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ÖZET 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

PATLICANDA (SOLANUM MELONGENA L.)  SOMATİK EMBRİYOGENEZİS VE 
ORGANOGENEZİS ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Berna TUNÇAY 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Şebnem ELLİALTIOĞLU 

 

Patlıcanda değişik organ ve dokulardan in vitro regenerasyon konusunda önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir. Ancak bilindiği gibi gen aktarımı için yapılan çalışmalarda rejenerasyon 
aşamasının optimizasyonu büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, patlıcanda in vitro bitki 
regenerasyonu için en uygun eksplant ve besin ortamı bileşiminin belirlenmesi ve ayrıca genotip 
etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bitkisel materyal olarak iki adet açık döllenen 
patlıcan çeşidi (Long Purple ve Topan), bir adet yerli melez genotip (3x8) ve bir yabani tür 
(Solanum integrifolium) kullanılmıştır. In vitro koşullarda çimlendirilen patlıcan tohumlarından 
elde edilecek fidelerden iki farklı eksplant tipi hazırlanmıştır. Bunlardan birincisi hipokotil 
parçaları olup diğeri de kotiledon yapraklarının uzunlamasına ikiye bölünmesiyle elde edilen 
doku parçalarıdır.  
 
 Besin ortamı olarak MS temel besin ortamı kompozisyonu kullanılmış; bu ortam iki 
farklı karbonhidrat kaynağı ile (%1.5 oranında glukoz veya %2 oranında sakaroz) 
zenginleştirilmiştir. “2 mg/l zeatin ve 0.01 mg/l NAA”; “4 mg/l NAA”; “10 mg/l NAA” ise, 
büyüme düzenleyici katkısı olarak kullanılmıştır. Tesadüf parselleri deneme desenine göre 
kurulan denemede her bir uygulamada 50’şer adet eksplant olacak biçimde yapılan eksplant 
dikimlerinden sonra kültürler iklim odasında karanlıkta 3 hafta süreyle tutulmuş ve bu sürenin 
sonunda gözlem yapılmıştır. Gözlemlerde kallus oluşturma oranı, somatik embriyo veya 
organogenesis varlığı (sürgün ve kök oluşumu) belirlenerek eksplant başına oluşan miktarları 
saptanmıştır. Genotiplere göre besin ortamı bileşimi çok etkili olmuştur. Genel olarak G3 ve S3 
ortamlarının sürgün oluşturma kapasitesi yüksek bulunmakla birlikte, bazı çeşitlerde daha 
uygun ortamların da olduğu görülmüştür 3x8 melez genotipi, sürgün oluşturma kapasitesi en 
yüksek genotip olarak dikkati çekmiştir. Gen aktarımı çalışmalarına başlamadan önce, 
çalışılacak genotipte sürgün regenerasyonu için uygun ortamın mutlaka belirlenmesi gerektiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 
 
2007, 42 sayfa 
 
Anahtar Kelimeler: Patlıcan, Solanum melongena, in vitro rejenerasyon 
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ABSTRACT 
 

Master Thesis 

A RESEARCH ON SOMATİC EMBRYOGENESİS AND ORGANOGENESİS İN 

EGGPLANT  

Berna TUNÇAY 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Horticulture 

 

Supervisor: Prof. Dr. Şebnem ELLİALTIOĞLU 

Important developments have been made in in vitro regeneration subject using eggplant 
organs and tissues. As far as known at gene transfer studies optimization of regeneration stage 
has great importance.  In this study, it is aimed to get the best explant and  growth medium 
combination for in in vitro plant regeneration of eggplant and also to find genotype effect.  As 
vegetal material two open fertilized eggplant type (Long Purple ve Topan), one native hybrid 
genotype (3x8) and one wild species (Solanum integrifolium) were used. Two different explant 
types have been prepared from seedlings obtained by eggplant seeds germinated in vitro. First 
are hypocotyl parts, others are tissue parts obtained by horizontally cotyledon leaves divided 
into two.  

  
As agrowth medium, MS medium was used; this environment enriched with two 

carbohydrate supply (1.5% glucose or 2 % sakaroz).  . “2 mg/l zeatin ve 0.01 mg/l NAA”; “4 
mg/l NAA”; “10 mg/l NAA” were used as additional growth regulator additive.  According to 
randomized test block design, 50 explants were used for each treatment , cultures were placed in 
dark air conditioned room for 3 weeks time and observations were taken after this period.  
Callus generation ratio, somatic embryo or organogenesis existence  (shoot and root 
development) and amount occured per eksplant were determined. In respect of genotype, 
composition of growth medium was effective.  In general, shoot generation capability of G3 and 
S3 environment was observed high, some other environments were found more suitable. 3x8 
hybrid genotype found as the most capable for shoot generation. It is concluded that before 
starting gene transfer studies, suitable environment has to be determined for shoot regenaration 
of genotype that will be worked on. 
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1.GİRİŞ  

Solanacea familyasına ait olan ve Solanum melongena L., aubergine, eggplant, 

melanzani veya brinjal olarak dünyada bazı belli başlı isimlerle bilinen patlıcan 

bitkisinin anavatanı Hindistan’dır (Kalloo 1993). Patlıcan, İndo-Birma orijinli bir bitki 

olarak tanımlanmaktadır. İkinci derecedeki gen merkezinin de Çin olduğu yönünde 

kayıtlar bulunmaktadır (Kalloo 1993). Anavatanı Güneydoğu Asya olan bu bitkinin, 

Araplar tarafından önce Akdeniz havzasına getirildiği, oradan İspanya’ya geçtiği, 

Türkler tarafından Balkanlar üzerinden Avrupa’ya yayıldığı anlatılmaktadır. Patlıcanın 

Anadolu’ya 16. yüzyılın sonlarında ve 17. yüzyılın başlarında girdiği Zhukowsky 

tarafından bildirilmektedir (Vural vd. 2000). Avrupa’daki ilk patlıcan kayıtlarına 15. 

yüzyılda rastlandığını Hedrick’in yazılarından öğrenmekteyiz (Kalloo 1993). Patlıcanın 

yenidünyaya geçişi ise yine İspanyollar vasıtasıyla mümkün olmuştur.   

 

Patlıcanın Türk mutfağında özel bir önemi bulunmakta, patlıcanlı yemek adları Türkçe 

olarak tüm dünyada bilinmektedir. Musakka, imambayıldı, karnıyarık, dolma ve 

alinazik gibi patlıcan yemekleri ve patlıcan kebabı; yabancı dilde hazırlanmış yemek 

kitaplarında veya internet sitelerinde aynı isimle anılmaktadır (Kırıcıoğlu 2001). 

Gerçekten de Türk mutfağında çok çeşitli yemekleri yapılan patlıcan, aynı zamanda 

konserve, turşu ve reçel yapımında da kullanılmaktadır. Özellikle Güneydoğu 

Anadolu’da ise yöresel bazı çeşitlerin kurutularak kış aylarında değerlendirilmek üzere 

saklanması da yaygındır. 

 

Patlıcan, ülkemizde en fazla yetiştiriciliği yapılan yazlık sebzelerden birisidir. Açıkta 

yazlık sebze olarak Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimleri haricinde 

yetiştirilmekte olup, kış ve bahar aylarında da örtü altı tarımında yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Türkiye’de yıllık patlıcan üretimi 900-950 bin ton arasında 

değişmektedir. Üretim Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerine 

dağılmış olup bu bölgelerin Türkiye toplam üretimindeki payları sırasıyla %30, %25, 

%15 ve %10’dur. Yetiştirilen ürünün büyük bir bölümü iç pazarda taze olarak 

tüketilmekte, az bir kısmı ihraç edilmektedir. Örtü altı tarımı söz konusu olduğunda ise 

patlıcan, seralarda yetiştirilen ürünler sıralamasında domates, hıyar ve biberden sonra 
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yaklaşık %10’luk bir oranla dördüncü sırada yer almaktadır (Abak 1993). 2000 yılına 

ait FAO istatistikleri incelendiğinde Türkiye’nin geçtiğimiz yıl  850.000 ton’luk üretim 

değeri ve 32.600 ha’lık üretim alanıyla dünyadaki patlıcan üreticisi ülkeler arasında 

önemli bir yerinin olduğu görülmektedir. Avrupa ülkeleri arasında ise Türkiye, patlıcan 

üretimi ile ilk sırayı almakta ve bu özelliği, 2001 yılında kurulan “EGGNET” adı 

altında patlıcanla ilgili çalışan dünya bilim insanlarının bilgi alışverişini sağlamaya 

yönelik olan internet sitesinde önemle vurgulanmaktadır.  

 

Ülkemiz, patlıcan üreticisi ülkeler arasında önemli bir noktada bulunmakta olup tek 

başına Türkiye’nin patlıcan üretim değerleri, Avrupa’daki diğer ülkelerin toplamından 

daha yüksektir. Verim bakımından da ülkemiz, Japonya, İtalya ve İspanya’nın gerisinde 

olmakla birlikte A.B.D. ile aynı seviyede olup aralarında anavatanı bulunan diğer birçok 

Asya ülkesinden daha iyi durumdadır. Türkiye, dünya patlıcan üretiminde Çin ve 

Hindistan’dan sonra 970.000 ton’luk yıllık üretim değeriyle üçüncü sırada yer 

almaktadır (Anonymous 2005). Patlıcan, özellikle Akdeniz sahil kuşağında seralarda 

üretimi yapılan önemli bir sebze türüdür.  

 ‘Eggplant’ ismini muhtemelen beyaz ve yumurta şekilli meyvelerinden alan patlıcan, 

genelde halk arasında bilinenin aksine iyi bir mineral ve vitamin kaynağıdır. Bu özelliği 

nedeniyle Kalloo (1993) tarafından domatesle kıyaslanabilecek bir sebze olduğu ifade 

edilmektedir. Verdure e Ortaggi web sitesinden alınan bilgilerle hazırlanan Çizelge 

1.1’de patlıcanın besin değeri gösterilmektedir. Aynı kaynakta, kolesterol içeriği 0.00 

olan patlıcan, iyi bir diyet ürünü olarak da dikkati çekmektedir. 
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Çizelge 1.1. Patlıcanın kimyasal bileşimi ve enerji içeriği (100 g yenilebilir kısım                  
içinde) 

 
Yenilebilir kısım (%) 92 
Su (g) 92.7 
Protein (g) 1.1  

Yağlar (g) 0.4 
Çözünebilir (g) 2.6 
Amido (g) 0.0 
Çözünmeyen (g) 2.6 Karbonhidratlar 

Fibra alimentare 2.6 
Kcal 15 Enerji Kj 63 
Sodyum (mg) 26 
Potasyum (mg) 184 
Demir (mg) 0.3 
Kalsiyum (mg) 14 

Mineral maddeler 

Fosfor (mg) 33 
Tiamin (mg) 0.05 
Riboflavin (mg) 0.05 
Niasin (mg) 0.60 
Vitamin A (mg) 0 

Vitaminler 

Vitamin C (mg) 11 
Lisin 53.000 
Histidin 20.000 
Arginin 47.000 
Aspartik asit 147.000 
Treonin 41.000 
Serin 45.000 
Glutamik asit 144.000 
Prolin 73.000 
Glisin 53.000 
Alanin 56.000 
Sistin 0.000 
Valin 60.000 
Metionin 21.000 
Isoleusin 43.000 
Leusin 70.000 
Tirosin 42.000 
Fenilalanin 59.000 

Aminoasitler 
(Toplam 1.1 g 
proteini oluşturan 
kısım) (mg) 

Triptofan 11.000 

Patlıcanda en önemli ıslah kriterleri arasında yüksek verim, erkencilik, yüksek kalite, 

hastalıklara dayanıklılık gelmektedir. Özellikle Verticillium ve Fusarium toprak kökenli 

funguslarına karşı dayanım, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de arzu edilen bir 
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dayanıklılıktır. Meyve rengi, tohumun öz miktarına oranı, kısa pişme süresi ve düşük 

olanin seviyesi, kalitenin belirlenmesinde önemli niteliklerdir. Özellikle sanayiye 

yönelik üretimi yapılacak patlıcan çeşitlerinde kesildiğinde fenolik bileşiklerin 

oksidasyonu sırasında ortaya çıkan kararma önemli olduğundan, dikkat edilmesi 

gereken kriterlerden birisini oluşturmaktadır. Patlıcana zarar veren nematodlar, patates 

çizgili böceği veya Tetranychus akarları söz konusu olup bunlara karşı dayanıklılık da 

önem taşımaktadır. Düşük ve çok yüksek sıcaklara karşı dayanıksız olan patlıcan 

bitkisinde, olumsuz çevre koşullarına karşı da çeşit geliştirmeye yönelik ıslah 

çalışmaları yapılmaktadır. Örtü altı yetiştiricilikte önemli bir başka konu, düşük 

sıcaklıkta partenokarpik meyve tutabilen çeşitlerin geliştirilmesidir. Domates gibi 

patlıcanda da bu konu önemli bir yer tutmaktadır. Meyve renginden dikenliliğe, erkek 

kısırlığından bitki yüksekliğine kadar pek çok özellikle ilgili kalıtım durumu ve bu 

özellikleri belirleyen genler saptanmış ve Kalloo (1993) tarafından bir çizelge halinde 

sunulmuştur. Bu özelliklerin ıslah çalışmalarında kullanılması, günümüze değin klasik 

ıslah yöntemleriyle yapılmaktaydı ve halen de dünyanın birçok ülkesinde geleneksel 

yöntemlerle yapılan ıslah çalışmaları patlıcan bitkisinde de büyük bir çoğunluğu 

oluşturmaktadır. Kullanılan yöntemler genellikle seleksiyon, tek tohum yöntemi, geriye 

melezleme ve tür içi veya türler arasında yapılan kombinasyon ıslahı yani melezlemedir. 

Melezlemelerde kullanılmak üzere çeşitli hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık 

kaynakları değişik araştırıcılar tarafından belirlenmiş olup Çizelge 1.2’de seçilerek 

özetlenmiştir. Ayrıca çevresel stres koşullarına tolerans konusunda da çalışmalar 

yapılmış ve bazı gen kaynakları belirlenmiştir.  Bunlardan biri düşük sıcaklıklara 

toleranstır. Düşük sıcaklıklara tolerans elde edilmesinin üç temel amacı bulunmaktadır: 

(a) Üşüme ve donma zararına karşı dayanıklı bitkiler elde etmek, (b) düşük sıcaklıkta 

ortaya çıkan büyüme oranındaki azalma olayını ortadan kaldırmak, (c) düşük meyve 

tutumunu ve meyve kalitesinde ortaya çıkan bozulmaları kısacası verimdeki azalmanın 

ortadan kaldırılması (Nishi 1978). Kalloo (1993), düşük sıcaklıklarda yapılan donma 

testlerinde mor renkli yapraklara sahip patlıcan çeşitlerinin, yeşil renkli yapraklara sahip 

patlıcanlardan daha olumlu sonuçlar verdiğini ve yüksek tolerans gösterdiklerini 

belirtmektedir. Ghana’dan getirilen S.macrocarpon K 2591 genotipi ile ‘Supreme’ ve 

‘Violette Round’ çeşitleri ise kuraklığa karşı toleransı yüksek patlıcanlar olarak 

bildirilmektedir (Gati 1983). Yüksek sıcaklıklara tolerans konusunda çalışan Kalloo vd 
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(1990), ‘R 34’ çeşidinin yüksek sıcaklığa tolerant olduğunu rapor etmektedirler. 

Araştırıcılar, tolerans gösteren bu çeşidin meyve tutumundaki yüksek oranın nedeni 

olarak, yüksek sıcaklıkta stigma kurumasının az olması, polen canlılığındaki yükseklik 

ve dişicik borusu içinde polen tüpü gelişiminin iyi olmasını göstermektedirler. 

Çizelge 1.2. Hastalıklara, zararlı böceklere ve nematodlara karşı var olan dayanıklılık 
kaynakları (Kalloo 1993’ten özetlenerek hazırlanmıştır) 

 
Patojen Dayanıklılık Kaynağı 
Hastalıklar 
Fusarium solgunluğu 
F.oxysporum 
Verticillium solgunluğu 
V. dahliae 
V. dahliae 
V. dahliae 
Phomopsis vexans (meyve yanıklığı) 
Bakteriyel solgunluk (Pseudomonas 
solanacearum) 
  
Böcekler 
Leucinodes orbonalis 
 
 
 
Amrasca biguttula 
Tetranychus urticae  S.macrocarpon 
 
 
 
Kök ur nematodları 
Meloidogyne incognita 
Meloidogyne spp. 
 

 
S.indicum, S.integrifolium, S.incanum (tek 
dominant gen) 
K 61, K 72, Ghana Local 
PI 1649, PI 174362 
LF 3, S.sodomaeum 
‘Florida Market’, Harris Hybrid 7763 
S. torvum, S .sisymbrifolium 
S .gilo, S. integrifolium 
‘Kopek’, ‘Black Beauty’, S .integrifolium 
 
 
S. melongena x S. incanum F1 melez dölleri 
‘Pusa Purple Cluster’, S.integrifolium,  
S. sisymbrifolium,  
 
S. xanthocarpum 
S 38, S 258, ‘Manjari Gota’ 
 
 
 
S. sisymbrifolium, S. torvum,  
‘Gulla’, S. aethiopicum 
 

Tür içinde yapılan melezlemelerde uyuşma durumunda sorun olmayan patlıcanda türler 

arası melezlemeler yapılmak istendiğinde uyuşmazlık sorunu ile karşılaşılabilmektedir 

Nishio vd. (1984), türler arasındaki uyuşma durumları baz alınarak bir sınıflama 

yapıldığında aşağıdaki üç ana grubu oluşturmuşlardır: 
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1. S .melongena, S .incanum, S. macrocarpon 

2. S .integrifolium, S. gilo, S. nodiflorum 

3. S. indicum, S .mammosum, S. torvum, S. sisymbrifolium, S. toxicarium. 

Araştırıcılar, bunlardan ilk iki grup içinde ve arasında uyuşma konusunda bir sorun 

yaşanmadığını, ancak üçüncü grupta yer alanlarda uyuşmazlık sorununun ortaya 

çıktığını bildirmişlerdir. Türler arası melezlemeler her zaman istenilen döllerin elde 

edilmesini mümkün kılmayabilmektedir. Ayrıca ister tür içi, isterse türler arası 

melezlemelerde olsun istenilen karakterler bir başka bitkiye aktarılırken, buna bağlı 

genler nedeniyle istenmeyen özellikler de yeni bitkiye geçebilmektedir. Bu durum, 

klasik ıslah yöntemlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların bazılarının 

sorumlusudur.  

Bilindiği gibi ıslah edilen kültür çeşitleri, aynı cinsin yabani türlerine göre çeşitli 

hastalık ve zararlı etmenlere ya da ekolojik streslere karşı daha duyarlı olmaktadır. 

Bunun başlıca nedeni, ıslah amaçları arasında öncelikle verim ve kalite unsurlarının yer 

alması, çeşitli dayanım kriterlerinin ise sıralamada daha sonra gelmesidir. Dayanıklılık 

özelliği genellikle acılık, tüylülük, dikenlilik gibi agronomik olarak istenmeyen 

özelliklerle de birlikte bulunduğundan klasik ıslah yöntemleri yetersiz kalabilmektedir. 

Bitkileri zararlı ve hastalıklardan korumak için herbisit ve insektisitler kullanılmakta, 

ancak bu ilaçların tümü karbon, hidrojen ve klor içerdiğinden toprakta uzun süre 

parçalanmadan kalmaktadır. Günümüzde çevre sağlığını koruyabilmek için alternatif 

yöntemlerin bulunması bir zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca klasik bitki ıslahı 

yöntemlerinden melezleme ve seleksiyon ile sonuca ulaşmak uzun yılları almaktadır. 

Oysa ki, genetik mühendisliği teknikleri kullanılarak yukarıda açıklanan sorunlarla 

karşılaşılmadan, bir çeşidin istenen özellikleri muhafaza edilerek ona yeni özellikler 

kazveıran bir ya da birkaç gen kolaylıkla aktarılabilmektedir (Özcan ve Özgen 1996). 

Günümüzde bitki genetik mühendisliği yöntemleri kullanılarak herbisitlere, böceklere 

ve virüslere karşı dayanıklı bitkilerin elde edilmesi, erkek kısır bitkilerin üretilmesi, çok 

sayıda abiyotik stres koşuluna karşı tolerant bitki çeşitlerinin geliştirilmesi, sekonder 

metabolitlerin üretimi, olgunlaşması geciktirilmiş ürünlerin elde edilmesi, partenokarpik 
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meyve tutumu gibi konularda çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Örneğin, Salmonella 

typhimurium’dan izole edilen  ‘aro A’ ve Streptomyces hygroscopicus’tan izole edilen 

‘bar’ genlerinin değişik bitki türlerine aktarılmasıyla herbisitlere dayanıklı tütün, 

patates ve yonca çeşitleri geliştirilmiştir (Murakkami 1986, De Greef 1989, D’Halluin 

1990).  

Ayrıca bazı böceklerin sindirim sistemlerine zarar vererek ölümlerine neden olan toksik 

proteinleri kodlayan genlerin Bacillus thrugiensis (bt)’den izole edilerek bitkilere 

aktarılmasıyla böceklere dayanıklı transgenik domates, tütün, pamuk, mısır bitkileri 

elde edilmiştir (Delennay vd. 1989, Kozeil vd. 1993). Bunlardan başka tütün, patates, 

domates ve yonca gibi bitkilere virüs kılıf protein genlerinin aktarılmasıyla bu bitkilerde 

değişik virüs ırklarına dayanıklılık sağlanmıştır (Abel 198, Reavy ve Mayo 1992: Mirici 

2000’den). Genetik mühendisliğinin sağladığı büyük atılımlardan bir bölümü de 

‘Antisens RNA’ teknolojisi sayesinde gerçekleşmiştir. Bunun en bilinen örneği, hasat 

edilen domateslerde etilen üretiminin engellenmesi ve böylece depolama süresinin 

uzatılabilmesidir (Hamilton et al  1990). 

Bitki hücre veya dokularına tarımsal açıdan önemli genlerin aktarılmasında çeşitli 

yöntemler kullanılmaktadır. Agrobacterium tumefaciens bakterisi aracılığıyla bitkilere 

gen aktarılması, en yaygın olarak kullanılan gen transferi yöntemidir. Bu yöntemde de 

gen aktarım oranı, bitki türlerine göre değişmekle birlikte oldukça düşüktür. Gen 

aktarımı çalışmalarında başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi, gen 

aktarılacak bitki türü ve çeşidinde adventif sürgün oluşumunu sağlamaktır. Bu nedenle 

gen aktarımına başlamadan önce her tür ve hatta çeşit için A.tumefaciens ile gen 

aktarımına uygun bir adventif sürgün rejenerasyonu yönteminin geliştirilmesi ve bu 

yöntemin uygulanabilirliğinin gösterilmesi gerekmektedir. 

Klasik ıslah yöntemleriyle varılabilecek ıslah hedefleri, tüm bitkilerde olduğu gibi 

patlıcanda da kısıtlıdır. Son yıllarda biyoteknolojik yöntemlerin devreye girmesiyle 

patlıcan ıslahında da yeni ufuklar açılmıştır. Biyoteknolojik yöntemler içerisinde artık 

gelenekselleşen doku kültürü tekniklerinden birisi olan anter kültürü yoluyla patlıcanda 

dihaploid saf hatların elde edilmesi bu açıdan en önemli aşamalardan birisidir 

(Karakullukçu 1991). Diğer doku kültürü yöntemleri de patlıcanda kullanılmakta veya 

geliştirilmeye çalışılmaktadır. S. melongena ve S. torvum türleri arasında yapılan türler 
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arası melezlemelerde embriyo kültüründen yararlanılarak hibrit bitkiler elde edilmiştir. 

Ancak F1 döllerinin tümü kısır olmuş, ne kendileme ne de S. melongena ile yapılan 

geriye melezlemelerden verim elde edilememiştir (Vaulx 1987). Embriyo kültürü, ıslah 

çalışmalarını süre olarak kısaltıcı bir teknik olarak kullanılabilir nitelikte bulunmuş ve 

tozlanmadan 30 gün sonra izole edilen embriyoların kültüre alınmasıyla bir generasyon 

ilerlemek için gerekli sürenin normal koşullara göre iki ay kadar kısaltılabileceği 

belirlenmiştir (Ellialtıoğlu ve Öztürk 1998). Patlıcan ıslahında çok önemli bir çalışma 

konusu da protoplast füzyonları ve türler arasında yapılan melezlerden geliştirilen hibrit 

genotipler ve bunların değişik hastalıklara dayanım durumlarının belirlenmesidir. Çok 

sayıda çalışma olmakla birlikte bitki elde edilen çalışmalardan birisi, Gleddie. (1985) 

tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada S.melongena ile S.sisymbrifolium türlerinin 

protoplastları füzyonu tabi tutulmuş, oluşan kolonilerden 26 adet hibrit bitki elde 

edilmiştir. Bu bitkilerde yapılan isozim analizleri, ebeveynlerin çekirdeksel genlerinin 

hibritlere geçtiğini ortaya koymuştur. Elde edilen tüm bitkiler aneuploid, çiçek açan 

yapıda ve fakat kısırdır. Somatik hibritler, ebeveynleriyle karşılaştırıldığında 

Meloidogyne incognita ve Tetranychus cannibarus’a dayanıklı bulunmuştur. Bu 

çalışmanın ardından Rotino ve araştırma ekibi (İtalya-Monsampolo’da Sebzecilik 

Araştırma Enstitüsünde) somatik hibridizasyon çalışmalarına ağırlık vermişler ve bu 

konuda büyük bir atılım yapmışlardır. Bu yıl yapılan bir toplantıda sundukları 

çalışmalarında, patlıcanda ilk kez verimli somatik hibritlerin elde edilebildiği 

açıklanmıştır. S. melongena ve yabani bir akrabası olan S.aethipocum arasında yapılan 

protoplast füzyonu sonucunda önce tetraploid hibritler elde edilmiş, daha sonra 

bunlardan anter kültürü yoluyla kromozom sayısı yarıya indirilerek diploid yapı 

kazandırılan bitkiler geliştirilmiştir. Yapılan Fusarium bulaştırma testlerinde tüm S. 

aethipocum, ve somatik melezlerden elde edilen anter kültürü kökenli bitkiler dayanıklı 

bulunurken, S .melongena türüne ait Dourga çeşidinin tüm bitkileri ölmüştür (Rizza. 

2001). Biyoteknolojik yöntemlerin klasik ıslah çalışmalarına entegre edildiği ve çok 

başarılı sonuçlarının alınmaya başladığı yukarıda sözü edilen çalışmaların yanısıra¸ son 

10 yıl içerisinde patlıcanda gen transferi araştırmalarının başladığını ve günümüzde 

çeşit düzeyine getirilmiş transgenik patlıcan genotiplerine ulaşıldığını izlemekteyiz. 

1999 yılından bu yana Anabilim Dalımızda yapılan araştırmalar sonucunda patlıcanda 

değişik organ ve dokulardan in vitro regenerasyon konusunda önemli gelişmeler 
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kaydedilmiştir. Ancak bilindiği gibi gen aktarımı için yapılan çalışmalarda rejenerasyon 

aşamasının optimizasyonu büyük önem taşımaktadır. Patlıcan bitkisinin rejenerasyon 

yeteneği yüksek bir tür olduğu yönünde deneyimler ve bilgiler bulunmasına karşın, 

genotipler arasında önemli düzeyde varyasyon bulunabildiği yönünde izlenimler 

edinilmiştir (Ellialtıoğlu vd. 2001). Gen aktarımı çalışmalarına başlamadan önce 

regenerasyon yönteminin çalışılan bitki genotipinde tam olarak işlerliğinden emin 

olunması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, önemli patlıcan üreticisi ülkeler 

arasında yer alan ve çok sayıda yöresel patlıcan populasyonuna sahip olan ülkemizde, 

patlıcanda gen aktarımı uygulamalarına esas oluşturan adventif sürgün rejenerasyonu 

konusunu çözümleme yönünde bilgilere ulaşmak ve optimize etmektir. Yapılan çalışma 

sonucunda, patlıcanda in vitro bitki regenerasyonu için en uygun eksplant ve besin 

ortamı bileşiminin belirlenmesi ve ayrıca genotip etkisinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. 
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2,KAYNAK ÖZETLERİ 

Bitkilerde in vitro koşullarda somatik embriyoların elde edilmesi veya adventif sürgün 

rejenerasyonu, doku kültürünün tarihçesi kadar eskidir. Tütün kallus kültürlerinde 

hormon kontrolü altında ilk organogenesisin 1957 yılında Skoog and Miller tarafından 

elde edilmesinden sonra çok sayıda çiçekli bitki türünde organogenesis ve somatik 

embriyogenesis araştırmaları yapılmıştır (Matsuoka and Hinata 1979). Bitki türlerinin 

birçoğunda somatik embriyo oluşumunun teşvik edilmesi için gerekli koşullar Evans et 

al. (1981) tarafından özetlenmiştir. Doku kültürlerinde çoğu bitki türünde hücre 

çoğalması oksinlerin varlığında ortaya çıkmakta, bu hücre yığınlarının oksin içermeyen 

ortamlara aktarılmasıyla da somatik embriyoların geliştiği gözlenmektedir. Nitekim 

Bölümümüzde yapılan bir araştırmada havuç kallusları ve hücre süspansiyonları, önce 

oksin içeren ortamlarda geliştirilmiş, daha sonra oksin içermeyen besin ortamlarına 

alındıktan sonra çok yüksek bir oranda somatik embriyo oluşumu elde edilmiştir 

(Herdem 1994).  

Patlıcan bitkisinde rejenerasyon çalışmaları 1960’lı yıllara kadar uzanmaktadır. 

Patlıcanda somatik embriyo oluşumu ilk kez Yamada et al. (1967) yılında, zigotik 

embriyoların eksplant olarak kullanıldığı IAA ilave edilmiş MS ortamında 

belirlenmiştir. Öte yandan Kamat and Rao (1978), IAA içeren MS ortamında hipokotil 

eksplantlarından sürgün farklılaşmasını rapor etmiştir. Araştırıcılar NAA (naftalen 

asetik asit) veya NOA (naftoksi asetik asit) kullanıldığında hipokotil eksplantlarında 

kallus ve kök oluşumunun görüldüğünü, bunun sürgün oluşumunu tamamıyla 

engellediğini, kinetin ve zeatinin ise sürgün tomurcuğu oluşumunu sağladığını, ancak 

köklenmeyi de teşvik ettiğini bildirmektedirler. Matsuoka and Hinata (1979) ise NAA 

içeren ortamlarda hipokotilden oluşturulan kallus üzerinde hem organogenesis, hem de 

somatik embriyogenesis elde etmişlerdir. Patlıcanın kallus ve hücre süspansiyon 

kültürlerinde ve hatta protoplastlarından rejenerasyon konusunda detaylı araştırmalar 

yapan Kanadalı araştırıcılar Gleddie et al. (1982, 1983), NAA’in oldukça yüksek 

dozlarında patlıcanın rejenerasyon yeteneğinin yüksek olduğunu göstermiştir. 

Araştırıcılar değiştirilmiş MS ortamını kullandıkları çalışmalarında S.melongena türüne 

ait yedi farklı patlıcan çeşidinde yaprak dokularından 21 günlük kültür periyodu içinde 

çok sayıda somatik embriyo elde ettiklerini bildirmektedirler. NAA varlığında hem 
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kallus oluşumunun uyarıldığını, hem de embriyo oluşumunun sağlandığını bildiren 

araştırıcılar, diğer oksinler kullanıldığında ise sadece kallus oluştuğunu belirlemişlerdir. 

En yüksek embriyo verimi 10 mg/l NAA kullanılması halinde elde edilmiştir. 10 mg/l 

NAA içeren ortamlara kinetin, zeatin, BAP ve 2 iP gibi sitokininlerin 0.1, 1 ve 10 mg/l 

dozlarında ilave edilmesi embriyo veya sürgün oluşumunu artırıcı yönde etki yapmamış, 

tam tersi engelleyici bir duruma neden olmuştur. 

S. melongena türünde önceki yıllarda yapılan çeşitli araştırmalar, hem genotipin hem de 

büyüme düzenleyicilerin bitki rejenerasyonu üzerinde çok etkili olduğunu göstermiştir. 

Perrone et al. (1992) tarafından yapılan bir araştırmada, patlıcanda in vitro bitki 

rejenerasyonu üzerine besin ortamına katılan jelleştirici maddelerin ve aktif kömürün 

etkisi incelenmiş, bu etki iki farklı genotip kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmada 2 mg/l 

glisin ilave edilen MS ortamı bazal ortam olarak tercih edilmiş ve sitokinin olarak BAP 

ve Zeatinin tek başına veya birlikte kullanıldıkları kombinasyonlar denenmiştir. Tüm 

hazırlanan ortamlar %0.8 agar veya %0.25 gelrite ile katılaştırılmıştır. Agar içeren 

ortamlara ayrıca bir seri halinde %0.5 oranında aktif kömür de ilave edilmiştir.  In vitro 

koşullarda geliştirilen tam yapraklardan hazırlanan eksplantlar, kültürün 4. haftasında 

oluşturdukları sürgünler ve tomurcuklar bakımından değerlendirilmiştir. Her iki 

genotipte de jelleştirici maddeler, sürgün rejenerasyonu üzerinde kuvvetli bir etki 

oluşturmuşlar; agar, gelrite’den daha olumlu sonuçlar vermiştir. BAP içeren ortamlarda 

agar bulunması halinde oluşan sürgün sayısı, gelrite bulunanlardan 20 kat daha fazla 

olmuştur. Aktif kömür içeren ortamlarda sürgün oluşum oranı her iki genotipte de 

tamamıyla engellenmiştir. Araştırmada, zeatin sürgün oluşumu ve sürgün-tomurcuk 

farklılaşması üzerinde BAP’den daha etkili bulunmuştur.  

Ellialtıoğlu (1994) tarafından Kemer patlıcan çeşidinde rejenerasyon üzerine denemeler 

yapılmış ve sürgün ucu, gövde segmenti ya da yaprak parçalarından doku kültürü 

yoluyla yeni bitkilerin oluşturulması için gerekli koşullar incelenmiştir. IAA, NAA ve 

BAP’in değişik dozlarının denendiği araştırmada IAA’in yalnız başına bulunduğu 

ortamlarda sürgün uçları gelişip tam bitkiye dönüşmüş, gövde segmentlerinden istenen 

gelişme sağlanamazken, yaprak eksplantları çok sayıda somatik embriyo ve adventif 

sürgün oluşturmuştur. MS demir bileşimine sahip ve 10 mg/l NAA içeren değiştirilmiş 
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MS ortamlarında her bir yaprak eksplantından ortalama 26 adet yeni bitki elde 

edilebileceği belirlenmiştir.  

Billings et al.. (1997), patlıcanda gen aktarımı için bitki rejenerasyonu sağlamaya 

yönelik deneyler yapmışlardır. Araştırıcılar, ilk önce diğer araştırıcılar tarafından 

literatürde en iyi bitki rejenerasyonu sağlanan büyüme düzenleyici cins ve dozlarını 

kullanmışlardır. Bazal ortam olarak MS ortam bileşimini kullanan araştırıcılar, %2 

sukroz, %0.6 agar dozunu seçtikten sonra ya 10 µM zeatin (Guri and Sink 1988),  ya 5 

µM zeatin (Rotino and Gleddie 1990), ya da 5 ve 10 µM BA’nın 0 veya 1 µM 2,4-D 

(Gill 1994) ile kombinasyonlarını denemişlerdir. Buna ek olarak 0, 0.01, 0.1 veya 1.0 

µM TDZ (thidiazuron); 0, 5, 10 veya 20 µM 2 iP ile kombine edilerek besin ortamlarına 

ilave edilmiştir. Yaprak eksplantlarının kullanıldığı araştırmada, sürgün rejenerasyonu 

bakımından en iyi sonuçlar 0.1 µM TDZ’nin ya 10 ya da 20 µM 2 iP ile 

kombinasyonundan elde edilmiş; eksplant başına 4-5 civarında sürgün elde edilmiştir. 

Bu çalışmada, ‘Hibush’ adında bir patlıcan çeşidi kullanılmıştır. 

Fari et al. (1995), ‘Kecskemeti lila’ Macar patlıcan çeşidinde genetik transformasyon 

konusunda çalışmışlar ve sürgün rejenerasyonu için değişik besin ortamı bileşimleri 

kullanmışlardır. Buna göre temel ortam olarak MS mineral tuzları ve B5 vitaminlerini 

tercih eden araştırıcılar, %1.5 oranında glukoz ilave edilen ortamlara üç farklı büyüme 

düzenleyici madde ilave etmişlerdir: a. Kallus oluşumu ve indirekt organogenesis 

amacıyla 2 mg/l zeatin ve 0.01 mg/l NAA (Rotino et al.); b. Kallus oluşumu olmaksızın 

direkt organogenesis amacıyla 2 mg/l kinetin (Mukherjee et al.); c. Kallus oluşumu 

üzerinden somatik embriyogenesis amacıyla 4 mg/l NAA (Gleddie et al.). Bu 

uygulamalardan (a) ve (c)’den bitki elde etmek mümkün olabilmiştir. Ancak, 

uzunlamasına ikiye bölünen kotiledonların eksplant olarak kullanıldığı bu çalışmada en 

verimli sonuçlar, 4 mg/l NAA içeren ortamlarda oluşan embriyogenik kallusun 

hormonsuz ortama alınmasının ardından elde edildiği bildirilmektedir. 

Fari et al. (1992)’nin üç farklı Solanaceae sebze türünde (Solanım melongena, 

Lycopersicon esculentum ve Capsicum pendulum ) geliştirdikleri bir başka rejenerasyon 

yöntemi, ‘Seedling Decapitation Method’ (SDM) adını verdikleri ve türkçeye ‘tepe 

vurma’ ya da ‘uç alma’ şeklinde çevirebileceğimiz yöntem olmuştur. Araştırıcılar bu üç 
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türde in vitro fideleri 6-18. günler arasında tepe vurma işlemine tabi tutmuşlar, 5-10 gün 

içinde kesim yüzeyinden gelişen sürgünleri hormonsuz ortamlarda köklendirmişlerdir. 

Araştırmada genotip etkisi, fide yaşı etkisi, tepe vurma yerinin etkisi gibi konular 

denenmiştir. Adı geçen yöntem, bu üç türde ıslah ve biyoteknoloji çalışmalarında 

uygulanabilecek bir yöntem olarak sunulmuştur. 

In vitro koşullarda patlıcan fidelerine tepe vurma yolunu kullanarak gen aktarımı 

çalışmaları ilk kez yukarıda adı geçen Macar araştırıcılar tarafından başlatılmış olmakla 

birlikte, ilk başarılı sonuç Chen et al. (1995) yılında A.B.D.’nde elde edilmiş, bu yeni 

rejenerasyon sistemi kullanılarak patlıcana ‘Bacillus thuringiensis’den elde edilen 

Coleopteran cryIIIB endotoxin geni’ aktarılmıştır. Hormonsuz ½ MS ortamında 

çimlendirilen patlıcan fideleri iki haftalık olduklarında tepelerinin vurulduğu bildirilen 

araştırmada, kesim noktasının sıvı veya macun kıvamındaki Agrobacterium ile 

bulaştırıldığı anlatılmaktadır. Sürgün rejenerasyonu bu şekilde başarıyla elde 

edilebilmiştir. 

Kırıcıoğlu (2001) Aydın Siyahı patlıcan çeşidiyle yaptığı regenerasyon çalışmalarında 

kotiledon eksplantlarından sürgün farklılaşması elde etmiş, bunun için mineral tuzları 

MS, vitaminleri B5 bileşiminde olan, %1.5 oranında glukoz , 2 mg/l zeatin ve 0.01 mg/l 

NAA içeren ortamların en iyi sonucu verdiğini bildirmiş; ancak genotip etkisinin 

patlıcan regenerasyonunda başta gelen unsurlardan birisi olduğunu vurgulamıştır. 

Organogenezis, patlıcan çeşitlerinde ve yabani türlerin bazılarında olduğu gibi bunların 

hibritlerinde de rapor edilmiştir (Kashyap et al. 2003). Fassullotis (1975), ilk kez yabani 

bir patlıcan türü olan S.sisymbriifolium Lam.’da in vitro regerenerasyondan 

bahsetmiştir. Diğer bazı yabani türlerde de regenerasyon hakkında çeşitli kaynaklarda 

bilgi bulunmaktadır. Örneğin S. xanthocarpum Schard. & Wendl. türünde (Rao and 

Narayanaswami 1968), S. aviculare Forst. F. ve S. gilo Raddi. Türlerinde (Gleddie et al. 

1985a), S. khasianum Clarke.’da (Bhatt et al. 1979), S. indicum auct. non L.ve S.torvum 

Sw.’da (Gleddie et al.1985a) in vitro regenerasyon elde edilmiştir.  

Kamat and Rao (1978)’de hipokotil segmentlerinden S.melongena L.’da kinetin ve 

zeatin sitokininlerini kullanarak sürgün farklılaşması elde ettikten sonra Fassuloitis et 

al. (1981), kalluslardan elde ettiği hücre süspansiyon kültüründe yeşil noduller 
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oluşumunu sağlamış ama bunladan bitkiye dönüşüm gerçekleşememiştir. Süspansiyon 

kültürlerindeki en önemli başarılar Gleddie et al. (1983), Mukherjee et al. (1991), 

Sharma and Rajam (1995) tarafından elde edilmiştir. Besin ortamına BAP, kinetin ve 

zeatin gibi sitokininlerin ilave edilmesi sayesinde adventif sürgün oluşturulabileceği bu 

çalışmalarla ortaya konmuştur.  

Somatik embriyogenezis hakkında çok detaylı bir literatür araştırması, Kashyap et al. 

2003) tarafından yapılmış ve ayrıntılar bu eserde açıklanmıştır. Bu derlemede, 

patlıcandaki somatik embriyo oluşumu özelliğinin yıllar içerisinde besin ortamı 

denemelerinden yavaş yavaş genetik kontrol mekanizmaları yönüne doğru kaydığı 

görülmektedir. Benzer biçimde Magioli and Mansur (2005), patlıcanın somatik 

embriyogenezis sisteminin, özellikle embriyo gelişiminin erken dönemleri üzerinde 

çalışılması durumunda iyi bir model sistem olabileceğinden bahsetmektedir. Afele et al. 

(1996), patlıcanda somatik embriyogenezis uyartımı konusundaki farklı çeşit 

reaksiyonlarının, farklı gen ekspresyonları sayesinde oluştuğunu bildirmektedri. 

Momiyama et al. (1995) ve Afele et al. (1996), 2,4-D ile somatik embriyo oluşumu 

uyarımı amacıyla kültüre alınan patlıcan dokularında kültürün ilk 10 gününde RNA 

türlerinin dağılımlarını incelemişler, sonuç olarak bu ilk günlerde üç sınıfa ayrılan 

genlerin ekspresse olduklarını (kendilerini ifade ettiklerini) belirlemişlerdir.  

Tarre et al. (2004), patlıcanda somatik embriyo oluşumu için kotiledon eksplantlarının 

54 µM NAA içeren MS besin ortamında kültüre alınmasının yeterli olduğundan 

bahsetmektedir. Çeşit olarak Brezilya’da yetiştirilen Agroceres F-100 patlıcan çeşidini 

kullanan araştırıcılar, somatik embriyogenezisin çeşitli anatomik aşamalarını 

incelemişlerdir. Yine aynı kaynakta, Stuart et al. (1987) taafından da belirtildiği gibi, 

somatik embriyogenezisin, bitkilerin büyük miktarlarda çoğaltımı ve özellikle de 

sentetik tohumların üretilmesi için büyük önemi olduğuna vurgu yapılmaktadır. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1  Materyal 

3.1.1  Bitki materyali 

Araştırmada bitkisel materyal olarak dört farklı patlıcan genotipi kullanılmıştır. 

Bunlardan ikisi açık döllenen patlıcan çeşitleri Long Purple ve Topan’dır. Yerli yöresel 

patlıcan populasyonlarından ikisi arasında yapılan melezleme sonucu elde edilen bir 

adet  melez (Burdur Bucak x Giresun) (3x8) genotip ile bir yabani patlıcan türü 

Solanum integrifolium denemelerde kullanılmıştır.  

3.2  Yöntem 

3.2.1  Bitki doku kültürleri 

3.2.1.1  Genel doku kültürü şartları 

Doku kültürü uygulamalarının tümü aseptik koşullar altında yapılmış, bunun için 

laminar akışlı steril kabin kullanılmıştır. Kullanılan bistüri bıçağı ve pensler önceden 

steril edilmiş ve dikim işlemi sırasında da %96’lık etil alkole batırılıp alevden 

geçirilerek steril koşulların devamı sağlanmıştır. Besin ortamları kullanım amacına göre 

ya Magenta kutularına 40 ml olacak şekilde doldurularak otoklavlanmış, ya da 500 

ml’lik balon jojeler içerisinde otoklavlandıktan sonra daha önceden steril edilen petri 

kutularına kabin içerisinde 10’ar ml olacak şekilde dağıtılmıştır. Ortamların otoklavda 

sterilizasyonu, 1.2 atmosfer basınç altında, 121oC sıcaklıkta 20 dakika sürede 

gerçekleştirilmiştir. Besin ortamı olarak MS (Murashige and Skoog 1962) temel ortam 

bileşimi kullanılmıştır. Tohum çimlendirme  aşamasında hormonsuz MS ortamına %2 

sukroz ve %0.7 agar ilave edilmiş ve pH 5.7’ye ayarlanmıştır. Çalışmanın değişik 

aşamalarında besin ortamlarına gerek büyüme düzenleyici ve gerekse antibiyotik 

ilavelerinde bulunulmuştur. Bu yapılan işlemler, ilgili konu başlıklarında verilmiştir. 

MS ortam reçetesine göre mineral tuzların ve vitaminlerin cins ve dozları Çizelge 3.1’de 

olduğu gibidir. 
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Çizelge 3.1. MS temel besin ortamında bulunan besin maddeleri ve konsantrasyonları 
(Murashige and Skoog 1962) 

 
Ortam bileşenleri Miktarı (mg/litre) 
(NH4)NO3 1.650 
KNO3 1.900 
CaCl2.2H20 440 
MgSO4.7H2O 370 
KH2PO4 170 
FeSO4.7H2O 27,8 
Na2EDTA 37,3 
MnSO4.4H20 22,3 
ZnSO4.7H2O 8,6 
H3BO3 6,2 
KI 0,83 
Na2MoO4.2H2O 0,25 
CoCl2.6H2O 0,025 
CuSO4.5H2O 0,025 
Myo-inositol 100 
Glisin 2,0 

 

3.2.1.2  Tohumların yüzeysel sterilizasyonu ve çimlendirilmesi 

Patlıcan tohumları, %20’lik ticari sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) içinde 20 dakika 

çalkalanarak yüzeysel sterilizasyon işlemine tabi tutulmuştur. Bunun ardından, 3 defa 

5’er dakika steril saf su ile durulama işlemi yapılmıştır. Sterilizasyon işleminin yapıldığı 

cam kavanozdaki son durulama suyu süzüldükten sonra tohumlar steril kurutma kağıdı 

üzerine alınarak fazla suları kurutma kağıdına emdirilmiş ve tohumlar, hormonsuz MS 

ortamında çimlendirmeye alınmışlardır. Magenta kutuları içerisine 6’şar adet tohum 

ekilmiştir. 26±2oC sıcaklık ve sürekli karanlık koşullarda çimlendirilen fideler, kökçük 

uzunluğu yaklaşık 5 mm olduğu zaman 16 saat aydınlık ve 8 saat karanlık olacak 

şekilde ayarlanmış fotoperiyodik düzene sahip iklim odasına aktarılmışlardır. 

3.2.1.3  Sürgün rejenerasyonuna yönelik denemeler 

In vitro koşullarda çimlendirilen tohumlardan gelişen fidelerin kotiledon yaprakları ve 

hipokotillerinden hazırlanan eksplantlar sekiz farklı yapıdaki besin  ortamına 

dikilmişlerdir. Bu ortamların bileşimi şöyledir: 
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S-1: MS temel besin ortamı + %2 Sukroz  (hormonsuz) 

S-2: MS temel besin ortamı + %2 Sukroz + 2 mg/l zeatin ve 0.01 mg/l NAA 

S-3: MS temel besin ortamı + %2 Sukroz + 4 mg/l NAA 

S-4: MS temel besin ortamı + %2 Sukroz + 10 mg/l NAA 

G-1: MS temel besin ortamı + %1.5 Glukoz (hormonsuz) 

G-2: MS temel besin ortamı + %1.5 Glukoz + 2 mg/l zeatin ve 0.01 mg/l NAA 

G-3: MS temel besin ortamı + %1.5 Glukoz + 4 mg/l NAA 

G-4: MS temel besin ortamı + %1.5 Glukoz + 10 mg/l NAA 

Hazırlanan 8 farklı bileşime sahip ortama kotiledon yaprak ve hipokotil 

eksplantlarından dikim yapılmıştır. Kotiledon yapraklar, uzunlamasına ikiye kesilmiş ve 

alt yüzeyleri besin ortamına temas edecek şekilde petri kutularındaki ortamlara, her 

uygulama grubunda 50 adet eksplant olacak şekilde yerleştirilmişlerdir. Hipokotil 

eksplantlarının hazırlanması için ise 1’er cm uzunluğunda kesilen hipokotil parçaları her 

uygulama grubunda 50’şer adet olacak şekilde yatay konumda besin ortamlarına 

yerleştirilmiştir. 

Bu uygulamalar sonucunda sağlıklı ve gelişmesine devam edebilen patlıcan sürgünleri 

oluştuğundan, sonraki bitki geliştirme aşamalarına geçilebilmiş, 0.5-0.7 cm uzunluğa 

ulaşan sürgünler, eksplant üzerinden ayrılarak hormonsuz G1 veya S1 ortamlarında alt 

kültüre alınmışlardır. Burada 3-5 cm uzunluğa gelen sürgünler ise köklendirme 

ortamlarına aktarılmışlardır. Köklendirme ortamı olarak mineral tuzları ½ oranında 

azaltılmış, şeker olarak sadece %2 sukroz içeren, hormonsuz ortamlar kullanılmıştır. 
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4. BULGULAR 

 

Dört farklı patlıcan genotipine ait kotiledon ve hipokotil dokularından hazırlanan 

eksplantların, sekiz değişik ortam bileşimine sahip besin ortamında kültüre alınması 

sonucunda elde edilen gözlem ve sayısal değerlendirmeler aşağıda verilmektedir. Bu 

değerlendirmelerin verilmesinde kullanılan besin ortamları esas alınarak bir 

gruplandırma yapılmış, böylece genotipler arasındaki farklılığın daha belirgin biçimde 

ortaya konulabileceği düşünülmüştür.  

 

G1 olarak adlandırılan, hormon katkısı bulunmayan ve karbon kaynağı olarak da %1.5 

oranında glukoz içeren ortam bileşiminde kültüre alınan Topan, Long Purple,                  

S. integrifolium, 3x8 genotiplerinin iki farklı eksplantındaki gözlem ve değerlendirmeler 

Çizelge 4.1 ve Şekil 4.1’de sunulmuştur. 

 
Çizelge 4.1. Dört farklı patlıcan genotipine ait kotiledon ve hipokotil eksplantlarının G1 

ortamındaki gelişme durumu, meristematik doku oluşumu ve sürgün 
gelişimi  

 
Ortam Genotip Eksplant 

kaynağı 
Gelişen 
eksplant 
oranı (% 
yanıt) 

Eksplant 
başına oluşan 
sürgün 
tomurcuğu 
(adet) 

Eksplant 
başına oluşan 
sürgün sayısı 
(>1 cm) 

Kotiledon  97 73.8±12.7 3.2±1.1 Topan 
Hipokotil 95 36.1±8.6  
Kotiledon  0 0 0 Long Purple 
Hipokotil 70 0 0 
Kotiledon  0 0 0 S.integrifolium 
Hipokotil 100 2.9±0.4 0 
Kotiledon  98 18.2±1.9 1.0±0.8 

G 1 

3 x 8 
Hipokotil 0 0 0 

 
G1 ortamı, dört genotip içerisinde sadece Topan çeşidi için olumlu sayılabilecek 

sonuçlar vermiştir. Topan çeşidinin kotiledonlarında dikimi yapılan eksplantların 

%97’sinde gelişme olmuş, her bir kotiledon eksplantı üzerinde 73.8±12.7 adet yeşil 

meristematik doku (sürgün tomurcuğu= shoot bud) meydana gelmiştir. Ancak 1 cm’den 

daha büyük olan ve alt kültüre alınarak bitkiye dönüştürülebilecek kapasiteye sahip 

sürgün sayısı sadece 3.2±1.1 adet olabilmiştir. Hipokotil dokuları üzerinde daha az  
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Şekil 4.1. G 1 ortam bileşiminde 4 farklı patlıcan genotipinde kotiledon ve hipokotil 
dokularında meydana gelen rejenerasyon 
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sayıda yeşil nokta oluşmuş, aynı şekilde sürgüne dönüşenlerin sayısı da çok düşük 

seviyede kalmıştır (0.5±0.9 adet). 

 

3x8 melezinin kotiledon eksplantlarında bir miktar sürgün tomurcuğu oluşmuş olmakla 

birlikte (18.2±1.9 adet), du genotipte ve diğer iki genotipte G1 ortamının performansı 

çok yetersiz kalmıştır. Hatta Long Purple çeşidi, bu ortamda hiç gelişme göstermemiş, 

yabani türün kotiledonları da kallus dahi oluşturmadan aynı dikim yapıldığı durumda 

kalmıştır (Şek. 4.1). 

 
G2 olarak adlandırılan, 2 mg/l zeatin ve 0.01 mg/l NAA bulunduran, karbon kaynağı 

olarak da %1.5 oranında glukoz içeren ortam bileşiminde kültüre alınan Topan, Long 

Purple, S..integrifolium, 3x8 genotiplerinin iki farklı eksplantındaki gözlem ve 

değerlendirmeler Çizelge 4.2 ve Şekil 4.2’de sunulmuştur. 

 
Çizelge 4.2. Dört farklı patlıcan genotipine ait kotiledon ve hipokotil eksplantlarının G2 

ortamındaki gelişme durumu, meristematik doku oluşumu ve sürgün 
gelişimi  

 
Ortam Genotip Eksplant 

kaynağı 
Gelişen 
eksplant 
oranı (% 
yanıt) 

Eksplant başına 
oluşan sürgün 
tomurcuğu (adet) 

Eksplant 
başına oluşan 
sürgün sayısı 
(>1 cm) 

Kotiledon  0 0 0 Topan 
Hipokotil 95 12.6±4.6 2.5±1.7 
Kotiledon  100 21.6±2.6 (krem 

renkli) 
0 Long Purple 

Hipokotil 65 0 0 
Kotiledon  100 0 0 S.integrifolium 
Hipokotil 100 145.3±12.6 5.3±2.8 
Kotiledon  100 41.4±11.5 0 

G 2 

3 x 8 
Hipokotil 97 6.2±4.1 3.7±1.5 

 
 

G2 ortamı, Topan çeşidinin kotiledonlarında hiçbir hareketlenmeye neden olmamış, 

hipokotillerde ise kesim yapılan iki ucun birinde sürgün tomurcukları ve sürgün gelişimi 

sağlarken, bazal tarafından da kök meydana getirmiştir. Ancak bu oluşum, tam bir bitki 

gibi algılanmamalıdır, çünkü kökler, oluşan yeni sürgünlerden değil, eksplantın bir 

başka kısmından oluşmuştur.  
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Şekil 4.2. G 2 ortam bileşiminde 4 farklı patlıcan genotipinde kotiledon ve hipokotil  
dokularında meydana gelen rejenerasyon 
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Long Purple çeşidinin kotiledonlarında krem renkli farklılaşmalar ortaya çıkmış, ancak 

bunlar yeşermemiştir. Bu nedenle sürgün olarak değerlendirmek mümkün olamamıştır. 

Hipokotil okuları ise bir miktar kallus oluşturduktan sonra gelişmelerini durdurmuştur. 

 

Yabani tür S. integrifolium’un kotiledonları bu ortamda olumlu yanıt vermediği halde, 

hipokotilleri üzerinde sürgün farklılaşması çok yoğun bir şekilde ortaya çıkmış ve bir 

hipokotil üzerinde ortalama 145.3±12.6 adet meristematik doku veya sürgün tomurcuğu 

meydana gelmiştir. Bunlardan bir bölümü (5.3±2.8 adet) 1 cm’den daha büyük 

olmuştur. 

 

G2 ortamı, 3x8 melezinin kotiledonları üzerinde de  41.4±11.5 adet sürgün tomurcuğu 

oluşumuna neden olmuş, hipokotillerde de sürgün oluşumu ve uzaması sağlamıştır. 

Ayrıca bu genotipte hipokotiller, Topan çeşidinde olduğu gibi köklenme meydana 

getirmiştir. 

 

Bu ortamda oluşan sürgün tomurcuklarından bazıları, aynı ortam bileşimi hazırlanarak 

alt kültürlere alınmıştır. Bu ortam üzerinde sürgün farklılaşması oldukça başarılı 

bulunmuştur. Şekil 4.3’te alt kültüre alınan 3x8 melez genotipinin kotiledonlarında 

gelişen sürgün uçlarının alt kültüre alınışı ve bundan 3 hafta sonra sürgün farklılaşması 

gösterilmektedir.  

 

          
 
Şekil 4.3. G2 ortamı kullanılarak alt kültüre alınan 3x8 genotipine ait sürgün uçlarının 

gelişerek sürgüne dönüşümü 
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G3 kodu ile denemelerde yer alan, 4mg/l NAA bulunduran, karbon kaynağı olarak da 

%1.5 oranında glukoz içeren ortam bileşiminde kültüre alınan Topan, Long Purple,               

S. integrifolium, 3x8 genotiplerinin iki farklı eksplantındaki gözlem ve değerlendirmeler 

Çizelge 4.3 ve Şekil 4.4’te verilmiştir. 

 
Çizelge 4.3. Dört farklı patlıcan genotipine ait kotiledon ve hipokotil eksplantlarının G3 

ortamındaki gelişme durumu, meristematik doku oluşumu ve sürgün 
gelişimi 

 
Ortam Genotip Eksplant 

kaynağı 
Gelişen 
eksplant 
oranı (% 
yanıt) 

Eksplant başına 
oluşan sürgün 
tomurcuğu (adet) 

Eksplant 
başına oluşan 
sürgün sayısı 
(>1 cm) 

Kotiledon  100 21.8±3.7 0.2±1.6 Topan 
Hipokotil 100 14.7±5.1 0.7±1.9 
Kotiledon  100 28.9±3.7 0 Long Purple 
Hipokotil 100 4.6±2.4 0 
Kotiledon  100 79.3±10.3 4.3±1.7 S.integrifolium 
Hipokotil 100 174.2±18.4 0 
Kotiledon  100 95.0±17.1 0 

G 3 

3 x 8 
Hipokotil 100 8.3±2.0 0 

 
G3 ortam bileşimi yani 4 mg/l NAA ve %1.5 glukoz, dört genotipte de denemenin en 

olumlu etkilerinden birine sahip olmuştur. Tüm genotiplerde dikim yapılan tüm 

eksplantlar kallus, sürgün tomurcuğu veya doğrudan sürgün gelişimi gibi garklı da olsa 

tepkiler vermiştir. Dolayısıyla % yanıt olarak adlandırdığımız özellik, tümünde %100 

olmuştur. Topan çeşidinde kotiledonlarda 21.8±3.7 adet meristematik doku sayılmış, 

bunlardan çok az bir kısmı (0.2±1.6 adet) gelişerek alt  kültüre alınacak durumda 

bulunmuştur. Hipokotillerdeki yeşil noktacık miktarı daha az bulunmuştur (14.7±5.1 

adet). 

Long Purple çeşidinde kotiledonlar üzerinde oldukça yoğun bir yeşillenme olduğu halde 

(28.9±3.7 adet), bunlardan bir kısmı alt kültürde bitkiye dönüştürülmek üzere ayrılacak 

durumda bulunmuş ve aynı ortamlara aktarılmıştır.  Hipokotil dokusu ise ümitvar 

bulunmamıştır.  

 

S. integrifolium kotiledonları bu ortamda yeşil kalmışlar, 79.3±10.3 adet sürgün 

tomurcuğu oluşturmuşlar ve ümitvar görülmüşlerdir. Hipokotiller ise büyük bir patlama 

yapmış, eksplant başına 174.2±18.4 adet sürgün tomurcuğu oluşumuna neden olmuştur.  
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Şekil 4.4. G 3 ortam bileşiminde 4 farklı patlıcan genotipinde kotiledon ve hipokotil 
dokularında meydana gelen rejenerasyon 
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Bunlar eksplanttan ayrılarak alt kültürlere alınabilecek nitelikte bulunmuştur. 

Kotiledonlar üzerinde gelişen ve uzayan sürgünler alt kültüre alınarak bitkiye 

dönüştürülmüştür. 

 

3x8 melezlerine ait eksplantlardan kotiledonlar umutvar bulunmuş ve üzerlerinde 

95.0±17.1 adet sürgün tomurcuğu oluşturmuştur. Hipokotil dokuları ise bu özellik 

bakımından değerlendirilebilir bulunmamıştır. 3x8 genotipine ait kotiledonlar üzerinde 

oluşan sürgün tomurcukları eksplanttan ayrılarak geliştirilmek üzere taze ortamlara 

dikilmiştir. Şekil 4.5’te bu sürgün uçları gösterilmiştir. 

 

 
 
Şekil 4.5. 3x8 melez genotipinde G3 ortamında kotiledonlar üzerinde oluşan sürgün 

uçlarının alt kültüre alınmış durumları 
 

Long Purple ve 3x8 melezlerinde sürgün uçları aynı ortama aktarılarak dikildiğinde, 

farklılaşma ve bitkiye dönüşüm meydana gelmemiş, kallus dokusu gelişimi olmuştur.  

 

G4 ortamı olarak kodlanan ve %1.5 glukoz ilavesi ile birlikte 10 mg/l NAA içeren 

ortamlardaki gelişmelere ait görünüşler ve sayısal değerler Şekil 4.6 ile Çizelge 4.4’te 

verilmiştir. 
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Çizelge 4.4. Dört farklı patlıcan genotipine ait kotiledon ve hipokotil eksplantlarının G4 
ortamındaki gelişme durumu, meristematik doku oluşumu ve sürgün 
gelişimi 

 
Ortam Genotip Eksplant 

kaynağı 
Gelişen 
eksplant 
oranı (% 
yanıt) 

Eksplant başına 
oluşan sürgün 
tomurcuğu (adet) 

Eksplant 
başına oluşan 
sürgün sayısı 
(>1 cm) 

Kotiledon  78 0 0 Topan 
Hipokotil 94 0.8±1.3 0 
Kotiledon  86 0 0 Long Purple 
Hipokotil 98 4.5±3.2 0 
Kotiledon  100 0 0 S.integrifolium 
Hipokotil 100 0 0 
Kotiledon  100 164±11.4 0 

G 4 

3 x 8 
Hipokotil 100 11.0±2.1 0 

 
G4 ortamı, yani NAA’in yüksek dozda kullanıldığı ve karbon kaynağının glukoz olduğu 

ortam bileşiminde sadece 3x8 melez genotipinin kotiledon eksplantları olumlu tepki 

göstermiştir. Bu örnekler üzerinde 164±11.4 adet meristematik doku meydana gelmiştir. 

Diğer genotiplere ait kombinasyonlarda ise kayda değer bir farklılaşma bulunmamış, 

performans düşük kalmıştır. 3x3 genotipinde oluşan sürgün uçları diğer deneme 

kısımlarında yapıldığı gibi kendi bileşimindeki taze ortamlara aktarılmıştır. Ancak 

sürgün uçlarının 10 mg/l NAA içeren ortamlara aktarılması, kallus gelişimine neden 

olmuş sürgünlerin uzayarak bitkiye dönüşmesi mümkün olmamıştır (Şekil. 4.7). 

 

 
Şekil 4.7. 3x8 melezlerinde 10 mg/l NAA içeren ortama aktarılan sürgün uçlarının 3. 

haftanın sonundaki gelişme durS1 kodu ile denemelerde yer alan, hormonsuz 
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ve karbon kaynağı olarak %2 oranında sukroz içeren MS ortam bileşiminde 
kültüre alınan Topan, Long Purple,                        S. integrifolium, 3x8 
genotiplerinin iki farklı eksplantındaki gözlem ve değerlendirmeler Çizelge 
4.5 ve Şekil 4.8’de verilmiştir. 

 
Çizelge 4.5. Dört farklı patlıcan genotipine ait kotiledon ve hipokotil eksplantlarının S1 

ortamındaki gelişme durumu, meristematik doku oluşumu ve sürgün 
gelişimi 

 
Ortam Genotip Eksplant 

kaynağı 
Gelişen 
eksplant 
oranı (% 
yanıt) 

Eksplant başına 
oluşan sürgün 
tomurcuğu (adet) 

Eksplant 
başına oluşan 
sürgün sayısı 
(>1 cm) 

Kotiledon  0 0 0 Topan 
Hipokotil 0 0 0 
Kotiledon  0 0 0 Long Purple 
Hipokotil 0 0 0 
Kotiledon  0 0 0 S.integrifolium 
Hipokotil 0 0 0 
Kotiledon  61 13.3±4.0 4.1±2.1 

S 1 

3 x 8 
Hipokotil 83 10.8±1.3 0 

 
S1 ortamında sadece 3x8 melez genotipine ait kotiledon ve hipokotillerde farklılaşma 

ortaya çıkmış, Sürgün tomurcuğu oluşumu ve sürgüne dönüşüm meydana gelmiş 

olmakla birlikte frekansı düşük olmuştur (Çizelge 4.5). 

 
Kotiledon                                                  Hipokotil 

 
Şekil 4.8. S1 ortam bileşiminde 3x8 melez patlıcan genotipinde kotiledon ve hipokotil 

dokularında meydana gelen rejenerasyon 
 
S2 olarak adlandırılan, 2 mg/l zeatin ve 0.01 mg/l NAA bulunduran, karbon kaynağı 

olarak da %2 oranında sukroz içeren ortam bileşiminde kültüre alınan Topan, Long 

Purple, S.integrifolium, 3x8 genotiplerinin iki farklı eksplantındaki gözlem ve 

değerlendirmeler Çizelge 4.6 ve Şekil 4.9’da sunulmuştur. 
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Çizelge 4.6  Dört farklı patlıcan genotipine ait kotiledon ve hipokotil eksplantlarının S2 
ortamındaki gelişme durumu, meristematik doku oluşumu ve sürgün 
gelişimi 

 
Ortam Genotip Eksplant 

kaynağı 
Gelişen 
eksplant 
oranı (% 
yanıt) 

Eksplant başına 
oluşan sürgün 
tomurcuğu (adet) 

Eksplant 
başına oluşan 
sürgün sayısı 
(>1 cm) 

Kotiledon  100 5.1±2.4 2.3±1.1 Topan 
Hipokotil 100 4.1±2.2 1.2±1.1 
Kotiledon  100 8.4±4.1 0 Long Purple 
Hipokotil 100 0 0 
Kotiledon  100 8.2±2.6 1.7±1.4 S.integrifolium 
Hipokotil 100 6.3±3.1 0 
Kotiledon  100 2.5±1.0 0 

S 2 

3 x 8 
Hipokotil 100 4.6±2.8 0 

 
S2 ortamı sadece Topan çeşidi ve S. integrifolium türüne ait eksplantlarda sürgün 

farklılaşmasını sağlayabilmiştir. Tüm eksplantlarda kallus ve benzeri gelişmeler 

meydana gelmiş olmakla birlikte ve hatta sayı az olsa da meristematik doku oluşumu da 

bulunmakla birlikte, S2 ortamı genel olarak sürgün elde edilmesi bakımından 

performansı yüksek bir ortam olarak görülmemiştir. Ancak Topan çeşidinde her 

eksplanttan bir iki adet olmakla birlikte köklü ve iyi gelişmiş yapraklı sürgünlerin elde 

edilmiş olması, bu ortamın yine de tam bitki eldesi bakımından değer taşıyabileceği 

izlenimini uyandırmıştır.  

 

S3 kodu ile denemelerde yer alan, 4mg/l NAA bulunduran, karbon kaynağı olarak da 

%2 oranında sukroz içeren ortam bileşiminde kültüre alınan Topan, Long Purple,          

S .integrifolium, 3x8 genotiplerinin iki farklı eksplantındaki gözlem ve değerlendirmeler 

Çizelge 4.7 ve Şekil 4.10’da verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Çizelge 4.7. Dört farklı patlıcan genotipine ait kotiledon ve hipokotil eksplantlarının G3 
ortamındaki gelişme durumu, meristematik doku oluşumu ve sürgün gelişimi 
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Ortam Genotip Eksplant 
kaynağı 

Gelişen 
eksplant 
oranı (% 
yanıt) 

Eksplant başına 
oluşan sürgün 
tomurcuğu (adet) 

Eksplant 
başına oluşan 
sürgün sayısı 
(>1 cm) 

Kotiledon  85 28.5±8.5 0 Topan 
Hipokotil 100 3.6±1.2 0 
Kotiledon  100 116±10.8 0 Long Purple 
Hipokotil 100 4.7±3.2 0 
Kotiledon  100 82.3±8.8 5.3±2.5 S.integrifolium 
Hipokotil 100 11.3±3.2 2.1±0.5 
Kotiledon  100 179±21.5 0 

S 3 

3 x 8 
Hipokotil 100 6.4±2.4 2.5±0.3 

 
 
S3 ortamı, özellikle kotiledon eksplantları üzerinde sürgün tomurcuğu oluşturma 

kapasitesi bakımından dört genotipte de olumlu sonuçlar vermiştir. Bu özellik 

bakımından ilk sırada 3x8 melez genotipi yer almış ve eksplant başına ortalama 

179±21.5 adet yeşil sürgün ucu meristematik dokusu oluşumunu sağlamıştır. İkinci 

sırada 116±10.8 adet sürgün ucu ile Long Purple çeşidi yer almış, ancak bu çeşitteki 

sürgün uçlarının büyük çoğunluğunun uç kısmında yeşil büyüme konisinin 

bulunmadığı, renginin krem-beyaz olduğu dikkati çekmiştir. 82.3±8.8adet sürgün ucu 

değeriyle S. integrifolium 3. sırada yer almıştır. Ancak bu türde oluşan canlı ve yeşil 

renkli sürgün uçlarının gelişimi ve sürgün elde edilme oranı yüksek olmuştur. S3 

ortamında kotiledonlarda en düşük sürgün ucu oluşturma kapasitesini Topan çeşidi 

vermiştir. 28.5±8.5 adet/eksplant sürgün ucu oluşumu değerine karşılık, bunlardan 

sürgüne dönüşüm olmamıştır. 

 

Hipokotil eksplantlarında 3x8 melez genotipi yine diğer çeşitlere göre daha yüksek 

performans ve regenerasyon kapasitesine sahip olduğunu göstermiş,   

2.5±0.3 adet/eksplant sürgün meydana getirmiştir. 

 

S4 ortamı olarak kodlanan ve %2 sukroz ilavesi ile birlikte 10 mg/l NAA içeren 

ortamlardaki gelişmelere ait görünüşler ve sayısal değerler Şekil 4.11 ile Çizelge 4.8’de 

verilmiştir. 
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Şekil 4.9. S 2 ortam bileşiminde 4 farklı patlıcan genotipinde kotiledon ve hipokotil 
dokularında meydana gelen rejenerasyon 
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Çizelge 4.8. Dört farklı patlıcan genotipine ait kotiledon ve hipokotil eksplantlarının S4 

ortamındaki gelişme durumu, meristematik doku oluşumu ve sürgün 
gelişimi 

 
Ortam Genotip Eksplant 

kaynağı 
Gelişen 
eksplant 
oranı (% 
yanıt) 

Eksplant başına 
oluşan sürgün 
tomurcuğu (adet) 

Eksplant 
başına oluşan 
sürgün sayısı 
(>1 cm) 

Kotiledon  100 36.7±8.4 0 Topan 
Hipokotil 100 2.8±3.6 0 
Kotiledon  100 21.0±6.3 0.4±0.5 Long Purple 
Hipokotil 70 0 0 
Kotiledon  100 0 0 S.integrifolium 
Hipokotil 100 0 0 
Kotiledon  100 118.0±9.5 0 

S 4 

3 x 8 
Hipokotil 100 35.2±3.4 0 

 
 
S4 ortamında arzu edilebilecek sürgün ucu farklılaşması sadece 3x8 melez genotipinden 

elde edilmiştir. Bu genotipte kotiledon eksplantları üzerinde ortalama 118.0±9.5 adet 

sürgün ucu sayılmıştır. Bunu Long Purple çeşidinin kotiledonları sayı olarak değil ama 

kaliteli sürgün ucu oluşum ve gelişimi ile izlemiştir. 21.0±6.3 adet/eksplant sürgün ucu 

oluşturan Long Purple çeşidinin kotiledonlarındaki sürgün uçları yeşil renkli ve sağlıklı 

göründükleri halde, sayı olarak daha yüksek değere sahip olan Topan çeşidinin 

kotiledonları üçüncü sırada değer almıştır (36.7±8.4 adet/eksplant). Çünkü bu çeşitte 

oluşan sürgün ucu farklılaşmaları veya buna benzeyen oluşumlar, çoğunlukla beyaz 

renkli kalmıştır. 

 

Yapılan tüm deneyler sonucunda ortaya çıkan en önemli husus, patlıcanda in vitro 

koşullar altında organogenezis veya somatik embriyogenezis gibi doku 

farklılaşmalarının üzerinde etkili olan en önemli etken, genotip olduğudur. Tamamen 

aynı bileşime sahip besin ortamlarında dört farklı genotipten elde edilen sonuçlar hem 

sayısal olarak hem de oluşan farklılaşmaların niteliği ve kalitesi bakımından birbirinden 

neredeyse tamamen farklıdır. Bu nedenle herhangi bir genotiple çalışma başlarken, 

mutlaka sistemin işleyip işlemediği kontrol edilmelidir. Gen aktarımı çalışmalarında 

tüm işlemlerden önce çalışma yapılacak olan genotipte regenerasyon sistemi optimize 

edilmelidir. 
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Şekil 4.10. S 3 ortam bileşiminde 4 farklı patlıcan genotipinde kotiledon ve hipokotil 
dokularında meydana gelen rejenerasyon 
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Diğer önemli bir konu, alınan eksplant kaynağına göre sürgün oluşum kapasitesi ile 

kullanılan besin ortamı bileşimi arasında kuvvetli bir interaksiyon olduğudur. Bu durum 

yalnızca organogenezis kapasitesi bakımından ortaya çıkan bir durum değildir. Örneğin 

Erdem vd. (1998), farklı biber çeşitlerinde değişik eksplantlar kullanarak önce kallus ve 

ardından  hücre süspansiyon kültürleri kurmuşlardır. Araştırıcılar, eksplant kaynağına 

göre besin ortamı bileşiminin, kallus oluşturma kapasitesi özelliğine önemli düzeyde 

etki ettiğini belirtmektedirler.  

 

NAA’in patlıcanda regenerasyon üzerinde olumlu etki yaptığı önceden rapor edilmiştir 

(Gleddie et al. 1982, 1983).  Bizim çalışmamızda da bazı genotiplerde NAA’in yüksek 

dozu ya da daha düşük dozu, sürgün ucu oluşumunu yüksek oranda sağlamıştır. Ancak 

bu sürgün uçlarının aynı ortam bileşimi üzerinde yani NAA içeren ortamda devamlı 

tutulması, sürgün gelişimi ve bitkiye dönüşümü engellemiştir. Sürgün gelişim için besin 

ortamında sitokinin bulunması çok olumlu etki yapmıştır. Perrone et al. (1992) da, besin 

ortamında sitokinin bulunmasının patlıcanda somatik embriyogenezis üzerinde çok 

olumlu etki yaptığından bahsetmektedir. G2 ve S2 ortamlarında oluşan sürgün ucu 

sayıları NAA’li ortamlardaki kadar olmasa da, bu ortamlarda oluşan daha az sayıdaki 

sürgün ucu gelişmesine devam ederek sağlıklı sürgünler oluşturmuşlardır.  

 

Denemede yer alan genotipler içerisinde 3x8 olarak gösterilen ve yöresel iki ayrı 

populasyonun melezlenmesinden elde edilen F1 döl kademesindeki bitkilere ait 

eksplantlarda genel olarak diğerlerine oranla daha yüksek bir regenerasyon kapasitesi 

olduğu farkedilmiştir. Bu durum hibrit gücü etkisinin yalnızca verim, erkencilik gibi 

ileri bitki aşamalarındaki özellikler üzerinde değil, in vitro regenerasyon yeteneği 

üzerinde de etkili olabileceği yönünde bilgi vermiştir. Benzer durum anter kültüründe 

yanıt alınamayan çeşitlerin regenerasyon kapasitesini artırmak için de kullanılmaktadır. 

Anter kültürü yanıtı çok yetersiz olan bir çeşit, bu açıdan üstün nitelikle bir başka çeşitle 

melezlendiğinde elde edilen F1 döllerine ait bitkilerin anter kültürüne yanıt verme 

oranında artış olduğu bilinmektedir (Ellialtıoğlu vd. 2000). 
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Şekil 4.11. S 4 ortam bileşiminde 4 farklı patlıcan genotipinde kotiledon ve hipokotil 
dokularında meydana gelen rejenerasyon 
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5.TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Sonuç olarak ‘ortam x eksplant x çeşit’ etkileşimleri dikkate alınarak en uygun 

kombinasyonlar, şu şekilde özetlenebilir:  

G1 ortamı: Topan çeşidinin kotiledonları en iyi sonucu vermiş olup, hipokotillerinden 

de yararlnmak mümkün görünmektedir. 

G2 ortamı: S .integrifolium türünün hipokotillerinden çok sayıda sürgün oluşumu elde 

etmek mümkün olabilmiştir. 

G3 ortamı: Bu ortamda genel olarak denemede yer alan dört genotipe ait kotiledonlar 

üzerinden sürgün oluşumu elde edilmiş olmakla birlikte, 3x8 ve S. integrifolium ile 

Long Purple için daha fazla tercih edilebilir bir özellik arzetmiştir. Hipokotiller içinde   

S. integrifolium türü, bu ortamda elverişli bulunmuştur. 

G4 ortamı: Sadece 3x8 melez genotipinin kotiledonları üzerinde meristematik doku 

farklılaşması meydana gelmiş olup, genel performansı düşük bir ortam olarak 

görünmüştür. 

 

S1 ortamı: Sadece 3x8 melez genotipinde kotiledonlarda ve az miktarda hipokotillerde 

farklılaşma olmuştur, ancak performansı yetersiz bir ortam bileşimi olarak görülmüştür. 

S2 ortamı: Topan çeşidinde az sayıda fakat kaliteli sürgün oluşumu sağlayan bu ortam, 

S. integrifolium’da da kotiledonlarda iyi sonuç vermiş, bunun dışındaki çeşit veya 

eksplantlarda başarılı bulunmamıştır. 

S3 ortamı: Long Purple, S. integrifolium ve 3x8 genotiplerinin kotiledonları ilk sırada 

olmak üzere her iki eksplantında sürgün oluşumu meydana gelmiştir. Topan çeşidindeki 

performans yetersiz kalmıştır. Ancak genel olarak regenerasyon amacıyla kullanımı 

tavsiye edilebilir bir ortam bileşimi olarak görülmüştür.  

S4 ortamı: 3x8 ve Long Purple genotiplerinin kotiledonları için tavsiye edilebilecek bir 

ortam bileşimidir.  

 

Genel bir değerlendirme yapıldığında kullanılan şeker kaynağından ziyade, ortama 

katılan büyüme düzenleyici seçiminin, bizim deneme koşullarımızda sürgün 

garklılaşmasına daha fazla etki ettiği söylenebilir. NAA’in yüksek dozları, patlıcanda 

sürgün meristemi oluşumu üzerinde olumlu etki yapmıştır, ancak bunlardan bitkiye 
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dönüşüm için besin ortamına sitokinin ilavesinin gerekli olduğu yönünde bulgulara 

ulaşılmıştır. 

 

Gen aktarımı çalışmalarına başlamadan önce, üzerinde çalışılacak patlıcan genotipinin 

en yüksek oranda regenerasyon kapasitesini sergileyeceği besin ortamı bileşiminin 

belirlenmesi, çalışmanın başarısını doğrudan etkileyecek bir faktör olarak kendini 

göstermiştir.  
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