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gerçekleştirilebilir. Yiyecek ve voliyer şartlarının düzeltilmesi, kelaynakların yaşam kalitesini 
artırmasıyla üreme başarılarının da yükseltilmesini sağlayacaktır. Tarım alanlarındaki istenmeyen 
çeşitli zararlıları yiyerek insanlara doğrudan yarar sağlayan kelaynakları yüzlerce bireyle görme 
şansımız vardır.
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Amaç: Türkiye’de yayılış gösteren Crocidura leucodon’un mtDNA cytb geninin kısmi dizi analizini 
yaparak genetik varyasyonları ortaya koymak ve bu çalışmadaki cyt b geni dizileriyle daha önce 
yayınlanmış ve tam olarak örtüşen cytb geni dizilerini birleştirerek batı Palaearktik bölgedeki C. 
leucodon’un filogenetik analizini yapmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye’de 11 lokaliteden C. leucodon’a ait 14 bireyin kuyruk ve böbrek 
dokuları, total DNA elde etmek için kullanıldı. DNA izolasyon kiti ile elde edilen total DNA’dan 
mtDNA cytb geninin 381 bç’lik kısmı, spesifik primer çifti kullanılarak PCR ile çoğaltıldı. Bu 
çalışmadaki yedi haplotip ile Gen Bankası’nda bulunan daha önce yayınlanmış ve tam olarak 
örtüşen 65 haplotipin dizileri birleştirilerek 241 bç’lik 72 diziden oluşan bir veri seti oluşturuldu. 
Cyt b geni dizilerinin düzenlenmesi, genetik varyasyonların belirlenmesi ve filogenetik analizlerin 
yapılması için BioEdit, DnaSP, jModeltest, MEGA5 ve MrBayes programları kullanıldı.

Bulgular: Türkiye’den C. leucodon’a ait 14 örneğin cyt b geninin kısmi dizi (381 bç) analizi 
sonucunda, yedi haplotip tespit edildi. Haplotip çeşitliliği (Hd), 0.8901 ve nükleotid çeşitliliği (Pi, 
) 0.00756 olarak bulundu. 

Bu çalışmada tespit edilenler ile daha önce yayınlanmış ve tam olarak örtüşen cyt b geni dizilerinin 
analizi sonucunda 241 bç uzunluğunda 72 diziden 20 cyt b haplotipi belirlendi. Haplotip çeşitliliği 
(Hd), 0.8666 olarak tespit edildi. Cyt b gen bölgesi için oluşturulan 241 bç uzunluğundaki veri 
setinde 25 nükleotid pozisyonunda varyasyon (polimorfik bölge) (%10.37) gözlenirken bu 
bölgelerden 13’ü (%52) parsimonik olarak bilgi içeren bölge olup baz oranları, A %,24.9, T(U) 
%33.5, C %26.2, G %15.4’tür. Nükleotid çeşitliliği (Pi) ise 0,02618’dir. 241bç’lik veri seti için 
Kimura 2 parametre baz değişim modelinin kullanıldığı uzaklık (distance) analizinde en küçük 
değer 0.004 iken en büyük değer 0.057 olarak tespit edilmiştir. 

Bayesian Inference (BI) metodu ve HKY+G modelinin kullanılarak üretilen BI ağacında bu 
çalışmada tespit edilen haplotiplerin de dahil olduğu Türkiye örneklerinin büyük bir kısmı 
Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan örnekleri ile birlikte gruplanırken, Gen Bankası’nda Batı 
Anadolu, Fransa, İsviçre ve İtalya’dan yayınlanmış cyt b gen dizilerinden tespit edilen bir haplotip, 
farklı gruplanma gösterdi.
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Sonuç: Batı Anadolu’dan daha önce Gen Bankası’nda yayınlanmış cyt b geni dizilerinin Fransa, 
İsviçre ve İtalya’dan yayınlanmış cyt b gen dizileriyle paylaştığı haplotip, farklı bir dallanma 
yaptığından dolayı, bu çalışmadakiler ve Gen Bankası’ndaki Türkiye örneklerine ait tüm dizilerden 
tespit edilen haplotipler, 241 bç’lik veri seti kullanılarak üretilen BI ağacında tam olarak coğrafik 
kümelenme göstermemektedir.
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Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de yayılış gösteren Cricetulus migratorius’un mtDNA 12S rRNA 
geninin dizi analizini yaparak genetik varyasyonları ortaya koymak ve bu çalışmadaki 12S rRNA 
geni dizileriyle daha önce yayınlanmış tam olarak örtüşen 12S rRNA geni dizilerini birleştirerek 
C. migratorius’un mitokondriyal 12S rRNA haplotipleri arasındaki filogenetik ilişkileri ortaya 
çıkarmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye’nin çeşitli lokalitelerinden elde edilen C. migratorius’un 18 
örneğinin kas ve böbrek dokularından DNA izolasyon kiti ile total DNA elde edildi. Total DNA’dan 
mitokondrial DNA’nın 12S rRNA gen bölgesi spesifik primer çifti kullanılarak PCR ile çoğaltıldı. 
PCR ile çoğaltılan 12S rRNA gen bölgesinin DNA dizileme analizi yapıldı. Bu çalışmadaki 12S 
rRNA geni dizileriyle Gen Bankası’nda bulunan ve daha önce yayınlanmış tam olarak örtüşen 12S 
rRNA geni dizileri birleştirilerek ortak bir veri seti oluşturuldu. mtDNA 12S rRNA geni dizilerinin 
düzenlenmesi, genetik varyasyonların belirlenmesi ve filogenetik ilişkilerin ortaya çıkarılması için 
BioEdit, DnaSP, jModeltest, MEGA5 ve MrBayes programları kullanıldı.

Bulgular: Türkiye’den 18 örneğe ait 712 bç uzunluğunda yedi adet mitokondriyal 12S rRNA 
haplotipi tespit edildi. Haplotip çeşitliliği (Hd), 0.7843 ve nükleotid çeşitliliği (Pi), 0,00209 olarak 
belirlendi. 712 bç’lik dizide 10 nükleotid pozisyonunda varyasyon (polimorfik bölge) görülürken, 
varyasyon gösteren bölgelerde parsimonik bilgi içeren bölgeye rastlanmamıştır. Kimura-2-
Parametre baz değişim modelinin (kullanıldığı uzaklık (distance) analizinde en küçük değer 0.001 
ve en büyük değer 0.008 olarak tespit edildi. 

Gen Bankası’nda bu türe ait yayınlanmış beş haplotipe ait diziler ile bu çalışmada elde edilen yedi 
haplotipe ait dizilerin birleştirilmesiyle oluşturulan 697 bç uzunluğundaki veri setinde 12 haplotip 
tespit edildi. Haplotip çeşitliliği (Hd), 1 ve nükleotid çeşitliliği (Pi) ise 0,02122 olarak belirlendi. 
Baz oranları ise A %34.7, T(U) %24.7, C %23.5, G %17.0 olarak bulundu. 697 bç’lik dizinin 


