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α-amilaz enziminin aktivitesi ölçülmüştür. Geriye kalan tohumlar ise çimlenme periyodunda 
(7 gün) bekletilmiş ve bu süre sonunda çimlenme yüzdeleri, radikula ve plumula uzunlukları 
kaydedilmiştir.

α-amilaz enzim aktivitesi ölçümü için uygulama yapılan tohumlardan belirli sayıda alınarak, 
0.1M sodyum asetat tamponu ile muamele edilmiştir. Ezilen tohumlar 12000 rpm’de 1 dk santrifüj 
edilerek, elde edilen supernatantlar ticari Amylase FL reaksiyon kiti ile spektrofotometrede 
ölçülmüştür.

Bulgular: P. harmala bitki ekstraktının hedef tohumlara uygulanması sonucunda, genel olarak her 
iki bitki türünde de tohum çimlenmesinin kontrol bitkilerine göre baskılandığı görülmüştür. Ancak % 
çimlenme hesaplamaları sonucunda P. oleracea bitkisindeki çimlenme oranının daha çok baskılandığı 
belirlenmiştir. Ekstrakt konsantrasyonu arttıkça, çimlenme yüzdesinde daha fazla düşüş gözlenmiştir.

Ayrıca, uygulama yapılan tohumların radikula ve plumula uzunlukları kontrol grubu ile 
karşılaştırılmış ve uygulama grubundaki her iki bitki tohumununda radikula ve plumula 
uzunluklarının baskılandığı belirlenmiştir. Ekstrakt konsantrasyonu arttıkça radikula ve plumula 
uzunlukları daha fazla baskılanmıştır.

P. oleracea ve T. vulgare bitkilerinde α-amilaz enzim aktivitesi kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, 
uygulanan ekstrakt konsantrasyonu arttıkça α-amilaz enzim aktivitesinin kontrole göre düşüş 
gösterdiği belirlenmiştir. En yüksek konsantrasyon olan %8’lik bitki ekstraktı ile kontrol grubu 
arasındaki α-amilaz aktivitesi farkı incelendiğinde, T. vulgare bitkisinde α-amilaz aktivitesinin P. 
oleracea bitkisine oranla daha çok azaldığı görülmüştür. 

Sonuç: Morfolojik parametrelerin yanı sıra fizyolojik parametre olarak α-amilaz enziminin 
aktivite değişimi ölçülmüştür. Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde, P. harmala bitkisinin allelopatik 
potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Daha spesifik çalışmalar ile P. harmala bitkisinden elde 
edilecek allelokimyasalların, alternatif pestisit olarak kullanılabileceği ve bu sayede sentetik 
pestisitlere bağımlılığın azalacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Allelopati, α-amilaz, çimlenme, radikula, plumula

Teşekkür: Bu çalışma, “Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Projeleri Destekleme Fonu Başkanlığı” 
desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

PB–095

Xanthoria parietina (Teloschistaceae, liken oluşturan Ascomycetes) 
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Amaç: Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. türüne farklı konsantrasyonlarda aluminyum, poliamin 
ve poliamin inhibitörü uygulaması yapılarak iki farklı zaman periyodunda klorofil a, klorofil b 
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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 


