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Amaç: Çalışmada; doğada nadir bulunan ve ülkemizde yayılış gösteren, ZDEU-ÇOMÜ (Zoology 
Department Ege University-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) koleksiyona kayıtlı bazı yarı 
zehirli ve zehirli yılan türlerine ait örneklerin DNA sekans analizlerinin gerçekleştirilmesi ve DNA 
envanterinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada yarı zehirli Telescopus fallax, Malpolon monspessulanus ve 
zehirli Montivipera xanthina ve Macrovipera lebetina yılan türlerine ait, alkol fiksasyonu yapılmış 
örnekler değerlendirilmiştir. Örneklerin karaciğer dokularından alınan 2-3 parça örnekten fenol-
kloroform metoduyla DNA izolasyonu yapılmış, örnekler spektrofotometrik ve elektroforetik 
olarak değerlendirilmiştir. Ardından her bir tür için en iyi konsantrasyonun elde edildiği DNA 
örneklerinden 16S rRNA ve Cytochrome B gen bölgeleri çoğaltılmıştır. Bu işlem PCR yöntemi 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Amplifikasyon işleminin akabinde, PCR ürünleri Sanger-Coulson Metodu ile ileri moleküler 
çalışmalara tabii tutulmuş ve DNA sekans analizleri gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Çalışma kapsamındaki koleksiyon materyalinden gerçekleştirilen DNA izolasyon 
işleminin ardından elektroforetik ve spektrofotometrik olarak miktarı ve bütünlüğü tayin edilen 
DNA örnekleri, DNA izolasyon aşamasının başarılı olduğunu göstermiştir. Alınan sonuçlar, 
kullanılan fenol-kloroform metodunun alkolle fikse edilmiş koleksiyon materyali için uygun 
olduğunu da göstermiştir. 

Koleksiyon dahilinde bulunan yarı zehirli ve zehirli yılan türlerine ait örneklerin yalnızca alkolle 
fikse edilmiş olanlarının PCR yöntemiyle DNA çoğaltma işlemleri başarıyla tamamlanmıştır. 
Örnekler ilgili gen bölgelerinin dizi analizlerinin gerçekleştirilmesi için İntergen Genetik Merkezi’ne 
gönderilmiştir. Dizi analiz sonuçları değerlendirilerek NCBI veritabanı vasıtasıyla BLAST (Basic 
Local Alignment Search Tool) işlemine tabii tutulmuştur. Böylece çalışılan her bir türün önceki 
çalışmalarla gösterdiği uyumluluk hizalama işlemi gerçekleştirilerek kontrol edilmiştir. Uyumluluk 
oranları %100-%99 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Günümüzde canlı gruplarının sistematik değerlendirilmesinde ve evrimsel 
süreçte geçirdikleri değişimleri anlamakta DNA sekans analizleri sıklıkla kullanılmaktadır. 
Bu çalışma kapsamında da; koleksiyonda yer alan yarı zehirli (Malpolon monspessulanus ve 
Telescopus fallax) ve zehirli (Montivipera xanthina ve Macrovipera lebetina) yılan türlerinin DNA 
sekans analizleri gerçekleştirilerek bu türlerin iki gen bölgesi (16S rRNA ve Cytochrome B) için 
çift yönlü okuma yapılmıştır. Böylece diğer türlere nazaran doğada daha nadir bulunan ve gün 
geçtikçe yaşam alanları kısıtlanan zehirli/yarı zehirli yılanlara ait söz konusu bulgular olası yeni 
sistematik çalışmalarda karşılaştırma verisi olarak kullanılabilecektir.
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