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Physcia semipinnata (Physciaceae, liken oluşturan Ascomycetes)
Türünde UV Stresine Bağlı Hücre Ölümünün ve DNA Hasarının 

Belirlenmesi ve Poliaminlerin Olası Rollerinin Araştırılması
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Amaç: Physcia semipinnata (J.M. Gmel.) Moberg türünde UV-A ve UV-B uygulamasına bağlı 
olarak poliamin uygulamasının programlanmış hücre ölümü ve DNA hasarı üzerindeki etkileri 
araştırılmıştır. Farklı konsantrasyonlarda poliamin (putresin, spermidin ve spermin) ve poliamin 
biyosentez inhibitörü uygulaması yapılarak, UV stresinin programlanmış hücre ölümü üzerine 
etkisi TUNEL ve RAPD-PCR yöntemi ile de DNA hasarı saptanmaya çalışılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimiz İzmir Karagöl mevkiden toplanmıştır. Toplanan örnekler 
tozlardan arındırıldıktan sonra farklı konsantrasyonlarda 30 dk poliaminlerle ve saf su ile muamele 
edildikten sonra UV-A ve UV-B stresine 1, 3 ve 24 saat maruz bırakılmıştır.

Handy Pea aleti ile Fotosentetik verim ölçümü yapılmıştır.

TUNEL yöntemi promega TUNEL kiti kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Olympus Flüoresans 
mikroskop ile görüntülenerek, TUNEL pozitif hücreler sayılmıştır. 

UV stresi uygulanmış örneklerden alınan kesitler Akridin oranje/Ethidium bromid ile flüoresans 
boyama yapılarak, Olympus Flüoresans mikroskop ile görüntülenmiş. Nekrotik ve sağlıklı hücre 
yüzdesi, hücreler sayılarak belirlenmiştir.

Bulgular: 0.25 mM poliamin uygulaması DNA’yı UV hasarına karşı koruduğu tespit edilirken, 
poliamin uygulanmayan örneklerde ve inhibitör uygulaması yapılan gruplarda DNA’nın önemli 
bir oranda zarar gördüğü tespit edilmiştir. TUNEL ve Flüoresans boyama sonuçlarımıza göre Spd 
ve Spm uygulaması fotobiyontun DNA’sına daha fazla korurken, putressin uygulaması mikobiyot 
tabakasında nekrotik ve TUNEL pozitif hücre sayısının daha düşük miktarda olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Physcia semipinnata’da hem UV-A hem de UV-B uygulamaları DNA hasarına ve 
programlanmış hücre ölümünün teşvikine neden olmaktadır. Poliaminlerin miktarı hücre içi 
konsantrasyonda belirli bir seviyenin üzerinde artış gösterdiği zaman poliaminlerin katabolizması 
çalışmaktadır. Benzer şekilde bu çalışmamızda, uygulanan poliamin konsantrasyonun artması 
fotosentetik verimde düşüşe sebep olmakla birlikte, hücre ölümünü teşvik etmiştir. Poliaminlerin 
farklı çeşitlerinin UV stresine yanıtta farklı roller ortaya koymuşlardır. Oksidatif strese karşı 
poliaminlerin koruma etkinliği Spd>Spm>Put şeklinde saptanmıştır. 
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