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bileşik karpelli olması, alt yaprakların tabanda rozet olması ve tohumların reniform olması gibi 
morfolojik verilerin moleküler akrabalığı desteklediği görülmektedir. Sonuç olarak NJ ve MP 
analizlerinden elde edilen ağaçlarının taksonomik veriler ile uygun ve uyumlu olduğu bulunmuştur. 
Moleküler sistematik çalışmalar son 25 yılda büyük bir gelişme kaydetmiş olup, bu çalışma da dizi 
analizi ve filogenetik analiz yöntemlerinin yardımıyla moleküler sistematiğe katkıda bulunmuştur. 
Sınıflandırma yapılırken morfolojik ve anatomik karakterlerin yetersiz olduğu durumlarda 
moleküler çalışmalar bu eksiği kapatmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Silene, ITS nrDNA, DNA dizi analizi, filogeni, Auriculatae, Brachypodeae, 
Türkiye

Teşekkür: Bu çalışma kısmen TÜBİTAK TBAG 2406-104T016 no’lu proje ile desteklenmiştir. Bu 
çalışma da birkaç bitkinin teminindeki yardımlarından dolayı Dr. Semra Kılıç’a teşekkür ederiz. 
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Amaç: Türkiye’de yayılış gösteren Serratula L. türlerinin moleküler verilerle filogenetik ve fenetik 
metotlar yardımıyla analizini yapmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye Florası’nda Serratula L. (Asteraceae) cinsine ait 18 takson 
belirlenmiştir. Serratula türleri ile birçok alanda çalışma yapılmış olmasına rağmen, filogenetik 
ilişkileri için henüz moleküler genetik verilere dayalı bir analiz yapılmamıştır. Bu çalışmada; 
Türkiye’de yayılış gösteren Serratula cinsinin türlerinin moleküler sistematik analizi yapılmıştır. 

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

İzole edilen gDNA’ların ITS bölgeleri ITS5A ve ITS4 primerleri kullanılarak, trnL-F bölgesi 
ise trnLe ve trnFf primerleri kullanılarak PCR ile çoğaltılmıştır. Çoğaltılan DNAların tüm baz 
adlandırmaları Sequencher programı yardımıyla tek tek gözden geçirilmiş ve diziler CLUSTAL W 
programı yardımıyla hizalanarak #NEXUS formatında PAUP programıyla analiz edilmiştir.

Bulgular: PAUP programıyla karakter temelli yöntemlerden maksimum parsimoni ve mesafe 
temelli yöntemlerden genetik uzaklık kriterleri altında soyağaçları elde edilmiştir.

Çalışmada ITS bölgesinin baz uzunluğunun 640-698 baz çifti (bç/bp) ve trnL-F bölgesinin de 
400-430 baz çifti uzunluğu arasında değişim gösterdiği gözlemlendi. 
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ITS nrDNA soyağaçlarının eldesinde Branch-and-Baund algoritmasıyla 1000 adet eşit tutumluluk 
(maksimum parsimoni) gösteren ağaç elde edildi. Bu ağaçlardan sıkı uyumluluk (strict consensus) 
ağacı elde edilerek ayrıca Bootstrap analizi yapıldı. Bootstrap analizi sonucunda ise dış grup olarak 
seçilen Jurinea, Acroptilon ve Rhaponticum taksonlarının net bir şekilde ve yüksek Bootstrap 
değerleriyle iç gurubu oluşturan Serratula taksonlarından ayrıldığı görüldü. 

Ayrıca fenetik metot olarak mesafe temelli yöntemlerden Neighbour Joining metoduyla elde edilen 
ağaçta da aynı şekilde dış gurubu oluşturan taksonların iç gruptan ayrıldığı tespit edildi. 

trnL-F cpDNA verileriyle de eşit tutumluluk gösteren 1000 ağaç elde edilip, bunların da sıkı 
uyumluluk ağaçları elde edildi. İlginç bir şekilde trnL-F ağaçlarında bazı Serratula türlerinin dış 
gruplarla iç gruplardan daha yakın ilişki gösterdiği gözlemlendi. Bu sonuçlar ise cpDNAlarının 
anasal kalıtım göstermesi sebebiyle olduğu şeklinde açıklanabilir.

Sonuç: Çalışmaya göre, ITS bölgesine göre oluşturulan ağaçların trnL-F bölgelerine göre 
oluşturulan ağaçlardan sistematik açıdan morfolojik verilerle karşılaştırınca daha güvenilir ve 
uyumlu sonuçlar verdiği ortaya çıkmıştır. ITS ve trnL-F sonuçlarına göre Serratula cinsinin 
Türkiye’de yetişen taksonlarının monofiletik olduğu söylenebilir.
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Amaç: Konya ili sınırları içerisinde yayılış gösteren endemik Cousinia Cass. cinsine ait taksonları 
belirlemek ve bunların tehlike kategorileri hakkında bilgi vermek. 

Gereçler ve Yöntemler: Ülkemizde Orta Anadolu’da bulunan Konya ili sınırları içerisinde yayılış 
gösteren Cousinia cinsine ait taksonlar lokalitelerinden toplanarak yaygın herbaryum tekniklerine 
göre kurutuldu. Doğal ortamda resimleri çekildi ve önemli notlar alındı. Kurutulan numuneler 
Türkiye Florası temel kaynak olarak kullanılarak teşhisleri yapıldı. Tehlike kategorileri için Türkiye 
Bitkileri Kırmızı Kitabı’ndan ve IUCN’den faydalanılmıştır. 

Bulgular: Cousinia cinsi Güneybatı ve Orta Asya’da 600’den fazla tür içermektedir. Türkiye’de 
bu cins 6 seksiyon içerisinde toplam 38 tür ile temsil edilmekte ve bunların 26’sı endemiktir. 
Konya ili sınırları içerisinde ise 2 seksiyonda toplam 6 takson yayılış göstermektedir ve bunların 
hepsi endemiktir. Konya’da yayılış gösteren taksonlar ve tehlike kategorileri şöyledir; Cousinia 
Seksiyonu: Cousinia birandiana Hub.-Mor. (LC: En az endişe verici), C. cirsioides Boiss. & Bal. 
(VU: Zarar görebilir), C. ermenekensis Hub.-Mor. (NT: Tehdit altına girebilir), C. humilis Boiss. 
(CR: Çok tehlikede), C. iconica Hub.-Mor. (NT: Tehdit altına girebilir), Stenocephalae Bunge. 
Seksiyonu: Cousinia davisiana Hub.-Mor (EN: Tehlikede).


