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ortaya çıkarmaktır. Çalışma kapsamında yaprak 
kıvrılma dereceleri, yaprak su potansiyeli ve bazı 
anatomik parametreler stresli bitkilerin %20, 50, 80 
yaprak kıvrılma derecelerinde ve kontrol 
bitkilerinin yapraklarında ölçüldü. Elde edilen 
sonuçlara göre kuraklık süresince yaprak kıvrılması 
artarken, kıvrılan yapraklardaki su potansiyeli 
dereceli olarak azaldı. Ayrıca kıvrılan yapraklardaki 
mezofil, lamina ve hipodermis hücrelerinin 
kalınlığının azaldığı belirlendi. Bunlara ilaveten 
yaprak kıvrılmasının ksilem borularının çaplarının, 
stoma ve orta damar boyutlarının dereceli olarak 
azalmasına neden olduğu bulundu.  
 
Anahtar Kelimeler: Kuraklık, Ctenanthe setosa, 
yaprak kıvrılması, yaprak anatomisi  
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Bu çalışmada, kuraklık koşullarına 
dayanıklılığı farklı olan Phaseolus vulgaris L. 
kültüvarlarındaki (Yunus-90, Şehirali-90, ES-855, 
Karacaşehir-90, Göynük-98) su potansiyeli ve 
antioksidan sistem arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
Unifoliat ve trifoliat yapraklarda yapılan analizler 
sonucunda, kuraklık stresi koşullarında fasülye 
kültüvarlarının su potansiyellerinin azaldığı, 
askorbat peroksidaz (APX), guaiacol peroksidaz 
(GPX), katalaz (KAT) ve süperoksit dismutaz 
(SOD) enzim aktivitelerinin arttığı bulunmuştur. 
Karacasehirde ise SOD aktivitesinin unifoliat 
yapraklarda azaldığı, trifoliat yapraklarda ise 
değişmediği belirlenmiştir. Su potansiyelindeki 
azalma ve enzim aktivitesindeki artışın diğer 
kültüvarlara göre Yunusta daha az, Karacasehirde 
ise daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Sonuç 
olarak, Phaseolus vulgaris kültüvarlarında kuraklık 
koşulları altında su potansiyelindeki azalma ve 
antioksidan enzim aktivitesindeki artış arasında iyi 
bir korelasyonun olduğu ortaya konmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Antioksidan enzim, Kuraklık, 
Phaseolus vulgaris, Su potansiyeli  
 
 
 
 
 
 

PB264 
 

Ctenanthe setosa’da Klorofil Flüoresans 
Parametreleri ile Su Potansiyeli Arasındaki 

İlişkinin Araştırılması 

Hatice NAR, Aykut SAĞLAM, Rabiye TERZİ, 
Asım KADIOĞLU 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Trabzon 

haticenar38@hotmail.com 
  

Bu çalışmada kuraklık stresi altında 
Ctenanthe setosa’nın yaprak kıvrılma dereceleri 
boyunca su potansiyeli ile klorofil flüoresans 
parametreleri (PS II Fv/Fm , ФPS II, NPQ, qP) 
arasındaki ilişki araştırıldı. Bitkilerin 25ºC’de 
laboratuar koşullarında (yaklaşık 300 µmol (foton) 
m2s-1 ışık yoğunluğunda) büyümeleri sağlandı. 
Yapraklarını kıvırması amacıyla bitkiler kuraklık 
periyoduna maruz bırakıldı. Bu amaçla 0, %20-30, 
%50-60, %70 ve üzeri kıvrılma dereceleri boyunca 
yapraktan alınan disklerle su potansiyeli ölçüldü. 
Ardından kıvrılma derecelerinde bitkilerin klorofil 
flüoresans parametreleri ölçüldü. Yapılan analizler 
sonucunda yaprak su potansiyellerinin kıvrılma 
boyunca giderek azaldığı gözlenirken, klorofil 
flüoresans parametrelerinin % 50 kıvrılma 
derecesine kadar önemli bir farklılık göstermediği, 
daha yüksek kıvrılma derecelerinde ise belirli 
ölçüde değiştiği saptandı. Buna göre yaprak su 
potansiyelindeki azalma ile kıvrılma boyunca 
klorofil flüoresans parametreleri arasında bir 
ilişkinin olduğu sonucuna varıldı.   
 
Anahtar Kelimeler: Ctenanthe setosa, kuraklık, su 
potansiyeli, klorofil floresans  
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Bu çalışmada C. setosa’nın yaprak 
kıvrılma periyodu boyunca yaprak apoplastik ve 
simplastik alanlarındaki Polifenol oksidaz (PFO) 
enzim aktivitesinde meydana gelen değişimler 
araştırıldı. Ayrıca hidrojen peroksit (H2O2) ve 
süperoksit (O-.) radikallerinin üretim yerleri 
histokimyasal olarak belirlendi. Bitkilerin 25°C’de, 


