
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

433

mays. We have also identified the protein secondary structural changes upon roundup treatment by 
analyzing Amid I band. 

Conclusion: Light micrographs showed anatomical damages such as unclear vascular tissue, 
unclear epidermis layer, and cell deformations. Each concentration of glyphosate caused severe 
toxic effects on Zea mays cells and the strongest toxic effect was observed at the concentration 
level of 1.6%. Besides this, based on FTIR spectral data we monitored roundup-induced molecular 
alterations on Z. mays. 
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Amaç: Antalya, Elazığ, Konya, Muğla ve Zonguldak yörelerinden toplanan Centaurea L. cinsine 
ait 8 türe parafin metodu uygulayarak, cinsin sistematiğinde önemli bir ölçüt olan kök ve gövde 
anatomilerindeki farklılık ve benzerlikler belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Antalya, Elazığ, Konya, Muğla ve Zonguldak yörelerinden 
toplanan 8 Centaurea türü oluşturmaktadır. Taze olarak toplanan örneklerin bir kısmı kurutularak 
herbaryumlarda teşhisleri yapılmış, bir kısmı ise anatomik incelemeler için %70’lik alkol içerisinde 
saklanmıştır. 

Bitki örneklerinin kök ve gövde kısımları küçük parçalara ayrılarak %70’lik alkol bulunan numune 
kaplarına konulmuştur. Materyallere parafin metodu uygulanarak Thermo-Shandon Marka Döner 
Kollu Mikrotomla enine kesitler alınmıştır. Lamlara yapıştırılan kesitler safranin-fast green ile 
boyanmıştır. Lamlar entellan kulanılarak lamelle kapatılmıştır. Kesitler ışık mikroskobunda 
incelenerek ölçümleri yapılmış ve fotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: Bu çalışmada, Centaurea L. cinsinin dört seksiyonunda bulunan [Acrocentron (Cass.) 
DC., Acrolophus (Cass.) DC., Cheirolephis (Boiss.) O. Hoffm., Phalolephis (Cass.) DC.] sekiz 
endemik taksonun [Centaurea cadmea Boiss subsp. pontica Wagenitz ex Y.B. Köse et Ocak, C. 
cariensis Boiss. subsp. cariensis, C. cariensis Boiss. subsp. longipapposa Wagenitz, C. cariensis 
Boiss. subsp. maculiceps (O. Schwarz) Wagenitz, C. cariensis Boiss. subsp. microlepis (Boiss.) 
Wagenitz, C. cariensis Boiss. subsp. niveatomentosa (Hub.-Mor.) Wagenitz, C. elazigensis Kaya 
& Vural, C. kotschyi (Boiss. & Heldr.) Hayek var. decumbens Wagenitz] kök ve gövde anatomileri 
karşılaştırmalı olarak ışık mikroskobunda incelenmiştir. 
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Sonuç: C. kotschyi var. decumbens ve C. cariensis subsp. microlepis’te kök korteksinde salgı 
kanalları mevcuttur, diğerlerinde yoktur. Trahe hücrelerinin teğetsel çapı en büyük olan C. 
elazigensis, en küçük olan C. kotschyi var. decumbens’tir. Gövde şekli C. elazigensis’te yuvarlak ve 
girintili çıkıntılı iken diğer türlerde beşgendir. Gövde çapı en büyük olan C. elazigensis, en küçük 
olan C. cariensis subsp. longipapposa’dır. C. kotschyi var. decumbens’in gövdesinde klorenkima 
dokusu yoktur. Gövdede iletim demeti tipi C. kotschyi var. decumbens’te açık kollateral, diğer 
taksonlarda açık bikollateraldir. C. cariensis subsp. maculiceps’in gövdesinde büyük iletim 
demetlerinin boyları diğerlerinden daha büyüktür. Gövdede trahe hücrelerinin teğetsel çapı en 
büyük olan C. cariensis subsp. cariensis, en küçük olan C. cadmea subsp. pontica’dır. 

Anahtar Kelimeler: Centaurea, kök anatomisi, gövde anatomisi.

Teşekkür: Bu araştırma Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 
Başkanlığı (Proje Kod No: 2009-13-06-03) tarafından desteklenmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada, endemik Inula helenium L. subsp. orgyalis (Boiss.) Grierson alttürünün kök, 
gövde ve yaprak anatomik özellikleri incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyalini teşkil eden bitki örnekleri, 2010 yılı Temmuz 
ayında Amasya’dan toplanmıştır. Toplanan örneklerden bir kısmı kurutularak herbaryum materyali 
haline getirilmiş, bir kısmı ise anatomik incelemeler için %70’lik alkolde fikse edilmiştir. 

Anatomik incelemeler için, kök, gövde ve yapraklardan enine kesitler alınmıştır. Ayrıca yapraktan 
yüzeysel kesitler de alınmış ve stoma tipi, sayısı ve büyüklüğü tespit edilmiştir. 

Kesitler Nikon marka ışık mikroskobunda incelenerek, Nikon Coolpix P5100 marka dijital fotoğraf 
makinası ile fotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: Genel olarak kökte en dışta periderm bulunmaktadır. Korteksin dış tabakalarında 
çok sayıda salgı kanalları yer almaktadır. Merkezi kısım tamamen metaksilem elemanlarından 
oluşmaktadır. Gövdede ise, epidermis çok sayıda, çok hücreli uzun tüylerle kaplıdır. Epidermisin 
altında farklı kalınlığa sahip kollenkima yer almaktadır. Floem sklerenkiması oldukça belirgindir. 
Öz bölgesi ise parenkimatiktir. Yaprak anatomik kesitlerinde, mezofilin homojen görünüşlü 
ve yaprakların hipostomatik tipte olduğu tespit edilmiştir. Yapraklar anomositik tip stomalara 
sahiptir. Yaprak epiderması üzerinde de çok sayıda, çok hücreli tüyler mevcuttur. İletim demetleri 
sklerenkimatik hücrelerden oluşan bir kınla kuşatılmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada endemik olan I. helenium subsp. orgyalis alttürünün anatomisi incelenerek 
ortaya çıkarılmıştır. Asteraceae familyasına özgü anatomik özellikler, bu alttürde de karakteristik 
olarak belirlenmiş, kök korteksinde yer alan çok sayıdaki salgı kanallarının oldukça dikkat çekici 
olduğu tespit edilmiştir.


