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yayılış gösteren E. roumanicus bireylerinin Avrupa’dakilerden farklı alt soy hattına ait olduğu 
saptanmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin kuzey doğusundaki E. concolor bireylerinin Anadolu’dakilerden 
filogenetik olarak farklı olup, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’daki soy hatlarıyla ilişkili 
olduğu ortaya konulmuştur. Gen Bankası verileriyle karşılaştırıldığında Türkiye’de E. concolor 
bireylerine ait İsrail ve Kafkas ülkelerinden farklı soy hatlarının varlığı tespit edilmiştir.

Sonuç: Çalışma, günümüz moleküler teknikleri kullanılarak, Erinaceus cinsi ile ilgili Türkiye 
yapılan ilk kapsamlı araştırmadır. Araştırma sonucunda Türkiye’de Erinaceus cinsine ait iki türe 
rastlanmış, bu türlere ait soy hatlarının varlığı farklı moleküler belirteçler ve farklı ağaç yapma 
modelleri ile ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, E. roumanicus ve E. concolor’un Türkiye’de 
parapatrik olarak yayılış gösterdiği belirlenmiş olup, Çanakkale Boğazı’nın E. roumanicus 
için izolasyon bölgesi oluşturduğu ancak İstanbul Boğazı’nın herhangi bir izolasyon bölgesi 
oluşturmadığı gerek mtDNA gerekse nDNA verilerine dayanılarak tespit edilmiş, türlerin dağılımı 
Türkiye coğrafyası ile ilişkilendirilerek sonuçlar yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erinaceus, mtDNA, nDNA, Filocoğrafya, Türkiye

Teşekkür: Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi B.A.P (proje no: PYO.FEN.1904.09.008) ve 
Carl Tryggers Foundation, İsveç (proje no: CTS 05:2011) tarafından desteklenmiştir.
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Amaç: Hymenoptera, böcek takımları arasında, farklı yaşam biçimleri ve tür zenginliği açısından 
ilk sırada yer alan takımlardan biridir. Bu farklı yaşam biçimlerinin evriminden sorumlu süreçler 
konusundaki bilgimiz oldukça sınırlıdır. Yaşam biçimlerinin evrimine paralel olarak mitokondri 
genomunun evrimsel eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla özellikle Symphyta alttakımı üyelerinin 
mt genomları araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bilinen ve yeni tasarlanan Hymenoptera mitokondri primerleri kullanılarak 
Cephidae familyasından üç türün (Cephus pygmeus, Calameuta idolon, Hartigia linearis) kısmi mt 
genom PZR amplifikasyonları, dizilemeleri ve hizalamaları gerçekleştirilmiştir. Literatürde mevcut 
Symphyta alttakımından üç türün (Cephus cinctus, Perga condei ve Orussus occidentalis), Apocrita 
alttakımından ise dört türün (Evania appendigaster, Diadegma semiclausum, Apis mellifera ve 
Abispa ephippium) mt genom dizileri incelenmiştir. Tüm türlerin mt genomlarının nükleotid ve 
amino asit kompozisyonları, nükleotid çeşitlilik indeksleri, nükleotid yer değiştirme örüntüleri, 
kodon kullanım eğrileri gibi genom özellikleri uygun analiz programları kullanılarak araştırılmıştır. 

Bulgular: Veriler Cephidae familyası üyelerinin filogenomik açıdan önemli bir pozisyona sahip 
oldukları konusunda bazı ipuçları sunmaktadır. Analiz edilen türler 18000-21000 bç uzunluğunda 
mt genomlarına sahiptir. Şimdiye kadar bilinen en büyük Hymenoptera mt genomları olarak dikkat 
çekmektedirler. Genom büyüklüğündeki bu artış özellikle A+T zengin bölge kaynaklıdır. Cephidae 
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üyelerinin mt genomunun yapısal özellikleri A+T’ce zengin bölge dışında Symphyta ile benzerlik, 
Apocrita üyeleriyle ise farklılıklar sergilemektedir. Gen yeniden dizilimleri, nükleotid ve amino asit 
kompozisyonu eğilimleri bazal Hymenoptera üyelerinde korunmuş, türemiş bir klad olan Apocrita’da 
ise daha sık sayıda gen yeniden dizilimleri ve A+T eğilimi gözlenmektedir. Hymneoptera takımında 
zincir asimetrisi gözlenmekte ve bu örüntü her iki alttakımda değişkenlikler sergilemektedir. 
Hymenoptera takımında kodon kullanımı C ve G ile sonlanan kodonlara zıt bir eğilim sergilemektedir. 

Sonuç: Gerek bu çalışmada gerekse de literatürden elde edilen veriler ışığında Cephidae üyelerinin 
genomundaki artışın olası nedenleri arasında, familya üyeleri arasındaki konak tercihlerindeki 
farklılıklar ve/veya yayılış örüntüleri gibi farklı evrimsel tarihlere sahip olmaları düşünülmektedir. 
Cephidae üyelerinde Symphyta üyelerinin aksine kontrol bölgelerinde zincir asimetrisi açısından 
ters yönlü bir yapılanmanın varlığı, replikasyon orijininin inversiyonuna ve seçilim baskısıyla 
korunduğu şeklinde yorumlanabilir. Benzer örüntü bazı Apocrita üyelerinde de gözlenmektedir. 
Gen yeniden dizilimleri ve nükelotid yer değiştirme iki ayrı mutasyon örüntüsü olmasına rağmen, 
bu iki örüntü arasındaki pozitif korelasyon bulunmaktadır. Omurgalılarda çoğunlukla gen yeniden 
dizilimlerinden sorumlu mekanizma rastgele duplikasyon iken, bir Hymenoptera türünde ‘uzak 
inversiyon’ mekanizması sorumludur. Hymenoptera takımında güçlü bir kodon kullanımı eğilimi 
gözlemekte olup, bu eğilim yüksek AT içerikli kodonların kullanımı yönündedir. Bu eğilim 
hidrofobik aminoasitlerin şifrelenmesinde daha sık gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: total mitokondri genomu, Hymenoptera, Cephidae, zincir asimetrisi, filogeni, 
A+T zengin bölge
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Amaç: Günümüz türlerine ait populasyonlar üzerine yapılan genetik analizler sonucunda, mtDNA 
ile Y kromozomu için dünyanın haplogrup haritaları çıkartılma çalışmaları devam etmektedir. 
Bu haritalar aynı zamanda geçmiş toplulukların da dağılım modelleri üzerine bilgi vermektedir. 
Bu çalışmalara destek olması açısından son derece önemli olan antik DNA çalışmaları, teknik 
güçlüklerine rağmen, son yıllarda gittikçe artan bir ivme kazanmıştır.

Bu çalışmada, Türkiye’de ilk defa, Holosen dönemine ait Elephas maximus asurus Deraniyagala 
1951 (Proboscidea-Mammalia) ve Neojen memeli lokalitelerinde yeralan Hipparion (Equidae-
Mammalia) türlerinin diş ve kemiklerinde mtDNA izole edilerek, bu formların spesifik primerleri 
kullanılarak real-time PCR uygulaması yapılmıştır. Fosil örneklerinin scanning electron 
mikroskobisi (SEM) ve X-Işını Kırınımı (XRD) ile yüzey ve gözeneklerinde biriken madde 
miktarları ve element tayinleri yapılması amaçlanmıştır.


