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TVc;n tarkoituksena oli selvittää aktiivilietteen vleisimnien vilieltävien
baktêerirvhmien taksonominen asema osittaisten 165 DNA-sekveñssien neiusteella
sekä vertäilla suoraan aktiivilietteestä eristetvstä totaali-DNA:sta PCR-reaktiolla
monistettujen 165 rDNA-fragmenttien sekve"nssitwppien .jakaumaa vleisimpien
vili el tavien bakteerikantoi en l0 S rnrue-sekvenssitw"nbìen i akaumaan. "

"Proteiinikuvioanalwsih perusteella aktiivilieiééri vléisimmista vilieltävistä
bakteerirvhmistä valittiin vÏteensä 27 bakteerikantaá osittaiseen 165 rDNA-
sekvenssíanalyysiin. _Vi]jeltyjen bakteerikantojen osittaiset 165 rDNA-fragmentitmonistettiin PCH,-reäÏtiolla ta sekvensoitiin suoraan
syklisekvensointimenetelmällä. Aktiiviliettéen totaali-DNA:sta PCR-monistettuia
oêittaisia 16S rDNA-frasmentteia kloonattiin oUCIB-olasmidiin ia vhteensä
kymmenen frasmentin" osittäinen 165 iDNA-sèkvenssi "mäáritettiin.
SêkvenssimääritvÉset paikallistettiin E. colin 165 rDNA-aluetta 907-L406
vastaavalle alueõlle.

Osittaisten 16S rDNA-sekvenssien taksonominen asema määritettiin
tunnusnukieotidien sekä EMBl-sekvenssivertailun oerusteella. Kaikki
sekvenssimääritvkseen valitut vilieltävät bakteerijisolaatit edustivat
proteobakteeriryhmiä. Proteobakteerien" alpha-alarvhmän sekvensseiä sisältävät
viljellvi bakteei'irvhmät käsittivät noin 48Vo kaikísta isolaateista. beta-rvhmän
sekveirssejä sisältävät rvhmät noin 237o kaikista isolaateista ia sâmma-ríhmän
isolaatteiä sisältävät rvñmät noin 7Vo kaikista isolaateista. AkiiivÏlieteen totaali-
DNA:sta PCR-kloonattújen osittaisten 165 rDNA-frasmenttien sekvensseistä kaksiedusti alpha-alarvhman proteobakteereita. "seitsemän beta-alarvhmän
proteobakteêreita iä vksi korvneformien rihmaa. Sekvenssien neru"steellalaadittiin neliä " -fuloseneettístä dendrósrammia. iotka ' edustivat
proteobakteeriryñmiä. tisàksi tarkasteltiin vaiñtelevien' aluöiden sijoittumista
sekvenssien primaarirakenteessa.

Osa aktiivilietteen totaali-DNA:sta PCR-kloonatuista 165 rDNA-frasmenteista
oli sekvenssiensä perusteella lahisukuisia vilieltyien bakteerirvhmien seËvensseille.
mutta vksikään ^fraementti ei ollut tävsin iäenttinen vilieltavien isolaattiei
sekvens-sien tai TMBl-vertailusekve-nssien kanssa. " Mvös vilieltävät
bakteerirvhmät sisälsivät useita lähisukuisia bakteerikantoia. iótka eivä1 olleet165 rÛNA-sekvensseiltään tävsin identtisiä keskeña'añ tai EMBL-
vertailukantojensa kanssa. Tämäir tvön tulosten perusteella aktiivilietteissä
yfeipi4g esiin[yvät bakteeriryhmrlt vaihtelevat huoniattavasti lietteiden välillä ja
âktiivilietteen-bakteeridiversiteetissä on yhä runsaasti selvitettävää.


