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Tüy örtüsü ve tohum yüzey çalışmaları JCM-5000 Masaüstü Elektron Mikroskobunda, 10–15 kV. 
Voltaj aralığında yapılmıştır.

Bulgular: Türün gövde anatomik kesitlerinde dıştan içe doğru sırasıyla; epidermis, parankima, 
mantar tabaka, endodermis, floem, ksilem ve öz görülmektedir.

Yaprak epidermis hücreleri arasında higromorf tip stoma bulunur. Yaprak ekvifasiyal tiptir. Orta 
damar bölgesi iyi gelişmiştir. Orta damarın alt ve üst kısmında kollenkima tabakası bulunur.

Gövde ve yaprakta yoğun bir tüy örtüsüne rastlanmıştır. Tüyler, örtü ve salgı tüyü olmak üzere iki 
tipe ayrılır. Örtü tüyleri; basit dallanmamış ve 2-7 hücrelidir. Salgı tüyleri ise peltat ve kapitat olmak 
üzere iki tiptir. Kapitat salgı tüyleri daha yoğun olup kendi içinde varyasyonlar göstermektedir. 

Tohum şekli ters oval olup, yüzey ornemantasyonu retikulat tiptir.

Sonuç: Pentapleura subulifera üzerinde bugüne kadar herhangi bir anatomik çalışma yapılmamıştır. 
İlk defa bu çalışma ile türün anatomik özellikleri ortaya konmuştur. 

Gövde ve yaprak anatomik yapısı tipik olarak Lamiaceae familyası karakteristiği göstermektedir. 

İlk defa çalışılan tüy ve tohum yüzey mikromorfolojisi cinse yakın diğer taksonlarla karşılaştırılarak 
verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anatomi, Lamiaceae, Pentapleurea, Trikom, Tohum

Teşekkür: SEM çalışmalarının yürütüldüğü, BAÜ Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(BÜTAM)’ne teşekkür ederiz.
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Amaç: Bu araştırmada, Türkiye’de yetişen Chrysophthalmum Schulz Bip. cinsinin anatomik yapısı 
ortaya çıkarılarak, cinsin taksonomisine katkıda bulunmak istenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Anatomik çalışmalar için gerekli bitki örnekleri türlerin tip lokalitelerine 
gidilerek temin edilmiş ve Türkiye Florası’na göre teşhisleri gerçekleştirilmiştir. Anatomik 
çalışmalarda gövdeden enine; yapraklardan da enine ve yüzeysel kesitler alınmış ve floroglusin 
reaktifi ile boyandıktan sonra gliserin-jelatin yöntemi daimi preparat haline getirilerek Olympus 
CX21 mikroskobunda incelenerek anatomik fotoğrafları çekilmiştir. Trikom mikromorfolojisi, 
Balıkesir Üniversitesi Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (BÜTAM ) bulunan 
Masaüstü SEM’de (JCM-5000) gerçekleştirilmiş ve mikrofotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: Chrysophthalmum (Asteraceae), dünyada üç türle (C. dichotoma Boiss. & Heldr., C. 
guenerii Aytaç & Anderb. ve C. montanum (DC) Boiss.) temsil edilmekte olup Türkiye, Irak ve 
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Suriye’de yayılış göstermektedir. Türkiye’de C. dichotoma endemik, C. guenerii ise lokal endemik 
olmak üzere üç türü de yetişmektedir. Bu çalışmada üç türün gövde ve yapraklarından alınan enine 
kesitler incelenmiş ve anatomik karakterler karşılaştırmalı olarak tabloda verilmiştir. Türlerin 
anatomik deskripsiyonları çıkarılarak fotoğraflarla anatomik yapısı aydınlatılmıştır. Ayrıca hücre 
ve dokuların mikro anatomik ölçümleri de hesaplanmıştır. Mikromorfolojik çalışmalarda gövde ve 
yaprakların trikom yapısından elde edilen veriler tablo halinde karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

Sonuç: Araştırma sonucunda taksonlar arasında gövde anatomik kesitlerinde göze çarpan önemli 
bir farklılığa rastlanmamıştır. Yaprak enine ve yüzeysel kesitlerinde, mezofil tabakasının izolateral, 
yüzeysel kesitlerde stoma tipinin anomositik yada anizositik ve epidermis hücreleri ile aynı 
seviyede (amfistomatik) olduğu belirlenmiştir. Chrysophthalmum guenerii ve C. montanum’un orta 
damar bölgesinde adaksiyal yüzeyinde dışa doğru bombeleşmenin olduğu fakat C. dichotoma’nın 
adaksiyal yüzeyinin hemen hemen düz olduğu görülmüştür. Mikroanatomik çalışmalarda trikom 
tipinin tek veya çok hücreli, basit, dallanmamış örtü tüyleri ile kapitat ve peltat salgı tüyleri içerdiği 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Asteraceae, Chrysophthalmum, Anatomi, Gövde,Yaprak
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Amaç: Çalışmamızda Uşak Eşme ilçesi Dervişli Köyü civarından toplanan Cyclamen mirabile 
Hildebrd türünün morfoloji ve anatomisinin ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Uşak ili Eşme ilçesi Dervişli Köyü civarından toplanan C. 
mirabile bireyleri oluşturmaktadır. Bitkinin taze örnekleri morfolojik ölçümler ve türün teşhisi için 
kullanılmıştır. Bu ölçümlerin sonuçları Davis’in ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. 

Anatomik çalışmalar için bitki örnekleri %70’lik alkolde fikse edilmiştir. Kök, gövde ve yaprak 
enine kesitleri parafin metodu kullanılarak hazırlanmıştır. 15–20µm kalınlıktaki enine kesitler rotary 
mikrotom yardımıyla alınmıştır. Kesitler Safranin-fastgreen ikili boyama serisinde boyanmıştır 
ve Leica marka kameralı mikroskop ile fotoğraflandıktan sonra mikrometrik oküler ile ölçümler 
yapılıp minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca türün 
orijinal çizimleri de yapılarak karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Cyclamen mirabile, Primulaceae familyasına ait yumrulu endemik bir bitkidir. 
Türkiye’de yayılış gösteren 15 taksonu mevcuttur. Çalışmamızda bu taksonlardan Türkiye’de 
yayılış gösteren C. mirabile türünün morfolojik ve anatomik özellikleri araştırılmıştır. Yaprak 
sapları ve yaprakların alt kısımları pembemsi veya koyu kırmızı bir renge sahiptir. Yaprakların 
kenarları dişli bir yapıdadır.


