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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. 
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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.
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