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profilini ise L. setifolius taşımaktadır. Ayrıca 
çalışılan dokuz tür arasında en yüksek globulin B 
miktarına sahip olan L. roseus (7.678 µg/ml) iken 
en düşük globulin B miktarına sahip tür ise L. 
belinensis’tir (3.588 µg/ml). Aynı zamanda 
Orobastrum seksiyonunun çalışılan altı türü (L. 
saxatilis, L. vinealis, L. sphaericus, L. 
inconspicuus, L. tauricola ve L. setifolius) arasında 
en yüksek globulin B miktarına sahip olan tür L. 
sphaericus’tur (6.807 µg/ml). 
  
Anahtar Kelimeler: Globulin B, tohum depo 
proteinleri, elektroforez, UPGAMA  
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Bu çalışmada Lathyrus cinsine ait dokuz 
tür (L. roseus, L. tuberosus, L. belinensis, L. 
saxatilis, L. vinealis, L. sphaericus, L. 
inconspicuus, L. tauricola, L. setifolius) arasındaki 
taksonomik problemlere çözüm bulmak ve 
morfolojiye yardımcı olmak amacıyla SDS-PAGE 
(Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel 
Elektroforez) tekniği kullanılarak nötral tuz 
solüsyonunda çözünmeyen ancak zayıf asidik ya da 
bazik solüsyonlarda çözünen glutelin proteinlerinin 
analizi yapılmıştır. Böylece glutelin proteinleri 
yardımıyla türlere ait protein bantları elde edilmiş 
ve bunlardan yararlanılarak kümeleme analizi 
yöntemiyle türler arasındaki benzerlikler 
belirlenmiştir. Glutelin proteinlerine ait 
elektroforetik veriler jel dökümantasyon sistemi 
(Bio-Rad, USA) kullanılarak Quantity 1-D 
programı ile değerlendirilmiş ve türler arasındaki 
akrabalık ise dendogram ise UPGAMA metodu ile 
belirlenmiştir. Türler arasındaki kümelenmeye 
baktığımız zaman L. inconspicuus, L. tauricola ve 
L. setifolius’un birbirlerine daha yakın akrabalık 
gösterdiğini görmekteyiz. Aynı şekilde L. saxatilis, 
L. sphaericus ve L. vinealis’in benzer band profili 
gösterdikleri görülmektedir. Ayrıca ikinci kümenin 
elemanları olan L. tuberosus, L. belinensis ve L. 
roseus’un ise birbirlerine benzer oldukları 

görülmüştür. Çalışılan türlerin glutelin 
proteinlerinin band profillerini incelediğimiz zaman 
ortalama 105 kDa’luk bandın L. saxatilis dışındaki 
Orobastrum seksiyonunun diğer üyelerinde ve 
Lathyrus seksiyonunun elemanı olan L. belinensis 
ile Orobon seksiyonunun çalışılan tek üyesi olan L. 
roseus’ta olduğunu görmekteyiz. Ayrıca 35 ve 45 
kDa’luk protein bandları ise çalışılan tüm türlerde 
ortaktır. 
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Bu çalışmada Türkiye için endemik olan 
Astragalus lineatus Lam. var. Jildisianus (Bornm.) 
Matthews’in morfolojik ve ekolojik özellikleri 
araştırılmıştır. Türün kök, gövde, yaprak ve çiçeğe 
ait morfolojik karakterleri daha önce Davis 
tarafından “Flora of Turkey and The Aegean 
Islands” adlı eserde verilenler ile karşılaştırılmıştır. 
Kök, gövde ve çiçeğe ait bazı morfolojik 
karekterler ilk defa çalışmamızda tespit edilmiş 
olup yine bazı karekterlerin “Flora of Turkey” adlı 
eserdekinden farklı olduğu belirlenmiştir. Ekolojik 
olarak türün yetiştiği toprakların fiziksel ve 
kimyasal analizleri yapılmıştır. Bu analizler 
sonucunda Astragalus lineatus Lam. var. 
Jildisianus’un yetiştiği toprakların killi-tınlı, pH 
bakımından nötr, kireçli, organik madde ve azot 
bakımından fakir ve tuzsuz toprak sınıfına girdiği 
belirlenmiştir. 
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