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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. 
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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) 
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bölgesi bulunduğu görülmüştür. Bu gap (boşluk) bölgelerinden birincisi scaffoldların  içerisinde 
bulunan gap’ler, diğeri ise scaffold arası gap’lerdir. Bacillus boroniphilus’un genomunun 
tamamlanması için bu gap (boşluk) bölgelerindeki sekans dizilerinin belirlenmesi bu çalışmanın 
amacını oluşturmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Bacillus boroniphilus’un de novo genom sekansı belirleme çalışmaları 
kapsamında öncelikle Roche 454 Sekanslama platformu kullanılarak shotgun dizileme deneyleri 
yapılmış ve 84,872,624 bazlık okuma elde edilmiştir. Daha sonra genomun 5’ucundan 3’ucuna 
doğru olarak sıralanabilmesi için 4 farklı paired end genom kütüphaneleri hazırlanmış ve tam plaka 
okuma sonucu 194.092.510 total baz sekanslanmıştır. Birleştirme analizleri sonucunda 3 tanesi 
büyük olmak üzere toplam 13 iskelet (scaffold) elde edilmiştir. Scaffold kontiglerinin birleştirme 
işlemleri sonucunda elde edilen “build”lerdeki gap bölgelerinin sekans dizilerinin belirlenebilmesi 
için uygun primerler dizayn edilerek, PCR reaksiyonları gerçekleştirilmiştir. Kalıp DNA olarak B. 
boroniphilus genomik DNA’sı izole edilmiştir. Primerler için birkaç farklı Tm derecesi kullanılarak 
en uygun PCR koşullarına ulaşılmıştır.

Bulgular: Dizayn edilen primerlerden bazıları kullanılarak 70 adet PCR reaksiyonu 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen PCR ürünlerinin seçilen 30 adeti sekanslanmış ve BlastN ve BlastX 
programları ile analiz edilmiştir. Analiz edilen “gap” bölgelerinin neredeyse hepsi “tranpozaz” 
olarak tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma : Sonuç olarak Newbler Assembler programının algoritmasının, bu tür dizilerin 
doğru sıralanmasında yetersiz olduğu tartışılmıştır. Genom bitirme çalışmaları oldukça uzun, 
masraflı ve ince çalışmalar olup, yoğun optimizasyon ve tekrarlar gerektirmektedir. Özellikle bu 
gap bölgeleri hakkında elde edilen bu tür bilgiler, “yeni nesil genom sekanslama” çalışmalarının 
verimliliğini arttırmada kullanılmalıdır.
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Teşekkür: Bu çalışma Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN Ç0238) tarafından desteklenmiştir.
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Lakkaz enzimi bakır içeren bir tür fenoloksidazdır ve çok farklı substratlara etki etmektedirler. 
Dolayısıyla gıda, kağıt, tekstil endüstrisi, biyoremediasyon, nanobiyoteknoloji, kozmetik ve ilaç 
sanayi gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Bitkiler, funguslar, bakteriler başta olmak üzere pek 
çok organizmadan lakkaz enzimi izole edilmiş ve tanımlanmıştır. Fakat doğal kaynaklardan lakkaz 
üretimi genellikle düşük miktarlarda ürün eldesiyle sonlanmıştır. Çünkü pek çok organizmanın 
büyümesi için gereken koşullar standart endüstriyel fermentasyon prosesine uymamaktadır. 
Kolaylıkla kültüre edilebilen ve kullanılabilen konaklarda rekombinant protein ekspresyonu kısa 


