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Boiss. and Heldr. ex Kotschy. (Kasnak Meşesi) 
üzerinden toplanan likenler incelenmiş, 22 yapraksı, 
17 kabuksu ve 11 dalsı olmak üzere toplam 50 liken 
taksonu belirlenmiştir. Tespit edilen taksonların 
tamamı çalışma alanından ilk kez kaydedilmiştir. 
Bu taksonlardan 34 tanesi Isparta ili için yeni 
kayıttır.  
 
Anahtar Kelimeler: Liken, Quercus vulcanica, 
Isparta, Türkiye  
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Türkiye Florası ve son yayınlara göre 

Senecio L. cinsi Türkiye’de 52 takson ile temsil 
edilmektedir (43 tür, 3 alttür ve 6 varyete). Bu 
taksonlardan 21’i Türkiye için endemiktir ve cinsin 
endemizm oranı yaklaşık % 40’dır. Senecio 
trapezuntinus Boiss. Türkiye Florası’na göre sadece 
Trabzon’dan bilinen dar endemik bir türdür.  

Mitotik İndeks (MI), replikasyon indeksi 
(RI) ve mikronükleus (MN) testleri çeşitli fiziksel 
ve kimyasal maddeler ile doğal ürünlerin 
genotoksik, mutajenik ve sitotoksik etkilerini 
belirlemek için kullanılan sitogenetik testlerdir. Bu 
çalışmada, Senecio trapezuntinus Boiss. türünün 
periferal kan kültürlerinde MI, RI ve MN üzerine 
olan etkisi araştırıldı. Çalışma kapsamında 
Trabzon’dan (Boztepe) toplanan bitki örneklerinin 
metanol ekstrakları çıkarıldı ve ekstraktlar farklı 
konsantrasyonlarda (2, 10, 50 ve 100 µl) kan 
kültürlerine ilave edilerek MI, RI ve MN üzerine 
etkileri değerlendirildi. Kültürlerde sigara ve alkol 
kullanmayan ve herhangi bir viral enfeksiyonu 
bulunmayan sağlıklı 6 kişinin (3 bayan ve 3 erkek) 
kanları kullanıldı. 

Çalışma sonucunda Senecio trapezuntinus 
Boiss. türünün artan konsantrasyonlarında MI ve RI 
indeksi oranlarında azalma, buna karşılık MN 
oranında ise artış görülmüştür. Özellikle 50 ve 100 
µl’lik konsantrasyonlar ile kontrol grubu arasında 
istatistiksel olarak önemli farklar bulunmuştur 
(p<0.05). Sonuç olarak metanol ekstraklarının 
hücre bölünmelerini azaltıcı etkisini göz önüne 
alarak, Senecio trapezuntinus Boiss. türünün kanser 

çalışmalarında kullanılabileceğini söyleyebiliriz. 
Diğer taraftan MN oluşumunu arttırıcı etkisi 
nedeniyle, türün yüksek dozlarda kullanımının 
kanser oluşumuna neden olabileceği göz ardı 
edilmemelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Senecio trapezuntinus, mitotik 
indeks, replikasyon indeksi, mikronükleus 
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Helichrysum Mill. cinsine ait taksonlar 

dünyada ve ülkemizde diüretik etkileri ve safra 
düzenleyici özelliklerinden dolayı yaklaşık 2000 
yıldır geleneksel halk tıbbında kullanılmaktadır. 
Ülkemizde idrar ve safra arttırıcı ve böbrek taşı 
düşürücü olarak kullanılan Helichrysum plicatum 
DC. subsp. plicatum taksonu, halk arasında Arı 
çiçeği, Bozoğlan ve Yayla çiçeği olarak da 
bilinmektedir. 

Bu çalışmada, Helichrysum plicatum DC. 
subsp. plicatum taksonunun periferal kan 
kültürlerinde mitotik indeks (MI), replikasyon 
indeksi (RI) ve mikronükleus (MN) üzerine olan 
etkisi araştırıldı. Çalışma kapsamında Yozgat’tan 
(Akdağmadeni) toplanan bitki örneklerinin metanol 
ekstrakları çıkarıldı ve ekstraktlar farklı dozlarda 
(0.01, 0.05, 0.1, 0.5 ve1 mgml-1) kan kültürlerine 
ilave edilerek MI, RI ve MN üzerine etkileri 
değerlendirildi. Kültürlerde sigara ve alkol 
kullanmayan ve herhangi bir viral enfeksiyonu 
bulunmayan sağlıklı 6 kişinin (3 bayan ve 3 erkek) 
kanları kullanıldı. 

Çalışma sonucunda MI, RI ve MN 
verilerine göre, 0.01, 0.05 ve 0.1 mgml-1’lik dozlar 
ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak önemli 
bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Sadece 0.5 ve 1 
mgml-1’lik yüksek dozların MI, RI ve MN oranları 
kontrol grubu ve diğer dozlardan farklı bulunmuştur 
(p<0.05). Sonuç olarak ülkemizde geleneksel halk 
tıbbında kullanılan ve çay olarak tüketilen bu 
taksonun yüksek dozlar dışında genotoksik etkiye 
sahip olmadığını söyleyebiliriz. Yine de günlük 
aşırı tüketim durumlarında, yüksek 
konsantrasyonlara ve bunun sonucunda bitkinin 


