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Amaç: Toksik etkili bir ağır metal olan krom (VI)’nın laboratuvar koşullarında 14 gün süreyle 
sublethal konsantrasyonlarının kronik olarak suya verilmesiyle, sazan (Cyprinus carpio) balığında 
mikronukleus testi ile sitogenetik etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Balıklara 14 gün süreyle K
2
Cr

2
O

7
’nın 96 saatteki LC

50
 (93.6 mg. L-1) 

değeri baz alınarak, LC
25

, LC
12,5

 ve LC
6,25 

dozları suya çözünmüş olarak verilmiştir. Denemede 0. 
gün, 7. gün ve 14. gün balıkların kuyruk yüzgecinden periferik kan örnekleri alınmıştır. Her örnek 
için üç yayma preparat hazırlanarak %5’lik Giemsa ile boyanmıştır. Hazırlanan daimi preparatlar 
ışık mikroskobu altında değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Her preparattan 1000 hücre sayılarak mikronukleus (MN) ve çekirdek anomalileri 
(tomurcuklu, çentikli, loblu, binukleus) tespit edilmiştir. Deneme dozlarında meydana gelen 
MN frekansları, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(P<0,001). Doz ve uygulama süresi karşılaştırıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç 
elde edilememiştir.

Sonuç ve Tartışma: Krom (VI)’nın sucul ortamdaki canlılar üzerinde genotoksik etkisinin olduğu 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cyprinus carpio, ağır metal, krom (VI), mikronukleus.

Teşekkür: Bu çalışma, 2010/143 no’lu proje kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilmiştir. 
Proje, 2011/06-02 hayvan etik kurulu kararı ile yapılmıştır.
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Metschnikowia pulcherrima Populasyonlarının
Üzüm Çeşitlerine Göre Moleküler Varyasyonunun Dağılımı
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Amaç: Araştırmamızda Bozcaada bölgesinde dört farklı bölgede yetiştirilen ve şarap yapımında 
kullanılan üzümlerin yüzey mikroflorasında bulunan Metschnikowia pulcherrima maya türlerinin 
RFLP-PCR yöntemiyle moleküler karakterizasyonlarının yapılarak genetik varyasyonlarının 
belirlenmesi hedeflenmiştir..
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Gereçler ve Yöntemler: M. pulcherrima olarak belirlenen 78 maya örneğinin genomik 
DNA izolasyonları yapılmıştır. ITS1 (5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’) ve ITS4 
(5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) primerleri kullanılarak amplifikasyonu yapılan yaklaşık 
400 baz çifti uzunluğundaki ITS1-5,8 rDNA-ITS2 bölgesinin farklı restriksiyon enzimleri (HinfI, 
HaeIII, MspI, AluI ve CfoI) ile kesimleri gerçekleştirilöiştir. Elde edilen sonuçlara göre Kompozit 
Haplotip veri dosyası oluşturularak her bir populasyon için haplotip çeşitliliği, haplotip frekansı 
ve nükleotid çeşitliliği haplotipler arasındaki kesim bölgesine göre hesaplanmıştır. Populasyonlar 
arasındaki farklılaşma REAP kullanılarak, köksüz DOLLO parsimoni ağaçları PHYLIP ver. 3.5c 
programı kullanılarak belirlenmiştir. Moleküler varyansın dağılımı (AMOVA) farklı düzeylerde 
ARLEQUIN 3.1 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular: Dört farklı restriksiyon enzimi (HinfI, HaeIII, MspI, ve CfoI) ile kesim sonucunda 6 farklı 
restriksiyon profili ve 4 farklı haplotip bulundu. AluI enzimi ile kesim sonrası PZR ürünlerinde 
kesim gözlenmedi. Bu nedenle Kompozit Haplotip veri dosyası oluşturulurken dört restriksiyon 
enzimi sonucu oluşan profiller kullanıldı. En yaygın haplotip BAAB olurken en az yaygın olan 
BAAA haplotipinin olduğu belirlendi. Haplotip ve nükleotid çeşitliliği en fazla Efes Karası üzümü 
maya populasyonunda en düşük haplotip ve nükleotid çeşitliliği ise Pembe Gemre üzümü maya 
populasyonunda görüldü. Oluşturulan köksüz DOLLO ağacında Tip 4 (BAAB) ‘bazal’durumdaki 
haplotip olup, Tip 1 (AAAA) ve Tip 3 (BAAA) haplotipleri monofiletik ilişki sergilemektedir. 
Çalışılan gruplarda genetik varyasyonun % 88’inin populasyon içinde dağılım gösterdiği ve 
istatiksel olarak önemli (p<0.01) olduğu belirlenmiştir. AMOVA analizinde gruplararası genetik 
varyasyonun (F

SC
= %19; p<0.01) yine istatistiksel olarak önemli olduğu tespit edilmiştir. Bununla 

birlikte gruplar arasında istatistiksel olarak önemli herhangi bir farklılaşma (p>0.5) gözlenmemiştir.

Sonuç ve Tartışma: Elde edilen bulgulara göre Kınalı yapıncak ve Bozcaada Çavuşu üzüm 
çeşitlerinin, M. pulcherrima maya populasyonlarının diğer üzüm çeşitlerine dağılımında en 
önemli üzüm türleri olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Kınalı Yapıncak üzüm çeşidinin yetiştirildiği 
bağ alanında bulunan diğer üzüm çeşitleri üzerindeki maya populasyonları için genetik kaynak 
oluşturduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, Maya, 5,8S rDNA, Bozcaada
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“Boşluk Doldurma” Çalışmaları ve Transpozaz Kodlayan 
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Amaç: Bacillus boroniphilus üremesi için Bor’a gereksinim duyan ve 450 mM borik asit 
toleransına sahip bir bakteridir. Bu bakterinin genomunun belirlenmesi kapsamında elde edilen 
scaffold kontiglerinin birbirleri ile örtüşen kısımlarının olmaması, dolayısıyla shotgun ve paired-
end verisiyle gerçekleştirilen birleştirme işlemi sonucu elde edilen “build”’de iki çeşit gap (boşluk) 


