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Gereç ve Yöntemler: Bitki gelişiminin 21. gününde yapılan toksisite denemeleri sonucunda 
belirlenen dozlarda (0.8-72 mM) püskürtme yoluyla çimlenme sonrası (postemergens) herbisit 
uygulanmıştır. Uygulama yapılan gruplardan 1., 5., 10. ve 15. günlerde örnekler alınarak analizler 
yapılmıştır. Peroksidaz tayini Mac Adam ve ark. (1992)’a göre, askorbat peroksidaz tayini Nakano 
ve Asada (1981) ve Cakmak (1994)’a göre ve total fenolik analizi Slinkard ve ark. (1977) ve 
Chandler ve ark. (1983)’e göre yapılmıştır.

Bulgular: Düşük konsantrasyonlarda herbisit uygulaması guaiacol peroksidaz ve askorbat 
peroksidaz aktivitesini arttırırken yüksek dozlarda herbisit uygulaması enzim aktivitesinde azalmaya 
neden olmuştur. Total fenolik içeriği peroksidaz aktivitesi ile ters orantılı olarak değişmiştir. Düşük 
konsantrasyonlarda herbisit uygulaması total fenolik içeriğinde azalmaya sebep olurken yüksek 
dozlarda herbisit uygulaması total fenolik içeriğini arttırmıştır.

Sonuç: Bulgularımız neticesinde flurokloridonun V. sativa’da önemli fitotoksik etkiye sahip olduğu 
saptanmıştır. Fitotoksik etkilerin değerlendirilmesinde guaiacol peroksidaz, askorbat peroksidaz ve 
total fenolik içeriği önemli biyobelirteçler olarak görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Guaiacol peroksidaz, askorbat peroksidaz, total fenolik içeriği, Vicia sativa

Teşekkür: Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 2010-115 nolu 
proje ile desteklenmiştir.
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Türkiye İçin Endemik Bazı Centaurea (Asteraceae)
Türlerinin XRF Yöntemiyle Elementel Analizi
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Amaç: Eczacılık açısından yararlı olan ve daha ileri araştırmaların da çalışmaya değer olduğu 
Centaurea L. genusundan Türkiye için endemik olan C. calolepis Boiss., C. lydia Boiss. ve endemik 
olmayan C. polyclada DC. türlerinden hazırlanan bitkisel materyallerde XRF (X-ışını Floresans 
Spektrometresi) kullanılarak elementel kimyasal analizi gerçekleştirilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Bitkisel materyallerimizden C. calolepis Antalya Elmalı ilçesinden, C. 
lydia İzmir ili Kemalpaşa ilçesi Ulucak beldesinden ve C. polyclada İzmir ili Bayındır ilçesine 
bağlı Ovacık beldesinden toplanıp etiketlenerek laboratuvara getirilerek teşhis edilmiştir. 

Yaptığımız ön çalışma niteliğindeki bu araştırmada tıbbi kullanım potansiyelleri olan Centaurea 
türlerinden hazırladığımız bitkisel materyallerin toz örneğinin yanı sıra yine bitkisel materyalden 
infüzyon şeklinde hazırlanan su ekstresinde eser element içeriği tayin edilmiştir. Centaurea 
calolepis, C. lydia ve C. polyclada bitkisel materyalleri değirmende toz edilmek suretiyle drog 
tozları ve drog tozlarından da infüzyon yöntemiyle su ekstreleri hazırlanmıştır. Hazırlanan 
bitkisel materyallerin drog tozundan 1 g, infüzyon yöntemiyle hazırlanan su ekstrelerinden 0.01 g 
tartılan örneklerin XRF (X-ışını Floresans Spektrometresi) yöntemiyle elementel kimyasal analizi 
gerçekleştirilmiştir. Böylece bu bitkilerdeki elementlerin %değerleri belirlenmiştir. 
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Bulgular: Centaurea calolepis bitkisel materyalinden değirmende toz edilmek suretiyle hazırlanan 
drog tozunda, su ekstresine kıyasla, magnezyum, alüminyum, silikon, fosfor, sülfür, kalsiyum ve 
demir gibi elementlerin daha yüksek oranlarda bulunduğu ancak liyofilize halde su ekstresinin 
de sodyum, klor, potasyum ve çinko içeriği bakımından toz edilmiş bitki örneğine nazaran daha 
yüksek oranda olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada, Centaurea türlerinin bitkisel materyallerinde, 
tablolar halinde periyodik cetvelde sodyumdan uranyuma kadar olan tüm elementlerin %değerleri 
karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Örneğin sodyum ve potasyum içeriği birbirine yakın yüzdelerde 
bulunurken, C. calolepis toz droğunda kalsiyum içeriğinin %2.549, C. lydia (%1.593) ve C. 
polyclada (%0.6606) toz örneklerinden daha yüksek oranda tespit edilmiştir.

Sonuç: Manganez, demir, bakır, çinko ve selenyum gibi elementler insan sağlığında önemli 
fonksiyonlarda rol alırlar. Bu eser elementlerin eksikliği çeşitli patolojik durumlara neden olabilir. 
Yetersiz beslenme ve besinlerden yetersiz biyoyararlanım nedeniyle bazı gıda destekleri içinde bu 
eser elementleri takviye edilmiş olarak görmek mümkündür. Örneğin kemik gelişimi, aminoasit, 
lipit ve karbonhidrat metabolizmasında rol alan manganez, protein metabolizmasında yer alan 
demir, konnektif doku ve kemik gelişimi için gerekli olan bakır, enzim aktivitelerinde yer alan 
çinko, önemli antioksidan vazife üstlenen selenyum miktarları da bitkisel materyallerde eser 
miktarlarda bile olsa tayin edilmelidir ve ister gıdai ister tıbbi amaçlar için olsun metabolizma 
üzerindeki çeşitli biyoyararlanımları ve toksisiteleri izlenmelidir. Yaptığımız araştırmada liyofilize 
edilmiş C. calolepis su ekstresinde manganez ve demir oranı %0.01027 ve %0.00759 bulunurken, 
bitki tozunda bu oranlar manganez için %0.02560, demir için ise %0.1317 olarak saptanmıştır. 
Bakır ve çinko içeriği açısından bitkinin su ekstresi daha zengin içerikli olup sırasıyla %0.0735 ve 
%0.2409 oranlarında saptanmıştır. Selenyum miktarı hem toz hem de su ekstresinde %0.0001’in 
altında hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Centaurea lydia, C. calolepis, C. polyclada, XRF (X-ışını Floresans 
Spektrometresi)

Teşekkür: Çalışmalarımızın yürütülmesine olanak sağlayan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Malzeme Araştırma Merkezi’ne çok teşekkür ederiz. 
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Domates (Lycopersicon esculentum, Solanaceae) Yapraklarında 
Kadmiyum Stresine Karşı Salisilik Asitin Etkisinin Fizyolojik 
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Amaç: Bu çalışmada domates (Lycopersicon esculentum) bitkisinin yapraklarında oksidatif hasara 
neden olan kadmiyum (CdCl

2
) stresine karşı salisilik asitin (SA) prolin ve nişasta, klorofil a-b gibi 

fizyolojik parametreler üzerine etkisi incelenmiştir. 

Gereç ve Yöntemler: Domates bitkisine ait tohumların yüzeysel sterilizasyonu yapılmıştır. 
Tohumlar çimlenmeye bırakıldıktan sonra sera şartlarında geliştirilen fideler 2-3 yapraklı evreye 


