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Amaç: Bu çalışmada Türkiye’deki Scutellaria L. cinsi Scutellaria seksiyonuna ait taksonların 
kromozom sayılarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Scutellaria seksiyona ait taksonların olgun tohumları Türkiye’de yayılış 
gösterdiği lokalitelerindeki doğal populasyonlarından toplanmıştır. Toplanan taksonların herbaryum 
örnekleri Ankara Üniversitesi herbaryumuna (ANK) konmuştur. Kromozom sayı çalışmaları için 
tohumlar, oda sıcaklığında ve uygun ışık koşullarında (12 saat gündüz ve 12 saat gece) içlerine 
ıslatılmış filtre kağıdı yerleştirilmiş petri kapları içerisinde çimlendirilmiştir. 1-1.5 cm uzunluğa 
erişen kök uçları jilet yardımı ile kesilerek içerisinde 0,002 M 8-hidroksikinolin bulunan küçük 
tüplerde oda sıcaklığında 3-5 saat ön işleme tabi tutulmuştur. Daha sonra etil alkol-glasiyal asetik 
asit (3:1) karışımında buzdolabında +4°C’ta 24 saat süre ile fikse edilmiştir. Fikse edilen kök uçları 
daha sonra çalışılmak üzere buzdolabında +4°C’da % 70’lik etil alkol içerisinde saklanmıştır. 
Analiz işlemleri için çıkarılan kök uçları distile su ile yıkandıktan sonra buzdolabında +4°C’ta 
12 saat boyunca Feulgen çözeltisinde boyanmaya bırakılmıştır. Daha sonra 1N HCL içerisinde 
60°C’ta 6 dakika süre ile hidrolize edildikten sonra, lam üzerine alınan kök uçları propiyonik-orsein 
içerisinde ezilerek üzerlerine lamel kapatılmış, preparatın üzerine immersiyon yağı damlatılarak 
100× objektifli ışık mikroskobu altında incelenmiştir. Kromozomların en iyi gözüktüğü mitotik 
metafaz safhaları tespit edilerek kromozom sayımları yapılmış ve fotoğraflanmıştır.

Bulgular: Scutellaria cinsi Türkiye’de 24 tür, 13 alt tür ve 1 melez tür ile toplam 32 takson ile 
temsil edilmektedir. Çalışma konusunu oluşturan cinsin Scutellaria seksiyonu ise Türkiye’de 7 tür 
ve 7 alt tür ile toplam 12 takson içermektedir. Scutellaria galericulata L. ve S. hastifolia L. için 
diploit kromozom sayıları 2n=32, S. albida L. subsp. albida, S. albida L. subsp. colchica (Rech.f.) 
J.R.Edm., S. albida L. subsp. condensata (Rech.f.) J.R.Edm., S. albida L. subsp. velenovskyi 
(Rech.f.) Greuter & Burdet, S. altissima L., S. brevibracteata Stapf subsp. brevibracteata, S. 
brevibracteata Stapf subsp. pannosula (Rech.f.) Greuter & Burdet, S. brevibracteata Stapf subsp. 
subvelutina (Rech.f.) Greuter & Burdet, S. glaphyrostachys Rech.f. ve S. porphyrantha Rech.f. için 
diploit kromozom sayıları 2n=34 olarak belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Türkiye’deki Scutellaria cinsi Scutellaria seksiyonu taksonları üzerinde yapılan 
bu kromozom sayımları Türkiye’den ilk kez verilmiştir. Scutellaria albida subsp. condensata, S. 
brevibracteata subsp. brevibracteata, S. brevibracteata subsp. pannosula, S. brevibracteata subsp. 
subvelutina, S. glaphyrostachys ve S. porphyrantha için ilk kromozom sayımlarıdır. Bu çalışmada 
elde edilen sonuçlar cinsin Scutellaria seksiyonu için önceden rapor edilmiş sonuçlar ile uyum 
göstermektedir. İleride Scutellaria cinsi üzerinde yapılacak kromozom sayı ve sitotaksonomi 
çalışmalarına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.
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