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Arpa (Hordeum vulgare) Çeşitlerinde Cr(VI) Ağır Metalinin Lipid 
Peroksidasyonu ve Antioksidant Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi
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Amaç: Bu araştırmada, krom(VI) toksisitesine bağlı olarak Cr-toleranslı (Zeynelağa) ve Cr-
hassas (Orza-96) arpa çeşidinin yaprak dokularında bazı fizyolojik ve biyokimyasal cevaplar 
değerlendirilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Kontrollü iklim kabininde, hidroponik kültür ortamında farklı Cr(VI) 
konsantrasyonlarına (0, 75, 150 ve 225 µM) maruz bırakılan Cr-toleranslı (Zeynelağa) ve Cr-hassas 
(Orza-96) arpa çeşitlerinde krom birikimi, büyüme, δ-aminolevülinik asit dehidrataz (ALAD) 
aktivitesi, fotosentetik pigment içeriği, prolin içeriği, malondialdehit (MDA) içeriği ve antioksidant 
enzim [süperoksit dismutaz (SOD), guaiakol peroksidaz (POD), askorbat peroksidaz (APX) ve 
katalaz (CAT)] aktivitesi araştırılmıştır. 

Bulgular: Cr-hassas Orza-96’ya göre Cr-toleranslı Zeynelağa gövde dokuları önemli düzeyde 
(P<0.05) daha yüksek Cr biriktirmiştir. Orza-96’ya göre Zeynelağa gövde kuru ağırlığı, klorofil ve 
karotenoid içeriği daha düşük azalma göstermiştir. Cr(VI) stresi, arpa çeşitlerinde ALAD aktivitesini 
önemli düzeyde azaltmasına rağmen toleransta farklılık gösteren arpa çeşitlerinin ALAD aktiviteleri 
arasında belirgin bir farklılık bulunmamıştır. Prolin ve MDA içeriği Cr(VI) stresi ile artmış; fakat 
bu etki Orza-96’da daha belirgin olarak belirlenmiştir. Cr(VI) stresi SOD, POD, APX ve CAT 
antioksidant enzim aktivitelerinde artışa neden olmuştur. Cr-toleranslı Zeynelağa arpa çeşidinin Orza-
96 arpa çeşidine göre daha yüksek POD ve daha düşük APX aktivitesine sahip olduğu belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Bu araştırmanın sonuçları, Cr-hassas Orza-96’ya göre Cr-toleranslı Zeynelağa 
arpa çeşidinin Cr(VI) ağır metal toksisitesine karşı daha iyi savunma mekanizmalarına sahip 
olduğunu göstermektedir. 
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In vitro Yaratılan Farklı Tuzluluk Şartlarında
Lycopersicon esculentum (Domates, Solanaceae) cv. Safari F1 
Çeşidinin Tohum Çimlenmesi ve Erken Büyüme Cevapları
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Amaç: Bu çalışmada, domates E.Ü. Ziraat Fakültesi’nden temin edilen (Lycopersicon esculentum 
Mill.) bitkisinin Safari F1 çeşidinin in vitro farklı tuz derişimleriyle yaratılan tuzluluk stresine 
tohum çimlenmesi ile çimlenen tohumlardan ortaya çıkan fidelerin erken büyüme evrelerindeki 
cevapları araştırılmıştır.
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Gereçler ve Yöntemler: Besi ortamı olarak sulu agar (A) ve yarım kuvvet (1/2) Murashige-Skoog 
(Y) kullanılmıştır. A ortamı 1 litre saf suya 8 g agar ilave edilerek hazırlanmıştır. Tuzun çimlenmeye 
etkisinin gözlenmesi için A (kontrol) ortamına 25 mM (A1), 50 mM (A2) ve 100 mM (A3) NaCl ilave 
edilmiş ve 5 tohum/100 ml lik erlen şeklinde ekim yapılmıştır. Fide gelişimine tuzluluğun etkisini 
belirlemek amacıyla, A (kontrol) ortamında çimlenen tohumlardan gelişen 7 günlük fideler 50’şer ml Y 
(kontrol), Y1(25 mM NaCl), Y2 (50 mM NaCl) ve Y3 (100 mM NaCl) ortamlarına yerleştirilmişlerdir. 

Bulgular: Lycopersicon esculentum Mill. bitkisinin Safari F1 çeşidine ait tohumları 7. günde, in 
vitro uygulanan 25 ve 50 mM tuz (NaCl) varlığında % 100, 100 mM tuz (NaCl) varlığında ise 86 
oranında çimlenmişlerdir. 1 hafta süreyle 25°C sıcaklık ve 16/8 (aydınlık/karanlık) fotoperiyodda 
gelişmeye bırakılan fidelerde hipokotil uzunluğu tüm uygulamalarda 10 cm; kök uzunluğu ise 
kontrol (Y) ortamında 18; 25 ve 50 mM tuz (NaCl) varlığında 16, 100 mM tuz (NaCl) varlığında 
ise 14 cm olarak ortaya çıkmıştır. Kuru ağırlıkta kök/hipokotil oranı Y ortamında 1.68; Y1’de 1.67; 
Y2’de 1.50 ve Y3’te 0.95 olarak belirlenmiştir.

Sonuç: In vitro şartlarda uygulanan 25 ve 50 mM NaCl varlığı L. esculentum bitkisinin Safari F1 
çeşidine ait tohumlarının çimlenmesi üzerine olumsuz etki etmezken, 100 mM NaCl uygulaması 
çimlenme oranını %16 indirgemiştir. Yine de %86’lık çimlenme bitkinin bu çeşidinin 100 mM 
tuz varlığından olumsuz etkilenmediğini göstermektedir. A ortamında çimlenen 1 haftalık fidelere 
yapılan 7 günlük 25, 50 ve 100 mM tuz uygulamasının, fidelerde, artan tuz derişimine bağlı olarak 
kök uzunluğu ile kök/gövde kuru ağırlığında azalmaya sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Gövde 
büyümesi ise olumsuz etkilenmemiştir. Bu sonuçlardan, bitkinin bu çeşidinin ortamdaki 25 ve 
50 mM tuz varlığına karşı tolerant olduğu, 100 mM tuz varlığına karşı ise nispeten hassasiyet 
gösterdiği söylenebilir.
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Quizalofop-p-etil ve Salisilik Asidin Helianthus annuus (Asteraceae) 
Bitkisinde Pigment ve Fenolik Madde İçeriği Üzerine Etkileri
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Amaç: Quizalofop-p-etil ayçiçeği tarlalarının ıslahında kullanılan bir herbisit olup, üzerinde yapılan 
araştırmaların çoğu yabanıl otlar üzerindeki etkileridir. Bu nedenle araştırmamızda önemli kültür 
bitkilerimizden ayçiçeği bitkisi üzerinde bu herbisitin toksik etkilerinin olup olmadığını saptamak 
amaçlanmıştır. Buna paralel olarak muhtemel toksik etkiye karşı da salisilik asit (SA)’in etkisini 
değerlendirmek hedeflenmiştir. Bu amaçla fotosentezde önemli bir kriter olan pigment sistemindeki 
değişimler ile toplam fenolik içeriğindeki değişimler, SA uygulanan ve uygulanmayan gruplarda 
karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Helianthus annuus L. cv. “Oliva CL” tohumları iki grup halinde 0.5 mM 
SA uygulanan ve uygulanmayan örnekler halinde hazırlanmıştır. Daha sonra 20 günlük bitkilere 


