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Türkiye Psephellus (Asteraceae) Cinsinin Karyotip Analizi
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Amaç: Bu çalışmada, ülkemizde 28’i endemik olmak üzere yaklaşık 35 taksonla temsil edilen 
Psephellus Cass. türlerinin kromozom sayı ve morfolojilerini belirlemek, böylece cinsin temel 
kromozom sayısını daha güvenilir bir şekilde teyit etmek ve karyolojik karakterlerin, taksonların 
ayrımındaki önemini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini ülkemizin farklı bölgelerinden türlerin doğal yayılış 
alanlarından toplanan 15 Psephellus türüne ait olgun tohumlar oluşturmaktadır.

Toplanan tohumlar laboratuvar şartlarında çimlendirilerek elde edilen kök uçları ezme-yayma 
yöntemi ile 8-hidroksikinolin ile ön işlem, Farmer çözeltisiyle tespit, 5 N HCl ile hidroliz, % 
2’lik aseto orsein ile boyama basamakları takip edilerek %45’lik asetik asit içerisinde preparatlar 
hazırlanmıştır. Mitotik kromozomları iyi dağılmış ve belirgin olan preparatlar daimi hale getirilerek 
resimlendirilmiştir.

Karyotip analizleri yeni geliştirilen “Kameram Karyotipleme” adlı program yardımıyla dijital 
resimler üzerinden yapılmıştır.

Bulgular: Kromozom sayımları somatik hücrelerin metafaz evresinde ezme tekniği kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile Türkiye’den Psephellus cinsine ait 15 türün kromozom sayısı 
belirlenmiştir. Bu türlerle ilgili kromozom sayıları ilk kez belirlenmiştir. 13 türün [Psephellus 
aucherianus (DC.)Boiss., P. dealbatus (Willd.) C.Koch, P. erzincanii Wagenitz & Kandemir, P. 
holtzii (Wagenitz) Wagenitz, P. hypoleucus (DC.) Boiss., P. oltensis Wagenitz, P. pyrrhoblepharus 
(Boiss.) Wagenitz, P. recepii Wagenitz & Kandemir, P. schischkinii (Tzvelev) Wagenitz, P. 
straminicephalus (Hub.-Mor.) Wagenitz, P. taochius Sosn., P. turcicus A.Duran & Hamzaoglu ve 
P. yildizii Ş.Civelek, İ.Türkoğlu & H.Akan] kromozom sayısı 2n=30 olarak belirlenmiştir. İki türün 
[Psephellus brevifimbriatus (Hub.-Mor.) Wagenitz ve P. simplicicaulis (Boiss. & Huet) Wagenitz] 
ise 2n=60, tetraploid, olarak belirlenmiştir. Bulgularımıza göre bu cins için temel kromozom sayısı 
x=15’tir. 

Sonuç: Cinse ait türlerin çoğunluğu diploid kromozom sayısına sahip iken, ikisi tetraploid kromozom 
sayısına sahiptir. Türlerin çoğunda satellit kromozomların varlığı tespit edilmiştir. Türlere ait 
kromozomların boyu genellikle 1.5-4.0 mikron arasında olup, metasentrik, submetasentrik ve 
nadiren aktosentrik kromozomlardan oluşur. Türlerin ayrımında kromozom sayılarından ziyade 
kromozom morfolojisinin etkili olduğu belirlenmiştir.
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