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gidermede en etkili poliaminin SPM olduğunu kaydedilmiştir. Diğer taraftan poliaminlerle ön 
muamele yapılan fidelerdeki prolin içeriğinin sadece diuron uygulanan fidelere nazaran daha 
fazla arttığı ve en etkili poliaminin PUT olduğu belirlenmiştir. Poliaminlerle ön muamele nispi su 
içeriğinde istatistiki bakımdan önemli bir değişime sebep olmazken, toplam klorofil, karotenoid 
ve çözünebilir protein miktarlarında diuron etkisiyle meydana gelen azalmaların engellendiği 
tespit edilmiştir. Diuron uygulanan fidelerdeki askorbik asit miktarının başlangıçta azaldığı daha 
sonra ise arttığı belirlenmiş olup, poliamin ön muamelesinin askorbik asit miktarında önemli bir 
değişime sebep olmadığı kaydedilmiştir. Antioksidan enzimlerle ilgili yapılan çalışmalarda, diuron 
uygulamasıyla fidelerdeki SOD, GPX ve GR aktivitelerinin arttığı, KAT aktivitesinin ise azaldığı 
belirlenmiştir. Poliaminlerle ön muamele yapılan fidelerdeki enzim aktivitelerinde, poliamin 
çeşitine ve diuron uygulama süresine bağlı olarak farklı değişimler bulunmuştur.

Sonuç: Elde edilen veriler ışığında, diuron herbitisitinin bitkilerde oksidatif stresi teşvik ettiği 
belirlenmiş olup, poliaminlerin direkt olarak serbest radikalleri temizleyerek veya reaktif oksijen 
türleri (ROS)’nin seviyesini azaltan sistemlerin etkilerini geliştirerek oksidatif strese sebep olan 
faktörlere karşı bitkilerin tolerans mekanizmasına katılmaları muhtemeldir.

Anahtar Kelimeler: Zea mays, Poliamin, Oksidatif Stres, Diuron, Antioksidan enzimler
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Amaç: Rhaponticoides mykalea (Hub.-Mor.) M. V. Agab. & Greuter’in olgunlaşmamış zigotik 
embriyoları kullanılarak somatik embriyogenez yoluyla çoğaltılması ve korunmasına yönelik 
olarak alternatif bir prosedür oluşturulması amaçlanmıştır.

Materyal ve Yöntem: Çalışma materyali Asteraceae familyasına ait CR kategorisinde bulunan 
endemik bitki Rhaponticoides mykalea türüdür. Bitkinin reprodüktif evresinde toplanılan 
kapitulumlarında yer alan akenlerden izole edilen erken gelişim evresine sahip olgunlaşmamış 
zigotik embriyolar başlangıç materyali olarak kullanılmıştır. Öncelikle akenler için farklı 
sterilizasyon süreleri uygulanmıştır (%70’lik EtOH ve %4.5’lik NaOCl + 2 damla Tween-80). 
Sterilize edilen akenler içerisindeki embriyolar izole edilerek kontaminasyonun erken tespiti için 
Patates Dekstroz Agar (PDA) ortamlarında kültüre alınmışlardır. Tüm denemelerde Murashige & 
Skoog (1962) (MS) besi ortamı temel ortam ve kontrol ortamı olarak kullanılmıştır. Eksplantlar 
NAA:BA (0:0; 0.25:1; 0.5:1; 1:1; 5:1 mg/L ve 2,4-D:BA; 0.25:1; 0.5:1; 1:1; 5:1 mg/L) 
kombinasyonlarını içeren MS ortamlarında kültüre alınmışlardır. Besi ortamlarına %3 sukroz ilave 
edilmiş ve %0.8 (w/v) agar-agar (Sigma) ile de katılaştırılmıştır. Kültürler 24±2ºC’ta karanlıkta 
tutulmuştur. Embriyogenik yapıdaki kalluslar, somatik embriyo farklılaşması ve gelişimi için BA 
(0.1, 0.5, 1 ve 2 mg/L) ilaveli ve kontrol olarak herhangi bir bitki büyüme düzenleyicisi içermeyen 
MS ortamlarına aktarılmışlardır. Besi ortamlarına %3 sukroz ilave edilmiş ve %0.8 (w/v) agar-agar 
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(Sigma) ile de katılaştırılmıştır. Farklılaşma için belirlenen optimum BA konsantrasyonu ilaveli 
ortam farklı sukroz kombinasyonları (%3, %6 ve %12) ile desteklenerek kalluslardan somatik 
embriyo farklılaşması, olgunlaşması ve çimlenmesi üzerine sukroz miktarının etkisi araştırılmıştır. 
İyi gelişmiş somatik embriyolar, bitkicik dönüşümü için bitki büyüme düzenleyicisi içermeyen 
%3 sukroz ilaveli MS ortamına aktarılmıştır. Kültürler 16/8 fotoperiyotta 24±2ºC’ta tutulmuş, 4 
haftalık aralıklarla alt kültür edilmiştir. 

Bulgular: En yüksek oranda kallus oluşumu 0.25 mg/L NAA ve 1 mg/L BA ilaveli MS ortamında 
elde edilmiştir (%75). 0.1 mg/L BA ve %6 sukroz ilaveli MS ortamında en yüksek oranda embriyo 
farklılaşması görülmüştür (19.25 somatik embriyo/kallus). Yüksek sukrozlu MS ortamında (%12) 
farklılaşan ve gelişen embriyolar bitkiciğe dönüştürülmüşlerdir (%15.75). 

Sonuç: Rhaponticoides mykalea’nın korunmasına ve populasyonun güçlendirilmesine yönelik 
olarak gerçekleştirilecek çalışmalara, somatik embriyogenez ile çoğaltım alternatif bir yöntem 
olarak değerlendirilmeli ve öncülük etmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Rhaponticoides mykalea, endemik bitki, somatik embriyogenez, kritik 
tehlikede, in vitro

Teşekkür: Bu çalışma ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje 
No: FEF-07012).
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Amaç: CR kategorisinde bulunan endemik bitki Rhaponticoides mykalea (Hub.-Mor.) M. V. Agab. 
& Greuter’in in vitro üretim tekniklerinden biri olan adventif sürgün rejerenerasyonu yöntemiyle 
çoğaltılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Yöntem: Çalışma materyali Asteraceae familyasına ait Rhaponticoides mykalea 
türüdür. Bitkinin vejetatif dönemde olduğu Mart, Nisan ve Mayıs aylarında doğal habitatından 
toplanan bipinnatisekt yaprakları başlangıç materyali olarak kullanılmıştır. Yaprak eksplantlarına 
farklı sterilizasyon süreleri uygulanarak Patates Dekstroz Agar ortamında kültüre alınmış ve uygun 
sterilizasyon prosedürü belirlenmiştir. 

Sterilize edilmiş yapraklar 1’er cm’lik parçalara bölünerek BA veya KIN’in (0.1, 0.5, 1 ve 5 
mg/L), TDZ (0.001, 0.005, 0.01, 0.05 mg/L), NAA veya 2,4-D’nin (0.1, 0.2, 0.5 ve 1 mg/L) farklı 
konsantrasyonlarını içeren MS ortamlarında kültüre alınmışlardır. Herhangi bir bitki büyüme 
düzenleyicisi ilave edilmemiş ortam kontrol olarak kullanılmıştır. 

Elde edilen kalluslar adventif sürgün teşviki için NAA (0.1, 0.5, 1.0 ve 2.0 mg/L), BA (1.0, 2.0 ve 
4.0 mg/L) ve NAA:BA (0.1:1.0; 0.1:2.0; 0.1:4.0; 0.5:1.0; 0.5:2.0; 0.5: 4.0; 1.0:1.0; 1.0:2.0; 1.0: 4.0; 
2.0: 1.0; 2.0:2.0; 2.0:4.0 mg/L) içeren MS ortamlarına aktarılmışlardır. Herhangi bir bitki büyüme 


