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Ekmeklik (Triticum aestivum L.) ve 
makarnalık (Triticum durum Desf.) buğdayın 30 
çeşidi arasında kazanılan termal toleransta (KTT) 
genotipik çeşitlilik, 2,3,5-trifeniltetrazolium klorür 
(TTC) hücre canlılığı ve klorofil (Klo a+b) birikimi 
testleri ile ilk yaprak evresinde değerlendirilmiştir. 
TTC testinde, 5 günlük fideler uyumlandıktan 
(37°C, 24 sa) sonra ilk yapraklardan alınan 
segmentler yüksek sıcaklık stresine (50°C, 1 sa) 
maruz bırakılmıştır. Klorofil birikimi testinde, 5 
günlük etiyole fideler karanlıkta 25°C (24 sa), 37°C 
(24 sa) veya 37°C (24 sa)+50°C (1 sa) 
uygulamalarına maruz bırakılmıştır. Etiyole fideler, 
klorofil birikimi için sürekli ışıkta optimum 
sıcaklığa (25°C) alınmıştır. Fide büyümesi 
evresinde TTC için test edilen çeşitler arasında 
genotipik farklılıklar belirlenmiştir. Ortalama 
kazanılan termal tolerans (KTT) değeri %30.86 
hesaplanmıştır. Etiyole fidelerin yeşillenmesinden 
önce uygulanan yüksek sıcaklık stresi klorofil 
birikimini azaltmıştır. Yüksek sıcaklık uygulamaları 
makarnalık buğday çeşitlerine göre ekmeklik 
buğday çeşitlerinin klorofil pigmentasyonuna 
genellikle daha az zarar vermiştir. Klorofil birikimi 
esas alınarak, tüm çeşitlerin ortalama KTT değeri, 
37°C+50°C/25°C oranında % 48.40 hesaplanmıştır. 
Klorofile göre karotenoid birikiminin 37°C+50°C 
uygulamasına daha az duyarlı olduğu belirlenmiştir. 
Makarnalık buğday çeşitlerine göre ekmeklik 
buğday çeşitlerinin klorofil/karotenoid oranındaki 
azalma daha düşük bulunmuştur. Yüksek sıcaklık 
stresini takiben, ekmeklik buğday çeşitlerinin 
karotenoid içeriği makarnalık buğday çeşitlerine 
göre daha düşük bulunmuş ve bu nedenle 
klorofil/karotenoid oranındaki azalma düşük 
seviyede belirlenmiştir. Yüksek sıcaklık stresinin 
genotipler üzerindeki etkisini belirlemek için TTC 
hücre canlılığı ve klorofil birikimi testlerinin uygun 
olduğu saptanmıştır. 
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Endemik bitkilerin sınırlı birey sayısına 
sahip olmaları ve kısıtlı bir coğrafik alanda 
bulunmaları bu bitkilerle ilgili antioksidan aktivite 
belirleme çalışmalarının da sınırlı olmasına neden 
olmaktadır. Ancak endemik bitkilerle yapılan 
çalışmalar yeni bitkisel antioksidan kaynaklarının 
belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. 
Centaurea zeybekii Wagenitz Asteraceae 
familyasına ait, EN kategorisindeki endemik bir 
bitkidir.  Çalışmamızda, C. zeybekii’nin kurutulmuş 
kapitilumları kullanılarak, dietil eter (DE), etanol 
(E) ve su (S) ekstraktları hazırlanmış, bu 
ekstraktların total antioksidan özellikleri 
araştırılmıştır. Total antioksidan aktivite tayini 
ferrik tiyosiyonat (FTC) yöntemi ile yapılmıştır. 
FTC yönteminde antioksidan kapasitesi tayin 
edilecek madde veya ekstraktın linoleik asidin 
peroksidasyonunu inhibe etme kapasitesi ölçülür. 
Buna göre ekstraktlara uygulanan işlemler 
sonrasında, ekstraktların absorbansları 
spektrofotometrik olarak 500 nm’de, 24 saat 
aralıklarla (96 saat) ölçülmüştür. Total antioksidan 
aktivite: Yüzde inhibisyon = [(A0-A1) / A0] x 100; 
formülü kullanılarak (A0 kontrolün absorbansı, A1 
örneğin absorbansı) hesaplanmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre, etanol ekstraktı (E) en yüksek 
linoleik asit peroksidasyonu inhibisyonu 
göstermiştir (% 72). Su ekstraktı (S) ve dietil eter 
ekstraktı (DE)  inhibisyonu sırasıyla % 61 ve % 
17’dir. Standart sentetik bir antioksidant olan BHT 
ise % 97 inhibisyon göstermiştir. Bu sonuçlara göre 
özellikle etanol ekstraktının BHT standardı ile 
karşılaştırıldığında oldukça yüksek total antioksidan 
aktiviteye sahip olduğu, DE ekstraktının da yine 
yüksek antioksidan aktivite gösterdiği saptanmıştır.  

Bitkilerin içerdiği doğal antioksidanlar 
kanser, dejeneratif  hastalıklar ve yaşlanma ile 
ilişkili oksidatif stres zararlarından hücre ve 
organizmaların korunması adına pek çok 
araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Bizim 
bulgularımız endemik bir bitki olan  Centaurea 
zeybekii’nin, tıbbi olarak aktif biyomolekülleri 
üzerine gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutması 
açısından önem taşımaktadır.  
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