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Tuz Stresinin Aspir (Carthamus tinctorius, Asteraceae) Çeşitlerinde 
Antioksidan Savunma Sistemleri Üzerine Etkisi
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Amaç: Bu çalışmada, tuz stresine maruz bırakılan aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinin 
antioksidan savunma sistemlerinde meydana gelen değişimler incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Aspirin (C. tinctorius) Dinçer, Remzibey-05 ve Yenice çeşitlerine ait 
bitkiler perlit ortamında ½ oranında sulandırılmış Hoagland besin çözeltisi ile kontrollü iklim 
odasında (25+2°C sıcaklık, %65 nem, 16 saat ışık/8 saat karanlık fotoperiyodu ve 200 µmol.m-

2.s-1 ışık şiddeti) yetiştirilmişlerdir. Bitkiler kontrol koşullarında 18 gün büyütüldükten sonra 
devamındaki 12 gün Hoagland besin çözeltisine farklı tuz konsantrasyonları eklenerek hazırlanan 
tuzlu kültür çözeltileriyle [kontrol, 75, 150, 225 ve 300 mM NaCI] tuz stresine maruz bırakılmışlardır. 
Stresin uygulandığı 12. günün sonunda, hasat edilen aspir bitkilerinin (30 günlük) yapraklarında 
antioksidan enzim aktiviteleri [toplam superoksit dismutaz (SOD), toplam peroksidaz (POD), 
toplam askorbat peroksidaz (APX), toplam glutatyon redüktaz (GR)] ile hidrojen peroksit (H
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içerikleri belirlenmiştir. 

Bulgular: Tuz stresi aspir çeşitlerinin H
2
O

2
 miktarında artışa neden olurken, antioksidan 

aktivitelerinde farklı etkilere sebep olmuştur. Çeşitlerin H
2
O

2
 miktarındaki değişimleri 

incelendiğinde, tuz stresinde H
2
O

2
 miktarının en fazla Yenice’de arttığı belirlenmiştir. Aspir 

çeşitlerinde SOD aktivitesi tüm tuz uygulamalarında kontrol gruplarına göre önemli düzeyde 
artmıştır. Ancak farklı tuz konsantrasyonları arasında, çeşitlerin SOD aktivitesindeki değişimler 
önemsiz iken; Dinçer’in 300 mM tuz uygulamasındaki SOD aktivitesinde belirlenen azalma 75 mM 
NaCl uygulamasına göre önemli bulunmuştur. Tuzluluğun indüklediği SOD aktivitesindeki en fazla 
artış, Yenice’nin 150 mM NaCl uygulamasında tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, tuz uygulamaları 
aspir çeşitlerinde toplam peroksidaz aktivitesini de arttırmıştır. Tüm tuz uygulamalarında POD 
içeriğinde en fazla artış Dinçer çeşidinde belirlenmiştir. APX ve GR aktiviteleri ise Dinçer’de artan 
tuz konsantrasyonları ile indüklenirken; bu enzimlerin Remzibey-05 ile Yenice çeşitlerinde önemli 
düzeyde azaldığı saptanmıştır. 

Sonuç: Tuz stresinin indüklediği oksidatif stres sonucu oluşan aktif oksijen türlerini (AOT) 
uzaklaştırma kapasitesinin Dinçer çeşidinde Remzibey-05 ve Yenice’ye göre daha etkili olduğu 
belirlenmiştir. Artan antioksidan aktivitelerine karşın çeşitlerin H
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 miktarlarının da artması, 

uzaklaştırma kapasitelerinin AOT’ların detoksifikasyonunda yeterli olmadığını göstermektedir. 
AOT’ları uzaklaştırmak için tüm antioksidan enzim aktivitelerini arttıran Dinçer çeşidinin, 
Remzibey-05 ve Yenice’ye göre uygulanan tuz stresine daha dayanıklı olduğu tespit edilmiştir.
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