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PC–044

L-alanin ve L-glutamin Amino Asitlerinin ‘Ç-1252’Makarnalık 
Buğday Çeşidinin Rejenerasyon Kabiliyetine Etkisi

Rağbet Ezgi Duran, Yasemin Coşkun, Tunhan Demirci, Çiğdem Savaşkan
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 32260, Isparta 

ezgiduran@sdu.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada, Triticum durum Desf. ‘Ç-1252’çeşidi olgun embriyolarından elde edilen 
kallusların alanin veya glutamin (0.05 mM) içeren ortamlarda rejenerasyon kabiliyetleri 
belirlenmiştir.

Gereç ve Yöntemler: ‘Ç-1252’çeşidi tohumlarının yüzey sterilizasyonları yapıldıktan sonra olgun 
embriyoları, 2 mg/l 2,4-D ve 1,5 mg/l kinetin içeren MS ortamına yerleştirilmiş ve kültürler kallus 
oluşumu için 25°C’de karanlık ortamda bekletilmiştir. 

Üç hafta sonunda kalluslar MS kontrol ve 0.05 mM L-alanin veya L-glutamin içeren MS 
rejenerasyon ortamlarına alınmış ve 16/8 gündüz/gece fotoperiyodu düzeninde rejenerant bitki 
oluşumu için bekletilmiştir.

Bulgular: Kontrol grubunda %74.98 olarak bulunan rejenerant bitki oranının, L-alanin ve 
L-glutamin aminoasidi içeren ortamlarda önemli derecede artarak (P<0.05) sırasıyla %86.98 ve 
%94.43 değerine ulaştığı belirlenmiştir. 

Amino asitlerin oluşan rejenerant bitkilerin boylarını da kontrol grubuna göre arttırdığı görülmüştür 
(P<0.05). Kontrol grubunda 3.4 cm olan bitki boyu, L-alanin içeren ortamda 4.87 cm, L-glutamin 
içeren ortamda ise 5.79 cm olarak bulunmuştur. 

 Sonuç ve Tartışma: MS ortamına eklenen L-alanin ve L-glutamin amino asitlerinin rejenerant 
bitki oranını ve oluşan bu bitkilerin boylarını önemli dercede arttırmıştır. Bunun yanında her iki 
parametre içinde en iyi sonuçlar glutamin amino asidi içeren ortamlardan alınmıştır (P<0.05).

Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, bitki rejenerasyonu, L-alanin, L-glutamin
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Soğuk Ön İşlem Uygulamasınının Makarnalık Buğday 
Genotiplerinde Androgenesis Üzerine Etkisi

Rağbet Ezgi Duran, Çiğdem Savaşkan
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Amaç: Bu çalışmada, Triticum durum Desf. “Kunduru 1149”, “Kızıltan 91”, “Mirzabey 2000” 
ve “Ç 1252” çeşitlerinin, soğuk ön işlemsiz ve 7 gün soğuk önişlem koşullarında anter kültürüne 
cevabı ve kallus üretim kapasitesi belirlenmiştir.
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Gereç ve Yöntemler: Triticum durum Desf. cvs. “Kunduru 1149”, “Kızıltan 91”, “Mirzabey 2000” 
ve “Ç 1252” makarnalık buğday çeşitlerine ait henüz kınından çıkmayan başaklar 0 gün (soğuk ön 
işlemsiz) ve 7 gün +4°C’de buzdolabında soğuk ön işleme alınmıştır. Anterler 190-2 ve C17 sıvı 
kültür ortamlarına yerleştirilmiş ve kallus oluşumu için kültürlerin inkübasyonu 28°C’de, ışıksız 
ortamda yapılmıştır. Meydana gelen kallus miktarı ve anter cevabı her çeşit için ayrı ayrı sayılmış, 
elde edilen kallusun anter sayısına oranı ile % değer bulunmuştur.

Bulgular: 7 gün soğuk ön işlem süresinin tüm genotiplerin anter cevabı ve kallus oluşumu üzerine 
ön işlemsiz uygulama ile karşılaştırıldığında daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. ‘Kızıltan 91’ve 
‘Mirzabey 2000’çeşitlerinde soğuk ön işlemsiz uygulamada anter cevabı sırasıyla % 57.22 ve % 
51.63 iken 7 günlük soğuk ön işlem uygulamasında bu oran önemli derecede artmış ve % 84.53 ve 
% 68.02 olmuştur (P<0.01). “Kunduru 1149”da soğuk ön işlemsiz uygulamada % 13.79 olan kallus 
üretimi soğuk ön işlemli uygulamada % 31.07’ye yükselmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada, daha önce yapılan çalışmalara paralel olarak başaklara +4°C’de 7 
gün yapılan soğuk ön işlemin anter cevabı ve kallus oluşumunu önemli derecede arttırdığı belirlenmiştir. 
Kallus oluşumundaki artış en fazla % 17.28 ile “Kunduru 1149” çeşidinde meydana gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, soğuk ön işlem, anter cevabı, kallus oluşumu
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Petrokimya Endüstrisi Atık Sularında 
Bulunan Piren Biyodegradasyonu

Ezgi Tunç, Didem Eroğlu Bayrak, Caner Vural, Burçin Saygılı,Güven Özdemir
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Amaç:Petrokimya endüstrisi atık sularında bulunan piren poliaromatik hidrokarbonunu parçalama 
yeteneğinde olan mikroorganizmaların belirlenmesi. 

Gereçler ve Yöntemler: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Biyolojik arıtım tesislerinden arıtımın 
iyi olduğu çeşitli dönemlerden alınan aktif çamur örnekleri homojen hale getirilip 10-4’e kadar 
seyreltildikten sonra 50 ml’lik steril Bushnell Hass Petroleum besiyerine referans hidrokarbon 
çözeltisi 100 ppm olacak şekilde aktarılmıştır. Bushnell Hass Petroleum besiyerinde piren 
konsantrasyonu 100 mg\L olan erlenler 25oC’de dört hafta inkübasyona bırakılmıştır. Her 
hafta referans hidrokarbon içeren taze besiyerine pasajlama yapılarak organizmaların üretimi 
sağlanmıştır. İnkübasyon sonunda erlenlerde büyüyen izolatların piren ’i parçalama yeteneğine 
bakmak için HPLC analizi yapıldı. 

Bulgular: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Biyolojik arıtım tesislerinden alınan aktif çamur 
örneklerinin dört haftalık inkübasyonu sonucunda elde edilen faklı mikroorganizmaların 
biyodegradasyon etkinliği HPLC analizi ile belirlenmiştir. 100 ppm piren HPLC analizi sonucunda 
P5 olarak kodlanan organizmanın 11 gün sonunda parçalandığı gözlenmiştir. 

Sonuç: Yapılan bu çalışma ile piren parçalama kapasitesinde olan mikroorganizmaların belli bir 
taşıyıcı ile aktif çamur sistemine ilavesi sonucunda yerli populasyonun biyolojik çeşitliliğinin 
ve metabolik aktivitesinin arttırılması hedeflenmiştir. Dört haftalık inkübasyon sonucunda pireni 


