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bakımından zayıf bir reaksiyon verdi. Tozlaşma 
sonrasında hem kütikulanın üzerinde hem de 
papillerin sitoplazmasında ve tabanında 
boyanmanın daha yoğun olduğu belirlendi. 

Asit fosfotaz aktivitesinin tozlaşma öncesi 
evrede kütikulanın üzerinde ince ve kesintisiz bir 
tabaka halinde olduğu, papillerin sitoplazmasında 
ve tabanında ise zayıf bir reaksiyon verdiği 
gözlendi. Tozlaşma sonrasında hem kütikulanın 
üzerinde hem de papillerin sitoplazmasında ve 
tabanında boyanmanın daha yoğun olduğu 
belirlendi.  

Peroksidaz, pelikülün bileşiminde bulunan 
bir enzimdir ve stigmanın papil hücrelerinden 
salgılanır. Tozlaşma öncesi evrede peroksidaz 
aktivitesinin kütikula üzerinde devamlı ve ince bir 
tabaka halinde olduğu, papillerin sitoplazmasında 
ve tabanında ise oldukça zayıf bir reaksiyon verdiği 
gözlendi. Tozlaşma sonrasında bu tabakanın 
kalınlaştığı, hem de papillerin sitoplazmasında ve 
tabanında boyanmanın çok daha yoğun olduğu 
belirlendi.   

Sonuç olarak, O. sigmoideum’un stigma 
papillerini saran pelikül tabakasında non-spesifik 
esteraz, asit fosfataz ve peroksidaz enzimlerinin 
miktarının pistilin olgunlaşmasıyla birlikte arttığı ve 
bu enzimlerin varlığının polen kabul edici bölgeleri 
belirlediği ve bu evrede dişi organın polenleri kabul 
edici olgunluğa eriştiği saptandı.  
  
Anahtar Kelimeler: Ornithogalum sigmoideum, 
stigma, non-spesifik esteraz, asit fosfotaz, 
peroksidaz, tozlaşma öncesi, tozlaşma sonrası  
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Trifolium pratense L. (Çayırüçgülü)’de Olgun 
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Doğal tetraploid bir bitki olan Trifolium 

pratense L.’de olgun embriyo kesesi polygonum 
tipindedir. Olgun kesede merkezi hücre büyük bir 
yer işgal eder ve polar nukleuslar yumurta cihazına 
yakın yer alırlar. Bu bitkide polar nukleuslar ve 
bunların birleşmesiyle oluşan sekonder nukleus 
boyutlarında farklılıklar gözlenmiştir. Polen tüpü 
embriyo kesesine girmeden çok önce polar 
nukleusların birleştiği ve bazı embriyo keselerinde 
sekonder nukleusun döllenmeden bozulduğu 
gözlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Merkezi hücre, olgun embriyo 
kesesi, polar nukleus, Trifolium pratense L.  
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Pamuk tohumunda ve bitki aksamında 
çeşitlere bağlı olarak değişik miktarlarda gossipol 
maddesi bulunmaktadır. Gossipol maddesinin 
pamuk tohumunda bulunmaması fakat tarımı 
açısından bitki aksamında olması istenmektedir. 
Gossipol’ün pamuk bitkisinde hastalık ve zararlılara 
karşı koruyucu bir etkiye sahip olmasından dolayı 
büyük bir önemi vardır.  

 
Pamuk tohumunda gossipol maddesinin 
istenmemesinin nedenleri arasında tohumun insan 
ve hayvan beslenmesinde öneminin büyük 
olmasıdır. Çünkü gossipol toksik etkiye sahip bir 
alkoloiddir. İyi bir protein kaynağı olan pamuk 
tohumu yemek, pasta, ekmek yapımında, çerez ve 
kahvaltılık yağ olarak kullanılmaktadır. Ayrıca; 
pamuk tohumundan elde edilen unun, anne sütünün 
protein değerine çok yakın olduğu belirtilmiştir.  
 

Tıp dünyasında ise gossipol maddesinin 
büyük bir önemi vardır. Gossipol’ün anti-
mikrobiyal, anti-oksidant, anti-HIV, anti-
kanserojenik özelliklerinin olduğu; hayvanlarda ve 
insanlarda ise doğum kontrol hapı olarak 
kullanıldığı bilinmektedir. Gossipol’ün %50 tümör 
büyüklüğünü azalttığı ve kanser hastalığının 
ilerlemesini engellediği bildirilmiştir. Ayrıca, 
infeksiyonlarda, dizanteride, bel soğukluğu ve 
antiseptik olarak, mantar hastalıklarında gossipol 
kullanılmaktadır. 
 

Bu çalışmada, pamuk bitkisinde bulunan 
gossipol maddesinin özellikleri ve kullanım alanları 
hakkında derlenen bilgiler sunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Gossipol, Gossypium, 
Tohum, Pamuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


