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Bu araştırmada, çok yıllık önemli bir yem bitkisi olan korungada (Onobrychis sativa Lam.) 
adventif sürgün rejenerasyonu, Agrobacterium tumefaciens ile gen aktarımı ve böceklere 
dayanıklı transgenik bitkilerin elde edilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 
 
Adventif sürgün rejenerasyonun optimizasyonu ile ilgili çalışmalarda eksplant olarak yaprakçık, 
yaprak sapı, hipokotil ve kotiledon kullanılmıştır. En yüksek sürgün rejenerasyonu, 4 mg/l 6-
benzilaminopurin (BAP) ve 0.5 mg/l α–naftalenasetik asit (NAA) içeren MS (Murashige and 
Skoog,1962)  besin ortamında yaprakçık eksplantından elde edilmiştir.  
 
Korungaya gen aktarımını optimize etmek için hipokotil, kotiledon, yaprakçık ve yaprak sapı 
eksplantları, in vitro’da gelişen bitkiciklerden izole edilerek, neomisin fosfotransferaz (NPT-II) 
ve β-glukuronidaz (GUS) genlerini taşıyan GV2260 p35S GUS-INT Agrobacterium 
tumefaciens hattı ile inoküle edilmiştir. 1:50 oranında seyreltilmiş A. tumefaciens hattı ile yarım 
saat inoküle edilen yaprak eksplantlarından, 48 saatlik ko-kültüvasyon süresinde transgenik 
adayı GUS pozitif bitkicikler elde edilmiştir. Hem inokülasyon hem ko-kültüvasyon ortamına 
100 µM asetosringon eklenmiştir. GUS pozitif bitkiler dış koşullara alıştırılmış ve bu bitkilerde 
NPT-II ve GUS genlerinin varlığı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile doğrulanmıştır. 
Transgenik bitkilerden elde edilen tohumlar çimlendirilerek transgenik T1 bitkilerinin 
seleksiyonu yapılmıştır. 
 
Bitkilerde böceklere dayanıklılığı kodlayan cry genleri (cry1Ac, cry1Ab, cry2A, cry1C ve 
cry1Ba/cry1Ia hibrit geni SN19) taşıyan A. tumefaciens hatları ile yapılan gen aktarım 
çalışmaları sonucunda ise kanamisin antibiyotiğine dayanıklı sürgünler elde edilmiştir. Bu 
sürgünler MS besin ortamında köklendirilerek  iklim dolabına alınmıştır. İki ay sonra,  farklı cry 
genlerini taşıyan toplam 37 adet böceklere dayanıklı olduğu beklenen transgenik korunga bitkisi 
NPT-II genine yönelik PCR çalışması ile belirlenmiştir.   
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Anahtar Kelimeler: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis,  korunga (Onobrychis 
sativa Lam.), gen aktarımı, transgenik bitkiler,  cry genleri 
 
 
 



 ii 

ABSTRACT 

 
Ph.D. Thesis 

 
PRODUCTION OF INSECT-RESISTANT TRANSGENIC SAINFOIN  

(Onobrychis sativa Lam.) PLANTS 
 

Satı ÇÖÇÜ 
 

Ankara University 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Field Crops 
 

Supervisor: Prof. Dr. Cengiz SANCAK 
 

In this thesis, the studies related to adventitious shoot regeneration, gene transformation via 
Agrobacterium tumefaciens and obtaining insect resistant transgenic plants in sainfoin, which is  
an important perennial forage legumes, have been carried out.  
 
In adventitious shoot regeneration studies leaflets, petioles, hypocotyls and cotyledons were 
used as explants. The highest adventitious shoot regeneration was obtained from leaflet explants 
on MS medium containing 4 mg/l 6-benzylaminopurine (BAP) and 0.5 mg/l α–
naphthaleneacetic acid (NAA).  
 
For optimization of methods, in vitro grown hypocotyl, cotyledon, leaflet and petiole explants 
were inoculated with Agrobacterium tumefaciens strain GV2260 (p35SGUS-INT) harbouring 
neomycin phosphotransferase (NPT-II) and β-glucuronidase (GUS) gene. GUS positive 
plantlets were obtained from the leaf explants which were inoculated with 1:50 dilution of A. 
tumefaciens for 30 min and 48 h co-cultivation period. 100 µM acetosyringone was added both 
inoculation and co-cultivation medium. The GUS positive plantlets were successfully 
acclimatized and existence of NPT-II and GUS genes for these plants were confirmed by 
Polymerase Chain Reaction (PCR).  Transgenic T1 plants were selected by germinating the 
seeds. 
 
Furthermore, kanamycin resistant shoots were obtained as the result of the transformation 
studies via A. tumefaciens strains harbouring cry (cry1Ac, cry1Ab, cry2A, cry1C and 
cry1Ba/cry1Ia hybrid SN19) genes which encode insect resistance. These shoots were rooted 
and transferred to growth cabinet. After 2 months, total 37 transgenic sainfoin plants  which are 
expected to be resistant against insects were confirmed using NPT-II primers by PCR analysis. 
 
 
January 2008,  97 pages 
 
Key Words: Agrobacterium tumefacies, Bacillus thuringiensis, sainfoin (Onobrychis sativa 
Lam.), gene transformation, transgenic plants, cry genes. 
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1.  GİRİŞ 

 

Bugün dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de hızlı nüfus artışının 

meydana getirdiği en önemli sorun yetersiz ve dengesiz beslenmedir. Dengeli beslenme 

karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral maddeleri düzenli ve yeterli miktarda 

tüketmekle mümkündür. Ancak ülkemiz insanının ana besin kaynağını karbonhidratlar 

oluşturmakta ve özellikle hayvansal proteinlerin tüketimi gelişmiş ülkelerin çok 

gerisinde kalmaktadır. Bunun nedeni ise ülkemizde hayvansal besin üretiminin yetersiz 

olmasıdır. Hayvancılıkta istenen hedeflere ulaşmak için hayvanlara yeterli miktarda ve 

kalitede yem sağlanması gerekmektedir. Bu da hayvan beslenmesinde çok önemli bir 

yere sahip olan meralarımızın uygun yöntemlerle ıslahı ve tarla tarımı içerisinde yem 

bitkilerine ayrılan alanın artırılması ile mümkün olacaktır. Yem bitkilerinin 

geliştirilmesi çalışmalarında özellikle üzerinde durulması gereken bitkilerden bir tanesi 

korungadır.  

 

Korunga çok eski yıllardan bu yana tarımı yapılan bir baklagil yem bitkidir. Korunga 

türleri Baltık Denizi’nden, Akdeniz, Ön Asya ve Sibirya’ya kadar olan geniş bir alanda 

doğal yayılım göstermektedir (Açıkgöz 2001). Bu bitkinin yayılma alanı içerisinde yer 

alan Türkiye’de 52 adet türü bulunmakta ve bunların da 27 tanesi endemiktir (Aktoklu 

1995). Geniş bir yayılış alanı gösteren korunganın dünyada ve Türkiye’de en fazla 

kültürü yapılan türü ise Onobrychis viciifolia Scop. = Onobrychis sativa Lam.’dır. 

 

Korunga çok önemli tarımsal özellikleri ile yem bitkilerinin kralı olarak tanınmaktadır.   

Yoncanın yetişemediği kıraç, zayıf, çakıllı, kireçli topraklarda yetiştirilebilir ve tuza 

dayanımı yüksektir (Elçi 2005). İlk fide döneminde soğuğa fazla dayanıklı değildir 

ancak daha sonraki dönemlerde soğuğa oldukça dayanıklıdır (Serin ve Tan 2001).  

Kurak şartlarda diğer baklagil yem bitkilerine göre daha verimlidir ve suyun problem 

olduğu birçok iklim ve toprak şartlarında yetişebildiği için ekim nöbeti planlamasında 

önemli bir yere sahiptir. 

  

Korunganın besleme değeri yüksek olup, yemi azotsuz öz maddeler, ham yağ ve ham 

protein bakımından zengindir. Hazmolmayı olumsuz yönde etkileyen lignin maddesi 
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korunga otunda yoncadan daha azdır (Serin ve Tan 2001).  Çizelge 1.1’de farklı gelişme 

dönemlerinde korunganın ham protein, ham yağ, ham selüloz ve nitrojensiz öz madde 

oranları görülmektedir. Ayrıca dokularında bulunan tanin maddesinden dolayı yoncada 

görülen hayvanları şişirme özelliği korungada görülmemektedir (Açıkgöz 2001). 

Dolayısıyla korunga saf ve karışım halinde kıraç şartlarda, yapay mera karışımlarında 

kullanılabilir. Bu bitkinin otlatma bakımından diğer önemli bir özelliği de ilkbaharda 

erken gelişmeye başlamasıdır. Böylece diğer bitkiler gelişmeye başlamadan hayvanlara 

yem sağlayabilmektedir. 

 

Çizelge 1.1 Farklı gelişme dönemlerinde korunganın kimyasal kompozisyonu 
               (Açıkgöz 2001) 
 

Biçim Devresi Ham Protein 

(%) 

Ham Yağ 

(%) 

Ham Selüloz 

(%) 

N-siz Öz Madde 

(%) 

Çiçeklenme Öncesi 21.2 2.1 22.3 44.7 

Çiçeklenme Başlangıcı 18.9 3.2 29.8 42.6 

Tam Çiçeklenme 17.3 3.0 33.7 41.0 

 

 

Korunga arıcılık ve bal üretiminde önemli bir bitkidir. Korunganın gösterişli 

çiçeklerinde bol miktarda bal özü (nektar) bulunmaktadır.   

 

Korunga bitkisi hayvanlara iyi bir yem kaynağı olması yanında toprakların ıslahı 

açısından da büyük önem taşımaktadır. Kökleri çok kuvvetli olduğu için derinlere doğru 

işleyerek anakayayı parçalar ve toprak oluşumunu hızlandırır. Derinlere giden kökleri 

ile toprağı havalandırır ve besin elementlerini kullanır. Köklerinin katyon değişim 

kapasitesi yüksek olduğundan verimsiz topraklarda rahatlıkla yetiştirilebilir.  Bunun 

yanında bir baklagil yem bitkisi olması nedeniyle simbiyotik fiksasyonla havanın 

serbest azotunu bağlayarak toprağın azotça zenginleşmesini sağlar (Serin ve Tan 2001). 

Ülkemizde engebeli topoğrafik alanlardan oluşmuş milyonlarca hektar mera arazisi, ağır 

ve zamansız kullanma sonucu bitki örtüsünün önemli bir kısmını yitirmiş ve erozyona 

açık durumdadır. Korunga, kuvvetli gelişen kök sistemi sayesinde bu alanlarda güvenle 

kullanılabilir. 
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Son yıllarda, ülkemiz açısından çok değerli olan bu bitkinin tarımında bitki sıklığının 

azalmasından doğan bir takım sorunlarla karşılaşılmıştır. Bunun sonucunda ot 

veriminde önemli düşüşler görülmüştür. Bu seyrekleşmenin nedeni ise bitkinin 

köklerinde galeriler açarak beslenen ve bitkinin ölümüne neden olan Bembecia 

scopigera (Takım: Lepidoptera) ve Sphenoptera carceli (Takım: Coleoptera) isimli 

böcek türleridir (Şekil 1.1). Bu böceklerden Sphenoptera carceli ilk olarak 1952 yılında,  

Bembecia scopigera ise 1958 yılında Eskişehir’de görülmüştür.  Daha sonra Orta 

Anadolu’da benzer böcek zararları ortaya çıkmıştır  (Elçi vd. 2000). Uzun ömürlü çok 

yıllık bir bitki olmasına rağmen bu zararlılarla bulaşık olan sahalardaki korunga bitkileri 

ikinci yıldan itibaren gelişmesini durdurmakta ve büyüme mevsimi sonunda ölmektedir. 

Oysaki böcek zararı olmayan alanlarda en fazla verim 2. ve 3. yılda alınmaktadır.  

 

Korungadan gerektiği gibi faydalanabilmek için, bu zararlılara karşı uygun mücadele 

yöntemleri belirlenmelidir. Bunun için öncelikle zararlının biyo-ekolojisisinin iyi 

bilinmesi gereklidir. Çünkü başarılı mücadele yöntemleri, her şeyden önce zararlının 

biyo-ekolojisinin kesin olarak bilinmesi ile mümkündür. Bembecia scopigera’nın biyo-

ekolojisi çalışılmasına rağmen Türkiye’de Sphenoptera carceli’nin biyo-ekolojisine ait 

henüz bir literatüre rastlanmamıştır (Tamer 1988, Gültekin 1996). B. scopigera çok iyi 

uçma özelliğine sahip olup, kısa sürede birkaç km yol alabilmektedir. Zararlı daha yakın 

alanlarda konukçularının bulunmasına rağmen en az 3 km uzaklıktaki korunga deneme 

tarlasını birinci yıldan itibaren bulaştırmaktadır. Zarar kıraç alanlarda daha erken ve 

daha bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır (Tamer 1988). Zararlının ergin ve yumurta 

evresinin uzun olması, dişilerin çıktıkları gün çiftleşip yumurta bırakması, yumurtanın 

çoğunlukla köke kolay giriş yapılabileceği kök boğazına yakın yerlere konması ve 

yumurta açılım süresinin kısa olması kimyasal mücadeleyi zorlaştırmaktadır (Tamer 

1988).  
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Şekil 1.1 Korunga köklerinde Bembecia scopigera ve  

Sphenoptera carceli larvası ve zararı  

   a) Sağlıklı korunga kökleri, 
   b) Korunga köklerinde B. scopigera larvası, 
   c) Korunga köklerinde S.  carceli larvası. 

a 

b 

c 
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Kimyasal mücadele yöntemi zor olan bu zararlılara karşı, ekonomik olarak ot ve tohum 

üretimi yapılabilecek, böceğe karşı dayanıklı veya toleranslı bitkilerin elde edilmesi 

yolunda çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 19 farklı ülkeden sağlanan 3 

farklı korunga türüne (O. sativa, O. transcaucacia ve O. arenaria)  ait 297 adet kültür 

çeşidi ve hattı ile 23 yabani korunga türü böceklere dayanım yönünden incelenmiştir. 

Araştırmada çok farklı tür, hat ve çeşitten oluşan toplam 11.889 bitki kullanılmış ve bu 

böcek zararlılarına dört yıldan fazla dayanabilen tür, çeşit veya hatta rastlanamamıştır 

(Büyükburç vd. 1991).  Elçi et al. (1995) Altınova, Gözlü, Malya, Ulaş devlet üretme 

çiftliklerinde böcek zararına rağmen 3-4 yıl yaşamış bitkileri seçerek bunların döllerini 

çeşitli tarımsal özellikler bakımından incelemişler fakat böceğe toleranslı bir hat ya da 

çeşit geliştirememişlerdir.  

 

Klasik bitki ıslahı ile istenen tüm özelliklerin bir bitkide toplanması oldukça güç ve 

zaman alıcı bir işlemdir. Uyuşmazlık, genetik bağlılık ve istenen özelliklerin seçiminin 

ve stabilizasyonunun uzun zaman alması sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Oysaki, 

kullanım alanı giderek yaygınlaşan bitki genetik mühendisliği teknikleriyle, bu 

olumsuzluklar kolayca aşılabilmekte, orijinal bitkinin arzu edilen karakterlerini 

değiştirmeksizin bir ya da birkaç gen, yeni özellikler kazandırmak amacıyla değişik 

organizmalardan izole edilerek bitkilere aktarılabilmektedir (Özcan ve Özgen 1996). 

Günümüzde tarımsal üretimde önemli ürün kayıplarına neden olan zararlılarla mücadele 

genetik mühendisliği teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla insektisidal 

etki gösteren proteinleri kodlayan bazı genler (çeşitli Bacillus thuringiensis 

endotoksinleri, proteinaz inhibitörleri, lektinler, alfa-amilaz inhibitörleri, kitinaz gibi) 

bitkilere aktarılarak değişik böcek gruplarına karşı dayanıklılık sağlanabilmektedir. 

İnsektisidal protein üretebilen ilk Bt geninin 1981 yılında izole edilmesi ve 

klonlanmasından sonra bu ve benzeri genlerin bitkilere aktarılmasına yönelik 

araştırmalar yoğunluk kazanmış olup, bunun sonucunda mısır, pamuk ve patates gibi 

bitkilerde böceklere dayanıklı transgenik çeşitlerin üretimine geçilmiş ve böceklere 

dayanıklı transgenik bitkilerin ekim alanı dünyada 32.1 milyon hektarı bulmuştur 

(James 2006). Ancak, böceklerle mücadelede kullanılan bu genlerin bitkilere 

aktarılabilmesi için uygun gen aktarım yönteminin belirlenmesi önem taşımaktadır. 

Bugün, bitkilere gen aktarımında en yaygın olarak kullanılan yöntem Agrobacterium 
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tumefaciens ile gen aktarımıdır. Bu bakteri sayesinde hemen hemen tüm kültür 

bitkilerine gen aktarımı yapılabilmektedir (Özcan vd. 2001).  

 

Bu tez çalışmasında da öncelikle korungaya Agrobacterium tumefaciens ile gen 

aktarımının optimize edilmesi daha sonra da farklı insektisidal genlerin Agrobacterium 

tumefaciens aracılığı ile aktarımı sonucunda böceklere dayanıklı transgenik korunga 

bitkilerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ VE KURAMSAL TEMELLER 

 

2.1 Adventif Sürgün Rejenerasyonu 

 

In vitro koşullarda bitkilerden izole edilen sürgün, kök, yaprak, çiçekler ve hatta 

organize olmamış kallus gibi dokulardan besin maddeleri, hormonlar ve vitaminler gibi 

kimyasal; ısı, ışık ve nem gibi fiziksel gereksinimleri karşılandığı takdirde yeni 

bitkicikler elde edilebilmektedir.  Ancak, hücre ve dokulardan sürgün rejenerasyonunu 

başarabilmek için uygun eksplantın seçilmesi, büyümede aktif maddeleri içeren uygun 

besin ortamının belirlenmesi ve fiziksel çevre koşullarının optimize edilmesi 

gerekmektedir (Erişen 2003). Bitki hücre ve dokulardan in vitro adventif sürgün 

rejenerasyonu organogenezis ve embriyogenezis olarak iki yolla gerçekleşmektedir.   

 

Kallustan organ rejenerasyonunda, kök ve sürgün tamamıyla birbirinden bağımsız 

meydana gelir. Kallustan kök gelişimi yüksek oksin ve düşük sitokinin içeren besi 

ortamında oluşurken, sürgün oluşumu düşük oksin ve yüksek sitokinin içeren besi 

ortamında gerçekleşmektedir. Kallustan organogenezis yoluyla bitki rejenerasyonunda, 

kallus önce adventif sürgün oluşumunu teşvik eden, yani sitokinin içeren besi ortamında 

kültüre alınır. Daha sonra oluşan sürgünler köklendirilmek üzere oksin içeren besi 

ortamına aktarılır (Hatipoğlu 1999) . 

 

Somatik hücre veya dokulardan embriyo oluşumu somatik embriyogenezis olarak 

adlandırılır. Somatik embriyolar; embriyo benzeri yapılar, adventif veya vejetatif 

embriyo ya da embriyoid olarak da adlandırılır. Somatik embriyogenezisin iki tipi 

mevcuttur. Direkt somatik embriyogenziste; embriyo kallus oluşumu olmadan direkt 

olarak somatik bir hücreden oluşur. Bu tip embriyogenezis için çok genç bitki doku ve 

hücreleri kullanılır. İndirekt embriyogeneziste; önce kallus daha sonra bu kallustan 

somatik embriyolar oluşur (Hatipoğlu 1999) . 

 

Aşağıda korunga ve bazı baklagillerde yapılan in vitro bitki rejenerasyonuna ait kaynak 

özetleri verilmiştir.  
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Hiroshi and Zhumeng (1993), korungada, in vitro elde edilen fidelerden aldıkları 

kotiledon, hipokotil ve kök eksplantlarını farklı dozlarda BAP ve NAA içeren MS besin 

ortamında kültüre almışlardır. Sürgün oluşumu bakımından en iyi ortamın 1 µM NAA 

ve 10 µM BAP kombinasyonu olduğunu, kallus oluşumu bakımından eksplantlar 

arasında bir fark olmadığını, sürgün oluşumu bakımından ise kök ve hipokotil 

eksplantlarının kotiledonlara göre daha iyi sonuç verdiğini, BAP ve NAA’in bitki 

rejenerasyonu üzerinde etkili olduğunu ve elde edilen sürgünlerin 25 µM IBA ile 

başarılı bir şekilde köklendirildiğini bildirmişlerdir. 

 

Barna and Wakhlu (1994), olgunlaşmamış nohut (Cicer arietinum) yapraklarından 

oluşan kalluslardan organogenezis yoluyla adventif sürgün rejenerasyonu elde 

etmişlerdir. En iyi kallus oluşumunu, 10 µM NAA ve 5 µM BAP içeren besin 

ortamından kaydetmişlerdir. Gövde dokularının en alt kısımlarından alınan eksplantlar 

için en iyi sürgün rejenerasyonu ortamının ise 10 µM BAP ve 0.1 µM IBA içeren MSO 

besin ortamı olduğu bildirilmiştir. En iyi kök oluşumunu ise, 1 µM IBA içeren ortamdan 

elde etmişlerdir.  

 

Özcan et al.  (1996a),  gen aktarımına uygun adventif sürgün oluşumu sağlamak için, in 

vitro koşullarda gelişen korunga (Onobrychis viciifolia) fidelerinden elde ettikleri 

kotiledon ve hipokotil örneklerini değişik besin ortamlarında kültüre almışlardır. En 

yüksek oranda sürgünü, 0.5 mg/l BAP ve 0.2 mg/l NAA içeren MSO ortamında kültüre 

alınan hipokotil örneklerinden elde etmişlerdir. Gelişen sürgünleri daha sonra,   1 mg/l 

IBA ya da 1 mg/l NAA içeren MS0 ortamlarında köklendirmişlerdir. 

 

Özcan et al. (1996b), korunga (O. viciifolia)  bitkisinde olgunlaşmamış kotiledon ve 

embriyo ekseni örneklerini değişik oranlarda BAP ve NAA içeren MSO besin 

ortamında kültüre almışlardır.  Genel olarak, olgunlaşmamış embriyo eksenlerinin 

sürgün oluşturma kapasitesinin olgunlaşmamış kotiledonlardan daha yüksek olduğunu 

belirlemişlerdir. En yüksek oranda sürgünün, 0.5 mg/l BAP ve 2 mg/l NAA içeren MSO 

ortamında kültüre alınan örneklerden elde edildiğini bildirmişlerdir. Gelişen sürgünleri 

daha sonra, 1 mg/l IBA ve 1 mg/l NAA içeren MSO ortamlarında köklendirmişlerdir. 
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Özgen et al. (1997), “Elçi” ve “Mesa-Sirsa” yonca çeşitlerinde, çimlendirme ile elde 

edilen fidelerden alınan sapçıklarda, in vitro koşullarda sürgün oluşumu sağlamışlardır. 

Sapçıkları farklı konsantrasyonlarda BAP ve NAA içeren MSO ortamında 

büyütmüşlerdir. Sürgün sayısı, en fazla “Elçi” çeşidinde 2 mg/l BAP ve 0.2 mg/l NAA; 

“Mesa-Sirsa” çeşidinde ise, 1 mg/l BAP ve 0.2 mg/l NAA içeren kültür ortamlarından 

elde edilmiştir. Kültür ortamına ilave edilen IBA oranının artırılması ile köklenme 

miktarı %80-90 oranına ulaşmıştır. Bununla beraber, “Elçi” çeşidinin her bir sürgünde 

ortalama kök uzunluğu, “Mesa-Sirsa” çeşidinden daha fazla bulunmuştur. Kültür 

ortamında üretilen sürgünlerde somatik kromozom sayılarının değişmediğini 

gözlemlemişlerdir. 

 

Özgen et al (1998), gen aktarımına uygun adventif sürgün oluşumu sağlamak için, 

tarlada yetiştirilen korunga (O. viciifolia) fidelerinden elde ettikleri yaprakçık, yaprak 

sapı ve sap örneklerini, değişik oranlarda BAP ve NAA içeren besin ortamlarında 

kültüre almışlardır. En yüksek oranda sürgünü, 20 µM BAP ve 0.5 µM NAA içeren 

MSO ortamında kültüre alınan sap örneklerinden elde etmişlerdir. Gelişen sürgünleri 

daha sonra 5 µM IBA içeren yarım MS ortamında köklendirmişlerdir. 

 

Akçura vd. (1999), korungada yaptıkları çalışmada eksplant olarak  hipokotil, epikotil, 

kotiledon, yaprak ve kök parçalarını kullanmışlardır. En fazla sürgün rejenerasyonunu 

BAP ve NAA içeren ortamdan elde etmişler ve bu sürgünleri 0.2 mg/l IBA içeren ½ MS 

ortamında köklendirmişlerdir.  

 

Sancak (1999), In vitro koşullarda korunga bitkisinin hızlı çoğaltımı için bir yöntem 

geliştirmiştir.  Farklı konsantrasyonlarda BAP, IBA ve NAA ilave edilen MSO 

ortamında, tek bir embriyodan, 8 hafta içerisinde çok yüksek oranda sürgün çoğaltımı 

elde etmiştir. En yüksek sürgün çoğaltımını, 2 mg/l BAP ile IBA’nın 0.05 ve  0.1 

mg/l’lik oranlarından ve 2 mg/l BAP ile NAA’nın 0.05, 0.1 ve 0.5 mg/l’lik oranlarından 

veya 8 mg/l BAP ile 0.05 mg/l NAA ortamından gözlediğini bildirmiştir. En yüksek 

sürgün boyunu yalnızca 2 mg/l BAP’nın bulunduğu ortamda gözlemlemiştir. Elde ettiği 

sürgünleri 1 mg/l IBA içeren MS0 ortamında 4 hafta içerisinde % 60 oranında 

köklendirmiştir. 
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Khawar and Özcan (2002), MS besin ortamında gelişen Ali Dayı mercimek çeşidine 

ait 10 günlük sürgünleri keserek, köklendirme için 0.25, 0.5, 1.0 ve 2.0 mg/l IBA içeren 

MS0 besin ortamına aktarmışlardır. Dört hafta sonra en yüksek köklendirme oranını 

(%25), sürgün başına ortalama kök sayısını (7.87 adet) ve ortalama kök uzunluğunu 

(7.18 cm) 0.25 mg/l IBA içeren MSO besin ortamından elde etmişlerdir. Ancak, diğer 

IBA uygulamalarında kök oluşumunu uyaramamışlardır.  

 

Çöçü vd. (2003), yüksek oranda bir adventif sürgün rejenerasyonu elde etmek için 8 

ayrı fiğ çeşidinde olgunlaşmamış kotiledon ve embriyo eksenlerini değişik oranlarda 

büyüme düzenleyiciler içeren MS besin ortamında kültüre almışlardır. Olgunlaşmamış 

embriyo eksenlerinden en yüksek sürgün rejenerasyonu %95 ile Kubilay çeşidinden 4 

mg/l BAP ve 0.25 mg/l NAA  içeren besin ortamından; eksplant başına en fazla sürgün 

9.47 adet ile Sarıelçi çeşidinden  2 mg/l BAP ve 0.25 mg/l NAA içeren besin 

ortamından elde edildiğini bildirmişlerdir. Olgunlaşmamış kotiledon eksplantlarında ise 

hiç sürgün rejenerasyonu elde edememişlerdir. Gelişen bu sürgünleri daha sonra, 

keserek 2.5 mg/l IBA içeren MSO besin ortamında köklendirmişlerdir. Son olarak 

köklenen sürgünler  saksılara aktarmışlardır. 

 

Değirmenci (2004), korungada köklendirme amacıyla farklı besin ortamlarında değişik 

oksin konsantrasyonlarını uygulamıştır. Denemeler sonucunda en fazla köklenme 

yüzdesini 1.5 mg/l IBA içeren %3 sukroz ve ½ MS ortamından elde etmiştir. Sağlıklı 

köklenen sürgünleri 2 farklı torf ve kokonat lifinden oluşan 3 değişik saksı ortamında 

denemeye almıştır. Bu deneme sonucunda en fazla canlı bitki oranı %78.33 ile kuru 

madde oranı 120 g/l olan torftan elde etmiştir. 

 

Erdoğan vd. (2004), burçak bitkisinde yaptıkları çalışmada, tohumları MS besiyerinde 

çimlendirdikten 4-5 gün sonra gelişen bitkilerden kotiledon boğum eksplantlarını izole 

ederek değişik oranlarda TDZ  veya BAP ve NAA içeren MS besin ortamında kültüre 

almışlardır. Eksplant başına en fazla sürgün sayısını 15.7 adet ile 7 numaralı hattan 4 

mg/l BAP ve 0.25 mg/l NAA içeren besin ortamından elde etmişlerdir, ayrıca adventif 

sürgün rejenerasyonunu en fazla etkileyen faktörlerin başında ortamda bulunan bitki 

büyüme düzenleyicilerinin olduğunu ve besin ortamındaki oksin-sitokinin dengesinin 
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iyi ayarlanması neticesinde yüksek oranda adventif sürgün rejenerasyonunun elde 

edilebileceğini bildirmişlerdir. Gelişen sürgünleri daha sonra değişik oranlarda IBA   

içeren MSO ortamında köklendirmeye almışlar ve   7 hafta sonra en yüksek köklenme 

oranını (%100) ve sürgün başına ortalama kök sayısını (6 adet) 2 mg/l IBA içeren 

ortamdan elde etmişlerdir. 

 

Erdoğan vd. (2005), yüksek oranda bir adventif sürgün rejenerasyonu elde etmek için 6 

farklı burçak hattına ait olgunlaşmamış kotiledon ve embriyo eksenlerini değişik 

oranlarda TDZ içeren MS besin ortamında kültüre almışlardır. TDZ konsantrasyonları, 

hatlar ve kullanılan eksplantların sürgün rejenerasyonuna önemli etkisi olduğunu 

belirlemişlerdir. En yüksek sürgün oluşturan eksplant oranı %90 ve eksplant başına en 

fazla sürgün sayısı da 22 adet olarak belirlenmiştir. Sekizinci hattan elde edilen adventif 

sürgünleri farklı konsantrasyonlarda BAP, NAA ve TDZ içeren ortamlarda hızlı 

çoğaltıma almışlardır. Burada eksplant başına en yüksek sürgün sayısını 7.33 adet ile 2 

mg/l BAP ve 0.2 mg/l NAA içeren MSO besin ortamından sağlamışlardır. Gelişen 

sürgünleri daha sonra, 2 mg/l IBA içeren MSO ortamında köklendirmişlerdir. 

 

Çeliktaş et al. (2006), korungada kallus oluşumu ve sürgün rejenerasyonu elde etmek 

amacıyla değişik bitki parçalarını (boğum arası, yaprakçık, apikal meristem, yaprak 

sapı, olgunlaşmamış çiçek durumu) değişik oranlarda NAA, BAP ve Kinetin içeren B5 

besin ortamında kültüre almışlardır. Eksplant tipine ve ortam bileşimine bağlı olarak 

eksplantlardan organogenezis, somatik embriyognezis ve direk sürgün oluşumu 

gözlemişlerdir. En fazla sürgün rejenerasyon oranını apikal meristemlerden 10.7 µM 

NAA ve 2.3 µM kinetin içeren B5 besin ortamından elde etmişlerdir. Elde edilen 

sürgünleri 9.8 µM IBA içeren ½ MS besin ortamında köklendirmişlerdir.  

 

2.2  Agrobacterium tumefaciens ile Bitkilere Gen Aktarımı 

 

Gen aktarımı; tam bir bitki oluşturabilme yeteneğine sahip olan hücrelerin 

kromozomlarına istenilen genleri taşıyan bir DNA parçasının yerleştirilmesi ve gen 

aktarılmış hücrelerden yeni bitkilerin elde edilmesidir. Bitkilere gen aktarımı, doğrudan 

(en yaygın  kullanılanları elektroporasyon, mikroenjeksiyon ve biyolistik)  ve  dolaylı 
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(A. tumefaciens ile gen aktarımı) olmak üzere iki grup altında toplanabilmektedir (Arı 

2001).  

 

A. tumefaciens, toprakta yaşayan bir bakteri olup bitkiyi genellikle kök boğazında 

oluşan yaralardan enfekte etmektedir. Enfeksiyon sonucunda bitkinin kök boğazı 

hücrelerinde ortaya çıkan düzensiz bölünmeler kanser gibi tümör oluşumuna neden 

olmaktadır. Yapılan yoğun araştırmalar sonucunda bu tümör oluşumuna bakteriden bitki 

hücrelerine geçen bazı genlerin neden olduğu ortaya konulmuştur. A. tumefaciens 

kromozom DNA’sına ilave olarak çok küçük yuvarlak bir DNA molekülü (Ti plazmidi) 

daha içermektedir. A. tumefaciens yaralanmış bitki hücrelerine tutunduğu zaman fenolik 

bileşiklerin uyarıcı etkisi ile Ti plazmidinin T-DNA bölgesi sağ ve sol sınırlarından 

kesilerek bitki hücrelerine gönderilmekte ve bitki kromozomlarıyla birleşmektedir 

(Chilton et al. 1980). Bu birleşmeden sonra, T-DNA bölgesinde bulunan tümör genleri 

aktif hale gelmekte ve üretmiş oldukları oksin ve sitokininler bitki hücrelerinin hormon 

dengesini bozarak hızlı ve kontrolsüz bölünen tümör doku oluşmaktadır (Bevan et al. 

1983). A. rhizogenes, A. tumefaciens’in bitkilerde neden olduğu tümör oluşumuna 

benzer şekilde, saçak kök hastalığı meydana getirmektedir (Huffman et al. 1984). 

 

A. tumefaciens üzerine yapılan yoğun neticeler sonucunda T-DNA bölgesindeki tümör 

oluşumuna neden olan genler kesici enzimler aracılığıyla çıkartılarak yerlerine değişik 

kaynaklardan izole edilen tarımsal öneme sahip genler yerleştirildiğinde ve in vitro 

gelişen bitki doku ve hücreleri bu Agrobacterium hatlarıyla enfekte edildiklerinde, 

istenilen özellikleri taşıyan genler bitki hücrelerine aktarılmış olur. Sonuçta, bu 

hücrelerden daha önce anlatılan in vitro kültürü yöntemleriyle bazı özellikleri 

iyileştirilmiş transgenik bitkiler rejenere edilebilmektedir (Özcan vd. 2001). 

 

Değişik bitki türlerinde A.  tumefaciens ile gen aktarımına ait yurt içinde ve yurt dışında 

yapılan araştırmalar, önemli bulguları ile birlikte yayınlanma sırasına göre aşağıda 

verilmiştir. 
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Stachel et al. (1985), asetosringon yaralanmış bitki dokularından salgılanan, virülens 

genlerinin transkripsiyonunu etkileyen bir fenolik bileşik olduğunu bildirmişlerdir.   

 

Damiani et al. (1989), baklagil yem bitkilerinin çeşitli türlerine kanamisin ve 

higromisin antibiyotiklerine dayanıklılık genlerini taşıyan vektörleri içeren A. 

rhizogenes ve A. tumefaciens aracılığıyla gen aktarımı yapmıştır. Medicago sativa’ dan 

kanamisine dayanıklı transgenik bitkiler elde edilmesine rağmen M. arborea, Lotus 

corniculatus, L. tenuis, Onobrychis viciifolia türlerinden transgenik bitki eldesi 

mümkün olmamıştır. Transformasyon etkinliğinin Agrobacterium hattından 

etkilenmediğini gözlemlemişlerdir. 

 

Fontana et al. (1993), nohut apikal meristemlerini LBA4404 (NPT-II ve GUS geni 

içeren) bakteri hattı ile inoküle etmişlerdir. Ko-kültüvasyondan sonra eksplantları 

kanamisin içermeyen ortamda 3 hafta tuttuktan sonra 50 mg/l kanamisin içeren ortama 

alarak transgenik adayı sürgünleri belirlemişlerdir. Kanamisin içeren ortamda köklenme 

olmadığı için  köklendirme işlemini kanamisin içermeyen ortamda gerçekleştirmişlerdir. 

Tranformasyon frekansını %4 olarak belirlemişlerdir.  

 

Nauerby et al. (1997), tütün bitkisinde yaprak ve kotiledon eksplantlarında 

Agrobacterium ile gen aktarımında ko-kültüvasyondan sonra bakterileri öldürmek için 

en uygun antibiyotik dozunu, cinsini ve bu antibiyotiklerin rejenerasyon üzerine 

etkilerini incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, 150 mg/l timentin, 500 mg/l 

sefotaksim, 1000 mg/l karbenisilinin Agrobacterium kontaminasyonunu önlemede etkili 

olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Sunilkumar et al. (1999), tütünde ön inkübasyon ve asetosringonun gen aktarım 

frekansı üzerine etkilerini incelemişlerdir. Eksplantlara 24, 48 ve 72 saat ön inkübasyon 

ve 100 µM asetosringon uygulanmıştır. Gen aktarım frekansı taze hazırlanmış 

eksplantlardan 24, 48 ve 72 saat ön inkübasyonlar daha yüksek bulunmuştur. Yeni 

kesilmiş eksplantlara 100 µM asetosringon uygulamasının yine gen aktarım frekansını 

artırdığını belirlemişlerdir.  
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Yılmazlar (1999), korunga, çayır üçgülü ve iskenderiye üçgülünün kotiledon, hipokotil, 

kök, gövde ve yaprak eksplantları in vitro gelişen bitkiciklerden izole ederek A281 ve 

A136NC onkogenik A. tumefaciens hatlarıyla inoküle etmiştir. İnokülasyondan 6 hafta 

sonra çayır üçgülü eksplantlarının hiçbirinde tümör oluşumu gözlenmemesine karşın, 

kullanılan korunga ve İskenderiye üçgülü eksplantlarında yüksek oranda tümör oluşumu 

gözlemlemiştir. Her iki bitkide de en yüksek tümör oluşumunu A281 hattı ile inoküle 

edilen hipokotil eksplantlarından elde etmiştir. 

 

Yan et al. (2000), soya fasulyesinde gen aktarımı frekansı üzerine olgunlaşmamış 

zigotik kotiledon büyüklüğü, Agrobacterium yoğunluğu, ko-kültüvasyon süresi ve 

seleksiyon rejiminin etkilerini incelemişlerdir. Bu amaçla, EHA 105 (ST-LS1 intron 

içeren GUS geni ve higromisin fosfotransferaz geni)  bakteri hattını kullanmışlardır. 

Araştırma sonuçlarına göre, 5 mm’den küçük zigotik kotiledonlar ko-kültüvasyondan 

sonra hemen ölmüştür. Bakteri yoğunluğu arasında bir farklılık gözlemlememişlerdir. 4 

gün ve üzerindeki ko-kültüvasyon süresi kotiledonların canlılık oranını ve embriyogenik 

potansiyelini azaltmıştır. Direk yüksek dozda (25 mg/l) seleksiyon ortamı yerine 

öncelikle düşük dozda (10 mg/l) sonra yüksek dozda higromisin uygulaması daha etkili 

bulmuşlardır. Bu çalışma sonucunda transformasyon frekansı %0.03 olarak 

belirlemişler ve döllerde 3:1 Mendel açılımını gözlemlemişlerdir. 

 

Gürel (2001), tütünün A. tumefaciens enfeksiyonuna çok iyi tepki gösterdiğini bu 

yüzden gen aktarımında model bitki olarak kullanıldığını bildirmiştir.  

 

Mirici vd. (2001), araştırmada kolza (Brassica napus  L. ssp. oleifera)’nın Spok, 

Helios, Tarok, Darmor ve Westar çeşitlerine A. tumefaciens GV2260  p35 GUS-INT 

hattı ile gen aktarımına çalışmışlardır. Gen aktarımında, in vitro şartlarda yetiştirilmiş 

dört günlük fidelerden izole edilen petiollü kotiledonları eksplant olarak 

kullanmışlardır. Kotiledonların kesik ucu olan petiolleri, bir gece boyunca büyütülmüş 

olan bakteri kültürüne değdirerek sürgün rejenerasyonu ortamında üç gün süreyle ko-

kültivasyon için bekletmişlerdir. Ko-kültivasyonu takiben, eksplantları kallus 

oluşumunun başlaması için 7 gün süreyle 500 mg/l augmentin içeren  sürgün 

rejenerasyon ortamında tutulduktan sonra 25 mg/l kanamisin ve 500 mg/l augmentin 
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içeren rejerasyon ortamına aktarmışlardır. Bu ortamda gelişen ve kültür süresi boyunca 

yeşil kalan sürgünleri son olarak kanamisin içeren köklendirme ortamına almışlardır. 

Köklenen sürgünleri saksılara aktararak önce iklim odasında, daha sonra da serada 

büyütülmüşlerdir. GUS analizine tabi tutulan değişik çeşitlere ait bitkilerden yalnızca 

Westar çeşidine ait iki bitkinin GUS pozitif olduğu belirlemişlerdir. GUS pozitif olan 

bitkileri PCR yöntemi ile de teyit etmişlerdir.  

 

Yamada et al. (2001), Vigna angularis’te A. tumefaciens aracılığı ile etkili bir gen 

aktarım yöntemi geliştirmeye çalışmışlardır. Bu amaçla LBA4404, AGL1 ve EHA 105 

bakteri hatları ile iki farklı binary vektör pIG121 (CaMV35S/GUS ve NOS/NPT-II),  

pSG65T (CaMV35S/gfp) ve asetosringon ile BAP kullanmışlardır. Eksplantlar 2 gün 

ko-kültüvasyon ortamında tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, AGL1 ve EHA 105 

bakteri hatlarını LBA4404 bakteri hattından daha etkili bulmuşlardır. Transgenik adayı 

bitkilerin seçimini 100 mg/l kanamisin içeren seleksiyon ve köklendirme ortamında 

gerçekleştirmişler. Ko-kültüvasyon ortamına AS ve BAP ilavesinin transformasyon 

frekansını artırdığını ve frekansın %2 olduğunu belirlemişler ve T1 bitkilerinde 3:1 

Mendel tek gen kalıtımı gözlendiğini bildirmişlerdir. 

 

Ağdağ (2003), bu araştırmada korunga bitkisinin hipokotil, kotiledon, yaprak ve yaprak 

sapı eksplantları in vitro gelişen bitkiciklerden izole edilerek EHA 105, GV2260  ve 

LBA4404 A. tumefaciens hatları ile değişik inokülasyon metotları kullanarak inoküle 

etmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, korungada gen aktarımında GV2260 ve EHA 105 

bakteri hatlarının LBA4404 bakteri hatlarından daha etkin çalıştığı gözlemlemiştir.  

 

Polowick et al. (2004), nohutta etkili bir gen aktarım yöntemi belirlemeye 

çalışmışlardır. Bu amaçla eksplant olarak olgunlaşmış embriyo eksenlerini ve bakteri 

olarak EHA105 (35SCaMV promotor ve NOS terminatörleri tarafından kontrol edilen 

GUS ve NPT-II geni içeren) bakteri hattını kullanmışlardır. İki farklı seleksiyon 

yöntemi kullanılmış bunlardan birincisinde eksplantlar bakteri ile muamele edildikten 

sonra önce 50 mg/l kanamisin içeren ortamda daha sonra 150 mg/l kanamisin içeren 

ortama, ikincisinde ise önce eksplantlar 50 mg/l kanamisin içeren ortama daha sonrada 

iki defa 75 mg/l kanamisin içeren ortamda bekletildikten sonra 150 mg/l kanamisin 
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içeren ortama alınmıştır. İlk seleksiyon yönteminde gen aktarım frekansını %1.3, ikinci 

yöntemde ise %3.1 olarak bulmuşlardır. Köklenme ortamında kanamisin bulunması 

durumunda köklenme oranının düştüğünü fakat kaçak sürgün oranının en aza indiğini 

belrlemişlerdir. Eksplantta yara dokusunun bulunması asetosringon uygulaması ve 4 

gün ko-kültüvasyonun başarılı bir gen aktarımı için gerekli olduğu vurgulanmışlar ve F1 

bitkilerinde 3:1 Mendel açılımı gözlemlemişlerdir.  

 

Barik et al. (2005), Lathyrus sativus bitkisinde A. tumefaciens ile gen aktarımını 

etkileyen faktörleri (eksplant tipi, büyüme devresi, hücre yoğunluğu, inokulasyon 

zamanı, ko-kültüvasyon zamanı, bakteri hattı ve ön inkübasyon) araştırmışlardır. Bu 

amaçla p35S GUS-INT binary vektörünü içeren LBA4404 ve EHA 105 bakteri hatlarını 

kullanmışlardır. En yüksek transformasyon frekansını 4 gün ön inkübasyona süresi, 10 

dakika 109 hücre/ml bakteri yoğunluğu ile inokülasyon, 4 gün ko-kültüvasyon 

süresinden elde etmişlerdir. Bakteri hatları arasında transformasyon etkinliği 

bakımından bir farklılık bulamamışlardır. Transgenik bitkilerin seleksiyonu için en 

uygun kanamisin dozunu 100 mg/l, bakteri eleminasyonu için ise en uygun antibiyotik 

dozunı ise 500 mg/l sefotaksim olarak belirlemişlerdir. T1 bitkilerinde 3:1 Mendel 

açılımı saptamışlardır. 

 

Han et al. (2005), Artemisia annua’da A. tumefaciens ile gen aktarımını etkileyen 

faktörleri (Agrobacterium hattı, eksplant tipi, önkültür, ko-kültüvasyon yöntemi ve 

peryodu) incelemişlerdir. Agrobacterium hattı olarak LBA4404 ve EHA105’i 

kullanmışlardır. EHA105’in bakteriyel kromozomları ve vir yardımcı plasmidi farklı 

olduğundan daha etkili bulunmuştur. Yaprak eksplantının Agrobacterium 

enfeksiyonuna karşı sap, hipokotil, kotiledon ve kökten daha duyarlı olduğunu 

belirlemişlerdir. Önkültürün trasformasyon frekansına etkisi olmazken ko-

kültüvasyonun gen transferine etkisi önemli bulunmuştur. 16 saatten düşük ko-

kültüvasyon sürelerinde transgenik bitkiler elde edilememiş, çok uzun süreli ko-

kültüvasyon süreleri ise aşırı bakteri büyümesi olduğundan bitki hücreleri için zararlı 

olmuştur. A. annua için  uygun ko-kültüvasyon süresini 3 gün olarak belirlemişlerdir. 

Asetosringon vir genlerinin transkripsiyonunu arttırdığından gen transferinde etkili 

olduğu belirtilmiş ancak A annua’da böyle bir etki görülmemiştir. 10 mg/l kanamisin 
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konsantrasyonunun transgenik bitkilerin seçiminde etkili olduğu bildirilmiştir. Gen 

aktarım frekansını %20 olarak belirtmişlerdir. 

 

Kumar and Rajam (2005), poliamin varlığının vir genleri ve T-DNA transferi üzerine 

etkilerini incelemişlerdir. Bu amaçla diamin putrescine (PUT) ve triamin spermidine 

(SPD) kullanmışlardır. Bakteriler inokulasyondan iki saat önce SPD ve PUT ile inkübe 

edilmiştir. Bakteri olarak GV2260 bakteri hattı kullanılmıştır. 100 mg/l kanamisin 

içeren ortamda 7 gün süreyle kültüre alınan eksplantlarda histokimyasal GUS analizi 

yapılmıştır. Kontrol bitkilerinde GUS pozitif bitki oranı %70 bulunurken 1 mM PUT ile 

muamele edilenlerde %89.5, 1 mM SPD ile muamele edilenlerde ise %94 bulunmuştur. 

SPD’nin PUT’tan daha etkili olduğu bildirilmiştir.  

 

Uranbey et al. (2005), tütünde gen aktarımı üzerine ko-kültüvasyon sıcaklığının (18-20 

˚C), periyodunun (24-96 saat) ve ortamının (katı-sıvı) etkisini belirlemek amacıyla 

yaprak disklerini  GV2260 p35S GUS-INT bakteri hattı ile inoküle etmişlerdir. Kültür 

başlangıcından 4 hafta sonra kanamisine dayanıklı sürgünler kesilerek 100 mg/l 

kanamisin ve 250 mg/l augmentin içeren ortamda köklendirilmiştir. Transgenik adayı 

bitkiler GUS ve PCR analizi ile belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre en yüksek 

transformasyon frekansının 22–24 ˚C’de 48 saat sıvı ortamda ko-kültüvasyona bırakılan 

yaprak disklerinde elde edildiği bildirilmiştir.  

 

Zhang et al. (2005), karanfilde (Dianthus caryophyllus ve D. chinensis) gen aktarımı 

yapılmış hücreleri seçebilmek amacıyla uygun seleksiyon ortamını belirlemek amacıyla 

kanamisin, mannose ve PPT (fosfonitrisin)’nin farklı dozlarını Agrobacterium ile 

inoküle edilmiş ve edilmemiş materyalde denemişlerdir. Agrobacterium ile muamele 

edilmemiş eksplantlarda en etkili seleksiyon dozu 25–50 mg/l kanamisin, 3–4 mg/ 

mannose ve 1 mg/l PPT, Agrobacterum ile inoküle edilenlerde ise 100 mg/l kanamisin, 

4–6 mg/l mannose ve 2 mg/l PPT olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 

Agrobacterium ile inoküle edilmiş ve edilmemiş eksplantlar arasında seleksiyona 

dayanım bakımından büyük bir farklılık meydan gelmiştir. Bunun nedenini bir patojen 

ile muamele sırasında eksplantlarda savunma mekanizmasının harekete geçmesi olarak 

belirtmişlerdir. 
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2.3 Böceklere Dayanıklı Transgenik Bitkilerin Geliştirilmesi 

 

Moleküler biyoloji tekniklerindeki gelişmeler sayesinde günümüzde zararlılarla 

mücadelede gen teknolojisi yöntemleri kullanılabilir duruma gelmiştir. Bu mücadele 

yöntemi, böcekler üzerinde toksik etki yapan proteinlerin sentezinden sorumlu genlerin 

bitkilere aktarılarak transgenik bitkilerin geliştirilmesi esasına dayanmaktadır. Bahsi 

geçen teknolojide en yaygın kullanılan genler doğal ve sentetik Bacillus thuringiensis 

(Bt) δ-endotoksin proteinlerinin sentezinden sorumlu olan crystalline (cry) genleridir.  

Bunun yanında insektisidal etki gösteren proteinler içerisinde en ümitvar örnekler, 

çeşitli proteinaz inhibitörleri, α-amilaz inhibitörleri, lektinler, kitinaz, kolestrol oksidaz 

enzimi ve avidindir (Öktem 2001). 

 

2.3.1 Bacillus thuringiensis δ-endotoksinleri 

 

Gram pozitif bir bakteri olan Bacillus thuringiensis (Bt) ilk olarak 1901 yılında Ishiwata 

tarafından  ipek  böceği (Bombyx mori) larvalarında keşfedilmiş ve Bacillus sotto olarak 

adlandırılmıştır. Daha sonra 1911’de bir un güvesi (Ephetia kuhniella) 

popülasyonundan Berlier tarafından yeniden izole edilerek karakterize edilmiştir. Bu 

bakteriler sporülasyon esnasında insektisidal etki gösteren sınırlı konukçu profiline 

sahip, delta-endotoksin, Cry toksin veya insektisidal  Cry proteinleri (ICP) olarak 

adlandırılan bazı kristalize yapılar oluşturmaktadır. 1900’lü yıların ilk çeyreğinde 

keşfedilen Bt’nin biyopestisit olarak kullanılmaya başlaması yaklaşık 50 yıl  almış ve 

ilk defa 1961 yılında ABD’de gerçekleşmiştir (Krattiger 1996).  

 

Bt endotoksin proteinleri, Höfte and Whitely (1989) tarafından  yapısal özellikleri ve 

konukçu profillerine göre 4 farklı grupta katogorize edilmiştir. Buna göre, cryI genleri 

protoksin halinde 130 kDa büyüklüğündeki proteinler oluşturmakta ve genellikle 

Lepidoptera larvaları üzerinde, cryII genleri 70 kDa büyüklüğünde protein oluşturmakta  

Lepidoptera ve Diptera larvaları üzerinde, cryIII genleri yine 70 kDa büyüklüğünde 

protein oluşturmakta ve Coloeptera larvaları üzerinde etki göstermektedir. CryIV genleri 

ise 70-130 kDa büyüklüğünde protein oluşturmakta ve genellikle diptera larvaları 

üzerinde etki göstermektedir. Her geçen gün bunlara yapısal özellikleri ve konukçu 



 19 

profilleri farklı yeni gruplar eklenmiştir. Bravo et al. (2007)’a göre bugün 50 alt grupta 

200’den fazla Cry proteini bulunmaktadır. Crickmore et al. (1998), Cry proteinlerini 

aminoasit sekans homolojilerine göre yeniden sınıflandırmışlardır. Eski ve yeni 

sınıflandırmaya ait bilgilere Crickmore et al. (1998) ve 

www.biols.susx.ac.uk/home/Neil-Crickmore/Bt/ internet adresinden ulaşılabilir. Yeni 

sınıflandırmaya göre romen rakamları değişmiştir ve her Cry toksini filogenetik 

ağaçtaki yerine göre 4 farklı hiyerarşik gruba göre sınıflandırılmıştır (Örneğin 

Cry25Aa1).  

 

Cry proteinleri üç yapısal bölgeye sahiptir. Birinci bölge 7 adet alfa sarmala (α-helix) 

sahip olup, toksinin hücre zarına girişinden sorumlu bölgedir. 2. bölge “Grek anahtarı“ 

yapısında 3 adet antiparalel beta pileden (β-sheets) oluşmaktadır. 3. bölge ise jellyrol 

yapısında 2 adet antiparalel beta pileden oluşmaktadır. Bu iki bölge reseptörlerin 

tanınması ve bağlanmadan sorumludur (De Maagd et al. 2001). Bt delta-endotoksinleri 

protoksin halinde farklı büyüklüklerdeki proteinlerden oluşmaktadır (Şekil 2.1). 

Kristalin proteinler veya protoksinler yüksek pH derecelerinde böcek ortabağırsağında 

çözündüğü zaman protoksinler parçalanır ve 65-70 kDa büyüklüğündeki aktif toksin 

formlarına dönüşür ( 130 kDa büyüklüğündeki protoksininin C- terminalinden yaklaşık 

600 amino asit, N-terminalinden 30-50 aminoasit ayrılır böylece 65-70 kDa’luk toksin 

bölge açığa çıkar. Protoksinin C-terminal ucu ise daha çok kristalizasyondan 

sorumludur). Toksinin etki mekanizması, aktif haldeki toksinlerin bağırsak epitel 

hücrelerinde bulunan reseptör bölgelerine bağlanmasını takiben hücre zarı üzerinde 

delikler meydana getirmesi sonucu, bu hücrelerin patlaması ile oluşmaktadır (Şekil 2.2).  
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Şekil 2.1 Bacillus thuringiensis delta-endotoksinlerinin (Cry protein) primer ve üç 

boyutlu yapısı (Grochulski 1995, De Maagd et al. 1999)   

 

 a) Bazı Bt delta-endotoksinlerinin primer yapısı.  Bt kristallerinde bulunan tüm protoksin gen 
ürünlerini göstermektedir Altta aminoasit sayılarına ait bar bulunmaktadır. Gri ile gösterilen N-
terminal ve C-terminal uçlardan bazı kısımlar böcek bağırsak proteazları tarafından hidrolize 
uğrayarak aktif toksin meydana gelmektedir. Transgenik bitkilere hem aktif toksin hem de 
protoksin genleri aktarılabilir.  
b) Cry1Aa aktif toksininin üç boyutlu yapısı. Toksin üç yapısal bölgeye sahiptir. Mavi ile 
gösterilen birinci bölge hücre zarına giriş ve delik oluşumundan sorumludur. Yeşille gösterilen 
ikinci bölge ve kırmızı ile gösterilen üçüncü bölge reseptörlerin tanınması ve bağlanmadan 
sorumludur  

I 

III 

II 
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 Şekil 2.2 Cry toksinlerinin etki mekanizması (De Maagd et al. 2001) 

 
a) Cry toksinleri böcek tarafından alınır ve kristaller bağırsak sıvısında çözünür,  
b) mor ile gösterilen C-terminal ve sarı ile gösterilen N-terminal bölgenin bir kısmı  bağırsak 
proteazları tarafından kesilir,  
c) aktif toksin epitel hücreleri üzerinde bulunan reseptörlere bağlanır,  
d) 1. bölgenin yapısında bulunan 2 heliks saç tokası  epitel hücrelerine yerleşir,  
e) toksin hücre zarında  delikler oluşturur ancak delik oluşumunun mekanizması  tam olarak 
açıklanamamıştır. 

  

 

Cry proteini üretebilen ilk Bt geni 1981 yılında Schnepf and Whiteley tarafından 

klonlandıktan sonra Bt geni taşıyan ilk trasgenik bitkiler tütün ve domateste 1987 

yılında bildirilmiştir.  Her ne kadar tam uzunlukta ve kesilmiş genler ile güçlü 

promotorların kullanımı ilk Bt geni taşıyan transgenik bitkilerde hedef böceklere karşı 

belli bir dayanıklılık sağlasa da protein ekspresyon seviyeleri çok düşük düzeylerde 

kalmıştır. Bunun başlıca nedeni Bt genlerinde yüksek olan Adenin/Timin oranının 

bitkilerde yüksek olan Guanin/Sitozin oranından farklı olmasından dolayı istenmeyen 

mRNA ikincil yapıları ve polyadenilasyon sinyalleri olarak belirtilmiştir (Hilder and 

Boulter 1999). Bt genlerinde A+T içerikleri azaltılarak toksinlerin ekspresyon seviyesi 

100 kat artırılmıştır. Perlak et al. (1991) cryAb ve cry1Ac genlerinde, potansiyel 
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polyadenilasyon sinyallerini, A+T’lerce zengin bölgeleri ve ATTTA dizilerini 

değiştirerek (kodon optimizasyonu ile) ilk olarak yabani tip genin %3’ünü, daha sonra 

%21’ini değiştirmişlerdir. Bunun sonucunda birinci konfügürasyonda insektisidal 

protein seviyesinin 10 kat ikinci konfigürasyonda ise 100 kat arttığını gözlemişlerdir. 

Ayrıca son yıllarda Cry proteini ekspresyon seviyesini artırmak amacıyla kloroplastlara 

gen aktarımına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kloroplastlar bitkilerin yeşil 

dokularında fazla miktarda bulunduğundan ve bakterilerle kloroplastlardaki 

transkripsiyon ve translasyon mekanizmaları benzediğinden kodon optimizasyonu 

gerekmeden aktarılan cry genleri ile toksinlerin bitkilerdeki ekspresyon seviyeleri %3-

5’lere çıkartılmıştır (De Maagd et al. 1999).  

 

İlk Bt geni taşıyan transgenik ürünler 1995 yılında piyasaya çıkmıştır. Bu ürünler, 

sırasıyla cry1Ab, cry1Ac ve cry3A genlerini içeren mısır, pamuk ve patates bitkileridir 

(Öktem 2001). Bugün ticari olarak cry1Ab, cry1Ac, cry1Fa, cry3Bb, cry34Ab, cry35Ab 

genlerini içeren mısır, cry1Ac ve cry2Ab genlerini içeren pamuk ile cry3Aa genlerine 

sahip patates ticari çeşitleri piyasada bulunmaktadır.  2006 yılında 32.1 milyon hektar 

alanda böceklere dayanıklı transgenik bitkiler yetiştirilmektedir. Bu alanın 13.1 

milyonunda hem böceklere hem herbisitlere dayanıklı çeşiler, geriye kalan 19 milyon 

hektar alanda ise sadece böceklere dirençli çeşitler ekilmektedir (James 2006). 

  

Günümüzde tütün, patates, domates, pamuk,  patlıcan, soya,  lahana, kolza, nohut, 

yerfıstığı vb. birçok bitkide Bt geni aktarılarak böceklerle mücadele konusunda 

çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan bir kısmı aşağıda kaynak özetlerinde verilmiştir.  

 

De Maagd et al. (1996), cry 1Ab (Domain I - Domain II) - cry1C (Domain III) hibrit 

geni ile ebeveynlerinin Spodoptera exiqua’ya karşı etkisini incelemişler. Hibrit genin 

etkisi hem cry1Ab ve hem cry1C’den daha yüksek bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına 

göre hibrit genlerin toksik etkisinin ebeveynlerden daha yüksek olabileceği 

belirtilmiştir. 

 

Stewart et al. (1996), kolza (Brassica napus)’da cry1Ac  (35S promotoru tarafından 

kontrol edilen) geni içeren A. tumefaciens ile gen aktarımı yapmışlardır. 57 adet 
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trasgenik adayı bitkide Southern analizi sonucunda transgen kopya sayısını 1-12 

arasında belirlemişlerdir. Toplam çözünebilir protein içerisinde ekspresyon seviyesini % 

0-0.4 arasında olduğunu gözlemişler. Bu bitkilerin Plutella xylostella ve Trichoplusia 

ni’ye karşı tamamen dayanıklı olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Kar et al. (1997), nohutta Heliothis armigera’ya dayanıklı transgenik bitkiler elde 

etmek amacıyla CaMV35S promotor ve NOS terminatör dizileri tarafından kontrol 

edilen cry 1Ac geni ve seleksiyon amacıyla NPT-II genini içeren plasmidler ile bitkilere 

gen bombardımanı yapmışlardır.  Eksplantlar kanamisin içeren ortamda kültüre 

alınmıştır. 3 hafta 25 mg/l kanamisin içeren ortamda tutulan sürgünlerden yeşil kalanlar 

daha sonra 50 mg/l kanamisin içeren ortama alınmıştır. Kanamisine dayanıklı 

sürgünlerde moleküler analizler yapılmış, yapılan analizler sonucunda fonksiyonel cry 

1Ac geni içeren bitkiler ortaya konmuştur. Cry1Ac geni ekspre olan nohut bitkisinde 

Heliothis armigera larvalarının gelişiminin engellendiği bildirilmiştir. NPT-II geninin 

transgenik sürgünlerin seçimi için etkili bir markör olduğu belirtilmiştir. 

 

Cheng et al. (1998), 9 farklı çeltik genotipinde A. tumefaciens ile Chilo supressalis ve 

Scirpophaga incertulas’a dayanıklı transgenik bitkiler elde etmişlerdir. Bu amaçla mısır 

ubiquitin, CaMV35S ve Bp10 (polen spesifik) promotorları ve NOS terminatörleri 

tarafından kontrol edilen cry1Ab ve cry1Ac genleri ile iki farklı Agrobacterium hattı 

(LBA4404 ve EHA105)  kullanmışlardır. Çeltikte LBA4404 bakteri hattı süpervirülent 

EHA105 bakteri hattından daha etkili bulunmuştur. 35S promotoru bulunan bitkilerde 

toplam çözünebilir protein içerisinde toksin miktarı %0.01 – 0.15 arasında değişim 

gösterirken bu oran ubiquitin promotoru ile elde edilenlerden 10 kat daha düşük 

bulunmuştur. Polen spesifik Bp10 promotoru bulunan bitkilerde ise yaprak dokularında 

beklendiği gibi hiç ekspresyon seviyesi görülmemiştir. R1 transgenik bitkilerinde her iki 

böcek ile yapılan analizlerde 5 gün içerisinde %97 -100 ölüm oranı belirlemişlerdir.  

 

Dattla et al. (1998), çeltikte değişik promotorların cry1Ab geni ekspresyon seviyesi 

üzerine etkisini incelemişlerdir. Bu amaçla konstititif 35SCaMV ve Actin -1 ile doku 

spesifik pith doku ve PEPC (pepcarboxylse) promotorları kullanılmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre 35S promotoru Actin-1’den daha etkili bulunmuştur. PEPC promotoru 
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kullanılarak elde edilen bitkilerde cry1Ab proteini seviyesi konstitütif promotorlarla 

karşılaştırıldığında oldukça etkili bulunmuştur. Fakat pith promotoru ile elde edilen 

bitkilerde sapta cry1Ab proteini seviyesinin düşük bulunduğunu bildirmişlerdir. Elde 

edilen 800 bitkiden 81 tanesi Scirpophaga incertulas larvalarına karşı etkili olduğunu 

belirlemişlerdir.  

 

Bohorova et al. (1999), mısır bitkisinde mısır ubiquitin promotoru tarafından kontrol 

edilen cry1Ab ve cry1Ac ( CaMV 35S promotoru tarafından kontrol edilen bar ve gus 

genleri ile birlikte) genlerini kullanarak partikül bombardımanı yolu ile Diatraea 

grandiosella’ya dayanıklı bitkiler elde etmeye çalışmışlardır. Gen aktarımının başarısını 

etkileyen en önemli etmenlerden birinin transgenik dokuların seçimi olduğunu 

bildirmişler ve transgenik dokuların seçiminde fosfonitiricin ve bialapohosu 

kullanmışlardır. Transgeniklerin seçiminde bialaphosun, fosfonitricinden daha etkili 

olduğunu ve lethal doz oranının genotipe göre değiştiğini bildirmişlerdir. CML67 ve 

CML72 genotiplerinde lethal doz 5 mg/l iken CML216 ve CML323 genotiplerinde 10 

mg/l olarak bulunmuştur. Basta herbisitine dayanıklı trasgenik adayı bitkilerde cry, bar 

ve gus genleri Southern analizi ile belirlenmiştir. Transformasyon frekansı %1–2 olarak 

bildirilmiştir.  Diatraea grandiosella’ya karşı değişik oranlarda dayanıklılık elde 

etmişlerdir.  

 

Christov et al. (1999), tütünde yaptıkları çalışmalarda yeşil doku spesifik (rbcS) 

promotorla kontrol edilen yabani tip ve sentetik cry1C  (LBA 4404 bakterisi hattı 

kullanılmış) genleri ile transgenik bitkiler elde etmiş ve bu bitkilerin  Spodoptera 

litura’ya dayanıklılığını belirlemişlerdir. Sentetik cry1C geni yabani tipten daha etkili 

bulunmuştur. Ayrıca elde edilen 23 tek bitkide 3 gün içerisinde % 80-100 arasında ölüm 

oranı gözlenmiştir. %100 ölüm oranı elde edilen  RSC23 bitkisinde yaprakta toplam 

çözünebilir protein içerisinde cry1C oranı % 0.01 bulunmuştur. Kökte hiç cry1C 

proteinine rastlanmazken sapta ki protein miktarı yapraktan daha az bulunmuştur. 

 

De Maagd et al. (2000), cry1Ab, Ac, Ba, Da, Ea, Fa genlerinin I. ve II. domanlerini 

cry1Ca geninin III. domaini ile hibritlemişler ve hibrid ve ebebeyn genlerin Spodoptera 

exiqua’ya karşı etkilerini incelemişlerdir. Cry1Da-cry1Ca hibridi dışındaki bütün 
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hibridlerin S. exiqua’ya karşı toksititesi artmıştır. Ayrıca cry1Ba-cry1Ca hibrid geninin 

Manduca sexta’ya karşı oldukça toksik olduğunu bulmuşlardır.  

 

Xiang et al. (2000), yağ şalgamında (Brassica campestris ssp. parachinensis) böceklere 

dayanıklı transgenik bitkiler elde etmeye çalışmışlardır. Bu amaçla, CaMV35S/Cry1Ab 

veya Cry1Ac/nos ile yine aynı promotor ve terminatör dizileri tarafından yönetilen 

NPT-II geni içeren MOG301 bakteri hattını kullanmışlardır. 2 gün ön kültüre aldıkları 

hipokotilleri 1 gece büyütülmüş, bakteri hattı ile 5-10 dakika inoküle edildikten sonra 

öncelikle 30 mg/l kanamisin içeren ortamda kültüre alındıktan sonra 50 mg/l kanamisin 

içeren ortamda 3’er hafta süreyle alt kültüre almışlar. Kanamisine dayanıklı sürgünler 

60 mg/l kanamisin içeren ortamda köklendirilmiştir. Southern analizi sonucunda PCR 

pozitif çıkan 65 bitkiden 47 tanesinde tek gen kopyası, 13 tanesinde iki gen kopyası, 5 

tanesinde 3 gen kopyasına rastlanmıştır. Nouthern analizi sonucunda sadece 40 bitkide 

Bt toksinlerine rastlanmıştır. Bu 40 bitkiden 10 tanesinin Plutella xylostella’ya çok 

dayanıklı, 22 tanesinin orta derecede dayanıklı geri kalanının ise hassas olduğu 

belirtilmiştir. Genetik transformasyonlarda medyana gelen bu gen ifadesi farklılığın 

nedeninin transkripsiyon sırasında DNA metilleşmesi ve transkripsiyon sonrasında 

baskılanma ile meydana gelebileceğini ve bu durumun gen kopya sayısına, aktarılan 

genin genomun neresi ile birleştiğine, genotipe ve bitkinin büyüme durumuna bağlı 

olabileceğini bildirmişlerdir. 

 

Naimov et al. (2001), Cry1 delta endotoksinlerinin genellikle Lepidopterler üzerinde 

etkilidir. Ancak cry1Ba ve cry1Ia’nın düşük düzeylerde de olsa Leptinotarsa 

decemlineata gibi Coleopterler üzerinde etkili olduğunu ve bunların domainleri arasında 

yapılacak hibritlemelerle elde edilen yeni genlerde Coleopterlere karşı daha fazla 

dayanıklılık elde edilebileceğini bildirmişlerdir. Bu amaçla yaptıkları hibritlemeler 

sonucunda elde edilen 3 yeni gen SN15(Ia/Ia/Ba), SN16 (Ba/Ba/Ia) ve SN19 (Ba/Ia/Ba)  

L. decemlineata karşı cry1Ia ve cry1Ba’dan daha toksik bulunmuştur. SN19 geni 

cry1Ia’dan 7 defa, cry1Ba’dan 21 defa daha toksik bulunmuştur ve bu genin 

Coleopterlerle mücadelede cry3A’ya alternatif olabileceği bildirilmiştir.  
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Naimov et al. (2003), hibrid SN19 genini kullanarak patatese gen aktarımı yaparak ve 

Leptinotarsa decemlineata (C.) larva ve erginleri ile Ostrinia nubilalis ve Phthorimaea 

operculella (L.) larvalarına karşı dayanıklı transgenik bitkiler elde etmişlerdir.  SN19,  

cry1Ba (domain I ve domain III, Coleoptera takımı üzerinde etkili) ve cry1Ia (domain 

III, Lepidoptera takımı üzerinde etkili) hibrididir. Hibrid SN19 geni aktarılmış 

bitkilerde toplam çözünebilir protein çerisinde toksin miktarı %0.025 olarak 

bulunmuştur. Domain II’de 28 adet tek nükleotte modifikasyon yapıldığı zaman toksin 

oranı %0.25’e çıkmıştır. Leptinotarsa decemlineata (C.) larva ve erginleri ile Ostrinia 

nubilalis ve Phthorimaea operculella (L.) larvaları ile yapılan bioasslerde %100 ölüm 

oranı elde etmişlerdir. 

 

Kumar and Kumar (2004), domateste cry1Ab geninini kullanarak Helicoverpa 

armigera ‘ya dayanıklı transgenik bitkiler elde etmişlerdir.  

 

Cao et al. (2005), cry1Ac  (NPT-II ile birlikte) ve cry1C (hpt geni ile birlikte) genlerini 

kullanarak lahana (Brassica oleracea)’da Plutella xylostella’ya dayanıklı bitkiler elde 

etmeye çalışmışlardır. 30 adet kanamisin antibiyotiğine dayanıklı, 28 adette  higromisin 

antibiyotiğine dayanıklı bitki elde etmişlerdir. Bu bitkilerin bir kısmı yüksek (%0.1’in 

üzerinde)  düzeyde toksin üretmiştir ve P. xylostella’ya karşı yüksek oranda dayanıklılık 

sağlanmıştır. Elde edilen bütün bitkilerde duyarlı larvalara karşı %100 dayanıklılık elde 

edilirken, cry1C’ye dayanıklı larvalarda cry1Ac ile cry1Ac’ye dayanıklı larvalarda ise 

cry1C ile kontrol sağlanmıştır. 

 

Chen et al. (2005), çeltiğe cry2A genini Agrobacterium aracılığıyla aktarmışlardır. 

Yapılan PCR analizinde 102 adet tek bitkiden 71 tanesinin cry2A genini içerdiğini 

belirlemişler. Transgenik bitkilerde Cry2A protein miktarı 9.65 – 12.11 µg/g arasında 

değişim göstermiştir. Transgenik bitkilerin Lepidoptera takımına ait çeltik zararlılarına 

karşı önemli ölçüde koruma sağladığını gözlemişlerdir.  

 

Sanyal et al. (2005), nohutta cry1Ac geninin kullanarak A. tumefaciens ile böceklere 

dayanıklı transgenik bitkiler elde etmeye çalışmışlardır. Transformasyon frekansını 

%1.12 olarak belirlemişler. T0 ve T1 bitkilerinde Cry1Ac protein miktarı 14.5-23.5 
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ng/mg olarak belirlemişler. 10 ng/mg’dan daha yüksek ekspresyon seviyelerinde 

Helicoverpa armigera’ya karşı yüksek oranlarda koruma sağlamışlardır.  

 

Zaidi et al. (2005), tütünde ST-LS1 (sap ve yaprak spesifik) promotorunun cry2Aa2 

geninin değişik dokulardaki ekspresyon seviyesi ile Heliothis virescens larvalarına karşı 

etkisini araştırmışlardır. Toplamda 30 adet kanamisine dayanıklı bitki elde etmişler 

bunun 27 tanesinin PCR sonuçları pozitif bulunmuştur. Southern hibridizasyonu 

sonucunda 2AST(A), 2AST(E), 2AST(F), 2AST(G) bitkilerinde sırasıyla cry2Aa2 geni 

kopya sayısı 7, 2, 4, ve 1 olarak gözlenmiştir. Protein analizleri sonucunda yaprakta 

toplam çözünebilir protein içindeki toksin miktarını sırasıyla  % 0.16, 0.21, 0.12 ve 0.03 

iken sapta sırasıyla %0.01, 0.012, 0.009 ve 0.004 olarak belirlemişlerdir. Bioassay 

sonuçlarında ise yaprakla beslenen larvalarda ölüm oranı % 100, sapla beslenenlerde 

sırasıyla %41, 44, 35 ve 22, kökte ise %1-5 olmuştur. Yeşil dokularda belirlenen bu 

değişik protein oranlarının bitkiye zarar veren böceklerin devamlı toksine mahzur kalma 

durumunda kazanacakları dayanıklılığa karşı engel oluşturabileceği araştırıcılar 

tarafından bildirilmiştir. 

 

Zheng et al. (2005), iki farklı Allium cepa çeşidinde Agrobacterium tumefaciens ile 

Spodoptera exiqua’ya dayanıklı transgenik bitkiler elde etmeye çalışmışlardır. Bu 

amaçla rubisko SSU promotoru tarafından kontrol edilen cry1C ve HO4 (cry1Ab – 

cry1Ca hibridi) genlerini kullanmışlardır.  Her iki çeşitte de transformasyon frekansı 

%3.68 olarak belirtilmiştir. Cry1Ca’nın ekspresyon seviyesi H04’ten yüksek 

bulunmuştur (sırasıyla % 0.39-0.16 toplam çözünebilir protein içerisindeki miktarı). 

Yapılan böcek bioassaylerinde S. exiqua’ya cry1Ca’nın %0.22 ekspresyon seviyesi, 

H04’ün ise %0.08 seviyesi toksik etki yapmıştır. Buda H04’ün S.  exiqua’ya 

cry1Ca’dan daha fazla toksik etki yaptığını göstermektedir. Araştırma sonucunda, 

Cry1Ca ve H04’ün S.  exiqua’ya dayanıklı bitkilerin elde edilmesinde başarılı bir 

şekilde kullanılabileceği bildirilmiştir.  

 

Naimov et al. (2006), patateste SN19 hibrid geninin ekspresyon seviyelerini 

ölçmüşlerdir. SN19 cry1Ba’nın 1. ve III. domainlerini ve cry1Ia’nın II. domainini 

içeren hibrit bir gendir. SN19 hibrid geni ve NPT-II genini içeren Agl0 bakteri hattı ile 
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yapılan gen aktarımı sonucunda 14 adet transgenik patates bitkisi elde etmişler yapılan 

analizler sonucunda bu bitkilerde SN19 ekspresyon seviyesinin %0.06-%0.15 arasında 

değişim gösterdiği bulunmuştur. Böylelikle önemli patates zararlıları ile etkin bir 

mücadele yapılabileceğini belirtmişlerdir.  

 

Dang and Wei (2007), soya fasulyesinde sürgün uçlarını 1 gün süreyle KRYT1 

(yardımcı plasmidinde cry1Ac, pta, bar genleri bulunan) Agrobacterium hattı ile 

inoküle ettikten sonra 5 gün süreyle 22 0C’de pH’sı 5.4 olan ko-kültüvasyon ortamında 

bırakmışlardır. Transformasyon fekansını %4.29-%18 arasında belirlemişler ve T1 

bitkilerinin bir kısmının Helicoverpa armigeraya karşı dayanıklılık gösterdiğini 

bildirmişlerdir.  

 

2.3.2  Proteinaz inhibitörleri 

 

Böcekler serin, cysteine, aspartik gibi farklı proteinaz enzimleri içermekte olup, bu 

enzimler gıda olarak alınan proteinlerin sindirilmesinde ve böceklerin normal büyüme 

ve gelişmesinde hayati rolü olan aminositlerin salınmasında görev almaktadır (Öktem 

2001). Birçok böcekte  özellikle Lepidopterlerde sindirimde ana enzim serin proteinaz, 

bazı türlerde ise thiol (Cysteine) proteinaz görev yapmaktadır.  Coloepterlerde ise 

cystein proteazları dominanttır (Murdock et al. 1987). Proteinaz inhibitörleri  (PI) ise 

birçok bitki türünde doğal olarak bulunan, protein yapısında olan ve bitkilerin doğal 

savunma mekanizmalarında yer alan moleküllerdir (Ryan 1990). Proteinaz inhibitörleri 

serine, cysteine, metallo veya aspartyl proteinaz gibi gruplara ayrılabilmektedir.  Serin 

proteinaz inhibitörleri trysin ve chymotrysin inhibe eden iki aktif bölgeye sahiptir. 

Böceklere daya nıklı transgenik bitkiler elde etmek için farklı orijinlere sahip proteinaz 

inhibitörlerinin kullanıldığı değişik araştırıcılar tarafından bildirilmiştir.  

 

Hidler et al. (1987), börülceden izole edilen tripsin inhibitör (CpTi) tütüne aktarılarak 

Heliothis virescens’e dayanıklı bitkiler elde edilmiştir. 

 

Leple et al. (1995), Chrysomela tremulae’a (C.) larvalarında ana sindirim proteazını 

cysteine proteaz olarak belirlemişler ve oryzacystein-I (OCI)’in in vitro da cystein 
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proteazlarının aktivitesini önemli derecede azalttığını bildirmişlerdir. OCI geni 

akrarılmış transgenik kavaklarda  bu böceğe karşı toksisite elde etmişlerdir.  

 

Sane et al. (1997), böceklere dayanıklı tütün bitkilerine elde etmek amacıyla CaMV 

35S promotor ve NOS terminatörü tarafından kontrol edilen börülce tyripsin 

inhibitörünü (CpTi) taşıyan LBA4404 A. tumefaciens hattını gen aktarımında 

kullanmışlardır. 10 adet transgenik bitki elde etmişlerdir. Bu bitkilerde ekspresyon 

seviyesi 3–5 µg CpTi/g yeşil doku olarak bulunmuştur. Spodoptera litura ile yapılan 

bioassaylerde ölüm oranı %35–40 olarak belirlenmiştir. Bu oranın Bt’lerden elde edilen 

sonuçların çok gerisinde kaldığını belirtmişlerdir. Ancak bunların böceklerin transgenik 

bitkilere karşı geliştirdiği dayanıklılığı sınırlamada diğer genlerle birlikte 

kullanılabileceğini bildirmişlerdir.  

 

Confalonier et al. (1998), kavak da (Populus nigra) soya tripsin inhibitörü içeren 

EHA105 bakteri hattı ile gen aktarımı yapmışlar ve transgenik bitkilerde Lymantria 

dispar (L.) ve Clostera anastomosis (L.) larvalarına karşı dayanıklılığı incelemişlerdir. 

Transgenik bitkilerde toplam çözünebilir protein içerisinde SKTI ( soya kunitz tripsin 

inhibitör) bakımından %1 gibi çok yüksek bir ekspresyon seviyesi elde etmişlerdir. 

Transgenik ve transgenik olmayan bitkilerde larva ve pupa ağırlığı ile larva ölümü 

bakımından bir farklılık elde edememişlerdir.  

 

Girard et al. (1998), kolza bitkisine GV3101 A. tumefaciens hattı ile oryzacystein- I 

(OCI) genini aktarmışlar ve transgenik bitkilerin Pslliodes chrysocephala (C)’ya 

dayanıklılığına bakmışlardır. Böcek deneylerinde transgenik bitkilerle beslenen 

larvaların ağılıklarının kontrol bitkilerinden daha fazla olduğunu ve transgenik bitkilerle 

beslenen larvalarda cystein ve serine proteolik aktivitesinin 2 kat arttığını 

belirlemişlerdir.  

 

Lecardonnel et al. (1999),  patateste Leptinotarsa decemlineata’ya dayanıklı transgenik 

bitkiler elde etmek amacıyla OCI genini kullanmışlar. Ekspresyon seviyesinin % 0.3-0.5 

arasında belirlemişler ve larvalarda en fazla ölüm oranını %53 olarak saptamıştır.  
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Mc Manus et al. (1999), tütün bitkisine soya (kunitz) tripsin inhibitörünü aktarmışlar 

ve birinci devre Spodoptera litura larvaları üzerine etkisini incelemişlerdir. Transgenik 

bitkilerle beslenen larvalarda %50 ölüm oranı elde etmişlerdir.  

 

Marchetti et al. (2000), soya fasulyesinde izole edilen üç farklı proteinaz inhibitörü 

(KTİ, C-II ve PI-IV) ile transgenik tütün ve patates bitkileri elde etmişlerdir.  Soya 

tripsin inhibitörü diğerlerinden daha etkili bulunmuştur. Kunitz tripsin inhibitörü ile 

yapılan böcek deneylerinde Spodoptera littoralis’e karşı transgenik tütünlerde larvaların 

büyük bir kısmını öldüğü belirlenmiş, ancak transgenik patateslerde sadece larvalarda 

%50 ağırlık kaybı olduğunu gözlemlemişlerdir. 

 

2.3.3 Lektinler 

 

Lektinler çoğu bitkide bulunan ve glikoprotein, glikolipid ve polisakkaritlere bağlanma 

özelliği gösteren proteinlerdir. Lektinler kardelen, bezelye, buğday, soya, sarımsak, tatlı 

patates, nohut ve yerfıstığı gibi birçok bitkinin tohum  ve depo organlarında 

bulunmaktadır. Lektinlerin böcekler üzerinde toksik etki yaptığı gözlenmiş ancak bu 

etkinin mekanizması tam olarak açıklanamamakla birlikte, lektinlerin böcek orta 

bağırsağındaki epitel hücreler üzerinde bulunan bazı karbonhidrat moleküllerine 

bağlanarak etki gösterdiği düşünülmektedir (Czalpa 1997). Değişik organizmalardan 

izole edilen bazı lektinlerin Homoptera, Coleoptera,  ve Lepidoptera familyasına dahil 

böceklere dayanıklılık sağlamaktadır (Öktem 2001). 

 

 Lektin genleri aktarılmış transgenik bitkiler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda en 

yaygın kullanılan lektinin Galanthus nivalis’ten izole edilen GNA olduğu 

gözlenmektedir. Özellikle Homoptera takımına ait böcek zararına karşı değişik bitki 

türlerinde dayanıklılık elde edilmiştir. 

  

Gatehouse et al.  (1997), GNA lektin genini kullarak elde ettikleri transgenik 

patateslerde ekspresyon seviyesini %2 olarak belirlemişlerdir. Lacanobia oleracea (L.) 

yaptıkları deneylerde GNA geni bulunan bitkilerde yapraklardaki zararın  %50 

azaldığını, böcek biomasının %45-65 oranında azaldığını bildirmişlerdir.  
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Wang and Guo (1999), GNA aktarılan tütünün bir Lepidopter olan Heliothis 

armigera’ya karşı dayanıklı olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Wang et al. (2005), mısır bitkisinde bir Lepidopter olan Ostrinia furnacalis’e dayanıklı 

bitkiler elde etmek amacıyla GNA lektin geninin kullanmışlardır. Çözünübilir protein 

içerisinde %0.24 GNA ekpresyonu gösteren bitkilerin Ostrinia’ya karşı dayanıklı 

olduğunu belirlemişlerdir.  

 

2.3.4 Alfa-amilaz inhibitörleri 

 

Alfa-amilaz enzimi, böceklerin sindirim sisteminde önemli işlevi olan bir enzimdir. 

Enzimin sentezlenmemesi durumunda böceklerde bazı sindirim bozuklukları 

gözlenmekte ve besin yetersizliğinden böcekler ölebilmektedir. Glikoprotein yapısında 

olan bu inhibitörler (αAI) bazı baklagil tohumlarında bol miktarda bulunmaktadır 

(Öktem 2001).   

 

İlk αAI dizisi Moreno and Chrispeels (1989) tarafından fasulyeden elde edilmiştir. Elde 

edilen dizinin fonksiyonel bir αAI üretebildiği, aynı araştırıcı tarafından genin tütüne 

aktarılması ile gösterilmiştir. Yürütülen bu araştırmalar, αAI’nın özellikle Bruchidae 

familyasına ait böceklerde etkili olduğu sonucuna varılmıştır (Chrispeels 1997). 

Fasulyeden izole edilen αAI geni tohuma özgü ifade sağlayan bir promotor bölgesinin 

kontrolü altında bezelyeye aktarılmış ve elde edilen transgenik tohumların 

Callasobrucus maculatus’a karşı dayanıklı olduğu belirlenmiştir (Shade et al. 1994). 

Genin kullanımının artması özellikle baklagil tohumlarında büyük sorun olan Bruchus 

cinsine bağlı böceklerin mücadelesinde önem arz etmektedir.  

 

2.3.5 Kitinaz 

 

Doğrusal bir homopolimer olan kitin  önemli bir yapısal molekül olmanın yanı sıra, 

böceklerde peritrofik zarların yapısında da bulunmaktadır. Birçok farklı organizmada 

yapısal işlevi olan kitin doğada en yaygın rastlanan biyopolimerlerdir. Kitinazlar kitin 

homopolimerleri üzerinde hidrolitik aktivite gösteren enzimlerdir (Öktem 2001). 
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Manduca sexta’dan izole edilen kitinaz geninin tütüne aktarılması ile geliştirilen 

transgenik bitkilerin Heliothis virescens larvalarının gelişimini önemli ölçüde 

engellediğini değişik araştırıcılar tarafından bildirilmiştir (Kramer et al. 1997, Ding et 

al.  1998) 

 

2.3.6 Kolesterol oksidaz 

 

Kolesterol oksidaz farklı mikroorganizmalar tarafından üretilebilen bir enzim olup 3-

hidroksiteroidlerin ketosteroidlere ve hidrojen ve hidrojen perokside oksitlenmesini 

katalizlemektedir. Kolesterol oksidazın insektisidal etkisi ilk defa Purcell et al. (1993) 

tarafından bildirilmiş ve aynı emzimin Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Orthoptera ve 

Homoptera üzerinde etkin olduğunu göstermişlerdir. Enzimin ölümcül etki 

mekanizması üzerinde yürütülen araştırmalar ise, ölümcül etkinin böcek orta 

bağırsağındaki epitel hücrelerinin zarlarında kolesterolün oksidasyonu sonucunda 

oluşan zarar sonrası epitel hücrelerinin patlamasından kaynaklandığını göstermiştir. 

Gerçekleştirilen bu araştırmalar sonucunda, enzimin sentezinden sorumlu genin izole 

edilerek böceklere dayanıklı transgenik bitkilerin eldesin de kullanılabileceği ortaya 

konmuştur (Öktem 2001).  

 

2.3.7 Avidin 

 

Avidin, tavuk yumurta beyazında bulunan bir glikoproteindir. Biyotin tüm yaşam 

formları için gerekli olan bir koenzimdir. Böcekler avidin  veya streptavidin ile 

beslendiğinde bu proteinler biyotinle bağlanmakta ve böceklerde biyotin eksikliğinden 

kaynaklanan büyüme eksikliği ve ölüme neden olmaktadır (Öktem 2001). Yürütülen 

araştırmalar avidinin karasinek (Musca domestica), meyva sineği (Drosophila 

melanogaster) ve mısır kurdunda (Ostrinia nubilalis) toksik etki yaptığını göstermiştir 

(Levinson and Bergmann 1959, Bruins et al. 1991, Morgan et al. 1993).  
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2.3.8 Diğer stratejiler 

 

Bu genlere ilave olarak, yaygın olmamakla birlikte, böceklere karşı dayanıklılık 

kazandırılması yönünde alternatif çalışmalarda yapılmaktadır. Örneğin Bacillus 

suşlarından izole edilen VIP olarak adlandırılan insektisidal proteinler, örümcek ve 

akrep gibi böceklerden elde edilen genler, alkaloid, terpenoid, saponin gibi sekonder 

metobolitleri kodlayan genlerin elde edilip gen aktarımında kullanılmasına yönelik 

çalışmalar devam etmektedir (Hidler and Boulter 1999). 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Materyal 

 

3.1.1 Bitki materyali 

 

Türkiye’de yaygın olarak tarımı yapılan tescilli korunga çeşidi bulunmamakta olup, 

tohumluk ihtiyacının büyük bir kısmı Devlet Üretme Çiftlikleri tarafından 

karşılanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada bitki materyali olarak Gözlü Devlet Üretme 

Çiftliğinden elde edilen  korunga gözlü ekotipi kullanılmıştır. 

 

3.1.2 Bakteri materyali 

 

Bakteri materyali olarak farklı böceklere dayanıklılık genleri taşıyan 11 ve bir tane 

markör genleri taşıyan Agrobacterium tumefaciens bakteri hattı gen aktarımı 

denemelerinde kullanılmıştır. Cry1Ac, cry1C,  cry2A genlerini içeren bakteri hatları Dr. 

Illimar  Altosaar (Ottova Üniversitesi, Kanada) tarafından, SN19 ve cry1Ab genlerini 

içeren bakteri hatları Dr. Samir Naimov (Plovdiv Üniversitesi, Bulgaristan) tarafından, 

SKTİ, OCI ve GNA genlerini içeren bakteri hatları ise Dr. Martin Edwards (Newcastle 

Üniversitesi, UK) tarafından sağlanmıştır. Bütün bakteriler bitkisel seleksiyon amaçlı 

kanamisine dayanıklılığı sağlayan NPT-II genini taşımaktadır. 

A. tumefaciens LBA 4404 bakteri hattı; 

p1Ac PRD (pRD400 içerisinde 35S promotor-NOS terminator dizileri tarafından 

kontrol edilen cry Ac geni),  

p1C PRD (pRD400 içerisinde 35S promotor-NOS terminator dizileri tarafından kontrol 

edilen cry1C geni),  

p1CST PRD (pRD400 içerisinde STLS-1 promotor-NOS terminator dizileri tarafından 

kontrol edilen cry1C geni),  

p2A PRD (pRD400 içerisinde 35S promotor-NOS terminator dizileri tarafından kontrol 

edilen cry2Aa2  geni),  

p2AST PRD (pRD400 içerisinde STLS-1 promotor-NOS terminator dizileri tarafından 

kontrol edilen cry 2Aa2 geni),  



 35 

cry 1Ab geni 35S promotor ve NOS terminator dizileri tarafından kontrol edilmektedir. 

PBIN19:SKTİ 

pROK2: OC1 

pBI121:GNA  

A. tumefaciens Agl0 bakteri hattı; 

 pMH65: SN19 (cry1Ba/cry1Ia hibrid geni, Naimov et al. 2003 - Naimov et al. 2006, 

Chrysanthemum rubisco small subunit promotor and terminator, Outchkouruv et al. 

2003), 

pMH66: SN19 (cry1Ba/cry1Ia hibrid geni, Naimov et al. 2003 - Naimov et al. 2006, 

kloroplast hedefli peptid içeren chrysanthemum rubisco small subunit promotor and 

terminator, Outchkouruv et al. 2003). 

A. tumefaciens GV2260 (p35S GUS-INT): NPT-II geni NOS promotor ve terminatör, 

GUS intron geni ise 35S promotor ve terminatör dizileri tarafından kontrol 

edilmektedir. 

 

3.2 Yöntem 

  

3.2.1 Besin ortamı ve doku kültürü koşulları 

 

Denemelerde MS mineral tuz ve vitaminleri (Murashige and Skoog 1962; Çizelge 3.1) 

ile %3 sukroz içeren ve %0.7’lik agar (Type A, Sigma) ile katılaştırılan temel besin 

ortamı (MSO) kullanılmıştır. Ortamların hazırlığında bidistile su kullanılmış, duruma 

göre besin ortamlarına farklı konsantrasyonlarda bitki büyüme düzenleyicileri (BAP, 

NAA ve IBA) ilave edilmiştir. Besin ortamlarının pH’sı 1 N NaOH ya da 1 N HCl 

kullanılarak 5.6-5.8’e ayarlandıktan sonra 1.2 atmosfer basınç altında ve 121 oC’de 20 

dakika tutularak steril edilmiştir.   
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Çizelge 3.1 MS ortamında bulunan besin maddeleri ve konsantrasyonları                  
(Murashige and Skoog 1962) 

 
Besin Maddeleri Konsantrasyonu (mg/l) 

NH4NO3 1650 

KNO3 1900 

CaCl2.2H20 440 

MgSO4.7H2O 370 

Makro 

Elementler 

 

KH2PO4 170 

Kl 0.83 

H3BO3 6.20 

MnSO4.4H2O 22.30 

ZnSO47H2O 8.60 

Na2MoO4.2H2O 0.25 

CuSO4.5H2O 0.025 

CoCl2.6H2O 0.025 

Mikro  

Elemetler 

FeSO4.7H2O 

Na2EDTA. 

27.85 

37.25 

Myo-Inositol 100.0 

Nikotinik Asid 0.50 

Pyrotinik Asid 0.50 

Thiamin-HCl 0.10 

Vitaminler 

Glysin 2.00 

 

Büyümeyi düzenleyiciler uygun çözücülerde çözüldükten sonra saf su ile istenen 

miktarlarda ve oranlarda stok solüsyonları hazırlanmıştır (Çizelge 3.2).  
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 Çizelge 3.2 Kullanılan büyüme düzenleyicileri, çözücüleri ve saklama koşulları 
 
Büyüme Düzenleyicileri Çözücü Saklama Koşulları (0C) 

NAA 1 N NaOH +4 

IBA 1 N NaOH  +4 

BAP 1 N NaOH +4 

 

 

Tüm kültürler beyaz florasan ışığında 16 saat ışık ve 8 saatlik karanlık fotoperiyotta 24 
oC’de tutulmuştur. 

 

Sterilizasyon ve tüm doku kültürü işlemleri steril kabin içinde yürütülmüştür. Kapların, 

saf su ve ortamın sterilizasyonunda 1.2 atmosfer, 121˚C ve 20 dakikaya ayarlı otoklav 

kullanılmıştır. Petri kutuları, 160 ˚C’de 2 saat etüvde steril edilmiştir. 

 

3.2.2 Tohumların çimlendirilmesi 

 

 Meyve kabuğu soyulan korunga tohumları, yüzey sterilizasyonu için % 50 çamaşır 

suyunda (ACE) 20 dakika tutulmuş ve daha sonra steril saf su ile 3 kez durulanmıştır. 

Steril edilen tohumlar, yine steril Magenta kapları içerisinde, % 3 sukroz içeren ve % 

0.7’lik agar ile katılaştırılan MSO besin ortamında 24°C’de 16 saat ışık ve 8 saat 

karanlık fotoperiyotta çimlendirilmiştir. Her magenta kabına 10–15 adet tohum 

yerleştirilmiştir. Tohumların çimlenmeye alınmasından 7 gün sonra gelişen fidelerden 

hipokotil ve kotiledon,  16–20 gün sonra yaprak sapı ve yaprakçık eksplantları kültüre 

alınmıştır. 

 

3.2.3 Büyüme ve rejenerasyon ortamı 

 

Kullanılan eksplant tipine göre en uygun bitki büyüme düzenleyici konsantrasyonları 

Özcan et al. (1996b) ve Özgen et al. (1998)’dan yararlanılarak düzenlenmiştir. En 

yüksek sonuç alınan oksin ve sitokinin konsantrasyonları denenerek en yüksek adventif 

sürgün rejenerasyonu veren ortam gen aktarımı çalışmalarında kullanılmıştır.   
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3.2.4 Sürgünlerin köklendirilmesi 

 

Rejenere olan sürgünler 2–3 cm uzunluğa ulaştığı zaman kesilerek, 1.5 mg/l IBA  içeren 

MS besin ortamında köklendirilmiştir. Transgenik adayı bitkilerin köklendirilmesinde 

ise ortama ilave olarak 25 mg/l kanamisin eklenmiştir. 

 

3.2.5 Köklenen sürgünlerin dış ortama alıştırılması 

 

Köklenen sürgünler daha sonra içinde torf bulunan saksılara aktarılmış, torfun üzerine 

nemin kaybını azaltmak amacıyla vermikülit konulmuş ve saksıların üzeri plastik 

poşetlerle kapatılmıştır. Aktarılan bitkiler iklim dolabında yüksek nemde (% 90–95) bir 

hafta tutulduktan sonra yavaş yavaş normal nem seviyesine alıştırılmıştır.  

 

3.2.6 Bakteri kültürlerinin büyütülmesi 

 

A. tumefaciens kültürleri, seçici antibiyotikler içeren 5-10 ml NB (Lab-Lemco Powder 

1.0 g/l;  Yeast extract 2.0 g/l;  Pepton 5.0 g/l;  Sodyum klorid 5.0 g/l)  ortamında  bir 

gece 28°C’de 150 devir/d’da inkübatörde büyütülerek kullanılmıştır. Daha uzun süreli 

muhafaza işlemi ise eşit miktarda bakteri kültürü ve % 40 gliserol içeren büyüme 

ortamında 2 ml’lik tüplerde karıştırıldıktan sonra hızlı bir şekilde dondurulup, -80 ˚C’de 

muhafaza edilmiştir. 

 

Ayrıca her denemede -80 °C’deki bakterileri kullanıp onlara zarar vermemek için 

bireysel koloniler elde edilmiştir. Bunun için büyüyen sıvı bakteri kültüründen, steril bir 

lup yardımıyla alınan bakteriler katı büyüme ortamı ve gerekli antibiyotikler içeren 

agarlı besin ortamı üzerine yayılmıştır. Bu bakteri kültürlerini içeren petri kutuları ters 

çevrilerek 28°C’de inkübe edilmiştir. Daha sonra bu petri kutuları +4 °C’de saklanmıştır. 

GV2260 p35S GUS-INT bakteri hattı ile proteinaz inhibitör ve GNA lektin genlerini 

taşıyan LBA4404 bakteri hatları büyütülürken ortama 50 mg/l rifambisin ve 50 mg/l 

kanamisin, cry1Ac, cry1Ab, cry1C ve cry2A genlerini içeren LBA4404 bakteri hatları 

büyütülürken ortama 50 mg/l kanamisin, SN19 genini taşıyan Agl0 bakteri hatları 

büyütülürken ortama 25 mg/l rifambisin ve 50 mg/l kanamisin eklenmiştir. Rifambisin 
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methanol, kanamisin ise su ile çözüldükten sonra istenen oranlardaki stok filtre 

sterilizasyonundan sonra -20 °C’de muhafaza edilmiştir.  

 

3.2.7 Agrobacterium tumefaciens ile gen aktarımı  

 

3.2.7.1 Farklı böceklere dayanıklılık genleri taşıyan A. tumefaciens hatlarının tütün 
üzerinde test edilmesi 

 

Farklı kaynaklardan temin edilen A. tumefaciens hatlarının etkinliklerini devam ettirip 

ettirmediklerini belirlemek için, bu bakteri hatları öncelikle tütün üzerinde test 

edilmiştir. İn vitro’da gelişen yaklaşık 4-5 haftalık tütün fidelerden elde edilen yapraklar 

küçük parçalara ayrılarak 1/50 oranında seyreltilmiş bakteri kültürü içeren sıvı 

MSD4X2 ( 1 mg/l BAP ve 0.1 mg/l  NAA içeren MSO) ortamında 30 dakika inoküle 

edilmiştir. Eksplantlar agar ile katılaştırılmış, MSD4X2 ortamında 2 gün ko-

kültüvasyon için bekletilmiştir. Daha sonra Agrobacterium’un gelişimini durdurmak 

için 500 mg/l augmentin ve sadece gen aktarımı yapılan sürgünlerin gelişimine izin 

vermek için 75 mg/l kanamisin içeren MSD4X2 ortamına aktarılmıştır. Büyüme 

ortamlarına ilave edilmeden önce her antibiyotik mikro filtreler kullanılarak steril 

edilmiş ve otoklavdan çıktıktan sonra ısısı 45 °C’ye düşmüş olan katı ortamlara ilave 

edilmiştir.  

 

Seçici MSD4X2 ortamında meydana gelen kanamisine dayanıklı sürgünler 1–2 cm 

olunca kesilerek 500 mg/l augmentin ve 50 mg/l kanamisin içeren MSO besin 

ortamında köklendirilmiştir. Kullanılan bakteri ırkları GUS (raportör bir gen) geni 

taşımadığı için kaçak sürgünler olabileceği göz önüne alınarak burada köklenen 

sürgünler tekrar 100 mg/l kanamisin içeren ortamda köklendirilmiştir ve köklenen 

transgenik adayı sürgünler saksılara aktarılmıştır. Bitkiler bir süre yüksek nemde iklim 

dolaplarında tutulduktan sonra seraya aktarılmıştır.  
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3.2.7.2 A.  tumefaciens GV2260 p35S GUS-INT hattı ile korungaya gen aktarımı 

 

Korungaya gen aktarımının optimizasyonu amacıyla, öncelikle 1 saat inokülasyon 

süresi ve 1/25 bakteri yoğunluğu kullanılarak korungada kotiledon, hipokotil, yaprakçık 

ve yaprak sapında ön denemeler yapılmış, ancak eksplantlar etrafında aşırı derecede 

Agrobacterium  gelişimi görülmüş ve sonuç elde edilememiştir. Daha sonra korungada 

kotiledon, hipokotil, yaprakçık ve yaprak sapı eksplantları kullanılarak GV2260 p35S 

GUS-INT bakteri hattıyla farklı yöntemler denenmiştir. Dört farklı eksplantta farklı ko-

kültüvasyon süreleri, asetosringon (100 µM) ve spermidin (1mM)’nin korungada gen 

aktarımı üzerine etkileri incelenmiştir. 

 

Kotiledon, hipokotil, yaprak sapı ve yaprakçık eksplantları hazırlandıktan sonra 1/50 

oranında seyreltilmiş bakteri içeren sıvı korunga rejenerasyon ortamında (4 mg/l BAP 

ve 0.5 mg/lNAA içeren MSO) yarım saat süreyle inoküle edilmiş, 24, 48 ve 72 saat 

süreyle ko-kültüvasyona bırakılmıştır. Ayrıca asetosringonun transformasyon frekansına 

etkisini belirlemek amacıyla inokülasyon ve ko-kültüvasyon ortamlarına 100 µM 

asetosringon eklenmiştir. Spermidinin etkisini belirlemek amacıyla ise Kumar and 

Rajam (2005)’ın belirttiği gibi bakteri, inokülasyondan 2 saat önce 1 mM spermidin ile 

muamele edilmiştir.  

 

Ko-kültüvasyondan sonra eksplantlar  500 mg/l augmentin ve 50 mg/l kanamisin içeren 

seçici korunga rejenerasyon ortamına alınmıştır. Burada elde edilen kanamisine 

dayanıklı sürgünlerde histokimyasal GUS analizi yapılmış ve GUS pozitif bitkicikler 1 

mg/l BAP, 0.2 mg/l NAA ve 500 mg/l augmentin ve 50 mg/l kanamisin içeren MSO 

ortamında hızlı çoğaltıma bırakılmıştır. Son olarak bitkiler 1.5 mg/l IBA, 25 mg/l 

kanamisin ve 500 mg/l augmentin içeren MSO besin ortamında köklendirilerek dış 

koşullara aktarılmıştır.   
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3.2.7.3 Farklı böceklere dayanıklılık genilerini taşıyan A. tumefaciens bakteri 
hatları ile korungaya gen aktarımı 

 

Korungaya gen aktarımının optimizasyonu amacıyla bölüm 3.2.7.2’de de açıklandığı 

gibi GV2260 p35S GUS-INT A. tumefaciens bakteri hattıyla gen aktarımında 4 farklı 

eksplant (kotiledon, hipokotil, yaprakçık ve yaprak sapı) kullanılmıştır. Araştırmadan 

elde edilen sonuçlara göre,  hipokotil eksplantında çok fazla kaçak sürgün olduğu ve 

kotiledon eksplantlarında ise rejenerasyonun az olduğu göz önüne alınarak bu 

eksplantlar bir sonraki denemelerde kullanılmamıştır. Böylelikle gen aktarımı 

çalışmalarına yaprakçık ve yaprak sapı eksplantlarıyla devam edilmiştir.  

 

İlk olarak korungada yaprakçık ve yaprak sapı eksplantlarında GNA lektin, OC1 ve 

SKTİ proteinaz inhibitör genlerini taşıyan LBA4404 A. tumefaciens hatları kullanılarak 

gen aktarımı çalışmaları yapılmıştır. İn vitro gelişen bitkilerden elde edilen yaprakçık ve 

yaprak sapı eksplantları daha önce yapılan çalışmalar da dikkate alınarak yarım saat 

1/50 bakteri konsantrasyonunda inoküle edilmiştir. İnokülasyon ve ko-kültüvasyon 

ortamına 100 µM asetosringon eklenmiştir. Eksplantlar 2 gün süreyle asetosringon 

içeren katı korunga rejenerasyon ortamında ko-kültüvasyona bırakılmıştır. Daha sonra 

500 mg/l augmentin ve 50 mg/ kanamisin içeren seçici korunga rejenerasyon ortamına 

alınmıştır. Burada gelişen sürgünler köklendirme ortamına alınmıştır.  

 

Farklı Bt genleri taşıyan bakteriler ile yapılan çalışmalarda üç farklı yöntem 

kullanılmıştır.  Birinci yöntemde, korungaya ait yaprakçık ve yaprak sapları, 1/50 

oranında seyreltilmiş 8 farklı bakteri hattı ile yarım saat inoküle edildikten sonra 2 gün 

süreyle ko-kültüvasyona tabi tutulmuşlardır. 

 

İkinci yöntemde,  eksplantlar 1/50 oranında bakteri ile seyreltilmiş ortamda yarım saat 

inoküle edildikten sonra sıvı ko-kültivasyon ortamında 2 gün bekletilmişlerdir 

(Uranbey et al. 2005).  

 

Üçüncü yöntemde, bakterilerin büyütülmesi sırasında kullanılan NB büyütme 

ortamının eksplantlara zarar verebileceği göz önünde tutularak 1 gece büyütülen 

bakteriler 5000 rpm’de 20 dakika santrifüj edildikten sonra inokülasyon ortamı ile 
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tekrar süspense edilmiş ve asetosringon eklenerek 2 saat büyümeye bırakıldıktan sonra 

gen aktarımında kullanılmıştır.  

 

Bütün yöntemlerde hem inokülasyon hem de ko-kültüvasyon ortamına 100 µM 

asetosringon eklenmiş, eksplantlar öncelikle 50 mg/l kanamisin içeren seçici korunga 

rejenerasyon ortamına alınmış 15-20 gün sonrada 100 mg/l kanamisin içeren seçici 

korunga rejenerasyon ortamına aktarılmıştır.  

 

Birinci ve ikinci yöntemde 4-6 hafta sonunda gelişen kanamisine dayanıklı sürgünler 1 

mg/l BAP, 0.2 mg/l NAA, 100 ve 150 mg/l kanamisin içeren MSO ortamında hızlı 

çoğaltıma alındıktan sonra 1.5 mg/l IBA ve 25 mg/l kanamisin içeren MSO ortamında 

köklendirilmiştir. Üçüncü yöntemde ise kanamisine dayanıklı sürgünler sadece 1 mg/l 

BAP, 0.2 mg/l NAA içeren MSO besin ortamında hızlı çoğaltıma alınmıştır. Burada 

çoğaltılan bitkiler 1.5 mg/l IBA içeren MSO besin ortamında köklendirilerek dış 

koşullara aktarılmıştır.  

 

 3.2.8 Gen aktarılmış bitkilerin belirlenmesi 

 

Seçici rejenerasyon ortamında gelişen aday transgenik sürgünler, kanamisin içeren besin 

ortamında köklendirildikten sonra saksılara aktarılmıştır. Bu bitkilerin transgenik olup 

olmadığı aktarılan genlere göre histokimyasal GUS ve PCR analizi ile teyit edilmiştir.  

 

3.2.8.1  Histokimyasal GUS analizi 

 

Histokimyasal gen analizi Jefferson (1987) ve Özcan (1993)’ın tarif ettiği şekilde 

yapılmıştır. Bitki dokuları 100 mM sodyum fosfat (pH=7.0), 10 mM EDTA, %0.1 

Triton X –100 ve 1 mM  5 bromo-4 chloro 3 indolyl glucoronide (X-GLUC) içeren 

solüsyonda 37 ˚C’de gece boyu inkübe edilmiştir. Daha sonra dokular %70’lik alkolde 

yıkanarak mavi boyanan bölgeler belirlenmiştir.  
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3.2.8.2 Polimeraz zincir reaksiyonu 

 

DNA izolasyonu 

Genomik DNA izolasyonu, taze yaprak dokuları kullanılarak Dellaporta et al.’un (1983) 

metotlarına göre izole edilmiştir. Bu metodun tampon miktarlarında bazı 

modifikasyonlar yapılmıştır. 

 

Transgenik adayı bitkilerden alınan yaprak örnekleri sıvı azotla  ezildikten sonra üzerine 

750 µl ekstraksiyon tamponu (50mM Tris pH=8; 10 mM EDTA; 100 mM NaCl; %1.0 

SDS) eklenerek 65 oC’de 10 dakika inkübe edilmiştir. Daha sonra üzerine 150 µl 5M 

potasyum asetat eklenerek buz üzerinde 20 dakika bekletildikten sonra yaprak 

parçalarını çöktürmek amacıyla 15000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilmiştir. Üst faz 

yeni bir tüpe alınarak üzerine eşit hacimde isopropanol eklenmiştir. DNA’lar 

toplandıktan sonra örnekler 15000 rpm’de 1 dakika  santrifüj edilmiş ve üst faz 

atıldıktan sonra DNA pelleti iyice kurutularak 200 µl deiyonize saf suda çözülmüştür. 

1.5 dakika 15000 rpm’de santrifüj edilerek kalan yaprak parçaları çöktürülmüş ve üst faz 

yeni bir tüpe alınarak üzerine 1 ml etil alkol (%99) eklenerek DNA’nın toplanması 

sağlanmıştır. 3 dakika 15000 rpm’de santrifüj edildikten sonra pellet kurutulup 100 µl  

deiyonize saf suda çözülmüştür. Elde edilen DNA’lar PCR çalışmalarında kullanılmıştır. 

Korungada Bt genleri ile yapılan çalışmadan elde edilen aday bitkilerde ise DNA 

izolasyonu  Fermentas K0152  DNA izolasyon kiti ile yapılmıştır.  

 

Primer dizileri 

Transgenik bitkileri belirlemek amacıyla NPT-II, GUS genleri ile 35S promotor ve 

NOS terminatör dizileri PCR ile çoğaltılmıştır. Çizelge 3.3’ te transgenik bitkileri 

belirlemek amacıyla NPT-II, GUS ve SN19 genleri ile 35S promotor ve NOS terminator 

bölgelerinin çoğaltımında kullanılan primer dizileri görülmektedir.  

 

 

 

 

 



 44 

Çizelge 3.3 PCR işleminde kullanılan primer dizileri 
 
Hedef  Baz dizilişi Hedef 

büyüklüğü 
NPT-II  geni F- TGG ATT GCA CGC AGG TTC TC  

R-CAA GAA GGC GAT AGA AGG CG 
750 bp 

NPT-II geni F- TTG CTC CTG CCG AGA AAG  
R- GAA GGC GAT AGA AGG CGA  

459 bp 

GUS geni F- CTC GAC GGC CTG TGG GAC TTC  
R- CTT TCG GCT TGT TGC CCG C 

1400 bp 

35S promotor F-  GCT CCT ACA AAT GCC ATC A  
R- GAT AGT GGG ATT GTG CGT CA  

195 bp 

NOS terminator F -GAA TCC TGT TGC CGG TCT TG  
R- TTA TCC TAG TTT GCG CGC TA 

180 bp 

SN19 geni F- CCATGGCATCTAATAGGAAGAACG  
R- GGTTATCGTAGTCATATGTGAAGAGATCAG  
 

890 bp 

 

PCR reaksiyon koşulları 

PCR analizi Özcan (1993)’ün tarif ettiği gibi yapılmıştır. Reaksiyonlar, 5 µl DNA, 2.5 

µl 10X PCR tamponu, 4 µl MgCl2 (25 mM), 4 µl dNTP (10mM), her  primerden (10 

pmol/µl) 2 µl, 0.2 µl Tag DNA polymerase (Promega 5 units/ µl) ve 5.3 µl dH2O 

kullanılarak 25 µl toplam hacimde yapılmıştır.  

 

Reaksiyonlar, Biometra T-personal thermocycler aletinde aşağıdaki döngü koşulları 

altında gerçekleştirilmiştir. Yapışma sıcaklığı her primere göre değiştirilmiştir.  

PCR Programı 

95 ˚C 2 dakika (DNA'nın denatürasyonu) 

60 ˚C 1 dakika (primerlerin yapışması)       1 döngü 

72 ˚C 1 dakika (uzama)  

95 ˚C 1 dakika (DNA'nın denatürasyonu) 

60 ˚C 1 dakika (primerlerin yapışması)         30 döngü 

72 ˚C 1 dakika (uzama) 

72 ˚C  5 dakika 
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Örneklerin agaroz jel elektroforezi 

 

PCR reaksiyonları sonucunda elde edilen ürünler %1’lik agaroz gel elektroforezi ile 

ayrılmıştır. Bunun için 1 g agaroz 100 ml 1XTBE (10.8 g/l Trizma-base, 5.5g/l Borik 

asit, 4 ml 0.5 M EDTA pH=8) tamponunda mikrodalga fırında çözdürülmüştür. 

Sıcaklığı 50-60 oC’ye düştüğü zaman DNA’nın UV’de görüntülenebilmesi için 5 µl 

Etüdyum bromit eklenmiştir.  Elektroforez işlemi 80 Voltta 1 saatte gerçekleştirilmiştir. 

Elektroforez işlemi sonlandırıldıktan sonra jel UV lambası üzerinde kontrol edilmiştir. 

 

3.2.9 Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi  

 

Rejenerasyon denemeleri 3 tekerrürlü olarak Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre 

kurulmuş olup, her bir tekerrürde 10 ekplantın kültüre alındığı 100x10 mm’lik petri 

kutuları kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler bilgisayarda “SPSS for 

Windows” programı ile tesadüf parselleri deneme desenine göre analiz edilmiştir. 

Uygulama ortalamaları MSTAT-C bilgisayar programı kullanılarak Duncan testi ile 

karşılaştırılmıştır. Yüzde değerleri istatistik analizi yapılmadan önce “arcsin 

transformasyon”una tabi tutulmuştur (Snedecor and Cochran 1967). 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

4. 1 Korungada Doku Kültürü Çalışmaları 

 

4.1.1 Sürgün rejenerasonunun optimizasyonu 

 

Yüksek oranda bir adventif sürgün rejenerasyonu elde etmek amacıyla in vitro gelişen 

bitkiciklerden elde edilen yaprak sapı, yaprakçık, kotiledon ve hipokotil eksplantları 

değişik oranlarda büyüme düzenleyiciler içeren besin ortamında kültüre alınmıştır. 

Çalışmada BAP (1, 2, 4 mg/l) ve NAA (0.5, 1 mg/l)’in değişik doz ve 

kombinasyonlarının adventif sürgün rejenerasyonuna etkisi araştırılmıştır. Kültür 

başlangıcından 7-10 gün sonra tüm eksplantlar üzerinde sıkı yapılı morfogenik yeşil 

kalluslar meydana gelmeye başlamıştır. Dört hafta içerisinde de bu kalluslar üzerinde 

çok sayıda adventif sürgün uçlarının gelişimi gözlenmiştir (Şekil 4.1). Kültür 

başlangıcından 6 hafta sonra BAP ve NAA’in farklı dozlarının korungada sürgün 

oluşturan eksplant yüzdesi ve eksplant başına sürgün sayısına ait varyans analizi 

sonuçları Çizelge 4.1’de verilmiştir.  

 

 Çizelge 4.1 Farklı BAP ve NAA dozlarının korungada yaprak sapı, yaprakçık, 
kotiledon ve hipokotil eksplantlarında adventif sürgün rejenerasyonuna 
etkisine ait varyans analizi 

 
Konular 

Sürgün Oluşturan 

Eksplant Yüzdesi 

Eksplant Başına 

Sürgün Sayısı 
V.K.  

S.D K.O F K.O F 

Genel 71 -- -- -- -- 

Ortam 5 461.78 6.43** 21.112 8.54** 

Eksplant  3 360.18 5.02** 10.31 4.17* 

Ortam  x Eksplant 15 189.08 2.64** 4.59 1.86 

Hata 48 71.77 -- 2.47  

*)0.05 düzeyinde önemli        
**) 0.01 düzeyinde önemli     
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Şekil 4.1 Korungada yaprakçık ve yaprak sapı eksplantlarından 

adventif sürgün rejenerasyonu 

a) Kültür başlangıcından 5-6 hafta sonra yaprakçık  eksplantlarında sürgün gelişimi, 
b) Kültür başlangıcından 3-4 hafta sonra yaprak sapı  eksplantlaında kallus ve sürgün 
ucu gelişimi (bar=0.5 cm). 

 

 

 

 

a 

b 
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Çizelge 4.1 incelendiğinde, sürgün oluşturan eksplant yüzdesine ortamların, 

eksplantların ve Ortam x Eksplant interaksiyonun etkisi 0.01 seviyesinde önemli 

bulunmuştur. Eksplant başına sürgün sayısı bakımından ortamın etkisi 0.01 düzeyinde, 

eksplant tipinin etkisi 0.05 düzeyinde önemli çıkmıştır. Ortam x Eksplant 

interaksiyonun etkisi ise istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.  Farklılığın önem 

düzeyini belirlemek için yapılan Duncan testi sonuçları Çizelge 4.2  ve Çizelge 4.3’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.2 Farklı BAP ve NAA dozlarının korungada yaprak sapı, yaprakçık, kotiledon 
ve hipokotil eksplantlarında sürgün oluşturan eksplant oranına etkisi 

 
Sürgün Oluşturan Eksplant Yüzdesi (%) Büyüme 

Düzenleyicileri 

(mg/l) 
Eksplantlar 

BAP NAA Yaprak S. Yaprakçık  Kotiledon  Hipokotil  Ortam Ort. 

1 0.5 30.00 d C 66.66 ab A 40.00 a BC  50.00 b B 46.66 

2 0.5 46.66 bc * 56.66 bc 43.33 a 50.00 b 49.17 

4 0.5 73.33 a A 80.00 a A 36.66  a B 50.00 b B 60.00 

1 1 36.66 cd B 30.00 d B 43.33 a B 70.00 a A 45.00 

2 1 56.66 b* 53.33 bc 43.33 a 53.33 b 51.66 

4 1 33.33 cd AB 43.33 cd A  20.00  b B 23.33 c B 30.00 

Eksplant  Ort. 46.11 55.00 37.79 49.44  

Aynı sütunda farklı küçük ve aynı satırda farklı büyük harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 
P≤0.05 düzeyinde  önemlidir. 
*: Aynı sütun içerisinde farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. 

 

Çizelge 4.2’de de görüldüğü gibi, yaprak sapı eksplantında sürgün oluşturan eksplant 

yüzdesi bakımından en yüksek değer  %73.33 ile  4 mg/l  BAP ve 0.5 mg/l NAA içeren 

besin ortamından elde edilmiştir. Yaprakçık eksplantın da ise yine en yüksek değer % 

80 ile 4 mg/l  BAP ve 0.5 mg/l NAA içeren ortamdan elde edilmiştir, ancak bu ortam ile 

1 mg/l BAP ve 0.5 mg/l NAA içeren ortam arasındaki farklılık  istatistiksel olarak 

önemli çıkmamıştır. Kotiledon eksplantında istatistiksel olarak iki grup oluşmuş, en 

düşük değer %20 ile 4 mg/l BAP ve 1 mg/l NAA içeren ortamdan elde edilmiş ve diğer 

ortamlar arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli çıkmamıştır. Kotiledon 
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eksplantında sürgün rejenerasyonu %20 ile %43.33 arasında değişim göstermiştir. Bu 

eksplantın diğer eksplant tiplerine göre düşük rejenerasyon gösterdiği görülmüştür. 

Hipokotil eksplantı incelendiğinde en yüksek sürgün rejenerasyonu yüzdesi (%70)        

1 mg/l BAP ve 1 mg/l NAA içeren ortamdan elde edilmiştir.  

 

Çizelge 4.3 Farklı BAP ve NAA dozlarının korungada yaprak sapı, yaprakçık, kotiledon 
ve hipokotil eksplantlarında eksplant başına sürgün sayısına etkisi 

 
Eksplant Başına Sürgün Sayısı (adet) Büyüme 

Düzenleyicileri 

(mg/l) 
Eksplantlar 

BAP NAA Yaprak S. Yaprakçık  Kotiledon  Hipokotil  Ortam Ort. 

1 0.5 3.33 4.00 3.67 4.67 3.92 bc* 

2 0.5 5.33 6.00 4.00 4.33 4.92 b 

4 0.5 8.00 10.33 4.00 5.67 7.00 a 

1 1 3.67 3.33 3.00 5.00 3.75 bc 

2 1 4.00 4.00 4.00 4.67 4.17 bc 

4 1 2.33 4.00 2.33 4.67 3.33 c 

Eksplant  Ort. 4.44 ab* 5.28 a 3.50  b 4.83  a  

*Aynı sütunda ve satırdan farklı küçük harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark p<0.05  
düzeyinde önemlidir. 

 

Eksplant başına sürgün sayısı bakımından Çizelge 4.3 incelendiğinde, en fazla sürgün 

sayısının 5.28 adet ile yaprakçık eksplantından, en az sürgün sayısının ise 3.50 adet ile 

kotiledon eksplantından elde edildiği görülmektedir. Ortamlar incelendiğinde ise en 

fazla sürgün veren ortamın 4 mg/l BAP ve 0.5 mg/l NAA (eksplant başına 7 adet ile) 

içeren besin ortamı olduğu gözlenmektedir.  

 

Doku kültürü çalışmalarında verilmesi gereken en öncelikli kararlardan biri bitki 

büyüme düzenleyicilerinin tipinin ve konsantrasyonlarının belirlenmesidir. Çünkü tür, 

çeşit, hatta eksplant tipine uygun olmayan konsantrasyonlarda ortama ilave edilen 

büyüme düzenleyiciler kallus oluşumu ve sürgün rejenerasyonunu olumsuz yönde 

etkilemektedir. Oksin-sitokinin dengesinin iyi ayarlanması neticesinde yüksek oranda 

adventif sürgün rejenerasyonu elde edilebileceğini korunga dahil birçok bitkide yapılan 
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çalışmalar sonucunda değişik araştırıcılar tarafından da belirtilmiştir (Özgen et al. 1997, 

Çöçü vd. 2003, Erdoğan vd. 2004, Erdoğan vd. 2005, Çeliktaş et al. 2006). Özcan vd. 

(1996a), korungada (Onobrychis viciifolia Scop.) kotiledon ve hipokotil örneklerini 

değişik besin ortamlarında kültüre almışlar, en yüksek oranda sürgün oluşumu, 0.5 mg/l 

BAP ve 0.2 mg/l NAA içeren MSO ortamında kültüre alınan hipokotil örneklerinden 

elde etmişlerdir. Özgen et al. (1998), korungada yaprakçık, yaprak sapı ve sap 

örneklerini, değişik oranlarda BAP ve NAA içeren besin ortamlarında kültüre 

almışlardır. En yüksek oranda sürgünü, 20 µM (~4 mg/l) BAP ve 0.5 µM (~0.1 mg/l) 

NAA içeren MSO ortamında kültüre alınan sap örneklerinden elde etmişlerdir. Hiroshi 

and Zhumeng (1993), korungada in vitro elde edilen fidelerden aldıkları kotiledon, 

hipokotil ve kök eksplantlarını farklı dozlarda BAP ve NAA içeren MS besin ortamında 

kültüre almışlar. Sürgün oluşumu bakımından en iyi ortamın 1 µM (~0.2 mg/l) NAA ve 

10 µM (~2mg/l) BAP kombinasyonu olduğunu, kallus oluşumu bakımından eksplantlar 

arasında bir fark olmadığını, sürgün oluşumu bakımından ise kök ve hipokotil 

eksplantlarının kotiledonlara göre daha iyi olduğunu, BAP ve NAA’in bitki 

rejenerasyonu üzerinde etkili olduğunu bildirmişlerdir. Akçura vd. (1999), ise 

korungada yaptıkları çalışmada eksplant olarak hipokotil, epikotil, kotiledon, yaprak ve 

kök parçalarını kullanmışlardır. En fazla sürgün rejenerasyonunu BAP ve NAA içeren 

ortamdan elde etmişlerdir. Bu tez çalışmasında da farklı konsantrasyonlarda BAP ve 

NAA içeren besin ortamında yüksek oranda rejenerasyona ulaşılmış, bu durum 

literatüre paralellik göstermiştir. 

 

Tarımsal öneme sahip genlerin gen aktarım teknikleri ile bitkilere aktarılabilmesi için 

öncelikle etkili adventif sürgün rejenerasyon yöntemlerinin geliştirilmesi 

gerekmektedir. Gen aktarımı yapılan hücrelerden transgenik bitkiler rejenere 

edilmedikçe, o gen aktarımının hiçbir önemi olmamaktadır. Burada daha önce korunga 

üzerinde yapılan rejenerasyon çalışmaları da dikkate alınarak yaprak sapı, yaprakçık, 

hipokotil ve kotiledon eksplantlarında en fazla adventif sürgün rejenerasyonu veren 

besin ortamları belirlenmiştir. Eksplant başına sürgün sayısı en fazla 4 mg/l BAP ve 0.5 

mg/l NAA içeren ortamdan elde edildiği için bu ortam daha sonra gen aktarımı 

çalışmalarında kullanılmıştır.  
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4.1.2 Korungada etkili kanamisin konsantrasyonunun belirlenmesi 

 

Gen aktarımı yapılmamış hücre ve dokuların gelişimini engelleyen en düşük seçici 

antibiyotik dozu gen aktarımı çalışmalarını etkilemektedir. Bu amaçla farklı kanamisin 

dozlarının korunga bitkisinde sürgün rejenerasyonuna etkisini belirlemek amacıyla 

yaprak, yaprak sapı, hipokotil ve kotiledon eksplantları 0, 25, 50, 75 ve 100 mg/l 

kanamisin içeren korunga rejenerasyon ortamında kültüre alınmış,  her 15 günde alt 

kültür yapılmıştır. Kanamisinin köklenme üzerine etkisini belirlemek amacıylada 

öncelikle eksplantlardan sürgün rejenerasyonu elde edilmiş, burada gelişen sürgünler 0, 

25, 50, 75 ve 100 mg/l kanamisin ve 1.5 mg/l IBA içeren MSO ortamında köklenmeye 

alınmıştır.  

 

Kanamisin içermeyen ortamda bütün eksplantlarda %100 kallus oluşumu gözlenirken 

25 mg/l kanamisin dozunda kallus oluşumunda azalma 50, 75 ve 100 mg/l kanamisin 

dozunda ise kallus oluşumu tamamen durmuştur. 25 mg/l  kanamisin dozunda kallus 

oluşturan eksplant yüzdesi yaprakçık eksplantında %17,  yaprak sapında %21, 

kotiledonlarda %8 ve hipokotilde %22 olarak belirlenmiştir. Benzer sonuçlar sürgün 

oluşturan eksplant yüzdesi ve eksplant başına sürgün sayısında da gözlenmiştir. 25, 50, 

75 ve 100 mg/l kanamisin dozunda hiç sürgün oluşumu görülmemiştir (Şekil 4.2).   

 

Köklendirme aşamasında ise sadece kanamisin içermeyen ortamda %70 köklenme oranı 

elde edilirken, diğer ortamlarda köklenme meydana gelmemiştir.  

 

Gen aktarım çalışmasında gen aktarımı yapılan hücre ve sürgünlerin, gen aktarımı 

yapılmayanlardan ayırt edilebilmesi için, aktarılan DNA parçasında seçici işaret 

genlerinin bulunması gerekmektedir. İşaret genleri arasında en yaygın olarak kullanılanı 

bakteriyel bir transpozon olan Tn5’den elde edilen NPT-II genidir.  Bu gen, neomisin 

fosfotransferaz enzimini kodlamaktadır. Bu enzim, kanamisin antibiyotiğini 

fosforilizasyon ile inaktif hale getirerek, NPT-II geninin aktarıldığı bitkilere kanamisin 

antibiyotiğine dirençlilik kazandırmaktadır (Arı 2001).  Burada kanamisin kullanılırken 

dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kanamisine duyarlılığın gen aktarımından önce 

deneylerle tespit edilmesidir. Gen aktarımı yapılmamış hücre ve dokuların gelişimini 
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engelleyen minumum dozun belirlenmesidir. Bu bitki türüne göre farklılık 

göstermektedir. Nitekim Yan et al. (2000) soyada eksplantların önce düşük dozlarda 

antibiyotik içeren  seçici rejenerasyon ortamında tutulması gerektiğini daha sonra 

yüksek dozlarda antibiyotik içeren ortamlara alınması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Yamada et al. (2001) Vigna angularis’te,  Barik et al. (2005) mürdümükte, transgenik 

bitkilerin seçimi için en uygun kanamisin dozunu 100 mg/l, Han et al. (2005) Artemisia 

annua’da 10 mg/l olarak belirlemişlerdir.  Fontana et al. (1993) nohutta kanamisin 

içeren ortamda köklenme olmadığını Polowick et al. (2004) yine nohutta kanamisin 

içeren ortamda köklenme frekansının çok düşük olduğunu ama transgenik bitkilerin 

seçiminde kanamisin varlığının gerekli olduğunu vurgulamışlardır. Bu çalışmada da gen 

aktarımı yapılmayan hücre ve sürgünleri engelleyen minumum kanamisin dozu 50 mg/l 

olarak bulunmuş ve gen aktarımı çalışmalarında kullanılmıştır.  
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Şekil 4.2 Korungada  farklı kanamisin dozlarının kallus ve sürgün gelişimine etkisi 
 
a, b) Kanamisin içermeyen ortamda kallus ve sürgün gelişimi  
c, d) 25 mg/kanamisin içeren ortamda kallus gelişimi  
e, f) 50 mg/l kanamisin içeren ortamda kallus gelişimi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b 

c d 

e f 
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4.2 Farklı böceklere dayanıklılık genlerini taşıyan A. tumefaciens hatlarının tütün 
üzerinde test edilmesi 

 

GNA lektin, OC1, SKTİ, cry1Ac, cry1C, cry2A, cry1Ab ve SN19 genlerini taşıyan A. 

tumefaciens hatlarının işlevselliğini test etmek amacıyla tütün yaprak disklerine gen 

aktarımı yapılmıştır. Her denemede 100 adet eksplant kültüre alınmıştır. Elde edilen 

kanamisine dayanıklı sürgün yüzdesi, köklenen bitki yüzdesi ve PCR sonuçlarına ilişkin 

değerler Çizelge 4.4’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.4 Farklı böceklere dayanıklılık genlerini taşıyan A. tumefaciens hatları ile 
tütün bitkisinde  gen aktarımına ait sonuçlar 

 
Dayanıklılık geni  Kültüre 

alınan 

eksplant 

sayısı (Adet) 

Kanamisine 

dayanıklı 

sürgün sayısı 

(%) 

Köklenen 

sürgün sayısı 

(%) 

PCR pozitif 

bitki sayısı 

(%) 

OCI 100 26 11 7 

GNA 100 31 10 9 

SKTİ 100 50 13 12 

Cry1Ac  100 9 3 3 

Cry1Ab  100 6 1 1 

Cry2A (p2A PRD) 100 5 3 2 

Cry2A (p2AST PRD) 100 11 7 7 

Cry1C (p1C PRD) 100 10 5 5 

Cry1C (p1CST PRD) 100 18 6 4 

SN19 (pMH65) 100 12 3 3 

SN19 (pMH66) 100 10 3 2 

 

Yapılan PCR analizi sonucunda 100 mg/l kanamisin içeren ortamda köklendirilmiş 

bitkilerden OCI geni içeren bakteri hattından 7, GNA lektin geni içeren bakteri 

hattından 9 ve SKTİ geni içeren bakteri hattından 12, cry1Ac geni içeren bakteri ile 

inoküle edilen eksplantlardan 3, cry1Ab’den 1, cry2A’dan 2, cry2A (p2AS TPRD)’den 7, 

cry1C’den 5, cry1C (p1CST PRD)’den 4, SN19 (pMH65)’dan 3 ve SN19 (pMH66)’dan 

2 adet transgenik adayı bitki elde edilmiştir ( Şekil. 4.3,  4.4,  4.5, 4.6 ve 4.7). 
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Genel olarak Solanaceae familyasına ait türlerin in vitro rejenerasyon kabiliyetleri 

yüksek olup, Agrobacterium enfeksiyonuna karşı oldukça hassastırlar. Özellikle tütün, 

gen aktarımı çalışmalarında model bitki olarak yaygın olarak kullanılmakta ve değişik 

organizmalardan izole edilen genler öncelikle bu bitkide test edilmektedir (Gürel 2001, 

Özcan vd. 2001). Bu çalışmada da bakteri hatları tütün üzerinde denenmiş ve transgenik 

bitkiler elde edilmiştir. Böceklere dirençliliği sağlayan genleri taşıyan A. tumefaciens 

hatlarının tütün üzerinde test edilmesi sonucunda bu bakterilerin gen aktarım 

yeteneklerini devam ettirdikleri görülmüş ve gen aktarımı daha zor olan korungada 

kullanılmışlardır.  
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Şekil 4.3 Tütünde farklı dayanıklılık genlerini içeren A. tumefaciens hatlarıyla gen 

aktarımı  

a, b) Kanamisine dayanıklı sürgün gelişimi,  
c, d) Kanamisin içeren ortamda transgenik adayı bitkilerin köklendirilmesi,  
e, f)  Köklenen sürgünlerin dış koşullara aktarılması 
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Şekil 4.4 OCI geni içeren bakteri hattı ile gen aktarımından elde edilen kanamisine 

dayanıklı  tütün bitkilerinde NPT-II geninin varlığının PCR ile teyit edilmesi 

   M) Markör (DNA ladder), B) Bakteri plazmid DNA’sı, T)  Tütün negatif kontrol, 1-11 kulvarlar 
transgenik tütün bitkileri 

 

Şekil 4.5.  GNA geni içeren bakteri hattı ile gen aktarımından elde edilen kanamisine 

dayanıklı  tütün bitkilerinde NPT-II geninin varlığının PCR ile teyit edilmesi 

   M) Markör, B) Bakteri plazmid DNA’sı, T)  Tütün negatif kontrol, 1-10 kulvarlar transgenik  adayı tütün 
bitkileri 

 

Şekil 4.6. SKTİ geni içeren bakteri hattı ile gen aktarımından elde edilen kanamisine 

dayanıklı  tütün bitkilerinde NPT-II geninin varlığının PCR ile teyit edilmesi 

   M) Markör, B) Bakteri plazmid DNA’sı , T)  Tütün negatif kontrol, 1-13 kulvarlar transgenik tütün 
bitkileri 
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Şekil 4.7 Bt genleri içeren bakteri hattı ile gen aktarımından elde edilen kanamisine 

dayanıklı tütün bitkilerinde NPT-II geninin varlığının PCR ile teyit edilmesi 

M) Markör, B) Bakteri plazmid DNA’sı , T) Tütün negatif kontrol,  
a) 1-3 kulvarlar SN19 (pMH66), 4-6 kulvarlar SN19 (pMH65), 7-9 kulvarlar cry1Ac, 10-14 kulvarlar 
cry1C, 15. kulvar cry1Ab 
b) 1-6 kulvarlar cry1C (p1CST PRD), 7-9 kulvarlar cry2A, 10-16 kulvarlar cry2A (p2AST PRD)              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 



 59 

4.3 GV2260 p35S GUS-INT Bakteri Hattı İle Korungaya Gen Aktarımı  

 

4.3.1 Ko- kültüvasyon süresinin gen aktarımı üzerine etkisi 

 

Korungada, GV2260 p35S GUS-INT bakteri hattı ile hipokotil, kotiledon, yaprak ve 

yaprak sapı eksplantları kullanılarak gen aktarımı çalışmaları yapılmıştır. Eksplantlar 

1/50 oranında seyreltilmiş bakteri kültürü içeren korunga sıvı rejenerasyon (4 mg/l BAP 

ve 0.5 mg/l NAA içeren MSO) ortamında yarım saat bekletildikten sonra 24, 48 ve 72 

saat süreyle katı korunga rejenerasyon otamında ko-kültüvasyona alınmıştır.  Çizelge 

4.5’ de farklı ko-kültüvasyon sürelerinde kültüre alınan eksplant sayısı, elde edilen 

kanamisine dayanıklı sürgün sayısı ve GUS pozitif sürgün sayısına ait değerler adet ve 

yüzde olarak verilmiştir.  

 

Çizelge 4.5 Farklı ko-kültüvasyon süreleri ile korunganın hipokotil, kotiledon, 
yaprakçık ve yaprak sapı eksplantlarına gen aktarımına ait sonuçlar 

 
Kanamisine  

dayanıklı sürgün 
sayısı 

GUS pozitif 
sürgün sayısı Eksplantlar 

Ko-
kültüvasyon 
süresi (saat) 

Kültüre alınan 
eksplant sayısı 

(adet) 
Adet % Adet % 

24 258 42 16.27 0 0 

48 338 32 9.46 0 0 Hipokotil 

72 320 17 5.31 0 0 

24 107 18 16.82 0 0 

48 217 9 4.14 0 0 Kotiledon 

72 278 11 3.95 0 0 

24 290 19 6.55 0 0 
48 370 24 6.48 1 0.27 Yaprakçık 

72 296 9 3.04 0 0 

24 322 13 4.03 0 0 

48 398 11 2.76 1 0.25 Yaprak 
Sapı 

72 285 2 0.70 0 0 
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Çizelge 4.5’de görüldüğü gibi hipokotil eksplantında kanamisine dayanıklı sürgün 

sayısı 24, 48 ve 72 saat ko-kültüvasyon sürelerinde sırasıyla 42, 32 ve 17 adet 

kotiledonlarda ise 18, 9 ve 11 adet olarak belirlenmiştir.  Kotiledon ve hipokotil 

eksplanlarından kanamisine dayanıklı sürgün elde edilmesine rağmen bu sürgünlerin 

hiç birinde gus aktivitesi belirlenmemiştir. Yaprakçıklarda, kanamisine dayanıklı 

sürgün sayısı 24, 48 ve 72 saat ko-kültüvasyon sürelerinde sırasıyla 19, 24 ve 9 adet 

olmuştur. Yaprak saplarında ise sırasıyla 13, 11 ve 2 adet olarak belirlenmiştir. Ancak 

her iki eksplantta da sadece 48 saat ko-kültüvasyon uygulamasından elde edilen 

kanamisine dayanıklı sürgünlerden 1’er tanesinde  gus ekspresyonu belirlenmiştir.  

 

Bitkilere gen aktarımında ko-kültüvasyon önemli bir aşamadır. Bu aşamada T-DNA 

bölgesi sağ ve sol sınırlarından kesilerek bitkiye aktarılır. Bu çalışmada 24, 48 ve 72 

saatlik ko-kültüvasyon süreleri denenmiştir. 72 saat ko-kültüvasyon denemesinde 

eksplantların etrafında aşırı Agrobacterium gelişimi gözlenmiştir. Bunu engellemek 

amacıyla eksplantlar 500 mg/l Augmentin içeren sıvı rejenerasyon ortamında 15 dakika 

süreyle yıkanmıştır. Aşırı bakteri gelişimini elemine etmek için yapılan çalışmalarda 

eksplantların özellikle yaprak saplarının zarar gördüğü ve öldüğü belirlenmiştir. Bu 

durum ise gen aktarım işlemini zorlaştırmaktadır. Ko-kültüvasyon süresi bitki türlerine 

göre değişim gösterebilir. Yamada et al. (2001) ve Uranbey et al. (2005), yaptıkları 

çalışmalarda 48 saat ko-kültüvasyon süresinin gen aktarımı için uygun olduğunu 

bildirirken, Yan et al. (2000) ve Han et al.  (2005) 72 saat ko-kültüvasyon süresinin, 

Barik et al. (2005) ise 4 gün ko-kültüvasyon süresinin uygun olduğunu bildirmişlerdir.  

Bu çalışmada 72 saat ko-kültüvasyon süresinin aşırı bakteri gelişimi nedeniyle uygun 

olmadığı görülmüştür.  Eksplantlar arasında yaprakçık ve yaprak sapında daha yüksek 

transformasyon frekansı elde edilmiştir.  Han et al.  (2005) yaptıkları çalışmada benzer 

olarak, yaprakların gen aktarım frekansının hipokotil, sap,  kotiledon ve kökten daha 

yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Hipokotil eksplantında çok fazla sayıda kanamisine 

dayanıklı sürgün elde edilmesine rağmen GUS pozitif bitki elde edilememiştir. Bunun 

nedeni hipokotil içerisinde kalan kotiledon boğumlarından gelişen kaçak meristem 

sürgünlerinin olduğu düşünülmüştür.  
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4.3.2 Asetosringon ve spermidinin gen aktarımı üzerine etkisi 

 

Asetosringonun gen aktarımı üzerine etkisini belirlemek amacıyla inokülasyon ve ko-

kültüvasyon ortamlarına 100 µM asetosringon eklenmiştir. Spermidinin etkisini 

belirlemek amacıyla ise Kumar and Rajam (2005)’ın belirttiği gibi bakteri, 

inokülasyondan 2 saat önce 1 mM spermidin ile muamele edilmiştir. Çizelge 4.6’da da 

asetosringon ve spermidin etkisini belirlemek amacıyla kültüre alınan eksplant sayısı, 

elde edilen kanamisine dayanıklı sürgün sayısı ve GUS pozitif sürgün sayısına ait 

değerler verilmiştir. 

 

Çizelge 4.6 Asetosringon ve spermidinin korunganın hipokotil, kotiledon, yaprak ve 
yaprak sapı eksplantlarında gen aktarımı üzerine etkilerine ait sonuçlar 

 

Kanamisine  Dayanıklı 
Sürgün Sayısı 

GUS Pozitif 
Sürgün Sayısı Eksplantlar Uygulamalar 

Kültüre 
Alınan 
Eksplant 
Sayısı Adet % Adet % 

100 µM 
asetosringon 

240 25 10.41 0 0 

1 mM spermidine 240 39 16.25 0 0 Hipokotil 

Kontrol 300 23 7.6 0 0 

100 µM 
asetosringon 

345 11 3.18 0 0 

1 mM spermidine 321 9 2.80 0 0 Kotiledon 

Kontrol 382 10 2.61 0 0 

100 µM 
asetosringon 

450 35 7.7 11 2.4 

1 mM spermidine 350 21 6 0 0 Yaprak 

Kontrol 400 17 4.25 1 0.3 

100 µM 
asetosringon 

378 13 3.43 0 0 

1 mM spermidine 403 21 5.21 0 0 
Yaprak 
Sapı 

Kontrol 310 8 2.58 0 0 

 

Çizelge 4.6  incelendiğinde hipokotil, kotiledon ve yaprak sapı eksplantlarında GUS 

pozitif bitki elde edilemezken, yaprak eksplantında asetosringon ve kontrol 

uygulamalarında sırasıyla 11 (%2.4) ve 1 (%0.3) adet GUS pozitif bitki elde edilmiştir. 
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Yaprak eksplantında 100 µM asetosyringon uygulamasının gen aktarım frekansını 

önemli oranda artırdığı gözlenmiştir.  

 

Asetosringon yaralanmış bitki dokularından salgılanan, virülens genlerinin 

transkripsiyonunu etkileyen önemli bir fenolik bileşiktir (Stachel et al. 1985). 

Asetosringonun monokotiledon ve dikotiledon bitkilerde Agrobacterium ile 

transformasyon frekansını artırdığı değişik araştırıcılar tarafından bildirilmektedir 

(Sunilkumar et al. 1999, Yamada et al. 2001, Polowick et al. 2004). Bu çalışmada da 

asetosringonun gen aktarım frekansını artırdığı görülmekte ve literatürle uyum 

göstermektedir.  

 

Kumar and Rajam (2005), poliamin varlığının vir genleri ve T-DNA transferi üzerine 

etkilerini incelemişlerdir. Bu amaçla diamin putrescine (PUT) ve triamin spermidine 

(SPD) kullanmışlardır. Bakterileri inokulasyondan iki saat önce SPD ve PUT ile inkübe 

etmişlerdir. 100 mg/l kanamisin içeren ortamda 7 gün süreyle kültüre alınan eksplantları 

histokimyasal GUS analizine tabi tutmuşlar ve kontrol bitkilerinde GUS pozitif bitki 

oranı %70, 1 mM PUT ile muamele edilenlerde %89.5, 1 mM SPD ile muamele 

edilenlerde ise %94 olarak tespit etmişlerdir. Fakat bu çalışmada spermidin ile yapılan 

denemelerden transgenik bitki elde edilememiştir.  

 

4.3.3 Transgenik korunga bitkilerinin PCR ile belirlenmesi   

 

Non-onkogenik GV 2260 (p35S GUS-INT) bakteri hattı ile yapılan çalışmada, yaprak 

eksplantında yarım saat inokulasyon süresi 1/50 bakteri yoğunluğu ve 100 µM 

asetosyringon içeren ortamda 48 saat ko-kültüvasyon sonucunda kanamisin 

antibiyotiğine dayanıklı sürgünler elde edilmiştir (Şekil 4.8). Yapılan GUS analizi 

sonucunda da bu sürgünlerin 11 tanesinin pozitif olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.9). Bu 

sürgünler 50 mg/l kanamisin içeren ortamda (1 mg/l BAP ve 0.2 mg/l NAA içeren 

MSO) hızlı çoğaltıma alınmış ve her sürgünden 2-8 adet arasında yeni sürgün elde 

edilmiştir. Çoğaltılan sürgünler 1.5 mg/l IBA, 25 m/l kanamisin ve 500 mg/l augmentin 

içeren MSO besin ortamında köklendirilmiştir. Köklenen sürgünler saksılara aktarılarak 

serada büyütülmüştür (Şekil 4.10). 
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Şekil 4.8 GV2260 p35S GUS-INT A. tumefaciens  hattı ile inoküle edilen yaprak 

eksplantlarında kanamisine dayanıklı sürgün gelişimi  
 

 

 

Şekil 4.9 Korunga bitkilerinde GUS geni ekspresyonu 

 

 

 
Şekil 4.10 Serada gelişen transgenik adayı korunga bitkileri 
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Sera koşullarında gelişen bitkilerin PCR analizi sonuçları Çizelge 4.7’de özetlenmiştir. 

Çizelge 4.7. incelendiğinde 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu bitkilerde NPT-II, GUS, 35S 

promotor ve NOS terminatör bölgeleri PCR ile çoğaltılmıştır. 11 nolu bitkide ise NPT-

II ve GUS genleri belirlenmiş ancak 35S promotor ve NOS terminatör bölgelerine ait 

çok zayıf bir bant gözlenmiştir. 4 ve 10 nolu bitkilerin transgenik olmadığı görülmüştür 

(Şekil 4.11). 

 

Çizelge 4. 7 Transgenik adayı bitkilerde 4 farklı primerle yapılan PCR analiz 
sonuçları 

 
PCR ile çoğaltılan bölge Örnek adı 

NPT-II GUS 35S Promoter NOS terminator 

B (Plazmid DNA) + + + + 

K (negatif korunga 

bitkileri) 

_ _ _ _ 

1 + + + + 

2 + + + + 

3 + + + + 

4 _ _ _ _ 

5 + + + + 

6 + + + + 

7 + + + + 

8 + + + + 

9 + + + + 

10 _ _ + + 

11 + + ? ? 
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Şekil 4.11 Serada gelişen transgenik adayı bitkilerde NPT-II ve GUS genleri ile 

35S promotor ve NOS terminatör bölgelerinin varlığının PCR ile teyit 

edilmesi 

a) NPT-II geni,  b) NOS terminatör, c) GUS geni, d) 35S promotor, 
M) markör, B) Bakteri plazmid DNA, K) Negatif korunga kontrol, 1-11. kulvarlar transgenik 
adayı korunga bitkileri  

a 

b 

c 

d 



 66 

Kontrollü koşullarda serada büyütülen ve PCR ile transgenik oldukları teyit edilen 8 

adet bitkiden 3’ünden tohum elde edilmiştir. Serada yetiştirilen bitkilerde tohum ve 

meyve bağlama oranı tam bir tozlanma ve döllenme sağlanamadığından çok düşük 

olmuştur. (Şekil 4.12a, bilindiği gibi korunga bitkisinde döllenme %90–95 oranında 

yabancı olmakta ve döllenmede arılar aktif rol oynamaktadır).  Elde edilen bu 

tohumlardan bir kısmı çimlendirilmiş ve gelişen fidelerde histokimyasal GUS analizi 

yapılmıştır. Çizelge 4.8 incelendiğinde 1 nolu bitkide çimlendirmeye alınan 5 tohumdan 

4’ü GUS pozitif, 2 nolu bitkiden çimlendirmeye alınan 7 tohumdan 5’i gus pozitif, 7 

nolu bitki de ise 8 tohumdan 3’ü GUS pozitif bulunmuştur (Şekil 4.12 b, c).  Böylelikle 

bu üç bitkide GUS geninin döllere aktarıldığı belirlenmiştir. Ancak Mendel yasalarına 

uygun bir açılma olup olmadığına elde edilen tohum sayısı çok az olduğu için karar 

verilememiştir.  

 

Çizelge 4.8 T1 tohumlarında histokimyasal GUS analizi sonuçları 

Bitki no Çimlendirmeye alınan  
Tohum sayısı 

GUS pozitif  
bitki sayısı 

GUS pozitif bitki 
yüzdesi (%) 

1 nolu bitki 5 4 80 

2 nolu bitki 7 5 71 

7 nolu bitki 8 3 38 

 

 

  

 
Şekil 4.12. Transgenik korunga bitkilerinde meyve oluşumu ile kotiledon ve 

kökte GUS geni ekspresyonu 

a 

b 

c 
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Markör genleri taşıyan A. tumefaciens GV2260 p35S GUS-INT bakteri hattı ile yapılan 

optimizasyon çalışmalarında en yüksek frekansta gen aktarımı, yarım saat inokulasyon 

süresi 1/50 bakteri yoğunluğu ve 100 µM asetosringon içeren ortamda 48 saat ko-

kültüvasyon uygulamasından elde edilmiş ve böceklere dayanıklılık genlerinin 

korungaya aktarılmasında bu uygulama kullanılmıştır. 

 

4.4 Proteinaz İnhibitör ve GNA Lektin Genlerinin A. tumefaciens Aracılığıyla 
Korungaya Aktarımı  

 

Proteinaz inhibitör (SKTİ ve OCI) ve GNA lektin genleri taşıyan A. tumefaciens hatları 

ile in-vitro ve ex-vitro ( tarlada) yetiştirilen korunga yaprakçık ve yaprak sapları 

kullanılarak gen aktarımı yapılmıştır. Ex-vitro yetişen bitkilerden izole edilen 

eksplantlarda 10-15 gün sonra mantar gelişimi nedeniyle sonuç elde edilememiştir. İn- 

vitro yetişen bitkilerden elde edilen eksplantlardan inokülasyonda 5-6 hafta sonra elde 

edilen kanamisine dayanıklı sürgün yüzdesine ait değerler Çizelge 4. 9’da verilmiştir.   

 

Çizelge 4.9 Korunga bitkisinde 3 farklı böceklere dayanıklılık geni içeren LBA4404 A. 
tumefaciens hattı ile yaprakçık ve yaprak sapına gen aktarımı 

 
Kanamisine Dayanıklı Sürgün Sayısı 

Yaprakçık Yaprak sapı 

 

Dayanıklılık Geni 

Adet % Adet % 

GNA 17 3.4 9 1.8 

OCI 25 5 15 3 

SKTİ 28 5.6 43 8.6 

*Her bakteri ırkında toplam 500’er adet eksplant kullanılmıştır 

 

Çizelge 4.9. incelendiğinde kanamisine dayanıklı sürgün yüzdesi GNA geni içeren 

bakteri hatında yaprakçık eksplantında %3.4, yaprak sapında %1.8, OCI’de sırasıyla 

%5 ve %3, SKTİ ise %5.6 ve 8.6 olarak belirlenmiştir. Bütün sürgünler 25 mg/l 

kanamisin içeren oramda köklendirilmeye alınmış olup, köklenme olmamıştır. Bu 

nedenle dış koşullara alıştırma ve PCR işlemleri yapılamamıştır. Daha önce transgenik 

olmayan bitkilerle yapılan denemelerde 25 mg/l kanamisin dozunda dahi hiç köklenme 
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olmadığı görülmüş dolayısıyla bu sürgünlerin transgenik olmayan kaçak sürgünler 

olduğu düşünülmüştür. 

 

Günümüzde, farklı proteinaz inhibitör genlerini taşıyan değişik bitki türlerinde 

transgenik bitkiler geliştirilmiştir (Hidler et al. 1987, Leple et al. 1995, Lecardonnel et 

al. 1999, Marchetti et al. 2000). Bu çalışmalar sonucunda böceklere dirençlilik 

açısından olumlu sonuçlar alınırken bazı çalışmalarda böceklerin proteinaz 

inhibitörlerine karşı dayanıklılık gösterdiği belirlenmiştir. Böcekler mevcut 

proteazlarını artırarak aktarılan genlere karşı dirençlilik gösterebilmektedir (Sane et al. 

1997, Confalonier et al. 1998, Girard et al. 1998, McManus et al. 1999, ). Bu nedenle, 

proteaz inhibitörleri taşıyan transgenik çeşitler henüz yaygın bir şekilde ticari olarak 

kullanıma geçememiştir.  

 

Galanthus nivalis’ten izole edilen GNA lektin geni ile yapılan çalışmaların Homoptera 

takımına ait böceklerin zararına karşı yoğunlaştığı gözlenmektedir.  GNA lektin genini 

kullanarak Gatehouse et al.  1997, patateste Lacanobia oleracea (L.), Wang and Guo 

1999 tütünde Heliothis armigera (L.), Wang et al. 2005, mısırda Ostrinia furnacalis 

(L.)’e karşı dayanıklı bitkiler elde etmişlerdir.  

 

Bizim çalışmamızda da kanamisine dayanıklı sürgünler elde edilmesine rağmen, bu 

sürgünler köklendirilemediği için transgenik bitkiler elde edilememiştir.   

 

4.5 Bt Genlerinin A. tumefaciens Aracılığıyla Korungaya Aktarımı 

 

Korungaya Bt genlerinin aktarılmasında üç farklı yöntem uygulanmıştır. Birinci 

yöntemde korunga bitkisine ait yaprakçık ve yaprak sapları, ve 1/50 oranlarında 

seyreltilmiş 8 farklı bakteri hattı ile yarım saat inoküle edildikten sonra 2 gün süreyle 

katı ko-kültüvasyona tabi tutulmuşlardır. Daha sonra seçici rejenerasyon ortamına 

alınmışlardır. Kanamisine dayanıklı sürgün sayısı ve köklenenen bitki sayısına ait 

değerler Çizelge 4.10’da verilmiştir. 
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Çizelge 4.10 Korunga bitkisinde 8 farklı  Bt geni taşıyan A. tumefaciens hattı ile gen 
aktarımı sonuçları  

 
1.  Yöntem 

Yaprakçık Yaprak sapı 

Kanamisine 
dayanıklı  

sürgün sayısı 

Köklenen  
sürgün sayısı 

Kanamisine 
dayanıklı  

sürgün sayısı 

Köklenen 
sürgün sayısı 

 
 

Dayanıklılık 
Geni* 

Adet % Adet % Adet % Adet % 
Cry1Ac 28 3.5 5 17.9 6 0.8 4 66.7 
Cry1C (p1C PRD) 9 1.1 1 11.1 6 0.8 0 0 
Cry1C (p1CST 
PRD) 

7 0.8 0 0 0 0 0 0 

Cry2A (p2A PRD) 4 0.5 0 0 17 2.1 2 11.8 
Cry2A (p2AST 
PRD) 

24 3.0 3 12.5 4 0.5 0 0 

Cry1Ab 0 0 0 0 0 0 0 0 
SN19 (pMH65) 6 0.8 1 16.6 0 0 0 0 
SN19 (pMH66) 14 1.8 5 35.7 5 0.6 0 0 

 *Her Bt geni için  toplam 800’er adet eksplant kültüre alınmıştır. 

 

Birinci yöntemde, yaprakçık ve yaprak sapı eksplantlarından sırasıyla cry1Ac genini  

taşıyan bakteri hattından 28 ve 6 adet , cry1C’den 9 ve 6 adet, cry1C (p1CST 

PRD)’den 7 ve 0 adet, cry2A’dan 4 ve 17 adet, cry2A (p2AST PRD)’dan 24 ve 4 adet, 

SN19 (pMH65)’dan 6 ve 0 adet, SN19 (pMH66)’dan ise 14 ve 5 adet kanamisine 

dayanıklı sürgün elde edilmiştir. Şekil 4.13’de yaprakçık ve yaprakçık sapında gelişen 

kanamisine dayanıklı sürgünler görülmektedir. Kanamisine dayanıklı bu sürgünlerden 

yaprakçık eksplantında cry1Ac ve SN19 (pMH66) geni taşıyan bakteri hattından 5’er 

adet, cry1C ve SN19 (pMH65)’dan 1’er adet ve cry2A (p2AST PRD)’dan 3 adet 

sürgün, yaprak sapında ise cry1Ac’den 4 ve cry2A’dan 2 adet sürgün köklenmiştir 

(Çizelge 4.10).  

 

 



 70 

  

 
Şekil 4.13 Farklı Bt genleri taşıyan Agrobacterium ırkları ile yapılan çalışmalarda 

kültüre alındıktan 6 hafta sonra yaprakçık ve yaprak sapı eksplantlarından 

kanamisine dayanıklı sürgün gelişimi  

a) Yaprakçık eksplantında kallus ve sürgün oluşumu 
b) Yaprak sapında kallus ve sürgün oluşumu 

 
 

İkinci yöntemde ise eksplantlar bakteri ile inoküle edildikten sonra sıvı korunga 

rejenerasyon ortamında 2 gün ko-kültivasyon için bekletildikten sonra korunga seçici 

rejenerasyon ortamına alınmışlardır. Çizelge 4.11’de gen aktarımı sonucunda elde 

edilen kanamisine dayanıklı sürgün sayısı ve köklenen sürgün sayısına ait sonuçlar 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.11 Korunga bitkisinde sıvı ko-kültüvasyon ortamında 8 farklı Bt geni taşıyan 
A. tumefaciens hattı ile gen aktarımı sonuçları 

 
2. yöntem  

Yaprakçık Yaprak sapı 

Kanamisine 
dayanıklı  

sürgün sayısı 

Köklenen 
sürgün sayısı 

Kanamisine 
dayanıklı  

sürgün sayısı 

Köklenen 
sürgün sayısı 

 
Dayanıklılık Geni* 

Adet % Adet % Adet % Adet % 
Cry1Ac 15 3 4 26.7 10 2 2 20 
Cry1C (p1C PRD) 10 2 2 20 5 1 0 0 
Cry1C (p1CST PRD) 4 0.8 1 25 1 0.2 0 0 
Cry2A (p2A PRD) 6 1.2 1 16.7 3 0.6 0 0 
Cry2A (p2AST PRD) 30 6 5 16.7 15 3 2 13.3 
Cry1Ab 3 0.6 0 0 4 0.8 0 0 
SN19 (pMH65) 6 1.2 1 16.7 0 0 0 0 
SN19 (pMH66) 6 1.2 2 33.3 3 0.6 1 33.3 
*Her Bt geni için toplam 500’er adet eksplant kültüre alınmıştır. 

a b 



 71 

Çizelge 4.11’den de görüldüğü ibi ikinci yöntemde yaprak eksplantında elde edilen 

kanamisine dayanıklı sürgünlerden cry1Ac’genini taşıyan bakteri hattından 4, 

cry1C’den 2, cry1C (p1CST PRD)’den 1, cry2A’dan 1, cry2A (p2AST PRD)’dan 5, 

SN19 (pMH65)’dan 1 ve SN19 (pMH66)’dan 2 adet sürgün köklenmiştir. Yaprak sapı 

eksplantında ise cry1Ac genini içeren bakteri hattından ve cry2A (p2AST PRD)’dan  

2’şer ve SN19 (pMH66)’dan 1 adet sürgün köklenmiştir.  

 

Bt genleri içeren bakteri hatlarında seleksiyon amaçlı sadece NPT-II geni 

bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda transgenik dokuların seleksiyonu, sadece 

kanamisin antibiyotiği (bakterilerin plazmidinde GUS geni bulunmadığı için) 

kullanılarak yapılmıştır. Bu nedenle seleksiyon için eksplantlar önce 50 mg/l daha 

sonra 100 mg/l kanamisin içeren ortama alınmıştır. Hızlı çoğaltım aşamasında ise 

birinci ve ikinci yöntemde 100 ve 150 mg/l kanamisin dozu denenmiştir. Birinci  

yöntemde öncelikle kanamisine dayanıklı sürgünler 150 mg/l kanamisin içeren ortama 

alınmış fakat sürgünlerde bir gelişme olmaması nedeniyle tekrar 100 mg/l kanamisin 

içeren ortama alınmıştır. 100 mg/l kanamisin içeren ortamda sürgün başına yan sürgün 

sayısı birinci  ve ikinci yöntemde 1-3 adet arasında değişim göstermiştir (Şekil 4.14). 

Daha sonra sürgünler 25 mg/l kanamisin içeren köklendirme ortamına alınmıştır (Şekil 

4.15). 

  

Erken aşamada bakteri kontaminasyonu riskinin yüksek olması nedeniyle kanamisine 

dayanıklı sürgünlerde PCR işlemi yapılmamıştır.  Köklenen bu kanamisine dayanıklı 

sürgünler ise dış koşullara alıştırılamadığından  PCR ile transgenik olup olmadıkları 

tespit edilememiştir. 100 mg/l kanamisin içeren hızlı çoğaltım ortamında transgenik 

adayı bitkiler yeteri kadar çoğaltılamadıkları için denemelerin devamlılığı 

sağlanamamıştır. Köklendirme ve hızlı çoğaltım denemelerinden önce mutlaka elde 

edilen her kanamisine dayanıklı sürgünden fazla miktarda çoğaltılması gerekmektedir. 

Daha önceki yapılan çalışmalar dikkate alındığında korungada köklenme oranı %70 

olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra bitkilerin dış koşullara alıştırılma aşamasında da 

bitkiler ne kadar sağlıklı olsa da kayıplar meydana gelmektedir.  
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Şekil 4.14 Hızlı çoğaltımda 1 mg/l BAP, 0.2 mg/l NAA ve 100 

mg/l kanamisin içeren ortamda gelişen bitkicikler 
 

 

 
Şekil 4.15 Sürgünlerin 25 mg /l kanamisin içeren ortamda 

köklendirilmesi (bar=3 mm) 
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Üçüncü yöntemde ise 1 gece büyütülen bakteriler 5000 rpm’de 20 dakika santrifüj 

edildikten sonra inokülasyon ortamı ile tekrar süspense edilmiş ve asetosringon 

eklenerek 2 saat büyümeye bırakıldıktan sonra gen aktarımında kullanılmıştır. 

İnokülasyondan 5 hafta sonra kanamisine dayanıklı sürgün sayıları belirlenmiştir 

(Çizelge 4.12). 

 

Çizelge 4.12’de de görüldüğü üzere cry1Ac’den her iki eksplant toplamında 35, 

cry1C’den 13, cry1C (p1CST PRD)’den 5, cry2A’dan 15, cry2A (p2AST PRD)’dan 23, 

SN19 (pMH65)’dan 15, SN19 (pMH66)’dan 6 adet kanamisine dayanıklı sürgün elde 

edilmiştir. Burada 100 mg/l kanamisin 500 mg/l augmentin içeren rejenerasyon 

ortamından elde edilen her bitki ayrı magenta kapları içerisinde direkt olarak 1 mg/l 

BAP ve 0.2 mg/l NAA içeren MS besin ortamında hızlı çoğaltıma alınmıştır (kanamisin 

ve augmentin eklenmemiştir). Böylelikle sürgün başına 2-50 adet arasında yeni sürgün 

elde edilmiştir. Çoğaltılan sürgünler 1.5 mg/l IBA içeren MS besin ortamında 

köklendirilmiştir. Çizelge incelendiğinde cry1Ac geni içeren bakteri hattından 15, 

cry1C’den 8, cry1C (p1CST PRD)’den 1, cry2A’dan 9, cry2A (p2AST PRD)’dan 11, 

SN19 (pMH65)’dan 11 ve SN19 (pMH66)’dan 3 adet farklı bitki köklenmiştir.  

Köklenen bitkiler iklim dolaplarında büyütülmüş (Şekil 4.16 ve 4.17) ve burada gelişen 

bitkilerden DNA izolasyonu yapılmış, NPT-II ve SN19 primerleri ile aktarılan genleri 

taşıyan transgenik adayı bitkiler teyit edilmiştir (Şekil 4.18 ve 4.19).   
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Çizelge 4.12 Farklı Bt genleri içeren A. tumefaciens ile korungaya gen aktarımı sonuçları      

 

 
* Her Bt geni için toplam 300’er adet eksplant kültüre alınmıştır. 
 
** Kanamisine dayanıklı sürgün %: (kanamisine dayanıklı sürgün sayısı ÷ kültüre alınan toplam eksplant sayısı) x 100 
Köklenen sürgün %: (köklenen sürgün sayısı  ÷ kanamisine dayanıklı sürgün sayısı) x 100 
PCR pozitif sürgün %: (PCR pozitif bitki sayısı ÷ kanamisine dayanıklı sürgün sayısı) x 100 
Transformasyon frekansı: (PCR pozitif bitki sayısı ÷ kültüre alınan toplam eksplant sayısı) x 100

3. yöntem ** 

Yaprakçık Yaprak sapı 

Kanamisine 
dayanıklı 
sürgün  
sayısı 

Köklenen 
sürgün  
sayısı 

PCR pozitif 
bitki sayısı 

Transformasyon 
frekansı 

Kanamisine 
dayanıklı 
sürgün  
sayısı 

Köklenen 
sürgün  
sayısı 

PCR pozitif 
bitki sayısı 

 

Transformasyon 
frekansı 

 

 
Dayanıklılık* 

Geni 

Adet  % Adet  % Adet  % % Adet % Adet  % Adet  % % 
Cry1Ac 27 9 12 44.4 9 33.3 3 8 2.6 3 37.5 2 25 0.6 
Cry1C 9 3 6 66.7 4 44.4 1.3 4 1.3 2 50 2 25 0.6 
Cry1C (p1CST 
PRD) 

4 1.3 0 0 0 0 0 1 0.3 1 100 0 0 0 

Cry2A (p2A 
PRD) 

9 3 6 66.7 5 55.5 1.6 6 2 3 50 2 33.3 0.6 

Cry2A (p2AST 
PRD) 

18 6 10 55.6 6 33.3 2 5 1.6 1 20 1 20 0.3 

Cry1Ab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SN19 
(pMH65) 

12 4 8 66.7 3 25 1 3 1 3 100 1 33.3 0.3 

SN19 
(pMH66) 

5 1.6 2 40 2 40 0.6 1 0.3 1 100 0 0 0 
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Şekil 4.16 Böceklere dirençliliği kodlayan farklı Bt (cry1Ac, cry2A, cry1C ve 

cry1Ba/Cry1Ia hibrid SN19 geni) genlerinin aktarıldığı 15 günlük 

transgenik adayı korunga bitkileri. 
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Şekil 4.17 Böceklere dirençliliği kodlayan farklı Bt (cry1Ac, cry2A, cry1C ve 

cry1Ba/Cry1Ia hibrid SN19 geni) genlerinin aktarıldığı 2 aylık 

transgenik adayı korunga bitkileri. 
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Şekil 4.18 Böceklere dirençliliği kodlayan farklı Bt (cry1Ac, cry2A ve cry1C) 

genlerinin aktarıldığı transgenik korunga bitkilerinde NPT-II geninin 

PCR ile teyit edilmesi 

M) Markör, B) Pozitif kontrol (A. tumefacines ) K) Korunga negatif kontrol, diğer kulvarlar transgenik 
adayı korunga bitkileri  
a) cry1Ac genini taşıyan transgenik bitkiler   
b) cry2A genini taşıyan transgenik bitkiler     
c) cry1C genini taşıyan transgenik bitkiler    
d) cry2A (p2AST PRD) genini taşıyan transgenik bitkiler 



 78 

 

Şekil 4.19 Böceklere dirençliliği kodlayan cry1Ba/cry1Ia hibrid geni aktarılan 

transgenik korunga bitkilerinde NPT-II ve SN19 genlerinin PCR ile teyit 

edilmesi 

M) Markör, B) Pozitif kontrol (A. tumefacines ) K) Korunga negatif kontrol, diğer kulvarlar transgenik 
adayı korunga bitkileri  
a) NPT-II geni 
b) SN19 geni 
 

a 

b 
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NPT-II primerleri ile yapılan PCR işlemi sonucunda cry1Ac genini taşıyan bakteri 

hattından 11, cry2A’dan 7, cry1C’den 6, cry2A (p2AST PRD)’dan 7 adet bitkinin 

transgenik olduğu belirlenmiştir. SN19 hibrid geni ile yapılan PCR analizinde ise hem 

NPT-II hemde SN19 genine ait spesifik primerler kullanılmıştır. pMH65 plasmidinin 

taşıdığı SN19 genini içeren 4, pMH66 plasmidinin taşıdığı SN19 genini taşıyan 2 adet 

bitkide PCR analizi sonucunda her iki gen bölgesininde çoğaldığı gözlenmiştir. Sonuç 

olarak böceklere dayanıklılığı kodlayan farklı cry genlerini taşıyan 37 adet transgenik 

bitki elde edilmiş ve iklim dolaplarında büyütmeye alınmıştır.  

 

Üçüncü yöntemde rejenerasyon aşamasında yüksek kanamisin dozları, hızlı çoğaltımda 

düşük kanamisin dozlarının kullanılması daha uygun görülmüştür. Çünkü yüksek 

kanamisin baskısı altında muhtemel transgenik adayı sürgün bir süre sonra gelişmesini 

devam ettiremeyip ölmektedir. Zhang et al. (2005), karanfilde (Dianthus caryophyllus 

ve D. chinensis) gen aktarımı yapılmış hücreleri seçebilmek amacıyla uygun seleksiyon 

ortamını belirlemek için kanamisinin farklı dozlarını Agrobacterium ile inoküle edilmiş 

ve kontrol bitkilerinde denemişlerdir. Agrobacterium ile muamele edilmemiş 

eksplantlarda en etkili seleksiyon dozu 25-50 mg/l kanamisin, Agrobacterium ile 

inoküle edilenlerde ise 100 mg/l kanamisin olarak belirlemişlerdir. Araştırma 

sonuçlarına göre Agrobacterium ile inoküle edilmiş ve edilmemiş eksplantlar arasında 

seleksiyona dayanım bakımından büyük bir farklılık meydan geldiğini bildirmişlerdir. 

Bunun nedeninin bir patojen ile (Agrobacterium) muamele sırasında eksplantlarda 

savunma mekanizmasının harekete geçmesi olarak değerlendirmişlerdir. Bu hipotezi 

elde edilen sonuçlarla örtüştürmek mümkündür.  

 

Birçok bitkiye cry genleri aktarılarak böceklere dayanıklılıkta önemli başarılar elde 

edilmiştir. Cry genleri aktarılarak geliştirilmiş mısır, pamuk ve patates ticari çeşitleri 

bugün dünyada 32.1 milyon hektar alanda ekilmektedir. Cry1 proteinlerinin genellikle 

Lepidoptera takımı üzerinde etki gösterdiği değişik bitkilerde yapılan çalışmalarla 

belirlenmiştir.  Örneğin cry 1Ac geni aktararak Stewart et al. (1996) kolzada Plutella 

xylostella’ya,  Kar et al. (1997) nohutta Heliothis armigera’ya, Bohorova et al. (1999) 

mısırda Diatrae grandiosella’ya,  Xiang et al. (2000) Yağ şalgamında Plutella 

xylostella’ya, Sanyal et al. (2005) yine nohutta Helicoverpa armigera’ya, Dang and 
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Wei (2007) soyada Helicoverpa armigera’ya dayanıklı bitkiler elde etmişlerdir. Cry1Ab 

geni ile çeltikte Chilo supressalis ve Scirpophaga incertulas’a, domateste Helicoverpa 

armigera’ya dayanıklılık sağlanmıştır (Cheng et al. 1998, Dattla et al. 1998, Kumar and 

Kumar 2004). Cry1C geni ile tütünde,  lahanada ve soğan’da,  Spodoptera litura, 

Plutella xylostella ve Spodoptera exiqua gibi zararlılara karşı dayanıklı bitkiler elde 

edilmiştir (Christov et al. 1999,  Cao et al. 2005, Zheng et al. 2005). Cry2A geni 

aktarılan tütün ve çeltikte ise Lepidoptera takımına ait önemli zararlılara karşı dirençli 

bitkiler kaydedilmiştir (Chen et al. 2005, Zaidi et al. 2005). Hibrit Bt genleri ile ise hem 

mevcut aktivitenin artırılabileceği hem de değişik böcek türlerine karşı dayanıklılık 

sağlanabileceği değişik araştırıcılar tarafından bildirilmektedir (De Maagd et al. 1996, 

De Maagd et al. 2000, Naimov et al. 2001, Zheng et al. 2005).  Naimov et al. (2003), 

hibrid SN19 genini kullanarak patatese gen aktarımı yapmışlar ve Leptinotarsa 

decemlineata (C.) larva ve erginleri ile Ostrinia nubilalis  ve Phthorimaea operculella 

(L.) larvalarına karşı dayanıklı transgenik bitkiler elde etmişlerdir. Bu tez çalışmasında 

da böceklere dayanıklılığı kodlayan cry genlerini taşıyan çok sayıda korunga bitkisi elde 

edilmiştir. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Bu tez çalışması kapsamında ülkemiz için önemli bir yem bitkisi olan korungada etkili 

bir gen aktarımının yapılabilmesi için öncelikle adventif sürgün rejenerasyonu için daha 

önce bu konuda yapılan çalışmalarda dikkate alınarak uygun ortamlar belirlenmiştir.  In- 

vitro gelişen bitkiciklerden elde edilen yaprak sapı, yaprakçık, kotiledon ve hipokotil 

eksplantları değişik oranlarda büyüme düzenleyiciler içeren (1-2-4 mg/l BAP ve 0.5-1 

mg/l NAA) ortamlarda kültüre alınmıştır. Sürgün oluşturan eksplant yüzdesi 

bakımından en yüksek değer yaprak sapında %73.33 ile  4 mg/l  BAP ve 0.5 mg/l NAA 

içeren ortamdan, yaprakçıklarda %80 ile 4 mg/l  BAP ve 0.5 mg/l NAA içeren 

ortamdan, hipokotilde %80 ile 1 mg/l BAP ve 1 mg/l NAA içeren ortamdan elde 

edilmiştir. Kotiledon eksplantında  en düşük değer %20 ile 4 mg/l BAP ve 1 mg/l NAA 

içeren ortamdan elde edilmiş ve diğer ortamlar arasındaki farklılık istatistiksel olarak 

önemli çıkmamış ve sürgün rejenerasyonu %36.66 ile %43.33 arasında değişim 

göstermiştir. Eksplant başına en fazla sürgün sayısı 5.28 adet ile yaprakçık 

eksplantından, en az sürgün sayısı ise 3.50 adet ile kotiledon eksplantından elde 

edilmiştir.  

 

Transgenik hücre ve dokuların seçimi için kullanılan seleksiyon ortamına ilave edilecek 

kanamisin antibiyotiği dozunu belirlemek için yaprakçık, yaprak sapı, hipokotil ve 

kotiledon eksplantları 0, 25, 50, 75 ve 100 mg/l kanamisin içeren ortamda kültüre 

alınmıştır. Bütün eksplantlarda 50 mg/l ve üzerindeki kanamisin dozu kallus ve sürgün 

gelişimini tamamen durdurmuştur. Dokuların canlılığını kaybetmesine neden olan en 

düşük dozun 50 mg/l kanamisin olduğu görülmüş ve gen aktarımı çalışmalarında 

kullanılmıştır.  Kanamisinin köklenme üzerine etkisini belirlemek amacıyla ise 

öncelikle eksplantlardan sürgün rejenerasyonu elde edilmiş, burada gelişen sürgünler 0, 

25, 50, 75 ve 100 mg/l kanamisin ve 1.5 mg/l IBA içeren ortamda köklenmeye 

alınmıştır. Kanamisin içeren ortamlarda kesinlikle köklenme olmamıştır. En düşük doz 

olan 25 mg/l kanamisin köklendirme çalışmalarında kullanılmıştır.  

 

GNA lektin, OC1, SKTİ, cry1Ac, cry1C (p1C PRD ve p1CST PRD), cry2A (p2A PRD 

ve p2AST PRD), cry1Ab ve SN19 (pMH65, pMH66) genlerini taşıyan bakteri hatlarını 

test etmek amacıyla tütün yaprak disklerine gen aktarımı yapılmıştır. PCR analizi 
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sonucunda 100 mg/l kanamisin içeren ortamda köklendirilmiş bitkilerden OCI geni 

içeren bakteri hattından 7, GNA lektin geni içeren bakteri hattından 9 ve SKTİ geni 

içeren bakteri hattından 12, cry1Ac geni içeren bakteri ile inoküle edilen eksplantlardan 

3, cry1Ab’den 1, cry2A’dan 2, cry2A (p2AST PRD)’dan 7, cry1C’den 5, cry1C (p1CST 

PRD)’den 4, SN19 (pMH65)’dan 3 ve SN19 (pMH66)’dan 2 adet transgenik bitki elde 

edilmiştir. Böceklere dayanıklılığı sağlayan genleri taşıyan bakterilerin tütün üzerinde 

test edilmesi sonucunda bu bakterilerin gen aktarım yeteneklerini devam ettirdikleri 

görülmüştür.  

 

Etkin bir gen aktarımı yöntemi belirlemek amacıyla GV2260 p35S GUS-INT bakteri 

hattı kullanılarak 4 farklı eksplantta farklı ko-kültüvasyon süresi, asetosyringon (100 

µM) ve spermidin (1mM)’nin korungada gen aktarımı üzerine etkileri incelenmiştir. Bu 

çalışma sonucunda  GV2260 p35S GUS-INT hattında, yaprak eksplantında yarım saat 

inokulasyon süresi 1/50 bakteri yoğunluğu ve 100 µm asetosyringon içeren ortamda 48 

saat ko-kültüvasyon sonucunda 11 adet GUS pozitif bitki elde edilmiştir. PCR analizi 

sonucunda bu bitkilerden 8 tanesinde GUS ve NPT-II genleri ile  35S promotor ve NOS 

terminatör bölgeleri bulunmuştur. Bu çalışmada trasgenik adayı bitkiler dış koşullara 

alıştırılmış, tohum elde edilmiş ve tohumların çimlenmesi sonucu gelişen fidelerde GUS 

ekspresyonu belirlenmiştir. İşaret genleri kullanılarak gen aktarımı optimize edilmiştir. 

 

Proteinaz inhibitör (SKTİ ve OCI) ve GNA lektin genleri taşıyan Agrobacterium 

suşları ile korungaya gen aktarımı sonucunda kanamisine dayanıklı sürgün yüzdesi 

GNA’da yaprakçık eksplantında %3.4, yaprak sapında %1.8, OC1’de sırasıyla %5 ve 

%3, Skti ise %5.6 ve 8.6 olarak belirlenmiştir. Fakat köklenme olmadığından dış 

koşullara alıştırma ve PCR analizi yapılamamıştır. Daha önce transgenik olmayan 

bitkilerle yapılan denemelerde 25 mg/l kanamisin dozunda dahi hiç köklenme olmadığı 

görülmüş dolayısıyla oluşan bu sürgünlerin transgenik olmayan kaçak sürgünler olduğu 

düşünülmüştür. 

 

Genellikle böceklere dayanıklılıkta Bacillus thuringiensis bakterisine ait cry genleri 

yaygın olarak kullanılmaktadır. cry1Ac, cry1C (p1C PRD ve p1CST PRD), cry2A (p2A 

PRD ve p2AST PRD), cry1Ab ve SN19 (pMH65, pMH66) genlerini taşıyan bakteri 

suşları ile toplamda her bakteri başına 1600 adet eksplant ile gen aktarımı çalışmaları 
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yapılmıştır. Burada 3 farklı yöntem uygulanmıştır. Birinci yöntemde, yaprakçık ve 

yaprak sapları 1/50 oranlarında seyreltilmiş 8 farklı bakteri hattı ile yarım saat inoküle 

edildikten sonra 2 gün süreyle ko-kültüvasyona tabi tutulmuşlardır. İkinci yöntemde 

eksplantlar inoküle edildikten sonra sıvı ko-kültivasyon ortamında 2 gün 

bekletilmişlerdir. Üçüncü yöntemde ise 1 gece büyütülen bakteriler 5000 rpm’de 20 

dakika santrifüj edildikten sonra inokülasyon ortamı ile tekrar süspense edilmiş ve 

asetosringon eklenerek 2 saat büyümeye bırakıldıktan sonra gen aktarımında 

kullanılmıştır. Buna göre; 1. ve 2. yöntemde toplamda cry1Ac’den 15, cry1C’den1, 

cry1C (p1CST PRD)’den 5, cry 2A’dan 2, cry2A (p2AST PRD)’den 10, pMH65’ten 2, 

pMH66’dan 8 adet kanamisin içeren seçici köklenme ortamında köklenmiş bitkicik elde 

edilmiştir. Ancak dış koşullara alıştırma zor ve zaman alıca bir süreç olduğundan 

bitkicikler bu süreçte ölmüştür. 

 

Üçüncü yöntemde cry1Ac’den her iki eksplant toplamında 35, cry1C’den 13, cry1C 

(p1CST PRD)’den 5, cry2A’dan 15, cry2A (p2AST PRD)’den  23, pMH65’den 15, 

pMH66’dan 6 adet kanamisine dayanıklı sürgün elde edilmiştir. Kanamisine dayanıklı 

her bitki ayrı magenta kapları içerisinde 1 mg/l BAP ve 0.2 mg/l NAA içeren MSO 

besin ortamında hızlı çoğaltıma daha sonra burada gelişen bitkiler köklenme ortamına 

alınmıştır. Köklenen bitkiler iklim dolaplarında büyütülerek transgenik adayı bitkiler 

PCR ile teyit edilmiştir.  NPT-II primerleri ile yapılan PCR işlemi sonucunda cry1Ac 

genini taşıyan bakteri hattından 11, cry2A’dan 7, cry1C’den 6, cry2A (p2AST 

PRD)’dan  7 adet bitki transgenik adayı olarak belirlenmiştir. SN19 hibrid geni ile 

yapılan PCR analizinde ise hem NPT-II hem de SN19 genine ait spesifik primerler 

kullanılmıştır. pMH65 plasmidini içeren bakteri hattına ait 4, pMH66 plasmidini içeren 

bakteri hattından ise 2 adet bitkide istenen gen bölgeleri çoğaltılmıştır. 

 

Sonuç olarak, farklı cry genlerinin aktarılmasıyla 37 adet transgenik korunga bitkisi 

elde edilmiştir. Her ne kadar moleküler düzeyde genin aktarıldığı kanıtlanmış olsa da, 

bu bitkilerin sera koşullarında büyütülmesi ile bu genlerin bitki üzerinde çalışması ve 

böceklere dirençlilik ile ilgili daha detaylı çalışmalar yapılmalıdır. Bu transgenik 

bitkilerin ürettikleri Cry protein miktarları ile böcekler üzerindeki etkilerine yönelik 

çalışmalara devam edilmelidir.  
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Dünyada transgenik bitkilerin ekim alanı 2006 yılı itibariyle 100 milyon hektarı 

aşmıştır. Günümüzde Fransa, Almanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi 

Avrupa ülkelerinde de transgenik bitkilerin üretimine başlanmıştır. Gelecekte 

Türkiye’de de transgenik bitkilerin ekilişinin gerçekleşebileceği bir gerçektir. 

Korungada yapılan bu çalışma transgenik bitki teknolojisinin korunga zararlıları ile 

mücadelede kullanılabilirliğine yönelik ilk çalışma olup, ileride yapılacak daha 

kapsamlı çalışmalara hem materyal hem de temel sağlayabilecektir.  Bu nedenle 

Türkiye’nin gelecekte transgenik bitkilerden minimum risk ve maksimum fayda ile 

yaralanabilmesi için gen aktarımına ve gen aktarılmış bitkilerin izlenmesine yönelik 

araştırmaların disiplinlerarası yardımlaşma ile gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.  

 

.  
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