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Türkiye Serratula (Asteraceae) Cinsinde Yer Alan
Bazı Taksonların Karyotip Analizi
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Işma ile Türkiye’de doğal olarak yetişen Serratula L. cinsine ait S. bornmuelleri Azn., S. cerinthifolia 
(Sm.) Boiss., S. erucifolia (L.) Druce, S. hakkiarica P.H.Davis, S. haussknechtii Boiss., S. kotschyi 
Boiss., S. lasiocephala Bornm., S. oligocephala DC. ve S. quinquefolia M.B. taksonlarının karyotip 
analizleri ilk kez belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada yer alan Serratula cinsine ait taksonların bitki örnek ve 
akenleri Türkiye’nin farklı lokalitelerinden vejetasyon dönemlerinde toplandı. Serratula cinsine 
ait taksonların somatik kromozom morfolojilerinin belirlenebilmesi için araziden toplanan akenler, 
laboratuvarda, nemlendirilmiş petri kutularında oda sıcaklığında çimlendirildi ve ilk işlem için 
α-monobromonaftaline konuldu, 16 saat 4°C’de bekletildi. Daha sonra kök uçları 3:1 absolü alkol: 
glasiyal asetik asit karışımında tespit edildi ve %70’lik alkolde buzdolabında depolandı. Daha 
sonra 1N HCl’de oda sıcaklığında 12 dakika hidroliz edildi ve %2’lik aseto-orsein boyası ile oda 
sıcaklığında 2 saat boyandı. Preparatlarda iyi dağılma gösteren, morfolojileri iyi görülebilen ve 
aynı düzlem üzerinde bulunan kök ucu somatik hücreleri tespit edildikten sonra, mikroskoba bağlı 
kamera ile 10x100 büyütmede fotoğrafları çekildi. Araştırma mikroskobunda (Olympus BX51) bu 
hücrelerin yerleri belirlendikten sonra kamera ataçmanı aracılığıyla fotoğrafları bilgisayar ortamına 

aktarıldı. Görüntü Analiz Sistemi (Bs200Pro) kullanılarak taksonlara ait Karyotip Analizleri yapıldı. 

Bulgular: Çalışılan taksonlar arasında en küçük kromozom boyu 0.68 µm ile Serratula haussknechtii 
taksonunda görüldü. En büyük kromozom boyu ise 3.16 µm ile S. quinquefolia taksonunda tespit 
edildi. Toplam haploid kromozom uzunluğu açısından en küçük değer S. haussknechtii (15.34 µm) 
taksonunda en büyük değere ise ise S. radiata subsp. biebersteiniana taksonu sahiptir (54.67 µm). 
Kol oranlarında ise en küçük değer S. radiata subsp. biebersteiniana (1.03) ve en büyük kol oranı 
değerine ise S. kotschyi taksonunda (3.44) rastlanıldı. Somatik kromozomlarının toplam uzunlukları 
Serratula kotschyi’de 0.75-1.89 µm, S. quinquefolia’da 1.18-3.16 µm, S. erucifolia’da 1.26-2.56 
µm, S. hakkiarica’da 0.93-1.93 µm, S. lasiocephala’da 1.71-3.14 µm, S. oligocephala’da 0.91-2.14 
µm, S. haussknechtii’de 0.68-1.82 µm, S. cerinthifolia’da 0.94-1.35 µm, S. bornmüelleri’de 
1.35-2.35 µm ve S. radiata subsp. biebersteiniana’da ise 1.09-2.60 µm olarak ölçüldü. Toplam 
haploit kromozom uzunlukları S. radiata subsp. biebersteiniana taksonunu göz önüne almadan 
çalışılan taksonları inceleyecek olur isek aslında 15.34 µm ile 32.19 µm arasında değişmektedir. 

Sonuç: Ülkemizde doğal olarak yetişen Asteraceae familyasına ait Serratula cinsinin bazı 
taksonlarında yapılan karyolojik incelemeler sonucunda her taksonun karyotip analizleri ilk kez 
belirlendi. Araştırma sonuçları cinsin revizyonuna katkıda bulundu.
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