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Kapsaisin Üretimi Üzerine Metil Jasmonat’ın Etkisi
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Amaç: Bu çalışmada Capsicum annuum L. biber tohumlarına ait hücre süspansiyon kültüründe, 
kapsaisin üretimi üzerine tutuklama işleminin ve farklı konsantrasyonlarda metil jasmonat 
uygulamasının farklı zamanlardaki etkileri incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: İn vitro koşullarda çimlendirilmiş biber fidelerinin hipokotil 
eksplantlarından kallus elde edilmiştir ve kalluslardan hücre süspansiyonları oluşturulmuştur. 
Hücre süspansiyonlarından kalsiyum aljinat ile tutuklanmış hücre süspansiyon kültürleri ve 
tutuklama işlemi yapılmayan serbest hücre süspansiyon kültürleri elde edilmiştir. Hem serbest 
hem de tutuklanmış hücre süspansiyonlarına, metil jasmonat (0,04-0,1 µM/ml) uygulanmıştır 
ve metil jasmonat uygulanmayan kontrol grupları oluşturulmuştur. Etil asetat ile ekstraksiyon 
yapılarak serbest hücrelerdeki, tutuklanmış hücrelerdeki ve bunların süzüntülerindeki kapsaisin 
konsantrasyonları HPLC cihazında belirlenmiştir. 

Bulgular: Çalışmada metil jasmonat, kültür ortamına 0.04, 0.06, 0.08 ve 0,1 µM/ml olacak şekilde 
ilave edilmiştir. Serbest hücrelerde etkin uyarım konsantrasyonu ve zamanı sırasıyla 0,06 µM/
ml metil jasmonat ve 14. gün olarak bulunmuştur. Serbest hücrelerde uygulanan metil jasmonat 
konsantrasyonları 12. günde etkili olmazken, 0,06-0,08 µM/ml uygulama konsantrasyonlarında 
süzüntüye geçen kapsaisin miktarının fazla olması toplam serbest hücreler üzerine metil jasmonatın 
etkisi üzerine belirleyici olmuştur.

Tutuklanmış hücrelerde ise etkin uyarım konsantrasyonu ve zamanı sırasıyla 0,06 µM/ml metil 
jasmonat ve 14. gündür. Bu uygulama konsantrasyonu tüm uyarım günlerinde kapsaisin miktarında 
en fazla artışa neden olmuştur. Tutuklanmış hücrelerde 0,06 µM/ml’den daha az veya daha fazla 
uygulama konsantrasyonları 10. ve 14. günde kapsaisin miktarını etkilememiştir veya kapsaisinin 
azalmasına neden olmuştur. Çalışmada en fazla kapsaisin miktarı hem serbest hücrelerde hem 
de tutuklanmış hücrelerde 14. günde 0,06 µM/ml metil jasmonat uygulama konsantrasyonunda 
belirlenmiştir. Çalışmada serbest hücrelerde belirlenen kapsaisin miktarı kontrole göre 1,9 kat daha 
fazladır. Tutuklanmış hücrelerde belirlenen kapsaisin miktarı kontrole göre 1,4 kat daha fazladır. 

Sonuç: Tutuklama işleminin kapsaisin birikimi üzerine artırıcı etki yaptığı belirlenmiştir. 
Tutuklanmış hücrelerdeki kapsaisin miktarı, kontrol gruplarında ve metil jasmonat uygulaması 
yapılan örneklerde, serbest hücrelere göre daha yüksek bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kapsaisin, metil jasmonat, tutuklama, Capsicum annuum L., bitki doku 
kültürü, Solanaceae


