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negatif basınçta fonksiyonunu kaybettikleri 
saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: C4 fotosentezi, su kullanma 
verimliliği, bitki hidrolik iletimi, ksilem verimliliği, 
ksilem kırılganlığı   
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Yaptığımız çalışmada Nepeta nuda L. 

subsp. nuda’nın 2006 Haziran ayında Denizli 
Maynum Dağ’ından toplanan örneklerinin uçucu 
yağ içerikleri ilk kez ortaya konulmuştur. Bitkinin 
toprak üstü kısımları  kurutularak Clevenger-Type 
tipi kullanılarak distilasyon işlemi 
yapılmıştır.Gerekli olan yağ gaz kromatografi mass 
spektroskopi (GC-MS) ile yapılmıştır.Analizin 
sonucu olarak, Nepeta nuda subsp. nuda yağ 
içeriğinde en fazla, bir sesquiterpen grubu olan 
caryophyllene (25.34 %) bulundurmaktadır.. Diğer 
komponentler ise beta-bisabolene (24.25 %), trans-
beta-farnesene (19.43 %), beta-sesquiphellandrene 
(14.67 %), alpha-humulen (5.43 %), alpha-copaene 
(4.13 %), delta-cadinene (2.59 %), beta-bourboene 
(1.52 %), pregeijerene (1.22 %), 1,8 cineole (0.30 
%), trans-chrysanthemal (0.00 %) ve 
tanımlanamayan (0.42 %)’dır. Nepetalactone 
Nepeta türlerinin yağ içeriklerinin ortak 
komponenti olmasına rağmen  Nepeta nuda subsp. 
nuda’da bulunmamaktadır. Ayrıca bitki üzerinde 
yapılan başka bir çalışma sonucunda Nepeta nuda 
subsp. nuda’nın yağının antimikrobiyal etkiye sahip 
olduğu tespit edillmiştir. Bitkinin yağ içeriği diğer 
Nepeta türlerinin yağ içerikleriyle karşılaştırılmıştır.  
 
 
 Anahtar Kelimeler :  Nepeta nuda L. ssp. nuda, 
uçucu yağ içeriği, GC/MS, caryophyllene  
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Su ve karasal ekosisteme atılan ağır 

metaller toprağa karışarak biriktiğinden bitkilerin 
verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Çalışmamızda 50, 100 ve 200 µM CdNO3 içeren 
Hoagland kültür çözeltisinde yetiştirilen Vicia faba 
bitkisinde H2O2, lipid peroksidasyonu ve kardeş 
kromatid değişimleri (KKD) incelenerek 
kadmiyumun (Cd+2) bazı fizyolojik ve genotoksik 
etkileri ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonucunda, 
H2O2 miktarı kök ve yaprak dokularında kadmiyum 
konsantrasyonuna bağlı olarak belirgin bir artış 
göstermiştir. Yaprak hücre membranlarındaki lipid 
peroksidasyonu malondialdehit (MDA) 
konsantrasyonu ölçülerek belirlenmiştir. MDA 
içeriği de Cd konsantrasyonuna bağlı olarak bir 
artış göstermiştir. Özellikle 200 µM CdNO3’da bu 
değerin belirgin bir şekilde arttığı belirlenmiştir. 
Cd’un genotoksik etkisini incelemek için uygulanan 
KKD çalışmasında da Cd konsantrasyonuna bağlı 
olarak artış olduğu gözlenmiştir. Cd’a bağlı olarak 
H2O2 üretildiği ve hücrelerde membran 
bütünlüğünün bozulduğu söylenebilir. Buna bağlı 
olarak kromozomlarda kırıklar meydana gelerek 
KKD’nin meydana geldiği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Vicia, kardeş kromatid 
değişimi, lipid peroksidasyonu, kadmiyum  
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Bu çalışmada Sesamum indicum’a ait 3 

çeşit tohum üzerine 5 doz tuz konsantrasyonu 
uygulanmış ve çimlenme üzerine etkisi 
gözlenmiştir. Petri kaplarına yerleştirilen kurutma 
kağıdı üzerine belli sayıda susam tohumu konmuş 
ve farklı konsantrasyonlarda hazırlanmış olan 
çözeltiler (kontrol 50, 100, 150, 200, 250 mmol) 


