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Sonuç: Türkiye’den boz ayı, Ursus arctos türü ile ilgili moleküler tekniklere dayalı çalışmaların 
sayısı oldukça az olup Türkiye’de yayılış gösteren populasyonlar ile diğer coğrafyalardaki 
populasyonlar arasındaki filogenetik ilişkiler hakkında yeterli bilgi yoktur. HKY + G modeli 
seçilerek yapılan Bayesian analizine göre Holoarktik’teki boz ayılar, altı ana soy hattına ayrıldı (1. 
Alaska, 2. Avrupa, 3. Artvin, Kars bölgesi, 4. Japonya, Alaska, Rusya’nın Avrupa kısmı, Sibirya, 
Kamçatka, 5. Japonya, 6. Kuzey Amerika). Türkiye’den iki örnek, BI ağacındaki iki farklı soy 
hattında yer almıştır. Bu soy hatlarından birincisi, Artvin ve Kars haplotiplerini içeren Kafkasya 
soy hattı, ikincisi ise Avrupa haplotipleri ile aynı soy hattında yer alan Bolu haplotipidir. Benzer 
ağaç topolojisi, K2P baz değişim modeli kullanılarak oluşturulan NJ ağacında da görülmektedir. 

Türkiye’deki boz ayılarının iki soy hattında yer aldığı bu çalışmadaki sonuçlar, Türkiye’deki boz 
ayıların mevcut soy hatlarını ve filogenetik ilişkilerini daha detaylı ortaya koymak için daha fazla 
lokaliteden elde edilecek örneklerin değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu önermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ursus arctos, GHR, Cyt b, Bayesian Metot, Filogeni, Türkiye 

Teşekkür: Bu çalışma, “Erciyes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun 12/62’nolu 
kararı” ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Türkiye alacasansarlarının (Vormela peregusna) nüklear DNA GHR (Growth Hormone 
Receptor) geninin kısmi dizi analizini yaparak mevcut allelleri tespit etmek, genetik varyasyonları 
belirlemek ve yeni yayılış kayıtları vermektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye’deki 15 lokalitede yaşamını değişik sebeplerden dolayı yitirmiş 
alacasansar, Vormela peregusna, türüne ait 15 bireyden elde edilen çeşitli dokular %99,9’luk etanol 
içerisine alınarak çalışma yapılana kadar +4 ˚C’de saklandı. 14 Vormela peregusna bireyine ait 
doku örneklerinden total DNA izolasyon kiti ile total DNA elde edildi. Total DNA’dan nüklear 
DNA’nın Growth Hormone Receptor (GHR) gen bölgesi (intron 9 fragmenti), spesifik primer 
çifti kullanılarak PCR ile çoğaltıldı. Çoğaltılan gen bölgesinin DNA dizileme analizleri yapıldı. 
Türkiye’den 14 alacasansar örneğinin DNA dizileri ile Gen Bankası’nda bulunan DNA dizileri, 
ortak bir veri setini oluşturmak için birleştirildi. Bu veri seti BioEdit, DnaSP, MEGA5 programları 
kullanılarak değerlendirildiler. 

Bulgular: Türkiye’deki değişik lokalitelerden elde edilen 15 alacasansar örneğinden (Kayseri (2), 
Ilgaz/Çankırı (1), Afyon (2), Konya (6), Aksaray (1), Akpınar/Kırşehir (1), Sorgun/Yozgat (1), 
Havsa/Edirne (1)) 14’ünün (Edirne örneği hariç) dizi analizi sonucunda 622 baz çifti uzunluğunda 
nüklear GHR intron 9 segmentine ait dizi verileri elde edildi. Gen Bankası’nda GHR gen bölgesi 
için dünya genelinden yalnızca bir (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris) DNA dizisi (622 
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bç) tespit edildi. Nüklear GHR gen bölgesinin intron 9 segmentine ait 622 baz çiftlik bölgesinde 
üç polimorfik bölge (228., 539., 592. bç)’den ikisi heterozigotik (elektroferogramda eşit pik 
uzunluğuna sahip) bölge (539, 592 bç) olarak tespit edildi. Bu polimorfik bölgelerden 228 bç’lik 
bölge yalnızca Ilgaz/Çankırı örneğinde görülürken diğer iki heterozigotik bölge çeşitli örneklerde 
gözlendi. Alacasansar, Vormela peregusna, türüne ait 14 örneğin analizi sonucunda Türkiye için 
dört farklı GHR alleli tespit edildi. GHR veri setleri için tespit edilen baz oranları A % 29.6, T(U) 
% 32.6, C % 19.1, G % 18,7 olarak bulundu. 

Sonuç: Mustelidae familyası içerisinde yer alan Vormela peregusna, IUCN kırmızı liste 
çalışmalarına göre VU (Hassas) kategorisinde yer almakta olup bu türün dünya genelinde populasyon 
yoğunluğunda azalma gözlenmektedir. Ülkemizde geniş bir alanda yayılış göstermesine rağmen 
hem Türkiye hem de diğer coğrafyalar ile ilgili mevcut çalışmalar çok az ve durumu hakkındaki 
bilgiler yetersizdir. Tür ile ilgi koruma biyolojisi çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için yayılış 
alanındaki populasyonların genetik çeşitliliğinin belirlenmesi ve bölgeler arası ilişkilerin açığa 
çıkarılması gerekmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’den 14 örnek arasında dört farklı GHR alleli 
ve iki heterozigotik bölge tespit edildi. Gen Bankası’nda sadece bir GHR dizisi olması nedeniyle 
detaylı bir karşılaştırma yapılamadı. 

Bu çalışmada Anadolu ve Trakya bölgelerinden yayılış kayıtları da verilmektedir. Bu kapsamda 
Trakya bölgesi için Havsa/Edirne’den, Anadolu için ise Ilgaz/Çankırı, Sorgun/Yozgat, Saratlı/
Aksaray, Akpınar/Kırşehir, Yeşilhisar, Merkez/Kayseri, Şuhut, Dazkırı/Afyon, Yenice, Kızören, 
Zincirli, Beyşehir, Hüyük, Merkez/Konya’dan örnekler elde edildi. 

Anahtar Kelimeler: Vormela peregusna, GHR, Türkiye 

Teşekkür: Bu çalışma, “Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin 
(Proje Numarası: FBD-11-3529)” desteğiyle ve “Erciyes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik 
Kurulunun 09.02.2011 tarihli 11/20’nolu kararı” ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Bitkisel kökenli bir insektisit olan azadirachtinin zararlı böcek türlerine karşı uzaklaştırıcı, 
beslenmeyi önleyici, üreme ve yumurta verimliliğini azaltıcı etkileri bulunmaktadır. Ayrıca 
böceklerin deri değiştirme mekanizmasının bozulmasına da yol açmaktadır. Büyük bal mumu 
güvesi Galleria mellonella bal peteklerine zarar veren Lepidoptera ordosuna ait bir türdür. 
Azadirachtinin G. mellonella larvalarındaki gelişimine ve puplaşma süresine etkileri araştırılarak 
biyolojik mücadelede kullanılabilirliği hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: G. mellonella bireyleri, 7. larval evreye geldiklerinde toraks dorsaline 
topikal aplikasyon uygulaması ile azadirachtinin 0.50, 1.00 ve 2.00 ppm/larva konsantrasyonları 
verilmiştir. Daha sonra içinde pelür kağıt bulunan cam kavanozlara 10’ar adet larva bırakılmıştır. 
Larvaların bulunduğu kavanozlar etiketlenerek üzeri tel kapak ile kapatılmıştır. Denemeler değişik 


