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Bilinen en eski tıbbi bitkilerden olan  

Silybum marianum (Asteraceae) yaklaşık 2000 
yıldır karaciğer hastalıklarını iyileştirmek amacıyla 
kullanılmıştır. Bitki üzerinde yapılan fitokimyasal 
araştırmalar biyolojik olarak aktif bir madde olan 
silymarin’i ortaya çıkarmıştır. Silymarin 
flavonolignan olan silychristin, silydianin, 
diasteryoizomerleri silybin ve izosilybin’den 
oluşmaktadır. Silymarin’in antioksidant 
özelliğinden kaynaklanan sitoprotektif etkinin 
yanısıra antikanser, kemoprotektif, 
hipokolesterolemik, kardioprotektif, nöroaktif ve 
nöroprotektif aktiviteleri bulunmuştur. Amacımız in 
vitro ortamda, tohumlardan aseptik fideler 
yetiştirmek bu fidelerden in vitro kültürler 
oluşturararak  flavolignanları üretmektir.  
Tohumlar %96 etil alkolde 1 dk bekletildikten sonra 
1 damla Tween 20 içeren %10 luk sodyum 
hipokloritte  15 dakika süreyle yüzey 
sterilizasyonuna tabii tutuldu, ardından 3 kez steril 
su ile yıkandı. Tohumların bir kısmı hiçbir işlem 
yapılmadan, diğer bir kısmı ise uçlarından kesilerek 
hormonsuz MS ortamı içeren kavanozlara ekildi. 
Karanlıkta 23°C de inkübe edildi. İlk çimlenme 3-4 
gün içerisinde gözlemlendi. Her iki uygulama 
arasında önemli bir fark bulunamadığından Silybum 
marianum tohumlarının sterilizasyondan sonra 
hiçbir uygulamaya tabii tutulmadan in vitro 
ortamda çimlendirmeye uygun olabileceği 
belirlendi. Çimlenme yüzdesi  ortalama %93.3 
olarak tespit edildi. Aseptik fide elde etmek için 
hormonsuz MS ortamının uygun çimlenme ortamı 
olduğu çalışmamızda gözlendi.  
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Tuzluluk; özellikle kurak ve yarı kurak 

iklim bölgelerinde yıkanarak yer altı suyuna karışan 
çözülebilir tuzların yüksek taban suyu ile birlikte 
kapillarite yoluyla toprak yüzeyine çıkması ve 
buharlaşma sonucu suyun uçması ile toprak 
yüzeyinde birikmesi olayıdır. Bu birikme toprak 
yüzeyinde olabileceği gibi yüzeyden daha aşağıda 
da olabilmektedir. Cl- ve Na+ iyonları tuzlu 
topraklarda bulunan anyon ve katyonlardan 
başlıcalarıdır. 

Çalışmamız, Süleyman Demirel 
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 
Bölümü Doku Kültürü Laboratuarında 
gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin önemli bir ürün 
bitkisi olan bazı makarnalık buğday (Triticum 
durum) genotiplerinde değişik NaCl 
konsantrasyonlarını bitki regenerasyon ortamına 
ilave ederek anter kültürü ile üretilen kallusların bu 
ortamlarda gelişmesini gözlemledik. Gelişmeler her 
genotipte; kontrol grubu (standart MS ortamı) ile 
tuz konsantrasyonları içeren kültür ortamları (3 
konsantrasyon) arasında mukayese edilmiştir. 
Ayrıca anter kültürünün birbirini takip eden 
adımlarında da hem genotiplerin anter kültürüne 
uygunluğu (yüksek genotipik etkiden dolayı) hem 
de tuz konsantrasyonlarında farklılaşma gösteren 
yeşil bitki oranı araştırıldı. Başaklara 7, 15 ve 28 
gün soğuk önişlemlerin yapıldığı denemelerde eski 
bir orta Anadolu çeşidi olan T. durum Berkmen 
469, 15 gün soğuk önişlem yapıldıktan sonra BAC1 
kültür ortamında kallus üretiminde en iyi sonucu 
vermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler :  Tuzluluk, Triticum durum, 
kallus, haploid bitki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


