
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

814

PC–146

Catharanthus Roseus Bitkisinin In Vıtro Biyokütle Değişimi Üzerine 
Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkileri

Nergis KAYA1, Cüneyt AKI2

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı,17020 
Çanakkal 2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 

Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı 17020 Çanakkale 
nergiskaya88@hotmail.com

Amaç: Yapılan araştırmada, çeşitli kanser türlerinde kullanılan vinblastin ve vinkristin 
metabolitlerinin en önemli kaynağı olan Catharanthus roseus (L.) G. Don bitki türünden in 
vitro şartlarda kallus oluşumu ve bu biyokütle üzerinde farklı bitki büyüme düzenleyicisi 
konsantrasyonlarının etkileri araştırılmıştır. Hücre süspansiyon kültürü oluşturmadaki ilk aşama 
olan kallus biyokütle eldesi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Biyokütle artışı açısından en 
uygun bitki büyüme düzenleyici konsantrasyonları belirlenmiştir. Bu temelden yola çıkarak in vitro 
koşullarda sekonder metabolit üretim düzeyini arttıracak işlemlere yardımcı olunabilecektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Catharanthus roseus türüne ait olan tohumlar in vivo olarak yetiştirilerek, 
12 haftalık sağlıklı fidelerden alınan yaprak eksplantları kallus elde etmek amacı ile 5 mg/L NAA+2 
mg/L BAP, 8 mg/L NAA+2 mg/L BAP, 10 mg/L NAA+2 mg/L BAP içeren MS ortamlarına 
alınmışlardır. Petriler, daha sonra 16/8 fotoperiyoda ve 25±2 ̊ C ve 28.080 lüks floresan ışık şiddetine 
ayarlanmış bitki yetiştirme odasına yerleştirilmiştir. Birinci alt kültürden itibaren Catharanthus 
roseus türünün biyokütle değişimini saptayabilmek için canlı kütle dört haftada bir kere olmak 
üzere altı defa alt kültüre alınarak hassas terazide laminar flow içerisinde ölçülmüş ve altıncı alt 
kültüre kadar izlenerek gerekli değerlendirmeler istatistiki olarak yapılmıştır. 

Bulgular: Biyokütle üzerinde farklı bitki büyüme düzenleyicilerinin etkilerinin araştırıldığı 
deneme sonuçlarına göre altı ay sonunda biyokütle artışının en fazla olduğu uygulama grubunun 5 
mg/L NAA+2 mg/L BAP içeren ortamlar olduğu saptanmıştır. 10 mg/L NAA+2 mg/L BAP içeren 
uygulama grubunda biyokütle artışının birinci gruba nazaran daha düşük olduğu, 8 mg/L NAA+2 
mg/L BAP uygulama grubunda ise biyokütle artışının diğer iki gruba nazaran çok düşük olduğu 
saptanmıştır. Ayrıca 10mg/L NAA+2 mg/L BAP içeren ortamda daha yumuşak, kırılgan yapıda ve 
açık renkli kallus oluşumu gözlenmiştir. Catharanthus roseus türünde hücre süspansiyon kültürü 
oluşturmadaki ilk aşama olan kallus biyokütle eldesi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Sonuç: Elde edilen sağlıklı kallus biyokütlesinin NAA, BAP gibi bitki büyüme düzenleyicilerinin 
farklı konsantrasyonlarına bağlı olarak değişimler gösterdiği ortaya konmuştur. Belirli sürelerde 
yapılmayan uzun vadeli altkültürleme ile canlı kallus biyokütlesinde kayıplar yaşandığı anlaşılmıştır. 
Tamamlanan araştırma ile ileride gerçekleştirilmesi planlanan hücre süspansiyon kültürleri ve 
sekonder metabolitlerin eldesi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunulacaktır. 
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