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Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada öncelikle Funalia trogii’nin farklı konsantrasyonlarda 
CuSO

4
.5H

2
O içeren STO besiyerlerindeki lakkaz üretimi saptandı. Daha sonra STO ve STO+0.5 

mM CuSO
4
.5H

2
O ortamlarına farklı konsantrasyonlarda ABTS, şiringaldazin, guaiakol ve 

2,5-ksilidin ilave edilerek Funalia trogii’nin bu ortamlardaki lakkaz üretimi tespit edildi. Buna 
ilaveten, en yüksek enzim aktivitelerine sahip örneklerdeki lakkaz enzimlerinin varlığı ve enzimin 
moleküler ağırlığı da SDS-PAGE aracılığıyla belirlendi. 

Bulgular: Çalışmalar sonucunda en yüksek lakkaz aktiviteleri 0.1 mM 2,5-ksilidin içeren STO+0.5 
mM CuSO

4
.5H

2
O ve 0.05 mM ABTS içeren STO+0.5 mM CuSO

4
.5H

2
O ortamlarından elde edilmiş 

olup, bu ortamlarda saptanan lakkaz aktiviteleri sırasıyla 53.26 ve 44.43 U/mL’dir. Elektroforez 
uygulaması sonucu, lakkazın moleküler ağırlığı 63 kDa olarak saptanmıştır.

Sonuç: Yapılan çalışmalar ışığında Funalia trogii’nin lakkaz üretiminin arttırılması amacıyla 
ortama ilave edilebilecek en etkili indükleyiciler ve bu indükleyicilerin en uygun konsantrasyonları 
hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Bu ortamlardan elde edilen yüksek miktardaki lakkaz 
enzimi SDS-PAGE ortamında görüntülenerek enzimin moleküler ağırlığı da saptanmıştır. Böylece, 
beyaz çürükçül funguslarla yapılabilecek enzimatik çalışmalar için bir zemin hazırlanmış olup, elde 
edilecek yüksek miktarda lakkaz enzimi biyoteknolojinin her geçen gün gelişen çeşitli alanlarında 
kullanılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Beyaz Çürükçül Fungus, Funalia trogii, Lakkaz, İndükleyici Madde.
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, Pistacia terebinthus L. (melengiç), Pistacia khinjuk Stocks (buttum), 
Pistacia vera L. (yabani tip antepfıstığı) ve Pistacia palaestina Boiss. (Filistin Sakızı) için 
mikroçoğaltım protokolleri geliştirilmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada ülkemizde anaç olarak kullanılan dört Pistacia (P. terebinthus 
L., P. khinjuk Stocks, P. vera L. ve P. palaestina Boiss.) türünün in vitro çimlendirilmiş tohumlarının 
aksenik sürgünleri materyal olarak kullanılmıştır. Tohumlar in vitro besi ortamlarına ekilmeden 
önce % 70’lik alkol’de 40 sn, sonrasında ise, %20’lik sodyum hipoklorürde (NaOCl) 30 dk. yüzey 
sterilizasyonuna tabi tutulmuşlardır. Daha sonra, bitki büyüme düzenleyici içermeyen yarı katı 
Murashige ve Skoog (M&S) besi ortamında kültüre alınmış ve in vitro çimlendirilen tohumlarda; 
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çimlenme oranları, gelişen sürgün uzunlukları ve kök uzunlukları tespit edilmiştir. Tohumlardan 
elde edilen 1 cm boyundaki sürgün uçları 1 mgl-1 BA ve 6.7 gl-1 agar içeren MS besi ortamında 
alt kültüre alınarak, stok kültürler geliştirilmiştir. Sürgünlerin çoğaltılması için, benzil adenin 
(BA) ve kinetin (Kin) gibi sitokininlerin farklı konsantrasyonları (0.5, 1.0, 2.0, 4.0 mgl-1) test 
edilmiştir. Sürgünlerin proliferasyon ortamında gelişimleri esnasında, in vitro kültürlerde görülen 
sürgün ucu kararması, vitrifikasyon, yaprak ve gövdelerde kahverengileşme, gövde ve yapraklarda 
kırmızılaşma gibi fizyolojik problemler hem morfolojik hem de kantitatif olarak tespit edilmiştir. İn 
vitro çoğaltılan sürgünlerin köklendirilmesi için, indol butirik asit (IBA) ve indol asetik asit (IAA) 
gibi oksinlerin farklı konsantrasyonları (0.5, 1.0, 2.0, 4.0 mgl-1) bir kontrol grubu ile birlikte test 
edilmiştir. Kültürler bilgisayar kontrollü 25 °C sıcaklık, 16/8 h fotoperiyot ve 3500 lüx ışık şiddeti 
uygulanan bitki büyüme odası koşullarında muhafaza edilmişlerdir. Köklü fideciklerin toprağa 
aktarılması için steril, yarı steril ve steril olmayan kompost kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda test edilen dört farklı anacın, in vitro kültür başlatma kapasiteleri 
karşılaştırıldığında, hem çimlenen tohum oranı (%66,05) hem de kök geliştirme kapasitesi (32.00 
±3.12 mm) bakımından Pistacia khinjuk Stocks (buttum)’un en iyi anaç olduğu görülmüştür. 
Ancak bu oranların yabani tip olan Pistacia vera için elde edilen sonuçlarla istatistiksel bir fark 
göstermediği tespit edilmiştir. 1 mgl-1 BA, 30 gl-1 sakkaroz ve 6.7 gl-1 agar içeren MS proliferasyon 
ortamında kültüre alınan dört anaca ait sürgünlerden, 4 haftalık kültür sonrası P. khinjuk Stocks’un 
eksplant başına ürettiği sürgün sayısı 8.42 ± 0.59 olarak belirlenmiştir. Çalışmada yer alan diğer 
anaç türleri içerisinde Pistacia vera L. eksplant başına üretilen sürgün sayısı, P. khinjuk’a oranla 
düşük olmakla beraber, sürgün sayısı bakımından bu iki tür arasında istatistiksel olarak bir fark 
olmadığı görülmüştür. P. terebinthus L. ve P. palaestina Boiss. sürgün sayıları diğer türlere göre 
daha düşük oranda gerçekleşmiştir. Test edilen sitokinin tiplerinden BA’nın kinetine göre bütün 
türlerde gelişen sürgün sayısı bakımından daha iyi sonuç vermiştir. Çalışılan bütün türlerde 
maksimum kök uzunluğu ve köklenme oranları IBA destekli köklenme ortamında elde edilirken, 
kontrol grubunda hiç köklenme meydana gelmemiştir. Çalışılan bitki büyüme düzenleyici tip ve 
konsantrasyonları karşılaştırıldığında ise; P. palaestina Boiss. diğer türlere göre kök gelişimi oranı 
en az olurken, diğer türlerin köklenme oranları ve kök uzunlukları arasında istatistiksel olarak 
farklılık gözlenmemiştir. 3-5 haftalık alıştırma süresi sonrasında, steril toprak ve kum karışımında, 
bitkicikler başarılı bir şekilde aklimatize edilmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda geliştirilen in vitro çoğaltma protokolü, ülkemizde anaç olarak yoğun bir 
şekilde kullanılan türlerin klonal ticari çoğaltımı için model olarak kullanılabilme potansiyeli 
sebebiyle, yeni bahçelerin tesisine ve dolayısıyla antepfıstığı endüstrisinin gelişimine katkı 
sağlaması açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pistacia, Anaç, Mikroçoğaltım.


