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uygulanmıştır. Tuz konsantrasyonunun oranı 
arttıkça çimlenme oranının düştüğü çimlenen 
tohumlarınsa yine konsantrasyon yoğunluğu 
arttıkça boyca gelişimlerinin olumsuz yönde 
etkilendiği gözlemlenmiştir. Çimlenme oranı 
bakımından en iyi sonuç kontrol grubu 
tohumlarından elde edilmiştir. 3 çeşit tohumun 
gelişimi karşılaştırılmış ve aralarındaki bu 
değerlendirmeye göre tuza tolerant ve tuza sensitive 
çeşitler belirlenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Sesamum indicum, tuz stresi, 
çimlenme 
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 Bu çalışmada doğal yaşlanma sürecinin 
tohumlarda antioksidatif aktivitede meydana 
getirdiği değişmeler araştırılmıştır. Bu amaçla kırk 
yıllık yaşlı yonca (Medicago sativa), çayır üçgülü 
(Trifolium repens) ve aküçgül (Trifolium pratense) 
tohumlarındaki katalaz (CAT), peroksidaz (POD), 
süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktiviteleri ve 
H2O2 miktarında meydana gelen değişimler 
belirlenmiştir. Kontrol için 2006 yılında hasat 
edilen bitki tohumları kullanılmıştır.  
 Kırk yıllık yaşlı ve genç tohumlardan 0,1 g 
alınarak fosfat tamponunda (pH: 6,5) homojenize 
edilmiş ve elde edilen ekstrakt santrifüjlenmiştir. 
Santrifüjlemeyle üstte kalan faz antioksidan 
enzimlerin kaynağı olarak kullanılmıştır.   
 Genel olarak her üç tohumda yaşlanmanın 
CAT ve POD aktiviteleri ile H2O2 miktarını 
azalttığı, SOD aktivitesini ise artırdığı 
belirlenmiştir. Yaşlı tohumlarda diğer enzimlere 
nazaran özellikle katalaz aktivitesinin, yaşlanma ile 
çarpıcı bir şekilde düştüğü ve bu nedenle 
yaşlanmada katalaz eksikliğinin önemli bir rol 
oynadığı düşünülmektedir.  
  
Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, tohum, antioksidan 
enzimler, yonca, çayır üçgülü, aküçgül.  
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Scorzonera kotschyi Boiss. ve Scorzonera 
tomentosa L. (Asteraceae) Taksonları Üzerine 
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 Scorzonera L. (Asteraceae) cinsi dünyada 
yaklaşık 160 türle ve ülkemizde ise 47 türle temsil 
edilmektedir. Bu araştırmada, Türkiye’de doğal 
olarak yetişen Scorzonera kotschyi Boiss. ve 
Scorzonera tomentosa L. türleri karyolojik yönden  
çalışılmıştır. S. tomentosa türü ise ülkemiz için 
endemiktir. S. kotschyi ve S. tomentosa 
taksonlarının mitotik metafaz kromozom sayıları ilk 
defa tespit edilmiş ve karyotip analizleri yapılmıştır. 
Somatik kromozom sayıları her iki takson için 
2n=12 olarak gözlenmiştir. Bu taksonların temel 
kromozom sayısı n = 6 olarak belirlenmiştir. 
Taksonların kromozom morfolojileri S. kotschyi 
türünde 5m + 1sm, S. tomentosa türünde ise 3m + 
3sm olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu türlerin 
kromozom kol ve sentromer indeksleri, oransal 
boyları hesaplanarak kromozom morfolojileri tespit 
edilmiş ve idiyogramları Görüntü Analiz Sistemi 
(IAS) ile çizilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler:  Scorzonera, Compositae, 
kromozom sayısı, karyotip  
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Bu çalışmada kuraklık stresine toleranslı 
olduğu ve bunu bariz bir yaprak kıvrılma 
mekanizmasıyla gerçekleştirdiği bilinen Ctenanthe 
setosa bitkisi seçilmiştir. Bu çalışmadaki amaç 
strese cevap olarak oluşan yaprak kıvrılması 
esnasında yaprakta meydana gelen anatomik 
değişiklikleri belirlemek ve bu kıvrılma 
mekanizmasını hangi hücrelerin nasıl sağladığını 


