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Türünün Sürgün Kültürü İle Mikroçoğaltımı
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Amaç: Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde doğal olarak yetişen Vaccinium türlerinin 
(Vaccinium arctostaphylos, Vaccinium myrtillus ve Vaccinium uliginosum) doku kültürü yöntemleri 
kullanılarak etkili bir mikroçoğaltma metodunun geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Vaccinium sürgünleri Mayıs-Haziran aylarında Trabzon’un Sis Dağı ve 
Çaykara’nın Demirkapı mevkiinden toplandı. Sürgünlerden nod segmentleri tomurcukları ile 
birlikte kesildi ve 1 saat musluk suyunda yıkandı. Daha sonra yüzey sterilizasyonu için 1 dakika 
%70 etanol ve ardından da 15 dakika %3’lük sodyum hipoklorit (NaOCl) ile muamele edildi. Son 
olarak 5’er dakika 3 tekrar olacak şekilde steril saf sudan geçirildi. İçerisinde %2 mg/L sukroz, %0.8 
mg/L agar, ilave edilen odunsu bitkilerin doku kültürleri için kullanılan MCCOWN besi ortamı 
temel besi ortamı olarak kullanıldı. Zeatinin ve indol-3-bütirik asit’in tek kombinasyonunun (1.0/0.1 
mg/L Zeatin/IBA) farklı büyüme ortamlarında McCOWN odunsu bitkiler büyüme ortamı (WPM), 
Murashige&Skoog (MS) ve Anderson Rhododendron (AN) besi ortamları), sürgün oluşumuna etkisi 
araştırıldı. Değişen zeatin ve TDZ derişimlerinin (0,5, 1,0 ve 2,0 mg/L) sabit IBA (0,1 mg/L) ve sabit 
büyüme ortamında (WPM) sürgün oluşumuna ve gelişimine etkisine bakıldı ve yine değişen IBA 
konsantrasyonlarında (0,5, 1,0 2,0 ve 4,0 mg/L) aynı besi ortamında (WPM) elde edilen sürgünlerin 
köklendirme oranları tespit edildi. Ortamların pH’ları 121 ˚C’de 1.1 atm basınça altında 15 dk 
steril edilmeden önce 5.5’e ayarlandı. Ekimi yapılan kültürler 24±2 ˚C’ de 16/8 fotoperiyot iklim 
dolaplarında saklandı. Altkültür süresi 6 hafta olarak belirlendi. Kültürlerin rejenerasyon yetenekleri 
eksplant başına oluşan sürgün boyu uzaması ve sürgün sayısı değerleri belirlendi. Elde edilen verimli 
sürgünlerde köklendirme çalışmaları yapıldı ve kök oluşum yüzdeleri belirlendi.

Bulgular: Sürgün oluşturma çalışmaları sonrasında 3 farklı Vaccinium türünden en fazla sürgün 
oluşumu ve en uzun sürgün boyu değerleri Vaccinium arctostaphylos türünün WPM besi 
ortamından elde edildi. Diğer 2 türün sürgün oluşum oranları V. arctostaphylos’a göre daha yavaş, 
sürgün boylarının da daha kısa olduğu gözlendi. Sürgün geliştirme çalışmalarında ise yine V. 
arctostaphylos türünün diğer türlere göre sürgün gelişiminin daha hızlı ve yüksek olduğu belirlendi. 
V. uliginosum türü diğer türlerden daha fazla sürgün vermesine rağmen sürgünlerin zayıf gelişmesi 
bu türün köklendirme çalışmalarında zorluklar oluşturmaktadır. Köklendirme çalışmalarında ise 
en yüksek kök verimi yine V. arctostaphylos türünden elde edildi. V. myrtillus ve V. Uliginosum 
türlerinde ise kök oluşum oranları daha yavaş ve daha düşüktür.

Sonuç: 16/8 fotoperiyot uygulaması yapılan çalışmaların 6. haftası sonunda en yüksek sürgün 
oluşumu %72 ve 10-15 mm boy uzunluğu ile WPM besi ortamındaki V. arctostaphylos türünden elde 
edildi. En yüksek kardeşlenme sayısı 10,1 kat ile 2,0 mg/L zeatin içeren ortamdaki V. arctostaphylos 
türünden elde edildi. Sürgün boyu uzunluğu ise yine aynı türün 1,0 mg/L zeatin içeren ortamında 
51 mm olarak hesaplandı. Diğer 2 türde denemeye tabi tutulan tüm bu değerler daha düşük ve 
gelişmelerinin bu türe göre daha yavaş olduğu tespit edildi. 8 hafta boyunca yürütülen köklendirme 
çalışmalarında ise en yüksek köklenme oranı 0,5 mg/L IBA içeren WPM ortamında %92 ile V. 
arctostaphylos türünden elde edildi. 
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Amaç: Actinomadura,Micromonospora, Nocardia ve Streptomyces izolatlarının taksonomik 
yerlerinin 16S rRNA, rpoB ve gyrB gen bölgesi dizi analizleriyle belirlenmesi hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Üç Actinomadura, yedi Micromonospora, sekiz Nocardia ve on yedi 
Streptomyces olmak üzere toplam otuzbeş aktinomiset izolatının ve DSMZ’den temin edilen tip 
örneklerinin DNA izolasyonu Pitcher ve ark., (1989) “GuanidinThiosiyanat DNA izolasyon” 
metodu modifiye edilerek gerçekleştirilmiştir. 16S gen bölgesi 27f ve 1525r primerleriyle çoğaltılıp, 
16S rRNA dizi analizi 27f, 800r, MG3f, MG5f, 1525r, 1115r, 1492r primerleriyle karşılaştırmalı 
olarak yapılmıştır. 300 nt’lik rpoB gen bölgesi MF ve MR primeri, 524 nt’lik gyrB gen bölgesi 
NocgyrBf ve NocgyrBr primeriyle çoğaltılıp, yine aynı primerlerle ilgili gen bölgelerini dizileri 
elde edilmiştir. NCBI, DDBJ ve EMBL gibi gen bankalarından elde edilen 16S rRNA, rpoB ve gyrB 
gen dizileri ile izolatların ve DSMZ kültür koleksiyonundan elde edilen tip örneklerinin dizileri 
Mega ve PHYLIP programlarında Neighbour-joining, Maximum-parsimony algoritmalarıyla 
analiz edilerek filogenetik dendrogramları oluşturulmuştur. 

Bulgular: Toplam otuz beş izolatın 16S rRNA gen bölgesi dizileri en yakın tip örnekleriyle 
karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmada tüm Nocardia izolatları ve on beş Streptomyces izolatının tip 
örnekleriyle 16S rRNA gen bölgesi % 99,5-100 benzerlik göstermesi ve tip örnekleriyle benzer 
morfolojiye sahip olması sebebiyle rpoB ve gyrB gen bölgesi çalışılmasına dahil edilememiştir. 
16S rRNA, protein kodlayan iki gen olan rpoB ve gyrB gen bölgesi dizi analizleriyle oluşturulan 
filogenetik ağaçlarda üç Actinomadura (M23, MD49), yedi Micromonospora (M24, M25, EL055, 
G11, G12, G16, G36) ve iki Streptomyces (MD16, MD40) izolatının en yakın tip örneklerinden 
yüksek bootstrap değerleriyle ayrılmalarıyla taksonomik statüleri belirlenmiştir. Tip türlerinden 
farklı olduğu düşünülen on bir izolatın 16S rRNA gen bölgesi dizisi, Micromonospora cinsine ait 
bir izolatın ve Actinomadura cinsine ait iki izolatın gyrB gen bölgesi dizisi NCBI ve EMBL gibi 
gen bankalarına depozit edilmiştir. Bu çalışma Actinomadura cinsine ait gyrB gen bölgesi dizisi gen 
bankasına depozit edilmesiyle bir ilktir (JQ319632, JQ319633). 

Sonuç: Bu çalışmanın sonucuna göre, 16S rRNA gen bölgesi verileri özellikle Micromonospora 
cinsi için tür seviyesinde ayrım yapmada tek başına yeterli değildir ve elde edilen verilerin farklı 
gen bölgeleriyle desteklenmesi gerektiği açıktır. Özellikle rpoB gen bölgesi dizilerinden elde 
edilen filogenetik ağaçların yapısı 16S rRNA gen bölgesi dizisinden elde edilenle uyumlu olmasına 
rağmen, Micromonospora izolatlarını sınıflandırmak için kullanılan gyrB gen bölgesinin nükleotit 
dizisine dayalı metodun kullanılan diğer gen bölgelerinden daha ayırt edici olduğu sonucuna 


