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Bu çalışmada, ıspanakta kadmiyum toksisitesine bağlı oksidatif stres üzerine
potasyumun etkisi su kültüründe test edilmiştir. Bitkiler kontrollü iklim koşullarında
değişik potasyum (50, 250 ve 2000 µM) ve kadmiyum (0 ve 20 µM) dozları altında
yetiştirilmiştir. Kadmiyum uygulaması yeşil aksam ve kök kuru madde üretimini
önemli oranda azaltmıştır. Potasyum uygulaması hem yeşil aksam hem de köklerde
kadmiyum konsatrasyonunu azaltmıştır. Kadmiyum uygulaması hem yeşil aksam
hem de köklerde lipid peroksidasyonu arttırmıştır. Potasyumun yeterli düzeyde
uygulanması lipid peroksidasyonu üzerinde azaltıcı etkide bulunmuştur. Kadmiyum
uygulaması altında artan potasyum beslenmesi hem askorbik asit hem de SHbileşiklerinin azalmasına neden olmuştur. Potasyum ve kadmiyum uygulamaları
altında süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) aktivitelerindeki değişim benzer
olmuştur. İlgili enzimlerin aktivitelerinde 2000 µM potasyum uygulaması altında, 20
µM kadmiyum uygulamasıyla belirgin bir yükselmeye yol açmıştır. Askorbat
perokidaz (APX) aktivitesi kadmiyum uygulaması altında artan potasyum
beslenmesiyle birlikte önemli ölçüde yükselmiştir Artan potasyum beslenmesi
glutatyon redüktaz (GR) aktivitesisinin kadmiyum uygulaması altında hafif düzeyde
yükselmesine neden olmuştur. Kadmiyum uygulaması tüm potasyum dozlarında
guaiakol peroksidaz (GPX) aktivitesinin artmasına neden olmuştur. GPX aktivitesi,
hem kadmiyum uygulamasının olmadığı hem de 20 µM cadmium uygulandığı
koşullarda artan potasyum beslenmesiyle birlikte azalmalar göstermiştir.
Sonuçlar, potasyum beslenmesinin iyileştirilmesinin, ıspanak bitkisini
kadmiyum toksisitesine bağlı oksidatif strese karşı korumada, özellikle de hidrojen
peroksit ve lipid peroksidasyonunun azaltılmasında kritik bir rol oynadığını
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Potasyum, Kadmiyum, Ispanak, Antiokitatif enzimler,Lipid
peroksidasyonu.
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EFFECT OF POTASSIUM NUTRITION ON THE CADMIUM TOXICITYINDUCED OXIDATIVE STRESS IN SPINACH
Burcu UYSAL
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: Assoc. Prof. Dr. Selim EKER
: Prof. Dr. Zülküf KAYA
: Asst. Prof. Dr. Sema KARANLIK
In this study, the effect of potassium on the cadmium-induced oxidative stress
in spinach was tested under hydroponic culture. Plants were grown under controlled
climatic conditions at various potassium (50, 250 and 2000 µM) and cadmium (0 and
20 µM Cd) supplies. Cadmium treatment significantly reduced shoots and root dry
matter production. Potassium application decreased cadmium concentration both in
shoot and root. Cadmium application increased lipid peroxidation both in shoot and
root. Sufficient amount of potassium application has a reducing effect on lipid
peroxidation. The increased potassium nutrition at cadmium treatment decreased
both ascorbic acid and SH-compounds. Superoxide dismutase (SOD) and catalase
(CAT) activities have a similar change at potassium and cadmium treatments. The 20
µM cadmium application revealed a significant increase on related enzyme activities
in 2000 µM potassium treatment. The ascorbate peroxidase (APX) activity in
cadmium treatment markedly increased with increasing potassium nutrition. The
increasing potassium nutrition slightly increased glutathione reductase (GR) activity
at cadmium treatment. Cadmium application caused increases in guaiacol peroxidase
(GPX) activity at all potassium doses. The GPX activity showed decreases at
treatment without cadmium and 20 µM application coupled with increasing
potassium nutrition
Results revealed that, enhancing potassium nutrition has a crucial role in
protection of spinach against cadmium toxicity-induced oxidative stress, particularly
by decreasing of hydrogen peroxide and lipid peroxidation.
Key words: Potassium, Cadmium, Spinach, Antioxidative enzymes, Lipid
peroxidation
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1. GİRİŞ

Son yıllarda, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan ağır
metallere bağlı çevre kirliliği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle de, bakır (Cu), kadmiyum (Cd), kurşun (Pb) ve civa (Hg) gibi metallerin
üretiminin yüksekliğinin önemli boyutlarda olduğu bildirilmiştir (Pinto ve ark.,
2004). İlgili ağır metallerden Cd, son yıllarda artan bir şekilde araştırmalara konu
olmuştur. Kadmiyum içeren fosforlu gübrelerin yoğun ve sürekli bir şekilde
kullanımı topraklarda kadmiyum

birikimine

yol açmaktadır.

Kadmiyumun

topraklardaki yüksek konsantrasyonlarına bağlı olarak bitkilerde de kadmiyum
birikimi olabilmektedir. Bitkilerdeki söz konusu kadmiyum birikimi besin zinciri
yoluyla insan sağlığını olumsuz şekilde etkileyebilmektedir (Wagner, 1993).
Kadmiyum hayvanlar üzerinde de olumsuz etkide bulunmaktadır (Degreave, 1981;
Bhattacharya ve Chaudhuri, 1995).
Toksik bir ağır metal olan Cd bitki kökleri tarafından kolayca alınabilmekte
ve yeşil aksama taşınabilmektedir (Marschner, 1983; Sanita di Toppi ve Gabbrielli,
1999). Bitkilerde kadmiyum birikimi biyokimyasal ve fizyolojik işlemlerde sorunlara
yol açmakta ve bunun sonucunda bitki büyümesi ve morfolojisi olumsuz şekilde
etkilenmektedir (Sgherri ve ark., 2002). Araştırmalar kadmiyumun, tohum
çimlenmesini (Thamayanthi ve ark., 2011) ve bitki büyümesini engellediğini (Greger
ve ark., 1991; Sandalio ve ark., 2001; Öztürk ve ark., 2003; Köleli ve ark., 2004)
ortaya koymuştur. Bitkilerde kadmiyum birikimine bağlı olarak, fotosentezde
(Stobart ve ark., 1985; Ciscato ve ark., 1999; Dunand ve ark., 2002; Chen ve ark.,
2011) besin dağılımında (Wang, 1987; Yang ve ark., 1996; Jiang ve ark., 2004; AbuMuriefah, 2008) ve bitki-su ilişkilerinde (Barcelo ve Poschenrieder, 1990)
problemler ortaya çıktığı ve bu durumun gözle görülebilir zararlanma belirtilerine,
örneğin sararma, büyümede gerileme, kök uçlarında kahverengileşme ve ölümlere
neden olduğu bildirilmiştir (Drazkiewiczve ark., 2003; Hsu ve Kao, 2007; Anjumve
ark., 2008). Bitkilerde kadmiyum toksisitesinin özellikle de Kalvin döngüsüne ve
klorofil biyosentezine katılan fotosentetik enzimlerin aktivitesini engelleyerek
fotosentetik proseslerin olumsuz şekilde etkilenmesine yol açtığı bildirilmiştir (Van

1

1. GİRİŞ

Burcu UYSAL

Assche ve Clijsters, 1990). Aynı zamanda, kadmiyumun bitkilerde azot (Boussama
ve ark., 1999; Kumar ve Dubey, 1999) ve kükürt metabolizmasıyla (Lee ve Leustek,
1999) ilgili enzimlerin aktivitelerini de etkilediği bildirilmiştir. Kadmiyuma bağlı
olarak aktive edilen nitrat ve sülfat asimilasyon yollarının fito-şelatin üretiminin
artışında önemli bir rol oynadığı belirtilmiştir (Astolfi ve ark., 2004).
Araştırmalar kadmiyumun, bitkilerde aktif oksijen türevlerinin üretimine de
yol açtığını göstermiştir (Hendry ve ark., 1992; Foyer ve ark., 1997). Bununla
birlikte, kadmiyum bitkilerde fizyolojik olaylarda sorunlara yol açarak toksik oksijen
radikallerini artırma ve lipid peroksidasyona yol açma gibi dolaylı mekanizmalarla
oksidatif strese neden olmaktadır (Shaw, 1995; Gallego ve ark., 1996; Chaoui ve
ark., 1997; Sanita di Toppi ve Gabrielli, 1999; Montillet ve ark., 2004; Tiryakioğlu
ve ark., 2006; Sharma ve Dietz, 2009). Bitkiler oksidatif strese karşı savunmada,
glutatyon ve askorbik asit gibi antioksidant moleküller ile katalaz, askorbat
peroksidaz, glutatyon redüktaz, glutatyon S-transferaz ve guaiakol peroksidaz gibi
çok sayıda enzimler sentezlerler.
Kadmiyum birikiminin yumru köke sahip ve yaprağı yenen sebzelerde diğer
bitki türlerine göre daha yüksek olduğu bilinmektedir. Buna göre, salatalık, ıspanak,
kereviz ve lahananın yüksek düzeyde; mısır, fasulye ve bezelyenin ise düşük
düzeyde Cd biriktirme yeteneğine sahip olduğu bildirilmiştir (Davis ve CaltonSmith, 1980). Bitkilerde en yüksek kadmiyum birikiminin marul, ıspanak ve kırmızı
turpta olduğu bulunurken (Giordano ve Mays, 1977), başka bir çalışmada ise
birikimin marul, kırmızı turp, pancar ve ıspanak şeklinde olduğu bildirilmiştir
(Shariat ve Farshi, 1997).
Ispanak, iki yıllık, kazayaklılar (Chenopodiaceae) familyasına ait bir bitkidir.
Kökeninin Asya olduğu, Kafkasya yoluyla Batıya geçtiği ve Türkiye’ye Afrika’dan
geldiği bildirilmektedir. Ispanak, kışı yumuşak geçen yerlerde iyi yetişir. Gevşek
bünyeli, tınlı-killi topraklar ıspanak tarımı için uygundur. Ispanak toprak asitliğine
karşı hassastır ve pH’nın 6.0-7.0 düzeyinde bulunmasını ister (Kütevin ve Türkeş,
1994).
Bitkilerdeki kadmiyum birikimi ile bitkilerin beslenme düzeyleri arasında
önemli ilişkiler olduğu bulunmuştur (Turner, 1973; Haghiri, 1974; Jarvis ve ark.,
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1976; Wallace, 1982; Cataldo ve ark., 1983; Thys ve ark., 1991; Pankovic ve ark.,
2000; Tlustos ve ark., 2006; Matusik ve ark., 2008; Liu ve ark., 2008). Araştırmalar,
bitkilerin potasyum beslenme düzeyi ile de değişik çevresel stress faktörlerden
etkilenme derecesi arasında ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda,
tuzluluğa bağlı oksidatif stresin azaltılmasında potasyum beslenmesinin önemli
olduğu

bulunmuştur

(Shen

ve

ark.,

2000). Çeltikte demir

toksisitesinin

azaltılmasında potasyum uygulamalarının olumlu etkide bulunduğu bildirilmiştir (Li
ve ark., 20001). Potasyum uygulamasıyla patatesin soğuk stresinden daha az
etkilendiği tespit edilmiştir (Grewal ve Singh, 1980). Kuraklığa bağlı verim
kayıplarının azaltılmasında da potasyum beslenmesi kritik bir role sahip olmuştur
(Abd El-Hadi ve ark., 1997). Potasyum beslenmesinin iyileşmesiyle yüksek ışık
intensitesine bağlı fotooksitadif zararlanmanın azaldığı bildirilmiştir (Marschner ve
Çakmak, 1989). Son yıllarda yapılan çalışmalarla, bitkilerin potasyum beslenmesi ile
kadmiyum birikimi / toksisitesi arasında ilişkiler olduğu ve potasyum beslenmesinin
iyileştirilmesi – arttırılması ile kadmiyuma bağlı zararlanmanın, özellikle de oksidatif
zararlanmanın azaltılabildiği bildirilmiştir (Umar ve ark., 2008).
Bu tez çalışmasıyla, literatürde çok az incelenmiş olan, Cd toksisitesi x K
beslenmesi ilişkileri su kültürü koşullarında oksidatif stres açısından yaprağı
tüketilen bir sebzede, ıspanakta (Spineciae oleracea L.) araştırılmıştır.
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

2.1. Toprakta ve Bitkide Kadmiyum

Ağır metallere bağlı çevre kirlenmesi 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın
başlarında madencilik ve endüstriyel aktivitelerle birlikte artmaya başlamış ve
problemin boyutu günümüzde daha da önemli bir noktaya gelmiştir. Bakır (Cu),
Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb) ve Civa (Hg) gibi metallerin üretimi önemli
boyutlardadır (Pinto ve ark., 2004). Söz konusu ağır metallerden Cd, son yıllarda
giderek artan bir şekilde araştırmalara konu olmuştur. Özellikle de toprak ve
bitkilerde kadmiyumun birikimi ve kadmiyumun insan sağlığına olan olumsuz
etkileri

öncelikli

araştırma

konuları

içerisindedir.

Kadmiyumun

yüksek

konsantrasyonları bitki, hayvan ve insanlara toksik etki göstermektedir (Marschner,
1995). Topraklardaki Cd düzeyi doğal koşullarda çok düşük düzeylerdedir. Ancak,
çeşitli antropojenik kaynaklar yoluyla toprağa Cd girişi olabilmektedir. Endüstriyel
emisyonlar, belirli düzeyde Cd içeren sulama sularının kullanımı, kanalizasyon
atıklarının tarım arazilerine uygulanması ve gübre kullanımı, toprakların Cd
içeriğinde artışa yol açmaktadır. Toprağa ulaşan kadmiyumun % 54-58’I fosforlu
gübrelerden, % 39-41’i atmosferik depolanmadan, % 2-5’i ise atık çamur ve çiftlik
gübresi uygulamalarından kaynaklanmaktadır (Yost ve Miles, 1979). Arıtma
çamurunun toprağa karıştırılabilmesi için Cd sınır değerinin 10 ppm’in altına
indirilmesi gerekmektedir (Özbek ve ark., 1995). Toprakların gübreleme yoluyla
Cd konsantrasyonunun yükselmesinde özellikle fosforlu gübreler etkili olmaktadır.
Fosforlu gübre üretiminde kullanılan ham fosfat kayalarında bulunan Cd’un % 7080’i gübre yapımında kullanılan ürünlere geçmektedir (Gorecki, 2004). Çeşitli
ülkelerde çıkartılan kaya fosfatların Cd konsantrasyonları 0.3-84 mg kg-1 arasında
dağılım göstermektedir (Mengel ve Kirkby, 1987). Yoğun ve sürekli olarak Cd
içeren fosforlu gübrelerin kullanılması zamanla topraklarda Cd’un birikimine neden
olmaktadır. Söz konusu alanlarda yetiştirilen ürünlerde de Cd konsantrasyonları
yüksek çıkabilmektedir. Nitekim, uzun yıllar buğday üretimi yapılan alanlardaki
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buğdayların tane Cd düzeylerinin 1910 yılında 5-25 ppb iken 1970 yılında bu
değerin 56-76 ppb düzeyine ulaştığı bildirilmiştir (Anderson ve Bingefors, 1985).
Tarım toprakları için müsaade edilebilir Cd konsantrasyonu 3 mg kg-1 olup,
normalde

0,1

mg

kg-1

düzeyindedir

(Alloway,

1995).

Yapılan

tarama

çalışmalarıyla, dünya tarım topraklarının ortalama Cd konsantrasyonunun 0,53 mg
kg-1 olduğu ve söz konusu Cd kondantrasyonunun 0,01-2,7 mg kg-1 arasında
değiştiği ortaya konmuştur (Kabata-Pendias ve Pendias, 1992). Çin’deki tarım
topraklarının % 20’sinin (2.48x107 hm2) ağır metallerce kirlenmiş olduğu ve bunun
1.3x105 hm2’sinden fazlasının da Cd’la ilişkili olduğu bildirilmiştir (Gu ve Zhou,
2002; Du, 2005).
Topraktaki yüksek miktardaki kadmiyum varlığı, bitkilerde büyümede,
özellikle de kök büyümesinde gerilemelere (Weigel ve Jager, 1980) ve de mineral
beslenmede ve karbonhidrat metabolizmasında düzensizliklere (Moya ve ark.,
1993) yol açmaktadır. Kadmiyuma bağlı büyümedeki gerileme, fotosentez olayı ve
klorofil içeriğindeki azalmadan dolayı karbon fiksasyonunun engellenmesine bağlı
olarak açıklanabilir (Hassan ve ark., 2005).
Bitkilerde kadmiyum birikimiyle ilgili çoğu önemli çalışmalar özellikle de
tahıllar üzerine, örneğin; çeltik, buğday ve mısır üzerine yoğunlaşırken (Yu ve ark.,
2006; Amar ve ark., 2007; Wang ve ark., 2007); sebzelerde Cd birikimiyle ilgili
daha az çalışma yapıldığı bildirilmiştir. Ancak son yıllarda, yaprağı tüketilen
sebzelerde Cd birikimi konusuna özel bir önem verilmeye başlanmıştır. Kadmiyum
birikiminin yumru köke sahip ve yaprağı yenen sebzelerde diğer bitki türlerine göre
daha yüksek olduğu bilinmektedir. Davis ve Calton-Smith (1980) tarafından
bildirildiğine göre, salatalık, ıspanak, kereviz ve lahana yüksek düzeyde; mısır,
fasulye ve bezelye ise düşük düzeyde Cd biriktirme yeteneğine sahiptir. Alloway
(1995)’e göre, dokularında 3 ppm’den fazla Cd içeren bitkilerin düzenli olarak
tüketilmesi sonucu, insanlarda Cd’un zararlı etkileri görülmektedir. İnsanlara
kadmiyum alımının-geçişinin % 70’ten fazlasının sebzeler yoluyla olduğu
bildirilmiştir (Ryan ve ark., 1982). Kadmiyuma bağlı olarak insanlarda yoğun bir
şekilde görülen sağlık problemlerinin başında akciğer, karaciğer, böbrek
rahatsızlıkları, görme bozukluğu, kansızlık ve yüksek tansiyon gelmektedir. Dünya

6

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Burcu UYSAL

sağlık örgütü ve FAO, tahıl kökenli gıdalar için izin verilebilir maksimum Cd
konsantrasyonunu 100 ppb olarak tartışırken, Avusturalya, birçok üründe Cd
konsantrasyonu için sınır değerler vermiştir. Örneğin, patates için taze ağırlıkta
olmak üzere 50 ppb’yi; tahıl kökenli gıdalarda ise kuru ağırlıkta 50 ppb’yi
maksimum kabul edilebilir sınır olarak açıklamıştır (Grant ve ark., 1998).
Ispanak ve marul gibi yaprağı tüketilen sebzelerdeki ağır metal birikimini
konu alan çeşitli araştırmalar bulunmaktadır (Zurera ve ark., 1987; Michalska ve
Asp, 2001; Chunilall ve ark., 2004; Farooq ve ark., 2008; Sidhu ve Khurama, 2010;
Sani ve ark., 2011). Çoğu bitkinin yeşil aksamındaki 5-10 µg Cd g-1 KA’tan daha
fazla fazlasının, bazı Cd biriktiren bitkiler dışında, toksik olduğu bildirilmiştir
(Reeves ve Baker, 2000; Broadley ve ark., 2001; Verbruggen ve ark., 2009).
Ispanak, topraktaki Cd konsantrasyonundan olumsuz şekilde etkilenen birçok bitki
içinde en hassas bitki olarak görülmektedir (Çizelge 2.1).

Çizelge 2.1. Bitki veriminde % 25 azalmayla ilişkili toprak ve bitki dokusundaki Cd
düzeyleri (Bingham, 1979).
% 25'lik verim azalmasına
neden olan, topraktaki Cd
Bitki Türü
Ispanak
Soya fasulyesi
Kıvırcık tere
Marul
Mısır
Havuç
Şalgam
Bakla
Buğday
Kırmızı turp
Domates
Sakız kabağı
Lahana
İsviçre pazısı
Çeltik

-1

konsantrasyonu (µg g )

% 25 verim azalması durumunda bitki
-1

dokusundaki Cd konsantrasyonu (µg g )
Yaprak
75
7
80
48
35
32
120
15
33
75
125
68
160
150
3.0*

4
5
8
13
18
20
28
40
50
96
160
160
170
250
>640

Yenebilir doku
75 (yaprak)
7.0 (tohum)
80 (yaprak)
70 (üst aksam)
19 (tane)
19 (yumru)
15 (yumru)
1.7 (tohum)
12 (tane)
21 (yumru)
7.0 (meyve)
10 (meyve)
11 (üst aksam)
150 (yaprak)
2.0 (tane)

*Bitkiler için maksimum değerler (640 µg Cd g-1 toprak); verim azalması görülmemiştir.
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Giordano ve Mays (1977), en yüksek kadmiyum birikiminin sırasıyla marul,
ıspanak ve kırmızı turpta olduğunu bildirmiştir. Başka bir çalışmada ise birikimin
marul, kırmızı turp, pancar ve ıspanak şeklinde olduğu bildirilmiştir (Shariat ve
Farshi, 1997). Kadmiyuma hassas bitkilerden örneğin ıspanak, soya, kıvırcık tere ve
marulun topraktaki 4-13 ppm kadmiyum düzeyinden etkilenip zararlandığı
bulunurken, domates ve lahananın 170 ppm Cd’u tolere edebildiği bildirilmiştir
(Bingham ve ark., 1975).
Bitki türleri topraktan ağır metalleri kaldırma ve biriktirme açısından farklı
kapasitelerde olup araştırmalar göstermiştir ki, bazı türler, tüketildiğinde insan
sağlığına önemli ölçüde zarar verebilecek düzeyde belirli ağır metalleri
biriktirebilmektedirler (Wenzel ve Jackwer, 1999). Topraktan önemli oranda Cd
alabilen

ıspanağın,

kadmiyumla

kirlenmiş

toprakların

biyolojik

yolla

temizlenmesinde kullanılabilecek bir bitki olduğu bildirilmiştir (Salaskar, 2011).
Metallerin bitkiler tarafından alımı, metalin topraktaki çözünürlüğü, toprak pH’sı,
bitki büyüme dönemi, bitki türlerine, gübrelere ve toprağa göre değişebilmektedir
(Ismail ve ark., 2005; Sharma ve ark., 2006). Bitkilerde Cd birikiminde toprak
pH’sının en önemli faktör olduğu (Kirkham, 2006) ve de marulda yapılan bir
çalışmada topraktan kadmiyum alımında ve bitkilerde biriktirilmesinde toprak
pH’sının karar verici olduğu ve düşük toprak pH’sında yetişen bitkinin kadmiyum
alımının daha yüksek olduğu (Lehoczky ve ark., 1998) bildirilmiştir.
Bitkilerde Cd birikiminin fotosentez, bitki-su ilişkileri, besin elementlerinin
alımı ve taşınmasında olumsuzluklara yol açtığı ve bu durumun gözle görülebilir
zararlanma belirtilerinin ortaya çıkmasıyla ve/veya ölümlerle sonuçlandığı
bildirilmiştir (Sanita di Toppi ve Gabbrielli, 1999; Drazkiewicz ve ark., 2003; Hsu
ve Kao, 2007; Anjum ve ark., 2008). Bitkilerde Cd toksititesinin, özellikle de
Kalvin döngüsüne ve klorofil biyosentezine katılan fotosentetik enzimlerin
etkinliklerini engelleyerek fotosentez üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu
gösterilmiştir (Van Assche ve Clijsters,1990; Krupa ve ark., 1993; Chugh ve
Sawhney, 1999). Aynı zamanda, Cd birikiminin oksidatif strese neden olduğu
(Qadir ve ark., 2004; Tiryakioğlu ve ark., 2006; Anjum ve ark., 2008a, b) tespit
edilmiştir.
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Kadmiyum uygulamasının makarnalık buğdayın yeşil aksam ve kökünde K,
Zn ve Mn konsantrasyonlarını azalttığı, buna karşın Fe ve Cu konsantrasyonlarının
bu uygulamadan etkilenmediği bildirilmiştir (Jalil ve ark., 1994). Türkiye’de, 20002001 yıllarında yapılan sörvey çalışmasında buğday, patates, turunçgil, turp ve
marulda Cd birikimi araştırılmıştır. Bu araştırma sonunda Hatay ilindeki marul
örneklerinin % 20’sinde çeşitli gıda ürünleri için kritik sınır Kabul edilen 50
ppb’den yüksek Cd değerleri bulunmuştur. 2001 yılı verilerine gore ise Adana ve
Mersin illerinden alınan marul örneklerinde benzer sonuçlar elde edilmiştir. Misli
Ovasında yetiştirilen patateslerde de Cd birikiminin olduğu, bu birikimin iki yılın
ortalaması olarak % 50 düzeyinde olduğu anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalar yaprağı
yenen sebzelerde Cd birikimin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.
Moustakas ve ark. (2001), artan kadmiyum uygulamasının verime ve
bitkinin yenilebilir kısımlarındaki Cd konsantrasyonuna etkisini araştırmak için sera
koşulları altında marul, turp ve salatalık üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Bu
çalışmalarda bitkiler 0,1, 5, 10 ve 20 mg kg-1 Cd uygulamalarında yetiştirilmiştir.
Hiçbir bitkide toksik etki belirlenememesine rağmen deneme materyali bitkilerinin
yenilebilir kısımlarının Cd konsantrasyonu Cd uygulamaları ile artmıştır. Cd
birikimi marul ve salatalığın yenilebilir kısımlarında ortaya çıkmıştır ve dış
yapraklar iç yapraklara gore % 5-43 daha fazla Cd biriktirmiştir.
Topraktaki yüksek tuzluluk veya klor da bitkilerde

Cd birikimini

arttırabilmektedir (Bingham ve ark., 1984; Li ve ark., 1994; McLaughlin ve ark.,
1994, 1997; Smolders ve McLaughlin, 1996; Grant ve ark., 1998; Weggler-Beaton,
2000; Özkutlu, 2004).
Türler arasında kadmiyum alımı açısından genetik çeşitlilik olduğu soya
fasulyesinde (Bogess ve ark., 1978), mısırda (Hinesly ve ark., 1982), marulda
(Thomas ve Harrison, 1991) bulunurken; aynı türün çeşitleri arasında da farklılık
olduğu makarnalık buğdayda (Tahvonen ve Kumpulainen, 1993) ve arpada (Wu ve
Zhang, 2002) ortaya konmuştur. Makarnalık buğdaylar ekmeklik buğdaylara göre
tanesinde daha fazla Cd biriktirebilmekdirler (Köleli, 1998).
Kadmiyum uygulamasına bağlı olarak Cd konsantrasyonunun bezelyenin
yeşil aksam ve kökünde arttığı bildirilmiştir (Sandalio ve ark., 2001). Aynı
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çalışmada, kadmiyum uygulamasına bağlı olarak yeşil aksamda, yüksek dozlarda
da kökte K konsantrasyonu azalmıştır. Kadmiyuma bağlı olarak ATPaz
aktivitesindeki azalma, birçok elementin alımında veya dışlanmasında belirleyici
bir faktör olabilir. Kadmiyumun ATPaz’dan başka, membran proteinleriyle,
örneğin K-kanallarıyla ve fosfolipidlerdeki fosfatlarla reaksiyona girebildiği ve
plazma membran komponentleriyle Cd arasındaki bu reaksiyonların bitki
köklerinde kadmiyum toksisitesinin oluşmasında rol oynadığı bildirilmiştir (Obata
ve Umebayashi, 1997). Bitkiler, kadmiyum toksisitesine karşı hücresel düzeyde;
immobilizasyon, kabul etmeme (dışlama), fitoşelatin sentezi, belli bölgelerde tutma,
metallotiyoninlerin sentezi, stres proteinlerinin sentezi ve etilen üretimi gibi değişik
savunma sistemleriyle reaksiyon gösterebilirler (Sanita di Toppi ve Gabbrielli,
1999).

2.2. Bitkilerde Reaktif Oksijen Türevlerinin Oluşumu ve Detoksifikasyonu

Abiyotik stres faktörlerinde bitkilerde karbon metabolizması ve elektron
transport aktivitesi sınırlanmakta ve bozulmaktadır (GuetaDahan ve ark., 1997;
Sreenivasulu ve ark., 2000). Fotosentez sırasında absorbe edilen ışık enerjisi ve
açığa çıkan elektronlar herhangi bir stres sonucu CO2 indirgenmesinde
kullanılamamasına bağlı olarak kloroplastlarda birikmektedir. Fotosentetik kaynaklı
bu elektronlar ve pigmentlerce absorbe edilen bu enerji, CO2 yerine moleküler O2’e
aktarılarak toksik etkinlikleri çok yüksek olan O2 radikal ve türevlerinin (O2.-,
süperoksit radikal; H2O2, hidrojen peroksit; OH., hidroksil radikal ve 1O2, singlet
oksijen oluşmasına yol açmaktadır (Asada, 1994; 2000; Foyer ve ark., 1994;
Cakmak, 2000). Hücrede özellikle membran lipit ve proteinleri ile klorofil ve DNA
gibi önemli hücre komponentlerinin oksidatif olarak parçalanması, doğrudan
serbest O2 radikallerince katalize edilmektedir. Toksik oksijen radikallerinin
oluşumu ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Süperoksit Radikal (O2.-) Üretimi: Moleküler oksijenin ışığa bağlı indirgenmesi ilk
olarak 1951’de Mehler tarafından ortya konmuştur. Bu çalışmada, kloroplastlar,
katalaz ve etanolün varlığında aydınlatıldığında, reaksiyon ürünü olarak
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asetaldehitin oluşmuştur (Reaksiyon 1). Bu reaksiyonda katalazın peroksidatif
aktivitesi

etanolü

asetaldehite

oksitlemektedir.

Bu

noktadan

hareketle,

kloroplastlardaki moleküler oksijenin ışığa bağlı indirgenmesi ile hidrojen peroksit
(H2O2)’ in üretildiği tespit edilmiştir.

C2H5OH + H2O2

CH3CHO + 2H2O

(1)

Bitkilerde oksijenin indirgenmesine bağlı olarak ortaya çıkan ilk ürünün,
süperoksit radikal üretiminin 1970’li yıllarda keşfine kadar, hidrojen peroksit
(H2O2) olduğu düşünülmekteydi. Süperoksit dismutaz enzimi vasıtasıyla, süperoksit
radikalinin (O2.-), tilakoidlerdeki oksijen fotoredüksiyonunun

ilk ürünü olduğu

ortaya konmuştur. Bu bağlamda, sitokrom c’nin süperoksit dismutaz-hassas
fotoredüksiyonu süperoksit radikal üretimine kanıt oluşturmuştur (Asada ve ark.,
1974) (Reaksiyon 2).
O2.- + Sitokrom c (Fe+3)

O2 + Sitokrom c ( Fe+2)

(2)

Tilakoidlerdeki süperoksit üretimini belirlenebilmesiyle ilgili yapılan
çalışmalarda, askorbat, sülfit, Mn+2, epinephrin, hidroksilamin ve tiron gibi
bileşiklerden faydalanılmıştır. Ayrıca, elektron spin rezonans (ESR) teknikleri
aracılığıyla süperoksitle bileşik yapan moleküller (örneğin, Tiron) yardımıyla
süperoksit üretimi saptanmıştır (Asada ve Takahashi, 1987; Hodgson ve Raison,
1991). Asada ve ark. (1977)’na göre, normal koşullar altında (stresin olmadığı
durumda) fotosentetik elektron taşınması sırasında açığa çıkan elektronların
yaklaşık % 10’unun O2 redüksiyonu, yani O2.- üretimi için kullanılmaktadır.
Hidrojen Peroksit (H2O2) Üretimi: Hidrojen peroksit (H2O2), süperoksit radikalinin
yok edilmesiyle, kendiliğinden veya süperoksit dismutazın katalitik etkisiyle
oluşmaktadır (Reaksiyon 3).
O2.- + O2.- + 2H+

H2O2 + O2
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Süperoksit radikalinin detoksifikasyonundan sorumlu enzim süperoksit
dismutazdır. Ayrıca, süperoksit radikalinin askorbat, tiyol, ferredoksin ve Mn+2
iyonları tarafından redüksiyonu sırasında da, reaksiyon 4’te görüldüğü gibi,
hidrojen peroksit oluşmaktadır.
O2.- + AH2 + H+

H2O2

+

AH

(4)

Bitki hücrelerinde oluşan H2O2’in büyük bir kısmının süperoksit radikalinin
dismutasyonuyla üretildiği bildirilmiştir. Fotorespirasyon sırasında da yüksek
miktarda H2O2 oluştuğu açıklanmıştır (Asada ve ark., 1977).
Hidroksil Radikal (HO .) Üretimi: Reaksiyon 5 ve 6’ya göre, su, iyonize edici
radyasyon

veya

ultraviyole

ışıkla

aydınlatıldığında,

başlıca

iyonizasyon

ürünlerinden biri olarak OH. üretilmektedir.

H2O

H2O+aq + e- aq

H2O+aq + H2O

(5)

H3O+ + OH.

(6)

Diğer organellerde olduğu gibi, kloroplastlarda da hidroksil radikalinin
doğrudan üretimi tespit edilmemiştir. Aşağıda gösterildiği gibi, hücredeki OH. en
önemli sentez kaynağı, metallerce katalizlenen Haber-Weiss reaksiyonudur.
O2.- + O2.- + 2H+

H2O2 + O2

O2.- + Fe (III) (veya Cu (II))

O2 + Fe (II) (veya Cu (I))

H2O2 + Fe (II) (veya Cu (I))

HO. + OH- + Fe (III) (veya Cu(II))

3O2.- + 2H+

2O2 + HO. + OH-

Haber-Weiss reaksiyonuna göre, süperoksit radikali H2O2 ’in kaynağı ve aynı
zamanda Fe (III) ve Cu (II)’nin indirgeyicisi olmakta ve OH. radikalinin sentezinde
belirleyici rol üstlenmektedir (Baker ve Gebicki, 1984).
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Yukarıdaki reaksiyonlara ek olarak, hidroksil radikalleri Fenton reaksiyonu
ile de oluşabilmektedir.
Fe (III) + HO. + OH-

Fe (II) + H2O2

(Fenton Reaksiyonu)

Özet olarak, OH., hidrojen peroksit ve süperoksit radikali arasındaki
reaksiyon sonucu oluşmakta ve ilgili bu reaksiyon indirgenmiş metallerle
hızlandırılmaktadır.
Singlet Oksijen (1O2) Üretimi : Singlet O2, ışık enerjisinin klorofilce absorbe
edilmesiyle meydana gelen aktif triplet klorofil (3 Klo*) molekülünün, absorbe ettiği
enerjiyi moleküler O2’e aktarmasıyla oluşmaktadır. Bununla birlikte, ışık altındaki
kloroplastlarda singlet O2’e doğrudan rastlanmadığı bildirilmiştir. Asada ve
Takahashi (1987)’e göre bu durum, kloroplastlarda singlet oksijen oluşumunun sıkı
bir şekilde kontrol edilmesinden kaynaklanmaktadır. Singlet oksijen üretilse bile
saptanmasının zor olduğu ve bunun nedenlerinin ise, sulu ortamdaki çok kısa ömrü,
çevresindeki moleküllerle yüksek reaktivitesi ve üretildiği yerdeki tilakoid
membranlarındaki yok edicilerin (karotenoidlerin) varlığı olduğu bildirilmiştir.
Bununla

birlikte,

tilakoid

membranlarında

yüksek

konsantrasyonlarda

karotenoidlerin varlığı tilakoidlerde singlet O2 üretimi olduğunu gösteren ikincil bir
kanıt olarak kabul edilmektedir (Asada ve Takahashi, 1987).
Bitkiler, enzimatik ve enzimatik olmayan çeşitli savunma mekanizmaları
yoluyla stres koşullarında ortaya çıkan serbest O2 radikallerini detoksifike etmeye
çalışmaktadırlar. Söz konusu enzimatik mekanizmalardan superoksit dismutaz
(SOD) süperoksit radikali (O2.-)’nin H2O2 ve O2’ye dismutasyonunu katalizleyerek
(Bowler ve ark., 1992; Scandalious, 1993; Cakmak ve ark., 1993; Cakmak, 1994),
süperoksit konsantrasyonunun düşük ve sabit konsantrasyonlarda kalmasını
sağlamaktadır. Askorbat peroksidaz (APX) ve glutatyon redüktaz (GR) ise birlikte
H2O2’nin detoksifikasyonunda belirleyici rol üstlenmektedir (Halliwell, 1982;
Polle, 1996; Cakmak ve ark., 1993; Cakmak, 1994).
Hidrojen peroksit (H2O2), katalaz ve peroksidaz enzimleri tarafından yok
edilmektedir (Asada, 1992; Scandalious, 1994). Buna karşın, kendi substratına karşı
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çok zayıf bir afiniteye sahip olmasından, ışığa bağlı inaktivasyona karşı duyarlı
olmasından ve de yalnızca peroksizomlarda bulunmasından dolayı katalazın
koruyucu etkisi sınırlanır (Elstner, 1987; Foyer ve ark., 1994). Bu nedenle, H2O2’in
birikimini ve zararlı etkilerini azaltmak için daha etkin olan enzimatik
mekanizmalara gereksinim vardır. Hidrojen peroksit doğrudan Kalvin döngüsünün
tiyol

içeren

enzimlerinin

oksidasyonunda

ve

böylelikle

fotosentezin

engellenmesinde etkili olmaktadır (Tanaka ve ark., 1982). Yukarda ifade edildiği
gibi, H2O2, güçlü bir oksidant olan OH.’in üretiminden sorumludur. Bitki
hücrelerinde hidrojen peroksite karşı hem kloroplastlarda hem de sitosolde çalışan
ve “askorbat-glutatyon” döngüsü olarak ifade edilen etkin bir detoksifikasyon
sistemi bulunmaktadır (Şekil 2.1). Bu sistemde, H2O2 askorbat peroksidaz (APX)
tarafından suya (H2O) indirgenmektedir (Asada ve Takahashi, 1987). Bu indirgeme
olayında askorbat peroksidaz askorbik asiti kullanır ve monodehidro askorbat
(MDA) oluşur. Askorbat peroksidazın izoenzimlerinin kloroplastlarda, sitosolde,
peroksizomlarda ve mitokondride bulunduğu bildirilmiştir (Mittler ve Zilinskas
1991; Asada 1992; Jimenez ve ark. 1997).
Bu reaksiyonlar sisteminde (Şekil 2.1), monodehidroaskorbat veya
dehidroaskorbattan indirgenmiş askorbatın regenerasyonu ya NADH bağımlı
monodehidroaskorbat redüktaz, ya da GSH’a bağımlı dehidroaskorbat redüktaz
tarafından katalize olabilmektedir (Smirnoff, 1993). Dehidroaskorbat redüktaz
(DHA) yardımıyla askorbik asidin regenerasyonunda okside olan glutatyon (GSSG)
glutatyon redüktaz (GR) enzimiyle yeniden indirgenmiş olan forma (GSH)
dönüştürülür. Söz konusu reaksiyonda elektron kaynağı olarak NADPH kullanılır.
Sonuç olarak, fotosentez sırasında önce O2.- ve daha sonra H2O2, APX, DHA (veya
MDHA) ve GR enzimlerinin birlikteki aktiviteleriyle detoksifike edilmektedir.
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GSSG

NAD(P)H

SOD

AA

NAD(P)+
GR

DHAR

MDHAR

AP

O2 + H2O2

NAD(P)H
H2O

MDHA
GSH

NAD(P)+

DHA

Enzimatik reaksiyonlar
Enzimatik olmayan reaksiyonlar
O2.-, süperoksit radikal; H2O2, hidrojen peroksit; ASA, askorbik asit; MDHA, monodehidroaskorbat radikal;
DHA, dehidroaskorbat; GSH, redükte glutatyon; GSSG, okside glutatyon; SOD, süperoksit dismutaz; AP,
askorbat peroksidaz; MDHA, monodehidroaskorbat redüktaz; DHA, dehidroaskorbat redüktaz; GR, glutatyon
redüktaz

Şekil 2.1. Askorbat-glutatyon döngüsü (Kloroplastik Foyer-Halliwal-Asada
döngüsü, Asada ve Takahashi, 1987; Polle, 1996; Badiani ve ark.,
1996)
Askorbik asit (askorbat), vitamin E (α-tokoferol), gulutatiyon, ß-karotin ve
zeaxanthin karotenoidi gibi bileşikler, bitkilerin stres koşullarında kendilerini toksik
radikallere karşı korumak için kullandığı en önemli antioksidantlardır (Cakmak ve
Marschner, 1992; Demming-Adams ve Adams, 1996; Noctor ve Foyer, 1998).
Askorbik asitin, kloroplastlarda, sitosolde, vakuolde ve yaprak hücrelerinin
apoplastik boşluklarında yüksek düzeylerde bulunduğu bildirilmiştir (Badiani ve
ark., 1996). Askorbik asit, süperoksiti, hidrojen peroksiti ve hidroksil radikali
doğrudan indirgeyebilmekte (Foyer, 1993) ve de singlet oksijenle doğrudan
reaksiyona girebilmektedir (Bodannes ve Chan, 1979; Noctor ve Foyer, 1998).
Askorbik asit ile H2O2 arasındaki reaksiyon ya kendiliğinden ya da askorbat
peroksidaz tarafından katalizlenmektedir.
Glutatyon, askorbat-glutatyon döngünün diğer bir elemanı konumundadır.
Birçok bitkide düşük moleküler ağırlıklı bir tiyol (SH) bileşiği olan glutatiyon
kükürt taşınmasında önemlidir ve çok sayıda hücresel olaylarda rol oynamaktadır.
Singlet oksijen ve hidroksil radikallerle reaksiyona girerek enzimlerin SH
gruplarının okside olmasını önlemede glutatyonun etkili olduğu ve dehidroaskorbat
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redüktazın substratı olarak askorbik asitin dehidroaskorbattan rejenerasyonuna da
katıldığı bildirilmiştir.

2.3. Kadmiyuma Bağlı Oksidatif Zararlanma ve Bitkilerin Potasyum
Beslenmesi

Bu çalışmaya konu ağır metallerden kadmiyumun da bitkilerde aktif oksijen
türevlerinin üretimine neden olduğu bildirilmiştir (Hendry ve ark., 1992; Foyer ve
ark., 1997; Milano ve ark., 2003). Ancak, kadmiyum redoks aktif metallerden (Cu,
Fe vb) farklı olarak genellikle tek oksidasyon durumunda bulunan divalent bir
metaldir. Bu yüzden, Fenton benzeri reaksiyonlarla toksik oksijen türevlerinin
üretimini indükleyemez (Salin, 1988). Bunun yerine, kadmiyum bitkilerde
fizyolojik olaylarda sorunlara yol açarak toksik oksijen radikallerini artırma ve lipid
peroksidasyona yol açma gibi (Shaw, 1995; Gallego ve ark., 1996; Chaoui ve ark.,
1997; Lozano-Rodriguez ve ark., 1997; Sanita di Toppi ve Gabrielli, 1999;
Montillet ve ark., 2004; Tiryakioğlu ve ark., 2006; Sharma ve Dietz, 2009) dolaylı
mekanizmalarla oksidatif strese neden olmaktadır.
Bitkiler, Cd’a bağlı olarak oluşan oksidatif strese karşı savunmada,
yukarıda belirtildiği gibi enzimatik ve enzimatik olmayan savunma sistemlerini
aktive edebilmektedirler. Antioksidatif enzimler ve belirli metabolitler stres
periyodu boyunca bitkilerin yaşamlarını devam ettirebilmesinde ve adaptasyonunda
önemli bir rol oynamaktadır (Dinakar ve ark., 2008). Kadmiyum uygulamaları
antioksidatif enzimlerin aktivitelerini farklı şekilde etkileyebilmektedir. Örneğin,
ayçiçeği yapraklarında kadmiyuma bağlı olarak lipid peroksidasyon düzeyi
artarken, antioksidatif enzimlerden süperoksit dismutaz, katalaz, askorbat
peroksidaz, glutatiyon redüktaz ve dehidroaskorbat redüktaz aktivitelerinin azaldığı
bildirilmiştir (Gallego ve ark., 1996). Başka bir çalışmada ise kadmiyum
uygulamasına bağlı olarak süperoksit dismutaz aktivitesinin mısır ve ekmeklik
buğdayda azaldığı bildirilmiştir (Zhao, 2011). Kadmiyum uygulamasına bağlı
olarak, makarnalık buğdaylarda hem yeşil aksamda hem de köklerde kontrol
bitkilerine göre SH-bileşikleri düzeyinin

16

arttığı bulunmuştur (Öztürk ve ark.,

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Burcu UYSAL

2003). Kadmiyum toksisitesine hassas olan arpa çeşidinde artan Cd uygulamasına
bağlı olarak yeşil aksamda SH-bileşikleri düzeyinin önemli oranda arttığı
bulunmuştur (Tiryakioğlu ve ark., 2006). Antioksidatif enzimlerin aktivasyonu ya
da engellenmesinde stresin yoğunluğu ve süresi ile birlikte bitki türü ve yaşı da
etkili olmaktadır (Sgherri ve ark., 2001; Tiryakioğlu ve ark., 2006).
Son yıllarda yapılan çalışmalar, besin elementlerinin bitkilerin ağır metalleri
de içine alan değişik çevresel stres faktörlerinden korunmasında önemli bir role
sahip olduğunu ortaya koymuştur (Çakmak ve Romheld, 1997; Çakmak, 2005;
Anjana ve ark., 2006). Bu elementlerden biri de potasyumdur. Nitekim, hardal
bitkisi ile yapılan bir çalışmada kadmiyuma bağlı oksitatif stresin azaltılmasında
potasyum beslenmesinin önemli olduğu bulunmuştur (Umar ve ark., 2008). Ayrıca,
potasyum beslenmesinin, tuzluluğa bağlı oksidatif stresin azaltılmasında (Shen ve
ark., 2000), çeltikte demir toksisitesinin azaltılmasında (Li ve ark., 20001),
patatesin soğuk stresinden daha az etkilenmesinde (Grewal ve Singh, 1980),
kuraklığa bağlı verim kayıplarının azaltılmasında (Abd El-Hadi ve ark., 1997),
yüksek ışık intensitesine bağlı fotooksitadif zararlanmanın azaltılmasında
(Marschner ve Çakmak, 1989) etkili olduğu bildirilmiştir.
Potasyum, bitkilerde metabolik, fizyolojik ve biyokimyasal işlevlere
sahiptir: Potasyum, 60’dan fazla enzimi aktive eder, fotosentezi artırır, nişasta
sentezini ve danede nişasta miktarını artırır, suyun ve besin elementlerinin
taşınmasına yardım eder, fotosentez ürünlerinin taşınmasına ve depo edilmesine
katkıda bulunur, bitkilerin protein düzeylerini artırır, turgor üzerinde düzenleyici
rol oynar ve su yitmesi ve solmayı önler (Marschner, 1995). Bu özelliklere bağlı
olarak bitki gelişmesi ve ürün kalitesi üzerinde potasyumun çok önemli görevler
üstlendiğini söyleyebiliriz. Nitekim, potasyumun hem fotosentetik karbondioksit
fiksasyon olaylarını hem de fotoasimilatların kullanımını güçlü bir şekilde kontrol
altında tuttuğu kabul edilmektedir (Çakmak, 1994).
İki yıllık bir sörvey çalışması sonucunda, Çukurova bölgesinde Adana,
Mersin ve Hatay illerinde yetiştirilen turunçgillerin K’ca beslenme düzeylerinin
yetersiz ve bu oranın illerin ortalaması bazında % 72.3 olduğu bulunmuştur (Torun
ve ark., 2005). Söz konusu iller bazında ise K’ca yetersiz beslenme açısından ciddi
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farklılıklar olduğu bildirilmiştir. Bitki çeşitlerine göre gübre kullanımının
araştırıldığı bir çalışmada, K’lu gübre kullanımının N ve P’lu gübrelere göre çok
düşük düzeyde olduğu bulunmuştur. Aynı çalışmada sebzeler için yıllık N
kullanımının 62000 ton, P2O5 kullanımının 25000 ton ve K2O kullanımının da 9000
ton olduğu bildirilmiştir (Kacar ve Katkat, 1999).
Gerek gübre gereksinimleri belirlenmeden yapılan gübrelemeler sonucu ve
gerekse yıllar önce yapılan çalışmaların kaynak gösterilmesinden dolayı, ülkemiz
topraklarının genellikle potasyumca zengin olduğuna inanılmakta ve bu durum
günümüzde de devam etmektedir. Ancak, yapılan çalışmalar, birim tarım arazisi
miktarına göre tüketilen K2O miktarının toplam azotlu ve fosforlu gübrelerin %
5’inden daha düşük olduğunu göstermiştir (Kacar, 2005). Bu dengesizlikler, bir
yandan fosforlu gübre tüketimiyle Cd’un toprağa girişine yol açabilirken, diğer
yandan bu alanlarda yetersiz potasyum beslenmesi sonucu bitkilerde Cd birikiminin
teşvik edilmesi riskini doğurmaktadır.
Bu çalışmada, ıspanak bitkisinde kadmiyum toksisitesine bağlı oksidatif
zararlanmanın azaltılmasında potasyumun rolü araştırılmıştır. Bu kapsamda,
potasyum beslenmesinin yeşil aksam ve kökte kadmiyum birikimine olan etkileri de
ortaya konulmuştur.
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3. MATERYAL VE METOD

3.1. Materyal

3.1.1. Bitki Materyali

Bu tez çalışması Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve
Bitki Besleme Bölümü kontrollü bitki yetiştirme odaları ve bitki besleme
laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Su kültürü denemelerinde, Bahçe Bitkileri
Bölümü’nden sağlanan Matador isimli ıspanak çeşidi kullanılmıştır.

3.2. Metod

3.2.1. Tohum Çimlendirme ve Su Kültürü Denemesinin Yürütülmesi

Ispanak tohumları, içerisinde perlit bulunan 40x25x5 cm boyutlarındaki
küvetlere ekilmiş ve 26

0

C’de 4-5 gün boyunca çimlenmeye bırakılmıştır.

Çimlenmeden sonra elde edilen bitkiler daha sonra perlit ortamından çıkarılarak su
kültürü saksılarına her saksıda 6 bitki olacak şekilde aktarılmıştır. İlerleyen dönemde
saksıdaki bitki sayısı 2’ye indirilmiştir. Bitkiler su kültürü ortamında yetiştirilirken
konsantrasyonları; 2.0 mM Ca(NO3)2; 0.88 mM K2SO4; 1.0 mM MgSO4 ; 0.2 mM
KH2PO4; 1.0 µM H3BO3; 0.5 µM MnSO4; 0.2 µM CuSO4 ; 0.02 µM (NH4)6Mo7O24;
1.0 µM ZnSO4, 100 µM M Fe-EDTA olan besin çözeltisi kullanılmıştır.
Bitkilerin hava ihtiyacı ise elektrikli hava motoru ve

slikon hortum

aracılığıyla tüm saksılara 24 saat hava verecek şekilde sağlanmıştır. Bitkilerin
bulunduğu ortamın sıcaklığı gündüz (16 saat) 24oC’de, gece (8 saat) 22 oC’de ve
oransal nem düzeyi ise % 65-75’de tutulmuştur. Gündüz koşullarında iklim odasının
ışık intensitesi 350 µmolm-2s-1 düzeyine ayarlanmıştır. Kadmiyum uygulamasına,
bitkiler su kültürü ortamına transferden itibaren 16. günden sonra başlamıştır. Sekiz
gün süreyle 20 µM Cd (3CdSO4.8H2O formunda) uygulamasına maruz bırakılmıştır.
Bu sürenin bitiminde bitkiler içinde 0.5 mmol L-1 CaSO4 içeren ve havalandırılan
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saksılara aktarılmış ve 15 dk bekletilmiştir. Ardından bitkilerden amaca yönelik
örneklemeler yapılmştır. İki grup şeklinde yürütülen denemede, birinci gruptaki
bitkiler kuru madde üretiminin ve de Cd ile K konsantrasyonlarının araştırılması için;
ikinci gruptaki bitkiler ise klorofil konsantrasyonu, lipid peroksidasyonu, çözünür
protein

konsantrasyonu,

antioksidantlar

ve

antioksidatif

enzim

testlerinde

kullanılmıştır.

3.2.2. Laboratuvar Çalışmalarının Yürütülmesi

Yeşil Aksam ve Kök Kuru Ağırlıkları: Kadmiyum uygulamasının ardından
beklenen simptomlar ortaya çıktıktan sonra bitkilerin yeşil ve kök aksamları hasat
edilerek ilgili örnekler kuru ağırlıklarının belirlenmesi için etüvde 70 ˚C’de 48 saat
kurutulmuştur.
İyon Analizleri : Etüvde 48 saat süresince kurutulan bitki örnekleri agat
değirmende öğütülmüş ve öğütülen bu örneklerden 0.2 g alınarak mikrodalga yaş
yakma setinde yakılmış ve elde edilen süzükte potasyum ve kadmiyum
konsantrasyonları ICP cihazında ölçülmüştür.
Klorofil Analizi : Taze yaprak örneklerinden yaklaşık 0.1 g alınarak, seramik
havan içerisinde 10 ml % 80’lik aseton içerisinde homogenize edilmiştir. Bu işlemin
ardından örnekler kaba filtre kağıdı ile süzülmüş, elde edilen süzüklerin
spektrofotometrede 652 nm dalga boyunda absorbansları belirlenmiştir (Wellburn,
1994).
Lipid Peroksidasyonu : Lipid peroksidasyonu ölçümü Hodges ve Ark. (
1999)’na göre yapılmıştır. Bu amaçla yaklaşık 1 gram taze yaprak / kök örneği %
80’lik etil alkol içinde ekstrakte edilmiştir ve ardından ekstrakt santrifüj (3000 g’de)
edilmiştir. Santrifüjden sonra analiz iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada,
santrifügattan alınan 1 birimin üzerine 1 birim % 20’lik (ağırlık / hacim) TCA
(Trichloroacetic acid) ve 1 birim de % 0.01’ lik BHT (Butylated Hydroxytoluene)
ilave edilmiştir. İkinci aşamada, santrifügattan alınan 1 birim üzerine 1 birim, içinde
% 0.65 TBA (2-Thiobarbituric acid) içeren % 20’lik TCA ve bunun da üzerine 1
birim % 0.01’lik BHT ilave edilmiştir. Daha sonra karıştırıcıda karıştırılan bu

20

3. MATERYAL VE METOD

Burcu UYSAL

örnekler 95 C’de su banyosunda 25 dakika bekletilip ve ardından şok soğutma
yapılmıştır. Soğutulan örnekler tekrar 3000 g’de santrifüj edilmiştir. Birinci aşama
örneklerinde 532 ve 600 nm’de, ikinci aşama örnekleri ise 532, 600 ve 440 nm’de
spektofotometre aletinde okuması yapılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki formül yardımıyla
hesaplanmıştır (ABS : Absorbans).
1) [(ABS 532+TBA)-(ABS 600+TBA)-(ABS 532-TBA)-(ABS 600-TBA)] = A
2) [ (ABS 440+TBA-ABS 600+TBA) x 0.0571] = B
3) nmol MDA / ml = (A-B / 157 000) x 106

Askorbik Asit: Askorbik asit analizleri Çakmak ve Marschner (1992)
tarafından bildirildiği gibi yapılmştır. Yöntemin esası, ortama katılan Fe+3 ‘ün
askorbik asit ile Fe+2

‘

nin bipyridin ile komplekslenerek 525 nm’de ölçümüne

dayanmaktadır. Askorbik asit ekstraksiyonu % 5’lik meta-fosforik asit ile
hazırlanmıştır.
SH-Grupları (Glutatiyon): SH-grubu analizleri, % 5’lik meta-fosforik
ekstraksiyonunda DTNB (5-5’-ditiyobis-Z-benzoik asit) reagenti kullnılarak Cakmak
ve Marschner (1992)’de belirtildiği gibi yapılmıştır.
Çözünür Protein: Çözünür protein analizi Bradford (1976)’a göre yapılmıştır.
Buna göre, 100 mg coomasie brillant blu (G 250) 50 ml etil alkol (%99.5) içerisinde
çözündürülüp ve üzerine 100 ml %85’lik ortofosforikasit ilave edilerek, bu karışım
saf su ile 600 ml’ye tamamlanarak kaba filtre kağıdıyla filtre edilmiştir. Daha sonra
bu çözeltinin üzerine 100 ml gliserol (%87) eklenerek karışım saf su ile 1000 ml’ye
tamamlanmıştır. Analiz aşamasında, 100 µl enzim santrifügatı üzerine 5 ml protein
analiz çözeltisi ilave edildi ve ardından vortekslendi. Oluşan rengin absorbansı
spektrofotometrede 595 nm’de ölçülmüştür. Protein analizinde standart olarak inek
serum albumini kullanılmıştır.
Antioksidatif Enzim Analizleri: Yaklaşık 1 gram taze yaprak / kök örneği 1
mM EDTA içeren 50 mM fosfat tamponu içinde homogenize edilmiş ve ardından 15
000 g’de santrifüj edilmiştir. Santrifüjden sonra Cakmak ve ark. (1993) ve Cakmak
(1994)’de verilen yöntemler kullanılarak superoksit dismutaz, askorbat peroksidaz,
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glutatyon redüktaz, guaiakol peroksidaz ve katalaz aktiviteleri ölçülmüştür.
Superoksit dismutaz aktivitesi, mavi tetrasolyum kloridin ışık altında O2.- tarafından
indirgenmesi yöntemine göre ölçülmüştür. Askorbat peroksidaz, 290 nm’de
askorbatın oksidasyonu; glutatyon redüktaz 340 nm’de NADPH’nın oksidasyonu;
guaiakol peroksidaz guaiakolün 470 nm’de oksidasyonu ve katalaz, H2O2’nin 240
nm’de degradasyonu esas alınarak ölçülmüştür. Yöntemlerin ayrıntısı, Cakmak ve
ark. (1993) ve Cakmak ve Horst (1991)’de verilmektedir.
Denemeler tasadüf parselleri deneme desenine göre kurulmuştur. Dört
paralelli olarak kurulan denemenin sonuçları ise ortalamalar ve standart sapmalar
üzerinden değerlendirilmiştir.
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

4.1. Araştırma Bulguları

4.1.1.Yeşil Aksam ve Kök Kuru Madde Üretimi

Ispanakta kadmiyum toksisitesine bağlı oksidatif stres üzerine potasyum
beslenmesinin etkisinin araştırıldığı bu çalışmada 20 µM kadmiyum uygulamasının
yeşil aksam ve kök kuru madde üretiminde önemli düzeyde azalmalara neden olduğu
görülmüştür. En düşük potasyum uygulaması altında (50 µM) yeşil aksam kuru
madde üretiminin 1103 mg’dan 780 mg’a düştüğü bulunurken, 250 µM potasyum
uygulamasında 1362 mg’dan 889 mg’a ve yeterli (2000 µM) potasyum
uygulamasında ise 1585 mg’dan 996 mg’a düştüğü bulunmuştur (Şekil 4.1). Kök
kuru madde üretiminde ise 20 µM kadmiyum uygulamasına bağlı olarak azalmaların
potasyum beslenmesinin iyileşmesine bağlı olarak gerilediği görülmektedir (Şekil
4.1).

1800
Yeşil Aksam

Kuru Ağırlık (mg bitki-1)

1600
1400

1362

1200
1000

Kök
1585

Kontrol
20 µM Cd

1103
996

800
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780

600
400
200

167

0
50

250

2000

278

260

243

50

186

250

202

2000

K Konsantrasyonu (µM)

Şekil 4.1. Değişik potasyum (50, 250 ve 2000 µM) ve kadmiyum (0 ve 20 µM)
uygulamalarının su kültürü koşullarında 24 günlük ıspanak bitkisinin yeşil
aksam ve kök kuru ağırlığı üzerine etkisi
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4.1.2. Yeşil Aksam ve Kök Kadmiyum ve Potasyum Konsantrasyonu

Kadmiyum uygulaması tüm potasyum dozlarında hem yeşil aksamda hem de
köklerde, beklenildiği gibi, Cd konsantrasyonunun artmasına neden olmuştur
(Çizelge 4.1). Köklerdeki Cd birikiminin yeşil aksama göre çok daha yüksek olduğu
görülmektedir. Yeşil aksamın Cd konsantrasyonu 50 µM K dozunda 128 mg kg-1
KA, 250 µM K dozunda 120 mg kg-1 KA ve 2000 µM K dozunda ise 102 mg kg-1
KA olmuştur. Bitkilerin K beslenmesinin iyileşmesi 20 µM Cd uygulaması altında
yeşil aksamın Cd konsantrasyonunu belirgin ölçüde düşürmüştür. Köklerin Cd
konsantrasyonunda 50

µM K dozuna göre diğer K dozlarında azalma eğilimi

olduğu bulunmuştur (Çizelge 4.1).

Çizelge 4.1. Değişik potasyum (50, 250 ve 2000 µM) ve kadmiyum (0 ve 20 µM)
uygulamalarının su kültürü koşullarında 24 günlük ıspanak bitkisinin
yeşil aksam ve kök Cd konsantrasyonu üzerine etkisi
Potasyum
Kadmiyum
Cd Konsantrasyonu
Uygulaması
Uygulaması
Yeşil Aksam
Kök
(µM)

mg kg-1 KA
± 0.01
2.16 ± 0.02
± 9
995 ± 41

K50

Cd0
Cd20

1.04
128

Cd0
Cd20

1.22
120

± 0.00

K250
K 2000

Cd0
Cd20

0.75
102

Artan

K

beslenmesinin

hem

± 0.01

± 8

1.73
917

± 0.01
± 10

1.76
916

± 0.13
± 23

yeşil

aksam

hem

± 27

de

köklerin

K

konsantrasyonunu arttırdığı bulunmuştur (Çizelge 4.1). Bu artış oranlarının Cd’un
uygulanmadığı koşullarda 20 µM Cd uygulamasına göre daha yüksek olduğu
görülmüştür. Tüm K dozlarında hem yeşil aksamda hem de köklerde Cd uygulaması
K konsantrasyonunun önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur (Çizelge 4.2).
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Çizelge 4.2. Değişik potasyum (50, 250 ve 2000 µM) ve kadmiyum (0 ve 20 µM)
uygulamalarının su kültürü koşullarında 24 günlük ıspanak bitkisinin
yeşil aksam ve kök K konsantrasyonu üzerine etkisi
Potasyum
Kadmiyum
K Konsantrasyonu
Uygulaması
Uygulaması
Yeşil Aksam
Kök
(µM)
%
Cd0
2.92 ± 0.04
1.42 ± 0.07
K50
Cd20
2.09 ± 0.22
1.09 ± 0.17

K250

K 2000

Cd0

5.79 ± 0.05

2.28 ± 0.29

Cd20

4.02 ± 0.12

2.05 ± 0.07

Cd0

8.72 ± 0.21

7.25 ± 0.26

Cd20

5.56 ± 0.27

3.69 ± 0.46

4.1.3. Klorofil Konsantrasyonu

Yetersiz potasyum beslenmesi yaprakların klorofil konsantrasyonunda düşüşe
neden olmuştur. Kontrol (0 µM Cd) uygulamasına göre kadmiyumun 20 µM
uygulandığı durumda da yaprakların klorofil konsantrasyonlarında azalmalar
meydana gelmiştir (Şekil 4. 2). Kadmiyum uygulamasına bağlı olarak klorofil
düzeyinde meydana gelen azalmaların potasyum beslenmesinin iyileşmesine bağlı
olarak gerilediği tespit edilmiştir. Buna göre yetersiz potasyum uygulaması altında
(50 µM) kadmiyum uygulamasına bağlı olarak klorofil konsantrasyonunda meydana
gelen azalma % 16 olurken, potasyumun 250 µM uygulamasında söz konusu azalma
% 10 ve potasyumun yeterli düzeyde uygulandığı (2000 µM) dozdaki azalma ise %
5 olarak gerçekleşmiştir (Şekil 4.2).
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Şekil 4.2.

Değişik potasyum (50, 250 2000 µM) ve kadmiyum (0 ve 20 µM)
uygulamalarının su kültürü koşullarında 24 günlük ıspanak bitkisinin
klorofil konsantrasyonu üzerine etkisi

4.1.4. Lipid Peroksidasyonu

Hücre

membranlarındaki

zararlanmanın

bir

göstergesi

olan

lipid

peroksidasyonunun bitkilerin yeşil aksamında köklere göre daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir. Lipid peroksidasyonun hem yeşil aksam hem de köklerde bitkilerin
potasyum beslenmesinin iyileşmesine bağlı olarak belirgin şekilde azaldığı
bulunmuştur

(Şekil 4.3). Kadmiyumun uygulanmadığı durumda bitkilerin yeşil

aksam lipid peroksidasyonu potasyumun 50 µM olarak uygulandığı zaman 7.55 nmol
MDA g-1 TA iken, potasyumun 250 ve 2000 µM uygulandığı zaman sırayla 3.49 ve
1.73 nmol MDA g-1 TA’a düştüğü görülmektedir. Aynı koşullarda, köklerde de lipid
peroksidasyonun

potasyum

beslenmesinin

iyileşmesiyle

birlikte

azaldığı

bulunmuştur. Buna karşın, kadmiyum uygulaması hem yeşil aksam hem de köklerin
lipid peroksidasyonu düzeylerinde ciddi artışlara neden olmuştur. Kadmiyumun 20
µM uygulandığı koşullarda, yeşil aksam lipid peroksidasyonunun artan potasyum
beslenmesine (50, 250ve 2000 µM) bağlı olarak sırayla 10.05, 8.81 ve 4.64 nmol
MDA g-1 TA değerlerine sahip olduğu bulunmuştur. Aynı koşullarda köklerin lipid
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peroksidasyonunda da potasyum beslenmesine bağlı olarak azaldığı ve sırasıyla 1.92,
1.25 ve 0.59 nmol MDA g-1 TA değerlerini aldığı tespit edilmiştir (Şekil 4.3).
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Şekil 4.3. Değişik potasyum (50, 250 2000 µM) ve kadmiyum (0 ve 20 µM)
uygulamalarının su kültürü koşullarında 24 günlük ıspanak bitkisinin
yeşil aksam ve kök lipid peroksidasyonu üzerine etkisi
4.1.5. Askorbik Asit Konsantrasyonu

Kadmiyumun uygulanmadığı koşullarda potasyum beslenmesinin artmasına
bağlı olarak yeşil aksamın toplam askorbik asit konsantrasyonunun belirgin ölçüde
azaldığı bulunmuştur (Şekil 4.4). Kadmiyum uygulamasına (20 µM) bağlı olarak
bitkilerin yeşil aksam toplam askorbik asit düzeylerinin artan potasyum beslenmesine
(50, 250 ve 2000 µM) bağlı olarak sırasıyla % 28, % 17 ve % 14 oranında arttığı
hesaplanmıştır (Şekil 4.4).
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Toplam Askorbik Asit Konsantrasyonu
(mg g -1 TA)
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Şekil 4.4. Değişik potasyum (50, 250 2000 µM) ve kadmiyum (0 ve 20 µM)
uygulamalarının su kültürü koşullarında 24 günlük ıspanak bitkisinin
yeşil aksam askorbik asit konsantrasyonu üzerine etkisi
4.1.6. SH-Bileşikleri Konsantrasyonu

Artan potasyum beslenmesine bağlı olarak kadmiyumun uygulanmadığı
koşullarda SH-bileşikleri düzeyinin yeşil aksamda yükseldiği ve 50 µM potasyum
dozunda 89 µg g-1 TA iken 2000 µM potasyum dozunda 150 µg g-1 TA düzeyine
ulaştığı bulunmuştur. Kadmiyumun 20 µM uygulandığı koşullarda ise artan
potasyum beslenmesine bağlı olarak yeşil aksamda SH-bileşikleri düzeyinin 698 µg
g-1 TA’tan 489 µg g-1 TA’a gerilediği görülmüştür. Yeşil aksamda kadmiyum
uygulamasına bağlı olarak meydana gelen artışın bitkilerin potasyum beslenmesinin
iyileşmesiyle birlikte belirgin düzeyde azaldığı dikkat çekicidir (Şekil 4.5).
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Şekil 4.5. Değişik potasyum (50, 250 2000 µM) ve kadmiyum (0 ve 20 µM)
uygulamalarının su kültürü koşullarında 24 günlük ıspanak bitkisinin
yeşil aksam SH-bileşikleri konsantrasyonu üzerine etkisi
4.1.7. Çözünür Protein Konsantrasyonu

Hem kadmiyumun uygulanmadığı koşullarda hem de 20 µM Cd uygulaması
altında bitkilerin potasyum beslenmesinin iyileşmesine bağlı olarak çözünür protein
konsantrasyonunun azaldığı bulunmuştur (Şekil 4.6). Kadmiyum uygulamasının
2000 µM K uygulaması altında yeşil aksamın çözünür protein konsantrasyonunu
belirgin şekilde yükselttiği tespit edilmiştir (Şekil 4.6).
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Şekil 4.6. Değişik potasyum (50, 250 2000 µM) ve kadmiyum (0 ve 20 µM)
uygulamalarının su kültürü koşullarında 24 günlük ıspanak bitkisinin
yeşil aksam çözünür protein konsantrasyonu üzerine etkisi
4.1.8. Süperoksit Dismutaz (SOD) Aktivitesi

Yeşil aksamda ölçülen süperoksit dismutaz aktivitesinin, hem Cd’un
uygulanmadığı hem de 20 µM uygulandığı durumda potasyum beslenmesinin
iyileşmesiyle birlikte azaldığı bulunmuştur (Şekil 4.7). Kadmiyum uygulamasıyla 50
ve 250 µM potasyum dozlarında artma eğiliminde olan SOD aktivitesinin 2000 µM
potasyum dozunda belirgin ölçüde yükseldiği görülmektedir (Şekil 4.7).
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Şekil 4.7. Değişik potasyum (50, 250 2000 µM) ve kadmiyum (0 ve 20 µM)
uygulamalarının su kültürü koşullarında 24 günlük ıspanak bitkisinin
yeşil aksam süperoksit dismutaz aktivitesi üzerine etkisi
4.1.9. Askorbat Peroksidaz (APX) Aktivitesi

Kadmiyumun uygulanmadığı koşullarda artan potasyum beslenmesine bağlı
olarak yeşil aksam askorbat peroksidaz aktivitelerinin önemli oranda azaldığı ve 50
µM potasyum dozundaki 2243 nmol g-1 TA dak-1 değerinin 2000 µM potasyum
uygulamasına bağlı olarak 1342 nmol g-1 TA dak-1 değerine gerilediği görülmüştür.
Buna karşın, kadmiyum uygulamasına bağlı olarak yeşil aksam askorbat peroksidaz
aktivitelerinin artan potasyum beslenmesiyle birlikte önemli oranda yükseldiği
belirlenmiştir. Buna göre, potasyumun 50 µM dozunda 2434 nmol g-1 TA dak-1 olan
yeşil aksam enzim aktivitesinin potasyumun 2000 µM dozunda 3596 nmol g-1 TA
dak-1 değerine yükseldiği görülmektedir (Şekil 4.8).
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Şekil 4.8. Değişik potasyum (50, 250 2000 µM) ve kadmiyum (0 ve 20 µM)
uygulamalarının su kültürü koşullarında 24 günlük ıspanak bitkisinin
yeşil aksam askorbat peroksidaz aktivitesi üzerine etkisi
4.1.10. Glutatyon Redüktaz (GR) Aktivitesi

Kadmiyum

uygulamasının

olmadığı

kontrol

koşullarındaki

enzim

aktivitesinin 20 µM Cd uygulaması altındaki enzim aktivitesinden tüm potasyum
dozlarında daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kadmiyum uygulamasının
yapılmadığı koşullarda artan potasyum beslenmesine bağlı olarak yeşil aksamın
glutatyon redüktaz aktivitesinin önemli oranda azaldığı bulunmuştur (Şekil 4.9).
Buna göre, 50 µM potasyum dozunda 734 nmol g-1 TA dak-1 olan enzim aktivitesinin
250 µM potasyum dozunda 566 nmol g-1 TA dak-1 ’ya ve 2000 µM potasyum
dozunda ise 312 nmol g-1 TA dak-1 ’ya gerilediği görülmektedir. Kadmiyumun 20 µM
dozunda ise artan potasyum beslenmesine bağlı olarak enzim aktivitesinin belirgin
ölçüde yükseldiği ve sırasıyla 215, 254 ve 278 nmol g-1 TA dak-1 olduğu tespit
edilmiştir. Kadmiyum uygulamasına bağlı olarak yeşil aksamın enzim aktivitesinde
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meydana gelen azalışların artan potasyum beslenmesiyle gerilediği açıkça
görülmektedir (Şekil 4.9).
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Şekil 4.9. Değişik potasyum (50, 250 2000 µM) ve kadmiyum (0 ve 20 µM)
uygulamalarının su kültürü koşullarında 24 günlük ıspanak bitkisinin
yeşil aksam glutatyon redüktaz aktivitesi üzerine etkisi
4.1.11. Katalaz (CAT) Aktivitesi

Hem kontrol (Cd0) hem de 20 µM kadmiyum uygulaması altında artan
potasyum beslenmesine bağlı olarak yeşil aksamda katalaz enzim aktivitesinin
belirgin ölçüde azaldığı görülmüştür. Buna göre, kadmiyumun uygulanmadığı
koşullarda, potasyumun 50 µM dozunda 1098 nmol g-1 TA dak-1 olan enzim
aktivitesinin potasyumun 2000 µM uygulandığı koşullarda % 43’lük bir azalma ile
626 nmol g-1 TA dak-1 düzeyine indiği belirlenmiştir. Kadmiyumun 20 µM
uygulandığı koşullarda ise 50 µM potasyum dozuna göre değerlendirildiğinde, 250
µM potasyum dozunda enzim aktivitesinin % 9 oranında, 2000 µM potasyum
dozunda ise % 24 oranında azaldığı bulunmuştur. Kadmiyum uygulaması yeşil
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aksamda katalaz aktivitesini 50 µM potasyum dozunda % 3, 250 µM potasyum
dozunda % 7 ve 2000 µM potasyum dozunda ise % 37 arttırmıştır (Şekil 4.10).
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Şekil 4.10. Değişik potasyum (50, 250 2000 µM) ve kadmiyum (0 ve 20 µM)
uygulamalarının su kültürü koşullarında 24 günlük ıspanak bitkisinin
yeşil aksam katalaz aktivitesi üzerine etkisi
4.1.12. Guaiakol Peroksidaz (GPX) Aktivitesi

Bitkilerin potasyum

beslenmelerinin

iyileşmesine bağlı olarak

hem

kadmiyumun uygulanmadığı kontrol koşullarında hem de 20 µM kadmiyum
uygulaması altında guaiakol peroksidaz aktivitesinin azaldığı bulunmuştur (Şekil
4.11). Kontrol bitkilerine göre, kadmiyum uygulamasına bağlı olarak yeşil aksamda
enzim aktivitesinin 50 µM potasyum dozunda yaklaşık 2 kat, 250 µM potasyum
dozunda 2.5 kat ve 2000 µM potasyum dozunda ise yaklaşık 3 katlık bir artış
olmuştur (Şekil 4.11).
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Şekil 4.11. Değişik potasyum (50, 250 2000 µM) ve kadmiyum (0 ve 20 µM)
uygulamalarının su kültürü koşullarında 24 günlük ıspanak bitkisinin
yeşil aksam guaiakol peroksidaz aktivitesi üzerine etkisi
4.2. Tartışma

Kadmiyum (Cd) toksisitesine bağlı oksidatif zararlanmanın potasyum (K)
beslenmesinden ne düzeyde etkilendiğinin belirlendiği bu çalışmada, kadmiyum
uygulamasına bağlı olarak bitki büyümesinde meydana gelen gerilemeler, Cd
toksisitesi ve K eksikliği simptomları gözle görülebilir ilk belirtiler olmuştur.
Kadmiyum uygulamasının köklerde kahverengileşmelere yol açtığı görülmüştür.
Kadmiyum uygulamasının bir sonucu olarak, nektorik lekeler içeren hafif sarımsı
yaprakların kontrol bitkilerinin yapraklarına göre daha dar olduğu görülmüştür.
Kadmiyum uygulaması hem yeşil aksamda hem de köklerde kuru madde üretiminin
azalmasına yol açmıştır (Şekil 4.1). Benzer sonuçlar, makarnalık buğdayda (Öztürk
ve ark., 2003), ayçiçeğinde (Azevedo ve ark., 2005), arpada (Tiryakioğlu ve ark.,
2006), hıyarda (Abu-Muriefah, 2008), çin lahanası ve hardalda (Chen ve ark., 2011),
ekmeklik buğday ve mısırda da (Zhao, 2011) bulunmuştur. Kadmiyum uygulamasına
bağlı olarak büyümede meydana gelen gerileme, bitkilerde kadmiyumun fotosentez,
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fotosentetik ürünlerin taşınması ve gerekli besinler gibi önemli metabolik faktörlerle
etkileşime girmesinin bir sonucu olabilir (Stobart ve ark., 1985; Vassilev ve ark.,
1993; Mobin ve Khan, 2007; Iqbal ve ark., 2010). Kadmiyum ayrıca, bitkilerde
fizyolojik olaylarda sorunlara yol açarak toksik oksijen türevlerinin oluşumunu
artırma ve lipid peroksidasyona neden olma gibi (Shaw, 1995; Sanita di Toppi ve
Gabrielli, 1999; Montillet ve ark., 2004; Chaovi ve ark., 1997) dolaylı
mekanizmalarla oksidatif strese neden olmaktadır.
Artan potasyum beslenmesi, hem kontrol (Cd0) hem de 20 µM Cd uygulaması
altında hem yeşil aksamın hem de köklerin kuru madde miktarlarının artmasına
neden olmuştur (Şekil 4.1). Potasyumun 50 µM uygulandığı koşullarda 20 µM Cd
uygulaması altında 780 mg bitki-1 olan yeşil aksam kuru madde miktarının, 250 µM
K dozunda 889 mg bitki-1’a ve 2000 µM yeterli K dozunda ise 996 mg bitki-1 ’a
yükseldiği bulunmuştur. Benzer şekilde, artan potasyum beslenmesinin (50, 250 ve
2000 µM) 20 µM Cd uygulaması altında kök kuru ağırlıklarının sırasıyla 167, 186 ve
202 mg bitki-1 şeklinde artmasını sağladığı belirlenmiştir (Şekil 4.1). Bu çalışmada,
Cd uygulamasına bağlı olarak, belirtilen K dozları altında, yeşil aksam kuru madde
üretimlerinde meydana gelen azalmaların kök kuru madde üretimlerinde meydana
gelen azalışlardan biraz daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu durum, kadmiyumun
uygulanmadığı koşullarda artan potasyum beslenmesine bağlı olarak yeşil aksam
kuru madde üretiminde meydana gelen artışın köklere göre daha yüksek olmasıyla
ilgili bir durumdur.
Yetersiz K beslenmesinde bitki kuru madde üretiminde meydana gelen
gerileme değişik bitki türlerinde; örneğin pamukta (Zhao ve ark., 2001), çeltikte
(Sabir ve ark., 2003; Jia ve ark., 2008), buğdayda (Guoping ve ark., 1999)
görülmüştür. Bitkilerin K beslenmesinin arttırılması, kök büyümesinin teşvik
edilmesi, yaprak alanının, klorofil içeriğinin ve net asimilasyon oranının artmasında
etkili olmaktadır. Bitki su içeriğinin de K beslenmesiyle yakından ilişkili olduğu iyi
bilinmektedir. Birçok abiyotik stresin zararlı etkilerine karşı potasyumun koruyucu
etkisi olduğu bildirilmiştir (Çakmak, 2005). Örneğin, yüksek ışıkta (Marschner ve
Çakmak, 1989; Marschner ve ark., 1996), kuraklıkta (Çakmak ve Engels, 1999;
Sangakkaro ve ark., 2000), düşük sıcaklıkta (Kafkafi, 1990; Hakerlerler ve ark.,
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1997), tuz stresinde (Deal ve ark., 1999; Kaya ve ark., 2001), demir toksisitesinin
azaltılmasında (Li ve ark., 2001; Neue ve ark., 1998). Potasyumun Cd toksisitesine
bağlı zararlanmanın azaltılmasında da önemli bir rol üstlendiği soya fasulyesinde
(Shamsi ve ark., 2010), ekmeklik buğdayda (Zhao ve ark., 2003) ve hardalda (Umar
ve ark., 2008) ortaya konmuştur. Bitkilerin potasyum beslenmesinin iyileşmesiyle
aktif oksijen türevlerin oluşumunun engellenebildiği bildirilmiştir (Çakmak, 2005).
Tüm potasyum dozlarında Cd uygulaması hem yeşil aksamda hem de
köklerde, Cd konsantrasyonunun artmasına yol açmıştır (Çizelge 4.1). Köklerdeki Cd
konsntrasyonunun yeşil aksama göre çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Benzer sonuçlar değişik araştırıcılar tarafından da bulunmuştur (Salt ve ark., 1997;
Öztürk ve ark., 2003; Hatata ve Abdel-Aal, 2008; Uraguchi ve ark., 2009). Artan K
beslenmesine bağlı olarak, 20 µM Cd uygulaması altında yeşil aksamın Cd
konsantrasyonu sırasıyla 128, 120 ve 102 mg kg-1 KA olmuştur. Köklerde belirlenen
Cd konsantrasyonu 50 µM K dozuna göre diğer K dozlarında azalma eğiliminde
olmuştur (Çizelge 4.1). Potasyum uygulamasına bağlı olarak bitkilerde Cd içeriğinin
azaldığı hardalda (Umar ve ark., 2008) ve Cd’a tolerant soya fasulyesinde (Shamsi
ve ark., 2010) bulunmuştur. Bitkilerin K beslenmesinin iyileşmesiyle hem köklerin
Cd konsantrasyonunda azalma eğilimi, hem de yeşil aksamın Cd konsantrasyonunda
belirgin azalmalar “büyümeye bağlı seyrelme” şeklinde açıklanabilir.
Bitkilerin K beslenmesinin artmasına bağlı olarak hem yeşil aksam hem de
köklerin K konsantrasyonu artmıştır (Çizelge 4.2). Bu artış oranlarının Cd’un
uygulanmadığı kontrol koşullarında, 20 µM Cd uygulamasına göre daha yüksek
olduğu görülmüştür. Kadmiyum uygulaması tüm K dozlarında hem yeşil aksamın
hem de köklerin K konsantrasyonunu önemli ölçüde azaltmıştır. Kadmiyum
uygulamasına bağlı olarak K konsantrasyonundaki azalış yüksek Cd dozunda (1
mM) ekmeklik buğdayda (Ouzounidou ve ark., 1997), marulda (Michalska ve Asp,
2001), makarnalık buğdayda (Veselov ve ark., 2003) ve hıyarda (Abu-Muriefah,
2008) bulunmuştur. Kadmiyuma bağlı olarak bitkilerin K konsantrasyonlarındaki
azalma, Cd’un kök hücrelerinin plazma membranlarına olan olumsuz etkilerinden
dolayı su ve besin alımının engellenmesi veya kök hücrelerinden dışarı K sızıntısına
neden olmasından dolayı olabilir (Obata ve Umebayashi, 1997). Kadmiyum
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uygulaması ile plazma membranlarındaki H+-ATPaz aktivitesinin Cd’a hassas
baklagil köklerinde Cd’a tolerant kabakgillere göre önemli ölçüde azaldığı
bildirilmiştir (Obata ve ark., 1996). H+-ATPaz aktivitesinin birçok çözünen
maddenin taşınımı için proton itici güç olarak gerekli olduğu bildirilmiştir (Serrano,
1989). Böylelikle, Cd’a bağlı olarak ATPaz aktivitesindeki azalma birçok besin
elementinin alım veya dışlanması için belirleyici bir faktör olabilir (Obata ve
Umebayashi, 1997).
Ciecko ve ark. (2004)’nın çalışmalarına göre, artan Cd’a bağlı olarak yulaf
tanesinde K konsantrasyonu azalırken, yulafın saman ve özellikle köklerinde, benzer
şekilde mısırın toprak üstü aksamında ve de belirgin şekilde köklerinde K
konsantrasyonunun arttığı bildirilmiştir.
Potasyum beslenmesinin 2000 µM olduğu koşullarda 20 µM Cd
uygulamasına rağmen yeşil aksamın K konsantrasyonunun % 5.56 olduğu
görülmektedir. Bu durum, 20 µM Cd’un oluşturduğu stres altında bile bitkilerin
halen K’a bağlı yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebildiğinin bir göstergesi olarak
kabul edilebilir. Potasyumun bitki dokularında kuru maddede % 1-10 arasında
olduğu bildirilmiştir (Epstein ve Bloom, 2005). Nitekim, Cd’un uygulanmadığı
koşullarda ıspanağın yeşil aksam K konsantrasyonunun % 6 düzeyinde olduğu
görülmektedir (Smolen ve Sady, 2010).
Kadmiyum toksisitesinin bitkilerde birçok morfolojik, fizyolojik ve
biyokimyasal değişikliklere neden olduğu iyi bilinmektedir. Bu çalışmada, Cd
uygulamasına bağlı olarak yaprakların klorofil konsantrasyonlarında azalmalar
olduğu bulunmuştur (Şekil 4.2). Potasyumun yetersiz uygulandığı koşullarda da
klorofil konsantrasyonlarında meydana gelen düşüşler dikkat çekicidir. Kadmiyuma
bağlı klorofil konsantrasyonundaki azalış, arpada (Stobart ve ark., 1985), fasulyede
(Padmaja ve ark., 1990), hıyarda (Chugh ve Sawhney, 1999) ve mısır ve buğdayda
(Zhao, 2011) gösterilmiştir. Klorofil konsantrasyonunda Cd uygulamasına bağlı
olarak meydana gelen azalışın klorofil biyosentezinin engellenmesi ile ilgili olduğu
bildirilmiştir (Malik ve ark., 1992; Vassilev ve Yordanov, 1997; Maria ve Tadeusz,
2005). Bununla birlikte, Cd uygulamasına bağlı olarak klorofil konsantrasyonundaki
düşüklük magnezyum (Mg) ve demir (Fe) eksikliğiyle ilişkilendirilmiştir (Greger ve
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uygulamasına

bağlı

olarak

klorofil

konsantrasyonunda meydana gelen azalışlar K uygulamasına bağlı olarak
gerilemiştir. Potasyumun Cd’a bağlı klorofil konsantrasyonunda meydana gelen
azalışı geriletmedeki olumlu etkisi, hardalda

(Umar ve ark., 2008) ve soya

fasulyesinde (Shamsi ve ark., 2010) bildirilmiştir. Potasyum eksikliğine bağlı olarak
toplam klorofil konsantrasyonundaki düşüşler fasulyede (Çakmak, 1994), pamukta
(Zhao ve ark., 2001) ve mısırda (Tewari ve ark., 2004) bulunmuştur.
Bitkilerde meydana gelen oksidatif stresin bir göstergesi olarak lipid
peroksidasyonu, sıklıkla kullanılan bir parametredir. Bu çalışmada, Cd uygulamasına
bağlı olarak hem yeşil aksamda hem de köklerde lipid peroksidasyonu düzeyi
yükselmiştir (Şekil 4.3). Bitkilerin yeşil aksamlarında ölçülen lipid peroksidasyonu
düzeyinin

köklere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. En yüksek lipid

peroksidasyonunun 10.05 nmol MDA g-1 TA değeri ile 50 µM K ve 20 µM Cd
uygulaması altında, stresin en yoğun olduğu koşullarda, yeşil aksamda ortaya çıktığı
tespit edilmiştir. Potasyumun 2000 µM olarak uygulandığı koşullarda 20 µM Cd
uygulaması altında söz konusu lipid peroksidasyonu değerinin 4.64 nmol MDA g-1
TA’a gerilediği bulunmuştur. Kadmiyum uygulaması altında ölçülen lipid
peroksidasyonu değerlerinin bitkilerin K beslenmesinin iyileşmesiyle önemli oranda
azaldığı ve bu durumun yalnızca yeşil aksamda değil, aynı zamanda köklerde de
meydana geldiği görülmüştür (Şekil 4.3). Kadmiyum uygulamasına bağlı olarak lipid
peroksidasyonunda meydana gelen artış değişik bitki türlerinde, örneğin; bezelyede
(Dixit ve ark., 2001), hıyarda (Zhang ve ark., 2003) ve mısır ve buğdayda (Zhao,
2011) ortaya konurken, Cd uygulamasına bağlı lipid peroksidasyonundaki artışın
bitkilerin

potasyum

azaltılabildiği

beslenmesinin

arttırılması-iyileştirilmesine

bağlı

olarak

bildirilmiştir (Shamsi ve ark., 2010). Bitkilerin K beslenmesinin

arttırılmasına bağlı olarak lipid peroksidasyonunda meydana gelen azalışlar değişik
sulama rejimlerinde ayçiçeğinde (Soleimanzadeh ve ark., 2010) ve yabani arpa
(Hordeum maritimum L.)’da (Hafsi ve ark., 2011) ortaya konmuştur. Potasyum
eksikliğinin bitki dokularında oksidatif zararlanmaya neden olduğu bildirilmiştir
(Tewari ve ark., 2004; 2007). Potasyum eksikliği koşullarında artan lipid
peroksidasyonu kloroplastlarda, iyi bilinen bir lipid peroksidasyonu indükleyici olan
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singlet oksijen üretiminin olduğunu göstermektedir (Screenivasulu ve ark., 1999;
Halliwelll ve Gutteridge, 2000).
Askorbik asit (askorbat), vitamin E (α-tokoferol), glutatyon, ß-karotin ve
zeaxanthin karotenoidi gibi bileşikler, bitkilerin stres koşullarında toksik radikallere
karşı kendilerini korumak için kullandığı enzimatik olmayan en önemli savunma
mekanizmalarıdır (Cakmak ve Marschner, 1992; Demming-Adams ve Adams, 1996;
Noctor ve Foyer, 1998). Bunlardan, askorbat ve glutatyon toksik oksijen türevlerine
karşı etkili antioksidantlardır ve kloroplast stromasında sırasıyla 50 ve 3 mM gibi
yüksek konsantrasyonlarda bulunurlar (Halliwell, 1982). Bu çalışmada, ıspanak
bitkisinin kadmiyum toksisitesine tepkisi ve bunun K beslenmesinden ne düzeyde
etkilendiğini ortaya koymak için enzimatik olmayan antioksidantlardan askorbik asit
ve glutatyon (protein olmayan SH-bileşikleri) düzeyleri belirlenmiştir. Askorbik asit,
askorbat peroksidaz için substrat olması yanında, doğrudan singlet oksijen,
süperoksit ve hidroksil radikalleri yok edebilmektedir (Noctor, 2006). Tüm potasyum
dozlarında, Cd uygulaması yeşil aksamın askorbik asit konsantrasyonunda artışa
neden olmuştur (Şekil 4.4). Kadmiyum uygulamasına bağlı olarak yeşil aksamın
toplam askorbik asit konsantrasyonu, ayçiçeğinde (Hatata ve Abdel-Aal, 2008),
ıspanakta (Pandey ve ark., 2009) ve bir tür kamış bitkisi olan Spartina densiflora’da,
özellikle de yüksek Cd dozlarında (Martinez-Dominguez ve ark., 2010) artarken;
makarnalık buğdayda ve (Öztürk ve ark., 2003) maş fasulyesinde (Vigna radiata (L.)
Wilczek) (Anjum ve ark., 2011) azalmıştır. Hem kontrol (Cd0) hem de 20 µM Cd
uygulaması altında, artan K beslenmesiyle birlikte, özellikle de 2000 µM K
uygulaması altında, yeşil aksamın askorbik asit konsantrasyonu belirgin ölçüde
düşmüştür. Kadmiyum uygulamasına bağlı olarak yeşil aksamın artan toplam
askorbik asit konsantrasyonu, artan toksik oksijen radikallerine karşı bir savunma
reaksiyonunun olduğunu göstermektedir. Bu çalışma sonuçlarıyla uyumlu olarak, K
eksikliği koşullarında yüksek toplam askorbik asit konsantrasyonu yabani arpada
(Hordeum maritimum L.) bulunmuştur (Hafsi ve ark., 2011). Potasyum
beslenmesinin iyileşmesine bağlı olarak toplam askorbik asit düzeylerinde meydana
gelen düşüş, potasyumun bitkilerin kadmiyum zararına karşı korunmasında rol
aldığını gösterebilir.
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Glutatyon (SH-bileşikleri) askorbatın rejenerasyonunda merkezi bir role
sahiptir. Aynı zamanda indirgenmiş glutatyon (GSH) bir antioksidant olarak aktif
oksijen türevlerinin yok edilmesinde ve metal dengesinin kontrol altında
tutulmasında etkin rol oynar (Xiang ve Oliver, 1998; Noctor ve ark., 2002). Genel bir
kural olmamakla birlikte, oksidatif stres faktörleri bitki dokularındaki SH-bileşikleri
düzeyinin artmasına neden olmaktadır. Proteine bağlı olmayan SH- bileşiklerinin,
glutatiyonun çok büyük bir bölümünü oluşturduğu bildirilmiştir (Grill ve ark., 1979;
Maas

ve

ark.,

1987).

Bitkilerin

yeşil

aksamında

ölçülen

SH-bileşikleri

konsantrasyonunun kontrole (Cd0) göre 20 µM Cd uygulamasına bağlı olarak tüm
potasyum dozlarında arttığı bulunmuştur (Şekil 4.5). En düşük SH-bileşikleri
düzeyinin 50 µM K ve kadmiyum uygulanmadığı koşullarda, en yüksek SHbileşikleri düzeyinin de aynı K dozunda ve 20 µM Cd uygulaması altında olduğu
görülmektedir (Şekil 4.5). Kadmiyum uygulanmadığı koşullarda artan K beslenmesi
yeşil aksamın SH-bileşikleri konsantrasyonunun artmasına yol açmıştır. Kadmiyum
uygulaması altında ise artan K beslenmesi SH-bileşikleri düzeyinin azalmasına neden
olmuştur. Kadmiyum uyulamasına bağlı olarak SH-bileşikleri (Glutatyon) düzeyi,
kamışta (Phragmites australis Trin. (Cav.) ex Steudel) (Pietrini ve ark., 2003),
fasulyede (Smeets ve ark., 2005) ayçiçeğinde (Hatata ve Abdel-Aal, 2008) ve
ekmeklik buğdayda (Ahmad ve ark., 2009) artarken; arpada (Patra ve Panda, 1998)
ve hıyarda (Zhang ve ark., 2003) azalmıştır. Bitkilerin glutatyon sentez
yeteneklerinin kadmiyum zararından korunmada çok önemli olduğu ve artan
toleransın yüksek glutatyonla, azalan toleransın da glutatyon düşüşüyle uyumlu
olduğu bildirilmiştir (Howden ve ark.,1995; Zhu ve ark., 1999 a;b). Bu çalışmada,
Cd uygulamasına bağlı olarak SH-bileşikleri düzeyindeki en yüksek artışın, K’un en
düşük dozunda (50 µM) meydana geldiği görülmüştür. Bu durum, Cd’a bağlı olarak
artan toksik oksijen türevleri düzeyinin K eksikliği ile birlikte daha da yükseldiğini
göstermektedir. Aynı koşullarda, toplam askorbik asit konsantrasyonunun da yüksek
olduğu görülmektedir (Şekil 4.4). Alscher ve ark. (1997) tarafından, stres altında
askorbat-glutatyon döngüsünün aktivasyonunun oksidatif zararlanma ile mücadele
için gerekli olduğu bildirilmiştir. Kadmiyumun 20 µM uygulandığı koşullarda, artan
K beslenmesiyle birlikte SH-bileşikleri düzeyinin azalması (Şekil 4.5) köklerindeki
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fitoşelatinlerin sentesi için gerekli glutatyon ihtiyacını karşılamak için yapraklardan
köklere gönderilmesine bağlanabilir (Rennenberg, 1982). Ağır metallerden
korunmada fitoşelatinlerin önemi iyi bilinmektedir (Rauser, 1995; Zenk, 1996;
Mehra ve Tripathi, 1999). Bununla birlikte, GSH hücre membranlarını lipid
peroksidasyonuna karşı korumada kullanılmış olabilir. Nitekim, soğuk stresine bağlı
fotooksidatif zararlanma boyunca GSH düzeyinin azaldığı bildirilmiştir (Wise ve
Naylor, 1987). Bu çalışmada artan K beslenmesiyle SH-bileşikleri düzeyindeki
(Şekil 4.5) ve lipid peroksidasyonundaki (Şekil 4.3) azalma uyum içindedir.
Potasyumun yeterli oranda uyulandığı durumda, SH-bileşikleri düzeyinde ortaya
çıkan azalış potasyumun oksidatif strese karşı savunmada önemli rol oynadığının
göstergesi olabilir. Halliwell (1982)’e göre, glutatyon, özellikle kloplastlarda
hidrojen peroksitin detoksifikasyonuna ve SH içeren enzimlerin oksidasyona karşı
korunmasına katılmaktadır. Artan SH-bileşikleri düzeyi, aynı zamanda dokularda
serbest

oksijen

radikallerinden

hidrojen

peroksit

düzeyinin

yüksekliğini

göstermektedir.
Yeşil aksamın çözünür protein konsantrasyonu 50 ve 250 µM K dozlarında,
kontrol bitkilerine gore 20 µM Cd uygulamasıyla birlikte azalırken, 2000 µM K
dozunda Cd uygulamasıyla belirgin şekilde artmıştır (Şekil 4.6). Benzer artış hıyarda
da bulunmuştur (Gonçalves ve ark., 2007). Bu durum, Cd ağır metaline bağlı olarak
yeterli K koşullarında stres proteinlerinin sentezlendiğini gösterebilir. Bitkilerin K
beslenmesinin iyileşmesiyle hem kontrol (Cd0) hem de 20 µM Cd uygulaması altında
çözünür protein konsantrasyonunda önemli oranda azalma meydana gelmiştir (Şekil
4.6). Kadmiyum uygulamasına bağlı olarak çözünür proteinde azalma olduğu, arpada
(Stiborova ve ark., 1986; Vassilev ve ark., 1997) ve güvercin bezelyesinde (Sheoran
ve ark., 1990) bulunmuştur. Kadmiyum uygulamasına bağlı olarak fasulye köklerinin
çözünür protein konsantrasyonu önemli oranda azalırken, bitki üst aksamında
çözünür protein konsantrasyonunun etkilenmediği bildirilmiştir

(Chaoui ve ark.,

1997). Söz konusu azalma, protein sentezinin engellenmesine öncülük eden
metabolik rahatsızlıklara bağlı olabilir (Ewais, 1997). Abiyotik streslerin bazı
proteinlerin sentezini engelleyebilirken, diğerlerinin sentezini de teşvik edebildiği
bildirilmiştir (Ericson ve Alfinito, 1984). Ağır metal kaynaklı reaktif oksijen
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türevleri, protein içeriğinde azalmalara neden olabilen lipid peroksidasyonunu ve
protein parçalanmasını indükleyebilir (Davis ve ark., 1987). Potasyum eksikliği
koşullarında çözünür protein düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 4.6).
Bitkilerde K eksikliğinin, azot metabolizmasında sorunlara yol açtığı iyi
bilinmektedir (Richards, 1956; Arnon, 1966). Potasyum eksikliği bitkileri, yeterli
potasyum verilen bitkilere göre daha fazla çözünür azotlu bileşikler, serbest
aminoasitler ve amidler içermektedir (Wall, 1939; Steinberg, 1951; Smith ve
Richards, 1962). Çözünür protein konsantrasyonunun K eksikliği koşullarında
yükseldiği Lavon ve ark. (1999) tarafından da bildirilmiştir.
Bitkiler stres koşullarında enzimatik savunma sistemlerini (SOD, APX, GR,
CAT, GPX vd) aktif hale getirirler. Oksidatif stres tarafından antioksidatif
enzimlerin aktivitelerinin indüklenmesi, stresle baş etmede gerekli olan genel bir
stratejiyi yansıtmaktadır (Foyer ve ark., 1994). Süperoksit dismutaz (SOD),
süperoksit radikali (O2.-)’nin H2O2 ve O2’ye dismutasyonunu katalizleyerek (Bowler
ve ark., 1992; Scandalious, 1993; Cakmak ve ark., 1993; Cakmak, 1994), süperoksit
konsantrasyonunun düşük ve sabit bir durumda kalmasını sağlamakta ve bu nedenle
Haber-Weiss reaksiyonu üzerinden hidroksil radikal oluşumunu

minimize

etmektedir (Elstner, 1982). Enzimatik mekanizlardan APX ve GR ise birlikte
H2O2’in detoksifikasyonunda belirleyici rol oynamaktadır (Halliwell, 1982; Polle,
1996; Çakmak ve ark., 1993; Çakmak, 1994). Süperoksit dismutaz ve başka
reaksiyonlar tarafından üretilen H2O2, peroksidazlar ve katalaz tarafından yıkıma
uğratılmaktadır (Foyer ve ark., 1994). Katalaz, bitki dokularında bol miktarda
bulunmasına karşın, kloroplastlarda bulunmaz (Whitehouse ve ark., 1971; Van
Ginkel ve Brown, 1978) ve çoğu katalaz aktivitesi peroksizom ile sınırlıdır
(Halliwell, 1982). Guaiakol peroksidaz (GPX) ise askorbik asit için daha az spesifik
olup, kloroplastik olmayan ve başlıca hücre duvarlarında ve sitoplazmada lokalize
olan bir enzimdir (Asada, 1992).
Süperoksit dismutaz aktivitesinin kadmiyuma bağlı olarak, bezelyede
(Dalhurzo ve ark., 1997), yüksek konsantrasyonda ıspanakta (Pandey ve ark., 2009),
kamışta (Spartina densiflora) (Martinez Dominguez ve ark., 2010) ve maş
fasulyesinde (Vigna radiata (L.) Wilczek) (Anjum ve ark., 2011) arttığı;
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ayçiçeğinde (Gallego ve ark., 1996) ve de ekmeklik buğdayda (Ahmad ve ark.,
2009) azaldığı bildirilmiştir. Bu çalışmada, 20 µM Cd uygulamasına bağlı olarak
SOD aktivitesinde artış olduğu ve bu durumun 50 ve 250 µM K dozlarında düşük
düzeyde olurken, 2000 µM K dozunda önemli düzeyde olduğu görülmektedir (Şekil
4.7). Potasyumun 2000 µM dozunda SOD aktivitesinde 20 µM Cd uygulaması ile
ortaya çıkan artış aynı koşullarda protein düzeyindeki artışla uyumlu görünmektedir.
Potasyum uygulamasına bağlı olarak SOD aktivitesinde meydana gelen düşüşler
soya fasulyesinde (Shamsi ve ark., 2010) ve farklı sulama rejimlerinde ayçiçeğinde
de (Soleimanzadeh ve ark., 2010) bulunmuştur. Bu sonuçla uyumlu şekilde, K
eksikliği koşullarında SOD aktivitesindeki artış, mısırda (Tewari ve ark., 2004),
dutta (Tewari ve ark., 2007) ve yabani arpada (Hordeum maritimum L.) (Hafsi ve
ark., 2011) bulunmuştur. Farklı biyotik ve abiyotik stresler tarafından oksidatif
stresin indüklenmesi sonucu SOD aktivitesinde artış olduğu iyi bilinmektedir (Fodor
ve ark., 1997; Van Breusegem ve ark., 1999). Stres koşulları altında elektron
transfer sistemindeki elektron sızıntısından dolayı süperoksit radikal (O2.-) oluşumu
üzerinde durulmaktadır (Foyer ve Noctor, 2000). Söz konusu SOD aktivitesindeki
artış K eksikliği altında O2.- düzeyinin yüksek olduğunu işaret etmektedir. Bitkilerin
K beslenmesinin iyileştirilmesi, NAD(P)H oksidazların aktivitesinin azaltılması ve
fotosentetik elektron taşınımının devam ettirilmesi yoluyla reaktif oksijen radikalleri
üretimini önemli ölçüde engelleyebilir (Çakmak, 2005). Süperoksit dismutaz enzim
aktivitesinin potasyumun yeterli oranda uygulandığı dozda azalması, süperoksit
dismutazın süperoksit radikalinin hidrojen peroksit ve oksijene dismutasyonunu
katalizlediğini göstermektedir.
Abiyotik stres koşulları altında H2O2’in detoksifike edilmesinde APX önemli
bir rol oynamaktadır (Gratao ve ark., 2005). Askorbat peroksidaz askorbat-glutatyon
döngüsünde anahtar

bir

enzimdir

ve askorbik

asitin

dehidro

askorbata

döndürülmesiyle peroksitleri yok eder (Asada, 1992; Foyer ve Noctor, 2005).
Kadmiyum uygulamasına bağlı olarak APX’daki artış, fasulyede (Chaoui ve ark.,
1997; Smeets ve ark., 2005), Cd’a hassas arpada (Tiryakioğlu ve ark., 2006),
ekmeklik buğdayda (Khan ve ark., 2007), mısır köklerinde (Malekzadeh ve ark.,
2007), ıspanakta (Pandey ve ark., 2009), kamışta (Spartina densiflora) (Martinez
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Dominguez ve ark., 2010), maş fasulyesinde (Vigna radiata (L.) Wilczek) (Anjum
ve ark., 2011); azalış ise hıyar bitkisinin kloroplastlarında (Zhang ve ark., 2003),
yüksek CdCl2 dozunda kahve hücrelerinde (Gomes-Junior ve ark., 2006) ve hıyar
fidelerinde (Gonçalves ve ark., 2007) bulunmuştur.
Bu çalışmada, tüm potasyum dozlarında Cd uygulamasına bağlı olarak APX
aktivitesinin arttığı bulunmuştur. Kadmiyum uygulaması (20 µM) altında,
potasyumun 250 ve 2000 µM dozlarında APX aktivitesinin 50 µM K dozuna göre
daha yüksek olduğu bulunmuştur (Şekil 4.8). Bu sonuçlarla uyumlu olarak, ilgili
koşullarda bitkilerin toplam askorbik asit ve SH-bileşikleri düzeyinin düşük olduğu
görülmektedir (Şekil 4.4 ve Şekil 4.5). Bununla birlikte, aynı koşullarda SOD
aktivitesinin azalması (Şekil 4.7) ve APX aktivitesinin artması (Şekil 4.8) etkin
şekilde hidrojen peroksitin detoksifikasyonunu indükleyebilir. Askorbat peroksidaz
aktivitesinin Cd0 ve K eksikliği koşullarında yüksek olması, söz konusu koşullarda
çözünür protein düzeyindeki (Şekil 4.6) yükseklikle uyumlu görünmektedir.
Potasyum ve magnezyum eksikliği koşullarında hidrojen peroksite karşı
koruyucu enzimlerin düzeyinin artmasının yapraklarda karbonhidratların özellikle
sukrozun birikimiyle ilgili olduğu bildirilmiştir (Çakmak ve ark., 1994 a:b). Bu
durum, ilgili elementlerin eksikliği koşullarında fotoredüktantların karbondioksit
fiksasyonunda kullanılmasının sınırlandırılmasıyla toksik oksijen türevlerinin
oluşumuna önderlik etmesiyle ilgilidir (Çakmak, 1994). Aktif oksijen türevlerinin
oluşumu ve detoksifikasyonu arasındaki dengenin, stres süresince hücrenin
canlılığını devam ettirebilmesinde önemli olduğu bildirilmiştir (Shewfelt ve
Erickson, 1991). Bu denge aktif oksijen türevlerinden hidrojen peroksit lehine
bozulursa, sonuçta ağır metal stresine bağlı oksidatif zararlanma oluşabilir. Buradan
hareketle, askorbat peroksidaz enzim aktivitesinde kadmiyum uygulamasıyla
meydana gelen artışın bitkinin savunma sisteminin aktive edilmesiyle ilgili olduğu
söylenebilir.
Hidrojen peroksitin kloroplastlarda etkin bir şekilde yıkımı için askorbatglutatiyon döngüsü yoluyla APX’ın indüklenmesine ihtiyaç vardır ki bu durumda
APX elektron verici olarak askorbatı kullanır ve GR okside glutatyonun (GSSG)
NADPH’a bağımlı indirgenmesini ve redükte formda (GSH) kalmasını katalize eder
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ve yüksek bir GSH/GSSG oranını ve karbondioksit fikse eden enzimlerin
aktivasyonunun sürekliliğini sağlar (Noctor ve Foyer, 1998). Toplam yaprak GR
aktivitesinin büyük çoğunluğunun kloroplastlarla ilişkili olduğu bildirilmiştir
(Alscher ve Hess, 1993). Kadmiyum uygulamasına bağlı olarak GR aktivitesindeki
artış; fasulyede (Smeets ve ark., 2005), ekmeklik buğdayda (Khan ve ark., 2007),
ayçiçeğinde (Hatata ve Abdel-Aal, 2008), ıspanakta (Pandey ve ark., 2009) ve
kamışta (Spartina densiflora) (Martinez Dominguez ve ark., 2010) bulunmuştur. Bu
artışlar, hücrelerdeki H2O2’in toksik düzeylerinin kısmen azaltılmasında yardımcı
olmaktadır. Bu çalışmada, yetersiz potasyum dozlarında daha fazla olmak üzere, Cd
uygulaması GR aktivitesinin azalmasına yol açmıştır (Şekil 4.9). Kadmiyum
uygulamasına bağlı GR aktivitesindeki azalış, hıyarda (Zhang ve ark., 2003) kamış
(Phragmites australis Trin. (Cav.) ex Steudel) kloroplastlarında (Pietrini ve ark.,
2003) ve buğdayda (Ahmad ve ark., 2009) bulunmuştur. Söz konusu azalış
oranlarının yetersiz K beslenmesinde yüksek olması, aynı koşullarda Cd
uygulanmadığı zamanki GR aktivitesinin yüksekliği ile daha yakından ilgilidir. Yine
de, tüm K dozlarında kontrol bitkilerine göre, Cd uygulamasıyla enzim aktivitesinde
görülen azalma, Cd’un tiyol gruplarına bağlanması ve bir tiyol içeren enzim olan
GR’ın inaktif hale getirilmesiyle de ilgili olabilir (Creissen ve Mullineaux, 1995).
Potasyum eksikliği koşullarında GR aktivitesindeki artış dutta (Tewari ve ark.,
2007) ve düşük düzeyde de olsa fasulyede (Çakmak, 1994) bulunmuştur.
Güçlü bir oksidant olan H2O2’in hücrelerde birikimi ya CAT ya da askorbatglutatiyon döngüsünde APX tarafından H2O’ya indirgenerek önlenir. Katalaz,
peroksizomlarda lokalize olmuştur ve H2O2’in H2O ve O2’e dismutasyonunu
sağlamaktadır (Corpas ve ark., 1999). Katalazın süperoksit radikale (O2.-) karşı
hassas olduğu O2.-‘in artan düzeyleri tarafından inaktif hale geldiği bildirilmiştir
(Fridovich, 1986).
Kadmiyum uygulamasına bağlı olarak CAT aktivitesinin, ekmeklik
buğdayda (Khan ve ark., 2007), Cd’a hassas hıyar çeşidinde (Gzyl ve ark., 2009), 25
ppm’e kadar kırmızı turpta (El-Beltagı ve ark., 2010) ve mısır ve buğdayda (Zhao,
2011) arttığı bulunmuştur. Katalaz aktivitesindeki artış, oksidatif stresin dolaylı bir
göstergesi olarak düşünülmektedir (Smirnoff, 1995). Nitekim, Cd’un oksidatif strese
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neden olduğu (Hendry ve ark., 1992; Somashekaraiah ve ark., 1992), fakat diğer
ağır metallerin örneğin Cu’ın tersine, reaktif oksijen türevlerinin üretimine doğrudan
neden olmadığı (Salin, 1988) bildirilmiştir. Katalaz aktivitesinin kadmiyum
uygulamasından, kamışta (Phragmites australis Trin. (Cav.) ex Steudel) (Pietrini ve
ark., 2003) ve mısırda (Malekzadeh ve ark., 2007) etkilenmediği bulunurken;
fasulyede (Somashekaraiah ve ark., 1992; Chaoui ve ark., 1997), maş fasulyesinde
(Phaseolus aureus Roxb.) (Shaw, 1995), ayçiçeğinde (Gallego ve ark., 1996) ve
ekmeklik buğdayda (Ahmad ve ark., 2009) azaldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada,
Cd uygulamasına bağlı olarak CAT aktivitesinin tüm potasyum dozlarında, özellikle
de 2000 µM K dozunda daha belirgin olmak üzere artış gösterdiği bulunmuştur
(Şekil 4.10). Potasyum beslenmesinin iyileşmesiyle enzim aktivitesinde meydana
gelen düşüş, hem Cd0 hem de 20 µM Cd uygulaması altında ortaya çıkmıştır. Bu
sonuçlarla uyumlu olarak, ayçiçeğinde yapılan bir çalışmada farklı sulama
rejimlerinde artan K beslenmesine bağlı olarak CAT aktivitesinin önemli oranda
düştüğü bulunmuştur (Soleimanzadeh ve ark., 2010). Yabani arpada (Hordeum
maritimum L.) ise K beslenmesiyle CAT aktivitesinin değişmediği bulunmuştur
(Hafsi ve ark., 2011). Katalaz aktivitesinin 20 µM Cd uygulaması altında artan K
beslenmesiyle azalması (Şekil 4.10), aynı koşullarda önemli düzeyde artış gösteren
APX aktivitesine (Şekil 4.8) bağlı olabilir. Nitekim, CAT aktivitesindeki söz konusu
azalışın, peroksizomal proteazların indüklemesine bağlı degradasyon veya enzimin
ışığa bağlı inaktivasyonuyla ilgili olduğu bildirilmiştir (Sandalio ve ark., 2001). Bu
çalışmada, CAT aktivitesindeki azalma ile APX aktivitesindeki artış ilişkili
bulunmuştur. Tüm K dozlarında, SOD (Şekil 4.7) ve CAT (Şekil 4.10)
aktivitelerindeki değişimin paralellik göstermesi, hücre metabolizmasındaki
rollerinin tamamlayıcı olmasından dolayı kadmiyuma bağlı oksidatif stresin etkisini
hafifletmede ilgili enzimlerin birlikte kritik bir rol oynadığını göstermektedir
(Benavides ve ark., 2005). Katalaz aktivitesinin kadmiyum uygulamasıyla birlikte
artış göstermesi, hidrojen peroksite karşı koruyucu mekanizmanın efektif olduğu
anlamına gelmektedir. Özellikle de bu durumun, potasyumun yeterli düzeyde
uygulandığı dozda daha etkili olduğu söylenebilir.
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Guaiakol peroksidazlar yaygın bir şekilde stres enzimleri olarak kabul
edilirler ve Cd’u da içeren stres koşullarında aktive olurlar (Radotic ve ark., 2000;
Sobkowiak ve ark., 2004). Guaiakol peroksidaz (GPX), askorbik asit için daha az
spesifik olup, kloroplastik olmayan ve daha çok hücre duvarlarında ve sitoplazmada
lokalize olan bir enzimdir (Asada, 1992). Bu çalışmada, tüm potasyum dozlarında
Cd uygulamasına bağlı olarak GPX aktivitesinin önemli ölçüde yükseldiği
görülmüştür (Şekil 4.11). Yüksek GPX aktivitesi bu enzimin lokalize olduğu hücre
duvarları ve / veya sitoplazmada yüksek düzeyde hidrojen peroksit üretiminin
olduğuna işaret etmektedir (Gaspar ve ark., 1985). Söz konusu K eksikliği
koşullarındaki yüksek enzim aktivitesi, hidrojen peroksitin oksidatif olaylarda
kullanıldığını göstermektedir. Kadmiyuma bağlı GPX aktivitesindeki artış fasulyede
bulunmuştur (Smeets ve ark., 2005). Yine, fasulyede yapılan bir çalışmada Cd’a
bağlı GPX aktivitesindeki en belirgin artışın gövdede olduğu bulunurken (Chaoui ve
ark., 1997); bezelyenin GPX aktivitesinde azalma olduğu (Sandalio ve ark., 2001)
bulunmuştur. Bu çalışmada, K beslenmesinin iyileşmesine bağlı olarak hem Cd0
hem de 20 µM Cd dozlarında hem GPX aktivitesinin (Şekil 4.11) hem de lipid
peroksidasyonunun (Şekil 4.3) belirgin ölçüde azaldığı tespit edilmiştir. Bu durum,
K beslenmesinin iyileşmesine bağlı olarak hidrojen peroksit düzeyinin azaldığını,
potasyumun detoksifikasyon mekanizmasına yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu
sonuçla uyumlu şekilde, yeterli K beslenmesinde düşük GPX aktiviteleri, fasulyede
(Çakmak, 2005) ve yabani arpada (Hordeum maritimumda L.) (Hafsi ve ark., 2011)
tespit edilmiştir. Benzer şekilde, farklı su rejimlerinde artan K beslenmesine bağlı
olarak GPX aktivitesinin de önemli oranda azaldığı bulunmuştur (Soleimanzadeh ve
ark., 2010).
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Kadmiyum

uygulaması

altında

bitkilerin

potasyum

beslenmesinin

iyileştirilmesi hem yeşil aksamın hem de köklerin kuru madde üretiminin artmasını
sağlamıştır.
Bitkilerin yeterli düzeyde K’la beslenmesi hem yeşil aksam hem de köklerde
Cd konsantrasyonunun azalmasına neden olmuştur.
Kadmiyum uygulamasına bağlı olarak klorofil konsantrasyonunda meydana
gelen azalma, bitkilerin K beslenmesinin iyileşmesine bağlı olarak azalmıştır.
Kadmiyum uygulaması altında bitkilerin K beslenmesinin iyileştirilmesi hem
yeşil aksamın hem de köklerin lipid peroksidasyonunu azaltmıştır. Bu durum, K’un
Cd’a bağlı hücre membranlarının tahribatının azaltılmasındaki rolünü ortaya
koymaktadır.
Bitkilerin K beslenmesinin yeterli olduğu koşullarda, hem kontrol hem de Cd
uygulaması altında, askorbik asit düzeylerinin azalması askorbik asitin oksidatif
strese karşı korunmada kullanıldığına işaret etmektedir. Benzer durum SH-bileşikleri
için de geçerlidir. Yeterli K beslenmesi koşullarında etkin bir askorbat-glutatiyon
döngüsünün varlığı oksidatif stresle mücadelede önemlidir.
Kadmiyum

uygulamasıyla

düşme

eğilimi gösteren

çözünür

protein

konsantrasyonu 2000 µM K dozunda yükselmiştir. Bu durum, yeterli potasyum
uygulamasına bağlı olarak Cd stresine karşı stres proteinlerinin sentezlenmiş
olabileceğine işaret etmektedir.
Potasyum eksikliği koşullarında yüksek SOD aktivitesi süperoksit radikal
düzeyinin yüksek olduğunu gösterirken, K beslenmesinin iyileşmesiyle birlikte
enzim aktivitesinin azaldığı bulunmuştur. Potasyumun en yüksek dozunda Cd
uygulamasıyla SOD aktivitesinde belirgin bir artış olmuştur. Bu durum, ilgili
koşullarda K’un Cd’a bağlı oksidatif strese karşı savunmada etkin rol oynadığını
gösterebilir.
Kadmiyum uygulamasına bağlı olarak, APX aktivitesinin bitkilerin K
beslenmesiyle önemli oranda arttığı bulunmuştur. Bu durum, K’un,

hidrojen

peroksitin detoksifikasyonunda etkili olduğunu göstermektedir. Enzim aktivitesinin,
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Cd uygulaması olmayan koşullarda K beslenmesinin iyileşmesiyle birlikte azalması,
dokularda hidrojen peroksit düzeyinin düştüğünü göstermektedir.
Potasyumun düşük düzeyde uygulandığı koşullarda Cd uygulamasıyla inaktif
hale gelen GR enziminin, yeterli K beslenmesi altında daha yüksek aktivite
göstermiş olması, K’un Cd kaynaklı oksidatif zararlanmayı azaltmadaki rolünü
göstermektedir.
Katalaz aktivitesi Cd kaynaklı oksidatif stresin bir göstergesi olarak tüm
potasyum dozlarında, özellikle de en yüksek K dozunda artış göstermiştir. Bu durum,
hidrojen peroksite karşı koruyucu mekanizmanın aktif olduğunu göstermektedir.
Kem kontrol hem de Cd uygulaması altında K beslenmesinin artmasıyla enzim
aktivitesinin azalmış olması, ilgili koşullarda APX aktivitesindeki artışla ilişkili
bulunmuştur. Tüm K dozlarında SOD ve katalaz aktivitelerindeki değişimin
paralellik göstermesi, hücre membranlarındaki rollerinin tamamlayıcı olmasından
dolayı kadmiyuma bağlı oksidatif stresin etkisinin hafifletilmesinde ilgili enzimler
birlikte kritik bir rol oynamaktadır.
GPX aktivitesinin Cd uygulamasıyla tüm K dozlarında artması, hidrojen
peroksite karşı savunma sisteminin aktif hale geldiğini göstermektedir. Bitkilerin K
beslenmesinin iyileşmesine bağlı olarak hem kontrol hem de Cd uygulaması altında
GPX aktivitesinin azalması dokularda hidrojen peroksit düzeyinin azaldığını, K’un
detoksifikasyon mekanizmasına yardımcı olduğunu göstermektedir.
Özet olarak, bitkilerin potasyum beslenmesinin iyileştirilmesi, bitki
dokularında

Cd

konsantrasyonunun

seyrelmesine,

lipid

peroksidasyonunun

azalmasına ve özellikle de yeterli potasyum uygulamasında antioksidatif enzimlerin
aktivitelerinin artmasına yol açmıştır. Buradan hareketle, ıspanakta Cd toksisitesine
bağlı oksidatif zararlanmanın etkisinin azaltılmasında K beslenmesinin kritik bir rol
oynayabileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle, Cd’ca kirlenmiş ya da kirlenme riski
olan alanlarda yetiştiricilik yapılırken, özellikle de yaprağı tüketilen sebzeler
yetiştirilirken bitkilerin K beslenmesinin yeterli düzeylerin altına düşmesinin
önlenmesinde yarar vardır.
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