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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 
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mays. We have also identified the protein secondary structural changes upon roundup treatment by 
analyzing Amid I band. 

Conclusion: Light micrographs showed anatomical damages such as unclear vascular tissue, 
unclear epidermis layer, and cell deformations. Each concentration of glyphosate caused severe 
toxic effects on Zea mays cells and the strongest toxic effect was observed at the concentration 
level of 1.6%. Besides this, based on FTIR spectral data we monitored roundup-induced molecular 
alterations on Z. mays. 
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Amaç: Antalya, Elazığ, Konya, Muğla ve Zonguldak yörelerinden toplanan Centaurea L. cinsine 
ait 8 türe parafin metodu uygulayarak, cinsin sistematiğinde önemli bir ölçüt olan kök ve gövde 
anatomilerindeki farklılık ve benzerlikler belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Antalya, Elazığ, Konya, Muğla ve Zonguldak yörelerinden 
toplanan 8 Centaurea türü oluşturmaktadır. Taze olarak toplanan örneklerin bir kısmı kurutularak 
herbaryumlarda teşhisleri yapılmış, bir kısmı ise anatomik incelemeler için %70’lik alkol içerisinde 
saklanmıştır. 

Bitki örneklerinin kök ve gövde kısımları küçük parçalara ayrılarak %70’lik alkol bulunan numune 
kaplarına konulmuştur. Materyallere parafin metodu uygulanarak Thermo-Shandon Marka Döner 
Kollu Mikrotomla enine kesitler alınmıştır. Lamlara yapıştırılan kesitler safranin-fast green ile 
boyanmıştır. Lamlar entellan kulanılarak lamelle kapatılmıştır. Kesitler ışık mikroskobunda 
incelenerek ölçümleri yapılmış ve fotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: Bu çalışmada, Centaurea L. cinsinin dört seksiyonunda bulunan [Acrocentron (Cass.) 
DC., Acrolophus (Cass.) DC., Cheirolephis (Boiss.) O. Hoffm., Phalolephis (Cass.) DC.] sekiz 
endemik taksonun [Centaurea cadmea Boiss subsp. pontica Wagenitz ex Y.B. Köse et Ocak, C. 
cariensis Boiss. subsp. cariensis, C. cariensis Boiss. subsp. longipapposa Wagenitz, C. cariensis 
Boiss. subsp. maculiceps (O. Schwarz) Wagenitz, C. cariensis Boiss. subsp. microlepis (Boiss.) 
Wagenitz, C. cariensis Boiss. subsp. niveatomentosa (Hub.-Mor.) Wagenitz, C. elazigensis Kaya 
& Vural, C. kotschyi (Boiss. & Heldr.) Hayek var. decumbens Wagenitz] kök ve gövde anatomileri 
karşılaştırmalı olarak ışık mikroskobunda incelenmiştir. 


