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Quercus petraea supsb. iberica ve Q. cerris var. cerris (Fagaceae) 
Türlerinin Petiyollerinde Bulunan Kalsiyum Oksalat (CaCOx) 

Kristallerinin Karşılaştırılması
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Amaç: Bu araştırmada Quercus petraea supsb. iberica Krassiln ve Q. cerris L. var. cerris taksonlarının 
petiyollerindeki kristal içeriklerinin karşılaştırılarak, depolanan kristal formunun farklılıklarının 
türler arasın da sistematik açıdan önemli olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntem: Türlere ait yaprak örnekleri Samsun ilinden toplanmıştır. Toplanan örnekler 
ölçüm, fotoğraf ve elektron mikroskobu (SEM) çekimleri için %70’lik alkol içerisinde tespit 
edilmiştir. Anatomik olarak kristal karşılaştırmasında her iki türün petiyolünden enine ve teğetsel 
kesitler alınarak epiderma, korteks, floem ve ksilemde kristal varlığı veya yokluğu ile depo formu 
ve çeşidi belirlenmiştir. Kristallerin en-boy ve çap oranları ImageJ programı kullanılarak ölçülmüş 
ve türler arasında karşılaştırma yapılmıştır. Ölçümlerin ortalamaları ve standart hataları SPSS 18 
programı ile bulunmuş ve sonuçlar çizelge halinde gösterilmiştir. 

Bulgular: Araştırmamızın sonucunda Quercus petraea supsb. iberica ve Q. cerris taksonlarının 
petiyollerinden alınan enine ve teğetsel kesitlerde türler arası önemli farklılıklar belirlenmiştir. 
Quercus petraea supsb. iberica alttürünün korteksinde tek ve druz kristal belirlenmiş fakat Q. cerris 
türünün korteksinde sadece druz kristale rastlanmıştır. 1mm2’deki kristal yoğunlukları belirlenerek 
depolanan kristal formlarının oranları hesaplanmıştır. Türlere ait diğer kısımlardaki tüm kristal 
içerikleri de karşılaştırılmıştır. 

Sonuç: Bitkilerde kristalin depo formu taksonomik açıdan karakteristik bir özellik olduğundan 
araştırmamızda elde edilen sonuçların taksonomiye katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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Yaprak ve Gövde Anatomisi
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Amaç: Bu çalışmada Marrubium L. cinsine ait olan ve Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında DD 
(veri yetersiz) kategorisinde bulunan M. depauperatum Boiss. & Bal. türü yeniden toplandıktan 
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sonra, gövde ve yaprağın anatomik yapısı incelenerek, cinsin taksonomik problemlerinin çözümüne 
katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Yaprak ve gövde örnekleri Epon 812 içine yerleştirilmiş ve yarı ince 
kesitler toluidin blue ile boyandıktan sonra ışık mikroskobunda incelenerek, fotoğrafları çekilmiştir. 

Bulgular: Marrubium depauperatum’da yapraklar bifasiyaldir (dorsiventral). Mezofil palizat 
ve sünger parankiması şeklinde farklılaşmıştır. Küçük demetler kolleteral tiptedir. Yaprak 
amfistomatikdir. Yaprağın alt ve üst yüzeylerinde örtü ve salgı tüyleri mevcuttur. Gövde köşeli ve 
kalın bir kutikulaya sahip tek sıra epidermis ile çevrilidir. Gövde köşelerinde epidermis altında 2-3 
sıra lamellar kollenkima bulunmaktadır. Ksilem merkeze, floem epidermise doğru yer almaktadır. 
Gövde enine kesitlerinde epidermisde stomalara da rastlanmıştır. 

Sonuç: Marrubium cinsine ait olan M. depauperatum türünde yapılan bu çalışma ileride diğer 
türleri de kapsayacak şekilde genişletildiğinde taksonların akrabalık düzeylerinin belirlenmesinde 
önemli bir veri oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Lamiaceae, Marrubium depauperatum, gövde ve yaprak anatomisi
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Objectives: The aim of current study is to investigate the toxicity of a widely used herbicide roundup, 
which contains the active ingredient glyphosate, on sweet corn (Zea mays L. var. saccharata Sturt 
cv. Merit). To achieve this, morphological, anatomical and spectroscopic studies were corroborated. 

Materials and Methods: Firstly, EC50 value for root growth was determined as 0.8%, and three 
different concentrations as low (0.4%), medium (0.8%) and high dose (1.6%) were applied to plant 
samples for 48 and 72 hours. At the end of the application period, samples were comparatively 
studied in terms of their root growth, stem and leaf anatomy, the upper and lower surface of leaf 
stoma indexes as well as chlorophyll contents to obtain morphological and anatomical information. 
Furthermore, in order to obtain concerns about roundup’s molecular mode of action to exert its 
toxicity effects Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy was performed.

Results: Leaf yellowing, perforations and necrosis were observed in the leaves treated by 
glyphosate. The numbers of the epidermis and stomata cells were increased in square (mm2) due to 
observable decrease in their sizes. On the other hand, the stomata indexes were lowered (control: 
16.20±5.92, 1.6% conc.: 12.94±1.64) parallel to the increase in concentration. The results of 
length and width of trache and tracheids were lowered. In addition, the shapes of the cells forming 
parenchymatic cortex layer changed in the concentration of 0.8% and 1.6 % compared to control 
and 0.4% concentration. FTIR spectroscopic study revealed the effects of roundup on the quantity 
of biomolecules, membrane fluidity, cell wall components, lipid and protein structure of Zea 


