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Amaç: Kütahya ve Eskişehir’de endemik olarak yayılış gösteren bazı Stachys L. türlerine ait kök, 
gövde, yaprak enine kesitleri alınarak anatomik yapıları ve farklılıkları ortaya konmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızın materyalini oluşturan Stachys cinsine ait 6 farklı takson 
(Stachys annua subsp. cilicia, S. cretica subsp. anatolica, S. iberica subsp. iberica var. densipilosa, 
S. setifera subsp. lycia, S. sosnowskyi ve S. tmolea) Kütahya ve Eskişehir’de belirlenen lokalitelerden 
toplanarak laboratuara getirilmiş ve teşhis edilmiştir. Örneklere ait kök, gövde ve yaprakların 
parafine gömme metodu ile anatomik kesitleri alınmış, kesitler boyanarak daimi preperat haline 
getirilmiştir. Son olarak Olympus BX51 marka araştırma mikroskobunda incelenmiş ve fotoğrafları 
çekilmiştir.

Bulgular: Örneklerinin kök, gövde ve yaprak özellikleri alınan enine kesitler ile ortaya konmuştur. 
Tüm örnekler çok yıllıktır ve sekonder büyüme gözlenmektedir. S. cretica subsp. smyrnaea ve S. 
thirkei’nin kök anatomisinde, merkezi silindiri halka şeklinde çevreleyen sklerankima tabakasına 
diğer örneklerde rastlanmamıştır. Her altı türde de kambiyum belirgin bir şekilde gözlenmiştir. 
Merkezi silindirde en belirgin yapılar trake ve trakeidlerdir. Merkezden kambiyuma kadar uzanan 
öz kolları her örnekte göze çarpmaktadır. Öz bölgesine yerleşmiş parankimatik hücreler tüm 
türlerde mevcuttur. 

Lamiaceae familyasının karakteristik özelliği olan dört köşeli gövde yapısına tüm örneklerde 
rastlanmıştır. Kollenkima tabakasındaki hücrelerde meydana gelen kalınlaşmalar tüm türlerde 
laküner tiptedir. Stachys setifera subsp. lycia’da kollenkima tabakası ile korteks tabakası arasında 
bazı kısımlarda 2 sıralı sklerankima liflerine rastlanmıştır. Tüm türlerde korteks ve merkezi silindir, 
öz bölgesine göre oldukça az yer kaplamaktadır. Öz bölgesi S. annua subsp. cilicia türü hariç diğer 
beş türde öz boşluğu halindedir. 

Taksonlara ait yaprakların alt ve üst epiderma hücreleri karşılaştırıldığında incelenen tüm türlerde 
alt epiderma hücrelerinin üst epiderma hücrelerine göre daha büyük olduğu tespit edilmiştir. Alt ve 
üst epiderma hücreleri arasında kalan mezofil tabakasında tüm türlerde palizat ve sünger parankima 
hücreleri ayırt edilmektedir. Çalışmada incelenen tüm türlerin yaprakları bifasial yaprak tipindedir. 
Tüm türlerde diasitik tip stoma bulunmaktadır. Tüm yaprak örneklerinde yoğun bir salgı ve örtü tüy 
tabakası bulunmaktadır. 

Sonuç: Araştırmamızın konusu olan türlerin ait olduğu Lamiaceae familyası üyeleri, içermiş 
oldukları zengin kimyasal bileşikler nedeniyle farmokoloji ve kimya sanayinin ilgilendiği, ekonomik 
olarak değerlendirilebilen bir bitki grubudur. Kütahya ve Eskişehir’de endemik olarak yetişen 
Stachys türlerinin kök, gövde ve yaprak anatomileri ve taksonlar arasındaki farklılıklar ortaya 
konmuştur. Araştırmanın, yapılması planlanan çalışmalara veri tabanı oluşturması hedeflenmiştir. 
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