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PB–082

Mısır Bitkisinde (Zea mays, Poaceae) Rumex sp. (Polygonaceae)
Sulu Ekstraktının Kuraklık Toleransı ve Büyüme Üzerine Etkisi

Rabiye Terzi, Funda Gül Güven, Asim Kadioğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Trabzon, fguven@ktu.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada, mısır bitkilerinde Rumex sp. (Labada) sulu ekstraktının kuraklık toleransı ve 
büyüme üzerine etkisi araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Mısır bitkilerine ait tohumlar ekildiği günden itibaren kontrol (sadece su), 
Rumex sp. sulu ekstraktı içeren su, polietilen glikol (%10 PEG) ve PEG+sulu ekstrakt içeren su ile 
sulandı ve fideler 25 gün süreyle büyütüldü. Her bir sulama grubuna ait bitkilerden örnek alınarak 
bitki uzunluğu, 3. yaprak uzunluğu, nispi su içeriği (RWC), taze ağırlık, klorofil içeriği, yaprak 
alanı ve su potansiyeli belirlendi.

Bulgular: Yapılan çalışmalar Rumex sp. sulu ekstraktının mısır bitkilerinin su potansiyelini, klorofil 
içeriğini ve bitki uzunluğunu arttırdığını gösterdi. Osmotik stres koşullarında ise, Rumex sp. sulu 
ekstraktının bitki gelişimini olumlu etkilediği belirlendi. Stres durumunda yaprak su potansiyeli, 
klorofil içeriği, bitki uzunluğu ve taze ağırlığı azalırken sulu ekstrakt uygulanan bitkilerde söz 
konusu kayıpların engellendiği saptandı. 

Sonuç: Elde edilen veriler mısır bitkilerinde Rumex sp. sulu ekstraktının bazı bitki büyüme 
parametrelerini arttırarak bitkileri kuraklık stresinden korumada önemli bir fonksiyonu olduğunu 
gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Zea mays, Kuraklık stresi, Rumex sulu ekstraktı

PB–083

Kuraklığa Hassas ve Dayanıklı Mısır (Zea mays, Poaceae)
Çeşitlerinde Alfa Lipoik Asit Ön Muamelesinin Kuraklık 

Toleransı Üzerine Etkisi

Funda Gül Güven, Rabiye Terzi, Neslihan Saruhan, Asim Kadioğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü fguven@ktu.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada, kuraklığa dayanıklı ve hassas mısır çeşitlerinde alfa lipoik asit (ALA) ön 
muamelesinin kuraklık toleransı üzerine etkisi araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada kullanılan mısır bitkileri 25 gün büyütüldükten sonra iki gruba 
ayrılarak hasat edildi. Birinci gruba 8 saat boyunca Hoagland besin solüsyonunda ön ALA 
uygulaması yapılırken, diğer gruba uygulama yapılmadı. Her bir grup yeniden ikiye ayrılarak, bir 
grup sadece Hoagland besin solüsyonunda, diğer grup ise %10 PEG6000 içeren besin solüsyonunda 
bekletildi. Her bir gruptan örnek alınarak yaprak su potansiyelleri, lipid peroksidasyonu, antioksidan 
enzim aktiviteleri ile H
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2
 içeriği belirlendi. 

Bulgular: Yapılan çalışmalar ön ALA uygulamasının stresli ve stressiz koşullarda bitki gelişimini 
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olumlu etkilediğini gösterdi. Stres durumunda bitkilerin yaprak su potansiyeli azalmasına 
rağmen, ön ALA uygulamasının bitkilerin su durumunu iyileştirdiği gözlendi. Ayrıca, ön ALA 
uygulamasının, ön uygulama yapılmamış ve kuraklık stresine maruz bırakılmış bitkilerle 
kıyaslandığında antioksidan enzim aktivitelerini (süperoksit dismutaz, guaiakol peroksidaz, katalaz 
ve askorbat peroksidaz) daha fazla uyardığı ve lipid peroksidasyonunu engellediği saptandı.

Sonuç: Elde edilen veriler kuraklığa dayanıklı ve hassas mısır çeşitlerinde ön ALA muamelesinin 
antioksidan enzim aktivitelerini arttırarak bitkileri kuraklık stresinden korumada önemli bir 
fonksiyonu olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Zea mays, Kuraklık stresi, Alfa lipoik asit, Antioksidan enzimler

PB–084

Hidrojen Peroksit Ön Muamelesinin Bakır Stresi  
Toleransı Üzerine Etkisi

Şule Güzela, Rabiye Terzib

aRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Rize,
sule_4153@hotmail.com

bKaradeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Trabzon, rabiyeterzi@yahoo.com.tr

Amaç: Bakır stresine maruz bırakılan mısır (Zea mays L.) bitkisinin iki farklı çeşidinde (Akpınar ve 
Pegaso) düşük konsantrasyonda hidrojen peroksit ön uygulamasının bitki yapraklarının su içeriği, 
prolin ve çözülebilir toplam protein miktarları, indirgen şeker seviyesi, mineral madde miktarları 
ile kuru ağırlıkları üzerine etkisi araştırıldı.

Gereçler ve Yöntemler: Bu amaçla bitkilerin yaprak su potansiyeli psikometrik, indirgen şeker, 
prolin, çözülebilir protein ve iyon miktarları spektrofotometrik olarak incelendi. 

Bulgular: Yapılan analizler sonucunda, bakır stresinin prolin ve indirgen şeker miktarlarını 
artırdığı, su içeriği, kuru ağırlık, iyon ve çözülebilir toplam protein içeriğini azalttığı belirlendi. 
Dıştan uygulanan hidrojen peroksit ön uygulamasının, bitkilerin su içeriği, kuru ağırlık, iyon ve 
çözülebilir protein miktarındaki kaybı önemli derecede azalttığı görüldü. H
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 ön uygulamasının, 

prolin ve indirgen şeker miktarını kontrollerine göre daha fazla artırdığı bulundu.

Sonuç: Elde edilen verilere göre, düşük konsantrasyonda uygulanan hidrojen peroksitin osmotik 
ayarlama sağlayarak stresin olumsuz etkisini azaltabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Bakır stresi, hidrojen peroksit (H
2
O
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), indirgen şeker, mısır (Zea mays L.), 

prolin, protein, su içeriği


