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Sonuç: Çalışma sonucunda, en yüksek yağ verimi %44.78 ile Jojoba Mısır AA-5 türünde elde 
edilmiştir. Aspir Dinçer türünde yağ veriminin gama radyasyon uygulamasından olumsuz etkilendiği 
saptanmış olup Kolza Licrown türünde ise en yüksek verim %38.04 olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gama radyasyon, Yağlı tohumlu bitki, Yağ verimi
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Hypericum adenotrichum (Hypericaceae) Bitkisinin Yaprak 
Eksplantlarından Kallus İndüksiyonunun Teşviki
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Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’ye endemik olan ve tıbbi açıdan önemli bileşikler içeren H. 
adenotrichum Spach’un yapraklarından, in vitro ortamda kallus indüksiyonu amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalimiz olan Hypericum adenotrichum Spach bitkisinin 
vejetatif kısımları bitkinin doğal yayılış gösterdiği Karıncalı Dağı’ndan (Karacasu, AYDIN) yaklaşık 
1400 metreden toplanmıştır. Kallus indüksiyonu için bitkinin yaprakları kullanılmıştır. Steril edilen 
yaprak eksplantları kallus indüksiyonu için, farklı konsantrasyonlarda tek başına BA (0.1, 0.5, 1, 2, 
3, 4 ve 5 mg/L), KIN (0.1, 0.5, 1, 2, 3, 4 ve 5 mg/L), NAA (0.1, 0.5, 1, 2, 3, 4 ve 5 mg/L), 2,4-D 
(0.1, 0.5, 1, 2, 3, 4 ve 5 mg/L) ve TDZ (0.001, 0.01, 0.1, 0.5 ve 1 mg/L) içeren ve ayrıca TDZ, BA ve 
KIN’ni, NAA (0.2 mg/L) ile kombineli içeren temel MS ortamlarında kültüre edilmiştir. 

Bulgular: BA, KIN, TDZ, NAA ve 2.4-D’nin farklı konsantrasyonları ile desteklenmiş MS besi 
ortamlarında kültüre alınan H. adenotrichum’un yaprak eksplantlarında kallus indüksiyon oranına 
ait farklı sonuçlar elde edilmiştir. BA’nın tek başına kullanıldığı ortamlarda, eksplantlardan kallus 
indüksiyonunu sağlanmıştır. Eksplantlar 3 mg/L BA (%80) içeren ortamlarda en yüksek kallus 
indüksiyon oranına sahiptir. TDZ’nin farklı konsantrasyonlarda tek başına ilave edildiği MS besi 
ortamlarında, eksplantlardan kallus indüksiyonu sağlanmıştır. Eksplantlar 1 mg/L TDZ (%90) ve 
0.5 mg/L TDZ (%80) içeren ortamlarda en yüksek kallus indüksiyon oranına sahiptir. BA ve KIN’in 
farklı konsantrasyonlarının, NAA ile kombineli olarak kullanıldığı ortamlarda eksplantlardan 
kalluslar elde edilmiştir. KIN içeren ortamlarda en yüksek kallus indüksiyon oranı 2 mg/L KIN + 0.2 
mg/L NAA (%80) içeren ortamda gözlenmiştir. BA içeren ortamlarda en yüksek kallus indüksiyon 
oranına 4 mg/L BA + 0.2 mg/L NAA (%95) içeren MS ortamında kültüre edilen eksplantların sahip 
olduğu görülmüştür.

Sonuç: H. adenotrichum’un yaprak eksplantlarından in vitro ortamda kallus indüksiyonu elde 
edilmesine yönelik yaptığımız bu çalışma ilk olma niteliği taşımaktadır. BA, TDZ, KIN + NAA, 
BA + NAA içeren MS ortamlarında kallus indüksiyonu sağlanmıştır. Kallus oluşturan ortamlar 
beraber değerlendirildiğinde, en yüksek kallus indüksiyon oranına 4 mg/L BA + 0.2 mg/L NAA 
(%95) içeren MS ortamında kültüre edilen eksplantların sahip olduğu görülmüştür. Bu çalışmadan 
elde edilen sonuçlar, bu bitki ile ilgili yapılacak kallus ve hücre süspansiyon kültürleri ile sekonder 
metabolitlerin üretilmesi, indirekt mikroçoğaltım çalışmaları vb. doku kültürü çalışmaları için 
kullanılabilir niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Hypericum adenotrichum, in vitro, kallus, endemik bitki.

Teşekkür: Bu çalışma ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (FBE-09013) tarafından desteklenmiştir.


