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Amaç: ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Bitki Genetik Kaynaklar Sistemi (USDA-GRIN), Medicago 
sativa-falcata kompleksinin tüm üyelerini kapsayacak şekilde oldukça geniş bir koleksiyona 
sahiptir ve kompleksin tüm birimlerinin tüm doğal yayılım alanlarından toplanan bu koleksiyondaki 
varyete sayısı 3700’ü aşmış durumdadır. Ancak bu koleksiyondaki popülasyonlar ploidi düzeyleri 
tespit edilmediği için taksonomik olarak sıklıkla yanlış sınıflandırılmışlardır. M. sativa-falcata 
kompleksinde ploidi seviyesinin belirlenmesine dönük önceki çalışmalar ya M. sativa subsp. 
falcata alttürüne ait popülasyonlara ya da diploid alttürlere odaklanmıştır. Tetraploid melez alttür 
olan Medicago sativa subsp. x varia (T. Martyn) Arcang. alttürüne ait popülasyonların ploidi 
seviyeleri bilinmemektedir. Bu çalışma ile Türkiye’den toplanmış M. sativa subsp. x varia’ya ait 
popülasyonların ploidi düzeylerinin ve DNA içeriklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: M. sativa subsp. x varia’ya ait olduğu düşünülen 25 adet popülasyonun 
ploidi düzeyinin belirlenmesi için her bir popülasyondan 3 adet bitki kullanıldı. Ayrıca ploidi düzeyi 
belirlenmesinde ile DNA miktarların hesaplanmasında için daha önce ploidi düzeyleri bilinen bir 
diploid diğeri tetraploid iki Medicago bitkisi ile DNA miktarı bilinen domates (Lycopersicon 
lycopersicum (L.) H. Karst) bitkisi standart olarak kullanıldı. Yaklaşık bir aylık bitki fidelerinin genç 
yapraklarından alınmış yaklaşık 15 µg doku ile domates bitkisinden alınan 10 µg doku kullanıldı. 
Bitki dokuları, hücre çekirdeklerinin ayıklanması amacıyla standart flov sitometri protokollerine 
tabi tutuldu. Ölçüme hazırlanmış olan domates-Medicago hücre çekirdekleri flov sitometri ile tek tek 
okutuldu. Ploidi düzeyinin tespiti için standart bitkiler ile örneklerin DNA miktarları karşılaştırıldı. 
DNA miktarının tespiti Medicago örneklerinin floresan yoğunluğunun standart bitkinin (domates) 
floresan yoğunluğuna oranının standart bitkinin DNA içeriği ile çarpılması ile tayin edildi.

Bulgular: Diploid (CADL) ve tatraploid (Buldog 505) standart bitkilerin oluşturduğu floresan 
yoğunluğu ölçüldüğünde diploid standardın 183 nm’de pik yaptığı gözlemlenirken tetraploid 
standardın yaklaşık 361 nm’de pik yaptığı gözlemlendi. Diploid bitkinin floresan yoğunluğu 
yaklaşık olarak tetraploid bitkinin floresan yoğunluğunun yarısı kadar oldu. Standart bitkilerin 
floresan yoğunluğu ile karşılaştırılan M. sativa subsp. x varia popülasyonlarına ait genotiplerin 
(bitkilerin) floresans yoğunluğunun tertraploid yoğunluğuna eşit olduğu dolayısıyla tüm 
aksesyonların tetraploid olduğu tespit edildi. Hiç bir aksesyonda M. sativa-falcata kompleksinin 
üyelerinde sıklıkla karşılaşılan popülasyon içi ploidi düzeyi varyasyonlarına rastlanmadı. Hepsi 
tetraploid olarak kayda geçirilen alttür x varia’ya ait popülasyonların DNA içeriklerinin yaklaşık 
olarak domatesin DNA içeriğinin 1.7 katı olacak şekilde 3.23 pg civarında olduğu gözlemlendi. 
1 pg DNAnın yaklaşık olarak 987 Mb olduğu kabul edildiğinde M. sativa subsp. x varia’nın 2C 
genom değerinin yaklaşık olarak 3200 Mb büyüklüğünde olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç: M. sativa subsp. x varia olarak sınıflandırılan popülasyonların ploidi düzeyi bakımından 
doğru sınıflandırıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bu alttüre ait popülasyonların genom ebadında 
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varyasyona rastlanmış olmakla beraber ortalama 3200 Mb olarak ölçüldü. Bu değer literatürde 
önerilen tahmini değerle uyuşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: M. sativa subsp. x varia, flov sitometri, genom ebadı, ploidi düzeyi

Teşekkür: Çalışmanın flov sitometrik analizlerine yardımcı olan Prof. Dr. Metin Tuna’ya teşekkür 
ederiz. Bu çalışma, 109O860 Nolu TÜBİTAK 1002 projesi ile desteklenmiştir.
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Amaç: Bu çalışma ile Bitlis Karz Dağından toplanan ve Türkiye Florası için yeni bir tür olarak 
kaydedilen Scorconera renzii Rech. f. türünün somatik kromozom sayısı belirlenmiştir ve karyotip 
analizi yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada kullanılan Scorzonera renzii türüne ait akenler Ahmet Duran 
ve Bekir Doğan tarafından toplandı. Bu türe ait olgun akenler uygun şartlarda çimlendirildi. 
Çimlendirilen akenlerin kök uçları α–monobromonaftalinde +4°C’de ön işleme tabi tutuldu. 
Farmer çözeltisi ile 24 saat +4°C’de tespit edildi ve % 70’lik alkolde +4°C’de depolandı. Hidroliz 
işlemi 1N HCl’de yapıldı ve kök uçları % 2’lik aseto-orsein ile boyandı. Mikroskopta belirlenen 
kromozom görüntüleri bilgisayar ortamına aktarıldı ve Görüntü Analiz Sistemi aracılığı ile karyotip 
analizleri yapıldı. 

Bulgular: Scorzonera renzii türünün somatik kromozom sayısı 2n=14 olarak belirlendi. Temel 
kromozom sayısı ise n =7’dir. Bu türe ait ideogram Görüntü Analiz Sistemi (IAS) aracılığı ile 
çizildi. 

Sonuç: Bu çalışma ile S. renzii türünün kromozom sayısı belirlenmiştir. Ayrıca karyotip analizi 
yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Scorzonera renzii, Karyotip, Asteraceae, Türkiye


