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Gereçler ve Yöntemler: Atıksu arıtım tesisinden alınan aktif çamur suyu ve yağlı atık 
çamur örnekleri, tek karbon kaynağı olarak 50mg/L oranında asenaften içeren 50ml’lik steril 
Bushnell Haas Petroleum besiyerine eklenerek çalkalamalı inkübatörde 25 oC’de 7 gün boyunca 
inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresinin sonunda taze besiyerleri hazırlanarak pasajlama 
işlemi gerçekleştirilmiştir. Pasajlama işlemi dört kez tekrarlanarak besiyerinde yalnızca referans 
hidrokarbonları parçalayabilen mikroorganizmaların gelişmesi sağlanmıştır. Son pasajlama 
işleminden sonra mikroorganizmalar saflaştırılarak kültürel ve biyokimyasal tanılanmaları 
yapılmıştır. İzolat ÇB, asenaften biyoparçalama kapasitesinin ölçümü için yeniden taze besiyerine 
ekilmiştir. 4 hafta süren deneme boyunca aralıklarla örnekler alınarak HPLC analizleri yapılmıştır. 
Daha sonra ileri tanılanması için DNA izolasyonu yapılarak sekans analizine yollanmıştır.

Bulgular: Pasajlamalar sonunda saflaştırılan izolat ÇB’nin 4hafta boyunca sürdürülen HPLC 
analizleri, ortamda bulunan asenaften miktarında önemli miktarda düşme olduğunu göstermiştir. 

Sonuç: Yapılan deneme sonucunda izole edilen mikroorganizmaların asenaften biyoparçalama 
kapasiteleri değerlendirilmiştir. İzolat ÇB’nin HPLC sonuçları, 2.haftanın sonunda yaklaşık olarak 
%75 oranında parçalamanın gerçekleştiğini göstermektedir. Kültürel analizler, mikrobiyal yükte 
ki artış ve spektrofotometrik analizler bu sonucu doğrulamaktadır. Deneme boyunca organizma 
eklenmeden bekletilen kontrol erleninde ki düşme de hesaba katılarak; biyoparçalanmanın 
mikroorganizma tarafından gerçekleştirilen miktarın gerçek oranına ulaşılmıştır. Yapılan kültürel, 
morfolojik ve biyokimyasal testlere ilave olarak kesin tanılamayı sağlayan sekans analizi sonucu 
izolat ÇB’nin Arthrobacter sp. olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Asenaften, biyoparçalama, HPLC, aktif çamur, hidrokarbon, PAH

Teşekkür: Bu çalışma 639 no’lu SANTEZ projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.
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Premise of the study: Reliable and reproducible protocols to get healthy and well formed plants 
from nodal and apical explants of the Origanum majorana L. has been developed.

Materials and Methods: Seeds of O. majorana were purchased from Zengarden and surface-
sterilized by immersion in 70% (v/v) ethanol for 4 min and 6 min in 10 % (v/v) Domestos ® 
(sodium hypochlorite at 5 % v/v), then rinsed thrice with sterile distilled water to remove all traces 
of sterilant. The sterilised seeds were then inoculated onto Murashige & Skoog (1962) basal medium 
for germination. Shoot apex and single node explants excised from 60-day-old aseptic seedlings 
were cultured on MS media supplemented with 6-benzylaminopurine (BAP) (0.0, 1.0, 2.0 or 3.0 
mg L-1) and naphthaleneacetic acid (NAA) (0.0, 0.1, 0.3 or 0.5 mg L-1) combinations, 3% sucrose 
and 0.7% agar. A part of the newly formed shoots that demonstrated a good development of leafs 
were transferred to rooting medium containing different concentration of NAA and IBA (0,5-1 mg 
L-1). Cultures were incubated at 25±1°C under 16 hr photoperiod of 3000-lux light intensity. After 
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2 weeks, the rooted plants were acclimatized and planted in a potting mixture of sterilized garden 
soil and forest humus (1: 1) in plastic cups, hardened in a mist chamber (50% relative humidity) for 
2 weeks before transfer to a green house.

Results and Discussion: The highest level of proliferation was obtained when shoot apices 
were cultured on Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with 1.0 mg L–1 BAP, 0,1 
mg L–1 NAA, 3% sucrose, and 0.7% agar. The highest rooting percentage was obtained when 
adventitious buds were cultured on MS medium supplemented with 1 mg L–1 IBA, 3% sucrose, and 
0.7% agar. These in vitro-raised plants grew normally in greenhouse and natural habitat without 
showing any morphological variation.

Key words: Origanum majorana, micropropagation, plant tissue culture, MS, IBA, NAA, BAP.
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Amaç: Bu çalışmada nesli tehlike altında olan Geraniaceae familyasına ait Erodium somanum 
(H. Peşmen)’un in vitro koşullarda mikroçoğaltımı çalışılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Yüzey sterilizasyonu yapılan tohumların Murashige ve Skoog (1962) ortamında 
çimlendirmesi ile elde edilen bitkiciklere ait sürgün ucu ve petiol eksplantları mikroçoğaltım 
çalışmalarında kullanılmıştır. Sürgün rejenerasyonu için farklı sitokinin; 6-Benzil amino pürin 
(BAP), Kinetin (KIN) ve oksin; İndol-3-butirik asit (IBA), İndol-3-asetik asit (IAA) ve Naftalen 
asetik asit (NAA) konsantrasyonlarda bitki büyüme düzenleyicileri içeren MS ortamları 
kullanılmıştır. Elde edilen sürgünler farklı konsantrasyonlarda oksin (IBA ve NAA) içeren MS 
ortamlarda köklendirmeye alınmışlardır.

Bulgular: Uygulanan sterilizasyon işlemi ardından çimlendirmeye alınan tohumlarda çimlenme 
oranı % 70 olarak belirlenmiştir. En iyi sürgün gelişimi sürgün ucu eksplantında 2mg/l IBA ve 
1mg/l IAA içeren MS ortamında belirlenmiştir. Elde edilen sürgünlerdeki en iyi kök gelişimi 0,5 
mg/l IBA içeren MS ortamda olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endemik, Erodium somanum (H. Peşmen), in vitro çoğaltım, Murashige ve 
Skoog ortamı, BAP, IBA, NAA, KIN.


