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ekstrelerin sekonder metabolit içerikleri farklı olabileceği gibi içerdiği eser elementlerin dağılımları 
da çok büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Çalışmamız sonucunda bitkisel materyalden hazırlan 
drog tozlarında ve su ekstrelerinde eser element içeriğinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 
Bitkisel materyalin hazırlandığı kaplar ve bitkisel ekstrelerin hazırlanış şekilleri ve ortamları bu 
eser element içeriğini oldukça farklı oranlarda değiştirebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: G. incanum subsp. incanum, O. sipyleum, L. stoechas subsp. cariensis, E. 
thorifolium XRF (X-ışını Floresans Spektrometresi)

Teşekkür: Çalışmalarımızın yürütülmesine olanak sağlayan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Malzeme Araştırma Merkezi’ne çok teşekkür ederiz.
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Farklı Tütün (Nicotiana sylvestris, Solanaceae) Genotiplerinin
Köklerinde Kuraklık ve Tuz Stresi Altında Lipit Peroksidasyonu ve

Antioksidan Enzimlerin İncelenmesi
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Dilara Yıldız, Bahadır Aydın, Melike Bor, Filiz Özdemir

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, suleyman.ilhan@ege.edu.tr

Amaç: Araştırmada tuz ve kuraklık stresleri uygulanan farklı Nicotiana sylvestris Speg. genotiplerinin 
köklerinde antioksidan enzim aktivitesinde meydana gelen değişimlerin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmada N. sylvestris bitkisinin yabani tipi ile CMSII mutantı kullanıldı. 
Bitkiler uygun sıcaklık ve nem koşullarına ayarlanmış büyüme odasında 16/8 saat aydınlık/karanlık 
fotoperyodunda perlit ortamında yarı kuvvetli Hoagland besin solüsyonu ile sulanarak yetiştirildi. 
Bitkiler 6 haftalık olduğunda kuraklık ve tuz stresi uygulandı. Kuraklık stresi uygulanacak bitkiler 
%20 PEG 6000 (Polyethylene Glycol) içeren Hoagland Solüsyonu ile, tuz stresi uygulanacak 
bitkiler ise 100mM NaCl içeren Hoagland Solüsyonu ile sulandı. 21 günlük stres uygulamasından 
sonra, hasat edilen bitkilerin kökleri sıvı azot ile dondurulduktan sonra analizlerde kullanılmak 
üzere -80oC’ta saklandı. CMSII ve yaban tip bitkilerin antioksidan aktiviteleri, kuraklık ve tuz 
uygulamasının 0, 1, 2, 3, 7, 14, 21. günlerinde ölçüldü. Tüm enzim aktiviteleri spektrofotometrik 
yöntemlerle tayin edildi. Kök dokusunda meydana gelen lipit peroksidasyon derecesinin 
belirlenmesi için lipit peroksidasyonunun son ürünü olan malondialdehit (MDA) seviyesi ölçüldü. 

Bulgular: Çalışmada kontrol ve iki farklı stres uygulanmış yabani ve CMSII mutant tip tütün 
bitkilerinin köklerinde; Malondialdehit (MDA) miktarları, Süperoksit dismutaz (SOD), Peroksidaz 
(POX), Askorbat peroksidaz (APX), Katalaz (CAT), Glutatyon redüktaz (GR) enzim aktiviteleri 
belirlendi. 

CMSII mutant tütün bitkilerinin kuraklık ve tuz stresi uygulanan tüm gruplarında MDA miktarı, 
yabani tip tütün bitkisinden daha yüksek seviyelerde olduğu belirlendi. SOD enzim aktivitesi, her 
iki bitkide de stres uygulamasının süresine bağlı olarak kontrol gruplarına göre azaldı. Her iki 
bitkide de POX aktivitesi kuraklık stresine bağlı olarak azaldı. CMSII mutant tütün bitkilerinde 
bu azalmanın daha belirgin olduğu görüldü. APX enzim seviyesinin yabani tip tütün bitkilerinde 
tuz stresi ile azaldığı, kuraklık stresi ile kontrol seviyelerine yakın seviyelerde kaldığı gözlendi. 
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CMSII mutant tütün bitkilerinde ise APX miktarı tuz stresinin etkisi ile çok az değişirken, kuraklık 
stresinin etkisi ile kontrol gruplarına göre arttı. GR enziminin temel seviyesi yabani tip tütün 
bitkilerinde, mutant bitkilere göre çok yüksek olduğu belirlendi. Tütün genotiplerinde CAT enzim 
aktivitelerinde de farklılıklar gözlendi.

Sonuç: Abiyotik streslere karşı kontrol mekanizmaları stresle ilgili bazı antioksidan enzimlerin 
aktivasyonuna dayanmaktadır. Her iki stres ile uyarılan oksidatif hasara karşı hem yaban tip hem 
de CMSII mutant tip tütün bitkilerinin savunma sistemlerinin benzer tepkiler gösterdiği belirlendi

Anahtar Kelimeler: Nicotiana sylvestris, CMSII, antioksidan enzimler, lipit peroksidasyonu
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Endemik Salvia huberi (Lamiaceae) Türünün Esansiyel 
Yağ İçeriği ve Allelopatik Aktivitesi
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Amaç: Erzurum ve çevresinden toplanan endemik Salvia huberi Hedge türünün esansiyel yağ 
içeriği tespit edilmiştir. Bitki esansiyel yağının kültür ve zararlı bitkilere uygulanmasıyla allelopatik 
aktivitesi istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Erzurum-Tortum çevresinde toplanan bitkinin teşhisi, Davis’in “Flora 
of Turkey and The East Aegean Islands” eserinden yararlanılarak yapılmıştır. Bitki materyali toz 
haline getirilip esansiyel yağı çıkarılmıştır. Esansiyel yağ içeriği GC-MS cihazında belirlenmiştir. 
Ekim yapılan buğday, mısır, arpa, horozibiği ve kazayağı tohumları üzerine S. huberi esansiyel yağı 
farklı konsantrasyonlarda eklenmiştir. Çimlenmeye bırakılan örneklerden ölçüm yapılmış ve SPSS 
programı uygulanmıştır

Bulgular: Salvia huberi esansiyel yağ içeriğinde yüksek oranda 1,8-cineol ve α-pinene tespit 
edilmiştir. Çimlenme deneyleri sonunda bitki esansiyel yağı buğday, arpa ve mısır tohumlarının 
büyüme ve gelişmesini nispeten engellerken, ekin tarlalarında zarar veren horozibiği ve kazayağı 
bitkilerinin radikula ve plumula gelişimini ciddi bir şekilde engellemiş hatta durdurmuştur. 

Elde edilen verilerle varyans analizi ve Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Bulunan 
değerler istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.

Sonuç ve Tartışma: Salvia türleriyle yapılan bazı çalışmalarda 1,8-cineol ve β-pinene terpenlerinin 
antibakteriyel ve antimutajenik etkileri rapor edilmiştir. Çalışma materyali olan S. huberi bitkisinde 
de bu maddelerin bulunması, bu türün ilaç sanayisinde tedavi amaçlı olarak kullanılabileceğini 
göstermektedir.

Salvia huberi kültür bitkilerinin büyümesine engel olmazken, fitotoksik aktivitesinden dolayı zararlı 
bitkilerin büyümesini ve gelişmesini önemli ölçüde engellemiştir. Bu nedenle sentetik herbisitlere 
alternatif olarak zararlı ot mücadelesinde doğal bir herbisit olarak tercih edilebiliceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Salvia huberi, esansiyel yağ, 1,8-cineol ,α-pinene, allelopati

Teşekkür: Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi BAP birimi desteğiyle gerçekleştirilmiştir.


