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Peganum harmala (Zygophyllaceae) Bitkisinden Kallus Üretimi ve 
Strese Maruz Bırakılan Kalluslarda β-Karbolin Alkaloid
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Amaç: Harmin, harmalin ve harmalol β-karbolin alkaloidlerini içeren Peganum harmala (üzerlik) 
bitkisinin, doku kültüründe elde edilen kalluslarında farklı stres uygulamaları sonucu alkaloid 
miktarındaki değişiklikler araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Bitki materyali Van Başkale mevkisinden toplanmış ve üzerlik bitkisi 
tohumları hormonsuz MS ortamında çimlendirilmiştir. Fidelerden elde edilen hipokotiledon ve 
kotiledon eksplantlarından 2,4-D içeren MS ortamında kallus elde edilmiştir. Kalluslar, soğuk, 
karanlık stresine maruz bırakılmış ve içerisinde ABA(Absisik asit), NAA(Naftalen asetik asit), BAP 
(Benziloamino pürin) bulunan ortamda geliştirilmiştir. Tohumlardan ve stres uygulanan kalluslardan 
ekstraksiyon yapılmıştır. Harmin, harmalin ve harmalol alkaloidleri, izopropil alkol-asetonitril-su-
formik asit çözücüleri ve 1.5 ml/dak akış hızı ile maddelerin kolonlardaki alıkonma zamanına bağlı 
olarak, birbirinden ayrılma prensibine uygun olarak yüksek basınçlı sıvı kromatografide (HPLC) 
kantitatif olarak analiz edilmiştir. 

Bulgular: Peganum harmala tohumları %3-4 oranında alkaloid içermektedir. 2,4-D içeren 
MS ortamında kallus elde edildiğinden, 2,4-D hormon uygulaması kontrol grubu olarak 
değerlendirilmiştir. Kontrol grubuna göre, ABA uygulamasında %2-3 oranında harmalol miktarında 
artış gözlenmiştir. BAP uygulaması harmalol miktarında artışa neden olurken, NAA uygulaması 
önemsenmeyecek düzeyde harmalol miktarında azalmaya neden olmuştur. Harmalin alkaloidi 
ABA, NAA ve BAP uygulamaları ile kontrol grubuna göre düşüş göstermiştir. Soğuk uygulaması 
ile harmalin miktarında artış, karanlık ortamda ise azalış gözlenmiştir. Karanlık ve soğuk ortamlar, 
NAA, BAP uygulamaları ile harmin miktarında önemli ölçüde azalışa neden olurken ABA 
uygulaması ile önemsenmeyecek bir artış meydana gelmiştir. Karanlık uygulaması ile sadece 
harmalol miktarında artış gözlenirken, en yüksek alkaloid miktarı tohumlardan elde edilmiştir.

Sonuç: ABA’nın Peganum harmala’da alkaloid miktarını arttırdığına dair herhangi bir kayda 
rastlanmamıştır. Bununla birlikte farklı bitkilerde sekonder metabolit üretimi ile ilgili kayıtlar 
oldukça sınırlıdır. ABA hücre bölünmesini sınırlayan; fakat başta protein olmak üzere primer ve 
sekonder metabolitlerin sentezini teşvik eden doğal bir hormondur. Bitki strese maruz kaldığı 
zamanlarda, bu duruma karşı koyabilmesi için sekonder ürün üretimini tetiklemektedir. NAA 
bir oksin türevidir. Oksinler kallus üretimi için gerekli iken, sekonder ürün artışı için ortamdan 
uzaklaştırılması gerekmektedir. Ayrıca aşırı soğuk ve sıcak gibi ekstrem koşullar altında, bitki 
savunma mekanizmasını geliştirerek içerdiği metabolitlerin miktarını artırabilmektedir. Kallus 
kültürleri tohumlara göre az miktarda alkaloid üretiyor olsada farklı stres koşulları, elisitörler, etken 
madde sentezini teşvik edici ve gen aktivasyonunu etkileyici mekanizmalar ile ekonomik değeri 
yüksek olan maddeler kitlesel ölçekte laboratuvarda doğal olarak üretilebilir.
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