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doğal yayılış gösteren Salvia cryptantha Montbret & Aucher ex Benth., S. candidissima Vahl subsp. 
occidentalis Hedge ve S. forskahlei L. türlerinin anatomik ve palinolojik özelliklerinin saptanması 
amaç edinilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Anatomik ve polen morfolojisi çalışmalarında, yapılan arazi çalışmaları 
esnasında toplanan bazı Salvia taksonlarına ait örneklerden anatomik çalışmalar için elle kesit 
alarak preparatları hazırlanmıştır. Palinolojik çalışmalar için ise Wodehouse, Erdtman ve Taramalı 
Elektron Mikroskop (SEM) yöntemlerine göre her bir takson için en az 5’er tane olmak üzere polen 
preparatları hazırlanmıştır. Araştırma bitkilerinin hem anatomik hem de palinolojik özelliklerinin 
belirlenmesi için türlerin yapıları Işık Mikroskobu (IM) ve SEM ile inceleme ve ölçüm yapılarak, 
morfometrik sonuçları ortaya konulmuştur.

Bulgular: Salvia cryptantha ve S. candidissima subsp. occidentalis yörede geniş yayılış gösteren, 
S. forskahlei’nin ise daha az bulunan türler oldukları görülmüştür. İncelenen türlerin kök enine 
kesitlerinde, öz bölgesinin tamamen parankimatik hücrelerle kaplandığı görülmüştür. Gövde enine 
kesitlerinde epidermisten çok sayıda örtü ve salgı tüyü çıkmaktadır. Türlerin öz bölgesinde iri 
parankimatik hücrelerin varlığı görülmüştür. İncelenen türler yaprak anatomileri bakımından da 
birbirlerine çok benzemektedirler. Yaprağın alt ve üst yüzeyi bol miktarda örtü ve salgı tüyleri 
ile kaplıdır. Yapraklar amfistomatik ve bifasiyaldir. Bitkiler amarillis, mesomorf ve anizositik 
tipte stomalara sahiptir. Yaprak orta damardaki iletim demeti floem ve ksilemden oluşmaktadır. 
İletim demeti kollateraldir. İletim demetleri tipik bir parankimatik kınla kuşatılmıştır. Polen 
morfolojisi çalışmalarında, incelenen Salvia taksonlarının hekzakolpat tipte ve suboblat-subprolat 
şekilli oldukları, tektat – retikülat - perforat/tektat – retikülat - granülat/tektat - biretikülat bir 
ornemantasyon gösterdikleri bulunmuştur. 

Sonuç: Bölgeden toplanan türlerle ve familyanın kendi içindeki taksonlarıyla yapılacak olan 
karşılaştırma ve yorumlarıyla taksonomiye önemli katkılar sağlayacağı inancını taşımaktayız.

Anahtar Kelimeler: Eskişehir, Salvia, anatomi, palinoloji, IM, SEM

PB–037

Monotipik Tür Pentapleura subulifera (Lamiaceae)
Üzerinde Anatomik Çalışmalar

Fatih Satıla, Ayla Kayab, Tuncay Dirmencic

aBalıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balıkesir, fsatil@balikesir.edu.tr
bAnadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Anabilim Dalı, Eskişehir

cBalıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Bölümü, Balıkesi

Amaç: Dünyada sadece Türkiye ve Kuzey Irak’ta yayılış gösteren monotipik bir cinse ait 
Pentapleura subulifera Hand.-Mazz. türünün gövde ve yaprak anatomisi ile tüy ve tohum 
mikromorfolojisi aydınlatılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Şırnak-Hakkari arasından toplanan P. subulifera türü 
oluşturmaktadır.

Gövde ve yaprak örneklerinden el ile alınan kesitler, gliserin-jelatin yöntemi ile daimi preparatlar 
haline getirilmiştir. Anatomik incelemeler ve çizimler, çizim tüplü trinoküler mikroskopta yapılmıştır.
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Tüy örtüsü ve tohum yüzey çalışmaları JCM-5000 Masaüstü Elektron Mikroskobunda, 10–15 kV. 
Voltaj aralığında yapılmıştır.

Bulgular: Türün gövde anatomik kesitlerinde dıştan içe doğru sırasıyla; epidermis, parankima, 
mantar tabaka, endodermis, floem, ksilem ve öz görülmektedir.

Yaprak epidermis hücreleri arasında higromorf tip stoma bulunur. Yaprak ekvifasiyal tiptir. Orta 
damar bölgesi iyi gelişmiştir. Orta damarın alt ve üst kısmında kollenkima tabakası bulunur.

Gövde ve yaprakta yoğun bir tüy örtüsüne rastlanmıştır. Tüyler, örtü ve salgı tüyü olmak üzere iki 
tipe ayrılır. Örtü tüyleri; basit dallanmamış ve 2-7 hücrelidir. Salgı tüyleri ise peltat ve kapitat olmak 
üzere iki tiptir. Kapitat salgı tüyleri daha yoğun olup kendi içinde varyasyonlar göstermektedir. 

Tohum şekli ters oval olup, yüzey ornemantasyonu retikulat tiptir.

Sonuç: Pentapleura subulifera üzerinde bugüne kadar herhangi bir anatomik çalışma yapılmamıştır. 
İlk defa bu çalışma ile türün anatomik özellikleri ortaya konmuştur. 

Gövde ve yaprak anatomik yapısı tipik olarak Lamiaceae familyası karakteristiği göstermektedir. 

İlk defa çalışılan tüy ve tohum yüzey mikromorfolojisi cinse yakın diğer taksonlarla karşılaştırılarak 
verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anatomi, Lamiaceae, Pentapleurea, Trikom, Tohum

Teşekkür: SEM çalışmalarının yürütüldüğü, BAÜ Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(BÜTAM)’ne teşekkür ederiz.
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Amaç: Bu araştırmada, Türkiye’de yetişen Chrysophthalmum Schulz Bip. cinsinin anatomik yapısı 
ortaya çıkarılarak, cinsin taksonomisine katkıda bulunmak istenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Anatomik çalışmalar için gerekli bitki örnekleri türlerin tip lokalitelerine 
gidilerek temin edilmiş ve Türkiye Florası’na göre teşhisleri gerçekleştirilmiştir. Anatomik 
çalışmalarda gövdeden enine; yapraklardan da enine ve yüzeysel kesitler alınmış ve floroglusin 
reaktifi ile boyandıktan sonra gliserin-jelatin yöntemi daimi preparat haline getirilerek Olympus 
CX21 mikroskobunda incelenerek anatomik fotoğrafları çekilmiştir. Trikom mikromorfolojisi, 
Balıkesir Üniversitesi Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (BÜTAM ) bulunan 
Masaüstü SEM’de (JCM-5000) gerçekleştirilmiş ve mikrofotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: Chrysophthalmum (Asteraceae), dünyada üç türle (C. dichotoma Boiss. & Heldr., C. 
guenerii Aytaç & Anderb. ve C. montanum (DC) Boiss.) temsil edilmekte olup Türkiye, Irak ve 


