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PI–020

Inter-SSR yöntemi kullanılarak Türkiye Bal Arıları 
(Apis mellifera L.) Arasındaki Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi

Okan Can Arslan, Aykut Kence
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Çankaya, Ankara, okancanarslan@gmail.com

Amaç: Türkiye’nin farklı bölgelerine ait balarısı toplumları arasındaki genetik çeşitliliğin 
belirlenmesinde I-SSR yönteminin kullanılması

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye’nin çeşitli yerlerinden toplanan bal arısı örnekleri çalışma 
materyalimizi oluşturdu. Bu örnekler Artvin, Muğla, Kırklareli, Yığılca ve Hatay yörelerine aittir. 
PCR ürünleri % 1,5 agaroz jelde 70 voltta 1,5 saat boyunca yürütülmüş ve etidyum bromid (4 
ug/ml) ile boyandıktan sonra UV ışığı altında görüntülenmiştir. Jel görüntülemede rastlanan her 
bant ayrı bir karakter olarak kabul edildi. Karakterlerin varlığı ya da yokluğuna göre örnekler 
değerlendirildi ve bir filogenetik analiz yapıldı

Bulgular: UPGMA prosedürü ile hazırlanan filogenetik ağaç ve Temel koordinat analizi prosedürü 
ile hazırlanan grafik sonucu Türkiye bal arılarının birbirlerine göre konumları benzer sonuçlar 
vermiştir. Elde edilen filogenetik yapı daha önceki yapılan çalışmalarla da bezerlik taşımaktadır

Sonuç: Tekrarlanabilir ve ekonomik olması nedeniyle diğer moleküler tekniklere göre daha avantajlı 
olan Inter-SSR yöntemi Türkiye Balarılarının genetik çeşitliliğini ve kökenlerini belirlemekte 
uygun ve avantajlı bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır.
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Tek Nükleotid Polimorfizmlerinin Adli Alanda Kullanımı
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Amaç: DNA üzerinde yerleşmiş olan tek nükleotid polimorfizmlerinin (SNPs) adli olaylarda 
kullanımı henüz Türkiye’de rutin olarak uygulanmasa da dünyada örnekleri mevcuttur. Bu 
çalışmada adli vakaların çözümlenmesinde halen markır olarak kullanılan polimorfik kısa tekrar 
dizileri (STR) ile özellikle spesifik olaylarda karşılaşılan degrade DNA örneklerinin analizinde 
tercih edilen SNPler arasında karşılaştırma yapılmıştır. 

Sonuç: Adli olayların çözümlenmesinde DNA analizi rutin olarak 2-7 bp`den oluşan STR’ler 
kullanılarak yapılmaktadır. Bununla birlikte, degrade DNA örneklerinin analizi için 50-70 bp 
uzunluğundaki SNP‘ler daha başarılıdır. Yüksek derecede degrade olmuş ve düşük kopya sayılı 
(LCN) DNA kalıbını (<100 pg) analiz etmek için SNP multipleksleri geliştirilmiş olup SNP 
multiplekslerinin adli vakaların değerlendirilmesi için uygun olduğu görülmüştür. Dünya çapındaki 
DNA bankaları STR markırlarına dayanan bir sistem ile çalışmaktadır. SNP’lerin gelecekte STR 
lokuslarının yerini alıp alamayacağı merak konusudur. 
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SNP’lerin adli uygulamalarda kullanılmak istenmesinin ana sebebi degrade DNA örneklerinden elde 
edilen bilginin kapsamlı olmasıdır çünkü burada küçük bir hedef bölgeye ihtiyaç duyulmaktadır. 
SNP’lerin adli alanda primer olarak kullanılmasının bir diğer nedeni, çok az miktarda PCR ürünü 
ile genotiplendirme yapılabilmesidir. 11 Eylül 2001’de Amerika’da İkiz Kulelere yapılan saldırı 
sonucu ölen şahısların kimlik tespit çalışmaları gibi toplu ölümlerin görüldüğü durumlarda ve 
babalık tayini gibi adli olayların çözümlenmesinde SNP’ler tercih edilmektedir.

STR’lerde yüzlerce nükleotid dizisi, SNP markırlarında ise tek bir nükleotidin ölçülmesi yeterlidir. 
SNP’lerin diğer bir avantajı bunların STR’lere göre yaklaşık 100.000 kez daha az mutasyon oranına 
sahip olmasıdır. Ancak SNP’ler STR’ler kadar polimorfik olmadıkları için aynı ayırım gücü ve 
rastgele olasılık hesaplamalarına ulaşmak amacıyla daha fazla SNP bölgesine ihtiyaç vardır. Daha 
fazla lokusun incelenmesi için daha fazla harcama gerekmektedir. Ancak diğer taraftan, daha 
fazla lokus ve daha fazla amplifikasyon ürününden ortaya çıkan bilgiler olayların yorumlanmasını 
güçleştirecektir. Bununla birlikte, kimlik belirleme çalışmalarında etnik kökenin belirlenebilmesi 
açısından SNP’ler STR’lere göre avantajlıdırlar. Örneğin, İskoç toplumunda kızıl saç rengi ile ilgili 
MC1R (melanocortin 1 receptor) geni üzerindeki SNPler 

Sonuç olarak, uluslararası çalışmalar SNP’lerin bazı spesifik durumlarda çok kullanışlı olduğunu 
ancak, rutin adli DNA kimliklendirme markırları olarak STR’lerle yer değiştirmeye henüz hazır 
olmadığını göstermiştir. 
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 Türkiye’de Yeni Bir Kayıt Olan Zaprionus tuberculatus
Türünün Genel Özellikleri ve Testis Uzunluğu 

Varyasyonunun Yükseklik ile İlişkisi
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Amaç: Adana ilimiz içinde farklı yüksekliklerden toplanan ve tür tayini sonucu Türkiye’de yeni bir 
kayıt olduğu ortaya koyulan Drosophilidae familyasının Zaprionus cinsinin altcinsine ait, istilacı 
ve tarım zararlısı olduğu bilinen Zaprionus tuberculatus türünün genel özelliklerinin derlenmesi 
ve tür tayininde önemli bir parametre olan testis uzunluğu varyasyonunun yükseklik ile ilişkisinin 
araştırılması

Gereçler ve Yöntemler: Örneklerimiz Adana ilinde farklı yükseklikteki lokasyonları içeren arazi 
çalışması sırasında, tüm bireyler tek tek tüplere alınarak toplanmış ve laboratuvarımıza getirilmiştir. 
Gerekli kaynaklar kullanılarak tür teşhisleri ve eşey ayırımları yapılmıştır. Elde edilen tüm dişi 
bireylerin ‘isofemale line’tekniği ile tek tek tüplerde soylarının devamı sağlanmaktadır. Bu teknik 
sayesinde yaklaşık 200 dişi birey ile son eşleştiği erkek bireyin genetik kombinasyonunun soylarca 
devamı sağlanmaktadır.


