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Bulgular: Çalışmada üretilen altın nanoparçacıkların optik özelliklerini incelemek için UV-görünür 
bölge spektrofotometresi kullanılmış ve parçacıkların 521,5 nm’de tek bir plasmon dalga boyu 
verdiği saptanmıştır. 

Elde edilen bulgular sentezlenen altın nanoparçacıklarının küresel formda olduğu göstermektedir. 
Sitrat aracılığı ile üretilen altın nanoparçacıkların yüzey yükü, ZetaSizer ile yapılan ölçümler 
sonucunda -34,6 mV olarak belirlenmiştir. Gümüş nanoparçacıkları ise -29,9 mV yüzey yüküne 
sahip olup, 410 nm dalgaboyunda tek bir UV absorbans tepe değerine sahiptir.

Sonuç: Nanoparçacıkların kümeleşmesi ve çökelmesi, biyolojik dokular üzerindeki kullanımlarını 
etkileyen çok önemli bir sorundur. Yapılan çalışma, sentezlenen parçacıkların TEM ve UV sonuçları 
parçacıkların tekil dağılımlı olduğunu göstermektedir. Ag ve Au gibi metal iyonlarının ışığı görünür 
bölgede absorbe etmeleri ve saçmaları, onları tıbbi görüntüleme ve algılama uygulamalarında 
oldukça işlevsel yapmakta ve parçacıkların boyut olarak eş dağılımlı olmasının onların söz konusu 
uygulamalardaki kullanışlılığını arttıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, Metalik nanoparçacık, Morfolojik analiz, UV-görünür bölge 
spektroskopisi, Zeta potansiyeli, TEM, Yüzey ve Boyut analizi.
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Amaç: Bitki doku kültürü teknikleri dünya çapında geniş uygulama alanı bulan önemli biyoteknoloji 
araçlarından birisidir. Bu çalışmanın amacı, bitkilerin ticari çoğaltımında kullanılan doku kültür 
teknikleri derlenerek bir farkındalık oluşturulmasıdır. 

Gereçler ve Yöntemler: Her ne kadar bir çok meyve, sebze ve süs bitkisi türlerinin, bitki doku 
kültürü teknikleri günümüzde ticari olarak uygulanabiliyorsa da; bu çalışmada model bitki olarak 
seçilen Pistacia cinsine giren değişik tür ve çeşitler ile badem üzerine yapılan bitki doku kültürü 
teknikleri üzerinde durulacaktır. 

Bulgular: Yapılan çalışma kapsamında; ağırlıklı olarak mikroçoğaltım teknikleri irdelenmiştir. 
Özellikle organogenezis [(adventif ve aksillar sürgünlerin uyarılması, meristem kültürü, geçici 
daldırma sistemleri (TIS) ve ince hücre tabaka (TCL) teknolojisi)], somatik embriyogenezis ve 
mikroaşılama gibi mikroçoğaltma tekniklerinin bitki biyoteknolojisindeki önemi vurgulanmış ve 
daha önceki çalışmalarımızda tespit ettiğimiz in vitro çoğaltım protokollerinden ayrıntıları olarak 
bahsedilecektir. Çoğaltımlarında yoğun olarak bitki doku kültürü teknikleri kullanılan bir çok 
önemli ticari bitki türlerine ait ürünler halihazırda Amerika, Arjantin, Hindistan, Japonya ve bazı 
Avrupa ülkelerinin pazarlarında tüketiciye sunulmuş durumdadır. 
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Sonuç: Çalışmamızda tarımsal biyoteknoloji kullanılarak bitkisel üretim yapılmasında doku kültür 
tekniklerinin önemi vurgulanırken; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mevcut üretim durumlarını 
gözden geçirilmiştir. Bitki biyoteknolojisi çalışmalarına yeni başlayan ve uzman statüde olan ve 
hatta bitki doku kültürü tekniklerinde deneyimli olan teknik çalışanlar için; ekonomik önemi olan 
bitkilerin gelecekte ticari olarak iyileştirilmesi için yeni fikirler ortaya çıkmasını sağlayabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Bitki hücre, organ ve doku kültürü teknikleri, bitki biyoteknolojisi.
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Amaç: Bu çalışmada, sakız ağacının juvenil eksplantları kullanılarak optimize edilmiş bir in vitro 
mikroçoğaltım protokolü geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bitkisel materyal olarak, hasat edildikten sonra mezokarpı soyularak 
kurutulmuş sakız ağacı tohumları kullanılmıştır. Yüzey sterilizasyonu yapılan tohumların in vitro 
çimlendirilmesiyle elde edilen bitkilerden alınan sürgün uçları eksplant kaynağı olarak kullanıldı. En 
iyi sürgün çoğaltım ortamının belirlenmesi amacıyla; N6-benziladeninin farklı konsantrasyonlarıx 
BA’nın en iyi konsantrasyonunun farklı bitki büyüme düzenleyicileriyle kombinasyonu, farklı 
besi ortamları ve antioksidantların etkileri incelenmiştir. Rejenere edilen sürgünlerin in vitro 
köklendirilmeleri için farklı oksinler ve besi ortamı kuvvetinin etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bulgular:30 gl-1 sukroz, 100 mg l-1 PVP, 1 mg l-1 BA ve 6.5 gl-1 agar içeren Gamborg vitaminli 
MS besi ortamında, 28 günlük kültür periyodundan sonrax kültüre alınan her bir eksplant için 2.7 
adet sürgün (4.18 tomurcuk) meydana gelmiştir. 1 mgl-1 İndole-3-butirik asit (IBA) içeren besi 
ortamında en yüksek köklenme oranı (%92) olarak elde edilmiştir. İn vitro köklendirilmiş bitkilerin 
in vivo koşullara aklimitasyonu başarılı bir şekilde yapılmıştır. Aklimitasyon çalışmasından sonra 
bitkilerin büyüme odasında yaşama oranı %83.33 olarak gerçekleşmiştir. Yine aklimitasyondan 
yaklaşık 4 ay sonra bitkilerdeki yaşama oranı %96 olarak tespit edilmiştir. 

Sonuç: Bu çalışmada tanımlanan in vitro çoğaltım protokolü; sakız verimi iyi olan sakız ağacı 
genotiplerinin hızlı çoğaltılması için kullanılabileceği gibi; sakız ağacının doğal olarak yoğun 
bir şekilde yetiştiği Ege bölgesinde tarım dışı yanlış uygulamalar sonucu meydana gelen hasarlı 
alanların, hızlı bir şekilde yeniden sakız ağacı plantasyonlarına dönüştürülmesi amacıyla da 
kullanılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sakız ağacı, Organogenezis, Doku kültürü.

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK-110T941 nolu proje; Dicle üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinatörlüğünün (DÜBAP-10-ZF-26) nolu proje kapsamında desteklenmiştir.


