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Andricus glutinosus’un Batı Anadolu Populasyonlarındaki
Genetik Varyasyonu
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Amaç: Andricus glutinosus (Hymenoptera: Cynipidae) mazı arısı türünün Batı Anadolu’daki 
populasyonlarından toplanan örnekler kullanılarak türün ülkemizdeki genetik çeşitliliği tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, türün populasyon içi genetik varyasyon oranları hesaplanmış ve 
populasyonlar arası genetik farklılaşma da belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Toplam 5 populasyondan toplanan ve bir ön araştırma niteliğinde olan bu 
çalışmada araziden toplanan gallerden ergin gal arısı elde edildi. Alkalin lizis yöntemiyle her bir 
bireyin mitokondri DNA’sı (mtDNA) izole edildi. Agaroz jelde mtDNA örnekleri kontrol edilerek 
gerekli fotoğraflama işlemi yapıldı. Diğer birçok böcek türünde de yaygın olarak kullanılan COIII 
ve ATPase 6, 8 gen bölgeleri PZR ile çoğaltılıp ürünler 4 farklı kesim enzimi (HinfI, HindIII, 
HaeIII ve EcoRI) ile sindirildi. Restriksiyon enzimi kesim bölgesi benzerlik ve farklılıklarına göre 
kompozit haplotipler belirlenerek bir veri matriksi oluşturuldu. Elde edilen matriks Restriksiyon 
Enzimi Analiz Programı yardımıyla analiz edilerek çalışılan populasyonlardaki mevcut genetik 
çeşitlilik ile genetik farklılaşma oranları hesaplanarak sonuçlar yorumlandı. 

Bulgular: Çalışmada kullanılan restriksiyon enzimlerinden en fazla kesim bölgesine HaeIII 
(toplam 4 farklı kesim örüntüsü ve 7 değişik kesim bölgesi) enzimi sahiptir. Çalışılan A. glutinosus 
populasyonlarında toplam 7 farklı haplotip belirlendi (H1-H7). Bunlardan H5 iki farklı lokasyondan 
toplanan bireylerde frekansı en yüksek haplotip olarak belirlendi (N=15), H6 ise ikinci sıklığı 
en yüksek haplotiptir (N=7). Dağılımları bakımından değerlendirildiğinde H6 aynı zamanda 3 
farklı lokasyonda (Bolu, Çanakkale, Edirne) gözlenen haplotip olarak önemlidir. Elde edilen 
haplotiplerden H1 (Yalova populasyonu) ve H2 (İzmit populasyonu) birer populasyonda tek bireyde 
bulunmuştur. Andricus glutinosus türünde ortalama nükleotid çeşitliliği 0.25 +/-0.0012 ve haplotip 
çeşitliliği de 0.23 + /-0.0259 olarak hesaplanmıştır. Çalışılan populasyonlardan en fazla haplotip 
varyasyonunu Yalova populasyonu (p 

hap
= 0.866) gösterirken tek tip haplotipe sahip Çanakkale ve 

Edirne populasyonları da en düşük haplotip varyasyonu gösteren lokasyonlardır. Ayrıca, nükleotid 
çeşitliliği açısından Yalova populasyonu oldukça fazla varyasyon (p= 0.21) göstererek dikkat 
çekmektedir. Nükleotid farklılaşması açısından ise birbirinden en farklı populasyonlar Çanakkale 
ve Edirne ile İzmit populasyonları olarak belirlenmiştir (Çanakkale / İzmit D= 0.325 ve Edirne / 
İzmit D= 0.325). 

Sonuç: Bir ön çalışma olarak değerlendirildiğinde, Andricus glutinosus türünün ülkemizde 
moleküler çeşitlilik bağlamında ilk defa ele alındığı bu araştırma çalışmasında, birey sayısı henüz 
fazla olmamakla birlikte sözkonusu türün özellikle bazı populasyonlarının önemli derecede bir 
genetik varyasyon sergilediği ve genel olarak bakıldığında populasyonların coğrafik uzaklıkları ile 
genetik uzaklıkları arasında bir korelasyon bulunduğu gözlenmektedir.
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