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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.

Anahtar Kelimeler: KCN, CO, Antioksidan enzimler, Soğuk stres
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olup, araştırmanın gerçekleşmesinde maddi destek sağlayan üniversitemize teşekkür ederiz.
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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. 



21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

109

Sonuç: Nikel varlığında V. olympicum’un hem azot metabolizması enzimlerinde hem de 
antioksidatif savunma sistemi enzimlerinde değişiklikler meydana gelmiştir. İndikatör bir tür olan 
V. olympicum’un bozulmuş alanlarda gelişebilme özelliğinin, enzimatik değişim ile de bağlantılı 
olması muhtemeldir. Bu sayede türün sekonder süksesyon sürecindeki rolünü gerçekleştirebilmesini 
sağlayan mekanizmalar ile ilgili temel veriler elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Verbascum olympicum, azot metabolizması, antioksidatif enzimler, nikel. 
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Amaç: Çinko (Zn), tüm organizmalar için mutlak gerekli bir mikro elementtir. Özellikle tahıl kökenli 
gıdalarla beslenmenin yaygın olduğu toplumlarda gözlenen Zn eksikliği önemli sağlık sorunlarını 
tetiklemektedir. Önceki çalışmalar Zn eksikliğini gidermek için en uygun ve sürdürülebilir 
yöntemin tahıl tanesindeki mevcut Zn miktarının arttırılması olduğuna işaret etmektedir. Farklı 
gübreleme teknikleri ve ıslah çalışmaları sonucunda Zn ile zenginleştirilmiş tahılların eldesi, 
insan ve hayvanlarda Zn eksikliğini gidermede çok önemli bir adım olacaktır. Son yıllarda 
yürütülen çalışmalarda Zn’nun bitkilerce alımında ve taşınmasında azot ve kükürt (S) gibi diğer 
besin elementlerinin önemine dikkat çekilmektedir. Ayrıca Triticum turgidum gibi yabani kökenli 
buğdayların modern buğdaylara göre bünyesinde daha çok Zn biriktirdiği öne sürülmektedir. Bu 
çalışmada yabani ve modern buğday genotiplerinde vejetatif dönemde kükürt (S) beslenmesinin Zn 
absorpsiyonu ve taşınmasına etkileri incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: İki adet makarnalık buğday çeşidi (Triticum turgidum L. subsp. durum 
Desf., cv Balcalı 2000 ve Sarıçanak 98) ve üç adet Triticum turgidum L. subsp. dicoccoides 
(TTD 96, TTD 27, TD 510) genotipi kontrollü koşullarda besin çözeltisinde yetiştirilmiştir. Besin 
çözeltisi S konsantrasyonları, kontrol grubu (S yetersizliği) için 20 µM ve +S grubu (yeterli S) için 
1600 µM’dır. Besin çözeltisine alındıktan sonraki on ikinci günde Zn-65 absorpsiyon uygulaması 
yapılmıştır. Uygulamadan 24 saat sonra yapılan hasatın ardından kök ve gövde örneklerinde Zn-65 
aktivitesi, verim parametreleri, S ve Zn konsantrasyonları belirlenmiştir.

Bulgular: Besin çözeltisinden yapılan yeterli kükürt uygulaması tüm buğday genotiplerinde kök 
ve yeşil aksam S konsantrasyonunun önemli oranda artmasına neden olmuştur. Bu sonuç kükürt 
uygulaması ile bitki dokularındaki mevcut S konsantrasyonunun önemli oranda arttırılabildiğini 
göstermektedir. Balcalı 2000 dışında, denemede kullanılan diğer tüm genotiplerin Zn absorpsiyon 


