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polar alt fraksiyonundan elde edilmiştir (% 69.20).  
Sentetik antioksidan BHT'nin bu test sistemi 
içerisindeki aktivite potansiyeli ise % 96.0 olarak 
tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Salvia, Antioksidan aktivite, 
DPPH, Beta-carotene/linoleic acid 
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Bitki  doku kültürü çalışmalarının 

etkinliğinin arttırılması ve üretim maliyetinin 
düşürülmesi  konularında son zamanlarda 
geliştirilen geçici daldırma sistemlerinin kullanımı 
giderek önem kazanmaktadır.Bu çalışmada TIS’ de 
Gentiana scabra sürgünleri değişik şeker 
konsantrasyonları kullanılarak hem TIS hem de 
şekerin bitki çoğaltım üzerindeki gelişmeleri 
incelenmiştir.Bu araştırmada  in vitro koşullarda 
agar içeren katı besi ortamında bulunan bitki 
materyalinden  20 tane sürgün taşıyan koltuk altı 
meristemleri TIS kabında   0.6 mg/l BAP içeren MS 
ve kesintisiz 15 g/l sakaroz, diğer denemede de her 
iki haftada bir 2,5g/l den başlanarak, 5 g/l; 7,5 g/l; 
10 g/l ve en son 15 g/l ye kadar sukroz miktarları 
yükseltilmistir. Bu denemede her aşamadaki besi 
ortamından  şeker analizi için numuneler alınarak  
HPLC analizi yapılmıştır.Bitki materyalinin kültüre 
alınmasından sekiz hafta sonra TIS kaplarındaki,  
bitkilerin biyomasın ağırlığı, sürgün sayısı, 
köklenme  ve genel canlılık durumu, kuru 
ağırlıkları  belirlenmiştir. Deneme sonucunda en iyi 
sürgün gelişimi gelişen eksplantlar üzerinde 
biyomasın ağırlığı, sürgün sayısı, köklenme  ve 
genel canlılık durumu, kuru ağırlıkları  0.6 mg/l 
BAP içeren MS ve 15 g/l şeker içeren ortamda 
görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: TIS, mikroçoğaltım, Gentiana 
scabra, doku kültürü   
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 Teknolojik alandaki hızlı gelişmeler 
sayesinde yaşamın her alanında olduğu gibi sağlık 
alanında da ileri düzeyde araştırmalar 
yapılmaktadır. Bunlar arasında, geleneksel tedavide 
yaygın olarak kullanılan ve tedavi özelliği bulunan 
bitki türleri ile ilgili çalışmalar ağırlık kazanmıştır. 
Bu araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler, tedavi 
özelliği gösteren doğal sağlık ürünlerin yaygın 
olarak kullanılmasına olanak sağlamıştır. Örneğin; 
Kuzey Amerika’da eczanelerde satılan her beş 
üründen birini bu tip bitkiler oluşturmaktadır. Bu 
bitkiler arasında yer alan Hypericum türleri de antik 
çağlardan beri halk hekimliğinde kullanılmaktadır. 
 Bu amaçla bizde Türkiye’de geleneksel 
tedavide antispazmik, antiseptik ve sakinleştirici 
olarak  kullanılmakta olan  ve tıpta da geniş bir 
kullanım alanı bulunan hypericum cinsi bitkilerden 
Hypericum scabroides ‘ in bitki doku kültüründe 
yetiştirilmesi ve farklı BAP konsantrasyonlarının 
çimlenme ve proliferasyonu üzerine etkisi 
araştırdık.  
  
Anahtar Kelimeler: Hypericum scabroides, 
mikropropagasyon, proliferasyon  
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 Bu çalışmanın temel amacı fasulye 
bitkisinde  (Phaseolus vulgaris) partikül 
bombardımanı metoduyla transformasyon ve 
rejenerasyon şartlarının optimize edilmesidir.  
 Rejenerasyon şartlarının optimizasyonu 
bitkilerde genetik transformasyonun başarısı için 
gereklidir. Bununla birlikte baklagillerin 
rejenerasyonu hala zordur ve özellikle dane 
baklagillerin inatçı olduğu düşünülmektedir.  


