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Türkiye Bal Arıları (Apis mellifera L.) Arasındaki Genetik Çeşitliliğin 
TNP (Tek Nükletotit Polimorfizmi) Metoduyla Belirlenmesi

Aykut Kence, Tugrul Giray, Meral Kence
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Çankaya , Ankara, aykut@metu.edu.tr

Amaç: Genetik iyileştirmede, moleküler seçilimde, bal arısı toplum genetiğinde ve bal arılarının 
korunmasında kullanılabilecek nötral genomik işaretleyicileri saptamaktır

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada, Türkiye genelinden 2009 yılında toplanan bal arısı örnekleri 
üzerinde TNP (Tek Nükleotid Polimorfizmi – SNP, Single Nucleotide Polymorphism) analizi Porto 
Riko Üniversitesi’nde Dr. Tuğrul Giray’ın laboratuvarında yapılmıştır.

Bulgular: Farklı toplumlardan toplanan 50 Türkiye bal arısı ile bir Afrika-Avrupa melez arısının 
karşılaştırılmasının 994 TNP bazında yapısal analizi sunucunda sadece bir arıda Afrika-Avrupa 
benzer alellerti bulunmuştur. Bu sonuç Türkiye bal arılarının tam olarak ayrıldığını göstermektedir. 
Anadolu alelleri Sakarya gibi bölgelerden ve ayrıca bilinen Apis mellifera caucasica bölgelerinden 
toplanan arılarda tespit edilmiştir. TNP sonuçlarına göre elde edilen uzaklık matrisi kullanılarak 
elde edilen bir filogenetik ağaçta ise Edirne ve Kırklareli arılarının diğer Anadolu arılarına göre 
farklı bir küme oluşturdukları tespit edilmiştir. 

Sonuç: Karşılaştırmalı analiz sonuçlarına göre Türkiye bal arıları diğer toplumların kontrol 
arılarından farklıdır. Kırklareli arıları ise diğer Türkiye arılarına göre daha farklı bir alel 
kombinasyonuna sahiptir. u sonuç, Kırklareli bölgesindeki Apis mellifera carnica altürü için 
öngörülen tanıma uymaktadır. Melezleşmeden şüphelenilen bölgelerde Anadolu bal arısı alelleri 
daha yüksek miktarlarda saptanmıştır
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İstilacı bir Drosophilid türü olan Zaprionus tuberculatus’un doğal 
populasyonlarında allozim genetik varyasyonun saptanması

Başak Koç, Ergi Deniz Özsoy
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Beytepe-Çankaya, Ankara, 

kbasak05@hacettepe.edu.tr
Amaç: Doğu Akdeniz - Adana ve çevresinde gerçekleştirilen arazi çalışmalarında elde edilen Z. 
tuberculatus türünün 3 farklı populasyonunun; populasyon genetik parametrelerinden biri olan 
protein çeşitliliği (allozim varyasyonu) üzerinden, nişasta jel-protein elektroforezi yöntemi ile 
tanımlanması hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Z. tuberculatus türüne ait materyallerimiz; 3 populasyona ait dişi 
bireylerden izofemale soyhattı tekniği ile devam ettirilmektedir. Yapılan protein elektroforezi 
çalışmalarında, 3 populasyonda da; FosfoGlukoMutaz(PGM), MalatDehidrogenaz (MDH) ve 
GlukozFosfatİzomeraz (PGI) enzim bölgelerine ait genotip belirleme çalışmaları yapılmıştır. 



21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

1443

Elektroforez çalışması için kullanılacak olan izofemale soyhatlarından 3er erkek birey distile su 
içinde homojenat haline getirilmiştir. Homojenatlar santrifüjlendikten sonra süpernatan kısımları; 
elektroforetik nişasta, distile su, yürütme tamponu(0.1M TrisSitrat tamponu pH:7.00) ile pişirilen 
jel üzerine örneklerin yüklemeleri yapılarak 160V ve 70A’lik akımda, yürütme tamponu ile 
doldurulmuş, soğutmalı tanklarda yürütme işlemi yapılmıştır.

PGM: 0.1MTris-HCl-MgCl2 tamponu pH:7.50, NADP+, Glukoz-1-fosfat, Glukoz-6-fosfat 
dehidrogenaz

MDH: 0.1MTris-HCl-MgCl2 tamponu pH:7.50, L-Malik asit, NAD+, EDTA

PGI: 0.1MTris-HCl-MgCl2 tamponu pH:7.50, NADP+, Fruktoz-6-fosfat, Glukoz-6-fosfat 
dehidrogenaz ve her lokus için MTT, PMS

Lokuslar için kullanılan bu karışımlar distile su içinde pişirilen agar içine karıştırılarak yürütme 
jelinin üzerine uygulanmıştır. Proteinlerin substratlarla muamele edilmesi sonucu boyandıktan 
sonra gözlenebilir hale gelen alel bantları fotoğraflanmıştır.

Bulgular: Elde ettiğimiz allozim verileri, her üç lokus açısından en az iki alelin söz konusu olduğu 
polimorfizm durumlarına işaret etmektedir. PGM lokusu her üç populasyonda da polimorfiktir 
ve populasyonlardan ikisinde alel sayısı 3 olarak belirlenmiştir. Diğer iki enzim lokusu iki alelli 
polimorfizm göstermektedir. Ancak PGM dışındaki diğer iki enzim populasyonların birinde 
monomorfiktir.

Populasyonların hemen tamamı tüm allozimler açısından Hardy-Weinberg dengesindedir. Ancak 
bir populasyonda PGM heterozigot genotip frekansı farkından kaynaklanan istatistiksel anlamlı 
dengeden sapma söz konusudur. 

Her üç allozim açısından, bu allozim lokuslarının alelik durumları üzerine etikeyen seçilimsel bir 
sürecin varlığı, elektroforetik varyasyon verilerine uygun bir test olan Ewens-Watterson testi ile 
araştırılmıştır. İlgili test allozim varyasyonu şeklindeki PGM, MDH ve PGI polimorfizmlerinin 
seçilim altında olmadığına işaret etmektedir. 

Ayrıca, populasyonlar arasındaki genetik uzaklık ve farklılaşma, populasyon çiftleri arasındaki 
genetik varyansı temel alan F

ST
 indeksi hesaplanarak ortaya konmuştur. Populasyonların F

ST
 

değerleri, coğrafi-enlemsel farklılıklara göre birbirilerinden ayrıldıklarına işaret etmektedir. 

Sonuç: Daha önce hem ülkemiz hem de uluslara arası anlamda genetik varyasyon düzeyine 
ilişkin çalışmanın bulunmadığı Z.turberculatus’un allozim düzeyindeki farklılaşması ortaya 
konmuştur. Sonuç itibarıyla, Z.tuberculatus populasyonlarının geniş yayılmacı özellikleriyle 
birlikte, bulundukları coğrafi enlemin ifade ettiği geniş anlamda çeveresel durumlara da uyarlanım 
gösterdiklerine ilişkin bulgular da elde edilmiştir. Bununla birlikte, incelenen allozim lokus 
sayısının artırılmasının sonuçların ifade ettiği durumlara ilişkin daha net çıkarımlara olanak 
tanıyacağı düşünülmektedir. Çalışmalarımız bu yönde ilerlemektedir.
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