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Amaç: Euphorbia L. cinsi Türkiye Florası’nda 120 tür ve türaltı takson ile temsil edilmekte olup 
18’i Türkiye için endemiktir. Bu çalışma ile Orta Toros’larda yer alan Sertavul Yaylası ve Mut 
bölgesinde yayılış gösteren Euphorbia altissima Boiss. var. altissima, Euphorbia helioscopia 
L., Euphorbia macrostegia Boiss. taksonları gövde ve yaprak anatomisi açısından incelenerek 
morfolojik ve anatomik farklılıklar ortaya konmuştur. 

Gereçler ve Yöntem: Her taksona ait yaprak örneklerinin alt ve üst yüzeylerinden 20’şer adet 
yüzeysel kesit alınmış ve mm2’deki epiderma ve stoma sayıları belirlenmiştir. Yaprak enine 
kesitlerinde yaprak ayasında yaprak kalınlığı (µm) belirlenmiştir.

Anatomik çalışmalar için; her taksona ait yaprakların alt, orta ve üst bölgeleri ile gövdelerinden 
alınan küçük parçaların parafin yöntemine göre blokları hazırlanmış ve ışık mikroskobunda 
incelenerek gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Ölçümlerin hesaplanması SPSS 12.0 for Windows 
programından yararlanılmıştır.

Bulgular: E. altissima var. altissima yaprak üst yüzeysel kesitlerde palizat parankiması hücreleri 
oval ve yuvarlak şekillidir. Yaprak enine kesitleri incelendiğinde mezofil dokusunda 2-3 sıra palizat 
parankiması hücreleri altında da 3-4 sıra sünger parankiması mevcuttur. Gövdede epidermisin 
hemen altında bir iki sıra lamellar kollenkima hücreleri yer alır. Büyük iletim demetlerinin 
arasında parankimatik hücreler, bunların arasında da içleri yoğun ve koyu görünen salgı hücreleri 
bulunmaktadır. 

E. helioscopia yaprak alt yüzeysel kesitlerinde sünger parankiması hücreleri geniş hücre arası 
boşluklara sahip olup palizat parankiması hücrelerine göre daha az kloroplastlıdır. İletim demetlerinde 
ksilem merkeze, floem ise epidermise doğru yer almaktadır. Kambiyumdan yeni meydana gelen 
trakeler ışınsal dizilmiş olup lignin birikimi azdır. E. macrostegia yaprak üst yüzeysel kesitlerde 
hafif dalgalı çeperli ve basit geçitleri görülebilen epidermis hücreleri bulunmaktadır. Kloroplastlar 
yoğun şekilde hücre çeperleri boyunca sıralanmışlardır. Gövdede kambiyum hücreleri ince çeperli 
ve ışınsal dizilmişlerdir. 

Sonuç: E. altissima var. altissima türünde yaprak alt yüzeyindeki stoma sayısının anlamlı düzeyde 
yüksek çıktığı (289,3±0,6) dikkat çekmiştir. E. helioscopia ve E. macrostegia türleri için yaprak 
alt yüzeyindeki stoma sayısı birbirine yakın (79,7±0,3; 83,5±2,5) bulunmuştur. Yaprak üst yüzey 
stoma sayısı ise sadece E. helioscopia L. türünde sayılabilir nicelikte tespit edilebilmiş (25,6±0,4) 
ve bu durum taksonomik değerlendirmede anlamlı bulunmuştur. Alt yüzey ve üst yüzey epidermis 
sayımlarında E. macrostegia (450,9±2,0; 392,4±2,8) ve E. helioscopia (716,9±4,0; 634,6±3,7) 
türleri için elde edilen sonuçların diğer türlere oranla düşük çıkması dikkat çekmiştir. Mezofil 
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kalınlığı ölçümlerinde de E. helioscopia L. (56,9±1,8) türünün diğer türlere oranla ince olduğu 
tespit edilmiştir.
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Teşekkür: Bu çalışma “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinatörlüğü (MAEÜBAP)” desteğiyle gerçekleştirilmiştir (Proje No: 0014 NAP-07).
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Amaç: Crocus L. cinsi yaprak yapısı açısından dikkate değer ayırt edici karakterleri barındırır 
(Rudall & Mathew 1990, Erol & Küçüker 2007). Yaprak örneklerinin enine kesitlerinde gözlemlenen 
varyasyon (karina ve kol altlarındaki çıkıntılar, karina köşelerinin açısı, tüy özellikleri, kolların 
uzunluğu ve karina ile yaptıkları açı v.b.) Crocus serisinde de saptanmıştır. Alınan anatomik 
kesitlerde taksonlar ve çeşitli populasyonlar arasında yaprak anatomisi açısından kimi farklılıklar 
saptanmıştır. Bu çalışma anatomik farklılıkların sistematik bilimi ve cinsin bulunduğu ortama 
adaptasyon yeteneği açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yine bu çalışma ile yeni geliştirilen bir preparat hazırlama tekniğinin tanıtılması hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntemler: En az iki yıl süresince kültüre alınan bitkilerin, en gelişmiş yaprakları 
kesilerek %70 alkol - %5 gliserin çözeltisi içine alınmıştır.

Preparatların yapımı için yaprakların uç-orta kısmından (yaprak ucundan 15-20 mm aşağısı) 
alınan parçalar buz mikrotomuna bağlanarak kesitler alınmıştır. Mikrotom bıçağının vuruşlarına 
uygun olmayan yapraklardan jilet yardımıyla el kesitleri alınmıştır.

Alınan kesitler, SARTUR reaktifi ile boyanmıştır.

Boyadan alınan kesitler Plastic UV Mount Mounting Media (Polyscience) yapıştırıcısına 1-2 
damla ksilol eklenerek oluşturulan gömme ortamında preparat haline getirilmiştir.

Preparatlar UV Polimerizasyon lambası kullanılarak sabit preparat haline dönüştürülmüştür.

Bulgular: 26 farklı lokaliteden toplanan Crocus serisi taksonları arasında yaprak anatomisi 
açısından yorumlanmıştır, en ilginç bulgu özellikle SC8 numaralı C. pallasii Goldb. subsp. 
pallasii örneğinin kol altlarında ve karina kenarlarında çok belirgin olan ve “rib” olarak 
adlandırılan çıkıntıları üzerinde yer alan basit tüylerdir. 


