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derişime bağlı olarak süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesinde azalma, guaiasol peroksidaz (GPOX) 
aktivitesinde artışa neden olmuştur. Bununla birlikte, katalaz (CAT) aktivitesinde bir değişiklik 
görülmemiştir. Askorbat peroksidaz (APX) aktivitesinde önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Sonuç: Bu çalışmada, B. oleracea var. acephala’ya 100, 200 ve 400 µg g-1 derişimlerinde 
bakır çözeltileri uygulanmıştır. Uygulama sonucunda yapraklardaki fizyolojik ve biyokimyasal 
parametrelerdeki değişiklikler araştırılmış ve stres faktörü altında antioksidatif savunma 
mekanizmalarının işleyişi belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Brassicaceae, Brassica oleracea var. acephala, bakır, ağır metal, oksidatif stress
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Amaç: Bitkilerin çevresel stres faktörlerine karşı toleransları bitki türüne, stres faktörüne, 
strese maruz kalma süresine ve strese maruz kalan doku veya organının yapısına bağlı olarak 
değişmektedir. Bu nedenle bitkilerin bu stres koşullarına tepkilerinin ve geliştirdikleri uyum 
mekanizmalarının bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Silene vulgaris var. vulgaris (Moench) 
Garcke’nin büyüme ortamına verilen kadmiyumun bitkiye olan etkisi yapraklardaki pigment içeriği, 
lipit peroksidasyonu, kadmiyumun kök ve yapraklardaki birikimi ve enzimatik antioksidantlarla 
araştırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, S. vulgaris var. vulgaris bitkisi kadmiyumun farklı 
derişimlerinin (100, 200 ve 400 µg g-1) etkisinde 15 gün süreyle bırakılmıştır. Uygulama sonunda 
kadmiyumun (Cd) yapraklardaki pigment içeriği, lipit peroksidasyonu, enzimatik antioksidantlara 
etkisi araştırılmış ve ayrıca kök ve yapraklardaki Cd içeriği belirlenmiştir.

Bulgular: Cd uygulamaları pigment ve karotenoid içeriğinde değişikliğe neden olmamıştır. 
Silene vulgaris var. vulgaris’in kök ve yapraklardaki Cd içeriği birbirine yakın bulunmuştur. Tüm 
uygulamalar yapraklarda lipit peroksidasyon ürününün (malondialdehit) artmasına neden olmuştur. 
400 µg g-1 Cd derişiminde malondialdehit seviyesi önemli ölçüde artmıştır.

Cd stresi antioksidant enzimlerin aktivitelerinde değişikliklere neden olmuştur. Tüm bu uygulamalar 
derişime bağlı olarak süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesinde azalma, guaiacol peroksidaz (GPOX) 
aktivitesinde artışa neden olmuştur. Bununla birlikte, katalaz (CAT) aktivitesinde bir değişiklik 
görülmemiştir. Askorbat peroksidaz (APX) aktivitesi ise uygulamalar sonucunda artmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada, S. vulgaris var. vulgaris’e 100, 200 ve 400 µg g-1 derişimlerinde kadmiyum 
çözeltileri uygulanmıştır. Uygulama sonucunda yapraklardaki fizyolojik ve biyokimyasal 
parametrelerdeki değişiklikler araştırılmış ve stres faktörü altında antioksidatif savunma 
mekanizmalarının işleyişi belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Silene vulgaris var. vulgaris, kadmiyum, ağır metal, oksidatif stres, 
Caryophyllaceae


