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laboratuar koşullarında (yaklaşık 300 mmol (foton) 
m-2s-1 ışık yoğunluğunda) büyümeleri sağlandı. 
Yapraklarını kıvırması amacıyla bitkiler 54 gün 
kuraklık periyoduna maruz bırakıldı. Kontrol 
bitkileri de dahil olmak üzere kuraklık periyodunun 
35, 46 ve 54. günlerinde yaprak kıvrılma 
derecesinin artışı boyunca (% 20-30, % 50-60 ve % 
70 ve üzeri) hasat edilen yapraklardan örnekler 
alınarak simplast ve apoplastik sıvı elde edildi. 
Histokimyasal olarak O-. ve H2O2 radikallerinin 
üretim yerlerini belirlemek için yapraktan enine 
kesitler alındı ve kesitler sırasıyla nitro blue 
tetrazolium (NBT) ve 3,3’-diaminobenzidin (DAB) 
ile boyandı. Sonuçlar, yaprak apoplastik ve 
simplastik alanlarındaki PFO aktivitesinin kıvrılma 
boyunca apoplastik alanda arttığını, simplastik 
alanda ise azaldığını gösterdi. Diğer taraftan 
histokimyasal analizler sonucunda süperoksit 
tarafından NBT’nin indirgenmesi sonucu oluşan 
formazan çoğunlukla mezofil hücrelerinde daha az 
oranda da kortekste belirlendi. H2O2’in ise mezofil 
hücrelerin hücre duvarında yerleşik olduğu 
bulundu. Sonuç olarak, C. setosa’nın kıvrılma 
boyunca hem simplastik hem de apoplastik alanda 
bir ROS temizleyici etkili bir antioksidan 
mekanizmaya sahip olduğu sonucuna varıldı.   
 
Anahtar Kelimeler: Polifenol oksidaz, apoplast, 
simplast, kuraklık stresi  
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Bu çalışma ile ülkemizde geliştirilen ve 
kuraklık tolerans/duyarlılıkları hakkında herhangi 
bir bilgi olmayan 5 fasulye (Phaseolus vulgaris L.) 
çeşidinde (Yunus-90, Şehirali-90, ES-855, 
Karacaşehir-90, Göynük-98), kuraklık stresi 
sırasında stoma iletkenliği, su potansiyeli ve 
klorofil flüoresans parametreleri arasındaki ilişki 
araştırıldı. Bitki büyütme odasında 22 ºC sıcaklık, 
% 55 nem, 16 saat ışık/8 saat karanlık periyodu ve 
250 µmol m-2s-1 ışık yoğunluğu altında 21 gün 
süreyle, turf ihtiva eden kaplar içerisinde yetiştirilen 
bitkiler, kontrol ve kuraklık uygulama grupları 
olarak ayrıldıktan sonra, 10 gün süreyle strese 
maruz bırakıldı. Denemede kullanılan çeşitlerin 
trifoliat ve unifoliat yaprakları üzerinde yapılan 
analizler sonucunda su potansiyeli ve stoma 

iletkenliği azalışının pigment sistemi PSII ışık 
verimliliği ile ilişkili olduğu, diğer klorofil 
floresans parametrelerindeki değişim ile fazlaca 
ilişkili olmadığı belirlendi. Bununla beraber fasulye 
çeşitleri arasında tüm parametreler göz önüne 
alındığında Yunus-90’ın dayanıklı, Karacaşehir-
90’ın hassas, diğer çeşitlerin ise ara formlar olduğu 
konusunda deliller elde edildi.  
 
Anahtar Kelimeler: Fasulye, kuraklık, su 
potansiyeli, stoma iletkenliği, klorofil flüoresans  
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Bakır (Cu), bitkilerin normal büyüme ve 
gelişmesi için esas bir mikroelementtir, ancak 
yüksek konsantrasyonlarda, bitki hücrelerinin 
fizyolojik, biyokimyasal ve yapısal işlevlerindeki 
potansiyel inhibe edici etkilerine bağlı olarak 
başlıca bir toksik bileşik olarak da kabul 
edilmektedir. Bu çalışmada, mısır (Zea mays L., 
cv., Rx770) bitkisinin farklı kısımlarındaki bakır 
birikimi ve bunun bunun antioksidan yanıtlar ile 
morfolojik ve anatomik değişimlere olan çeşitli 
etkileri incelenmiştir. Tohumlar kontrolde ve artan 
Cu konsantrasyonu (50, 100, 250, 500, 1000, 1500 
µM CuSO4.5H2O) çözeltilerinde 25 ºC de hem 
karanlık hem de ışıkta çimlendirilmiştir. Anatomik 
olarak, 50 µM Cu da önemli hücresel zararlar 
görülmezken; yüksek Cu konsantrasyonlarının 
membranlarda bozulmalara, plazma membranının 
hücre çeperinden ayrılmasına, hücrelerde 
vakuolleşmeye, Cu iyonlarının ve fenolik 
bileşiklerin vaskular sistemin ya da kortikal 
parenkima hücrelerinin vakuol ve hücre 
çeperlerinde birikmesine neden olmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Bakır, antioksidan, morfolojik 
ve anatomik değişimler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


