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Lathyrus Cinsi Plathystylis Seksiyonuna (Fabaceae)
Ait Örneklerin Akrabalıklarının Tohum Depo Proteinleri 

Polimorfizmi Açısından İncelenmesi

Dilek Dabanlı, Handan Şapcı, Cem Vural, Fatma Güneş, Servet Özcan
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri, 
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Amaç: Bu çalışmada Lathyrus L. cinsi Plathystylis seksiyonuna ait 37 örneğin akrabalık 
derecelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Türkiye’de yayılış gösteren Plathystylis seksiyonuna ait farklı lokalitelerden 
toplanan aynı türe ve farklı türlere ait taksonların tohum depo proteinleri polimorfizmi incelenmiştir. 
Örneklerin izole edilen tohum proteinleri sodyum dodesil sülfat (SDS) varlığında poliakrilamid jel 
elektroforezinde (PAGE) yürütülmüştür. Elektroforez sonucu ortaya çıkan protein bantları türler 
içi ve türler arası olarak değerlendirilmiştir. Oluşan protein bantları PAUP istatistik programında 
skorlanarak, filogenetik ağaç elde edilmiştir. 

Bulgular: Filogenetik ağaçlar incelendiğinde taksonların iki ana monofiletik grup oluşturduğu 
görülmüştür. Lathyrus nivalis taksonları ve L. brachyheptarus taksonuna ait bir örneğin diğer 
taksonlara uzak olduğu kaydedilmiştir 

Sonuç: Elde edilen genetik uzaklık değerleri L. nivalis taksonları ve L. brachyheptarus’a ait örneğin 
diğer örneklerden uzun zaman önce ayrılarak türleşmeye gittiğini göstermiştir. Çalışma seksiyona 
sistematik açıdan katkı sağlamıştır.
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Konya İli ve Çevresinin Bupleurum Türleri (Apiaceae)
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Amaç: Bu çalışmada Konya ili ve çevresinde yayılış gösteren Apiaceae familyasına ait Bupleurum 
L. cinsi taksonlarının ve yayılış alanlarının tespitinin yapılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma bölgesine belirlenen arazi takvimine göre gidilmiş olup, Apiaceae 
familyasına ait Bupleurum cinsinin taksonları toplanıp, her taksona ayrı numara verilerek, 
herbaryum tekniklerine göre kurutulmuştur. Ayrıca taksonların doğal alanlarındaki fotoğrafları 
çekilmiştir. Araziden toplanan Bupleurum cinsine ait taksonların Türkiye Florası adlı temel 
kaynaktan faydalanılarak teşhisleri yapılmıştır. Ayrıca Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’ndan 
faydalanılarak IUCN tehlike kategorileri tespit edilmiştir.

Bulgular: Konya ili ve çevresinde Bupleurum cinsine ait sekiz takson tespit edilmiştir. Bu 
taksonlardan dört tanesi endemiktir. Çalışma bölgesinden toplanan Bupleurum cinsine ait taksonlar 


