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Kadmiyum-Hormon Etkileşimlerinin Buğday 
(Triticum aestiveum, Poaceae) Fidelerinde Ağır Metal ve Mineral

Madde Kompozisyonu Üzerine Etkisi
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Amaç: Buğday (Triticum aestivum L.) çeşit fidelere uygulanan kadmiyum (Cd) ağır metal ve bu 
ağır metal ile birlikte uygulanan hormonların ağır metal birikimi ve mineral madde kompozisyonu 
üzerine etkileri incelenmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Bitki örnekleri 70 °C’ta 48 saat süre ile kurutulmuştur. Bu örneklerden 
0.5 gr tartılarak 500–600 °C’lık kül fırınında yakılmıştır. Elde edilen kül mavi bant filtre kağıdı 
kullanılarak süzülmüştür. Bitki örneklerinde mineral madde ve ağır metal analizleri ICP-AES 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Ağır metal ve ağır metal ile birlikte Cd uygulanan buğday fidelerinde Cd miktarında artış 
ve mineral alımında azalma belirlenmiştir.

Sonuç: Gerek ağır metal gerekse ağır metal ile birlikte uygulanan hormon uygulamalarının 
ağır metal konsantrasyonu artışına paralel olarak mineral içeriğinde azalmaya neden olduğu 
belirlenmiştir.
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Düşük Sıcaklık Stresi Altındaki Mısır Yapraklarında 
Bazı Sinyal Bileşiklerinin İçsel Değişimleri
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Amaç: Bu çalışmada, düşük sıcaklık stresine maruz bırakılan mısır (Zea mays L. cv. Arifiye-2) 
yapraklarında strese cevap mekanizmalarında önemli rolleri bulunan salisilik asit (SA), nitrik oksit 
(NO) ve absisik asit (ABA) miktarlarındaki içsel değişimler araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Uygun saksılara ekilen mısır tohumları ve buradan gelişen mısır 
bitkileri, normal şartlarda (25/22°C) birincisi 12 gün, diğeri ise 19 gün olmak üzere 2 grup halinde 
yetiştirilmiştir. Bitkiler yetiştirme sürelerine ilave olarak 2 gün süreyle soğuk şartlara (10/7°C) 
transfer edilmiş ve her gruptaki bitki yaprakları 14. ve 21. günlerde olmak üzere deneysel amaç 
için kullanılmıştır. Elde edilen taze yapraklardan sinyal bileşikler için uygun ekstraksiyonlar 
yapılarak HPLC cihazında SA ve ABA’nın içsel seviyeleri belirlenmiştir. NO’nun içsel seviyesi ise 


