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negatif basınçta fonksiyonunu kaybettikleri 
saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: C4 fotosentezi, su kullanma 
verimliliği, bitki hidrolik iletimi, ksilem verimliliği, 
ksilem kırılganlığı   
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Nepeta nuda L. subsp. nuda Bitkisinin Kimyasal 

Kompozisyonu 

İdris ARSLAN, Ali ÇELİK 
Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Denizli 
iarslan@pau.edu.tr 

 
Yaptığımız çalışmada Nepeta nuda L. 

subsp. nuda’nın 2006 Haziran ayında Denizli 
Maynum Dağ’ından toplanan örneklerinin uçucu 
yağ içerikleri ilk kez ortaya konulmuştur. Bitkinin 
toprak üstü kısımları  kurutularak Clevenger-Type 
tipi kullanılarak distilasyon işlemi 
yapılmıştır.Gerekli olan yağ gaz kromatografi mass 
spektroskopi (GC-MS) ile yapılmıştır.Analizin 
sonucu olarak, Nepeta nuda subsp. nuda yağ 
içeriğinde en fazla, bir sesquiterpen grubu olan 
caryophyllene (25.34 %) bulundurmaktadır.. Diğer 
komponentler ise beta-bisabolene (24.25 %), trans-
beta-farnesene (19.43 %), beta-sesquiphellandrene 
(14.67 %), alpha-humulen (5.43 %), alpha-copaene 
(4.13 %), delta-cadinene (2.59 %), beta-bourboene 
(1.52 %), pregeijerene (1.22 %), 1,8 cineole (0.30 
%), trans-chrysanthemal (0.00 %) ve 
tanımlanamayan (0.42 %)’dır. Nepetalactone 
Nepeta türlerinin yağ içeriklerinin ortak 
komponenti olmasına rağmen  Nepeta nuda subsp. 
nuda’da bulunmamaktadır. Ayrıca bitki üzerinde 
yapılan başka bir çalışma sonucunda Nepeta nuda 
subsp. nuda’nın yağının antimikrobiyal etkiye sahip 
olduğu tespit edillmiştir. Bitkinin yağ içeriği diğer 
Nepeta türlerinin yağ içerikleriyle karşılaştırılmıştır.  
 
 
 Anahtar Kelimeler :  Nepeta nuda L. ssp. nuda, 
uçucu yağ içeriği, GC/MS, caryophyllene  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PB 258 
 
Vicia faba Bitkisinde Kadmiyum Uygulamasına 

Bağlı Olarak H2O2, Lipid Peroksidasyonu ve 
Kardeş Kromatid Değişimi Arasındaki İlişki 

Serpil ÜNYAYAR, Ayla ÇELİK, Ayşin GÜZEL 
DEĞER, Sertan ÇEVİK, F.Özlem ÇEKİÇ 

Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
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Su ve karasal ekosisteme atılan ağır 

metaller toprağa karışarak biriktiğinden bitkilerin 
verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Çalışmamızda 50, 100 ve 200 µM CdNO3 içeren 
Hoagland kültür çözeltisinde yetiştirilen Vicia faba 
bitkisinde H2O2, lipid peroksidasyonu ve kardeş 
kromatid değişimleri (KKD) incelenerek 
kadmiyumun (Cd+2) bazı fizyolojik ve genotoksik 
etkileri ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonucunda, 
H2O2 miktarı kök ve yaprak dokularında kadmiyum 
konsantrasyonuna bağlı olarak belirgin bir artış 
göstermiştir. Yaprak hücre membranlarındaki lipid 
peroksidasyonu malondialdehit (MDA) 
konsantrasyonu ölçülerek belirlenmiştir. MDA 
içeriği de Cd konsantrasyonuna bağlı olarak bir 
artış göstermiştir. Özellikle 200 µM CdNO3’da bu 
değerin belirgin bir şekilde arttığı belirlenmiştir. 
Cd’un genotoksik etkisini incelemek için uygulanan 
KKD çalışmasında da Cd konsantrasyonuna bağlı 
olarak artış olduğu gözlenmiştir. Cd’a bağlı olarak 
H2O2 üretildiği ve hücrelerde membran 
bütünlüğünün bozulduğu söylenebilir. Buna bağlı 
olarak kromozomlarda kırıklar meydana gelerek 
KKD’nin meydana geldiği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Vicia, kardeş kromatid 
değişimi, lipid peroksidasyonu, kadmiyum  
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Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Sesamum 
indicum L. Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine 

Etkilerinin Belirlenmesi 

Şule BULAMA, Güven GÖRK 
Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Kötekli, Muğla 
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Bu çalışmada Sesamum indicum’a ait 3 

çeşit tohum üzerine 5 doz tuz konsantrasyonu 
uygulanmış ve çimlenme üzerine etkisi 
gözlenmiştir. Petri kaplarına yerleştirilen kurutma 
kağıdı üzerine belli sayıda susam tohumu konmuş 
ve farklı konsantrasyonlarda hazırlanmış olan 
çözeltiler (kontrol 50, 100, 150, 200, 250 mmol) 
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uygulanmıştır. Tuz konsantrasyonunun oranı 
arttıkça çimlenme oranının düştüğü çimlenen 
tohumlarınsa yine konsantrasyon yoğunluğu 
arttıkça boyca gelişimlerinin olumsuz yönde 
etkilendiği gözlemlenmiştir. Çimlenme oranı 
bakımından en iyi sonuç kontrol grubu 
tohumlarından elde edilmiştir. 3 çeşit tohumun 
gelişimi karşılaştırılmış ve aralarındaki bu 
değerlendirmeye göre tuza tolerant ve tuza sensitive 
çeşitler belirlenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Sesamum indicum, tuz stresi, 
çimlenme 
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Tohumlarda Uzun Süreli Doğal Yaşlanmanın 
Antioksidatif Aktivitede Meydana Getirdiği 

Değişmeler 
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 Bu çalışmada doğal yaşlanma sürecinin 
tohumlarda antioksidatif aktivitede meydana 
getirdiği değişmeler araştırılmıştır. Bu amaçla kırk 
yıllık yaşlı yonca (Medicago sativa), çayır üçgülü 
(Trifolium repens) ve aküçgül (Trifolium pratense) 
tohumlarındaki katalaz (CAT), peroksidaz (POD), 
süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktiviteleri ve 
H2O2 miktarında meydana gelen değişimler 
belirlenmiştir. Kontrol için 2006 yılında hasat 
edilen bitki tohumları kullanılmıştır.  
 Kırk yıllık yaşlı ve genç tohumlardan 0,1 g 
alınarak fosfat tamponunda (pH: 6,5) homojenize 
edilmiş ve elde edilen ekstrakt santrifüjlenmiştir. 
Santrifüjlemeyle üstte kalan faz antioksidan 
enzimlerin kaynağı olarak kullanılmıştır.   
 Genel olarak her üç tohumda yaşlanmanın 
CAT ve POD aktiviteleri ile H2O2 miktarını 
azalttığı, SOD aktivitesini ise artırdığı 
belirlenmiştir. Yaşlı tohumlarda diğer enzimlere 
nazaran özellikle katalaz aktivitesinin, yaşlanma ile 
çarpıcı bir şekilde düştüğü ve bu nedenle 
yaşlanmada katalaz eksikliğinin önemli bir rol 
oynadığı düşünülmektedir.  
  
Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, tohum, antioksidan 
enzimler, yonca, çayır üçgülü, aküçgül.  
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Scorzonera kotschyi Boiss. ve Scorzonera 
tomentosa L. (Asteraceae) Taksonları Üzerine 

Karyolojik Bir Çalışma 
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 Scorzonera L. (Asteraceae) cinsi dünyada 
yaklaşık 160 türle ve ülkemizde ise 47 türle temsil 
edilmektedir. Bu araştırmada, Türkiye’de doğal 
olarak yetişen Scorzonera kotschyi Boiss. ve 
Scorzonera tomentosa L. türleri karyolojik yönden  
çalışılmıştır. S. tomentosa türü ise ülkemiz için 
endemiktir. S. kotschyi ve S. tomentosa 
taksonlarının mitotik metafaz kromozom sayıları ilk 
defa tespit edilmiş ve karyotip analizleri yapılmıştır. 
Somatik kromozom sayıları her iki takson için 
2n=12 olarak gözlenmiştir. Bu taksonların temel 
kromozom sayısı n = 6 olarak belirlenmiştir. 
Taksonların kromozom morfolojileri S. kotschyi 
türünde 5m + 1sm, S. tomentosa türünde ise 3m + 
3sm olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu türlerin 
kromozom kol ve sentromer indeksleri, oransal 
boyları hesaplanarak kromozom morfolojileri tespit 
edilmiş ve idiyogramları Görüntü Analiz Sistemi 
(IAS) ile çizilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler:  Scorzonera, Compositae, 
kromozom sayısı, karyotip  
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Kuraklık Stresi Altındaki Ctenanthe setosa’da 
Yaprak Kıvrılması Esnasında Meydana Gelen 

Anatomik Değişikliklerin İncelenmesi 
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Bu çalışmada kuraklık stresine toleranslı 
olduğu ve bunu bariz bir yaprak kıvrılma 
mekanizmasıyla gerçekleştirdiği bilinen Ctenanthe 
setosa bitkisi seçilmiştir. Bu çalışmadaki amaç 
strese cevap olarak oluşan yaprak kıvrılması 
esnasında yaprakta meydana gelen anatomik 
değişiklikleri belirlemek ve bu kıvrılma 
mekanizmasını hangi hücrelerin nasıl sağladığını 


