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çoğaltılmıştır. Amplifiye edilen gen bölgesinin Hymenoptera türlerinde yaygın olarak kullanılan 
HinfI, HindIII, HaeIII ve EcoRI restriksiyon enzimleriyle kesilmesi sonrasında kesim bölgeleri 
tespit edilmiş ve haplotipler belirlenmiştir. Kompozit haplotipler ile haplotip frekans verileri REAP 
programına aktarılarak genetik çeşitlilik (haplotip ve nükleotid çeşitliliği) hesaplanmıştır. Ayrıca, 
veri seti PHYLIP programıyla filocoğrafik olarak da analiz edilerek sonuçlar yorumlanmıştır. 

Bulgular: Toplam 7 populasyondan 42 A. infectoria bireyinde 11 farklı kompozit haplotip (H1- 
H11) belirlenmiştir. Bunlardan 6 haplotip sadece bir populasyonda ve bir bireyde bulunmuştur 
(singleton). Toplam 11 haplotipden H2 ve H6 8’er bireyle frekansı en yüksek iki haplotiptir, ancak 
bunlardan H1 iki farklı lokasyonda (Karabük ve Bolu) gözlenmiştir. Restriksiyon kesim örüntüleri 
olarak ele alındığında HaeIII 4, HinfI 3, HindIII ve EcoRI ikişer kesim bölgesine sahiptir. Haplotip 
çeşitliliği açısından sırasıyla Karabük (N

hap
=5), Yozgat (N

hap
=4) ve Sakarya (N

hap
=2) haplotipe 

sahipken diğer populasyonlarda tek tip haplotip bulunmuştur. Andricus infectoria’da tür içi ortalama 
haplotip çeşitliliği p

hap
=0.50 ve nükleotid çeşitliliği p= 0.145 olarak hesaplanmıştır.

Çalışılan populasyonlararası nükleotid farklılaşması ise %7.3 olarak belirlenmiştir. Bunlardan 
Yozgat populasyonu Bolu ve Sakarya populasyonlarından en fazla farklılaşmış populasyon 
olarak belirlenmiştir (Yozgat / Bolu D= 0.201 ve Yozgat / Sakarya D=0.195). PHYLIP programı 
kullanılarak elde edilen NJ ve UPGMA benzer ağaçları vermiş ve coğrafik olarak anlamlı klad 
yapıları ortaya koymuştur. 

Sonuç: Ülkemizde ilk defa çalışılan A. infectoria türünün, bir ön çalışma niteliğinde elde edilen 
verilerinin analizleri, populasyon sayısı az olsa bile oldukça fazla bir genetik çeşitlilik sergilemektedir. 
Genetik varyasyonun populasyonlar bazında dağılımı en yüksek çeşitliliğin Yozgat ve Karabük 
populasyonlarında bulunduğunu, bunu takiben çalışılan diğer populasyonların da önemli bir genetik 
çeşitliliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, elde edilen sonuçlar bazı populasyonlardaki 
genetik çeşitliliğin dağılımının coğrafik olarak anlamlı olduğunu da ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Andricus infectoria, ATPases 8, 6, COIII, nükleotid çeşitliliği, haplotip çeşitliliği.
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Amaç: Mitokondriyal DNA kısmi 16S rRNA geni dizisine dayalı olarak Türkiye denizlerinde 
dağılım gösteren Diplodus türlerinin genetik tespiti ve aralarındaki filogenetik ilişkiler belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye denizlerinde dağılım gösterdikleri bilinen tercihen 5 farklı 
istasyondan Diplodus annularis, Diplodus vulgaris, Diplodus puntazzo, Diplodus sargus ve 
Diplodus cervinus türlerine ait toplam 67 bireyin örneklenmesini takiben her bir örnekten Genomik 
DNA izolasyon kiti vasıtasıyla DNA eldesi gerçekleştirilmiştir. Tarafımızdan bu çalışma için 
tasarlanan primerler kullanılarak Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) tekniği yardımıyla16S rRNA 
geninin 540 bç’lik kısmı artırılmıştır.

Elde edilen DNA dizilerinin mukayesesi DNASTAR programı, haplotip ve nükleotid çeşitliliği 
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DnaSP 5.0 programı ile hesaplanmıştır. Haplotipler arasındaki ilişkiler Neighbor-Joining (NJ), 
Maksimum likelihood (ML) metodları ile Kimura’s two-parameter (K2P) mesafe modeline göre 
PAUP programı altında çalıştırılan NJ ve ML opsiyonları kullanılarak dış grup olarak seçilen 
Sparus aurata varlığında gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Karagöz türleri arasındaki filogenetik ilişkileri ortaya koymak amacıyla 16S rRNA 
geninin 540 bç’lik kısmı PCR ile çoğaltılıp sekans analizi yapılmıştır. mtDNA 16S rRNA dizisi 
490 korunmuş, 50 değişken ve 48 parsimonik bilgi verici bölge içerir. Söz konusu türler itibarıyla 
aralarında paylaşılmayan dokuz haplotipin varlığının yanısıra ve ortalama haplotip ve nükleotid 
çeşitlilik oranı sırasıyla Hd=0.788 π=0,028 olarak bulunmuştur. Türler arasında ortalama ikili dizin 
farklılığı değeri %2.51 ile %6.54 (ortalama %3.17) arasında değişmektedir. NJ ve ML metotlarına 
göre elde edilen filogenetik ağaç topolojileri, 5 farklı türe ait haplotiplerin yüksek seç-bağla değeri 
(NJ, ML=100,72) taşıyan monofiletik bir grubu işaret etmektedir. 

Sonuç: Diplodus genusuna ait Türkiye’den bildirilen türlerin 16S rRNA geni kısmi dizisinin (968 
bç) filogenetik ve haplotip bağlantı analizi yüksek bootstrap değerleri ile (% 72-100) ve 16-31 
mutasyon farkı ile beş farklı Diplodus taksonunun varlığına işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Diplodus, 16S rRNA, filogenetik, mtDNA

Teşekkür: Bu çalışma, Rize Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi tarafından desteklenmiş 
ve Rize Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 22 Mart 2012 tarihli 21 nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Bu çalışmanın amacı Myodes glareolus populasyonlarının Kuzey Anadolu Bölgesi’ndeki 
yayılış durumlarını ortaya koymaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Toplam 20 lokaliteden 85 örneğin DNA izolasyonu yapılmıştır. RAPD-PCR 
çalışması için rastgele seçilen 15 primer kullanılmıştır. Kullanılan 15 primer ile 142 RAPD bandı 
elde edilmiştir. Populasyonlar arasındaki filogenetik ilişkileri ortaya koyan UPGMA ağacı TFPGA 
Version 1.3 programı kullanılarak oluşturulmuştur. NTSYS-pc v. 2.2 ve SPSS 13 yazılım programları 
temel bileşenler analizini (PCA-Principal component analyses) oluşturmak için kullanılmıştır.

Bulgular: Genetik mesafe değerleriyle oluşturulan dendrogramda, M. glareolus populasyonları 
batı ve doğu populasyonlarının bir araya geldiği 2 küme oluşmuştur.

Sonuç: RAPD-PZR çalışması ile Kuzey Anadolu’da yayılış gösteren M. glareolus populasyonlarını 
ayırt edilebileceği ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Myodes glareolus, RAPD-PCR, Türkiye, genetik farklılaşma.


