1 L distile suda çözülür. 121 

ºC’de 15 dk otoklavlanır ve otoklav sonrası aseptik koşullar altında petrilere 

dağıtılır. 

 

Bileşimi : 

 Pepton………………………,,…….20 g/L 

 Laktoz………………………..…….10 g/L 

 Safra tuzları………………….…......1,5 g/L 

 Sodyum klorür………………..…….5,0 g/L 

 Nötral kırmızısı………………..……0,03 g/L 
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 Kristal viyole…………………,,,…..0,001 g/L 

 Agar…………………………………15 g/L 

2.4.6 Nitratlı sıvı besiyeri 

 Hazır besiyeri olan nutrient broth içine % 0,1 oranında KNO3 eklenir. 

Kapaklı tüplere 6’şar ml dağıtılır. İçlerine durham tüpü atılıp 121 ºC’de 15 dk 

otoklavlanır. (Bilgehan, 2004; Tamer vd., 2004) 

2.5 Boyaların Hazırlanışı 

2.5.1. Gram’ın kristal viyole boyası 

 2 gr kristal viole 20 ml etanolde çözülür. 0,8 gr amonyum oksalat 80 mL 

distile suda çözülür. İkisi çözelti birbirine karıştırılıp filtre kağıdından süzülürek 

koyu renkli bir şişede depolanır (Tamer vd., 1989).   

2.5.2. Gram’ın safranin boyası 

 0,25 gr safranin 10 mL etanolde çözülür. Üzerine 100 mL distile su eklenir. 

Filtre kağıdından süzülerek koyu renkli bir şişede depolanır (Tamer vd., 1989).   

2.5.3. Gram iyodür (lugol) çözeltisi 

 1 gr iyot ve 2 gr KI porselen havanda iyice ezilerek karıştırılır. Üzerine 

yavaş yavaş 300 mL distile su eklenip karıştırılarak çözelti hazırlanır (Tamer vd., 

1989).  

2.6 Tris-asetat (TAE) Tamponunun Hazırlanışı 

 Stok olarak 50 X/litre tris-asetat tamponu hazırlanmıştır. Bunun için; 242 g 

Trizma-base, 57,1 mL glasiyel asetik asit, 100 mL 0,5 M EDTA (pH 8,0) distile 

su ile 1000 mL’ye tamamlanmıştır (Temizkan ve Arda, 2004). 

 Tampon 50 X/Litre stok çözelti olarak, koyu renkli cam şişede 

hazırlandıktan sonra otoklavda 15 dk 121 ºC’de steril edilip +4 ºC’de saklanmıştır. 

Elektroforez için kullanılmadan hemen önce 1000 mL’lik koyu renk şişeye 20 mL 

50 X TAE tampon konulup üzeri distile su ile 1000 mL’ye tamamlanarak 1 X 

çözelti hazırlanmıştır. 
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3. YÖNTEM 

3.1 Örnek Alınması Ve Suyun Kimyasal-Fiziksel Parametrelerinin 

Belirlenmesi 

 Balçova Termal suları ve termal suların sızdığı Ilıca Deresi bol miktarada 

ağır metal içermektedir (Aksoy et al., 2009). Bu yüzden arseniğe dirençli 

bakterileri izole etmek için bu bölge çalışma konusu olarak seçilmiştir. Örnekleme 

noktalarımızdan birincisi Ilıca Deresi’nin Balçova Barajı’ından çıkışta termal su 

ile karışmadığı bir nokta, ikincisi termal su karıştığının belli olduğu ve buhar 

çıkışının gözlendiği nokta, üçüncüsü Ilıca Deresi’nin termaller bölgesini geçtikten 

sonraki ve su derinliğinin azaldığı sedimentin ve askıda katı maddenin çok olduğu 

nokta, dördüncüsü İzmir Körfezi’nden alınan deniz suyu olup Üç Kuyular Vapur 

İskelesi’nin bulunduğu Aksoy ve arkadaşlarının çalışmasındaki Sw5 noktası, 

beşincisi Ilıca Deresi’nin İzmir Körfezi’ne karışmadan hemen önceki kısmı ve 

altıncısı İnciraltı hobi bahçelerindeki bir çeşmedir. Bu çalışmada yalnızca su 

örnekleri alınmıştır. Örneklem koordinatları ve tanımlamaları aşağıdaki gibidir: 

 1. Koordinat (38º 23’ 3’’ N, 27º 2’ 56’’ E): Balçova Barajı’ndan çıkan 

Ilıca Deresi’nin termal bölgeye varmadan önceki bölümü (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.1. Birinci örneklem noktası. 

 2. Koordinat (38º 23’ 7’’ N, 27º 2’ 1’’ E): Termal otellerden gelen termal 

su ile Ilıca Deresi’nin karıştığı bir bölge (Şekil 3.2). 
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Şekil 3.2. İkinci örneklem noktası. 

 3. Koordinat (38º 23’ 16’’ N, 27º 1’ 56’’ E): Termal oteller bölgesini 

geçtikten sonraki nokta. Suyun yüksekliği kabın daldırılmasına uygun 

olmadığından, steril enjektörle çekilerek kaba aktarılmıştır (Şekil 3.3). 

 

 

Şekil 3.3. Üçüncü örneklem noktası. 

 4. Koordinat (38º 24’ 16’’ N, 24º 4’ 10’’ E): Aksoy et. al. makalesindeki 

SW-5 noktası: Deniz suyu, Üç Kuyular Vapur İskelesi’nin bulunduğu köşe (Şekil 

3.4). 
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Şekil 3.4. Dördüncü örneklem noktası. 

 

 

 5. Koordinat (38º 24’ 45’’ N, 27º 1’ 55’’ E): Ilıca Deresi’nin denize 

karışmadan önceki noktası (Şekil 4.5). Wyndham Grand Otel’in altından Ilıca 

Deresi’ne su çıkışı vardı dolayısı ile su hacminde artış vardı. 

 

 

 

Şekil 3.5. Beşinci örneklem noktası. 

 6. Koordinat (38º 24’ 30’’ N, 27º 2’ 27’’ E): Haydar Aliyev Bulvarı 

üzerindeki hobi bahçeleri, eski İzmir Motosiklet Kulübü dernek evinin bahçe 

çeşmesinden akan yeraltı suyu (Şekil 3.6). 
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Şekil 3.6. Altıncı örneklem noktası. 

 Suların elektriksel iletkenliği Eutech Instruments Cyberscan con110 

cihazıyla, pH’sı ve sıcaklığı ise Eutech Instruments Cyberscan pH110 cihazıyla 

ölçülmüş olup ARGEFAR’da ağır metal analizleri yapılmıştır.  

3.2 Toplam Aerobik Mezofilik Mikroorganizma Sayımı ve 

Arsenik Dirençli Bakterilerin İzolasyonu 

 Örnekler 10
6
’ya kadar seyreltilmiştir. Seyreltmeler üçer parelelli olarak hiç 

arsenik içermeyen PCA (Plate Count Agar) ve 100 mg/L, 200 mg/L, 400 mg/L, 

800 mg/L, 1600 mg/L sodyum arsenat heptahidrat içeren PCA’lara dökme plaka 

yöntemiyle ekilmiştir, petriler 30 ºC’de iki gün inkubasyona bırakılarak toplam 

aerobik mezofilik mikroorganizma sayımı yapılmıştır (Shakya et al., 2012). En 

yüksek derişim olarak seçtiğimiz 1600 mg/L sodyum arsenat heptahidrat içeren 

petrilerdeki birbirinden farklı görünen koloniler seçilerek en az üç kere 1600 mg/L 

sodyum arsenat heptahidrat içeren PCA’ya yakarak çizgi ekimi yapılmıştır. 

Saflaştırılan 116 izolat %25’lik gliserol stoğa alınarak -20 ºC ve -80 ºC’lerde 

saklanmıştır. Beklediğimizden çok sayıda izolat elde ettiğimiz ve amacımız en 

yüksek arsenik konsantrasyonuna dirençli bakterileri izole etmek olduğu için, 

izole edilen bakterilerden 500 mM As(V) yani 156005 mg/L sodyum arsenat 

heptahidrat içeren PCA’ya McFarland 1 yoğunluğundaki izolatlar 10µL ekilerek 

30 ᵒ C’de üç günde üreyebilen 12 izolat seçilmiştir. 
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3.3 Arsenik Dirençli Bakterilerin Fenotipik Karekterizasyonu 

 Gram boyama, KOH testi, Sitokrom Oksidaz testi, Nitrat indirgemesi, 

hareketlilik testi, endospor testi yapılmıştır (Tamer vd., 1989).  

 İzolatların fenotipik karakterizasyonları API 50 CH ve API 20 E ile 

belirlenmiştir (Başbülbül Özdemir and Bıyık, 2012). 

 5 mL Nutrient Broth tüplerine ekilen organizmalar, 4 ºC, 30 ºC, 37 ºC, 42 

ºC’lerde üç gün inkübasyona bırakıldıktan sonra bulanıklılık olanlar pozitif olarak 

değerlendirilmiştir. 

3.4 DNA’nın İzolasyonu 

 

Şekil 3.7. DNA izolasyon kiti. 

 Gram reaksiyonları belirlenen izolatların DNA’ları Şekil 3.7’de gösterilen  

PureLink Genomik DNA mini kit klavuzuna göre DNA’ları izole edilmiştir 

(Eyigör vd., 2013). Agaroz jel elektroforezinde yürütülmüştür (Temizkan ve Arda, 

2004). DNA’lar -20 ºC’de saklanmıştır. 

3.5 Arsenik Dirençli Bakterilerin 16S rDNA İdentifikasyonu ve 

Genbank Numaralarının Alınması 

 8-27F 5’-AGAGTTTGATTCTGGCTCAG-3’ ve 1476-1495R 5’-

CTACGGCTACCTTGTTACGA-3’ üniversal primerler kullanılarak 16S rDNA 
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bölgesi çoğaltılmıştır.  PZR için ilk denatürasyon 94 ºC’de 5 dk ve 40 döngüde 

denatürasyon 94 ºC’de 1dk, 56 ºC’de 1dk, 72 ºC’de 1dk olup son uzama 72 ºC’de 

10 dk olarak ayarlanmıştır (Ersoy Ömeroğlu, 2011). 

 Çoğaltılan bölgeler çift yönlü sekans analizine gönderilmiştir. Sekans 

analizinden gelen “abi” formatlı diziler, FinchTv ve ApE programları kullanılarak 

düzeltilmiştir. Gelen forward ve reverse dizilerin “abi” formatları FinchTV’de 

ayrı ayrı açılmıştır ve araç çubuğundaki sekmeden reverse dizinin tersi alınmıştır 

(Şekil 3.8). Yine araç çubuğundaki “i” sekmesinden dizilerin baz sırası 

kopyalanıp ApE programındaki “New DNA” ve “New DNA1” kısımlarına 

yapıştırılmıştır. ApE programına yapıştırlan forward dizi ve reverse dizinin tersi 

birbirine göre hizalanmıştır (Şekil 3.9). ApE’de hizalanan baz dizilerinde 

birbirleriyle aynı olan baz dizisi kopyalanıp FinchTV’deki kromatograma 

yapıştırılarak o bölgeye bakılmıştır (Şekil 3.10). Düzgün olan pikler alınarak 

“Microsoft Office Word” ya da “.txt” uzantılı “not defterine” yapıştırılırak en 

uzun baz dizisi ortaya çıkarılmıştır. Düzeltilen diziler NCBI’ın sitesindeki 

“Microbial Nucleotide Blast” kısmına girilip veri bankasındaki benzerliklerle 

karşılaştırılmıştır (Şekil 3.11). 

 

Şekil 3.8. Finch Tv’nin kullanılması. 
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Şekil 3.9. ApE’nin kullanılması. 

 

 

 

Şekil 3.10. Ap E ve FinchTV’nin birlikte kullanılması. 
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Şekil 3.11. NCBI’ın sitesinde nükleotit dizisinin girildiği sayfa. 

 GenBank erişim numarılarının alınması için GenBank’ın “Sequin” programı 

kullanılarak gb-sub@ncbi.nlm.nih.gov adresine e-posta atılmıştır (Ersoy 

Ömeroğlu, 2011). 

 3.6 İzolatların Filogenetik Dendrogramının Oluşturulması   

 Tanımlanan organizmaların Mega 7.0 programı kullanılarak filogenetik 

dendrogramı oluşturulmuştur. Bunun için tip türlerin kısmi 16S rRNA dizileri 

NCBI sitesinden “fasta” formatında indirilip kaydedilmiştir. Daha sonra Mega 7.0 

programından “Data → Open A File/Session” ile çıkan soru sonrası seçilen dosya 

“align” sekmesine basılarak Mega 7.0’da açılmıştır. Açılan penceredeki “edit” 

sekmesinden “insert sequence from file” a tıklanarak indirilen diğer tip türlerin 

fasta formatındaki dizileri alt alta eklenmiştir. Yine “Edit” sekmesinden “insert 

blank sequence” ile listeye boş diziler eklenmiştir. Boş dizilere biyoinformatik 

çalışmaları yapılmış izolatların 16S rRNA dizileri kopyalanarak yapıştırılmıştır. 

“Ctrl + A” ile tüm listedekiler seçilmiş ve “Aligment” sekmesinden “align by 

ClustalW” ile tüm diziler hizalandıktan sonra “Data” sekmesinden “Export File” 

sekmesi tıklanarak “mega” formatında kaydedilmiştir. “meg” uzantılı mega 

formatı Mega 7.0’da açılarak “Phylogeny” sekmesinden “Construct/Test 

Neighbour-Joining Tree” tıklandıktan sonra açılan sayfada “compute”e tıklarak 

filogenetik ağaç oluşturulmuştur (Şekil 3.12). 

 

 

mailto:gb-sub@ncbi.nlm.nih.gov
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Şekil 3.12. Mega 7.0 ile filogenetik ağacın çizilmesinin son adımı 

3.7 Arsenik Dirençli Bakterilerin Minimum İnhibisyon 

Konsantrasyonlarının Belirlenmesi 

 Bakterilerin As(V)’a karşı MİK’leri 1000 mM - 300 mM arasında onda bir 

azalan sodyum arsenat heptahidrat içeren LB sıvı besiyeri kullanılarak, As(III)’e 

karşı MİK’leri 100 mM - 0,049mM arasında yarıyarıya azalan sodyum meta 

arsenit içeren LB sıvı besiyerinde saptanmıştır. Deneyler Şekil 3.12’de 

gösterildiği gibi mikroplak kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 30 ºC’de 

inkübasyonun birinci günü bulanıklılık not edilip filtreyle steril edilmiş % 0.1’lik 

canlılık indikatörü olan TTC konulmuştur (Bochner and Savageau, 1977). Ertesi 

gün mikrobiyal aktivite sonucu oluşan trifenil formazan kuyucuklara kırmızı renk 

verdiğinden, rengin olmadığı en düşük konsantrasyon MİK olarak kaydedilmiştir 

(Ersoy Ömeroğlu, 2011). Deney Şekil 3.13’de görüldüğü gibi üç paralelli çalışılıp 

yöntem akış şeması Şekil 3.14’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.13. Minimum inhibisyon konsantrasyonunun saptanması için yapılan mikroplak dizaynı 

 

Şekil 3.14. Minimum inhibisyon konsantrasyonunun saptanması için yöntem akışı 

3.8 Gümüş Nitrat Yöntemi İle Bakterilerin Arsenik Yükseltgeme-

İndirgeme Özelliklerinin Belirlenmesi   

 As(V)’ın As(III)’e indirgenmesini gözlemlemek için 1,33 mM sodyum 

arsenat heptahidrat içeren CDM (Chemical Defined Medium) katı ortamına, 

As(III)’in AS(V)’a yükseltgenmesini gözlemlemek için 1,33 mM sodyum meta 

arsenit içeren CDM katı ortamına organizmaların steril fizyolojik tuzlu su 



29 

 

içerisinde 1 McFarland yoğunluklarından 10 µL’şer nokta ekim yapılıp 30 ºC’de 2 

gece inkübasyona bırakılmıştır. 3. Gün 0,1 M gümüş nitratdan petrilere 5ml 

aktarılmıştır. Arsenat gümüş nitratdaki gümüşle kahverengi renk verip, arsenit 

gümüş nitrattaki gümüşle sarı renk vermektedir (Lett et al., 2001 ). 

3.9 Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Arsenik Metabolizma 

Genlerinin Saptanması 

 Tüm PCR’lar piyasadaki hazır PCR karışımı olan NEB M0482S ile 

yapılmıştır. Erime sıcaklıkları ilgili firmanın “tmcalculator.neb.com/#!/” 

sitesinden hesaplanmıştır. 

3.9.1 Polimeraz zincir reaksiyonu ile arsA geninin saptanması 

 arsA geninin varlığı 5'-ACC CAC GCT TAG CAA TAT CAT CGA-3' 

forward primeri ve 5'-TGA AAG TCT TCA TAT AGG TCT TCC-3' reverse 

primeri kullanılarak bakılmıştır (Chang et al., 2007, 2008). Chang ve 

arkadaşlarından farklı olarak piyasadaki hazır PCR karışımlarından (NEB, 

M0482S, One Taq 2X Master Mix with standart buffer)  kullanılıp, 20 µL tepkime 

hacminde hazırlanmıştır. PCR koşulları ilk aktivasyon 94 ºC’de 30 sn, 30 

döngüdeki denatürasyon 94 ºC’de 30 sn, 49 ºC’de 30 sn, 68 ºC’de 2 dk olup son 

uzama 68 ºC’de 5 dk olarak ayarlanmıştır (Çizelge 3.1). 

Çizelge 3.1. arsA PCR koşulları. 

Basamak Sıcaklık  Zaman 

İlk Aktivasyon 94 ºC 30 sn. 

30 Döngü      94 ºC  

49 ºC  

68 ºC 

30 sn. 

30 sn. 

2 dk. 

Son Uzama 68 ºC 5 dk. 

Bekleme  4 ºC - 

3.9.2 Polimeraz zincir reaksiyonu ile arsB genin saptanması 

 İzolatlarda arsB geninin varlığı polimeraz zincir tepkimesi ile gösterilmiştir. 

5ꞌ-GTG GAA TAT CGT CTG GAA TGC GAC-3ꞌ forward primeri ve 5ꞌ-

GGT AAT TTT CGG CCC CAA ATC G-3ꞌ reverse primeri kullanılmıştır 
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(Chang et al., 2007, 2008a; 2008b). Chang ve arkadaşlarından farklı olarak PCR 

karışımı OneTaq™ 2X Master Mix with Standard Buffer   klavuzuna uyacak 

şekilde 20µL tepkime hacminde hazırlanmıştır. PCR koşullları, 94ºC’de 30sn ilk 

aktivasyondur. 30 döngüdeki denatürasyon 94 ºC’de 30 sn, 55 ºC’de 30 sn, 68 

ºC’de 1dk olup son uzama 68 ºC’de 5dk olarak ayarlanmıştır (Çizelge 3.2). 

Çizelge 3.2. arsB PCR koşulları. 

Basamak Sıcaklık  Zaman 

İlk Aktivasyon 94 ºC 30 sn. 

30 Döngü  94 ºC  

55 ºC  

68 ºC 

30 sn. 

30 sn. 

1 dk. 

Son Uzama 68 ºC 5 dk. 

Bekleme  4 ºC - 

3.9.3 Polimeraz zincir reaksiyonu ile arsC genin saptanması 

 İzolatlarda hücre içi arsenat redüktaz geninin varlığı polimeraz zincir 

tepkimesi ile gösterilmiştir. 5ꞌ- TGC GGC ACT TCG TGA AAC AC-3ꞌ 

forward primeri ve 5ꞌ- AAG TAT ATC CAG AAC CAC TT -3ꞌ reverse primeri 

kullanılmıştır (Chang et al., 2007, 2008). Yöntem modifiye edilerek PCR karışımı 

OneTaq™ 2X Master Mix with Standard Buffer   klavuzuna uyacak şekilde 20 µL 

tepkime hacminde hazırlanmıştır. PCR koşullları, 94 ºC’de 30 sn ilk 

aktivasyondur. 30 döngüdeki denatürasyon 94 ºC’de 30 sn, 44 ºC’de 30 sn, 68 

ºC’de 30 sn olup son uzama 68 ºC’de 5 dk olarak ayarlanmıştır (Çizelge 3.3). 

Çizelge 3.3. arsC PCR koşulları. 

Basamak Sıcaklık  Zaman 

İlk Aktivasyon 94 ºC 30 sn. 

30 Döngü  94 ºC  

44 ºC  

68 ºC 

30 sn. 

30 sn. 

30 sn. 

Son Uzama 68 ºC 5 dk. 

Bekleme  4 ºC - 
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3.9.4 Polimeraz zincir reaksiyonu ile arsD geninin saptanması 

 arsD geninin varlığı 5'-ATG TGC TGC AGT ACC GCC GT-3' forward 

primeri ve 5'-TAT TAC CAC CAC AGC AAC-3' reverse primeri kullanılarak 

bakılmıştır (Chang et al., 2007, 2008). Yöntem modifiye edilerek piyasadaki hazır 

PCR karışımlarından (NEB, M0482S, One Taq 2X Master Mix with standart 

buffer)  kullanılıp, 20 µL tepkime hacminde hazırlanmıştır. PCR koşulları ilk 

aktivasyon 94 ºC’de 30 sn, 30 döngüdeki denatürasyon 94 ºC’de 30 sn, 49 ºC’de 

30 sn, 68 ºC’de 30 sn olup son uzama 68 ºC’de 5 dk olarak ayarlanmıştır (Çizelge 

3.4). 

Çizelge 3.4. arsD PCR koşulları. 

Basamak Sıcaklık  Zaman 

İlk Aktivasyon 94 ºC 30 sn. 

30 Döngü  94 ºC  

49 ºC  

68 ºC 

30 sn. 

30 sn. 

30 sn. 

Son Uzama 68 ºC 5 dk. 

Bekleme  4 ºC - 

3.9.5 Polimeraz zincir reaksiyonu ile arsH geninin saptanması 

 arsH geninin varlığı 5'-ATG GAC CAG TTC CCA GAC-3' forward primeri 

ve 5'-CTG ATT GGG GAT GGT GAA CA-3' reverse primeri kullanılarak 

bakılmıştır (Chang et al., 2007, 2008). Yöntem modifiye edilerek piyasadaki hazır 

PCR karışımlarından (NEB, M0482S, One Taq 2X Master Mix with standart 

buffer)  kullanılıp, 20 µL tepkime hacminde hazırlanmıştır. PCR koşulları ilk 

aktivasyon 94 ºC’de 30 sn, 30 döngüdeki denatürasyon 94 ºC’de 30 sn, 52 ºC’de 

30 sn, 68 ºC’de 1dk olup son uzama 68 ºC’de 5 dk olarak ayarlanmıştır (Çizelge 

3.4). 

Çizelge 3.5. arsH PCR koşulları 

Basamak Sıcaklık  Zaman 

İlk Aktivasyon 94 ºC 30 sn. 

30 Döngü  94 ºC  

52 ºC  

68 ºC 

30 sn. 

30 sn. 

30 sn. 

Son Uzama 68 ºC 5 dk. 

Bekleme  4 ºC - 
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3.9.6 Polimeraz zincir reaksiyonu ile arsR geninin saptanması 

 arsR geninin varlığı 5'-ATC CAG CTC TTC AAA ACC-3' forward primeri 

ve 5'-GTT TTT CAG CTT CAT AC-3' reverse primeri kullanılarak bakılmıştır 

(Chang et al., 2007, 2008).  Chang ve arkadaşlarından farklı olarak piyasadaki 

hazır PCR karışımlarından (NEB, M0482S, One Taq 2X Master Mix with standart 

buffer)  kullanılıp, 20 µL tepkime hacminde hazırlanmıştır. PCR koşulları ilk 

aktivasyon 94 ºC’de 30 sn, 30 döngüdeki denatürasyon 94 ºC’de 30 sn, 39 ºC’de 

30 sn, 68 ºC’de 30 sn olup son uzama 68 ºC’de 5 dk olarak ayarlanmıştır (Çizelge 

3.6). 

Çizelge 3.6. arsR PCR koşulları 

Basamak Sıcaklık  Zaman 

İlk Aktivasyon 94 ºC 30 sn. 

30 Döngü  94 ºC  

39 ºC  

68 ºC 

30 sn. 

30 sn. 

30 sn. 

Son Uzama 68 ºC 5 dk. 

Bekleme  4 ºC - 

3.9.7 Polimeraz zincir reaksiyonu ile arsM geninin saptanması 

 Arsenit S-adenosilmetiyonin metiltransferaz geni için 5’- AGG ACG AGG 

TGC TGT ATG G-3’ forward primeri ve 5’- GGT AGG TGG CCG AGT AGA 

A-3’ reverse primeri kullanılmıştır (Zhang et al, 2015). Zhang ve arkadaşlarının 

yöntemindeki kullanılan malzemeler ve koşullar modifiye edilmiştir. PCR 

karışımı OneTaq™ 2X Master Mix with Standard Buffer   klavuzuna uyacak 

şekilde 20 µL tepkime hacminde hazırlanmıştır. PCR koşullları için 94 ºC’de 30 

sn ilk aktivasyondur. 30 döngüdeki denatürasyon 94 ºC’de 20 sn, 56 ºC’de 1 dk, 

68 ºC’de 1dk olup son uzama 68 ºC’de 5 dk olarak ayarlanmıştır (Çizelge 3.7).    
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Çizelge 3.7. arsM PCR koşulları 

Basamak Sıcaklık  Zaman 

İlk Aktivasyon 94 ºC 30 sn. 

30 Döngü  94 ºC  

56 ºC  

68 ºC 

20 sn. 

1 dk. 

1 dk. 

Son Uzama 68 ºC 5 dk. 

Bekleme  4 ºC - 

 

3.9.8 Polimeraz zincir reaksiyonu ile arrA geninin saptanması 

 arrA geninin varlığı 5'-CTT TGA AGA AAT TCA AAC GTA CG-3' 

forward primeri ve 5'-TCA AAG TTT CGC TGT AAA ACT CA-3' reverse 

primeri kullanılarak bakılmıştır (Chang et al., 2007). Chang ve arkadaşlarının 

yöntemindeki kullanılan malzemeler ve koşullar modifiye edilmiştir. PCR 

karışımı OneTaq™ 2X Master Mix with Standard Buffer   klavuzuna uyacak 

şekilde 20 µL tepkime hacminde hazırlanmıştır. PCR koşullları için 94 ºC’de 30 

sn ilk aktivasyondur. 30 döngüdeki denatürasyon 94 ºC’de 30 sn, 47 ºC’de 30 sn, 

68 ºC’de 2 dk olup son uzama 68 ºC’de 5 dk olarak ayarlanmıştır (Çizelge 3.8). 

Çizelge 3.8. arsH PCR koşulları 

Basamak Sıcaklık  Zaman 

İlk Aktivasyon 94 ºC 30 sn. 

30 Döngü  94 ºC  

39 ºC  

68 ºC 

30 sn. 

30 sn. 

30 sn. 

Son Uzama 68 ºC 5 dk. 

Bekleme  4 ºC - 

 

3.9.9 Polimeraz zincir reaksiyonu ile arrB geninin saptanması 

 arrB geninin varlığı 5'-AAC ACG AAC GAC GGT ATT CAC TGG-3' 

forward primeri, 5'-ATA CCT TGC TCT GTG GAT CAT CTA-3' reverse primeri 

kullanılarak bakılmıştır (Chang et al., 2007). Chang ve arkadaşlarının 
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yöntemindeki kullanılan malzemeler ve koşullar modifiye edilmiştir. PCR 

karışımı OneTaq™ 2X Master Mix with Standard Buffer   klavuzuna uyacak 

şekilde 20 µL tepkime hacminde hazırlanmıştır. PCR koşullları için 94 ºC’de 30 

sn ilk aktivasyondur. 30 döngüdeki denatürasyon 94 ºC’de 30 sn, 52 ºC’de 45 sn, 

68 ºC’de 2 dk olup son uzama 68 ºC’de 5 dk olarak ayarlanmıştır (Çizelge 3.9). 

Çizelge 3.9. arrB PCR koşulları 

Basamak Sıcaklık  Zaman 

İlk Aktivasyon 94 ºC 30 sn. 

30 Döngü  94 ºC  

52 ºC  

68 ºC 

30 sn. 

45 sn. 

2 dk. 

Son Uzama 68 ºC 5 dk. 

Bekleme  4 ºC - 
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4. BULGULAR 

4.1 Suların Kimyasal ve Fiziksel Parametreleri 

 Bu çalışmadaki 1., 2., 3. ve 5. örneklem noktaları İzmir Balçova’daki Ilıca 

Deresi üzerindedir. Ilıca Deresi, Balçova Barajı’ndan çıkıp Balçova Temaller 

yanından geçerek İnciraltı’nda Özdilek’in yakınından Ege Denizi’ne 

dökülmektedir. Başlangıcından itibaren eni dar olup derinliği fazla iken dere 

yatağı genişledikçe eni genişleyip derinliği azalmaktadır hatta yer yer 

kurumaktadır. 2. örneklem noktasında, Balçova Termaller bölgesinde dereye 

termal sular karışmaktadır. Ege Denizi’ne dökülmeden önceki 5. örneklem 

noktasından örnek alınma zamanında Ilıca Deresi’nin yanında yapılan inşaattan 

çıkan su, boru vasıtası ile dereye aktığı için oradan itibaren debisi daha hızlanıp 

denize varabilmektedir.  Anlaşıldığı gibi Ilıca Deresi’nin çok heterojen bir yapısı 

vardır. Karışan diğer suların etkisiyle çözünen madde ve askıda katı madde 

miktarları hatta tüm fiziksel ve kimyasal özellikler dere boyunca 

değişebilmektedir. Termal su karışmadan önce 1. örneklem noktasında ölçülen 

elektriksel iletkenlik 1357 µS/cm iken 2. örneklem noktasında 10460 µS/cm’dir. 

Termal sularda bol miktarda mineral ve inorganik madde olduğundan suyun 

elektriksel iletkenliği artmıştır. 3. örneklem noktasında elektriksel iletkenlik 3840 

µS/cm’e düşmüştür. 5. örneklem noktasında derenin yanında yapılan inşaattan bol 

miktarda su çıkıp dereye akmaktaydı. Çıkan suyun daha az iyon içerdiği 

elektriksel iletkenliğin 46,2 µS/cm’e düşmesinden söylenebilir. 4. örneklem 

noktası Ege Denizi / İzmir Körfezi suyu olduğundan 142000 µS/cm ile alınan 

örnekler arasından elektriksel iletkenliği en yüksek örnektir. 6. örneklem noktası 

İnciraltı’nda yer alan hobi bahçelerindeki çeşmenin kullanma suyudur ve 

elektriksel iletkenliği 4,62 µS/cm ile alınan örnekler arasında en düşük olandır 

(Çizelge 4.1). 

 Ölçülen örneklem noktaları arasında en düşük sıcaklık, Balçova 

ormanlarının içinden akan Balçova Termal bölgesine henüz varmamış olan Ilıca 

Deresi’nin 1. örneklem noktasında olup 14,2 ºC’dir. 2. örneklem noktasında 

karışan termal suların etkisiyle sıcaklık örneklem noktaları arasında en yüksek 

olandır ve 44,2 ºC ölçülmüştür. 3. örneklem noktasına varıldığında dere suyu 

tabanda ince bir katman oluşturmuş, çamurlu ve soğumuş durumdadır, sıcaklığı 

23,4 ºC ölçülmüştür. Denize dökülmeden önceki nokta olan 5. örneklem 

noktasında ise sıcaklık 20,2 ºC ölçülmüştür. İzmir Körfezi’nin içinde olan 4. 

örneklem noktasında sıcaklık 18 ºC ölçülmüştür. Yer altı suyu kaynaklı olan 
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İnciraltı’ndaki hobi bahçesi çeşme suyunun (6. örneklem noktası) sıcaklığı 15,2 

ºC’dir (Çizelge 4.1).  

 Ilıca Deresi’nde pH genelde alkalidir fakat denize dökülmeden önce derenin 

yanındaki inşattan çıkan suyun dereye akması pH’yı nötre yaklaştırmıştır. Ölçülen 

parametrelerin değerleri Çizelge 4.1’de verilmiştir. 

 Örneklem noktaları arasından en yüksek arsenik miktarı 2. örneklem noktası 

yani Ilıca Dere’sine termal suyun karıştığı noktada saptanıp, 121 µg/kg olarak 

verilmiştir. Hobi bahçesi çeşme suyu olan 6. örneklem noktasında ise arsenik 

miktarı ölçülebilen limit değer olan 1 µg/kg’ın altında bulunup, örneklem 

noktaları arasındaki en düşük değerdir. Arsenik miktarları 1. örneklem noktası 

için 2 µg/kg, 3. örneklem noktası için 78 µg/kg, 4. örneklem noktası için 4 µg/kg, 

5. örneklem noktası için 1 µg/kg olarak verilmiştir. Yapılan analizlerin sonuçları 

Ek-1’de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.1. Örneklem noktalarında ölçülen parametreler ve değerleri 

 

4.2 İzolasyon ve Toplam Mikroorganizma Sayımı 

 1600 mg/L, 800 mg/L, 400 mg/L, 200 mg/L ve 100 mg/L Na2HAsO4.7H2O 

içeren ve hiç arsenik içermeyen PCA’lardaki toplam koloni oluşturan birim 

(KOB) sayıları Çizelge 4.2’de gösterilmiştir.  Bir mililitre su örneğindeki KOB – 

besiyerindeki Na2HAsO4.7H2O ilişkisinin grafikleri Ek-2’de gösterilmiştir. 

Ölçülen 

Parametre 

1. 

Nokta  

2. 

Nokta 

3. 

Nokta 

4. 

Nokta  

5. 

Nokta  

6. 

Nokta  

Sıcaklık 

(ᵒ C) 

14,5 44,2 23,4 18 20,2 15,2 

pH 8,26 8,47 9,51 8,3 7,26 7,22 

Elektriksel 

İletkenlik 

(µS/cm) 

1357 10460 3840 142000 46,2 4,62 
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 Çizelge 4.2. Mikroorganizma sayım sonuçları 

 
1. Nokta  2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta  5. Nokta  6. Nokta 

1600 mg/L 

As(V) 
1,6 x 10

3

 

KOB/mL 

6,7 x 10
2

 

KOB/mL 

7,2 x 10
5

 

KOB/mL 

6,6 x 10
1

 

KOB/mL 

1,7 x 10
3

 

KOB/mL 

4,0 x 10
3

 

KOB/mL 

800 mg/L 

As(V) 
7,3 x 10

3

 

KOB/mL 

6,6 x 10
2

 

KOB/mL 

1,1 x 10
6

 

KOB/mL 

1,1 x 10
2

 

KOB/mL 

1,7 x 10
3

 

KOB/mL 

3,7 x 10
3

 

KOB/mL 

400mg/L 

As(V) 
3,5 x 10

3

 

KOB/mL 

7,2 x 10
2

 

KOB/mL 

1,5 x 10
6

 

KOB/mL 

1,3 x 10
2

 

KOB/mL 

1,8 x 10
3

 

KOB/mL 

3,1 x 10
3

 

KOB/mL 

200 mg/L 

Ss(V) 
4,8 x 10

3

 

KOB/mL 

5,5 x 10
2 

KOB/mL 

1,3 x 10
6

 

KOB/mL 

7,6 x 10
1

 

KOB/mL 

1,6 x 10
3

 

KOB/mL 

3,7 x 10
3

 

KOB/mL 

100 mg/L 

As(V) 
4,7 x 10

3

 

KOB/mL 

5,8 x 10
2

 

KOB/mL 

1,5 x 10
6

 

KOB/mL 

7,2 x 10
1

 

KOB/mL 

1,8 x 10
3

 

KOB/mL 

4,4 x 10
3

 

KOB/mL 

0 mg/L 

As(V) 
4,1 x 10

3

 

KOB/mL 

4,0 x 10
2

 

KOB/mL 

5,2 x 10
5

 

KOB/mL 

6,8 x 10
1

 

KOB/mL 

1,8 x 10
3

 

KOB/mL 

4,4 x 10
3

 

KOB/mL 

  

 1600 mg/L sodyum arsenat içeren plate count agarda birinci noktadan 1,6 x 

10
3 

KOB/mL, ikinci noktadan 6,7 x 10
3
 KOB/mL, üçüncü noktadan 7,2 x 10

5 

KOB/mL, dördüncü noktadan 6,6 x 10
1 

KOB/mL, beşinci noktadan 1,7 x 10
3 

KOB/mL, altıncı noktadan 4,0 x 10
3 

KOB/mL mikroorgananizma elde edilmiştir 

(Çizelge 4.2). Birinci noktadan 44, ikinci noktadan 35, üçüncü noktadan 11, 

dördüncü noktadan 4, beşinci noktadan 9, altıncı noktadan 13 farklı görünen 

toplamda 116 izolat seçilmiştir.  İlk izolasyon aşamasında kullanılan arsenik 

konsantrasyonunun yeterince yüksek olmadığının farkına varıldıktan sonra, bu 

116 izolat 500 mM (156005 mg/L) sodyum arsenatheptahidrat içeren plate count 

agara nokta ekim yapılmıştır. Birinci örneklem noktasından 1, ikinci örneklem 

noktasındandan 7, üçüncü örneklem noktasından 0, dördüncü örneklem 

noktasından 1, beşinci örneklem noktasından 3, altıncı örneklem noktasından 0 

olmak üzere toplam 12 bakteri seçilmiştir.  
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  A izolatı birinci örneklem noktasından; B, C, D, E, F, G ve H izolatları 

ikinci örneklem noktasından; I izolatı dördüncü örneklem noktasından; J, K ve L 

izolatları ise beşinci örneklem noktasından izole edilmiştir (Çizelge 4.3). 

Çizelge 4.3. İzolatların izolasyon yeri, örnek tipi ve tarihi. 

İzolat Kodu İzolasyon 

Noktası 

Koordinat Örnek Tipi Örnek 

Alma ve 

İzolasyon 

Tarihi 

A 1 38º 23’ 3’’ N, 

27º 2’ 56’’ E 

Dere suyu 11/11/2013 

B 2 38º 23’ 7’’ N, 

27º 2’ 1’’ E 

Termal su ve 

dere suyu karışık 

11/11/2013 

C 2 38º 23’ 7’’ N, 

27º 2’ 1’’ E 

Termal su ve 

dere suyu karışık 

11/11/2013 

D 2 38º 23’ 7’’ N, 

27º 2’ 1’’ E 

Termal su ve 

dere suyu karışık 

11/11/2013 

E 2 38º 23’ 7’’ N, 

27º 2’ 1’’ E 

Termal su ve 

dere suyu karışık 

11/11/2013 

F 2 38º 23’ 7’’ N, 

27º 2’ 1’’ E 

Termal su ve 

dere suyu karışık 

11/11/2013 

G 2 38º 23’ 7’’ N, 

27º 2’ 1’’ E 

Termal su ve 

dere suyu karışık 

11/11/2013 

H 2 38º 23’ 7’’ N, 

27º 2’ 1’’ E 

Termal su ve 

dere suyu karışık 

11/11/2013 

I 4 38º 24’ 16’’ N, 

24º 4’ 10’’ E 

Deniz suyu 19/11/2013 

J 5 38º 24’ 45’’ N, 

27º 1’ 55’’ E 

Yeraltı suyu ve 

dere suyu karışık 

19/11/2013 

K 5 38º 24’ 45’’ N, 

27º 1’ 55’’ E 

Yeraltı suyu ve 

dere suyu karışık 

19/11/2013 

L 5 38º 24’ 45’’ N, 

27º 1’ 55’’ E 

Yer altı suyu ve 

dere suyu karışık 

19/11/2013 
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4.3 Bakterilerin Belirlenen Fenotipik Özellikleri 

 İzolatlara gram boyama yapılmıştır. KOH testi, oksidaz testi, hareketlilik 

testi, endospor testi uygulanmıştır. MacConkey agarda üremesine bakılmıştır. API 

50 CH’da karbohidratlardan asit oluşturmasına bakılmış ve API 20 E 

uygulanmıştır. 

 API 50 CH kuyucukları sırasıyla şunlardır: 0- kontrol, 1- gliserol, 2- 

eritritol, 3- D arabinoz, 4- L arabinoz, 5- riboz, 6- D ksiloz, 7- L ksiloz, 8- 

adonitol, 9- β-metil D-ksilosit, 10- galaktoz, 11- glukoz, 12- fruktoz, 13- mannoz, 

14- sorboz, 15- ramnoz, 16- dulsitol, 17- inositol, 18- mannitol, 19- sorbitol, 20- 

α-metil D-mannosit, 21- α-metil D-glukosit, 22- N-asetil-glukozamin, 23- 

amigdalin, 24- arbutin, 25- eskulin,  26-salisin,  27-sellobiyoz, 28-maltoz, 29- 

laktoz, 30- melibiyoz, 31-sukroz, 32- trehaloz, 33- Inulin, 34- melezitoz, 35- 

raffinoz, 36- nişasta, 37- glikojen, 38- ksilitol, 39- gentiobiyoz, 40- D turanoz, 41- 

D liksoz, 42- D tagatoz, 43- D fukoz, 44- L fukoz, 45- D arabitol, 46- L arabitol, 

47- glukonat, 48- 2-keto glukonat, 49- 5-keto glukonat. API 50 CH ile bakılan 

karbohidrat asit oluşumu testi sonuçları EK-3’deki gibidir. 

 API 20 E testi ise; β-galaktosidaz (Orto nitrofenil-βD-galaktopiranosidaz), 

arjinin dihidrolaz, lizin dekarboksilaz, ornitin dekarboksilaz, sitrat kullanımı, H2S 

üretimi, üreaz, triptofan deaminaz, indol üretimi, asetoin üretimi, jelatinaz, glukoz 

fermentasyon/oksidasyon, mannitol fermentasyon/oksidasyon, inositol 

fermentasyon/oksidasyon, sorbitol fermentasyon/oksidasyon, ramnoz 

fermentasyon/oksidasyon, sakkaroz fermentasyon/oksidasyon, melibiyoz 

fermentasyon/oksidasyon, amigdalin fermentasyon/oksidasyon, arabinoz 

fermentasyon/oksidasyon testlerini içerir. API 20 E ile bakılan test sonuçları EK-

3’deki gibidir. 

 Birinci örneklem noktasından izole edilen A izolatının PCA ve NA gibi 

temel besiyerinde 30 ºC inkübasyonunun üçüncü günü ancak belirginleşen küçük 

pembe - yavruağzı kolonileri vardır.  API 50 CH’da 30 ºC’de 72 saatte 

kuyucukların hepsi olumsuzdur. API 20 E’de Voges proskauer testi olumludur. 

Diğer API 20 E testleri olumsuzdur (Ek-3). Hücreleri gram olumlu boyanan 

basillerdir (Şekil 4.1). KOH testi olumsuzdur. Asit-fast boyama olumsuzdur (Şekil 

4.3). Sitokrom oksidaz testi olumsuzdur. Endospor içermezler. (Çizelge 4.4). 

KNO3 testi olumsuzdur (Şekil 4.4). Hareketsizlerdir (Şekil 4.5). MacConkey 

agarda üreyememektedir (Şekil 4.6).  
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 İkinci örneklem noktasından yani Ilıca Deresi’ne termal suyun karıştığı 

noktadan izole edilen B, C, E, F, G, H izolatlarının kolonileri PCA ve NA’da 30 

ºC’de iki günde ancak belirginleşen krem rengi kolonileri vardır.  Hepsi gram 

olumsuz basillerdir ve KOH testi olumludur (Çizelge 4.4). Hepsi sporsuzdur, 

hareketlidir, sitokrom oksidaz testi olumludur ve MacConkey agarda üreyebilir. 

API 50 CH’da B, F ve H izolatı haricindeki C, E ve G izolatlarının hiçbirisi 

sunulan karbon kaynaklarından asit oluşturmazlar. F ve H izolatı frutoktozdan asit 

oluştururken, B ve F izolatı maltozdan asit oluşturur. F izolatı ayrıca nişastadan da 

asit oluşturur. API 20 E’ye göre; arjinin dihidrolaz B,  E ve G izolatlarında 

olumluyken C, F ve H izolatlarında olumsuzdur. G izolatı haricindeki B, C, E, F 

ve H izolatları sitrat olumludur. Hepsinin API 20 E’deki tüm O/F testleri ve VP 

testi olumsuzdur (EK-3). Hepsi nutrient brothda 30 ºC ve 37 ºC’de üreyebilmiştir 

fakat hiçbiri 4 ºC ve 42 ºC’de üreyememiştir. Hepsi nitratı, nitrite 

indigeyebilmektedir (Şekil 4.4). 

 D izolatı da ikinci örneklem noktasından izole edilmiştir. NA ve PCA’da 30 

ºC inkübasyonda ikinci gün krem renkli kolonileri rahatlıkla görülebilmektedir. 

Gram olumsuz basillerdir (Şekil 4.1). KOH testi olumlu,  sitokrom oksidaz 

olumlu, hareketli, sporsuzdur. MacConkey agarda üreyebilirler (Çizelge 4.4). 

4ºC’de üreyemez fakat 30 ºC, 37 ºC ve 42 ºC’de üreyebilir (Çizelge 4.5). Nitratı, 

nitrite ve azot gazına kadar indirgeyebilir (Şekil 4.3). API 50 CH’da L-arabinoz, 

D-ksiloz, glukoz, eskulin, D-fukoz, L-fukoz’dan asit oluşturabilir testin diğer 

karbon kaynaklarından asit oluşturmaz. API 20 E’ye göre β-galaktosidaz (ONPG), 

arjinin dihidrolaz, sitrat kullanımı, üreaz olumludur. İnkubasyonun ikinci gününde 

sadece arabinoz o/f testi olumlu olup inkübasyonun üçüncü günü D-mannitol o/f,  

inositol o/f, sorbitol o/f, L ramnoz o/f, D-sukroz o/f, D-melibiyoz o/f kuyucukları 

da olumlu olmuştur.  
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Şekil 4.1. A, B, C, D, E ve F izolatlarının gram boyama resimleri. A izolatının çeperleri 

pembe sitoplazması mor görünüyor. Diğerleri ise tamamen gram olumsuz. 

 I izolatı dördüncü örneklem noktası olan Üçkuyular Vapur İskelesi’nin 

olduğu İzmir körfez suyundan izole edilmiş olup PCA ve NA’da krem renkli 

buruşuk koloniler oluşturur. Çizelge 4.4’de belirtildiği gibi Gram olumsuz 

basillerdir (Şekil 4.2). KOH testi ve sitokrom oksidaz testi olumludur. Spor 

oluşturmaz, hareketlilerdir (Şekil 4.5), MacConkey agarda üreyebilirler (Şekil 

4.6). Nutrient brothda 4 ºC ve 42 ºC’de üreyemezler fakat 30 ºC ve 37 ºC’de 

üreyebilirler (Çizelge 4.5). Api 50 CH’da L-arabinoz, riboz, D-ksiloz, galaktoz, 

glukoz, fruktoz, mannoz, ramnoz, dulsitol, mannitol, sorbitol, α-metil-D-glukosit, 

arbutin, sellobiyoz, maltoz, laktoz, melibiyoz, sukroz, trehaloz, rafinoz, 

gentiobiyoz, 2-keto glukonat’dan asit oluşturur. Api 20 E ‘de β-galaktosidaz, 

arjinin dihidrolaz, ornitin dekarboksilaz, Voges-Prokauer testleri olumludur. 

Nitratı, nitrite indirgeyebilir (Şekil 4.3). D-Mannitol o/f, D- sorbitol o/f, D-sukroz 

o/f, D-melibiyoz, amigdalin testleri olumludur (Ek-3).  
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 J izolatı beşinci örneklem noktası olan Ilıca Deresi’nin denize döküldüğü 

noktadan izole edilmiştir. PCA ve NA’da 30 ºC’de bir günde limon sarısı, minik, 

opak yuvarlak kolonileri oluşur.  Gram olumlu koklardır (Şekil 4.2). Preparatlarda 

tetratlar oluştururlar. Asit-fast boyama olumsuzdur (Şekil 4.3). Nitratı nitrite ve 

azot gazına indirgemez (Şekil 4.4).  Hareketsizdiler (Şekil 4.5.), MacConkey 

agarda üreyemez (Şekil 4.6). KOH testi olumsuzdur. Sitokrom oksidaz testi 

olumludur. Spor içermezler (Çizelge 4.4). Api 50 CH’de glukoz, sukroz, rafinoz, 

D turanoz’dan asit oluştururlar. Api 20 E’ye göre Voges-Praskauer ve jelatinaz 

testleri olumludur. Diğer testler olumsuzdur (Ek-3). 

 K izolatı beşinci örneklem noktasından izole edilmiştir. NA ve PCA’da 30 

ºC’de koyu sarı - turuncu, parlak değişken şekilli kolonileri iki günde ancak 

belirir. Tek koloni düşmekten ziyade tıpkı bir su damlası gibi bir arada durmaya 

daha eğilimlerdir. Gram olumlu kokkobasillerdir. KOH testi anlaşılamamaktadır 

çünkü lam üzerinde su ile süspanse edildiğinde dahi uzamaktadır. Asit-fast 

boyama olumsuzdur (Şekil 4.3). Hareketsizdir (Şekil 4.5). MacConkey agarda 

üreyemez (Şekil 4.6).  Endospor içermez. Sitokrom oksidaz testi olumludur 

(Çizelge 4.4). Nutrient brothda 4 ºC, 37 ºC ve 42 ºC’lerde üremez. 30 ºC’de 

üreyebilir (Çizelge 4.5). Api 50 CH’de gliserol, L-arabinoz, D-ksiloz, β-metil d-

ksilosit, galaktoz, glukoz, fruktoz, mannoz, mannitol, α-metil D- mannosit, 

eskulin, sellobiyoz, maltoz, sukroz, melezitoz, rafinoz, nişasta ve glikojenden asit 

oluşturur. Api 20 E’de β- galaktosidaz testi haricindeki testler olumsuzdur (Ek-3). 

 L izolatı beşinci örneklem noktasından izole edilmiştir. PCA ve NA’da 

30ºC’de krem renkli kolonileri bir günde belirir. Gram olumsuz basillerdir (Şekil 

4.2). KOH testi olumludur. Nitratı nitrite indirgeyebilirler (Şekil 4.4). 

Hareketlilerdir (Şekil 4.5). MacConkey agarda üreyebilir ve laktozu fermente 

edebilirler (Şekil 4.6). Endospor içermezler. Sitokrom oksidaz testi olumsuzdur 

(Çizelge 4.4).  Nutrient broth’da 4 ºC ve 42 ºC’de üreyemezken, 30 ºC ve 37 

ºC’de üreyebilirler (Çizelge 4.5). Api 50 CH’da gliserol, L-arabinoz, riboz, ksiloz, 

galaktoz, glukoz, fruktoz, mannoz, ramnoz, dulsitol, inositol, mannitol, sorbitol, 

α-metil D- glukosit, arbutin, salisin, sellobiyoz, maltoz, laktoz, melibiyoz, sukroz, 

trehaloz, rafinoz, gentiobiyoz’dan asit oluşturur. Api 20 E’ye göre β-galaktosidaz, 

arjinin dihidrolaz, ornitin dekarboksilaz, sitrat kullanımı, Voges-proskauer testleri 

olumludur. D- mannitol o/f, D-sorbitol o/f, L-ramnoz o/f, D-sukroz o/f, D-

melibiyoz o/f, amigdalin o/f, L- arabinoz o/f olumludur (Ek-3). 
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Şekil 4.2. G, H, I, J, K ve L izolatlarının gram boyama resimleri. K ve J izolatı gram 

olumlu, diğer izolatlar gram olumsuzdur. 

 

 Şekil 4.3. Asit-fast boyaması a) A izolatı, b) J izolatı, c) K izolatı 
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Şekil 4.4. KNO3 testine ait tüp resimleri. 

 

Şekil 4.5. Hareketlilik testi sonuçlarını gösteren tüp resimleri. 

 

Şekil 4.6. MacConkey agardaki üremelere ait petri görüntüleri 
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Çizelge 4.4. İzolatların bazı fenotipik özellikleri 
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Çizelge 4.5. İzolatların üreyebildikleri sıcaklıklar 

 4 ºC 30 ºC 37 ºC 42 ºC 

A izolatı - + - - 

B izolatı - + + - 

C izolatı - + + - 

D izolatı - + + + 

E izolatı - + + - 

F izolatı - + + - 

G izolatı - + + - 

H izolatı - + + - 

I izolatı - + + - 

J izolatı - + + - 

K izolatı - + - - 

L izolatı - + + - 

 

4.4 16S rDNA Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tanımlanan 

İzolatlar ve GenBank Numaraları 

 16S rDNA bölgelerinin “abi” formatındaki kromatogramları çift yönlü 

olarak karşılaştırılıp düzeltidikten sonra “NCBI blast” sitesinde benzeyen 

bakteriler bulunmuştur. Çizelge 4.6’da izolatların benzerlik için kullanılan kısmi 

16S rDNA baz sayıları ve benzerlik oranları ve verilmiştir.   A izolatı 

Rhodococcus sp. A suşu olarak, C izolatı Pseudomonas sp C suşu, D izolatı 

Pannonibacter phragmitetus D suşu, E izolatı Pseudomonas sp E suşu, F izolatı 
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Pseudomonas sp F suşu, G izolatı Pseudomonas sp G suşu, I izolatı Pseudomonas 

sp I suşu, J izolatı Micrococcus sp. J suşu, K izolatı Microbacterium sp K suşu, L 

izolatı Enterobacter sp. L suşu olarak GenBank’a kaydedilmiştir (Çizelge 4.6). B 

ve H izolatlarının gelen kromatogramları güzel olmadığından sadece düzgün pik 

veren baz sayıları eşleştirildiğinde ikisi de Pseudomonas sp suşları ile %99 

benzerlik göstermektedir. Bu iki izolat da Pseudomonas sp. olarak 

tanımlanmasına rağmen biyoinformatik çalışmaları yapılamadığından GenBank 

numaraları talep edilmemiştir. Toplamda bir tanesi Rhodococcus, yedi tanesi 

Pseudomonas, bir tanesi Pannonibacter, bir tanesi Micrococcus, bir tanesi 

Microbacterium, bir tanesi Enterobacter olmak üzere altı cinse yerleşen oniki 

izolatla çalışma gerçekleştirilmiştir. 

 Çizelge 4.6. İzolatların kısmi 16S rDNA benzerlikleri 

İzolat  Benzerlik 

Gösterdiği Tür 

En 

Yüksek 

Benzerlik 

Oranı 

Kısmi 

16S 

rDNA 

baz 

sayıları 

GenBank 

Erişim 

Numaraları 

Rhodococcus sp. A  Rhodococcus sp.  %99 1363 MF000783 

Pseudomonas sp B Pseuodomonas 

mendocina 

Pseudomonas 

pseudoalcaligenes 

Pseudomonas sp. 

%99 782 - 

Pseudomonas sp C Pseudomonas 

mendocina  

Pseudomonas 

pseudoalcaligenes 

Pseudomonas sp. 

%99 1385 MF000784 
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Pannonibacter 

phragmitetus D 

Pannonibacter 

phragmitetus  

Pannonibacter 

indicus 

Achromobacter sp. 

%99 1393 MF000785 

Pseudomonas sp E Pseudomonas 

mendocina 

Pseudomonas 

pseudoalcaligenes 

Pseudomonas 

oleovorans 

Pseudomonas sp.  

%99 1398 MF000786 

Pseudomonas sp F Pseudomonas 

pseudoalcaligenes 

 

%100 1404 MF000787 

Pseudomonas sp G Pseudomonas 

pseudoalcaligenes 

Pseudomonas 

oleovorans 

Pseudomonas sp. 

%99 1393 MF000788 

Pseudomonas sp H Pseudomonas 

mendocina 

Pseudomonas 

pseudoalcaligenes 

%99 891 - 
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Pseudomonas sp. 

Pseudomonas sp I Pseudomonas 

stutzeri  

%100 1412 MF000789 

Micrococcus sp. J Micrococcus 

yunnanensis strain 

TGT-R9 

%100 1354 MF000790 

Microbacterium sp 

K 

Microbacterium 

chocolatum strain 

SIT 101 

%99 1394 MF000791 

Enterobacter sp. L Enterobacter 

ludwigii strain HE15 

Enterobacter 

cloacae strain 

ECNIH4 

Pantoea 

agglomerans strain 

T224 

%100 1381 MF000792 

  

 Rhodococcus sp. A suşu birinci örneklem noktasından izole edilirken, 

Pannonibacter phragmitetus D suşu ve Pseudomonas cinsine ait altı suş ikinci 

örneklem noktasından izole edilmiştir. Pseudomonas stutzeri ile yüksek benzerlik 

gösteren Pseudomonas sp I suşu dördüncü örneklem noktasından izole edilmiştir. 

Micrococcus sp J suşu, Microbacterium sp K suşu ve Enterobacter sp L suşu 

beşinci örneklem noktasından izole edilmiştir. 
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4.5 Tanımlanan İzolatların Filogenetik Dendrogramı 

 İzolatların dendrogramları neighboor-Joining yöntemine göre “Mega 7.0” 

programı kullanılarak çizilmiştir (Şekil 4.7).  

 

 

Şekil 4.7. İzolatların filogenetik ağaçtaki yerleri. A: Rhodococcus sp. A suşu, C: 

Pseudomonas sp. C suşu, D: Pannonibacter phragmitetus D suşu, E: 

Pseudomonas sp. E suşu, F: Pseudomonas sp. F suşu, G: Pseudomonas sp. G 

suşu, I: Pseudomonas sp. I suşu, J: Micrococcus sp. J suşu, K: Microbacterium 

sp. K suşu, L: Enterobacter sp. L suşu. 

4.6 Arsenat ve Arsenitin Bakteriler Üzerindeki Minimum 

İnhibisyon Konsantrasyonları 

 Luria Bertani Broth kullanılarak yapılan sodyum arsenat heptahidrat 

[As(V)]’a olan minumum inhibitör konsantrasyonu 500 mM ve üzeridir.   Sodyum 

meta arsenit [As(III)]’e olan minumum inhibisyon konsantrasyonu ise 12,5-50 



51 

 

mM arasında değişmektedir. Çizelge 4.7’de izolatlara ait MİK değerleri 

verilmiştir. Plak fotoğrafları Şekil 4.8’deki gibidir.  

Çizelge 4.7. İzolatların arsenik minumum inhibisyon konsantrasyonaları. 

 As(V) MİK   (mM) As(III) MİK (mM) 

Rhodococcus sp. A  600 25 

Pseudomonas sp. B 700 25 

Pseudomonas sp. C 700 25 

Pannonibacter 

phragmitetus D 

600 12,5 

Pseudomonas sp. E 700 25 

Pseudomonas sp. F 600 25 

Pseudomonas sp. G 600 12,5 

Pseudomonas sp. H 700 25 

Pseudomonas sp. I 500 25 

Micrococcus sp. J >1000 25 

Microbacterium sp. K >1000 12,5 

Enterobacter sp. L 700 50 
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Şekil 4.8. İzolatların  Na2HAsO4.7H2O ve AsNaO2 MİK’leri 



53 

 

4.7 Gümüş Nitrat Yöntem Sonuçları 

 Gümüş nitrat denemesi organizmaların As(III)’i As(V)’a yükseltgemesi 

veya As(V)’ı As(III)’e indirgemesini gözlemlemek için yapılmıştır. Lett ve 

arkadaşlarının kullandığı “Chemical Defined Medium” kullanılmıştır. “CDM” 

besiyeri içindeki organik karbon kaynağı sadece sodyum L laktat olduğu için. L-

laktatı kullanamayan organizmalar, CDM’de üreyememiştir. Rhodococcus sp. A 

suşu, Pannonibacter phragmitetus D suşu ve Microbacterium sp. K suşu, 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 suşu CDM’de ürememiştir. 

 Hiçbir suş As(III)’i As(V)’a yükseltgememiştir. Pseudomonas G suşu 

haricinde CDM’de üreyen tüm suşlar As(V)’ı As(III)’e indirgemiştir. Sonuçlar 

çizelge 4.9’da verilmiş olup şekil 4.8’da fotoğraflanmıştır.  

 

Şekil 4.9. CDM agardaki gümüş nitrat testi sonuçları a) E: Pseudomonas sp. E,  D: 

Pannonibacter phragmitetus D, F:Pseudomonas sp F, G: Pseudomonas sp. G, J: 

Micrococcus sp. J, I: Pseudomonas sp. I ve L: Enterobacter sp. L, Sa: 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. b) A: Rhodococcus sp. A, C: 

Pseudomonas sp. C, K: Microbacterium sp. K, H: Pseudomonas sp. H, Sh: 

Shewenalla sp. ANA-3 
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Çizelge 4.8. CDM agar’da AgNO3 testi 

 As(V)’ı As(III)’e 

indirgeme   

As(III)’i As(V)’a 

yükseltgeme  

Rhodococcus sp. A Üremedi Üremedi 

Pseudomonas sp. B Gliserol stoktan 

canlanmadığı için 

deney yapılamadı 

Gliserol stoktan 

canlanmadığı için 

deney yapılamadı 

Pseudomonas sp. C + - 

Pannonibacter 

phragmitetus D 

Üremedi Üremedi 

Pseudomonas sp. E + - 

Pseudomonas sp. F + - 

Pseudomonas sp. G - - 

Pseudomonas sp. H + - 

Pseudomonas sp. I + - 

Micrococcus sp. J + - 

Microbacterium sp. K Üremedi Üremedi 

Enterobacter sp. L + - 

Staphylococcus aureus 

ATCC 25923 

Üremedi Üremedi 

Shewanella sp. ANA-3 + - 
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4.8 İzolatlarda Saptanan Arsenik Metabolizma Genleri 

  Rhodococcus sp. A suşunda arsH PCR ürünü; Pseudomonas sp. B suşunda 

arsD, arsB, arsC, arsH PCR ürünleri; Pseudomonas sp. C suşunda arsD, arsB, 

arsC, arsH ve arsM PCR ürünleri; Pannonibacter phragmitetus D suşunda arsD, 

arsA, arsC, arsH, arrB PCR ürünleri; Pseudomonas sp. E suşunda arrB PCR 

ürünü; Pseudomonas sp. F suşunda arsD, arsH, arsM PCR ürünleri; Pseudomonas 

sp. G suşunda arsD, arsB, arsH, arsM ve arrB PCR ürünleri; Pseudomonas sp. H 

suşunda arsD, arsB, arsC, arsH, arrB PCR ürünleri; Pseudomonas sp. I suşunda 

arsD, arsA, arsB, arsC, arsH, arrA, arrB PCR ürünleri; Micrococcus sp. J suşunda 

arsH PCR ürünü; Microbacterium sp. K suşunda arsH PCR ürünü; Enterobacter 

sp. K suşunda arsD, arsR, arsA, arsB, arsC, arsH PCR ürünleri görülmüştür 

(Çizelge 4.8).  

 Arseniti hücre dışına atmak için enerji sağlayan ATPaz proteinin sentezini 

sağlayan arsA geninin PCR’ı sonucunda yapılan elektroforezde Enterobacter sp. 

L suşunda yaklaşık 1000 bç’lik ürün, Pannonibacter phragmitetus D ve 

Pseudomonas sp. I suşlarında yaklaşık 2500 bç’lik ürün saptanmıştır (Şekil 4.10).  

 

Şekil 4.10. arsA gen bölgesi PCR ürünlerinin %1,3’lük agaroz jeldeki görüntüsü M1: 

Geneaid 1 kb DNA ladder,  M2: NEB 100 bp DNA ladder, NK: Negatif kontrol, 

Sh: Shewanella ANA-3 
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 Çizelge 4.9. Arsenik metabolizma genlerinin PCR’ları sonucu izolatlarda 

saptanan ürünler 

 PCR ÜRÜNLERİ 

arsA arsB arsC arsD arsH arsR arsM arrA arrB 

Rhodococcus 

sp. A 
- - - - + - - - - 

Pseudomonas 

sp. B 
- +* +* +* +* - - - + 

Pseudomonas 

sp. C 
- +* + +* +* - + - - 

Pannonibacter 

phragmitetus D 
+ - + +* +* - - - +* 

Pseudomonas 

sp. E 
- - - - - - - - + 

Pseudomonas 

sp. F 
- - - + +* - + - - 

Pseudomonas 

sp. G 
- + + +* +* - + - +* 

Pseudomonas 

sp. H 
- +* +* + +* - - - +* 

Pseudomonas 

sp. I 
+ + + + + - - + +* 

Micrococcus 

sp. J 
- - - - +* - - - - 

Microbacterium 

sp. K 
- - - - + - - - - 

Enterobacter 

sp. L 
+ +* +* + +* + - - - 

Shewanella 

ANA_3 
- +* - +* -  - +* + 

Staphylococcus 

aureus ATCC 

25923 

 - + +*   - +*  

*Agaroz jel görüntüsünde birden fazla bant var. +: PCR ürünü var, -:PCR ürünü yok. 
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 Arseniti hücre dışına atan bir pompayı sentezleyen arsB geninin PCR’ı 

sonucu yapılan jel elektroforezinde Pseudomonas sp. B, C, H, L suşları ve 

Shewanella ANA-3’de yaklaşık 1000 bç büyüklüğünde bantlar vermiştir. 

Pseudomonas sp. G suşunda yaklaşık 1500 bç, Pseudomonas sp. I suşunda 1517 

bç’den büyük ürün saptanmıştır (Şekil 4.11).  

 

Şekil 4.11. arsB gen bölgeleri PCR ürünlerinin % 1,2’lik agaroz jeldeki görüntüsü. a) Jelin 

az ışık alan görüntüsü, ladder düzgün görünüyor ama silik bantlar görünmüyor. 

b) Aynı jelin rengi açılmış hali, ladder tam seçilmiyor ama tüm bantlar 

görünüyor. M: NEB 100 bp DNA ladder,  NK: Negatif kontrol, Sh: Shewanella 

ANA-3, Sa: Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 Bu çalışmada yapılan hücre içi arsenat redüktazı kodlayan arsC geninin 

PCR’ı ile Enterobacter sp. L ve Panninobacter phragmitetus D suşlarında arsC 

PCR ürünü yaklaşık 300 bç civarındadır. Pseudomonas sp B, C ve H suşlarında 

1500 bç- 2000 bç; Pseudomonas sp B, C, H ve I suşlarında 1000 bç -750 bç 

arasında, Pseudomonas sp. G suşunda 1000 bç – 1500 bç arasında arsC PCR 

ürünleri gözlenmiştir (Şekil 4.12).  



58 

 

 

Şekil 4.12. arsC gen bölgeleri PCR ürünlerinin % 1,3’lük agaroz jeldeki görüntüsü. M: 

Geneaid 1 kb DNA ladder,  NK: Negatif kontrol, Sh: Shewanella ANA-3, Sa: 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 Arseniti bağlayan metalloşaperonu kodlayan arsD PCR ürünü,  16S rDNA 

dizisi Pseudomonas stutzeri ile %99 benzerlik gösteren Pseudomonas sp. I suşu 

ve Enterobacter sp. L suşunda yaklaşık 300 bç civarındadır. Shewanella ANA-

3’de yaklaşık 800 bç ve 1500 bç; Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Pseudomonas sp. B, C, F ve G suşlarında yaklaşık 1500bç ürünler saptanmıştır  

(Şekil 4.13).  

 

Şekil 4.13. arsD gen bölgesi PCR ürünlerinin %1,3’lük agaroz jeldeki görüntüsü, Sh: 

Shewanella ANA-3, Sa: Staphylococcus aureus ATCC 25923, NK: Negatif 

kontrol, M: NEB 100 bp ladder 

 Organoarsenikal oksidaz olup inorganik arseniğe değil de organik olan 

metil arsenite direnci sağlayan arsH PCR ürünleri Rhodococcus sp. A suşunda 

1000 bç - 1500 bç arasında gözlenirken Microbacterium sp. K suşunda 2000 bç -
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2500 bç arasında gözlenmiştir. Pseudomonas sp. B, G ve H suşlarında yaklaşık 

5000bç ve 2500 bç büyüklüklerinde ikişer bant elde edilmiştir. Pseudomonas sp. 

C ve F 5000 bç ve 3000 bç boylarında bantlar elde edilirken Pseudomonas sp. 

F’de yaklaşık 1500 bç boyunda bant da gözlenmiştir. Pseudomonas sp. I’da 6000 

bç ürün saptanmıştır. Pannonibacter phragmitetus D’de yaklaşık 2000bç ve 1500 

bç ürünler saptanmıştır (Şekil 4.14).  

 

Şekil 4.14. arsH gen bölgesi PCR ürünlerinin %1,3’lük agaroz jeldeki görüntüsü M: 

Geneaid 1 kb DNA ladder, NK: Negatif kontrol, Sh: Shewanella ANA-3 

 Arsenit S-adonozil metil transferazı kodlayan arsM, Pseudomonas 

alcaligenes’in arsM geni olan PaarsM genini ifade edip tasarlanan primerlerle 

oluşturulan ürün 180 bç büyüklüğündedir (Zhang, 2015). Yapılan arsM PCR 

sonucunda bahsedilen büyüklükte ürün sadece Pseudomonas sp. G suşunda 

saptanmıştır (Şekil 4.16). Bu suşla ilgili diğer dikkat çekici durum arsenik çevrim 

deneyinde CDM’de reaksiyon vermemesidir (Bkz. Şekil 4.9). Pseudomonas sp. C 

ve F suşlarında 1517 bç’den büyük ürünler elde edilmiştir (Şekil.15). 
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Şekil 4.15. arsM gen bölgesi PCR ürünlerinin %1,5’lik agaroz jeldeki görüntüsü, M: NEB 

100 bp DNA ladder, NK: Negatif kontrol, Sh: Shewanella ANA-3, Sa: 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 

  Arsenik detoksifikasyon genlerinin sentezlenmesini baskılayarak 

düzenleyen ArsR proteinine ait arsR geni için yapılan PCR’da Enterobacter sp. L 

suşunda 400 bç’nin biraz üzerinde bant çıkmıştır (Şekil 4.16).   

 

Şekil 4.16. arsR gen bölgesi PCR ürünlerinin %1,5’lik agaroz jeldeki görüntüsü, M: NEB 

100 bp DNA ladder, NK: Negatif kontrol 

 Arsenat solunumunda görevli arsenat redüktazın büyük alt birimini 

kodlayan arrA’nın PCR’ında Shewanella sp. ANA-3 için yaklaşık 2500 bç ve 

3000 bç’de bantlar gözlenirken Staphylococcus aureus ATCC 25923’de yaklaşık 



61 

 

1000 bç ve 3000 bç’de ürünler gözlenmiştir. Pseudomonas sp I suşunda primer 

artıklarının üzerinde 250 bç’nin altında bir bant gözlenmiştir (Şekil 4.17).  

 

Şekil 4.17. arrA gen bölgesi PCR ürünlerinin %1,2 agarozlu jeldeki görüntüsü, M: Geneaid 

1 kb DNA ladder, NK: Negatif kontrol, Sh: Shewanella sp. ANA-3, Sa: 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 Arsenat solunumunda görevli arsenat redüktazın küçük alt birimini 

kodlayan arrB geninin PCR’ında Shewanella sp. ANA-3  ve Pseudomonas sp. E 

suşunda yaklaşık 500 bç’de bant gözlenmiştir (Şekil 4.18). Pseudomonas sp. B, G, 

H, I ve Panninobacter sp. D suşlarındaki bantlar özgün olmayan bağlanma sonucu 

oluşmuş olabilir.  

  

 

Şekil 4.18. arrB gen bölgesi PCR ürünlerinin %1,2 agarozlu jeldeki görüntüsü, M1: NEB 

100 bp DNA ladder, M2: Geneaid 1 kb DNA ladder, NK: Negatif kontrol, Sh: 

Shewanella sp. ANA-3 
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 Dökme plaka yöntemi ile yapılan toplam aerobik mezofilik 

mikroorganizma sayıları hiç arsenik içermeyen ve 100mg/L, 200mg/L, 400mg/L, 

800 mg/L, 1600 mg/L Na2HAsO4.7H2O içeren PCA’larda koloni oluşturan birim 

olarak verilmiştir.  Arsenik zehirli olduğu için, derişimi arttıkça mililitredeki KOB 

sayısında azalma beklenmektedir fakat tersine arsenik miktarı arttıkça KOB/ml 

sayısında da artma gözlenmiştir. Bu durum Kaliforniya’da yapılan bir çalışma da 

da yaşanmıştır. Kaliforniya’daki arıtılmamış su ve “South Haiwee Drain 5” su 

örneklerinin hiç arsenik içermeyen PCA’ya ve mTEC (Esherichia coli seçici 

besiyeri)’e yapılan sayım işlemi 1000 mg/L As(V) içeren besiyerlerindeki ile 

karşılaştırıldığında arsenik içeren besiyerinde saptanan mililitredeki KOB daha 

fazla bulunmuştur (Saltikov ve Olson, 2002).  E. coli’nin kromozomunda arsRBC 

genlerini taşıdığından bahseden çalışmada, E. coli klonlarının bir gece LB sıvı 

besiyerinde üretildikten sonra 10
-5

’e kadar seyreltmeleri yapılıp hiç arsenik 

içermeyen, 2 mg/L, 200 mg/L, 2000 mg/L ve 3000 mg/L arsenat içeren LB 

agarlara yayma plaka ekimleri yapılıp sayıldığında ars genine sahip klonun 

arseniğin 2000 mg/L olduğu petride daha fazla koloni oluşturduğu grafikte 

gösterilmiştir (Diorio et al., 1995).  Nepal’de yapılan bir çalışmada 5 mg/L, 10 

mg/L, 40 mg/L, 80 mg/L, 160 mg/L Na2HAsO4.7H2O içeren PCA’lar kullanılarak 

Mardhar nehri, Toribari non-jungle, Toribari Jungle tulumbalarından ve Bagahi 

kuyusundan örneklerin seyrelmeleri dökme plaka yöntemi ile ekilmiştir. KOB/ml 

–  PCA’daki arsenik konsantrasyonu grafiğinde nehir ve non-Jungle sularında 

PCA’daki arsenat arttıkça KOB sayısında artışın olduğu dış bükey eğri 

görülmektedir (Shakya et al., 2012).  Bu durum su örneği alınan ortamın kimyasal 

özelliklerinin sayım yapılan besiyerinin kimyasal özelliklerine benzerliği ile 

alakalı olabilir, örneğin beşinci ve altıncı noktaların arsenik miktarları ölçülebilen 

limit değerlerde ve elektriksel iletkenliği en düşük olan noktalar iken diğer 

noktaların arsenik değerleri ölçülebilen limit değerin üzerindedir ve elektriksel 

iletkenlikleri yüksektir. Elektriksel iletkenliği en yüksek olan deniz suyundan 

alınan su örneği tuzlu ortama ekilseydi tuzsuz ortamda elde edilenden daha fazla 

bakteri izole edilebilirdi. Dördüncü noktanın KOB/ml - mg/L Na2HAsO4.7H2O 

içeren PCA grafiğine bakıldığında 400 mg/L Na2HAsO4.7H2O içeren PCA hiç 

arsenik içermeyene göre mevcut organizmaların metabolik ihtiyaçlarını daha fazla 

karşılayabilmiş olabilir. İkinci ve üçüncü örneklem noktaları en çok arsenik içeren 

noktalardır (EK-1) ve 1600 mg/L Na2HAsO4.7H2O içeren PCA’da KOB/ml 

sayısı, arsenik içermeyen PCA’daki KOB/ml sayısından daha fazladır (EK-2). 
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 Balçova Ilıca Deresi’nde 1500mg/L arsenik içeren LB ortamında 5,5 x 104 

KOB bakteri saptanıp, 2000 mg/L arsenik içeren LB ortamında saptanmamıştır 

(Torabi, 2013). Nepal’de yapılan bir çalışmada aerobik arsenik dirençli 

bakterilerin izolasyonunda 0,5 mg/L , 10 mg/L , 40 mg/L, 80 mg/L, 160 mg/L 

sodyum arsenat heptahidrat  içeren PCA kullanılmıştır (Shakya et al., 2012). Bu 

çalışmada da mezofilik heterotrofik bakteri izolasyonu için Shakya ve 

arkadaşlarının çalışmasındaki gibi plate count agar kullanılsa da çeşitli 

çalışmalarda farklı izolasyon ortamları kullanılmaktadır. Yeni Zellanda’da 

arsenikli alanlardan aerobik kemoheterotrof arsenat indirgeyen bakterileri izole 

edebilmek için 100 mM arsenat içeren (TYEG) tripton, yeast ekstrakt ve glukoz 

ortamı kullanılmıştır (Anderson and Cook, 2004). PCA ve TYEG ortamlarının 

içerikleri birbirine benzemektedir ve aerobik kemoheterotrofik bakterilerin 

izolasyonu için idealdir. Bulgaristan’da yapılan bir çalışmada da aerobik 

kemoheterotroflar için 100 mM arsenat içeren tripton, yeast ekstrakt ve glukoz 

içeren ortam kullanılmıştır (Krumova et al., 2008). Bangladeş’de yapılan bir 

çalışmada 5ppm yani 5mg/L arsenik içeren NA kullanılmıştır (Salam et al., 2009).   

Italyan araştırmacıların Bangladeş’de yaptığı başka bir çalışmada 0,77 mM 

sodyum arsenat içeren triptik soy agar (TSA)’da koloni sayımı yapılmış, arsenik 

dirençli bakteriler 6 mg/L sodyum glukonat ve 20 mM arsenat içeren Tris Mineral 

Medium (TMM)’da zenginleştirip izole edilmiştir (Bachate et al., 2009). 

Çalışmamızda Torabi’nin çalışması göz önüne alınarak sayım ve izolasyon 

besiyerindeki arsenat konsantrasyonu Shakya ve arkadaşlarının çalışmasına göre 

on kat arttırılmıştır. Elde edilen 116 bakteri içinden en dirençlilerin seçilebilmesi 

için 500 mM As(V) içeren ortama ekildiğinde üreyebilen 12 izolat çalışmanın 

kalanı için kullanılmıştır.  

   İzole edilen organizmalardan A izolatı Rhodococcus sp. A suşu, B, 

C, D, E, F, G, H, I izolatları Pseudomonas sp. B, C, E, F, G, H, I suşları, D izolatı 

Pannonibacter phragmitetus D suşu, J izolatı Micrococcus yunnanensis J suşu, K 

izolatı Microbacterium sp. K suşu, L izolatı ise Enterobacter sp. L suşu olarak 

GenBank’a kaydedilmiştir. İzolatların genotipik ve fenotik karakterizasyonu, 

arsenik metabolizma genleri ve MİK değerleri başka çalışmalarla karşılaştırılarak 

şu şekilde ele alınabilir: 

 Rhodococcus sp A suşunun 16S rDNA kısmi dizisinin biyoinformatik 

çalışmaları yapıldıktan sonra ortaya çıkan 1363 bazlık kısmı NCBI’da 

EF612310.1 erişim numarasıyla verilen Rhodococcus sp. OS-11 suşu başta olmak 

üzere, NCBI erişim numarası NR_119107.1 olan Rhodococcus 



64 

 

corynebacterioides DZM 20151 suşu, EU977670.1 erişim numarasıyla verilen 

Rhodococcus kroppenstedtii 2P04AA suşu ve diğer Rhodococcus sp. suşları ile 

%99 oranında benzerlik gösterirken JF222258.1 erişim numarasıyla verilen 

kültüre edilmemiş bakteri klonu ncd2721h03c1 ile %100 benzerlik göstermiştir. 

Rhodococcus cinsi, bakteriler domaininin Aktinomycetes filumunun Nocardia 

grubunda yer alır. Toprak safrofitleridir ve aynı zamanda farklı böceklerin 

sindirim sistemlerinde yaygındır. DNA’larındaki toplam guanin ve sitozin %59-

69 arasındadır. Hidrokarbonları kullanırlar (Madigan and Martinko, 2006). 

Rhodokoklar; aerobiktir, gram olumludur, hareketsizdir, mikolat içerir, 

nokardioformlardır. Nokardioform terimi morfolojik olarak bir tanım ifade eder. 

Çubuk şekillerine veya kokkoid elemanlara parçalanabilen miselli büyümedir 

(Bell et al, 1998). Rhodococcus sp. A suşunun 30 ºC’de 3 günde ancak görünür 

hale gelebilen çok küçük yavruağzı-pembemsi renkte kolonileri vardır. 

Nokardioform yapısına rastlanmamıştır. Rhodococcus sınıflandırması için 

nümerik, kemotaksonomik ve moleküler sınıflandırma olmak üzere üç çeşit 

sınıflandırmaya değinilmiştir. Moleküler taksonomide en çok kullanılan araç, 16S 

rDNA dizi benzerliğidir. R. perculatus ve R. opacus’un 16S rDNA benzerliği 

%99,3 olmasına rağmen DNA-DNA eşleşmesi %71’dir.  Rhodococcus’u diğer 

mikolat içeren cinslerden ayıran kimyasal veya morfolojik bir özellik olmadığı 

için cins seviyesinde tanımlamak dahi zorken, geleneksel yöntemlerle tür 

seviyesinde tanımlanamaz. Biyokimyasal testler, hücre bileşenlerinin analizi, 

serolojik testler ve nükleik asit temelli testler birlikte kullanılır. “Api Coryne” 

sistemi R. equi’yi veritabanında bulundurmaktadır. Fakat bazı araştırmacılar 

tarafından yanlış tanımladığını, R. rhodochrous türünü R. equi olarak 

tanımladığını belirtmektedir. “Biolog” sistemi de Rhodokokları tanımlamak için 

kullanılmıştır fakat ne kadar doğru tanımlayıp tanımlayamadığı açık değildir (Bell 

et al., 1998).  Bu çalışmada A izolatı için,  “Api 50 CH” ve “Api 20 E” ile testin 

önerilen süresinde hiçbir kuyucuk için olumlu sonuç alınamamıştır. 

 Pseudomonas sp. B suşunun kısmi 16S rDNA biyoinformatik çalışmaları 

sonucu uzun bir dizi elde edilememiştir. 3 defa yapılan sekans analizinin gelen 

kromatogramında forward dizinin 360. nükleotidden sonrasında sıklıkla ikişer baz 

aynı anda pik vermiş, bu yüzden sadece forward dizinin düzgün pikleri ayrı olarak 

değerlendirildiğinde 333 bazlık kısım NCBI Blast kısmına yerleştirildiğinde 

Pseudomonas cinsine ait farklı suşlar %100 oranında benzerlik vermektedir. 

Bunlardan bazıları KT380523.1 erişim numaralı Pseudomonas mendocina YH6 

suşu, KM871863.1 erişim numaralı Pseudomonas pseudoalcaligenes CH 1-1-1 

suşu, NR_115922.1 erişim numarılı Pseudomonas indoloxydans IPL-1 suşu olmak 
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üzere çeşitli Pseudomonas sp. suşlarıdır. Reverse dizinin muntazam piklere sahip 

783 bazlık kısmı için bakıldığında ise en yüksek olan %99’luk benzerlik 

Pseudomonas mendocina, Pseudomonas taiwanensis, Pseudomonas 

pseudoalcaligenes, Pseudomonas nitroreducens türleriyle gösterilmektedir. 

Pseudomonas sp. C suşunun biyoinformatik çalışmalar sonucu elde edilen 1385 

bazlık kısmi 16S rDNA dizisi Pseudomonas mendocina, Pseudomonas 

pseudoalcaligenes, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas oleovarans, 

Pseudomonas nitroreducens subsp. thermotholerans, Pseudomonas alcaliphila 

türlerine ait çeşitli suşlar ile %99 benzerlik göstermiştir. Pseudomonas sp. E 

suşunun biyoinformatik çalışmalar sonucu elde edilen 1398 bazlık kısmi 16S 

rDNA dizisi ve Pseudomona sp. G suşunun 1393 bazlık kısmi 16S rDNA dizisi  

Pseudomonas pseudoalcaligenes, Pseudomonas mendocina, Pseudomonas 

aeruginosa, Pseudomonas oleovarans, Pseudomonas kongjuensis türlerine ait 

suşlarla %99 benzerlik göstermiştir. Pseudomonas sp. F suşunun biyoinformatik 

çalışmalar sonucu elde edilen 1404 bazlık kısmi 16S rDNA dizisi NCBI 

veritabanındaki KL391695.1, HE575911.1, EU815635.1, NR_037000.1, 

HE575926.1 erişim numaralı Pseudomonas pseudoalcaligenes türüne ait suşlarla 

%100 benzerlik göstermiştir. Pseudomonas sp. H suşuna ait kısmi 16S rDNA 

reverse ve forward dizinin tersi eşleştirildiğinde 25 nükleotit eşleştikten 

sonrasında düzgün pikler gelene kadar olan yaklaşık 110 bazlık kısmındaki 

kromatogramda iki baz birden pik verdiği fakat, piklerin düzgün olmadığı 

görülmüştür. Bu şekilde alınan 1424 bazlık dizi NCBI’da KF886271.1 ve 

HQ285879.1 erişim numarasıyla verilen Pseudomonas mendocina suşlarına %98 

oranında benzerlik ortaya koymuştur. Fakat Pseudomonas sp. B suşunda olduğu 

gibi forward ve reverse dizideki muntazam pikler ayrı ayrı değerlendirildiğinde, 

Pseudomonas sp. H suşuna ait forward dizinin düzgün piklerinin olduğu 333 

bazlık kısmı NCBI blast aracına yerleştirdiğimizde Pseudomonas türlerine ait 

farklı suşlarla %100 benzerlik çıkmıştır. Pseudomonas sp. H suşunun kısmi 16S 

rDNA reverse dizisinin düzgün çıkan piklerinden 951 bazlık kısmı NCBI blast 

aracına yerleştirildiğinde en yüksek olan %99’luk benzerlik Pseudomonas 

mendocina, Pseudomonas pseudoalcaligenes, Pseudomonas nitroreducens, 

Pseudomonas oleovarans türleriyle göstermektedir. Pseudomonas sp. I suşunun 

biyoinformatik çalışmaları sonucu 1412 bazlık kısmi 16S rDNA dizisi NCBI blast 

aracına yerleştirildiğinde KX585258.1, KT380516.1, JQ963329 erişim 

numaralarıyla verilen Pseudomonas stutzeri suşları ile %100 benzerlik olduğu 

görülmüştür.    

 Pseudomonas cinsi, bakteriler domaininin Proteobacteria filumunun 
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gamma proteobacteria alt filumunda yer alır. Çoğu suda çözünebilen sarı-yeşil 

florasan pigment üretir ve poli-β-hidroksibütirat oluşturmaz. Sporları yoktur, gram 

olumsuzdurlar, tek veya çoklu olabilen polar flajeli vardır. Solunum 

metabolizmasına sahiptir. Fermantatif değildir fakat buna rağmen aerobik olarak 

glukozdan az miktarda asit oluşturabilirler. Küçük molekül ağırlıklı organik 

bileşikleri kullanırlar, polimerleri kullanmazlar. Bazıları kemolitotrofiktir; H2 

veya CO’i tek elektron vericisi olarak kullanırlar. Bazıları anaerobik olarak nitratı 

elektron alıcısı olarak kullanırlar. Bazıları anaerobik olarak arjinini enerji kaynağı 

olarak kullanır. Oksidaz olumlu, katalaz olumlu, fotosentetik pigmentleri 

bulunmaz, indol olumsuz, metil-red olumsuz, Voges-Proskauer olumsuz. Birçok 

pseudomonad glukozu Entner-Doudoroff yolağı ile metabolize eder.  

Pseudomonas stutzeri toprak saprofiti olup denitrifiye edicidir, florasan değildir 

(Madigan and Martinko, 2006). Çalışmamızda elde ettiğimiz çoğu Pseudomonas 

sp. suşlarının özellikleri ile uyuşmaktadır. Fakat Pseudomonas stutzeri ile yüksek 

benzerlik gösteren Pseudomonas sp I suşu VP olumludur. Pseudomonas stutzeri 

denitrifiye edici olarak tanımlanır. Nişasta ve maltozda üreyebilir ve arjinin 

dihidrolaz ve glikojen hidrolaz testleri olumsuzdur (Lalucat et al., 2006). Fakat 

Pseudomonas sp. I suşunda arjinin hidrolaz olumludur. Pseudomonas stutzeri’nin 

G+C içeriği %60-%66 arasında değişir. DNA-DNA hibridizasyonu yaklaşık 17 

genomovarın olduğunu ortaya koymuştur. Aynı genomovarların DNA-DNA 

hibridizasyonu genellikle %70 üzerindeyken farklı genomovarların DNA-DNA 

hibridizasyonu %50’nin altındadır. Aynı 16S rRNA filogenetik kolunda olan 

Pseudomonas balearica,  P. stutzeri’den 42ºC ve üzerinde üreyebilmesinden ve 

diğer bazı biyokimyasal testlerle ayrılır. Amilolitik özellik P. stutzeri’nin 

fenotipik özelliklerinden başka bir tanesidir. Ayrıca polietilen glikolü, etilen 

glikole parçalayabilirler.  Api 20 NE, Microbact NE, Biolog GE gibi ticari testler 

genellikle Pseudomonas stutzeri’yi doğru tanımlar. Tanımlama rehberi, evrensel 

olmayan (denitrifikasyon %94 olumlu, maltoz %69 olumlu, arjinin dihidrolaz %2 

olumlu, jelatini sıvılaştırma %1 olumlu) denitrifikasyon veya maltoz kullanımı 

gibi önemli ayırt edici özellikleri değerlendirir. Bazı testlerin türlerin tipik 

özellikleriyle uyumlu olmadığı varsayılmıştır. Bu yüzden bazen suş öncesinde 

benzer ortamda üretilerek teste adapte edilmelidir. Düşük sıcaklıklarda üreyebilen 

suşlar genelde soğuk çevrelerden izole edilmiştir. Suşların 4ºC’den 45ºC’ye kadar 

farklı sıcaklıklarda üreme yelpazesi vardır. İki biyotip vardır; G+C yüzdesi %62 

olanlar 43ºC’yi tolere edemezken G+C yüzdesi %65-66 olanlar 43ºC ve üzerini 

tolere edebilirler. Hiçbir suş pH 4,5 gibi asidik pH’da üreyemez. Bu sebeple 

karbohidratların kullanımı için olan oksidasyon fermentasyon testlerinde 

olumsuzdurlar. Pseudomonas mendocina Arjentin Mendoza’daki University of 
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Cuyo’da  P. stutzeri’nin biyovarı olarak düşünülmüştür (Lalucat et al., 2006) 

  Pseudomona mendocina adı Mendoza’dan gelmektedir. Karotenoid 

pigmenti yüzünden kolonileri sarımsıdır. Görünüşü yapışık veya buruşuk değildir. 

Optimum sıcaklığı yaklaşık 35ºC’dir. Toprak ve suda bulunur. İzolasyonu için 

anaerobik koşullarda nitratlı ortam ve özellikle 40ºC inkübasyon kullanılabilir.  

Etanol ve L(+)-tartrat karbon kaynağı olarak zenginleştirme ortamına konulabilir. 

Klinik örneklerden de izole edilmiştir. Pseudomonas mendocina ve Pseudomonas 

stutzeri bakterilerinin eni 0,7-0,8µm ve boyu 1,4-2,8µm’dir. Oksidaz olumludur, 

PHB bulunmaz, jelatini sıvılaştırmaz, lesitinaz olumsuzdur, lipaz olumludur, 

41ºC’de üreyebilir. Pseudomonas mendocina nişasta hidroliz edemezken, P. 

stutzeri nişasta hidroliz edebilir.  Pseudomonas mendocina  arjinin dihidrolaza 

sahipken, P. stutzeri’de arjinin dihidrolaz olumsuzdur (Garrity et al., 2005). 

Çalışmamızda elde edilen Pseudomonas sp. B, E, G, I suşlarında arjinin 

dihidrolaz olumlu iken, C, F ve H suşlarında arjinin dihidrolaz olumsuzdur. 

Toplam guanin ve sitozin molünün DNA molüne yüzdesi Pseudomonas 

mendocina’da %63-64 iken P. stutzeri’de %61-66’dır. Besinsel özelliklerine 

baktığımızda; P. mendocina ve P. stutzeri asetat, L-alanin, kaprat, kaprilat, 

fumarat, L-glutamat, α-ketoglutarat, laktat, L-prolin, süksinat, butirat, etilen 

glikol, D-glukoz, glikolat, β-hidroksibutirat, Itakonat, L-lösin, mesakonat 

olumludur. ɣ -aminobütirat, L-arabinoz, D-galaktoz, m-inositol, D-mannoz, D-

riboz, sükroz, trehaloz, trigonellin, D-ksiloz, α-amilamin, dodekan, histamin, L-

lizin, DL-norlösin, L-ornitin, D(-) tartrat, m-tartrat olumsuzdur (Garrity et al., 

2005).  

  Pseudomonas pseudoalcaligenes’de türler oldukça heterojendir. Bir grup 

suş PHB biriktirebilir ve denitrifkasyon olumludur, diğer grup iki özelliği de 

göstermez ve bazı besinsel ihtiyaçları farklılık gösterir. Arjinin dihidrolaz 

değişkenlik gösterir. Jelatinaz olumsuzdur. Optimum üreme sıcaklığı 35ºC’dir. 

(Garrity et al., 2005). Kısmi 16S rDNA bakımından en çok Pseudomonas 

pseudoalcaligenes ile benzerlik gösteren Pseudomonas sp. F suşunda arjinin 

dihidrolaz ve jelatinaz olumsuzdur. Pseudomonas putida, P. aeruginosa ve P. 

fluorescens’den temel olarak jelatini sıvılaştıramaması ile ayrılır. Bunun haricinde 

herhangi bir fenazin pigmenti üretmemesi, denitrifikasyon yapamaması, yumurta 

sarılı agarda herhangi bir reaksiyon verememesi ve 41ºC’de üreyememesi ile de 

ayrılır. Optimum üreme sıcaklığı aralığı 25-30 ºC’dir (Garrity et al., 2005).  

Çalışmamızdaki bütün Pseudomonas sp. suşları jelatinaz olumsuzdur.   
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 Api 20 E pseudomonadları tanımlamak için yeterli ve doğru testler değildir 

(Amato et al., 1980; Woolfrey et al., 1981). API 20 E, bioMérieux firmasının 

Enterobacteriaceae ve diğer zor üremeyen Gram olumsuz çomaklar için ürettiği 

tanımlama sistemidir. Yine de veri elde edilmesi bakımından API 20 E ve API 50 

CH sonuçları faydalı olacaktır. bioMérieux firması pseudomonadlar gibi zor 

üremeyen, enterik olmayan, Gram olumsuz çomakların tanımlanması için API 20 

NE’yi piyasaya sürmüştür. 

 Pannonibacter phragmitetus D suşunun 16S rDNA kısmi dizisinin 

biyoinformatik çalışmaları yapıldıktan sonra 1393 bazlık kısımı NCBI’da, 

HM030756.1, EU842534.1, AJ314748.1, KT380575.1, CP013968.1, FJ882624.1, 

EU481533.1, AJ314749.1, NR_028009.1, GU319787.1, FR774557.1, 

FJ493022.1, AM269447.1, AM269446.1, KT380582.1, GU459210.1, 

FJ493016.1, KC759393.1, KT380507.1, HQ324911.1, FJ493017.1 erişim 

numaralarıyla verilen Pannonibacter phragmitetus suşları, NR_108187.1, erişim 

numaralı Pannonibacter indicus HT23 suşu ve EF608171.1, AF227159.1, 

AF227158.1, AF227160.1, AF227157.1, erişim numaralarıyla verilen 

Achromobacter sp. suşları ile %99 oranında benzerlik göstermiştir.  

Pannonibacter phragmitetus’un soy ağacındaki yeri en genişten en dara; Bacteria, 

Proteobacteria, Alphaproteobacteria, Rhodobacterales; Rhodobacteraceae, 

Panninobacter’dir (National Center for Biotechnology Information NCBI 

Reference Sequence: NZ_CP013068.1,  2016).  Pannonibacter phragmitetus gen. 

nov., sp. nov., olarak önerilen üç alkalitoleran izolatın polifazik karakteristikleri 

incelenmiştir ve yeni bir cins ve yeni bir tür olarak önerilmiştir. Bu izolatlar 

Phragmites australis sazlarının rizomlarından glukoz yerine selüloz konularak 

değiştirilmiş Horikoshi alkali ortamı ile izole edilmiştir. İzolasyon besiyeri 

üzerinde beliren koloniler, yuvarlak, saf, pürüzsüz-düz, dış bükey, mat, beyaz-bej 

renklidir. Gram olumsuz boyanan hücreler, endospor içermeyen, PHB içeren ve 

polar flajele sahip hareketli bakterilerdir. Düz veya çok hafif kıvrılabilen 

hücrelerin boyutları 4,0-2,0 µm x 0,3-0,6 µm’dir. Geçişli elektron mikroskobunda 

gram olumsuz hücre yapısını gösterir. Sıvı besiyerinde üreyince dört-altı hücreden 

oluşan rozet benzeri veya yıldız şekilli kümeleşme gösterir. Değiştirilmiş 

Horikoshi besiyeri ile izole edilmesine rağmen nutrient agarda da üreyebilir. 

Aerobik koşullarda bakterioklorofil saptanmamıştır. Her üç izolatın katalaz ve 

oksidaz tepkimeleri olumludur. Aerobik ve anaerobik koşullarda, glikozdan gaz 

üretirler. Nitratı azota indirgeyebilirler, fakat nitrit oluşumu sadece bir izolatta 

gözlenmiştir. Voges-Proskauer ve metil red testi olumsuzdur. Eskulin, tween 80, 

kazein, jelatin, nişasta ve hipurat hidrolizleri olumsuzdur. Fenilalanin 
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deaminasyonu, triptofandan indol oluşumu ve sisteinden H2S oluşumu 

olumsuzdur. Arjinin hidrolizi, üreaz ve fosfotaz aktiviteleri olumludur. Selülaz 

aktivitesine bakılmamıştır. Bütün izolatlar, 10-37 ºC’de, pH 7-11’de, %0-5 

NaCl’de üreyebilir. Optimum üreme 22-28 ºC’de, pH 9-10’dadır. Api 50 CH ile 

her üç izolat da 24 saat inkübasyon sonrası L-arabinoz, eskulin ve D-fukoz’da, 48 

saat inkübasyon sonrası D-ksiloz ve L-fukoz’da asit üretmiştir (Borsodi et al, 

2003). D izolatının Api 50 CH sonuçları yayınlanan makaledekiyle tamamen 

aynıdır. Nitrat oluşumu saptanırken KNO3 testi ile nitrit saptanmamış fakat 

durham tüpünde gaz oluşmuştur. Bununla birlikte Api 20 E’deki testle hem NO2 

hem de N2 saptanmıştır.  Api 20 E’deki Voges-Proskauer, jelatin, indol, H2S, 

glukozdan asit üreme, nitrit ve nitrat oluşumu testleri makaledeki verilerle 

uyumludur. 

 Micrococcus sp. J suşunun 16S rDNA kısmi dizisinin biyoinformatik 

çalışmaları yapıldıktan sonra 1354 bazlık kısımı NCBI’da KR476439.1 erişim 

numarasıyla verilen Micrococcus yunnanensis’inki ile %100 benzerlik 

göstermiştir. Micrococcus yunnanensis’in soy ağacındaki yeri en genişten en dara; 

Bacteria, Proteobacteria, Actinobacteria, Micrococcales, Micrococcaceae, 

Micrococcus’dur (National Center for Biotechnology Information NCBI 

Reference Sequence: KR476439.1,  2015). 2009’da Micrococcus yunnanensis 

önerilene kadar Micrococcus cinsi beş tür içermekteydi, bunlar: Micrococcus 

luteus, Micrococcus antarcticus, Micrococcus flavus, Micrococcus 

endophyticus’dur. Micrococcus üyeleri aerobik, gram olumlu ve katalaz 

olumludur. Hücreleri küresel ve hareketsizdir. Endosporu yoktur. DNA’nın G+C 

mol yüzdesi; %66,3-77,3’dür. Micrococcus yunnanensis sp. nov. olarak önerilen 

izolatın koloni rengi sarıdır. 4ºC ve 45ºC’de üreyebilmektedir. %7 NaCl’de 

üreyebilmektedir. Tween80 hidroliz edebilir fakat nişastayı hidroliz etmez. Nitrat 

indirgemesi ve Voges-Proskauer testleri olumsuzdur. Melibiyoz ve trehalozdan 

asit üretir. Adonitol, nişasta, D-arabinoz, L-arabinoz, arbutin, sellobiyoz, dulsitol, 

eritritol, eskulin, fruktoz, D-fucose, galaktoz, β-gentobiyoz, glikojen, glukonat, 

inositol, inulin, laktoz, D-liksoz, mannitol, melezitoz, metil α-D-mannosit, metil 

α-D-glukosit, N-asetilglukozamin, rafinoz, ramnoz, riboz, salisin, sorbitol, sorboz, 

D-tagatoz, D-ksiloz’dan asit üretimi olumsuzdur. DNA’daki G+C mol yüzdesi 

%71,7’dir (Zhao et al., 2009). Micrococcus sp. J suşu bahsedilen ve fenotipik 

özellikleri verilen beş türden en çok Micrococcus yunnanensis’e benzemesine 

rağmen, fenotipik farklılıkları vardır. Bunlar; melibiyoz ve trehalozdan asit 

üretmemesi ve rafinozdan asit üretmesidir. VP testi ise makaledekinin zıttına 

olumludur. Aynı olan özellikleri ise koloni renginin sarı olması; nitratı 
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indirgememesi; Adonitol, nişasta, D-arabinoz, L-arabinoz, arbutin, sellobiyoz, 

dulsitol, eritritol, eskulin, fruktoz, D-fucose, galaktoz, β-gentobiyoz, glikojen, 

glukonat, inositol, inulin, laktoz, D-liksoz, mannitol, melezitoz, metil α-D-

mannosit, metil α-D-glukosit, N-asetilglukozamin, ramnoz, riboz, salisin, sorbitol, 

sorboz, D-tagatoz, D-ksiloz’dan asit üretiminin olumsuz olmasıdır. 

 Microbacterium sp. K suşunun 16S rDNA kısmi dizisinin biyoinformatik 

çalışmaları yapıldıktan sonra 1394 bazlık kısımı NCBI’da, KY012260.1, 

HQ113380.1, NR_037048.1, NR_114985.1, AJ717354.1, AJ717353.1, 

AJ717352.1, AY262001.1, EU834283.1, LT673843.1 erişim numaralarıyla 

verilen Microbacterium kitamiense suşları; NR_036839.1, NR_116476.1 erişim 

numaralarıyla verilen Microbacterium aurantiacum suşları; CP015810.1, 

NR_114984.1, JX007956.1, JX007956.1, AB610602.1, KX570921.1, 

EU373394.1, KX570925.1 erişim numaralarıyla verilen Microbacterium 

chocolatum suşları ile %99 benzerlik göstermiştir. Microbacterium 

chocolatum’un soy ağacındaki yeri en genişten en dara; Bacteria, Actinobacteria, 

Micrococcales, Micrococcaceae, Microbacterium’dur (National Center for 

Biotechnology Information NCBI Reference Sequence: NZ_CP015810.1,  2016).  

Önceden Chromobacterium chocholatum olarak adlandırılan türün, cinsi 

değiştirilerek türün Microbacterium chocolatum olarak adlandırılması 

önerilmiştir. Bu önerinin yapıldığı çalışmada kullanılan M. chocolatum IFO 3858
T
 

suşunun koloni rengi turuncudur. Hareketsizdir, 37 ºC’de üreyebilir, %2-5 

NaCl’de üreyebilir, %6,5 NaCl’de üreyemez, jelatini hidroliz edemez, nişasta 

hidrolizi zayıftır, H2S olumludur, VP ve MR olumsuzdur. Arabinoz, N-

asetilglukozamin, asetat, adipat, kaprat, sitrat, fumarat, laktat, malat, fenil asetat, 

propiyonat asimilasyonları olumsuzdur.  Maltoz, mannoz, mannitol, glukonat 

asimilasyonları olumludur. L-arabinoz, galaktoz, glukoz, inulin, melezitoz, 

rafinoz, ramnoz, riboz, trehaloz’dan asit üretimi olumsuzdur. Mannoz, sukroz, 

ksiloz’dan asit üretimi olumludur. DNA’daki G+C mol yüzdesi %69,5’dur 

(Takeuchi et al, 1998). Microbacterium kitamiense, Microbacterium aurantiacum 

ve Microbacterium chocolatum’un koloni renkleri turuncudur, hareketsizdirler, 37 

ºC’de üreyebilirler, VP olumsuzdur. Microbacterium aurantiacum ve 

Microbacterium chocolatum H2S oluşturup jelatini hidroliz edemez fakat 

Microbacterium kitamiense H2S oluşturmaz ve jelatini hidroliz eder (Matsuyama 

et al., 1999).  Microbacterium sp. K suşu Microbacterium chocolatum ile 

karşılaştırıldığında aynı olan özellikleri; koloni renginin turuncu olması, 

hareketsiz olması,  VP olumsuz olması, gelatini hidrolize edemeyişi, mannoz, D-

ksiloz ve sukrozdan asit üretmesi, D-arabinoz, riboz, ramnoz, trehaloz, inulinden 
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asit üretmemesi ve laktatı asimile edememesi bakımından benzemektedir fakat 

galaktoz, glukoz ve melezitozdan asit üretebilmesi bakımından benzememektedir.  

Ayrıca Microbacterium sp. K suşu H2S üretmemesi bakımından Microbacterium 

kitamiense’ye benzemektedir fakat jelatini hidrolize edememesi ve 37ºC’de 

üreyememesi ile benzememektedir. 

 Enterobacter sp. L suşunun kısmi 16S rDNA dizisinin biyoinformatik 

çalışmaları yapıldıktan sonra 1381 bazlık kısımı NCBI’da, LN624804.2 erişim 

numarasıyla verilen Enterobacter ludwigii HE15 suşu, CP009850.1 erişim 

numarasıyla verilen Enterobacter cloacae ECNIH4 suşu ve KC764985.1, 

FJ603031.1, FJ603033.1, AM184212.1 erişim numaralarıyla verilen Pantoea 

agglomerans suşları, ve JN029950.1, JN033080.1, HM461219.1, GQ288411.1, 

EU841417.1 erişim numaralarıyla verilen suşlar ile %100 benzerlik göstermiştir. 

Her üç tür de soy ağacındaki yeri en genişten en dara; Bacteria, Proteobacteria, 

Gammaproteobacteria, Enterobacterales’dir (National Center for Biotechnology 

Information, NCBI Genbank: LN624804.2,  2014; NCBI Genbank:CP009850.1,  

2015; Genbank: KC764985.1, 2013 ). “Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriology Volume Two The Proteobacteria Part A Introductory Essays” 

kitabına göre Gammaproteobacteria filumu Chromatiales, Acidithiobacillales, 

Aeromonodales, Alteromonodales, Cardiobacteriales, Enterobacteriales, 

Legionellales, Methylococcales, Oceanospirillales, Pasteurellales, 

Pseudomonadales, Thiotrichales, Vibrionales ve Xhantomonodales olmak üzere 

14 takım içerir. Bunlar yüksek oranda 16S rDNA dizi benzerliği içerirler. 

Enterobacteriales takımındaki tek aile olan Enterobacteriaceae altındaki cinsler; 

Escherichia, Alterococcus, Arsenophonus, Brenneria, Buchnera, Budvicia, 

Buttiauxella, Calymmatobacterium, Cedecea, Citrobacter, Edwardsiella, 

Enterobacter, Erwinia, Ewingella, Hafnia, Klebsiella, Kluyvera, Leclercia, 

Leminorella, Moellerella, Morgenalla, Obesumbacterium, Pantoea, 

Pectobacterium, Phlomobacter, Photorhabdus, Plesiomonas, Pragia, Proteus, 

Providencia, Rahnella, Raoultella, Saccharobacter, Salmonella, Samsonia, 

Serratia, Shigella, Sodalis, Tatumella, Trabulsiella, Wigglesworthia, 

Xenorhabdus, Yersinia, Yokenella’dır  (Garrity et al., 2005).  Fakat NCBI’da 

Pantoea agglomerans, Erwiniaceae ailesinin altında gösterilmiştir (National 

Center for Biotechnology Information, NCBI Genbank: KC764985.1, 2013). 

NCBI’a göre Enterobacterales takımı Budviciacaeae, Enterobacteriaceae, 

Erwiniaceae, Morganellaceae, Pectobacteriaceae, Thorselliaceae, Yersiniaceae 

ailelerini içerir. Bunlar haricinde web sayfasının sonunda sınıflandırılmamış 

Enterobacterales’de yeralan Aranicola, Averyella, Grimontella, Guhaiyinggella, 
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Margalefia, Phytobacter, Plesiomonas, Tiedjeia cinslerine ait türler ve 

isimlendirilmemiş bakteriler yer alır (NCBI Taxonomy Browser). Enterobacter 

cinsi 1960 yılında, Hormaeche ve Edwards tarafınan ilk defa tanımlanmıştır. 

Enterobacter aerogenes’in Klebsiella mobilis’in homotipik sinonimi olduğu 

düşünüldüğünden ve Enterobacter agglomernas’ın Pantoea cinsine geçişinden 

beri Enterobacter cinsinde 13 tür geriye kalmıştır. Bunlar; Enterobacter 

amnigenus, Enterobacter cowanii, Enterobacter gergoviae, Enterobacter 

intermedius, Enterobacter pyrinus, Enterobacter sakazakii ve  “Enterobacter 

cloacae kompleksi”  olarak bilinen yedi türdür.  Enterobacter cloacae 

kompleksini oluşturan türler;  Enterobacter asburiae, Enterobacter cloacae, 

Enterobacter dissolvens, Enterobacter hormaechei, Enterobacter kobei, 

Enterobacter nimipressularis ve Enterobacter cancerogenus’dur.  Enterobacter 

cancerogenus ile Enterobacter taylorae sinonimdir. E. dissolvens DNA-DNA 

birleşmesine dayanarak Enterobacter cloacae’nin alt türüne alınıp Enterobacter 

cloacae subsp. dissolvens comb. nov. olmuştur. E. kobei ve E. asburiae 

tanımlamalarında değişiklik yapılmıştır (Hoffmann et al. 2005).  

 İdrardan izole edilen EN-119 izolatının Enterobacter hormaechei 

hormaechei ATCC49162
T
 ile DNA-DNA birleşmesindeki erime sıcaklığı farkı 

(∆Tm) 5,0ºC bulunurken; Enterobacter cloacae ATCC 13047
T
 ile DNA-DNA 

birleşmesindeki erime sıcaklığı farkı (∆Tm) 5,3ºC bulunmuştur. Enerobacter 

ludwigii sp. nov. olarak önerilen EN-119 izolatının ayırt edici özelliği 3-0-metil-

D-glukopironoz’da üreyebilmesidir. E. ludwigii suşları, E. cloacae 

kompleksindeki tipik özellikleri gösterir. Optimum 36ºC’de olmak üzere, 15-

42ºC’de 18-24 saatte üreyebilirler. VP testi %100, hareketlilik %100, Mukatdan 

asit oluşturma %90, α-D-melibiyoz’dan asit oluşturma %100, L(+) arabinozdan 

asit oluşturma %100, myo inositolden asit oluşturma %100, D(+) sorbitolden asit 

oluşturma %100, KCN’de üreme %30, β-galaktosidaz %100, Arjinin dihirolaz 

%100, Ornitin dekarboksilaz %100, Lisin dekarboksilaz %14, Sitrat %100, 

Eskulin hidrolizi %20, α-metil-D-glukosit % 90 olumludur. D-glukoz, β-D-

fruktoz, D(+) galaktoz, D(+) trehaloz, D(+) mannoz, α-D-melibiyoz, sukroz, D(+) 

rafinoz, maltorioz, maltoz, D(+) sellobiyoz, β-gentiobiyoz, 1-0-metil-β-

glukopironosit, D(-) riboz, L(+) arabinoz, D(+) ksiloz, α-L-ramnoz, gliserol, myo-

inositol,  D(+) mannitol, D(+) sorbitol, D(-) malat, cis-akonitat, trans-akonitat, 

sitrat, D-glukoronat, D-galakturonat, 2-keto-D-glukonat, N-asatil glukozamin, D 

glukonat, fenilasetat, histamin, suksinat, fumarat, D-glukozamin, L-aspartat, L-

glutamat, L-prolin, D-alanin, L-alanin, L-serin üzerlerinde 48 saatte üreme %100 

olumludur.  Sitrat tesiti %100 olumludur. DNAse testi, H2S üretimi, Jelatinaz 
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testi, İndol üretimi, Üreaz testi %0’dır yani olumsuzdur (Hoffmann et al., 2005). 

  2006 yılında yayınlanan “The Prokaryotes” kitabının “Genus 

Enterobacter” bölümünde tıpkı Enterobacter cloacea kompleksi gibi Enterobacter 

agglomerans kompleksinden söz edilir. Heterojen bir grup olarak, DNA-DNA 

eşleşmesine göre Pantoea agglomerans (Erwinia agglomerans, Erwinia 

herbicola, Erwinia milletiae), Pantoea dispersa,  Erwinia ananas ve Erwinia 

uredovora, Rahnella aquatilis, Lectercia adecarboxylata ile ilişkilidir. Fenotipik 

olarak Enterobacter agglomerans kompleksi arjinin dihidrolaz ve ornitin 

dekarboksilaz testleri olumsuzken, Enterobacter cloacae kompleksi olumludur. 

Enterobacter cloacae kompleksi dulsitol, α-metil D-glukonozit, rafinoz, D-

sorbitol, sukrozdan asit oluştururken, Enterobacter agglomerans kompleksi asit 

oluşturmaz (Grimont and Grimont, 2006) Bu özellikler bakımından Enterobacter 

sp. L suşu Enterobacter cloacea kompleksine dahildir.  

 Enterobacter sp. L suşu Api 20 E’de, glukoz oksidasyon/fermentasyon 

testi haricinde haricindeki tüm kuyucuklar Api 20 E klavuzunda belirtilen 

Enterobacter cloacae ATCC 13047 ile aynıdır. Glukoz kuyucuğunda renk 

değişimi vardır fakat pozitifliği gösteren tam sarı rengi oluşmamıştır. 

 Gram olumsuz bakterilerde ars arsenik direnç genleri hem plazmit hem de 

genomik DNA’da bulunabilmektedir. Escherichia coli plazmiti arsRDABC 

bulunurken, genomik DNA’sında arsR, arsB ve arsC sistronlarına rastlanmıştır 

fakat arsA ve arsD’ye rastlanmamıştır. Bunların protein düzeyinde benzerlikleri 

arsR için %77, arsB için %91, arsC için %94’dür (Diorio et al., 1995). Bu 

çalışmada genomik DNA kullanılarak yapılan PCR ile Enterobacter sp. L suşunda 

arsR, arsA, arsB, arsC, arsD ve arsH saptanmıştır. arsR PCR ürünü sadece 

Enterobacter sp. L suşunda saptanmış olup büyüklüğü 400 bç’nin biraz 

üzerindedir. arsA PCR ürünü yaklaşık 1000bç büyüklüğünde iken arsB PCR 

ürünü 1000 bç-1200 bç arasında üç bant vermiştir. arsC PCR ürünü yaklaşık 300 

bç,   500 bç, 1000 bç ve 1500 bç olmak üzere dört bant vermiştir. arsD PCR ürünü 

yaklaşık 300bç’dir. arsH PCR ürünü yaklaşık 6000 bç ve 4000 bç’dir. NCBI 

veritabanında Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC 13047’ye ait sekiz 

arsR bulunmaktadır, bunlardan iki tanesi 351 bç olup diğerleri 333 bç, 324 bç, 

321 bç, 696 bç, 759 bç, 354 bç uzunluklarındadır. Enterobacter cloacae subsp. 

cloacae ATCC 13047’nin üç arsA geni bulunup, 1752 bç, 1758 bç, 1767 bç 

uzunluklarındadır; dört arsB bulunup bunlardan iki tanesi 1290 bç olup diğerleri 

1068 bç, 1290 bç uzunluğundadır; dört arsC geni bulunup 426bç, 357 bç, 432 bç, 
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429 bç uzunluklarındadır; üç arsD geninin ikisi 363 bç biri 366bç 

ununluğundadır, üç arsH geni 768 bç, 714 bç, 723 bç uzunluklarındadır.   (NCBI, 

GenBank: KN150799.1 ).   

 Gram olumlu bakteriler olan Rhodococcus sp. A, Micrococcus sp. J ve 

Microbacterium sp. K’da arsH haricinde ars genleri saptanmamıştır. 

Rhodococcus jostii RHA1 genom dizisinde üç açık okuma çerçevesi bulunmuştur 

(ro03367, ro03368, ro03369).  Bunlar sırasıyla arsR, arsB ve arsC olarak 

tanımlanmıştır. Bu izolat LB’de 10 mM As(V) ve 3 mM As(III)’e dirençlidir. 

pKLA1 vektörüyle yapılan deneyde, arsR  geni lusiferaz geninin üst akışına 

gömüldüğünde, As(V) ile lusiferaz aktivitesinde artış gözlenmiştir (Miyauchi et 

al., 2010) Bu çalışmada Rhodococcus sp. A suşunda arsH PCR ürününün boyutu 

1000bç-1500bç arasında olup, 1500bç’e yakındır. Microbacterium sp. K suşunda 

arsH yaklaşık 2000bç’dir.  

   Pseudomonas sp.  B, C, G, H suşlarında arsB, arsC, arsD ve arsH PCR 

ürünleri saptanmıştır. Pseudomonas sp. I’da ayrıca arsA, arrA ve arrB PCR 

ürünleri gözlenmiştir. Pseudomonas sp. E’de sadece arrB PCR ürünü gözlenirken 

Pseudomonas sp F’de arsD, arsH ve arsM PCR ürünleri gözlenmiştir. arsM 

ayrıca Pseudomonas sp. C ve Pseudomonas sp. G’de saptanmıştır fakat olması 

gereken 180 bç uzunluğundaki ürün sadece Pseudomonas sp. G’de bulunmuştur. 

Pseudomonas sp. G’de arrB PCR ürünü de saptanmıştır.   Pseudomonas sp. I’da 

arsA PCR ürünü yaklaşık 2500 bç büyüklüğündedir; arsB PCR ürünü 1517 

bç’den büyüktür; arsC PCR ürünü 750 bç-1000 bç arasında olup 750 bç’e 

yakındır; ars D PCR ürünü yaklaşık 300 bç’dir, arsH PCR ürünü 6000 bç’dir, 

arrA PCR ürünü 250 bç’nin altında olup primer artıkları olan 23 bç’nin 

üstündedir, arrB PCR ürünü yaklaşık 2500 bç ve yaklaşık 1500 bç’de bant 

vermiştir. Pseudomonas sp. B ve H suşlarında arsB PCR ürünü yaklaşık 1000bç, 

800 bç ve 300 bç olmak üzere üç tanedir; arsC PCR ürünü iki tane olup birisi 

1500 bç-2000 bç arasında 1500 bç’ye yakın diğeri 1000 bç-750 bç arasında olup 

750 bç’ye yakındır; arsD PCR ürünü yaklaşık 1517 bç’dir; arsH PCR ürünü 

yaklaşık 5000 bç’de ve 2500 bç - 2000 bç arasında 2000 bç’e yakın iki bant 

vermektedir. Pseudomonas sp. C’de arsB PCR ürünü 1517 bç’den büyük, 

yaklaşık 1000 bç ve yaklaşık 300 bç olmak üzere üç bant vermiştir; arsC PCR 

ürünü 1500 bç-2000 bç arasında 1500 bç’ye yakındır; arsD PCR ürünü beş bant 

verip, ikisi 600 bç ve 1000 bç iken üç tanesi 1200 bç’den büyüktür; arsH PCR 

ürünü 5000 bç ve 2500 bç olmak üzere iki bant vermiştir. Pseudomonas sp. 

E’deki arrB yaklaşık 500 bç’dir. Pseudomonas sp. F’de arsD PCR ürünü beş bant 
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verip üçü yaklaşık 800 bç, yaklaşık 1200 bç ve yaklaşık 1517 bç olup diğer ikisi 

1517 bç’den büyüktür; arsH PCR ürünleri yaklaşık 5000 bç, yaklaşık 2500 bç ve 

yaklaşık 1500 bç olmak üzere üç bant vermiştir, arsM PCR ürünü 1517 bç’den 

büyüktür. Pseudomonas sp G’de arsD PCR ürünü yaklaşık 800 bç, yaklaşık 1517 

bç ve 1517 bç’den büyük olmak üzere 3 bant vermiştir; arsH PCR ürünü yaklaşık 

5000 bç ve 2500 bç- 2000 bç arasında olmak üzere iki bant vermiştir; arsM PCR 

ürünü 100 bç -200 bç arasında olup 200 bç’e daha yakındır ve 180 bç’lik beklenen 

ürün olma olasılığı yüksektir.  

  Arsenik detoksifikasyon genlerinin sentezlenmesini baskılayarak 

düzenleyen ArsR proteinine ait arsR geninin büyüklüğü Pseudomonas stutzeri 

TS44’de 357 bç ve 414 bç’dir. Aynı suşta arsH geni 717 bç, arsA 1758 bç, arsC 

483 bç, arsD 363 bç’dir (NCBI, GenBank: EU311944.1). arsD Shewanella sp. 

ANA-3’de (NCBI, GenBank: AY271310.1), Enterobacter cloacae’de (NCBI, 

GenBank: KN150799.1 ) ve Pseudomonas stutzeri’de (NCBI, GenBank: 

EU311944.1)  363 bç uzunluğundadır. Arseniti hücre dışına atan bir pompayı 

sentezleyen arsB geni Pseudomonas aeruginosa PAO1’de (NCBI, GeneID: 

878634) ve Shewanella ANA-3’de 1284 bç uzunluğundadır (NCBI, GenBank: 

AY271310.1). Hücre içi arsenit redüktaz olan arsC geni Enterobacter cloaceae 

subsp cloaceae ATCC 13047’de 426 bç (NCBI, GeneID: 9111406),  Shewanella 

ANA-3’de 477 bç (NCBI, GenBank: AY271310.1) , Pseudomonas aeruginosa 

PAO1’de 471 bç (NCBI, Gene ID: 877604) uzunluğundadır. Staphylococcus 

aureus subsp aureus ATCC 25923 suşunda ArsC benzeri arsenat redüktaza ait 

gen 357 bç’dedir (NCBI, GenBank: CP009361.1). arrA geni Shewanella sp. 

ANA-3’de 2565 bç iken arrB geni 705 bç büyüklüğündedir (NCBI, GenBank: 

AY271310.1).   

   Kaliforniya’da yapılan bir çalışmada izole edilen suşlarda PCR ile arsA, 

arsB, arsC bakılmıştır. E. coli suşlarının bazılarında PCR ile bu genlerden hiçbiri 

saptanamazken, bazılarında yalnızca arsB bazılarında ise arsB ve arsC birlikte 

saptanmıştır. Enterobacter cloaceae HCB2 suşunda arsA, arsB ve arsC PCR ile 

saptanmıştır. Pseudomonas corrugata ve Pseudomonas cichorii suşlarında arsA, 

arsB, arsC genleri PCR ile saptanamamıştır fakat hibridizasyon ile 

saptanabilmiştir. Pseudomonas vescicularis SHA6A suşunda ise sadece arsB ve 

arsC hibridizasyonla saptanırken PCR ile saptanamamıştır (Saltikov and Olson, 

2002).  

 Kore’de yapılan bir çalışmada izole edilen Pseudomonas putida OS-5, 
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Pseudomonas putida OS-19, Pseudomonas putida RW-28, Escherichia coli OS-

80 suşlarında ve kontrol suşu olan Pseudomonas aeruginosa KCTC 1636 ve 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15522’de PCR ile arsA, arsB, arsC, arsD, arsH, 

arrA, arrB, aoxA, aoxB, aoxC, aoxD genleri aranmıştır. Pseudomonas putida OS-

5’de ve kontrol suşları olan Pseudomonas aeruginosa ATCC 15522, 

Pseudomonas aeruginosa KCTC 1636’da arsB saptanmıştır. Jel görüntüsünde 

saptanan PCR ürünleri 1078 bç hizasında olmasına rağmen 745bç ve 914 bç 

olarak belirtilmiştir. Pseudomonas putida OS-19’da arsB, arsH ve arrA 

saptanırken Pseudomonas putida RW-28’de arsD ve arsB saptanmıştır. E. coli 

OS-80’de arsR, arsD ve arsB saptanmıştır. Tüm PCR’lar 35 döngüde 95 ºC’de 5 

dk denatüre edilip, 55 ºC’de primer bağlanması ve 72 ºC’de 2 dk sentez yapılıp, 

son uzama 72 ºC’de 7 dk olarak ayarlanmıştır (Chang et al., 2007) Kore’deki aynı 

çalışmanın farklı dergideki yayınında jel görüntülerindeki ladder üzerindeki 1078 

bç’lik bant belirtilmeyip bu bant hizasında çıkan arsB ürünleri şu şekilde 

belirtilmiştir; Pseudomonas aeruginosa ATCC 15522’nin arsB ürünü 900 bç, E 

coli DH5α’nin arsB ürünü 1104 bç, Pseudomonas putida OS-3’ün arsB ürünü 753 

bç, Pseudomonas putida AO-18’in arsB ürünü 879 bç, Pseudomonas putida RS-

27’nin arsB ürünü 927 bç’dir. Dikkatli incelendiğinde tüm arsB PCR ürünlerinin 

yaklaşık 1000 bç olduğu görülmektedir. E coli DH5α’nin arsD PCR ürünü 

ladderın 603 bç hizasında olmasına rağmen 845 bç olarak belirtilmiştir (Chang, 

2008). Bu çalışmada Pseudomonas sp. B, C, H suşlarında ve Enterobacter sp. L 

suşunda yaklaşık 1000 bç ürünler elde edilip sonuçlar uyumludur fakat 

Pseudomonas sp G ve I suşlarında arsB PCR ürünleri 1000 bç’den büyüktür. 

Enterobacter sp. L ve Pseudomonas sp I suşlarında arsD PCR ürünü yaklaşık 300 

bç olup Chang ve arkadaşlarının elde ettiği PCR boyutu ile uyuşmamaktadır fakat 

NCBI veri tabanı ile uyuşmaktadır. arsD geni Shewanella sp. ANA-3’de (NCBI, 

GenBank: AY271310.1), Enterobacter cloacae’de (NCBI, GenBank: 

KN150799.1 ) ve Pseudomonas stutzeri’de (NCBI, GenBank: EU311944.1)  363 

bç uzunluğundadır. 

 Bu çalışmada da arsA, arsB, arsC, arsD, arsH, arsR arrA, arrB genlerine 

Chang ve arkadaşlarının çalışmasındaki primerler kullanılarak bakılmıştır. Fakat 

hazır ticari PCR karışımı kullanılmıştır. Hazır ticari karışım, 20 mM Tris-HCl, 1,8 

mM MgCl, 22 mM NH4Cl, 22 mM KCl, 0,2 mM dNTP, %5 gliserol, % 0,06 

IGEPAL
®
 CA-630, % 0,05 Tween

®
 20 ve 25unit/ml One Taq DNA polimeraz 

içermektedir. One Taq DNA polimeraz;  Pyrococcus sp. GB-D ve Thermus 

aquaticus YT-1 DNA polimeraz genlerini taşıyan E.coli’den elde edilmiştir ve 

3’→5’ ekzonükleaz aktivitesine sahip olup 68 ºC’de sentez yapmaktadır. Primer 
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bağlanma sıcaklıkları her primer çifti için ticari PCR karışımını üreten firmanın 

önerisine göre seçilmiştir. Böylece her bir primer çifti için primer bağlanma 

sıcaklığı http://tmcalculator.neb.com/#!/ önerisine göre ayarlanmıştır. Bu yüzden 

Chang ve arkadaşlarının makalesindekine göre Tm sıcaklıkları daha düşük 

kalmıştır. Fakat 4x(G+C)+2x(G+C) hesabına göre de arsR primerleri için 48 ºC 

ve 52 ºC, arsD primerleri için 58 ºC ve 52ºC, arsC primerleri için 62 ºC ve 54 

ºC’dır.  Her primer çifti için hesaplanan küçük olan Tm, makalede kullanılan 

arsR, arsD ve arsC Tm’leri sırasıyla 53 ºC, 60 ºC, 57 ºC’olan derecelerden 

düşüktür.  

 Aynı primerlerin kullanıldığı Kore’deki bir çalışmada primerler haricinde 

PCR için gerekli koşullar ve malzemeleri bu çalışmanınkinden farklı olup arsH, 

Pseudomanas sp. OS-19’da saptanmıştır (Chang et al.,2007). İlgili makalede arsH 

için verilen erişim numaları NCBI sitesine girildiğinde DQ11232, Pseudomonas 

putida OW-16 suşunun kısmi 16S rRNA dizisini; DQ141542, Pseudomonas 

putida OW-18 suşunun kısmi 16S rRNA dizisini; DQ141544, Pseudomonas 

putida RW-26 suşunun kısmi 16S rRNA dizisini;  U58366, “ Yersinia 

enterocolitica Tn2502 transposon defective (tnpA), resolvase (TnpR), arsenate 

reductase (arsC), transmembrane protein of arsenite pump (arsB), arsenite 

inducible repressor (arsR), and ARSH (arsH) genes, complete cds”i;  

XM_748061, “Aspergillus fumigatus Af293 arsenic resistance protein ArsH 

(AFUA_5G15030), partial mRNA”yı;  AJ271973 ise Pseudomonas putida TB3 

suşunun 3450 bazlık arsenik direnç operonu (arsRBCH) ve chpD genini 

gösterirken NC_002974’de herhangi bir nükleotit veya aminoasit dizini 

göstermemektedir. Aynı çalışmanın farklı bir dergideki yayınında Saccharomyces 

castelli KCTC 17009, Serratia marcescens RS-2, Pseudomonas putida OW-16, 

Pseudomonas putida RS-17, Pseudomonas putida RW-26, Pseudomonas putida 

RS-5’de bilinmeyen kromozomal arsH geni elde edilmiştir. arsH PCR ürünü 

Pseudomonas putida RS-5’de 390 bç olarak verilmiştir (Chang et al., 2008). 

Kore’deki altın ve gümüş madeninden alınan örneklerle yapılan başka bir 

çalışmada Pseudomonas monteilii SeaH-As4w suşu ve Bacillus sp. SeaH-

As5w’de arsH saptanmıştır. Kore kültür koleksiyonundan Alcaligenes sp. KTCT 

338 ve Amerikan kültür koleksiyonundan Alcaligenes sp. ATCC 3178’de 

bilinmeyen kromozomal arsH geni saptanmıştır bu organizmalara ait Jel 

görüntüsünde arsH ürün boyutu 420 bç olarak verilmiştir (Chang et al., 2011) 

Primer tasarımında kullanılan genlere ilişkin U58366-1 erişim numarası NCBI’da 

Yersinia enterocolitica Tn2502’nin 4631 bç’lik tnpA, tnpR, arsC ve arsH genini, 

AJ271973-1 erişim numarası ise Pseudomonas putida TB3’ün 3450 bç’lik 

http://tmcalculator.neb.com/#!/
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arsRBCH operonunu göstermektedir (Chang et al., 2008; NCBI). Bu çalışmada 

arsH PCR ürünlerinin hepsi 1000 bç üzerinde olup Jel görüntüsünde birkaç bant 

çıkmaktadır. Ürünler bilinmediği için, arsH için olumlu ya da olumsuz şeklinde 

sonuç verilemez. Özgün olmayan bağlanmalar gerçekleşmiş olabilir ya da 

primerler tam olarak arsH bölgesini temsil etmiyor olabilir. 

 Pseudomonas sp. HN-2 izolatında arsenit oksidazın büyük alt biriminin 

500 bç’lik PCR ürünü saptanırken, arsC ürünü saptanamamıştır (Zhang et al, 

2016).  Pseudomonas xanthomarina S11 izolatında ars1, ars2 ve ars3 olmak 

üzere üç tip ars sınıfı bulunmaktadır. ars-1’de alt akıştan üst akışa sırasıyla arsH-

arsCb-arsR-arsCa bulunup devamında üst akıştan alt akışa doğru arsO – acr3 

bulunmaktadır. ars-2 geni transpozonla ilişkili iki gen arasında bulunup üst 

akıştan alt akışa doğru; arsR- arsC- arsD- arsA- olası FAD bağımlı piridin 

nükleotid- di sülfit oksidoredüktaz geni – olası sistatiyonin beta sentaz protein 

geni - arsB bulunmaktadır. ars3 de transpozonla ilişkili genler arasında yer alıp 

sırasıyla aioB-aioA – fosfat mekanizmasıyla ilgili genler – arsR – arsP – olası 

kolaylaştırıcı ailesinden permeaz – gliseral aldehit 3- fosfat dehidrojenaz – olası 

protein tirozin fosfotaz – arsH- acr3- arsC bulunmaktadır. Pseudomonas stutzeri 

TS44 izolatının arsenik adasıyla ars3 arsenik adası karşılaştırıldığında, olası 

kolaylaştırıcı ailesinden permeaz – gliseral aldehit 3- fosfat dehidrojenaz – olası 

protein tirozin fosfotaz – arsH- acr3- arsC aynı olup öncesinde ters akışta arsenit 

oksidaz genleri ve arsA ve arsD bulunurken sonrasında arsR ve arsC genleri 

bulunmaktadır. Yani genlerin diziliş sıraları değişebildiği gibi, arsC geni tekrarlı 

olabilir. Bu genler horizontal gen transferi ile Pseudomonas’larda yerlerini alabilir 

(Koecher et al, 2015).  arsB ve acr3 sınıfı arsenit taşıyıcıların görevleri aynı olsa 

da farklı sekans yapısında oldukları bulunmuştur. Acr3 proteini acr3(1) ve acr3(2) 

olmak üzere iki farklı genle sentezlenebilir. arsB, acr3(1) ve acr3(2) genleri hem 

arseniti okside eden bakterilerden hem de arseniti okside etmeyen bakterilerden 

çoğaltılabilmiştir. Pseudomonas sp. SY7 izolatının arsB ve acr3(1)’yi, 

Shewanella sp. TS29, Delftia spp. TS12, TS30, TS33, TS41 ve Pseudomonas sp. 

SY4 izolatlarının arsB ve acr3(2)’yi, Stenotrophomonas spp. TS28, SY1, SY2, 

Aeromonas spp. TS26, TS36 ve Pseudomonas spp. TS44 izolatlarının acr3(1) ve 

acr3(2)’yi taşıdıkları saptanmıştır (Cai et al., 2009).  Pseudomonas putida 

KT2440’da ars1 ve ars2 gen sınıflarının arsenik direncinde sinerjitik etkisi 

gösterilmiştir (Fernández et al., 2014).   

 Bu çalışmadaki gibi yüzey ve yeraltı sularından yapılan başka bir 

çalışmada, 20 mM sodyum arsenat heptahidrat ve 180 µM sodyum arsenit 
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kullanılarak Pseudomonas sp., Enterobacter sp, Escherichia sp., Vogesella sp., 

Bacillus sp., Rheinheimera sp., Acinetobacter sp., Rhodococcus sp.,  Variovorax 

sp., Acidovorax sp., Aminobacter sp., Cupriavidus sp., Comamonas sp, 

Chryseobacterium sp., Aeromonas sp., Brevundimonas sp., Klebsiella sp., 

Shinella sp., Delfia sp. türleriyle benzerlik gösteren suşlar ve 

Comamonadaceae’den bir izolat elde edilmiştir.  16S rDNA ve arsB sekanslarına 

göre benzerlik gösteren türler karşılaştırılmıştır. arsB en çok  ɣ - proteobacteria 

üyelerinde saptanmıştır. Muhtemelen farklı arsenit atım pompası kodlayan 

Rhodococcus sp.’de pcr temelli arsB saptanamamıştır. Pseudomonas türlerindeki 

arsB benzerliği NCBI’daki Pseudomonas fluorescens’in izolatlarıyla benzerlik 

gösterirken, yer altı suyundan izole edilen Enterobacter sp.’deki arsB benzerliği 

NCBI’daki Pseudomonas aeruginosa PAO1’inki ile %99 benzerlik göstermiştir 

(Davolos et al, 2013). Yapılan başka bir çalışmada Pseudomonas türlerinde 

As(III) yükseltgenmesi saptanmamış fakat As(V) indirgenmesi saptanmıştır. Üç 

Pseudomonas sp. suşunda arsC saptanmış fakat arsB saptanmamıştır.  

Pseudomonas sp. ve Pseudomonas stutzeri ile benzerlik gösteren birer suşta ve 

Pseudomonas putida ile benzerlik gösteren iki suşta arsC saptanamayıp, arsB 

saptanabilmiştir. Aynı çalışmada Rhodococcus ruber ile benzerlik gösteren izolat 

As(III)’i yükseltgeyip, As(V)’ı indirgeyememektedir. Çalışılan arsC, arsB, aioA 

genleri bu izollatta saptanamamıştır. Fakat Rhodococcus sp.’ye yakın iki suş 

As(V) indirgemesini gerçekleştirip As(III) yükseltgenmesi gerçekleştirmemiştir. 

ArsC As(V) indirginmesinden sorumlu olmasına rağmen bu suşlarda çalışılan 

genlere ait PCR ürünü saptanamamıştır (Corsini et al, 2014). Benzer olarak bu 

çalışmada As(V)’ın hücre içi As(III)’e indirgenmesinden sorumlu arsC veya arrA 

gen ürünleri Pseudomonas sp. E ve F, Micrococcus sp. J suşlarında 

saptanmamasına rağmen AgNO3 deneyinde As(V)’ın As(III)’e indirgendiği 

görülmüştür. İlginç olarak AgNO3 deneyinde G izolatından haricindekiler As(V)’ı 

As(III)’e indirgemiştir ve sadece G izolatında 180 bç’lik arsM gen bölgesine 

rastlanmıştır. Bu durum inorganik arsenitin metillenmesi sonucu AgNO3 ile 

tepkimeye girememesinden veya gaz haline gelerek besiyeri ortamından 

uzaklaşmasından kaynaklanıyor olabilir.  

 Pannonibacter phragmitetus’un arsenik metabolizma genleri hakkında 

litteratürde pek makale bulunmamaktadır. Fakat LSSE-09 izolatı Cr(VI)’yı 

Cr(III)’e aerobik ve anaerobik şartlarda indirgeyebilmektedir (Xu et al., 2011) 

Hindistan’daki kaplıca suyundan izole edilen bir izolat, Pannonibacter indica 

sp.nov. olarak tanımlanmış ve bu izolatın yüksek arsenik toleransı gösterdiği 

saptanmıştır. Aynı çalışmada Pannonibacter phragmitetus C6-19
T
 (DSM 14782

T
) 
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100-400 mM arsenatta üreyebilmiş fakat 500 mM arsenatta üreyememiştir. 

Pannonibacter indica sp. nov. HT23
T
 ise 100-500 mM arsenatta üreyebilmiş fakat 

600mM arsenatta üreyememiştir (Bandyopadhyay et al., 2013). NCBI veri 

tabanında Pannonibacter phragmitetus 31801 suşunda 360 bç’lik arsC, 1089 

bç’lik arsB, 384 bç ve 528 bç’lik arsR, 3093 bç’lik acr ve 3186 bç’lik acrB 

genleri bulunmaktadır (NCBI, GenBank: CP013068.1). Bu çalışmada 

Pannonibacter phragmitetus D suşunun minimum inhibisyon konsantrasyonu 

As(V) için 600 mM, As(III) için 12,5mM bulunmuştur arsA, arsC, arsD, arsH ve 

arrB PCR ürünleri saptanmıştır.  

 Tayvan’da yapılan bir çalışmada Pseudomonas sp. AR-1 suşunda arsB ve 

arsC saptanmış olup aerobik koşullardaki arsenat minimum inhibisyon 

konsantrasyonu (MİK) 150 mM’dır fakat Pseudomonas sp. AR-2 ve AR-3 

suşlarında arsB ve arsC saptanmamasına rağmen aynı koşullardaki arsenat MİK’i 

sırasıyla 100 mM ve 200 mM bulunmuştur. Fakat aerobik koşullardaki arsenit 

MİK’i AR-1 için 2,5 mM, AR-2 için 2,0 mM, AR-3 için 2,0 mM saptanmıştır. 

Citrobacter sp. AR-7 ve Enterobacter sp. AR-8 her ikisinde de arsB ve arsC 

genleri saptanmış olup As(III) MİK’leri ikisi için de 5 mM, As(V) MİK’leri de 

sırasıyla 100 mM ve 200 mM bulunmuştur (Liao et al., 2011). Bu çalışmada iki 

suş haricindeki suşlarda As(V)’a olan minumum inhibisyon konsantrasyonu 500 

mM - 1000 mM arasında değişmektedir. Micrococcus sp. J ve Microbacterium sp. 

K suşlarının arsenat direnci 1000 mM’ın üzerindedir. Micrococcus sp. J ve 

Microbacterium sp. K izolatlarında arsB ve arsC saptanmamasına rağmen 

arsenata karşı en yüksek minumum inhibisyon konsantrasyonu saptanmıştır. Bu 

da bize arsenat direncinin sadece arsB ve arsC’ye bağlı olmadığını gösterir. 

 Pseudomonas sp. A23 izolatının As(V) MİK’i 640 mM, As(III) MİK’i 14 

mM olarak saptanmıştır ve sadece arsB ürünü gözlenmiştir. Pseudomonas putida. 

A30 izolatının As(V) MİK’i 320 mM, As(III) MİK’i 3,5 mM olarak saptanmıştır 

ve sadece arsB pcr ürünü gözlenmiştir. Pseudomonas fluorescens A29 izolatının 

As(V) MİK’i 160 mM, As(III) MİK’i 7 mM olarak saptanıp hem arsB ürünü hem 

de acr3(1) pcr ürünü gözlenmiştir. Pseudomonas sp. A07 izolatının As(V) MİK’i 

320 mM, As(III) MİK’i 7 mM olarak saptanıp hem arsB ürünü hem de acr3(2) 

pcr ürünü gözlenmiştir. Pseudomonas sp. B06 izolatının As(V) MİK’i 320 mM, 

As(III) MİK’i 1,75 mM olarak saptanıp hem arsB ürünü hem de acr3(1) pcr ürünü 

gözlenmiştir. Pseudomonas sp. B08 izolatı ise 320 mM arsenata ve 14 mM 

arsenite kadar direç gösterip arsB saptanmıştır (Achour-Rokbani et al., 2007). 
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  Bu çalışmada Pseudomonas sp. B, C, G ve H suşlarında arsB saptanmış 

olup As(V) MİK 700 mM’dır.  Pseudomonas sp. E suşunun da MİK’i 700 mM 

olmasına rağmen bu izolatta arsB saptanmayıp bakılan genler arasından sadece 

arrB saptanmıştır. Pseudomonas sp. F ve G suşlarının MİK’i 600 mM olup 

Pseudomonas sp. F suşunda arsD, arsH ve arsM PCR ürünleri saptanırken 

Pseudomonas sp. G suşunda bunlara ek olarak arsB, arsC, arrB saptanmıştır. 

Daha fazla arsenik metabolizma geni saptanmasına rağmen As(III) MİK daha 

düşüktür. Pseudomonas sp. G haricinde tüm Pseudomonas sp. suşlarının As(III) 

MİK’leri 25 mM olup,  G izolatınınki 12,5 mM’dır. arsM beklenen 180 bç 

boyutundadır, As(III)’in metillenerek daha zehirli hale gelmesi yüzünden 

inorganik As(III)’e olan MİK daha düşük saptanmış olabilir. Pseudomonas sp. I 

suşunun As(V) MİK’i 500mM olup arsA, arsB, arsC, arsD, arsH, arrA ve arrB 

PCR ürünleri saptanmıştır. arrA PCR ürünü çok ufaktır, bu yüzden özgün 

olmayan bağlanma gerçekleşmiş olabilir. 
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  6. ÖNERİLER 

 Bakterilerdeki arsenik metabolizması hakkında bilinenler hala sınırlı 

boyuttadır. Arsenik türlerinin saptanması amacıyla kullanılan gümüş nitrat 

yöntemi gibi fenotipi belirleyebilecek yöntemler farklı makalelerde farklı 

ortamlarda denenmektedir ve başarısız deneylerden bahsedilmemektedir. Bu 

çalışmada düşülen belirsizliklerin engellenebilmesi için bu gibi arsenik 

metabolizma çalışmaları tasarlarlanırken kullanılan yöntem iyi seçilmeli ve 

gösterilen referans uygulamaya konulmadan önce en ince ayrıntısına kadar ele 

alınmalıdır. Primerlerin neye göre ve hangi organizmalar dikkate alınarak 

tasarlandığı, meydana gelecek PCR ürünlerinin boyutları bilinmelidir. 

Çalışmamızda primerlerini kullandığımız Chang ve arkadaşlarının bu konuda açık 

olmadıkları görülmektedir. 

 Tehlikeli maddelerle ilgili çalışmak büyük dikkat gerektiren bir iştir. İlgili 

kimyasalların güvenlik kitapçıklarını okumak ve ona göre davranmak 

gerekmektedir. Başta kendimizi ve çevremizdekileri korumak amacıyla gerekli 

güvenlik malzemelerine harcanacak bütçe göz önüne alınmalıdır. Deneyleri 

tekrarladıkça atık miktarı artacaktır. Atıkların nasıl bertaraf edileceği, laboratuvar 

ortamında oluşabilecek olumsuzlukların nasıl üstesinden gelineceği 

belirlenmelidir.    

 Arsenatı arsenite indirgeyen bakterilerin bilinmesi ve tanımlanması 

kirliliğe dikkat çekme bakımından da önemlidir. Çünkü mikroorganizmalar 

doğadaki arseniğin hareketini sağlarken, daha zehirli formlara geçirebilirler. 

Arsenit arsenata göre suda daha hareketli olduğundan daha zehirlidir. Metillenmiş 

arsenit de, inorganik arsenite göre daha zehirlidir. Biyoremediasyon çalışmaları 

tasarlanırken, bunlar göz önünde bulundurulmalıdır. Gerek çalışma alanındaki 

insan sağlığı, gerekse doğaya verilebilecek zararlar düşünülmelidir.  

 İleriki çalışmalarda Ars proteinleri izole edilebilir. Biyoremediasyon için 

çeşitli düzenekler çalışılabilir. Örneğin arsenatın çok olduğu sıvı ortamlardaki 

arsenat ArsC ile arsenite çevrilebilir ardından ArsM ile gaz haline getirilen arsenik 

sıvı ortamlardan uzaklaştırılabilir. Arsenitin çok olduğu sıvılar ise doğrudan ArsM 

ile muamele edilerek gaz haline getirerek arsenikten arındırılabilir. Kalıntı olarak 

kalabilecek sıvıdaki monometil veya dimetil arsenit ArsI proteini ile inorganik 

arsenit haline geri çevrildikten sonra arsenit oksidaz ile daha az zehirli olan 

arsenata çevrilebilir.   
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Ek 1  Su Örneklerinin Kimyasal Analiz Sonuçları 

 

*İlgili parametreler akreditasyon kapsamı dışındadır. 

Analiz Yöntemi : AOAC 986.15 

Kullanılan Cihaz: ICP-MS 

Örnek Miktarı : 1000 mL 

Tarih : Kasım 2013 

Analizi Yapan : Yük. Kim. Mehmet Bahadır ACAR 

Yapılan 

Analiz 

1. 

Nokta 

Sonuç 

(mg/kg) 

2. 

Nokta 

Sonuç 

(mg/kg) 

3. 

Nokta 

Sonuç 

(mg/kg) 

4. 

Nokta 

Sonuç 

(mg/kg) 

5. 

Nokta 

Sonuç 

(mg/kg) 

6. 

Nokta 

Sonuç 

(mg/kg) 

Ölçülebilen  

Limit Değer 

(ÖLD) 

(mg/kg) 

Aluminyum 

(Al)* 

0,002 0,010 0,068 0,004 0,000 <ÖLD 0,002 

Antimon 

(Sb)* 

<ÖLD 0,057 0,023 <ÖLD <ÖLD <ÖLD 0,001 

Arsenik (As) 0,002 0,121 0,078 0,004 0,001 <ÖLD 0,001 

Bakır (Cu) 0,000 <ÖLD <ÖLD <ÖLD 0,000 <ÖLD 0,012 

Baryum (Ba) 0,025 0,225 0,067 0,018 0,095 0,030 0,003 

Bor (B) 0,028 16,520 4,076 2,800 2,275 4,363 0,001 

Civa (Hg) 0,000 0,003 <ÖLD <ÖLD <ÖLD 0,000 0,003 

Çinko (Zn) <ÖLD <ÖLD 0,020 <ÖLD <ÖLD 0,024 0,017 



Demir (Fe) <ÖLD 0,063 0,334 <ÖLD <ÖLD <ÖLD 0,049 

Gümüş (Ag)* 0,000 0,000 0,000 <ÖLD <ÖLD <ÖLD 0,001 

Kadmiyum 

(Cd) 

0,000 <ÖLD <ÖLD <ÖLD <ÖLD <ÖLD 0,001 

Kalay (Sb)* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

Kalsiyum 

(Ca) 

56,630 92,090 27,720 195,100 134,300 63,590 0,221 

Kobalt (Co) 0,000 <ÖLD <ÖLD <ÖLD <ÖLD <ÇLD 0,001 

Krom (Cr) <ÖLD <ÖLD <ÖLD <ÖLD <ÖLD <ÖLD 0,007 

Kurşun (Pb) 0,000 0,000 <ÖLD 0,000 0,000 0,000 0,004 

Magnezyum 

(Mg) 

33,210 89,760 14,110 603,500 133,500 12,090 0,032 

Mangan 

(Mn) 

<ÖLD 0,029 0,201 0,006 <ÖLD <ÖLD 0,003 

Molibden 

(Mo)* 

<ÖLD 0,001 0,001 0,017 <ÖLD <ÖLD 0,001 

Nikel (Ni) <ÖLD 0,017 0,004 <ÖLD <ÖLD <ÖLD 0,004 

Potasyum 

(K) 

1,759 23,370 23,450 214,400 24,260 5,776 0,016 

Selenyum 

(Se) 

0,000 <ÖLD <ÖLD 0,195 0,042 0,004 0,003 

Sodyum (Na) 13,480 559,900 277,600 5461,00

0 

959,700 75,800 0,576 



 

 

 

Talyum (Tl)* <ÖLD 0,002 <ÖLD <ÖLD <ÖLD <ÖLD 0,001 

Vanadyum 

(V) 

<ÖLD <ÖLD <ÖLD 0,003 <ÖLD <ÖLD 0,003 

Silisyum 

(Si)* 

10,320 98,120 25,310 0,098 10,830 27,170  



Ek 2  Farklı Konsantrasyonlarda Arsenat İçeren Plate Count Agarlardaki Koloni Oluşturan  

Birim Grafikleriı 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Ek 3  Api 50 CH  ve Api 20 ESonuçları 

 

API-50CH 

 A B C D E F G H I J K L 

0) Kontrol - - - - - - - - - - - - 

1)  Gliserol - - - - - - - - - - + + 

2) Eritritol - - - - - - - - - - - - 

3) D Arabinoz - - - - - - - - - - - - 

4) L Arabinoz - - - + - - - - + - + + 

5) Riboz - - - - - - - - + - - + 

6) D Ksiloz - - - + - - - - + - + + 

7)  L Ksiloz - - - - - - - - - - - - 

8) Adonitol - - - - - - - - - - - - 

9) β-Metil-D-

Ksilosit 

- - - - - - - - - - + - 

10) Galaktoz - - - - - - - - + - + + 

11) Glukoz - - - + - - - - + + + + 

12) Fruktoz - - - - - + - + + - + + 

13) Mannoz - - - - - - - - + - + + 

14) Sorboz - - - - - - - - - - - _ 

15) Ramnoz - - - - - - - - + - - + 



16)  Dulsitol - - - - - - - - + - - + 

17)  Inositol - - - - - - - - - - - + 

18) Mannitol - - - - - - - - + - + + 

19) Sorbitol - - - - - - - - + - - + 

20) α-Metil-D-

Mannosit 

- - - - - - - - - - + - 

21) α-Metil-D- 

Glukosit 

- - - - - - - - + - - + 

22) N-Asetil-

Glukozamin 

- - - - - - - - - - - - 

23) Amigdalin - - - - - - - - - - - - 

24) Arbutin  - - - - - - - - + - - + 

25) Eskulin - - - + - - - - - - + -* 

26) Salisin - - - - - - - - - - - + 

27) Sellobiyoz - - - - - - - - + - + + 

28) Maltoz - + - - - + - - + + + + 

29) Laktoz - - - - - - - - + - - + 

30) Melibiyoz - - - - - - - - + - - + 

31) Sukroz - - - - - - - - + + + + 

32) Trehaloz - - - - - - - - + - - + 



33) Inulin - - - - - - - - - - - _ 

34) Melezitoz - - - - - - - - - - + - 

35) Raffinoz - - - - - - - - + + + + 

36) Nişasta - - - - - + - - - - + - 

37) Glikojen - - - - - - - - - - + - 

38) Ksilitol - - - - - - - - - - - - 

39) Gentiobiyoz - - - - - - - - + - - + 

40) D Turanoz - - - - - - - - - + - - 

41) D Liksoz - - - - - - - - - - - - 

42) D  Tagatoz - - - - - - - - - - - - 

43) D Fukoz - - - + - - - - - - - - 

44) L Fukoz - - - + - - - - - - - - 

45) D Arabitol - - - - - - - - - - - - 

46)  L Arabitol - - - - - - - - - - - - 

47) Glukonat - - - - - - - - - - - - 

48) 2-Keto- 

Glukonat 

- - - - - - - - + - - - 

49) 5- Keto- 

Glukonat 

- - - - - - - - - - - - 

 

 



API-20E 

 
A B C D E F G H I J K L 

ONPG - - - + - - - - + - + + 

ADH - + - + + - + - + - - + 

LDC - - - - - - - - - - - - 

ODC - - - - - - - - + - - + 

CIT - + + + + + - + - - - + 

H₂S - - - - - - - - - - - - 

URE - - - + - - - - - - - - 

TDA - - - - + - - - - - - - 

IND - - - - - - - - - - - - 

VP + - - - - - - - + + - + 

GEL - - - - - - - - - + - - 

GLU - - - + - - -  - - - - 

NO₂ - + + + + + + + + - - + 

N₂ - - - + - - - - - - - - 

MAN - - - + - - - - + - - + 

INO - - - + - - - - - - - - 

SOR - - - + - - - - + - - + 

RHA - - - + - - - - - - - + 

SAC - - - + - - - - + - - + 

MEL - - - + - - - - + - - + 

AMY - - - - - - - - + - - + 

ARA - - - + - - - - - - - + 
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