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Amaç: Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) bitkisine soğuk stres uygulamasından hemen önce farklı 
konsantrasyonlarda (1, 2, 3 ve 4 mM) ekzojen olarak potasyum siyanür (KCN) ve farklı sürelerde 
Karbonmonoksit (CO) uygulanmış, yaprak dokularındaki total protein miktarı, antioksidan 
enzimlerden katalaz (CAT), peroksidaz (POX) aktiviteleri analiz edilmiştir. Bu çalışmada, 
literatürde alternatif solunum yolunu aktive ettiği kabul görmüş olan KCN ve CO’nun, oksijenli 
solunum yolunun son basamağı olarak bilinen ETS reaksiyonlarını inhibe etmesi ile ortaya çıkacak 
olan antioksidant enzim aktiviteleri üzerindeki etkisi, CAT ve POX aktiviteleri izlenerek, ayrıca 
total protein içeriği analiz edilerek belirlenmeye çalışılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada fasulye (P. vulgaris) bitkisi kullanılmıştır. Bitkiler 25/20oC’ta 
15 gün boyunca büyütülmüştür. Bitkilere 1, 2, 3 ve 4 mM KCN ve değişik sürelerde (5, 10, 15 ve 
20 dk.) CO uygulaması yapıldıktan 2 saat ışıklı ortamda inkübe edildikten sonra, bitkiler soğuk 
uygulaması için iklim dolabına aktarılmış, 3-4 gün boyunca (Kontrol bitkilerinin yapraklarında 
büzüşme görülünceye kadar) soğuk stres uygulaması yapılmış ve sonra bitkiler hasat edilmiştir. 
Yapılan her bir farklı uygulamadan alınarak homojenize edilen yaprak dokuları, santrifüjlendikten 
sonra süpernatant kısımları alınmış ve simplastik antioksidant enzim aktivitelerinin tayini için 
araştırmada materyal olarak kullanılmıştır.

Bulgular: Değişik konsantrasyonlarda (1, 2, 3 ve 4 mM) KCN uygulanan ve müteakiben soğuk 
stresine maruz bırakılan fasulye bitki yapraklarındaki protein içeriği, kontrole kıyasla soğuk 
uygulanan bitki yapraklarında artmış ve KCN uygulanan tüm bitki yapraklarında bu artışın daha da 
yüksek değerlerde olduğu belirlenmiştir. Öte yandan yapılan POX aktivitesi ölçümlerinde, soğuk 
uygulamasının POX aktivitesini artırdığı, KCN uygulamalarının ise (4mM KCN uygulaması hariç) 
POX aktivitesini soğuk uygulamasına göre düşürdüğü tespit edilmiştir. Soğuk uygulamasının CAT 
aktivitesini artırdığı ve yapılan KCN uygulamaların da genel olarak (4mM KCN uygulaması hariç) 
en düşük CAT aktivitelerinin oluşumuna yol açtığı belirlenmiştir.

Değişik sürelerde (5, 10, 15 ve 20 dk) CO uygulanan ve müteakiben soğuk stresine maruz bırakılan 
fasulye bitki yapraklarındaki protein içeriği, kontrole kıyasla soğuk uygulanan bitki yapraklarında 
artmış ve CO uygulanan tüm bitki yapraklarında bu artışın daha da yüksek değerlerde olduğu 
belirlenmiştir. Öte yandan yapılan POX aktivitesi ölçümlerinde, soğuk uygulamasının POX 
aktivitesini artırdığı, oysa CO uygulamalarının ise (10 dk CO uygulaması hariç) POX aktivitesini 
düşürdüğü tespit edilmiştir. Soğuk uygulamasının CAT aktivitesini artırdığı ve yapılan CO 
uygulamalarının da genel olarak (15 dk CO uygulaması hariç) en düşük CAT aktivitelerinin 
oluşumuna yol açtığı belirlenmiştir.
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Sonuç: Alternatif solunum yolu, bitkilerde oksijenli solunum yolunun inhibe edilmesi durumunda 
aktive olan ve ETS’den geçmekte olan elektronları kısa yoldan Oksijene aktaran bir metabolik yol 
olup, oksijenli solunum yolunun inhibe edilmesi durumunda aktive olmaktadır. KCN ve CO gibi bazı 
maddeler de bu yolun aktifleşmesini sağlayarak, bitkide oksidant özellikteki maddelerin oluşumunu 
azalttığı düşünülmektedir. Araştırmamızda, bitkilere KCN ve CO uygulamaları yapılarak soğuk 
kontrol uygulamasına nazaran, ele aldığımız antioksidant enzim aktivitelerinin genel olarak daha da 
düşmesine yol açtığı gözlenmiştir. Bu sonuçlardan hareketle, fasulye bitkisinde alternatif solunum 
yolu ile antioksidant enzim aktiviteleri arasında sıkı bir ilişkinin olabileceğini ileri sürmekteyiz.
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Amaç: Bu çalışmanın amacı; Uludağ’da yol ve bina kenarı, çöplükler, koyun ağılları, tungsten 
maden işletmesi çevresi gibi bozulmuş alanlarda yayılış gösteren ve bazı metaller için indikatör 
olduğu ifade edilen (Güleryüz ve ark., 2006) endemik Verbascum olympicum Boiss.’un, Ni varlığına 
enzimatik yanıtlarını belirlemektir. 

Materyal ve Yöntemler: Kontrollü şartlarda yetiştirilen, farklı Ni konsantrasyonlarına (50mM, 
100mM ve 200mM) maruz bırakılmış bireylerden, 1., 3. ve 10. günlerde örnek alınarak enzim 
aktiviteleri belirlenmiştir. Azot metabolizmasına ait enzimlerden Nitrat Redüktaz Aktivitesi 
(NRA) Gebauer ve ark., (1984)’ na, Glutamin Sentetaz (GS) Farnden ve Robertson (1980)’a göre 
yapılırken, antioksidatif enzim aktivitesine ait enzimlerde Süperoksit dismutaz (SOD) Yediyıldız 
(2008)’ın, Katalaz (CAT) ve Askorbat peroksidaz (APOX) aktivitesi de Lester ve ark. (2004)’nın 
belirlediği metoda göre yapılmıştır. Ayrıca çalışmada, fotosentetik pigment içeriği, çözülebilir 
protein içeriği, biyomas, hücre membran hasarının belirlenmesi için malondialdehit (MDA) içeriği 
ve elektriksel iletkenlik değerleri de tespit edilmiştir. Sonuçlar İki yönlü varyans analizine göre 
(Two-way ANOVA) istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Uygulama süresine bağlı olarak azot metabolizmasına ait enzim aktivitelerinde nikel 
konsantrasyonları arttıkça kök ve yapraklarda önemli bir azalış görülmekte olup istatistik olarak 
anlamlılık (P< 0.05) bulunmuştur. Örneğin yapraklarda, kontrolde 3.64 mmol NO
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paralel olarak biyomas, klorofil ve protein içeriği de artan nikel konsantrasyonlarına bağlı olarak 
uygulama zamanına göre azalmıştır. Antioksidatif savunma sistemine ait enzim aktivitelerinde ve 
MDA içeriğinde ise zamana bağlı olarak nikel konsantrasyonu yükseldikçe enzim aktivitesinde 
istatistiksel anlamda önemli (P< 0.05) bir artış gözlenmiştir. 


