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Doku Kültürü Yöntemiyle Cycas revoluta, Araucaria heterophylla ve 
Odontoglossum grande Türlerinin Mikroçoğaltımı

Hatice Demiray, Aylin Dereboylu, Işın Yazıcı, Serdar Şenol, Ademi Pirhan, Simay Bildik
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir
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Amaç: Botanik Bahçesinde bulunan tersiyerden günümüze gelmiş, ender türlerden olan ve 
ekonomik öneme sahip Cycas revoluta (Yalancı palmiye), bahçemizde ticari öneme sahip ve 
normal invivo çimlendirme çalışmalarıyla çok düşük oranda üretebildiğimiz Odontoglossum 
grande (Kaplan orkidesi) ve değerli bir tür olan Araucaria heterophylla (Maymun ağacı) türlerinin 
mikroçoğaltımları gerçekleştirilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi’nden toplanan 
Cycas revoluta (Yalancı palmiye), Odontoglossum grande (Kaplan orkidesi), Araucaria 
heterophylla (Maymun ağacı)’ından alınan tohum, çiçek tomurcuğu ve ortotrofik sürgün örnekleri 
oluşturmaktadır. Toplanan örnekler laboratuvara getirilerek, yüzey sterilizasyonundan geçirilmiştir. 
Cycas revoluta’nın tohumlarından steril ortamda çıkarılan zigotik embiryo eksplantları için Schenk 
ve Hildebrandt (SH) (1972) ve Litz (2005) ortamları denenmiştir. Odontoglossum grande ‘nin çiçek 
tomurcukları sıvı ve katı ortamda fungal kitosan ve hindistan cevizi sütü katkılı Vacin ve Went 
(VW) (1949) ortamda gelişime bırakılmıştır. Araucaria heterophylla için ise ortotrofik sürgünden 
nodal sürgün uyarımı ½ MS (1962) ortamında ve aktif kömür ilavesi ile gerçekleştirilerek, daha 
sonra elde edilen aksillar sürgünler IBA (1mg) köklendirme ortamına aktarılmıştır. 

Bulgular: Cycas revoluta zigotik embriyoları için en iyi ortam 10 µM 2,4-D ve 4.5 µM Kn içeren 
ortamdır. Bu ortamda hem zigotik embiryolar sağlıklı bir şekilde çimlenmiş, hem de megagametofit 
yeşil renkli kallus gelişimi göstermiştir. Araucaria heterophylla’de aksillar tomurcuk gelişiminin 
bitkiden eksplant alındığı ay ile yakından ilgili olduğu gözlenmektedir. Ocak ayında alınan gövde 
segmentlerinden diğer aylardan alınanlardan daha sağlıklı ve çabuk bir şekilde büyüdüğü ve 
daha fazla sayıda aksillar tomurcuk verdiği gözlenmiştir. Farklı Araucaria türleriyle yapılan bir 
çalışmada da benzer sonuçların elde edildiği görülmektedir (Burrows ve ark., 1988). Uzak doğunun 
değerli bir orkide türü olan Odontoglossum grande’de (Kaplan orkidesi) Lindl. hindistan cevizi 
sütü ile birlikte Kitosan uygulamasının ortamda hormon gibi davranarak orkide meristematik 
tomurcuklarının hızlı ve sağlıklı büyümesini uyardığı saptanmıştır. Genellikle Şubat ayı başında 
çiçek tomurcuklarını gösteren bitkiden bu ayda eksplant olarak alınan tomurcukların çok sayıda 
bitkiciğe dönüştüğü gözlenmektedir. Böylece oldukça zor ve yavaş gerçekleşen orkide üretimine 
pratik ve 2 ay gibi oldukça kısa bir sürede çözüm bulunmaktadır.

Sonuç: Botanik Bahçesinde bulunan tropikal ve yok olma tehlikesindeki bu türlere ait bugüne kadar 
mikropropagasyon çalışması görülmemektedir ve bu çalışma bir ilki oluşturmaktadır. Çalışma 
sonucunda her ü türde de başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cycas revoluta, Odontoglossum grande, Araucaria heterophylla, 
mikropropagasyon.
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Amaç: Bu çalışma Anacardiaceae familyasına ait bir bitki olan P.terebinthus bitkisinin meyve 
perikarpının fitokimyasal içeriği, antimikrobiyal aktivitesi, antioksidan ve bitkinin DNA koroyucu 
aktivitesi üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada kullanılan P.terebinthus bitkisinin meyve perikarpı Gaziantep 
Üniversitesi kampüsünden toplandı. Toprak üstü kısmında bulunan meyve kabuğu gölgede 
kurutulup, öğütülerek toz haline getirildi. Tartım işlemi yapıldıktan sonra soxhlet cihazıyla metanol 
ekstraktı çıkarıldı. Daha sonra evaporasyon ile metanol uzaklaştırıldı. Ekstrakt, su ve kloroform 
yardımıyla polar ve nonpolar bileşenlerine ayrıştırılıp, liyofilizatör yardımıyla toz haline getirildi. 
Fitokimyasal içerikleri HPLC-DAD ile belirlendi. Antimikrobiyal aktivite tespitinde ise minimum 
inhibisyon konsantrasyonu (MİK) testi uygulandı. Özütlerin MİK değerlerinin belirlenebilmesi için 
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute)tarafından önerilen sıvı mikrodilüsyon yöntemi 
kullanıldı. Antimikrobiyal aktivite testinde 7 bakteri türü ve 1 maya türü kullanıldı. Antioksidan 
aktivite Rel Assay Total Antioksidan Kit Yöntemiyle çalışıldı. DNA koruyucu aktivite pBR322 
plasmid DNA’sının ultraviyole ışınları ve hidrojen peroksit varlığında korunabilmesi esasına dayalı 
olarak gerçekleştirildi. 

Bulgular: : P.terebinthus bitkisinin meyve perikarpının antimikrobiyal aktivitesi özütün farklı 
konsantrasyonlarda gösterdikleri etkiyle belirlenmiştir. Meyve perikarpında HPLC_DAD ile yapılan 
analizde gallik asit, proto-kateşik asit, p-hidroksibenzoik asit, vanilik asit ve sirinjik asit tespit 
edilmiştir. Rel Assay Total Antioksidan Kit ile perikarpın TAS ve TOS sonuçları elde edilmiştir. 
DNA koruyucu aktivitenin belirlenmesi farklı konsantrasyonlarda hazırlanan özütün içerisindeki 
pBR322 plasmid DNA’sının hidrojen peroksit ve ultraviyole ışınlara maruz bırakılmasıyla 
ekstraktın koruyucu aktivitesinin olduğu gözlemlenmiştir. 

Sonuç: Bitkinin meyve perikarpında en iyi bakteriosit etkiyi Staphylococcus aureus ATCC 29213 
suşunda göstermiştir. HPLC-DAD analizinde en baskın fenolik bileşik p-hidroksibenzoik asit 
olarak tespit edilmiştir. Bitkinin meyve perikarpında TAS sonucu % 99.212 bulunurken, TOS 


