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Bu geciktirmenin genelde içsel hidrojen peroksit seviyesinin azaltılmasıyla sağlandığıkonusunda önemli deliller elde edildi. Antioksidan sistemin uyarılması ve reaktifoksijen türlerinin azaltılmasına yönelik elde edilen bulguların da benzer olduğusaptandı.
Sonuç: Yaprak kıvrılmasının geciktirilmesinde dıştan yapılan bazı uygulamalarınbaşarılı olduğu ve bu geciktirmede hidrojen peroksidin merkezi bir sinyal molekülolarak rol oynayabileceği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Brassinosteroid, Hidrojen peroksit, Kıvrılma kontrolü, Kuraklık,Poliamin, Salisilik asit.
S-065

MISIR TOHUMLARINA ÇİMLENME ÖNCESİ UYGULANAN NİTRİK
OKSİTİ’İN DÜŞÜK SICAKLIĞA TOLERANS SAĞLAMA ETKİSİ

Nevzat ESİMa, Ökkeş ATICIa, Salih MUTLUb, Ebubekir DİRİCANa

aAtatürk Üni., Fen Fak.,Biyoloji Böl.,Erzurum;
bErzincan Üni., Üzümlü MYO., Seracılık böl., Erzincannevzatesim@hotmail.com

Amaç: Bu çalışmada, çimlenme öncesi Mısır (Zea mays. cv. Arifiye–2) tohumlarınauygulanan nitrik oksitin (NO), daha sonra düşük sıcaklığa maruz bırakılan bitkinindüşük sıcaklığa toleransını sağlamadaki etkisi araştırılmıştır. Bu amaç için;antioksidan enzimlerden catalaz (CAT), peroksidaz (POD) ve süperoksit dismutaz(SOD) aktiviteleri, lipid peroksidasyon seviyesi(LPO) ve hidrojen peroksit miktarı(H2O2) belirleme deneyleri yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Mısır tohumları çimlenme öncesi nitrik oksitin 0,1 mM ve 1 mMkonsantrasyonlarında 24 saat şişirmeye bırakılmıştır. Kontrol bitkilerinin tohumlarıda saf suda şişirilmişlerdir. Daha sonra normal şartlarda (23/20°С) çimlenmeye vebüyümeye bırakılan NO uygulanmış-uygulanmamış bitkiler 10.günde soğuk şartlara(10/7°С) transfer edilmiş ve 11.günde yaprakları kesilmiştir. Kesilen yapraklar CAT,POD ve SOD antioksidan enzimlerinin aktiviteleri, LPO seviyesi ile H2O miktarınınbelirlenmesinde kullanılmıştır.
Bulgular: : Tek başına soğuk uygulaması CAT aktivitesini kontrol grubuna göreartırmıştır.  Soğuğa göre, soğuk + 1 mM NO CAT aktivitesini artırırken, soğuk + 0,1mM NO CAT aktivitesini düşürmüştür. Kontrol ile karşılaştırıldığında soğuk PODaktivitesini düşürmüştür. Soğuğa göre, soğuk + NO uygulamaları POD aktivitesinidaha da azaltmışlardır. SOD aktivitesi soğuk uygulaması ile kontrole göre artmıştır.Soğuk uygulamasına göre, soğuk+ 0,1 mM NO SOD aktivitesinde önemli derecedeartış sağlarken, 1 mM NO uygulanması aktiviteyi düşürmüştür. LPO seviyesi kontrolegöre soğuk uygulamasında düşmüştür. Soğuk + NO uygulamaları LPO seviyesini
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artırmışlardır. H2O2 miktarı kontrole göre soğuk uygulamasında azalmıştır. Soğuk +NO uygulamalarında ise daha da azalmıştır.
Sonuç: Tohumlarına çimlenme öncesi iki farklı NO konsantrasyonları uygulanan vedaha sonra soğuk stresine maruz bırakılan mısır bitkisinde; NO’nun antioksidanenzimlerin aktivitesini, lipid peroksidasyon seviyesini ve hidrojen peroksit miktarınıetkileyerek düşük sıcaklığa karşı toleransı sağlamada etkili olduğu sonucunavarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mısır, Antioksidan enzimler, Nitrik oksit, , Soğuk stresi, Lipidperoksidasyon,  Hidrojen peroksit
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KURAKLIK TOLERANSLARI FARKLI OLAN CICER (NOHUT)
GENOTİPLERİNDE ASKORBAT VE GLUTATYON UYGULAMALARININ
ANTİOKSİDAN SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE

GENOMİK VARYASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Sertan ÇEVİKa, Serpil ÜNYAYARA, Ali ERGÜLb

aMEÜ Fen Ed. Fak. Biyoloji Böl. Mersin; bAÜ Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankarasrtncvk@gmail.com
Amaç: Kuraklık toleransları farklı iki nohut türünde kuraklık stresi altında askorbatve glutatyon uygulamalarının antioksidan sistem üzerine olan etkilerinin incelenmesive Türkiye’de yaygın olarak ekimi yapılan 23 kültür nohut çeşidi ile 2 yabani nohutçeşidi arasındaki genetik ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: İklimlendirme odasında kontrollü şartlar altında yetiştirilenbitkiler belirli büyüklüğe geldikten sonra yaprakları analiz için kullanılmıştır.Kuraklığa duyarlı Cicer arietinum ILC8617, ve kuraklığa dayanıklı yabani nohut
C.reticulatum AWC 611 kullanılmıştır. Uygulama gruplarının bir kısmına askorbat(12,5 mM ve 25 mM konsantrasyonlarda) ve bir kısmına da glutatyon (10 mM ve 100mM konsantrasyonlarda) püskürtülmüştür. Diğer bir gruba ise uygulamayapılmamıştır. Yaprak örneklerinde süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi, askorbatperoksidaz (AP) aktivitesi, glutatyon redüktaz (GR) aktivitesi, Katalaz (KAT) aktivitesiincelenmiştir. Ayrıca enzimatik olmayan antioksidanlardan askorbat ve glutatyonanalizleri de yapılmıştır. SSR analizi için 2 türe ait 25 nohut çeşidi kullanılmış ve DNAizolasyonu yapıldıktan sonra PCR’da çoğaltılan bölgelerin baz uzunluk analizlerikapiller elektroforez ile gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: Kuraklık stresi her iki nohut türünde de antioksidan seviyelerini veantioksidan enzim aktivitelerini arttırmıştır. Glutatyon ve askorbat uygulamalarınınher iki nohut türünde de enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidanların artmasınaneden olmuştur. Kuraklığa dayanıklı nohut türünde duyarlı olana göre çok daha


