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Amaç: Bu çalışmada çeşitli tatlı su habitatlarından izole edilen tek hücreli klorofitlerin genetik 
çeşitliliği moleküler yöntemlerle belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Saf kültür elde etmek için, Cernek Lagünü (Kızılırmak Deltası –Samsun), 
Karagöl (Çubuk-Ankara), Sarıkum Gölü (Sinop) ve Sırakaraağaçlar Deresi (Sinop) gibi farklı 
tatlı su habitatlarından beş izolat elde edildi. DNA izolasyonunu takiben, 18S rDNA ve kloroplast 
16S rRNA gen bölgeleri “Polimeraz Zincir Reaksiyonu” yöntemiyle çoğaltıldı ve belirtilen gen 
bölgelerinin nükleotit dizilemeleri yapıldı. Tip tür Chlorella vulgaris Beijerink “Beijerinck suşu” 
DNA dizisinin de dahil olduğu önceki çalışmalardan ve bu çalışmadaki hücrelerden elde edilen 
DNA dizileri hizalandı ve veri setleri oluşturuldu. Filogeni için kullanılan Maksimum Parsimoni 
ve Bayesian analizlerinde dış grup olarak; SSU ağacı için Oocystis cinsine ait iki DNA dizisi ve 
kloroplast 16S ağacı için de Nephroselmis DNA dizisi veri setlerine dahil edildi. 

Bulgular: SSU gen bölgesi veri setinden elde edilen filogramda, güvenilir ve yüksek arka olasılık 
değerleri ile birlikte başlıca dört ana grup gözlendi. Bu çalışmadaki 4 izolat (A102, S706, S707 ve 
S708) C. vulgaris “Beijerink suşu” ve C. sorokiniana Shihira & Krauss dizilerinin olduğu en büyük 
grupta toplandı. Bununla birlikte, bu grubun olduğu soy hattında politomi gözlendi. S705 izolatı ise 
Heterochlorella luteoviridis Neustupa, Nemcova, Eliás & Skaloud dizilerini içeren monofiletik bir 
grupta toplandı. Kloroplast 16 S veri seti daha yüksek arka olasılıklarla birlikte SSU ağacına benzer 
topoloji sergiledi ve politomi gözlenmedi. S706, S707 ve S708 dizileri tip tür C. vulgaris dizileri ile 
aynı kladda toplanırken, A102 izolatı C. sorokiniana ile aynı soy hattında yer aldı. 

Sonuç: Hücre morfolojileri üzerinde yapılan mikroskobik gözlemlerde izolatlar arasında önemli 
farklılıklar bulunmamasına rağmen, moleküler filogeni analizi sonucunda toplam beş izolatın 
bilinen üç tür ile yakın ilişkili olduğu belirlenmiştir. Mevcut literatüre göre, Türkiye alg grupları 
için öncül olan bu moleküler filogenetik araştırma ile ülkemiz alg florasında kriptik türlerle ilgili ilk 
verilerin ortaya çıkarılmasına katkı sağlanmıştır. 
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