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Amaç: Çalışmada, dışarıdan absisik asit (ABA) uygulamasından sonra PEG ile uyarılan kuraklık 
stresi altında Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.’da bağıl su içeriği (RWC), yaprak su potansiyeli 
(Ψπ), stoma iletkenliği (g

s
), prolin miktarı (Pro), fotosentetik verim (F

v
/F

m
) ve toplam klorofil 

miktarı gibi su durumunun zamana bağlı değişimleri araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada kuraklık stresine cevapta A. thaliana’nın su durumunda 
ABA’nın rolünü daha iyi açıklayabilmek için, materyal olarak A. thaliana’nın ABA yoksun mutantı 
(aba2) ve onun yabani tipi (Columbia) kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, üç haftalık Arabidopsis 
fidelerine, 6, 12 ve 24 saat süresince dışarıdan 50 µM ABA ve %40 PEG8000 (-0.73 MPa) ile 
uyarılan kuraklık stresi uygulanmıştır.

Bulgular: Yabani tip ve aba2’nin RWC’si, PEG ile uyarılan kuraklık stresinin sırasıyla 12. ve 6. 
saatinde azalmaya başlamıştır. Fakat dışarıdan uygulanan 50 µM ABA, kuraklık stresi altında bu 
genotiplerin RWC’sini artırmıştır. Diğer yandan, her iki genotipin Ψπ’si kuraklık stresinin ilk 6 
saatinde azalmaya başlarken, Ψπ’deki bu azalmalar deneme süresince stres altında ABA uygulaması 
ile önlenmiştir. Hatta bu durum, 24. saatte aba2’de daha belirgindir. g

s
’deki en yüksek artış, stresin 

24. saatinde aba2’de gözlenmiştir. Ancak, tek başına PEG uygulanan gruba göre, ABA ile uyarılan 
g

s
’deki en yüksek azalma aba2’de ilk 12 saatte izlenmiştir. Diğer yandan Pro miktarı, 12. ve 24. 

saatte ABA yoksun aba2 mutantında tüm uygulama gruplarında artmıştır. Ancak ABA+PEG 
uygulanmış aba2 fidelerindeki Pro miktarı, 24. saatin sonunda tek başına PEG ve ABA uygulanan 
bitkilerinkinden daha yüksektir. Kuraklık stresi, her iki genotipin F

v
/F

m
 ve toplam klorofil miktarını 

azaltırken, PEG uygulanmış bitkilerle karşılaştırıldığında 50 µM ABA, kuraklık stresi süresince bu 
parametrelerdeki azalmaları iyileştirmiştir. Diğer yandan, tek başına uygulanan 50 µM ABA, F

v
/F

m
 

ve toplam klorofil miktarında önemli bir etkiye neden olmamıştır.

Sonuç ve Tartışma: Dışarıdan uygulanan ABA, stres uygulamasının 24 saati boyunca her iki 
genotipte de bağıl su içeriği, ozmotik potansiyel, stoma iletkenliği, prolin, fotosentetik verim ve 
toplam klorofil miktarı üzerine kuraklık stresinin hasarına karşı iyileştirici etki göstermiştir. 
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