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Amaç: Ülkemizde çokça tarımı yapılan ve tüketilen bir ekmeklik (heksaploid) buğday genotipinin 
(Triticum aestivum L. cv. Gün-91) anter kültürü ile kallus ve regenerant bitki üretmek için, farklı 
kültür ortamlarına, farklı bitki büyüme düzenleyicilerine cevabı ve besin ortamına anterlerin 
yerleştirilme pozisyonu ile ovaryum varlığının etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Tohumlar Ankara Merkez Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsünden temin 
edilmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde, Bitki Doku 
Kültürü ve Biyodozimetri laboratuarına ait bitki yetiştirme odasında yetiştirilen bitkilerden geç tek 
çekirdekli mikrospor safhasında olduğu tespit edilen başaklardan alınan anterler katı ve sıvı bitki 
doku kültürü ortamlarına aktarılmıştır.

Agarla hazırlanan katı indüksiyon ortamları, MS + 1.5ml/l IAA + 0.5ml/l Kinetin, MS + 1.5ml/l 
2.4-D + 0.5ml/l Kinetin, MS + 2ml/l 2.4-D + 1ml/l BAP, B5 + 1.5ml/l IAA + 0.5ml/l Kinetin, B5 
+ 1.5ml/l 2.4-D + 0.5ml/l Kinetin ve B5 + 2ml/l 2.4-D + 1ml/l BAP şeklinde kombine edilmiştir.

Ficolle hazırlanan sıvı indüksiyon ortamları, MS + 2ml/l 2.4-D + 1ml/l BAP, B5 + 2ml/l 2.4-D + 
1ml/l BAP ve 190-2 + 2ml/l 2.4-D + 1ml/l BAP kombinasyonları ile hazırlanmıştır.

Eksplantlar (anterler) indüksiyon ortamlarına aktarılırken sırası ile yatık (tekaların ikisinin de 
ortamla teması) ve dik (tekaların bir tanesinin ortamla teması) pozisyonlarda her petri de eşit sayıda 
sıralanmışlardır. Ovaryum varlığının etkisi ise, indüksiyon ortamına her 10 eksplant başına bir adet 
ovaryum konularak incelenmiştir. Ovaryumlu ve ovaryumsuz ortamlarda anter cevabı ve kallus 
oluşumu karşılaştırılmıştır. İndüksiyon ortamındaki anter cevabı ve kallus sayımı yapıldıktan sonra 
meydana gelen kalluslar regenerasyon ortamına aktarılmıştır.

Bulgular: En yüksek kallus oluşumu % 6.66 ile 190-2 sıvı başlangıç ortamında elde edilmiştir. Sıvı 
ortamın buğdayda anter kültüründe başarıyı artırdığı gözlemlenmiştir. Katı ortamlarda meydana 
gelen kallusların tamamı B5 içeriğine sahip ortamlardan elde edilirken, yine katı ortamda en etkin 
bitki büyüme düzenleyicileri 1.5ml/l IAA ve 0.5ml/l Kinetin olmuştur (%0.76). Doku kültürü 
ortamlarına ovaryum yerleştirilmesinin anter cevabına istatistiksel olarak etkisi önemli değildir. 
Bununla beraber elde edilen kallusların tamamı ovaryum olan ortamlarda meydana gelmiştir. 
Özellikle ovaryum etrafındaki eksplantlar da kallus oluşumu gözlemlenmiştir. Anterlerin kültür 
ortamına konum şeklinin anter cevap oranını etkilemediği, ancak kallus oluşumunun azalmasına 
neden olduğu belirlenmiştir. Katı ortamda anter cevabı gözlemlenen toplam 1390 anterden 773’ü 
(%55.61) yatık, 617 tanesi (%44.39) dik konumludur. Dik konumlu anterlerin yatık konumlu 
anterlere göre canlılıklarını daha çabuk kaybettikleri, bu nedenle kallus elde etme oranının 
düşmesine neden olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Çalışma sırasında sıvı kültür ortamlarının katı ortamlara göre daha iyi sonuç vermesi ve bu 
başarının bitki büyüme düzenleyicilerinin farklı kombinasyonları ile arttırılabilir olması, Gün-91 
çeşidinden anter kültürü yöntemi ile yüksek başarıda kallus elde edilebilmesinin uygun fiziksel ve 
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kimyasal yapıdaki ortamların belirlenmesine bağlı olduğu gözlemlenmiştir. Kallus oranının artması 
ile haploid bitki üretiminin, biyotik ve abiyotik stres faktörlerine dayanıklı, verimli yeni hatların 
veya çeşitlerin kısa sürede oluşturulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu 
çalışmada bazı fiziksel (eksplan konum şekli, ovaryum) ve kimyasal (bitki büyüme düzenleyicileri) 
koşullar ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Androgenez, Triticum aestivum L. cv. Gün-91, anter kültürü, ovaryum, 
eksplant konumu 
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Aim: Three species of Pleurotus which can be cultivated mostly throughout the year in the plains 
of India were examined for their antioxidant activity. 

Materials and methods: Pleurotus citrinopileatus Singer, Pleurotus florida (Mont.) Singer, and 
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel. strains were procured from National Centre for Mushroom 
Research and Training, Solan, ındia and was maintained on potato dextrose agar (pda) slants. Dry 
mushroom powder (100 mg) was crushed in mortar and pestle with 3 mL of phosphate buffer (0.1 
M, pH 7.0) at 1–4 ºC and centrifuged at 3.000 rpm for 15 min. The supernatant thus obtained was 
assayed for the enzyme following the method of Luck. Peroxidase activity was estimated following 
the method of Mahadevan and Sridhar using freshly prepared pyrogallol reagent. SOD activity was 
estimated following the method of Kakkar et al. using the Na-pyrophosphate buffer (0.052 M, pH 
8.3). The reducing power of the ethanol extract was measured using potassium ferricyanide. The 
chelating activity of the ethanolic extracts on Fe2+ was measured using the ferrozine reagent

Findings and Conclusions: The antioxidant property in Pleurotus spp. is manifested both 
enzymatically and non-enzymatically. Reducing power, chelating activity on Fe2+ and total phenol 
contents were observed to be higher in P. florida than in P. pulmonarius and P. citrinopileatus 
respectively. Among antioxidative enzymes, P. florida exhibited maximum activity of peroxidase 
and SOD whereas maximum activity of CAT was recorded in P. pulmonarius. P. florida elicits 
better antioxidative activity than P. pulmonarius and P. citrinopileatus.

Key Words: Antioxidative properties, Pleurotus citrinopileatus, Pleurotus florida, Pleurotus 
pulmonarius
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