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Mangan ve Nikel Uygulaması Yapılan Lemna gibba (Lemnaceae) 
Bitkisinde Metal Alınımı ve Bazı Fizyolojik Değişimler 
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Amaç: Bu çalışmada bir su bitkisi olan Lemna gibba L.’de farklı konsantrasyonlarda ve uygulama 
sürelerinde Mn ve Ni uygulamalarının bitkilerde bu metallerin birikimi ve fizyolojik olaylar üzerine 
etkileri belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan bitkiler doğal yetişme ortamları olan Muş ilinde 
bir gölden alınmıştır. Bitkiler su içerisinde uygun koşullarda laboratuara getirilerek 1 hafta süre 
ile ortama adapte olmaları sağlanmıştır. Bu sürenin sonunda bitkilere 0.25, 1, 4 ve 16 mg/L 
konsantrasyolarda Mn ve Ni uygulaması yapılmıştır. Uygulamayı takiben 24, 48 ve 72. saatlerde 
bitkiler yetişme ortamlarından alınmış ve metal birikimi, fotosentetik pigment miktarları (klorofil 
ve karotenoid), antioksidan enzim aktiviteleri (süperoksit dismutaz, guaiakol peroksidaz ve katalaz) 
ve toplam çözünebilir protein içerikleri belirlenmiştir.

Bulgular: Çalışma sonucunda hem Mn hem de Ni uygulamasının bitkilerin fizyolojik durumunu 
etkilediği belirlenmiştir. Her iki metalin bitki dokularındaki birikimleri konsantrasyona bağlı olarak 
artış göstermiştir. Tüm uygulama konsantrasyonlarında biriktirilen Mn’nin Ni’den daha yüksek 
olduğu saptanmıştır. Ni uygulamasının toplam klorofil ve karotenoid miktarlarında Mn’den daha 
belirgin olarak azalmaya ve süperoksit dismutaz aktivitesinde en fazla artışın Ni uygulanan bitkilerde 
olduğu belirlenmiştir. Buna karşın Mn uygulanan bitkilerde katalaz ve guaiakol peroksidaz enzim 
aktivitesinin Ni uygulanan bitkilere göre daha belirgin artış gösterdiği saptanmıştır. 

Sonuç: Sonuç olarak, L. gibba bitkisi için Ni uygulamasının Mn’den daha belirgin bir 
fitotoksisiteye neden olduğu belirlenmiştir. Buna ilaveten L. gibba bitkisinin yüksek düzeyde Mn 
biriktirme kapasitesinin olduğu ve Mn ile kirlenmiş suların temizlenmesinde kullanılabileceği 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lemna gibba, ağır metal, mangan, nikel, pigment, antioksidan enzimler
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Düşük Doz Hidrojen Peroksit Ön Muamelesinin 
Kuraklık Toleransı Üzerine Etkisi
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Amaç: Bu çalışmada kuraklığa dayanıklı ve hassas soya çeşitlerinde düşük doz hidrojen peroksit 
(H

2
O

2
) ön muamelesinin kuraklık toleransı üzerine etkisi araştırıldı.
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Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kuraklığa dayanıklı (Glycine max L. Merrill cv. 537) ve hassas 
(Glycine max L. Merrill cv. 520) iki soya çeşidi kullanıldı. Bitkiler optimum koşullar altında (16/8 
saat ışık/karanlık periyodu, 25oC sıcaklık ve %70 nem) 21 gün boyunca büyütüldükten sonra iki 
gruba ayrıldı. Bir bitki grubu kuraklığa maruz bırakılırken diğer gruba 1 mM H

2
O

2
 uygulandı. 

Örneklemeler kuraklık stresinin 4. ve 7. günlerinde yapıldı. Alınan numunelerde su içeriğinde ve 
lipid peroksidasyonunda meydana gelen değişimlerin ölçülmesinin yanı sıra antioksidan sistemde 
yer alan süperoksit dismutaz (SOD), askorbat peroksidaz (APX), katalaz (CAT) ve glutatyon 
redüktaz (GR) aktiviteleri ile içsel hidrojen peroksit içeriği belirlendi. 

Bulgular: Yapılan çalışmalar kuraklığa hassasiyetleri farklı olan iki soya çeşidinde de düşük doz 
hidrojen peroksit ön muamelesinin bitki gelişimini olumlu etkilediğini gösterdi. Hidrojen peroksit 
ön muamelesi stresli bitkilerin su içeriğinde bir azalışa neden olmasına rağmen, bu azalışların 
uygulama yapılmayan bitkilerdekinden daha düşük olduğu bulundu. Ayrıca hidrojen peroksit ön 
muamelesinin dayanıklı soya çeşitlerinde antioksidan enzim aktivitelerini daha fazla uyardığı 
kaydedildi. Diğer taraftan lipid peroksidasyonu ve içsel hidrojen peroksit içeriklerinin uygulama 
yapılmayan bitkilerde arttığı, hidrojen peroksit ön muamelesinin içsel hidrojen peroksit birikimini 
ve lipid peroksidasyonunu engellediği kaydedildi. 

Sonuç: Elde edilen veriler dıştan uygulanan hidrojen peroksidin kuraklık stresinin olumsuz 
etkilerini azalttığını ve strese karşı bitkiye tolerans kazandırdığı gösterdi.
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Introduction: Drought is a widespread abiotic stress factor that lowers agricultural production. 
Current research data on climate change shows that, increasing temperatures combined with 
drought will affect many parts of globe in the near future. Cotton (Gossypium hirsutum L.) is a 
valuable commercial species, which is produced worldwide and affected by drought. Investigations 
on responses of plants are important to alleviate the effects of this stress. Proteomic approaches are 
useful to elucidate these responses by determining the changes in protein profiles. With this aim, a 
proteomic study was conducted using two-dimensional gel electrophoresis. 

Methods: Three-weeks-old seedlings were treated with 20% PEG 6000 for 10 days. Total 
proteins of seedlings were extracted (Faurobert et al. 2007) and separated by two-dimensional gel 
electrophoresis. In first dimension proteins were focused in pH 4-7 IPG Strips (GE Healthcare) 
using 3000 V. 12.5% SDS-PAGE was performed for second dimensional separation. Spots were 
determined by Melanie 7.0.

Results: 679 spots were reproducibly determined in gels. 47 of them were up-regulated by drought 
treatment whereas 26 spots were down-regulated by stress. 


