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(Çeşit-1252, Eminbey, Kızıltan-91, Kunduru-1149 ve Sarıçanak) kullanılmıştır. Makarnalık 

buğdayın olgun embriyoları, güçlü bir etilen inhibitörü olan gümüş nitratın beş farklı dozunda 

(3, 6, 9, 12, 15 mg/l)  denemeye alınarak, çeşitlerin doku kültürü parametrelerine olan tepkileri 
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doz takip etmiştir. Kallus oluşturma oranı bakımında çeşitler karşılaştırdığında; en yüksek oranı 

% 98.89 ile Sarıçanak sağlamış, onu % 93.33 ile Eminbey izlemiştir. Çeşit ortalamaları, 

rejenerasyon kapasitesine göre karşılaştırıldığında ise en yüksek oran % 92.61 ile Kızıltan-91 

çeşidinde ortaya çıkmış, onu % 89.28 ile Sarıçanak çeşidi izlemiştir. Bu sonuçlar, aynı konuda 

yapılan benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında, doku kültüründe besi yerine eklenen gümüş 

nitrat dozlarının kallus oluşumu ve rejenerasyonu artırdığını, ancak bu artışlarda çalışmada 
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This research was carried out at the Biotechnology Laboratory of Agriculture Faculty of Ankara 

University and five durum wheat varieties, commonly produced in Turkey (Çeşit-1252, 

Eminbey, Kızıltan-91, Sarıçanak and Kunduru-1149) were used. The mature embryos of durum 

wheat were investigated in five different doses (3, 6, 9, 12 and 15 mg / l) of silver nitrate, a 

potent ethylene inhibitor, and their responses to tissue culture parameters of the genotypes. 
Seeds of genotypes were passed through surface sterilization by using ethyl alcohol and sodium 

hypochlorite in a sterile cabinet, mature embryos were removed from the seeds were placed in 

medium and callus culture was initiated. On the 14th day of callus culture, "callus weight (mg)" 

and "callus formation percent" (%); at the end of the four week regeneration period 

"regeneration capacity (%)" and "culture effect (%)"and at the end of root formation 

period."plant number" was achieved. 

According to the findings in the experiments: the highest callus induction rate has been arised at 

a dose of 3 mg/l with 94 %, followed by 92,67 % at doses of 9 and 12 mg/l silver nitrate. The 

highest regeneration capacity was at a dose of 6 mg/l silver nitrate by 90.63 % followed by a 

dose of 90.28 % at 9 mg/l. When comparing genotypes in callus induction rate maintenance; the 

highest rate was 98.89 % with Sarıçanak, followed by Eminbey with 93.33 %. As compared to 

the regeneration capacity, the highest rate was noted in Kızıltan-91 genotype with 92.61 %, 

followed by Sarıçanak with 89.28 %. These results showed that addition of silver nitrate doses 

to the medium in tissue culture increase callus induction and regeneration as compared with 

similar studies in the same subject, but showed that genotypes and explant sources utilized in 

the study played an important role in these enhancements. 
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1. GİRİŞ 

Dünyada ve ülkemizde insan beslenmesinde buğday başlıca yeri almaktadır. Buğday 

tanesi, insan beslenmesi için önemli olan lif, vitaminler, bazı biyoaktif bileşikler, 

fenolik asitler ve antioksidanları içermektedir. Buğday antioksidan özelliği gösterdiği 

için, diyetlerde yer aldığında, biyoaktif bileşikler, fenolik asitler, vitaminler ve 

karotenoid bileşiklerin aktivitesi nedeniyle kronik hastalık risklerini önlemekte veya 

azaltabilmektedir (Şahin vd. 2017). Ülkelerin yaşam düzeyine ve beslenme 

alışkanlıklarına göre tahılların ulusal toplam besin tüketimi içindeki payı değişiktir. 

Bununla birlikte tahıllar geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de insanlığın 

temel besinini oluşturacak ve yüksek nüfus artışı karşısında tahıl üretimi önemini 

sürdürecektir (Kün 1988). Direk ve dolaylı olarak insan beslenmesinde karbonhidrat 

kaynağı olarak en fazla kullanılan tahıl buğdaydır. Dengeli bir besin kaynağı olması, 

üretilmesinin kolay olması, yüksek adaptasyon yeteneğine sahip olması buğdayı en 

fazla tercih edilen tahıl çeşidi yapmaktadır. İnsanlık tarihinde günümüze kadar farklı 

biçimleriyle de kullanılmaya devam eden buğday, ilerleyen teknoloji sayesinde kolay 

işlenebilir bir niteliğe sahiptir. Buğday taneleri karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve 

mineral maddelerce zengin olduğundan, insan beslenmesi yanında hayvan beslenmesi 

için de kullanılabilir. 

Dünya üzerinde yaygın olarak yetiştirilen buğdaylar ekmeklik (Triticum aestivum Desf.) 

ve makarnalık (Triticum durum Desf.) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. İnsan 

beslenmesinde buğdaydan elde edilen en önemli ürün ekmek olup bunu makarna takip 

etmektedir. Dünya genelinde insan beslenmesinde tüketilen tahılların içinde durum 

buğdayı ya da makarnalık buğdaylar ekonomik olarak, ayrıca önemli bir yere 

sahiptirler. Durum buğdayı çoğunlukla makarna, erişte ve benzeri ürünlerin üretiminde 

kullanılmaktadır. Makarnanın uzun süre muhafaza edilebilmesi, besin değerinin yüksek 

olması, kolay hazırlanabilmesi ve ekonomik olması nedenleriyle, dünya nüfusunun hızla 

artması yanında makarna tüketimi de artmaktadır. Genellikle makarnalık buğday birçok 

Avrupa ülkesi (İtalya, Fransa, Türkiye, Romanya ve Ukrayna gibi), Kanada ve 

Amerika’nın kuzeyindeki geniş ovalarda yetiştirilmektedir.  
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FAO 2016 yılı verilerine göre dünya toplam buğday ekim alanı, yaklaşık 220 milyon 

hektar, bu alandan sağlanan üretim de 750 milyon ton ve birim alan verimi 340 

kg/da’dır (Anonymous 2018a). TÜİK 2017 verilerine göre ülkemizde buğday, 7.6 

milyon hektar ekim alanına, 21.5 milyon ton üretime ve 280 kg/da verime sahiptir 

(Anonymous 2018b). Dünya makarnalık buğday üretimi 39.1 milyon ton olup bunun 

yaklaşık % 22’si AB ülkelerinde, % 14’ü Kanada’da yapılmaktadır. Türkiye’de 1.2 

milyon hektar ekim alanı ve 3.9 milyon tonluk üretimi (Anonymous 2018b) ile dünya 

makarnalık buğday üretiminin yaklaşık % 10’unu karşılamaktadır. TÜİK 2017 

verilerine göre ülkemiz toplam buğday ekim alanının yaklaşık  % 16’sında makarnalık 

buğday üretimi yapılmaktadır (Anonymous 2018b). Ülkemiz kaliteli makarnalık buğday 

üretimi için gerekli olan ekolojik koşullara sahip olmasına karşın, verim ve kalitenin 

yetersiz olduğu yıllarda makarnalık buğday dışalımı yapılmaktadır.  

Hızla artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacının karşılanması için bitkisel üretimin 

artırılması zorunludur. Bunun için ekim alanlarının genişletilmesi ya da birim alandan 

alınan ürün miktarının artırılması gerekmektedir. Tarım alanlarının doğal sınırlarına 

ulaşması, çarpık şehirleşme, tarım alanlarının amaç dışı kullanılması, çoraklaşma vb. 

birçok sebepten dolayı ekim alanlarının genişletilmesi söz konusu değildir. Bunun için 

tarımsal üretimde verimliliğin artırılması zorunludur. Bu da yüksek verimli, yüksek 

kaliteli, biyotik ve abiyotik stres faktörlerine dayanıklı yeni çeşitlerin ıslah edilmesiyle 

mümkün olacaktır (Özgen vd. 2005). 

Günümüzde bitki ıslahı progromları genel olarak ‘‘klasik’’ ve ‘‘biyoteknolojik’’ 

tekniklerin ayrı ayrı uygulandığı projeler şeklinde yürütülmektedir. Klasik ıslah 

yöntemlerinin uzun yıllar sürdüğü ve işgücü gereksiniminin yüksek olduğu 

bilinmektedir. Bu nedenle biyoteknolojik yöntemlerle ilgili çalışmalar artmıştır. Bu 

çalışmaların birlikte yürütülmesi, biyoteknolojik tekniklerin özellikle klasik ıslah 

çalışmalarında ortaya çıkan sorunların giderilmesinde ve ıslah süresinin kısaltılmasında 

kullanılması yeni çeşitlerin geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır (Özgen vd. 

2005). 
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Buğday verimini etkileyen faktörlerden bir diğeri ise yüksek verim potansiyeline sahip 

çeşitlerin ve kaliteli tohumlukların kullanılmasıdır. Üstün verim potansiyeline sahip, 

hastalık ve zararlılara dayanıklı, uygun yetiştirme teknikleri kullanılarak olumlu sonuç 

elde edilebilen çeşitlerin ıslah edilmesi ve bu çeşitlerin en uygun ekolojik koşullarda 

yetiştirilmesi ile birim alandan elde edilen verim dolayısıyla üretim artışı 

gerçekleşebilecektir (Atak vd. 2004). 

İnsanların yerleşik hayata geçmesinden başlayarak, seleksiyon, introdüksiyon ve 

melezleme gibi klasik ıslah yöntemleri kullanılarak verim ve kalitesi yüksek pek çok 

bitki çeşidi geliştirilmiştir. Bugüne kadar yürütülen ıslah çalışmalarında daha çok 

yüksek verim ile hastalık ve zararlılara dayanıklılık üzerinde durulduğu (Broadbent vd. 

1987), ancak son yıllardaki eğilimin, kullanılan girdileri daha etkin bir biçimde 

değerlendirebilen ve daha az girdi gerektiren çeşitlerin geliştirilmesi yönünde olduğu 

görülmektedir (Kırda vd. 1992). Bu sorunlar değişen ekolojik koşullar altında giderek 

büyümekte ve tür içi melezleme, varyasyon oluşturmada yetersiz kalmaktadır. Yeni bir 

çeşit geliştirmenin çok uzun bir zaman alması ve daha fazla maddi kaynağa ihtiyaç 

duyulması geleneksel ıslah yöntemlerinin en önemli dezavantajlarını oluşturmaktadır. 

Bu amaçla farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yoğun ıslah programları ile 

istenilen yüksek başarıya ulaşmada ortaya çıkan problemler, elde edilen olumlu 

sonuçları azaltmaktadır. Klasik ıslah programları ile yeni bir çeşidin geliştirilmesi için 

yoğun bir işgücüne ve uzun yıllara gereksinim duyulmaktadır.  

Buğdayın kromozom ve genom sayısının fazla olması nedeniyle klasik ıslah 

yöntemlerinin kullanılmasında karşılaşılan güçlükler araştırıcıları, yeni yöntemleri 

uygulamaya yöneltmiştir. Yeni geliştirilen yöntemler günümüzde iyice yaygınlaşan 

biyoteknolojik teknikler olarak adlandırılmaktadır. 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren 

öne çıkmaya başlayan biyoteknolojik yöntemlerin ıslah programlarında kullanılması ile 

kültür bitkilerinde ıslah sürecinin kısaltılabileceği ortaya çıkmıştır ve buna dair yoğun 

araştırmalar sürdürülmektedir. Biyoteknolojik yöntemleri, doku kültürü ve genetik 

mühendisliği olarak iki kısma ayırmak mümkündür. Doku kültürü teknikleriyle 

bitkilerin genetik potansiyellerinin amaca uygun yönlendirilmesi bitki ıslahı 

çalışmalarında büyük önem taşımaktadır. Doku kültüründe, bitkilerin kendileme ya da 
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melezleme ile eşeyli; gövde, dal, yaprak, embriyo ve benzeri bitki parçalarından da 

eşeysiz olarak çoğaltılabilme (totipotens) özelliği, onların in vitro koşullarda uygun besi 

ortamında tüm bitki şeklinde geliştirilmelerine olanak sağlamaktadır. 

Klasik bitki ıslahı tekniklerinin temelinde bulunan varyasyon ve seleksiyon, 

biyoteknolojik yöntemlerde, transformasyon ve in vitro seleksiyon olarak yer 

almaktadır. In vitro seleksiyonlarda, tüm bitki yerine hücre ve doku düzeyinde seçimler 

olmakta; bu ise tarlada binlerce bitki yerine, petri kutularında hücrelerle ve dokularla 

çalışmak anlamına gelmektedir. In vitro şartlarda seleksiyonun istenilen bir zamanda 

yapılabilmesi, bitkilerin vejetasyon dönemine bağlı olmamayı sağlaması, bu 

çalışmaların en önemli avantajlarından biridir (Özgen vd. 2005). Doku kültürü 

teknikleri, türler arası ve cinsler arası melezlemelerde karşılaşılan sorunların 

çözülmesinde bir seçenek olduğu gibi, somaklonal ve gametoklonal varyasyonların 

yaratılmasını da sağlayarak yeni çeşitlerin hızlı gelişimini kolaylaştırmaktadır. Bu 

nedenle, kallus kültürlerinden bitki rejenerasyonu, bitki ıslah programı için yararlı bir 

germplazm sağlayabilecektir (Rahman vd. 2008). 

Bitki doku kültürü; hücresel işlevler, genetik modifikasyonlar ve bunların gelişmesi, 

patojen içermeyen yeni bir bitki oluşturabilecek bitki materyal üretimi, germplazm 

depolanması, klonal çoğalma ve sekonder metabolit üretimi de dahil olmak üzere 

araştırma ve uygulamaların çeşitli alanlarında kullanılmaktadır (Thorpe 1990). Doku 

kültürü, genetik mühendisliği çalışmalarına taban oluşturma ve bu uygulamaların 

tamamlayıcısı rolünü üstlenmektedir. Gen aktarım çalışmalarında amaca ulaşmak için 

etkili bir kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonu protokolünün önceden belirlenmesi 

gerekmektedir. Gen aktarım öncesinde kallus kültürü ile uygun dokuyu oluşturmak ve 

sonrasında rejenere bitki elde etmek, çalışmaların en çok zaman harcanan kısmını 

oluşturmaktadır. Doku kültüründe kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonu; eksplantın 

türüne, genotipe ve ortamda bulunan bitki hormonları ve besin maddelerine göre 

değişmektedir (Özgen vd. 1996, 1998). 

Doğal olarak bitki bünyesinde bulunan veya sentetik olarak üretilen ve bitkilerde 

büyüme düzenleyici görevi olan hormonlara bitki büyüme düzenleyicileri 
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(fitohormonlar) denilmektedir. Bitki hormonları (fitohormonlar) bitkide düşük 

konsantrasyonlarda üretilen sinyal moleküleri meydana getiren bitki büyümesini 

düzenleyen kimyasallardır. Fitohormonlar, hücrelerin belirli bölgelerinde sentezlenir ve 

bitkinin diğer bölgelerine taşınarak, tohum çimlenmesi ve büyümesini, çiçeklenmeyi, 

yaprakların oluşumunu ve gövde büyümesini, meyve oluşumunu ve olgunlaşmasını 

etkilemektedirler. Bitki büyüme düzenleyicileri, bitkilerdeki geniş gelişimsel süreçlerin 

kontrolünde in vivo da yer aldığı gibi in vitro ortamda da yer almaktadır. Bitki 

gelişimini pek çok açıdan düzenlemekte olan bitki hormonları doku kültürüne de yarar 

sağlamaktadır. Kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonu ortamda bulunan hormonların 

miktarı ve tipinden etkilenmektedir.  

Etilen (C2H4), en basit karbonlu hidrojen olan biyokimyasal bileşendir ve bir bitki 

hormonudur. Etilen bitkilerde, çimlenme, çiçeklenme, meyveleri olgunlaşması, bitki 

boyunu kısaltma, uygulama zamanına bağlı olarak çiçektozlarını etkisizleştirme ve tane 

iriliğin artırma, farklı streslere tepki oluşturma ve yaşlanma gibi gelişme süreçlerini 

düzenlemektedir (Abeles vd. 1992).  Klasik büyüme regülatörleri (sitokininler ve 

oksinler) ile birlikte gaz halindeki fitohormon olan etilenin üretim oranının, in vitro 

ortamda kültüre alınan hücrelerin ve dokuların birçok kez farklılaşması ve büyümesi 

üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir (Kumar vd. 1998). Hemen hemen tüm bitki 

dokularında ve in vitro bitki doku kültürü süresinde etilen üretilmektedir. Etilen, bitki 

türlerine bağlı olarak kallus gelişimini, sürgün ve kök oluşumunu ve embriyogenesisi 

pozitif ve negatif yönde etkilemektedir. Mısırda, somatik embriyogenesis ve sürgün 

rejenerasyonunun (Vain vd. 1989), arpa ve makarnalık buğdayda anter kültüründen 

kallus gelişiminin (Cho and Kasha, 1989) in vitro koşullarda üretilen etilen nedeniyle 

engellendiği daha önce yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Jha vd. (2007), altı arpa 

çeşidinin olgunlaşmamış embriyolarını ekplant olarak kullandıkları çalışmada bitki 

rejenerasyonu ve etilen üretimini araştırmışlar, bitki rejenerasyonu ile üretilen etilen 

arasında bir korelasyon olduğunu ve besi ortamına eklenen gümüş nitratın 

rejenerasyonu artırdığını açıklamışlardır. 

 

Etilen kaynağı kültür ortamında belirsizdir ancak birçok türün poleninde yüksek 

seviyelerde etilen biyosentezinin öncüsü ve çoğunlukla etilen oranını belirleyici faktör 
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olarak hareket eden l-aminocyclopropane-l-carboxylic asit (ACC) bulunur (Hill vd. 

1987, Jha vd. 2007). Etilen ve onun işlevinin engellenmesi, bir etilen öncüsü olan 

ACC’nin ve bir etilen antagonisti olan gümüş nitratın uygulanmasıyla in vitro ortamda 

yapılan çalışmalar ile mümkün olmaktadır. Gümüş bileşikleri etilen reseptörlerine 

bağlanarak yapısını değiştirir ve etilenin hücre tarafından algılanmasını engellerler, 

böylece etilen reseptöre bağlanamaz ve bir etilen tepkimesi başlatılamaz (Jha vd. 2007). 

 

In vitro koşullarda üretilen etilen, besi ortamına kobalt klorat ya da gümüş nitrat gibi 

kimyasalların eklenmesi ile engellenebilmektedir (Mohiuddin vd. 1997). Gümüş nitratın 

hem tek çenekli hem de çift çenekli bitkilerde rejenerasyon kapasitesini artırdığı 

bildirilmiştir (Kumar vd. 2009, Rayhanul Kabir vd. 2013).  

Gümüş nitrat, çok güçlü bir etilen inhibitörü olduğu için doku kültüründe yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Gümüş nitratın kolay elde edilebilmesi, suda çözünebilmesi, 

özgüllüğü ve kararlı yapıda olması gibi özellikleri in vivo ve in vitro koşullarda 

morfogenesis ve bitki büyüme düzenleyicilerin kullanılmasında çok sayıda yarar 

sağlamaktadır (Kumar vd. 2009). Gümüş iyonlarının poliaminler, etilen ve kalsiyum 

aracılı sistemlerde yer aldığı ve morfogenez dahil olmak üzere fizyolojik süreci 

düzenlemede önemli bir rol oynadığı saptanmıştır (Kumar vd. 2009). Gümüş nitratın, 

buğdayda doku kültürü üzerinde yararlı etkisi olduğu, bitki besin ortamına gümüş nitrat 

eklenmesinin sürgün rejenerasyonunu önemli ölçüde artırdığı bildirilmiştir (Purnhauser 

vd. 1987). Gümüş nitratın tahıllarda kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonuna etkisinin 

araştırıldığı çalışmalarda, genellikle olgunlaşmamış embriyo, basal yaprak parçaları ve 

çiçek tozları kullanılmıştır. Ancak olgun embriyoların eksplant olarak kullanılmasına 

ilişkin bulgular yeterli değildir.  

Bu çalışmada; makarnalık buğdayın olgun embriyolarından kallus oluşumunu ve bitki 

rejenerasyonunu artıracak gümüş nitrat dozlarını belirleyerek, gen aktarım 

çalışmalarında kullanılacak rejenerasyon yönteminin oluşturulması amaçlanmıştır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ  

Purnhauser vd. (1987), iki ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşidinde 

olgunlaşmamış embriyolardan kallus oluşumu ve sürgün rejenerasyonuna gümüş 

nitratın etkisini belirlemek için 10 mg/l gümüş nitrat dozunu üç farklı alt kültür 

ortamlarına ilave etmişler ve gümüş nitratın buğdayda eksplant başına oluşan sürgün 

sayısı ve rejenerasyonu artırdığını saptamışlardır.  

Songstad vd. (1988), mısır (Zea mays)’da bitki rejenerasyonu üzerine etilen inhibitörü 

norbornadien ve gümüş nitrat ile etilen prekürsörü l-aminosiklopropan-l-karboksilik 

asidin (ACC) etkisi araştırmışlardır. Pa91 ve H99 mısır hatlarının olgunlaşmamış 

embriyolarını, ACC (l-aminosiklopropan-l-karboksilik acid)’in 0, 0.1 ve 1 mM, 

Norbornadiene’nin 0, 25, 250 µM ve gümüş nitrat’ın 0, 25, 100, 200 µM dozlarında 

kültüre almışlar; 250 µM norbornadien ve 100 µM gümüş nitrat dozlarında Pa91 ve 

H99 mısır hatlarının oluşturduğu kalluslardan gram başına elde edilen bitki sayısı 12 kat 

artmıştır. 1mM ACC uygulanan kalluslarda rejenerasyon miktarı azalımış ve rejenere 

bitki sayısı %68 düşmüştür. 1 mM ACC ile işleme tabi tutulmuş kalluslardan etilen 

yayılımı, kontrol ile karşılaştırıldığında, 3 gün sonra maksimum 170 nl g
-1 

h
-1

 ulaşmıştır. 

Bu çalışma, mısır kallus kültürlerinde bitki rejenerasyonunu artırmak için norbornadien 

ve gümüş nitrat gibi etilen inhibitörlerinin kullanılabileceğini göstermektedir. 

Vain vd. (1989), mısırın (Zea mays) olgunlaşmamış embriyolarından embriyogenik 

kallus oluşumu ve rejenerasyonu artırmak için gümüş nitratın üç farklı dozunu (5, 10 ve 

20 mg/l) kullanarak yaptıkları çalışmada;  besi yerine ilave edilen gümüş nitratın 

kalluslardan rejenerasyon kabiliyetini artırdığını, buna karşın kallus oluşumu ve etilen 

üretimine herhangi bir etkisini olmadığını belirtmişlerdir. 

Khalid vd. (1991), rejenerasyon yeteneği düşük olan “E8206R” ayçiçeği (Helianthus 

annuus) çeşidinde kotiledonlardan sürgün rejenerasyonuna gümüş nitrat ve kobalt 

klorat’ın etkisini araştırmışlar; 20 µM’lik kobalt klorat konsantrasyonunda etilen 

biyosentezinin inhibe edildiğini ve kontrole göre % 30 daha fazla rejenerasyon 

sağlandığını, bir diğer etilen inhibitörü olan gümüş nitratın 10-25 µM’lik 



8 
 

konsantrasyonlarında kontrole göre rejenerasyonda  % 25’lik artış olduğunu, 

rejenerasyon kapasitesinin gümüş nitratın 5µM dozunda % 17,5 ve 10µM dozunda da %  

27,5 ulaştığını açıklamışlardır. 

Evans ve Batty (1994), yedi arpa (Hordeum vulgare L.) çeşidinin anter kültüründe 

mikrospor embriyogenesis oluşumuna etilen prekürsor 1-aminosiklopropan-1-

karboksilik asit (ACC) ve etilen antagonistleri gümüş nitrat ve gümüş tiyosülfatın 

etkisini araştırdıkları çalışmada; kültür ortamına ACC veya gümüş tuzlarıın 

eklenmesinin, test edilen yedi genotipten beşinde kallus oluşumunda belirgin bir artışa 

neden olduğunu; bu artışın genotipe bağlı olarak değiştiğini ve 1 mg gümüş tiyosülfat 

dozunun anter kültüründen elde edilecek fertil bitki sayısını artırdığını belirtmişlerdir. 

Ghaemi vd. (1994), dört tetraploid buğday (Triticum turgidum) çeşidinde anter kültürü 

için farklı kültür ortamlarını kullandıkları çalışmada; çeşitleri sera koşullarında 16 saat 

aydınlık 8 saat karanlık ortamda yetiştirmişler ve kontrol dışında gümüş nitrat (1, 2.5 ve 

5 mg/l), kolkisin (10, 100 ve 200 mg/l) ve bakır sülfatın (2, 5 ve 10 mg/l) içeren dokuz 

farklı besi yeri kullanmışlardır. Her genotip için 2000 anter ile yapılan çalışmada 

embriyoid oluşumunun hem genotipden hem de uygulanan dozlardan etkilendiğini; 

bakır sülfatın 10 mg/l dozu ve gümüş nitratın 2.5 ve 5 mg/l dozlarının dört genotipin 

üçünde embriyoid oluşumunu artırdığını, buna karşın kolhisinin embriyoid oluşumuna 

önemli bir negatif etkisinin olduğunu saptamışlardır. 

Lentini vd. (1995), çeltikte (Oryza sativa) yaptıkları anter kültürü çalışmalarında; 

başlangıç ortamına gümüş nitrat eklendiğinde ve şeker kaynağı olarak maltoz 

kullanıldığında, anter başına kallus oluşum oranı  % 6.3’den % 20.6’ya yükseldiğini; 

şeker (maltoz) konsantrasyonu arttığında rejenerasyon oranının da arttığını 

belirtmişlerdir. Öte yandan, şeker kaynağı olarak glikoz kullanıldığında kallus 

oluşumunun azaldığını, rejenerasyon ortamına sükroz veya maltoz ve gümüş nitrat 

eklendiğinde herhangi bir fark görülmediği; çeltik anter kültüründe şeker ve etilen 

inhibitörlerinin ağırlıklı olarak kallus oluşumu ve embriyogenezisi etkilediğini, ancak 

bitki gelişimini etkilemediğini bildirmişlerdir. 
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Mohiuddin vd. (1997), beş salatalık (Cucumis sativus L.) çeşidinin proksimal ve distal 

kotiledon ve hipokotil eksplantlarında organogenezisise gümüş nitrat’ın (AgNO3) 

farklı dozlarının etkisi araştırdıkları çalışmada; distal kotiledon ve hipokotillerde 

rejenrasyon olmadığını, ancak tüm salatalık çeşitlerinin proksimal kotiledon ve 

hipokotil eksplantlarında zayıf sürgün rejenerasyonu gözlendiğini saptamışlardır. 

Bununla birlikte, ortama farklı dozlarda AgNO3 ilave (10, 30 ve 50 µM) edildiğinde 

“Suyo Long” çeşidi dışında diğer çeşidlerde distal kotiledonda sürgün oluştuğu ve 

bütün salatık çeşitlerinde proksimal kotiledonda ve hipokotil eksplantları başına 

sürgün sayısını etkili bir şekilde arttırmıştır. 

Kumar vd. (1998), fitohormon etilen, fitohormon etilen, bitki morfogenezisinin birçok 

yönünü düzenler. In vitro ortamda kültüre alınan hücrelerin büyümesi ve gelişimi, 

kültür ortamında, etilen de dahil olmak üzere fitohormonların varlığına büyük ölçüde 

bağlıdır. Dolayısıyla, fitohormon bileşiminin modifikasyonu ve besleyici maddelerin 

ortamındaki etkileşimi; morfogenezisi in vitro olarak manipüle etmek için birincil 

strateji olmuştur. Bu tür çalışmalar, etilen sentezinin veya hareketinin inhibisyonunun; 

ksilogenez, organogenezis, somatik embriyogenezis ve androgenezisi de içeren in 

vitro büyüme ve organizmada inhibisyonunun önemini göstermiştir. Son zamanlarda 

mutantlar ve transgenik bitkiler, çeşitli hücresel ve gelişimsel süreçlerde etilenin 

rolünü aydınlatmak için kullanılmıştır. Bu derlemede, bitki morfogenezisi in vitro 

ortamda etilen çalışmalarında yeni gelişmelere yer verilmektedir. Etilen 

biyosentezinin çeşitli kimyasal modülatörleri ve bitki doku kültüründe meydana 

getirdiği eylemler hakkında bilgi verilmektedir. 

Castillo vd. (1998), İspanya’da 18 iki sıralı ve 14 altı sıralı arpa (Hordeum vulgare L.)  

çeşidinde olgunlaşmamış embriyo kullanarak yaptıkları rejenerasyon çalışmasında, 

çeşitler arasında rejenerasyon kapasitesi bakımından önemli farklılık olduğunu ancak iki 

ve altı sıralı arpalar arasında rejenerasyon kapasitesi oranı bakımından istatistiksel 

olarak önemli bir farklılık çıkmadığını saptamışlardır. Kültürün 3.ve 4. ayından sonra 

embriyogenesis ve rejenerasyon kapasitesi oluşumuna 2,4-D, dikamba ve pikloram 

oksinlerinin etkili olduğunu; dikambanın en iyi embriyogenik kallus oluşumu ve 

rejenerasyon sağladığını; gümüş nitratın bitki rejenerasyonunu artırdığını ancak 
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köklendirme ortamına ilave edilen 10 µM gümüş nitratın kök gelişimini azaltığını 

belirtmişlerdir. 

Fernandez vd. (1999), ‘Ardente’ makarnalık buğday (Triticum durum Desf.) çeşidinin 

olgunlaşmamış embriyolarını somatik embriyogenezi oluşumu için 2,4-D içeren 

ortamda kültüre almışlardır. Kültür başlangıcından beş gün sonra, olgunlaşmamış 

embriyolar kalkançıktan (skutellumundan) somatik proembriyolar oluşturmaya 

başlamış,  28 gün sonra, somatik embriyolar tamamen skutellum benzeri bir yapı 

geliştirmiş,  kültürün ilk ve sekizinci gününde yapılan histolojik gözlemler, bu somatik 

embriyoların bir kısmı tek hücreli ve meristamatik çok katlı yapı oluşturmuştur. Kallus 

oluşturma ortamına 1 mg/l AgNO3 eklendiğinde, hem embriyogenik eksplantların 

yüzdesinin hem de eksplant başına somatik embriyo sayısının (22 kattan fazla bir artış) 

arttığı ve etilenin muhtemel etkisinin azaldığı gözlenmiştir. 

Fei vd (2000), buğdaygil yem bitkisi olan hint darısı (Pennisetum ciliare) ‘ın üç 

çeşidinin olgunlaşmamış başak eksplantlarını kullanarak gümüş nitratın 5, 10, 15 mg/l 

dozlarını denedikleri çalışmalarında embriyogenik kallus oluşumu, kallus gelişimi ve 

bitki rejenerasyonunu araştırmışlar; besiyerine gümüşnitrat (AgNO3) ilavesi, “NE84-45-

3” ve “Texoka” çeşitlerinde embriyogenik kallus üretimini (hem indüksiyon frekansı 

hem de kallus büyümesi) önemli ölçüde arttırdığını; ‘609’ ve ‘Texoka’ genotiplerinin 

olgunlaşmamış çiçek kültüründe embriyogenik kallus oluşumu üzerinde AgNO3’ün 

hiçbir uyarıcı etkisi olmadığını; gümüş nitrat içeren besiyerinde gelişen kallusların 

gümüş nitrat içermeyen ortamda gelişenlere oranla daha iyi sürgün rejenerasyonu 

oluşturduğunu; çalışmada kullanılan tüm çeşitlerin ortama konulan 2.2 µM BA 

(Benzyladenine)’ninde dozunda en iyi rejenerasyon oluşturduğunu; gümüş nitrat içeren 

ortamlarda eksplant başına sürgün sayısının az olmasına karşın sürgün rejenerasyonu 

oluşturan toplam eksplant sayısının fazla olduğunu; ortama ilave edilen gümüş nitratın 

uyarıcı etkisinin genotip ve çevreye bağlı olarak değiştiğini belirtmişlerdir. 

Birsin vd. (2001), 10 yulaf (Avena sativa) genotipinin olgun embriyolarını kullanarak 

yaptıkları çalışmada, genotiplerin kallus oluşumu ve rejenerasyon kapasitesini 

belirlenmişlerdir. Kallus oluşumu için büyüme düzenleyici olarak 2 mg/l 2,4-D, 20 g/l 
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sakaroz, 7 g/l agar ve 4.43 g/l MS içeren katı kültür ortamı kullanılmıştır. Bitki 

rejenerasyonu içinde, 20 g/l sakkaroz, 7 g/l agar ve 4.43 g/l MS içeren katı MS ortamı 

kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre, kallus oluşumu % 50 ile % 95 arasında, kallus 

ağırlığı 0,8 g ile 1,4 g arasında, rejenerasyon kapasitesi % 69,3 ile % 93 arasında, kültür 

etkisi % 38,8 ile % 80,0 arasında, bitki sayısı 1,5 ile 9,3 arasında gerçekleşmiştir. Kallus 

oluşumu ve rejenerasyon kapasitesinin çeşit ve hatlara göre değiştiği, kallus oluşumu ve 

rejenerasyon kapasitesi arasında önemli bir ilişkinin olmadığı, rejenere bitki sayısının 

doğrudan kallus oluşumuna bağlı olduğu belirtilmiştir. 

Zhang vd. (2001), dört Cassava (Manihot esculenta Crantz) çeşidinde meristem 

kültüründen rejenerasyon kapasitesini arttırmak için gümüş nitratın farklı dozlarını (0, 

1, 2, 4, 8, 12 mg/l) kullanarak yaptıkları çalışmada; MCo122 çeşidinde, gümüş nitratın 4 

ile 12 mg/l arasındaki konsantrasyonlarında eksplant başına sürgün oluşum frekansı ve 

sürgün taslağı sayısını arttığını; maksimum etkinin ise, 12 mg/l gümüş nitrat dozunda 

gözlendiğini ve bu dozda sürgün oluşum oranının % 60 ile % 90 arasında değiştiğini, 

KU50 ve Hanatee çeşitlerinde en yüksek sürgün oluşum oranlarının sırasıyla 2 ve 1 mg 

/l gümüş nitrat dozlarından elde edildiğini; T5 çeşidin de ise 4 mg/l gümüş nitrat 

dozunda en iyi sürgün rejenerasyonu sağladığını, gümüş nitrat içeren ortamlara konulan 

eksplantların daha uzun sürgünler oluşturduğunu belirtmişlerdir.   

Zale vd. (2004) yaptıkları çalışmada, Tiriticum monococcum, Triticum tauschii, 

Aegilops speltoides, bir makarnalık buğday (Triticum durum Desf.) ve 43 ekmeklik 

buğday (Triticum aestivum L.) çeşidinin bulunduğu toplam 47 genotipin olgun 

embriyolarını kullanarak yaptıkları çalışmada; kallus oluşumu ve rejenerasyon 

kapasitesini incelemişlerdir. Elde ettikleri verilerle yaptıkları korelasyon analizinde 

kallus oluşumu ile kültür etkinliği  (r = 0.42) ve kallus oluşumu ile rejenerasyon 

kapasitesi (r = 0.39) arasında % 5 düzeyinde önemli; kallus oluşumu ile toplam bitki 

sayısı (r = 0.6) arasında % 1 düzeyinde önemli ilişki bulmuşlardır. 

Özüdoğru vd. (2005), yerfıstığında (Arachis hypogaea) çoklu sürgün oluşumuna gümüş 

nitratın etkisini araştırmak için gümüş nitratın üç farklı dozunu (0.0, 11.77, 23.54 ve 

47.08 μM)  ve eksplant olarak sürgün uçlarını kullandıkları çalışmada;   en yüksek 
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değerler, gümüş nitratın 11,77 µM dozunda;  rejenere olan eksplant oranı % 34,5, 

eksplant başına sürgün sayısı 1.5 ve sürgün uzunluğu da 12.5 mm olarak 

gerçekleştiğini; ayrıca, gümüş nitratın hem sürgün uçlarından kallus oluşumunu hem de 

sürgün gelişimini olumlu yönde etkilediğini; sürgünlerin kök gelişimi için hormonsuz 

ortama alındığını, ardından alıştırma ortamı için saksılara ve oradan da seraya 

aktarıldığını ve seraya aktarılan bitkiciklerin % 90’nın canlı kalabildiğini 

belirtmişlerdir. 

Wu vd. (2006), yaygın olarak kullanılan dört ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) 

genotipinin olgunlaşmamış embriyolarını altı farklı gümüş nitrat dozu (0, 2, 4, 8,10,12 

mg/l) kullanılarak yaptıkları çalışmada, genotiplerin doku kültürü parametrelerine 

tepkilerini belirlemişlerdir. Kültür ortamına ilave edilen gümüş nitratın, embriyogenik 

kallus oluşumu ve kallus büyümesini önemli ölçüde geliştirdiğini, ancak nekrozları 

azalttığını ve kallus oluşturma oranını etkilemediğini saptamışlardır. Kallus 

indüksiyonu, embriyogenik kallus oluşumu ve nekroz frekansı üzerine güçlü genotipik 

etkileri gözlemişlerdir. Embriyogenik kalus frekansı ve kallus büyüme indeksi üzerinde 

genotip ve AgNO3 doz etkileşiminin önemli olduğunu; 10 mg/l gümüş nitrat dozunun, 

kallus indüksiyonunu, kallus büyümesini ve embriyo oluşumunu artırdığını ve nekroz 

oluşumunu önlediğini bildirmişlerdir. 

Jha vd. (2007), altı arpa (Hordeum vulgare L.) çeşidinin olgunlaşmamış embriyolarını 

kullanarak etilen üretimi ve bitki rejenerasyonunu araştırmak için yedi farklı besi 

yerinde etilen öncüsü ACC (100 µM) ve etilen inhibitörü AgNO3 (25 µM)’ı 

kullanmışlardır. Kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonunu izleyen dönemde 

rejenerasyon ve etilen üretimi arasında bir ilişki olduğunu, etilen üretimi artarken bitki 

rejenerasyonunun azaldığını belirtmişlerdir. Gümüşnitrat ve ACC’nin karışık kullanımı 

rejenerasyon için belli dönemlerde kritik miktarda etilene ihtiyaç duyulduğunu 

göstermiş, doku kültüründe optimum büyüme için gerekli olan etilenin hangi gelişme 

döneminde etkili olduğunun tam olarak açıklanamadığını, bu nedenle yapılacak yeni 

çalışmalarda kritik etilen miktar ve maruz kalma süresinin belirlenmesinin yararlı 

olacağını bildirmişlerdir. 
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Kumar vd. (2007), kahvede (Coffea canephora) somatik embriyo oluşumuna etilen 

inhibitörü olarak bilinen kobalt klorür, salisilik asit ve gümüş nitratın etkisini 

incelenmek için; 1.1 µM BAP (benzylaminopurine) ve 2.85 µM IAA (indol-3-asetik 

asit)  içeren MS (Murashige ve Skoog besin ortamı) ortamına kobalt klorür, gümüş 

nitrat ve salisilik asidin 20 ve 40 µM dozlarını eklemişlerdir. 20 ve 40 μM gümüş nitrat 

dozlarında denemede kullanılan yaprak eksplantları sırasıyla % 35 ve % 48 oranında 

kallus oluştururken, bu kallus kütlelerinden sırasıyla 38 ± 7 ve 153 ± 27 kadar embriyo 

üretilmiş,  kontrolde ise sadece % 5 oranında kallus oluşturulmuştur. Alt kültüre alınan 

eksplantlar 20 ve 40 µM gümüş nitrat içeren ortamlarda yine sırasıyla % 70 ve % 90 

oranında embriyogenenis göstermiş ve gümüş nitrat içeren bir ortamda kültürlenen her 

eksplanttan yaklaşık 100-150 embriyo üretilmiştir. Sonuç olarak, test edilen etilen 

inhibitörleri arasında, gümüş nitratın, kallus oluşturma oranı ve somatik embriyo 

oluşturma miktarına etkisinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir. 

Kothari-Chajer vd. (2008), iki darı çeşidinde; Kodo (Paspalum scrobiculatum L.) ve 

Finger (Eleusine coracana L.), olgun embriyoları kullanarak farklı inorganik (CoCl2, 

MnSO4, ZnSO4, CuSO4 ve AgNO3) besin maddelerinin kallus oluşumu ve bitki 

rejenerasyonuna etkisini araştırdıkları çalışmada; bakır sülfatın (CuSO4) artan dozlarının 

bitki rejenerasyonunu Kodo ve Finger çeşitlerinde sırasıyla beş ve üç kat artırdığını, 

kobalt ve manganın artan dozlarında bitki rejenerasyonunda önemli artış gerçekleştiğini, 

temel besi yerine ilave edilen gümüş nitratın (AgNO3) kallus oluşumu ve bitki 

rejenerasyonunu uyarıcı etkiye sahip olduğunu, maksimum rejenerasyon sağlayacak 

temel besiyeri besin maddesi içeriğinin optimizasyonunda kallus kültürü ve kullanılan 

eksplantın önemli rol oynadığını bildirmişlerdir. 

Yu vd. (2008), sekiz elit buğday (Triticum durum L.) çeşidinin olgun embriyolarını 

kullanarak; beş farklı ortam (MS, LS, N6, B5 ve P) ve iki farklı embriyo yerleştirme 

şeklini denedikleri çalışmada; kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonunu araştırmışlardır.  

Rejenerasyon ortamına gümüş nitratın 2,5, 5, 10, 15mg/l dozlarını eklemişlerdir. 10mg/l 

gümüş nitrat dozunda; sürgün rejenerasyonu, kültür etkisi ve embriyo başına bitki sayını 

bakımında sırasıyla % 60,3, % 35,4 ve 3 olarak en yüksek değerlerini elde edilmiştir.  

Farklı ortam ve eksplant içeren bu protokol ile sekiz çeşitte başarılı bir bitki 
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rejenerasyonu sağlandığını ve kültür etkisinin % 15.3 ile % 36.8 arasında değiştiğini 

bildirmişlerdir.  

Kumar vd. (2009),  gümüş nitratın bitki gelişme ve büyüme modülasyonundaki rolünü 

analiz etmek için yaptıkları çalışmada,  etilenin; mikro çoğalma, somatik embriyogenez, 

in vitro çiçeklenme, büyümeyi artırma, meyve olgunlaşması ve bitkide cinsiyet 

belirlenmesi gibi konularda kullanımı ile ilgili yeni görüşler ortaya koymuşlardır. 

Gümüş nitratın, etilen aktivitesini engelleyici olduğu kanıtlamışlar, yaygın olarak doku 

kültürü çalışmalarında kullanıldığını bildirmişlerdir. Gümüş nitratın yapısal özelliğiyle 

özgül, değişmeyen, suda çözünür ve kolay kullanılabilir olmasının yanında in vivo ve in 

vitro koşullarda bitki büyüme düzenleyici ve morfogenezin oluşumu için kullanıldığını; 

gümüş iyonlarının poliaminler, etilen ve kalsiyum aracılı yolaklarda yer aldığını ve 

morfogenez dahil olmak üzere fizyolojik süreci düzenlemede önemli bir rol oynadığını 

saptamışlardır.  

Rayhanul Kabir vd. (2011),  üç farklı yem şalgamı (Brassica rapa L.) türünde etilen 

inhibitörü olan kobalt klorünün  (2.5, 5 ve 7.5 μM) ve gümüş nitratın  (0.1, 0.5 ve 0.75 

mg/l) farklı dozlarının mikrospor kültürüne etkisini araştırdıkları çalışmada; kültür 

ortamına kobalt klorür (5 µM) eklendiğinde, yumru oluşturmayan çeşitte tomurcuk 

başına 33 embriyo oluşarak embriyogenesis oranının % 32’ye kadar yükseldiğini, kültür 

ortamına gümüş nitrat (0.1 mg/l) ilave edildiğinde ise embriyogenesis oranının % 36’ya 

çıktığını; yumru oluşturan çeşitlerde ise en yüksek embriyogenesisin, kültür ortamına 

gümüş nitrat (0,1 mg/l) ilave edilen ortamda  (tomurcuk başına 2,8 embriyo ile) Jo 

Saeng Miho çeşidinden elde edildiğini, aynı çeşidin 5 μM kobalt klorür içen ortamda ise 

tomurcuk başına 2,4 embriyo oluşturduğunu saptamışlardır. 

Abdollah vd. (2014), ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.)  embriyogenez ve bitki 

rejenerasyonu protokolünü geliştirmek için yürüttükleri çalışmada;  farklı hormonlar 

[BA (benziladenin), KN (Kinetin), TDZ (5- fenilkarbamoilamino), IAA (indol-3-asetik 

asit)] ve farklı şeker, aktif kömür, potasyum fosfat, amonyum nitrat, potasyum nitrat, 

şelatlı demir ve farklı AgNO3 (gümüş nitrat) dozlarını kullanmışlar ve elde ettikleri 

veriler karşılaştırdıklarında en yüksek somatik embriyo oluşumunun 1.0 mg /l IAA ile 
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2.0 mg/l BA kombinasyonunda gerçekleştiğini ve rejenerasyon ortamına 20.0 mg -1 

gümüş nitrat ilavesini bitki rejenerasyonu teşvik ettiğini bildirmişlerdir. 

Ghobeishavi vd. (2015), iki farklı çeltik (Oryza sativa) çeşidinin (Dom siah ve Nemat) 

olgun embriyolarında, AgNO3, aktif kömür, PEG, Agar ve sukrozun farklı 

kombinasyonlarının kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonuna etkisini araştırdıkları 

çalışmada; MS +2 mg/l 2,4-D içeren temel besi yerine AgNO3, aktif kömür, PEG, 

sukroz ve agarın farklı dozlarını ilave etmişler; somatik embriyogenezis ve bitki 

rejenerasyonuna, genotipin yanı sıra kullanılan maddelerin kompozisyonunun da etkili 

olduğunu;  kalus indüksiyon hızı ve kallus morfolojisinin genotiplere bağlı olarak 

değiştiğini; temel besi yerine 3 mg/l AgNO3, 9 gr/l agar ve gr/l PEG ilave edilen 

ortamda yüksek somatik embriyogenez oluştuğunu;  yüksek frekanslı bitki 

rejenerasyonun ise, 9 ve 11 gr/l agar ve 5 mg/l AgNO3 eklenen ortamdan alındığını 

bildirmişlerdir. 

Haque vd. (2015),  beş farklı gümüş nitrat dozunu (1, 2, 3, 4, 5 mg/l) ve iki farklı 

aminoasit (L-prolin, L-glutamin)  kullanarak üç arpa (Hordeum vulgare L.) çeşidinde 

(BARI-1, 3 ve 6 arpa çeşidi) kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonu araştırdıkları 

çalışmada; maksimum kallus oluşumunu % 49.20 ve % 32.66 olarak sırasıyla BARI-6 

ve 3 çeşitlerinden ve 2.0 mg/l AgNO3 ve 200 mg/l L-glutamin içeren besi yerinden 

alındığını saptamışlardır. Ayrıca bitki rejenerasyonu oranının, MS + 1.0 mg/l BAP + 1.5 

mg/l AgNO3 + 150 mg /l L-glutamin içeren besi yerinde BARI-6  (% 37.20 ) ve BARI-3 

(% 16.13) arpa çeşidinde en yüksek gerçekleştiğini; AgNO3’ın rejenerasyon ve 

köklenmeyi pozitif yönde etkilediğini belirtmişlerdir.   

Würschum vd. (2015), tritikalede (Triticale L.) mikrospor kültürü ile double haploid 

bitki elde etmek için yaptıkları çalışmada; üç etilen inhibitörünün [AOA 

(aminooksiasetik asit),  NBD (2,5-norbornadien) ve STS (gümüş tiyosülfatın)] farklı 

dozlarını kullanarak; etilen inhibitörlerinin, embriyogenesis, rejenerasyon hızı ve 

bitkicik oluşum hızına etkilerini araştırmışlardır. Araştırma sonuçlarında, etilen 

inhibitörlerinin embriyogenesis hızını olumlu yönde artırdığını, gümüş tiyosülfat’ın 

(STS) yeşil bitki oranını da olumlu yönde etkilediğini bildirmişlerdir. Çalışmada 
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kullanılan her üç etilen inhibitörünün belirlenen konsantrasyonlarının, mikrospor 

kültüründe embriyogenesis oranını ve yeşil bitki oranını artırdığını saptamışlardır.  

Diker ve Şan (2016), çalışmada Rosalin Gerbera (Gerbera jamesonii Bolus) çeşidinin 

yaprak ve yaprak sapı eksplantlarından sürgün rejenerasyonu üzerine bazı büyümeyi 

düzenleyici madde kombinasyonlarının etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla MS ortamına 

benzil aminopürinin (BAP) 3 dozu (1.0, 2.0, ve 3.0 mg/l) ya da thidiazuronun (TDZ) 3 

dozunun (0.3, 0.6, 1.2mg/l) gümüş nitratın 3 dozu (0, 1.0 ve 2.0 mg/l) ile oluşturduğu 18 

farklı büyümeyi düzenleyici madde kombinasyonu ilave edilmiştir. Ayrıca tüm 

uygulamalarda, MS ortamına 0.1 mg/l NAA eklenmiştir. Çalışmada her iki eksplant 

tipinde de kallus oluşumu bakımından TDZ uygulamaları BAP uygulamalarına göre 

daha iyi sonuç vermiştir. Eksplant olarak yapraklar kullanıldığında, hiçbir uygulamada 

sürgün oluşumu gözlenmemiştir. Çalışmada yaprak sapları eksplant olarak 

kullanıldığında ise, en yüksek sürgün rejenerasyon oranı, sürgün sayısı ve yaprak sayısı 

değerleri 3 mg/l BAP+0.1 mg/l NAA ilave edilmiş MS ortamında sırasıyla % 22.5, 2.0 

adet ve 3.33 adet olarak elde edilmiştir. Gümüş nitrat uygulamaları sürgün oluşumu 

üzerine etkili olmamıştır. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

3.1 Materyal 

Araştırma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Biyoteknoloji 

Laboratuvarı’nda yapılmıştır. Materyal olarak ülkemizde üretimi geniş alanlarda 

yapılmakta olan 5 adet makarnalık buğday çeşidi kullanılmıştır. Araştırmalarda 

materyal olarak kullanılan makarnalık buğday çeşitleri; T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarla Bitkileri Merkez 

Araştırma Enstitüsü’nden sağlanmıştır. 

3.1.1 Kullanılan çeşitlerin genel özellikleri 

Materyal olarak kullanılan makarnalık buğday çeşitlerine ait özellikler aşağıda 

verilmiştir. 

Çeşit-1252: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 1991 yılında tescil 

edilmiştir. Orta boylu ve sağlam saplı olan bu çeşit; kılçıklıdır ve kahverengi 

kavuzludur. Orta-uzun, orta-sık ve eğik yapıda başaklara sahiptir. Alternatif gelişme 

tabiatında olan, kardeşlenmesi orta düzeyde, tane dökmeyen, soğuğa ve kışa 

dayanıklığı,  yabancı otlarla rekabeti, gübreye reaksiyonu oldukça iyi olup kolay 

harmanlanmaktadır. Su stresinin olmadığı yarı taban, taban ve sulanan alanlarda verim 

potansiyeli çok yüksektir. Kuru koşullarda 250-350 kg/da, sulu şartlarda 350-500 kg/da 

verim potansiyeline sahiptir. Rastık ve sürmeye dayanıklı olup, sarı pasa orta derecede 

duyarlıdır. 1000 tane ağırlığı 38-42 g, camsılık oranı % 70-90, SDS değeri 15-20 

arasındadır. Uygun yetiştirme koşullarında makarnalık kalitesi iyidir.  
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Şekil 3.1 Çeşit-1252 makarnalık buğday çeşidi 

Eminbey: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 2009 yılında tescil 

edilmiştir. Orta boylu ve sağlam saplı olan bu çeşit; kılçıklıdır ve beyaz başaklıdır. Orta-

uzun, orta-sık ve dik yapıda başaklara sahiptir. Çeşit kışlık gelişme tabiatında, soğuğa 

ve kışa dayanıklı,  kardeşlenmesi ve gübreye karşı reaksiyonu iyi olan, orta erkenci, tane 

dökmeyen,  uygun azotlu gübreleme ile dönme görülmeyen, yatmaya dayanımı yüksek 

ve kolay harmanlanma özelliğine sahiptir. Sulu tarımda 350-750 kg/da, kuru tarımda 

300-350 mm yağış alan yerlerde 220-300 kg/da, 350-400 mm yağış alan yerlerde 300-

370 kg/da verim potansiyeline sahiptir. Sarı pas ve kara pasa orta derecede duyarlıdır. 

1000 tane ağırlığı 38-42 g, camsılık oranı % 85-100, protein oranı % 12,5-17,6, SDS 

değeri 30-46 arasındadır. Protein bakımından kalitelidir ve uygun irmik rengiyle 

makarnalık kalitesi çok iyi bir çeşittir. Bu özellikleri ile makarna sanayinin taleplerini 

karşılayacak kalite özelliklerine sahip bir çeşittir. 
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Şekil 3.2 Eminbey makarnalık buğday çeşidi 

  

Kızıltan-91: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 1991 yılında tescil 

edilmiştir. Orta boylu ve sağlam saplı olan bu çeşit; kılçıklıdır ve kahverengi 

kavuzludur. Orta-uzun, orta-sık ve dik yapıda başaklara sahiptir. Alternatif gelişme 

tabiatında olan, kurağa dayanıklılığı en iyi, kışa ve soğuğa dayanıklılığı iyi olan, 

kardeşlenmesi yüksek, gübreye reaksiyonu oldukça iyi olan, tane dökmeyen ve harman 

olma yeteneği iyi olan bir çeşittir. Sulu koşullarda 350-550 kg/da, kuru koşullarda 250-

350 kg/da verim potansiyeline sahiptir. Sürme ve rastığa dayanıklı olup, sarı, kara ve 

kahverengi pas hastalılarına orta derecede duyarlıdır. 1000 tane ağırlığı 37-42g, 

camsılık oranı % 70-100, protein oranı % 13-17, SDS değeri 15-20 arasındadır. 

Makarnalık kalitesinin iyi olmasından dolayı kışlık bölgelerde makarna sanayinin en 

fazla tercih ettiği çeşittir. Ayrıca bu çeşit İç Anadolu ve geçit bölgelerinde yetiştirilen en 

iyi bulgurluk çeşittir. 

 



20 
 

 

Şekil 3.3 Kızıltan-91 makarnalık buğday çeşidi 

 

Kunduru-1149: Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 1967 yılında 

tescil edilmiştir. Bitki boyu 115-130 cm olan bu çeşit; kahverengi ve kılçıklı başak 

yapısına ayrıca, camsı yapıda tane görünümüne sahiptir.  Kışlık gelişme tabiatında olan, 

orta erkenci, geniş adaptasyon yeteneğine ve verim stabilitesine sahip, kuraklık stresine 

dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi orta ve sap verimi yüksektir.  Aşırı yağışlı olan 

dönemlerde ve özellikle taban alanlarda bitki boyunun uzun olması nedeniyle verim 

potansiyelinin yüksekliği bitkide yatmaya duyarlılık oluşur. Sulu koşullarda 450-500 

kg/da, kuru koşullarda 250-350 kg/da verim potansiyeline sahiptir. Rastık ve sürmeye 

dayanıklı, sarı pasa orta duyarlı, kahverengi ve kara pasa duyarlıdır. 1000 tane ağırlığı 

45-52g, protein oranı % 13-15, mikro SDS sedimentasyonu 8-11 ml ve karoten miktarı 

7-9 ppm olup makarnalık kalitesi oldukça iyidir. Bu çeşit Orta Anadolu ve Geçit 

Bölgeleri’nde kıraç ve yarı taban alanlara önerilir. 
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Şekil 3.4 Kunduru-1149 makarnalık buğday çeşidi 

 

Sarıçanak-98: GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından 

1998 yılında tescil edilmiştir. Bitki boyu orta olup, mumsu ve sağlam saplıdır. Yaprak 

yapısı eğik ve geniştir. Dik ve uca doğru sivri, kirli beyaz ve sarı başaklara sahip olan 

bu çeşit kahverengi kılçıklıdır. Amber renkli, dolgun, sert ve camsı tanelidir. Fazla sulu 

alanlarda bitkide dönme olmaktadır. Yazlık gelişme tabiatında olup, orta erkencidir. İyi 

kardeşlenme özelliğindedir. Optimum şartlarda ortalama verimi 500 kg/da dolayında 

olup, verim potansiyeli 800 kg/da’a kadar çıkabilmektedir. Sürme, rastık ve yaprak 

hastalıklarına dayanıklı olup, sarı pas hastalığına orta toleranslıdır. 1000 tane ağırlığı 

35-45g, protein oranı % 12-16, SDS değeri 11-13 ve camsılık oranı % 95-100 

arasındadır. Sulu koşullarda verimi yüksek olduğu için, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde yüksek yağış alan yerlerde ve sulu koşullarda ayrıca sahil bölgelerinde 

önerilmektedir. 
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Şekil 3.5 Sarıçanak-98 makarnalık buğday çeşidi 

 

Çalışmada kullanılan ekipmanlar; 

- Steril Kabin: Sürgülü cam kapaklı, U.V. lambalı ve hava filtresi olan steril 

kabin kültür ortamlarının hazırlanmasında, ortamlara örnek 

yerleştirilmesinde ve ortam değiştirirken kullanılmıştır.  

- Hassas Terazi: Hava akımlarına karşı özel cam paravanlarla korunan hassas 

terazi kullanılmıştır. 

- pH Metre: Hazırlanacak solüsyonların pH’sını ölçmek ve ayarlamak 

amacıyla kullanılmıştır. Hassas ölçümler yapabilen laboratuvar tipi pH metre 

kullanılmıştır. 

- İnkübatör: Sıcaklığı 100°C’ye kadar ayarlanan inkübatör kullanılmıştır. 

Ekimi yapılmış besiyerlerinde kallus gelişiminin sağlanması için 

kullanılmıştır. 

- Mikropipet: 20, 200 ve 1000 µl arası ayarlanabilen mikropipet ve buna 

uygun sarı ve mavi renkli steril pipet uçları kullanılmıştır. 

- Karıştırıcı (Vortex): Hızı manual olarak da ayarlanabilen masa tipi karıştırıcı 

kullanılmıştır. Vortex gerekli solüsyonların karıştırılması esnasında 

kullanılmıştır.   
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3.2 Yöntem 

Bitkilerde kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonu ortamda bulunan hormonların miktarı 

ve tipinden etkilenmektedir. Etilen (C2H4) bir bitki hormonu ve hemen hemen tüm bitki 

dokularında ve in vitro bitki doku kültürü süresinde üretilmektedir. Etilen, bitki türlerine 

bağlı olarak kallus gelişimini, sürgün ve kök oluşumunu ve embriyogenesisi pozitif ve 

negatif yönde etkilemektedir. In vitro koşullarda üretilen etilenin aktivitesi, besi 

ortamına gümüş nitratın eklenmesi ile engellenebilmektedir (Mohiuddin vd. 1997). 

Gümüş nitrat, çok güçlü bir etilen inhibitörü olduğu için doku kültüründe yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Çalışmada;  0 kontrol doz dışında gümüş nitratın beş farklı dozu (3, 6, 

9, 12, 15 mg/l) kullanılmıştır.  

3.2.1 Stok çözeltilerin hazırlanması 

Çalışmada kullanılan gümüş nitrat’ın (AgNO3) stok çözeltisini (1:1) hazırlamak için 

hassas terazide 50 mg granül gümüş nitrat tartılıp 50 ml hacimli Falcon tüpe konulmuş 

ve üzerine saf su eklenerek, vorteks ile çözünmesi sağlanmış ve tüp saf su ile 50 ml 

tamamlanmıştır.   

Besi yerine eklediğimiz 2,4-D’nin (2,4-diklorofenoksiasetik) 1 mg/ml (1:1) oranında 

stok çözelti için de 0,025 g 2,4-D tartılıp, Falcon tüpe alınmış, alkol içerisinde ve 

vorteks yardım ile çözündürülmüş ve tüp saf su ile 25 ml tamamlanmış ve stok 

çözeltiler +4 °C de buzdolabında saklanmıştır. 

3.2.2 Steril saf su hazırlanması 

Denemelerde kullanılan kültür ortamlarının besin maddeleri içeriği, çalışmalarda en 

doğru sonucun elde edilmesinde önemlidir. Direk olarak şebeke suyunun kullanılması 

sonucunda; içerisinde çözünmüş halde bulunan maddeler, bitki besin ortamlarının 

formülündeki bitki besin maddelerinin hassas dengesini bozmaktadır ve suda bulunan 

klor kültürün gelişmesini engellemektedir. Bu nedenle laboratuvar çalışmalarında suyun 

kaynatılıp buharının soğutulması ilkesi ile çalışan distilasyon cihazı ile elde edilen 



24 
 

distile su kullanılmaktadır. Çalışmanın ortam hazırlama ve tohumların yüzey 

sterilizasyonu aşamalarında kullanılan distile su, otoklavda 121 °Cʼde 15 psi basınçta 25 

dakika tutularak steril edilmiştir. 

3.2.3 Besin ortamlarının hazırlanması 

Beş farklı gümüş nitrat dozunun kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonuna etkisini 

araştırdığımız çalışmamızda temel besi yeri olarak MS (Murashige and Skoog, 1962) 

kullanılmıştır (Çizelge 3.1) ve 4.43 g/l MS + 20 g/l sukroze  + 7 g/l agar ve 2 mg/l 2,4-

D içeren besi yerine farklı dozlarda (3, 6, 9, 12, 15 mg/l)gümüş nitrat eklenerek kallus 

ve rejenerasyon ortamları hazırlanmıştır.  

Çizelge 3.1 MS besi yerinin içeriği 

MADDE MİKTAR (mg/I) 

MAKRO ELEMENTLER 

(NH4) NO3 1650 

KNO3 1900 

CaCI2.2H2O 440 

MgSO4.7H2O 370 

KH2PO4 170 

MİKRO ELEMENTLER 

FeSO4,4H2O 27.8 

Na2EDTA.2H2O 37.3 

MNSO4.4H2O 22.3 

ZnSO4,7H2O 8.6 

H3BO3 6.2 

KI 0.83 

Na2MoO4,2H2O 0.25 

CuSO4,5H2O 0.025 

CoCI2.6H2O 0.025 

ORGANİK MADDELER 

Myoinositol 100 

Clyscine 2.0 

Nicotinic acid 0.5 

Pyridoxine-HCI 0.5 

Thiamine-HCI 0.5 
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Buna göre 1 litrelik besin ortamı hazırlamak için: 

•2000 ml’lik behere 800 ml distile su konulmuş ve içine uygun büyüklükte bir balık 

atılarak manyetik karıştırıcı üzerine yerleştirilmiştir. 

•4.4 g MS (Sigma), 

•20 g sukroz (Sigma) tartılarak su içerisine ilave edilmiş ve manyetik karıştırıcı ile 

tamamen erimeleri sağlanmıştır. 

•Hacim distile su ile1000 ml’ye tamamlanmıştır. 

•Ortamın pH’sı 1 N NaOH ve HCl kullanılarak kallus gelişimi için en uygun değer ( 5.6 

- 5.8) aralığında ayarlanmıştır. 

•Ortamı katılaştırmak için her 250ml için 1.75g agar tartılarak, Duran şişesine konulmuş 

ve üzerine hazırlanan ortam eklenmiştir. 

•Şişe kapağı sıkılmadan ortam, otoklavda (121 °C. 15 psi basınçta, 30 dakika) steril 

edilmiştir. 

•Otoklavdan çıkarılan ortamlar steril kabine alınmış, filtre sterilizasyonu yapılmış 

gümüş nitrat çözeltisi her doz (3, 6, 9, 12, 15 mg/l) için ayrı ayrı eklenmiş ve ortamlar 

her petriye yaklaşık 25 ml olacak şekilde dökülmüştür.  

•Steril kabinde ortamlar katılaşınca kapakları kapatılıp, kenarları streç film ile 

sarılmıştır.  

3.2.4 Ekipmanların sterilizasyonu 

Doku kültürü çalışmalarında,  laboratuvarda kullanılan tüm ekipmanların sterilizasyonu 

başarılı sonuçlar elde etmede büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle her çalışma 

öncesinde ekipmanların özelliklerine göre steril edilmeleri gerekmektedir. Tohumların 

sterilizasyonunda kullanılan baby-jarlar ( kavanozlar), ortam dökülen petri kapları ve 

diğer cam malzemeler etüvde 200 °Cʼde 2 saat bekletilmiştir. Olgun embriyoları 

endospermden ayırmak için kullanılan bisturi ve pensler ise % 70ʼlik (v/v) etil alkol ve 

doğal gaz alevi kullanılarak steril edilmiştir.   
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3.2.5 Tohumların yüzey sterilizasyonu 

Makarnalık buğdayların (Çeşit-1252, Eminbey, Kızıltan-91, Kunduru-1149 ve 

Sarıçanak-98) olgun embriyoları eksplant olarak kullanılmıştır. Tohumların yüzey 

sterilizasyonu aşağıda açıklandığı gibi gerçekleştirilmiştir.  

•Sterilizasyonun ilk aşamasında, her çeşit için ayrı ayrı belirlenen 60 adet tohum 

kavanozlara konularak, % 70’lik (v/v) etil alkolde manyetik karıştırıcı üzerinde (250 

devir/dakika)  5 dakika karıştırılmış, bu sürenin sonunda tohumlar üç defa steril saf su 

ile yıkanmıştır. 

•İkinci aşamada tohumlar, % 5’lik sodyum hipoklorit  (ACE) çözeltisinde, manyetik 

karıştırıcı üzerinde (250 devir/dakika) 30 dakika çalkalanmış ve ardından yedi defa 

steril saf su ile yıkanarak ortamdan sodyum hipoklorit uzaklaştırılmıştır. 

• Alkol ve çamaşır suyunda steril edilen tohumlar, endospermden embriyoyu kolay 

ayırabilmek için, steril saf su içinde su banyosunda (33°C) 2 saat bekletilerek, embriyo 

çıkarma aşamasına hazırlanmıştır (Özgen vd. 1998). 

3.2.6 Embriyoların besi yerine alınması 

Olgun tohumlardan embriyoların çıkartılıp, besi yerine alınması işlemleri steril kabin 

içerisinde ve steril koşullarda gerçekleştirilmiştir. Su banyosunda 2 saat bekletilen 

tohumlardan embriyoların özenle çıkarılıp, önceden hazırlanmış besi yerlerine alınması, 

kallus oluşumunun ön koşuludur.  

•Steril ve endospermi yumuşamış tohumlardan embriyolar bisturi ve pens yardımıyla 

çıkartılıp, kalkancık yukarı gelecek şekilde petriye yerleştirilmiştir. Her petriye on 

embriyo konulmuş ve her bir gümüş nitrat dozu için 3 tekrar yapılmıştır. 

•Petriler, kenarları streçlenerek inkübatöre alınmış ve 26 °Cʼde karanlıkta 14 gün 

bekletilmiştir. 14 günün sonunda petriler incelenerek kallus oluşturan embriyo sayısı 

belirlenmiştir. Petrilerde oluşan kallusların ağırlıklarını saptamak için kalluslar petriler 

ile birlikte tartılıp elde edilen veriler kaydedilmiş, oluşan kalluslar rejenerasyon 



27 
 

ortamına aktarıldıktan sonra petriler tekrar tartılmış, ilk elde edilen değerden ikinci 

değer çıkartılarak “kallus ağırlığı (mg)” saptanmıştır. Kallus oluşturan embriyo sayısı 

belirlenerek "kallus oluşumu" (%) değerinin belirlenmesinde kullanılmıştır. 

3.2.7 Kallusların rejenerasyon ortamına alınması 

Kültürün 14.gününde, oluşan kalluslar pens yardımıyla alınarak Özgen vd (1998)’e göre 

farklı gümüş nitrat dozları içeren besin ortamlarına yerleştirilmiştir. 

 Rejenerasyon ortamına aktarılan kalluslar kültür odasına yerleştirilerek 4 hafta süreyle 

16 saatlik fotoperiyotta (1500 Lux) ve 25±1 °C sıcaklıkta bekletilmiştir. 4 haftanın 

sonunda üzerinde yeşil nokta görülen kalluslar rejenere kabul edilmiş ve rejenere kallus 

sayıları belirlenmiştir. Kallusların oluşturduğu sürgünler MSO besin ortamı içeren 

magenta kaplarına alınarak, 16 saatlik foto periyot (1500 Lux) ve 25±1 °C sıcaklıkta 

köklendirmeye bırakılmıştır. 

Petri başına elde edilen rejenere kallus sayısı, petrideki toplam kallus sayısına 

oranlanarak “rejenerasyon kapasitesi (%)” hesaplanmıştır.  

Petri başına elde edilen rejenere kallus sayısı, her petriye konulan toplam embriyo 

sayısına oranlanarak “kültür etkisi ( %)” değeri bulunmuştur. 

3.2.8 Verilerin değerlendirilmesi 

Deneme, her biri 10 embriyo içeren petrilerde üç tekrarlamalı olarak tesadüf parselleri 

deneme desenine göre yapılmıştır. Kallus-oluşumu (%), kallus ağırlığı (g), rejenerasyon 

kapasitesi (%) ve kültür etkisine ve bitkicik sayısına ilişkin veriler elde edilmiştir. Elde 

edilen veriler istatistik analizleri MSTAT programı kullanılarak yapılmıştır. Gümüş 

nitrat dozları ve çeşitler arasındaki farklılığın belirlenmesinde varyans analizi 

tekniğinden yararlanılmıştır. Denemede grup ortalamaları arasındaki farklılıkları 

incelemek için Asgari Önemli Fark Testi kullanılmıştır (Düzgüneş vd. 1987).  
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

4.1 Kallus Oluşum Oranı 

Beş farklı makarnalık buğday çeşidinin (Çeşit-1252, Eminbey, Kızltan-91, Kunduru-

1149 ve Sarıçanak) olgun embriyolarını; 4,4 g/l MS, 20 g/l sukroz, 7 g/l agar ve 2 mg/l 

2,4-D içeren temel besi yerine beş faklı gümüş nitrat dozunun (3, 6, 9, 12, 15)  

eklenmesi ile hazırlanan kallus oluşturma ortamına kalkançık yukarı gelecek şekilde 

yerleştirilmiş ve inkübatörde 26°C’de 14 gün bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda kallus 

oluşturan embriyoların sayısının petrideki toplam embriyo sayısına oranlanarak elde 

edilen verilerle yapılan varyans analizi sonuçları çizelge 4.1’de verilmiştir.  

Çizelgede görüldüğü gibi; kallus oluşturma oranı bakımından çeşitler arasında ortaya 

çıkan fark istatistiki olarak % 1 düzeyinde, çeşit x doz etkileşimi (interaksiyonu) da % 5 

düzeyinde önemli bulunmuştur. Çeşit ve dozlar arasındaki farklılığı belirlemek için 

yapılan asgari önemli fark testi (AÖF) sonuçları da çizelge 4.2’de verilmiştir.  

Çizelge 4.2’de görüldüğü gibi; Çeşit-1252’de kallus oluşturma oranı % 83.33 ile % 

96.67 arasında değişmiştir. En yüksek kallus oranı 9 mg/l ve 12 mg/l dozlarda % 96.67 

olurken, onu %90 ile 3 mg/l doz izlemiş ve en düşük kallus oranı % 83.33 ile 15 mg/l 

dozda ortaya çıkmıştır.  

Eminbey çeşidinde kallus oluşturma oranı % 86.67 ile % 100 arasında değişmiştir. En 

yüksek kallus oranı 3 mg/l dozda (% 100) gerçekleşirken onu 6 mg/l doz (% 96.67) ve 9 

mg/l (% 93.33) ile 15 mg/l (% 93.33) dozları izlemiştir. En düşük kallus oranı kontrolde 

(% 86.67) gerçekleşmiştir. 

Kızıltan-91 çeşidinde kallus oluşturma oranı % 83.33 ile % 96.67 arasında değişmiştir. 

En yüksek kallus oranı 9 mg/l dozda % 96.67 olurken onu % 93.33 oranla 3 mg/l, 12 

mg/l ve 15 mg/l izlemiştir. 6 mg/l dozda ise % 86.67 oranıyla kallus oluşturma oranı 

gerçekleşmiştir. En düşük kallus oranı kontrolde oluşmuştur. 
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Kunduru-1149 çeşidinde kallus oluşturma oranı % 76.67 ile % 90 arasında ortaya 

çıkmıştır. En yüksek kallus oranı 3 mg/l ve 15 mg/l dozlarında % 90 olurken kontrolde 

% 86.67, 6 mg/l ve 12 mg/l dozlarında ise % 83.33 şeklinde oluşmuştur. En düşük (% 

76.67) kallus oranı 9mg/l dozda gerçekleşmiştir. 

Sarıçanak çeşidinde kallus oluşturma oranı 6 mg/l, 9 mg/l, 12 mg/l, 15 mg/l dozlarında 

% 100 gerçekleşmiştir. Kontrol ve 3 mg/l dozda % 96.67 oluşmuştur. 

Kallus oluşturma oranı bakımından çeşit ortalamaları karşılaştırıldığında en yüksek 

oranın  % 98.89 ile Sarıçanak çeşidinde ortaya çıktığı, onu Eminbey (% 93.33) , Çeşit-

1252 (% 91.11) ve Kızıltan-91 (%91.11)  çeşitlerinin izlediği Çizelge 4.2’de 

görülmektedir. En düşük kallus oluşturma oranı ise % 85 ile Kunduru-1149’da ortaya 

çıkmıştır. 

Kallus oluşturma oranı bakımından Gümüş nitrat dozu ortalamaları incelendiğinde; doz 

ortalamaların üç farklı grup (a, b ve ab) oluşturduğu görülmektedir. En yüksek kallus 

oranın 3 mg/l dozda % 94 olurken, en düşük oran kontrolde % 89.33 olarak 

bulunmuştur.  (Çizelge 4.2).  

Çizelge 4.1 Makarnalık buğday olgun embriyolarına farklı gümüş nitrat dozu 

uygulamasının kallus oluşturma oranına etkisine ilişkin varyans analiz 

sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Çeşitler (A) 4 1795,56 448,89 12,24** 

Dozlar (B) 5 205,56 41,11 1,12 

AxB 20 1377,78 68,89 1,88* 

Hata 60 2200,00 36,67  

Toplam 89 5578,89   
**p < 0,01 ve *p < 0,05 düzeyinde önemlidir. 
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Çizelge 4.2 Farklı gümüş nitrat dozlarının makarnalık buğdayda kallus oluşturma 

oranına etkisine ilişkin AÖF sonuçları 

 

DOZLAR 

Ç   E   Ş   İ   T   L   E   R 

Çeşit-

1252 

Emin Bey Kızıltan-

91 

Kunduru-

1149 

Sarıçanak Doz 

Ort.(B) 

0 93,33abc 86,67bcd 83,33cd 86,67bcd 96,67ab 89,33b 

3 mg/l 90,00abc 100,0a 93,33abc 90,00abc 96,67ab 94,00a 

6 mg/l 86,67bcd 96,67ab 86,67bcd 90,00abc 100,0a 90,67ab 

9 mg/l 96,67ab 93,33abc 96,67ab 76,67d 100,0a 92,67ab 

12 mg/l 96,67ab 90,00abc 93,33abc 83,33cd 100,0a 92,67ab 

15 mg/l 83,33cd 93,33abc 93,33abc 83,33cd 100,0a 92,00ab 

Çeşit 

Ort.(A) 

91,11b 93,33b 91,11b 85,00c 98,89a  

AÖF: A için: 4.037;  B için: 4.423; AxB için:9.890 

 

 

Şekil 4.1 Farklı gümüş nitrat dozlarının makarnalık buğdayda kallus oluşturma oranına 

ilişkin grafik 

 

Araştırmamızda kullanılan farklı gümüş nitrat dozları, çeşitlere göre değişmekle birlikte 

kallus oluşturma oranını atırmıştır. Gümüş nitratın farklı dozlarının kallus oluşum 

oranını etkilediğini gösteren bulgularımız; makarnalık buğdayda (Fernandez vd. 1999), 

ekmeklik buğdayda (Wu vd. 2006), arpada (Evans vd. 1994), mısırda (Songstad vd. 
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1988), çeltikte (Ghobeishavi vd. 2015), tatlı patateste (Zhang vd. 2001), şalgamda 

(Rayhanul Kabir vd. 2013), darıda (Kothari-Chajer vd. 2008) ve hint darısında (Fei vd. 

2000) yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir.  

Gümüş nitratın, özellikle tahıllarda etilen aktivitesini inhibe ederek somatik 

embriyogenesis oluşumunu arttırdığı ve sürgün oluşumu teşvik ettiği bilinmektedir 

(Vain vd 1989, Songstad vd 1988). Gümüş nitratın makarnalık buğday, ekmeklik 

buğday, arpa, mısır ve çeltikte kallus oluşumunu arttırdığı bildirilmiştir (Fernandez 

vd.1999; Wu vd. 2006; Evans vd. 1994; Songstad vd. 1988; Vain vd. 1989; 

Ghobeishavi vd. 2015). Bizim çalışmamızda da gümüş nitrat benzer etkiyi göstermiştir. 

Makarnalık buğdayda olgun embriyoları kullanarak yaptığımız araştırmada en yüksek 

kallus oranı (% 94) 3 mg/l’lik gümüş nitrat dozundan elde edilmiştir. 6-15 mg/l 

dozlarında ise % 90-92 arasında kallus oluşum oranı ortaya çıkmıştır (Çizelge 4. 2). 

Fernandez vd. (1999) ise makarnalık buğdayda olgunlaşmamış embriyolarla yaptıkları 

çalışmada en yüksek kallus oluşum oranını 1 mg/l gümüş nitrat dozundan elde 

etmişlerdir. Wu vd. (2006) de ekmeklik buğdayda olgunlaşmamış embriyolarla 

yaptıkları çalışmada en yüksek kallus oluşum oranını 10 mg/l gümüş nitrat dozundan;  

Ghobeishavi vd. (2015) çeltikte olgun embriyolar kullanarak 3 ve 5 mg/l gümüş nitrat 

dozu uyguladıkları çalışmada en yüksek kallus oluşum oranını 3 mg/l dozdan elde 

etmişlerdir. 

Haque vd. (2018) arpada yaptıkları çalışmada; beş farklı doz gümüş nitrat ve L-proline 

veya L-glutamin amino asitlerinin birlikte kullandıkları kombinasyonlarının kallus 

oluşumu üzerine olumlu etkileri olduğunu bildirmişlerdir ve en yüksek kallus oluşum 

oranını 1,5 mg/l AgNO3 ve 150 mg/l L-glutamin kombinasyonunda elde etmişlerdir. 

4.2 Kallus Ağırlığı 

Beş farklı makarnalık buğday çeşidinin (Çeşit-1252, Eminbey, Kızltan-91, Kunduru-

1149 ve Sarıçanak) olgun embriyoları; farklı gümüş nitrat dozları (3, 6, 9, 12, 15 mg/l) 

içeren temel besi yerine (4,4 g/l MS, 20 g/l sukroz, 7 g/l agar ve 2 mg/l 2,4-D) kalkancık 
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yukarı gelecek şekilde yerleştirilmiş ve inkübatörde 26°C’de 14gün bekletilmiştir. 

Kallus ortamına alınan olgun embriyolar 2-3 gün içinde kallus oluşturmaya başlamıştır. 

Bu sürenin sonunda oluşan kallus ağırlıkları tartılarak elde edilen verilerle yapılan 

varyans analizi sonuçları Çizelge 4.3’de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi; kallus 

ağırlığı bakımından çeşitler arasında ortaya çıkan fark istatistiki olarak % 1 düzeyinde, 

Çeşit X Doz etkileşimi (interaksiyonu) da % 5 düzeyinde önemli bulunmuştur. Çeşit ve 

Dozlar arasındaki farklılığı belirlemek için yapılan asgari önemli fark testi (AÖF) 

sonuçları da Çizelge 4.4’de verilmiştir. Kültür sonunda oluşan kalluslara ait görüntüler 

şekil 4.3 - 4.7’de verilmiştir. 

Çizelge 4.4’de görüldüğü gibi; Çeşit-1252’de kallus ağırlığı 0.690 g ile 0.900 g arasında 

değişmiştir. En yüksek kallus ağırlığı kontrolde 0.900 g olurken, onu 0.803 g ile 3 mg/L 

doz izlemiş ve en düşük kallus ağırlığı 0.690 g ile 9 mg/L dozda ortaya çıkmıştır.  

Eminbey çeşidinde kallus ağırlığı 0.723 g ile 0.853 g arasında değişmiştir. En yüksek 

kallus ağırlığı kontrolde 0.853 g şeklinde gerçekleşirken onu 3 mg/l doz (0.790 g) ve 15 

mg/l (0.767 g) dozları izlemiştir. En düşük kallus ağırlığı 9 mg/l dozda (0.723 g) 

gerçekleşmiştir. 

Kızıltan-91 çeşidinde kallus ağırlığı 0.520 g ile 0.793 g arasında değişmiştir. En yüksek 

kallus ağırlığı kontrolde 0.793 g olurken onu 0.720 g ile 3 mg/l ve 0.670 g ile 15 mg/l 

dozlar izlemiştir. 6 mg/l dozda ise 0.520 g ile en düşük kallus ağırlığı gerçekleşmiştir.  

Kunduru-1149 çeşidinde kallus ağırlığı 0.487 g ile 0.693 g ortaya çıkmıştır. En yüksek 

kallus ağırlığı 0.693 g kontrolde olurken onu 0.593 g ile 3 mg/l ve 0.583 g ile 12 mg/l 

dozları takip etmiştir. En düşük (0.487 g) kallus ağırlığı 6 mg/l dozda gerçekleşmiştir. 

Sarıçanak çeşidinde kallus ağırlığı en düşük 0.633 g ile 3 mg/l ve 6 mg/l dozlarında 

gerçekleşirken, onu 0.663 g ile 9 mg/l doz takip etmiştir. Kontrol, 12 mg/l ve 15 mg/l 

dozlarında 0.667 g ile en yüksek kallus ağırlığı elde edilmiştir. 
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Kallus ağırlığı bakımından çeşit ortalamaları karşılaştırıldığında en yüksek değerin 

0.767 g ile Eminbey çeşidinde ortaya çıktığı, onu 0,765 g ile Çeşit-1252, 0.663 g ile 

Kızıltan-91, ve 0.655 g ile Sarıçanak çeşitlerinin izlediği Çizelge 4.4’de görülmektedir. 

En düşük kallus ağırlığı ise 0.567 g ile Kunduru-1149’da meydana gelmiştir. 

Kallus ağırlığı bakımından Gümüş nitrat dozları incelendiğinde; ortalamaların altı farklı 

grup ( a, b, bc, cd, d ve bcd) oluşturduğu görülmektedir. En yüksek kallus ağırlığı 

kontrolde 0.781 g olurken, en düşük ağırlık 6 mg/l dozda 0.628 g olarak bulunmuştur 

(Çizelge 4.4).  

Çizelge 4.3 Makarnalık buğday olgun embriyolarına farklı gümüş nitrat dozu 

uygulamasının kallus ağırlığına etkisine ilişkin varyans analizi sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Çeşitler (A) 4 0,508 0,127 29,2135** 

Dozlar (B) 5 0,232 0,046 10,6683** 

AxB 20 0,116 0,006 1,3306* 

Hata 60 0,261 0,004  

Toplam 89 1,117   
**p < 0,01 ve *p<0,05 düzeyinde önemlidir.  

 

Çizelge 4.4 Farklı gümüş nitrat dozlarının makarnalık buğdayda kallus ağırlığına              

(g) etkisine ilişkin AÖF sonuçları 

 

DOZLAR 

Ç   E   Ş   İ   T   L  E   R 

Çeşit-

1252 

Eminbey Kızıltan-

91 

Kunduru-

1149 

Sarıçanak Doz (B) 

ort. 

0 0,900a 0,853ab 0,793a-d 0,693c-h 0,667e-ı 0,781a 

3 mg/l 0,803abc 0,790a-e 0,720c-g 0,593h-k 0,633g-j 0,708b 

6 mg/l 0,760b-f 0,743b-g 0,520jk 0,487k 0,633g-j 0,628d 

9 mg/l 0,690c-h 0,723c-g 0,620g-j 0,493k 0,663f-ı 0,638cd 

12 mg/l 0,743b-g 0,727c-g 0,660f-ı 0,583h-k 0,667e-ı 0,676bc 

15 mg/l 0,693c-h 0,767b-f 0,670d-ı 0,557ı-k 0,667e-ı 0,670bcd 

Çeşit (A) 

Ort. 

0,765 a 0,767a 0,663b 0,567c 0,655b  

AÖF: A için: 0.042;  B için: 0.046; AxB için:0.1033 
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Şekil 4.2 Farklı gümüş nitrat dozlarının makarnalık buğdayda kallus ağırlığına ilişkin  

grafik 

 

Makarnalık buğday çeşitlerinde farklı gümüş nitrat dozu uygulamalarında en yüksek 

kallus ağırlığının kontrollerden elde edildiğini gösteren bulgularımız; ekmeklik 

buğdayda  (Wu vd. 2006) ve mısırda (Songstad vd. 1988) farklı gümüş nitrat dozları ile 

çalışan araştırıcıların sonuçları ile uyumludur. Ancak Kothari-Chajer vd. (2008) darıda 

olgun embriyo kullanarak yaptıkları çalışmada gümüş nitrat içeren besi ortamında 

kallus gelişmi ve büyümesinin kontrole göre daha iyi olduğunu bildirmişlerdir.  
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Şekil 4.3 Çeşit-1252 makarnalık buğday çeşidinin olgun embriyolarının farklı gümüş 

nitrat dozları ile kültür ortamındaki kallus oluşumları 

(A: Kontrol, B: 3 mg/l gümüş nitrat, C: 6 mg/l gümüş nitrat, D: 9 mg/l gümüş nitrat, E: 12 mg/l gümüş 

nitrat, F: 15 mg/l gümüş nitrat) 

A B 

C D 

 

E 

 

F 
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Şekil 4.4 Eminbey makarnalık buğday çeşidinin olgun embriyolarının farklı gümüş 

nitrat dozları ile kültür ortamındaki kallus oluşumları 

(A: Kontrol, B: 3 mg/l gümüş nitrat, C: 6 mg/l gümüş nitrat, D: 9 mg/l gümüş nitrat, E: 12 mg/l gümüş 

nitrat, F: 15 mg/l gümüş nitrat) 

  

A B 

C 

F 

D 

E 
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Şekil 4.5 Kızıltan-91 makarnalık buğday çeşidinin olgun embriyolarının farklı gümüş   

nitrat dozları ile kültür ortamındaki kallus oluşumları 

(A: Kontrol, B: 3 mg/l gümüş nitrat, C: 6 mg/l gümüş nitrat, D: 9 mg/l gümüş nitrat, E: 12 mg/l gümüş 

nitrat, F: 15 mg/l gümüş nitrat) 
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Şekil 4.6 Kunduru-1149 makarnalık buğday çeşidinin olgun embriyolarının farklı 

gümüş nitrat dozları ile kültür ortamındaki kallus oluşumları 

(A: Kontrol, B: 3 mg/l gümüş nitrat, C: 6 mg/l gümüş nitrat, D: 9 mg/l gümüş nitrat, E: 12 mg/l gümüş 

nitrat, F: 15 mg/l gümüş nitrat) 

A B 

 

C D 

 

 

E 

 

 

F 
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Şekil 4.7 Sarıçanak makarnalık buğday çeşidinin olgun embriyolarının farklı gümüş 

nitrat dozları ile kültür ortamındaki kallus oluşumları 

(A: Kontrol, B: 3 mg/l gümüş nitrat, C: 6 mg/l gümüş nitrat, D: 9 mg/l gümüş nitrat, E: 12 mg/l gümüş 

nitrat, F: 15 mg/l gümüş nitrat) 

B 

 

A 

C D 

E F 
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4.3 Rejenerasyon Kapasitesi 

Beş farklı makarnalık buğday çeşidinin (Çeşit-1252, Eminbey, Kızltan-91, Kunduru-

1149 ve Sarıçanak) olgun embriyolarının oluşturduğu kalluslar kültürün 14. günde beş 

faklı gümüş nitrat dozunu (3, 6, 9, 12, 15 mg/l) içeren rejenerasyon ortamına alınarak 16 

saat aydınlık 8 saat karanlıkta dört hafta bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda elde edilen 

rejenere embriyo sayısının pertideki toplam embriyo sayısına oranlanması ile elde 

edilen rejenerasyon kapasitesine ilişkin varyans analizi sonuçları çizelge 4.5’te 

verilmiştir.  

Çizelgede görüldüğü gibi; rejenerasyon kapasitesi bakımından çeşitler arasında ortaya 

çıkan fark istatistiki olarak %1 düzeyinde, Dozlar arasındaki fark %  5 düzeyinde; Çeşit 

x Doz etkileşimi (interaksiyonu) de % 5 düzeyinde önemli bulunmuştur. Çeşit ve Dozlar 

arasındaki farklılığı belirlemek için yapılan asgari önemli fark testi (AÖF) sonuçları da 

çizelge 4.6’de verilmiştir. Kültür sonunda oluşan rejenerantlara ait görüntüler şekil 4.9-

4.13’de verilmiştir. 

Çizelge 4.5 Farklı gümüş nitrat dozlarının makarnalık buğdayda rejenerasyon 

kapasitesine ilişkin varyans analiz sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Çeşitler (A) 4 1189,04 297,26 7,08** 

Dozlar (B) 5 478,59 95,72 2,28* 

AxB 20 1790,02 89,50 2,13* 

Hata 60 2520,67 42,01  

Toplam 89 5978,32   

**p < 0,01 ve *p<0,05 düzeyinde önemlidir.  

 

Çizelge 4.6’da görüldüğü gibi; Çeşit-1252’de rejenerasyon kapasitesi oranı % 72.67 ile 

% 89 arasında değişiklik göstermiştir. En yüksek rejenerasyon kapasitesi oranı 3 mg/l 

ve 6 mg/l dozlarda % 89 olurken, onu % 86.33 ile 9 mg/l doz izlemiş ve en düşük 

rejenerasyon kapasitesi oranı % 76.67 ile 12 mg/l dozda ortaya çıkmıştır.  
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Eminbey çeşidinde rejenerasyon kapasitesi oranı % 85 ile % 92.67 arasında değişmiştir. 

En yüksek rejenerasyon kapasitesi oranı 9 mg/l dozda % 92.67 gerçekleşirken onu 3 

mg/l doz (% 90) ve 6 mg/l (% 89.67) ile 12 mg/l (% 89) dozları izlemiştir. En düşük 

rejenerasyon kapasitesi oranı kontrolde (% 85) gerçekleşmiştir. 

Kızıltan-91 çeşidinde rejenerasyon kapasitesi oranı % 84 ile % 100 arasında 

değişmiştir. En yüksek rejenerasyon kapasitesi oranı 6 mg/l dozda % 100 olurken onu 

% 96.67 oranla 9 mg/l, % 93 ile 3 mg/l ve 12 mg/l dozlar izlemiştir. 15 mg/l dozda ise 

% 89 oranıyla rejenerasyon kapasitesi oranı gerçekleşmiştir. En düşük rejenerasyon 

kapasitesi oranı kontrolde oluşmuştur. 

Kunduru-1149 çeşidinde rejenerasyon kapasitesi oranı % 81.33 ile % 93 arasında 

ortaya çıkmıştır. En yüksek rejenerasyon kapasitesi oranı 15 mg/l dozda % 93 olurken 

12 mg/l dozda % 88.33, kontrolde % 84.67 ve 6 mg/l dozda % 84 şeklinde oluşmuştur. 

En düşük (% 81.33) rejenerasyon kapasitesi oranı 9 mg/l dozda gerçekleşmiştir. 

Sarıçanak çeşidinde rejenerasyon kapasitesi oranı % 86.67 ile % 96.67 arasında 

değişmiştir. En yüksek rejenerasyon kapasitesi oranı 9 mg/l dozda % 96.67 

gerçekleşirken onu 12 mg/l doz (% 93.33) ve 6 mg/l doz (% 90) ile kontrol (% 89.67) 

izlemiştir. En düşük rejenerasyon kapasitesi oranı 3 mg/l dozda (% 79.33) 

gerçekleşmiştir. 

Rejenerasyon kapasitesi oranı bakımından çeşit ortalamaları karşılaştırıldığında en 

yüksek oranın  % 92.61 ile Kızıltan-91 çeşidinde ortaya çıktığı, onu Sarıçanak (% 

89.28), Eminbey (% 88.72) ve Kunduru-1149 (% 85) çeşitlerinin izlediği çizelge 4.6’da 

görülmektedir. En düşük rejenerasyon kapasitesi oranı ise % 82.11 ile Çeşit-1252’de 

ortaya çıkmıştır. 

Rejenerasyon kapasitesi oranı bakımından Gümüş nitrat dozları incelendiğinde; 

ortalamaların üç farklı grup (a, b ve ab) oluşturduğu görülmektedir. En yüksek 
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rejenerasyon kapasitesi oranı 6 mg/l dozda % 90.63 olurken, en düşük oran kontrolde % 

83.63 olarak bulunmuştur ( Çizelge 4.6).  

Çizelge 4.6 Farklı gümüş nitrat dozlarının makarnalık buğdayda rejenerasyon 

kapasitesine ilişkin AÖF sonuçları 

 

DOZLAR 

Ç   E   Ş   İ   T   L  E   R 

Çeşit-

1252 

Emin 

Bey 

Kızıltan-

91 

Kunduru-

1149 

Sarıçanak Doz 

(B) ort. 

0 75,33ef 85,00b-f 84,00b-f 84,67b-f 89,67a-d 83,73b 

3 mg/l  89,00a-d 90,00a-d 93,00a-c 81,33c-f 79,33d-f 86,53ab 

6 mg/l  89,00a-d 89,67a-d 100,00a 84,00b-f 90,00a-d 90,63a 

9 mg/l 86,33b-e 92,67a-c 96,67ab 78,67d-f 96,67ab 90,28a 

12 mg/l  72,67f 89,00a-d 93,00a-c 88,33a-d 93,33a-c 87,27ab 

15 mg/l 80,33c-f 86,00b-e 89,00a-d 93,00a-c 86,67b-e 87,00ab 

Çeşit (A) 

Ort. 

82,11c 88,72ab 92,61a 85,00bc 89,28ab  

AÖF: A için: 4.322;  B için: 4,734; AxB için:10.59 

 

 

Şekil 4.8 Farklı gümüş nitrat dozlarının makarnalık buğdayda rejenerasyon kapasitesine 

ilişkin grafik 

 

Araştırmamızda kullanılan gümüş nitrat dozlarının rejenerasyon kapasitesini etkilediğini 

ve arttırdığını gösteren bulgularımız; ekmeklik buğdayda (Wu vd. 2006, Abdollah vd. 
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2014, Purnhauser vd. 2015), makarnalık buğdayda (Fernandez vd. 1999), tetraploid 

buğdayda (Ghaemi vd. 1994), arpada (Evans ve Batty 1994, Castillo vd. 1998,Jha vd. 

2007, Haque vd. 2015), mısırda (Songstad vd. 1988, Vain vd. 1989), ayçiçeğinde 

(Khalid vd. 1991), tatlı patateste (Cassava) (Zhang vd. 2001), darıda (Kothari-Chajer 

vd. 2008), çeltikte (Ghobeishavi vd. 2015) ve şalgamda (Brassica rapa) (Rayhanul 

Kabir vd. 2013) yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermektedir. 

Etilen inhibitörü olan gümüş nitrat gibi, etilen inhibitörlerinin kültür ortamına eklenmesi 

in vitro bitki rejenerasyonunu arttırmaktadır (Kumar vd. 2007). Somatik embriyogenez 

yoluyla bitki rjenerayonunun başarılı olmasında eksplant önemli olduğunu ve olgun 

embriyonun kallus oluşumu, somatik embriyogenez ve rejenerasyon için en etkili 

eksplant olduğu bildirilmiştir (Ghobeishavi vd. 2015). Purnhauser vd. (1987); in vitro 

ortamda etilenin tamamen bitki rejenerayonu bastırdığını ve gümüş nitratın farklı 

gelişim aşamalarında besin ortamına eklenmesiyle bu etkinin büyük ölçüde tersine 

çevirelebileceğini bildirmişlerdir. Ayrıca gümüş nitratın doku kültüründe yaşlanma 

karşıtı etki gösterdiğini; gümüş nitrat olan besin ortamında sürgünlerin yeşil ve sağlıklı 

kalma süresinin, gümüş nitrat olmayan besin ortamına göre daha uzun sürdüğünü 

açıklamışlardır. Purnhauser vd. (1987) ve Rasco-Gaunt vd. (2001) gümüş nitratın 

buğday doku kültüründe yararlı etkilerinin olduğunu; gümüş nitrat içeren besin 

ortamlarının rejenerasyonunu oldukça önemli şekilde artırdığını bildirmişlerdir. Kültür 

ortamının gümüş nitrat içermesi; buğday, mısır ve çeltik doku kültüründe sürgün 

oluşumunu etkili biçimde artırmıştır (Purnhauser vd. 1987, Songstad vd. 1988, Lentini 

vd. 1995).  

Çalışmada en iyi rejenerasyon oranı (% 100) 6 mg/l gümüş nitrat içeren besi yerinden 

elde edilmiştir (Şekil 4.10). Purnhauser vd  (1987) buğdayda olgunlaşmamış embriyo 

kullandıkları çalışmada 10 mg/l dozda gümüş nitratın rejenesayonu artırdığını 

bildirmişlerdir. Ghaemi vd. (1994) buğdayda yaptıkları çalışmada gümüş nitratın 5 mg/l 

dozunun, en iyi sonuç verdiğini açıklarken; genotip ve ortam içeriğinin uyumun alınan 

sonuçlar için önemli olduğunu belirtmişlerdir. Yu vd. (2008) buğdayda olgun 

embriyolarla yaptıkları çalışmada 10 mg/l gümüş nitrat dozunun rejenerasyonu, kültür 

etkisini ve kallus başına düşen sürgün sayısını artırdığını açıklamışlardır. Abdollah vd. 
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(2014) artan gümüş nitrat konsantrasyonlarının hem embriyogenezisi hem de sürgün 

rejenerasyonunu kademeli olarak artırdığını; yaptıkları çalışmada buğdayda 20 mg/l 

dozda gümüş nitratın en iyi sürgün rejenerasyon sonucunu elde ettiklerini 

açıklamışlardır. Ghobeishavi vd. (2015) çeltikte olgun embriyo kullanarak yaptıkları 

çalışmada 5 mg/l gümüş nitrat dozunda en iyi rejenerasyon sonucunu elde etmişlerdir. 

Haque ve vd. (2015) arpada yaptıkları çalışmada gümüş nitratın rejenerasyona olumlu 

yönde etki ettiğini ve L-glutamin eklenmesinin daha iyi sonuçlar verdiğini 

bildirmişlerdir; en yüksek rejenerasyon sonucunu 1,5 mg/l AgNO3 ve 150 mg/l L-

glutamin kombinasyonunda elde etmişlerdir. 
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Şekil 4.9 Çeşit-1252 makarnalık buğday çeşidinin olgun embriyolarının farklı gümüş 

nitrat dozları ile kültür ortamındaki rejenerayon oluşumları 

(A: Kontrol, B: 3 mg/l gümüş nitrat, C: 6 mg/l gümüş nitrat, D: 9 mg/l gümüş nitrat, E: 12 mg/l gümüş 

nitrat, F: 15 mg/l gümüş nitrat) 

C D 

E F 

A B 
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Şekil 4.10 Eminbey makarnalık buğday çeşidinin olgun embriyolarının farklı gümüş 

nitrat dozları ile kültür ortamındaki rejenerayon oluşumları 

(A: Kontrol, B: 3 mg/l gümüş nitrat, C: 6 mg/l gümüş nitrat, D: 9 mg/l gümüş nitrat, E: 12 mg/l gümüş 

nitrat, F: 15 mg/l gümüş nitrat) 

A B 

C 

 

D 

 

E 

 

F 
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Şekil 4.11 Kızıltan-91 makarnalık buğday çeşidinin olgun embriyolarının farklı gümüş 

nitrat dozları ile kültür ortamındaki rejenerayon oluşumları 

(A: Kontrol, B: 3 mg/l gümüş nitrat, C: 6 mg/l gümüş nitrat, D: 9 mg/l gümüş nitrat, E: 12 mg/l gümüş 

nitrat, F: 15 mg/l gümüş nitrat) 

A B 

C D 

E F 



48 
 

 

 

 

Şekil 4.12 Kunduru-1149 makarnalık buğday çeşidinin olgun embriyolarının farklı 

gümüş nitrat dozları ile kültür ortamındaki rejenerayon oluşumları 

(A: Kontrol, B: 3 mg/l gümüş nitrat, C: 6 mg/l gümüş nitrat, D: 9 mg/l gümüş nitrat, E: 12 mg/l gümüş 

nitrat, F: 15 mg/l gümüş nitrat) 

A B 

C D 

E F 
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Şekil 4.13 Sarıçanak makarnalık buğday çeşidinin olgun embriyolarının farklı gümüş 

nitrat dozları ile kültür ortamındaki rejenerayon oluşumları 

(A: Kontrol, B: 3 mg/l gümüş nitrat, C: 6 mg/l gümüş nitrat, D: 9 mg/l gümüş nitrat, E: 12 mg/l gümüş 

nitrat, F: 15 mg/l gümüş nitrat) 

A B 

C D 

E F 
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4.4 Kültür Etkisi 

Beş farklı makarnalık buğday çeşidinin (Çeşit-1252, Eminbey, Kızltan-91, Kunduru-

1149 ve Sarıçanak) olgun embriyolarının oluşturduğu kalluslar kültürün 14. günde beş 

faklı gümüş nitrat dozunu (3, 6, 9, 12, 15 mg/l) içeren rejenerasyon ortamına alınarak 16 

saat aydınlık 8 saat karanlıkta dört hafta bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda elde edilen 

rejenere embriyo sayısının pertideki toplam embriyo sayısına oranlanması ile elde 

edilen kültür etkisine ilişkin varyans analizi sonuçları çizelge 4.7’te verilmiştir.  

Çizelgede görüldüğü gibi; kültür etkisi bakımından çeşitler arasında ortaya çıkan fark 

istatistiki olarak % 1 düzeyinde; dozlar arasındaki fark % 5 düzeyinde; Çeşit x Doz 

etkileşimi(interaksiyonu) de % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Çeşit ve Dozlar 

arasındaki farklılığı belirlemek için yapılan asgari önemli fark testi (AÖF) sonuçları da 

çizelge 4.8’de verilmiştir. 

Çizelge 4.8’de görüldüğü gibi; Çeşit-1252’de kültür etkisi oranı % 66.67 ile % 83.33 

arasında değişiklik göstermiştir. En yüksek kültür etkisi oranı 9 mg/l dozda % 83.33 

olurken, onu 3 mg/l dozda % 80, 6 mg/l dozda % 76.67 ve % 70 ile kontrol ve 12 mg/l 

dozları takip etmiştir. En düşük kültür etkisi oranı % 66.67 ile 15 mg/l dozda ortaya 

çıkmıştır.  

Eminbey çeşidinde kültür etkisi oranı % 73.33 ile % 90 arasında değişmiştir. En yüksek 

kültür etkisi oranı 3 mg/l dozda % 90 gerçekleşirken, onu 6 mg/l ve 9 mg/l dozlar (% 

86.67) ile 12 mg/l ve 15 mg/l (% 80) dozları izlemiştir. En düşük kültür etkisi oranı 

kontrolde (% 73.33) gerçekleşmiştir. 

Kızıltan-91 çeşidinde kültür etkisi oranı % 70 ile % 93.33 arasında değişmiştir. En 

yüksek kültür etkisi oranı 9 mg/l dozda % 93.33 olurken onu % 86.67 oranla 3 mg/l, 6 

mg/l ve 12 mg/l dozları, % 83.33 oranla 15 mg/l doz izlemiştir.  En düşük kültür etkisi 

oranı kontrolde oluşmuştur. 
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Kunduru-1149 çeşidinde kültür etkisi oranı % 60 ile % 83,33 arasında ortaya çıkmıştır. 

En yüksek kültür etkisi oranı 15mg/l dozda % 83.33 olurken kontrol, 3 mg/l ve 12 mg/l 

dozlarında % 73.33, 6 mg/l dozda % 70 şeklinde oluşmuştur. En düşük (% 60) kültür 

etkisi oranı 9 mg/l dozda gerçekleşmiştir. 

Sarıçanak çeşidinde kültür etkisi oranı % 76.67 ile % 96.67 arasında değişmiştir. En 

yüksek kültür etkisi oranı 9 mg/l dozda % 96.67 gerçekleşirken onu 12 mg/l doz (% 

93.33) ve 6 mg/l doz (% 90) ile kontrol ve 15 mg/l doz (% 86.67) izlemiştir. En düşük 

kültür etkisi oranı 3 mg/l dozda (% 76.67) gerçekleşmiştir. 

Kültür etkisi oranı bakımından çeşit ortalamaları karşılaştırıldığında en yüksek oranın  

% 88.34 ile Sarıçanak çeşidinde ortaya çıktığı, onu Kızıltan-91 (% 84.45), Eminbey (% 

82.78) ve Çeşit-1252 (% 74.45) çeşitlerinin izlediği çizelge 4.8’da görülmektedir. En 

düşük kültür etkisi oranı ise % 72.22 ile Kunduru-1149 çeşidinde ortaya çıkmıştır. 

Kültür etkisi oranı bakımından Gümüş nitrat dozları incelendiğinde; ortalamaların üç 

farklı grup (a, b ve ab) oluşturduğu görülmektedir. En yüksek kültür etkisi oranı 9 mg/l 

dozda % 84 olurken, en düşük oran kontrolde % 74.67 olarak bulunmuştur (Çizelge 

4.8).  

Çizelge 4.7 Makarnalık buğday olgun embriyolarına farklı gümüş nitrat dozu 

uygulamasının kültür etkisine ilişkin varyans analiz sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Çeşitler (A) 4 3371,11 842,78 14,31** 

Dozlar (B) 5 742,22 148,44 2,52* 

AxB 20 2935,56 146,78 2,49** 

Hata 60 3533,33 58,89  

Toplam 89 10582,22   
 **p < 0,01 ve *p<0,05 düzeyinde önemlidir. 
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Çizelge 4.8 Makarnalık buğday olgun embriyolarına farklı gümüş nitrat dozu  

uygulamasının kültür etkisine ilişkin AÖF sonuçları 

 

DOZLAR 

Ç   E   Ş   İ   T   L  E   R 

Çeşit-

1252 

Eminbey Kızıltan -

91 

Kunduru-

1149 

Sarıçanak Doz 

(B) ort. 

0 70,00e-g 73,33d-g 70,00e-g 73,33d-g 86,67a-d 74,67b 

3 mg/l 80,00b-f 90,00a-c 86,67a-d 73,33d-g 76,67c-f 81,33a 

6 mg/l 76,67c-f 86,67a-d 86,67a-d 70,00e-g 90,00a-c 82,00a 

9 mg/l 83,33a-e 86,67a-d 93,33ab 60,00g 96,67a 84,00a 

12 mg/l 70,00e-g 80,00b-f 86,67a-d 73,33d-g 9333ab 80,67a 

15 mg/l 6667fg 80,00b-f 83,33a-e 83,33a-e 86,67a-d 80,00ab 

Çeşit (A) 

Ort. 

74,45c 82,78b 84,45ab 72,22c 88,34a  

AÖF: A için: 5.117;  B için: 5.605; AxB için:12.53 

 

 

Şekil 4.14 Farklı gümüş nitrat dozlarının makarnalık buğdayda kültür etkisine ilişkin 

grafik 

 

Araştırmamızda, kültür etkisi oranına ait değerler incelendiğinde; 9 mg/l doz gümüş 

nitratın en iyi sonuçları verdiği belirlenmiştir. Sarıçanak ve Kızıltan-91 çeşitleri kültür 

etkisi oranında en üstün çeşitler olup, Eminbey çeşidi bunları takip etmiştir (sırasıyla % 

96,67, % 93,33 ve % 90), en düşük sonuçların ölçüldüğü çeşitler ise Kunduru-1149 ve 

Çeşit-1252 (% 83,33) olmuştur. Araştırmamızda kullanılan gümüş nitrat dozlarının 

kültür etkisi oranını etkilediğini ve arttırdığını gösteren bulgularımız; Yu vd. (2008)’nin 
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buğdayda yaptıkları çalışmada elde ettikleri sonuçlar ile benzerlik göstermektedir. 

Olgun embriyolar kullandıkları çalışmada 10 mg/l gümüş nitrat dozunun besi yerine 

eklendiğinde kültür etkisini arttıdığını; bununla birlikte, daha yüksek gümüş nitrat 

konsantrasyonlarının (15 mg/l) kallus oluşumuna, kalluslarda kahverengileşmenin 

yükselmesine ve kültür etkisine olumsuz etki oluşturduğunu bildirmişlerdir (Yu vd, 

2008). 

4.5 Bitkicik Sayısı 

Beş farklı makarnalık buğday çeşidinin (Çeşit-1252, Eminbey, Kızltan-91, Kunduru-

1149 ve Sarıçanak) olgun embriyolarının oluşturduğu kalluslar kültürün 14. günde beş 

faklı gümüş nitrat dozunu (3, 6, 9, 12, 15 mg/l) içeren rejenerasyon ortamına alınarak 16 

saat aydınlık 8 saat karanlıkta dört hafta bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda 2-3cm 

uzayan rejenere sürgünler kök gelişmesi için MS-0 besi yeri içeren baby-jarlara 

aktarılmış ve 16 saat aydınlık 8 saat karanlıkta dört hafta tutulmuştur. Bu kültürün 

sonunda kök geliştiren sürgünlerin sayılmasıyla elde edilen bitkicik sayısına ilişkin 

varyans analizi sonuçları çizelge 4.9’te verilmiştir.  

Çizelgede görüldüğü gibi; bitkicik sayısı bakımından çeşitler arasında ortaya çıkan fark 

istatistiki olarak %1 düzeyinde; dozlar arasındaki fark %1 düzeyinde; Çeşit x Doz 

etkileşimi(interaksiyonu) de %1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Çeşit ve Dozlar 

arasındaki farklılığı belirlemek için yapılan asgari önemli fark testi (AÖF) sonuçları da 

çizelge 4.10’da verilmiştir. Rejenerayon sonunda oluşan bitkilere ait görüntüler şekil 

4.16 - 4.20’de verilmiştir. 

Çizelge 4.10’da görüldüğü gibi; Çeşit-1252’de bitkicik sayısı 1.33 ile 3.00 arasında 

değişiklik göstermiştir. En yüksek bitki sayısı 9 mg/l dozda 3.00 olurken, onu 12 mg/l 

ve 15 mg/l dozlar 2.33 ile ve 1.67 ile 6 mg/l doz takip etmiştir. En düşük bitki sayısı 

1.33 ile kontrol ve 3 mg/l dozda ortaya çıkmıştır.  

Eminbey çeşidinde bitkicik sayısı 1.00 ile 4.67 arasında değişmiştir. En yüksek bitki 

sayısı 9 mg/l dozda 4.67 şeklinde gerçekleşirken, onu 6 mg/l doz (4.00), 12 mg/l (3.67) 
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doz ve 15 mg/l doz (3.33) izlemiştir. En düşük bitki sayısı kontrolde ve 3 mg/l dozda 

(1.00) gerçekleşmiştir. 

Kızıltan-91 çeşidinde bitkicik sayısı 1.67 ile 3.00 arasında değişmiştir. En yüksek bitki 

sayısı 12 mg/l dozda 3.00 olurken onu 2.67 ile 15 mg/l, 2.33 ile 3 mg/l ve 6 mg/l dozlar 

izlemiştir.  En düşük bitki sayısı kontrolde ve 9 mg/l dozda 1.67 şeklinde oluşmuştur. 

Kunduru-1149 çeşidinde bitkicik sayısı 0.33 ile 2.33 arasında ortaya çıkmıştır. En 

yüksek bitki sayısı 3 mg/l dozda 2.33 olurken, onu 2.00 ile 6 mg/l, 1.67 ile 12 mg/l doz, 

1.33 ile 9 mg/l ve 15 mg/l dozlar izlemiştir. En düşük bitki sayısı (0.33) kontrolde 

gerçekleşmiştir. 

Sarıçanak çeşidinde bitkicik sayısı 1.33 ile 3.00 arasında değişmiştir. En yüksek bitki 

sayısı 3 mg/l dozda 3.00 şeklinde gerçekleşirken onu 12 mg/l doz (2.67) ve kontrol ile 6 

mg/l doz (2.33) ve 9 mg/l doz (1.67) izlemiştir. En düşük bitki sayısı 15 mg/l dozda 

(1.33) gerçekleşmiştir. 

Bitkicik sayısı bakımından çeşit ortalamaları karşılaştırıldığında en yüksek oranın 2.94 

ile Eminbey çeşidinde ortaya çıktığı, onu Kızıltan-91 (2.28), Sarıçanak (2.22) ve Çeşit-

1252 (2.00) çeşitlerinin izlediği Çizelge 4.10’da görülmektedir. En düşük bitkicik sayısı 

ortalaması ise 1.50 ile Kunduru-1149 çeşidinde ortaya çıkmıştır. 

Bitkicik sayısı bakımından gümüş nitrat dozları ortalamaları incelendiğinde; 

ortalamaların dört farklı grup (a, b, ab ve c) oluşturduğu görülmektedir. En yüksek 

bitkicik sayısı ortalaması 12 mg/l dozda 2.67 olurken, en düşük oran kontrolde 1.33 

olarak bulunmuştur (Çizelge 4.10).  
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Çizelge 4.9 Makarnalık buğdayda farklı gümüş nitrat dozu uygulanarak elde edilen 

bitkicik sayısına ilişkin varyans analiz sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Çeşitler (A) 4 19,62 4,91 10,03** 

Dozlar (B) 5 17,26 3,45 7,06** 

AxB 20 43,58 2,17 4,46** 

Hata 60 29,33 0,49  

Toplam 89 109,79   
**p < 0,01 düzeyinde önemlidir. 

 

Çizelge 4.10 Farklı gümüş nitrat dozlarının makarnalık buğdayda bitkicik sayısına 

etkisine ilişkin AÖF sonuçları 

 

DOZLAR 

Ç   E   Ş   İ   T   L  E   R 

Çeşit-

1252 

Eminbey Kızıltan-

91 

Kunduru-

1149 

Sarıçanak Doz 

(B) ort. 

0  1,33f-h 1,00gh 1,67e-h 0,33h 2,33d-g 1,33c 

3 mg/l 1,33f-h 1,00gh 2,33d-g 2,33d-g 3,00b-e 2,00b 

6 mg/l 1,67e-h 4,00ab 2,33d-g 2,00d-g 2,33d-g 2,47ab 

9 mg/l 3,00b-e 4,67a 1,67e-h 1,33f-h 1,67e-h 2,46ab 

12 mg/l 2,33d-g 3,67a-c 3,00b-e 1,67e-h 2,67c-f 2,67a 

15 mg/l 2,33d-g 3,33b-d 2,67c-f 1,33f-h 1,33f-h 2,20ab 

Çeşit (A) 

Ort. 

2,00b 2,94a 2,28b 1,50c 2,22b  

AÖF: A için: 0.4663;  B için: 0.5108; AxB için: 1.142 

 

 



56 
 

 

Şekil 4.15 Farklı gümüş nitrat dozlarının makarnalık buğdayda bitkicik sayısına ilişkin 

grafik 

 

Araştırmamızda bitkicik sayısı ortalamalarına ait değerler incelendiğinde; en yüksek 

bitkicik sayısının (2.67)  12 mg/l gümüş nitrat dozunda ortaya çıktığı, gümüş nitrat 

dozlarının bitkicik sayısını etkilediği ve artırdığını görülmektedir.  Yu vd. (2008) da 

ekmeklik buğdayda olgun embriyoları kullanarak yaptıkları çalışmada en yüksek bitki 

sayısını (3.0) 10 mg/l gümüş nitrat dozunda elde ettiklerini bildirmişlerdir. Gümüş 

nitratın bitkicik sayını artırdığını gösteren bulgularımız;  yerfıstığında (Özüdoğru vd. 

2005), buğdayda (Yu vd. 2008), darıda (Kothari-Chajer vd. 2008) ve arpada (Haque vd. 

2015)’nın elde ettiği sonuçlarla uyumludur. Haque vd. (2015), da arpada 3 mg/l gümüş 

nitrat dozunda en rejenere bitki sayısı ve kök oluşumunun artığını bildirmişlerdir. Tüm 

bitkilerde ve özellikle tahıllarda yapılan önceki çalışmalarda kallus oluşumu ve bitki 

rejenerasyonunda genotipin etkisinin önemli olduğu belirtilmiştir (Özgen vd. 1998, Yu 

vd. 2008). 
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Şekil 4.16 Çeşit-1252 makarnalık buğday çeşidine ait rejenerantların farklı gümüş nitrat 

dozları ile kültür ortamındaki bitkicik oluşumları 

(A: Kontrol, B: 3 mg/l gümüş nitrat, C: 6 mg/l gümüş nitrat, D: 9 mg/l gümüş nitrat, E: 12 mg/l gümüş 

nitrat, F: 15 mg/l gümüş nitrat) 

A B 

C D 

E F 
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Şekil 4.17 Eminbey makarnalık buğday çeşidine ait rejenerantların farklı gümüş nitrat 

dozları ile kültür ortamındaki bitkicik oluşumları 

(A: Kontrol, B: 3 mg/l gümüş nitrat, C: 6 mg/l gümüş nitrat, D: 9 mg/l gümüş nitrat, E: 12 mg/l gümüş 

nitrat, F: 15 mg/l gümüş nitrat) 

A B 

C D 

E F 
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Şekil 4.18 Kızıltan-91 makarnalık buğday çeşidine ait rejenerantların farklı gümüş nitrat 

dozları ile kültür ortamındaki bitkicik oluşumları 

(A: Kontrol, B: 3 mg/l gümüş nitrat, C: 6 mg/l gümüş nitrat, D: 9 mg/l gümüş nitrat, E: 12 mg/l gümüş 

nitrat, F: 15 mg/l gümüş nitrat) 

A B 

C D 

E F 
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Şekil 4.19 Kunduru-1149 makarnalık buğday çeşidine ait rejenerantların farklı gümüş 

nitrat dozları ile kültür ortamındaki bitkicik oluşumları 

(A: Kontrol, B: 3 mg/l gümüş nitrat, C: 6 mg/l gümüş nitrat, D: 9 mg/l gümüş nitrat, E: 12 mg/l gümüş 

nitrat, F: 15 mg/l gümüş nitrat) 

A B 

C D 

E F 
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Şekil 4.20 Sarıçanak makarnalık buğday çeşidine ait rejenerantların farklı gümüş nitrat 

dozları ile kültür ortamındaki bitkicik oluşumları 

(A: Kontrol, B: 3 mg/l gümüş nitrat, C: 6 mg/l gümüş nitrat, D: 9 mg/l gümüş nitrat, E: 12 mg/l gümüş 

nitrat, F: 15 mg/l gümüş nitrat) 

A B 

C D 

E F 
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4.6 Makarnalık Buğdayda Doku Kültürü Parametreleri Arasındaki İlişki 

Makarnalık buğday çeşitlerinde farklı gümüş nitrat dozları kullanılarak elde edilen doku 

kültürü parametreleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi 

sonuçları Çizelge 4.11’de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi; incelenen parametreler 

arasında en yüksek ilişki rejenerasyon kapasitesi ile kültür etkisi arasında (r=0.772) 

pozitif ve  % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Kallus oranı ve kültür etkisi arasında 

(r=0.654) % 1 düzeyinde; kallus oranı ile bitki sayısı arasında da (r= 0.215) ise % 5 

pozitif ve kültür etkisi ile bitki sayısı arasında (r=0.216)  da % 5 pozitif ve önemli ilişki 

bulunmuştur. 

Çizelge 4.11 Gümüş Nitrat uygulanarak elde edilen doku kültürü parametreleri 

arasındaki korelasyon 

 

Parametreler 

Parametreler Arası Korelasyon Katsayısı 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) Kallus Ağırlığı - 0,205 -0,086 0,094 -0,000 

(2) Kallus Oluşum Oranı - - 0,097 0,654** 0,215* 

(3) Rejenerasyon Kapasitesi - - - 0,772** 0,108 

(4)Kültür Etkisi - - - - 0,216* 

(5) Bitki Sayısı - - - - - 
**; p<0.01 düzeyinde önemli, * p<0.05 düzeyinde önemli 

Bu sonuçlar göstermektedir ki, doku kültürü parametreleri arasında önemli ilişkiler 

vardır. Kallus oluşum oranı ile kültür etkisi arasında  (r = 0,654) pozitif ve önemli ilişki 

olduğunu gösteren bulgularımız; buğdayda (Zale vd. 2004) ve (Yu vd. 2008)’nın 

bulguları ile benzerlik göstermektedir. Zale vd. (2004), ekmeklik, makarnalık ve yabani 

buğday genotiplerinin olgun embriyolarını kullanarak yaptıkları çalışmada; kallus 

oluşumu ile kültür etkisi arasında (r =0.420 ) ve kallus oluşumu ile rejenerasyon 

kapasitesi arasında (r =0.390)  önemli ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Yu vd. (2008), 

buğdayda olgun embriyo kültüründe gümüş nitratın beş farklı dozunu kullanarak 

yaptıkları çalışmada kültür etkisi ile kallus oluşum oranı arasında önemli bir korelasyon 

olduğunu, ayrıca embriyogenik kallus oluşumunun kültür etkisini, yeşil sürgün 

oluşturan kallus sayısından daha fazla etkilediğini saptamışlardır. Özgen vd. (2017), 

yabani buğday genotipinin olgun embriyolarını kullanarak yaptıkları araştırmada; kallus 

oluşumu ile kallus ağırlığı arasında önemli pozitif (r =0.820), kallus oluşumu ile 
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rejenerasyon kapasitesi arasında önemli pozitif (r =0.740), kallus oluşumu ile kültür 

etkisi arasında ise önemsiz pozitif (r =0.350) bir ilişki olduğunu saptamışlardır. 

Rejenerasyon kapasitesi ile kültür etkisi arasında  ( r = 0.772) pozitif ve önemli ilişki 

olduğunu gösteren bulgularımız, yulafta ( r = 0.678) (Birsin vd. 2001) ve buğdayda (r 

=0.857) (Acar, 2006) elde edilen sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Wu vd. (2006), 

buğdayda olgunlaşmamış embriyo kültüründe, kallus oluşumu, embriyogenik kallus 

oluşumu ve bitki rejenerasyonunun genotip ve gümüş nitrat dozlarına bağlı olduğunu 

belirtmişlerdir. Tahıllarda yapılan doku kültürü çalışmalarında incelenen parametreler 

üzerinde genotipin ve kültür ortamının etkili olduğu bildirilmektedir  (Ghaemi vd. 1994, 

Özgen vd. 1998, Birsin vd. 2001,  Zale vd. 2004,  Wu vd. 2006, Yu vd. 2008).  
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5. SONUÇ 

Dünya nüfusunun hızla artması, ekim alanlarının son sınırına ulaşmış olması ve küresel 

ısınmanın neden olduğu kuraklık tehlikesi karşısında, ekonomik öneme sahip bitkilerin 

nüfusun besin ihtiyacını karşılaması zorlaşmaktadır. Değişen iklim koşullarından 

dolayı; insan beslenmesinde büyük önemi olan makarnalık buğday çeşitlerinin kaliteli 

ürün verebilen, adaptasyon yeteneği en uygun olanlar tarımsal faaliyette yaygın olarak 

kullanılmalıdır. Adaptasyon yeteneği yüksek yeni çeşitlerin geliştirilmesinin gerekliliği 

güncelliğini korumaktadır. 

Klasik bitki ıslahı çalışmalarında tarla koşullarında yapılan araştırmalarda çeşitli dış 

etkenlere bağlı kalındığı için, çalışmalarda işgücü ve zaman bakımından çeşitli kısıtlar 

ortaya çıkmaktadır. Biyoteknoloji ve doku kültürü çalışmaları, geleneksel yöntemlerle 

ortaya çıkan bu sorunların giderilmesinde başarıyla kullanılabilmektedir. Doku kültürü 

çalışmalarıyla çevre koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar çözülerek, hem 

laboratuvar ortamında (in vitro) kallus ve rejenerasyon kültürleri kullanılarak tüm bitki 

elde edilebilmekte ve hem de uzun yıllar süren ıslah programlarında önemli zaman 

kazanım sağlayabilmektedir.  

Bu tezde, Türkiye’de yaygın olarak tarımı yapılan ve ekonomik önemi olan beş 

makarnalık buğday (Çeşit-1252, Eminbey, Kızıltan-91, Kunduru-1149 ve Sarıçanak) 

çeşidinin olgun embriyolarını, beş farklı gümüş nitrat dozunda ( 0, 3, 6, 9, 12 ve 15 

mg/l) denemeye alınarak, doku kültürü parametrelerine olan tepkisi saptanmaya 

çalışılmıştır. 

Klasik büyüme regülatörleri (sitokininler ve oksinler) ile birlikte gaz halindeki 

fitohormonlardan biri olan etilenin üretim oranının, in vitro ortamda kültüre alınan 

hücreler ile dokularda birçok kez farklılaşması ve büyümesi üzerinde etkili olduğu 

bildirilmiştir (Kumar vd. 1998). Hemen hemen tüm bitki dokularında ve in vitro bitki 

doku kültürü süresinde etilen üretilmektedir. Etilen, bitki türlerine bağlı olarak kallus 

gelişimini, sürgün ve kök oluşumunu ve embriyogenesisi pozitif ve negatif yönde 

etkilemektedir.  Bitkide etilen biyosentezinin engellenmesiyle, kültüre alınmış 
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eksplantların rejenerasyonunun artırabildiği daha önce yapılan birçok çalışmada ortaya 

konulmuştur. Gümüş bileşikleri etilen reseptörlerine bağlanarak yapısını değiştirir ve 

etilenin hücre tarafından algılanmasını engellerler, böylece etilen reseptöre bağlanamaz 

ve bir etilen tepkimesi başlatılamaz (Jha vd. 2007). Gümüş nitrat, çok güçlü bir etilen 

inhibitörü olduğu için doku kültüründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Gümüş nitratın 

kolay elde edilebilmesi, suda çözünebilmesi, özgüllüğü ve kararlı yapıda olması gibi 

özellikleri in vivo ve in vitro koşullarda morfogenesis ve bitki büyüme düzenleyicilerin 

kullanılmasında çok sayıda yarar sağlamaktadır (Kumar vd. 2009). 

Araştırmamızda materyal olarak, yılın her döneminde kolaylıkla ve istenilen miktarda 

bulunabildiği için eksplant kaynağı olarak olgun embriyolar kullanılmıştır. Tohumların 

yüzey sterilizasyonu steril kabinde, etil alkol ve sodyum hipoklorit kullanılarak 

yapılmış, olgun embriyolar çıkartılıp, besi yerine alınarak, kallus kültürü başlatılmıştır. 

Kallus kültürünün 14. gününde “kallus ağırlığı (mg)” ve "kallus oluşumu" (%) değeri; 

dört haftalık rejenerasyon dönemi sonunda “rejenerasyon kapasitesi (%)” ve “kültür 

etkisi (%)” değeri ve kök oluşum dönemi sonunda da  “bitkicik sayısı” değeri 

saptanmıştır. 

Kallus oluşturma oranı bakımından çeşit ortalamaları incelendiğinde; en yüksek oran % 

98.89 ile Sarıçanak’ta ve en düşük oran ise  % 89.33 ile Kunduru-1149’da ortaya 

çıkmıştır. Gümüş nitrat doz ortalamalarına bakıldığında en yüksek kallus oranı (% 94) 3 

mg/l dozda gerçekleşirken 6, 9, 12 ve 15 mg/l doz ortalamaları da istatistik olarak aynı 

gruba düşmüştür. 

Kallus ağırlığı bakımından çeşit ortalamaları karşılaştırıldığında en yüksek değer 0.767 

g ile Eminbey çeşidinde ve en düşük ağırlık ise 0.567 g ile Kunduru-1149’da meydana 

gelmiştir. Gümüş nitrat dozlarının kallus ağırlığına etkisine bakıldığında; istatistik 

olarak, ortalamaların altı farklı grup ( a, b, bc, cd, d ve bcd) oluşturduğu; en yüksek 

kallus ağırlığının (0.781 g)   kontrolde ve en düşük ağırlığının (0.628 g) ise 6 mg/l 

dozda ortaya çıktığı görülmektedir. 
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Rejenerasyon kapasitesi bakımından çeşit ortalamaları karşılaştırıldığında en yüksek 

oran (% 92.61) Kızıltan-91 çeşidinde ve en düşük oran (% 82.11) ise Çeşit-1252’de 

ortaya çıkmıştır. Gümüş nitrat doz ortalamaları incelendiğinde; en yüksek rejenerasyon 

kapasitesi oranı 6mg/l dozda % 90.63 olurken, en düşük oran kontrolde % 83.63 olarak 

bulunmuştur.  

Kültür etkisi oranı bakımından çeşit ortalamaları incelendiğinde en yüksek oranın  % 

88.34 ile Sarıçanak çeşidinde ve en düşük kültür etkisi oranı ise % 72.22 ile Kunduru-

1149 çeşidinde ortaya çıktığı belirlenmiştir. İstatistik olarak gümüş nitrat doz 

ortalamaları incelendiğinde; ortalamaların üç farklı grup (a, b ve ab) oluşturduğu 

görülmektedir. Gümüş nitrat doz ortalamaları içinde en yüksek kültür etkisi oranı 9mg/l 

dozda % 84 olurken, en düşük oran kontrolde % 74.67 olarak bulunmuştur. 

Bitkicik sayısı bakımından çeşit ortalamaları karşılaştırıldığında; en yüksek oranın 2.94 

ile Eminbey çeşidinde ve en düşük bitkicik sayısı ortalamasının ise 1.50 ile Kunduru-

1149 çeşidinde ortaya çıktığı belirlenmiştir. Bitkicik sayısı bakımından gümüş nitrat doz 

ortalamaları incelendiğinde; ortalamaların dört farklı grup (a, b, ab ve c) oluşturduğu ve 

en yüksek bitkicik sayısı ortalarının a ve ab grubuna düşen 6, 9, 12, ve 15 mg/l dozlarda 

gerçekleştiği görülmüştür. 

Sonuç olarak, bu bilgiler doğrultusunda makarnalık buğdayın olgun embriyolarından 

kallus oluşumunu ve bitki rejenerasyonunu artıracak gümüş nitrat dozunu belirlemek 

için yaptığımız çalışmada; genotiplere bağlı olarak değişmekle birlikte en yüksek kallus 

oluşumu ve bitki rejenerasyonu gümüş nitratın 6 ve 9 mg/l dozlarında gerçekleşmiş. 

Ancak doku kültürü çalışmalarında başarı genotipe ve kullanılan eksplant kaynağına 

sıkıca bağlı olduğundan gelecekte bu konuda yapılacak çalışmalarda gümüş nitratın 

diğer dozlarının da denenerek, farklı sonuçlar elde edilmesi söz konusu olabilir. 
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