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Ceratophyllum demersum L.’de Kadmiyum 
Klorür VE Sodyum Klorür Kombinasyonunun 

Fizyolojik ve Morfolojik Etkileri 
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SAYGIDEĞER 
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Biyoloji Bölümü, Gaziantep 
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 Bu çalışmada Cd+NaCl 
kombinasyonlarının (0, 0.01+20 ve 0.1+40 mg L-
1+mM) etkisinde 96 saat bırakılan Ceratophyllum 
demersum L.’de meydana gelen bazı fizyolojik ve 
morfolojik değişiklikler araştırılmıştır. 0.01 mg Cd 
L-1+ 20 mM NaCl uygulamasında dikkate değer 
morfolojik değişim olmamışken, 0.1 mg Cd L-1+ 
40 mM NaCl kombinasyonunda ise yapraklarda 
dökülmeler ve kısmi doku yumuşamaları 
oluşmuştur. Makrofit dokularında artan Cd 
derişimiyle birlikte metalin akümülasyonunda 
önemli miktarlarda artışlar bulunmuştur. Bu artışlar 
0.01+20 ve 0.1+40 Cd+NaCl (mg L-1 + mM) 
etkisinde kontrole göre sırasıyla 14.4 ve 28.1 kat 
olmuştur. Benzer olarak artan NaCl derişimiyle 
birlikte sodyum miktarları da kontrole göre 1.45 ve 
1.92 kat olmuştur. Bunun aksine biyokonsantrasyon 
faktöründe ise artan Cd ve NaCl derişimi ile 
azalmaların olduğu hesaplanmıştır. Cd+NaCl 
etkileşiminde makrofitin klorofil-a ve klorofil-b 
miktarlarının da artan Cd ve NaCl derişimleriyle 
birlikte azaldığı bulunmuştur. Maksimum 
azalmaların klorofil-a ve klorofil-b için 0.1+40 
derişimde ve kontrole göre sırasıyla % 23.1 ve % 
31.4 olmuştur. Kombine stres makrofitin total 
karbohidrat miktarlarının da artan Cd ve NaCl 
derişimleriyle birlikte azaldığı bulunmuştur. Benzer 
şekilde protein miktarı da 0.01+20 ve 0.1+40 (mg 
L-1 + mM)’lık derişimler için kontrole göre 
sırasıyla % 42.6 ve % 44.7 oranında azalmıştır. 
Bunların aksine serbest prolin akülasyonunda ve 
sistein miktarlarında artışların olması makrofitin 
kombine strese cevapta bu aminoasitlerin rollerinin 
olduğunu göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ceratophyllum demersum, 
cadmiyum, NaCl, fizyolojik ve morfolojik etkiler  
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Nasturtium officinale R. Br.’de 2,4-D’nin Azot, 
Klorofil ve Mineral Madde İçeriğine Etkileri 
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 Bu çalışmada farklı derişimlerde 2,4-D 
(2,4-Diklorofenoksiasetik asit) (0, 0.01, 0.1, 1, 5 ve 
10 mg/l)’nin Nasturtium officinale’de toplam azot, 
klorofil ve mineral madde miktarına etkileri  
araştırılmıştır. 2,4-D derişimlerinin etkisinde bitki 
kuru ağırlığında azalma kaydedilmiştir. Klorofil 
miktarları kontrole göre 0.01, 0.1 ve 1 mg/l’lik 2,4-
D derişimlerinde artış göstermişken 5 ve 10 
mg/l’lik derişimlerde azalmıştır. En yüksek artış % 
36.3 ile 1 mg/l’lik 2,4-D derişiminde 
hesaplanmışken, maksimum azalış ise  %14.1 ile 10 
mg/l’lik derişimde olmuştur. Toplam azot 
miktarları da en düşük seviyede 10 mg/l’lik 2,4-D 
derişiminde belirlenmiştir. N. officinale’nin 
yapraklarının ortalama mineral madde içerikleri de 
uygulanan 2,4-D derişimlerinin etkisinde farlıklar 
göstermiştir. Bitkinin yapraklarındaki K derişimi 
0.01 ve 0.1 mg/l’lik 2,4-D derişimlerinde azalmış, 
diğer derişimlerde ise artmıştır. Mg, Mn ve Fe 
derişimlerinde kontrole göre azalmalar olmuştur. 
Bunun aksine Cu ve Zn derişimlerinde ise genelde 
artışlar belirlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Nasturtium officinale, 2,4-D, 
klorofil, azot, mineral madde  
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Carthamus tinctorius (ASPİR)'de Emrriyo 
Kültürü İle Makro Besin Elementleri Üzerinde 

Stres Fizyolojisi Çalışmaları 

Banu EKMEKÇİ 
Anadolu Üniveristesi, Fen Fakültesi, Biyoloji 

Bölümü, Eskişehir 
Baaslana@anadolu.edu.tr 

 
 Bu çalışmada farklı makro element 
konsantrasyonlarının embriyoların gelişimi 
üzerinde oluşturduğu stres incelenmiştir.En iyi 
gelişim 1/4MS'de görülmüştür.Yüksek ve düşük 
makro element konsantrasyonlarında da gelişme iyi 
bir şekilde gözlenmiştir. Bu da bize bu bitkinin 
farklı konsantrasyonda makro elemente dayanıklı 
olduğunu göstermiştir.  
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Anahtar Kelimeler: Embriyo kültürü, makro 
element, aspir  
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Everzol Kırmızı- 3BS Tekstil Boyasının Zea 
mays cv. “Martha F1” Bitkisinde Pigment 

Sistemi Üzerine Etkileri 
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Tekstil endüstrisinde kullanılan boyaların, 
kuşkusuz gerek biyotik gerekse abiyotik çevre 
üzerinde dolaylı ve dolaysız bir takım etkileri 
vardır. Azo boyaları dünyada farklı tekstil 
endüstrilerinde geniş çapta kullanılmaktadır. Bu 
kimyasalların potansiyel kanserojenik özellikleri 
hakkında büyük endişeler vardır. Yapılan bu 
araştırmada Everzol Kırmızı-3BS (EK-3BS) 
boyasının çeşitli konsantrasyonlarda, Zea mays cv. 
“Martha F1” (mısır) bitkisinde klorofil a (Kl a), 
klorofil b (Kl b), karotenoid ve toplam klorofil 
üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Farklı 
konsantrasyonlarda (0-11424 mg/L) EK-3BS 
boyasının uygulandığı gruplarda Kl a ve Kl b ve 
toplam klorofil miktarı kontrole oranla azalmıştır. 
Karotenoid içeriği ise 11424 mg/L  uygulama grubu 
hariç diğer konsantrasyonlarda kontrolden yüksek 
çıkmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler:  Tekstil boyası, everzol 
kırmızı, Zea mays, pigment,   
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Brassica oleracea var. acephala (Kara lahana)'da 
Krom Toksisitesinin Biyokimyasal ve Fizyolojik 

Olarak Değerlendirilmesi 
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Kara lahana (Brassica oleracea var. 
acephala) tohumları farklı konsantrasyonlarda 
(0.00; 0.01; 0.1; 0.15; 0.25; 0.5;1.00 mM) Cr içeren 
doku kültürü (Heller Ortamı) ortamına ekilip 3. gün 
sonunda çimlenme oranı belirlenmiş, 8. gün 

sonunda da diğer fizyolojik ve biyokimyasal 
değerlendirmeler yapılmıştır. Artan krom 
konsantrasyonunun çimlenme oranında önemli etki 
yapmadığı, tüm konsantrasyonlarda çimlenmenin 
olduğu fakat fide gelişiminin 0.25mM ve üzerindeki 
konsantrasyonlarda ciddi ölçüde engellendiği 
belirlenmiştir. Bu inhibisyondan dolayı 
biyokimyasal ve fizyolojik değerlendirmeler 0.00; 
0.01; 0.1 ve 0.15mM Cr uygulamalarında 
yapılmıştır. Artan krom konsantrasyonuna bağlı 
olarak  kök ve sürgün uzunlukları, taze ve kuru 
ağırlık oranı,klorofil a ve b miktarında azalma, kök 
ve kotiledonar yaprakların prolin içeriğinde 
azalma,lipit peroksidasyonunda artış ve genel 
olarak total glutatyon ve askorbat miktarında da 
azalma olmuştur.  
  
Anahtar Kelimeler:  Brassica oleracea var. 
acephala, Cr toxicity,   
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Kadmiyum Sülfat (CdSO4) Uygulamasının İki 

Farklı Ayçiçeği (Heliantus annuus L.) Çeşidinde 
Fitokelatin Sentezi Üzerine Etkisi 
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Bu çalışmada, farklı konsantrasyonlarda 
kadmiyum sülfat (CdSO4) uygulamasının ayçiçeği 
bitkilerinin yaprak, gövde ve kök dokularında 
fitokelatin sentezi üzerine etkileri araştırılmıştır. 

Çalışmada, ayçiçeği (Helianthus annuus 
L.) bitkisinin Cd’a dayanıklı  (Helianthus annuus L. 
cv. Meriç) ve duyarlı (Helianthus annuus L. cv. 
Tarsan 1018) çeşitleri Hoagland su kültürü 
ortamında 15 gün süre ile yetiştirilmiş ve bu sürenin 
sonunda 150 µM, 200 µM, 250 µM ve 300 µM 
CdSO4 uygulaması yapılmıştır. Kadmiyum 
uygulamasını takiben 2. ve 4. günlerde ayçiçeği 
bitkilerinin yaprak, gövde ve kök dokularında 
fitokelatin miktarları belirlenmiştir. Çalışmada 
ayrıca bitkinin yaprak, gövde ve kök dokularında 
sentezlenen fitokelatin miktarları ile dokularda 
biriken kadmiyum miktarları arasındaki ilişkiler 
belirlenerek, bu ilişkilere ait regresyonlar ortaya 
konulmuştur.   

Sonuç olarak, Cd uygulamasının hem 
Meriç hem de Tarsan 1018 çeşitlerinin yaprak, 
gövde ve kök dokularında fitokelatin sentezine 
neden olduğu ve en fazla fitokelatin sentezinin her 
iki çeşitte de kök dokularında olduğu belirlenmiştir. 
Bununla birlikte, Cd’a duyarlı olan Tarsan 1018 
çeşidinde fitokelatin miktarlarının tüm dokularda ve 


