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Tuz Stresine Maruz Kalmış Bazı Nohut (Cicer arietinum, Fabaceae) 
Çeşitlerinde L-Sistein’in İyileştirici Etkisi
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Amaç: Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan iki nohut çeşidinin (Gökçe, Küsmen), dışarıdan 
uygulanan L-sistein ile birlikte tuzluluğa karşı verdiği yanıtları ortaya koymak, çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali olarak ülkemizde yetiştiriciliği yapılan tescilli 
iki nohut kültivarı (Gökçe ve Küsmen) kullanılmıştır. Bitkiler, kontrollü iklim ortamı sağlayan 
büyüme odasında yıkanmış dere kumu ile büyütülmüştür. 10 günlük bitkilere 100 mM NaCl ve 
100 µM L-sistein uygulanmıştır. Bitkiler, 7 günlük uygulama sonrasında örneklenerek, analizler 
için -80°C’ta saklanmıştır. Örneklerde lipit peroksidasyonu miktarı, süperoksit dismutaz (SOD), 
guaiacol peroksidaz (GPX), katalaz (CAT), glutatyon redüktaz (GR) ve askorbat peroksidaz (APX) 
aktiviteleri ölçülmüştür.

Bulgular: Yapılan analizlerin değerlendirilmesi sonucunda, sistein +tuz uygulamasında lipit 
peroksidasyonu, tuz uygulamasına göre her iki çeşitte de düşük çıkmıştır. SOD aktivitesi; 
sistein+tuz uygulamasında, tuz uygulamasına kıyasla her iki çeşitte de artmıştır. GPX aktivitesi her 
iki çeşitte de, sistein+tuz uygulamasında tuz uygulamasına göre yüksek olarak gözlenmiştir. CAT 
aktivitesi, tuz+sistein uygulamasında diğer uygulamalara göre her iki çeşitte de artış göstermiştir. 
GR aktivitesi; sistein+tuz uygulamasında diğer uygulama gruplarına göre yüksek çıkmıştır. APX 
aktivitesinde, sistein+tuz uygulamasında diğer uygulama gruplarına göre her iki çeşitte de yüksek 
olarak gözlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Nohut çeşitlerinde yapılan bu çalışmaya göre 100 mM NaCl, her iki nohut 
çeşidi için de stres oluşturmaktadır. Ek olarak Gökçe çeşidinin tuzluluk stresi altında, Küsmen’e 
göre daha toleranslı olduğu gözlemlenmiştir. Bitkilere besin solüsyonu ile birlikte verilen sistein 
(Hoagland+L-Sistein), ortamda stres koşulları olmamasına rağmen, lipit peroksidasyonunu 
kontrol grubuna göre (sadece Hoagland) düşürmüş, antioksidan sistem enzimlerini (SOD hariç) 
ise arttırmıştır. Tuz stresinin uygulandığı besi ortamlarında da durum benzerdir; sistein, tuz stresi 
varlığında (Hoagland+100 mM NaCl+100 µM L-sistein) iyileştirici bir etki göstermiş ve bitkinin 
tuzluluk ortamında (Hoagland+100 mM NaCl) gördüğü hasarı azaltmıştır. Sisteinin bu iyileşme 
sürecinde gösterdiği etki mekanizması tam olarak bilinmese de elimizdeki veriler bunun antioksidan 
enzim aktivitelerinin uyarılması yoluyla gerçekleşebileceğini göstermiştir. 
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