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Türkiye Erysimum (Brassicaceae) Cinsinde Yer Alan
Bazı Türlerin Karyolojisi
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Amaç: Bu çalışma ile Türkiye’de doğal olarak yetişen Erysimum L. cinsine ait E. alpestre Kotschy 
ex Boiss., E. kotschyanum J.Gay ve E. szowitsianum Boiss. türlerinin somatik kromozom sayıları 
ilk kez belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada yer alan Erysimum cinsine ait türlerin bitki örnek ve tohumları 
Türkiye’nin farklı lokalitelerinden vejetasyon dönemlerinde toplandı. Erysimum cinsine ait türlerin 
karyolojilerinin belirlenebilmesi için araziden toplanan tohumlar, laboratuvarda, nemlendirilmiş 
petri kutularında oda sıcaklığında çimlendirildi ve ilk işlem için α-monobromonaftaline konuldu, 
16 saat 4°C’ta 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 10×100 büyütmede 
fotoğrafları çekildi. Araştırma mikroskobunda (Olympus BX51) bu hücrelerin yerleri belirlendikten 
sonra kamera ataçmanı aracılığıyla fotoğrafları bilgisayar ortamına aktarıldı. Görüntü Analiz 
Sistemi (Bs200Pro) kullanılarak türlerin kromozom sayıları ve karyotip analizleri belirlendi.

Bulgular: Çalışmada yer alan Erysimum cinsine ait E. kotschyanum ve E. szowitsianum türlerinin 
somatik kromozom sayısı 2n=14, E. alpestre türünün ise somatik kromozom sayısı 2n=28 olarak 
tespit edildi. Türlere ait kromozomların boyları olukça küçük olduğu için karyotip analizleri toplam 
boya göre yapıldı. İdiyogramlar görüntü analiz sistemi aracılığı ile çizildi. 

Sonuç: Ülkemizde doğal olarak yetişen Brassicaceae familyasına ait E. alpestre Kotschy ex 
Boiss., E. kotschyanum J.Gay ve E. szowitsianum Boiss. türlerinde yapılan karyolojik incelemeler 
sonucunda her türün somatik kromozom sayı ve karyotip analizleri ilk kez belirlenmiştir. 
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