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Answering reviewers and revisions

Reviewer 1
Makalede moleküler mikrobiyolojinin en yaygın kullanılan tanı yöntemlerinden polimeraz zincir reaksiyonunun
temel çalışma prensibi özetlenmiş. Konu güncel bir konu olmamakla beraber bu makalede ele alınan temel
konuların bilinmesi güncel literatürün anlaşılması açısından önemlidir. Aşağıda belirtilen düzeltmelerin yapılması
sonrası yazının yayımlanabileceğini düşünüyorum.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Adenin (A) her zaman Timin (T) Guanin (G) her zaman Citozin (C) ile ...... cümlesi: Adenin (A) her
zaman Timin (T) ile ve Guanin de (G) her zaman Citozin (C) ile şeklinde değiştirilmeli
Metod yerine metot, taklid yerine taklit kullanılmalı
birkaç DNA molekülü ile kontamine olduğunda yanlış pozitif sonuçlar.... birkaç DNA molekülü ile
kontamine olduğunda teorik olarak yanlış pozitif sonuçlar
metin genelinde nükleotit veya nükleotid terimlerinden biri seçilip kullanılmalı..
Ekstensiyon yerine Ekstansiyon kullanılmalı
DNA kopya sayısının düşük olduğu durumlarda ilk.... silinmeli
Şekil 1 edimek yerine edilmek olmalı
İsstenilen yerine istenilen
Şekil 3 iyi anlaşılmıyor değiştirilmeli veya metinden çıkarılmalı
Hedef kopya ve hedef DNA tabirleri yerine kalıp DNA ifadesi kullanılmalı
sinyal oluşturan 105 hedef kopya sayına ulaşmak.... sayısına olmalı
termal cycler yerine...... ısı döngü (termal cycler)
reaaksiyonunun ... reaksiyonunun
karşıma... karışıma
(Tween 20 ve Triton X gibi) eklenmesiyle..... (Tween 20 ve Triton X) gibi ilave maddelerin eklenmesiyle
bufferı.... tamponu
Tablo 1’de reaksiyon protokolüne göre değişir.... ifadesi iki kez tekrar edilmiş... su en alta alınmalı ve 50
ml’ye tamamlanır ifadesi eklenmeli
Master miks yerine ana miks terimi kullanılabilir

19. Hibridizasyona... hibridizasyonu
20. pH’ında... pH’sında
21. KCl ise son konsantrasyonu 50 mM KCl olacak şekilde kullanılır K+’nın daha yüksek oranları DNA
polimerazı etkileyerek reaksiyonda suboptimal koşulların oluşmasına neden olur. K+ ve Mg++ yüksek
konsantrasyonlarda Taq DNA polimerazı ve dolayısıyla PCR’ı inhibe edebilirler Genellikle ticari termostabil
polimeraz tedarikçileri beraberinde 10X konsantrasyonda PCR reaksiyon tamponu da sağlamaktadır.
MgCl2 tampon içerisinde veya optimizasyona imkan vermesi için ayrı olarak sunulabilmektedir. ..... bu
bölümler silinmeli
22. İtici elektrik güçleri zayıflatarak...... itici elektrik güçleri zayıflatır ve
23. amplifikonlar.... amplikonlar
24. bufferler.... tamponlar
25. Mg++.... MgCl2
26. Buffer.... tampon
27. Carry-over kontaminasyonun..... Nakil (carry-over) kontaminasyonun
28. ancak kontamine ürünleri ..... ancak içeriğinde dUTP bulunan kontamine ürünleri
29. kısa sürede parçalar. Yeni sentezlenen..... kısa sürede parçalar. Reaksiyon öncesi ısı 95oC'ye yükseltildiği
ve enzim denatüre olduğu için yeni sentezlenen
30. beacons.... fenerler
31. skorpiyonların.... akrep probların
32. locked.... kilitli
real time..... gerçek zamanlı
Sayın editör danışman tarafından belirtilen tüm değişiklikler ve düzeltmeler yapıldı. Makalenin düzeltilmiş hali ayrı
bir dosya olarak yeniden gönderildi
1. Hakem tarafından belirtilen kelime hataları düzeltildi
2. Şekil 3 yeniden çizildi

3. Çıkarılması önerilen yerler çıkarıldı
4. Tablo 1’deki düzeltmeler yapıldı
Reviewer 2
Makale rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarında en yaygın kullanılan moleküler teknik olan polimeraz zincir
reaksiyonunun temel prensiplerini özetlemektedir. Yöntemin keşfi üzerinden çok uzun bir dönem geçmiş olmakla
beraber yöntemin detaylarını ele alan Türkçe yazılmış kaynakların kısıtlı olduğu düşünüldüğünde bu derlemenin
okurlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Bununla beraber metin üzerinde kırmızı renkli olarak işaretlediğim
yazım hataları ve değişiklik önerilerinin incelenmesi faydalı olabilir. Belirtilen değişikler yapıldıktan sonra makale
kabul edilip yayınlanabilir.
1. Hakem tarafından belirtilen yazım hataları düzeltildi ve önerilere uygun değişiklikler yapıldı.

Hakem 1: Revizyon sonrası
değerlendirme

Yayınlanabilir

Reviewer 1: Evaluation after
revision

Sayın Editör
Makale için yapılan düzeltmeler yeterli olup yayınlanmasının uygun olduğu görüşündeyim.
Saygılarımla

It can be
published

Hakem 2: Revizyon sonrası
değerlendirme

Reviewer 2: Evaluation after
revision

Kabul

Accept

Hakem revizyon sonrası kabul kararı verdiği için değerlendirme süreci editör tarafından tamamlandı. The
evaluation process was completed by the editor, as the “Reviewer 1” made an acceptance decision after the
revision.

iThenticate benzerlik oranı (son
inceleme)

Editör / Alan Editörü kararı

%2

Kabul edildi

iThenticate similarity rate (last
review)

2%

Decision of Editor / Field Editor

Accepted

Makale kabul tarihi

20.05.2020

Article accepted date

20.05.2020

Makale yayımlanma tarihi

21.05.2020

Article published date

21.05.2020

