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çoğaltılması sırasında aşılması gereken süreçler 
araştırılmıştır. Eksplant kaynağı olarak olgun 
bitkinin yaprak, yaprak sapı, çiçek sapı, tuber ve 
ovülleri kullanılmıştır. Sterilize edilen eksplantlar 
BA, NAA, TDZ, Kin ve IAA gibi bitki büyüme 
düzenleyicileri içeren MS, ½ MS, BN, LS ve 
Lowenberg besi ortamlarında kültüre edilmiştir. 
Olgun bitkilerden alınan yaprak sapı 
eksplantlarından 2.2 mg L-1 TDZ ve  0.1 mg L-1 
NAA içeren ½ MS ortamında kalluslar elde 
edilmiştir. Kültür sırasında eksplantların çoğunun 
kısa sürede karararak rejenerasyon potansiyellerini 
kaybettikleri gözlenmiştir. Yapılan testler ile bu 
kararmanın fenolik bileşiklerin oksidasyonundan 
kaynaklandığı tespit edilmiş ve oksidasyonu 
önlemek için eksplantlar askorbik asit, sitrat ve 
sisteinin bir karışımı olarak hazırlanan  antioksidant 
yıkama solüsyonları ile yıkanmış ve daha sonra in 
vitro ortamlara aktarılmıştır. Ayrıca in vitro 
ortamlara da antioksidantlar ilave edilmiştir. 
Antioksidant uygulanan olgun bitki kısımlarından 
2.5 mg L-1 IAA +1 mg L-1 Kin ve 2.5  mg L-1 
IAA + 0.5 mg L-1 Kin içeren ve 40  mg L-1 sistein, 
20 mg L-1 askorbik asit ilaveli BN ortamlarına  
kültüre edilen tuber eksplantlarından kalluslar  elde 
edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Cyclamen mirabile, endemic, 
kallus, in vitro   
 
 
PB284 

 
Dorystoechas hastata Boiss.& Heldr. Ex 
Bentham’nın in vitro Elde Edilmiş Fide 

Eksplantlarının Kallus Oluşturma 
Potansiyellerinin Araştırılması 

Bengi ERDAĞ, Yelda EMEK, Serap KURT 
 

Adnan Menderes Üniversitesi, Fen- Edebiyat 
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 09010 Kepez, Aydın 

berdag@adu.edu.tr 
 
 Bitkilerden arzu edilen tıbbi bileşenlerin 
üretimi çalışmalarında, biyoteknolojik yaklaşımlar 
özellikle doku kültürü teknikleri giderek artan 
potansiyelde kullanıma sahiptir. Bitki doku ve 
hücre kültürleri ile bitkilerdeki tıbbi olarak aktif 
bileşenlerin üretimi çalışmalarında, farklılaşmamış 
ve organize olmamış kültürlerin başlangıç materyali 
olarak kullanımı teknik açıdan avantajlar 
sağlamaktadır. Ayrıca yüksek verimli bitki 
varyantlarının seçilmesi de organize olmamış 
kültürler aracılığı ile olmaktadır. 
  Bu çalışmada Dorystoechas hastata 
Boiss.& Heldr. ex Bentham bitkisine ait 
tohumlardan in vıtro koşullarda çimlendirme 
denemelerinden elde edilen fideciklerin yaprak, 
yaprak sapı, gövde ve kotiledon eksplantları 

başlangıç materyali olarak kullanılmıştır. 
Eksplantlar, farklı sıtokinin konsantrasyonları ve 
bunların oksin ilaveli kombinasyonlarını içeren 
Murashige & Skoog besi ortamlarına 
aktarılmışlardır. Ortamlara aktarılan eksplantlar 
farklı büyüme düzenleyicileri tip ve 
konsantrasyonlarına farklı tepkiler göstermiştir. En 
yüksek tepki 2 mgL-1 2,4-D ve 1 mgL-1 BA 
kombinasyonlarını içeren ortamlara aktarılan 
kotiledon ekplantlarında % 55 oranında  
kalluslaşma şeklinde belirmiştir. 
 Bu çalışmanın sonuçları, Dorystoechas 
hastata bitkisinde biyolojik olarak aktif bileşenlerin 
eldesinde kallus kültürleri aracılığı ile yüksek 
verime sahip varyantların seçimi çalışmalarına 
temel oluşturmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Dorystoechas hastata, kallus, 
endemik bitki. 
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Değişik Senecio türleri üzerinde doku 
külltürü ile yapılmış rejenerasyon çalışmaları 
vardır. Senecio cinsine ait türler özellikle taşıdıkları 
alkoloidlerden dolayı farmakolojik bakımdan da 
önemlidirler. Senecio hypochionaeus var. argaeus 
Anadolu için endemik bir türdür. Bu türün doku 
kültürü yolu ile çoğaltılması amaçlanmıştır. S. 
hypochionaeus var. argaeus tohumları yüzey 
sterilizasyonundan sonra hormonsuz MS ortamında 
çimlendirildi. Aseptik fidelerden elde edilen apikal 
meristem, kotiledon, kök ve  yaprak eksplantları 
kullanıldı. Sitokininlerden benzilaminopurin (BA), 
kinetin; oksinlerden naftalenasetik asit(NAA), 2,4-
Diklorofenoksiasetik asit içeren, 4 değişik  MS 
ortamına bu eksplantlar ekildi.  Apikal meristem 
eksplantlarında oluşan kalluslardan  organogenez 
ile sürgünler elde edildi. En fazla  sürgün   oluşumu 
1 mg/l BA+0.1 mg/l  NAA içeren MS ortamında 
oldu.  

 
Anahtar Kelimeler :  Senecio, organogenez  
 
 
 
 
 


