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Sonuç: Bu araştırma sonuçlarından, Nepeta’nın diğer türlerinde bulunmayan veya çokaz bulunan, 4a,7-7aNepetalactone’nun çalışılan bu zararlı otlarda oksidatif stresinbir işareti olan antioksidan enzimleri etkileyecek seviyede bir fizyolojik strese sebepolduğu ve bu özelliğiyle biyoherbisidal etkisinin olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Antioksidan enzimler, biyoherbisit, esansiyel yağ, Nepeta meyeri,4a,7-7aNepetalactone, zararlı otlar
PB-089
SALİSİLİK ASİTİN TUZ STRESİ ALTINDAKİ TOLERANSLARI FARKLI İKİ

BUĞDAY VARYETESİNDE SİMPLASTİK ANTİOKSİDAN ENZİMLER
ÜZERİNE ETKİLERİ

Salih MUTLUa, Ökkeş ATICIb, Nevzat ESİMb

aEÜ Üzümlü MYO, Seracılık Programı, Erzincan
bAÜ Fen Faküıtesi, Biyoloji Bölümü, Erzurumsmutlu@erzincan.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada, salisilik asidin (SA) tuzlu şartlar altındaki tuza dayanıklı (Triticum
aestivum cv. Gerek-79) ve hassas (Triticum aestivum cv. Bezostaya) iki buğdayınyapraklarındaki simplastik katalaz (CAT), peroksidaz (POD) ve süperoksitdismutaz(SOD) gibi antioksidan enzimlerin aktiviteleri üzerine etkileri araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bitkiler, hidroponik ortamda ve 22/18 ºC sıcaklıkta 15 gün süreylebüyütülmüştür. Büyüme ortamındaki fidelere ekimin 10. günü yapraktan SA (0.01 ve0.1mM) ve kökten NaCl (0.25, 0.50 ve 0.75 mM) çözeltileri ayrı ayrı veya birkombinasyon halinde uygulanmıştır. 15. gün, bitkilerden alınan yapraklardan ilk öncefiltresiz vakumlama yöntemiyle apoplastik bölge uzaklaştırılmış ve bu numunelerden0.5g yaprak uygun tampon içerisinde homojenize edilip santrifüjlendikten sonrasüpernatant enzim kaynağı olarak kullanılmıştır. Bu kaynaktan farklı yöntemlerle CAT,POD ve SOD enzimlerinin aktiviteleri belirlenmiştir.
Bulgular: Tuz uygulaması kontrolle karşılaştırıldığında her iki varyetede de CATaktivitesini düşürürken bu düşüş dayanıklı varyetede daha fazla gerçekleşmiştir. Tuzuygulamasıyla karşılaştırıldığında da Tuz+SA uygulaması CAT aktivitesini özellikle 0.25ve 0.50 mM artırmıştır. Bu artış hassas varyetede daha belirgin olarak gerçekleşmiştir.Kontrole göre tuz uygulaması her iki varyetede de POD aktivitesini tuzkonsantrasyonuna paralel olarak artırmıştır. Tuz+SA uygulaması kendi kontrollerinegöre POD aktivitesinde her iki varyetede de önemli bir artışa sebep olmuştur. Tuzuygulaması kontrole göre dayanıklı varyetede SOD aktivitesini tuz konsantrasyonunaparalel olarak düşürürken, hassas varyetede ise artışa sebep olmuştur. Tuz+SA
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uygulamaları SOD aktivitesinde her iki varyetede de kendi kontrollerine göre önemli birartışa sebep olmuştur.
Sonuç: Tuz stresi altındaki iki buğday varyetesine uygulanan SA muamelesi, çevreselstreslerin etkisiyle oluşan ve hücre için çok zararlı bazı reaktif oksijen türlerinin bertarafedilmesini sağlayan antioksidan enzimlerin aktivitelerini artırarak, bu bitkilerin tuzstresine toleranslarını artırmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Antioksidan enzimler, buğday, tuz stresi, tuza tolerans, salisilik asit
Teşekkür: Bu çalışma Atatürk Üniversitesi tarafından desteklenmiştir (BAP-2003/267).
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Amaç: Bitkilerde stresin neden olduğu biyokimyasal ve fizyolojik değişiklikler strestoleransını yansıtır. Siklik karbonhidratların (Siklitoller) kuraklık sırasında bitkihücrelerinde biriktiği bilinmektedir. Bu bileşikler genellikle su stresine maruz kalanbitki hücrelerinin ozmotik olarak ayarlanmasını sağlayan osmoprotektanlar veya uygunçözücüler olarak etki etmektedirler. Siklitol ailesinden olan trioller, doğal birçok siklitolsentezinde anahtar molekül olarak kullanıldığından dolayı çok ilgi uyandırmaktadır.Çalışmamızda kuraklık stresi uygulanan Cicer arietinum Aziziye (Nohut) çeşitininbüyümesi üzerine sentetik olarak sentezlenen sklitollerin etkisini inceleyerek biyolojikolarak aktivitelerini ortaya koymaktır.
Gereç ve Yöntem: Bitkiler iklim odasında ve kontrollü şartlar altında (16 / 8 gün/geceışık periyodu, 23 ± 2 ºC, 480 µmol m-2 s-1 ışık şiddeti, % 65 ± 5  nem) yetiştirildi. Her biruygulama için beş bitki kullanıldı. Fideler belirli bir büyüklüğe geldikten sonra (30 gün)uygulama gruplarının yarısına kuraklık stresi uygulandı. Kuraklık stresinin başlamasıylabirlikte 3 gün süre ile yapraklara üç farklı konsantrasyonda sklitol (Tween20 ilaveedilerek) püskürtüldü. Kuraklık stresinin başlatılmasından itibaren 5., 10. ve 15.


