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hücre kültürlerinin potansiyeli çok geniş olmasına 
rağmen hedef maddelerin ürününün düşük olması 
ticari anlamda cesareti kırmaktadır. Ürünlerin 
getirisini arttırmak için biyotik ve abiyotik kaynaklı 
uyarıcıların kullanımı veya bitki hücre kültürlerinde  
immobilizasyon tekniği ile ürün miktarını arttırmayı 
hedefleyen çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. 
Kapsaisin önemli bir yiyecek katkı maddesidir. 
Ayrıca kapsaisin preparatları bel ağrısı (lumbago), 
nevralji (sinir ağrısı) ve romatizmalı hastalıklara 
karşı kullanılmaktadır. Aynı zamanda, Capsicum 
(Biber)’dan hazırlanmış preparatlarının tonik ve 
karmin şekli hazımsızlıkta kullanılmaktadır. 
Kapsaisinin, eklem ve romatizma ağrılarında, 
flaster, merhem ve medikal olarak çeşitli özellikte 
kullanımı olan bir madde olduğu da belirlenmiştir. 
İmmobilize bitki hücre kültürleriyle ilgili birçok 
çalışma vardır. Bir çok deneme kapsaisin üretim 
seviyelerini artırmak için yapılmıştır. Kapsaisin, in 
vitro olarak serbest ve immobilize edilmiş 
Capsicum spp. hücrelerinden sıvı besiyerinden elde 
edilebilmektedir. Capsicum spp.’nin immobilize 
hücre kültürleri, serbest hücre süspansiyon 
kültürlerine göre birkaç kat daha fazla miktarda 
kapsaisin ürettiği bulunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Kapsaisin,bitki hücre kültürü, 
immobilizasyon,sekonder metabolit  
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Halk arasında Yakı otu olarak bilinen 
Epilobium angustifolium L. (Onagraceae 
familyasından) ishal ve diğer bağırsak 
rahatsızlıklarının, prostat problemlerinin, solunum 
yolları ve menstrual rahatsızlıkların tedavisinde 
kullanılan tıbbi bir bitkidir. Bu çalışmada, E. 
angustifolium bitkisinin in vitro kültür protokolü 
oluşturulmuştur. Eksplantlar (yaprak, petiol, kök ve 
gövde) çeşitli büyüme hormonu kombinasyonları 
(Kinetin:2,4-D, BA:IAA ve TDZ:IBA) ve 
konsantrasyonlarını içeren ortamlara (4.43 g/l 
Murashige ve Skoog Minimal Organics + 30 g/l 
Sukroz + 8 g/l Bacto-Agar + 100 mg/l askorbik 
asit) yerleştirilmiştir. Eksplantlardaki kararma 
ortama askorbik asit eklenerek önlenmiştir. 
Eksplantlar arasından çoklu sürgün gelişimi en iyi 
kök eksplantı ile sağlanmış ve 0.1 mg/l BA + 0.5 
mg/l IAA hormon kombinasyonu en iyi sonucu 
vermiştir. Dört hafta sonunda elde edilen sürgünler 

oksin içeren ortamlarda köklendirilerek tam 
rejenerasyon sağlanmıştır. Köklendirme için 4 
farklı oksin kullanılmış (IAA, IBA, 2,4-D, NAA) ve 
en çok sayıda kök 0.5 mg/l IAA ile sağlanmıştır. 
Köklenmiş rejenerantlar 4-5 hafta sonunda steril 
vermikülit içeren magenta kaplarına konmuş ve 3 
hafta sonunda da steril toprak içeren saksılara 
transfer edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Epilobium angustifolium, yakı 
otu, doku kültürü, kök eksplantı, askorbik asit  
 
 
PB294 
 

Türkiye’deki Alcea L. (Malvaceae) Cinsine Ait 
Bazı Endemik ve Dar Yayılışlı Taksonların 

Polen Morfolojisi 

M. Erkan UZUNHİSARCIKLI, Birol BAŞER 
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 

Bölümü 06500 Teknikokullar/Ankara 
merkan@gazi.edu.tr 

 
Bu çalışmada Alcea L. cinsinde yer alan 

bazı endemik ve dar yayılışa sahip taksonların (A. 
acaulis, A. pisidica, A. fasciculiflora, A. flavovirens, 
A. questii) polen morfolojileri araştırılmıştır. 
Asetoliz (Erdtman, 1960) yöntemine göre yapılan 
polen preparatları ışık mikroskobu ile incelenmiş ve 
elektron mikroskobu ile fotoğrafları çekilmiştir. 
Polen şekli, polen boyutu, ekzin yapısı ve ekzin 
üzerindeki süslemeler ve spin boyutları taksonomik 
açıdan önemlidir. Polenlerin polen tipi pantoporat; 
polen şekli sferoidal, ornamentasyonu; ekinat 
tiptedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Malvaceae, Alcea, polen 
morfolojisi, Türkiye  
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Bu çalışmada 2006-2007 yılları arasında 

Osmaneli-Bilecik bölgesinden toplanan iki 
Euphorbia L., Euphorbia myrsinites ve Euphorbia 
helioscopia taksonunun detaylı polen morfolojik 
yapısı ışık mikroskobunda ilk kez incelenmiştir. 


