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miktardaki sferokristal ve epiderma altındaki 
hipoderma karakteristiktir. Teucrium orientale L. 
var. orientale’de ise yapraklar amfistomatik olup ne 
epidermal hücrelerde sferokristal ne de epiderma 
altında hipoderma bulunmamaktadır. Taramalı 
elektron mikroskobu (SEM) ile yapılan 
çalışmalarından elde edilen sonuçlar, nutlet 
mikromorfolojisinin iki taksonda farklılar 
gösterdiğini ortaya koymuştur. Her iki taksonda da 
nutlet yüzeyleri retikulat olup glandular ve 
eglandular tüylere rastlanmaktadır. Bununla 
beraber, T. creticum’da nutletlerin dorsal 
yüzeylerinin 3/4’ü uzunlukları 90-500 µm olan 
pürüzsüz yüzeyli eglandular tüylerle örtülmüş iken, 
Teucrium orientale L. var. orientale’de nutletlerin 
sadece kenar kısımlarda 20-60 µm uzunluğunda 
skabrit çıkıntılı eglandular tüylere rastlanmaktadır. 
Ayrıca T. creticum nutletlerindeki glandular tüyler 
peltat iken, Teucrium orientale L. var. orientale 
nutletlerindeki glandular tüyler kapitattır.  
 
Anahtar Kelimeler: Teucrium creticum, Teucrium 
orientale L. var. orientale, anatomi, 
micromorfoloji, taksonomi, Lamiaceae  
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Bu çalışma ile Türkiye’de yayılış gösteren 
Onosma circinnatum H. Riedl, Onosma liparioides 
DC. ve Onosma bornmuelleri Hausskn türleri 
gövde ve yaprak anatomileri yönünden mukayeseli 
olarak incelenmiştir. İncelenen türlerin gövdeleri 
anatomik bakımdan genel olarak birbirine benzer; 
gövdede iletim demetleri kesintisiz bir kuşak 
oluşturacak şekilde yer almıştır. Yaprak 
anatomilerinde türler arasında bazı farklar tespit 
edilmiştir. Yapraklarda stomalar üst ve alt 
epidermiste yer almış (amfistomatik) ve stomalar 
anizositik tiptedir. Yaprak mezofilinde palizat ve 
sünger parankiması ayırımı belirgin ve 
ekvifasiyaldır. Bu dokuların sıra sayısı ve ebatları 
türler arasında değişmektedir. Yapraklardaki 
tüylerin özellikleri ve yoğunlukları taksonlar 
arasında farklılık göstermektedir. İncelenen 3 
Onosma türünün yaprak ve gövde anatomilerindeki 

farklılıklar bunların morfolojik özelliklerini 
destekleyici niteliktedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Onosma L., anatomi, Doğu 
Karadeniz   
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Bakır (Cu),bitki büyümesinde ve çeşitli 
biyokimyasal işlevlerde yer almasına rağmen 
yüksek konsantrasyonlarda güçlü fitotoksik etkiler 
gösteren bir elementtir ve bitki dokularında aşırı 
biriktiği zaman çimlenmenin gerilemesi; azot ve 
protein metabolizmasının olumsuz etkilenmesi; 
klorofilin yıkımına bağlı olarak fotosentetik 
fonksiyonların yavaşlaması; solunumun inhibe 
olması gibi canlılıkla ilgili çeşitli fizyolojik 
işlevlerin değişmesine sebep olmaktadır. Bakır, 
birçok serbest oksijen türünün oluşumu için de 
etkili bir katalizördür. Özellikle Fenton ve Haber-
Weiss reaksiyonları sonucu oluşan peroksi ve 
alkoksi radikallerinin artan konsantrasyonları da 
hücrelerde oksidan strese yol açmaktadır. Bu 
çalışmada, kontrol, 50, 100, 250, 500, 1000 ve 1500 
µM konsantrasyonlarında CuSO4.5H2O uygulanan 
mısır tohumlarının çimlenmesi, fidelerin büyümesi 
ve gelişmesi; klorofil, karotinoid, antosiyanin 
pigmentleri ile prolin ve protein içeriği; çeşitli 
antioksidan bileşiklerin (askorbat, glutatyon, vb.) 
miktarı; antosiyanin biyosentezinde rol alan 
fenilalanin amonyak liyaz (PAL) enziminin yanı 
sıra superoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), 
askorbat peroksidaz (APX), guaiakol peroksidaz 
(GuPX), glutatyon redüktaz (GR) gibi antioksidan 
enzimlerin aktiviteleri ile lipit peroksidasyonu 
sonucu membran yapısında görülen değişimler 
uygun metotlar kullanılarak tayin edilmiştir. 
Deneyler perlit içeren plastik kaplarda 25 ºC 
sıcaklık, 16 saat aydınlık 8 saat karanlık 
fotoperiyotta, kontrollü çevresel koşullar altında, 8 
gün yetiştirilen fidelerde sürdürülmüştür. İyi 
gelişmiş fideler seçilerek hidroponik kültüre 
aktarılmış ve 7 gün boyunca aynı Cu serilerine 
maruz bırakılmıştır. Üçüncü yaprağın açılma 
evresinde, 15 günlük bitkiler, hasat edilerek 
fizyolojik ve biyokimyasal analizleri yapılmıştır. 
Cu iyonlarının mısır fidelerinin köklerinde, gövde 
ve yapraklarından daha fazla birikim gösterdiği ve 
önemli bazı metabolik işlevleri engelleyerek 
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bitkilerin büyüme ve gelişmesini yavaşlattığı 
belirlenmiştir. Toksik Cu konsantrasyonlarında; 
cücelik, yapraklarda klorosis, nekrosis ve senesens 
ile köklerde kırmızı-kahverengi renk oluşumu gibi 
gözle görülür belirtiler saptanmıştır. Büyümedeki 
gerilemenin köklerde, gövde ve yapraklara göre 
daha belirgin olduğu gözlemlenmiş; buna bağlı 
olarak, kontrol ile karşılaştırıldığında, oransal su 
içeriğinde değişimler, lipit peroksidasyonu ve 
membran permeabilitesinin artışına dayanan 
hücrelerden iyon sızmasının yanı sıra  protein, 
klorofil ve karotinoid yıkımına karşın antosiyanin, 
total fenolik içeriği ve PAL aktivitesinin belirgin bir 
şekilde teşvik edildiği tespit edilmiştir. Aşırı bakırın 
ayrıca prolin gibi koruyucu organik bileşiklerin 
birikimini indükleyerek osmotik dengenin 
sağlanmasını indüklemiştir. Bitkiler Cu’a bağlı 
oksidan strese karşı enzimatik ve enzimatik 
olmayan antioksidan sistemlerinde değişiklikler 
yaparak yanıt oluşturmuşlardır. Toksik dozlardaki 
Cu’a maruz kalmış fideler yüksek düzeylerde H2O2 
üretmiş ve Cu’a bağlı fitotoksisitenin oksidan 
stresten kaynaklandığını gösterir şekilde, ilgili 
antioksidan enzimlerde değişimler belirlenmiştir. 
Yüksek Cu konsantrasyonlarında, H2O2’in artışına 
AsA, GSH içeriği ile CAT, APX aktivitelerindeki 
azalmalar eşlik ederken; bunun aksine, DHA, 
GSSG içerikleri ile SOD, GuPX ve GR 
aktivitelerinde ilerleyen artışlar olduğu 
kaydedilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Cu, fitotoksisite, antioksidan, 
pigment içeriği,   
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Thymus argaeus’un metanol, 

diklorometan, hekzan, kloroform, aseton 
ekstraktları ve uçucu yağı için in vitro 
antimikrobiyal aktivitesi (beş adet gram- pazitif, iki 
adet gram-negatif bakteri ve iki adet Candida 
albicans suşlarında) test edilmiştir. Uçucu yağın 
GC-MS analizi sonucunda bileşenlerin %99.8’ni 
oluşturan 57 bileşik tanımlanmıştır. Başlıca 
bileşenleri şunlardır: Nerol % 15.407, linalool 
butanoate %12.151, linalool % 10.535, cymene % 
8.332. Hekzan, diklorometan ve kloroform 
ekstraktlarının (1–4 mg/disk) aktiviteleri metanol ve 

aseton ekstraklarınınkinden daha etkili 
bulunmuştur. Uçucu yağın disk difüzyon ve MIC 
değerleri belirlenmiştir. Thymus argaeus’un organik 
ekstrakt ve uçucu yağlarının antimikrobiyal 
aktivitesini ilk kez rapor edilmektedir. 

   
Anahtar Kelimeler: Uçucu yağ, antimikrobiyal 
aktivite, Thymus argaeus  
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Thymus sipyleus subsp. rosulans, Metanol, 
diklorometan, hekzan, kloroform, aseton ve uçucu 
yağ ekstraktları için in vitro antimikrobiyal 
aktivitesi (beş adet gram- pazitif, iki adet gram-
negatif bakteri ve iki Candida albicans suşlarında) 
test edilmiştir. Uçucu yağın GC-MS analizi 
sonucunda bileşenlerin %99.8’ni oluşturan 39 
bileşik tanımlanmıştır. Başlıca bileşenleri Cymene 
% 19.920, Terpinene % 8.003, Thymol % 13.220, 
Carvacrol % 35.327 dir. Hekzan, diklorometan ve 
kloroform ekstraktları (1-4 mg/disk) aktiviteleri 
metanol ve aseton ekstraklarından daha etkili 
bulunmuştur. Uçucu yağın disk difüzyon ve MIC 
değerleri belirlenmiştir. Thymus sipyleus subsp. 
rosulans’ın organik ekstraktının antimikrobiyal 
aktivitesi ilk kez rapor edilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Organik ekstrakt, uçucu yağ, 
antimikrobiyal aktivite, Thymus sipyleus subsp. 
rosulans  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


