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Salisilik Asitin Kadmiyum (Cd) Toksisitesi Altındaki Buğdayların 
(Triticum aestivum, Poaceae) Köklerinde Apoplastik Antioksidan 

Sistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Deniz Tiryaki, Ökkeş Atıcı
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzurum, deniztiryaki25@hotmail.com

Amaç: Buğday (Triticum aestivum L.) bitkisine Cd stresinden önce uygulanan salisilik asitin (SA), 
bitki Cd stresine maruz kaldığında apoplastik antioksidan enzimlerden katalaz (CAT), peroksidaz 
(POX) ve süperoksit dismutaz (SOD) aktiviteleri üzerine etkileri araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızda buğdayın Bolal ve Doğu-88 olmak üzere iki varyetesi 
kullanılmıştır. Bitkiler 22/20oC’ta toplam 18 gün büyütülmüşlerdir. Bitki yapraklarına 12. gün farklı 
konsantrasyonlarda (0.01, 0.1, 1 mM) SA uygulanmış ve 3 gün sonra bitkilerin yetiştiği ortama 
farklı konsantrasyonlarda (25, 50, 100 µM) Cd uygulanmıştır. On sekizinci gün bitki kökleri (7 
g), içerisinde 20 mM askorbik asit ve 20 mM CaCl
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 çözeltisi bulunan bir desikatöre yerleştirilmiş 

ve desikatör bir vakum pompası ile vakumlanmıştır. Vakumlanmış dokular 20 mL‘lik enjektörlere 
yerleştirildikten sonra, enjektörler birer santrifüj tüpüne konulmuş ve santrifüj edilmiştir. Daha 
sonra, tüplerin dip kısmında biriken apoplastik protein çökeleği antioksidan enzim aktivitelerinin 
belirlenmesinde kaynak olarak kullanılmıştır.

Bulgular: SA uygulamaları, 25 µM Cd stresine maruz kalmış Bolal çeşidine ait bitkinin köklerinde 
CAT aktivitesini artırmıştır. Ancak, aynı SA uygulamaları 50 µM Cd altındaki bitkilerde CAT 
aktivitesini etkilemezken, 100 µM Cd’de aktiviteyi düşürmüştür. SA uygulamaları, 25, 50 ve 100 
µM Cd etkisine maruz kalmış Doğu-88 çeşidinde, CAT aktivitesini önemli ölçüde azaltmıştır. 
SA’nın 0.01 ve 0.1 mM çözeltileri Bolal çeşidinde, 25 µM Cd’de POX aktivitesini değiştirmezken, 
1 mM SA POX aktivitesini önemli ölçüde artırmıştır. 50 µM Cd stresindeki aynı bitkide SA’nın üç 
konsantrasyonu da POX aktivitesini artırmıştır. 100 µM Cd’de ise 1 mM SA uygulaması aktiviteyi 
artırmıştır. SA uygulamaları Doğu-88 çeşidinde 25, 50 ve 100 µM Cd etkisine maruz kalmış 
bitkilerde POX aktivitesini düşürmüştür. SA, 25 ve 50 µM Cd’de maruz bırakılmış Bolal çeşidinde 
SOD aktivitesini artırırken, 100 µM Cd’de ise azaltmıştır. Buna ilave olarak, 25 ve 50 µM Cd’ye 

maruz bırakılmış Doğu-88’de SOD aktivitesini genelde düşürürken, 100 µM Cd’de ise artırmıştır.

Sonuç: Sonuçlar toplu olarak değerlendirildiğinde, buğdaya Cd stresine maruz kalmadan önce 
uygulanan SA, Bolal çeşidinde apoplastik CAT, POX ve SOD enzim aktivitelerini artırırken, Doğu-
88’de ise genelde düşürmüştür. Bu bulguya göre, Cd stresine maruz kalmış bitkilerde apoplastik 
antioksidan enzimlerin strese cevap mekanizmasında önemli bir yerinin olduğu görülmektedir. 
Ayrıca aynı tür bir bitkinin iki farklı varyetesi Cd stresine farklı şekilde cevap verebildiği sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Bu durumun varyetelerin strese tolerans dereceleriyle bağlantılı olduğu 
düşünülmektedir. 
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