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Bu çalışmada bitki materyali olarak, Türkiye’de yetiştiricilik açısından önemli yeri olan 

Bülbül-89 ile Tarm-92 (Hordeum vulgare) 2 sıralı arpa çeşitleri; kültür etkin maddesi 

olarak ise, sentetik bir oksin olan 2,4-D kullanılmıştır. Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü biyoteknoloji laboratuvarında gerçekleştirilen bu 

araştırmada, kallus oluşturmak için olgun arpa embriyolarına farklı dozlarda 2,4-D 

oksini uygulanmıştır. En uygun 2,4-D dozu belirlenmiş ve uygulanan dozların bitkinin 

kromozom yapısına ve sayısına olan etkileri sitolojik çalışmalarla incelenmiştir. 

Bu araştırmada kontrol dozu olan 0 mg/l ile birlikte 3, 6, 9 ve 12 mg/l olmak üzere 5 

farklı 2,4-D dozu kullanılmıştır. Her iki çeşitte de 3 mg/l 2,4-D dozunun “kallus 

oluşumu”, “kallus ağırlığı”, “rejenerasyon kapasitesi” ve “kültür etkinliği” 

parametrelerinde en yüksek değerleri verdiği saptanmıştır. 3 mg/l 2,4-D dozundan elde 

edilen rejenere bitkiciklerden alınan kök uçlarından yapılan sitolojik analizlerde de bu 

dozun Bülbül-89 ve Tarm-92 çeşitlerinde kromozomlarda fiziksel ve sayısal olarak 

herhangi bir anormallik oluşturmadığı, bu nedenlede söz konusu dozların bu tip 

çalışmalarda güvenle kullanılabileceği belirlenmiştir. 

 

Temmuz 2013, 95 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Arpa, Hordeum, kallus oluşumu, kromozom sayısı, aneuploidi, 

rejeneratif bitki 
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ABSTRACT 

 

    Master Thesis 

THE EFFECT OF DIFFERENT 2,4-D DOSES ON CHROMOSOMAL 

STRUCTURE OF REGENERANTS IN BARLEY (Hordeum Vulgare L.) EMBRYO 

CULTURE 

 Berk BENLİOĞLU 

                                                       Ankara University 

Gradute School of Natural and Applied Sciences 

Department of Field Crops 

Supervisor: Prof. Dr. A. Murat ÖZGEN 

In this study, as a plant material; two-row barley cultivars called Bülbül-89 and Tarm-

92 (Hordeum vulgare) which have great importance in Turkey’s agricultural production, 

and  as a synthetic auxin 2,4-D were used. This research, which was carried out in 

Biotechnology Laboratory of Agriculture Faculty of Ankara University, employed 2,4-

D as an auxin for callus induction for mature barley embryos in different doses. The 

optimal dose of 2,4-D was determined and the effects of applied doses on chrosome 

structure and number were examined. 

In this research, the dose of 0 mg/l 2,4-D was evaluated as the control group and 5 

different doses 3, 6, 9 and 12 mg/l are used as treatments. In both cultivars, the highest 

values of  callus induction, callus weight, regeneration capacity and culture efficiency 

were established when 3 mg/l 2,4-D auxin was used. In the cytological analysis of  the 

root tips of regenerated plantlets, at 3 mg/l 2,4-D, no physical and numerical 

abnormality were observed in chromosomes, therefore the doses in question can be used 

confidently. 

July 2013, 95 paper 

 

Key Words: Barley, Hordeum, callus induction, chromosome number, aneuploidy, 

regenerant 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde yerel çeşitler ile birlikte 250.000 kadar olan çiçekli bitki türleri içerisinden 

yaklaşık olarak 5.000 tanesi beslenme için kullanılmakta olup bunlar içerisinden 

yaklaşık olarak 150 kadar türün düzenli olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Buğdaygiller (Poaceae) familyası içerisinde olan tahıllar ilk kültüre alınan bitkilerden 

olup insan ve hayvan beslenmesinin merkezinde yer alarak ekiliş ve üretim miktarları 

bakımından en yüksek bitki grubunu oluşturmaktadır. Tahıllar grubunda yer alan 

buğday (Triticum), arpa (Hordeum), çavdar (Secale) ve yulaf (Avena)  “Serin İklim 

Tahılları”; mısır (Zea), çeltik (Oryza), darılar (Sorghum, Panicum, Setaria) ve kuşyemi 

(Phalaris) ise “Sıcak İklim Tahılları” adı altında toplanmaktadır. 

Tahıllar doğrudan ve dolaylı olarak insan gereksinimi olan kalorinin % 50’den fazlasını 

karşılar. Dünyada 1.384 milyar hektar olan her yıl işlenen alanlarının 697.7 milyon 

hektarlık kısmında (FAO 2013), yani yaklaşık olarak yarısında, tahıl üretimi 

yapılmaktadır. Kurak ve yarı kurak coğrafyalardaki nadasa bırakılmış alanların da 

büyük orvea tahıl münavebesi için boş bırakıldığı düşünülürse, dünya tarım alanlarının 

büyük bir kısmı tahıl üretimi için ayrılmış olduğu açıkça görülmektedir. 

Dünyada tahıllar içerisinde buğday, mısır ve çeltikten sonra en fazla yetiştiriciliği 

yapılan arpanın başlıca kullanım alanı hayvan yemi ve malt sanayisidir. Arpa önemli 

bir hayvan yemi olup, besleyicilik değeri mısırın % 95'i kadardır. Bununla beraber 

yemlik olarak doğrudan kullanılabilme özelliğine sahip olan arpa karma yem 

sanayisinde de kullanılan temel bitkilerden biridir. Yemlik arpalarda protein oranının 

fazla olması istenir fakat kavuzun fazla olması besleyicilik değerini düşürür. 

Türkiye'deki arpa üretiminin yaklaşık % 90'ı hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde % 30–50 arasındaki orvea maltlık arpa üretiminin ülkemizdeki oranı 

dikkate değer bir miktarda azdır. Bunun en önemli nedeni, ülkemizin iklim koşulları 

uygun olmasına rağmen her bölge için maltlık kalitesi yüksek çeşitlerin geliştirilmemiş 

olmasıdır. 
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Arpa biranın birincil tarımsal ham maddesidir. Türk tarım kültüründe önemli bir yere 

sahip olan arpanın ülkemizde üretimi yoğun olarak kırsal alanlarda ve kuru tarım 

alanlarında yapılır. Buna karşın alınan verim ise dünya ortalamasına yakındır. Bira 

sanayisinde yüksek malt kalitesine sahip beyaz iki sıralı arpa çeşitleri kullanılmaktadır. 

Bu cins arpa, maltlık arpada aranan düşük protein oranına sahip olduğu için malt 

üretimi için idealdir. Yazlık ve kışlık olarak iki temel tipe sahip olan arpa, ülkemizin 

iklim şartları gereği kışlık olarak üretilmektedir. Türkiye yağışın az olması nedeniyle 

arpa yetiştirmenin zor olduğu bir ülkedir. Kurak geçen bir yılda hasat edilen arpanın 

malt verimliliği düşmektedir. 

Arkeolojik kazılarla bulunan kömürleşmiş taneler, arpa ve kaplıca buğdayının ilk 

kültüre alınan bitkiler olduğunu göstermektedir. “Bereketli Hilal” bölgesinde yapılan 

çalışmalarda arpa tohumlarına ait olan arkeolojik kalıntılar bu bitkinin M.Ö. 8000 

yıllarında kültüre alındığını göstermektedir (Zohary ve Hopf 1993; Diamond 1998). 

Yeryüzünde arpanın üç ayrı gen merkezi vardır:  

1) Doğu Asya: 6-sıralı kültür arpalarının (Hordeum agriocrithon)  primer gen 

merkezidir. 

2) Ön Asya: 2-sıralı yabani arpa (H. spontaneum Koch) çok yaygın olarak bulu-

nur. Bu gen merkezi, 2-sıralı kültür arpaları yanında, 6-sıralı kültür arpalarını da 

içermektedir. 

3) Etiyopya ve Eritre: Arpanın ilk ortaya çıktığı bölge olmayıp, tüm formların ikincil 

(sekonder) gen merkezidir. 

Kültür arpalarının kökeninin belirlenmesi konusunda uzun yıllar çalışmalar yapılmıştır. 

1938 yılında Doğu Tibet arpa materyali arasında 6-sıralı yabani arpa formunun 

bulunmasından sonra,  6-sıralı yabani arpanın (H. agriocrithon Aberg) bulunduğu bu 

bölgenin kuzeydoğusunda çok sıralı, seyrek başaklı ve çıplak taneli arpalar; güneyinde 

ve doğusunda ise sık başaklı kavuzlu formlar ortaya çıkartılmış ve buradan doğuya ve 

batıya yayıldığı saptanmıştır. Batı yönündeki yayılışta ise çok sıralı arpalar, 2-sıralı 

yabani arpanın (H. spontaneum Koch) çok yaygın olduğu alana (Ön Asya) ulaşmış; 
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burada 2-sıralı yabani arpayla melezlenmeleri sonucunda, 2-sıralı kültür arpaları ortaya 

çıktığı belirlenmiştir.  

Yabani arpaların ve kültür arpalarının birbirleriyle  melezlenebilmesi ve melez 

döllerinde fertil olması sonucu farklı arpa formları arasında genetik açıdan büyük bir 

yakınlık olduğu fark edilmiştir. Ancak yabani ve kültür arpalarının coğrafi dağılış 

alanları arasındaki kesiklik ve uzaklık, bu türlerin bir tek köken formdan çıktığı 

görüşünün benimsenmesini güçleştirmektedir. 

Hordeum L. cinsi içerisinde yaklaşık 15 tür vardır ancak, bazı görüşlere göre bu cinsin 

daha çok sayıda yabani türe sahip olduğu bildirilmektedir. Bu türlerin diploid (2n = 14), 

tetraploid (2n = 28) ve hegzaploid (2n = 42) olanları bilinmektedir. Kültür arpalarına 

göre, poliploid yabani arpa türlerinin vejetatif ve generatif gelişimi çok geridedir. Tüm 

kültür arpaları ve onlarla yakınlığı olan 6-sıralı yabani (Hordeum agriocrithon Aberg) 

ve 2-sıralı yabani (Hordeum spontaneum Koch) arpalar diploiddir (2n = 14) (Kün 

1996). 

Kromozom sayıları ve genom yapıları aynı olan ve aralarında kolayca döllenebilen 

çeşitler aynı tür içine alınırlar. Günümüzde kültür arpalarının tamamı Hordeum vulgare 

türü içerisinde toplanmıştır. Bunlar; 

1- Hordeum vulgare convar. distichon: 2 sıralı arpalardır. Başak ekseninin bir 

boğumundaki üç başakçıktan sadece orta başakçık tane bağlar kenar sıralardaki 

başakçıklar dumura uğrar ve tane bağlayamaz. Taneleri iri ve homojen büyüklüktedir. 

2- Hordeum vulgare convar. hexastichon: 6 sıralı arpalardır. Başak ekseninin bir 

boğumundaki üç başakçığın tamamı tane bağlar. Taneleri küçüktür ve homojen 

büyüklükte değildir. 

3- Hordeum vulgare convar. intermedium: Orta sıralı arpa olarak geçer. Başak 

ekseninin bir boğumundaki üç başakçığın sadece ortasındaki normal tane bağlar ve yan 

başakçıklardaki çiçekler cılız ve çok küçük tane ortaya koyarlar. 
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4- Hordeum vulgare convar. irregulare: Karışık sıralı arpa olarak geçer. Başak 

eksenindeki orta boğum genellikle tane bağlarkenyan başakçıklarda tane bağlayabilir. 

Bu gurp arpalarda başaktaki tane sıra sayısı düzensizdir.  

5- Hordeum vulgare convar. deficiens: Yalnız orta başakçıklar tane bağlar. Yan 

başakçıklarda çiçek kavuzları bile gelişemez ya da çok az gelişmiş bir iç kavuz 

bulunabilir. 

Hordeum vulgare türü altında toplanan bu kültür arpalarından son üç türün dünya 

üzerinde ekonomik anlamda bir yetiştiriciliği söz konusu değildir. Dünya da ekonomik 

önemi olan arpalar, 2-sıralı ve 6-sıralı arpa çeşitleridir (Tarla Bitkileri 2009). 

Kromozom sayıları ve genom yapıları aynı olan ve birbiri arasında kolayca döllenebilen 

çeşitler aynı tür içine alınırlar. Bu durumdan yola çıkılarak, tüm kültür-arpaları 

Hordeum vulgare L. türü olarak kabul edilmiş ve sıra sayısı değişiklikleri, varyete 

grupları olarak belirtilmiştir.  

Bir arpa tanesi, genel olarak bir karyopsis ile ona dıştan yapışık bulunan iç kavuz (palea 

inferior), kapçık (palea superior) ve başakçık ekseni (rachilla) kalıntısından oluşur. 

Çıplak arpa çeşitlerinde ise iç kavuz ve kapçık karyopsise yapışık olmadığından; 

harman sonunda elde edilen ürün, çıplak tanedir. Gerek karyopsis gerekse kavuzların 

özellikleri, çeşitlere göre az çok değişiklikler gösterir. Karyopsis, en dışta meyve 

kabuğu (pericarp) ve onun altında tohum kabuğu (testa) ile bunlar tarafından çepeçevre 

sarılan besidoku (endosperm) ve embriyoyu kapsar. 

Arpa tanesi, yaklaşık 8-12 mm uzunluk, 3-4 mm genişlik ve 2-3 mm kalınlıktadır. Bu 

boyutlar, çeşitlere ve özellikle 2- ya da 6-sıralı ve sık ya da seyrek başaklı oluşuna göre 

değişir. Bin tane ağırlığı 30-62 g, hektolitre ağırlığı 60-72 kg arasında bulunur. 

Bileşiminde yaklaşık % 67-68 azotsuz ekstrakt, % 9,5 ham protein, % 10-14 nem,   % 

3,9 ham selüloz, % 2,1 ham yağ ve % 2,2 kül bulunur. Hazmolunur maddeler oranı ise; 

% 62,4 ekstrakt maddeler, % 6,6 protein, % 1,9 yağ ve % 1,3 selülozdur. 
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Dünya arpa ekilişinin büyük çoğunluğu Kuzey Yarımküre’dedir. Norveç’te 70 kuzey 

enlemine, Güney Yarımküre’de ise Arjantin’de 45 güney enlemine dek arpa 

yetiştirilmektedir. Dikey olarak en fazla çıkabildiği yükseklik, Himalaya dağlarının 

güneybatı yörelerinde 4480 m’dir. Bu değerler, arpanın yeryüzünde yatay ve dikey 

olarak oldukça geniş bir alana yayıldığını göstermektedir. Ancak bu değerler, arpanın 

soğuğa ve sıcağa çok dayanıklı olduğu düşünülmemelidir. Enlem ve yükselti 

bakımından uç değerleri ulaşabilen arpa alanları, arpanın yazlık ekildiği alanlardır. 

Serin iklim tahılları içinde iklim istekleri en fazla olan cins arpadır. Çimlenme 

minimumu 3~5°C, optimumu 20°C’dir. Vejetasyon süresi ve toplam sıcaklık isteği, 

aynı yöredeki buğdaya göre daha azdır. Fazla soğuk ve fazla sıcak olmayan, bağıl nemi 

yüksek olan yerlerde iyi yetişir. Vejetatif dönemde, sıcaklığı 0°C’nin altına düşmeyen 

ve 18-20°C’nin üstüne çıkmayan, bağıl nemi sürekli olarak % 70-80 arasında bulunan 

yerler arpa için çok uygundur. Çıkışı izleyen 3-4 hafta içinde sıcaklık 6-16 °C arasında, 

ortalama sıcaklık 10°C dolayında olmalıdır. 

Fazla güneşlenme; düşük hava neminde zararlı, yüksek hava neminde yararlı olur. Sapa 

kalkma sırasında sıcaklık 10°C’nin altına inmemeli ve 23°C’nin üstüne çıkmamalıdır. 

Sıcak ve kurak havalı yerlerde, çiçeklenme sırasındaki sıcak hava akımları (samyelleri); 

döllenmeyi ve tane tutma oranını azaltır, verimi düşürür. Arpanın yüzlek olan kökleri, 

bu sırada toprağın oldukça derinlerinde bulunan suyu alamadığından; bitkiler erken 

oluma geçer ve düşük verim getirir. Arpanın kurak ve yarı kurak bölgelerde yetişen 

çeşitleri varsa da; bunların verimleri, nemli bölgelerde yetişen çeşitlerinkine göre çok 

düşüktür. 

Arpa, kurağa olduğu gibi, düşük sıcaklıklara da dayanamaz. Kışa ve kurağa en 

dayanıklı tipleri bile, buğday düzeyinde dayanıklı değildir. Arpa çeşitlerinin çoğu,    -15 

°C yakınındaki kar örtüsüz düşük sıcaklıklarda ölüme gider. Bu yüzden, arpanın kışlık 

ekimi birçok bölgelerde kısıtlıdır. Yazlık ekimi ise ancak yüksek nemli ve verimli 

topraklarda bol ürün getirir. Soğuk bölgelerde 2-sıralı arpalar, ılıman bölgelerde ise 

genellikle 6-sıralı arpalar yetiştirilir. Yazlık ekimin zorunlu olduğu yörelerde ve 

durumlarda, arpa olabildiğince erken yazlık ekilmelidir. 
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Arpa, toprak istekleri en yüksek olan bitkiler arasındadır. En iyi arpa toprakları; 

havalanması iyi olan, organik maddesi % 5’ten az olmayan, reaksiyonu nötr olan tınlı 

topraklardır. Havalanması iyi olmayan yağışlı bölge topraklarında, verim ve özellikle 

tane kalitesi düşük olur. Su tutma kapasitesi düşük hafif kumlu topraklarda, bitki ku-

raktan zarar görür; taneyi tam doldurmadan, zor oluma gider ve verim düşer. 

Arpa, asit topraklara duyarlıdır. Bununla birlikte, toprakta orta derecede aktif kalsiyum 

bulunması durumunda, Ph = 5-6 olan hafif asit topraklarda da arpa yetişebilir. Arpa, 

tuza dayanıklılık bakımından başta gelen tarla bitkilerindendir. Kök bölgesindeki 

toprak solüsyonunda tuz oranı % 0,8-1 arasındaki (tuzluluğu 8-16 milimhos) tuzlu 

topraklarda, arpa yetişebilir. Topraktan fazla tuz kaldırdığı için, sulu tarım alanlarının 

ekim nöbetinde arpanın önemli bir yeri vardır. Toprakların çoraklaşmasını ve 

alkalileşmesini önler; toprak verimliliğini korur. 

Arpa, Dünya’da buğday, mısır ve çeltik’ten en fazla ekilip üretilen tahıl cinsidir. 

Ülkemizde ise Buğday’dan sonra en fazla yetiştirilen tarla bitkisidir.  Çizelge 1.1’den de 

görüleceği gibi arpa en çok Avrupa kıtasında yetiştirilir ve ülkeler arasında da Rusya 

16,9 milyon ton üretim miktarı ve 7,7 milyon ha ekim alanı ile ilk sırada gelmektedir. 

Türkiye ise Dünya sıralamasında ekim alanı bakımından dördüncü, üretim miktarı 

bakımdan ise Ukrayna ile birlikte yedinci sıradadır. 

Ülkemizde son yıllarda arpa tarımının durumu çizelge 1.2’de verilmiştir. Çizelge 

1,2’den de anlaşılacağı üzere Türkiye’de son 23 yılda arpa ekim alanlarımızda yaklaşık 

olarak  %20 oranında (700 bin ha) bir azalışın söz konusu olmasına rağmen, üretim 

miktarında yıllara göre dalgalanmalar olmakla beraber 1989 yılındaki üretim miktarıyla 

karşılaştırıldığında 2,6 milyon ton’luk bir artış gözlenmektedir. Bu da verimdeki artış 

miktarının sonucudur.  
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Çizelge 1.1   2011 Yılı Dünya-Kıtalar ve Ülkeler bakımından arpa’nın ekiliş,               

üretim ve verim değerleri (FAO 2013) 

Kıtalar ve 

Ülkeler 

Ekiliş  

(1000 Ha) 

Üretim  

(1000 ton) 
Verim (kg/da) 

Dünya 48.603,6 134.279,4 276,3 

Afrika 4.904,9 6.816,3 139,0 

Amerika 5.017,0 16.630,3 331,5 

Asya 10.565,3 21.179,4 200,5 

Avrupa 24.370,4 81.290,7 333,6 

Okayanusya 3.745,9 8.362,7 223,3 

 
Rusya 7.689,4 16.938,0 220,3 

Ukrayna 3.684,2 7.600,0 246,9 

Avustralya 3.681,0 7.994,7 217,2 

Türkiye 2.868,8 7.600,0 264,9 

İspanya 2.697,9 8.328,2 308,7 

Kanada 2.364,8 7.755,7 328,0 

Fas 1.750,0 2.340,0 133,7 

Iran 1.675,0 3.919,0 234,0 

Almanya 1.598,1 8.733,8 546,5 

Fransa 1.545,0 8.775,0 568,0 
      

  Çizelge 1.2 Ülkemizde arpanın son yıllardaki durumu (TÜİK 2013) 

Yıllar 

Ekiliş 

(1000 

ha) 

Üretim 

(1000 

ton) 

Verim 

(kg/da) 
Yıllar 

Ekiliş 

(1000 

ha) 

Üretim 

(1000 

ton) 

Verim 

(kg/da) 

1989 3.440 4.500 131 2001 3.640 7.500 206 

1990 3.350 7.300 218 2002 3.600 8.300 231 

1991 3.450 7.800 226 2003 3.400 8.100 238 

1992 3.440 6.900 201 2004 3.600 9.000 250 

1993 3.485 7.500 215 2005 3.650 9.500 260 

1994 3.500 7.000 200 2006 3.649 9.551 262 

1995 3.525 7.500 213 2007 3.428 7.306 213 

1996 3.650 8.000 219 2008 2.950 5.923 201 

1997 3.700 8.200 222 2009 3.010 7.300 243 

1998 3.750 9.000 240 2010 3.033 7.240 239 

1999 3.650 7.700 211 2011 2.868 7.600 265 

2000 3.629 8.000 220 2012 2.749 7.100 258 
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Arpa gibi ekonomik yönden önemi olan bitkilerde; verim, dayanıklılık ve kalite 

özelliklerinde artışın sağlanabilmesi için hızlı bir genetik ilerlemeye gereksinim 

duyulmaktadır. Bu sebepten ötürü arpa ile ilgili sitogenetik, karyotipleme ve haritalama 

çalışmalarının önemi giderek artmaktadır. Ayrıca kısa yaşam döngüsü, tek yıllık bir 

bitki olması ve genomunun yedi çift kromozomdan oluşması, arpayı moleküler 

çalışmalar için önemli bir model bitki yapmaktadır. Fizyolojik, morfolojik ve genetik 

açıdan büyük çeşitlilik göstermesi, geniş ölçüde genetik stokların ve haritaların 

bulunması ve kendi kendine döllenebilmesi sayesinde çok yönlü testlerin 

uygulanabilmesi, arpanın fizyolojik, sitolojik ve moleküler çalışmalar için önemini daha 

da arttırmaktadır. 

Genetik biliminin esasları ilk kez 1865’te Gregor Mendel tarafından ortaya 

konulmuştur. 19. Yüzyılda canlıların çoğalmasının temelinde hücre bölünmesinin 

olduğu kabul edildikten sonra hücre, kalıtım ve evrim kavramlarının aralarındaki bağ 

anlaşılmaya başlanmıştır. Daha sonraları araştırmacılar kromozomların ve genlerin 

davranışları arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmışlardır. 

Kromozomlar, ilk kez hücre bölünmesi çalışmaları esnasında keşfedilmiştir. Bazik 

boyalarla çok fazla boyanabilen bu iplikçiklere kromozom adı verilmiştir. Genetik 

materyal denildiğinde ilk olarak akla gelen kromozom, kalıtsal özelliklerin 

tanımlanmasında ve sonraki kuşaklara aktarılmasında rol almaktadır. 

Kromozomlar bölünme halinde olmayan bir hücrede kromatin şeklinde bulunur. 

Kromatin hücre içerisinde şekilsiz ve granüler bir yapıdadır ve herhangi bir kromozoma 

özgü değildir. Kromatinin boncuk dizisini veıran yoğun spiral yaptığı bölgeler 

kromomer olarak adlveırılır. Hücre bölünmeye başladığında kromatin kısalıp 

kalınlaşarak daha kitlesel bir yapı kazanıp kromozomları oluşturur. Kromozomlar hücre 

bölünmesinin metafaz ve anafaz safhalarında ayırt edilebilir bir şekilde görülebilirler 

Kromozomlar üzerinde birbirinden farklı boyanma özelliğine sahip iki ayrı kısım 

vardır. Bunlardan koyu boyanan bölgeler heterokromatin, açık boyanan bölgeler 

ökromatin olarak adlveırılır (Temizkan 1994).  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Genom
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Her canlı türü için kromozom sayısı, şekli ve yapısı kendine özgü ve sabittir. 

Kromozom sayısı ile canlının organizasyon derecesi arasında bir ilişki 

bulunmamaktadır. Bir kromozomun uzunluğu 2-6 mikron arasında değişmektedir. Çapı 

ise; 0,2 ile 2 µm arasındadır (Ozban 1994, Temizkan 1994). 

Kromozom uzunluklarının dış faktörlerden etkilenebileceği için, kromozomları 

incelerken, kromozomun toplam uzunluğu yerine; uzun kol/kısa kol oranının 

kullanılması daha güvenilir sonuçlar verir. 

Bütün kültür arpalarında somatik kromozom sayısı 2n = 14’tür. Yabani arpalarda bu 

sayı 2n = 14, 2n = 28 ve 2n =  42 olarak görülmektedir. H. vulgare L. altında toplanmış 

kültür arpaları ve bunlarla akrabalığı olan H. Spontaneum ve H. agriocrithon gibi 

yabani arpaların tümü, aynı kromozom sayısı (2n = 14) ve aynı karyotipi gösterirler. Bu 

türler arasındaki farklar bir ya da birkaç genden ileri gelmektedir. Bu türler birbirleriyle 

melezlenebilir ve bu melezlemelerden fertil döller elde edilebilir. Bununla birlikte; 

kültür arpalarında kromozomlar, yabani türlerin kromozomlarından daha büyük 

olabilmektedir. 

n = 7, n = 14, n = 21 gibi değişik kromozom sayısı gösteren bu yabani türlerin, 

birbirleriyle ya da kültür türleriyle melezlenmesinden elde edilebilen tüm triploid 

melezler kısırdır. Bazı yabani arpa türlerinin somatik kromozom sayıları Çizelge 1.3’de 

verilmiştir. Bazı türler için birden fazla olarak verilen kromozom sayılan, değişik 

araştırıcıların bulgularıdır. Bu yabani türler içinde, başakları esnek olan (kırılıcı 

olmayan) Hordeum murinum L. ve yatmaya dayanıklı olan Hordeum bulbosum L., arpa 

ıslahı yönünden ilginç türlerdir. Bunların diploid (2n = 14) formlarından yararlanılması 

düşünülebilir. çizelge 1.3’de bazıları verilmiş olan yabani arpa türleri kromozom 

sayılarına ilişkin bulgular birbirinden farklıdır. Yabani arpa türleri üzerinde yapılan 

karyotip araştırmalarının geçmişi çok eskiye dayanmamaktadır. İnce olan kök uçlarına 

uygun sitoloji tekniğinin geliştirilmesiyle, yabani türlerde karyotip analizleri yapılmaya 

başlanmıştır. Çiçekleri kapalı olan kültür arpalarındaki melezleme güçlükleri, yabani 

arpa türlerinde de vardır. Bununla birlikte, yabani arpa türleri arasında bazı 

melezlemeler yapılmış ve melez bitkilerde kromozom eşleşmeleri araştırılmıştır. 
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Karyotip analizleri yapılmış yabani arpa türlerinin çoğunda kromozom büyüklükleri ve 

satellitli kromozom sayıları aynıdır. Birçok yabani tür benzer karyotip 

göstermektedirler. Yabani türlerdeki bu ortak karyotipik özellikler, türlerin birbirinden 

çok farklı olan bölgelerde yetiştirilmesi durumunda bile aynı kalmaktadır.  (Kün 1996). 

Çizelge 1.3 Bazı yabani arpa türleri ve kromozom sayıları 

Türler 
Kromozom Sayısı 

(2n) 
Türler 

Kromozom Sayısı 

(2n) 

H. bulbosum L. 14, 28 H. jubatum L. 14, 28, 42 

H. comosum Presl. 14 H. murinum L. 14, 28, 42 

H. compressum 

Griseb. 
14 H. muticum Presl. 14 

H. depressum 

Rydb. 
28 H. nodosum L. 14, 28 

H. glaucum Steud. 14 
H. publiforum 

Hook. 
14 

H. hexaploidum 

Covas. 
42 

H. secalinum 

Schreb. 
14, 28, 42 

 

Arpada karyotip analizleri, ön işlem ve boyama tekniklerinin geliştirilmesiyle, yeni 

olanaklar kazanmıştır. Kök uçlarının oxyquinoline ile ön işleme alındıktan sonra aceto-

orceinle boyanması gibi sitolojik yöntemler uygulanarak; arpa kromozomları açıklıkla 

incelenebilmektedir. Böylece 1950’lerden sonra yapılan ayrıntılı karyotip analizleriyle, 

arpa kromozomlarının morfolojisi üzerinde güvenilir bulgular sağlanmıştır.  

 Buna göre, diploid arpalardaki 7 kromozomun karyotip özellikleri şöylece özetlenebilir 

(Kün 1996): 

 1. Kromozom: En uzun kromozom olup, oransal uzunluğu 137.2,  kısa/uzun kol 

oranı 0.75’tir. Sentromerin yeri submediveır. Bazen, uzun kol ucuna yakın bir 

üçüncül boğum görülür. 

 2. Kromozom: İkinci uzun kromozom olup, oransal uzunluğu 132.3, kısa/uzun 

kol oram 0.86 olan submedian bir kromozomdur. 

 3. Kromozom: Oransal uzunluğu 122.3, kısa/uzun kol oranı 0.92 olan ve 
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sentromeri hemen tam ortada bulunan (median) bir kromozomdur. 

 4. Kromozom: Oransal uzunluğu 119, kısa/uzun kol oranı 0.77 olan submedian 

bir kromozomdur. 

 5. Kromozom: Satellitsiz kromozomların en kısasıdır. Oransal uzunluğu 105, 

kısa/uzun kol oranı 0.73 olan ve sentromeri submedianla subterminal arasında 

bulunan kromozomdur. 

 6. Kromozom: Satelliti büyük olan kromozomdur (SAT-1). Satellitsiz oransal 

uzunluğu 100, kısa/uzun kol oranı 0.61 olan ve hemen hemen subterminal 

durumu gösteren bir kromozomdur. 

 7. Kromozom: Satelliti küçük olan kromozomdur (SAT-2). Satellitsiz oransal 

uzunluğu 110.7 olup, kısa/uzun kol oranı 0.41’dir. Sentromerin yeri 

subterminaldir. Kısa kolda zaman zaman bir tersiyer boğum görülür. 

Diploid arpaların kromozom morfolojilerine ilişkin bu karakteristikler hemen hemen 

geneldir. Değişik araştırmaların sonuçları arasında, yalnız üçüncül (tersiyer) boğumların 

yeri ve sayısı üzerinde bazı ayrılıklara rastlanır. Bu farklar, incelenen materyalden 

kaynaklanabileceği gibi, uygulanan değişik sitoloji tekniğinden de kaynaklanmış 

olabilir. 

Arpa ve buğdayda kromozom morfolojisinin incelenmesinde tek tek kromozom 

uzunlukları, toplam kromozom uzunluğu ya da hücre başına kromozom uzunluğu, uzun 

kol boyunun kısa kol boyuna oranı, satellitli kromozom sayıları, hücredeki nukleolus 

sayısı, ayrıca özel boğum ve segmentlerin bulunup bulunmaması gibi karakteristikler 

üzerinde durulur. 

Moleküler markörler kullanılarak arpada tür, çeşit ve populasyon düzeyinde, belli 

lokuslardaki değişiklikler belirlenebilir. Moleküler markörler yüksek orvea 

polimorfizm görülmesine olanak sağlayarak farklılıkların saptanmasına yardımcı 

olurlar. İki çeşit moleküler markör sistemi vardır. Bunlardan ilki PCR temelli 
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yöntemlerdir. Moleküler markör tekniklerinden RAPD, SSR, AFLP; PCR temellidir. 

Bu yöntemlerde esas, nükleotid sıralaması bilinen bir DNA parçacığının Polymerase 

Chain Reaction (PCR) cihazı ile çoğaltılmasıdır. Bu amaçla yüksek ısıya dayanıklı bir 

polimeraz enzimi genellikle (taq), dört temel nükleotid (A,T,G,C) ve 30 bp kadar 

uzunlukta bir DNA parçacığı (primer) ile çoğaltılacak DNA’ya ihtiyaç vardır. İkincisi, 

hibridizasyona dayalı DNA markörlerdir. RFLP hibridizasyon esaslı bir markör 

tekniğidir. 

In situ melezleme (hibridizasyon); nükleik asit dizilerinin morfolojik olarak korunmuş 

kromozomlar, hücreler veya doku kesitlerinde saptanarak gösterilmesini sağlayan ve 

temel olarak çift iplikli nükleik asit oluşumu kinetiğini kullanan bir tekniktir. In situ 

melezlemenin diğer melezleme yöntemlerinden farkı; nükleik asitlerin kendi hücresel 

ortamlarında tanınarak gösterilmesidir. Böylece hedef nükleik asit dizisinin hücredeki 

yeri belirlenmiş olur. Nükleik asitlerin bulundukları yerde saptanması; kromozomların 

fiziksel haritalarının yapılmasında, kromozom yapılarının analizinde, kromozomların 

ve genomun yapı, işlev ve evriminin araştırılmasında, gen anlatımının belirlenmesinde 

önemlidir (Wilkinson 1992). 

Dünyada canlılığın devam etmesi ve besin döngüsünün sürmesi bitkisel üretime 

bağlıdır. Artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması, hatalı tarımsal faaliyetler ve 

erozyon sonucu verimliliğini kaybeden topraklarımızın ve tarım yapılabilecek vasfı 

olan toprakların başka amaçlarla kullanılması giderek azalan üretim alanlarından daha 

yüksek miktarda ürün elde etmeyi diğer bir deyişle verimi artırmayı zorunlu hale 

getirmiştir. Bunun içinde; bitki ıslahı programlarıyla yüksek verimli, yüksek kaliteli, 

biyotik ve abiyotik stres faktörlerine karşı dayanıklı çeşitler geliştirmek hayati bir önem 

taşır hale gelmiştir. 

Kendi çiçek tozları ile döllenen (autogamy) bir bitki olan arpada kullanılan ıslah 

yöntemleri; introdüksiyon, seleksiyon, melezleme, mutasyon, poliploidi (klasik ıslah 

yöntemleri) ve genetik mühendisliği (doğrudan ve vektör aracılığıyla gen aktarımı)’dir. 

Bu ıslah yöntemleri arasındaki fark populasyonun oluşturulmasına kadardır. 
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Oluşturulan populasyonlar arasındaki varyasyon; doğal yollarla kendiliğinden, 

melezlemelerle, mutasyonla ve poliplodi ile meydana getirilebilir. Populasyon 

oluşturulduktan sonraki kuşakta seçmeler başlar ve tüm yöntemlerde amaca uygun 

olarak kuşaklar boyunca sürer. 

Günümüze kadar olan süreçte klasik ıslah yöntemleriyle birçok çeşit ıslah edilmiştir ve 

hala da bu ıslah yöntemleri kullanılarak ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Ancak klasik 

ıslah yöntemlerinin bazı dezavantajları da vardır. 

Klasik ıslah yöntemleri; türler içi genetik çeşitlilikle sınırlı kalan ve oldukça zaman alan 

yöntemlerdir. Günümüzde, insan ve hayvan beslenmesinde önem taşıyan bu ürünlerde 

genetik çeşitliliğin sınırlarına dayanılmıştır. Klasik bitki ıslahı yöntemlerinde başarının 

sağlanabilmesi için, ıslah edilecek populasyon içerisindeki genetik çeşitliliğin yüksek 

olması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı populasyonda var olan çeşitliliğin daha da 

artırılması gerekmektedir. Melezleme ile aktarılan genin özelliklerinin bitkilerde 

fenotipik olarak gözlenebilmesi için, Mendel Açılmaları’nın belirlediği çok sayıda 

bitkiden oluşan melez populasyona gereksinim vardır. Uyumlu türler arasında klasik 

yöntemlerle yapılan melezlemelerle yeterli varyasyon sağlanabilmektedir. Ancak, 

yabani türlerle yapılan melezlemelerde, varyasyonu yeterince genişletebilmek için 

büyük bir populasyona gereksinim duyulmaktadır. Böyle bir populasyonda ise, kısırlık 

ve bozulan karakterlerin düzeltilmesi için, uzun yıllar süren geri melezlemeler sonunda 

yeni bir çeşit geliştirilebilmektedir. Birbirleriyle melezleme yapılabilen türlerin yetersiz 

olması, melezlemelerde istenmeyen özelliklerinde istenen özelliklerle birlikte 

geçmesinin durdurulamaması, istenmeyen özelliklerin geri melezleme yoluyla elemine 

edilmesinin çok uzun zaman alması gibi bazı sorunlar klasik bitki ıslahının önemli 

olumsuzluklarını oluşturmaktadır. 

Mutasyon ıslahında ise, tam olarak sonucu bilinmeden mutagen uygulanmaktadır. 

Düşük dozlarda uygulanan mutagen etkili olamamakta, yüksek dozlar ise öldürücü 

olmaktadır. Somatik hücrelerde meydana gelen değişmeler ise, generatif yolla çoğalan 

bitkilerde döllere aktarılamamaktadır. 
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Poliploidi ıslahında karşılaşılan sorunlar ise; poliploid bitkilerde mayoz bölünme 

esnasında; kromozomlar homologlarını bulmakta güçlük çekmekte, kromozom sayısı 

dengesiz gametler oluşmakta, kısırlık sorun olmaktadır. Bu yüzden tane bağlama oranı 

düşmektedir. 

Sayılan bütün bu olumsuzluklar modern biyoteknoloji ve genetik mühendisliği 

teknikleriyle ortadan kaldırılabilmektedir. Bu yöntemlerin kullanılmasıyla, izole 

edilmiş bir genin doğrudan aktarılması söz konusu olduğundan, öncelikle farklı türler 

ve cinsler arası gen aktarımında melezleme zorluğu ortadan kaldırılmakta, klasik ıslahta 

yabani gen kaynaklarından yararlanmada en önemli engel olan doğal izolasyon bir 

başka deyişle kısırlık ve uyuşmazlık sorunu da çözülmektedir. Modern biyoteknolojik 

yöntemlerin kullanılmasıyla, klasik ıslahta farklı cinsler arası gen aktarımında ikinci 

büyük engel olan bağlılık (linkage) nedeniyle istenmeyen genlerin de melezlere 

geçmesi sorun olmaktan çıkmaktadır. Klasik bitki ıslahının temelini oluşturan 

varyasyon ve seleksiyon, biyoteknolojik çalışmalarda karşımıza transformasyon ve in 

vitro seleksiyon olarak çıkmaktadır. In vitro seleksiyonlar, tüm bitki yerine hücre 

seçimine olanak sağlamakta; bu ise tarlada binlerce bitki yerine, petri kutularında hücre 

düzeyinde çalışmak anlamına gelmektedir. In vitro koşullarda seleksiyonun herhangi 

bir zamvea yapılabilmesi nedeniyle, bitkinin gelişme dönemlerine bağlı kalınmaması da 

önemli bir olanak sağlamaktadır. Bu nedenle gelecekte yeni bitki çeşitlerinin 

geliştirilmesinde biyoteknolojik yöntemlerden önemli ölçüde yararlanılması 

gerekmektedir (Özgen vd. 2005). 

Arpa gibi ekonomik yönden önemi olan bitkilere bu ileri biyoteknoloji tekniklerinin 

uygulanabilmesi ve başarının sağlanabilmesi için ilk adım doku kültürüdür. Bitki doku 

kültürü, bitki hücre ve dokularının in vitro koşullarda yönlendirilimesidir. Yeni çeşit 

geliştirmek ve mevcut çeşitlerde genetik varyabilite oluşturmak doku kültürünün esas 

amaçlarındır 

Doku kültürü çalışmalarının başlangıcı hücresel teorilere dayanmaktadır. Bu teorilere 

göre; hücre kendi kendine çoğalabilir ve totipotenttir.  Bu sayede, elit bitki çeşitleri 
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klon olarak çoğaltılabilir, tehlike altındaki bitkiler korunabilir, meristem kültürü ile 

virüssüz bitkiler elde edilebilir, bitkisel gen kaynakları saklanabilir. Bütün bu uygulama 

alanlarının yanında, doku kültürü transgenik bitki üretimi içinde vazgeçilmez bir 

araçtır. 

Doku kültürü için çeşitli araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan, White (1934) (W), 

Murashige ve Skoog (1962) (MS), Morel ve Müller (1964) (MM), Halperin ve 

Watherell (1965) (HW), Linsmaier ve Skoog (1965) (LS), Nitsch ve Nitsch (1965) 

(NN), Gamborg vd.  (1968) (B5), Schenk ve Hildebrvet (1972) (SH), Chu vd.  (1975) 

(N6), Lloyd ve McCown (1981) (WPM) gibi araştırmacıların geliştirildiği bazı besin 

ortamları mevcuttur. Bu besin ortamlarından en çok kullanılan temel ortamlar, MS 

besin ortamı ve B5 besin ortamıdır. Bitki rejenerasyonunda kullanılan besin ortamları 

bitki büyümesi için gerekli olan makro ve mikro elementleri içermektedir. Bu ortamlara 

enerji kaynağı olarak şeker ve katılaştırıcı olarak agar ilave edilerek karıştırılır. 

Bitki doku kültüründe, embriyo kültürü ve kallus kültürü yaygın olarak kullanılan 

kültür tipleridir. 

Embriyo kültürü, olgunlaşmamış ovül veya tohumlardan izole edilen embriyoların in 

vitro koşullarda kültüre alınmasıdır. Bu teknik tohumların dormant, inatçı veya 

gelişmenin erken aşamasında yok olduğu türlerde direkt rejenerasyon için çok uygun 

bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Embriyo kültürü, çimleneme yeteneği olmayan 

tohumlar oluşturan türler arası melezlerden, hibrit elde edilmesine de imkân sağlar. 

Bitki ıslahı programlarında, embriyo kültürü, hibrit üretimini garanti etmek için 

tozlanma ve döllenmenin in vitro kontrolü ile birlikte yürütülür. 

İki tip embriyo kültürü vardır. Bunlardan birincisi olgun embriyo kültürüdür. Bu kültür 

son derece kolay ve pratik bir yöntemdir ayrıca basit bir kültür ortamı ile başarılı sonuç 

alınmaktadır. Böylece embriyonik büyümeyi incelemek ve büyüme dönemlerini 

belirlemek mümkündür. Diğeri embriyo kültürü tipi ise; olgunlaşmamış erken bölünme 

fazındaki proembriyoların kültürüdür. Bu tip kültür erken embriyo dönemlerinden 
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itibaren embriyoların besin ihtiyaçlarının ortaya konulmasını ve farklılaşmasını 

sağlamaktadır. Embriyonun izolasyonu oldukça zor bir iştir bu nedenle güç olan bir 

kültür yöntemidir. 

Doku kültürü çalışmalarının başlarında, olgunlaşmamış embriyoların diğer eksplant 

tiplerine göre bitki rejenerasyonu bakımından daha yüksek potansiyeli olduğu için 

olgunlaşmamış embriyo kültürü yaygın olarak kullanılmıştır (Huang ve Wei 2004). 

Ancak, olgunlaşmamış embriyoların elde edilmelerindeki sınırlamalar yani yılın sadece 

belirli bir zamanı elde edilmeleri bu eksplantın kullanımını güçleştirmektedir. Bu 

nedenle, yılın her döneminde elde edilmesi mümkün olan ve depolanmasında herhangi 

bir zorluk olmayan olgunlaşmış embriyoların kullanılmasına ilişkin araştırmalara 

ağırlık verilmiş ve son yıllarda geliştirilen endosperm destekli olgun embriyo kültürü 

tekniklerinin kullanılmasına da başlanılmıştır (Bartók ve Sagi 1990, Özgen vd.  1996, 

Özgen vd.  1998). 

Bitki biyoteknolojisi için önem taşıyan kallus dokularının elde edilmesinde kallus 

kültürü yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle in vitro şartlarda rejenerasyon oranı 

düşük olan tahıllar gibi monokotiledon bitkilerde rejeneratif bitkilerin elde edilmesinde 

bu kültür çok önemlidir. 

Kallus, dokular ve hücreler yaralveığı zaman gelişen düzensiz bir hücreler 

topluluğudur. Kallus kültürü ise bitki parçalarının uygun besin ortamlarında kallus 

oluşturmasıdır. Bu kültür birçok in vitro kültürü için çok kullanışlıdır. Kallus üretimi 

genellikle organogeneze öncülük eder fakat kallus organ oluşturmaya bir kez başlarsa 

dokudan organ meydana gelmeye başladığı vea kallus oluşumu durur. Bitki büyüme 

düzenleyiciler ile kallus sürekli olarak çoğaltılabilir ve daha sonra da organ veya 

somatik embriyo oluşumuna yönlendirilebilir. 

Kallus kültüründen elde edilen varyasyonlardan çeşitli şekillerde yararlanılmaktadır. 

Kallus kültüründen elde edilen bitkiler arasında, morfolojik, ploidi düzeyi, kromozom 

sayısı, verim ve enzimatik ürünler yönünden varyasyonlar birçok araştırıcı tarafından 

belirtilmiştir (Groose vd. 2004). Bu tür genetik varyasyonlar uzun süreli kültürlerde, 
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kültürün yaşı ilerledikçe artar (Oono 1981). 

Kültüre alınan bitki dokularının gelişimsel programını manipüle etmek için bitki 

büyüme düzenleyicilerine veya hormonlara ihtiyaç duyulur. Doku kültürü için en 

önemli büyüme düzenleyicileri oksinler, sitokininler ve giberellinlerdir. Hem doğal ve 

hem de sentetik oksinler ve sitokininler doku kültürlerinde yaygın olarak kullanılır. 

Doğal oksinler; IAA (Indoleacetic acid), 4-CPA (4-chloro-indole asetik asit) ve fenil 

asetik asittir. Sentetik oksinler ise NAA (Naphtalaneacatic acid), BNOA (3-

naphthoxyasetic acid), IBA (Indolebutyric acid), 3-CPA (3- 

chlorophenoxypropionamide), 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid), picloram (4-

amino- 3,5,6-trichoropicolinic acid), 2,4,5-T (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid) ve 

2,4,5-TP (2- 2,4,5-trichlorophenoxy propionic acid) vb.’den oluşurlar. Sitokininler 

hücre bölünmesini ve sürgün bölünmesini teşvik eder. Oksin benzeri bir bileşik olan 

TDZ (thidiazuron) ise, birçok türde bitki rejenerasyonunun başarı oranını artırmıştır. En 

yaygın olarak kullanılan sitokininler BAP (benzilaminopürin), zeatin ve kinetindir. 

Doku kültürü uygulamalarında sıklıkla sentetik oksinlerden, özellikle de 2,4-D 

kullanılmaktadır. 2,4-D büyüme düzenleyicisi olarak düşük konsantrasyonlarda 

kullanılır. 2,4-D doku kültüründe hücre gelişimi, hücre bölünmesi ve köklendirme 

amacıyla kullanılmaktadır. Açık formülü C8H6Cl2O3, moleküler ağırlığı 221,04 gr 

Mol"
1
, erime noktası 140,5 °C (413,5 K), kaynama noktası 160 °C (0,4 mm Hg), su 

içerisindeki çözünürlüğü 25 °C’ de 900 mg/T dir. Yapılmış olan çeşitli çalışmalarda 

2,4-D’nin kanserojen etkisi ile ilgili farklı açıklamalar vardır. Amerika Birleşik 

Devletleri Çevre Koruma Ajansı yapılan çalışmalar sonucunda 2,4-D’nin insvea kanser 

yapıcı etkisi olduğunu kanıtlanmadığını açıklamıştır. Uluslararası Kanser Araştırma 

Ajansı (IARC) ise 2,4-D’nin içerisindeki kimyasalların insvea kanser yapıcı özellikte 

olduğu ile ilgili çeşitli yayınlar yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 13 bilim 

insanının katıldığı panelde 2,4-D’nin kanserojen etkisi bulunduğu belirtilmiştir (Bond 

vd. 1991). Avrupa Birliği 2,4-D kullanımını belli şartlar çerçevesinde onaylamıştır ama 

insan ve hayvan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte 

Danimarka, Norveç, Kuveyt, Kanada’da 2,4-D’nin kullanımı sınırlandırılmıştır. 
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2,4-D’nin bitki doku kültürü çalışmalarında yaygın olarak yer almasının yanı sıra 

yüksek konsantrasyonlarda; zirai mücadelede için önemli bir herbisittir. 2,4-D yüksek 

dozlarda, süpürge darısında, mısırda, otlaklarda, çeltikte, şeker kamışında, ormanlarda, 

meralarda, çayırlarda, çalılıklarda, tek yıllık ve çok yıllık geniş yapraklı yabani otlara 

karşı mücadelede herbisit olarak. Düşük dozlarda da bitkilerde erkencilik sağlayan bir 

hormon olarak kullanılmaktadır. 

Zirai mücadele yöntemleri içinde yabani otlarla mücadelede çok yaygın olarak 

kullanılan 2,4-D herbisitinin özellikle yüksek dozlarda, rejeneratif bitkilerin 

kromozomlarının yapılarında ya da sayılarında önemli değişikliklere neden olduğu 

bilinmektedir (Ahloowalia 1982, Bai ve Knott 1993). Yüksek dozlarda kullanılan 2,4-

D’nin bitkide, enzim aktivitesi, nükleik asit sentezi, protein sentezi ve hücre bölünmesi 

gibi metabolik olayları etkilemesi sonucu bitki gelişimine olumsuz etkide 

bulunmaktadır. 

Dolezel vd.  (1987), May ve Sink (1995) ile Rakoczy-Trojanowska (2002) tarafından 

yapılan çalışmalarda da, somaklonal varyasyona neden olan önemli faktörlerin başında, 

kallus oluşumu için yaygın olarak kullanılan 2,4-D sentetik oksininin geldiğini 

belirtmişlerdir. Bu nedenle düşük konsantrasyonlarda 2,4-D kullanarak  doku 

kültüründe meydana gelen varyasyonun azaltılabileceği söylenmiştir (Mendoza ve 

Kaepler 2002). Çeşitli konsantrasyonlarda 2,4-D’nin kullanıldığı çalışmalar sonucunda, 

kromatit ve kromozomlarda kırıkların arttığı, yapısal ve sayısal değişikliklerin olduğu 

bilinmektedir (Zeljezic ve Garaj-Vrhovac 2004).  

Bu tezin amacı, bitkilerde kallus oluşturma amacıyla kullanılan sentetik oksinlerden 

olan ve canlıların kalıtsal yapılarında zararlı olduğu belirtilen 2,4-D’nin, olgun 

embriyolarda en yüksek orvea kallus oluşturmayı sağlayan dozlarının rejeneratif 

sürgünlerde kromozomal yapıya olan fiziksel etkilerinin belirlenmesidir.  
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Unrau ve Larter (1952) ve Unrau (1954) tarafından yapılan çalışmalarda, 2,4-D 

herbisitinin arpa ve buğdayın mayotik hücrelerinde kromozom anormalliklerini 

yükseltici etkide bulunduğu, erkencilik ve bitki boyu üzerinde kalıtsal değişiklikler 

oluşturduğu belirlenmiştir. Aynı araştırıcılar bu çalışmalarında, pentaklorofenol ve 2,4-

D herbisitinin hücre bölünmesini azalttığını saptamışlardır. 

Shigenaga ve Larter (1971), hegzaploid tritikale çeşidi olan Rosner (2n = 42 = 

AABBRR) ’da kromozom komplementlerinin 5 satellit, 5 median, 9 submedian ve 2 

subterminal kromozom içerdiğini açığa çıkarmışlardır. Ayrıca diploid bir çavdar olan 

Prolific çeşidiyle Rosner’ın melezlenmesinden F1 melezi    (2n = 28 = ABRR) elde 

edilmiştir. ABRR genom dağılımına sahip melez bitkideki genomlardan sadece R 

genomunun kromozomlarının çift halinde bulunmasından dolayı çavdar kromozomları 

ayrı olarak sınıflandırabilmiştir. 

Schaeffer vd.  (1979), 8 tane buğday çeşidinin olgun embriyolarını üç farklı ortamda 

kültüre almışlar ve kallus oluşumunu gözlemlemişlerdir. Denemede kullveıkları 

ortamlar, 0,5 mg/l NAA, 1 mg/l 2,4-D, 2 mg/l kinetin, 50 ml hindistan cevizi sütü, 250 

mg maya ekstraktı ve inorganik tuzlar içeren Bloydes ortamı, 0,1 mg/l sitokinin, 1 mg/l 

2,4-D, 1 mg/l NAA ve 146 mg/l glutamin ilavesi yapılmış olan MS ortamı ile 5 mg/l 

IAA, 0.1 mg/l kinetin, 1 mg/l NAA ve 146 mg/l glutamin ilavesi yapılmış MS 

ortamlarıdır. Bu ortamlardan sadece, 0,1 mg/l sitokinin, 1 mg/l 2,4-D, 1 mg/l NAA ve 

146 mg/l glutamin ilavesi yapılmış MS ortamının birçok çeşit için uygun olduğu 

belirlenmiştir. 

Shimada ve Yamada (1979), Chinese, Spring ve Salmon buğday çeşitlerinin 

embriyolarını 2 mg/l 2,4-D eklenmiş RM-64 basal ortamında kültüre almışlardır. Bu 

çalışmada, araştırıcılar 14. gün sonunda embriyolardan yeşil noktalar meydana geldiğini 

bulmuşlardır. Buğday embriyolarında 8 ay boyunca yapılan doku kültürü çalışmalarında 

en uygun ortamın 2 mg/l 2,4-D olduğunu bildirmişlerdir. 
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Sears ve Deckard (1982), buğdayın olgunlaşmamış embriyolarından embriyogenik 

kallus oluşumunu ve kallusların rejenerasyon kabiliyetlerini araştırmışlardır. Ele alınan 

29 buğday çeşidinin olgunlaşmamış embriyolarını MS + 1 mg/1 2,4-D içeren ortam 

üzerinde kültüre almışlardır. Elde edilen embriyogenik kalluslar MS + 1 mg/1 2,4-D 

içeren ortam üzerinde kültüre alınarak çoğaltılmıştır. Buğday kallusları MS + 0,1 mg/1 

2,4-D içeren ortam üzerinde kültüre alınarak bitki rejenerasyonu teşvik edilmiştir. 

Kalluslardan rejenere edilen bitkiler bazal MS ortamı üzerinde kültüre alınarak 

rejenerasyon işlemi tamamlanmıştır. Yapılan bu çalışmada 18 buğday genotipi 4 kez alt 

kültüre alındıktan sonra (yaklaşık 90 - 125 gün) kalkışlarda rejenerasyon yeteneği 

belirlenirken, 5 buğday genotipinde ise 240 gün sonra totipotensinin kaybolduğu 

belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, kallus oluşum ve gelişiminin, kalluslardaki 

totipotensinin ve rejenerasyon kabiliyetinin genotipe bağlı olduğu ve uygun genotip 

kullanıldığında ise olgunlaşmamış embriyolardan stabil bir şekilde embriyogenik 

kalluslar elde edilebileceği belirlenmiştir. 

Ozias - Akins ve Vasil (1983), farklı dozlarda 2,4-D’nin (0, 0.4, 1.0, 4.0 ve 8.0 mg/l) 

Gamborg’un B5 ortamında, kallus oluşumu ve gelişimi üzerine etkilerini 

araştırmışlardır. Araştırıcılar 2,4-D miktarındaki artışla birlikte eksplant başına kallus 

yaş ağırlığının ve hücre sayısının arttığını ve 2,4-D’nin 2 mg/1 ve daha yüksek 

miktarlarında düzensiz büyüdüklerini, ancak hücre bölünmesinin arttığını aynı zamvea 

kallus oluşumu ve gelişimi için 2 mg/l 2,4-D miktarının optimum olduğunu 

bildirmişlerdir. Ayrıca sitolojik çalışmalarda aceto-carmine boyası kullanılarak yapılan 

preparatlarla, kromozom sayısında herhangi bir değişme olmadığı (2n=6x=42) 

belirlenmiştir. 

Zhou ve Lee (1983), olgun embriyo kültürü metodu ile Chinese, Spring ve Frederick 

buğday çeşitlerinde 2,4-D ve diğer 12 oksin tipinin, kallus oluşum oranına etkisini 

araştırmışlardır. Bu araştırma sonucunda, kallus oluşum oranının ve uygun oksin tipinin 

genotipe göre değiştiği belirlenmiştir. 

Bajaj (1984), Sıvı azot içerisinde saklanmış buğday ve çeltik anterlerinin ve 

olgunlaşmamış embriyolarınının rejenerasyon kapasitelerini araştırmıştır. Sıvı azot 
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içerisin depo edilen eksplantlar, MS + 0,2 mg/l 2,4-D içeren ortam üzerinde kallus 

gelişimini araştırmak için kültüre alınmıştır. Elde edilen embriyogenik kalluslar 

rejenerasyon için MS + 1 mg/l IAA + 5 mg/l BAP + 500 mg/l kazein hidrolizat içeren 

ortamda kültüre alınmıştır. Araştırma sonucunda, anter ve olgunlaşmamış embriyoların 

sıvı azot içerisinde uzun süre canlılığını koruduğu ve bunlardan da bitkiler elde 

edilebildiği ortaya konulmuştur. 

Goldstein vd.  (1986), yazlık arpaların çiçeklenmesinden 8 gün sonra aldıkları 

olgunlaşmamış embriyoların kallus kültürlerinde 2 farklı tipte kallus gözlenmiştir. 

Yumuşak, sulu kalluslar sınırlı sayıda sürgün oluşturmuş olup, daha sert, kompakt ve 

sarımsı renkte olan kalluslar fazla sayıda sürgün oluşturmuştur. 2,4-D yada Cl3 POP’la 

desteklenmiş olan B5 bazal ortamda, kallusların hem iyi geliştiği hem de iyi sürgün 

oluşturduğu görülmüştür. 1,0 mg L
−1 

2,4-D ya da 5,0 mg L
−1

 Cl3 içeren ortamlarda çok 

sayıda rejenere olan bitkicikler gözlenmiştir. 1,0 mg L
−1

 Cl3 POP içeren ya da oksinsiz 

ortamlarda bitkicikler kök geliştirmiştir. Bu tekniklerin yazlık arpalarda uygulanmasının 

uygun olup olmadığı, 20 farklı genotipte incelenmiştir. 20 genotipin 19’unda kültür 

başlangıcından 4 ay sonra rejenerasyon görülmüştür. Kallus gelişimi ve kallus 

geliştirme kapasitelerinde hatların farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Tanner ve Scott (1986), olgunlaşmamış buğday embriyolarının epiblastlarından 

embriyogenik kallus oluşum frekansını etki eden faktörleri araştırmışlardır. Araştırıcılar 

olgunlaşmamış embriyoları MS ortamına skutellumları yukarı gelecek şekilde 

yerleştirmişlerdir. Epiblastlardan kallus oluşumuna; genotip, embriyonun gelişme 

devresi ve 2,4-D konsantrasyonunun etkili olduğunu, embriyogenik kallus oluşturan 

embriyo sayısının genotiplere göre % 10-72 arasında değiştiğini belirlemişlerdir. 

Embriyogenik kallus oluşumu için 2,4-D’nin 1 μM’dan daha yüksek seviyede olması 

gerektiği belirlenmiştir. 

Chawla ve Wenzel (1987), in vitro koşullarda arpada sürgün rejenerasyonunun 

hormonsuz ya da  düşük 2,4-D konsantrasyonlarını içeren kültür ortamında, IAA ve 

BAP içeren ortamlardan daha yüksek olduğunu rapor etmişlerdir. 
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Lührs ve Lörz (1987), modifiye edilmiş ve 1 g/l kazein hidrolizatla desteklenmiş MS ve 

CC ortamlarında geliştirilen 41 arpa hattında olgunlaşmamış embriyo kullanmışlardır. 

Embriyogenik kallusları teşvik etmek amacıyla 2,4-D, dikamba, pikloram ve 2,4,5-

T’nin uygun olduğu belirlenmiştir. 1 mg/l IAAve 0,05 mg/l zeatin eklenmiş olan CC 

ortamında en yüksek somatik embriyo çimlenmesi elde edilmiştir. En iyi sonuçlar 

Golden Promise çeşidinden alınmıştır. Birbini izleyen 3 yılda tarlada yetişmiş 

materyaller; çevresel faktörlerin somatik embriyogenesisi ve rejenerasyonunu kuvvetli 

şekilde etkilediğini göstermiştir 

Papenfus ve Carman (1987), olgunlaşmamış buğday embriyolarını, 2,4-D ve dikamba 

ilavesi yapılmış MS ortamında, kallus oluşumu, çimlenme ve sürgün oluşturma 

yeteneklerini belirlemek amacıyla, 14 ile 24 günlük embriyoların 2 mg/l dikamba içeren 

MS ortamında, 2 mg/l 2,4-D içeren MS ortamına göre daha fazla kallus oluşturduğunu 

bulmuşlardır. 

Wernicke ve Milkovits (1987)’ün çalışmasında, Triticum timopheevii Zukh’un genç 

yapraklarından alınan 1 mm uzunluğundaki eksplantlar laboratuvar ortamında kültüre 

alınmıştır. Düşük oksin konsantrasyonunda en temeldeki hücreler ve oldukça 

meristemsi eksplantlar kültürde kolayca bölünmüştür fakat oksin yokluğunda kısa 

zamvea bölünmeyi bırakmışlar ve mitoz hücre döngüsünün G1 ve G2’sinde 

kalmışlardır. Çoğu hücrenin G1’de kaldığı meristemin bitişiğindeki bölgede hücre 

bölünmesini tekrar başlatmak için çok yüksek oksin konsantrasyonu kullanılmak 

zorunda kalınmıştır. Toplam yaprak uzunluğunun % 50’sinden daha azına denk gelen 

ve potansiyel olarak oksine duyarlı bölgenin üzerinde, kesip çıkarıldığı zaman oksin 

yokluğundaki bir kısım hücrede çekirdeksel DNA replikasyonu sergileyen doku 

izlenmiştir. Bununla beraber bu hücreler ne oksin varlığında ne de yokluğunda mitoz 

döngüyü tamamlamamışlardır. Bu duyarlılık kaybının hücre döngüsü kontrolündeki bir 

oksin ayrımıyla ilişkili olduğu ileri sürülmüştür. 

Kim ve Kim (1989), hekzaploid buğdayın olgun embriyolarıyla oluşturulan kalluslardan 

hücre süspansiyon kültürleri kurarak tek hücre kültürleri elde etmiş ve bu hücre 

kültürlerinde bitki rejenerasyonunu gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca hücrelerin 10 μM 2,4-
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D içeren MS ortamında kültüre alındıklarında, embriyogenik kallus gelişiminin pozitif 

yönde arttığı belirlenmiştir. Embriyogenik kallusların 10 mg/l gümüş nitrat (AgNO3) 

içeren hormonsuz MS ortamına transfer edildiklerinde, somatik embriyo ve sürgün 

oluşumunun gerçekleştiği bildirilmiştir. 

Lörz (1989), tahıllarda in vitro koşullarda yürütülen bitki rejenerasyon çalışmalarında 

çok hücreli eksplantlarla başarıya ulaşıldığını ve tahıllara alternatif gen aktarım 

yöntemlerinin uygulanabileceğini belirtmiştir. 

Murata (1989), NAA, 2,4-D, ve 2,4,5-T sentetik oksinlerinin mutasyona neden olan 

etkilerini ve laboratuvar ortamındaki bir sitokinini (kinetin) ayırt etmek için kardeş 

kromatit değişimlerini (KKD’ler) bir ekmeklik buğday hücrelerinde analiz etmiştir. 2.0 

mg/1 2,4-D içeren MS ortamında KKD’lerin sayısı hücre başına 15,2 ve DNA pg’si 

başına 0.42 olarak bulunmuştur. 0.5-10,0 mg/1 NAA ya da 2,4-D ile yapılan 

uygulamalarda belirgin bir etkiye rastlanılmamıştır. 2,4,5-T’nin 2.0 mg/1 

konsantrasyonunun çok yüksek derecede KKD artışına neden olduğu belirlenmiştir. 

Kinetinin KKD indüksiyonu üzerinde hiçbir etkisi olmadığı fakat 2,4,5-T tarafından 

oluşturulan KKD’lerin kinetin tarafından bastırılma eğiliminin olduğu saptanmıştır. 

LoSchiavo vd.  (1989), 2,4-D hormonunun bitkilere yüksek dozlarda uygulanmasının, 

sitozin metilasyonunun dikkate değer bir şekilde arttığı belirlenmiştir. 0.5-2 µg/ml 

konsantrasyonlarında uygulanan 2,4-D hormonunun etkisiyle, 5-metilsitozin varlığının 

5 gün içerisinde % 16-40 oranları arasında azaldığı gözlenmiştir. 

Bannikova ve Barabanova (1990), kışlık hegzaploid buğdayın histolojik özelliklerini 

belirlemek amacıyla in vitro koşullarda olgun embriyo kültürüne almışlardır. Kültüre 

alınan olgun embriyolarda bazı değişikliklerin oluştuğunu, olgun embriyoların kültüre 

alımından 2 gün sonra, skutellum bölgesinde mitotik bölünmelerin başladığı ancak 

somatik embriyoların oluşmadığı, bunun yanı sıra bazı koleoptillerin ve ikincil köklerin 

oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca olgun embriyolardan elde edilen kallusların bitki 

rejenerasyon yeteneğinin çok düşük olduğu bulunmuştur. 
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Redway vd.  (1990), 8 buğday çeşidinde embriyogenik kallus elde etmek amacıyla 

olgunlaşmamış embriyolarını, yapraklarını ve anterlerini 12 farklı ortam üzerinde 

kültüre almışlardır. En fazla embriyogenik kallus oluşumu olgunlaşmamış 

embriyolardan elde edilirken, anterlerden ve buğday yapraklarından elde edilen kallus 

oranının düşük olduğu görülmüştür. Olgunlaşmamış embriyolardan kallus oluşumu 

denenen farklı ortamlardan 11 tanesinde, önemli ölçüde embriyogenik buğday kallusları 

elde edilmiştir. Ortam denemesinde en fazla embriyogenik kallus oluşumu 2 mg/l 2,4-D 

içeren MS ortamında gözlenmiştir. Ortamlar üzerinde nodular kompakt kirli beyaz ve 

kompakt beyaz renkte iki tip embriyogenik kallus elde edilmiştir. Kalluslar bitki 

rejenerasyonunu sağlamak amacıyla MS + 1 mg/l IAA + 1 mg/l zeatin içeren ortam 

üzerinde kültüre alınmıştır. Her iki embriyogenik kalluslardan bitki rejenerasyonu 

gözlenmiştir. Bir aylık kalluslar rejenerasyon ortamına alındığında yeşil sürgünler elde 

edilmiştir fakat anterlerden elde edilen kalluslardan bitki rejenerasyonu diğer 

eksplantlara göre daha az olmuştur. Kallusların, beş ay kadar alt kültüre alındıktan 

sonra, rejenerasyon kapasitesini kaybettiği gözlenmiştir. 

Vasi vd.  (1990), buğdayın olgunlaşmamış embriyolarını 2 mg/l 2,4-D içeren MS ortamı 

üzerinde kültüre almışlar ve elde ettikleri embriyogenik kallusların rejenerasyon 

kabiliyetlerini artırılmasını sağlamak amacıyla farklı hormon konsantrasyonları ve 

kombinasyonları içeren (BAP, Kinetin, zeatin, 2,4-D, IAA) MS ortamı üzerinde kültüre 

almışlardır. En iyi rejenerasyon ortamının 1mg/l zeatin + 1mg/l IAA içeren MS ortamı 

olduğunu belirlemişlerdir. 

Ziauddin ve Kasha (1990), 2 mg/l ve daha yüksek konsantrasyonlardaki 2,4-D’nin 

meydana getirdiği kromozomal anormallikler, poliploid mitoz yüzdesinin artması 

şeklinde görülmüştür. NAA varlığında kromozomlarda yapısal değişikliğe rastlanmıştır. 

En iyi embriyogenik kallus üretimi (0,1 ve 1 mg/l 2.4-D)  en az genetik varyasyon 

gösteren kültürlerde elde edilmiştir. Farklı konsantrasyon ve oksinlerde rejenerasyon 

potansiyelinin azalması aynı olup, zamanla ilişkili olarak değiştiği belirtilmiştir. 

Bregitzer vd. (1991), yulafta somatik embriyolardan kallus oluşturarak, çok sayıda bitki 

rejenerasyonu sağlveığını, yulaftan elde edilen embriyogenik kırılıcı kalluslardan olusan 
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süspansiyon kültüründen iriliklerine bağlı olarak alınan kallusları vortekse tabi tutarak 

somatik embriyolar oluşturulduğunu, iriliğini 300-380 mm olan kalluslardan en iyi 

somatik embriyolar elde edildiğini, elde edilen bu somatik embriyoların % 55’lik 

kısmından tekrar kallus oluştuğunu; kalanından % 22 oranında fertil bitki 

rejenerasyonunun sağlveığını; araştırmanın sonunda partikül bombardımanıyla 

yapılacak gen aktarımında kırılıcı embriyogenik yulaf kallusundan elde edilen somatik 

embriyoların diğer eksplantlara göre daha uygun olduğunu saptamışlardır. 

Gürel (1992), bu çalışmada, Türkiye orijinli arpa hatları arasındaki çeşitlilik, moleküler 

düzeyde RAPD (Rveom amplified poiymorphic DNA) tekniği ile karşılaştırmalı olarak 

araştırılmıştır. Deneylerde, kontrol materyali olarak kullanılan Zafer-160 arpası ile 24 

yabani arpa hattına ait bitki yapraklarından DNA izole etmiş ve bu DNA örnekleri 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile çoğaltmıştır. PCR’da rastgele seçilmiş 20 

nükleotitlik 2 primer kullanılmıştır. Polimorfizm oranlarının %3-15 arasında değiştiği 

gözlemiştir. Sonuç olarak, 19 arpa hattı ile Zafer - 160 arpa çeşidinden elde edilen 

genoma özgül parmak izlerinin ortaya koyduğu polimorfizmin tohum karışıklıklarının 

önlenmesinde ve genetik haritaların kurulmasındaki potansiyeli rapor edilmiştir. 

Bregitzer (1992), arpanın in vitro koşullarda genetik manipülasyonunu kolaylaştırmak 

ve geliştirmek için 15 adet arpa çeşidinin olgunlaşmamış embriyolarını, kallus oluşumu 

ve bitki rejenerasyonu üzerine genotip ve kültür ortamının etkilerini araştırmak 

amacıyla kültüre almıştır. Kullanılan tüm çeşitler MS, B5 ve CC ortamlarında kültüre 

alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre tüm çeşitler tüm kültür ortamında rejenere 

olabilir; kallus oluşturmuşlardır. Kallus oluşum oranı, kallus gelişme oranı ve bitki 

rejenerasyonu üzerine, genotip, kültür ortamı ve genotip – kültür ortamı 

interaksiyonunun etkili olduğunu belirlemişlerdir.  

Felföldi ve Purnhauser (1992), 44 buğday ve 3 tritikale çeşidinin olgunlaşmamış 

embriyolarını 1 mg/1 2,4-D içeren MS ortamında kültüre alarak kallus oluşum 

kapasitelerini incelemişlerdir. Genotiplere bağlı olarak kallus oluşumunda belirgin bir 

fark gözlenmemiştir. Kalluslar daha sonra bitki büyüme düzenleyicisi içermeyen MS 

ortamı üzerinde kültüre alınarak bitki rejenerasyonu sağlanmıştır. Rejenerasyon 
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yeteneği buğdayda % 1-90 arasında  % 40 ortalamasında iken, tritikale de bu oran % 5-

84 aralığında, ortalama % 38 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca buğdayda embriyogenik 

kallus benzeri kalluslar % 0-39 oranında, ortalama % 4 olarak tritikalede ise % 0-81 

oranında ortalama % 32 olarak tespit edilmiştir. 

Qiao vd.  (1992), tozlanmadan 12-14 gün sonra hegzaploid buğday olgunlaşmamış 

embriyolarını MS + 2 mg/1 2,4-D içeren ortamda kültüre almışlardır. Bu ortam üzerinde 

yüksek kapasitede elde edilen kalluslardan hücre süspansiyonu ve protoplast izolasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen protoplastlar                         MS + l mg/l IAA + 0.5 mg/l 

zeatin içeren rejenerasyon ortamına aktarılmıştır. Protoplastlardan 2 ay içerisinde 

rejenere edilen ve köklendirilen bitkilerin doğal koşullara adaptasyonu sağlanmıştır. 

Wang vd.  (1992), arpada protoplast kültürüyle sayısal ve yapısal kromozom 

varyasyonunu analiz etmiştir. 5 hücre hattında kromozom sayıları farklı değer 

aralıklarında dağılım göstermiştir. 6-7 ay sonunda kültürlerde, embriyogenik 

/morfogenik hücre hatlarının 2n=14 (50%) pik yaptığı görülürken, daha olgun 

embriyogenik olmayan hücre hatlarında aneuploidi ve poliploidi şeklinde kromozom 

varyasyonlarının pik yaptığı görülmüştür. Embriyogenik kültür hatlarında sayısal ve 

yapısal kromozom varyasyonu üzerinde kültür süresinin açık bir etkisinin olduğunu 

görmüşlerdir. Kültürde kalma süresi uzadıkça 2n=14 hücreleri azalmıştır. Aynı zamvea 

protoplast izolasyonu ve kültürün etkisine de bakılmıştır. Protoplastlardan türetilmiş 

kolonilerdeki normal kromozom setlerinin (%12), süspansiyon kaynaklı hücrelerden 

(%4) daha iyi devamlılık sağladığı belirlenmiştir. 

Hang vd.  (1993), in vitro kültüre alınan arpalardaki kromozomal sapmalar bitki 

rejenerasyonunu etkileyebileceğinden yola çıkarak olgunlaşmamış embriyolardan 

geliştirilen kalluslardaki kromozomal sapmaların bitki rejenerasyon frekansına olan 

etkileri çalışılmış olup, 6 çeşitte ilk olarak poliploidi ve aneuploidi şeklinde 

kromozomal varyasyonlar gözlenmiştir. Kültür esnasında meydana gelen kromozomal 

sapmaların bitki rejenerasyonunu düşürdüğü görülmüş ancak sitolojik değişikliğe 

uğramamış kallusların rejenerasyon kapasitesi değişmemiştir. 
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Bregitzer vd.  (1995), 2,4-D’nin kallus rejenerasyonu ve karyotipe olan  etkisinin 

araştırıldığı çalışmada, yüksek konsantrasyonlarda (20.4–27.1 μM/l)  düşük 

konsantrasyonlara (6.8–13.6 μM/l)  göre daha çok yeşil bitkicik elde edilmiştir. 2,4-D 

konsantrasyonuyla normal karyotip arasında pozitif bir ilişki görülmüştür. Aynı zamvea 

fenilasetikasitin arpa kalluslarının rejenerasyonu üzerinde arttırıcı etkisi keşfedilmiştir. 

Bregitzer vd. (1995), in vitro genetik manipülasyonlardaki seçilemeyen ve istenmeyen 

somaklonal varyasyonun bitki ıslahı çalışmalarını engelleyebileceğini söylemişlerdir ve 

bu amaçla doku kültüründe kullveıkları 6 arpa çeşidinden olgunlaşmamış embriyo 

kültürüyle elde edilmiş 30 familyadaki hatların agronomik performanslarını 

belirlemişlerdir. Her familyadan 4 ile 6 arasında R2 bitkisi kültüre alınmadan 

ebeveynleriyle olan fenotipik benzerliklerine bakılarak seçilmiştir. 174 tane R2 hattında 

R5 kuşağına kadar bulk yöntemiyle seleksiyon yapılmıştır. Tekrarlamalı tarla 

denemeleri sonuçları göstermiştir ki bu hatların büyük çoğunluğu doku kültürü boyunca 

değişim göstermiştir ve bu değişimler istenmeyen bir şekilde meydana gelmiştir. 

Çeşitlere bağlı olarak agronomik değişikliklerin farklı derecede ve frekansta olduğunu 

bulmuşlardır. Çeşitlerden elde edilen hatlar önemli bir varyasyon kaynağı oluşturmuştur 

ancak populasyonun dar olmasından dolayı seçimler yapılamamıştır. Bununla birlikte 

doku kültüründeki populasyon genişletilirse elde edilen rejeneratif bitkilerden 

mükemmel bir seleksiyonun yapılabileceğini rapor etmişlerdir. 

Rakoczy-Trojanowska ve Malepszy (1995), çavdarda kendilenmiş hatların 

olgunlaşmamış embriyolarını 3 mg/l 2,4-D içeren MS ortamında kültüre almışlardır. 

Araştırıcılar, F1, F2 ve F3 jenerasyonlarında analizler yapmışlar, embriyogenik kallus 

üretenlerde rejenerasyonun resesif genler tarafından kontrol edildiğini, buna karşın 

embriyogenik kallus üretmeyenlerin dominant genler tarafından idare edildiğini ve hiç 

yanıt vermeyenlerin en az iki genin interaksiyonuyla kontrol edildiğini bildirmişlerdir. 

Bommineni ve Jauhar (1996), 4 makarnalık buğday çeşidinin olgunlaşmamış 

embriyolarından skutellumlarını alarak rejenerasyon çalışması yapmışlardır. Kültür 

ortamına 2 faklı doz sakkaroz ve üç değişik katılaştırıcı kullanmışlardır. Tüm çeşitler, 2 

mg/l 2,4-D, % 3 sakkaroz ve % 0.8 agar içeren ortamda kültürün   2-3. gününde kallus 
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oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından embriyogenik kallusların 3-4 hafta içerisinde 

somatik embriyo oluşturduğu, hormonsuz ortama aktarıldıktan sonra ise rejenerasyon 

görüldüğü bildirilmiştir. 

Özgen vd. (1996), 7 kışlık buğday genotipinin olgun ve olgunlaşmamış embriyolarından 

kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonunun en uygun yöntemini saptamaya çalışmışlardır. 

Bu çalışmada olgunlaşmamış embriyolardan kallus oluşumunun sağlanmasında, 

kendilerinin geliştirdiği embriyo gevşetme yöntemini kullanarak başarılı bir sonuca 

ulaşmışlardır. Embriyoların endospermden tam olarak değilde, hafifçe ayrılarak 

(gevşetilerek) ortama konulmasının çalışmanın en önemli noktası olduğunu 

belirtmişlerdir. Çalışmada, kallus oluşum oranı ile kallusların rejenerasyon kapasitesi 

arasında bir ilişki olmadığı belirtilmiştir. Olgunlaşmış embriyoların düşük kallus 

oluşum frekansına, fakat yüksek rejenerasyon kapasitesine sahip oldukları 

belirlenmiştir. Hızlı, güvenilir ve her zaman bulunabilmesi göz önünde tutulduğunda; 

olgun embriyo kültürünün bu şeklinin, olgunlaşmamış embriyo kültürü için alternatif bir 

yöntem olduğu belirtilmiştir. 

Singh (1996), arpada in vitro koşullarda olgunlaşmamış embriyo kültürüyle elde edilmiş 

kalluslardan 10 tane rejenere olmuş ve 7 tane rejenere olmamış kallus seçilerek 

kromozom sayımları yapılmıştır. Rejenere olan kallus hücrelerinde yapılan 

incelemelerde büyük çoğunluğu diploid (2n = 14) hücreler oluşturmuştur ve az sayıda 

haploid, triploid, tetraploid ve hekzaploid hücreler görülmüştür. Bu değerlerin aksine 

rejenere olmamış kallus hücrelerinde yapılan incelemelerde kromozom sayılarında ve 

yapılarında yüksek orvea değişikliklere rastlanmışlardır ve diploidi, triploidi, tetraploidi 

düzeyinde aneuploidiler baskın olarak görülmüştür. Bu çalışma sonunda, kromozomal 

sapmaların, kültür süresi boyunca meydana geldiğini ve başlangıçta kültüre alınan 

embriyolardan kaynaklanmadığını söylemiştir. Rejenere olmamış kalluslardaki 

kromozom düzensizliklerinin, önceden ortam içeriğinin değiştirilerek 

yönlendirilebilineceğini söylemiştir.  

Viertel ve Hess (1996), Turbo ve Nveu yazlık buğday (Triticum aestivum L.) 

çeşitlerinde 4 ve 10 günlük fide kök uçlarını eksplant olarak kullveıkları araştırmada, 
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indüksiyon ortamında 10 µM 2,4-D ve alt kültürde 5 µM 2,4-D kullanarak modifiye 

edilmiş L3 ortamında Turbo çeşidinin 4 günlük fidelerden alınan kök uçlarının % 

90’ında embriyogenik kallus oluştuğunu, en yüksek bitki rejenerasyonunun 2,4-D 

içermeyen fakat 2,22 µM BAP ve 0,27 µM NAA ilavesi eklenmiş MS ortamında 

sağlveığını, Turbo genotipinde bütün embriyogenik kallusların 4 günlük fıdelerden 

sağlveığını ve bitki rejenerasyonunun sadece embriyogenesis yoluyla gerçekleştiğini, 

Nveu genotipinde de benzer sonuçlar alındığını belirlemişlerdir. 

Özgen vd.  (1997), in vitro koşullarda yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin mikro 

çoğaltımı için yaptıkları çalışmada, Elçi ve Mesa-Sirsa yonca çeşitlerinde çimlendirme 

ile elde edilen fidelerden alınan sapçıklarda, in vitro koşullarda sürgün oluşumunu 

sağladıklarını bildirmişlerdir. Sapçıkların farklı konsantrasyonlarda BAP ve NAA 

içeren MS ortamında büyütüldüğü, sürgün sayısının, Elçi çeşidinde en fazla 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 

ortamlarında olduğu belirtilmiştir. Her iki çeşitte de, ortalama sap uzunluğunun 2 mg/l 

BAP ve 0,2 mg/l NAA içeren kültür ortamında önemli bir şekilde daha fazla elde 

edildiği, kültür ortamına ilave edilen IBA oranının artırılması ile köklenme miktarının 

% 80-90 oranına ulaştığı ve çeşitlerde farklı IBA konsantrasyonlarının her bir sürgünde 

oluşan kök sayısını önemli miktarda etkilediği fakat her bir sürgünde oluşan kök 

uzunluğunda IBA konsantrasyonlarının bir etkisi olmadığı bildirilmiştir. Bununla 

beraber, Elçi çeşidinin her bir kök uzunluğunun Mesa-Sirsa çeşidinden daha fazla 

bulunduğu ve kültür ortamında üretilen sürgünlerde somatik kromozom sayılarının 

değişmediği gözlenmiştir. 

Bered vd. (1998), in vitro ortamda 9 yulaf (Avena sativa L.) çeşidinin rejenerasyon 

yeteneğini belirlemek amacıyla 1-3 mm iriliğindeki olgunlaşmamış embriyoların 4 mg/l 

2,4-D içeren MS ortamına alındığını, ileriki aşamada 2,4-D kontrasyonunun 

azaltıldığını ve bitki rejenerasyon aşamasındayken ortamdan tamamen uzaklaştırıldığını, 

elde edilen kallusların, somatik embriyoid üretiminin, karakterler arası ilişkinin ve 

rejenerasyonun kontrol edildigini, tüm çesitlerde bitki rejenerasyonunun gözlendiğini, 

embriyogenesis ve rejenerasyon aralarında düşük korelasyon saptandığını, yulafta 
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organogenesis ve çimlenme olaylarının sonucunda bitki rejenerasyonunun sağlveığını 

bildirmişlerdir. 

Ivanov vd.  (1998), 5 farklı buğday çeşidinin olgunlaşmamış embriyoları kullanılarak 

MS, 2 mg/l 2,4-D, 20 g/l sakkaroz, 8 g/l agar, pH 5.8 ortamı üzerinde kültüre alarak 

embriyogenik kalluslar elde etmişlerdir. Daha sonra embriyogenik kalluslar bitki 

rejenerasyonunu gerçekleştirmek için MS, 0.1 mg/IAA, 0.5 mg BAP, 20 g/l sakkaroz, 8 

g/l agar pH 5.8 ortamı üzerinde kültüre alınmıştır. Bitki boyu 5-6 cm’ye ulaştığında 

köklendirilmek üzere 4 mg/IAA, 0.1 mg/l kinetin, 146 mg/l L-glutamin, 20 g/l sakkaroz, 

8 g/l agar içeren MS ortamı üzerinde kültüre alınmıştır. Köklenen bitkiler vernalize 

edilmek üzere tüpler içerisinde 2-4°C’de 4-5 hafta muhafaza edilmiştir. R0 rejenerantları 

daha sonra sera koşullarında normal fizyolojik gelişimini tamamlamıştır. Araştırmacılar 

yapmış oldukları çalışmada, R3 ve R4 jenerasyonlarını elde etmişlerdir. 

Özgen vd.  (1998), 12 adet kışlık ekmeklik buğday genotipini irdelemişlerdir. 

Çalışmada, tohumlar 2 saat süre ile steril suda (33°C) bekletilip şişirilmiştir. Kallus 

ortamı için, 8 mg/l 2,4-D, 20 g/l sakkaroz ve 4g/l agar kullanılmıştır. İnkübatörde 

25±1°C sıcaklık ve karanlıkta 11 gün bekletilerek gelişmesi sağlanan kalluslar, bu süre 

sonunda hormonsuz ortamlara aktarılmış ve petriler iklim odasında 3 hafta süre ile 

25±1°C sıcaklık ve 16 saat ışık - 8 saat karanlık fotoperiyot koşullarında bekletilmiştir. 

3 hafta sonunda 1-1,5 cm boyundaki kök uçları kesilerek, a-monobromonaftalinin 

sudaki doymuş eriyiğinde (6ml/l) 4 saat bekletilmiştir. Daha sonra tespit için glasiyal 

asetik asitte, yarım saat oda sıcaklığında tutulmuş ve 1 N HCl asitte 60°C’de 10 dakika 

süre ile hidroliz edilmiştir. Feulgen boya içerisinde bekletilen köklerin uç kısmının 

üzerine bir damla % 45’lik asetik asitten damlatılarak preperat hazırlanmıştır. 

Mikroskopta buğday mitotik kromozom sayıları incelenmiştir. İncelenen 12 adet kışlık 

buğday çeşidinde, T-115 çeşidinin en yüksek kallus frekansına (% 98,3) ve yine en 

yüksek rejenerasyon kapasitesine (% 96,6) sahip olduğu gözlenmiştir. Yapılan sitolojik 

araştırmalar sonucunda ise, söz konusu buğday çeşitlerinin 2n=6x=42 somatik 

kromozoma sahip olduğu gözlenmiştir. 
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Tuberosa vd. (1998), 8 ekmeklik buğday çeşidinde yaptıkları çalışmada; olgunlaşmamış 

embriyo kültüründe, embriyoların besi ortamına yerleştirilirken kalkancığın yukarı 

doğru gelmesi; olgun embriyolarda ise kalkancığın ortamla temas etmesi halinde kallus 

oluşabileceğini belirtmişlerdir. Olgunlaşmamış ve olgun embriyoların bunun aksi 

şekilde yerleştirildiğinde çimlendikleri görülmüştür. Araştırıcılar kallus oluşumunun 10-

14. günde başladığını, çimlenme durumunda ise, 3-4 gün içerisinde koleoptilin çıktığını 

gözlemişlerdir. 

Barro vd. (1999), 8 buğday çeşidinin ve 7 arpa çeşidinin olgunlaşmamış embriyolarını 

ve yapraklarını kullanarak somatik embriyogenesisi ve bitki rejenerasyonunu 

araştırmışlardır. Ekspalnt kaynağı olarak çiçekleri ve olgunlaşmamış embriyoları 

kullanmışlardır. Eksplantları 2 mg/l 2,4-D ve 2 mg/1 pikloramca 5-10 mg/l zeatin içeren 

MS ortamları üzerinde karanlık koşullarda kültüre alarak somatik embriyogenesisi 

teşvik etmişlerdir. Alınan sonuçlara göre pikloram içeren kallus ortamları üzerinde 

somatik embriyo gelişimi 2,4-D içeren kallus ortamlarına göre iki kat daha fazla 

olmuştur. Buğday çiçeklerinden somatik embriyogenesis oluşumu ise (% 92), 

olgunlaşmamış embriyolardan somatik embriyogenesis oluşumundan (% 85) daha fazla 

olmasına rağmen, bitki rejenerasyonu olgunlaşmamış buğday embriyolarından elde 

edilen kalluslardan (% 62) buğday yapraklarına oranla (% 18) daha fazla olmuştur. 

Buğday ve arpa çeşitlerinin rejenerasyon frekansında kullanılan türlerin kışlık ve yazlık 

genotipleri arasında herhangi bir fark bulunmadığı belirlenmiştir.  

Sayar vd. (1999), diploid, tetraploid ve hekzaploid buğday çeşitlerinde endosperm 

destekli olgun embriyo tekniğini kullanarak, tane iriliğinin kallus oluşumuna etkisini 

araştırdıkları çalışmada; buğday çeşitlerine ait tohumları küçük ve büyük olarak ikiye 

ayırmışlardır. Yüzey sterilizasyonu uygulanan bu tohumlarda tamamen steril ortamda 

embriyo endospermden hafifçe ayırılıp 8 mg/l 2,4-D içeren sıvı ortamda kallus oluşumu 

sağlveığı, içinde oksin bulunmayan MS ortamına rejenerasyon için aktarıldığını, tüm 

genotiplerde büyük tanelerin, küçük tanelere göre kallus oluşturma frekansı, kallus net 

ağırlığı, rejenerasyon kapasitesi ve kültür oluşturabilme yeteneğinin önemli derecede 

yüksek değerler gösterdiğini; tohum ağırlığı ile kallus ağırlığı (r = 0,86) ve kallus 

ağırlığı ile rejenerasyon kapasitesi (r = 0,85) arasında önemli bir ilişki olduğunu, büyük 
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taneli buğdaylarda endosperm destekli embriyo tekniği kullanılarak yüksek düzeyde 

rejeneratif kallus oluşumu elde edildiğini, bu nedenle bu tekniğin olgunlaşmamış 

embriyolara alternatif olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir.  

Varshney vd. (1999), buğdayda olgun embriyo kültürü metoduyla, MS ortamına farklı 

dozlarda (0.5, 2.5 ve 5 mg/1) 2,4-D uygulamışlardır. Araştırma sonuçlarına göre 2,5 

mg/1 2,4-D’nin en uygun doz olduğunu belirlemişlerdir. 

Acar (2000)’ın iki ve altı sıralı arpa (Hordeum vulgare L.) çeşit ve hatlarında doğrudan 

gen aktarımına uygun kallus oluşumu ve bitki rejenerasyon potansiyellerinin 

belirlenmesi amacıyla yaptığı çalışmada 12 çeşit ve hattın tohumlarında MS ve B5 

ortamlarında kültür tepkileri elde edilmiştir. Kültür tepkilerinin elde edilmesinde olgun 

ve olgunlaşmamış embriyolar kullanmıştır. Sonuç olarak farklı ortamlardaki kültür 

tepkilerine embriyo tipinin etkisi incelendiğinde B5 ortamında kallus oluşumu 

bakımından olgun ve olgunlaşmamış embriyolar arasında önemli fark olduğu, bitki 

rejenerasyonu ve kültür verimi bakımından bir farklılık olmadığı belirtilmiştir. 

Olgunlaşmış ve olgunlaşmamış embriyo kültürü tepkilerine MS ve B5 ortamlarının 

etkisi incelendiğinde ise kallus oluşumu, bitki rejenerasyonu ve kültür verimi 

bakımından önemli bir fark olmadığı rapor edilmiştir. Bu durum, çalışmaların her iki 

ortamda ve her iki eksplant ile yapılabileceğini göstermiştir. 

Benkirane vd.  (2000), 10 buğday çeşidinin yapraklarından ve buğday koleoptilinden 

somatik embriyogenesis ve bitki rejenerasyonunu araştırmışlardır. Bitki parçalarını 

farklı 2,4-D konsantrasyonu (2,3-11,3 µM) içeren MS ortamları üzerinde kültüre 

almışlardır. Kültüre alma işleminden 4-6 hafta sonra her iki bitki dokusundan da 

embriyogenik ve embriyogenik olmayan kalluslar elde edilmiştir. En fazla 0.5-1 cm 

uzunluğundaki bitki yapraklarından 6 µM 2,4-D içeren MS ortamı üzerinde 

emriyogenik kalluslar elde edilmiştir. Elde edilen embriyogenik kalluslar bitki 

rejenerasyonu için MS + 0,9 µM 2,4-D + 0,5 µM sitokinin içeren ortam üzerinde 

kültüre alınmıştır. Koleoptil segmentlerinden kallus oluşumunun ve bitki rejenerasyon 

oranının yaprak segmentlerine göre daha az olduğu bulunmuştur. Koleoptilin 

büyüklüğünün bitki rejenerasyonunda önemli olduğu bulunmuş ve 1 mm uzunluğundaki 
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koleoptillerden bitki rejenerasyonunun 2-4 mm’lik doku parçalarına oranla daha fazla 

olduğu gözlenmiştir. Kallus oluşumunda 2,4-D konsantrasyonları arasında bir farklılık 

gözlenmezken, bitki rejenerasyonu aşamasında 9 µM 2,4-D içeren ortamlar daha iyi 

sonuç vermiştir. 

Choi vd. (2000), in vitro kültüre alınmış bitkilerde somaklonal varyasyon meydana 

gelebilir. Bu varyasyonlar yapısal değişimler ve kromozom sayılarında meydana gelen 

değişiklikler olmak üzere 2 şekilde olduğunu söylemişlerdir.  Bu iki özellik, aynı yaşta 

olan transgenik ve transgenik olmayan Golden Promise arpa çeşidinden elde edilmiş 

kalluslardan ve kalluslardan rejenere edilmiş bitkiciklerin kök uçlarından alınan 

örneklerle incelenmiştir. Transgenik ve transgenik olmayan bitkiler  karşılaştırıldığında 

ploidi seviyelerinde büyük bir değişiklik olduğunu belirtmişlerdir. 59 transgenik hattan 

sadece 32’si (% 54) normal diploid (2n=2x=14), 27’si (% 46) tetraploid (2n=4x=28) ya 

da tetraploid seviyesinde aneuploidi (2n= 26, 27, 29, 30) görülmüştür. Diploidlerde 

aneuploidi görülmemiştir. İn vitro kültürden sonra rejenere olan bitkilerde görülen 

tetraploidinin % 0-4,3 arasında olduğu saptanmıştır. Diploid bitkilerin normal bir 

morfolojiye sahip olduğu belirtilirken tetraploid bitkilerin morfolojilerinde 

anormallikler görülmüştür. Kromozom sapmaları, 14 gün boyunca kültüre alınan 

olgunlaşmamış embriyoların kalluslarından rastgele seçilen hücrelerle yapılmıştır. 1 

günden 7 güne kadar gelişen transgenik olmayan kalluslardan alınan hücrelerde, 

tetraploid hücre % 2-4 arasında görülürken transgenik hatların tetraploidi düzeyi % 23 

çıkmıştır. Araştırma sonucunda in vitro koşullarda transgenik olmayan bitkilerde 

kromozomal anormallikler olmasına rağmen transgenik bitkilerde bu anormalliklerin 

çok şiddetli bir şekilde olduğunu belirtmişlerdir ve bu anormalliklerin transformasyon 

sırasındaki stresten kaynaklveığını rapor etmişlerdir. 

Choi vd. (2001), çalışmalarında transgenik arpa kallus hücrelerindeki karyotipik 

anormalliklerin (% 78) transgenik olmayan arpa kalluslarından alınan hücrelerdeki 

anormalliklere (% 15) göre çok daha fazla olduğunu söylemişlerdir. Mikroprojektil ile 

transformasyona uğramış 22 kallus hattından sadece 7 tane hatta diploid kromozomların 

oranı göreceli olarak fazla çıkmıştır (% 35-76) ve bu hatlardan sadece 5 tanesi rejenere 

olabilmiştir. Diğer 15 hatta yapılan incelemelerde hücrelerin büyük çoğunluğunda ( % 
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92-100) sitolojik anormallikler kromozom sayısında ve yapısında görülmüştür ve bu 

hatlardan 8 tanesi rejenere olabilmiştir. Kallus dokularının sitolojik durumu ile bu 

dokulardan rejenere olan bitkiler arasında büyük bir korelasyon olduğu bildirilmiştir. 

Delporte vd.  (2001), buğdayda olgun embriyolardan bitki rejenere etmişlerdir. 

Olgunlaşmış, steril edilmiş ve ezilmiş parçaların eksplant olarak kullanıldığı çalışmada, 

eksplantlar 10 µM 2,4-D içeren ortamda kültüre alınmış ve 24 saat içerisinde hücrelerde 

gelişim gözlenmiştir. Bu çalışma sonucunda, eksplantlardan birçok embriyo elde 

edilmiştir. Kallus oluşum oranının ise %90 olduğu rapor edilmiştir. 

Birsin vd.  (2001) tarafından 10 yulaf çeşidi/hattı kullanılan çalışmada, olgun 

embriyolar eksplant kaynağı olarak kullanılarak genotiplerin kallus oluşumu ve 

rejenerasyon yeteneği belirlenmiştir. Kallus oluşumu için büyüme düzenleyici olarak 2 

mg/l 2,4-D, 20 g/l sakaroz, 7 g/l agar ve 4.43 g/l MS içeren katı kültür ortamı 

kullanılmıştır. Bitki rejenerasyonu içinde, 20 g/l sakkaroz, 7 g/l agar ve 4.43 g/l MS 

içeren katı MS ortamı kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, kallus oluşumu %50 ile 

% 95 arasında, kallus ağırlığı 0,8 g ile 1,4 g arasında, rejenerasyon kapasitesi % 69,3 ile 

%93 arasında, kültür etkisi % 38,8 ile % 80,0 arasında, bitki sayısı 1,5 ile 9,3 arasında 

gözlenmiştir. Kallus oluşumu ve rejenerasyon kapasitesinin çeşit ve hatlara göre 

değiştiği, kallus oluşumu ve rejenerasyon kapasitesi arasında önemli bir ilişkinin 

olmadığı, rejenere bitki sayısının doğrudan kallus oluşumuna bağlı olduğu 

belirlenmiştir. 

Bürün vd. (2001), çalışmalarında arpa (Hordeum vulgare L.)’nın olgun embriyolarının 

kültüründe besin ortamı bileşimi ve sterilizasyon yönteminin etkisi üzerinde 

durmuşlardır. Kullanılan besin ortamları içerisinde embriyodan bitkicik gelişimi en 

yüksek Rveolph-Cox ortamında elde edilmiştir (%92,1). Bunu sırasıyla Murashige-

Skoog (MS) (%91,3), 1/2 MS (%87,7) ve B5 (%85,7) ortamları izlemiştir. Araştırılan 

sterilizasyon yöntemlerinden sodyum hipoklorit ile sterilizasyonun, antibiyotik 

solusyonu ile muamele etme ve HgCl2 ile yapılan sterilizasyondan daha etkili olduğu 

bulunmuştur. Ancak, HgCl2’ün embriyodan bitkicik gelişimi üzerine istatistikî 

bakımdan önemli olmayan olumsuz etkisi de rapor edilmiştir. 
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Gonzales vd.  (2001), 12 buğday çeşidinin olgunlaşmamış embriyolarından kallus 

oluşumunu ve kallus yüzdesini araştırmak için, elde ettikleri embriyoları 4 farklı MS 

ortamı üzerinde kültüre almışlar ve farklı karbon kaynakları ile NaCl içeren bu 

ortamların her birine 2 mg/l 2,4-D ilave etmişlerdir. Elde edilen kalluslar hem kompakt 

hem de embriyogenik olduğu gibi bazı kalluslar ise yumuşak ve sulumsu bir görünüşte 

olmuşlardır. Genotiplere bağlı olarak elde edilen kallus oranı % 54-100 arasında 

değişmiştir. Kalluslar rejenerasyon için MS + 2.22 µM BAP + 2.68 µM NAA + 20 g/l 

sakkaroz içeren ortamlar üzerinde kültüre alınmıştır. Genotiplere ve kallus ortamlarına 

bağlı olarak kompakt kalluslardan bitki rejenerasyonu yumuşak kalluslara göre daha 

fazla olmuştur. En iyi kompakt kallus gelişimi 30 g/l maltoz ve 30 g/l sakkaroz + 2 mg/l 

NaCl içeren ortamlar üzerinde gözlenmiş ve bu ortamlar üzerinde elde edilen 

kalluslardan en fazla bitki rejenerasyonunun gerçekleştiği belirlenmiştir. 

He ve Lazzeri (2001), 4 farklı buğday çeşidinin olgunlaşmamış embriyolarını ve bitki 

parçalarını kullanarak in vitro koşullarda embriyogenesis sıklığını ve bitki rejenerasyon 

yeteneğini araştırmışlardır. Embriyogenesisin oluşumu için farklı konsantrasyonlarda 

pikloram ve 2,4-D denenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, olgunlaşmamış buğday 

embriyolarında somatik embriyogenesis oluşumunun 2 mg/l 2,4-D ve 2 mg/l pikloram 

içeren ortamlarda daha fazla olduğu bulunmuştur. Bitki rejenerasyonunun 

olgunlaşmamış embriyolardan elde edilen kalluslardan, yeşil aksamdan elde edilen 

kalluslara göre çok daha iyi sonuç verdiği bulunmuştur. Optimize edilen bu ortam 

üzerinde olgunlaşmamış embriyolardan bitki rejenerasyon oranı % 97-100 oranında 

gözlenirken (2 mg/l pikloram içeren ortam üzerinde) yeşil aksamdan bitki 

rejenerasyonunun ise % 45-85 oranında olduğu (4 mg/l pikloram içeren ortam üzerinde) 

bulunmuştur. Bitki rejenerasyonu için kültüre alınan embriyogenik kalluslarda 5 mg/l 

zeatin + 0,1 mg/l 2,4-D içeren ortam üzerinde bitki rejenerasyon oranında % 20-30 

arasında bir artış gözlenmiştir. 

Özgen vd. (2001), 4 kışlık buğday genotipinde embriyo kültürü çalışmalarında 

sitoplâzma etkisini incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlardan, doku kültürü için kallus 

oluşum tepkisi önemli derecede resiprokal farklılıklar göstermiştir ve bu farklılıkların 

sitoplazmik etki ile olabileceğini ileri sürdürmüşlerdir. Genel olarak sitoplâzmanın 



36 
 

kallus oluşumuna ve bitki rejenerasyonuna olumlu etki yaptığını, sitoplâzmanın 

etkisinin genotipe bağlı olduğunu belirtmişlerdir. 

Popelka ve Altpeter (2001), kendilenmiş üç çavd. ar hattının olgunlaşmamış 

embriyolarını MS ortamında karbonhidrat ve oksin kaynaklarının çeşitli 

konsantrasyonlarında kültüre almışlardır. Araştırmacılar kallus oluşumu üzerine 

karbonhidrat kaynaklarının etkili olmadığını, 2,4-D içeren ortamın dikamba ve 

pikloram içeren ortamdan daha önemli olduğunu bildirmişlerdir. Eksplant kaynağı 

olarak endosperm destekli olgun embriyo kullanılması durumunda, kültürden önce 

yüksek dozda uygulanan 2,4-D gibi bitki büyüme düzenleyicilerinin somaklonal 

varyasyona neden olduğu belirlenmiştir. 

Vikrant ve Rashid (2001), tritikalenin olgun ve olgunlaşmamış embriyolarını MS ve N6 

ortamlarında 2,4-D’nin farklı konsantrasyonlarında (4.5, 9.0, 18.0 ve 22.5 µM) kültüre 

almışlardır. En yüksek kallus oluşumunun MS ortamında 9.0 µM 2,4-D dozunda, buna 

karşın N6 ortamında 18 µM 2,4-D dozunda meydana geldiğini bildirmişlerdir. 

Ateeq vd.  (2002) ise pentaklorofenol, 2,4-D ve bütaklor pestisitlerinin Allium cepa kök 

ucu hücrelerine uygulanmasıyla yüksek orvea kalın kromozom bulmuşlardır. 

Dahlen ve Bregitzer (2002), in vitro koşullarda kültür ortamını geliştirerek yaygın 

olarak yetiştirilen arpa genotiplerinde olgunlaşmamış embriyo kallus kültürüyle yüksek 

rejenerasyon oranı elde etmeye çalışmışlardır. Çalışmada yüksek rejenerasyon 

sağlayabilmek için kültür ortamına demir ve borik asit konsantrasyonlarının modifiyesi 

ile BAP eklenmiştir. Bitki rejenerasyonunun 8 bitki besin elementine olan tepkisi, MS 

konsantrasyonunun KH2PO4, NaMoO4, MnSO4, Kl, CaCl2 ve ZnSO4 için uygun olduğu 

bulunmuştur. H3BO3 konsantrasyonunun (0,75 mM) artırılması ve FeSO4 

konsantrasyonunun (0,05 mM) düşürülmesi bitki rejenerasyonunu artırmıştır. Kültür 

ortamına 0,1 mg/l BAP eklenmesi rejenerasyonda artış sağlamıştır. Çalışma sonunda ele 

edilen verilere göre genotiplerin rejenerasyon değerleri orijinal MS ortamındaki 

verilerle karşılaştırılmıştır ve bitki rejenerasyonu petri başına ortalama 2 yeşil bitkiden 
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29 yeşil bitkiye çıkarılmıştır. Geliştirilmiş kültür ortamına konulan hat ve çeşitlerin 

rejenerasyon değerleri orijinal MS ortamında yüksek rejenere olan Golden Promise 

çeşidinin değerlerini geçtiğini belirlemişlerdir. Bu sonuçlar rejenerasyon oranı düşük 

olan çeşitlerde transformasyonun sınırlanmayacağını göstermiştir. 

Rakoczy-Trojanowska (2002), çavdarda büyüme düzenleyicilerinin somaklonal 

varyasyona ve bu varyasyonların agronomik özelliklere olan etkisini araştırmışlardır. 

Dikamba (2,5 mg/l) ve 2,4-D (3 mg/l) ile desteklenmiş ortamlarda kültüre alınan çavdar 

embriyolarından türetilen populasyonların somaklonal varyasyonunu tanımlamış ve bu 

somaklonal hatların agronomik özelliklerini belirlemişlerdir. Dikamba ve 2,4-D 

ortamlarında geliştirilen 40 rejenerant bitkiden (R0 kuşağı) elde edilen tohumlar     (R1 

kuşağı) tekrar yetiştirilerek; bitki boyu, toplam kardeş sayısı, başak uzunluğu, başaktaki 

başakçık sayısı, başaktaki tohum ağırlığı ve 1000 tane ağırlığı ölçülmüştür. 22 R1 

bitkisinin sonuçları varyasyon için kontrol aralığını aşmıştır ve bu sebeple 7 tane 2,4-D 

ortamından elde edilmiş bitki 1 tane de dikamba ortamından elde edilmiş bitki 

seçilmiştir. Seçilen 8 adet bitkideki pozitif değişmenin döllere aktarıldığı kanıtlanmıştır. 

Vikrant ve Rashid (2002), DT-46 tritikale çeşidinin olgunlaşmış ve olgunlaşmamış 

embriyolarından elde edilen kalluslardan, somatik embriyogenesis oluşumunu 2,4-D 

konsantrasyonu içeren (9-25 pM) MS ortamı ve N6 ortamı üzerinde araştırmışlardır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda, olgunlaşmamış tritikale tanelerinden alınan 

embriyolardan, embriyogenik kallus oluşumunun daha iyi olduğu gözlenmiştir.    2,4-D 

içeren MS ortamı üzerinde kültüre alınan yaprak segmentlerinden kallus oluşumu 

bulunamamış, aksine sürgün gelişimi gözlenmiştir. N6 ortamı üzerinde somatik 

embriyogenesis oluşumunun MS ortamına göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. 2,4-D 

içermeyen MS ortamı üzerinde embriyogenik tritikale kalluslarından bitki 

rejenerasyonu gerçekleşmiştir. 

Przetakievvicz vd.  (2003), buğday, arpa ve tritikale üzerinde yaptıkları çalışmada, 

olgunlaşmamış embriyoları MS besiyeri + B5 vitamini + % 3 sakkaroz içeren kültür 

ortamında üç farklı oksin tipinin (2,4-D, dikamba, pikloram) 3 mg/1 dozlarını ve 

kombinasyonlarını (1 mg/1 pikloram + 1 mg/1 2,4-D; 1.5 mg/1 pikloram + 1.5 mg/1 
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dikamba; 1.5 mg/1 pikloram + 1.5 mg/2,4-D; 1.5 mg/1 dikamba + 1.5 mg/1 2,4-D) 

kullanarak kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonu üzerine etkisini araştırmışlardır. 

Çalışmada arpa genotiplerinde en yüksek kallus oluşturma değerini, 2,4-D ya da 

dikamba’nın yalnız başına kültür ortamına uygulanmasıyla elde ediliği belirtilmiştir. 

Ayrıca  uygun oksin tipinin ve dozunun genotipe göre değiştiğini saptamışlardır. 

Marcinska vd.  (2003), buğday x mısır melezleme metodunda haploid embriyodan elde 

edilen kalluslar ve bitki rejenerasyonu üzerinde 2,4-D ve dikamba oksinlerinin 

karşılaştırmalı etkilerini araştırmışlardır. Denemelerde 7 adet kışlık hekzaploid buğday 

(Triticum aestivum) çeşidi kullanılmıştır. Melezleme işlemlerinden sonra oluşan haploid 

embriyolar, kallus gelişimini desteklemek için 2 ya da 4 mg/l 2,4-D veya dikamba 

bulunan MS kültür ortamına aktarılmışlardır. Bütün buğday genotipleri mısır ile 

melezlemeden sonra haploid embriyo oluşturmuşlardır. En yüksek embriyo sayısı %30 

ile Almari çeşidinden alınmıştır. Diğer çeşitlerde bu oran %7,2 ile %17,9 arasında 

değişmiştir. Farklı oksin çeşitleri kullanmak sonuçları etkilemiştir. Izolda çeşidinde 

dikamba ile yapılan uygulamalarda 2,4-D’ye göre iki kat daha fazla haploid embriyo 

elde edilmiştir. Kallus oluşturma ve bitki rejenerasyonu sağlama yüzdesi olarak da 

dikamba oksini, 2,4-D’ye göre daha yüksek sonuç vermiştir. 

Wu vd. (2003), doku kültüründe 45 buğday çeşidinin olgunlaşmamış embriyolarından 

somatik embriyogenesis oluşumunu incelemek için araştırmalar yapmışlardır. Elde 

edilen aseptik embriyolar N6 + 9.05x10
-6

 mol/1 2.4-D + 60 g/l sakkaroz içeren ortam 

üzerinde kültüre alınmıştır. Elde edilen embriyogenik kalluslann bir kısmı N6 + 8.88xl0
-

6
 mol/1 BAP + 1.07x10

-7
 mol/l NAA + 500 mg/1 kazein hidrolizat + 30 g/l sakkaroz 

içeren ortam üzerinde, bir kısmı da N6 + 4.52X10
-6

 mol/1 2,4-D + 30 g/l sakkaroz 

içeren ortam üzerinde bitki rejenerasyonu için kültüre alınmıştır. Yeşilimsi, hızlı gelişen 

kalluslarda organogenesisin daha fazla olduğu gözlenmiştir. Erken dönemde 

rejenerasyon ortamına alınan kalluslarda bitki rejenerasyon oranı daha fazla olmuştur. 

Elde edilen sonuçlara göre, sürgün sayısı ve sürgün boyunun organogenesisle pozitif bir 

korelasyonunun olduğu tespit edilmiştir. 
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Zale vd.  (2003) yaptıkları çalışmada, Tiriticum monococcum, Triticum tauschii ve 

Aegilops speltoides bitkilerine ait 47 farklı buğday çeşidi ile ıslah hatlarında, 

olgunlaşmış embriyolardan kallus oluşumu ve rejenerasyon kapasitesini 

incelemişlerdir. Zak (SWS), Scarlet (HRS), Tara (SWS), Jageer (HRW), UC 1036 

(HRS) ve Kyle durum buğday genotiplerinde Fielder ve Bobwhite kültür çeşitlerine 

göre daha fazla kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonu gözlenmiştir. Kallus oluşumu ile 

kültür arasında 0.42 ve kallus oluşumu ile rejenerasyon kapasitesi arasında 0.39 gibi 

ilişkiler bulunmuştur. 

Birsin ve Özgen (2004), eksplant kaynağı olarak olgunlaşmamış buğday embriyosu, 

endosperm destekli olgun buğday embriyosu ve endospermden tamamen ayrılmış 

buğday embriyosunu kullanmışlardır. Endosperm destekli olgun embriyoyu 8 mg/l 2,4-

D, endospermden tamamen ayrılmış olgun embriyoları ise 2 mg/l 2,4-D içeren MS 

ortamında kültüre almışlardır. En yüksek bitki rejenerasyonunun endosperm destekli 

olgun embriyoda meydana geldiğini bildirmişlerdir. 

Huang ve Wei (2004), Çin’de yetiştirilen 7 mısır hattında (Zea mays  9046,  C8605, 

478, 8112, Mol7, Qi319 ve Su1), kallus potansiyelinin in vitro koşullarda belirlenmesi 

üzerine çalışmışlardır. Kallus oluşum ortamı hazırlanırken, N6 bazal tuzları, B5 

vitaminleri, 2 mg/l glisin, 690 mg/l prolin, 1 g/l kazein hidrolizat, 30 g/l sakkaroz ve 8 

g/l agar kullanılmıştır. Ayrıca, kallus gelişimindeki farklılıkları gözlemlemek amacıyla 

farklı dozlarda 2,4-D (0, 1, 3, 4 ve 5 mg/l) büyüme düzenleyicisi kullanılmıştır. 3 hafta 

boyunca 27°C’de karanlıkta bekletilen mısır embriyolarının, kallus oluşumu ve kallus 

ağırlığı parametreleri belirlenmiştir. Kallus oluşumu % 28,5 ile % 97.6 arasında 

değişirken, en yüksek kallus gelişimi 9046 ve C8605 mısır hatlarında gözlenmiştir. 

Kallus oluşumu için optimal 2,4-D dozu 4 mg/l olarak belirlenmiştir. Ayrıca yüksek 

konsantrasyonlardaki 2,4-D dozlarının (5 mg/l ve üstü), kallus oluşum sayısı ve 

kalitesini önemli ölçüde değiştirmeyeceği ve hatta yüksek konsantrasyonlardaki 2,4-D 

dozlarının somatik mutasyona neden olabileceği vurgulanmıştır. 

Keresa vd. (2004), 8 Hırvatistan kışlık buğday çeşidinin olgunlaşmış ve olgunlaşmamış 

embriyolarından kallus kültürü ve bitki rejenerasyonu kapasitesini incelemişlerdir. 
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Olgunlaşmamış embriyolarda en yüksek orvea rejenerasyon (%57) Zitaraka ve Edita 

(%54) çeşitlerinden elde edilmiştir. Olgunlaşmış embriyolarda en yüksek rejenerasyon 

(%26) Magdalen çeşidinden elde edilmiştir. Kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonu için 

en iyi sonuçların pikloram içeren ortamlardan sağlveığı belirtilmiştir. 

Pellegrineschi vd.  (2004), buğdayda farklı NaCl ve 2,4-D konsantrasyonlarını 

deneyerek kallus teşvikini ve kallusdan bitki rejenerasyonunu araştırmışlardır. Yüksek 

rejenerasyon yeteneğine sahip olan buğday çeşitlerinin olgunlaşmamış embriyoları 

aseptik koşullar altında çıkarılarak 2,5 mg/1 2,4-D + % 2 sakkaroz +     % 0,9 bacto agar 

içeren MS ortamı üzerinde kültüre alınmışlardır. Bir ay sonra oluşan kalluslar farklı 

konsantrasyonlarda NaCl ve 2,4- D içeren sıvı ortam içersinde 20 gün süreyle kültüre 

alındıktan sonra yeniden 2,5 mg/1 2,4- D içeren MS ortamı üzerinde kültüre alınmıştır. 

45 gün sonra embriyogenik kalluslar hormonsuz MS ortamı üzerine alınarak bitki 

rejenerasyonu gerçekleştirilmiştir. Deneme sonucunda buğday genotiplerindeki kallus 

oluşumu ve bitki rejenerasyonu önemli derecede farklı çıkmıştır. En yüksek oranlar ise 

2 mg/1 2,4-D + 2 mg/1 NaCl içeren MS ortamı üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 

Zapata vd.  (2004), arpada çeşitli eksplant kaynaklarını çeşitli ortamlarda kültüre 

almışlardır.  Olgun embriyo kültüründe MS, N6, SH ve J 25-8 ortamlarını 

kullanmışlardır. En iyi sonucu %75,5 kompakt kallus oluşumuyla olgun embriyo 

kültürüne uygulanan ile 2 mg/l 2,4-D içeren J 25-8 ortamından elde edilmiştir. 

Özgen vd.  (2005), melez gücünün, kallus oluşumuna, kallus ağırlığına, rejenerasyon 

kapasitesine, kültür etkisine ve rejenere olabilen bitki sayısına olan etkini belirlemek 

amacıyla, 6 tane kışlık arpa çeşidinden yarım diallel melezleme ile elde edilmiş 15 F1 

melezini in vitro koşullarda olgun embriyo metoduyla 3 mg/l 2,4-D içeren MS 

ortamında kültüre almışlardır. Elde edilen veriler sonucunda bütün bu karakterlerde 

melez gücünün pozitif etkisi olduğunu ve in vitro koşullarda rejenere olan bitkilerin 

mükemmel bir şekilde toprağa aktarılabildiğini rapor etmişlerdir. 

Sağsöz ve Aydın (2006), olgun embriyolardan etkili bir kallus oluşumu ve bitki 

rejenerasyonu sistemi geliştirerek, bazı buğday genotiplerinin doku kültürüne tepkisini 
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araştırmışlardır. Bu amaçla, Kirik, Gerek-79, Sivas 111/33 ve Haymana-79 

genotiplerinin olgun embriyoları kullanılmıştır. Araştırmada 3 oksin tipi (2,4-D, 

dikamba, pikloram), bu oksin tiplerinin 3 farklı dozu (2.5; 3.0; 4.0 mg/1) ve 2 farklı jel 

yapıcı maddenin (phytagel, agar) kallus oluşumuna ve bitki rejenerasyon kapasitesine; 

yine iki farklı rejenerasyon ortamının (Rl: 0.lmg/l 2,4-D + 0.5 mg/1 BAP ve R2: 0.2 

mg/1 2,4-D) bitki rejenerasyon kapasitesine olan etkileri belirlenmiştir. Kallus, 

embriyogenik kallus, somatik embriyo oluşumu ve bitki rejenerasyon kapasitesine; 

genotipin, jel yapıcı maddenin, oksin tipleri ve dozlarının etkileri çok önemli olmuştur. 

En yüksek kallus oluşumu Kirik genotipinde (%92,0), en yüksek bitki rejenerasyon 

kapasitesi ise Sivas 111/33 genotipinde (%78,7) meydana gelmiştir. Tüm genotiplerde 

kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonu phytagel içeren ortamlarda agar içeren ortamlara 

göre daha yüksek olmuştur. Kallus oluşumunda ve bitki rejenerasyon kapasitesinde 

dikambanın, 2,4-D ve pikloramdan daha etkili olduğu saptanmıştır. Rejenerasyon 

ortamının rejenerasyon kapasitesine etkisi çok önemli olmuştur. En yüksek rejenerasyon 

kapasitesi Rl (0.1 mg/1 2,4-D + 0.5 mg/1 BAP) (%76.5) ortamında meydana gelmiştir. 

Ahmet ve Adak (2007), Irak florasında genetik materyal olarak, yetiştiricilik açısından 

önem taşıyan 5 buğday çeşidinde (T. aestivum L. Irak, Temmuz 2, Eliz 66, İba 99 

Müsseccel ve İba 99 Mussaddak) kallus ve rejenere bitkicik potansiyelinin in vitro 

koşullarda belirlenmesi üzerine çalışmışlardır. Kallus oluşumu için 2 mg/l   2,4-D 

içeren katı MS ortamı ve bitki rejenerasyonu için 20 g/l sakaroz, 7 g/l agar ve 4.43 g/l 

MS içeren katı MS ortamı kullanılmıştır. Çalışmada; kallus oluşumu, kallus ağırlığı, 

rejenerasyon kapasitesi, kültür etkisi ve rejeneratif bitki sayısı parametreleri 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kallus oluşumu % 88.75 (Eliz 66) ile % 

98.75 (İba 99 Musaddak) arasında, kallus ağırlığı 0.7025g (Temmuz 2) ile 7.2179g 

(Eliz 66) arasında, kültür etkisi % 77.50 (Eliz 66) ile %97.50 (İba 99 Musaddak) 

arasında, rejenerasyon kapasitesi % 86.75 (Eliz 66) ile %98.75 (İba 99 Musaddak) 

arasında, bitki sayısı ise 3.50 (İba 99 Musaddak) ile 16.26 (Temmuz 2) arasında 

belirlenmiştir. Kallus ağırlığının yüksek olması bitki sayısını artırmıştır. Artan kallus 

ağırlığı, rejenerasyon yeteneğinin yüksek olmasını sağlamıştır. 
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Birsin vd.  (2007), cin mısırın (Zea mays everta Sturt) bazı yerel ve ithal genotiplerini 

irdelemişlerdir. Çalışmada, farklı büyüme düzenleyicileri olarak 2,4-D, BAP ve TDZ 

kullanılmıştır. Tohumların 3 gün süre ile steril suda (33°C) bekletilerek şişmeleri 

sağlanmıştır. Kallus ortamı için, 4 mg/l 2,4-D, 30 g/l sakkaroz ve 6 g/l agar 

kullanılmıştır. İnkübatörde 25±1°C sıcaklık ve karanlıkta 2 hafta bekletilerek gelişmesi 

sağlanan kalluslar, bu süre sonunda 2 mg/l 2,4-D + 0.2 mg/l BAP,              2 mg/l 2,4-D 

+ 0.2 mg/l TDZ ve 2 mg/l 2,4-D içeren ortamlara 3 gruba ayrılarak aktarılmış ve iki 

hafta daha inkübatörde tutulmuştur. Bu aşama sonunda gelişen kalluslar sayılarak, 

ağırlıkları belirlenmiştir. Rejenerasyon için, 2 mg/l 2,4-D içeren ortamda geliştirilen 

kalluslar MS0 (2,4-D içermeyen) ortamına, 2,4-D ve 0.2 mg/l BAP ortamında gelişen 

kalluslar 0.5 ve 1 mg/l BAP ortamına ve 2 mg/l 2,4-D +     0.2 mg/l TDZ ortamında 

gelişen kalluslar ise 0.5 ve 1 mg/l TDZ ortamına aktarılmıştır. Petriler iklim odasında 4 

hafta süre ile 25±1°C sıcaklık ve 16 saat ışık - 8 saat karanlık fotoperiyot koşullarında 

bekletilmiştir. Rejenere kallus sayıları belirlenerek, rejenerasyon ve kültür kapasitesi 

değerleri hesaplanmıştır. İthal genotipte rejenerasyon kapasitesi 1 mg/l BAP dozunda 

(% 88.87) elde edilmiştir. Her iki genotipte de BAP dozları ve 0,5 mg/l TDZ’de yüksek 

rejenerasyon kapasitesi oluşurken, 1 mg/l TDZ’de rejenerasyon kapasitesi düşmüştür. 

Yerel çeşitte kallus ağırlığının 2 mg/l 2,4-D içeren petride en yüksek (2.47 g) olduğu 

gözlenmiştir. Araştırma sonucuna göre, cin mısırda en yüksek bitki rejenerasyonu ise, 

0.5 mg/l TDZ ve 1 mg/l BAP dozlarından elde edilmiştir. 

Dağüstü (2007), kışlık buğdaylarda (Triticum aestivum L.) olgunlaşmamış embriyo 

kültüründen en etkili biçimde kallus oluşumu ve bitkicik rejenerasyonunu elde 

edebilmek için, 7 genotipi 2005 yılında ve 17 genotipi 2006 yılında araştırmıştır. 

Tozlanmadan 12-16 gün soma alınan olgunlaşmamış embriyolar içerisinde  1 mg 2,4-D 

bulunan MS besi ortamına skutellum yukarıda olacak şekilde yerleştirilmiştir. Sürgün 

ve bitkicikler 2,4-D içermeyen ortama embriyogenik kallusların aktarılmasıyla elde 

edilmiştir. Genotip rejenerasyon kapasitesi üzerinde önemli bir rol oynamıştır. 

Genotipin kallus oluşum sıklığı, kök oluşum sıklığı, yaprak görünümlü yeşil noktalar 

bulunduran kallus oluşumu ve sürgün rejenerasyon sıklığı üzerinde etkisi oldukça 

önemli bulunmuştur. Genotipe bağlı olmak üzere yüzde kallus oluşumu % 2,4 ile % 100 

arasında değişmiştir. Kallus dokularından 250’den fazla bitkicik eldesi olmuştur. 
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Buğdayın olgunlaşmamış embriyolarından bitkicik rejenerasyonunun uygun genotip 

kullanıldığında pratik ve etkili bir yöntem olduğu gösterilmiştir. 

Özgen vd. . (2007), arpada tohum iriliğinin in vitro koşullarda endosperm destekli olgun 

embriyo kültüründe doku kültürü parametrelerine olan etkileri araştırmışlardır. 

Çalışmalarda kullanılan 3 arpa genotipinde öncelikle tohumlar büyük - küçük olarak 

ayrılmıştır ve bu tohumların kavuzları el ile mekanik olarak ayrıldıktan sonra 

embriyoları hafifçe bistüri yardımıyla yerinden oynatılmış ve kallus oluşumu için 8 mg/l 

2,4-D içeren ortama alınmıştır. Gelişen kalluslar bitki rejenerasyonu için normal MS 

ortamına aktarılmış ve daha sonra rejenere olan bitkicikler köklendirilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar, kallus gelişiminin ve rejenerasyonun büyük tohumlularda daha fazla olduğunu 

göstermiştir. 

Kumar vd.  (2008), üç buğday (Triticum aestivum L.) varyetesinde (HUW 234, HUW 

468 ve HUW 533) mitotik bozukluklar ve kromozomlar üzerine 2,4-diklorofenoksi 

asetik asit ve izoproturon herbisitinin etkisini çalışmışlardır. Önceden ıslatılmış 

tohumlar 50-1200 ppm’lik herbisit ile muamele edilmiştir. Hem 2,4-D hem de 

izoproturonun mitoz üzerine oldukça fazla inhibitör etkisi olduğu ve erken hareket, 

stickiness, kromozom köprüleri, anafaz ve telofazda fragmentler gibi kromozom 

bozukluklarına sebep olduğunu gözlemlemişlerdir. Kromozom anormallikleri her 

herbisit için bireysel veya her ikisinin karışımında en yüksek dozda çok fazla 

gözlenmiştir. İzoproturon daha toksiktir. Bütün varyetelerde en çok kromozom 

anormalliğine rastlanmıştır. Her iki herbisit, doza bağlı mitotik indeks (MI) etkisine ve 

nisbi bozukluk oranına (RAR) neden olmuştur. Parametreler HUW 468 buğday 

varyetesinin kullanılan herbisitlere karşı daha hassas olduğunu göstermiştir. 

Tabur ve Demir (2008), tuz stresi altında çimlendirilen arpa tohumlarının (Hordeum 

vulgare L. var. Bülbül 89) mitotik indeks ve kromozom anormallikleri üzerine 

gibberellik asit (GA3), kinetin (Kin), benziladenin (BA), 24-epibrassinolid (EBR), 

etilen (E) ve poliaminlerin (kadaverin-Kad, putressin-Put, spermidin-Spd, spemin-Spm) 

ikili, üçlü ve dörtlü kombinasyonlarının etkilerini araştırmışlardır. Tuz 

konsantrasyonunun artışına paralel olarak mitotik aktivite önemli ölçüde azalmış ve 
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kromozom anormallik yüzdesi artmıştır. Çalışılan büyüme düzenleyicisi 

kombinasyonlarının büyük bir çoğunluğu yüksek tuz konsantrasyonlarında mitotik 

aktivite üzerinde olumlu bir etki göstermiştir. Ayrıca bu büyüme düzenleyicilerinin 

büyük bir çoğunluğu tüm tuz seviyelerinde kromozom anormallik yüzdesi üzerindeki 

olumsuz etkiyi önemli ölçüde hafifletmiştir. Sonuç olarak, söz konusu bitki büyüme 

düzenleyicisi kombinasyonlarının arpa tohumlarının mitotik indeks ve kromozom 

anormallikleri üzerinde farklı derecelerde etkili oldukları ve bu farkın istatistiksel 

açıdan önemli olduğu tespit edilmiştir. 

Çabuk (2010), Türkiye’de üretimi yapılmakta olan, tescilli 10 mısır çeşidinin  olgun 

embriyolarının bitki materyali olarak kullanıldığı araştırmada, kallus kültürü aracılığıyla 

6 farklı 2,4-D dozunun (0, 2, 4, 6, 8 ve 10 mg/l), mısır çeşitlerinde kallus oluşumuna, 

bitki rejenerasyonuna ve rejenaratif sürgünlerdeki kromozomal yapıya olan etkisini 

araştırmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, farklı dozlarda farklı mısır çeşitlerine 2,4-D 

oksininin uygulanması ile elde edilen kök uçlarının mikroskobik analizi sonucunda, 10 

mg 2,4-D uygulanan 3 mısır çeşidinin kromozom sayılarında değişim gözlenmiştir. 2,4-

D uygulanmasıyla gözlenen mitotik anormalliğin aneuploidi (genomdaki 

kromozomların sayısının değişmesi) olduğu ve kromozom sayısının azalması 

(hipoploidi) şeklinde meydana geldiği belirlemiştir. 

Doğan (2010), makarnalık buğday çeşitlerinden Kunduru 1149 ve Çakmak 79’da in 

vitro koşullarda olgun embriyo kültürü metoduyla, kallus gelişimi ve kallus oluşumunun 

belirlenmesi amacıyla büyüme düzenleyici oksinlerden 2,4-D ve pikloramı farklı 

dozlarda (0, 3, 6, 9, 12 mg/l) uygulamıştır. Elde edilen sonuçlara göre her iki çeşitte de 

en yüksek kallus oluşum yüzdesi ve en yüksek kallus ağırlığının 3 mg/l 2,4-D ve 3mg/l 

pikloram dozlarından elde edildiğini belirtmiştir. Ayrıca bu dozlar için rejeneratif 

sürgünlerden alınan kök uçlarından yapılan sitolojik çalışma sonucu kromozomal 

yapıda herhangi bir değişikliğe rastlanmadığı rapor edilmiştir.   

Han vd. (2011), arpa çeşitlerinde in vitro koşullarda endosperm destekli olgun embriyo 

kültürü metoduyla genotipler arasındaki kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonu 

özelliklerinin farklılıklarını araştırmışlardır. Araştırmada 11 adet genotip ve 9 adet 
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kültür ortamı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek kallus oluşumu 

Golden Promise ve Zaoshu 3 çeşitlerinde, B16M6D kültür ortamından sağlanmıştır. 

Zaoshu 3 çeşidi diğer 8 kültür ortamında da kallus gelişimi bakımından stabilite 

göstermiştir. Bu da Zaoshu 3 çeşidinin in vitro çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu 

çeşidin agronomik özelliklerinin iyi, adaptasyon yeteneğinin de yüksek olduğunu 

gösterdiğini belirtmişlerdir. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1 Materyal 

Araştırmalar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Biyoteknoloji 

Laboratuvar’ında yürütülmüştür. Materyal olarak, ülkemizde tohumluk olarak üretilip 

geniş alanlarda yetiştiriciliği yapılan 2 adet iki sıralı arpa çeşidi kullanılmıştır. 

Kullanılan iki sıralı arpa çeşitleri; T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal 

Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 

bünyesindeki Türkiye Tohum Gen Bankası’ndan temin edilmiştir. 

Çalışmalarda materyal olarak kullanılan iki sıralı arpa çeşitlerine ait özellikler aşağıda 

verilmiştir. 

Bülbül-89: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 1989 yılında tescil 

edilmiştir. 2 sıralı, kılçıklı, uzun başaklı, kavuzlu, beyaz taneli, dar-koyu yeşil yapraklı, 

bitki boyu 90-100 cm olan bir çeşittir. Alternatif gelişme tabiatında olan, yatmaya orta 

dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, orta geççi, başak kırılıcılığı yoktur ve kolay 

harmanlanabilir. Taban ve kıraç alanlarda yetiştiriciliği yapılabilir. Kuru koşullarda 

350-450 kg/da verim potansiyeline sahiptir. Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak 

lekesi hastalıklarına orta dayanıklıdır. 1000 tane ağırlığı 40-42 g, protein oranı % 11-13 

ve biyolojik değeri en yüksek çeşitlerden birisidir (% 87,8). 

Tarm-92: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 1992 yılında tescil 

edilmiştir.  2 sıralı, kılçıklı, uzun başaklı, kavuzlu-beyaz taneli, ince uzun yapraklı, bitki 

boyu 90-100 cm'dir. Alternatif gelişme tabiatındadır ve adaptasyon alanı çok geniştir. 

Yatmaya dayanıklı, mikro element (çinko ve bor) toksisitesine toleranslı, arpa yaprak 

lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına orta dayanıklıdır. Kardeşlenme 

kapasitesi yüksek ve ekim nöbetinde oldukça istikrarlıdır. Orta-erkenci, başak 

sağlamlığı yüksek ve kolay harmanlanabilir bir çeşittir. Kuru koşullarda     350-450 

kg/da verimi vardır. 1000 tane ağırlığı 40-45 g, protein oranı % 10-12 ve biyolojik 

değeri orta (% 74,9) olan bir çeşittir. Türkiye’de en fazla üretimi yapılan arpa çeşitidir. 
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Çalışmada kullanılan deney ekipmanları; 

- Hassas Terazi: Hava akımlarına karşı özel cam paravanlarla korunan hassas 

terazi kullanılmıştır. 

- İnkübatör: Sıcaklığı 100°C’ye kadar ayarlanan inkübatör kullanılmıştır. Ekimi 

yapılmış besiyerlerinde kallus gelişiminin sağlanması için kullanılmıştır. 

- Mikroskop: Olympus marka BX51/BX52 modeline sahip binoküler ışık 

mikroskobu kullanılmıştır. Koordinat cetveli ve immersiyon objektifi olan x4, 

x10, x40, x100 büyütme gücüne sahip binoküler ışık mikroskobu preparatların 

incelenmesi aşamasında kullanılmıştır. 

- Mikropipet: 20, 200 ve 1000 µl arası ayarlanabilen mikropipet ve buna uygun 

sarı ve mavi renkli steril pipet uçları kullanılmıştır. 

- pH metre: Hazırlanacak solüsyonların pH’sını ölçmek ve ayarlamak amacıyla 

kullanılmıştır. Hassas ölçümler yapabilen laboratuvar tipi pH metre 

kullanılmıştır. 

- Karıştırıcı (Vortex): Hızı manual olarak da ayarlanabilen masa tipi karıştırıcı 

kullanılmıştır. Vortex gerekli solüsyonların karıştırılması esnasında 

kullanılmıştır. 

- Steril kabin: Sürgülü cam kapaklı, U.V. lambalı ve hava filtresi olan steril kabin 

kültür ortamlarının hazırlanmasında, ortamlara örnek yerleştirilmesinde ve ortam 

değiştirirken kullanılmıştır. 

3.2  Yöntem 

 

3.2.1     In vitro Yöntemler 

Araştırmada bitki büyüme düzenleyicisi olarak sentetik oksinlerden olan 2,4-D’nin 

farklı dozları kullanılmıştır. Kontrol grubu olarak 0 dozunun alındığı çalışmada,   2,4-D 

için 3, 6, 9, 12 mg/l olmak üzere, 5 farklı dozda incelemeler yapılmıştır. 

Çalışmalarda kullanılan arpa çeşitlerinde, doku kültürü uygulamalarında yaygın olarak 

kullanılan 2,4-D’nin değişik konsantrasyonlarının kallus gelişimi ve rejenerayon 

üzerine olan etkisi karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve bu dozlarda kallus oluşumu, 
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kallus ağırlığı, rejenerasyon oranı ve kültür etkisi değerleri hesaplanmıştır. 

 

3.2.1.1  Kullanılan ekipmanların sterilizasyonu 

In vitro çalışmalarda, çalışılan laboratuvarın ve kullanılan tüm ekipmanların steril 

olması bakteriyel bulaşma olmadan başarılı sonuçlar elde etmede büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle her çalışma öncesinde ekipmanların özelliklerine göre steril 

edilmeleri sağlanmıştır. 

Tohumların yüzey sterilizasyonunda kullanılan jarların ağızları alüminyum kapaklarla 

kapatılarak, içine ortam dökülen ve diğer amaçlarla kullanılan petri kapları ise gruplar 

halinde yüksek ısı derecelerine dayanıklı yanmaz kağıtlara sarılarak fırında 200 °C’de 2 

saat bekletilmiştir. Kaplar, alüminyum ve kağıt koruyucular steril kabin içerisinde 

açıldıktan sonra kullanılmıştır. 

Steril kabin içerisinde kullanılan pens ve bistüri gibi metal ekipmanların steril 

edilmesinde ise %70’lik (v/v) etil alkol ve doğal gaz alevi kullanılmıştır. Embriyoların 

endospermden ayrılmasında kullanılan bistüri ucu gerekli görüldükçe yeni steril uç 

(Surgeon, no: 10) takılarak değiştirilmiştir. 

3.2.1.2 Steril saf su hazırlanması 

Musluk suyunda erimiş halde bulunan minerallerin olması, çalışmalarda kullanılan 

ortam formüllerindeki besin maddelerinin hassas dengesini bozucu yönde etki ederken, 

sudaki klorun da toksik etkide bulunarak kültürün gelişmesini engellemektedir. Bu 

nedenle laboratuvar çalışmalarında suyun kaynatılıp buharının soğutulması ilkesiyle 

çalışan distilasyon cihazı ile elde edilen saf su kullanılmaktadır. 

Çalışmanın ortam hazırlama ve tohumların yüzey sterilizasyonu aşamalarında kullanılan 

saf su, otoklavda 121°C’de 15 psi basınç altında 25 dakika tutularak steril edilmiştir. 
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3.2.1.3 Stok 2,4-D çözeltisinin hazırlanması 

Çalışmada kullanılan sentetik oksin olan 2,4-D için 50 ml’lik 1 mg/ml (1:1) oranında 

stok çözelti hazırlanmıştır.  

1 mg/ml’ik 50 ml 2,4-D stok çözeltisi için 0.05 g 2,4-D tartım kâğıdı üzerinde hassas 

terazide tartılmış sonrasında falcon tüpe alınarak birkaç damla absolute alkol (%96) ve 

birkaç damla 1 N NaOH içerisinde vorteks yardımıyla karıştırılarak çözündürülmüştür. 

Ardından 50 ml’ye kadar saf su ile tamamlanmıştır. Hazırlanan stok çözelti +4 °C’de 

buzdolabında muhafaza edilmiştir. 

3.2.1.4 Besin ortamlarının hazırlanması 

 

Olgunlaşmış embriyolardan kallus gelişiminin sağlanması için hazır MS (Murashige 

and Skoog, 1962), sakkaroz ve agar kullanılarak katı besin ortamları hazırlanmıştır. 

Besin ortamı, formülünde belirtilen organik, inorganik ve diğer maddelerden oluşan, 

bitkilere topraktan karşıladıkları her türlü besin maddesi ve su gereksinimlerini in vitro 

koşullarda sağlayan karışımdır. 

Hazırlanan ortamlara her doz için gerekli miktarda bitki büyüme düzenleyicisi 

eklenmiştir. 

Buna göre 500 ml’lik besin ortamı hazırlamak için; 

- 1000 ml’lik behere 450 ml saf su konulmuş ve içine uygun büyüklükte bir balık 

atılarak manyetik karıştırıcı üzerine yerleştirilmiştir.  

- 2.21 g MS (Duchefa) 

- 10 g sukroz (Sigma) tartılarak, su içerisine ilave edilmiş ve manyetik karıştırıcı 

ile tamamen erimeleri sağlanmıştır. 

- Farklı 2,4-D dozları olarak 0, 3, 6, 9, 12 mg/l’lik yaygın olarak kullanılan 
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yoğunluklar uygulanmıştır. 

- 0 mg/l’lik dozlar için bitki büyüme düzenleyicisi kullanılmamıştır. 

- 3 mg/1 2,4-D içeren besin ortamı hazırlamak için,1 mg/ml’lik hazır stoktan 

mikropipet yardımı ile 1500 µl çekilerek ortama eklenmiştir. 

- 6 mg/1 2,4-D içeren besin ortamı hazırlamak için, 1 mg/ml’lik hazır stoktan 

mikropipet yardımı ile 3000 µl çekilerek ortama eklenmiştir. 

- 9 mg/1 2,4-D içeren besin ortamı hazırlamak için, 1 mg/ml’lik hazır stoktan 

mikropipet yardımı ile 4500 µl çekilerek ortama eklenmiştir. 

- 12 mg/1 2,4-D içeren besin ortamı hazırlamak için, 1 mg/ml’lik hazır stoktan 

mikropipet yardımı ile 6000 µl çekilerek ortama eklenmiştir. 

- Kültür ortamı için gerekli maddelerin behere konulmasından sonra hacim saf su 

ile 500 ml’ye tamamlanmıştır. 

- 1N NaOH ve 1N HC1 kullanılarak ortam pH’sı, kallus gelişimi için en uygun 

değer olan 5.8’e ayarlanmıştır. 

- Ortamı katılaştırmak için 7 g/l agar  1.75 g olacak şekilde tartılıp Schoot şişelere 

konulmuş ve üzerilerine hazırlanan ortamlar 250 ml ölçülerek üzerine 

eklenmiştir. 

- Şişe kapağı sıkılmadan, ortam otoklavda (121 °C, 1.2 psi basınç, 45 dakika) 

steril edilmiştir. 

- Daha sonra biraz soğutularak steril kabindeki önceden steril edilmiş olan 10 

cm’lik petri kaplarına dökülmüştür. 

- Steril kabin içerisindeki ortamlar soğutularak katılaşması sağlanmış ve petrilerin 

kapakları kapatılarak kenarları streç film ile kaplanmıştır. 
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3.2.1.5 Eksplantların yüzey sterilizasyonu 

Eksplant olarak olgun embriyoların kullanıldığı çalışmada öncelikle arpa tohumlarının 

kavuzları mekanik olarak elle soyulmuştur ve ardından yüzey sterilizasyonu steril kabin 

içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

-  Tohumlar kavanozlara konularak (85 tohum/kavanoz) manyetik karıştırıcı 

üzerinde (250 devir/dakika) % 70’1ik (v/v) alkolde 5 dakika süresince 

karıştırılmıştır. 

- Tohumlar üç kez steril distile su ile yıkanmış, yıkama süreleri 30 saniye olarak 

uygulanmıştır. 

- Bunu izleyen aşamada tohumlar %5’lik (v/v) ticari sodyum hipoklorit (Ace, 

Colgate, Palmolive Co.) solüsyonunda, manyetik karıştırıcı üzerinde (300 

devir/dakika) 25 dakika çalkalanmıştır. 

- Tohumlar yedi kez steril saf su ile yıkanarak ortamdan sodyum hipokloritin 

uzaklaşması sağlanmış, yıkama süreleri 1 dakika olarak uygulanmıştır. 

- Daha sonra steril saf su içine alınan tohumlar su banyosunda (33 °C), 2 saat süre 

ile şişirilerek embriyo çıkarma aşamasına hazır hale getirilmiştir (Özgen vd. 

1998). 

 

3.2.1.6  Kallus oluşum ve gelişim aşaması 

Sterilizasyonu tamamlanmış embriyoların, canlılıkları bozulmadan tohumlarından 

ayrılması ve daha önceden hazırlanmış ortamlarına aktarılması büyük önem 

taşımaktadır. 

- Steril ve yumuşamış tohumlarda embriyolar steril kabin içerisinde bistüri ve 

pens yardımıyla endospermlerinden ayrılmıştır. 
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- Embriyolar skutellumları yukarı bakacak şekilde, 2,4-D’li ortamları içeren petri 

kaplarına 10’ar adet yerleştirilmiştir. Çalışma her bir bitki büyüme düzenleyicisi 

dozu için 3 tekrarlı olarak yürütülmüştür. 

- Petriler, kenarları streçlenerek 14 gün süre ile 25 °C’deki inkübatörde (Bélico, 

Shellab) karanlıkta bekletilmiştir. Bu süre boyunca embriyodan gelişen 

sürgünler ve kökler steril kabin içerisinde kesilerek ortamdan uzaklaştırılmıştır. 

- Kallus oluşturan embriyo sayısı belirlenerek “kallus oluşumu” (%) değerinin 

belirlenmesinde kullanılmıştır. 

- 14 günün sonunda oluşan kalluslar, içinde bulundukları petri kaplarıyla birlikte 

tartılarak ağırlıkları kaydedilmiştir. 

- Kalluslar sürgünlerinden ayrılıp rejenerasyon ortamına aktarıldıktan sonra; 

sürgünleri, ortamı ve tartılırken kenarında bulunan streç film tekrar petri 

kaplarının içerisine konularak tartım yapılmıştır ve aradaki fark kallus ağırlığı 

(g) olarak değerlendirilmiştir. 

3.2.1.7 Rejenerasyon aşaması 

Olgunlaşmış embriyolardan elde edilen kalluslardan kök oluşumu ve gelişimi sağlamak 

için rejenerasyon ortamı hazırlanmıştır. 

• 2,4-D uygulanarak elde edilen kalluslardan kök uçlarının oluşturulması 

hormonsuz MS (MS-0) ortamında yapılmıştır. Manyetik karıştırıcıda hazırlanan 

ortama 20 g/l sakkaroz, 7 g/l agar ve 4.43 g/l MS ilave edilerek, pH’sı 5.8’e 

ayarlanarak, 45 dakika 121°C ve 1.1 kg/cm
2
 basınçta otoklavlanarak steril 

edilmiştir. 

• Kültür odasına yerleştirilerek 4 hafta süreyle 16 saatlik fotoperiyotta (1500 Lux) 

ve 25 °C sıcaklıkta bekletilerek rejenere edilmiştir. 

• 4 hafta sonunda genotiplerin “rejenerasyon kapasitesini” belirlemek için 
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petrilerde rejenere olmuş kalluslar sayılmıştır.  

• Bu 4 hafta süresince kalluslarda rejenerasyon olmuştur ancak sitolojik 

çalışmalarda kullanılacak kökler elde edilememiştir. 

• 4 hafta sonunda rejenere olan kalluslar köklenmeleri için MS-0 besin ortamı 

içeren jarlara aktarılmıştır ve 16 saatlik fotoperiyotta (1500 Lux) 25 °C 

sıcaklıktaki kültür odasında köklenmeye teşvik edilmiştir. 

Kalluslardan gelişen kök uçları sitolojik çalışmada kullanılmak üzere gerekli işlemlere 

tabi tutulmuştur. 

3.2.2 Sitolojik Yöntem 

Araştırma materyali olarak kullanılan Bülbül-89 ve Tarm-92 çeşitlerinin embriyo 

kültürüne uygulanan farklı dozlardaki 2,4-D’li kültür ortamlarından elde edilen kök 

uçları sitolojik çalışmalarla incelenmiş ve arpa hatlarındaki kromozom sayılarında 

meydana gelen değişiklikler belirlenmiştir. 

3.2.2.1 Prefiksasyon 

Elde edilen kök uçlarına uygulanan ilk işlem prefiksasyondur. Bu ilk işlemin amacı 

kromozomları incelenebilecek düzeyde tutmaktır. Bu işlem ile iğ ipliklerinin oluşumu 

durdurulur, kromozomların kısalması ve düzelmesi ayrıca kromozomların güvenilir bir 

şekilde sayılması sağlanır. 

Bu amaçla 1 ml a-monobromonaftalinin, 100 ml etanolde çözündürülmesi ile hazırlanan 

stok çözeltiden, yine 1 ml alınarak 250 ml saf su içerisinde çözündürülmüştür. Kök 

uçları bu çözelti içerisinde +4°C’de buzdolabında 4 saat süre ile bekletilmiştir. 
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3.2.2.2 Fiksasyon aşaması 

Tespit çözeltisinin hazırlanması aşamasıdır. Özellikle kromozomların canlının hayattaki 

durumuna mümkün olduğu kadar yakın bir durumda tespiti önemlidir. Öldürücü tespit 

edici bir sıvının etkisi öncelikle, öldürme işlemini hızlı bir şekilde yapmasına bağlıdır. 

Böylece, ani bir şekilde hücreler mümkün olduğu kadar hayattaki durumu bozulmadan 

tespit edilebilir. Tespit sıvısının, hücreler üzerinde hızlı bir sertleştirme etkisinin olması 

ve bunun yanı sıra sıvının dokulara mümkün olduğunca hızlı girmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla, buzdolabında a-monobromonaftalin çözeltisinde 4 saat bekletilen kök 

örnekleri musluk suyu altında yıkanır daha sonra 2 defa saf su ile yıkandıktan sonra 

kökler %99’luk glasiyel asetik asitte (CH3-COOH) 30 dakika bekletilir. 

 

3.2.2.3 Hidroliz aşaması 

Hidroliz, dokuların hücrelerini birbirinden ayırıp, daha iyi gözlenebilmesi bakımından 

önemlidir. Özellikle bitki dokularının feulgen ile boyanmadan önce hidroliz yapılması 

gerekir. Hidroliz için zaman, sıcaklık derecesi, hidrolizde kullanılan HCI’in 

konsantrasyonu önemlidir. 

Bu aşamada, örneklerden glasiyel asetik asit mikropipet yardımıyla uzaklaştırılır ve 2 

kez 5’er dakika saf su ile yıkanır. Yıkamadan sonra kök uçları 1 N HCl’de   60 °C
’
lik 

sıcak su banyosunda 10 dakika bekletilir. Bu işlemin ardından örnekler saf su ile 5 

dakika yıkanır. 

3.2.2.4 Boyama aşaması 

Kök uçları oda sıcaklığında 2 saat feulgen boyada bekletilip, daha sonra tüm gece 

feulgen boya içerisinde +4°C
’
de buzdolabında bekletilmiştir. Feulgen, örnek HCl ile 

hidroliz edildikten sonra kullanılır. Feulgenin yapılışında kullanılan fuksin bazik 
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çözeltisi kromatini seçici olarak boyar. Feulgenin boyamadaki etkisi aldehit 

reaksiyonuna bağlıdır. 

Boyanmış kök ucu örneklerinden preparatlar hazırlanarak aceto-carmine boya ile 

mitotik metafaz döneminde mikroskopta inceleme yapılmıştır. 

3.2.2.4.1 Feulgen boyasının hazırlanması 

Feulgen boyasının hazırlanması için 1 g kristal halinde fuksin bazik tartılır ve küçük bir 

havanda ezilir. 500 ml’lik bir erlenmayerin içine ezilmiş olan bazik fuksin dikkatlice 

etrafına bulaştırılmadan konur. Bir başka erlenmayerde 200 ml’lik damıtık su kaynatılır. 

Toz halindeki bazik fuksin üzerine bu kaynamış su yavaş yavaş ilave edilir ve 50°C’ye 

soğuyuncaya kadar karıştırılır. 20 ml’lik 1 N HC1 ilave edilir. Filtre kağıdı (Whatmann 

No:l) ile süzülür. 2 g potasyum metabisülfıt (K2S2O5) ilave edilir. Boya, ağzı iyice 

kapatılmış bir şişeye koyup karanlık bir dolapta bir gece bekletilir. Böylece vişne 

çürüğü rengindeki boya açık çay rengi olur. Daha sonra hazırlanan boya etrafı 

alüminyum folyo ile sarılmış cam şişe içerisinde 4°C’de buzdolabında saklanır. 

3.2.2.4.2 Aceto-carmine boyasının hazırlanması 

 

Aceto carmine boyasının hazırlanması için, % 45’lik 45 ml asetik asit, bir kapta bulunan 

55 ml distile su içine konur ve daha sonra başka bir kapta kaynayan sıcak su içine bu 

kap yerleştirilir ve 10 dakika daha kaynatmaya devam edilir. Isınan %45’lik asetik asit 

içine, tartılan 1 g carmine boya yavaş yavaş ve karıştırılarak eklenir, 10 dakika daha 

karıştırılarak ısıtılır. Daha sonra hızlı bir şekilde soğutmak için, içine balık konmuş olan 

solüsyon kabı, soğuk su dolu bir kaba yerleştirilir ve karıştırıcıda, içine termometre 

konup, oda sıcaklığına gelinceye kadar karıştırılır. Filtre edilip koyu renkli 100 ml’lik 

kapaklı kaba konarak buzdolabında saklanır. 

 

3.2.2.5 Preparatların hazırlanması ve mikroskopta incelenmesi 

Buzdolabında feulgen boya içerinden çalışılacak miktardaki kök ucu pens yardımıyla 
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alınır ve içerisinde saf su bulunan petriye koyulur. Kök ucu su içersinde yaklaşık 10 

dakika bekletildikten sonra pens yardımıyla üzerindeki suyun uzaklaştırılması için filtre 

kâğıdı üzerine alınır, ardından lama aktarılır. Mikropipet yardımıyla 20 µl aceto-

carmine çekilir ve lam üzerindeki örneğin üzerine bırakılır. Pipetaj yapılarak örneğin 

boyayı absorbe etmesi sağlanır. Daha sonra örneğin uç kısmındaki daha koyu boyanmış 

kısa bölge (kök ucu) bistüri yardımıyla kesilir ve diğer kısım uzaklaştırılır. Bir süre 

daha kök ucu aceto-carmine’de bekletilir. Ardından bistüri yardımıyla kök ucu ufak 

parçalara ayrılır. 45°’lik açı ile lamel lamın üzerine kapatılır, hava kabarcığı önlenir. 

Üzerine filtre kâğıdı ile sıkıca bastırılarak, mikroskopta gözlenmesi istenmeyen 3 

boyutlu görüntü giderilir ve hücrelerin parçalanıp, kromozomların birbirinden ayrılması 

için kurşun kalemin tersiyle örneklerin (filtre kağıdının üzerinden) üzerine vurularak 

preparat ezilir.  Hazırlanan preparat öncelikle 10x’lik küçük büyütmede daha sonra 

sırasıyla, 20x, 40x’lik büyütmelerde incelenir. En son olarak 100x’lik büyütmede, 

immersiyon objektifinde, immersiyon yağı yardımıyla incelenir.  

3.3 Verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi 

Denemeler tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulmuş olup, her uygulama, 

içerisinde 10 adet eksplantın bulunduğu 3 tekerrürlü olarak 10 cm’lik petri kutularından 

oluşmuştur. 

In vitro çalışmalarda kallus oluşumu (%), kallus ağırlığı (g), rejenerasyon kapasitesi (%) 

ve kültür etkisi parametreleri incelenmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi 

MSTAT-C ve SPSS-20 programlarıyla karşılaştırılmalı olarak yapılmıştır. Sitolojik 

çalışmalarda ise kök uçlarından elde edilen kromozom sayıları değerlendirilmiştir. 

Kallus oluşumu (%), kültürün 14. gününde her petride kallus oluşturan embriyoların 

sayısının toplam embriyo sayısına oranlanmasıyla elde edilmiştir. Kallus ağırlığı (g), 

kültürün 14. gününde embriyolarda oluşan kallusların tartılmasıyla elde edilmiştir. 

Rejenerasyon kapasitesi (%), rejenere olan kallusların oluşan kallus sayısına 

oranlanmasıyla bulunmuştur. Kültür etkisi de (%), rejenere olan kallusların kültüre 

alınan embriyo sayısına oranıyla elde edilmiştir.  



57 
 

 

4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

Ülkemiz arpa tarımında önemli bir yere sahip olan Bülbül-89 ve Tarm-92 çeşitlerinin 

olgun embriyo kültürüne uygulanan farklı miktardaki 2,4-D (0, 3, 6, 9, 12 mg/l) 

dozlarının doku kültürü parametrelerine olan etkileri ve rejenere olan kalluslardan elde 

edilen kök uçlarından yapılan sitolojik çalışmalar ile 2,4-D’nin, kromozomal yapıya 

olan etkileri incelenmiştir. 

4.1 Bülbül-89 Çeşidinin Farklı 2,4-D Dozlarında In Vitro Parametrelere  Olan 

Tepkisi 

Bülbül-89 çeşidinin olgun embriyolarına uygulanan 5 farklı dozda 2,4-D sentetik 

büyüme düzenleyicisinin “Kallus Oluşturma Oranı”, “Kallus Ağırlığı”, “Rejenerasyon 

Kapasitesi” ve “Kültür Etkinliği” parametreleri incelenmiştir Elde edilen verilere 

varyans analizi yapılmıştır ve Asgari Önem Farkı (AÖF) testi ile değerlendirilmiştir. 

4.1.1 Farklı dozlarda 2,4-D uygulanan Bülbül-89 çeşidinde kallus oluşturma oranı 

Kallus oluşumu, Bülbül-89 çeşidinin olgun embriyolarını beş farklı dozda 2,4-D’li  

ortama yerleştirerek 26 °C de, karanlık şartlarda kültüre alınması ve 14 gün sonra kallus 

oluşturan embriyoların (Şekil 4.1) sayılıp ortama koyulan toplam embriyo sayısına 

oranlamasıyla bulunmuştur. Elde edilen verilerle yapılan varyans analizi sonuçları 

çizelge 4.2’de verilmiştir. Çizelge 4.2’de görüldüğü gibi kallus oluşturma oranı 

bakımından Bülbül-89 çeşidinde 2,4-D dozları arasındaki farklılığın %5 düzeyinde 

önemli çıktığı görülmektedir. Dozlar arasındaki farklılığı belirlemek için yapılan AÖF 

sonuçları da çizelge 4.3’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.3 incelendiğinde, Bülbül-89 çeşidinde; 3, 6, 9, 12 mg/l 2,4-D dozlarında 

kallus oluşturma oranının % 100 olduğu, 2,4-D’nin olmadığı 0 mg/l dozunda ise kallus 

oluşturma oranının % 93,3 olduğu görülmektedir. 2,4-D dozları % 5’e göre 2 farklı grup 

oluşturmuşlardır. 
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Çizelge 4.1 Faklı dozlarda 2,4-D uygulanmış Bülbül-89 çeşidinde kallus oluşturma 

oranı 

 

Tekerrürler 

2,4-D Dozları (mg/l) 

0 3 6 9 12 

a 90 100 100 100 100 

b 90 100 100 100 100 

c 100 100 100 100 100 

Ortalama 93,3 3,3 100 0 100 0 100 0 100 0 

 

Çizelge 4.2 Farklı dozlardaki 2,4-D’nin Bülbül-89 çeşidinde kallus oluşturma oranına 

ilişkin varyans analizi sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
F 

Tekerrür 2 13,333 6,667 1,000 

Dozlar 4 106,667 26,667 4,000
* 

Hata 8 53,333 6,667  

Toplam 14 173,333   

*    p < 0,05 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.3 Farklı 2,4-D dozlarının Bülbül-89 çeşidinde kallus oluşturma oranına ilişkin 

AÖF testi sonuçları  (%) 

Dozlar Ortalama % 5 AÖF 

0 93,3 3,3 B 

3 100 0 A 

6 100 0 A 

9 100 0 A 

12 100 0 A 

%5 AÖF: 4,622 
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Şekil 4.1 Bülbül-89 çeşidinin farklı 2,4-D dozlarında kallus oluşturma oranı 

4.1.2 Farklı dozlarda 2,4-D uygulanan Bülbül-89 çeşidinde kallus ağırlığı 

14 gün sonunda 26 °C’de ve karanlıkta 2,4-D’li ortamlarda geliştirilen kalluslar 

tartılarak ağırlıkları belirlenmiştir. Farklı 2,4-D dozlarındaki tekerrürlere göre kallus 

ağırlıkları çizelge 4.4’de ve elde edilen kallus ağırlıklarına ilişkin varyans analiz tablosu 

çizelge 4.5 verilmiştir. 

Çizelge 4.5 incelendiğinde Bülbül-89 çeşidine uygulanan; 0, 3, 6, 9, 12 mg/l 2,4-D 

dozlarının kallus ağırlığı üzerine olan etkisinin % 1 düzeyinde önemli olduğu 

belirlenmiştir. Dozlar arasındaki farklılığı belirlemek için yapılan AÖF testi sonuçları 

çizelge 4.6’da verilmiştir. 

Çizelge 4.6 incelendiğinde dozlar arasında farklılıkların açık olduğu net bir şekilde 

görülmemektedir. 3 mg/l 2,4-D dozu Bülbül-89 çeşidinde 0,901 g kallus oluşturarak en 
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yüksek kallus ağırlığı değerini vermiştir. Bunu sırasıyla 6 mg/l (0,776 g), 9 mg/l (0,660 

g) ve 12 mg/l (0,604 mg/l) dozları izlemiştir. 2,4-D oksini kullanılmayan 0 mg/l dozu 

ise 0,404 g ile en düşük kallus ağırlığı değeri elde edilmiştir. Çizelge 4.6’ya 

bakıldığında Bülbül-89 çeşidinde, 2,4-D dozları % 5’e göre dört farklı grup 

oluşturmuşlardır. 

Çizelge 4.4 Bülbül-89 çeşidine uygulanan farklı dozlardaki 2,4-D’nin kallus ağırlığına 

etkisi 

Tekerrürler 

2,4-D Dozları (mg/l) 

0 3 6 9 12 

a 0,334 0,841 0,796 0,663 0,598 

b 0,415 0,917 0,733 0,736 0,614 

c 0,462 0,946 0,799 0,581 0,601 

Ortalama 0,404  0,04 0,901  0,03 0,776 0,02 0,660 0,05 0,604 0,01 

 

Çizelge 4.5 Farklı dozlardaki 2,4-D’nin Bülbül-89 çeşidinde kallus ağırlığına ilişkin 

varyans analizi sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
F 

Tekerrür 2 0,004 0,002 0,6201 

Dozlar 4 0,420 0,105 33,2326
** 

Hata 8 0,025 0,003  

Toplam 14 0,449   

**    p < 0,01  düzeyinde önemli 
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Çizelge 4.6 Farklı 2,4-D dozlarının Bülbül-89 çeşidinde kallus ağırlığına olan etkisine 

ilişkin AÖF testi sonuçları  

Dozlar Ortalama % 5 AÖF 

0 0,404  0,04 D 

3 0,901  0,03 A 

6 0,776  0,02 B 

9 0,660 0,05 C 

12 0,604 0,01 C 

% 5 AÖF : 0,1031 

 

 

 

   Şekil 4.2 Bülbül-89 çeşidinde farklı 2,4-D dozlarında elde edilen kallus ağırlıkları 
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Şekil 4.3 Bülbül-89 çeşidinde 14 gün sonunda elde edilen kalluslar 

 

4.1.3  Farklı dozlarda 2,4-D uygulanan Bülbül-89 çeşidinin rejenerasyon kapasitesi 

Hormonsuz kültür ortamlarına alınan kalluslar 26 °C’ de 16 saat karanlık, 8 saat 

aydınlık fotoperiyot ortamına geçirilmişlerdir. Işıklı ortama geçen kalluslardan hızla 

sürgün oluşumu başlamıştır (Şekil 4.3). Işıklı ortama alındıktan 4 hafta sonra rejenere 

olan kallusların ortama konulan toplam kallus sayısına oranlanmasıyla elde edilen 

rejenerasyon kapasitesine ilişkin tekerrürlerin ortalaması çizelge 4.7’de ve varyans 

analizi sonuçları çizelge 4.8’de verilmiştir. 

Çizelge 4.8’de de görüldüğü gibi varyans analizi sonuçlarına göre rejenerasyon 

kapasitesi bakımından Bülbül-89 çeşidine uygulanan 0, 3, 6, 9, 12 mg/l 2,4-D dozları 

arasındaki farklılığın % 5 düzeyinde önemli çıktığı görülmektedir. Dozlar arasındaki 

farklılığı belirlemek için yapılan AÖF testi sonuçları çizelge 4.9’da verilmiştir. 
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Çizelge 4.9 incelendiğinde en yüksek rejenerasyon kapasitesi % 93,3 ile 3 mg/l 2,4-D 

dozundan elde edilmiştir. 12 mg/l 2,4-D dozunda ise rejenerasyon kapasitesi % 46,67 ile 

en düşük değeri vermiştir. 2,4-D dozları % 5’e göre üç gruba ayrılmışlardır. 

Çizelge 4.7 Farklı dozlardaki 2,4-D’nin Bülbül 89 çeşidinin rejenerasyon kapasitesine 

(%) olan etkisi 

 

Tekerrürler 

2,4-D Dozları (mg/l) 

0 3 6 9 12 

a 60 90 70 70 40 

b 60 100 90 60 50 

c 90 90 80 30 50 

Ortalama 74,0 8,00 93,3 3,33 80,0 5,77 55,3 13,48 46,67 3,33 

 

Çizelge 4.8 Farklı dozlardaki 2,4-D’nin Bülbül-89 çeşidinin rejenerasyon kapasitesine 

ilişkin varyans analizi sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
F 

Tekerrür 2 106,133 53,067 0,2873 

Dozlar 4 4.443,733 1110,933 6,0137
* 

Hata 8 14.77,867 184,733  

Toplam 14 6.027,733   

 *   p < 0,05 düzeyinde önemli 

Çizelge 4.9 Farklı 2,4-D dozlarının Bülbül-89 çeşidinin rejenerasyon kapasitesine olan 

etkisine ilişkin AÖF testi sonuçları  (%) 

Dozlar Ortalama % 5 AÖF 

0 74,0 8,00 AB 

3 93,3 3,33 A 

6 80,0 5,77 A 

9 55,3 13,48 BC 

12 46,67 3,33 C 
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% 5 AÖF : 25,59 

 

Şekil 4.4  Bülbül-89 çeşidinde farklı miktarlardaki 2,4-D dozlarının rejenerasyon 

kapasitesine olan etkisi 

4.1.4  Farklı dozlarda 2,4-D uygulanan Bülbül-89 çeşidinde kültür etkinliği 

Kültür etkinliği; rejenere kallus sayısının kültürün başında ortama konulan toplam 

embriyo sayısına oranlamasıyla elde edilmiştir. Kültür etkinliğine ilişkin farklı dozların 

tekerrürlerinin değerleri ve ortalaması çizelge 4.9’da ve varyans analizi sonuçları 

çizelge 4.10’da verilmiştir. 

Çizelge 4.11 incelendiğinde Bülbül-89 çeşidine uygulanan; 0, 3, 6, 9, 12 mg/l 2,4-D 

dozlarının kültür etkinliği üzerine olan etkisinin % 5 düzeyinde önemli olduğu 

belirlenmiştir. Dozlar arasındaki farklılığı belirlemek için yapılan AÖF testi sonuçları  

çizelge 4.12’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.12 incelendiğinde en yüksek kültür etkinliği değerinin % 96,7  ile 3 mg/l 2,4-

D dozundan elde edilmiştir. 12 mg/l 2,4-D dozunda ise kültür etkinliği % 46,7 ile en 

düşük değeri vermiştir. 2,4-D dozları % 5’e göre üç gruba ayrılmışlardır. 

 

Çizelge 4.10 Farklı dozlardaki 2,4-D’nin Bülbül-89 çeşidinde kültür etkinliğine (%) 

olan etkisi 

 

Tekerrürler 

2,4-D Dozları (mg/l) 

0 3 6 9 12 

a 60 90 70 70 40 

b 60 100 90 60 50 

c 90 100 80 30 50 

Ortalama 70,0  10,0  96,67 3,3  80,0 5,8 53,3  12,0 46,7 3,3 

 

Çizelge 4.11 Farklı dozlardaki 2,4-D’nin Bülbül-89 çeşidinin kültür etkinliğine ilişkin 

varyans analizi sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
F 

Tekerrür 2 93,333 46,667 0,2187 

Dozlar 4 4.373,333 1093,333 5,1250
* 

Hata 8 1.706,667 213,333  

Toplam 14 6.173,333   

   *    p < 0,05 düzeyinde önemli 
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Çizelge 4.12 Farklı 2,4-D dozlarının Bülbül-89 çeşidinde kültür etkinliğine olan 

etkisine ilişkin AÖF testi sonuçları   

Dozlar Ortalama % 5 AÖF 

0 70,0  10,0 ABC 

3 96,7 3,3 A 

6 80,0 5,8 AB 

9 53,3 12,0 BC 

12 46,7 3,3 C 

  % 5 AÖF : 27,50 

 

 

 

Şekil 4.5  Bülbül-89 çeşidinde farklı miktarlardaki 2,4-D dozlarının kültür etkinliğine 

olan etkisi (%) 
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Şekil 4.6 Rejenerasyon ortamındaki Bülbül-89 arpa çeşidi 

4.2 Tarm-92 Çeşidinin Farklı 2,4-D Dozlarında In Vitro Parametrelere Olan 

Tepkisi 

Tarm-92 çeşidinin olgun embriyolarına uygulanan 5 farklı dozda 2,4-D sentetik büyüme 

düzenleyicisinin “Kallus Oluşturma Oranı”, “Kallus Ağırlığı”, “Rejenerasyon 

Kapasitesi” ve “Kültür Etkinliği” parametreleri incelenmiştir Elde edilen verilere 

varyans analizi yapılmıştır ve Asgari Önem Farkı (AÖF) testi ile değerlendirilmiştir. 

4.2.1 Farklı dozlarda 2,4-D uygulanan Tarm-92 çeşidinde kallus oluşturma  oranı 

Kallus oluşumu, Tarm-92 çeşidinin olgun embriyolarını beş farklı dozda 2,4-D’li  

ortama yerleştirerek 26 °C de, karanlık şartlarda kültüre alınması ve 14 gün sonra kallus 

oluşturan embriyoların (Şekil 4.8) sayılıp ortama koyulan toplam embriyo sayısına 

oranlamasıyla bulunmuştur. Yapılan çalışmada Tarm-92 çeşidine uygulanan farklı 2,4-
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D dozlarının tekerrürlerinin değerleri ve ortalamaları çizelge 4.13’de, elde edilen 

verilerle yapılan varyans analizi sonuçları ise çizelge 4.14’de verilmiştir. 

Çizelge 4.14’de görüldüğü gibi kallus oluşturma oranı bakımından Tarm-92 çeşidinde 

2,4-D dozları arasındaki farklılığın % 1 düzeyinde önemli çıktığı görülmektedir. Dozlar 

arasındaki farklılığı belirlemek için yapılan AÖF sonuçları da çizelge 4.15’de 

verilmiştir. 

Çizelge 4.15 incelendiğinde Tarm-92 çeşidinde; 3 mg/l 2,4-D dozundan maksimum 

kallus oluşturma oranı (% 100)  elde edilmiştir. 6 ve 9 mg/l 2,4-D dozlarında kallus 

oluşturma oranı % 96,67 ile 3 mg/l dozundan sonra en yüksek ikinci değeri vermiştir. 0 

ve 12 mg/l 2,4-D dozları ise % 83,33 kallus oluşturma oranı ile en düşük değerleri 

vermiştir. Yapılan AÖF testi sonuçlarına göre 2,4-D dozları % 5’e göre 2 farklı grup 

oluşturmuşlardır. 

 

Çizelge 4.13 Farklı dozlarda 2,4-D uygulanmış Tarm-92 çeşidinde kallus oluşturma 

oranı 

 

Tekerrürler 

2,4-D Dozları (mg/l) 

0 3 6 9 12 

a 80 100 90 100 80 

b 80 100 100 100 90 

c 90 100 100 90 80 

Ortalama 83,33 3,3  100 0 96,67 3,3 96,67 3,3 83,33 3,3 
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Çizelge 4.14 Farklı dozlardaki 2,4-D’nin Tarm-92 çeşidinde kallus oluşturma oranına 

ilişkin varyans analizi sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 
Kareler Toplamı Kareler  Ortalaması F 

Tekerrür 2 40,0 20,0 0,71 

Dozlar 4 773,3 193,3 6,82
**

 

Hata 8 226,7 28,3  

Toplam 14 1.040,0   

  **    p < 0,01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.15 Farklı 2,4-D dozlarının Tarm-92 çeşidinde kallus oluşturma oranına ilişkin 

AÖF testi sonuçları  (%) 

Dozlar Ortalama % 5 AÖF 

0 83,33 3,33  B 

3 100 0 A 

6 96,67 3,33 A 

9 96,67 3,33 A 

12 
83,33 3,33 

 
B 

%5 AÖF: 10,02 
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Şekil 4.7 Tarm-92 çeşidinin farklı 2,4-D dozlarında kallus oluşturma oranı 

 

4.2.2 Farklı dozlarda 2,4-D uygulanan Tarm-92 çeşidinde kallus ağırlığı 

Kültüre alındıktan 14 gün sonunda 26 °C’ de ve karanlıkta 2,4-D’li ortamlarda 

geliştirilen kalluslar tartılarak ağırlıkları belirlenmiştir. Farklı 2,4-D dozlarındaki 

tekerrürlere göre kallus ağırlıkları ve ortalamaları çizelge 4.16’da ve elde edilen kallus 

ağırlıklarına ilişkin varyans analiz tablosu çizelge 4.17’de verilmiştir. 

Çizelge 4.17’de ki varyans analizi sonuçları incelendiğinde Tarm-92 çeşidine 

uygulanan; farklı 2,4-D dozlarının kallus ağırlığı üzerine olan etkisinin % 1 düzeyinde 

önemli olduğu belirlenmiştir. Dozlar arasındaki farklılığı belirlemek için yapılan AÖF 

testi sonuçları çizelge 4.18’de verilmiştir. 

Çizelge 4.18’de ki AÖF testi sonuçlarına göre en yüksek kallus ağırlığı 0,746 g ile 3 

mg/l 2,4-D dozundan elde edilmiştir. 2,4-D içermeyen 0 mg/l dozunda ise kallus ağırlığı 

0,310 g ile en düşük değeri vermiştir. 2,4-D dozları % 5’e göre dört gruba 

ayrılmışlardır. 
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Çizelge 4.16 Tarm-92 çeşidine uygulanan farklı dozlardaki 2,4-D’nin kallus ağırlığına 

etkisi 

 

Tekerrürler 

2,4-D Dozları (mg/l) 

 

0 
3 6 9 12 

A 0,293 0,694 0,678 0,638 0,524 

B 0,316 0,764 0,59 0,608 0,591 

C 0,322 0,781 0,713 0,682 0,543 

Ortalama 0,310 0,09 0,746 0,27 0,660 0,37 0,643 0,22 0,553 0,20 

Çizelge 4.17 Farklı dozlardaki 2,4-D’nin Tarm-92 çeşidinde kallus ağırlığına ilişkin 

varyans analizi sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
F 

Tekerrür 2 0,005 0,003 1,611 

Dozlar 4 0,334 0,084 52,396
** 

Hata 8 0,013 0,002  

Toplam 14 0,352   

**    p < 0,01 düzeyinde önemli 

Çizelge 4.18  Farklı 2,4-D dozlarının Tarm-92 çeşidinde kallus ağırlığına olan etkisine 

ilişkin AÖF testi sonuçları  

Dozlar Ortalama % 5 AÖF 

0 0,310 0,009 D 

3 0,746 0,027 A 

6 0,660 0,037 B 

9 0,643 0,022 B 

12 0,553 0,020 C 

  %5 AÖF : 0,0842 
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     Şekil 4.8 Tarm-92 çeşidinde 14 gün sonunda elde edilen kalluslar 

     
Şekil 4.9 Tarm-92 çeşidinde farklı 2,4-D dozlarında elde edilen kallus ağırlıkları 
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4.2.3 Farklı dozlarda 2,4-D uygulanan Tarm-92 çeşidinin rejenerasyon  kapasitesi 

Hormonsuz kültür ortamlarına alınan kalluslar 26 °C’ de 16 saat karanlık, 8 saat 

aydınlık fotoperiyot ortamına geçirilmişlerdir. Işıklı ortama geçen kalluslardan hızla 

sürgün oluşumu başlamıştır (Şekil 4.11). Işıklı ortama alındıktan 4 hafta sonra rejenere 

olan kallusların ortama konulan toplam kallus sayısına oranlanmasıyla elde edilen 

rejenerasyon kapasitesine ilişkin, farklı dozların tekerrürlerinin değerleri ve ortalaması 

çizelge 4.19’da ve varyans analizi sonuçları çizelge 4.20’de verilmiştir. 

Çizelge 4.20’de görüldüğü gibi varyans analizi sonuçlarına göre rejenerasyon kapasitesi 

bakımından Tarm-92 çeşidinin embriyo kültürüne uygulanan 0, 3, 6, 9, 12 mg/l 2,4-D 

dozları arasındaki farklılığın % 5 düzeyinde önemli çıktığı görülmektedir. 2,4-D dozları 

arasındaki farklılığın önemini belirlemek için yapılan AÖF testi sonuçları çizelge 

4.21’de verilmiştir. 

Çizelge 4.21 incelendiğinde en yüksek rejenerasyon kapasitesi % 90,0 ile 3 mg/l  2,4-D 

dozundan elde edilmiştir. Bunu sırasıyla % 82,9 oranındaki rejenerasyon kapasitesiyle 6 

mg/l, % 69,2 rejenerasyonla 9 mg/l, % 56,5 rejenerasyon oranıyla 0 mg/l 2,4-D dozları 

izlemiştir.   12 mg/l 2,4-D dozunda ise rejenerasyon kapasitesi % 51,8 ile en düşük 

değeri vermiştir. 2,4-D dozları % 5 AÖF’ye göre iki gruba ayrılmıştır. 

Çizelge 4.19 Farklı dozlardaki 2,4-D’nin rejenerasyon kapasitesine (%) olan etkisi 

 

Tekerrürler 

2,4-D Dozları (mg/l) 

0 3 6 9 12 

A 62,5 80 88,8 70 37,5 

B 62,5 100 70 60 55,5 

C 44,4 90 90 77,7 62,5 

Ortalama 56,5 6,0 90,0 5,8 82,9 6,5 69,2 5,1 51,8 7,5 
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Çizelge 4.20 Farklı dozlardaki 2,4-D’nin Tarm-92 çeşidinin rejenerasyon kapasitesine 

ilişkin varyans analizi sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
F 

Tekerrür 2 64,133 32,067 0,228 

Dozlar 4 3.176,933 794,233 5,644
* 

Hata 8 1.125,867 140,733  

Toplam 14 4.366,933   

  *    p < 0,05 düzeyinde önemli 

Çizelge 4.21    Farklı 2,4-D dozlarının Tarm-92 çeşidinin rejenerasyon kapasitesine olan 

etkisine ilişkin AÖF testi sonuçları  (%) 

Dozlar Ortalama % 5 AÖF 

0 56,5 6,0 B 

3 90,0 5,8 A 

6 82,9 6,5 A 

9 69,2 5,1 AB 

12 51,8 7,5 B 

  % 5 AÖF : 22,34 

 

Şekil 4.10  Tarm-92 çeşidinde farklı miktarlardaki 2,4-D dozlarının rejenerasyon  

kapasitesine olan etkisi 
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Şekil 4.11 Rejenerasyon ortamındaki Tarm-92 arpa çeşidine ait kalluslar 

 

4.2.4 Farklı dozlarda 2,4-D uygulanan Tarm-92 çeşidinde kültür etkisi 

Kültür etkinliği; rejenere kallus sayısının kültürün başında ortama konulan toplam 

embriyo sayısına oranlamasıyla elde edilmiştir. Kültür etkinliğine ilişkin farklı dozların 

tekerrürlerinin değerleri ve ortalaması çizelge 4.22’de ve varyans analizi sonuçları 

çizelge 4.23’de verilmiştir. 

Çizelge 4.23’de verilen varyans analizi sonuçlarına göre Tarm-92 çeşidine uygulanan; 

farklı miktarlardaki 2,4-D dozlarının kültür etkinliği üzerine olan etkisinin % 1 
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düzeyinde önemli olduğu belirlenmiştir. Dozlar arasındaki farklılığı belirlemek için 

yapılan AÖF testi sonuçları çizelge 4.24’de verilmiştir. 

Çizelge 4.24’de ki AÖF testi sonuçlarına göre incelendiğinde en yüksek kültür etkinliği 

değeri % 90,00  ile 3 mg/l 2,4-D dozundan elde edilmiştir. 12 mg/l 2,4-D dozunda ise 

kültür etkinliği % 43,3 ile en düşük değeri vermiştir. 2,4-D dozları % 5’e göre üç gruba 

ayrılmışlardır. 

Çizelge 4.22    Farklı dozlardaki 2,4-D’nin Tarm-92 çeşidinde kültür etkinliğine (%) 

olan etkisi 

 

Tekerrürler 

2,4-D Dozları (mg/l) 

0 3 6 9 12 

A 50 80 80 70 30 

B 50 100 70 60 50 

C 40 90 90 70 50 

Ortalama 46,67 3,3 90,00 5,8 80,00 5,8 66,67 3,3 43,33 6,7 

Çizelge 4.23   Farklı dozlardaki 2,4-D’nin Tarm-92 çeşidinin kültür etkinliğine ilişkin 

varyans analizi sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 
Kareler Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
F 

Tekerrür 2 93,33 46,67 0,528 

Dozlar 4 4.973,33 1.243,33 14,075
** 

Hata 8 706,67 88,33  

Toplam 14 5.773,33   

  * *  p < 0,01 düzeyinde önemli 
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Çizelge 4.24    Farklı 2,4-D dozlarının Tarm-92 çeşidinde kültür etkinliğine olan 

etkisine ilişkin AÖF testi sonuçları   

Dozlar Ortalama % 5 AÖF 

0 46,67 3,3 C 

3 90,00 5,8 A 

6 80,00 5,8 AB 

9 66,67 3,3 B 

12 43,33 6,7 C 

 % 5 AÖF : 17,70 

 

Şekil 4.12  Tarm-92 çeşidinde farklı miktarlardaki 2,4-D dozlarının kültür etkinliğine 

olan etkisi 

 

Çalışmalar sonucunda Bülbül-89 ve Tarm-92 çeşitlerinde, olgun embriyo kültürüne 

uygulanan 3 mg/l 2,4-D dozunun tüm in vitro parametlerde en yüksek değerleri verdiği 

belirlenmiştir. Ayrıca Bülbül-89 çeşidinin doku kültürüne olan tepkisi Tarm-92 

çeşidinden daha yüksek olduğu görülmüştür.  
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Ozias-Akins ve Vasil (1983) Triticum aestivum’da 2,4-D’nin farklı dozlarının kallus 

oluşumu ve gelişimi üzerine olan etkilerini incelemişler ve 2 mg/1 2,4-D’nin en yüksek 

değerleri verdiğini bildirmişlerdir. Redway vd (1990) embriyogenik kallus elde etmek 

amacıyla buğday çeşitlerinin embriyolarını 12 farklı ortam üzerinde kültüre almışlardır. 

Embriyogenik kallus oluşum frekansının en fazla 2 mg/1 2,4-D içeren MS ortamında 

gözlenmiştir. Przetakievvicz vd. (2003), Buğday, arpa ve tritikale üzerinde yaptıkları 

çalışmada, olgunlaşmamış embriyoları üç farklı oksin tipinin (2,4-D, dicamba, 

picloram) 3 mg/1 dozlarını ve kombinasyonlarını kullanarak kallus oluşumu ve bitki 

rejenerasyonu üzerine etkisini araştırmışlardır. Çalışmada arpa genotiplerinde en yüksek 

kallus oluşturma değerini, 2,4-D ya da dikamba’nın yalnız başına kültür ortamına 

uygulanmasıyla elde ediliği belirtilmiştir. Ayrıca  uygun oksin tipinin ve dozunun 

genotipe göre değiştiğini saptamışlardır. Varshney vd (1999) olgun embriyoları 2,4-

D’nin farklı dozlarına sahip MS ortamında kültüre almışlar ve 2,5 mg/1 2,4-D’nin 

optimum olduğunu belirtmişlerdir. Pellegrineschi vd (2004) ekmeklik ve makarnalık 

buğday çeşitlerinde olgun embriyolarında farklı 2,4-D ve NaCl konsantrasyonlarının 

kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonu üzerine etkisini araştırmışlardır. Araştırma 

sonuçlan genotipe göre değişmekle birlikte 1 ve 2 mg/1 2,4-D içeren ortamlarda kallus 

oluşumu en yüksek düzeyde olmuştur. Sağsöz ve Aydın (2006) buğdayda olgun 

embriyolardan kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonu için farklı 2,4-D dozlarım 

denemişlerdir. 3 mg/1 2,4-D içeren ortamlarda kallus gelişiminin diğer dozlardan daha 

yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 

Çalışmalar sonucu elde edilen bulgular bu sonuçlarla paralellik göstermektedir. 

4.3  Farklı Dozlarda 2,4-D Uygulanan Bülbül-89 ve Tarm-92  Çeşitlerine Ait 

Sitolojik Çalışmalar 

Bülbül-89 ve Tarm-92 arpa çeşitlerinin olgun embriyo kültürüne uygulanan 0, 3, 6, 9 ve 

12 mg/l 2,4-D dozlarından elde edilen edilen kalluslar 14 gün sonunda hormonsuz MS-0 

ortamına aktarılmış ve 4 hafta süreyle 26 °C’ de 16 saat karanlık, 8 saat aydınlık 

fotoperiyot koşullarında rejenere olmaları teşvik edilmiştir. Bu süre zarfında kalluslar 

rejenere olmuşlardır ancak rejenere olan kallusların büyük bir kısmında yaprak ve kök 

gelişimi olmamıştır. 4 hafta petri kutularındaki rejenerasyon ortamında kalan hafif 

rejenere olmuş kalluslar aynı şartlarda içlerinde hormonsuz MS-0 ortamı bulunan jarlara 
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transfer edilmiştir.  Çalışmada 2,4-D’nin sebep olduğu kromozomal anormalliklerin 

inceleneceği için kök ve sürgün oluşumunu destekleyen herhangi bir büyüme 

düzenleyicisi kullanılmamıştır. Rejeneratif sürgünlerden elde edilen kök uçlarından 

örnekler alınarak, sitolojik analizler yapılmıştır ve arpa hatlarının kromozom sayıları ve 

yapılarında meydana gelmiş olabilecek değişiklikler saptanmaya çalışılmıştır. 

Çalışmamızda her iki çeşite de uygulanan 12 mg/l 2,4-D dozlarında yeterli kök gelişimi 

olmadığı için sitolojik analiz yapılamamıştır. 

Arpa kök uçlarından kromozomların belirlenmesi ve preparatların hazırlanmasında 

Özgen vd (1996, 1998) tarafından uygulanan yöntem kullanılmıştır. Hazırlanan preparat 

ilk olarak 10x’lik küçük büyütmede daha sonra sırasıyla, 20x, 40x’lik büyütmelerde 

incelenmiştir. En son olarak 100x’lik büyütmede, immersiyon objektifinde, immersiyon 

yağı yardımıyla incelenmiştir. Sayılabilen ve net olan kromozom görüntüleri 

mikroskoba bağlı fotoğraf makinesi ile fotoğrafları çekilmiş ve bilgisayar ortamına 

aktarılmıştır. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.13   0 mg/l 2,4-D dozunda kültüre  alınan Bülbül-89 (2n=14) 
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Şekil 4.14   3 mg/l 2,4-D dozunda kültüre  alınan Bülbül-89 (2n=14)  

          

Şekil 4.15  6 mg/l 2,4-D dozunda kültüre alınan Bülbül-89 çeşidi (2n=14) 
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                  Şekil 4. 16  9 mg/l 2,4-Dozunda kültüre alınan Bülbül-89 çeşidi (2n=14)   
 

 

Şekil 4.17  0 mg/l 2,4-D dozunda kültüre alınan Tarm-92 çeşidi (2n=14) 
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Şekil 4.18  3 mg/l 2,4-D dozunda kültüre alınan Tarm-92 çeşidi (2n=14) 

 

 

Şekil 4.19   6 mg/l 2,4-D dozunda kültüre alınan Tarm-92 çeşidi (2n=14) 
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Şekil 4.20  9 mg/l 2,4-D dozunda kültüre alınan Tarm-92 çeşidi (2n=14) 

   

Sitolojik analizlerle yapılan kromozom incelemeleri sonucu; Bülbül-89 ve Tarm-92 arpa 

çeşitlerinin olgun embriyo kültürüne uygulanan 0, 3, 6 ve 9 mg/l 2,4-D dozlarının 

bitkinin kromozom sayısında ve kromozom yapısında herhangi bir varyasyon meydana 

getirmediği görülmüştür (2n=14). 

Ozias-Akins ve Vasil (1983), farklı dozlarda 2,4-D’nin (0, 0.4, 1.0 4.0 ve 8.0 mg/l) B5 

ortamında, kallus oluşumu ve gelişimi üzerine etkilerini araştırmışlardır. Sitolojik 

çalışmalarda yapılan kromozom sayımlarında herhangi bir değişme olmadığı 

(2n=6x=42) belirlenmiştir. Singh (1986), Arpada in vitro koşullarda olgunlaşmamış 

embriyo kültürüyle elde edilmiş  

kalluslardan 10 tane rejenere olmuş ve 7 tane rejenere olmamış kallus seçilerek 

kromozom sayımları yapılmıştır. Rejenere olan kallus hücrelerinden yapılan 

incelemelerde büyük çoğunluğu diploid (2n = 14) hücreler oluşturmuştur ve az sayıda 

haploid, triploid, tetraploid ve hegzaploid hücreler görülmüştür. Bu değerlerin aksine 

rejenere olmamış kallus hücrelerinde yapılan incelemelerde kromozom sayılarında ve 

yapılarında yüksek oranda değişikliklere rastlanmışlardır ve diploidi, triploidi, 



84 
 

tetraploidi düzeyinde aneuploidiler baskın olarak görülmüştür. Bu çalışma sonunda, 

kromozamal sapmaların, kültür süresi boyunca meydana geldiğini ve başlangıçta 

kültüre alınan embriyolardan kaynaklanmadığını söylemiştir. Wang vd. (1992), arpada 

protoplast kültürüyle sayısal ve yapısal kromozom varyasyonunu analiz etmiştir. 5 

hücre hattında kromozom sayıları farklı değer aralıklarında dağılım göstermiştir. 6-7 ay 

sonunda kültürlerde, embriyogenik /morfogenik hücre hatlarının 2n=14 (% 50) pik 

yaptığı görülürken, daha olgun embriyogenik olmayan hücre hatlarında aneuploidi ve 

poliploidi şeklinde kromozom varyasyonlarının pik yaptığı görülmüştür. Embriyogenik 

kültür hatlarında sayısal ve yapısal kromozom varyasyonu üzerinde kültür süresinin 

açık bir etkisinin olduğunu görmüşlerdir. Kültürde kalma süresi uzadıkça 2n=14 

hücreleri azalmıştır. Aynı zamanda protoplast izolasyonu ve kültürün etkisine de 

bakılmıştır. Protoplastlardan türetilmiş kolonilerdeki normal kromozom setlerinin 

(%12), süspansiyon kaynaklı hücrelerden (% 4) daha iyi devamlılık sağladığı 

belirlenmiştir. Bregitzer vd. (1995), 2,4-D’nin karyotipe olan etkisinin araştırıldığı 

çalışmada, yüksek konsantrasyonlarda (20,4–27,1 μM)  düşük konsantrasyonlara (6.8–

13.6 μM)  göre daha az yeşil bitkicik elde edilmiştir. 2,4-D konsantrasyonuyla normal 

karyotip arasında pozitif bir ilişki görülmüştür. Özgen vd. (1998), 12 adet kışlık 

ekmeklik buğday genotipini irdelemişlerdir. Kallus ortamı için, 8 mg/l 2,4-D 

kullanmışlardır, Mikroskopta buğday mitotik kromozom sayıları incelenmiştir. 

İncelenen 12 adet kışlık buğday çeşidinde, T-115 çeşidinin en yüksek kallus frekansına 

(%98.3) ve yine en yüksek rejenerasyon kapasitesine (%96,6) sahip olduğu 

gözlenmiştir. Yapılan sitolojik araştırmalar sonucunda ise, söz konusu buğday 

çeşitlerinin 2n=6x=42 somatik kromozoma sahip olduğu gözlenmiştir. Choi vd. (2001), 

Çalışmalarında transgenik arpa kallus hücrelerindeki karyotip anormalliklerin (% 78) 

transgenik olmayan arpa kalluslarından alınan hücrelerdeki anormalliklere (% 15) göre 

çok daha fazla olduğunu söylemişlerdir.  

Araştırma sonucu elde edilen bulgular bu çalışmalarla benzer sonuç göstermektedir 

ancak ancak bazı zıt sonuçlar da görülmektedir. Sonuçlarımızla paralel sonuç 

göstermeyen çalışmalarda ise, in vitro koşullardaki bitki büyüme düzenleyicisi içeren 

ortamdaki kültür süresinin uzunluğunun ve genotipin transgenik olmasının kromozomal 

anormalliklere sebep olduğu düşünülmektedir.  
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5. SONUÇ 

 

Arpa bitkisi “Serin İklim Tahılları” grubu içerisinde yer alan, dünya da serin iklim 

tahılları içerisinde buğdaydan sonra en fazla kültürü yapılan cins ve Türkiye’de ise 

buğdaydan sonra ikinci sırada ekiliş ve üretim değerlerine sahip tarla bitkisidir. Arpa 

taneleri sahip olduğu protein içeriği ile hayvan beslenmesinde en önemli kesif yem 

kaynaklarında biri olması yanı sıra, bira üretiminin de temel ham maddesi olmasından 

dolayı büyük bir önem taşımaktadır.  

Dünya üzerinde de olduğu gibi ülkemizde tarım alanları limitine ulaşmıştır. Buna 

karşılık, çoraklaşma, erozyon, tarım alanlarının verimsizleşmesi ve tarım alanlarının 

amaç dışı kullanılması gibi birçok etken sonucu bu limitine ulaşmış tarım alanlarının da 

giderek azalması, bitkisel ve hayvansal üretim miktarlarında düşüşlere yol 

açabilmektedir. Tüm bu olumsuzluklar karşısında artan nüfusun beslenebilmesinin 

sağlanması için, üretimin artırılarak sürdürülebilmesi gereklidir. Bunun için de, yüksek 

verimli ve kaliteli, biyotik ve abiyotik stres faktörlerine dayanıklı çeşitlerin 

geliştirilmesi gereklidir. Yeni çeşitler geliştirmek için günümüze kadar yoğun bir 

şekilde kullanılan klasik ıslah yöntemlerinde kısırlık, uyuşmazlık, genlere arasındaki 

bağlılık gibi genetik bariyerlerin yanı sıra uzun bir süre gerektirmesi de 

uygulanabilirliği kısıtlayan önemli faktörlerdir. Klasik ıslah yöntemlerinde karşılaşılan 

bu sorunları aşmak amacıyla biyoteknolojik yöntemler başarıyla kullanılabilmektedir. 

Laboratuvar şartlarında uygulanan biyoteknolojik yöntemlerin klasik yöntemleri 

tamamlayıcı olarak kullanılmasıyla kısa sürede sonuç almak mümkündür. 

Biyoteknoloji uygulamalarının temel basamağı olan doku kültürü çalışmalarında 

eksplant kaynağı olarak, depo edilebilmelerinin kolaylığı neticesinde yılın her zamanı 

kullanılabilmesi ve birçok eksplanta göre daha yüksek oranda rejenere olabilmesi 

sonucunda olgun embriyolar yoğun olarak kullanılır. Bu nedenle olgun embriyolardan 

kallus oluşturma yöntemleri üzerine olan çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır.  

Doku kültürü tekniklerinden kallus kültürü, tahıllar gibi rejenerasyon oranı düşük olan 

bitki gruplarında rejeneratif bitki elde edilmesinde önemli bir yere sahiptir. Günümüzde 
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bitki dokularından kallus meydana getirmede en çok sentetik oksinlerden olan 2,4-D 

(dichlorophenoxyacetic acid) kullanılmaktadır. Aynı zamanda kuvvetli bir herbisit olan 

2,4-D’nin yüksek dozlarının rejeneratif bitkilerin kromozomlarında sayısal ya da yapısal 

olarak değişiklikler meydana getirdiği bilinmektedir. 

Araştırmada ülkemiz arpa tarımında önemli bir yere sahip olan Bülbül-89 ve Tarm-92 

çeşitleri deney materyali olarak kullanılmıştır. Olgun embriyo kültürü metoduyla en 

fazla kallus oluşumu ve rejenerasyon frekansını sağlayan ancak kromozomal yapıya 

herhangi bir etkisi bulunmayan 2,4-D dozunu belirlemek amacıyla değişik 2,4-D dozları 

uygulanmış ve en etkili fakat kromozomal yapı açısından en zararsız kallus oluşturma 

protokolü belirlenmiştir. 

 Bu çalışmada arpa tohumları mekanik olarak kavuzlarından ayrıldıktan sonra yüzey 

sterilizasyonu yapılmış ve ardından embriyolarında endospermden rahatlıkla 

ayrılmasının sağlanması için 2 saat 33°C su banyosunda bekletilmiştir. Daha sonra 

embriyolar; 0, 3, 6, 9 ve 12 mg/l 2,4-D dozlarını içeren ortamlarda kültüre alınmışlardır. 

14 gün sonra çalışmalarda incelenen “kallus oluşumu” ve “kallus ağırlığı” 

parametrelerinin sonuçları belirlenmiştir. Daha sonra kalluslar hormonsuz MS-0 

besiyerinde rejenerasyon ortamına alınmıştır. 4 hafta süresince 16 saat aydınlık 8 saat 

karanlık fotoperiyodunda, hormonsuz MS-0 ortamında duran kalluslarda rejenerasyon 

meydana gelmiştir ve böylelikle araştırmada incelenen doku kültürü parametrelerinden 

“rejenerasyon kapasitesi” ve “kültür etkinliği” parametrelerinin sonuçları da elde 

edilmiştir. Ele alınan parametreler bakımından uygulanan 2,4-D dozları arasındaki 

farklılığın yapılan AÖF testleriyle istatistiksel olarak önemli düzeyde olduğu 

görülmüştür. 

3 mg/l 2,4-D dozu, her iki çeşit içinde, incelenen doku kültürü parametrelerinde (kallus 

oluşumu, kallus, ağırlığı, rejenerasyon kapasitesi ve kültür etkinliği) en yüksek değerleri 

vermiştir. 2,4-D dozunun artmasıyla birlikte “kallus ağırlığı”, “rejenerasyon kapasitesi” 

ve “kültür etkinliği” parametrelerinde düşüşler gözlenmiştir. görülmüştür. Ayrıca 

araştırmada uygulanan yönteme göre incelenen parametrelerde Bülbül-89 çeşidinin 

Tarm-92 çeşidinden daha yüksek sonuçlar verdiği belirlenmiştir. 
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Rejenere olan kalluslardan alınan kök uçlarından kromozomların incelenmesi için kök 

uçları 4 saat % 1’lik a-monobromonaftalin çözeltisinde bekletilmiş daha sonra 30 dk 

glasiyel asetik asitte oda sıcaklığında bekletilmiş ve 60 °C’de 1 N HCl’de 10 dk hidroliz 

olması sağlanmıştır. Feulgen boya içerisinde bekletilen kök uçlarının en uç kısmına bir 

damla aceto-carmine damlatılarak preperat hazırlanmıştır. 

Farklı 2,4-D dozları içeren ortamlarda kültüre alınan Bülbül-89 ve Tarm-92 çeşitlerine 

ait kök ucu örneklerinden yapılan sitogenetik analizler sonucu 0, 3, 6 ve 9 mg/l 2,4-D 

dozlarında kromozom yapısında ve sayısında herhangi bir değişikliğe rastlanılmamıştır. 

12 mg/l 2,4-D dozunda kültüre alınan Bülbül-89 ve Tarm-92 çeşitlerinin olgun 

embriyolarından elde edilen kalluslardan, sitolojik analizin yapılabilmesi için gerekli 

olan kök uçlarının elde edilememesinden dolayı sitolojik analiz yapılamamıştır. 

Sonuç olarak bu tezde arpa bitkisinin olgun embriyolarından kallus oluşturmada 

kullanılan en uygun 2,4-D dozu belirlenmiş ve sitolojik çalışmalarla bu dozda 

kromozomal yapıda herhangi bir değişikliğin meydana gelmediği saptanmıştır. Bu 

kapsamda transgenik arpa elde etmek için yapılacak doku kültürü çalışmalarında 

kullanılabilecek en uygun protokol belirlenmeye çalışılmıştır. 
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