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RWC oranlarını değiştirmezken, 300 mM NaCl kontrole göre sırasıyla %25.23, % 10.78 ve % 4.09 
azaltmıştır. 14 gün hem 150 hem de 300 mM fidelerin büyüme parametrelerinde, RWC ve RGR 
oranlarında azalmalara neden olmuştur. Bitkilerin H

2
O

2
 miktarları 7 gün 150 mM uygulaması hariç 

diğer tüm uygulamalarda kontrole göre artış meydana getirmiştir. En yüksek H
2
O

2
 artışı 14 gün 

300 mM uygulanan gruplarda 7.27 µmolg-1T.A. olarak ölçülmüştür. MDA içerikleri kısa süreli 150 
mM uygulanan fidelerde kontrole göre değişim göstermemiştir. Bu durum tuz stresine bağlı olarak 
aktiviteleri artan SOD, CAT, APX ve GR enzimleriyle yakından ilişkili olabilir. Yüksek (300 mM) 
ve uzun süreli tuz uygulamalarında ise MDA miktarları kontrole göre artış göstermiştir. Bu artış 
antioksidan enzim aktivitelerinin yeterince artış gösterememesinden kaynaklanabilir. Tuz stresine 
bağlı olarak ozmolitlerin miktarlarında da önemli oranda artış meydana gelmiştir. En fazla prolin 
artışı 14 gün 300 mM uygulanan fidelerde tespit edilmiştir. Tuz stresi altındaki fidelerin glisinbetain 
ve kolin miktarları kontrole göre büyük artış göstermiştir. En fazla artış 7 gün süresince 300 mM 
uygulanan fidelerde tespit edilmiştir.

Sonuç: Zygophyllum fabago’nun tuz stresine toleransında antioksidan enzimlerin rolü ve ozmolit 
miktarlarındaki değişimler bu çalışmada ilk defa ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan enzim, glisinbetain, prolin, tuz stresi, Zygophyllum fabago.

Teşekkür: Bu çalışma S.Ü. BAP tarafından 11201099 nolu proje ile desteklenmiştir.
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Amaç: Türkiye’de yayılış gösteren Psephellus Cass. cinsi türlerinin ribozomal DNA’larına ait ITS 
(Internal Transcribed Spacer) dizilerinin kıyaslamasına dayalı türler arası filogenetik ilişkilerinin 
belirlenmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi ülkemizin farklı bölgelerinden toplamış olduğumuz 
Psephellus cinsine ait örnekler oluşturmaktadır. Bu örneklerden DNA’lar izole edilerek ilgili 
gen bölgesinin amplifikasyonları yapılmıştır. Dizileme analizlerinin sonucunda ham diziler elde 
edilmiş, dizilerin hizalamaları yapılmış ve PAUP filogenetik ağaç yapma programı yardımıyla 
türlerin filogenetik ilişkilerini gösteren soy ağaçları oluşturulmuştur. Parsimoni, Maksimum olasılık 
ve Neighbour Joining analizleri gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Tek nükleotid değişimleri, Nükleotid çeşitliliği, Singleton bölgeler ve Parsimoni 
bölgeleri cinsin filogenisi hakkında informatiktir. Veriler Psephellus cinsinin monofiletik bir cins 
olduğunu açıkça göstermiştir.

Sonuç: PAUP 4.0 programı kullanılarak yapılan filogenetik ağaç ve analizler sonucunda cinsin 
monofiletik bir cins olduğu görülmüştür. Ağaçta türler Psephellus cinsine ait tek bir klad içinde 
kümelenmiş fakat ana dallanmalar yerine çok sayıda küçük dallara ayrılmıştır. Buda filogenetik açıdan 
türlerin birbirleriyle olan evrimsel ilişkilerinin değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Parsimoni, 
Maksimum olasılık ve Neigbour Joininig analizlerine göre; cins içerisindeki bazı türler hiç bir türle 
yakın ilişkili bulunmamıştır. Bunlar; P. appendicigerus (C.Koch) Wagenitz, P. brevifimbriatus (Hub.-
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Mor.) Wagenitz, P. hadimensis (Wagenitz, Ertugrul&Dural) ve P. holtzii (Wagenitz) Wagenitz gibi 
türleridir. Bu türlerin ülkemiz için oldukça lokal ve izole türler olduğu göz önüne alındığında sonucun 
ne kadar anlamlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Filogenetik ağacın tutarlık indeksi (Cl), tutunma indeksi 
(RI) ve homoplasi indeksi (HI) hesaplanmış ve oluşturulan ağacın güvenirliğinin yüksek olduğu 
bulunmuştur. Ancak cinsin daha yüksek çözümlü filogenetik çıkarımının yapılabilmesi için ITS 
verilerinin yeterli olmadığı ve daha fazla gen bölgesinin çalışılması ön görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Centaureaineae, dizileme analizi, ITS, rDNA

Teşekkür: Arazi çalışmaları süresince desteklerini esirgemeyen Doç. Dr. Osman TUGAY ve Yrd. 
Doç. Dr. Hakkı DEMİRELMA’ya teşekkür ederiz. Bu çalışma, “TÜBİTAK 1001 - 109T958” nolu 
proje desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Stachys L. cinsi Eriostomum (Hoffmanns. & Link) Dumort. seksiyonunun filogenetik 
analizinin yapılması ve morfolojik revizyonla karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Hedef taksonlara ait (herbaryum tekniğine uygun) kurutulmuş sağlıklı 
yapraklardan Plant DNeay Kiti (Qiagen, Hilden, Almanya) kullanılarak toplam DNA (gDNA) 
izolasyonu yapıldı. Daha önce tasarlanmış ve başarılı sonuçlar vermiş ITS primerleri ile her 
taksondan gDNA örneği alınarak PCR yapıldı. Elde edilen PCR ürünleri DNA dizilemeye tabi 
tutularak her bir taksonun çekirdek ribosomal iç transkribe doldurucularının (nrITS) DNA dizileri 
tespit edildi. Daha sonra bu dizilere dayalı filogenetik ağaç yapıldı.

Sonuç: Morfolojik analizin Germanicae, Creticae ve Spectabiles olarak önerdiği üç alt seksiyon 
şeklindeki önceki düzenlemelerin teyidi filogenetik analiz tarafından teyit edilmezken, tür ve tür 
altı seviyeden tür seviyesine bazı statü değişiklikleri gibi düzenlemeler ile yeni statü değişiklikleri 
ve yeni kayıtlar teyit edilmiştir. Filogenetik ağaçta şimdiye kadar bilinen üç alt seksiyonun 
aksine Creticae ve Germanicae - Spectabiles olarak önerilen 2 alt seksiyon gözlendi. Creticae alt 
seksiyonunda iki alt grup (klad) oluşurken Germanicae - Spectabiles alt seksiyonunda belirgin bir 
alt grup oluşmadı. Aynı türün farklı çiçek rengine sahip bireyleri arasında ve farklı yüksekliklerdeki 
bireyleri arasında nrITS DNA dizisi farkı görülmezken, S. spectabilis’in iki uzak (Hakkari ve 
Erzurum) populasyonundan toplanan örneklerinin farklı nrITS dizisi taşıdığı gözlendi. Muhtemelen 
yeni bir tür tespit edildi. Filogenetik ağaç Eriostomum (Hoffmanns. & Link) Dumort. seksiyonunun 
net olarak monofiletik olduğunu sergilerken Betonica (L.) R. Bhattachajee alt cinsinin son yıllarda 
alt cins seviyesinden cins seviyesine çıkmasını öneren sonuçları destekledi.

Anahtar Kelimeler: Stachys, sect. Eriostomum, nrITS filogenetiği, Lamiaceae, filogenetik analiz

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 106T489 numaralı proje ile desteklenmiştir.


