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miktarları ölçülmüş ve poliaminlerin alüminyum stresine bağlı klorofil yıkımı üzerine olan etkileri 
tespit edilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimiz Bilecik, Gülümbe mevkiden toplanmıştır. Toplanan örneklerin 
bir kısmı tozlardan arındırıldıktan sonra farklı konsantrasyonlarda olan alüminyum çözeltilerine 
tabi tutulmuştur. Diğer bir kısmı ise önce putressin ile spermidin ve DFMO (poliamin inhibitörü) 
çözeltilerinde bekletildikten sonra farklı konsantrasyonlardaki alüminyum çözeltilerine maruz 
bırakılmıştır. Metal uygulaması yapılan örneklerde 24 ve 48 saat sonra klorofil analizi yapılmıştır.

Klorofil analizinde 0.5 mg örnek 6 ml DSMO içinde 65ºC’ta 1 saat karanlıkta bekletilir. Sonra 
spektrofotometre ile ölçüm yapılır. Klorofil a, klorofil b, klorofil a/b oranları hesaplanır.

Bulgular: 0.25 ve 0.5 mM alüminyum uygulaması X. parietina’nın klorofil miktarında herhangi bir 
azalışa ve klorofil a/b oranında bir düşüşe neden olmazken, 1 mM ve 5 mM alüminyum uygulaması 
24 ve 48 saatlik gözlemlerde klorofil a/b oranın önemli derecede azalmasına neden olmuştur. 
Poliamin uygulanan bireylerde kontrole göre bir değişim göstermez iken, poliamin inhibitörü 
uygulanan bireyler ise klorofil a/b oranı 1.0’in altına düştüğü saptanmıştır. Ayrıca putressin 
ve spermidin sonuçları karşılaştırıldığında, en fazla klorofil a/b oranının spermidin uygulanan 
bireylerde olduğu gözlenmiştir.

Sonuç: Xanthoria parietina aluminyum uygulaması zamana ve doza bağlı olarak toksik etkilere 
yol açmaktadır. Buna karşın, spermidin ve putressin uygulamaları klorofil a’nın yıkımını önlediği 
ve alüminyum stresine karşı direnç sağlamaktadır. Poliamin inhibitörü uygulanarak içsel poliamin 
sentezinin engellenmesi sonucunda klorofil yıkımının önemli derecede artmış olması poliaminlerin 
metal stresine karşı dirençte fonksiyonlarının olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu çalışmamızda 
spermidin ve putressin klorofil a/b oranına farklı oranlarda etki etmiş ve spermidinin daha etkin bir 
koruma rolü olabileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Xanthoria parietina, klorofil yıkımı, aluminyum, poliamin
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Amaç: Çimento sanayisi etrafına verdiği kirlilik etmeni maddelerle ve yapılaşmadaki katkısıyla 
doğal ortamların bozulmasında önemli bir role sahiptir. Buna ilaveten çimento fabrikaları 
yapısında ağır metalleri ve bazı toksik bileşikleri içeren kirlilik etmenlerini atmosfere vererek 
çevre kirlenmesine de sebep olmaktadırlar. Bu çalışmayla, çimento tozu kirliliğinin filtre edilen ve 
edilmeyen atıklarının bitkiler üzerinde sebep olduğu oksidatif stresin fizyolojik ve biyokimyasal 
nedenleri ortaya çıkarılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çimento fabrikasının bacasından çıkan tozlar filtre edilmiş ve filtre 
edilmemiş olarak temin edilmiştir. Buğday (Triticum aestivum cv. Gün-90) tohumları normal şartlarda 
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çimlendirildikten sonra çimento tozu çözeltisi belli konsantrasyonlarda (10-4, 10-3, 10-2 ve 10-1 w/v) 
fidelere doğrudan (özellikle de yapraklar üzerine) uygulanmıştır. Uygulama yapılmış ve yapılmamış 
bitkilerin kök ve yapraklarında; antioksidan enzim (katalaz, peroksidaz ve süperoksid dismutaz) 
aktiviteleri ile MDA miktarına bakılarak lipidlerin peroksidasyon derecesine olan etkileri belirlenmiştir.

Bulgular: Çimento tozu muamelesi konsantrasyon artışına paralel olarak hem kök hem de yaprakta 
MDA miktarını artırırken bu artış filtre edilmemiş numune uygulamasında daha da etkili olmuştur. 
Kontrol bitkisiyle karşılaştırıldığında antioksidan enzimlerin (SOD, CAT ve POX ) aktiviteleri 
her iki uygulamada genelde artarken fakat fitre edilmemiş toz uygulamasıyla kökte SOD ve POX 
aktivitesinde ise düşüş belirlenmiştir.

Sonuç: Çimento tozunun doğal ortamındaki bitkilerin büyüme ve gelişmeleri üzerinde meydana 
getirdiği zararlı etkilerde bitkilerin maruz kaldığı oksidatif stresin de katkısının olduğu sonucuna 
varılmıştır. Bazı antiksidan enzimlerin stres şartlarında aktivitesinin düşmesinin bir sonucu 
olarak bertaraf edilemeyen reaktif oksijen türlerinin bu strese sebep olduğu ve özellikle bitkinin 
kök bölgesinde kendisini gösteren bu stresin çimento tozu içerisinde bulunan ağır metallerin 
bitki metabolizmasındaki yıkıcı etkilerinden veya toprağın yapısal özelliklerinin bozulmasından 
kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kirlilik stresi, Antioksidan enzimler, çimlenme, çimento tozu, oksidatif stres

Teşekkür: Çimento tozunu temin etmemizi sağlayan Aşkale Çimento AŞ’ye teşekkürlerimi 
sunarım.
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Amaç: Tuz ön uygulamalı ve uygulamasız bor toksisitesinin, aspir (Carthamus tinctorius L.) 
çeşitlerinin Fotosistem II (PS II) aktivitesi üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Aspir (C. tinctorius) bitkisinin Dinçer (tuza dayanıklı) ve Remzibey-05 (tuza 
hassas) çeşitlerine ait bitkiler, 25±2°C sıcaklık, 250 µmol m-2s-1 ışık şiddetinde ve 16 saat gündüz/8 
saat gece gün uzunluğu ve %60±5 nem koşullarına sahip iklim odasında perlit kültüründe tam 
Hoagland besin çözeltisinde yetiştirilmiştir. Bitkiler farklı bor toksisite konsantrasyonlarına 
(kontrol, 2, 4, 6 ve 8 mM H

3
BO

3
-) tuz önuygulamalı (75mM NaCl, 5 gün) ve uygulamasız olarak 

10 gün süre ile maruz bırakılmıştır. Uygulamaların PS II’nin fotokimyasal aktivitesi üzerine etkisi, 
farklı klorofil a fluoresans parametreleri ile membran hasarı ise iyon sızıntısı oranıyla belirlenmiştir. 

Bulgular: Klorofil a fluoresansı PSII’nin fotokimyasal aktivitesini ölçmek için kullanılan kolay 
ve güvenilir bir yöntem olup, fotosentetik aparatın fizyolojik durumu hakkında bilgi vermektedir. 


