
      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
475

Boiss. and Heldr. ex Kotschy. (Kasnak Meşesi) 
üzerinden toplanan likenler incelenmiş, 22 yapraksı, 
17 kabuksu ve 11 dalsı olmak üzere toplam 50 liken 
taksonu belirlenmiştir. Tespit edilen taksonların 
tamamı çalışma alanından ilk kez kaydedilmiştir. 
Bu taksonlardan 34 tanesi Isparta ili için yeni 
kayıttır.  
 
Anahtar Kelimeler: Liken, Quercus vulcanica, 
Isparta, Türkiye  
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Türkiye Florası ve son yayınlara göre 

Senecio L. cinsi Türkiye’de 52 takson ile temsil 
edilmektedir (43 tür, 3 alttür ve 6 varyete). Bu 
taksonlardan 21’i Türkiye için endemiktir ve cinsin 
endemizm oranı yaklaşık % 40’dır. Senecio 
trapezuntinus Boiss. Türkiye Florası’na göre sadece 
Trabzon’dan bilinen dar endemik bir türdür.  

Mitotik İndeks (MI), replikasyon indeksi 
(RI) ve mikronükleus (MN) testleri çeşitli fiziksel 
ve kimyasal maddeler ile doğal ürünlerin 
genotoksik, mutajenik ve sitotoksik etkilerini 
belirlemek için kullanılan sitogenetik testlerdir. Bu 
çalışmada, Senecio trapezuntinus Boiss. türünün 
periferal kan kültürlerinde MI, RI ve MN üzerine 
olan etkisi araştırıldı. Çalışma kapsamında 
Trabzon’dan (Boztepe) toplanan bitki örneklerinin 
metanol ekstrakları çıkarıldı ve ekstraktlar farklı 
konsantrasyonlarda (2, 10, 50 ve 100 µl) kan 
kültürlerine ilave edilerek MI, RI ve MN üzerine 
etkileri değerlendirildi. Kültürlerde sigara ve alkol 
kullanmayan ve herhangi bir viral enfeksiyonu 
bulunmayan sağlıklı 6 kişinin (3 bayan ve 3 erkek) 
kanları kullanıldı. 

Çalışma sonucunda Senecio trapezuntinus 
Boiss. türünün artan konsantrasyonlarında MI ve RI 
indeksi oranlarında azalma, buna karşılık MN 
oranında ise artış görülmüştür. Özellikle 50 ve 100 
µl’lik konsantrasyonlar ile kontrol grubu arasında 
istatistiksel olarak önemli farklar bulunmuştur 
(p<0.05). Sonuç olarak metanol ekstraklarının 
hücre bölünmelerini azaltıcı etkisini göz önüne 
alarak, Senecio trapezuntinus Boiss. türünün kanser 

çalışmalarında kullanılabileceğini söyleyebiliriz. 
Diğer taraftan MN oluşumunu arttırıcı etkisi 
nedeniyle, türün yüksek dozlarda kullanımının 
kanser oluşumuna neden olabileceği göz ardı 
edilmemelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Senecio trapezuntinus, mitotik 
indeks, replikasyon indeksi, mikronükleus 
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Helichrysum Mill. cinsine ait taksonlar 

dünyada ve ülkemizde diüretik etkileri ve safra 
düzenleyici özelliklerinden dolayı yaklaşık 2000 
yıldır geleneksel halk tıbbında kullanılmaktadır. 
Ülkemizde idrar ve safra arttırıcı ve böbrek taşı 
düşürücü olarak kullanılan Helichrysum plicatum 
DC. subsp. plicatum taksonu, halk arasında Arı 
çiçeği, Bozoğlan ve Yayla çiçeği olarak da 
bilinmektedir. 

Bu çalışmada, Helichrysum plicatum DC. 
subsp. plicatum taksonunun periferal kan 
kültürlerinde mitotik indeks (MI), replikasyon 
indeksi (RI) ve mikronükleus (MN) üzerine olan 
etkisi araştırıldı. Çalışma kapsamında Yozgat’tan 
(Akdağmadeni) toplanan bitki örneklerinin metanol 
ekstrakları çıkarıldı ve ekstraktlar farklı dozlarda 
(0.01, 0.05, 0.1, 0.5 ve1 mgml-1) kan kültürlerine 
ilave edilerek MI, RI ve MN üzerine etkileri 
değerlendirildi. Kültürlerde sigara ve alkol 
kullanmayan ve herhangi bir viral enfeksiyonu 
bulunmayan sağlıklı 6 kişinin (3 bayan ve 3 erkek) 
kanları kullanıldı. 

Çalışma sonucunda MI, RI ve MN 
verilerine göre, 0.01, 0.05 ve 0.1 mgml-1’lik dozlar 
ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak önemli 
bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Sadece 0.5 ve 1 
mgml-1’lik yüksek dozların MI, RI ve MN oranları 
kontrol grubu ve diğer dozlardan farklı bulunmuştur 
(p<0.05). Sonuç olarak ülkemizde geleneksel halk 
tıbbında kullanılan ve çay olarak tüketilen bu 
taksonun yüksek dozlar dışında genotoksik etkiye 
sahip olmadığını söyleyebiliriz. Yine de günlük 
aşırı tüketim durumlarında, yüksek 
konsantrasyonlara ve bunun sonucunda bitkinin 
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genotoksik etkilerine maruz kalınabileceği göz ardı 
edilmemelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Helichrysum plicatum DC. 
subsp. plicatum, alternatif tıp, mitotik indeks, 
replikasyon indeksi, mikronükleus 
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 Bu çalışmada brassinosteroid (BR) 
uygulamasının arpa kök büyümesi ve hücre 
bölünmesi üzerine etkileri incelendi. Arpa 
tohumları 0.1, 0.5 ve 1.0 µM BR içeren ortamda 
filtre kağıtları arasında  kontrolları ile birlikte 
karanlık koşullarda büyüme odasında 48 saat 
tutuldular. Süre sonuda brassinosteroid 
uygulamasının arpa kök büyümesini anlamlı 
düzeyde arttırdığı gözlendi. Kök uçlarından, 17 
dakika 1N HCl de hidroliz ederek Feulgen yöntemi 
ve 3 dakika 1N HCl de hidroliz ile %2 lik aseto 
orsein yötemi ile ezme preparatlar yapıldı. 
İncelenen preparatlarda mitotik indeks ve bölünme 
anormalileri araştırıldı. Kök uçları total olarak %45 
lik asetik asit hidrolizinden sonra DAPI ile 
boyanarak Fluoresan mikroskopta da incelendi. BR 
etkisinde bırakılan kök uçlarında kontrollara göre 
genişleme ve daha aktif bölünmeye rastlandı. 
Sitogenetik ve sitohistolojik analizler sonucu elde 
edilen bulguların brassinosteroidlerin etki 
mekanızmasının ve arpa kök gelişiminin 
anlaşılmasına katkılar sağlaması beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hordeum vulgare L., 
brassinolid, kök gelişimi, mitotik analizler 
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 Bu çalışmada gıda katkı maddeleri 
monosodyum fosfat, disodyum fosfat ve trisodyum 
fosfatın A. cepa L. da mitoz bölünme, kromozomlar 
ve DNA miktarı üzerine olan etkileri araştırılmıştır. 

A. cepa’nın kök uçları bu katkı maddelerinin 3000, 
4000, ve 5000 ppm lik dozları ile 24, 48 ve 72 saat 
süre ile muamele edilmiştir. Uygulamalar 
sonucunda yapılan mikroskobik incelemeler sonucu 
bu maddelerin mitotik indeksi kontrole nazaran 
düşürdüğü gözlenmiştir. Mitotik indeksteki bu 
azalmanın doz ve süre artışına paralel olarak 
gerçekleştiği belirlenmiştir. Ayrıca mitotik fazlarda 
doza ve süreye bağlı olarak değişimler gözlenmiştir. 
Bu bulguların yanı sıra kromozomlarda çeşitli 
anormalliklerin meydana geldiği gözlenmiştir. Bu 
anormallikler arasında en sık rastlanılanları 
yapışkanlık, anafaz köprüsü, c-mitoz ve 
mikronukleustur. Yapılan incelemelerde bu 
anormalliklerin oranının doza ve süreye bağlı 
olarak arttığı tespit edilmiştir. Bu bulgulara ek 
olarak gıda katkı maddelerinin farklı doz ve 
sürelerde A. cepa köklerine uygulanması sonucunda 
DNA miktarında azalmalar meydana geldiği de 
gözlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Monosodyum fosfat, 
disodyum fosfat, trisodyum fosfat, mitotik indeks, 
kromozom anormalliği, DNA miktarı  
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 Bu çalışmada Geyve (Sakarya) ve 
çevresinden toplanan Scilla autumnalis L.’in 
sitotaksonomik özellikleri incelenmiştir. Scilla 
autumnalis L. 2n=14 kromozomlu diploid bir 
bitkidir. Temel kromozom sayısı x=7’dir. Bitkinin 
kök ucu mitoz bölünmesi normaldir. Bölünür kök 
ucu hücrelerinde hiçbir mitoz anamolisine 
rastlanmamıştır. Bitkinin mitotik metafaz 
düzlemindeki kromozomlarından bazılarının 
oldukça küçük olması nedeniyle sentromerlerinin 
yerleri tam olarak belirlenememiştir. Bu nedenle 
araştırma bitkisinin kromozom boyları ile 
kromozomların oransal boyları verilmiş, türün 
idiyogramı ile kol indeksleri verilememiştir. 
Kromozom boyları 2,390-3,902 µm arasında 
bulunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler:  Scilla autumnalis L., 
sitotaksonomi, Geyve, Türkiye  
 
 
 


