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Introduction: Lipid peroxidation occurs under biotic or abiotic stress conditions and is an indicator 
of membrane integrity. The effect of lipid peroxidation products on antioxidant defense system is 
unknown in plants. The aim of this study is to investigate role of some lipid peroxidation products 
-4-hydroxy nonenal (4-HNE), acrolein- either as signaling or stress inducer on antioxidant defense 
system in barley.

Methods: Hydophonically grown two weeks old barley seedling were harvested. 1.5 cm pieces of 
fully grown second leaves were floated on 100 µM Acrolein and 4-HNE solutions for 6 and 12 hours. 
Electrolyte leakage was determined by a electrical conductivity meter. H

2
O

2
 content, activities of 

superoxide dismutase (SOD), peroxidise (POX), catalase (CAT), glutathione-S-transferase (GST) 
enzymes and some isoenzymes were measured (Uzilday et al., 2010; Gupta and Sushma, 2005).

Results: New POX isoenzyme band was observed in acrolein treated plants but not in 4-HNE 
application. Both treatments induced the intensity of GST isoenzymes which is responsible in 
detoxification of these compounds. Different SOD isoenzyme patterns were determined under both 
treatments. 

Conclusions: Diverse effects of 4-HNE and acrolein were observed in antioxidant defense system 
of barley. 
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Evernia prunastri (Parmeliaceae, liken oluşturan Ascomycetes) 
Türünde Ağır Metal Stresine Bağlı Hücre Ölümünün Araştırılması
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Amaç: Evernia prunastri (L.) Ach. türüne farklı konsantrasyonlarda kadmiyum ve krom VI olmak 
üzere iki farklı element uygulaması yapılarak, metal stresinin programlanmış hücre ölümü üzerine 
etkisi TUNEL ve akridin oranje/etidyum bromide boyama yöntemleri ile saptanmaya çalışılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimiz İzmir Karagöl mevkiden toplanmıştır. Toplanan örnekler 
tozlardan arındırıldıktan sonra farklı konsantrasyonlarda olan metal çözeltilerine tabi tutulmuş ve 
24 saat sonra analizlerimiz yapılmıştır.

TUNEL yöntemi promega TUNEL kiti kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
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Metal 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: 0.5-1 mM Cd uygulamasının DNA’ya zarar verdiği tespit edilmiştir. TUNEL ve 
flüoresans boyama sonuçlarımıza göre Cd uygulaması fotobiyontun DNA’sına daha fazla hasar 
verirken, mikobiyont tabakasında nekrotik ve TUNEL pozitif hücre sayısının daha düşük miktarda 
olduğu saptanmıştır. Buna karşın, krom VI uygulamasının fotobiyont tabakasından çok mikobiyont 
tabakasına etki ettiği gözlemlenmiştir.

Sonuç: Evernia prunastri’de hem kadmiyum ve krom VI uygulamaları DNA hasarına ve 
programlanmış hücre ölümünün teşvikine neden olmaktadır. Ayrıca, sonuçlarımıza göre kadmiyum 
ve krom VI’nın liken tallusu üzerindeki etkisi farklılıklar göstermektedir. Kadmiyum için öncelikli 
hedef fotobiyont iken, krom VI daha çok mikobiyont tabakasını etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Evernia prunastri, hücre ölümü, kadmiyum, krom VI
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Amaç: Kaliteli ve yüksek verimli nesiller elde etmek için mutagenler ile meydana getirilen genetik 
özelliği içeren bitkilerde, amaca uygun olarak doz seçimi amaçlanmış ve yağlı tohumlu bitkilerden 
Aspir (Dinçer), Jojoba (Mısır AA-5) ve Kolza (Licrown) tohumlarında farklı dozlarda uygulanan 
gama ışınının ham yağ verimi üzerine etkileri araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Jojoba, Aspir ve Kolza tohumları, TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) 
Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Teknoloji Bölümünde 1.92 kGy/h gücündeki 60Co 
kaynağında 50, 250, 500 ve 700 Gray olmak üzere dört farklı dozda ışınlanarak gama mutasyona maruz 
bırakılmıştır. Işınlanan tohumlar; iç edildikten sonra, uygulanan her bir doz için Soxhlet aparatında 
petrol eteri ile ekstrakte edilerek yağ içerikleri AOCS standartlarına göre %olarak belirlenmiştir. 

Bulgular: Sanayide işlenerek tohumlarından yağ elde edilen bitkilerden Simmondsia chinensis 
(Link) Schneider Jojoba tohumlarından Mısır AA-5 türü, Carthamus tinctorius L. Aspir 
tohumlarından Dinçer türü, Brassica napus L. Kolza tohumlarından Licrown türü tohumlar 
kullanılmıştır. Tohumlar iç edildikten sonra, Soksalet düzeneğinde petrol eteri ile 6 saat AOCS 
metoduna göre ekstre edilmiştir. Yağ veriminin %7.99 ile %44.78 arasında değiştiği tespit edilmiştir. 
Gama radyasyon dozunun artışı ile her tohumdaki yağ verimi etkisinin artışının paralel olmadığı 
belirlenmiştir. Özellikle Aspir Dinçer türünde gama radyasyon dozunun artışına bağlı olarak yağ 
veriminde düşüş olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, en düşük dozda (50 gray) %7.99 ile %28.46 
arasında verim elde edilirken, en yüksek dozda (700 gray) ise %12.43 ile %44.78 arasında verim 
elde edilmiştir.


