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Çalışmanın anatomi kısmında türün kök, gövde ve yaprak enine kesitleri incelenmiştir. Kök ve 
gövde enine kesitleri incelendiğinde türün iletim dokusunun oldukça geniş bir alanı kapladığı 
görülmüştür. Yaprak sapı enine kesiti incelendiğinde 3–5 adet iletim demeti gözlenmiştir. Ayrıca 
mezofilde sünger ve palizat parankiması farklılaşması gözlenmiştir.

Sonuç: Çalışma konusunu oluşturan C. mirabile türü ile ilgili literatürde detaylı bir morfoloji ve 
anatomi çalışması bulunmamaktadır. Türle ilgili yapılan çalışmada diğer türlerinden morfolojik 
ve anatomik olarak ayırt edici bazı özellikler gözlenmiştir. Bu farklılıklar orijinal fotoğraflar ve 
çizimlerle gösterilmiştir. 
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Amaç: Bu araştırmada Vitis vinifera L. (Vitaceae) türüne ait genç ve olgun petiyollerde kalsiyum 
okzalat (CaOx) kristallerinin dokulardaki dağılımları arasında benzerlik ve farklılıkların 
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Samsun ilinin farklı lokalitelerinden toplanan yaprak örnekleri %70’lik 
etil alkol içerisinde stok örnekler haline getirilmiştir. Fotoğraf çekimi ve ölçümler için petiyollerden 
alınan enine ve boyuna teğetsel kesitler kullanılmıştır. Örneklerden ışık ve elektron mikroskobu 
(SEM) kullanılarak çekimler yapılmıştır. Epiderma, korteks, ksilem ve floem gibi çeşitli dokulardaki 
kristaller ImageJ programı yardımıyla ölçülmüştür. Genç ve olgun yaprak petiyollerindeki rafit, 
druz ve tek kristallere ait ölçümler SPSS 18 programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Araştırmamız sonucunda V. vinifera türünün genç ve olgun petiyollerinde bulunan 
kristal çeşidi ve bu kristallerin dokulardaki dağılımı açısından önemli farklar belirlenmiştir. Olgun 
petiyollerde druz ve rafit kristal yoğunluğu genç petiyollere göre daha fazladır. Her iki örnekte 
iletim demetleri çevresindeki dokularda druz kristalleri yoğun olarak bulunmaktadır. Diğer taraftan 
genç yaprak petiyollerinde tek kristal gözlenmemiştir. 

Dokular arasında karşılaştırma yapıldığında; floemde, daha yoğun kristale rastlanmıştır. Rafit 
kristali yoğunluğu öz bölgesinde diğer dokulara oranla daha fazladır. 

Sonuç: Kalsiyum okzalat kristal türlerinin dokular arası dağılımları önemli farklılıklar 
göstermektedir. Yaşlı yapraklarda depolanan kristal yoğunluğunun genç yapraklara göre oldukça 
fazla olduğu belirlenmiştir.
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