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Kuraklık Stresi Altındaki Nohut 
(Cicer arietinum ve C. reticulatum, Fabaceae) Bitkilerinin 

Malondialdehit (MDA) İçeriği Üzerine Bazı 
Sentetik Siklitollerin Etkisi
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Amaç: Siklitoller karbonhidrat molekülleridir. Siklitol ailesinden olan trioller doğal olarak oluşan 
pek çok siklitolün öncül molekülüdür. Bitkiler abiyotik stres koşullarında (kuraklık, osmotik stres 
vb.) siklik triolleri biriktirerek osmotik ayarlama yapabilirler. Kuraklık stresi hücrelerde reaktif 
oksijen türlerinin oluşmasına neden olarak membranlarda lipid peroksidasyonuna yol açarak 
membranların bozulmasına neden olur. Çalışmanın amacı, kuraklık stresindeki nohut bitkilerine 
sentetik bazı siklitol molekülleriyle uygulama yapmanın membran hasarı üzerine etkisini 
değerlendirmektir.

Gereçler ve Yöntemler: Siklitol sentezi: Bu çalışmada, önce ilgili alken’in fotooksijenasyon 
reaksiyonu yapılarak hidroperoksit elde edilmiştir. Oluşan hidroperoksitin indirgenmesi sonucu 
alkol sentezlenmiştir. Daha sonra alkoldeki çift bağın OsO4 ile oksidasyonu sonucu trioller (a-dl-
cyclopentane-1,2,3-triol, b-dl-cyclohexane-1,2,3- triol, c-dl-cycloheptane-1,2,3- triol) elde edilmiştir.

Bitki Materyalinin Yetiştirilmesi: Çalışmada kültür nohut Cicer arietinum L. ILC8617 (kuraklığa 
duyarlı) ve yabani tür C. reticulatum Ladizinsky’e (kuraklığa dayanıklı) ait tohumlar kullanıldı. 
Bitkiler 2000 g toprak/torf/gübre (2/1/1 oranında) içeren saksılarda, iklim odasında ve kontrollü 
şartlar altında (16/8 gün/gece ışık periyodu, 23±2ºC, 480 µmol m-2 s-1 ışık şiddeti, %65±5 nem) 
yetiştirildi. Her bir uygulama için 5 bitki kullanıldı.

Siklitol Uygulaması: Fideler belirli bir büyüklüğe geldikten sonra (yaklaşık 30 gün) saksıların yarısı 
kuraklık stresine maruz bırakıldı. Kuraklık stresinin başlamasıyla birlikte 3 gün süre ile yapraklara 
distile su içerisinde hazırlanmış olan 10, 20 ve 30 µM konsantrasyonlarda a-dl-cyclopentane-1,2,3-
triol, b-dl-cyclohexane-1,2,3-triol, c-dl-cycloheptane-1,2,3-triol (Tween20 karıştırılmış) püskürtüldü.

Lipid Peroksidasyonu (MDA içeriği): Bitkilerde lipid peroksidasyonu Ohkawa ve ark.’na (1979) 
göre, malondialdehit (MDA) miktarının ölçülmesiyle belirlendi.

Genotoksik analiz: Kullandığımız siklitollerin genotoksik etkisi olup olmadığını belirlemek için 
mikronukleus testi Ünyayar ve ark.’na (2006) göre yapıldı. Bunun için fide başına 3000 hücrede 
inceleme yapıldı. 

Bulgular ve Sonuç: Cicer arietinum’da kuraklık MDA içeriğini kontrolün iki katı kadar arttırmıştır. 
Bununla birlikte, b siklitolün düşük konsantrasyonları MDA’yı arttırmış ancak diğer siklitollerin tüm 
konsantrasyonları MDA’da azalmaya neden olmuştur. Cicer reticulatum’da kuraklıkta yapraklardaki 
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MDA içerikleri kontrole göre azaltırken, a ve c siklitolün düşük konsantrasyonlarında kontrollere 
göre belirgin bir değişiklik oluşturmamıştır. Cicer arietinum’un köklerindeki MDA içeriği 
kuraklıkla birlikte kontrolün yaklaşık 3 katı artmıştır. Bununla birlikte, a ve b siklitolün yüksek 
konsantrasyonlarında MDA miktarı kontrole yakın ya da daha düşüktür. Cicer reticulatum’un 
köklerindeki MDA miktarı C. arietinum’a göre belirgin bir şekilde daha düşüktür. Kuraklık stresinde 
ise MDA içeriği kontrolün de altındadır. Buna karşılık kuraklıkta a ve b siklitoller MDA içeriğini 
belirgin bir şekilde kontrole göre arttırırken, c siklitolün düşük konsantrasyonları kontrollere yakın 
değerler göstermiştir. Kullandığımız a-dl-cyclopentane-1,2,3-triol, b-dl-cyclohexane-1,2,3- triol, c-dl-
cycloheptane-1,2,3-triol moleküllerinin membranlardaki bozulmayı engelleyerek bitkilerin kuraklığa 
uyum sağlamasında etkili olabileceği ve biyolojik olarak aktif moleküller olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca 
bu siklitollerin bitkilerde genotoksik etkisi olup olmadığını belirlemek için yapılan mikronukleus 
testinde, uygulandıkları fidelerin kök uçlarında mikronukleusa rastlanmamış olduğundan genotoksik 
etkisinin olmadığını ve tarımsal uygulanma potansiyelleri olduğunu söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık stresi, siklitol, nohut, lipid peroksidasyonu

Teşekkür: Bu çalışma BAP-FEF BY (SÜ) 2010-5 B nolu proje olup, Mersin Üniversitesi Bilimsel 
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Amaç: Bu çalışmada, γ-radyasyon stresine maruz bırakılmış iki farklı arpa çeşidine yapılan 
antosiyanin uygulamasının peroksidaz aktivitesi üzerine olan etkilerini belirlemek amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu amaçla, çalışmada strese tolerant (Hordeum vulgare L. cv. ‘Erginel’) 
ve duyarlı (Hordeum vulgare L. cv. ‘Akhisar’) olmak üzere iki arpa çeşidi kullanıldı. 10 Gy dozunda 
radyasyona maruz bırakılan arpa çeşitlerine 25 µM antosiyanin uygulaması hem stres öncesi hem 
de stres sonrasında yapıldı. Petrilerde yetiştirilen 6 günlük arpa çeşitlerinde çözünebilir ve hücre 
duvarına bağlı peroksidaz aktiviteleri Chance ve Maehly (1955)’e göre analiz edildi. Kök ve sürgün 
örnekleri fosfat tamponu (pH 6.4) ile homojenize edildikten sonra 4oC de 20 dakika santrifüj edildi. 
Süpernatant tekrar santrifüj edildikten sonra çözünebilir peroksidaz materyali olarak kullanıldı. 
Pellet 1 M NaCl ile 2 saat 30oC de inkübe edildikten sonra bir kez daha santrifüj edildi ve buradan 
elde edilen süpernatant hücre duvarına bağlı peroksidaz materyali olarak kullanıldı. Her iki aktivite 
de 470 nm’de absorbanstaki artışın kaydedilmesiyle belirlendi.

Bulgular: Arpa çeşitlerine yapılan γ-radyasyon ve antosiyanin uygulamalarının bitki morfolojisine 
etkilerine bakıldığında, sadece radyasyon uygulamasının önemli değişimlere sebep olmadığı 
belirlenmiştir. Antosiyanin uygulamasında ise, kontrol grupları ile karşılaştırıldığında, Akhisar ve 
Erginel köklerinde sırasıyla %7ve %10, sürgünlerinde ise %17 ve %3 artış kaydedilmiştir. 10 Gy 


