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Türlerin Filogenetik Analizi 
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Amaç: Türkiye’de dağılım gösteren Spicara cinsine ait türlerin genetik teşhisi ve aralarındaki 
filogenetik ilişkilerin belirlenmesi amacıyla mitokondriyal DNA sitokrom b (cyt b) geninin kısmi 
sekans analizi yapılarak filogenetik farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Spicara cinsine ait türler, (Spicara smaris, Spicara maena, Spicara 
flexuosa) dağılım gösterdiği denizlerimizi temsil edecek şekilde belirlenen istasyonlardan 
örneklenmiştir. Toplam 75 birey yakalanmış olup Promega Genomik DNA saflaştırma kiti 
vasıtasıyla DNA izolasyonu yapılmıştır. Bu çalışma için dizayn edilen primerler kullanılarak 
Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile cyt b geninin 539 bç’lik kısmı artırılmıştır. 

Dizilerin karşılaştırılması BIOEDIT programı ile yapılmış olup, nükleotit kompozisyonu, haplotipler 
arasındaki haplotip çeşitliliği ve nükleotit çeşitliliği DnaSP v5 programı ile hesaplanmıştır. 
Haplotipler arasındaki ilişkiler Neighbor-Joining (NJ), Maksimum likelihood (ML) metodları ile 
Kimura’s two-parameter (K2P) mesafe modeline göre MEGA 5 programı altında çalıştırılan NJ ve 
ML opsiyonları kullanılarak dış grup olarak seçilen Spondyliosoma cantharus (Sarıgöz mercan) 
varlığında gerçekleştirilmiş.

Bulgular: Spicara türleri arasındaki filogenetik ilişkileri ortaya koymak amacıyla cyt b geninin 
539 bç’lik kısmı PCR ile çoğaltılıp sekans analizi yapılmıştır. Sitokrom b dizisi 464 korunmuş, 75 
değişken ve 72 parsimonik bilgi verici bölge içerir ve ortalama haplotipik ve nükleotit çeşitlilik 
oranı sırasıyla Hd=0.634 π=0,128 olarak bulunmuştur. Belirlenen 11 haplotip’in 4’ü S. smaris, 
3’ü S. maena, 4’ü S. flexuosa türlerine ait olduğu ve haplotiplerin türler arasında paylaşılmadığı 
belirlenmiştir. Söz konusu türler itibarıyla haplotip çeşitlilik (Hd=0.427, 0.385 ve 0.259) ve nükleotid 
çeşitlilik (π=0.095, 0.075 ve 0.057) değerleri hesaplanmıştır. Türler arasında ortalama ikili dizin 
farklılığı değeri %8.09 (S. maena ve S. smaris arasında %10.87, S. maena ve S. flexuosa arasında 
%7.77 ve S. smaris S. flexuosa arasında %11.05) olarak belirlenmiştir. NJ ve MP metotlarına göre 
elde edilen filogenetik ağaç topolojileri, her bir türe ait haplotiplerin yüksek seç-bağla değerleri 
(NJ, MP=100, 76) gösterdiği benzer bir grubu işaret etmektedir. 

Sonuç: Mitokondriyal DNA sitokrom b geni kısmi dizisinin (539 bç) Türkiye’de dağılım gösteren 
Spicara cinsine ait türlerin ayrımı noktasında etkili bir belirteç olduğu ortaya konulmuştur. 
Ayrıca belirlenen lokalitelerden elde edilen haplotiplerin filogenetik ağaç topolojisi, S. maena ve 
S. flexuosa türlerinin yüksek seç-bağla değerleri (% 64-100) ve mutasyon farklılıkları itibarıyla 
nispeten birbirlerine genetik olarak daha yakın olduğu üç farklı grubun varlığını doğrulamaktadır. 
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