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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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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 
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geldiklerinde saksılarda seyreltme yapılmıştır. 7-8 yapraklı evreye erişen fideler su kültürüne 
alınmıştır. 7-8 yapraklı fideler üç gün süresince 40,100, 200 µM CdCl

2 
ve 40µM CdCl

2 
+0.5 M 

SA, 100µM CdCl
2 

+0.5 M SA, 200 µM CdCl
2
+0.5 M SA uygulamalarına maruz bırakılmıştır. 

Deneylerimizde kontrol grubu olarak, 1/2 oranında sulandırılmış Hoagland çözeltisi kullanılmıştır. 
Uygulamaların 1. ve 3. günlerinde örnekler alınmış ve analize kadar -80°C’ta saklanmıştır. Serbest 
prolin miktarı Bates ve ark.’na (1973) göre belirlenmiştir. Klorofil ekstraksiyonu ve miktar tayini 
Porra ve ark.’a (1989) göre yapılmıştır. Nişasta miktarı Hahloul and Kleinberg’e (1972) göre 
belirlenmiştir. 

Bulgular: Tüm uygulamaların 1.gününde kontrol grubuyla karşılaştırıldığında prolin ve nişasta 
miktarında artış tespit edilmiştir. En fazla prolin ve nişasta artışı ise 100µM CdCl

2
+0.5M SA 

uygulamasında saptanmıştır. Buna karşın 40, 100, 200 µM CdCl
2 

uygulamalarında kontrole 
göre klorofil a miktarında belirgin bir azalma tespit edilmiştir. Fakat 100µM CdCl

2
+0.5M 

SA ve 200µM CdCl
2
+0.5M SA uygulamasında klorofil a ve b miktarı tek başına uygulanan 

kadmiyum konsantrasyonlarına göre artış göstermiştir. Uygulamanın 3. gününde kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında sadece 40µM CdCl

2
, 200µM CdCl

2 
ve 200µM CdCl

2
+0.5M SA uygulamalarında 

prolin miktarı artış göstermiştir. Buna karşın tüm uygulamalarda hem nişasta hem de klorofil a ve b 
miktarında genel olarak bir azalma tespit edilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Uygulamanın 1.gününde 0.5 M SA’in bitkinin 100µM’lık
 
kadmiyum (CdCl

2
) 

stresine toleransının artmasına olumlu etkisinin olduğu tespit edilirken, uygulamanın 3. gününde 
aynı etki saptanamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadmiyum, klorofil, nişasta, prolin, salisilik asit
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Amaç: Peganum harmala L. bitki su ekstraktının Triticum vulgare L. ve Portulaca oleracea L. 
bitki tohumlarının çimlenmeleri üzerine etkileri araştırılarak, Peganum harmala (üzerlik) bitkisinin 
allelopatik potansiyeli ve doğal bir herbisit olarak kullanılabilirliği belirlenmeye çalışılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Van; Van kalesi arkası, 38˚30′05′′ K, 43˚20′25′′ D ve 1670 m. rakımda 
yetişen Peganum harmala bitkisi vejetasyon döneminde belirtilen lokaliteden toplanmıştır. Toplanan 
bitkiler ön denemeler için laboratuvar ortamına getirilerek çalışmaya hazır hale getirilmiştir. 

Çalışmanın ilk aşamasında, Peganum harmala bitkisinin %2, %4, %6 ve %8’lik konsantrasyondaki 
su ekstraktları hedef tohumlara (T. vulgare ve P. oleracea) uygulanarak, tohumlar çimlenme 
ortamlarına alınmıştır. 1 gün sonra çimlenme ortamına bırakılan tohumların bir kısmı alınarak 


