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Amaç: Türkiye’de yayılış gösterdiği bilinen Erinaceus concolor ve Erinaceus roumanicus soy 
hatlarının farklı mutasyon hızına sahip mitokondrial DNA sitokrom b (cyt b) ve displacement loop 
(D-loop) bölgeleri ile beta fibrinogen geninin intron 7 (bfibr 7) bölgesindeki varyasyonlara dayalı 
filogenilerin oluşturulması ve tür ve bu türlere ait soy hatlarının Türkiye’de dağılım alanlarının daha 
net olarak ortaya konulması hedeflenmektedir. Ayrıca farklı araştırıcılar tarafından Gen Bankası 
veri tabanında yayımlanmış Erinaceus cinsine ait DNA dizileri ile Türkiye’deki haplotiplere ait 
DNA dizileri aynı filogenetik ağaç üzerinde değerlendirerek cinsin filogenetik tarihi hakkında 
bilgi edinilmesi, Türkiye’nin bu cinsin filogenetik tarihindeki yeri ve filocoğrafik önemin ortaya 
çıkarılması, bunun yanında türlerin populasyon genetiği analizleri yapılarak Türkiye’deki bu türlere 
ait genetik çeşitliliğin ve demografik tarihinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini yollarda arabalar tarafından kazara öldürülmüş 
örneklere ait doku kısımları oluşturmaktadır. Çalışmada cyt b ve kısmi D-loop bölgesi dizi analizi 
için, Türkiye’nin 155 farklı lokalitesinden 33 E. roumanicus ve 146 E. concolor örneği ile çeşitli 
ülkelerden E. concolor, E. europaeus ve E. amurensis türlerine ait örnekler kullanılmıştır. Nüklear 
DNA bfibr 7 bölgesinin dizi analizi için ise Türkiye’nin 150 lokalitesinden 33 E. roumanicus ve 
141 E. concolor örneği ile birlikte yine çeşitli ülkelerden E. concolor, E. europaeus ve E. amurensis 
türlerine ait örnekler değerlendirilmiştir. Araziden alınan doku örnekleri laboratuarda muhafaza 
edilerek, ilk olarak DNA izolasyon işlemi gerçekleştirilmiş, DNA konsantrasyonu agaroz jel 
elektroforez yöntemi ile belirlendikten sonra ilgili bölgeler PCR yöntemi ile amplifiye edilmiş ve 
PCR ürünleri saflaştırılarak, kapillar otomatik sekans aletinde dizi analizleri yapılmıştır. 

Bulgular: İki farklı mitokondrial DNA (cyt b ve D-loop) ve bir nüklear DNA bölgesi (bfibr 7) dizi 
analizi bulgularına göre Erinaceus cinsi Türkiye’de E. concolor ve E. roumanicus olmak üzere 
takson ile temsil edilmektedir. Ancak her takson içerisinde farklı soy hatlarının varlığı ve bu soy 
hatlarının Türkiye’deki yayılış alanları oldukça ilgi çekicidir. Buna göre E. concolor’un kuzey 
batı Anadolu hariç tüm Anadolu’da yayılış gösterdiği; E. roumanicus’un ise Türkiye’nin sadece 
Trakya bölümünde değil, Anadolu’nun kuzeydoğusunda da yayılış gösterdiği ilk olarak bu çalışma 
verileri ile tespit edilmiştir. E. concolor için de soy hatlarının dağılımı oldukça ilgi çekicidir. 
Bu türe ait Türkiye’de farklı alt soy hatları bulunmaktadır. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise 
Türkiye’nin kuzey doğusunda bulunan soy hattıdır. Bu soy hattı Anadolu’nun genelinde görülen 
diğer soy hatlarından farklı olup, Kafkas ülkelerindeki soy hattı ile monofiletiklik göstermektedir. 
Ayrıca Türkiye’nin Ege Denizi içerisinde yer alan iki adasında farklı türlerin yayılış gösterdiği 
belirlenmiştir. Buna göre Gökçeada’da E. roumanicus, Bozcaada’da ise E. concolor yayılış 
göstermektedir. Tüm bulgular Gen Bankası verileriyle birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’deki 
E. roumanicus bireylerinin filogenetik olarak Avrupa’dakilerle ilişkili olduğu, ancak Anadolu’da 
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yayılış gösteren E. roumanicus bireylerinin Avrupa’dakilerden farklı alt soy hattına ait olduğu 
saptanmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin kuzey doğusundaki E. concolor bireylerinin Anadolu’dakilerden 
filogenetik olarak farklı olup, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’daki soy hatlarıyla ilişkili 
olduğu ortaya konulmuştur. Gen Bankası verileriyle karşılaştırıldığında Türkiye’de E. concolor 
bireylerine ait İsrail ve Kafkas ülkelerinden farklı soy hatlarının varlığı tespit edilmiştir.

Sonuç: Çalışma, günümüz moleküler teknikleri kullanılarak, Erinaceus cinsi ile ilgili Türkiye 
yapılan ilk kapsamlı araştırmadır. Araştırma sonucunda Türkiye’de Erinaceus cinsine ait iki türe 
rastlanmış, bu türlere ait soy hatlarının varlığı farklı moleküler belirteçler ve farklı ağaç yapma 
modelleri ile ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, E. roumanicus ve E. concolor’un Türkiye’de 
parapatrik olarak yayılış gösterdiği belirlenmiş olup, Çanakkale Boğazı’nın E. roumanicus 
için izolasyon bölgesi oluşturduğu ancak İstanbul Boğazı’nın herhangi bir izolasyon bölgesi 
oluşturmadığı gerek mtDNA gerekse nDNA verilerine dayanılarak tespit edilmiş, türlerin dağılımı 
Türkiye coğrafyası ile ilişkilendirilerek sonuçlar yorumlanmıştır.
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Amaç: Hymenoptera, böcek takımları arasında, farklı yaşam biçimleri ve tür zenginliği açısından 
ilk sırada yer alan takımlardan biridir. Bu farklı yaşam biçimlerinin evriminden sorumlu süreçler 
konusundaki bilgimiz oldukça sınırlıdır. Yaşam biçimlerinin evrimine paralel olarak mitokondri 
genomunun evrimsel eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla özellikle Symphyta alttakımı üyelerinin 
mt genomları araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bilinen ve yeni tasarlanan Hymenoptera mitokondri primerleri kullanılarak 
Cephidae familyasından üç türün (Cephus pygmeus, Calameuta idolon, Hartigia linearis) kısmi mt 
genom PZR amplifikasyonları, dizilemeleri ve hizalamaları gerçekleştirilmiştir. Literatürde mevcut 
Symphyta alttakımından üç türün (Cephus cinctus, Perga condei ve Orussus occidentalis), Apocrita 
alttakımından ise dört türün (Evania appendigaster, Diadegma semiclausum, Apis mellifera ve 
Abispa ephippium) mt genom dizileri incelenmiştir. Tüm türlerin mt genomlarının nükleotid ve 
amino asit kompozisyonları, nükleotid çeşitlilik indeksleri, nükleotid yer değiştirme örüntüleri, 
kodon kullanım eğrileri gibi genom özellikleri uygun analiz programları kullanılarak araştırılmıştır. 

Bulgular: Veriler Cephidae familyası üyelerinin filogenomik açıdan önemli bir pozisyona sahip 
oldukları konusunda bazı ipuçları sunmaktadır. Analiz edilen türler 18000-21000 bç uzunluğunda 
mt genomlarına sahiptir. Şimdiye kadar bilinen en büyük Hymenoptera mt genomları olarak dikkat 
çekmektedirler. Genom büyüklüğündeki bu artış özellikle A+T zengin bölge kaynaklıdır. Cephidae 


