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kullanılarak belirlendi. Örneklerin antioksidan aktiviteleri, β-karoten/ linoleik asit yöntemi, DPPH 
radikal süpürme yöntemiyle tespit edildi ve ayrıca farklı tahıl çimi ekstraktlarının toplam fenolik ve 
toplam flavonoit bileşik miktarlarıda uv cihazıyla spektrofometrik olarak yapılmıştır. 

Bulgular: Fenolik bileşiklerin hplc ile analizi (Murthy et al. 2002) tarafından kullanılan yöntem 
modifiye edilerek ve Ters faz Zorbax C18 (250 cm x 4.6 mm, partikül çapı 5µm) kolonu 
kullanılarak yapılmıştır; öncelikle standart olarak kullanılan fenolik bileşiklerden toplam 10 fenolik 
bileşiğin kromatogramı alınmıştır. Agilent 1200 hplc sistemi ile DAD dedektör kullanılarak analiz 
yapılmıştır. Analizler için 280 nm dalga boyunun uygun olduğu belirlenmiştir. Fenolik maddelerin 
analizi için gradient çözelti kullanılmıştır. Akış hızı 1mL/dk olarak ayarlanmıştır. Örneklerin 
antioksidan aktiviteleri, β-karoten/ linoleik asit yöntemiyle yapılıp, örneklerin antioksidan aktivitesi 
hesaplandı ve antioksidan aktivite azalan bir sıra ile esmer kırmızı ve beyaz buğday çimi şeklinde 
bulundu. Toplam fenolik madde miktarı gallik asit eşdeğeri cinsinden hesaplandı. esmer buğdayın 
su ekstraktındaki toplam fenolik madde miktarı 350 mg (gallik asit eşdeğeri) /g (ektrakt) şeklinde 
bulundu. Tahıl çimlerinin su ve etanol ekstraktlarının DPPH radikal süpürme aktivitelerinin yüksek 
olduğu tespit edildi ve ayrıca farklı tahıl çimi ekstraktlarının toplam flavonoit bileşik miktarlarıda 
kateşin eşdeğeri cinsinden hesaplandı beyaz buğday çiminin toplam flavonoit miktarının esmer ve 
kırmızı buğdaydan yüksek olduğu bulundu.

Sonuç ve Tartışma: Araştırmada 3 farklı tahıl türlerine (beyaz buğday; Triticum aestivum ssp. 
vavilovi., kırmızı buğday; Triticum aestivum ssp. Macha., esmer buğday; Triticum turgudim L.,) 
bugüne kadar HPLC uygulanmamıştır ve bu çalışmada ilk defa uygulanmaktadır. Örneklerdeki 
fenolik maddelerin tayini HPLC (high performance liquid chromatography) ile gerekli 
modifikasyonlar uygulanarak yapılmıştır (Tomas-Barberan et al. 2001). HPLC ile tahıl çimlerinde 
bulunan gallik asit, ellagik asit ve şiringik asit, p-hidroksibenzoik asit, kafeik asit, benzoik asit, 
kuersetin, p-kumarik asit, ferulik asit, ellagik asit bileşiklerinin analizi gerçekleştirilmiştir. Bu 
amaçla önce literatürde var olan bir metot modifiye edilerek separasyon için optimum koşullar 
sağlanmış ve böylece bir metot geliştirilmiştir.
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Objectives: In the current study, it is aimed to investigate the toxic effects of a widely used herbicide 
roundup containing active ingredient glyphosate on cucumber (Cucumis sativus) by cytolocigal and 
spectroscopic studies. 
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Materials and Methods: Three different concentrations (0.6 %, 1.2 % and 2.4 %) of roundup 
were applied to cucumber plants for 48 and 72 hours. At the end of the application procedure, 
the germination percentage, mean root length, mitotic frequency and mitotic abnormalities were 
determined in root apical meristematic cells by using squashing techniques. In order to acquire 
molecular information the leaves of the plants were studied by Fourier Transform Infrared (FTIR) 
spectroscopy. Grounded leaves were mixed with KBr (potassium bromide) at a 1/75 ratio and 
subsequently subjected to pressure to obtain KBr pellet. Infared spectra of KBr pellets were recorded 
in 4000-400 cm-1 frequency range with 4 cm-1 resolution. All results were statistically evaluated. 

Results: Firstly, the EC50 value for root growth was determined as 1.2 %. Germination percentages of 
primary cucumber roots decreased with increasing round up concentrations. Besides this, the intensity 
of mitotic activity in root tips and the frequency of mitotic/chromosomal irregularities upon treatment 
were determined. Data revealed that different concentrations of roundup reduced the number of phases 
of mitosis when compared to control group. On the other hand, varied chromosome abberrations 
were observed but these effects were not corresponded to herbicide concentration. Moreover, mostly 
c-mitosis, laggard chromosome, stickiness, polarity and chromosomal bridges in all concentrations 
were seen. Meanwhile, infrared spectra of the samples represented differences in the concentration and 
structure of biomolecules such as carbohydrates, proteins and lipids. In addition, hierarchial cluster 
analysis could succesfully differentiate four different groups based on spectral data. 

Conclusion: Roundup enables to cause a reduction in seed germination, mitotic frequency and 
root growth of cucumber seeds as well as to stimulate molecular variations revealed by FTIR 
results. Moreover, these concentration dependent effects of roundup are not tolerated effectively 
by cucumber plant. 
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Amaç: Kanser tedavisi için kullanıma giren ilaç sayısındaki hızlı artışa rağmen tedavide ki başarı 
oranları aynı oranda artmamıştır. Bu nedenle, antikanser etkisi yüksek yeni komplekslerinin 
sentezlenmesine gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi’nce yeni sentez 
edilen palladyum (II) kompleksinin [PdCl(terpy)](sac)·2H

2
O] sarkomlardaki etkisi araştırılmıştır.


