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Amaç: Cucurbita pepo L. bitkisinde NaCl uygulamasıyla meydana gelen oksidatif stresin elektronik 
burun kullanılarak belirlenmesi hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, Cucurbita pepo bitkisinin iki çeşidi (Sakız ve Perlette 
F1) kullanılmıştır. Bitkiler, perlit içeren saksılarda uzun gün koşullarında yetiştirilmişlerdir. Stres 
uygulaması 14 günlük fidelerin yarısına 4 gün boyunca 100 mM NaCl içeren diğer yarısına da 
içermeyen Hoagland çözeltisi verilerek gerçekleştirilmiştir.

Lipit peroksidasyonunun (MDA) miktarı Madhava Rao ve Stresty (2000), protein miktarı Bradford 
(1976), peroksidaz aktivitesi Kanner ve Kinsela’ya (1999) göre gerçekleştirilmiştir.

Elektronik burun; üç boyutlu, kapalı, hava ve su izolasyonlu, kapaklı ve koku tanıma bölümüne 
sahip bir cihazdır. Örneklerdeki gaz ve/veya bileşik koku moleküllerinin analizi, sabit sıcaklık 
ve sabit basınçta difüzyon hızlarına göre gerçekleşmektedir. POX analizi için kullanılan özüt, 
elektronik burunun koku tanıma bölümüne konulmuş ve özütteki maddelerin difüzyon hızına 
uygun olarak SnO

2
 sensörler ile analizleri gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Sakız çeşidinin MDA içeriği, NaCl stresi sonucunda kontrole kıyasla değişmezken 
Perlette F1 çeşidinde ise anlamlı şekilde artmıştır. Peroksidaz aktiviteleri ise Sakız çeşidinde 
kontrole kıyasla anlamlı artışa sahipken Perlette F1 çeşidinde anlamlı şekilde azalmıştır.

Elektronik burun ile koku analizinde kullanılan üç sensörden Sensör 2 alkol gruplarına yüksek 
duyarlılığa sahipken Sensör 1 dokulardaki bozunma/çürüme ürünlerine duyarlıdır. Sakız çeşidinde 
NaCl uygulaması kontrole kıyasla her iki Sensörde farklılık göstermiştir. Buna göre; NaCl 
uygulaması Sakız çeşidinde alkol bileşenlerinin gerilim değerini kontrole kıyasla arttırırken, Sensör 
1’de azaltmıştır. Perlette F1 çeşidindeyse NaCl uygulaması kontrole kıyasla Sensör 2’de Sensör 
1’den daha çok artmıştır.

Sonuç: Kabak çeşitlerinde elektronik burun ile koku analizi sonucunda; Sakız ve Perlette F1 
çeşitlerinin 4 günlük NaCl uygulamasına tepkileri Sensör 2’de benzer bulunmuştur. Bununla 
birlikte Sensör 1’de Perlette F1 çeşidinin Sakız çeşidine kıyasla daha yüksek bir gerilime sahip 
olması, bu çeşidin daha fazla zarar gördüğüne işaret etmektedir. MDA, POX ve protein analizlerine 
göre, Perlette F1 çeşidi Sakız çeşidine kıyasla NaCl’den daha fazla zarar görmüştür. Bu anlamda 
Sensör 1 ve 2’de her iki çeşidin kontrolleri ve kendi aralarındaki elektronik burun ile saptanan 
koku gerilim farklarının karşılaştırılması sonucunda, bu değerlerin MDA, POX ve protein analizi 
sonuçları uyumlu olduğu görünmektedir.
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