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Amaç: Sideritis L. (dağ çayı) türleri ile birçok çalışma yapılmış olmasına karşın, filogenetik 
akrabalık durumları için henüz moleküler veya moleküler genetik verilere dayalı bir analiz 
yapılmamıştır. Bu çalışma ile; ITS nrDNA verileriyle Türkiye’de yayılış gösteren Sideritis L. 
cinsinin çok yıllık türlerini içeren Empedoclia seksiyonuna ait taksonların moleküler sistematik 
analizi yapılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye’de Sideritis cinsine ait 46 türe ait 59 takson belirlenmiştir. 
Ülkemizde yetişen Sideritis taksonlarının çoğunluğu (46 türün 42’si) Empedoclia seksiyonunda 
yer almaktadır. 

Çalışmada çekirdek DNA’sının (nrDNA) ITS (Internal Transcribed Spacer) bölgesi kullanılmıştır. 
Taze bitki materyallerinden genomik DNA’lar, fenol-kloroform-izoamilalkol ve SIGMA ticari kiti 
kullanılarak elde edilmiştir. 

İzole edilen gDNA’ların ITS bölgeleri ITS4 ve ITS5A primerleri kullanılarak PCR ile çoğaltılmıştır. 
Çoğaltılan DNAların tüm baz adlandırmaları Sequencher programı yardımıyla tek tek gözden 
geçirilmiş ve diziler CLUSTAL W programı yardımıyla hizalanmış ve #NEXUS formatında PAUP 
programıyla analiz edilmiştir.

Bulgular: Dizi analizi sonucu elde edilen ITS (ITS1, ITS2 ve 5.8S rDNA) bölgesinin DNA 
dizilerinin işlenmesinde Sequencher 4.10.1 programı, dizilerin hizalanmasında ClustalW programı 
ve filogenetik analiz için PAUP 4.0b10 programı kullanılarak soyağaçları elde edilmiştir. 

Sideritis cinsinin Empedoclia seksiyonuna ait taksonlar arasındaki filogenetik ilişkiyi belirlemek 
için PAUP 4.0b10 programında analizler yapılmıştır. Karakter temelli yöntemlerden Maksimum 
Parsimoni kriteri kullanılarak Heuristic (Cesaretlendirici) araştırma yapılmış, oluşan çok sayıdaki 
eşit parsimoni gösteren farklı ağaçlardan ortak karar (konsensus) ağaçları oluşturulmuştur. Yine 
parsimoni kriteri kullanılarak Bootstrap analizi yapılmıştır. Mesafe temelli yöntemlerden ise 
NJ (Neighbour Joining) ve UPGMA (Unweighted Pair-Group Method of Arithmetic Avarages) 
analizleri yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda Empedoclia seksiyonunun, dış gruptan 
ve Hesiodia seksiyonundan net olarak ayrıldığı görülmüş olup Empedoclia seksiyonunun ise 3 
kladdan oluştuğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Elde edilen DNA dizilerinin bilgisayar programlarıyla yapılan bu analizlerinin sonucunda 
Empedoclia seksiyonunun monofiletik olduğu ve tek yıllıklar ile tek yıllıklardan çok büyük bir 
Bootstrap desteğiyle (% 94) ayrıldığı ve bazı Sideritis türlerinin (S. amasiaca, S. condensata, S. 
libanotica gibi) alt türlerinin tür düzeyine yükseltilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
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Amaç: Silene L. (Caryophyllaceae) cinsinin Auriculatae ve Brachyopodeae seksiyonlarına ait 
Türkiye’de yayılış gösteren taksonlarının moleküler biyolojik teknikler kullanılarak ITS dizi analizi 
yöntemi ile filogenetik ilişkilerini belirlemektir.

Materyal ve Metot: Çalışmada kullanılan taksonlar Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplanmış olup 
taze örnek iken, silika jel içinde saklanarak veya herbaryum örneği olaraka laboratuvara getirilmiştir. 
Taze, silika jelde kurutulmuş veya herbaryum örneklerinin yapraklarından fenol-kloroform-izoamil 
alkol tekniği veya Sigma ticari kiti kullanılarak genomik DNAlar (gDNA) elde edilmiştir. Elde edilen 
gDNA’lara ITS4 ve ITS5A primerleri kullanılarak, polimeraz zincir reaksiyonuyla ITS bölgeleri 
çoğaltılmış ve baz dizinleri elde edilmiştir. Elde edilen dizilerin Sequencher programı yardımıyla 
baz adlandırmaları tek tek kontrol edildikten sonra filogenetik analizleri yapılmıştır. Silene cinsinin 
Auriculatae ve Brachyopodeae seksiyonlarına ait türlere ait filogenetik ilişkiyi belirlemek için 
Maksimum Parsimoni ve Neighbour-Joining kriterleri altında PAUP* programıyla soyağaçları elde 
edilmiştir. Bu çalışmada dış grup olarak Lynch coronoria seçilmiştir.

Bulgular ve Sonuç: Elde edilen DNA dizilerinin analizi yapıldıktan sonra PAUP* programında 
Maksimum Parsimoni (ve Bootstrap destekleri) ve NJ ağaçları elde edilmiştir. Çalışmanın 
sonucunda S. denizliense ile S. lucida’nın %100 Bootstrap değeri ile monofiletik bir grup olarak çok 
yakın ilişki içinde olduğu görülmektedir. Ayrıca bu iki türün morfolojik özelliklerine bakıldığında 
gövde yapraklarının linear, alt yaprakların ise akut ve linear olması, braktelerin lanseolat, petallerin 
aurikulat olması, pistilin bileşik karpelli olması ve tohumların reniform olması gibi morfolojik 
benzerlikler moleküler benzerlikler ile uyuşmaktadır. Bu iki türe en yakın taksonun ise %67 
Bootstrap değeriyle S. caucasica olduğu görülmektedir. Bu ilişkinin kes-bağla algoritması ile 
elde edilen strict consensus ağacı ile de desteklendiği görülmektedir. S. caucasica’nın morfolojik 
özelliklerine baktığımız zaman braktelerin lanseolat, gövde yapraklarının linear- lanseolat olması 
pistilin bileşik karpelli olması da moleküler verileri destekler niteliktedir. Silene leptoclada ve S. 
incliniata arasındaki bootstrap değeri hayli anlamlı olup, %85 ile monofiletikliği ayrıca sıkı ilişki 
ağacıyla da. Bu iki türün morfolojik verilerine baktığımız zaman, braktelerin lanseolat, pistilin 


