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artırmakta ve bu bileşikler de bitkide hücre membran lipidlerinin oksidasyonuna neden olarak 
soğuk zararını oluşturmaktadır. Ancak bitkinin artan ROS bileşiklerinin seviyesini düşürmek için 
ROS bileşiklerini temizleyen antioksidan enzimlerin aktivitesini artırmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. 
Diğer taraftan, uygulanan SNP, düşük sıcaklık uygulamasına göre, H
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seviyesini önemli oranda (P>0.1) düşürmüştür. Buna ilave olarak, antioksidan enzimlerden SOD 
ve POX aktivitelerini ise artırmıştır. SNP uygulamaları CAT aktivitesini ise uygulamanın yapıldığı 
her iki günde de düşük sıcaklık uygulamasına göre düşürmüştür. En etkili SNP konsantrasyonu 
0.1µM olarak belirlenmiştir. Görüldüğü gibi bir NO donörü olan SNP uygulaması, bitkide ROS 
bileşiklerinin miktarını düşürürken, bu bileşiklerin temizlenmesini sağlayan enzimlerin aktivitesini 
artırmıştır.

Sonuç ve Tartışma: Canlılarda normal şartlarda bile oluşan reaktif oksijen türlerinin (ROS) stres 
şartlarında miktarı daha da artar ve bunun sonucunda hücre zarında doymamış yağların yıkımıyla 
hücre zarar görür ve hatta hücre ölümü bile gerçekleşebilir. Stres sonucu oluşan aşırı ROS’un 
temizlenmesinde iş gören antioksidan enzimlerin aktive olması oksidatif zararı azaltabilir. NO’nun 
bitkiyi düşük sıcaklık sonucu oluşan oksidatif hasara karşı koruyarak düşük sıcaklığa toleransın 
artırılmasına önemli bir katkı sağlayabileceği ileri sürülmüştür.
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Amaç: Bu çalışmada, dezenfekte etme özelliğindeki kimyasalların etkilerinden dolayı, bitkilerin 
çevresel strese karşı vermiş olduğu tepkiler ele alınmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızda, ekolojik dezenfektan olarak yaygın kullanılan Huwa-San 
adlı preperat, hastanelerde sıklıkla ekolojik olarak kullanılan Cleanisept adlı preperat ve yıllardır 
tüm hastanelerde, içsel ve dışsal ortamlarda sıklıkla kullanılan ekolojik özelliği olmayan Sodyum 
Hipoklorit kimyasalı seçilmiştir. Materyal olarak kullandığımız mercimek (Lens culinaris Medik.) 
bitkisine %0.1, %1, %5 ve %10’luk konsantrasyonlarda seçilen bu preperatlar uygulanmış, mercimek 
bitsinin strese karşı verdiği farklı fizyolojik mekanizmalarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu 
kapsamda tohum çimlenme yüzdeleri, kök, gövde büyümesi ve yaş, kuru ağırlıkları, fotosentetik 
pigment maddeleri ve içsel hormon (indol asetik asit: IAA, absisik asit: ABA) miktarları saptanmıştır.

Bulgular: Sonuçlarımıza göre, dezenfektan olarak seçmiş olduğumuz preperatlar içinde, tüm 
dezenfektanların belli oranda su kirliliğine, bu da bitkilerde çeşitli streslere sebep olduğunu 
göstermiştir. Bitkinin bu stresleri, düşük konsantrasyonda uygulanan preperatlarda yenmeye 
çalıştığı ancak %5’lik ve %10’luk konsantrasyonlardan etkilendiği görülmüştür. Yaygın olarak 
kullanılan ekolojik dezenfektan çeşitleriyle, yine yaygın olarak kullanılan ekolojik özelliği 
olmayan, dezenfekte etme özelliği bulunan kimyasalı karşılaştırdığımızda, yapmış olduğumuz 
deneme sonuçlarına göre, Huwa-San adlı preperatın Cleanisept adlı preperata göre bitkiye daha az 
zarar verdiği, sodyum hipokloritin bitkiye en çok zarar veren preperat olduğu görülmüştür.
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Sonuç: Tüm dünyada dezenfeksiyon amaçlı kullanılan preperatların su kirliliğine ve su kirliliğinin 
de bitkilerde çeşitli streslere sebep olduğunu ve ekolojik ürünlerin çevre kirliliğine etkisi açısından 
önemini göstermiş bulunmaktayız.
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Amaç: Solanum lycopersicum L. bitkisinde UV-C uygulamasıyla meydana gelen oksidatif stresin; 
lipit peroksidasyonu, peroksidaz ve protein seviyelerinde yol açtığı değişimlerin belirlenmesi 
hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, S. lycopersicum bitkisinin iki çeşidi (8354 ve Simita) 
kullanılmıştır. Bitkiler, perlit içeren saksılarda uzun gün koşullarında yetiştirilmişlerdir. Stres 
uygulaması için domates tohumları çimlenme öncesi 5 saat süreyle UV-C (254 nm)’ye maruz 
bırakılmışlardır. Bunun için 15 watt G15T8 UV-C civa ampulleri (4 adet) kullanılmış ve tohumlara 
13 cm mesafeden uygulanmışlardır. Çimlenen tohumlar 15 gün boyunca büyümeye bırakılmışlardır. 
Analiz için 15 günlük fideler kullanılmışlardır.

Lipit peroksidasyonunun (MDA) miktarı Madhava Rao ve Stresty (2000), toplam protein miktarı 
Bradford (1976), peroksidaz aktivitesi Kanner ve Kinsella (1983)’ya göre gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: UV-C uygulaması 8354 çeşidinde kontrole kıyasla MDA içeriği anlamlı şekilde 
arttırırken, Simita çeşidinde değişime neden olmamıştır. POX aktivitesinde ise 8354 çeşidinde 
anlamlı şekilde azaldığı, Simita çeşidinde ise aktivitenin değişmediği belirlenmiştir.

Sonuç: Tohumlara kısa süreli UV-C uygulaması ile bu tohumlardan gelişen fidelerde MDA, POX 
ve protein seviyelerine bakıldığında, 8354 çeşidinin Simita çeşidine kıyasla UV-C stresine daha 
duyarlı olduğu ve daha çok zarar gördüğü saptanmıştır. 
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