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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. 
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Conclusions: Changes in protein profiles of cotton plants were determined in the next step. Up and 
down-regulated proteins will be identified using MALDI-TOF mass spectrometer. 
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Amaç: Bu araştırmada, tuza-toleranslı (Avcı-2002) ve tuza-hassas (Tokak 157/37) arpa (Hordeum 
vulgare L.) çeşitlerinde NaCl stresinin fizyolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi 
karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Kontrollü iklim kabininde, hidroponik kültür ortamında farklı NaCl 
konsantrasyonlarına (0, 100, 200 ve 300mM) maruz bırakılan tuza-toleranslı (Avcı-2002) ve tuza-
hassas (Tokak 157/37) arpa çeşitlerinde büyüme, δ-aminolevülinik asit dehidrataz (ALAD) aktivitesi, 
fotosentetik pigment içeriği, prolin içeriği, malondialdehit içeriği (MDA) ve bazı antioksidant 
enzimlerin [süperoksit dismutaz (SOD), guaiakol peroksidaz (POD), askorbat peroksidaz (APX) 
ve katalaz (CAT)] aktivitesi üzerine etkisi belirlenmiştir. 

Bulgular: Tuza-toleranslı Avcı-2002’ye göre Tokak 157/37 arpa çeşidinde kuru ağırlıktaki azalma 
önemli düzeyde (P<0.05) bulunmuştur. ALAD aktivitesi ve klorofil içeriği arasında önemli bir 
ilişki belirlenememiştir. Avcı-2002 çeşidinin yapraklarında klorofil ve karotenoid içeriği yalnızca 
300mM NaCl’de, Tokak 157/37 çeşidinin pigment içeriği tüm NaCl konsantrasyonlarında önemli 
düzeyde azalmıştır. Tokak 157/37 çeşidine göre Avcı-2002 çeşidinin prolin içeriğindeki artış 300mM 
NaCl konsantrasyonunda önemli düzeyde yüksek bulunmuştur. MDA içeriği ile belirlenmiş lipit 
peroksidasyon seviyesi Avcı-2002’ye göre Tokak 157/37 çeşidinde daha yüksek bulunmuştur. Tuz 
stresi SOD, POD, APX ve CAT aktivitesinde önemli artışa neden olmuştur. Bununla birlikte, Avcı-
2002 çeşidinin Tokak 157/37 çeşidinde göre nispeten daha düşük SOD ve CAT aktivitelerine ve 
daha yüksek POD ve APX aktivitelerine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Kuru ağırlık, pigment içeriği, prolin içeriği, lipit peroksidasyonu, POD ve 
APX aktivite sonuçları ile Avcı-2002 arpa çeşidinin tuza toleransı arasında iyi bir korelasyon 
olduğu ileri sürülebilir. 
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