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dizileriyle bireylere ait polimorfik bölge sayısı, nükleotit çeşitliliği (π
1
), haplotip çeşitliliği (H

d
), 

haplotip frekansları, bireyler arasındaki nükleotit farklılıklarının ortalaması (k) DnaSP programıyla 
bulunmuştur. Ayrıca bireylerdeki genetik farklılaşmanın sayısal ifadesi olan Gamma

st 
değerlerine 

bağlı olarak UPGMA ağacı elde edilmiştir. Son olarak da, coğrafik uzaklıklara göre oluşturulan 
grupların genetik yapısını belirlemek için AMOVA ile gruplar arasındaki gen akışı hesaplanmıştır.

Bulgular: Yirmi lokaliteden toplanan Oc. zammitii örnekleriyle yapılan moleküler çalışma ve 
analizler sonucunda, türün dağılım alanında 22 ND4 haplotipi tespit edilmiştir. mtDNA ND4 
dizilerinde tespit edilen bu haplotiplerin 16 polimorfik, 12 parsimoni informatif bölge ve 54 
substitisyon olmak üzere 46 transisyon, 8 transversiyon içerdiği bulunmuştur. Coğrafik uzaklık ve 
Gamma

st 
değerlerine bağlı olarak örnekleme lokaliteleri 7 gruba ayrılmıştır. Grup 1: Kaş, Demre, 

Finike ve Bükceğiz; Grup 2: Gökçeada; Grup 3: Sarıgerme, Göcek, Marmaris ve Datça 2; Grup 
4: Bozcaada; Grup 5: Çandarlı; Grup 6: Bodrum ve Grup 7: Yenifoça, Datça1, Didim, Kuşadası, 
Denizköy, Ayvalık, Karaburun ve Alaçatı populasyonlarından oluşmuştur. AMOVA kullanılarak 
gruplar arasında, grupları oluşturan populasyonlar arasında ve populasyonlar içinde olmak üzere üç 
düzeyde varyasyon tespit edilmiştir. Buna göre, gruplar arasındaki varyasyon, bütün varyasyonun 
%67.25’ini (p<0.05), grupları oluşturan lokaliteler arasındaki varyasyon, % 2.93’ünü (p<0.05) 
ve lokaliteler içindeki varyasyon ise % 29.82’sini (p<0.05) oluşturmuştur. Ayrıca populasyonlar 
arasında gen akışının ifadesi (Nm değerleri) de hesaplanmış olup, bu değerler de 0,05 ile 4,29 
arasında değişmiştir.

Sonuç: Ülkemizin Akdeniz, Ege bölgeleri kıyılarında dağılım yapan Oc. zammitii türünde mtDNA 
ND4 gen bölgesinin 22 haplotipi tespit edilmiştir. Bu haplotiplerin de H1 ve H16 olmak üzere 2 
ana hattan oluştuğu belirlenmiştir. Birbirlerine yakın lokaliteler arasında gen akışı yüksek olmakla 
birlikte, genetik uzaklık ağacına dayanılarak yapılan gruplandırmalarda ise gruplar arası gen akışı 
miktarı oldukça düşüktür. 

Anahtar Kelimeler: Ochlerotatus zammitii, Mitokondriyal DNA, ND4, dağılım örüntüsü, Akdeniz, 
Ege

Teşekkür: Bu araştırma, TUBİTAK-TBAG 110T593 nolu proje ile desteklenmiştir.
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Amaç: Türkiye’de yayılış gösteren A. mystacinus populasyonları arasındaki genetik farklılaşmayı 
ortaya koymak için PCR-RFLP çalışması yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Toplam 19 lokaliteden toplanan 116 örneğin mtDNA sitokrom b ve 
kontrol bölgeleri PCR ile çoğaltılmıştır. Çoğaltılan bu bölgeler farklı enzimler ile kesilmiştir ve 
ortaya çıkan bant profilleri karşılaştırılarak populasyonlar arasındaki farklılık ortaya konmuştur. 



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

328

Bulgular: Sitokrom b bölgesinin yaklaşık 1200 bç’lik kısmı TaqI, HinfI, HaeIII, BamHI, MboI 
ve RsaI enzimleri ile kesilmiştir. Bu enzimlerden yalnızca HaeIII ve MboI enzimleri kesim 
bölgesi bakımından populasyonlar arasında farklılık göstermiştir. Kontrol bölgesinin kesimi için 
BfaI, HinfI, MboI, NdeI ve TaqI enzimleri kullanılmıştır. Kesim sonrasında ortaya çıkan bant 
profilleri var yok analizi ile POPGENE Version 1.31 (Yeh et al. 1997) ve TFPGA Version 1.3 
(http://www.marksgeneticsoftware.net/tfpga.htm) programları kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Bu değerlendirme sonucunda ortaya konan UPGMA ağacında Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz 
bölgeleri beraber kümelenerek Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri’nin 
oluşturduğu kümeden ayrılmıştır.

Sonuç: Bu çalışma ile Apodemus mystacinus populasyonları arasındaki genetik farklılıklar, PCR-
RFLP metodu kullanılarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Apodemus mystacinus, Türkiye, mtDNA, RFLP

Teşekkür: Bu çalışma Ankara Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2010-54-270 nolu kararı ile 
gerçekleştirilmiştir
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Amaç: Bu çalışmada, Formica cunicularia ve Camponotus aethiops türü karınca işçilerinin 
günlük aktivasyon ritimlerinin belirlenmesi, her iki türe ait işçilerin bileşik gözlerinin morfometrik 
ölçümlere dayalı allometri çalışmaları ile incelenerek bileşik gözlerin çözünürlük gücü ve duyarlılık 
kapasitelerinin karşılaştırılmalı olarak tespit edilmesi ve bileşik gözlerin yapısal farklılıkları ile 
aktivasyon ritimleri arasındaki ilişkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: F. cunicularia ve C. aethiops işçilerinin aktivasyon takipleri doğal 
ortamlarında belirlenen yuvalarda gün boyu yapılan gözlemler ile yuvaya giren ve çıkan işçiler 
sayılarak gerçekleştirilmiştir. Morfometrik ölçümler için işçiler her yönden incelenmelerine olanak 
sağlayacak şekilde, ucu sivri üçgen etiketlere yapıştırılarak iğnelenmiş ve sek materyal haline 
getirilmiştir. Tür ve kastlarına göre tek tek numaralandırılan işçilerden Mikrometrik oküler ile göz 
uzunluğu (Lc), göz genişliği (Wc), baş uzunluğu (Lh), baş genişliği (Wh), toraks uzunluğu (Lt) 
gibi karakterlerin metrik ölçümleri yapılmıştır. Ommatidyum çapı (D), ommatidyum sayıları (N) 
ve göz yüzey alanı hesaplamaları için renksiz bir oje yardımı ile birebir kopyalanarak hazırlanan 
preparatların dijital ortama aktarılan görüntülerinden yararlanılmış, bu ölçümlerde Macromedia 
Free Hand 10.0 ve Image J programları kullanılmıştır. Ommatidyumlar arası açı değerleri ise Δφ = 
(23,818/N)1/2 formülü ile hesaplanmıştır.

Bulgular: Sonuçlar, F. cunicularia işçilerinin diurnal, C. aethiops işçilerinin ise diurnalden 
nokturnale kayan bir aktivasyona sahip olduğunu göstermiştir. Her iki türün bileşik gözlerinin 
morfometrik ölçüm değerleri de işçilerin aktivasyon ritimleri ile uygunluk gösterecek şekilde 


