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Tuz Stresinin Konukçu Bitkinin Pigment İçeriğine Olan Etkisi
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Amaç: Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. bitkisinin köklerine Phelipanche ramosa (L.) Pomel 
parazit bitkisinin yapıştığı anda yapılan NaCl uygulamasıyla bitkinin pigment içeriğinde meydana 
gelen değişimler belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, konukçu bitki olarak A. thaliana bitkisinin Wassilewskija 
(Ws.) ekotipi ve Çanakkale’de canavar otu ile enfekte domates tarlalarından toplanan P. ramosa 
(canavar otu) bitkisinin tohumları kullanılmıştır.

Bitki doku kültüründe Gamborg B5 (% 1 sükroz) kullanılmıştır. Canavar otu fideleri 18 günlük 
Arabidopsis bitkilerinin köklerine yapıştıktan sonra 100 mM NaCl çözeltisi uygulanmıştır. NaCl 
uygulamasını izleyen 3 ve 6 saat sonrasında, bitki yapraklarından örnekleme yapılmıştır.

Örneklerin klorofil ve karotenoid içerikleri Arnon’un (1949) yöntemine göre belirlenmiştir.

Tüm veriler tek yönlü varyans analizi ile incelenmiş, ortalamalar arasındaki farklılıklar Tukey-
Kramer Testi ile karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS programı kullanılmıştır.

Bulgular: Arabidopsis bitkilerine yapılan NaCl, enfeksiyon ve NaCl+enfeksiyon uygulamaları, 
artan süreye bağlı olarak klorofil a, klorofil b, toplam klorofil ve karotenoid içeriklerinde azalmaya 
neden olmuştur. 

NaCl uygulaması tüm gruplarda kontrol bitkilere kıyasla klorofil a içeriğini azaltmıştır. Bu azalışlar; 
NaCl uygulanan grupta 3. ve 6. saatte sırasıyla % 19 ve % 26; enfeksiyon grubunda % 27 ve % 34 
ve enfeksiyon+NaCl grubunda % 49 ve % 68 olarak gerçekleşmiştir.

Klorofil b içeriği, NaCl uygulanmış Arabidopsis bitkilerinde kontrol bitkilere kıyasla 3. ve 6. 
saatte sırasıyla % 2 artmış, % 13 azalmış; enfeksiyon grubunda % 16 ve % 33; enfeksiyon+NaCl 
grubunda ise % 51 ve % 72 azalmıştır.

Toplam klorofil içeriği, NaCl uygulanmış Arabidopsis bitkilerinde kontrol bitkilerine kıyasla 3. ve 
6. saatte sırasıyla % 28 ve % 60; enfeksiyon grubunda % 7 ve % 28; enfeksiyon+NaCl grubunda 
ise % 51 ve % 71 azalmıştır.

Karotenoid içeriği, NaCl uygulanmış Arabidopsis bitkilerinde kontrol bitkilerine kıyasla 3. ve 6. 
saatte sırasıyla % 9 ve % 23; enfeksiyon grubunda % 27 ve % 32; enfeksiyon+NaCl grubunda ise 
% 55 ve % 68 azalmıştır.

Sonuç: Arabidopsis bitkisinin NaCl ve canavar otu enfeksiyonu altında pigment içeriğinde meydana 
gelen değişim ilk defa bu çalışmada ortaya konmuştur. Buna göre, Arabidopsis bitkisine yapılan 
NaCl uygulaması ve canavar otu enfeksiyonunun birlikte pigment içeriğinde meydana getirdiği 
azalmanın bu etmenlerin tek başına yapılan uygulamalardan daha fazla olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Phelipanche ramosa, Arabidopsis thaliana, pigment içeriği, tuz stresi.

Teşekkür: Arabidopsis bitkisinin Ws. ekotipine ait tohumlar Dr. Konstantinos E. Vlachonasios 
(Yunanistan)’tan temin edilmiş olup kendisine teşekkür ederiz.


