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Arpa Bitkisinde Erken Gelişim Döneminde Arsenik Toksisitesi
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Amaç: Genel olarak insanların arseniğe maruz kalma yollarından birisi de toprak bitki transferidir. 
İnorganik arsenik (arsenat ve arsenit ) bitkiler, hayvanlar ve insanlar için yüksek derecede toksiktir. 
Bu çalışmada gelişimin erken fazında, arsenik toksisitesini açıklamak için, ülkemizde yaygın 
olarak tarımı yapılan arpa bitkisinde tohum çimlenme yüzdesi, kök, gövde uzunluğu, arsenik 
birikim düzeyleri ve α-amilaz aktivitesi üzerine arseniğin farklı konsantrasyonlarının etkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Hordeum vulgare (Sladoran) türü arpa tohumları Trakya Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünden temin edildi. Arsenik bileşiği olarak besin ve sularda arseniğin en yaygın ve toksik 
formlarından biri olan sodyum arsenat (Na

2
HASO

4
.7.H

2
O) kullanıldı. Tohum çimlenme yüzdesi, 

kök, gövde uzunluğu ve α-amilaz aktivitesi için tohumlar 0,0.5,1,2,4,8 ve 16 mg/ml lik arsenat 
solusyonlarının 5 ml si ile inkübe edildi. 3 gün sonunda çimlenen tohumlar sayıldı ve kontrol 
grubu ile karşılaştırma yapılarak çimlenme yüzdeleri, kök gövde uzunlukları karşılaştırıldı. Kök 
ve gövdedeki arsenik birikimleri için, 0,0.5,1,2,4,8 ve 16 mg/ml lik arsenat dozlarını içeren 
petri plaklarında 3 gün süre ve takiben Hoagland solusyonunda 7 gün süre ile büyütülen bitkiler 
kullanıldı .Arsenik tayinleri Perkin Elmer marka AAnalyst 800 model atomik absorpsiyon 
spektrofotometresinde MHS 15 Sürekli Akış Hidrür Oluşturma tekniği ile yapıldı.

Bulgular: Artan konsantrasyonlarda arsenatın tohum çimlenmesi ve tohum çimlenmesinde aktif 
rol oynayan α-amilaz enziminin aktivitesi üzerine etkileri değerlendirildiğinde arsenatın tohum 
çimlenmesini önemli ölçüde inhibe ettiği gözlendi. Doz artışına bağlı olarak çimlenme yüzdeleri 
kontrol grubuna göre doz artışına bağlı olarak %86,95 den (0,5 mg/L,arsenat) %75,80’e (16 mg/L 
arsenat )düştü. Benzer şekilde doza bağlı olarak α-amilaz enziminin aktivitesi sırası ile 0,5,1 mg/
L,arsenat için %5.67, 2 mg/L,arsenat için %6.8, 4 mg/L, arsenat için %11.77, 8 ve16 mg/L arsenat 
için %8.5 inhibe oldu. Arsenat’ın farklı konsantrasyonlarına arpa bitkisinin kök ve gövdelerinde 
doza bağlı olarak artan bir birikim tespit edildi.

Sonuç: Gelişiminin erken döneminde artan konsantrasyonlarda kısa süreli arseniğe maruz 
kalan arpa bitkisinde gelişim, doza bağlı olarak yavaşlamıştır ve bunun temel sebebinin amilaz 
aktivitesindeki düşüş olduğu gözlenmiştir ve köklerde ve gövdede, köklerde daha yüksek olmakla 
birlikte, anlamlı bir arsenik birikimi izlenmiştir. 
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