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Haşhaş, (Papaver somniferum L.) Papaveraceae familyasında yer alan morfin, kodein 

ve tebain gibi alkoloitleri içermesinden dolayı hem tıbbi hem de ticari öneme sahip  

olan bir bitkidir. Bu çalışmada, haşhaş Ofis-95 çeşidi sera koşullarında yetiştirilmiş, 

rozet şeklini aldıktan sonra fidelere 2, 4, 8, 16 ve 20 ppm selenyum uygulanmıştır. 

Uygulama sonucunda selenyum toksisitesinin fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri 

araştırılmıştır. Toksik selenyum dozları (4 ppm ve üstü) fide boy uzunluğu, taze ve kuru 

ağırlığında kademeli bir şekilde azalmaya neden olmuştur. Yüksek selenyum dozuna 

bağlı olarak karotenoid ve klorofil miktarında da önemli miktarda azalma gözlenmiştir. 

Selenyum toksisitesi altındaki haşhaş fidelerindeki oksidatif stres düzeyi, ilgili bazı 

parametreler ölçülerek değerlendirilmiştir. Dokuda biriken malondialdehit (MDA) 

miktarı, selenyum stresi altındaki haşhaş çeşidinin yaprak dokularında lipit 

peroksidasyonunun arttığını göstermiştir. Selenyum toksisitesi Ofis-95 haşhaş çeşidinin 

yaprak dokularında doz artışına paralel olarak prolin birikimini de kademeli olarak 

arttırmıştır. Artan selenyum dozuna bağlı olarak haşhaş fidelerinde antioksidant enzim 

aktivitelerinde de değişiklik belirlenmiştir. Süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), 

askorbat peroksidaz (APX), glutatyon redüktaz (GR), glutatyon s-transferaz (GST), 

guaiacol peroksidaz (GPX) aktiviteleri 2, 4, 8, 16 ve 20 ppm selenyum uygulanan 

haşhaş fidelerinde önemli seviyede artış göstermiştir. Bu sonuçlara göre haşhaş bitkisi 

yaprakta selenyum biriktirmektedir. Selenyum artan dozlarda toksik etki göstermiş olup 

toksisitesi haşhaş bitkisinin yapraklarında oksidatif hasara yol açmıştır.  
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Opium poppy belongs to Papaveraceae and it is an economically important medicinal 

plant because it possesses alkaloids such as morphine and codeine. In this study, Ofis 95 

cultivar was grown in green house conditions and the rosette matures were  treated with 

2, 4, 8, 16 and 20 ppm selenium to analyze the physiological and biochemical effects of 

selenium toxicity. Toxic selenium doses (above 4 ppm) caused gradual decreased in 

seedling height, fresh and dry weight. A significant decrease was detected in ceratonoid 

and chlorophyll levels due to high selenium doses. The oxidative stres levels of opium 

poppy seedlings under selenium toxicity were assessed by measuring different 

parameters. The amount of accumulated malondialdehyde (MDA) showed increased 

lipid peroxidation in seedling leaves under selenium stress. Also the proline content 

increased gradually parallel to selenium doses. After 2, 4, 8, 16 ve 20 ppm selenium 

treatments, the activity alterations in antioxidant enzyme levels of superoxide dismutase 

(SOD), catalase (CAT), ascorbate peroxidase (APX), glutathione reductase (GR), 

glutathione s- transferase (GST), and guaiacol peroxidase (GPX) showed significant 

increases. As a result opium poppy accumulates selenium in its leaves and high doses of 

selenium caused oxidative damage in seedlings. 
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1. GİRİŞ 

 

 Ülkemizde geleneksel olarak tarımı yapılan haşhaş, Papaver somniferum L. türü 

olan tek yıllık bir kültür bitkisidir. Bilimsel sınıflandırmaya göre Papaver somniferum 

L., Rhoedales takımının Papaveraceae familyasındandır. Bu familyanın da Papaver 

cinsi içerisinde yer alır. Tüm dünyada ekiminden üretimine ve satışına kadar ilgi ile 

izlenen haşhaş, ülkemizde tohumunun %50 civarında yağ içermesi nedeniyle geleneksel 

olarak gıda amaçlı, kapsülünün ise ihtiva ettiği morfin ve diğer alkaloidlerin tıbbi ve 

bilimsel amaçlı kullanımı yönünden önemli bir endüstriyel bitki olma özelliği 

taşımaktadır (TMO,  2012). 

Dünyada  Papaver cinsine ait yaklaşık 110 (Kapoor, 1997) türün 50 taksonunun 

ülkemizde bulunduğu bildirilmiştir (Davis 1988, Seçmen ve ark., 1995, Güner ve ark., 

2000; Parmaksız ve Özcan 2011c). P. somniferum L. türü genellikle haşhaş ismiyle 

bilinmektedir. Bu bitki, narkotik ve analjezik morfin ve kodein gibi benzilizokinolin 

alkaloitlerinin büyük bir kısmını üreten, tohum ve yağından yararlanılan ve aynı 

zamanda tıbbi amaçla veya süs bitkisi olarak da kullanılan çok yönlü bir bitkidir 

(Facchini ve ark., 2007). Papaver L. türleri içerisinde en çok araştırılan P. somniferum 

L.’dir. Ancak P. bracteatum Lindl. bu grubun tebain içeriği bakımından en önemli 

bitkisidir (Deniz ve ark., 2004). Papaveraceae familyasına ait seksiyonlar alkaloit 

içeriği bakımından zengin olmalarından dolayı tıbbi alanda önemli bir kullanıma 

sahiptir. P. somniferum L. kodein ve morfin eldesi içinde kullanılmaktadır (Parmaksız, 

2004a).  

Selenyum (Se) en fazla volkanik kayalarda selenit mineralleri olarak, sülfidlerde 

sülfür ile izomorfik olarak, hidrometal kaynaklarda çoğunlukla epitermal antimon, 

gümüş, altın ve civa ile beraber bulunmaktadır. Selenyum, önemli antioksidan enzim 

olan selenoproteinleri oluşturabilmek amacıyla proteinlere bağlanır. Selenoproteinler 

antioksidan bileşikler olup hücreyi serbest radikallerin zararlarından korumaya yardımcı 

olur (Combs ve Gray, 1998; Ursel, 2001; Goldhaber, 2003).  

Selenyum canlı organizmalar için esansiyel bir iz elementtir ve organizmada 

meydana gelen doymamış yağ asitlerinin oto-oksidasyonunu engellemektedir (Tos`- 

Luty ve ark, 2003 ). Yapılan bir çalışmada, Se miktarının bitkinin çeşidine bağlı olarak 
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değişeceği, bu çalışmanın sonucunda en düşük Se seviyesinin sazlık ve bataklık 

bitkilerinde, daha sonra otsu bitkilerde olduğu en yüksek Se seviyesinin ise ceviz ve 

pelitte olduğu bildirilmiştir (Halilova ve Sözüdoğru, 2000). Topraktaki aşırı selenyum 

bitki de büyümenin yavaşlamasına, yapraklarda kloroz ve nekroza yol açmaktadır. 

Düşük selenyum konsantrasyonlarının bitki büyümesini teşvik edici etkileri rapor 

edilmiştir. Ayrıca bodurlaşma ve kloroz belirtileri ile sonuçlanan yüksek düzeydeki 

selenyumun zehir etkileri daha yaygındır. Selenyum zehirlenmesinde bitki büyümesi 

duraklar ve bitkinin Selenyum içeriği artar. Selenyum özellikle büyüme uçları ve 

tohumlarda birikerek, 1500 ppm düzeyine kadar çıkabilir. Selenyumun bitkilerce 

alınmasında pH, organik madde miktarı, sülfat ve demirin miktarı önemlidir (Anonim, 

2013). 

Serbest radikaller, eşleşmemiş elektron içeren moleküller olup oldukça 

reaktiftirler. Bütün organizmalarda yaşamsal faaliyetlerin bir sonucu olarak üretilirler. 

Bitki hücrelerinde, kloroplastlar en önemli hücre içi serbest radikal üretim bölgeleridir. 

Serbest radikaller; bitkilerde fotosentezin bir yan ürünü olarak ortaya çıktıkları gibi; 

plazma membranı, mitokondri, endoplazmik retikulum membranlarında da oluşabilirler. 

Serbest radikaller, hücre duvarı ve plazma membranına saldırı ve hücre parçalanması, 

fotosentetik verim kaybı, yapraklarda senesensin hızlanması, diğer streslere karşı 

dayanıklılığın kaybolması nedeniyle büyümenin azalmasına neden olurlar (McKersie ve 

Leshem 1994a; Alonso ve ark., 2001; Yıldırım, 2006). 

Antioksidanların başlıca etkisi, serbest radikal süpürücüsü olmasıdır. Metabolik 

faaliyetler sırasında oksijen, reaktif oksijen türleri olarak adlandırılan süperoksit, 

hidrojen peroksit, singlet oksijen ve hidroksil radikallerine çevrilebilir. Bu yüzden 

oksijen canlı sistemler için oldukça toksiktir. Vücutta antioksidanların varlığında, 

oksidatif strese bağlı hasarlar büyük oranda azalmaktadır. Antioksidanlar, hidrojen 

atomu vericisi olarak etki gösterir ve zincir oluşturan radikalleri daha az reaktif türlere 

dönüştürürler. Antioksidanlar, lipit peroksidasyonunu, proteinlerin çapraz bağlanmasını 

ve DNA mutasyonunu engeller. Bitkiler antioksidant sistem sayesinde kendilerini 

çevrenin zararlı etkilerinden (sıcaklık, radyasyon, ağır metal kirliliği) korurlar. 

Hücreleri olumsuz etkilerden koruyan enzimlerden bazıları şunlardır: süperoksit 

dismutaz, katalaz, askorbat peroksidaz, glutatyon redüktaz, glutatyon s-transferaz, 

guaiacol peroksidaz (Ercan, 2007). 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

2.1. Papaveraceae Familyasının Genel Özellikleri 

  

Papaveraceae familyasına ait türler genellikle Kuzey Yarımkürenin ılıman ve 

subtropik bölgelerinde yayılış göstermektedir. Bu familyada 28 cins ve yaklaşık 250 tür 

vardır. Ülkemizde bu familyaya ait 5 cins bulunmaktadır (Seçmen ve ark., 1995, 

Parmaksız ve ark., 2009b). 

Modern tıpta analjezik ve öksürük ilacı olarak kullanılmaktadır (Peter, 2001; 

Unver ve ark., 2010). Papaveraceae familyası üyelerini yaprakları alternan dizilişli ve 

genellikle tüylü, tohumları çok sayıda ve küçük, embriyoları bol etlidir. Meyveleri ise 

çok sayıda ve kapsül içerisinde bulunmaktadır. Meyve kabuğundan 20 kadar alkoloit 

elde edilir. Bunlar afyon türevleri olan, morfin, kodein, narkotin, papaverin gibi 

uyuşturucu olarak ve tıpta da kullanım alanı olan maddelerdir (Facchini ve ark., 2007). 

 

 

2.2. Papaver L. Cinsinin Genel Özellikleri 

 

Haşhaş bitkisi, narkotik ve analjezik morfin ve kodein gibi benzilizokinolin 

alkaloitlerinin büyük bir kısmını üreten, tohum ve yağından yararlanılan ve aynı 

zamanda tıbbi amaçla veya süs bitkisi olarak da kullanılan çok yönlü bir bitkidir 

(Gümüşçü, 1999, Facchini ve ark., 2007). Ticari öneminden dolayı Türkiye’de üretimi 

kontrol altında olup, belirli bölgelerde yetiştirilmesine izin verilmiştir (TMO, 2012).  

 

 

2.3. Selenyum 

 

Hücreleri koruyan antioksidan mekanizmada kilit mineral olan selenyum 1817 

yılında Berzelius tarafından İsveç’te keşfedilmiştir (Kim ve ark., 2003; Kieliszek ve 

ark., 2012). Selenyum antioksidan savunma mekanizmasının önemli bir üyesi olan 

glutatyon peroksidaz (GPx) enziminin yapısında bulunur. Selenyum biyolojik etkilerini, 
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yapısında başlıca selenosistein aminoasidi bulunan selenoproteinler yoluyla 

göstermektedir. Bazı enzimlerin yapısında yer alan selenosistein, aslında sistein 

aminoasidinde bulunan sülfür atomlarından birinin yerine selenyum atomu geçmesiyle 

ortaya çıkmaktadır. Selenoproteinlerin antioksidan özellikleri serbest radikaller 

tarafından verilen hücresel zararı önlemeye yardımcı olur. Selenosisteinler, biyolojik 

pH' da anyonik halde bulunur ve bu sayede elektron alışverişi yoluyla biyolojik redoks 

reaksiyonlarının gerçekleşmesini sağlarlar (Rayman, 2000a). Selenyum, kükürt ile olan 

benzerliğinden dolayı proteinlerin yapısına katılmakta olup, hayati öneme sahip işlevsel 

ve yapısal proteinlerin 3 boyutlu yapılarında farklılıklara neden olabilmektedir. Bu 

benzerlik canlılarda Se’un neden olduğu toksik etkiyi açıklamaktadır (Terry ve ark., 

2000; Suzuki ve ark., 2006). 

Selenyum, dokularda genellikle selenosistein ve selenometiyonin olmak üzere 

iki formda bulunmaktadır. Selenosistein; prokaryotik ve ökaryotik yaşamda 

selenyumun, yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarına katılan enzimlerin aktif 

bölümünü oluşturan, biyolojik olarak etkin formudur. Selenometiyonin, vücut içinde 

sentezlenemez ve beslenme yolu ile alınır. Selenometiyonin, selenyum elementini 

depolayan bir yapı olarak düşünülmektedir. Vücuda bu elementin alımı engellendiğinde 

organizmanın selenyum kaynağı olarak görev yapar. Selenosistein, DNA tarafından 

şifrelenmiş yirmi birinci aminoasit olarak tanımlanmış sisteinin selenyum içeren bir 

analoğudur. Selenyum içeren aminoasitlerden selenometiyonin bitkisel kaynaklardan, 

selenosistein ise hayvansal kaynaklardan elde edilir. Selenyum antioksidan ve 

antikarsinojen özelliği olan önemli esansiyel bir elementtir (Stapleton, 2000; Brenneisen 

ve ark., 2005). Selenoprotein ailesinin bir bileşeni olarak selenyumun yapısal ve 

enzimatik görevleri vardır. Enzimatik görevlerinden en iyi bilineni aktif tiroid hormonu 

üretimindeki antioksidan ve katalitik rolüdür. Selenyum bir yükseltgenme-indirgenme 

merkezi gibi görev yapar ve hücre içi yükseltgenme-indirgenmenin kontrolüne yardım 

eder. Selenoproteinler ise, selenosistein reziduleri içeren protein yapılarıdır. Selenyum 

eksikliğinin aslen selenoproteinlerin oluşmasında aksama sonucu klinik bulgulara neden 

olduğu düşünülmektedir. GPx’ ların en az yedi izoenzimi tanımlanmştır (Rayman, 

2000a; Utomo ve ark., 2004; Stawicki ve ark., 2007). 

GPx1, en sık rastlanan formdur ve neredeyse tüm memeli dokularında 

bulunmaktadır. Hidrojen peroksidi suya dönüştürme reaksiyonunu katalize eder. 
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Böylece organizmayı oksidatif hasardan korur. GPx1 hücre sitoplâzmasında bir 

antioksidandır ve selenyum deposu olarak görev yapar. Glutatyon peroksidazın yapısı 

incelendiğinde selenosistein rezidusu içeren tetramerik bir selenoproteinden oluştuğu 

anlaşılmıştır. Yapıda asıl fonksiyon gören kısım selenosistein ucudur, selenosistein 

içermeyen formları fonksiyonel değildir.  Her bir GPx farklı bir selenoprotein olmasına 

rağmen hepsi antioksidan enzimler olup hidrojen peroksit ve yağ hidroperoksitler gibi 

potansiyel zarar verici reaktif oksijen türlerinin su ve alkol gibi zararsız ürünlere 

indirgenmelerini glutatyonun oksidasyonu ile sağlarlar (Brown ve Arthur, 2001). 

 

 

2.3.1. Selenyumun etkileri 

 

Selenyum bitkiler için mutlak gerekli bir element olmamasına rağmen (Terry ve 

ark., 2000), çeşitli çalışmalar az miktarda selenyumun bitkilerde gelişmeyi teşvik edici 

etkisi olduğunu göstermektedir (Perkins ve King 1938; Scharrer ve Schropp 1950; 

Turakainen ve ark., 2004; Djanaguiraman ve ark., 2005b; Cartes ve ark., 2005a ; Cartes 

ve ark., 2010b). Ayrıca, selenyumca zenginleştirilmiş bir ortamda yetiştirilen bazı bitki 

türlerinin, kuraklık (Kuznetsov ve ark., 2003; Germ ve ark., 2007; Yao ve arkadaşları, 

2009), tuzluluk (Kong ve ark., 2005; Djanaguiraman ve ark., 2005b; Hawrylak-Nowak, 

2009b) ve ağır metal (Srivastava ve ark., 2009; Cartes ve ark., 2010b)  streslerine karşı 

direnç geliştirdiği gösterilmiştir. Selenyum, bitkilerin antioksidan kapasitesini artırarak 

büyüme ve stres toleransları üzerinde yararlı etki göstermektedir (Kong ve ark., 2005; 

Rios ve ark., 2009). Yapraktan selenyum uygulamasının;  delice otu (Hartikainen ve 

ark., 2000), marul (Xue ve ark., 2001), patates (Turakainen ve ark., 2004), yeşil çay 

yaprakları (Hu ve ark., 2003) ve soya fasulyesi (Djanaguiraman ve ark., 2005b) 

bitkilerinde büyüme üzerindeki uyarıcı etkisi bildirilmiştir. Selenyum aynı zamanda 

yaşlanmayı geciktirebilir ve fidenin  büyüme gelişimini teşvik ettiği ifade edilmiştir 

(Xue ve ark., 2001).  

Volkanik püskürmelerin ve maden yataklarının yakınlarında oluşan topraklarda 

selenyum fazla miktarda bulunur. Birçok toprak numunesinde yapılan analizde, 

topraktaki selenyum miktarı 0,1 ppm ile 0,2 ppm arasında bulunmuştur (Özkan, 2000).  

Ağır metaller kayaların ve maden cevherlerinin yapısında bulunduğu için, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176161710004037#bib0015
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176161710004037#bib0020
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176161710004037#bib0020
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organizmalarda, sularda, sedimentlerde ve toprakta bulunması doğaldır (Alloway ve 

Ayres, 1993). Glutatyon peroksidaz enziminin yapısına girerek hücre zarını ve 

hücrelerin bir arada tutulmasını sağlar ve yağ peroksidasyon etkisinin zararlarından 

hücreyi korur. Böylece dokuların yaşlanma sürecini yavaşlatıcı etkisinin olduğu 

bilinmektedir (Steven ve Design, 1994). Bunun yanısıra, selenyum ve iyot birlikte troid 

bezi fonksiyonlarını düzenler ve bağışıklık sistemini güçlendirir ve organizmayı 

oksidatif strese bağlı kronik hastalıklardan (kanser ve kalp hastalıkları) korur (Rayman, 

2000a). Selenyum peroksidaz enziminin kofaktörüdür. E vitamini ile biyolojik 

membranları peroksidasyondan korur. Bu, etkisini serbest oksijen radikallerini zararsız 

hale getirerek gösterir. İnsanların ve hayvanların selenyumla beslenme düzeylerini 

artırmak amacıyla bitkilerde selenyumlu gübreleme yapılmaktadır. Selenyumun alınımı 

ve toksisitesinin anlaşılması için örneklerdeki selenyumun belirlenmesi gereklidir 

(Smrkolj ve ark., 2005). Bazı Avrupa ülkelerinde buğdayların genel olarak Se 

bakımından fakir olması nedeniyle gübrelere tıpkı Finladiya’da olduğu gibi Se 

ilavesiyle buğdayların selenyum konsantrasyonları ortalama 10 μg kg
-1

 iken bu 

uygulamayla 25 katlık bir artış olmuş ve 250 μg kg
-1

 düzeyine çıkmıştır (Eurola ve ark., 

2006). Böylece Se gübreleme öncesi 25 μg Se gün
-1

 olan ortalama Se alımı 110 μg Se 

gün
-1

’e yükselmiştir (Eurola ve ark., 2006). Ülkede kanser vakalarının azalmasında bu 

uygulamanın önemli bir yeri olduğu vurgulanmaktadır (Rayman, 2000a). Cıva, 

kadmiyum ve gümüş zehirlenmelerine karşı koruyucudur. Deniz ürünlerindeki metil 

cıvayı bağlar vücudumuza alınmasını engeller. Dolayısıyla denizlerin kirliliğine bağlı 

korkarak yediğimiz, deniz ürünlerinde bulunma riski çok olan, cıva, kadmiyum gibi 

maddelerin emilimini engelleyerek vücudumuza zararını azaltır (Rayman, 2012b).  Tuz 

stresi altında yetiştirilen hıyar bitkilerine 5 ve 10 μM dozlarında Se uygulandığında, 

bitki büyümesi, fotosentetik pigmentlerin miktarı ve prolin içeriğinin arttığı rapor 

edilmiştir. Yüksek tuzluluk sorunu olan koşullarda dışardan Se takviyesi ile bitkilerde 

önemli derecede tuza dayanıklılık potansiyelinin artırıldığı bildirilmektedir (Nowak, 

2009). Domateste tuz stresi üzerine selenyum uygulanmasıyla bitkide tuza dayanıklılık 

potansiyelinin arttığı, bitki büyümesi, fotosentetik pigmentlerin miktarı ve prolin 

içeriğinin arttığı rapor edilmiştir (Daşgan, 2012). Topraktaki kükürt içeriği 17 mg S kg
-1

 

ve Se içeriği 0.04 mg Se kg
-1

 olan bir toprakta, farklı dozlarda S (0, 20, 40, 80 ve 160 

mg S kg
-1

) ve iki selenyum dozunun  (0 ve 20 mg Se kg
-1

) birlikte uygulanarak sarımsak 
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yetiştirilen bir sera denemesinde, kombine S ve Se uygulamasının mineral beslenmeyi 

artırarak sarımsağın beslenme kalitesini yükselttiği belirtilmiştir (ChangQuan ve ark., 

2004). 

İn vitro hayvan deneylerinde Se bileşiklerinin apoptozisi ve transforme 

hücrelerde hücre siklusunu indirgediği gösterilmiş ve bu özelliğinden dolayı kanser 

hücre gelişimini durduğu ileri sürülmüştür (Onat ve Sözmen, 2002; Burtis ve Ashwood, 

2005). Selenyum yetersizliğine bağlı hastalıklar (Keshan ve Kashin-Beck hastalıkları) 

dünyada ilk kez selenyumca çok fakir topraklara sahip olan Çin’de görülmüştür 

(Rayman, 2000a; Rayman 2012b). Selenyum, hayvanlar ve insanlar için mutlak gerekli 

bir elementtir (Lobanov ve ark., 2008). Hayvanlarda selenyum noksanlığının 

görülmemesi için yem rasyonları kuru madde ilkesine göre en az 0,1-0,3 Se mg kg
-1

 

içermelidir. Aksi halde tüm hayvanlarda ve özellikle gençlerinde beyaz kas hastalığı, 

besinsel kas distrofisi ya da üreme bozukluğu gibi selenyum noksanlığına bağlı sorunlar 

oluşmaktadır. Selenyumun yüksek konsantrasyonları (6-20 mg kg
-1

) hayvanların ağır 

şekilde zehirlenmelerine neden olmaktadır. Bu ağır zehirlenmeden başka alkali hastalığı da 

görülebilmektedir (Halilova, 2004). 

 

 

2.3.2. Selenyumun doğal kaynakları 

 

Selenyum (Se), periyodik çizelgeda VI A alt grubunda yer alan bir elementtir ve 

aynı grupta yer aldığı sülfür ile kimyasal özelikleri büyük benzerlik gösterir. Selenyum 

havada ve suda erimiş olarak, toprak ve kayalarda katı halde bulunmaktadır. Böylece 

buralardan bitkilere, mantarlara, bakterilere ve insanlara geçer, sonra tekrar doğaya 

döner (Büyükakyüz ve ark., 2000). 

Selenyum doğada inorganik ve organik olarak iki çeşittir (Korenovska, 2006). 

Selenyum doğada selenat  (Se
+6

), selenit (Se
+4

), element halinde (Se
0
) ve selenid (Se

-2
) 

olmak üzere dört oksidasyon seviyesinde bulunur (Maher ve ark., 2010; Wallschlager 

ve Feldmann, 2010; Winkel ve ark., 2012). Tüm oksidasyon seviyeleri sucul ortamda 

mevcut olup her biri farklı kimyasal, biyolojik ve toksikolojik özelliklere sahiptir. 

Selenat ve selenit tuzlarının her ikisi de aerobik sularda kolaylıkla çözülebilen ve en 

yaygın inorganik selenyum formlarıdır. Element halindeki selenyum sabittir, suda 
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çözünmez ve sucul organizmalar tarafından çok az asimile edilir. Böylece element 

halindeki selenyumun düşük biyolojik kullanılabilirliği nedeniyle zararlı olmadığı 

düşünülmektedir. Daha yaygın bulunan inorganik formu genellikle sodyum selenit 

şeklindedir ve oldukça zararlı etki yapabilir. Diğer organik formu selenometiyonin 

şeklindedir ve daha az zararlıdır. Selenometiyoninin sodyum selenite nazaran 

eritrositlerdeki glutatione peroksidaz aktivitesini iki kat arttırdığı bildirilmektedir 

(Fricke, 2005). Bitkide selenatın köklerden alımının ve dağılımın selenite göre çok daha 

hızlı olduğu belirlenmiştir (Shrift ve Ulrich 1969, Cartes ve ark., 2005a).  Bitkide 

selenat birikiminin selenitten 10 kat daha fazla olduğu ve bunun nedeninin kimyasal 

yönden sülfat iyonlarına benzeyen selenatın sülfat taşıyıcıları aracılığıyla aktif olarak 

köklere sonra da hızlıca sürgünlere taşınmasına dayandığı bulunmuştur (Terry ve ark., 

2000). Selenitin alım mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte pasif olarak 

alındığı (White ve ark., 2004), ayrıca bitkilerin selenometiyonin gibi organik formdaki 

selenyumu da aktif olarak alabildiği bildirilmiştir (Terry ve ark., 2000). 

JaeMoon ve ark., (2001) tarafından yapılan sarımsak yetiştirilen tarla 

denemesinde;10, 20 ve 50 gr sodyum selenat ha
-1

, 60, 120 ve 240 gr sodyum selenit ha
-1

 

topraktan gübreleme ve 10, 20 ve 50 g Se ha
-1 

düzeylerinde yapraktan uygulama 

yapılmış ve yüksek Se dozlarının yaprak ve dişlerin Se kapsamını artırdığı, Se 

uygulanmayan parsellerde bile az miktarda Se tespit edildiği ve yapraktan gübreleme ile 

sodyum selenat uygulamasında sarımsağın Se kapsamının daha yüksek bulunduğu 

belirtilmiştir. 

Hu ve ark., (2003) tarafından yapılan çalışmada yeşil çaya selenat ve selenit 

şeklinde gübre uygulanmasıyla yeşil çay yapraklarında verim ve kalite araştırılmıştır. 

Filiz sayısı ve verim selenyum uygulanmasıyla önemli derecede artmıştır. Yeşil çay 

yapraklarında selenyum uygulamasıyla tatlılık ve aroma önemli ölçüde geliştirilmiş 

acılık ise azalmıştır. Sodyum selenat ile zenginleştirilmiş çay sodyum selenit ile 

zenginleştirilmiş çaya göre daha yüksek selenyum içeriği gösterdiği rapor edilmiştir. 

Selenyum etkisini E Vitamini ile birlikte daha iyi göstermektedir. C Vitamini ise 

inorganik selenyumu etkisiz kılabilmekte iken organik olanına etki etmez. Selenyumun 

doğal kaynakları toprakta bulunması nedeniyle yetişen bitkilerde ve bununla beslenen 

hayvanlarda vardır. İçme sularında da bulunur. Gıdaların selenyum içerikleri hakkında 
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yeterli araştırmalar yapılmamıştır. Anne sütü inek sütünden çok daha fazla selenyum 

içerir (Sors ve Ellis, 2005). 

Selenyum yiyeceklerde esas olarak selenometionin, metilselenometionin, 

selenosistin ve selenosistein gibi organik bileşikler halinde bulunur ve selenyumun 

dışarıdan alındığı durumlarda, kullanılan bileşiğinin sodyum selenit (Na2SeO3) olması 

nedeniyle, özellikle deneysel selenyum çalışmaları selenit metabolizması üzerinde 

yoğunlaşmıştır (Foster ve Sumar, 1997).   

 

   

 2.3.3. Sodyum selenatın fiziksel ve kimyasal özellikleri 

 

Sodyum selenat (Na2SeO4) katı halde olup moleküler ağırlığı 188,94 olan ve 

suda çözünebilme özelliğine sahip bileşiktir. Sodyum selenattaki selenyum en yüksek 

oksidasyon seviyesindedir (+6)  bu özelliği nedeniyle de alkalin ve diğer oksitleyici 

şartlar altında sabit bir konumdadır. Sodyum selenat alkalin suda selenyumun en sık 

görülen formudur. Yine katı halde bulunan sodyum selenit (Na2SeO3) moleküler ağırlığı 

172,9 olan ve suda çözünebilme özelliğine sahip bir bileşiktir (Sangbom, 2005). 

Sodyum selenitteki selenyum (+4) oksidasyon durumundadır ve doğal olarak bulunur. 

Selenat iyonu HCI veya NaCI ilavesiyle selenite dönüştürülebilir. 

 

 

2.4. Stres 

 

Bitkisel üretimde stres; bitkinin yaşadığı ortamda bir veya birden fazla etkenin, 

büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkileyerek, verim düşüklüğü ile sonuçlanan bir 

dizi gerilemeye neden olarak algılanmaktadır (Kuşvuran ve ark., 2008). Bitkiler 

yaşamları sürecinde birçok stres faktörü ile karşılaşmaktadırlar. Bitki üzerinde ender 

olarak tek başlarına etki yapabilen bu stres faktörleri, genellikle etkilerini eş zamanlı 

olarak gerçekleştirmektedir (Kalefetoğlu ve Ekmekci, 2005). 

Bitkisel üretimin her aşamasını olumsuz etkileyen, üründe verim ve kaliteyi 

düşüren önemli faktörlerden birisi olan ağır metal kirliliği; insanların endüstriyel ve 

şehirsel atıkları ile havayı kirletici maddelerin iyi yönetilememesi, aşırı pestisit ve gübre 
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kullanımına dayalı entansif tarım uygulamaları gibi faaliyetleri ile tarım toprakları, 

yeraltı ve yerüstü sularında artmaktadır (Çokadar ve ark., 2003, Kumbur ve ark., 2008). 

Özellikle ağır metal kirliliği uzun süreli sorunlara neden olmaktadır. 

Organizmalarda birikerek besin zincirinde yer almakta ve zararlarını yıllarca 

sürdürmektedirler. Çinko, kurşun, nikel, kobalt, krom, bakır, mangan, kadmiyum, 

selenyum, arsenik ve alüminyum gibi belirli bir miktarı aştıklarında zehir etkisi yapan 

kirleticilerdir. Bunların birçoğu belirli bir miktarda bitkiler için hayati öneme sahip 

olsalar da fazla miktarda bulunmaları birçok zarara yol açmaktadır.  Bitki gelişimi için 

mutlak gerekli element olsun veya olmasın ağır metallerin doku ve organlardaki aşırı 

birikimi bitkilerin vejetatif ve generatif organlarının gelişimini olumsuz yönde 

etkilemektedir (Gür ve ark., 2004). Ağır metaller bu toksik etkileri nedeniyle bitkilerde 

transpirasyon, stoma hareketleri, su alımı, fotosentez, enzim aktivitesi, çimlenme, 

protein sentezi, membran stabilitesi, hormonal denge gibi birçok fizyolojik olayın 

bozulmasına neden olmaktadırlar. Toksisite, metalden metale değişebildiği gibi, 

organizmadan organizmaya da değişebilmektedir. Olumlu veya olumsuz (toksik) etkiler 

yalnızca elementin tipi ve konsantrasyonuna bağlı olmayıp değişik türlerin genetik 

esaslı fizyolojik davranışları ile de ilgilidir (Haktanır ve Arcak, 1998). 

Biyotik ve abiyotik kökenli olabilen bu stres faktörleri bitkilerde fizyolojik ve 

biyokimyasal zararlar oluşturarak, ürün nicelik ve niteliğini olumsuz yönde 

etkileyebilir. Bitkiler bu olumsuz etkileri azaltmak veya engellemek amacıyla moleküler 

savunma mekanizmalarına sahiptirler. Bu cevap mekanizmaları makromoleküllerin ve 

iyonların homeostasisi, koruyucu moleküllerin sentezi, reaktif oksijen türlerinin (ROT) 

oluşumu ve detoksifikasyon olmak üzere üç grupta toplanabilir. Abiyotik etmenler canlı 

dışı durumların oluşturduğu olumsuz şartlar olup bitkilerde önemli ürün kayıplarına 

neden olmaktadırlar. Abiyotik stres faktörleri; soğuk, sıcaklık, tuzluluk, kuraklık, 

radyasyon, kimyasallar ve kirleticiler, oksidatif stres, rüzgâr ve topraklardaki besin 

eksikliği sayılabilir. Biyotik etmenler ise patojenler, böcekler, otçullar ve kemiriciler 

gibi çeşitli canlı faktörlerinin bitkilere verdiği hasarlardır.  
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2.4.1. Oksidatif stres 

 

Oksidatif stres, hücrelere zarar veren ya da hücreleri öldüren ROT’ların bitki 

hücrelerinde oluşmasıyla meydana gelir. Metal iyonlar, süperoksit anyonlar ve hidrojen 

peroksit ile biyolojik sistemlerde hidroksil serbest radikali ve metal-oksijen 

kompleksleri gibi çok reaktif türleri üretmek için reaksiyona girerler ve sonuçta 

oksidatif hasar oluşur. Oksidatif strese neden olan çevre koşulları arasında kuraklık, 

sıcak ve soğuk, ağır metaller başta gelmektedir (Erdei ve ark., 2002). Oksidatif stres 

ROT üretimi ile bunların detoksifikasyonu arasında bir dengesizlik meydana geldiği 

durumlarda ortaya çıkmaktadır (Pena-Llopis ve ark., 2003).  

Bütün dokular ve hücreler biyolojik reaktif ara ürünlerin detoksifikasyonu ve 

oksidatif stresten kaynaklanan hücresel hasarı önlemek veya azaltmak için çeşitli 

sistemler içermektedirler (Reed, 2000). Biyolojik antioksidantlar hücreyi serbest 

radikallerin ve ROS’un kontrolsüz oluşumundan koruyan ya da biyolojik yapılarla 

reaksiyona girmelerini engelleyen doğal moleküllerdir. 

 

                    Şekil 2.1. Antioksidan tarafından serbest radikalin nötralize edilmesi (Polat, 2007) 

 

 

ROT’lar bitkilerde endojen olarak kloroplastlardaki fotosentez reaksiyonlarında, 

plastit ve peroksizomlarda, mitokondrilerdeki sitrik asit döngüsünde NADPH oksidaz, 

hücre duvarı peroksidazları ve amino oksidazlar gibi enzimlerin etkisiyle oluşan serbest 

radikallerdir (Van ve ark, 1998; Van ve Dat, 2006). Radikal olmayan bir atom veya 

molekülden bir elektron çıkmasıyla ya da atom veya moleküle bir elektron ilavesiyle 
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oluşurlar. Diğer moleküllere elektron verebildiklerinden ya da elektron alabildiklerinden 

dolayı organizmada indirgeyici veya yükseltgeyici olarak davranırlar (Halliwell ve 

Gutteridge, 1989a; Flora, 2007). 

Reaktif oksijen türleri, normal oksijen metabolizması sırasında az miktarda 

oluşan süperoksit radikali, hidrojen peroksit ve hidroksil radikalidir. Reaktif oksijen 

türleri, çeşitli serbest radikallerin oluştuğu serbest radikal zincir reaksiyonlarını 

başlatabilirler ve hücrede karbon merkezli organik radikaller, peroksit radikalleri, 

alkoksi radikalleri, sülfenil radikalleri gibi çeşitli serbest radikallerin oluşumuna neden 

olurlar. Reaktif oksijen türleri ve oksijen içermeyen radikaller çoğunlukla sabit olmayıp 

çok reaktiftirler. Süperoksit anyon radikali, hidroksil radikali, peroksil radikali, nitrik 

oksit, organik peroksit radikali gibi radikaller, hidrojenperoksit, lipid hidroperoksit, 

singlet oksijen, ozon, azot dioksit, ve hipokloröz asit gibi radikal olmayanlar diye 

ayrılırlar. Yaklaşık % 1-3 oksijen, vücut tarafından reaktif oksijen türlerine 

dönüştürülür. Üç önemli reaktif oksijen türü, süperoksit radikali, hidrojen peroksit ve 

hidroksil radikali büyüyen hücrelerde mitokondri tarafından sürekli üretilen normal 

metabolik ürünlerdir (Seifried ve ark., 2007). ROT terimi, okside edici etkileri olan hem 

oksijen türlerini hem de bazı nonradikal bileşikleri ifade eden geniş bir terimdir. Tüm 

oksijen radikalleri ROT tur, ancak tüm ROT lar oksijen radikali değildir (Halliwell, 

2006e). 

 

 

2.4.2. Serbest oksijen radikalleri (oksidanlar) 

 

Serbest radikaller bir veya daha fazla esleşmemiş elektrona sahip, kısa ömürlü, 

kararsız, molekül ağırlığı düşük ve çok etkin moleküller olarak tanımlanır. Radikal 

olmayan bir atom veya molekülden bir elektron çıkmasıyla ya da atom veya moleküle 

bir elektron ilavesiyle oluşurlar. Oluşan radikaller çok reaktif ve sabit değildir. Diğer 

moleküllere elektron verebildiklerinden ya da onlardan elektron alabildiklerinden dolayı 

vücutta indirgeyici veya yükseltgeyici olarak davranırlar (Halliwell ve Gutteridge, 

1998d; Flora, 2007). 

Serbest radikaller ve antioksidan savunma sistemi arasındaki dengenin serbest 

radikaller yönüne kayması durumunda oksidatif stres meydana gelir (Serafini ve Del 
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Rio, 2004; Mercan, 2004 ). Serbest radikaller; hidroksil, süperoksit, nitrik oksit ve lipid 

peroksit radikalleri gibi farklı kimyasal yapılara sahiptirler. Biyolojik sistemlerdeki en 

önemli serbest radikaller oksijenden oluşan radikallerdir. Örneğin, son derece aktif ve 

birçok hücrede hasara yol açan süperoksit radikali, süperoksit dismutaz ile hidrojen 

peroksite çevrilir. Süperoksitten çok daha az etkili olan hidrojen peroksit dokularda 

bulunan katalaz ve peroksidaz gibi enzimler aracılığıyla su ve oksijene dönüştürülerek 

zararsız hale getirilir (Dixit ve ark., 2001a; Chaoui ve ark., 2004; Mercan, 2004). 

Organizmada oluşan serbest radikaller endojen ve ekzojen kaynaklıdır. 

Memelilerde, mitokondriyal elektron transport zinciri (ETZ), fagositik ve endotelyal 

hücrelerdeki oksidatif reaksiyonlar, redoks döngüleri, araşidonik asit metabolizması, 

otooksidasyon reaksiyonları esnasında ksantin oksidaz ile NADPH (nikotinamid adenin 

dinükleotid fosfat) oksidaz gibi enzimlerinin etkisiyle meydana gelirler. Ekzojen 

kaynaklar ise endüstriyel kirleticiler, ilaçlar, diyet, iyonize radyasyon, ultraviyole ışık, 

sigara dumanı ve ksenobiyotiklerdir (Halliwell ve Gutteridge, 1989a). Bitkilerde ise 

serbest radikaller endojen olarak kloroplastlardaki fotosentez reaksiyonlarında, plastit 

ve peroksizomlarda, mitokondrilerdeki sitrik asit döngüsünde NADPH oksidaz, hücre 

duvarı peroksidazları ve amino oksidazlar gibi enzimlerin etkisiyle oluşur (Van ve ark., 

1998; Van ve Dat, 2006).  

 

 

2.4.3. Disülfit bağı oluşumu 

 

İki sistein kalıntısı arasında, sülfhidril (tiyol,-SH) gruplarının H kaybetmeleri 

sonucu oluşan S-S bağlarıdır. Disülfit bağlarının bir protein molekülünün şeklinin 

oluşmasında ve korunmasında önemli etkisi vardır. Disülfit bağları, bir polipeptit zinciri 

içerisinde kurulabilir veya çeşitli polipeptit zincirlerinin birbirine bağlanmasını 

sağlayabilir. Sülfür-sülfür bağları, proteinlerin 3’lü (heliks) yapılarını oluşturmaları için 

gereklidir. Biyokimyasal özellikleri açısından selenyum sülfüre çok benzer. Böylece 

selenyum fazla miktarlarda hücre içinde oluşan proteinlerdeki sülfürün yerine geçer. 

Selenyumun normal kimyasal bağlanmayı bozarak sülfürün yerine geçmesi 

fonksiyonsuz protein ya da enzimlerin oluşmasıyla sonuçlanır (Terry ve ark, 2000). 
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2.4.4. Serbest radikal çeşitleri 

 

 Süperoksit radikali (O2
.-
) 

 

Süperoksit radikali (O2
.-
) hemen tüm aerobik hücrelerde moleküler oksijenin bir 

elektron alarak indirgenmesi sonucu oluşur. Süperoksit anyonu mitokondrial elektron 

taşıma sisteminde meydana gelen başlangıç serbest radikalidir. Mitokondri dört elektron 

zincir reaksiyonu kullanarak oksijenin suya indirgenmesiyle enerji üretir. Mitokondrinin 

zincir reaksiyonlarından çıkan elektronların bazıları doğrudan oksijen ile tepkimeye 

girer ve süperoksit anyonu meydana gelir. Süperoksit radikalinin önemi hidrojen 

peroksit kaynağı olması ve geçiş metal iyonlarının indirgeyicisi olmasıdır. Ayrıca 

hücresel koşullarda üretilen süperoksit hem oksitleyici hem de indirgeyici olarak 

davranabilir (Lee ve ark., 2004). 

 

 

Hidrojen peroksit (H2O2) 

 

Moleküler oksijen dış orbitalinde paylaşılmamış iki elektron içerir. Bu 

orbitallerin her biri birer elektron alabilirler. Tek elektron alması ile süperoksit anyonu, 

iki elektron alması halinde peroksi anyonu oluşur. Oluşan iki peroksi anyonu ortamda 

iki proton (H
+
) ile birleşmesi sonucu hidrojen peroksit meydana gelir. 

H
2
O

2 
süperoksidin SOD ile dismutasyonu sonucu veya spontan olarakda 

üretilebilmektedir. H
2
O

2 
aslında radikal değildir. Ancak üretildiği bölgede kalan 

süperoksidin aksine membranları geçen, sitozole diffüze olan ve uzun ömürlü bir 

oksidan olarak bilinir. Bu nedenle süperoksidin ulaşamadığı membranla korunan 

yapılara kolaylıkla ulaşabilir. Burada süperoksidle reaksiyona girerek en reaktif ve zarar 

verici radikal olan hidroksil radikali oluşturmak üzere kolaylıkla yıkılabilir. Hidrojen 

peroksid başka bir şekilde de serbest Fe
+2

 ile reaksiyona girerse demir okside olurken 

hidroksil radikali (OH
.
)  oluşur. 
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Şekil 2.2. Moleküler oksijenden (O2) reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve Haber-Weiss ve Fenton 

reaksiyonu (Vranova ve ark., 2002) 

 

 

 

Hidroksil radikali (OH˙) 

 

Hidroksil radikali geçiş metalleri varlığında H2O2’nin indirgenmesiyle (Fenton 

reaksiyonu) oluşur. Moleküler oksijene üç elektron transferi ile meydana gelir. Serbest 

radikallerin çoğu zararlı etkileri hidroksil radikali ile oluşur. H2O2 ve O2
-.
 bir veya daha 

fazla çiftleşmemiş elektron taşıyan ve serbest radikal karakterli geçiş metalleri ile 

reaksiyona girerek ya da diğer etkilerle hidroksil radikalini oluştururlar (Lloyd ve ark., 

2000). 

 Fenton reaksiyonu: H2O2, Fe
+2 

 ve diğer geçiş metalleri (Cu, Zn, Mn, Cr, Co, Ni, 

Mo) varlığında indirgenerek OH
.
 Radikali oluşturur.   Haber-Weiss reaksiyonu; H2O2, 

O2
-.
  ile reaksiyona girerek (Fe

+2 
ve Cu

+2
 katalizi ile) Fehidroksil radikalini oluşturur: 

Haber-Weiss reaksiyonunda üretilen metallerin, DNA’ya ve lipid membranlarına 

katalitik olarak etki ettikleri bilinir. Hidroksil radikalleri DNA üzerinde tek zincirli 

kırılmalar yaratarak etki gösterir ve hücre içindeki demir DNA hasarı ve hücre ölümü 

için aracı olmaktadır. Fe veya Cu gibi metallerin varlığında hidroksil radikalleri 

oluşumu oldukça hızlıdır. Hidroksil radikalleri özellikle nükleik asit gibi biyolojik 

olarak önemli makro moleküllere de zarar verebilirler (Gülçin ve ark., 2005). 
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Singlet oksijen 

 

Singlet oksijen eşleşmemiş elektron içermediği için serbest radikal değildir. 

Bununla birlikte dönme yönlerinin farklılığından dolayı oksijenin yüksek reaktif 

formudur (Gutteridge, 1995). 

Moleküler oksijende paylaşılmamış iki dış elektron aynı yönde, ayrı 

yörüngelerdedir. Singlet oksijende ise elektron dönme yönleri birbirine zıttır ve 

oluşturdukları delta veya sigma formuna göre aynı veya ayrı yörüngelerde bulunurlar.  

Aynı yörüngede ise delta singlet oksijen, ayrı yörüngelerde iseler sigma singlet oksijen 

formu oluşur. Sigma formu delta formuna göre daha enerjetik olup kolayca delta 

formuna dönüşebilir (Halliwell ve Gutteridge, 1989a). 

 

               

 

                Şekil 2.3. Singlet oksijen oluşumu (McKersie, 1996b) 

 

 

Singlet oksijen diğer moleküllerle etkileştiğinde ya içerdiği enerjiyi transfer 

eder, ya da kovalent tepkimelere girer. Özellikle karbon-karbon çift bağları singlet 

oksijenin tepkimeye girdiği bağlardır. Doymamış yağ asitleri ile de doğrudan tepkimeye 

girerek peroksi radikalini oluşturur ve OH
.
 kadar etkin bir şekilde lipid 

peroksidasyonunu başlatabilir.  
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2.4.5. Hücredeki serbest radikal oluşturan kaynaklar 

 

Biyolojik sistemlerde serbest radikal oluşumu, normal metabolik olayların seyri 

sırasında gelebildiği gibi, organizmada bazı yabancı maddelerin (ksenobiyotikler) 

metabolize edilmesi sırasında ve organizmanın radyasyon gibi dış etkenlere maruz 

bırakılmasıyla da meydana gelebilir. Bu nedenle serbest radikal oluşturan mekanizmalar 

endojen ve ekzojen olarak ikiye ayrılmaktadır. Ekzojen kaynaklı etmenler arasında: 

parakuat (1,1’dimethyl–4,4’dipy-ridylium), alloksan, gibi kimyasalların etkisi altında 

kalma; karbon tetraklorür (CCI4), paresetamol gibi ilaç toksikasyonları; iyonize ve 

ultraviyole radyasyon; hava kirliliği yapan fitokimyasal maddeler; sigara dumanı, 

solventler gibi çevresel faktörler, antineoplastik ajanlar, alkol ve uyuşturucu gibi 

alışkanlık yapıcı maddeler bulunur. Endojen kaynaklı etmenler arasında ise, mitokondri 

elektron taşıma zinciri komponentleri ve ksantin oksidaz enzim sisteminin önemli 

kaynaklar olarak kabul edilmektedir (Seifried ve ark., 2007).  

 

 

2.4.6. Serbest oksijen radikallerinin etkileri 

 

Serbest radikallerin en yaygın formu serbest oksijen radikalleridir. Bunlara 

Reaktif Oksijen Türleri de denilmektedir. Reaktif oksijen türleri, metabolizmanın yan 

ürünleri olarak ya da enzimler yoluyla fotosentez ya da solunum sırasında üretilirler 

(Desikan ve ark., 2004). ROS, tepkimeye girmeye oldukça yatkındır.  Lipidler, 

proteinler ve nükleik asitler üzerinde oksidatif hasara neden olarak normal hücresel 

metabolizmayı değiştirebilmektedir (Del Rio ve ark., 2003, Imlay 2008). 
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               Şekil 2.4 Hidroksil radikalinin hücreye etkileri (Anonim, 2008) 

 

 

Serbest radikallerin lipidlere etkileri 

 

Serbest radikaller biyomoleküllerin çoğunu etkiler, ancak lipitler en hassas 

olanlarıdır. Serbest radikaller, savunma mekanizmalarının kapasitesini aşacak oranlarda 

oluştukları zaman organizmada çeşitli bozukluklara yol açarlar. Membrandaki 

kolesterol ve yağ asitlerinin doymamış bağları serbest radikallerle kolayca reaksiyona 

girerek peroksidasyon ürünleri oluştururlar. Poliansatüre yağ asitleri (PUFA)’nın 

oksidatif yıkımı, lipit peroksidasyonu olarak bilinir ve oldukça zararlıdır. Çünkü kendi 

kendini devam ettiren zincir reaksiyonu şeklinde ilerlerler. Lipit peroksidasyonu, lipit 

hidroperoksitlerinin aldehid ve diğer karbonil bileşiklere dönüşmesiyle son bulur. Bu 

ürünlerden başlıcaları olan hidroksinonenal ve MDA, proteinlere ve DNA’ya 

bağlanarak kalıcı değişiklikler oluşturur. Lipit peroksitlerinin hücre yaşamı için en 

önemli etkileri, membran yapısında ve hücre bölünmesinde meydana getirdikleri 

değişimlerdir (Halliwell, 1990b; Halliwell 1994c). 
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Serbest radikallerin proteinlere etkileri 

 

Proteinler serbest radikallere karşı çoklu doymamış yağ asitlerinden daha az 

hassastır, ancak proteinin aminoasit içeriğine göre radikalik hasardan etkilenme derecesi 

değişir. Triptofan, tirozin, fenilalanin, histidin gibi doymamış bağ içeren ve metiyonin, 

sistein gibi kükürt bulunduran aminoasitlere sahip proteinler serbest radikallerden 

kolaylıkla etkilenir (Nordberg ve Arner, 2001; Netto ve ark., 2002). Bunun sonucunda 

karbon merkezli organik radikaller ve sülfür radikalleri oluşur. Proteinde ki karbonil 

guruplarının çoğalması serbest radikallerin açık hedefi olur. Peptit bağlarını koparabilir. 

Hücre membranın da ki proteinleri yıkarak hücrenin ölümüne sebep olur. Enzimlerde 

protein yapısında oldukları için fonksiyonları bozulur. Böylece hücredeki iyon 

transportunu bozarak hücrenin iyon dengesini bozar (Netto ve ark., 2002). 

 

 

Serbest radikallerin nükleik asitlere etkileri 

 

DNA serbest radikallerden kolay etkilenen bir hedeftir. Serbest radikaller 

nükleik asitlere etki ederek temel yapıdaki çifte sarmalın kırılmasına, yeni baz ve şeker 

gruplarının eklenmesine ve moleküller arası çapraz bağlanmalara neden olurlar.  İyonize 

edici radyasyonla oluşan serbest radikaller DNA'yı etkileyerek hücrede mutasyona ve 

ölüme yol açarlar. Hidroksil radikalleri, DNA daki heterosiklik bazlarla ve deoksiriboz-

fosfatlarla reaksiyon verirler. Reaksiyon sonucu, DNA bazlarını modifiye eder ve riboz-

fosfat zincirinin kırılmasına yol açar (Imlay ve Linn, 1986). İnvitro olarak sulu 

çözeltilerde yapılan çalışmalarda, HO
.
 radikalinin, deoksiriboz ve tetrasiklik bazlarla 

kolaylıkla reaksiyon verdiği gözlenmiştir. Fakat, çift zincirli DNA molekülünde, 

heterosiklik bazlar HO
.
 radikallerine karşı sterik olarak çok iyi korunmuşlardır. Ayrıca, 

enzimatik radikal yakalayıcılar, öncü HO
.
 radikallerinin konsantrasyonunu düşürerek 

DNA'yı korurlar. 
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Karbonhidratlara etkileri 

 

Monosakkaritlerin otooksidasyonu sonucu peroksitler ve okzoaldehitler 

meydana gelir. Açığa çıkan okzoaldehitler proteinlere bağlanabilme özelliklerinden 

dolayı antimitotik etki göstererek etki ederler (Gutteridge, 1995). 

 

 

2.4.7. Antioksidan savunma 

 

Serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı organizmada koruyucu mekanizmalar 

vardır. Bu mekanizmalardan bir kısmı serbest radikal oluşumunu, bir kısmı ise oluşmuş 

serbest radikallerin zararlı etkilerini önler. Bu işlevleri yapan maddelerin tümüne birden 

genel olarak antioksidanlar denir. Antioksidanlar, hem direkt, hem de dolaylı olarak 

ksenobiyotiklerin, ilaçların, karsinojenlerin ve toksik radikal reaksiyonların istenmeyen 

etkilerine karşı hücreleri koruyan maddelerdir. Antioksidanlar dört ayrı şekilde etki 

ederler. Zincir kırıcı etki; Serbest radikal üreten kimyasal reaksiyonları durdurarak, 

serbest oksijen radikallerini kendine bağlayarak zincirlerini kırıp fonksiyonlarını 

engelleyici etkidir. Baskılayıcı etki; Reaksiyon hızını azaltarak, serbest oksijen 

radikalleri ile etkileşip onlara bir hidrojen aktararak aktivitelerini azaltan veya inaktif 

şekle dönüştüren etkidir. Vitaminler bu tarz etkiye sahiptir. Onarıcı etki; Lipit, protein 

ve DNA gibi yapılarda oluşmakta olan biyolojik moleküler hasarı rejenere ederler. 

Enzimatik etki; Organizmadaki SOD gibi antioksidan enzimler ile enzimatik olmayan 

antioksidanların sentezini artırarak etkilerini gösterirler. 

Bitkiler oksidatif stres altında yaşamlarını devam ettirebilmek ve stresle başa 

çıkabilmek için ROS’un kontrolü ve detoksifikasyonunu sağlayan çeşitli antioksidanlara 

sahiptirler. Antioksidanlar düşük konsantrasyonlar da oksidasyon yapabilen ve diğer bir 

substratın oksidasyonunu azaltan (elektron aktarımıyla) veya engelleyen yani 

oksidasyona karşı mücadele eden maddelerdir. Antioksidanlar, endojen kaynaklı veya 

eksojen kaynaklı olabilirler (Smirnoff, 2005).  
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2.4.8. Endojen antioksidanlar 

 

Enzim olan antioksidanlar; süperoksitdismutaz, katalaz, gulutatyon peroksidaz, 

glutatyon-s-transferazlar, mitokondriyal sitokrom oksidaz sistemi, hidroperoksidaz. 

Enzim olmayan antioksidanlar; melatonin, seruloplazmin, transferrin, miyoglobin, 

hemoglobin, ferritin, bilirubin, glutatyon, sistein, metiyonin, ürat, laktoferrin, albumin. 

 

 

2.4.9. Enzimatik olmayan savunma sistemi 

 

Tüm bitkiler oksidatif hasarın yol açtığı yıkıcı etkilerle mücadele etmek için 

karmaşık bir antioksidant savunma sistemine sahiptir. ROT detoksifikasyon 

mekanizmaları, enzimatik (süperoksit dismutaz, katalaz, askorbat peroksidaz, 

peroksidaz, glutatyon redüktaz ve monodehidroaskorbat redüktaz) ve enzimatik 

olmayan savunma antioksidan maddeler olarak bilinen glutatyon, askorbat (vitamin C), 

tokoferol (vitamin E) ve flavonoitler, lignin, tanin gibi bileşikler tarafından yürütülür. 

Strese maruz kalan bitkiler, bu antioksidant savunma sistemlerin bazılarının ya da 

tamamının aktivasyonu ile oksidatif stresin üstesinden gelebilirler (Sherwin ve Farrant 

1998; Srivalli ve ark.,  2003 ; Jung 2004, Pinheiro ve ark., 2004; Türkan ve ark., 2005). 

GSH en fazla kloroplastlarda bulunur, fakat önemli miktarlarda da sitozolde 

mevcuttur. GSH’ın antioksidan özelliği sisteinin sülfidril grubundan kaynaklanır. GSH 

ikinci bir GSH molekülü ile sülfidril grubundan bağlanarak bir disülfit bağı oluşturur ve 

ortaya okside glutatyo çıkar. GSH kimyasal olarak singlet oksijen ile süperoksit ve 

hidroksil radikalleri ile reaksiyona girerek serbest radikalleri etkisizleştirmede doğrudan 

rol oynar. Ayrıca lipit peroksidasyonu sırasında açığa çıkan açil peroksitleri 

uzaklaştırarak membran yapısının kararlılığına katkı sağlar (Davies, 2000; Cicerali, 

2004).  
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Lipit peroksidasyonu 

 

Lipit peroksidasyonu, organizmada oluşan radikal etkisiyle çoklu doymamış yağ 

asitleri üzerindeki metilen grubundan bir hidrojen atomu uzaklaştırılması ile başlar. Bu 

reaksiyon başlangıç reaksiyonu olarak isimlendirilir. Hidrojen atomu uzaklaşması ile 

karbon atomu üzerinde eşleşmemiş elektron kalır ve bunun sonucu yağ asidi zinciri bir 

lipit radikali (L
.
) niteliği kazanır. Oluşan lipit radikalinin molekül içi çift bağlarının 

pozisyonunun değişmesiyle konjuge dienler oluşur. Bir alkenin iki çift bağı arasında bir 

tane tekli bağ varsa bu yapı konjuge dien olarak isimlendirilir. Bu şekilde moleküler 

düzenleme sağlanmış olur. Lipit radikalinin moleküler oksijen ile etkileşmesi sonucu 

lipit peroksil radikali (LOO
.
) oluşur. Peroksil radikali diğer komşu yağ asitlerini 

etkileyerek yeni lipit radikallerinin oluşmasına neden olurken kendisi de açığa çıkan 

hidrojen atomunu alarak lipit hidroperoksitlerine (LOOH) dönüşür. Böylece 

peroksidasyon başladıktan sonra kendi kendine yayılabilmekte ve çok sayıda yağ asidi 

zinciri lipit hidroperoksitlerine dönüşebilmektedir. Bu tepkime ilerleme reaksiyonu 

olarak isimlendirilir. Oldukça kararlı olan lipit hidroperoksitleri lipit peroksidasyonunun 

ilk ürünüdür. Lipit peroksidasyonunun sürekli olarak devam ettiği durumlarda E 

vitamini gibi zincirleme tepkimeyi sonlandırıcı bir antioksidan ile lipit peroksidasyonu 

sonlanabilir.  

Lipitlerden araşidonik asit metabolizması sonucu serbest radikal üretimine 

enzimatik lipit peroksidasyonu, diğer radikallerin sebep olduğu lipit peroksidasyonuna 

ise non-enzimatik lipit peroksidasyonu denir. Lipit proksidasyonunun son bileşeni olan 

malondialdehit (MDA) peroksidasyona uğramış çoklu doymamış yağ asitlerinin 

bölünmesiyle oluşan üç karbonlu bir dialdehidtir ve oksidatif durumun göstergesi olarak 

yaygın kullanılır. Oluşan MDA; deformasyon, iyon transportu, enzim aktivitesi ve hücre 

yüzey bileşenlerinin agregasyonu gibi zar özelliklerinin değişmesine yol açar (Niki, 

1987; Placer ve ark., 1990; Dixit ve ark., 2002b; Panda ve Choudhury,  200). 
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Prolin hidroksilasyonu 

 

Bir aminoasit olan prolin, oldukça uzun zamandan bu yana araştırılmaktadır ve 

stres altındaki bitkilerde hücre ve dokuların en azından ilk zamanlarda zarar görmesini 

önlemek amacıyla bitki tarafından içsel olarak salgılanan bir organik bileşiktir (Hare ve 

Cress, 1997). 

Bitki dokularında prolin birikiminin önemi tam olarak anlaşılamamıştır. Prolin 

birikimi bitki hücrelerinin stresten etkilendiği anlamına gelmektedir. Prolin, 

organizmada glutamattan glutamat γ-semialdehit üzerinden sentezlenir. Proteinlerin 

yapısına katılır. Prolinin koruyucu rolünü bazı bitkilerde glisin, betain ya da sorbitol 

gibi başka bileşikler üstlenebilir. Bu nedenle tüm bitkilerde prolin birikimi 

gözlenmeyebilir. Prolin stres metabolitleri içinde en yaygın olanıdır. Bitkilerin su 

eksikligi, yüksek tuzluluk, soguk, sıcaklık ve ağır metallere maruz kaldıklarında prolin 

içeriğinin arttığı görülmüştür. Prolin birikimi çevresel stres indikatörü olarak 

değerlendirilmektedir Prolin artısı içsel iyon konsantrasyonundaki prolin sentezinde ve 

oksidasyonundaki enzimlerin aktivitelerini arttırmakta ya da inhibe etmektedir 

(Ketchum ve ark., 1991; Sharma ve ark., 1998; Chen ve ark., 2003b). 

 

 

2.4.10. Enzimatik savunma sistemleri 

 

Katalaz (CAT) 

 

Katalaz (H2O2: H2O2 
oksidoredüktaz, EC 1.11.1.6) yapısında dört tane hem 

grubu bulunan bir hemoproteindir. Katalaz esas olarak peroksizomlarda daha az olarak 

sitozolde bulunur. Katalaz hidrojen peroksidi suya ve oksijene parçalar. 

Katalaz genellikle bitkilerin yaprak, kotiledon ve kök hücrelerinde peroksizom 

ve glioksizomlarında bulunur. Bundan farklı olarak ise mısırda bulunan CAT III ise 

hücrelerin mitokondrilerindedir. Katalaz’ın temel fonksiyonu, moleküler O
2
 

mevcudiyetinde metabolizmanın bazı kademelerinde sentezlenen, radikal karakterli 

H2O2’in ve ROOH gibi bir peroksitin radikalliğini gidererek özellikle membranlarda 
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oluşturabilecekleri geri dönüşümsüz hasarları engellemektir. Katalaz genellikle 

peroksizom olarak adlandırılan hücresel organellerde bulunmaktadır. Pek çok bitki 

hücresinde katalaz enziminin büyük bir kısmı, H2O2 konsantrasyonunun 10
-4

 M’dan 

yüksek olduğu peroksizomlar da bulunur. Katalaz çok az miktarda mitokondri 

matriksinde ve apoplast bölgede de bulunur.  Katalaz enziminin reaksiyon hızı oldukça 

yüksektir, ve optimum şartlar altında bir mol katalaz enzimi bir dakika içerisinde 500 

bin hidrojen peroksidi ayrıştırabilir (Antunes ve ark., 2002). Bitkiler pek çok katalaz 

izoformlarına sahiptir. Genel olarak H2O2 gidericisi olan CAT üç sınıfa ayrılır. Birinci 

sınıf katalazlar, fotosentetik dokularda çok fazladır ve fotosentez sürecinde üretilen 

H2O2’nin giderilmesini sağlarlar. İkinci sınıf katalaz, vasküler dokularda aşırı üretilir ve 

lignifikasyonda önemli rol oynar. Üçüncü sınıf katalazlar ise tohum ve genç bitkilerde 

bol bulunur. Glioksizomlarda glioksilat döngüsünde yağ asitlerinin parçalanması 

sürecinde üretilen H2O2’nin ortadan kaldırılmasında rol oynar (Breusegem ve ark., 

2001). 

 

 

Askorbat peroksidaz (APX) 

 

Askorbat peroksidazlar sitozolde, peroksizomlarda ve kloroplastların tilakoid 

zarlarında bulunurlar ve fotosentez sırasında oluşan H
2
O

2
’nin uzaklaştırılmasında 

katalaza yardımcı olurlar. APX, askorbatı elektron vericisi olarak kullanarak H
2
O

2
’i 

suya indirger (Demiral, 2003a). Yüksek bitkiler, algler, kamçılılar gibi birçok 

organizmada ROT’a karşı gerçekleştirilen savunmada önemli role sahip olduğu 

düşünülen enzimatik antioksidanlardandır. APX enzimi yüksek bitkilerde keşfedilmiştir. 

APX izoenzimleri beş farklı hücresel kompartımanda lokalize olmuştur. Kloroplastlarda 

stromatal sAPX ve tilakoid membrana bağlı tAPX, peroksizom membranına bağlı 

mAPX ve sitozolik cAPX ve  mitokondri membranına bağlı olarak mitAPX 

bulunmuştur (Shigeoka ve ark., 2002). 
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Glutatyon redüktaz (GR) 

 

Glutatyon redüktaz, GSH-Px vasıtasıyla hidroperoksitlerin indirgenmesi sonucu 

oluşan okside glutatyonun (GSSG) tekrar indirgenmiş glutatyona (GSH) dönüşümünü 

katalize eder. Glutatyon reduktaz (EC 1.6.4.2), bitki, hayvan ve bakterilerde yaygın 

şekilde bulunur. NADPH varlığında Glutatyonun rejenerasyonunu sağlamak için 

askorbat-glutatyon döngüsünde anahtar bir enzimdir (Hou ve ark., 2004). 

NADPH varlığında okside glutatyonu indirgenmiş glutatyona dönüştürerek 

antioksidan etki gösterir. GSH antioksidan olarak görev yapar ve serbest radikal ve 

organik peroksitlerle reaksiyona girer, aminoasit taşınımında görev alır, glutatyon 

peroksidaz ve glutatyon S-transferaz enzimlerinin substratıdır. GR bitki dokularında 

kloroplast, mitokondri ve sitosolde bulunur (Cicerali, 2004). 

 

 

 
 

Şekil 2.5. Glutatyon redüktaz aktivitesinin etki mekanizması (Reed, 2001) 

 

 

GSH-Red prostetik grubu flavin adenin dinükleotid (FAD) olan, dimerik yapıda 

sitozol ve mitokodride bulunan bir enzimdir. Glutatyon redüktaz her biri aktif 

merkezinde FAD içeren iki protein alt ünitesinden oluşmaktadır. Enzimin katalizlediği 

reaksiyon sırasında FAD NADPH tarafından indirgenir. Bundan gelen elektronlarda 

enzimin aktif merkezinde GSSG’nin iki sistein rezidüsü arasındaki disülfid bağına (-S-
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S) taşınır. Bu şekilde iki -SH grubu oluşurken GSSG iki GSH’a indirgenmektedir. Bu 

nedenle NADPH serbest radikal hasarına karşı gereklidir ve major kaynağı pentoz fosfat 

yoludur (Halliwell ve Gutteridge, 1998d; Nordberg ve Arner, 2001). 

 

 

Glutatyon s-transferaz (GST) 

 

Glutatyon S-transferazlar, EC 2.5.1.18 kodlu ve her biri iki alt birimden oluşmuş 

bir enzim ailesidir. Lipid hidroperoksitlere karşı GST’lar Se-bağımsız glutatyon 

peroksidaz aktivitesi gösterirler: 

                                   GST 

   ROOH + 2GSH  GSSG + ROH + H
2
O                                     (2.2) 

 

Glutatyon S-transferazlar, başta araşidonik asit ve lineolat hidroperoksitleri 

olmak üzere lipid peroksitlerine karşı selenyum-bağımsız GSH-Px aktivitesi göstererek 

bir antioksidan savunma mekanizması oluştururlar. Glutatyon S-transferazlar; çevre 

kirleticilerinden ilaçlara, karsinojenlerden pestisidlere kadar birçok bileşiği metabolize 

edebilirler. Glutatyon S-transferazların diğer bir fonksiyonu, lipid peroksitlerinin 

bozunma ürünleri ile GSH arasındaki konjugasyondaki antioksidant görevidir. 

Balıklarda, organik hidroperoksitlerin detoksifikasyonlarında GST’ler GPx’ten çok 

daha gereklidir (Stephensen ve ark., 2002). GPx’ten farklı olarak H
2
O

2 
için inaktif olan 

GST’ler; sadece organik hidroperoksitleri indirger ve selenyumdan bağımsız olarak iş 

görürler (Sen ve Packer, 2000; Cnubben ve ark., 2001).  

Selenyum eksikliği durumunda; GST devreye girer ve kayıp selenyuma bağımlı 

GPx aktivitesinin boşluğunu doldurur. Selenyum varlığında ise enzimin bu görevi 

baskılanmaktadır (Leblanc ve Dauterman, 2001). Glutatyon S-transferazlar; bitkiler ve 

hayvanlar alemi ile omurgalılar ve omurgasızlar ve de bakterilerde bulunur. 

Detoksifikasyonun yoğun olarak gerçekleştiği bölgelerde yüksek aktivite gösterirler ve 

endoplazmik retikulum membranı ile nükleustaki interkromatin bölgeye yerleşirler. 

Ancak; enzimin en bol bulunan formları, homo ya da heterodimerik yapıdaki 

sitoplazmik GST’lerdir. 
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Süperoksit dismütaz (SOD) 

 

Serbest radikallere karşı organizmadaki ilk savunma SOD enzimiyle gerçekleşir. 

Enzimin fizyolojik fonksiyonu, oksijeni metabolize eden hücreleri süperoksit serbest 

radikalinin zararlı etkilerine karşı korumaktadır. Süperoksidin daha az toksik olan 

H2O2’ye dönüşümünü katalizler.  

          2O2
.-
 + 2H

+
 H

2
O

2
 + O

2                                                        

(2.3) 

Bu reaksiyon aerobik tüm organizmalarda ve bazı anaerobik canlılarda da gerçekleşir. 

SOD’un aktif metal iyonu merkezine, aminoasit yapısına, alt ünitelerinin sayısına, 

kofaktörlerine bağlı olarak farklı izoformu bulunmaktadır. Fe - SOD kloroplastlarda, 

Mn-SOD mitokondri ve peroksizomlarda, Cu-Zn SOD sitosolde, kloroplastlarda ve 

hücre çeperi ile membran arasında bulunmaktadır. H2O2’ye karşı bu izoenzimlerin 

hasasiyetlei faklıdır (Blokhina ve ark., 2003). 

 

 

2.5. Diğer kaynak özetleri 

 

 

Hartikainen (2000), yaptığı çalışmada Lolium perene çimi sürgünlerine 0,1, 1,0, 

10 ve 30 mg Se kg
-1

 dozlarında selenyum uygulaması yaparak, iki defa hasat edilerek 

iki defa verim değerlendirmesi yapılarak antioksidatif sistem ve büyüme parametreleri 

analiz edilmiştir. 10 mg Se kg
-1

 selenyum dozu oksidatif strese bağlı verim kayıplarına 

yol açmıştır. Selenyum yüksek konsantrasyonlarda bir pro-oksidan iken düşük 

konsantrasyonlarda antioksidan görevi yaparak lipid peroksidasyonunu ürün miktarını 

artırdığı ve  α-tokoferol miktarının her iki verimdede arttığını bildirmişlerdir. 

Xue ve ark., (2001), Lactuva sativa bitkisine belli süre ve artan dozlarda (0, 0,1 

ve 1,0 mg kg
-1

) selenyum ugulanmış, genç ve senesense uğramış fidelerde taze ve kuru 

ağırlıklar karşılaştırılmıştır. Senesense uğramış bitkilerin yaş ve kuru ağırlıklarındaki 

azalma genç fidelerinkinden daha fazla olduğu ifade edilmiştir. 

Khattab (2004), Eruca sativa (Rocket) bitkisini farklı sodyum selenat (0, 5, 1 0, 

100, 1000, 2000, 3000 μM) dozlarına maruz bırakarak bitkilerle ilişkili metabolik ve 
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oksidatif cevaplar araştırmıştır. Kök ve sürgün uzunluğu, yaş ağırlık, kuru ağırlık düşük 

selenyum konsantrasyonlarında (5 ve 10 μM) artmıştır. Ancak yüksek selenyum 

uygulaması (100 μM) toksik etki göstermiştir bundan dolayı sürgün ve köklerdeki 

uzunluk, taze ve kuru ağırlık miktarı azalmıştır. Düşük dozda (5 ve 10 μM) klorofil-a, 

klorofil-b ve toplam pigment içeriğinde artışa neden olurken, karotenoid içeriğinde 

önemli bir azalma gözlenmiştir. Yüksek konsantrasyonda (100 μM) klorofil-a, klorofil-

b ve toplam pigment içeriği azalmış karotenoid miktarı artmıştır.  Selenyum alınımıyla 

P, K, Ca, Mg ve Fe alınımı azalmaktadır. Prolin seviyesini artırmıştır. Enzimatik 

olmayan antioksidanların (glutatyon, askorbik asit ve karotenoidler) düzeyleri artmıştır. 

SOD ve APX gibi antioksidan enzim aktiviteleri 5 ve 100 μM da artarken CAT ve GPX 

aktiviteleri azalmıştır. 

Djanaguiraman (2005b), yaptığı çalışmada soya bitkisine ekimden 78 gün sonra 

yapraktan 50 ppm sodyum selenat püskürtülmüş ve soya fasulyesi yaprakları 

antioksidan enzim aktivitesi için 80 ve 90 gün sonra hasat edilmiştir. 80 gün sonraki 

hasat sonunda klorofil a, klorofil b, ve klorofil a+b miktarı kontrole göre artarken 90 

gün sonraki hasatta fotosentetik pigmentlerin miktarı azalmıştır. Soyada yapraktaki 

selenyum miktarı kontrole göre artmış, hasattan sonrada tohumda selenyum birikimi 

kontrole göre artış göstermiştir. Prolin miktarı 80 gün sonra artarken 90 gün sonra 

azalmaya başladığı gözlenmiştir. Uzun süre selenyum uygulanan bitkilerin MDA 

üretimi, kısa sürede selenyum uygulanan bitkilerin MDA üretiminden daha fazla olduğu 

gözlenmiştir. Sonuç olarak uzun sürelerde selenyum uygulamasının dokuda daha fazla 

selenyum birikimine neden olduğu bildirilmiştir. 

Montillet ve ark. (2005),  Lettuce (Lactuca sativa L. cv. Vera) bitkisinde (0, 2, 4, 

8, 16, 32 ve 64 μmol/L) selenyum uygulanmış, düşük selenyum dozlarında katalaz ve 

SOD aktivitesi artarken artan dozlarda azalma gözlenmiştir. Bunun sebebinin oksidatif 

stres sırasında aşırı ROT üretim olarak hücre ölümüne ve membran hasarına neden 

olmasına dayandırılmaktadır. 

Yılmaz (2006), selenyum uygulamalarının arpada (Hordeum vulgare L.) 

selenyum, kükürt ve azot alımına ve aminoasit profiline etkisi araştırmıştır. Yapılan 

çalışmada üç arpa çeşidine (Çetin 2000, Bülbül 89ve Tarm 92)  bitkilerin ekimi ile 1, 2, 

3 ve 4 mg selenit, başaklanma döneminde 0,25, 0,50, 0,75 ve 1,00 mg olarak selenat 

uygulanmıştır. Üç aylık gelişme sonunda hasat edilerek kök, gövde ve tanede selenyum, 
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kükürt, azot ve aminoasit analizi yapılmıştır. Uygulanan bütün çeşitlerde selenyum 

miktarının kökte, tane ve gövdeye oranla daha fazla biriktiği görülmüştür. Artan 

dozlarda uygulanan selenyumun bitkilerin kök, gövde ve tanesinde selenyum, tanede 

azot ve kükürt alımını etkilediği ve buna bağlı olarak aminoasit profilinde değişikliklere 

neden olduğu ve proteinogenik aminoasit, serbest aminoasit, esansiyel aminoasit, 

esansiyel olmayan aminoasit ve prolin amino asiti miktarı en yüksek olan çeşit Tarm 92 

olduğu belirtilmiştir. 

Çakır (2007), selenyum toksisitesinin iki arpa (Hordeum vulgare L.) çeşidinde 

(tarm 92, bülbül 89) antioksidan enzim aktivitesine etkisi, biyokimyasal ve fiziksel 

özelliklerin araştırıldığı çalışmada Hoagland solüsyonuyla birlikte sodyum selenat 

çözeltisi 2, 4, 8 ve 16 ppm dozlarında uygulamışlardır.  Selenyum toksitesinin on 

günlük arpa fidelerinde doz artışına bağlı boy uzunluğunda ve klorofil miktarında 

düşüşler olmuştur. Yaprak dokularında selenyum stresi altındaki her iki arpa 

çeşidindede MDA ve prolin miktarı artmıştır. Artan selenyum dozlarının antioksidan 

enzim sisteminde değişikliklere neden olduğu CAT, APX, SOD, GR, GST ve GPX 

enzim aktivitelerinin kontrol grubu ile karşılaştırıldığında artış gösterdiği bildirilmiştir. 

Ulusu (2007), yaptığı çalışmada maydanoz (Petroselinum hortense Hoffm) 

bitkisine üç aylık bir gelişmeden sonra 15 gün süre ile 75, 150 ve 300 μM dozlarında Cd 

CI2 uygulayarak CAT, POD ve APX gibi antioksidan enzimlere, total fenolik madde, 

hidrojen peroksit, total klorofil, karotenoid, prolin ve protein miktarları araştırmıştır. 

Kadmiyum stresi kontrole göre katalaz aktivitesini azaltırken, askorbat peroksidaz 

değişmemiş, peroksidaz aktivitesi ise 150 μM dozunda önemli oranda arttığı 

belirtilmiştir. Total fenolik madde, H2O2, prolin ve protein miktarı artarken, klorofil 

miktarı artan dozlara bağlı olarak azalmıştır. Maydanoz yapraklarında kadmiyum 

birikiminin konsantrasyonlara bağlı olarak önemli oranda arttığı belirtilmiştir. 

Chen, (2008c), yapılan çalışmada Spirulina platensis alg’inde (0, 10, 20, 40, 80, 

150, 175, 200, 250 mg/L) dozlarında selenyum uygulamış ve algde yüksek dozlarda 

selenyum birikimin arttığı rapor edilmiştir. Düşük selenyum konsantrasyonlarında (≤ 

150 mg/L) biyokütle, fotosentetik pigment içeriğinde selenyuma bağlı artışlar, yüksek 

selenyum konsantrasyonlarında (≥ 175mg/L) daha yüksek selenyum birikimi ve 

glutatyon peroksidaz, katalaz, peroksidaz ve süperoksit dismutaz antioksidan enzim 

aktivitelerinde artışlar yol açmıştır. Spirulina platensis’in selenyuma toleranslı ve çeşitli 
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metabolik süreçleri değiştirerek selenyum tarafından uyarılan fitotoksisiteye karşı 

kendini koruyabilecek sonucunu çıkarmışlardır. 

Hawrylak, (2008a), mısır bitkisiyle yaptığı çalışmada selenyumun fosfor, 

potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi makro elementlerin alınımına nasıl bir etkisi 

olduğu araştırılmıştır. Bitkiler, hoagland çözeltisinde 14 gün boyunca (pH 6,2), kontrol, 

5, 25, 50 ve 100 μmol/dm
-3

de yetiştirilmiştir. Sürgünler kurutulduktan sonra, fosfor (P), 

potasyum, kalsiyum ve magnezyum içeriği analiz edilmiştir. Kökteki Selenyum 

konsantrasyonu arttırılınca potasyum konsantrasyonu düşmüş ancak fosfor ve kalsiyum 

konsantrasyonu ise artmıştır. Magnezyum için anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Selenyum konsantrasyonu arttıkça bitki büyümesi olumsuz etkilenmiştir. Düşük 

selenyum konsantrasyonları (5, 25 μmol/dm
-3

) bitki büyümesi ve kuru ağırlığını 

artırırken kök uzamasını da uyarmıştır. Ancak yüksek konsantrasyonlar (50-100 

μmol/dm
-3

) bitkinin kuru ağırlığını ve kök uzamasını azaltmıştır. Yüksek selenyum 

konsantrasyonlarının, bitkilerin biyokütlelerinin azalması, mineral dengesi bozuklukları 

ve gövde de kalsiyum, fosfor gibi makrobesinlerin büyük miktarlarda birikimi gibi 

olumsuz etkilerinin olabileceğini ortaya koymuştur. 

Özdemir (2008), yaptığı çalışmada çeşitli buğday genotiplerinde selenyum 

birikimi ve bitkilerde abiyotik stres koşullarına karşı selenyumun koruyucu etkisini 

araştırmıştır. Ekmeklik buğday tohumları (Triticum aestivum) 0, 1, 10, 50, 100, 500, 

1000 ve 5000 μM dozlarında yaklaşık 30 dakika selenyum içeren çözelti içinde ıslatılıp 

daha sonra tohumlar oda sıcaklığında 25°C kurutulmuştur. Yapılan çalışmada tanede 

yüksek selenyum birikimi gözlenmiştir. Tane selenyum konsantrasyonu 44 μg kg
-1

 den 

216 μg kg
-1

 a yükselmiştir. 5000 μM selenyum uygulaması tohum çimlenmesi ve 

büyüme üzerine herhangibir toksisite etkisine yol açmamıştır. Ayrıca toprağa 0,05 ve 

0,5 mg Se kg
-1

 dozlarında sodyum selenat uygulanarak 21 yabani tetraploid buğday ve 9 

modern buğday genotipleri araştırılmıştır. Kuru madde üretimi ve sürgünlerdeki 

selenyum konsantrasyonlarını belirlemek için 33 gün sonra bitkiler hasat edilmiştir. 

Seçilen Triticum dicoccoides genotiplerinin selenyum alımı ve biriktirmesinde büyük 

farklılık gözlenmemiş, modern buğday çeşitleri ve Triticum spelta genotiplerinin 

selenyum alınımı incelenmiştir. Triticum spelta genotiplerinin selenyum alım kapasitesi 

modern buğdaylara göre üstün olduğu gözlemlenmiş ve denemede yüksek selenyum 

alım kapasitesi gösteren bazı genotipler ön plana çıkmıştır. Kuru madde miktarının stres 
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durumunda azaldığı bildirilmiştir. Selenyumun bitki büyümesine etkisini araştırmak için 

buğday ve mısır bitkileriyle sera ve büyüme çemberi denemeleri kurulmuştur. Bu 

denemelerde kuraklık, aşırı sulama, tuz ve soğuk stresi koşullarında selenyumun bitki 

büyümesi ve strese dayanıklılıktaki rolü araştırılmıştır. Sonuçlara göre selenyumun stres 

koşullarında bitki büyümesine etki etmediği bildirilmiştir. Ayrıca mısır bitkisiyle 

kurulan denemede selenyumun APX, GR, CAT ve SOD gibi antioksidan enzimlerin 

aktivitesine etkisi araştırılmıştır. Selenyumun antioksidan enzim aktivitesine etki 

etmediğine ulaşılmıştır. 

Molnárová ve ark., (2009), Monokotiledon (Hordeum vulgare L., Triticum 

aestivum L.) ve dikotiledon (Sinapis alba L., Brassica napus L.) bitkileri için kök ve 

sürgünlere artan dozlarda selenyum uygulanarak kök ve sürgünlerdeki selenyum 

fitotoksisitesi, taze ve kuru ağırlık, fotosentetik pigmentlere (klorofil-a, klorofil-b, 

klorofil a+b ve karotenoid), selenyum birikimine etkisi ve monokotiledon ve 

dikotiledon bitkilerin duyarlıkları karşılılaştırılmıştır. Hordeum vulgare dışında 

selenyum sürgün büyümesi ve kök gelişimini inhibe ettiği belirtilmiştir. Tüm bitkilerin 

selenyum birikimi köklerde sürgünlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Sürgün ve köklerde artan selenyum dozlarında taze ve kuru ağırlık miktarı düşmüştür. 

Triticum aestivum L. ve Hordeum vulgare L. bitkilerinde artan dozlardaki selenyum 

uygulamalarının klorofil a, b, a+b ve karotenoid miktarlarında azalma meydana 

getirdiği Sinapis alba L. ve Brassica napus L. bitkilerinde ise artan dozlarla 

dalgalanmalar gözlendiği rapor edilmiştir. 

Harmankaya (2009), yaptığı çalışmada Orta Anadolu Bölgesi iklim koşullarında 

yetiştirilen 20 ekmeklik ve 15 makarnalık buğday çeşidinin selenyuma (0, 0,2, 1 ve 5 

mg kg
-1

) verdiği tepkileri araştırmıştır. Artan selenyum dozları yeşil aksam, tane ve 

gövde selenyum konsantrasyonunu ve miktarını önemli derecede artırmıştır. Ortalama 

yeşil aksam selenyum birikimi ekmeklik genotiplerde sırasıyla 0,0315, 3,3, 179 ve 2129 

mg kg
-1

, makarnalık genotiplerde ise 0,0308, 2,9, 174 ve 1795 mg kg
-1

 olarak 

bulunmuştur. Ortalama tane selenyum birikimi ekmeklik genotiplerde sırasıyla 0,0229, 

3,2, 29 ve 287 mg kg
-1

, makarnalık genotiplerde ise 0,0201, 3,1, 26 ve 330 mg kg
-1

 

olarak bulunmuştur. Ortalama gövde selenyum birikimi ekmeklik genotiplerde sırasıyla 

0,0351, 1.02, 33 ve 305 mg kg
-1

, makarnalık genotiplerde ise 0,0308, 0,78, 32 ve 414 

mg kg
-1

 olarak bulunmuştur. Ekmeklik ve makarnalık buğday genotiplerinde kuru 



 

32 
 

 

madde ve tane verimleri 0,2 mg kg
-1

 selenyum dozunda artarken, artan dozlarda azaldığı 

bildirilmiştir. 

Yao ve ark., (2009), kuraklık stresi altındaki buğday fidelerinde selenyumun 

etkisinin  araştırıldığı çalışmada 0, 0,5, 1,0, 2,0 ve 3,0 mg kg
-1

 dozlarında selenyum 

uygulanmış klorofil-a, klorofil-b, klorofil (a+b) ve karotenoid miktarlarında 1, 2 ve 3 

mg kg
-1 

konsantrasyonunda önemli artışlar tespit edilmiştir. Katalaz ve peroksidaz 

enzim aktivitelerinde kontrole göre artışlar gözlenmiştir. MDA miktarında ise artan 

dozlara bağlı azalmalar bildirilmiştir. 

Terzi ve ark., (2010), fasulye (Phaseolus vulgaris) fidelerine hoagland 

solüsyonu içinde nikel, krom, kobalt ve çinko içinde 10 gün süreyle büyütülüp vitamin 

A, E ve C, MDA, klorofil ve karotenoid içeriği araştırılımıştır. Ni, Cr, Co ve Zn artan 

dozlarında klorofil, karotenoid ve MDA miktarlarının arttığının, klorofil (a+b) 

miktarının ise azaldığı bildirilmiştir. 

Koyuncu (2010), yaptığı çalışmada Papaver cinsi Oxytona seksiyonuna ait üç 

türün, Papaver pseudo-orientale, Papaver orientale ve Papaver bracteatum, üç aylık 

fidelere 40 °C sıcaklıkta 10 dk ve 30 dk süreyle ısı şoku uygulamasının, CAT, POD, 

APX gibi antioksidant enzimlerin aktiviteleri ile polifenol oksidaz (PFO) aktivitesi 

üzerine etkisi araştırmıştır. Bu üç türde 10 dk sıcaklık uygulamaları, katalaz, peroksidaz, 

askorbat peroksidaz enzimi aktivitesini kontrole göre artırırken, 30 dk uygulaması 

kontrolden fazla ancak 10 dk uygulamasından daha düşük düzeyde kaldığı bildirilmiştir. 

10 dk sıcaklık uygulaması Papaver orientale’de PFO aktivitesini artırırken, 30 dk 

sıcaklık uygulamasının çalışılan bitkilerin hepsinde PFO aktivitesini azalttığı 

belirlenmiştir. 

Hawrylak-Novak ve ark., (2010c), kısa süreli düşük sıcaklık stresi altında 

yetiştirilen (Cucumis sativus L.) cv. Polan F1 hıyarda (0, 2,5, 5, 10 ve 20 μM ) 

dozlarında selenyum uygulanmıştır. İki haftalık bitkilere kısa vadeli alt optimum 

sıcaklık (gündüz/gece 24 saat 10/5°C soğuğa maruz bırakıldıktan sonra 7 gün yeniden 

ısıtma için 25/20°C alındı) uygulanmıştır. Selenyum 2,5- 10 μM konsantrasyonlarında 

bitkilerin taze ağırlığına (FW) etki etmezken, 20 μM selenyum varlığında sürgünlerin 

biyokütlesi önemli ölçüde azalmıştır. Selenyum uygulamasıyla klorofil ve karotenoid 

içeriğinde farklılıklar olmuştur. 2,5- 10 μM selenyum uygulanmış bitkilerin kök MDA 

içeriği azalmıştır. 20 μM selenyum dozunda bitki kök ve yapraklarında selenyum 
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birikimi artmıştır. Düşük sıcaklık stresine maruz kaldıktan hemen sonra prolin miktarı 

önemli ölçüde artarken, 7 gün ısıtma sonrası yaklaşık prolin miktarı 4-9 kat düşmüştür. 

Selenyum uygulamalarında klorofil-a, klorofil-b ve karotenoid miktarı kontrole göre % 

3-8 düşerken bu fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

 Gökbulut (2010), hidroponik ortamda yetiştirilen 2 farklı buğday kültüvarında 

(Gökgöl 79 ve İkizce 96) 1, 10 ve 20 ppm selenyum uygulanarak on günlük buğday 

fidelerindeki fizyolojik ve biyokimyasal özellikler ile antioksidan enzim aktivitelerine, 

oksidatif stres belirtisi olan MDA miktarına ve prolin birikimine etkisini araştırmıştır. 

10 ppm üstünün boy uzunluğu, taze ve kuru ağırlıkta azalmaya neden olduğu 

belirtilmiştir. Dokuda biriken MDA miktarının, ve strese bağlı artan dozlarda prolin 

miktarının arttığı bildirilmiştir. CAT, APX, SOD, GR, GST ve GPX enzim 

aktivitelerinin 1, 10 ve 20 ppm selenyum dozlarında arttığı bildirilmiştir. Selenyum 

birikiminde ise, artan dozlarda selenyum uygulanmış bitkilerin selenyumu 

biriktirmeside artmıştır. Gökgöl 79 kültüvarında selenyum birikimi sırasıyla 9,59, 

255,15, 223,74 ve 140,16 ppm bulunurken, İkizce 96 kültüvarında ise 0,09, 16,86, 

162,04 ve 34,09 ppm olarak bulunmuştur. Gökgöl 79 buğday çeşidinin İkizce 96 

çeşidine göre daha fazla selenyum biriktirdiği bildirilmiştir. 

Skarpa ve ark., (2011) yaptığı çalışmada, tarla koşullarında 2008 ve 2009 

yıllarında haşhaş yapraklarına selenyum uygulanması ile haşhaş bitkisinin tohum verimi 

ve kalitesi üzerine etkisini araştırmıştır. Selenyumu bitkide büyümenin sonunda ve 

çiçeklenmeden sonra olmak üzere iki aşamada dekara 300 g ha
-1

 uygulamıştır. Haşhaş 

verimini deneysel yıllarda hava önemli ölçüde etkilemiştir. Kurak geçen 2009 yılında 

haşhaş üretimi 2008 yılına göre % 40,6 düşmüştür. Büyüme sonunda selenyum 

uygulamasının tohum verimini %11,5 azalttığı gözlenirken haşhaş tohumunda selenyum 

içeriğinde artış gözlenmiştir. Ayrıca çiçeklenme sonrası selenyum uygulamasının verimi 

düşürdüğü belirtilmiştir. Yapılan çalışmada birim alandaki selenyum alınımı ek 

gübreleme nedeniyle 5 kat arttığı tespit edilmiştir. 

Kılınç (2011), haşhaş (Papaver somniferum L.) bitkisinin 17 tescilli çeşidinde 5 

aylık bir büyüme peryodu sonunda ( hafif (%80), orta (%40) ve şiddetli (%20 ) olmak 

üzere üç farklı seviyede su stresi uygulanarak CAT, POD ve APX gibi antioksidan 

enzim aktivitelerini araştırmıştır. Yapılan çalışmada 17 çeşide hafif su stresi 

uygulamalarında CAT enzimi kontrole göre önemli ölçüde, APX ve POD enzim 
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aktivitelerinde değişmeler olmuştur. Orta şiddetli su stresinde CAT aktivitesinde artma, 

POD aktivitesinde azalma ve APX enzim aktivitesinde ise değişmeye neden olmuştur. 

Yüksek şiddetli su stresine maruz bırakılan çeşitlerde ise APX ve CAT enzim 

aktivitelerinde artma olurken POD enzim aktivitesinde azalma olduğu bildirilmiştir. 

 Durukan (2011), (Papaver somniferum L.) haşhaş bitkisinin tescilli 17 çeşidinde 

50, 100, 150 ve 200 mM konsantrasyonlarında tuz stresi uygulanmış CAT, POD ve 

APX enzimleri üzerine etkileri ile kapsül boyu, çapı, kapsül ağırlığı ve tohum 

ağırlığında meydana gelen değişimlere etkisini incelemiştir. Yapılan çalışmada 50 mM, 

100 mM ve 150 mM tuz konsantrasyonlarında genel olarak CAT, POD enzim 

aktivitelerinde azalma gözlenirken 200 mM tuz konsantrasyonunda POD aktivitesinde 

artış belirlenmiştir. 50 mM ve 100 mM tuz konsantrasyonlarında APX aktivitesinde 

azalma gözlenirken 100 mM ve 200 mM dozunda APX enzim aktivitesinde artış tespit 

edilmiştir. Kapsül boyu, çapı, kapsül ağırlığı ve tohum ağırlığında genel olarak 

azalmalar olduğunu bildirmiştir. 

Ayçetin (2011), yaptığı çalışmada Phaseolus vulgaris L. (fasulye) bitkisinin 4 

çeşidine (Önceler, Karacaşehir, Akman, Akdağ)  farklı dozlarda (0,5, 1,0 ve 2,0 mg/L) 

sodyum selenat uygulayarak kök, gövde, yaprak ve tohum gibi organlardaki birikimi 

karşılaştırılmış ve krom, kobalt, bakır, çinko gibi elemntlerin artan selenyum dozlarına 

bağlı değişimleri belirlenmiştir. Tüm çeşitlerdeki selenyum birikiminin dozlara bağlı bir 

şekilde arttığı bildirilmişitir. Uygulanan yüksek dozda selenyum miktarlarında bakır ve 

çinko elementlerinin bitkideki akümülasyonları kontrole göre artarken artan dozlarda 

düşüşler bildirilmiştir. Kobaltta ise düşük selenyum uygulamaları (0,5 mg/L) kontrole 

göre kobalt birikimi oldukça yüksekken artan dozlarda düşmüştür. Krom da genel 

olarak artış gözlenirken artan dozlarda azalmalar tespit edilmiştir. 

Saffaryazdı ve ark., (2012), ıspanak (Spinach oleracea L.) fidelerine 0, 1, 2, 4, 6 

ve 10 mg L
-1

 dozlarında sodyum selenat uygulanarak hoagland besin solüsyonu içinde 

28 gün yetiştirilmiş, selenyumun büyümeye ve selenyum birikimine etkisi 

araştırılmıştır. Kök ve sürgün uzunluğu, kuru ve yaş ağırlık miktarı 1 mgL
-1

 selenyum 

konsantrasyonunda kontrole göre artarken artan selenyum dozlarında azalma 

gözlenmiştir. Yaprak sayısı en fazla 4 mgL
-1

 selenyum dozunda gözlenmiştir. Klorofil 

a, b ve total klorofil miktarı 1 ve 2 mgL
-1

 selenyum dozunda artarken, artan dozlarda 

azalma bildirilmiştir. Toplam fenolik bileşikler sürgünde artan dozlarda artarken, 
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köklerde kontrole göre yüksekken artan dozlarda azalma gözlenmiştir. Na
+
  kök ve 

sürgünde artan selenyum konsantrasyonlarında azalmış, Ca
+2

 kökte artan selenyum 

dozlarında artarken sürgünde kontrole göre yüksekken dalgalanmalar olmuştur. K
+
 

kökte artan selenyum konsantrasyonunda azalmış, sürgünde ise 2 mgL
-1

 kadar artarken 

artan dozlarda azalmıştır. 

Irmak ve Semercioğlu (2012), yaptıkları çalışmada Çukurova Bölgesi’nde 

yetiştirilen bazı buğday (Triticum Spp.) çeşitlerinde toprak-bitki selenyum içeriği 

arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Selenyum içeriğini analiz etmek için otuz farklı 

yerden toprak, tane ve yaprak örnekleri toplamışlardır. Yaprak örnekleri sapa kalkma 

döneminde, tane ve toprak örnekleri ise hasat döneminde alınmıştır. Toprakların 

selenyum içerikleri 2.84 μg kg
-1

 ile 19.31 μg kg
-1

 arasında, yaprak örneklerinin 

selenyum içerikleri 46 μg kg
-1

 ile 231 μg kg
-1

 arasında iken tane örneklerinin selenyum 

içerikleri 11,3 μg kg
-1

 ile 626,6 μg kg
-1

 arasında değiştiği bildirilmiştir. Böylece toprak 

örneklerinin selenyum içerikleri ile tane ve yaprak örneklerinin selenyum içeriği 

arasında pozitif bir ilişki bulunmakta, toprakların selenyum içeriği arttıkça tane ve 

yaprakların da selenyum içeriği arttığı bildirilmiştir. 

Schiavon, (2012), Ulva sp. alginde yapılan çalışmada 10 gün boyunca 0, 2,5, 10, 

50, 75 ve 100 μM selenyum uygulaması yapılmıştır. Selenyum Ulva sp. de hidrojen 

peroksit oluşumuna neden olduğu ve bunun sonucunda SOD, CAT antioksidan 

enzimleri ile antioksidan metabolitlerin (fenoller, flavonoidler ve karotenoidler) miktarı 

artmıştır. Artan selenyuma bağlı olarak selenyum birikinin arttığı bildirilmiştir. On 

günlük uygulama sonunda kükürt miktarının kontrole göre 2,5 μM da artmış, artan 

dozlarda ise azalırken, sülfat miktarı kontrole göre genel olarak arttığı tespit edilmiştir. 

Prabha ve ark., (2013), Portulaca oleracea Linn. bitkisine 10, 20, 40, 80, 160, 

320 ve 640, μg g
-1

 dozlarında sodyum selenit uygulayarak köklerden selenyum alımı ve 

birikimini araştırmışlardır. 42 günlük bir büyüme sonunda selenyum birikiminin en 

fazla yapraklarda daha sonra saplarda en az da köklerde biriktiği bildirilmiştir. Bitkinin 

topraktaki selenyum konsantrasyonunun artmasıyla dokulardaki selenyum birikiminin 

artmasına rağmen bitkilerin büyüme oranı, yaprak yenilemesi, yaprak sayısı, kök sayısı 

ve biyokütlenin konsantrasyonlara bağımlı olarak azalma gösterdiği rapor edilmiştir. 

Ayrıca selenyum varlığında bitki metabolizması için önemli mineral besin alınımı ve 

birikiminin değiştiği bildirilmiştir. Köklerde artan selenyum konsantrasyonlarında 
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potasyum miktarı azalırken azot miktarı artmıştır. Yapraklarda artan selenyum 

konsantrasyonunda kalsiyum kontrole göre artarken, sodyum miktarı azalmıştır saplarda 

ise artan selenyum dozlarında kalsiyum ve fosfor miktarında azalma olduğu 

belirtilmiştir.  

Abbas (2013), yaptığı çalışmada Sorghum bıcolor L. bitkisi soğuk stresi 

altındaki genç fidanlarda selenat seviyesinin etkisini araştırmıştır. Sorghum tohumları 6 

saat boyunca 0, 3, 6 ve 12 mg L
-1

 dozlarında sodyum selenatta ıslatılmıştır. Çimlenme 

döneminde 4°C veya 8°C yedi gün maruz bırakıldıktan sonra 3 gün boyunca 25 °C 

bırakılmıştır. Düşük selenyum konsantrasyonları (3 ve 6 mg L
-1

) selenat uygulaması 

şeker, prolin, askorbik asit, enzimatik aktivite, klorofil miktarı ve büyümeyi 

geliştirirken, yüksek konsantrasyonlarda (12 mg L
-1

) selenat uygulaması toksik etki 

gösterdiği bildirilmiştir. Karotenoid seviyeleri azalırken enzimatik olmayan 

antioksidanlar (askorbik asit) seviyeleri artmıştır. Düşük selenat uygulamsında (3 ve 6 

mg L
-1

) lipid perosidasyonu ürünü olan MDA miktarı azaldığı bildirilmiştir. 

Habıbı (2013), yaptığı çalışmada kuraklık stresine maruz bırakılan arpa 

(Hordeum vulgare L. cv. Rihane-03) üzerine selenyum uygulamasının bazı fizyolojik 

özelliklere etkişi araştırmıştır. 30 g ha
-1

 yapraktan selenyum uygulama kuru ağırlık ve 

su içeriğini artırmıştır. Su sıkıntısı altındaki bitkilerde kuru ağırlıktaki azalma PSII 

verimliliğinde azalma, stoma iletkenliği ve CO2 asimilasyonu ile ilişkili bulunmuştur. 

Antioksidan aktivite kuraklık stresiyle önemli ölçüde artmıştır. Oransal su içeriği 

(RWC) ve kuru ağırlık su stresinde önemli ölçüde azalmıştır. Kuraklığın asline 

selenyum püskürtme ile kontrol bitkileri ile karşılaştırıldığında sulanmış bitkilerde su 

içeriği ve kuru madde birikimi artmıştır. Tohum verimi selenyum püskürtme ile 

değişmemiştir. Kuraklık steresinde ve selenyum takviyesinde SOD, POD, CAT ve APX 

aktivitelerinde kontrole göre önemli artış olmuştur. Kuraklık stresi MDA ve H2O2 

miktarında öenemli birikime neden olurken, selenyum takviyesinde deney süresince 

MDA ve H2O2 sabit kaldığı bildirilmiştir. 

Keling ve ark., (2013), 100 mM (NaCl) tuz stresi altında büyüyen (Cucumis 

melo L.) kavun fideleri üzerinde lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzim aktivitesine 

selenyum (0, 2, 4, 8, 16 μM) dozlarının etkisi araştırılmıştır. Tuz stresi önemli ölçüde 

CAT, SOD, POD gibi antioksidan enzim aktivitelerini artırmasına rağmen; sap 

uzunluğu, gövde çapı, kuru ağırlık azalmaktadır. Ayrıca, bitki NaCl stres altında 
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elektrolit sızıntısı ve MDA içeriğinde önemli bir artış sergilemiştir. Tuz stresi altında 

düşük selenyum konsantrasyonların da (2-8 μM), lipid peroksidasyonunu inhibe ederek 

antioksidan olarak SOD ve POD enzim aktivitesinde artışa neden olmuştur. Daha 

yüksek selenyum konsantrasyonların da (16 μM) olarak, büyüme azalması 

belirlenmiştir. Sonuç olarak selenymun tuz stresli kavun fidelerinin büyüme ve gelişme 

üzerinde olumlu bir fizyolojik etkisi olduğunu göstermiştir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1. MATERYAL 

 

Çalışmamızda materyal olarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Biyoloji 

Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı’nda korunan Papaver somniferum 

L. bitki türünün Ofis-95 çeşidi kullanılmıştır. Ofis-95, sarı tohumlu olup çeşitli 

bölgelere adaptasyon kabiliyeti yüksektir. Morfin oranı %0,55-0,75 arasındadır. 

 

 

3.2. YÖNTEM 

 

3.2.1. Çalışmada kullanılan kimyasal maddeler 

 

1. Potasyum di-hidrojen fosfat (KH2PO4) 

2. Hidrojen peroksit (H2O2) 

3. Askorbik asit 

4. Guaiacol 

5. Sülfosalisilik asit 

6. Coomassie brilliant blue G-250 

7. Sığır serum albumini 

8. Etanol 

9. Hidroklorik asit 

10. Sodyum hidroksit 

11. Metiyonin  

12. TCA  

13. Asetik asit  

14. Aseton  

15. Riboflavin 

16. CDNB (1-Kloro 2.4-Dinitro Benzen) 
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17. GSSG  

18. NADPH 

19. Orto-fosforik asit 

20. Ninhidrin 

21. NBT  

22. Sülfosalisik asit 

23. TBA  

24. Tris  

25. GSH 

26. EDTA 

27. Toluen 

 

 

3.2.2. Çalışmada kullanılan cihazlar 

 

1. Etüv: Nüve (Ankara, Türkiye) 

2. Hassas/Analitik terazi: Shimadzu (Osaka, Japonya) 

3. Manyetik karıştırıcı: Heidolph (Almanya) 

4. Spektrofotometre: Jasco V-UV/VIS 

5. Otomatik pipetler: Eppendorf (Almanya) 

6. Soğutmalı mikrosantrifüj: Hettich R22 (Almanya) 

7. Santrifüj: Nüve (Ankara, Türkiye) 

8. pH metre: Hana (Romanya) 

 

 

3.2.3. Denemede kullanılan sodyum selenat çözeltisinin hazırlanışı 

 

Sodyum selenat (Na2SeO4) çözeltisi için sırasıyla 2, 4, 8, 16, 20 ppm selenyum 

içeren çeşme suyu ile birlikte kullanılmıştır. 2 ppm için 4,78571 mg, 4 ppm için 

9,57143 mg, 8 ppm için 19,1428 mg, 16 ppm için 38,2856 mg ve 20 ppm içinde 47,857 

mg selenyum tartılıp 1000 ml suda çözülerek hazırlanmıştır. Kontrol grubunda ise 

çeşme suyu kullanılmıştır. 
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3.2.4. Bitki yetiştirilmesi ve selenyum uygulanması 

 

Otoklavda steril edilerek viyollere konan toprak karışımına (%40 torf, %40 

toprak, %20 kum) doğrudan tohum ekimi gerçekleştirilmiştir. Viyollerde gelişen bitkiler 

saksılara aktarılmış ve sera koşullarında kontrollü olarak yetiştirilmiştir. Tüm 

uygulamalar üç tekrarlı olarak yapılmış ve iki aylık büyüme periyodu sonunda saksı 

içerisindeki haşhaşlar rozet şeklini aldıktan sonra farklı selenyum dozları (2, 4, 8, 16, 20 

ppm) toprağa bir defada uygulanmış diğer günler 100 ml çeşme suyu verilmiştir.  

Selenyum uygulaması başlangıcından itibaren ilk stres belirtilerinin (kıvrılma, sararma, 

kloroz) ortaya çıkmasından (20 gün) sonra yapraklar hasat edilmiştir. Hasat edilen 

yapraklar sıvı azot soğuk şoku uygulandıktan sonra –20 ºC’de çalışma zamanına kadar 

muhafaza edilmiştir. 

 

 

 

Şekil 3.1. Bitki yetiştirilmesinin aşamaları. a) Haşhaş tohumlarının viyollerde çimlenmesi b) Bitkinin               

viyollerde gelişmesi c) Bitkilerin saksılara aktarılması d) Saksıya aktarılan bitkiye selenyum uygulanması 
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3.3. Bitkilerin Boylarının Ölçülmesi 

 

Selenyum uygulandıktan 20 gün sonra haşhaşların yetiştiği saksıların her 

birinden rastgele üç bitki seçilmiş, gövdenin başlangıç kısmından bitkiler kesilerek kök 

uzaklaştırılmıştır. Bitkiler kıvrılma, bükülme olmayacak şekilde milimetrik bir kâğıt 

üzerinde cetvel yardımıyla ölçülmüş ve boy uzunlukları kaydedilmiştir. 

 

 

3.4. Bitkilerin Taze Ağırlıklarının Belirlenmesi 

 

Selenyum uygulaması yapıldıktan 20 gün sonra boyları ölçülen bitkilerin kök ile 

gövdenin başlangıç kısmından bitki makasla kesilerek kök uzaklaştırılmıştır. Hassas 

terazide sırası ile (kontrol (0), 2, 4, 8, 16 ve 20 ppm) tartılarak yaş ağırlıkları 

kaydedilmiştir. 

 

 

3.5. Bitkilerin Kuru Ağırlıklarının Belirlenmesi 

 

Yaş ağırlıkları kaydedilen haşhaş yaprakları ölçüm sırasına (kontrol, 2, 4, 8, 16 

ve 20 ppm) göre kurutma kâğıdı üzerine dizilmiş ve 60 ºC’ye ayarlanmış etüve 

yerleştirilmiştir. Her gün ağırlıkları ölçülmüştür. Dördüncü günün sonunda ağırlıkların 

değişmediği görülmüş ve bitkilerin kuru ağırlıkları sırası ile hassas terazide tartılmış ve 

sonuçlar kayıt edilmiştir. 

 

 

3.6. Bitkilerdeki Selenyum Birikiminin Ölçülmesi 

 

Bitkiler hasat edildikten sonra 60 ºC’de kurutulmuştur. Kurutulan örnekler 

havanda öğütülmüş daha sonra örneklerden 0,2 gr alınarak üzerlerine 2 ml H2O2+ 5 ml 

HNO3 ilave edilerek yaş yakma yöntemine göre mikrodalga cihazında yakılmıştır. Son 
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hacmi 20 ml’ye saf su ile tamamlanan örnekler daha sonra ICP-OES (Varian Vista)  

cihazında 196.026 nm dalga boyunda selenyum okunması yapılmıştır. 

 

 

3.7. Klorofil ve Karotenoid Miktarının Tayini 

 

Klorofil miktarının belirlenmesi için 0,2 gr taze yaprak dokusu sıvı azot 

içerisinde iyice ezilmiş ve üzerine 4 °C’de %80’lik aseton çözeltisinden 5 ml ilave 

edilerek homojenize edilmiştir. Ependorf tüplerine aktarılarak 3000 rpm’de 5 dakika 

santrüfüj edilmiştir. Süpernatant alınarak spektrofotometrede 450, 645, 663 nm’de 

ölçüm yapılmıştır. Kör/standart olarak soğuk aseton kullanılmıştır. Deneysel hataları 

önlemek için her örnek ikişerli gruplar halinde çalışılmıştır. Toplam klorofil miktarının 

belirlenmesinde Arnon denklemi kullanıldı (Arnon, 1949). Karotenoid miktarı ise 

Jaspars formülüne göre belirlendi (Witham ve ark., 1971). Klorofil miktarının 

hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılmıştır. 

 

                               Klorofil a = 12,7 x A663-2,69 x A645 

                               Klorofil b = 22,9 x A647-4,68 x A663 

                               Klorofil a+b = 20,2 x A645+8,02 x A663 

                               Karotenoid = (4,07 x A450-(0,0435 x Klorofil a +0,367 x Klorofil b ) 

 

 

3.8. Prolin Miktarının Tayini 

 

Kontrol ve uygulama gruplarında prolin miktarını belirlemek için 0,4 gr yaprak 

%4’lük sülfosalisilik asitte homojenize edilmiştir. Daha sonra homojenat süzgeç kâğıdı 

aracılığıyla süzülmüştür. Süzüntüden 0,5 ml alınarak saf su ile 10 kat seyreltme 

yapılmıştır. Daha sonra her bir numune için üçer adet tüp alınmıştır. Tüplere 1 ml 

numune, 1 ml %96’lık glasiyel asetik asit ve 1 ml asit ninhidrin ilave edilmiştir. Bunun 

ardından bütün tüpler 100 °C’de etüvde 60 dakika inkübasyona bırakılmıştır. 

İnkübasyonun ardından tüpler aynı anda buz banyosunda 10 dakika boyunca 

tutulmuştur. Daha sonra her bir tüpe 2 ml toluen ilave edilerek vorteks’te 
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karıştırılmıştır. Bu işlemin ardından beş dakika beklenerek her tüpün üst kısmında 

oluşan pembe fazın absorbansı ölçülerek kaydedilmiştir. Sonuçlar prolinden (Merck) 

hazırlanan standart grafik yardımıyla gr taze doku başına prolin miktarı hesaplanmıştır 

(Bates ve ark., 1973). 

Standart grafik için 10 mg saf prolin 50 ml distile suda çözülmüştür. Hazırlanan 

bu stok çözeltiden tüplere sırasıyla 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 μl 

pipetlenmiştir. Tüplerin son hacimleri distile su ile 1 ml’ye tamamlanarak, tüplere 1 ml 

%96’lık glasiyel asetik asit ve 1 ml asit ninhidrin ilave edilmiştir. Tüpler 1 saat 

100°C’de inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyonun ardından her tüpe 2 ml toluen ilave 

edilerek vorteks’te karıştırılmıştır. Bu işlemin ardından beş dakika beklenerek her bir 

tüpün üst kısmında olusan pembe fazın absorbansı 520 nm’de ölçülerek kaydedilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3.2. Prolin hesaplamasında kullanılan standart eğrisi ve formülü 

 

 

3.9. Membran Lipid Peroksidasyonunun Belirlenmesi 

 

Lipid peroksidasyonu, thiobarbutirik asit metoduna göre (TBA) ölçülmüştür. 

Buna göre 0,4 gr taze veya sıvı azotta dondurulmuş örnekler 4 ml % 0,1 (w/v)’lik 

triklorasetik asit (TCA) çözeltisi ile havan yardımıyla ezilmiştir. Homojenize edilmiş 

bitki örnekleri 10000 rpm’de 4°C’de 20 dakika santrifüj edilerek, süpernatanttan 0.5 ml 
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alınarak üzerine 1 ml % 0.5 thiobarbutirik asit içeren, % 20 TCA ilave edilmiştir. 

Karışımlar 95°C’de, 30 dakika kaynar su banyosunda inkübe edilmiştir. İnkübasyondan 

sonra tüpler buz banyosuna 10 dakika konularak reaksiyon durdurulmuştur. Daha sonra 

karışım 10 dakika 10.000 rpm’de santrüfüj edilmiştir. Süpernatantları alınarak 600 

nm’de ve 532 nm’de okunmuştur. MDA içeriği 155 mM
–1

cm
-1 

ekstinksiyon sabiti 

kullanılarak hesaplanmıştır. Nonspesifik turbiditenin değerlendirilmemesi için 600 

nm’de okunan değerden 532 nm’de okunan değer çıkartılmıştır (Sreenivasulu ve ark., 

1999). 

 

 

3.10. Protein Miktarının Belirlenmesi 

 

Yapraklardaki protein miktarı Bradford (1976) yöntemine göre belirlenmiştir. 

Bu yöntemde kullanılan Coomassie brillant blue G-250 boyası negatif yüklüdür ve 

protein üzerindeki pozitif yüklere bağlanır. Bu boyanın kırmızı ve mavi formları 

mevcuttur. Boya ile proteinin bağlanması kırmızı formun mavi forma dönüşümünü 

sağlar. Protein miktarının belirlenebilmesi için 0,3 gr yaprak dokusu 2,5 ml 50 mM 

KH2PO4 (pH=7) tamponu içerisinde porselen havanda homojenize edilmiştir. 

Homojenat eppendorf tüplerine aktarılarak +4°C’de 15000 rpm’de 20 dakika santrifüj 

edilmiştir. Santrifügasyon sonucunda süpernatantlar buzdolabında muhafaza edilip 

protein miktarının belirlenmesi için kullanılmıştır. Süpernatanttan 10 μl alınarak üzerine 

2,5 ml Coomassie brillant blue G-250 ilave edilmiştir. 5 dakika inkübe edildikten sonra 

her bir tüp votekslenerek 10 dakika tekrar inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyonun 

ardından tüplerin 595 nm’deki absorbansları ölçülerek, stantdart grafik yardımıyla 

yapraklardaki protein miktarı belirlenmiştir. 

 Protein konsantrasyonunun tespiti için sığır serum albümini (BSA) kullanılarak 

standart serisi oluşturulmuştur. Standart grafik için ilk önce 1ml’sinde 1 mg protein 

çözeltisi ihtiva eden sığır serum albumin çözeltisi hazırlanmıştır. Hazırlanan bu stok 

çözeltiden tüplere sırasıyla 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 μl pipetlendi ve son 

hacimler saf su isle 100 μl’ye tamamlanmıştır. Her bir tüpün üzerine 2,5 ml Coomassie 

brillant blue G-250 ilave edilerek vortekste karıştırılıp 10 dakikalık inkübasyondan 
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sonra 595 nm’de absorbansları ölçülmüş ve her bir protein miktarına karşılık gelen 

absorbanslara standart grafik hazırlanmıştır. 

 

 
 

Şekil 3.3. BSA standartlarından elde edilen grafik 

 

 

Standartlara ait absorbans değerleri kullanılarak bir grafik elde edilmiştir. 

Grafikten elde edilen denklem yardımı ile de protein konsantrasyonu bilinmeyen 

örneklerin değerleri formülden hesaplanmıştır.  

 

 

3.11. Enzim Aktivitelerinin Tayini 

 

Bütün enzim ekstrakları, enzim çalışmaları süresince 0–4°C’de buzlu suda 

tutulmuştur.  Kullanılan malzemelerin (pipet uçları vs.) ve ortamın steril olmasına 

dikkat edilmiştir. 

 

 

3.11.1. Katalaz aktivitesinin belirlenmesi 

 

Katalaz aktivitesi spektrofotometrik olarak Bergmeyer (1970) yöntemine göre 

belirlenmiştir. Aktivite tayin ortamında 50 mM sodyum fosfat (pH=6,5), 300 μl H2O2 

y = 0,0135x - 0,0052 
R² = 0,9956 
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(Fluko %3’lük H2O2)  90 ml saf suda çözündürülmüş ve 50 μl örnek ekstraktı 

kullanılmıştır. Küvet içinde çalışılan reaksiyon hacmi 2 ml olarak belirlenmiştir. Kör 

olarak tampon ve hidrojen peroksit kullanılmıştır. Her defasında örnekler küvete 

yüklenmeden önce iyice vortekslenmiştir. Reaksiyon H2O2 ilavesi ile başlatılmış ve 240 

nm dalga boyunda 2 dakika boyunca absorbans değerindeki değişim gözlenmiştir. 

Reaksiyonun başlangıç ve bitiş anındaki absorbans değerleri kaydedilip aktivite 

hesaplamalarında kullanılmıştır. 

Katalaza ait ε değeri soğurma katsayısı olup 40 mM
-1

cm
-1’

dir. Formülle 

hesaplanan mililitredeki protein miktarına bölünerek spesifik aktivite değerleri 

hesaplanmıştır. Spesifik aktivitenin (SA) birimi μmol/ml/dakika = ünite/mg cinsinden 

elde edilmiştir. Katalaz için kullanılan formülün son hali ise şu şekilde olmuştur. 

 

 

          ΔAbs(340) /dakika * V(ml) 

SA = ——————————— 

         ε mM * venz(ml) * Cprotein 

 

 

 

3.11.2. Askorbat peroksidaz aktivitesinin belirlenmesi 

 

Askorbat peroksidaz aktivitesi spektrofotometrik olarak Nakano ve Asada 

(1981) yöntemine göre belirlenmiştir. Askorbat peroksidaz aktivitesinin belirlenmesinde 

100 mM potasyum fosfat (pH=6,0), 7,5 mM askkorbat ve 10 mM H2O2 (Fluko %3’lük 

H2O2) reaksiyon karışımı kullanılmış ve tartılan miktar distile suda çözülerek stok 

hazırlanmıştır. Reaksiyonu başlatmak için küvete 50 μl olacak şekilde enzim ekstraktı 

ilave edilmiştir. Reaksiyon hacmi 2 ml olarak belirlenmiştir. Kör olarak tampon, H2O2 

ve askorbik asit kullanılmıştır. Askorbat ve H2O2 ışıktan etkilendikleri için stok 

hazırlamakta amber şişeler kullanılmıştır. Reaksiyon 290 nm’de 2 dakika boyunca 

spektrofotometrede okunmuştur. Reaksiyonun başlangıç ve bitiş absorbans değerleri 

kaydedilmiştir. Askorbata ait ε değeri 2,8 mM
-1

cm
-1’

dir. SA hesaplanmasında aşağıdaki 

formül kullanılmıştır. 

 

           ΔAbs(290) /dakika * V(ml)               

SA = ——————————— 

         ε mM * venz(ml) * Cprotein 
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3.11.3.  Glutatyon redüktaz aktivitesinin belirlenmesi 

 

Glutatyon Redüktaz enziminin belirlenmesinde 100 mM sodyum fosfat 

(pH=7,5), 1 mM EDTA, 0,1 mM NADPH, 1 mM GSSG içeren tampon kullanılmıştır. 

2,5 mM NADPH stoğu ve 20 mM GSSG stoğunun her ikisi de distile suda çözülerek 

hazırlanmıştır. Küvetin son hacmi 1 ml olacak şekilde çalışılmıştır. Fosfat tamponu ve 

EDTA ve GSSG kör olarak okunmuştur. Reaksiyon 50 μl enzim örneğinin ilave 

edilmesi ile başlatılmış ve 5 dakika boyunca 340 nm’de spektrofotometrede 

okunmuştur. Başlangıç ve bitiş absorbans değerleri kullanılarak enzime ait SA 

hesaplamaları yapılmıştır (Carlberg ve Mannervik, 1975). GSSG için ε değeri 6,2 mM
-

1
cm

-1’
dir. SA hesaplamasında şu formül kullanılmıştır; 

 

          ΔAbs(340) /dakika * V(ml) 

SA = ——————————— 

          ε mM * venz(ml) * Cprotein 

 

 

3.11.4. Glutatyon s-transferaz aktivitesinin belirlenmesi 

 

Glutatyon S-transferaz aktivite ölçümü haşhaş için optimize edilen değerlere 

göre yapılmıştır. Reaksiyon ortamı olarak 100 mM potasyum fosfat (pH=6,5), 30 mM 

CDNB (1-Kloro 2,4-Dinitro Benzen), 0,1 mM GSH kullanılmıştır. Uygun miktarlarda 

tartılan GSH bir miktar distile su yardımı ile çözüldükten sonra toplam hacim 5ml’ye 

tamamlandıktan sonra örneklerle birlikte 4°C’de tutulmuştur. CDNB için ise tartılan 

miktar ilk önce 1,8 ml etanolda iyice çözülmüştür. Ardından üzerine 1,2 ml distile su 

ilave edilmiş ve stok hazırlanması tamamlanmıştır. Kör olarak tampon ve EDTA 

kullanılmıştır. 2 ml küvet hacmi ile çalışılmıştır. GSH’ın enzimatik olmayan 

parçalanması söz konusu olduğundan ve bu durumun aktivite hesaplamalarını 

yanıltması ihtimalinden dolayı, bu etkinin ortadan kaldırılması adına enzim dışında tüm 

bileşikleri içeren küvet 5 dakika boyunca bekletilmiştir. Enzimsiz beklenilen bu 

zamanın ardından küvete 40 μl protein ekstraktı ilave edilerek reaksiyon başlatılmış ve 

340 nm’de 5 dakika boyunca takip edilmiştir. Sürenin başlangıcında ve bitişindeki 

örneklerin absorbans değerleri kaydedilmiş ve SA hesaplamalarında kullanılmıştır 
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(Habıg ve ark., 1974). CDNB için ε değeri 9,6 mM
-1

cm
-1’

dir. Hesaplamalarda aşağıdaki 

formül kullanılmıştır; 

 

          ΔAbs(340) /dakika * V(ml) 

SA = ——————————— 

          ε mM * venz(ml) * Cprotein 

 

 

 

3.11.5. Guaiacol peroksidaz aktivitesinin belirlenmesi 

 

Bu enzimin aktivite tayini modifiye edilen yönteme göre yapılmıştır (Lee ve 

ark., 1995). Guaiacol Peroksidaz Aktivitesinin belirlenmesinde 50 mM potasyum fosfat 

(pH=6,5), 50 mM H2O2 (Fluko %3’lük H2O2), 50 mM guaiacol reaksiyon karışımı 

kullanılmıştır. Reaksiyonu başlatmak için küvete 50 μl olacak şekilde enzim ekstraktı 

ilave edilmiştir. Reaksiyon hacmi 3 ml olarak belirlenmiştir. Kör olarak tampon, H2O2 

ve guiaicol kullanılmıştır. Guiaicol ışıktan etkilendiği için stok hazırlamakta amber 

şişeler kullanılmıştır. Reaksiyon 470 nm’de 2 dakika boyunca spektrofotometrede 

absorbans artışı okunmuştur. Reaksiyonun başlangıç ve bitiş absorbans değerleri 

kaydedilmiştir. Guaiacol’a ait ɛ değeri 26,6 mM
-1

cm
-1’ 

dir. SA hesaplamasında 

aşağıdaki formül kullanılmıştır; 

  

       ΔAbs(470) /dakika * V(ml) 

SA = ——————————— 

         ε mM * venz(ml) * Cprotein 

 

 

3.11.6. Süperoksit dismütaz aktivitesinin belirlenmesi 

 

Reaksiyon karışımı 50 mM sodyum fosfat (pH=7,8), 0,1 mM EDTA, 48,75 mM 

metionin, 180μM p- Nitro Blue Tetrazolium (NBT), 60 μM riboflavin içerecek şekilde 

hazırlanmıştır. NBT’nin ve riboflavinin ışıktan olumsuz etkilenebilecekleri ihtimali göz 
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önünde bulundurularak solüsyon ışık geçirmeyen (amber) şişelere hazırlanmış ve bu iki 

kimyasal karışıma en son ilave edilmiştir. SOD ölçümünde tek dalga boyu kullanıldığı 

için, hata payını en aza indirmek amacıyla örnekler ikişerli gruplar (dublike) şeklinde 

çalışılmıştır. Cam tüplere öncelikle 50, 100 ve 150 μl olacak şekilde enzim 

örneklerinden ilave edilmiş ve son hacim 3 ml olacak şekilde tüplerin üzerine reaksiyon 

karışımı ilave edilerek vortekslenmiştir. Ağızları kapakları ile kapatılan tüpler 30 dakika 

süre ile 300 μmol m
-2

s
-1

 ışığa maruz bırakılmıştır. Sürenin tamamlanmasının ardından 

örneklerin absorbans değerleri 560 nm’de spektrofotometrede okunmuş ve % inhibisyon 

hesaplaması için kaydedilmiştir. Kör olarak ışık muamelesi yapılmamış reaksiyon 

karışımı kullanılmıştır. Örnek uygulamalarına ilaveten enzim ekstraktı içermeyen, 

sadece reaksiyon karışımı içeren iki tüpte örneklerle birlikte ışık uyaranına maruz 

bırakılmıştır (Beyer ve Fridovich, 1987).  

 

 

3.12. Verilerin İstatiksel Analizi 

 

Denemeler, üç tekrarlı yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilerin 

istatistiki analizleri, %95 güven aralığında ANOVA ve Tukey testlerine göre yapılmıştır 

(Windows için SPSS 20 programı kullanılmıştır).  
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4. BULGULAR 

 

4.1. Selenyum Uygulamalarının Bitkinin Morfolojik ve Fizyolojik Karakterleri      

        Üzerine Etkisi 

 

4.1.1. Selenyumun bitkinin boy uzunluğuna etkisi 

 

Selenyum uygulanan haşhaş bitkisinde, 2 ppm de kontrole göre boy 

uzunluğunda artış gözlenmiş ancak selenyum dozu arttıkça boy uzunluğu selenyum 

konsantrasyonlarına bağlı olarak azalmıştır. 20 ppm selenyum uygulanan bitkide yüksek 

selenyum dozları nedeniyle gelişim büyük ölçüde engellenmiştir (Şekil 4.1, Çizelge 

4.1,Şekil 4.2).  

 

 

 

Şekil 4.1. Farklı dozlarda selenyum uygulanan haşhaş bitkisinin boy uzunlukları 
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Çizelge 4.1. Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulaması sonucu ortalama boy uzunluğu 

 

Uygulanan Se 

Dozu 

Bitki boy uzunluğu ort (cm) 

Kontrol (0) 35,63±0,31 

2 ppm 38,04±0,42 

4 ppm 32,69±0,29 

8 ppm 27,45±0,17 

16 ppm 25,94±0,37 

20 ppm 24,00±0,43 

 

 

 
 

Şekil 4.2 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulamalarının bitki boyuna etkisi (p<0.05) 

 

 

 

Ofis-95 çeşidinde, kontrolle tüm selenyum uygulamalarının boy uzunluğuna 

etkisi karşılaştırıldığında, aralarındaki farklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(0,002181, p<0.05). 8 pmm ile 16 ppm arasındaki değişiklik önemli bulunmamıştır. En 

uzun bitki boyu 2 ppm de, en kısa boy uzunluğu ise 20 ppm de gözlenmiştir. Boy 

uzunluğunda kontrole göre 20 ppm selenyum uygulamasında % 32,64 azalma 

gözlenmiştir. 
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4.1.2. Selenyum uygulamasının bitkinin taze ve kuru ağırlığına etkisi 

 

Selenyum uygulanan bitkilerde selenyum dozu arttıkça, bitkilerin taze ağırlıkları 

azalmıştır. Ancak 2 ppm selenyum uygulamasında kontrole göre bitkinin taze ve kuru 

ağırlığında kısmi bir artış meydana gelmiştir (Çizelge 4.2, Şekil 4.3, Şekil 4.4). 

 

 Çizelge 4.2. Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulaması sonucu taze ve kuru ağırlık miktarı 

 

Uygulanan Se  

Dozu 

          Taze Ağırlık (mg) Kuru Ağırlık (mg) 

Kontrol (0) 2,20±0,01 0,18±0,03 

2 ppm 2,39±0,01 0,21±0,03 

4 ppm 1,89±0,01 0,16±0,02 

8 ppm 1,73±0,01 0,13±0,01 

16 ppm 1,70±0,00 0,11±0,03 

20 ppm 1,23±0,02 0,09±0,04 

 

 

 
 

Şekil 4.3 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulamalarının taze ağırlığa etkisi (p<0.05) 

 

 

Ofis-95 çeşidinde, kontrolle tüm selenyum uygulamalarının taze ağırlığa etkisi 

karşılaştırıldığında, aralarındaki farklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(0,003643, p<0.05). 8 pmm ile 16 ppm arasındaki değişiklik önemli bulunmamıştır. 
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Taze ağırlık miktarında 20 ppm selenyum uygulamasında kontrole göre % 44,09 azalma 

meydana gelmiştir. 

 

Çizelge 4.4. Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulaması sonucu kuru ağırlık miktarı 

 

 
 

Şekil 4.4 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulamalarının kuru ağırlığa etkisi (p<0.05) 

 

Ofis-95 çeşidinde, kontrolle tüm selenyum uygulamalarının kuru ağırlığa etkisi 

karşılaştırıldığında, aralarındaki farklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(0,013072, p<0.05).  Kuru ağırlık miktarında 20 ppm selenyum dozunda kontrole göre 

% 50 azalma gözlenmiştir. 

 

 

4.1.3. Ofis-95 çeşidinde selenyum birikimi 

 

Selenyum uygulanan haşhaş çeşidinde artan selenyum dozlarında bitkilerin 

kontrole göre selenyumu biriktirmesi de artmıştır. En fazla selenyum birikimi 20 ppm 

de tespit edilmiştir (Çizelge 4.3, Şekil 4.5). 
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Çizelge 4.3. Ofis-95 çeşidinde selenyum miktarı 

 

Uygulanan Se 

Dozu 

Selenyum miktarı                                 

(ppm/gr kuru doku) 

Kontrol (0) 20,25±0,13 

2 ppm 100,5±0,30 

4 ppm 189,55±0,23 

8 ppm 201,75±1,96 

16 ppm 733,35±5,43 

20 ppm 1388,25±4,64 

 

 

 
 

 Şekil 4.5 Ofis-95 çeşidinde selenyum biriktirme miktarı (p<0.05) 

 

 

Ofis-95 çeşidinde kontrolle; 4, 8, 16 ve 20 ppm selenyum uygulamalarının 

selenyum birikimi karşılaştırıldıklarında, aralarındaki farklar istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur (0,016050, p<0.05). 2 ppm ile 4, 8, 16 ve 20 ppm arasındaki farklar 

anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Kontrolle 2 ppm selenyum uygulamaları arasındaki fark 

önemli bulunmamıştır (p>0.05). 4 ppm ile 8 ppm selenyum uygulamaları 

karşılaştırıldığında, aralarındaki fark istatiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p>0.05). En 

fazla selenyum birikimi 20 ppm dozunda tespit edilmiştir. Selenyum birikimi, kontrole 

göre 20 ppm selenyum uygulamasında yaklaşık 70 katlık bir artış meydana gelmiştir. 
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4.1.4. Selenyum uygulamasının klorofil ve karotenoid miktarına etkisi 

 

Uygulanan selenyum dozlarının artışına bağlı olarak bitkide klorofil miktarıda 

azalmıştır. Aynı zamanda selenyum konsantrasyonu arttıkça bitkinin yapraklarında 

kıvrılma ve uç kısımlarında sararmalarda artmıştır. 20 ppm selenyum uygulanan bitkide 

klorofil ve karotenoid miktarı büyük ölçüde azalmıştır.  

 

 

Klorofil-a, klorofil-b ve klorofil (a+b) 

 

Ofis-95 çeşidinde ortalama klorofil a, klorofil b ve klorofil (a+b) miktarı artan 

selenyum dozuna bağlı olarak kontrole göre azalma meydana getirirken, 2 ppm 

selenyum uygulamasında kontrole göre kısmı bir artış gözlenmiştir (Çizelge 4.4, Şekil 

4.6, Şekil 4.7, Şekil 4.8,). 

 

Çizelge 4.4. Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulaması sonucu klorofil a, klorofil b ve klorofil (a+b) miktarı 

 

Uygulanan Se 

Dozu 

Klorofil a miktarı 

(mg/g/taze yaprak) 

Klorofil b miktarı 

(mg/g/taze yaprak) 

Klorofil (a+b)  

miktarı (mg/g/taze 

yaprak) 

Kontrol (0) 3,16±0,19 1,62±0,06 4,78±0,43 

2 ppm 3,48±0,29 1,85±0,14 5,32±0,19 

4 ppm 2,60±0,11 1,33±0,15 3,81±0,33 

8 ppm 2,42±0,27 1,22±0,25 3,75±0,21 

16 ppm 2,37±0,06 1,18±0,06 3,55±0,11 

20 ppm 1,59±0,20 0,78±0,15 2,36±0,35 
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Şekil 4.6 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulamalarının klorofil-a miktarına etkisi (p<0.05) 

 

  

 

Ofis-95 çeşidinde, kontrol ile 2, 8, 16 ve 20 ppm selenyum uygulamaları 

karşılaştırıldıklarında, aralarındaki ortalama klorofil a farkları istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur (0,013041, p<0.05). 8 ppm ile 16 ppm selenyum uygulamaları 

karşılaştırıldığında, aralarındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (p>0.05). 

Klorofil-a miktarında kontrole göre 20 ppm selenyum uygulamasında % 49,68 azalma 

gözlenmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.7 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulamalarının klorofil-b miktarına etkisi (p<0.05) 
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Ofis-95 çeşidinde kontrol ve 20 ppm selenyum uygulamaları 

karşılaştırıldıklarında, ortalama klorofil b farkları istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur (0,000699, p<0.05). Kontrol ile 2ppm selenyum uygulamaları 

karşılaştırıldığında, aralarındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (p>0.05). 

8 ve 16 ppm selenyum uygulamaları arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>0.05). 2 ppm ve 20 ppm selenyum uygulamaları karşılaştırıldığında 

aralarındaki farklar istatiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Klorofi-b miktarında 

20 ppm selenyum uygulamasında kontrole göre % 51,85 azalma gözlenmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.8 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulamalarının klorofil (a+b) miktarına etkisi (p<0.05) 

 

 

Ofis-95 çeşidinde kontrolle; 2, 4, 8, 16 ve 20 ppm arasındaki farklar istatistiksel 

önemli bulunmuştur (0,002440, p<0.05). 2 ppm ile 4, 8, 16 ve 20 ppm 

karşılaştırıldığında aralarındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05). Klorofil (a+b) miktarında kontrole göre 20 ppm selenyum uygulamasında % 

50,62 azalma meydana gelmiştir. 
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Karotenoid 

 

Ofis-95 çeşidinde ortalama karotenoid miktarı 2 ppm selenyum dozunda kısmi 

bir artış gösterirken artan selenyum dozlarında azalma gözlenmiştir (Çizelge 4.5, Şekil 

4.8).  

 

Çizelge 4.5 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulaması sonucu karotenoid miktarı 

 

 

Uygulanan Se 

Dozu 

Karotenoid miktarı 

 (mg/g/taze yaprak) 

Kontrol (0) 1,14±0,01 

2 ppm 1,24±0,07 

4 ppm 1,00±0,02 

8 ppm 0,93±0,10 

16 ppm 0,89±0,02 

20 ppm 0,67±0,07 

 

 

 

 
 

Şekil 4.9 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulamalarının karotenoid miktarına etkisi (p<0.05) 

 

 

Ofis-95 çeşidinde kontrol ve 20 ppm selenyum uygulamaları 

karşılaştırıldıklarında, aralarındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(0,014749, p<0.05). Kontrolle; 2, 4, 8, 16 ve 20 ppm selenyum uygulamaları arasındaki 
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farklar önemli bulunmamıştır (p>0.05). 2 ppm ile 4, 8, 16 ve 20 ppm selenyum 

uygulamaları arasındaki farklar önemli bulunmuştur (p<0.05).  Karotenoid miktarında 

kontrole göre 20 ppm selenyum uygulamasında % 41,22 azalma meydana gelmiştir. 

 

 

4.2. Prolin Miktarı 

 

Selenyum uygulanan bitkilerde artan selenyum konsantrasyonuna bağlı olarak 

prolin birikimi de artış göstermiştir. Bütün selenyum uygulamaları kontrolden daha 

yüksek prolin birikimine sebep olmuştur (Şekil 4.9, Çizelge 4.6). 

 

Çizelge 4.6 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulaması sonucu prolin miktarı 

 

Uygulanan Se 

Dozu 

Prolin miktarı 

 (Ünite/mg/taze yaprak) 

Kontrol (0) 1,69±0,48 

2 ppm 6,07±0,63 

4 ppm 6,94±0,18 

8 ppm 12,03±0,24 

16 ppm 12,44±0,24 

20 ppm 21,60±0,48 

 

 
 

Şekil 4.10. Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulamaları sonucunda prolin birikimi (p<0.05) 
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Ofis-95 çeşidinde kontrol ile 2, 4, 8, 16 ve 20 ppm selenyum uygulamaları 

karşılaştırıldıklarında, aralarındaki farklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(0,002440, p<0.05). 2 ppm ile 4 ppm selenyum uygulamaları arasındaki fark önemli 

bulunmamıştır (p>0.05). 8 ppm ile 16 ppm selenyum uygulamaları karşılaştırıldığında, 

aralarındaki prolin birikim farkı istatiksel olarak önemli bulunmamıştır (p>0.05). Prolin 

miktarında 20 ppm selenyum uygulamasında kontrole göre yaklaşık 12 katlık bir artış 

gözlenmiştir. 

 

 

4.3. MDA Birikimi 

 

Selenyum uygulanan bitkilerde MDA birikimi de artış göstermiştir. Ancak 20 

ppm de kontrole göre artış gözlenirken diğer selenyum dozlarına karşı azalma meydana 

gelmiştir (Şekil 4.10, Çizelge 4.7).  

 

Çizelge 4.7 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulaması sonucu MDA miktarı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulanan Se 

Dozu 

MDA miktarı (μmol/g/taze yaprak) 

Kontrol (0) 1,10±0,09 

2 ppm 1,40±0,03 

4 ppm 1,54±0,05 

8 ppm 1,82±0,07 

16 ppm 2,51±0,11 

20 ppm 1,31±0,03 
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Şekil 4.11 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulamaları sonucunda MDA birikimi (p<0.05) 

 

 

 

Ofis-95 çeşidinde kontrol ile 4, 8 ve 16 ppm selenyum uygulamaları 

karşılaştırıldıklarında, aralarındaki farklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(0,0012118, p<0.05). MDA miktarında kontrole göre 16 ppm selenyum uygulamasında 

yaklaşık 2,5 katlık bir artış meydana gelirken, 20 ppm selenyum uygulamsında 16 

ppm’e göre % 48,01 azalma gözlenmiştir. 

 

 

4.4. Protein Miktarları 

 

Selenyum uygulanan bitkilerde selenyum dozu arttıkça protein miktarında 

azalmalar gözlenmiştir.  Ancak 2 ppm de kontrole göre artış meydana gelmiştir (Şekil 

4.11, Çizelge 4.8). 
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Çizelge 4.8 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulaması sonucu protein miktarı 

 

Uygulanan Se    

Dozu 

Protein miktarı (mg/g/taze yaprak) 

Kontrol (0) 22,28±0,22 

2 ppm 25,64±0,45 

4 ppm 21,05±0,16 

8 ppm 20,85±0,40 

16 ppm 17,34±0,15 

20 ppm 14,48±0,26 

 

 

 

 
 

Şekil 4.12 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulamalarının protein miktarına etkisi (p<0.05) 

 

 

Ofis-95 çeşidinde kontrol ile 2, 8, 16 ve 20 ppm selenyum uygulamaları 

karşılaştırıldıklarında, aralarındaki farklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(0,002371, p<0.05). Protein miktarında kontrole göre 20 ppm selenyum uygulamasında 

% 35 azalma gözlenmiştir. 
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4.5. Selenyum Stresinin Antioksidan Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi 

 

4.5.1. Katalaz’a ait bulgular 

 

Selenyum uygulanan bitkilerde kontrole göre artan selenyum dozlarında katalaz 

aktivitesinde artış meydana gelmiştir (Şekil 4.12, Çizelge 4.9). 

  

 

Çizelge 4.9 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulaması sonucu Katalaz Aktivitesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 4.13. Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulamalarının katalaz aktivitesi üzerine etkisi (p<0.05) 
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Uygulanan Se 

Dozu 

Katalaz Aktivitesi 

 (Ünite/mg/taze yaprak) 

Kontrol (0) 111,57±0,00 

2 ppm 124,41±8,31 

4 ppm 147,76±12,22 

8 ppm 169,11±3,38 

16 ppm 216,43±3,42 

20 ppm 233,40±0,00 
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Ofis-95 çeşidinde kontrol ile 4, 8, 16 ve 20 ppm selenyum uygulamaları 

karşılaştırıldıklarında, aralarındaki farklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(0,003433, p<0.05). Kontrolle, 2 ppm selenyum uygulamaları arasındaki fark önemli 

bulunmamıştır (p>0.05). 16 ppm ile 20 ppm arasındaki fark istatiksel olarak önemli 

bulunmamıştır (p>0.05). Katalaz aktivitesinde kontrole göre 20 ppm selenyum 

uygulamasında yaklaşık 2 katlık bir artış gözlenmiştir.  

 

 

4.5.2. Askorbat peroksidaz’ a ait bulgular 

 

Selenyum uygulanan bitkilerde selenyum dozu arttıkça kontrole göre askorbat 

peroksidaz aktivitesinde artış gözlenmiştir. (Şekil 4.13, Çizelge 4.10).  

 

Çizelge 4.10 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulaması sonucu Askorbat Peroksidaz Aktivitesi 

  

Uygulanan Se 

Dozu 

Askorbat Peroksidaz Aktivitesi 

(Ünite/mg/taze yaprak) 

Kontrol (0) 0,01±0,00 

2 ppm 0,13±0,00 

4 ppm 1,10±0,05 

8 ppm 1,46±0,00 

16 ppm 1,68±0,04 

20 ppm 2,22±0,09 

 

 

 
 

Şekil 4.14 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulamalarının askorbat peroksidaz aktivitesi üzerine etkisi 

(p<0.05) 
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Ofis-95 çeşidinde kontrol ile 4, 8, 16 ve 20 ppm selenyum uygulamaları 

karşılaştırıldıklarında, aralarındaki farklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(0,000338, p<0.05). Kontrolle, 2 ppm selenyum uygulamaları arasındaki fark önemli 

bulunmamıştır (p>0.05).  

 

 

4.5.3. Glutatyon redüktaz’a ait bulgular 

 

Selenyum uygulanan bitkilerde selenyum dozu arttıkça glutatyon redüktaz 

aktivitesinde artış gözlenmiştir. (Şekil 4.14,Çizelge 4.11). 

 

Çizelge 4.11 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulaması sonucu Glutatyon Redüktaz Aktivitesi 

 

Uygulanan Se  

Dozu 

Glutatyon Redüktaz Aktivitesi 

(Ünite/mg/taze yaprak) 

Kontrol (0) 15,00±0,49 

2 ppm 15,57±1,11 

4 ppm 18,55±1,35 

8 ppm 22,79±2,01 

16 ppm 24,97±0,87 

20 ppm 30,73±0,45 

 

 
 

Şekil 4.15. Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulamalarının glutatyon redüktaz aktivitesi üzerine etkisi 

(p<0.05) 
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Ofis-95 çeşidinde kontrol ile 8, 16 ve 20 ppm selenyum uygulamaları 

karşılaştırıldıklarında, aralarındaki farklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(0,000244, p<0.05). Kontrolle, 2 ve 4 ppm selenyum uygulamaları arasındaki farklar 

önemli bulunmamıştır (p>0.05). GR aktivitesinde kontrole göre yaklaşık 2 katlık bir 

artış meydana gelmiştir. 

 

 

4.5.4. Glutatyon S-transferaz’a ait bulgular 

 

Selenyum uygulanan bitkilerde selenyum dozu arttıkça glutatyon S-transferaz 

aktivitesinde artış gözlenmiştir (Şekil 4.15, Çizelge 4.12). 

 

Çizelge 4.12 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulaması sonucu GlutatyonS-Transferaz Aktivitesi 

 

Uygulanan Se  

Dozu 

Glutatyon S-Transferaz Aktivitesi 

(Ünite/mg/taze yaprak) 

Kontrol (0) 10,59±0,62 

2 ppm 14,12±0,64 

4 ppm 17,25±0,62 

8 ppm 20,89±0,65 

16 ppm 23,25±0,00 

20 ppm 33,53±0,64 
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Şekil 4.16. Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulamalarının glutatyon s-transferaz aktivitesi üzerine etkisi 

(p<0.05) 

 

 

Ofis-95 çeşidinde kontrol ile 2, 4, 8, 16 ve 20 ppm selenyum uygulamaları 

karşılaştırıldıklarında, aralarındaki farklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(0,003036, p<0.05). 8 ppm ile 16 ppm selenyum uygulamaları karşılaştırıldıklarında,  

aralarındaki farklar önemli bulunmamıştır (p>0.05). GST aktivitesinde kontrole göre 20 

ppm selenyum uygulamasında yaklaşık 2 katlık bir artış gözlenmiştir. 

 

 

4.5.5. Guaiacol peroksidaz’a ait bulgular 

 

Selenyum uygulanan bitkilerde selenyum dozu arttıkça guaiacol peroksidaz 

aktivitesindeki artış meydana gelmiştir (Şekil 4.16,Çizelge 4.13). 
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Çizelge 4.13 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulaması sonucu Guaicol Peroksidaz Aktivitesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 4.17Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulamalarının guaicol peroksidaz aktivitesi üzerine etkisi 

(p<0.05) 

 

 

Ofis-95 çeşidinde kontrol ile 2, 4, 8, 16 ve 20 ppm selenyum uygulamaları 

karşılaştırıldıklarında, aralarındaki farklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(0,000512, p<0.05). 4 ppm ile 2 ve 8 ppm selenyum uygulamaları karşılaştırıldıklarında,  

aralarındaki farklar önemli bulunmamıştır (p>0.05).  Guaicol peroksidaz aktivitesinde 

yaklaşık 30 katlık bir artış gözlenmiştir. 

 

 

 

 

 

Uygulanan Se  

Dozu 

Guaicol Peroksidaz Aktivitesi 

(Ünite/mg/taze yaprak) 

Kontrol (0) 0,17±0,01 

2 ppm 0,40±0,03 

4 ppm 0,48±0,02 

8 ppm 0,54±0,01 

16 ppm 0,84±0,02 

20 ppm 4,82±0,03 
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4.5.6. Süperoksit dismutaz’a ait bulgular 

 

Selenyum uygulanan bitkilerde süperoksit dismutaz aktivitesinde kontrole göre 

azalma meydana gelirken artan selenyum dozuna bağlı dalgalanmalar gözlenmiştir 

(Şekil 4.17,Çizelge 4.14). 

 

Çizelge 4.14 Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulaması sonucu SOD Aktivitesi 

 

Uygulanan Se 

Dozu 

Süperoksit Dismutaz Aktivitesi 

(Ünite/mg/taze yaprak) 

Kontrol (0) 63,58±1,75 

2 ppm 53,38±1,23 

4 ppm 52,64±0,68 

8 ppm 49,42±1,06 

16 ppm 56,03±3,78 

20 ppm 57,23±4,88 

 

 

 
 

Şekil 4.18. Ofis-95 çeşidinde selenyum uygulamalarının süperoksit dismutaz aktivitesi üzerine etkisi 

(p<0.05) 

 

 

Ofis-95 çeşidinde kontrol ile 8 ppm selenyum uygulamaları 

karşılaştırıldıklarında, aralarındaki farklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(0,011329, p<0.05). Kontrol ile 2, 4, 16 ve 20 ppm selenyum uygulamaları 
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karşılaştırıldıklarında,  aralarındaki farklar önemli bulunmamıştır (p>0.05). SOD 

aktivitesinde kontrole göre 20 ppm selenyum uygulamasında %9,86 azalma 

gözlenmiştir. 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Bu çalışmada Papaveraceae familyası P. somniferum L. türünün Ofis-95 

çeşidine artan dozlarda sodyum selenat (Na2SeO4) uygulaması yapılarak, yapraklarda 

antioksidan enzimlerin değişimine, bitkinin morfolojik ve fizyolojik karakterleri üzerine 

önemli seviyede etki ettiği gözlenmiştir. Düşük dozlardaki selenyum uygulamalarında 

ise kısmen iyileştirici etki gözlenmiştir. 

 

 

5.1. Selenyum Uygulamalarının Bitkinin Morfolojik ve Fizyolojik Karakterlerine 

       Etkisi 

 

 

Selenyum toksisitesinin haşhaş bitkisi üzerine etkilerini belirlemek için Ofis-95 

çeşidinde yaptığımız çalışmada 2, 4, 8, 16 ve 20 ppm selenyum uygulanması sonucunda 

bitki boy uzunluğu (Şekil 4.2), protein (Şekil 4.12), taze ve kuru ağırlık (Şekil 4.3, Şekil 

4.4) miktarlarında 2 ppm selenyum uygulamasında kontrole göre artış gözlenirken artan 

selenyum dozlarında ise azalma gözlenmiştir.  En fazla azalma 16 ve 20 ppm selenyum 

uygulanan bitkilerde belirlenmiştir ancak selenyumun olumsuz etkisi 4ppm den itibaren 

görülmeye başlanmıştır.  

Selenyumun düşük konsantrasyonlarının bitki gelişimine ve bitkinin 

antioksidatif kapasitesini artırmak suretiyle strese olan dayanımını artırdığı belirtilmiştir 

(Xue ve Hartikainen 2000, Kong ve ark., 2005). Dolayısıyla 2 ppm dozunun haşhaş 

bitkisinde büyümeyi teşvik edici olduğu düşünülmektedir.  Selenyumun düşük dozlarda 

metabolik işlevler, ağır metal stresi ve radyasyon sonucu üretilen oksijen radikallerinin 

neden olduğu oksidatif strese karşı bitkileri koruma ve onların oksidatif kapasitesini 

arttırmasına rağmen yüksek miktarda selenyumun toksik etki oluşturduğu ve 

peroksidasyonu yükseltmesinden dolayı bitki gelişimini sağlayan parametrelerde düşüşe 

sebep olduğu ifade edilmiştir (Hartikainen ve ark., 2000, Xue ve ark., 2001, Seppanen 

ve ark., 2003, Turakainen ve ark., 2004). 16 ve 20 ppm Se uygulamaları haşhaş 

bitkisinde büyüme ve gelişme üzerinde olumsuz etki yarattığı gözlenmiştir.  
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Ağır metal stresinin bitkide oluşturduğu etkilerden birisi de senensensi teşvik 

etmek veya protein sentezini engellemek yoluyla bitkinin protein içeriğini azaltmaktır. 

Selenyum türevlerinin sistein ve metionin aminoasitlerinde kükürtün yerine geçmesi ile 

normal biyokimyasal olayların bozulmasına neden olduğunu, protein sentezini olumsuz 

etkilediğini ve bitki büyümesinde yavaşlamaya hatta ölümlere neden olduğunu 

belirtilmiştir (Terry ve ark., 2000). Buna bağlı olarak bu çalışmada selenyumun 4, 8, 16 

ve 20 ppm uygulamaları haşhaş bitkisinde protein miktarı ve taze ağırlıktaki azalma 

organik madde miktarında azalmaya bu da bitki boy uzunluğunda düşüşlere sebep 

olmuştur.  

Yaptığımız çalışmada artan selenyum dozlarında yaprak dokusunda biriken 

selenyum miktarının kontrole göre yaklaşık 70 kat arttığı gözlenmiştir. Selenatın 

köklerden alınımı ve bitkide dağılımı selenite göre çok daha hızlı olduğu belirlenmiştir. 

Bitkide selenat birikiminin selenitten 10 kat daha fazla olduğunu bildirmişlerdir (Cartes 

ve ark., 2005a). Bunun nedeninin kimyasal yönden sülfat iyonlarına benzeyen selenatın 

sülfat taşıyıcıları aracılığıyla aktif olarak köklere ve sonrada hızlıca sürgünlere 

taşınmasına dayandığı bulunmuştur. Selenitin alım mekanizması tam olarak 

bilinmemekle birlikte pasif olarak alındığı, ayrıca bitkilerin selenometiyonin gibi 

organik formdaki selenyumu da aktif olarak alabildiği ve selenyumun köklerden 

sürgünlere ksilem aracılığıyla taşındığı bildirilmiştir (Terry ve ark., 2000). 

Halilova (2004), selenyum miktarı fazla olan topraklarda yetişen bitkilerde 

selenyum miktarının fazla olduğunu ve bitkinin yapraklarında kloroz, nekroz 

görüldüğünü belirtmiştir. Simojoki ve ark., (2003) marul, Djanaguiraman ve ark., 

(2004a) Glycine max L., Chen (2008c) Spirulina platensis alg’inde, Kurkova ve ark., 

(2008) arpa, Molnárová ve ark., (2009) monokotiledon ve dikotiledon bazı tahıllarda, 

Ayçetin (2011) fasulye, Irmak ve Semercioğlu (2012) bazı buğday çeşitlerinde 

yaptıkları çalışmalarda selenyum dozlarına bağlı olarak bitkideki selenyum birkiminin 

arttığına buna bağlı sararma, kıvrılma belirtilerinin arttığını ve bitki boy uzunluğunun 

azaldığını belirtmişlerdir. Bizim çalışmamızda olduğu gibi artan selenyum dozlarında 

bitkide selenyum birikiminin artmasına bağlı olarakda sararmalar, kıvrılmalar ve 

bodurlaşmalar artmıştır (Şekil 4.1). Benzer sonuçlar Gökbulut (2010) tarafından 

buğdayda yapılan çalışmada da gösterilmiştir. 
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Hartikainen ve ark., (2000) Lolium perene, Xue ve ark., (2001) Lactuva sativa, 

Harmankaya (2009) ekmeklik buğday ve makarnalık buğday çeşitlerinde, Molnárová ve 

ark., (2009) monokotiledon ve dikotiledon bazı tahıllarda,  Saffaryazdı ve ark., (2012) 

ıspanak bitkisinde yaptıkları çalışmalarda yaş ve kuru ağırlığın düşük selenyum 

dozlarında arttığını, yüksek selenyum dozlarında ise azaldığını bildirmişlerdir. 

Özdemir (2008) yaptığı çalışmada çeşitli buğday genotiplerinde selenyum 

birikimi ve bitkilerde abiyotik stres koşullarına karşı selenyumun koruyucu etkisini 

araştırmıştır. Artan selenyum dozlarında selenyum birikimi artarken kuru madde 

miktarının azaldığı ve selenyumun bitki büyümesine etki etmediğini bildirilmiştir. 

Bizim çalışmamızda ise 2 ppm selenyum dozunun haşhaş bitkisinde bitki büyümesini 

olumlu etkilediği gözlenmiş ancak artan dozlarda selenyumun büyüme üzerine olumsuz 

etkileri gözlenmiştir. 

 Skarpa ve ark., (2011) yaptığı çalışmada, tarla koşullarında 2008 ve 2009 

yıllarında haşhaş yapraklarına selenyum uygulanması ile haşhaş bitkisinin tohum verimi 

ve kalitesi üzerine etkisini araştırmışlardır. Büyüme sonunda selenyum uygulamasının 

tohum verimini %11,5 azalttığı gözlenirken haşhaş tohumunda selenyum içeriğinde 

artış gözlenmiştir. Ayrıca çiçeklenme sonrası selenyum uygulamasının verimi 

düşürdüğü belirtilmiştir. Durukan (2011) Papaver somniferum L. çeşitlerinin su stresi, 

Kılınç (2011) Papaver somniferum L. çeşitlerinde tuz stresi uygulaması yapılmış ve 

genel olarak protein miktarlarında azalma gözlenmiştir. 

Portulaca oleracea Linn. bitkisinin köklerinden selenyum alımı ve birikimi 

araştırılmış ve selenyum birikimi en fazla yapraklar > saplar >kök olarak bildirilmiştir. 

Bitkinin topraktaki selenyum konsantrasyonu artışı bitki büyüme oranı, yaprak 

yenilemesi, yaprak sayısı, kök sayısı ve kök uzunluğunda azalma tespit edilmiştir ( 

Prabha ve ark., 2013). 

 

 

5.2. Selenyum Uygulamasının Fotosentetik Pigmentlere Etkisi 

 

Ağır metaller bitki dokularında aşırı biriktiği zaman canlılıkla ilgili çeşitli 

büyüme fonksiyonlarını değiştirebilir. Bunlara ek olarak mineral beslenme, 

transpirasyon, fotosentez, enzim aktivitesi, nükleik asit yapısı, klorofil biyosentezi ve 
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çimlenme gibi bitkinin birçok canlılık olaylarının değişmesine sebep olur (Yıldız ve 

Aksu, 2005).  

Stres faktörlerinin bitkiler üzerine etkilerini anlamak için başvurulan yollardan 

biri de organizmada klorofil ve karotenoid içeriğinin belirlenmesidir. Çalışmamızda 2 

ppm selenyum uygulamasında klorofil-a, klorofil-b, toplam klorofil ve karotenoid 

miktarlarında kontrole göre artış meydana gelirken artan dozlarda azalma gözlenmiştir. 

20 ppm selenyum uygulanan bitkilerde klorofil ve karotenoid miktarları büyük ölçüde 

azalmıştır (Şekil 4.6, Şekil 4.7, Şekil 4.8, Şekil 4.9). 2 ppm de ki artışın sebebi 

fotosentetik pigmentlerin biyosentezinin artmasından kaynaklandığı belirtilmiştir 

(Pennanen ve ark., 2002). Artan dozlarda pigmentlerdeki azalmanın sebebi ise klorofil 

sentezinden sorumlu olan enzimlerin stres sonucu fonksiyonlarını yitirmeleridir. Ağır 

metal stresine bağlı olarak klorofil içeriğinde görülen azalma, klorofil biyosentezinde 

görev alan enzimlerin ağır metaller tarafından engellenmesinin bir sonucu olabilir 

(Zengin ve Munzuroglu, 2005). Fotosentetik pigmentlerden birisi olan karotenoidler ise, 

ışığın absorblanmasında yardımcı pigment olmalarının yanı sıra yıkıcı fotooksidan 

zararlara karşı klorofillerin korunmasında da görev almaktadır. Bitkilerde önemli 

antioksidan rol oynayan karotenoitler fotosentez sırasında oluşan ROT’un oluşumunu 

önlemeye yardımcı olurlar. Bu sebepten dolayı diğer fotosentetik pigmentlere göre artan 

selenyum dozlarında azalma daha azdır. Daha önce ağırmetaller (çinko, kadmium ve 

bakır vs.) üzerine yapılan çalışmalar klorofil miktarında azalmanın olduğunu ve 

klorozisi artırdığı yönündedir (Bouyoucos, 1951; Vivek ve ark., 2001).  

Hartikainen ve ark., (2000) Lolium perene bitkisinde, Khattab (2004) roka, 

Djanaguiraman (2005b) soya, Chen (2008c) Spirulina platensis alg’inde, Molnárová ve 

ark., (2009) monokotiledon ve dikotiledon bazı tahıllarda, Yao ve ark., (2009) kuraklık 

stresi altındaki buğday fidelerinde, Gökbulut (2010) buğday çeşitlerinde, Schiavon 

(2012) Ulva sp. algin de yaptıkları çalışmalarda düşük selenyum dozlarında fotosentetik 

pigment içeriklerinde artış, yüksek selenyum dozlarında ise azalma olduğunu ifade 

etmişlerdir. Yaptığımız çalışmada elde edilen bulgular araştırıcıların sonuçları ile de 

desteklenmektedir. 

Soya (Glycine max L. Merr.) bitkisi ile tarlada yapılan çalışmada, selenat 

şeklinde 10 mg Se/L yapraklara spreyle uygulanmış ve selenyumlu bitkide elektron 

taşıma sisteminde (ETS) azalma gözlenmiş buna bağlı olarakda selenyumun bitkide boy 
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uzunluğunun azalmasına, yaprak uçlarının kurumasına ve sararmalara neden olduğu 

böylece fotosentetik pigmentlerde azalmaya neden olduğu belirtilmiştir ( 

Djanaguiraman ve ark., 2004a).  

Sonuç olarak yayınlanan birçok çalışma selenyum dozlarının artışına bağlı 

olarak bitkilerde klorofil ve karotenoid miktarlarının azaldığını göstermiştir. Aynı 

zamanda selenyum konsantrasyonu arttıkça bitkinin yapraklarında kıvrılma, renk 

farklılıkları ve özellikle yaprakların uç kısımlarında sararma, ileri seviyede ise tamamen 

kloroz görülmüştür. Bunun sebebi klorofil biyosentezinin negatif olarak etkilenmesi 

olabilir.  

 

 

5.3. Prolin 

 

Selenyum uygulanan bitkilerde selenyum dozu arttıkça prolin birikimi de artış 

göstermiştir (Şekil 4.10). Ofis-95 çeşidinde artan selenyum dozu sonucunda prolin 

birikimi kontrol gruplarına göre farklılık göstermiştir. Prolin osmoregülasyon, 

enzimlerin korunması, protein sentez sisteminin dengelenmesi ve hücre içi asitliğin 

düzenlenmesi gibi birçok olayda önemli roller üstlenir. Bunun nedeni stres altındaki 

bitkilerde hücre ve dokuların zarar görmesini önlemek amacıyla bitki tarafından 

salgılanan organik bileşik olmasından kaynaklanıyor olmasıdır (Chen, 2003b). 

 Khattab (2004) roka, Djanaguiraman ve ark., (2005b) soya bitkisinde,  Çakır 

(2007) arpa, Yılmaz (2006), Gökbulut  (2010) buğday bitkisinde yaptıkları çalışmalarda 

prolin miktarının arttığını ifade etmişlerdir. 

Sonuç olarak; selenyum uygulamaları kontrole göre daha yüksek prolin 

birikimine sebep olmuş ve farkları istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Prolinin 

artışı bitkilerde selenyum dozlarına bağlı bir stres durumunun olabileceğini işaret 

etmektedir. 
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5.4. Malondialdehit 

 

Stres faktörlerinin membran lipid peroksidasyonuna etkisini belirlemek için 

MDA miktarı tayin edilmiştir. Selenyum uygulanan bitkilerde selenyum uygulamaları 

arttıkça MDA birikimi de artış göstermiştir (Şekil 4.11). Farklı olarak 20 ppm selenyum 

uygulamaları MDA birikiminin azalmasına sebep olmuştur. Bu durum bitkilerin artan 

selenyum uygulamalarına bağlı olarak membran hasarlarının arttığını göstermektedir. 

Çünkü yüksek seviyede MDA birikimi aşırı lipid peroksidasyonunu göstermektedir. 

Lipid peroksidasyonu çok iyi tanımlanmış bir hücresel hasar mekanizması olup doku ve 

hücrelerde oksidatif stresin bir indikatörü olarak kullanılmaktadır (Taulavuori ve ark., 

2001). 

Hartikainen ve ark., (2000) Lolium perene bitkisinde, Khattab (2004) roka, 

Djanaguiraman (2005b) soya, Çakır (2007) arpa, Chen (2008c) Spirulina platensis 

alg’inde, Gökbulut (2010) buğday çeşitlerinde yaptıkları çalışmalarda MDA birikiminin 

arttığını bildirmişlerdir. 

Phaseolus vulgaris bitkisin de yapılan çalışmada MDA aktivitesinin arttığı rapor 

edilmiştir (Terzi ve ark., 2010). Sonuç olarak; selenyumun düşük seviyeleri bitkide lipit 

peroksidasyonunu önlerken selenyumun toksik dozları lipit peroksidasyonunu 

uyarmaktadır ve böylece hücresel hasarlara neden olmaktadır. Bu durum reaktif oksijen 

türlerinin ve toksik iyonların selenyum stresi altında hücrelerde birikerek membran 

üzerine olumsuz etkileri olduğunun bir göstergesidir. 

 

 

5.5. Selenyumun Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi 

 

Bitkiler toksik maddelerin etkisinden kurtulmak için çeşitli direnç 

mekanizmaları gerçekleştirebilir veya toksik maddeleri detoksifiye edebilirler. Bundan 

dolayı çeşitli fizyolojik veya biyokimyasal yolları kullanabilirler. Antioksidan enzim 

aktivitesinin artması bunlardan biridir. Stres faktörlerinin antioksidan enzimler üzerine 

etkisini incelediğimizde katalaz (Şekil 4.13), askorbat peroksidaz (Şekil 4.14), glutatyon 

redüktaz (Şekil 4.15), glutatyon s-transferaz (Şekil 4.16), guaicol peroksidaz (Şekil 
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4.17) ve süperoksit dismutaz (Şekil 4.18) enzim aktivitelerinin artan selenyum 

dozlarında strese bağlı olarak arttığı gözlenmiştir.  

Hartikainen ve ark., (2000) Lolium perene bitkisinde, Khattab (2004) roka, 

Djanaguiraman (2005b) soya, Montillet ve ark. (2005) Lettuca, Çakır (2007) arpa, Chen 

(2008c) Spirulina platensis alg’inde, Yao ve ark., (2009) kuraklık stresi altındaki 

buğday fidelerinde, Gökbulut (2010) buğday çeşitlerinde, Schiavon (2012) Ulva sp. 

alginde, Habıbı (2013) kavun, Keling ve ark., 2013 tuz stresi altındaki kavun fidelerinde 

yaptıkları çalışmalarda antioksidan enzim aktivitelerinde artışlar bildirmişlerdir. 

Koyuncu (2010) Papaver cinsi Oxytona seksiyonuna ait üç türde (Papaver 

pseudo-orientale, Papaver orientale ve Papaver bracteatum) ısı şoku uygulamasında,  

Kılınç (2011) Papaver somniferum L. çeşitlerinde yapılan su stresi çalışmasında, 

Durukan (2011) Papaver somniferum L. çeşitlerinde yapılan tuz stresi çalışmasında 

CAT, POD ve APX enzim aktivitelerinde artış olduğunu bildirmişlerdir. Gürkök (2013) 

Metil jasmonat indüklemesi sonucunda oluşan streste Papaver somniferum L.Ofis 95 

çeşidinde bazı zaman dilimlerinde katalaz enzimine ait transkriptlerde azalma meydana 

geldiğini belirtmiştir.  

Yapmış olduğumuz çalışmada Papaver somniferum L. Ofis-95 çeşidinde 

selenyum stresi altında oluşan APX, CAT, GR, GST, GPX ve SOD gibi antioksidan 

enzim aktivitelerinin incelenmesi kapsayan ilk çalışma olması yönünden oldukça önem 

taşımaktadır. Türkiye’de kontrollü olarak ekimi yapılan ve ekonomik değeri yüksek 

olan haşhaş bitkisinde incelenmesinin, bu alanda yeterli çalışma olmadığı da göz önüne 

alınırsa, literatüre önemli bir katkıda bulunacağı düşünülmektedir.  
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