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ÖZET 

 

Yüksek Lisans Tezi 

ACI KAVUN (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) MEYVE ÖZSUYUNUN KETENDE  

(Linum usitatissimum L.) SÜRGÜN REJENERASYONU VE Agrobacterium 

tumefaciens ARACILIĞIYLA GEN AKTARIMI ÜZERİNE ETKİSİ 
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Bu çalışma, acı kavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.)  meyve  özsuyunun  ketende  

(Linum  usitatissimum L.) sürgün rejenerasyonu ve Agrobacterium tumefaciens 

aracılığıyla gen aktarımı üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 

A.B.D.’nin Kuzey Dakota eyaletinde bulunan "Northern Crop Science Laboratories"den 

temin edilen 'Madaras' keten (Linum usitatissimum L.) çeşidi kullanılmıştır. Hipokotil 

eksplantlarının rejenerasyonu üzerinde etkisini araştırmak amacıyla farklı acı kavun 

meyve özsuyu dozları (0-kontrol, 200, 400, 800 ve 1600 µl/L) otoklavdan sonra bitki 

büyüme ortamına eklenmiştir. En yüksek sürgün rejenerasyonu, 400 µl/L acı kavun 

meyve özsuyu uygulamasından alınmıştır. Gen aktarımı çalışmalarında, kanamisine 

dayanıklılığı belirleyen npt II ve raportör GUS genlerini bulunduran 'pBin 19' plazmidini 

içeren Agrobacterium tumefaciens’in GV2260 hattı kullanılmıştır. Bakteri büyütme ve 

inokülasyon ortamlarına farklı dozlarda (0-kontrol, 200, 400, 800 ve 1600 µl/L) acı kavun 

meyve özsuyu eklenirken, seleksiyon ortamına 400 µl/L meyve özsuyu konulmuştur. 

Aday transgenik bitkiler üzerinde yapılan moleküler analizler, bakteri büyütme ve 

inokülasyon ortamına katılan 400 µl/L acı kavun meyve özsuyunun gen aktarım 

frekansını önemli derecede artırdığını göstermiştir.  
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THE EFFECT OF SQUIRTING CUCUMBER (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) 

FRUIT JUICE ON SHOOT REGENERATION AND Agrobacterium tumefaciens-

MEDIATED GENE TRANSFER IN FLAX (Linum usitatissimum L.) 
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The study was conducted to determine the effects of squirting cucumber (Ecballium 

elaterium (L.) A. Rich.) fruit juice on shoot regeneration and Agrobacterium tumefaciens-

mediated gene transfer in flax (Linum usitatissimum L.). 'Madaras' flax (Linum 

usitatissimum L.) cultivar which was obtained from "Northern Crop Science 

Laboratories", North Dakota, U.S.A., was used. Different squirting cucumber fruit juice 

doses (0-control, 200, 400, 800 ve 1600 µl/L) were added to growth medium after 

autoclaving in order to examine the effect on regeneration of hypocotyl explants. The 

highest shoot regeneration was obtained from 400 µl/L squirting cucumber fruit juice 

application. GV2260 line of Agrobacterium tumefaciens having 'pBIN 19' plasmid 

containing npt II determining kanamycin resistance and GUS reporter genes was used in 

transformation studies. While different squirting cucumber fruit juice doses (0-control, 

200, 400, 800 ve 1600 µl/L) were added to bacteria growth and inoculation medium, 400 

µl/L fruit juice was added to selection medium Molecular analysis performed on 

candidate transgenic plants showed that 400 µl/L squirting cucumber fruit juice added to 

bacteria growth and inoculation medium increased gene transformation frequency. 
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1. GİRİŞ 

  

İnsanların çevresindeki bitkilerden yararlanması; insanlık tarihi kadar eskidir. Yaşamın 

başlangıcından itibaren insanlar bitkileri; gıda, yakacak, giyim, silah ve mesken 

yapımında kullanmıştır (Koç vd. 2002). İnsanlar ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü 

doğrudan doğruya bitkilerden veya yetiştirdikleri bitkilerle beslenen hayvanlardan elde 

ettikleri ürünlerden karşılamaktadırlar. Bu bakımdan tarım, yeryüzünde canlılığın ve 

insan hayatının devamı için mutlak gereklidir (Yıldırım 2005). Değişen çevre şartları ve 

hızla artan dünya nüfusu bitkisel üretimde yeni çeşit geliştirmenin ve dolayısıyla bitki 

ıslah çalışmalarının öenmini daha da artırmıştır (Yıldız 2000). Dünya nüfusunun yıllık 

artışla 2020 yılında 8 milyar, 2050 yılında 11 milyar olacağı tahmin edilmektedir (Vasil 

1998). Günümüzde tarım yapılan alanlar dünya yüzeyinin %3'ünü oluşturmaktadır. 

Ancak, işlenen alanlar erozyon, tuzlulaşma, asitleşme, yoğun tarım ve aşırı otlatma gibi 

nedenlerle hızla daralmaktadır. Tüm bu faktörler ve artan nüfusun da etkisiyle 2050 yılına 

kadar 0.26 hektar olan kişi başına işlenen alanın 0.15 hektara düşmesine neden olacağı 

düşünülmektedir. Buna ek olarak, modern tarım icin gerekli su kaynaklarının bulunması; 

artan su tuketimi ve suların giderek kirlenmesi nedeniyle zorlaşacaktır (Vasil 1998). 

 

İnsanlığın geleceği açısından doğadaki kirlenmeye bağlı olarak bir takım dengesizlik ve 

yok oluşların sebep olduğu etki günden güne kendisini daha ağır bir şekilde 

hissettirmektedir (Ergül 1989). Bunların sonucunda bitki büyümesi, verim ve kalitesi 

olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu durumda kirlilik kaynaklarının zararlı etkilerinin 

gelecekte de artarak devam etmesi beklenmektedir (Dursun vd. 1998). Bir taraftan dünya 

nüfusunun her geçen gün artması, diğer taraftan da tarımda kullanılan alanların son 

sınırlarına yaklaşdığı düşünüldüğünde, verim artışlarının gelecekte devam etmesi 

gerektiği ortaya çıkmaktadır (Yıldız 2000). Günümüzde bitki verimlerinin çeşitli 

sebeplerden dolayı potansiyel verim değerlerinin çok altında olduğu görülmektedir. 

Bitkileri verimini potansiyelinin üzerine çıkarabilmek için genetik yapılarını iyileştirmek 

gerekmektedir.  
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Klasik yöntemler kullanılarak çok uzun zaman alan ıslahın başarısını, fenotipik 

anaçlardan  gelen genetik faktörler ile içinde bulundukları ortamın koşulları 

belirlemektedir (Mohan vd. 1997, Allard 1999). Bitki ıslahında kantitatif karakterleri 

etkileyen genlerin klasik ıslah metotlarıyla yeni bireylere aktarılmasında özellikle 

bağlantı (linkage) gibi birçok problemle  karşılaşılmaktadır (Sönmezoğlu 2010). Klasik 

ıslah yönteminde melezleme ile aktarılan genin/genlerin özelliklerinin bitkiler üzerinde 

fenotipik karakterler olarak gözlenebilmesi için, çok sayıda bitki populasyonuna ve bu 

bitkilerin yetiştirilebileceği çok büyük alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bitkilerde 

istenmeyen özelliklerin ortadan kaldırılması, uzun yıllar geri melezlemeleri zorunlu 

kılmaktadır. Bunun gibi bazı sorunlar klasik bitki ıslahının önemli olumsuzluklarıdır 

(Özgen vd. 2005).  Biyoteknolojik yöntemlerin kullanıma girdiği zamana kadar yapılan 

ıslah çalışmalarında daha çok ürün kalitesi ve miktarının artırılmasına çalışılmış, kültür 

bitkilerinde hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık kazandırılması her zaman ikinci 

plana bırakılmıştır (Yıldız 2010). 

 

Bitki biyoteknolojisine yönelik ilk çalışmalar 1900’lü yılların başlarında 

gerçekleştirilmesine rağmen, modern biyoteknolojik yöntemlerin geliştirilmesi ve 

kullanılması 1980’li yıllara dayanır. Bu yıllarda Agrobacterium tumefaciens bakterisinin 

bitkilerde tümör oluşturma mekanizmasının moleküler düzeyde belirlenmesi sonucunda 

bitkilere dışarıdan gen aktarılabileceği fikri ortaya atılmıştır. Bitkilere ilk gen aktarımı 

1983 yılında tütüne markör gen aktarımlarıyla gerçekleştirilmiştir. İlk yıllarda A. 

tumefacines ile yalnızca iki çenekli bitkilere gen aktarımı yapılabilirken, günümüzde yeni 

geliştirilen gen aktarım vektörleri ve doku kültürü teknikleri sayesinde buğday, mısır ve 

çeltik gibi önemli bitki türlerine de gen aktarımı yapılabilmektedir. Yapılan yoğun 

araştırmalar sayesinde A. tumefaciens ile kültürü yapılan çok sayıda bitki türüne gen 

aktarımı yapılır hale gelmiştir. Bitkilere gen aktarımı için A. tumefaciens dışında partikül 

tabancası, protoplastlara gen aktarımı ve mikroenjeksiyon gibi çok sayıda gen aktarım 

yöntemi kullanılmasına karşın, A. tumefacines ile gen aktarımının çok önemli üstünlükleri 

bulunmaktadır. A. tumefaciens ile gen aktarımının en önemli üstünlüğü sadece istenilen 

genlerin bitkilere düşük kopya sayısıyla aktarılmasıdır. Gen aktarımında amaç, aktarılan 

genin tek bir kopyasıyla yüksek oranda protein üretiminin gerçekleşmesidir. Ayrıca, A. 

tumefacines ile bitkilere gen aktarımı oldukça ucuz ve kolay bir yöntemdir. Bütün bu 
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olumlu yönlerinden dolayı A. tumefaciens "bitkilerin doğal genetik mühendisi" olarak 

adlandırılmaktadır (Özcan vd. 1996). 

 

Diğer gen aktarım yöntemleriyle karşılaştırıldığında A. tumefacines ile bitkilere gen 

aktarımının önemli üstünlükleri bulunurken, bazı sınırlamalarla da karşılaşılmaktadır. 

Bunlardan en önemlisi ise konukçu sınırlamasıdır. Tütün, patates ve patlıcan gibi 

Solanaceae familyasına ait türlere çok kolaylıkla gen aktarımı yapılırken; buğdaygiller, 

baklagiller ve ağaç türlerine gen aktarımı oldukça zordur. Bu bitkilere A. tumefaciens ile 

gen aktarımı son derece düşük frekanslarda gerçekleşirken, gen aktarımı yapılan 

hücrelerden bitki rejenerasyonu da oldukça düşük oranlarda olmaktadır. Bundan dolayı 

çok sayıda bitki türünde transgenik bitkilerin elde edilmesi için yoğun emek ve zaman 

harcanmaktadır. Bu nedenle, bitkilerde gen aktarım frekansını artıracak yeni yöntemlerin 

bulunması, izole edilen genlerin bitkilere kolaylıkla aktarılarak transgenik bitki elde 

edilmesini kolaylaştıracaktır.  

 

Agrobacterium tumefaciens ile gen aktarımının zor olduğu bitki türlerinde, gen aktarım 

oranını artırmak için farklı uygulamalar yapılabilmektedir. Bunlardan bakteri yoğunluğu, 

inokülasyon ve ko-kültivasyon süresinin optimize edilmesi, farklı bitki organ ve 

hücrelerinin kullanılması rutin uygulamalardır. Bu uygulamalara ilave olarak 

asetosiyringon gibi bitki fenolik bileşiklerinin inokülasyon ve ko-kültivasyon ortamlarına 

ilave edilmesi de bazı bitki türlerine gen aktarımını önemli oranda artırabilmektedir 

(Sunilkumar vd. 1999, Çöçü 2009). Yaralanan bitki hücrelerinden salgılanan fenolik 

bileşikler, A. tumefaciens içerisinde bulunan Ti plazmidi üzerinde bulunan virülens 

genleri uyarmakta ve uyarılan vir genlerinin kodlamış olduğu enzimler de bakteriden bitki 

hücrelerine T-DNA aktarımını gerçekleştirmektedir. 

 

Biyoteknolojik yöntemler verim artışı sağlamak için klasik bitki ıslahı programlarına 

destek ve aynı zamanda klasik ıslaha alternatif olarak ortaya çımıştır. Biyoteknolojik 

yöntemlerin kullanılması ile izole edilmiş bir genin doğrudan aktarılabilmesi, farklı türler 

ve cinsler arası gen aktarımında melezleme zorluğunu ortadan kaldırmaktadır (Özgen ve 

Türet 1995). Bitki biyoteknlojisi, bitkilerin verim kalitesini artırmak, bitki verimliliğini 
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sınırlayan hastalık, zararlı ve stres faktörlerini engellemek, azaltmak veya ortadan 

kaldırmak için moleküler, hücre ve doku kültürü temelli teknolojilerin kullanıldığı bir 

süreçtir (Onay vd. 2012).   

 

Bilindiği gibi başarılı bir gen aktarımı için etkili bir rejenerasyon sisteminin geliştirilmesi 

ön şarttır. Bitki doku kültürü çalışmalarında, en uygun eksplant ile büyüme 

düzenleyicilerinin en etkili konsantrasyon ve kombinasyonlarının belirlenmesi, üzerinde 

çalışılan bitkide en yüksek sürgün rejenerasyon frekansının elde edilebilmesi için 

uygulanan ilk adımdır. Ancak, Yıldız (2011) tarafından geliştirilen ve  in vitro şartlarda 

eksplantların rekabete teşvik esasına dayanan yöntemle, kullanılan eksplant ile büyüme 

düzenleyicilerinin konsantrasyon ve kombinasyonlarında herhangi bir değişiklik 

yapılmaksızın, sürgün rejenerasyon frekansı önemli ölçüde artırılmıştır.  

 

Bu tez çalışmasında, acı kavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) meyve özsuyunun, 

ketende (Linum usitatissimum L.) adventif sürgün rejenerasyonunu ve gen aktarımı 

üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  
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2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK ÖZETLERİ 

 

2.1  Keten (Linum usitatissimum L.)’in Sistematiği  

 

Alem: Plantae 

Bölüm: Magnoliophyta  

Takım: Malpighiales 

Familya: Linaceae 

Cins: Linum 

Tür: Linum usitatissimum L. (Seçmen vd. 2008) 

 

Linaceae familyasının bir üyesi olan Linum L. cinsi dünya üzerinde yaklaşık 180 

civarında tür bulundurmaktadır (Mabberley 2002). Linum L. cinsi özellikle Balkanlar ve 

Anadolu’da yer almaktadır (Davis 1967). Akdeniz bölgesi, bulundurduğu kayıtlı 75 farklı  

Linum türü ile bu cinsin ana merkezidir (Greuter vd. 1989). Ülkemizde ise 38 kadar türü 

mevcuttur. Bu türlerden 12 tanesi endemik olup, endemizm oranı % 32.4 tür (Davis 1988, 

Seçmen vd. 2008). Keten tohumu genel olarak Hindistan, Mısır, Brezilya, Kanada, 

Arjantin, Amerika, Rusya, Hollanda ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde üretilmektedir 

(Wallis 1967).  Keten bir lif ve aynı zamanda bir yağ bitkisidir. Saplarından elde edilen 

lifleri pamuk lifinden daha sağlam olduğu gibi, tekstil sanayinde yazlık kumaşların 

üretimi yapılarak, insanları serin tutma özelliğinden istifade edilir. Ayrıca masa örtüleri, 

peçete, perdelik kumaşlar, çanta kılıfları, bel kayışları da keten lifinden yapılmaktadır. 

Saplarından selüloz sanayinde sigara kağıdı imal edildiği gibi odun kaplamalar da 

üretilmektedir (Kolsarıcı 2011). 
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Şekil 2.1 Keten (Linium usitatissimum L.)  

  a. Ketenin görünümü, b. Keten tohumu, c. Keten çiçeği 

                      

2.1.1  Keten (Linum usitatissimum L.) bitki içerikleri 

 

Keten bitkisi lif ve yağ üretiminde kullanılan iki değişik forma sahip, tek yıllık bir 

endüstri bitkisidir (Şekil 2.1). Ketenin yağ tipi olanlarında boylar yaklaşık 60-80 cm ve 

sap kalınlığı yaklaşık 5-6 mm, ketenin lif tipi olanlarında boylar yaklaşık 100-120 cm ve 

sap kalınlığı ise yaklaşık 2-3 mm civarındadır (Gilbertson 1993). Kalın ve kısa saplı 

formlar yatmaya daha dayanıklı olduklarından dolayı tohum verimleri daha fazladır. 

Uzun boylu olan lif formları ise daha uzun lif sağladıklarından dolayı lif üretimi için daha 

kullanışlıdırlar (Kurt 1996).   
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Keten bitkisi yaklaşık olarak %25 tohum %75 sap ve yaprak içermektedir (Lay ve Dybing 

1989). Sapın %20’si lif’dir. Keten tohumları yağ ve protein bakımından zengindir. 

Tohumlarındaki yağ oranı keten çeşitlerine bağlı olarak %35-45 arasında değişmektedir. 

Ayrıca tohum yaklaşık %35 kabuk, %28-30 protein, % 6 mineral ve kül içerir (Carter 

1993). Tohumları %30-45 oranında da yağ içermektedir (Yazıcıoğlu ve Karaali 1983). 

Yağı çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspe %25-36 protein, %3.5-7.0 yağ ve %5-6 kül 

içermektedir (Turner 1987). Keten tohumu yağ, protein ve lif haricinde, A, B, D, E 

vitaminlerini, mineralleri ve aminoasitleri de içermektedir (Oomah vd. 1997). Yağı %9-

11 doymuş ve %75-90 doymamış yağ asidi bulundurmaktadır (Sharma vd. 2006). 

 

Linum ekonomik açıdan önemli bir cinsdir. Özellikle keten (Linum usitatissimum L.) 

yaygın olarak ekimi yapılır ve gövdesinden elde edilen sklerankima lifleri tekstil 

sanayinde kullanılır. Tohumlarından elde edilen bezir yağı geçmişte sofralık yağ olarak 

ve günümüzde de boya sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Degenhardt vd. 2002, 

Rafaelli vd. 2002). Keten tohumu başlıca bileşen olarak lignanlar, özellikle de 

‘sekoizolarisirezinol diglukozit’ taşımasına ilaveten 'α-linolenik asit' ve lif açısından da 

zengindir. Lignanlar, antikarsinojenik aktiviteye sahip enterodiol ve enterolakton 

bileşiklerinin ön maddeleridir ve memeli lignanları olarak da bilinirler (Çizelge 2.1). 

Keten tohumu yiyecek olarak alındığında, içindeki lignanlar insanlarda barsak florası 

tarafından enteredio ve enterolaktona dönüştürülür. Keten tohumu lignan içeriğinden 

dolayı antikarsinojenik etkiye sahiptir ve besleyici özelliği vardır (Degenhardt vd. 2002, 

Rafaelli vd. 2002). 

 

Son zamanlarda, kanser kemoterpisinde podofilotoksinden türeyen lignanlar 

kullanılmaktadır. Podofilotoksin bazıları tehlike altında olan ve doğal ortamından 

toplanarak elde edilen Podophyllum türlerinden izole edilmektedir. Podofilotoksin ve 

bundan türeyen lignanlar için alternatif kaynak, Linum ve Podophyllum türlerinin hücre 

kültürleri olabilir. Bu hücre kültürleri yüksek miktarda podofilotoksin ve '5-metoksi 

podofilotoksin' üretmektedir. Lignanlar, çok geniş çşitlilikte biyolojik aktiviteye sahiptir. 

Örneğin, buğday, çavdar veya keten tohumunda bulunan ve memeli lignanları olarak da 

adlandırılan enterolaktonlar, hormon-bağımlı kanserlere karşı fitoöstrojenik aktiviteleri 

sayesinde koruyucu etki gösterirler. Podofilotoksin ve bunun türevi lignanlar sitotoksik 
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ve antiviral aktiviteye sahiptir. Podofilotoksin, papilloma virüsünün sebep olduğu genital 

organ tümörlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Podofilotoksin mikrotibüllere 

bağlanarak hücre çoğalmasını engellediği için kanser tedavinde kullanılır. 

Podofilotoksinin yarı sentetik türevi olan 'tenipozit etopzit' ve 'ethopospos' kanser 

tedavisinde kullanılmaktadır (Petersen ve Alfermann 2001). 

 

Çizelge 2.1 Keten tohumunun besin içeriği (Özkaynak 2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

Keten tohumunun besin bileşenleri  

100g 

Karbonhidrat 28.88 g 

Şeker 1.55 g 

Diyet lifi 27.3 g 

Yağ 42.16 g 

Protein 18.29 mg 

Tiamin (B1 Vit.) 1.644 mg 

Riboflavin(B2 Vit.) 0.161 mg 

Niasin (B3 Vit.) 3.08 mg 

Vitamin B6 0.473 mg 

Vitamin C 0.6 mg 

Kalsiyum 255 mg 

Demir 5.73 mg 

Magnezyum 392 mg 

Fosfor 642 mg 

Potasyum 813 mg 

Çinko 4.34 mg 
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2.1.2  Türkiye’de keten tohumu üretimi ve verimi  

  

Çizelge 2.2’de görüldüğü gibi 1994 – 2003 yılları arasında ülkemizde ketenin ekim alanı 

%81.28 azalma göstermektedir. Verim değerlerinde ise %10’luk bir düşüş vardır. 

Üretime bakıldığında %83 oranında bir düşüş olduğu gözlenmektedir.  

 

Çizelge 2.2 Türkiye’de keten üretimi ve verimi (Kızılaslan  2007) 

 
 

Yıllar Ekiliş 

(ha) 

Ekiliş 

(%) 

Verim 

(kg/ha) 

Verim 

(%) 

Üretim 

(Ton) 

Üretim 

(%) 

1994 1.335 100 487 100 650 100 

1995 650 48.69 600 123 390 60 

1996 355 26.59 642 132 228 35 

1997 355 26.59 642 132 228 35 

1998 355 26.59 521 107 185 28 

1999 355 26.59 640 131 227 35 

2000 320 23.97 541 11 173 27 

2001 290 21.72 534 110 155 24 

2002 250 18.72 520 107 130 20 

2003 250 18.72 440 90 110 17 

    

2.2  Acı Kavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.)’un Sistematiği 

 

Alem: Plantae 

Bölüm: Magnoliophyta 

Takım: Cucurbitales 

Familya: Cucurbitaceae 

Cins: Ecballium 

Tür: Ecballium elaterium (L.) A. Rich. (Seçmen vd. 2008) 
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Ecballium elaterium (L.) A. Rich., yatık gövdeli, çok yıllık, otsu bir bitki olup, gövde ve 

yaprakları sert tüylerle kaplıdır ve çiçekleri açık sarı renklidir (Şekil 2.2). Meyveler; oval, 

saplı ve olgunlaştıkça aşağı sarkık duruşludur (Şekil 2.2). Olgunlukta meyvenin içerisinde 

meydana gelen basınç nedeni ile meyve sapa bağlı olduğu yerden koparak özsuyu ile 

birlikte tohumlarını dışarıya doğru kuvvetle bırakmaktadır (Ekici vd. 1998).  

 

Acı kavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) Cucurbitaceae familyasından olup, otsu 

ve ruderal bir bitkidir. Yöresel olarak; acı dülek, eşek hıyarı, cırtatan, şeytan keleği, 

yabani hıyar gibi isimlerle de bilinir. Bitkinin idrar artırıcı ve müshil etkisi bulunmaktadır. 

Dahilen yüksek miktarda alındığında, özellikle kalın bağırsağı tahriş ederek kanlı ishale 

neden olur. Halen tedavide, meyve özutünden elde edilen Ecballium müshil olarak 

kullanılmaktadır. Köklerinden hazırlanan lapa ve merhemler, haricen tümörlere ve 

ekzama gibi kronik cilt yaralarına, romatizma ağrılarına karşı kullanılmaktadır. 

Meyvelerin sıkılması ile elde edilen taze özütün, buruna çekilmek suretiyle sinüzite karşı 

kullanımı Anadolu’da oldukça yaygın görülmektedir (Baytop 1984).   

 

Acı kavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) bitkisinin farklı organlarında α-elaterin 

(kukurbitasin E), β-elaterin (kukurbitasin B), elaterisin A (kukurbitasin D), elaterisin B 

(kukurbitasin I) ve türevleri bulunmakta olup, bitkinin etken maddesi elaterindir (Özcan 

2012). Özellikle bitkinin meyve ve köklerinde kukurbitasinlerin oranı diğer organlara 

göre yüksek bulunmaktadır (Çizelge 2.2). Bu bileşiklerin yanında bitkide steroller, 

fenolik bileşikler, vitaminler, flavonoitler, akloloitler, reçine, nişasta, aminoasitler, 

reçine, nişasta ve yağ asitleri de bulunmaktadır (Memişoğlu ve Toker 2002, Koç 2002). 

Malta’da 1990’larin sonunda yapılan bir çalışmada kukurbitasinlerin en fazla meyvede 

olduğu, yaprak ve gövdede ise daha az olduğu bulunmuştur. Ayrıca, şekil 2.3’de 

görüldüğü gibi kukurbitasinlerin oranının sıcaklık artışıyla birlikte arttığı belirtilmiştir 

(Attard ve Scicluna-Spiteri 2003). Elaterin’in moleküler formülü C32H44O8 olup, bir 

karbon hidrattır (Atasü 1985).  
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Çizelge 2.3 Acı kavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) bitkisinin farklı organlarında 

bulunan kukurbitasinlerin oranı (Özcan 2012)   

 

Bitki Organı Kukurbitasinlerin oranları (%) 

Taze meyveler 0.409 – 2.204 

Taze yapraklar ve çiçekler 0.026 

Taze kökler 1.4 – 1.7  

Kuru meyveler 0.06 

Kuru yapraklar 0.3 – 0.5  

 

 

 

Şekil 2.2  Acı kavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich) 

    a. Genel görünümü, b. Meyvesi (uzaktan),  

    c. Çiçeği, d. Meyvesi (yakından) 
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Şekil 2.3 Süre ve sıcaklığa bağlı olarak acı kavun organlarında   kukurbitasin oranı 

(Attard ve Scicluna-Spiteri 2003) 

 

2.3  Dünyada Transgenik Bitkilerin Ekimi 

 

Transgenik bitkilerin yaygınlaşmaya başladığı 1996 yılından itibaren 2005 – 2006 yılları 

transgenik bitki ekim yılı olmuştur. 2006 yılında dünyada toplamda 1.000.000 hektar 

transgenik bitki ekimi yapılmıştır (Brookes 2007). İlk ekilen ticari transgenik domatesten 

sonra 1996 – 2014 yılları arasında transgenik bitkilerin ekim alanlarında önemli derecede 

artış olmuştur (Şekil 2.4). İlk ekilen transgenik ürün 1.660.000 hektar alana ekilmişken 

küresel olarak 2005 yılında transgenik ekim alanı 87.200.000 hektar alandır. 2013 yılına 

gelindiğinde ise transgenik bitki ekim alanı 174.000.000 hektar alana ulaşmıştır 

(http://www.gmo-compass.org). Neredeyse tüm dünyada transgenik bitki ekiminin 

önemli bir kısmı şekil 2.5’de görüldüğü gibi soya, mısır, pamuk ve kolzadan oluşmaktadır  

(James 2006).  Ülkelere göre transgenik bitki ekimi şekil 2.6’daki gibidir. 

 

 

 

 

 

http://www.gmo-compass.org/
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Şekil 2.4 Transgenik bitki ekim alanındaki değişim 1996 – 2006 yılları arası 

(http://www.gmo-compass.org). 

 

 

 

http://www.gmo-compass.org/
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Şekil 2.5 Dünyada transgenik bitki ekim alanının üretilen ürünlere göre dağılımı     

(Stewart 2012). 

 

                       

 

Şekil 2.6  Ülkelere göre transgenik bitki ekimi (Stewart 2012). 
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2.4 Bitki Doku Kültürü 

  

Bitkiler, tek bir hücreden bütün organları tam tüm bir organizmanın belişebilmesi 

anlamına gelen 'Totipotensi' (Haberlandt 1902) adı verilen özellikleri nedeniyle petri 

kapları içerisinde steril şartlar altında herhangi bir kısımlarından yetiştirilebilmektedir. 

Bitkilerin bu özelliği sayesinde, in vitro şartlar altında herbisitlere, ağır metallere, tuza ve 

düşük sıcaklıklara tolerans veya hastalıklara direnç gibi karakterler bakımından 

seleksiyon yapmak mümkün olmaktadır. Bir başka ifade ile, binlerce dekarlık alanlarda, 

büyük bir öaliyet ve iş gücü kullanarak yapılabilecek ıslah çalışması laboratuvarda çok 

daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Klasik ıslah, istenen karekterleri 

belirleyen genlerin bir genotipte toplanabilmesi için oldukça uzun bir süreye gereksinim 

duymakta, büyük bir iş gücü ve masrafı da beraberinde getirmektedir. Klasik ıslah 

yöntemleri ile aralarında melezleme yapılabilen türlerin sayısının az olması, başarıyı 

kısıtlayan öenmli bir etmendir. Halbuki, ıslahtaki başarı populasyondaki genetik 

çeşitlilikle doğru orantılıdır. Genetik mühendisliği ise, doğada var olan genetik kaynakları 

herhengi bir sınır olmaksızın kullanabilmektedir. Bu tekniklerin kullanılmasıyla, bir 

organizmaya herhangi bir canlıdan (insan, hayvan, bitki, mikroorganizmalar) klonlanan 

bir gen kolaylıkla aktarılabilmektedir. Örneğin, bakteriden klonlanan bir gen, böceklere 

direnç kazandırmak için bitki hücresine yerleştirilebilmekte ve bu aktarım genetiği 

değiştirilmiş veta transgenik olarak ifade edilen organizmaların üretimine imkan 

sağlamaktadır. Aktarılan bu genler, organizmaya yerleştrildikten sonra doğal bitki genleri 

ile birlikte replike olmakta ve protein üretmektedirler. Genetik mühendisliği teknikleri 

kullanılarak bu güne kadar yapılan çalışmalar, ot ilaçları ve böceklere dayanıklılık 

sağlayan genlerin bitkilere aktarılması  üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak, son yıllarda 

kuraklık, sıcaklık, soğuk, tuz gibi abiyotik stres faktörlerinden en az etkilenen dayanıklı 

yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesi üzerine yapılan çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. 

 

Bitki doku kültürü, bitkilerden izole edilen doku parçasını yapay besin ortamında süresiz 

yaşatma tekniği olarak tanımlanır. Hücreler bölünerek ilgili büyüme düzenleyici 

hormonlar kullanılarak kök, yaprak, sürgün, embriyo veya tam bitki oluşturabilir. Bazen 

kültürdeki hücrelerden ve dokulardan istenilen durumlarda kallus olarak tanımlanan 

farklılaşmamış hücre topluluğu geliştirilebilmektedir. Bu teknikler yardımıyla ekonomik 
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önemi olan veya nesli tükenmekte olan bitkiler klonlanarak çoğaltılmasında başarılı bir 

şekilde kullanılabilmektedir.  Bitki doku kültürü ayrıca bitkilerin yoğun üretimine ilave 

olarak laboratuvarda sentezlenemeyen sekonder metabolitlerin ve doğal kaynaklardan 

tıbbi bileşenlerin üretiminde de kullanılabilmektedir (Winkelmann vd. 2006). 

 

2.5 Gen Aktarımı  

 

Geçtiğimiz son 20 yılda gelişen teknolojiler arasında en çok tartışılan konulardan biri de 

genetik mühendisliği ve genetiği değiştirilmiş organizmalardır (Zülal 2000). Bitkilerin 

insan ve hayvan beslenmesinde kullanımı amacıyla iyileştirilmesi çalışmalarında iki 

önemli dönem bulunmaktadır. Bunların ilki son 60 yılda gerçekleştirilen ve ‘Yeşil 

Devrim’ olarak adlandırılan, geleneksel bitki ıslahı ve ticari gübreler ile diğer argonomik 

yöntemlerin etkili olduğu dönemdir. İkinci dönem ise ‘Biyoteknoloji Devrimi’dir. 

Biyoteknoloji devriminde geliştirilen çok etkili ve yeni teknikler sayesinde verimi ve 

kalitesi yüksek bitki çeşitlerine bir ya da bir kaç gen, yeni özellikler kazandırmak 

amacıyla aktarılabilmektedir (Özcan 2009).  Bin dokuzyüzlü yılların ortalarında DNA 

molekül yapısının tanımlanması, gen teknolojisinin milâdı olmuştur. Bulunduğu 

organizmanın tüm özelliklerini aminoasitler ile şifreleyen DNA’nın keşfedilmesi tür içi 

ve türler arası gen aktarımını mümkün kılmıştır (Çırakoğlu 2005). Gen aktarımı 

yöntemiyle, çeşitli çevresel stres faktörlerine, bakteri virüs ve mantar kökenli hastalıklara, 

herbisitler (Ot öldürücü) gibi çeşitli kimyasal bileşiklere direnç özelliği kazandırılması 

sağlanabilmektedir (Bajroviç 2002).  

 

Bitkilere gen aktarımında kullanılan tekniklerin temelini; istenilen geni taşıyan bir DNA 

parçasının doku içerisindeki hücrelerin kromozomlarına yerleştirilmesi, daha sonra doku 

kültürü tekniklerini kullanarak bu hücrelerden gen aktarılmış (transgenik) bitkilerin elde 

edilmesi oluşturur. Genel olarak doku içerisinde gen aktarılmış hücrelerin oranı oldukça 

düşüktür. Bu nedenle, gen aktarımı yapılacak bitki türlerinde yüksek adventif sürgün 

oluşumuna paralel olarak başarı da önemli derecede artmaktadır (Yıldız 2000).  
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Gen aktarım başarısını en fazla etkileyen faktörlerden birisi de gen aktarımı yapılan 

hücrenin rejenerasyon kabiliyetidir. Rejenerasyon kabiliyeti olmayan hücrelere yapılan 

gen aktarımı hiçbir anlam ifade etmemekte ve ayrıca gen aktarılan hücrelerden yeni 

bitkilerin oluşması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı  tarımsal öneme sahip genleri 

bitkilere aktarabilmek için bitki doku ve hücrelerinden etkili bir rejenerasyon sağlanması 

oldukça önemlidir (Özcan ve Özgen 1996). 

 

2.5.1  Agrobacterium tumefaciens  

 

Agrobacterium tumefaciens, Rhizobiaceae familyasına ait gram (-) bir bakteridir. 

Genellikle çift çenekli bitkilerin kök boğazında oluşan yaralanmalardan bitkiyi enfekte 

ederek kök boğazı uru hastalığına yol açmaktadır (Smith ve Townsend 1907). Tümör 

meydana getiren Agrobacterium hatları ile yapılan çalışmlar, tümör oluşumu ve opin 

sentezinin, bakteride bulunan 150-250 kb büyüklüğünde bir DNA molekülü tarafından 

gerçekleştirildiğini göstermiştir (Özcan ve Özgen 1996). Agrobacterium tumefaciens 

bakterisinde bulunan bu DNA molekülü Ti (Tumor icluding/Tümör oluşturan) Plazmidi 

olarak tanımlanmaktadır (Zaenen vd. 1974, Watson vd. 1975). Leesman ve arkadaşları  

Ti Plazmidinin  ieçrisine yerleştirilen herhangi bir genin kolaylıkla bitki hücresine 

aktarılabildiğini keşfetmiştir  (Leesmans vd. 1990) (Şekil 2.7) . 
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Şekil 2.7 Agrobacterium tumefaciens (Watson vd. 1996) 

 

2.5.2 Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla gen aktarımı 

 

Agrobacterium bakterisi, bitki hücrelerine gen aktarımı yapabilmesi için aşağıdaki 

özelliklere sahiptir (Şekil 2.8); Ti plazmidi üzerinde bulunan T-DNA bölgesine sahip 

olmalıdır (De Greve vd. 1981). T-DNA bölgesi, bakteriden bitki hücresine aktarılarak 

bitki genomuyla birleşen küçük bir DNA parçasıdır (Chilton vd. 1980, Willmitzer vd. 

1980). Opin ve napolin tipi plazmidlerin T-DNA bölgeleri, sağ ve soldan 25 bç 

uzunluğundaki düzensiz nükleotid dizileri ile sınırlandırılmışlardır. Bu snırlar arasında 

ise tümör oluşturan genler bulunmaktadır (Yıldız 2000). Yapılan araştırmalar sonunda bu 

iki sınır arasına yerleştirilen herhangi bir genin kolaylıkla bitki hücresine aktarılabildiği 

gösterilmiştir. Tümör oluşturan genlerin restriksiyon endonükleaz enzimleri ise kesilerek 

T-DNA dan uzaklaştırılmasının bitki hücresine gen aktarımını etkilemediği görülmüştür 

(Leemans vd. 1982, Özcan ve Özgen 1996, Yıldız 2000). Yapılan araştırmalar T-

DNA’nın sağ sınır nğkleotid dizisinin gen aktarımında mutlak gerekli olduğunu ortaya 

koymuştur (Van Haaren vd. 1987, Yıldız 2000). 
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Agrobacterium’dan bitki hücresine gen aktarımında mutlak gerekli ikinci unsur ise T-

DNA’nın dışında ve sol sınırına yakın olan yaklaşık 35kbç uzunluğundaki “Virulens (vir) 

genleridir. Yapılan araştırmalarda vir gen bölgesinin virA, virB, virC, virD, virE ve virG  

genlerinden oluştuğunu göstermiştir (Stachel ve Nester 1986). Bu genlerin görevleri daha 

sonra yapılan araştırmalarla tespit edilmiştir (Zambryski 1992). 

 

Bitki hücrelerine Agrobacterium’un gen aktarmasındaki mutlak gerekli olan üçüncü 

unsur ise bakterinin kendi kromozomunda bulunan üç adet lokus olan chvA, chvB ve 

pscA’nın kodladığı ürünlerdir. Bunlar bakterinin bitki hücresinde tutunmasında önemli 

rol oynayan genlerdir (Douglas vd. 1985). 

 

 

 

Şekil 2.8 Agrobacterium tumefaciens aracılığyla gen aktarımı (Watson vd. 1996) 

 

Yaralanan bitki fenolik bileşikler salgılar. Fenolik bileşikleri algılayan Agrobacterium 

bakterisi bitkinin yaralanmış hücrelerine tutunur. Bitkinin hücre duvarına tutunan bakteri 

hücresine, fenolik bileşikler girerek vir genlerini aktif hale getirir. vir genlerinin 

uyarılmasıyla T-DNA’nın alt sarmalı, virD1 ve virD2 genlerinin ürettiği bir endonükleaz 

enzimi tarafından alt sınır bölgesinden kesilir. VirD2 proteini, plazmidin sağ sınır 

bölgesinin 5' ucuna bağlanarak T-iplikciğinin serbest kalmasını sağlar (Özcan 2001). 

Serbest kalan tek sarmal T-DNA VirE proteini tarafından kaplanarak ortamda bulunan 
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nükleaz enzimlerinin olumsuz etkilerinden korunur (Christie vd. 1988).  VirD2 proteini, 

T-DNA’nın bitki hücresine aktarılmasında rol oynarken, VirB proteininin bakterinin 

hücre zarında T-DNA’nın geçebileceği büyüklükte bir açıklık oluşturduğu 

düşünülmektedir (Özcan ve Özgen 1966). 

 

Bitki hücresine giren T-DNA, hücre çekirdeğine VirD proteinince taşınmakta, çekirdek 

içine girmesinde ise VirE2 proteininin rol oynadığı tahmin edilmektedir (Zambryski 

1992). Böylece bitki hücre çekirdeğine giren T-DNA, bir veya birkaç kopya halinde 

rastgele bitki kromozomuyla birleşmektedir  (Özcan 2001) (Şekil 2.9).  
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Şekil 2.9 Agrobacterium tumefaciens’in gen aktarım mekanizması (Watson vd. 1966) 
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2.6  Kaynak Özetleri 

 

Adwan vd. (2011), olgunlaşmış ve kurutulmuş acı kavun meyvelerinden ethanol 

ekstrasksiyonu ile elde edilmiş özütün Staphylococcus aureus ve Candida albicans 

bakterilerinin gelişimleri üzerine etkilerini araştırmışlardır. Bu çalışma sonucunda acı 

kavun ekstraktının bakteri gelişimini önemli oranda engellediği ve antimikrobiyal 

etkisinin olduğu bildirilmiştir. 

 

Oskay ve Sarı (2007) ve Koca vd. (2010), acıkavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) 

yaprak, gövde ve meyvelerinden elde edilen ekstraktların bazı bakteri türleri üzerinde 

antimikrobiyal etkilerinin olduğu ifade etmişlerdir. 

 

Amil ve Pala (2009) yapmış oldukları bir çalışmada, bakteri besin ortamlarına farklı 

oranlarda acı kavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) olgun meyve özsuyu katarak 

bakteri gelişimini incelemişlerdir. Bu çalışmada bakteri besin ortamında acı kavun meyve 

özsuyunun artışıyla birlikte Klebsiella sp, Escherichia coli ve Staphylococcus aureus 

bakteri türlerinin üremesinde de önemli artış olmuştur. 

 

Bretagne vd (1994), liflik ve yağlık keten çeşidinde thidiazuron, BAP ve zeatin 

sitokininlerinin hipokotil, kotiledon ve sürgün ucu eksplantlarında sürgün rejenerasyonu 

üzerine etkisini araştırmışlardır. Bu üç sitokinin kaynağının rejenerasyon üzerine olan 

etkisi gerek yalnız, gerekse NAA, IAA ve 2,4-D ile birlikte incelemiştir. Araştırma 

sonucunda kotiledon eksplantları kök oluştururken, sürgün ucundan gen aktarımı için 

gerekli seviyede sürgün rejenerasyonu elde edilememiştir. En iyi sürgün rejenerayonu 

0.1µM thidiazuron ve 0.01µM NAA birlikte kullanıldığı hipokotil eksplantlarından elde 

edilmiştir. 

 

Dong ve Mc Hughen (1993) ketende transgenik bitki üretimini artırmak için yaptıkları 

araştırmada, eksplantlarda epidermal hücrelerin uzaklaştırılması ve ku-kultivasyon 

süresinin uzatılmasıyla gen aktarılan hücre yoğunluğunun önemli derecede arttığını 
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bulmuşlardır. Sonuçta inoküle edilen hipokotillerin %10’dan fazlası transgenik sürgün 

oluşturmuştur. Rejenere olan sürgünlerin %20’sinin transgenik olduğu teyit edilmiştir. 

 

Krishnamurthy vd. (2000),  nohut (Cicer arietinum L.) bitkisinin çeşitli hatlarına 

Agrobacterium tumefaciens GV2260 hattı ile 'p35S GUS-INT' genini aktarmışlar ve gen 

aktarım yüzdesini 0.2 ile 1.5 arasında bulmuşlardır. 

 

Uranbey vd. (2005), tütün bitki yapraklarına Agrobacterium tumefaciens GV2260 hattı 

ile 'p35S GUS-INT' geninin aktarımında farklı ko-kultivasyon sıcaklıkları, süreleri ve 

ortamları deneyerek en yüksek gen aktarım frekansının 48 saat 22-24°C’de olduğunu 

bulmuşlardır. 

 

Sanyal vd. (2005), nohut (Cicer arietinum L.) bitkisine cry1Ac genini 35S promotor ve 

nptII selekiyon geni içeren Agrobacterium tumefaciens ile Helicoverpa armigera 

zararlısına dirençlilik için gen aktarımı yapılmışlar ve zararlının %80-85 oranında 

öldüğünü gözlemlemişlerdir. 

 

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

farklı burçak hattına ait olgunlaşmamış kotiledon ve embriyo eksenlerini değişik 

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

hatlar ve kullanılan eksplantların sürgün rejenerasyonuna önemli etkisi olduğunu 

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

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

sürgünleri farklı konsantrasyonlarda BAP, NAA ve TDZ içeren ortamlarda hızlı 

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

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

sürgünleri daha sonra, 2 mg/l IBA içeren MSO ortamında köklendirmişlerdir. 
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Yıldız ve Er (2002) yaptıkları çalışmada, sodyum hipoklorit (NaOCl) çözeltilerinin 

konsatrasyon (%40, %60 ve %80) ve sıcaklıkların (0, 10, 20 ve 30°C) tohum çimlenmesi, 

in vitro canlılık, keten fidelerinin gelişimi ve hipokotil eksplantlarının rejenerasyon 

kapasitesi üzerine etkisini belirlemişlerdir. Sonuçlar, tohum çimlenmesi, fide gelişimi ve 

sürgün rejenerasyonunun dezenfektanın artan konsantrasyon ve sıcaklığından olumsuz 

etkilendiği göstermişlerdir. Fide gelişimi ve sürgün rejenerasyonunda en iyi sonuçlar 

%40’lık konsantrasyondaki dezenfektanın 10°C sıcaklıkta kullanılmasıyla elde 

edilmiştir. 

 

Yıldız vd. (2003) yurt dışından getirilen üç keten çeşidini kullanarak yaptıkları çalışmada, 

steril edilen tohumlardan gelişen farklı yaşlardaki (7, 12 ve 17 gün) fidelerden elde edilen 

hipokotil parçalarını agar ve phytagel ile katılaştırılan MS ve B-5 ortamlarında sürgün 

rejenerasyonuna alınmışlardır. Sonuçta, en yüksek sürgün rejenerasyon yüzdesi her üç 

çeşitte ve tüm ortalamalarda 12 günlük fidelerden alınan hipokotil eksplantlarından elde 

edilirken; eksplant başına düşen sürgün sayısı ve petride gelişen toplam sürgün sayısı 

bakımından en yüksek değerler denemeye alınan üç çeşitte de ortam olarak MS ve 

katılaştırıcı olarak ağarın kullanıldığı 7 günlük fidelerden alınan hipokotil 

eksplantlarından elde edilmiştir. 

 

Yıldız ve Özgen (2004), üç keten çeşidinde, 1 mg/l BAP ve 0.02 mg/l NAA içeren MS 

ortamında, hipokotil parçalarının su içerisine geçici olarak daldırılmasının in vitro 

eksplant gelişimi ve sürgün rejenerasyonu üzerine etkisini belirlemek amacıyla bir 

çalışma yürütmüşlerdir. Su ile muamele edilen hipokotil eksplantlarının sürgün 

rejenerasyon yüzdesi, hipokotil başına sürgün sayısı, sürgün uzunluğu, petri başına 

sürgün sayısı, başarılı köklenme ve bitkicik oluşumu bakımından en yüksek değerleri 

verdiği gözlenmiştir. Bu yöntemin, in vitro kültüre alınan diğer türler için de 

uygulanabileceği vurgulanmıştır.  

 

Yıldız vd. (2005), son yıllarda sürgün rejenerasyonunu artırmada yaygın olarak kullanılan 

TDZ’nin (thidiazuron) keten hipokotil eksplantlarında sürgün gelişimi üzerinde olan 

etkisi BAP ve NAA ile karşılaştırmışlardır. Özellikle gen aktarımı yapıldıktan sonra, gen 



25 

 

aktarılmış dokulardan transgenik sürgünlerin rejenerasyonu son derece önemlidir. 

Başarılı bir gen aktarımı için adventif sürgün rejenerasyonunun ve özellikle de eksplant 

başına rejenere olan sürgün sayısının yüksek olması gerekmektedir. Keten hipokotil 

ekslantlarından yüksek adventif sürgün elde etmek için rejenerasyon ortamında yaygın 

olarak BAP ve NAA kullanılmaktadır. Farklı TDZ dozları (1, 2, 4 ve 8 mg/l) arasında; 

sürgün rejenerasyon oranı, eksplant başına sürgün sayısı ve petri başına toplam sürgün 

sayısı bakımından en uygun dozun 2 mg/l olduğu belirlenmiş ve TDZ dozları BAP ve 

NAA ile karşılaştırılmıştır. 

 

Yıldız ve Özgen (2006), benzylaminopurine (BAP), naphtalene acetic acid (NAA) ve 

thidiazuron (TDZ)’un farklı konsantrasyon ve kombinasyonlarının üç keten çeşidinin 

hipokotil eksplantlarından sürgün rejenerasyonu üzerine olan etkisi araştırmışlardır. 

Düşük sürgün rejenerasyonu transgenik bitkilerin elde edilmesinde sınırlayıcı önemli bir 

faktördür. Keten (Linum usitatissimum L.), yüksek kaliteli kuruyan yağı ve lifi nedeniyle 

önemli bitkilerden biridir. Keten bitkileri,  in vitro teknikler kullanılarak hipokotil 

kısımlarından kolaylıkla rejenere olmaktadır. Araştırmalardan elde edilen en iyi sonuçlar, 

1 mg/l BAP ve 0.02 mg/lNAA içeren MS ortamından; Madaras, 1886 Sel. ve Clarck 

çeşitlerinde sırasıyla ekslant ağırlığında 1054, 944 ve 800 mg, sürgün sayısında 9.8, 9.8 

ve 15.4, petri başına toplam sürgün sayısında 98.0, 96.0 ve 108.0 olarak elde edilmiştir. 

1 mg/l’nin üzerinde artan TDZ dozları, eksplant üzerinde toksik etki göstermiş ve sürgün 

rejenerason frekansı öenmli derecede düşmüştür. TDZ’nin keten in vitro kültüründe 

yalnız başına kullanılması önerilmemiştir. 

 

Yıldız vd. (2011) in vitro rekabet ve stresin keten (Linum usitatissimum L.) hipokotil 

eksplantlarının doku kültürü tepkisini belirlemek için yaptıkları çalışmada, eksplatlar 

arasındaki rekabeti, eksplantların kültüre alındığı mesafeleri değiştirerek sağlamışlardır. 

0.5, 1.0, 1.5 ve 2.0 cm olarak dört farklı kültür mesafesinin kullanıldığı araştırmada, 

kültür başlangıcından 6 hafta sonra hipokotil yaş ve kuru ağırlıkları, sürgün rejenerasyon 

yüzdesi, hipokotil başına sürgün sayısı, rejenere sürgün uzunluğu, petride gelişen toplam 

sürgün sayısı ve toplam klorofil kapsamı belirlenmiştir. Sonuçlar, eksplantlar arasındaki 

kültür mesafesinin 2.0 cm’den 1.0 cm’ye düşürülerek onların rekabete teşvik edilmesinin 

hipokotil başına sürgün sayısını, rejenere olan sürgün uzunluğu ve petrideki toplam 
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sürgün sayısını önemli derecede artırdığını göstermiştir. Eksplantlar, 0.5 cm mesafede 

kültüre alındığında, stres başlamış ve bütün parametrelerde belirgin düşüşler 

gözlenmiştir. Bu araştırma, doku kültürü çalışmalarının başarısının yalnızca büyüme 

ortamındaki oksin ve sitokininlerin doğru konsatrasyon ve kombinasyonlarının 

belirlenmesiyle değil, aynı zamanda kültüre alınan eksplantlar arasındaki rekabetten 

yararlanılarak da artırılabileceğini göstermiştir. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1 Materyal 

 

3.1.1 Bitki materyali 

 

Çalışmalarda bitki materyali olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Dakota 

eyaletinde bulunan 'Crop Science Labrotories'den temin edilen 'Madaras' keten (Linum 

usitatissimum L.) çeşidi kullanılmıştır. 

 

3.1.2 Eksplant materyali 

 

Steril edilen keten tohumlarının Magenta kaplarında çimlendirilmesi ile elde edilen 7 – 

10 günlük keten fidelerinin hipokotil bölgeleri rejenerasyon ve gen aktarım 

çalışmalarında kullanılmıştır (Şekil 3.1). 

 

 

 

Şekil 3.1 Çalışmalarda kullanılan eksplant materyali 
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3.1.3 Acı kavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) meyve özsuyu materyali 

 

Acı kavun meyveleri Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Bölümü 

arkasında bulunan doğal yetişme alanlarından toplanmıştır. Eylül ayının son haftasında 

olgunlaşan meyvelerden özsuyu bir beher içerisine alınmış, daha sonra tülbentten 

geçirilerek tohum ve iri meyve kısımlarından ayrılan özsuyu iki defa 0.45 µm çapında 

steril filtrelerden geçirilerek steril edilmiştir. Steril edilen özsuyu kullanılana kadar -

20°C’de muhafaza edilmiştir. 

 

3.1.4 Bakteri materyali 

 

Bakteri materyali olarak 'p35S GUS-INT' genini içeren 'pBIN 19' plazmidini taşıyan 

Agrobacterium tumefaciens’in GV2260 hattı kullanılmıştır. Plazmidin T-DNA 

bölgesinde karnabahar mozaik virüsüne ait NOS promotörü tarafından kontrol edilen ve  

gen aktarımı yapılan bitki hücrelerinin kanamisin içeren besin ortamında seçilebilmesi 

sağlayan neomisin fosfotransferaz II (npt II) geni bulunmaktadır. β-glukuronidaz (GUS) 

geni, plazmitte 35S promotörü tarafından kontrol edilmektedir. 

 

3.2 Yöntem  

 

3.2.1 Besin ortamlarının hazırlanması 

 

Denemelerde MS mineral tuz ve vitaminleri (Murashige ve Skoog, 1962) (Çizelge 4.1) 

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

kullanılmıştır. Ortamların hazırlığında distile su kullanılmıştır. Besin ortamlarının pH’sı 

1 N NaOH ya da 1 N HCl kullanılarak 5.6-5.8’e ayarlandıktan sonra 1.2 atmosfer basınç 

altında ve 120oC’de 20 dakika tutularak steril edilmiştir. Steril edilen ortamlar 40oC’ye 

soğutularak içirişine gerekli büyüme düzenleyici hormon ve antibiyotikler eklenerek 

steril perti veya steril magenta kaplarına dökülerek kullanılmıştır. 
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Çizelge 3.1  MS ortamında bulunan besin maddeleri ve konsantrasyonları (Murashige    

         ve Skoog 1962) 

 

Besin Maddeleri Konsantrasyon (mg/l) 

 

 

Makro 

Elementler 

NH4NO3 1650 

KNO3 1900 

CaCl2.2H20 440 

MgSO4.7H2O 370 

KH2PO4 170 

 

 

 

 

Mikro 

Elementler 

Kl 0.83 

H3BO3 6.20 

MnSO4.4H2O 22.30 

MnSO4.4H2O 8.60 

Na2MoO4.2H2O 0.25 

CuSO4.5H2O 0.025 

CoCl2.6H2O 0.025 

FeSO4.7H2O 27.85 

Na2EDTA. 37.25 

 

 

Vitaminler 

Myo-Inositol 100.0 

Nikotinik Asid 0.50 

Pyrotinik Asid 0.50 

Thiamin-HCl 0.10 

Glysin 2.00 

 

3.2.2 Büyüme düzenleyicilerinin hazırlanması  

 

3.2.2.1  Benzilaminopürin (BAP) stok çözeltisinin hazırlanması 

 

BAP stok çözeltisi hazırlanırken her 1 ml stok çözeltisinde 1 mg BAP kuru madde şekilde 

çözücüsü olan 1 N NaOH ile çözülerek hazırlanmıştır. Hazırlanan stok çözelti 

kullanılmak üzere + 4°C’de muhafaza edilmiştir (Çizelge 3.2). 
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3.2.2.2   α-Naftalinasetikasit (NAA) stok çözeltisinin hazırlanması 

 

NAA stok çözeltisi hazırlanırken her 1 ml stok çözeltisinde 1 mg NAA kuru madde 

şekilde çözücüsü olan 1 N NaOH ile çözülerek hazırlanmıştır. Hazırlanan stok çözelti 

kullanılmak üzere + 4°C’de muhafaza edilmiştir (Çizelge 3.2). 

 

Çizelge 3.2 Kullanılan büyüme düzenleyici, çözücüsü ve saklanma koşulları 

 

Büyüme Düzenleyiciler Çözücü Saklanma Koşulları (°C) 

Benzilaminopürin (BAP) 1 N NaOH + 4 

 α-Naftalinasetikasit (NAA) 1 N NaOH + 4 

 

3.2.3 Bakteri materyalinin hazırlanmsı 

  

3.2.3.1 Plazmid hazırlanması 

 

Çalışmalarda içerisinde npt II geni NOS promotor ve terminatör, GUS intron geni ise 35S 

promotor ve terminatör dizileri tarafından kontrol edilen büyüklüğü 11.777 bç olan 'pBin 

19' Plazmid vektörü kullanılmıştır (Şekil 3.2).  Escherichia coli içerisinde bulunan pBin 

19 plazmidi Thermo Scientific Gene jet Plazmid Miniprep Kit (# K0502) kullanılarak 

izole edilmiştir. İzole edilen ‘pBin 19’ plazmidi %1’lik agaroz jelde yürütülerek kontrolü 

sağlanmıştır.  
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Şekil 3.2 'pBin 19' Plazmid vektörü haritası 

 

3.2.3.2 Elektrokompetent Agrobacterium tumefaciens içerisine 'pBin 19'                 

plazmidinin aktarılması 

 

İçersinde plazmid bulundurmayan Agrobacterium tumefaciens’in GV2260 hattı, 20 mg/l 

rifampisin içeren 50 ml’lik YEP (Yeast Exstract Peptone) içerisinde 28°C sıcaklıkta, 180 

rpm’de 16 saat çoğaltılmıştır. Sıvı YEP ortamında gelişen bakteri kültüründen 3 ml 

alınarak spektro küvetine konulmuş, OD600= 0.8 1.00 oluncaya kadar büyütülmüştür. 

Erlende bakteri içeren sıvı YEP, 50 ml’lik steril falkon tüpüne aktarılarak 30 dakika buz 

içerisinde inkübe edildikten sonra +4°C’de 4500 rpm’de 20 dakika tutularak 

çöktürülmüştür. Tüpün üzerindeki sıvı kısım (süpernatant) atılmış, dipteki pellet, 35 ml 

soğuk steril saf suda vortex yardımıyla çözdürülüp, 15 dakika buzda bekletilmştir. Daha 

sonra +4°C’de 4500 rpm’de 20 dakika boyunca santrifüjlenmiştir. Üstteki sıvı kısım 

atılarak pellet 20 ml soğuk suda çözdürülüp, 15 dakika buzda bekletilmiştir. Üçüncü kez 
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+4°C’de 4500 rpm’de 20 dakika boyunca santrifüjledikten sonra, üstteki sıvı kısım 

atılacak, pellet 1 ml %15 gliserol – %85 ddH2O’da çözdürülmüştür. -20°C’de soğutulan 

0.5’lik tüplere 100 µl olacak şekilde bölüştürülmüş ve ardında sıvı azotta dondurularak -

80°C’de muhafaza edilmiştir. Kompetent Agrobacterium tumefaciens, -80°C’den buz 

içerisine alınacak. 50 ng/µl ‘pBin 19’ plazmid DNA’sından 5 µl alınarak bakterinin 

içerisine koyularak, pipetaj yapmadan karıştırıp buzda bir dakika bekletilmiştir. Buzda 

soğutulan elektroporasyon küvetlerine kompetent hücre ve DNA karışımı konulmuştur. 

Elektroporasyon cihazında 2200 volt elektrik verilerek, daha sonra elektroporasyon 

küvetinin içerisine önceden +4°C’de soğutulmuş 100 µl YEP eklenmiştir. Bakterilerle 

karıştırılan elektroporasyon küvetindeki tüm sıvı 1.5 – 2 ml’lık tüplere aktarılarak üzeri 

1ml’ye YEP koyularak tamamlanmıştır. Bu tüpler 28°C’de 2 saat 180 -200 rpm’de inkübe 

edildikten sonra 13000 rpm de 30 saniye çöktürülmüştür. Üstteki sıvı kısmın 800 µl’si 

atılıp, pellet kalan sıvı kısımda çözdürülmüştür. Sonrasında bakteriler uygun 

antibiyotikleri içeren katı besi ortamına ekilerek 48 saat 28°C’de büyütülmüştür. İlk 

üremeden sonra bir kez daha uygun antibiyotilk içeren ortamda 48 saat  28°C sıcaklıktaki 

inkübatörde alt kültüre alınmıştır. İkinci inkübasyondan sonra koloni PCR yapılmıştır. 

PCR reaksiyonu 100 ng/µl DNA, 2 mM MgCl, 0.25 mM dNTP, 0.5 pM forward primer, 

0.5 pM rewerse primer ve 0.625 'U Dream taq DNA Polymeraz (#0702 – Thermo)' 

kullanılarak yapılmıştır. Primer dizisi ve ürün bilgileri aşağıdaki gibidir. 

 

NPT II Fw: 5' GCA TAC GCT TGA TCC GGC TAC C 3' 

NPT II Rv:  5' TGA TAT TCG GCA AGC AGG CAT 3' 

 

Bu primer yardımı ile 'pBIN 19' plazmidinde üretilen amplifikasyon ürününün büyüklüğü 

yaklaşık 220 bç olmalıdır.. Kullanılan PCR döngüleri ve sıcaklıkları çizelge 3.3 – 3.4’deki 

gibidir. Agrobacterium tumefaciens’in GV2260 hattı içerisine aktarılan 'pBin 19' 

plazmidinde genin varlığı teyit edilmiş, pozitif olanlar gliserol stokta -80°C’de muhafaza 

edilmiştir. 
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3.2.4 Acı kavun meyve özsuyu dozları 

 

Acı kavun meyve özsuyu dozları (0 (kontrol), 200, 400, 800 ve 1600 µl/l) rejenerasyon 

çalışmalarında doğrudan rejenrasyon ortamına. Agrobacterium tumefaciens ile gen 

aktarım çalışmalarında ise bakteri büyütme ve inokulasyon ortamlarına eklenmiştir. Acı 

kavun meyve özsuyu materyali kullanılmadan önce 0.45 µm çaplı porları bulunan steril 

filtrelerden iki kez geçirilerek steril edilmiştir. 

 

3.2.5  Tohum sterilizasyonu 

 

Tohumlar yüzey sterilizasyonu için steril şartlar altında manyetik karıştırıcı üzerinde 

10°C’lik sıcaklığa sahip %5 sodyum hipoklorid (NaClO) içeren %40’lık 10°C sıcaklıkta 

bulunan ticari çamaşır suyu içerisinde 5-10 dakika çalkalandıktan sonra, aynı sıcaklığa 

sahip steril saf su ile 3 kez durulanmıştır (Yıldız ve Er 2002) (Şekil 3.3).  

 

 

Şekil 3.3 Keten’de tohum sterilizasyonu 
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3.2.6 Keten tohumlarının çimlenme ve fide oluşumu 

 

Keten tohumlarının çimlendirilmesinde MS mineral tuz ve vitaminleri (Murashige ve 

Skoog 1962; Çizelge 3.1) ile %3 sukroz içeren ve %0.7’lik agar (Type A, Sigma) ile 

katılaştırılan temel besin ortamı kullanılmıştır. Ortamların hazırlığında distile su 

kullanılmıştır. Besin ortamlarının pH’sı 1 N NaOH ya da 1 N HCl kullanılarak 5.6-5.8’e 

ayarlandıktan sonra 1.2 atmosfer basınç altında ve 120°C’de 20 dakika tutularak steril 

edilmistir. 

 

Steril edilen ortamlar steril magentalara dökülerek dondurulmuştur. Steril edilmiş keten 

tohumları aşağıdaki şekildeki gibi bir magentaya 20 adet tohum olacak şekilde  '4 x 5' 

ekim düzeninde (Şekil 3.4) ekilerek büyütme kabininde 7 gün bekletilerek fide 

oluşturmaları sağlanmıştır (Şekil 3.5). 

                                               

 

Şekil 3.4 Keten tohumları için '4 x 5' ekim deseni 

 

 

 

 

 

Şekil 3.5 Keten’de fide gelişimi 

 

Şekil 3.5 Keten’de fide gelişimi 
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3.2.7 Acı kavun meyve özütü içeren rejenerasyon ortamlarının hazırlanması 

 

Keten için acı kavun özütü içeren rejenerasyon ortamlarının hazırlanmasında MS mineral 

tuz ve vitaminleri (Murashige ve Skoog 1962; Çizelge 3.1) ile %3 sukroz içeren ve 

%0.7’lik agar (Type A, Sigma) ile katılaştırılan temel besin ortamı kullanılmıştır. 

Ortamların hazırlığında distile su kullanılmıştır. İçerisine 1.00 mg/l 6-benzylaminopurine 

(BAP) ve 0.02 mg/l naphthalene acetic acid (NAA) eklendikten sonra, besin ortamlarının 

pH’sı 1 N NaOH ya da 1 N HCl kullanılarak 5.6-5.8’e ayarlandıktan sonra 1.2 atmosfer 

basınç altında ve 120°C’de 20 dakika tutularak steril edilmiştir. 

 

Otoklav sonrası 40°C’ye soğutulan ortam aseptik şartlar altında 0 (Kontrol), 200, 400, 

800 ve 1600 µl/l dozlarda steril acı kavun meyve özsuyu eklenerek steril cam petrilere 

dökülerek kullanılmıştır (Şekil 3.6). 

 

 

 

Şekil 3.6 Acı kavun meyve özsuyu dozları içeren rejenerasyon ortamları 

 

3.2.8 Keten fidesinden eksplant izolasyonu ve rejenerasyon ortamına 

yerleştirilmesi 

 

Magentada gelişen 7 – 10 günlük keten fidelerinden (Yıldız vd. 2003) kesilen 0.5 cm 

uzunluğundaki hipokotil eksplantları (Yıldız 2011) rejenerasyon ortamı bulunan petrilere 

20 eksplant olacak şekilde  yerleştirilmiştir (Şekil 3.7). 
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Şekil 3.7 Keten eksplantlarının 0.5 cm kesilerek rejenerasyon ortamlarına yerleştirilmesi 

 

3.2.9 Yapılan ölçümler 

 

Keten eksplantları 4 hafta rejenerasyon ortamında bekletildikten sonra ölçümleri 

alınmıştır. Petriye koyulan toplam eksplanttan rejenere olanların sayısı ve yüzdesi, her 

eksplantta kaç tane sürgün oluştuğu (Şekil 3.8), her eksplantta gelişen en uzun sürgünün 

boyu ve son olarak bir petride gelişen toplam sürgün sayısı kaydedilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.8 Eksplantta rejenerasyon ve sürgün oluşumu 

 

3.2.10 Toprakta gelişim aşaması 

 

In vitro rejenerasyon aşamasında sürgün gelişimine paralel olarak kök oluşumu 

sağlandığı için bitkiler doğrudan toprağa aktarılmıştır. Böylece in vitro köklendirme 

aşaması atlanarak kontaminasyon, sürgünlerin köklenmemesi gibi olası olumsuzluklar 

engellenmiş ve zamandan tasarruf sağlanmıştır. Rejenere olan sürgünler, içerisinde nemli 

torf – toprak karışımı bulunan Magentalara aktarılmıştır.  Magentaların üzerilerine nemli 
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poşet geçirilerek belirli zaman aralıklarında üzerinde delikler açılmak suretiyle henüz dış 

ortam şartlarına alışmamış bitkiciklerin aniden su kaybederek ölmesi engellenmiştir. 

Toprağa aktarılan bitkicikler 16 saat ışık/8 saat karanlık fotoperiyotta, 24°C ve %60 nem 

içeren iklimlendirme kabininde 15 - 30 gün bekletilerek toprakta gelişen bitki sayısı 

kaydedilmiştir (Şekil 3.9). 

 

 

Şekil 3.9 İçerisinde toprak bulunan magentalarda gelişen bitkiler 

 

3.2.11 Gen aktarımında kullanılan bakterilerin hazırlanması 

 

Gen aktarım çalışmalarında kullanılan 'pBIN 19' plazmidini içeren Agrobacterium 

tumefaciens’in (GV2260) hattı -80°C’de muhafaza edilen gliserol stoklardan alınarak 50 

ml’lik steril tüplerde Kanamisin sülfat monohidrat ve rifampisin seçici antibiyotikleri 

içeren sıvı LB (Lourent broth) besin ortamında 28°C’de çalkalamalı inkübatörde bir gece 

boyunca büyütülmüştür. Büyüyen bakteri kültürlerinden örnekler lup ile alınarak petri 

kapları içerisinde seçici antibiyotikleri içeren katı LA (Lourent agar) besin ortamına 

yayılmış, 2 gün süreyle 28°C’de gelişmeye bırakılmıştır. Katı besin ortamlarında gelişen 

bakteri kültürleri 1 ay boyunca +4°C’de muhafaza altına alınarak, ihtiyaç durumunda 

kullanılmıştır. 

 

3.2.12 Sıvı besiyerinde bakterinin çoğaltılması  

 

Steril falkon tüp içerisine daha önceden hazırlanmış olan steril LB (Lourent broth) dan 

10 ml konulmuştur. Steril Lourent broth sıvı besiyerinin üzerine 10 µl Kanamisin ve 10 

µl Rifampisin eklenilmiştir. İçerisine +4°C’de muahfaza edilen LA (Lourent agar) 

besiortamından alınan Agrobacterium tumefaciens tek kolonisi, bakteri sıvı ortamın 

içerisinde koyularak 180 rpm, 28°C’de 24 saat inkübe edilmiştir.  
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3.2.13 Acı kavun meyve özsuyu içeren ortamda bakterinin çoğaltılması 

 

Steril falkon tüp içerisine daha önceden hazırlanmış olan steril LB (Lourent broth) dan 

10 ml konulmuştur. Steril LB (Lourent broth) sıvı besiyerinin üzerine 10 µl Kanamisin 

sülfat monohidrat ve 10 µl Rifampisin eklenilmiştir. İçerisine belirlenen miktarlarda  0  

(kontrol), 200, 400, 800 ve 1600 µl/L acı kavun meyve özsuyu eklenir ve son olark 24 

saatlik bakteri solüsyonundan 20 µl eklenerek, 180 rpm 28°C’de 24 saat inkübe 

edilmiştir.  

 

3.2.14 İnokülasyon ortamı 

 

İnokülasyon ortamı olarak MS mineral tuz ve vitaminleri (Murashige ve Skoog 1962; 

Çizelge 3.1) ile %3 sukroz içeren temel besin ortamı kullanılmıştır. Ortamların 

hazırlığında distile su kullanılmıştır. Besin ortamlarının pH’sı 1 N NaOH ya da 1 N HCl 

kullanılarak 5.6-5.8’e ayarlandıktan sonra 1.2 atmosfer basınç altında ve 120°C’de 20 

dakika tutularak steril edilmiştir. Steril edilen sıvı ortam oda sıcaklığına soğutulark 

inokülasyon sırasında kullanılmıştır. 

 

3.2.15 İnokülasyon 

 

10 günlük keten fidelerinden yaklaşık 0.5 cm uzunluğunda kesilen eksplantlar steril cam 

petriler içerisinde 35 dakika kurumaya bırakılmıştır. Steril cam petrilerin içerisine 30 ml 

inokülasyon ortamı koyulduktan sonra, üzerine 500 µl GV2260 eklenmiştir. İnokülasyon 

ortamına daha önceden belirlenen miktarlarda  0 (kontol), 200, 400, 800 ve 1600 µl/L acı 

kavun meyve özsuyu eklenerek 20 dakika tutulmuştur. İnokülasyon sonuna eksplantlar 

steril kurutma kağıtlarına kurutularak ko-kultivasyon ortamlarına aktarılmıştır (Şekil 

3.10). 
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    AK 0  µl/L         AK 200 µl/L         AK 400 µl/L          AK 800 µl/L       AK 1600 µl/L 

 

Şekil 3.10 Gen aktarımında kullanılan inokülasyon ortamları 

 

3.2.16 Ko – kultivasyon ortamı 

 

Ko-kultivisyon ortamlarının hazırlanmasında MS mineral tuz ve vitaminleri (Murashige 

ve Skoog 1962) (Çizelge 3.1) ile %3 sukroz içeren ve %0.7’lik agar (Type A, Sigma) ile 

katılaştırılan temel besin ortamı ve 1mg/L BAP ve 0.02 mg/L NAA kullanılmıştır.  

Ortamların hazırlığında distile su kullanılmıştır. Besin ortamlarının pH’sı 1 N NaOH ya 

da 1 N HCl kullanılarak 5.6-5.8’e ayarlandıktan sonra 1.2 atmosfer basınç altında ve 

120°C’de 20 dakika tutularak steril edilmiştir. Ortamlar 40°C’ye soğutularak içerisinde 

rejenerasyonda en etkili doz olan 400 µl/L steril acı kavun meyve özsuyu eklenerek steril 

cam petrilere dökülerek kullanılmıştır. İnoküle edilen explantlar bir pertiye 20 explant 

olacak şekilde koyularak 24°C de 16 saat ışık/8 saat karanlık periyotta 2 gün 

bekletilmiştir. 

 

3.2.17 Seleksiyon  

 

Seleksiyon ortamlarının hazırlanmasında MS mineral tuz ve vitaminleri (Murashige ve 

Skoog 1962)(Çizelge 3.1) ile %3 sukroz içeren ve %0.7’lik agar (Type A, Sigma) ile 

katılaştırılan temel besin ortamı ve 1mg/L BAP ve 0.02 mg/L NAA kullanılmıştır. 

Ortamların hazırlığında distile su kullanılmıştır. Besin ortamlarının pH’sı 1 N NaOH ya 

da 1 N HCl kullanılarak 5.6-5.8’e ayarlandıktan sonra 1.2 atmosfer basınç altında ve 

120°C’de 20 dakika tutularak steril edilmiştir. Ortamlar 40°C’ye soğutularak içerisinde 

100 mg/L Kanamisin, 500 mg/L Duocid ve rejenerasyonda en etkili doz olan 400 µl/L 

steril acıkavun meyve özsuyu eklenerek steril cam petrilere dökülerek kullanılmıştır. 

İnoküle edilen eksplantlar bir pertiye 20 eksplant olacak şekilde koyularak 24°C’de 16 

 

30 ml 

 

 

30 ml 

 

 

30 ml 

 

 

30 ml 

 

 

30 ml 

 



40 

 

saat ışık/8 saat karanlık periyotta 4 hafta bekletilmiştir. Seleksiyon sonunda Rejenerasyon 

yüzdesi, eksplant başına düşen sürgün sayısı, eksplantta en uzun sürgün boyu ve petride 

gelişen toplam sürgün sayıları kaydedilmişir. 

 

3.2.18 Toprakta gelişim aşaması 

 

In vitro seleksiyon aşamasında sürgün gelişimine paralel olarak kök oluşumu sağlandığı 

için köklü bitkiler doğrudan toğprağa aktarılmıştır. Bu şekilde in vitro köklendirme 

aşaması atlanarak kontaminasyon ve sürgünlerin köklenmemesi gibi olası olumsuzluklar 

engellenmiştir. Seleksiyondan sağ kurtulan sürgünler, içerisinde nemli torf – toprak 

karışımı bulunan magentalara aktarılmıştır.  Magentaların üzerilerine nemli poşet 

geçirilerek belirli zaman aralıklarında üzerinde delikler açılmak suretiyle henüz dış ortam 

şartlarına alışmamış bitkiciklerin aniden su kaybederek ölmesi engellenmiştir. Toprağa 

aktarılan muhtemel transgenik bitkicikler 16 saat ışık/8 saat karanlık foto periyotta 

çalışan, 24°C ve %60 nem içeren iklimlendirme kabininde 15 gün bekletilerek toprakta 

gelişen bitki sayısı kaydedilmiştir. 

 

3.2.19 DNA izolasyonunda kullanılan tamponlar 

 

İzolasyon Tamponu: 100 ml 1 M Tris (Sigma), pH 8.0, 100 ml 0.5 M EDTA (Sigma) pH 

8.0, 100 ml 5 M NaCl (Sigma), 62.5 ml %20 SDS (Sigma) (a/h), distile su ile 1 L’ye 

tamamlanmalıdır. 

 

Saflaştırma Tamponu: 9,5 ml 3M NaOAc (Sigma), 49 ml absolut EtOH (Sigma), 36.5 ml 

otoklavlanmış distile su eklenmelidir. 
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3.2.20 Doku örneklerinin alınması ve DNA izolasyonu 

 

Gelişen bitkilerden numuneler alınarak steril porselen havan ile sıvı azot yardımıyla 

homojenize edilmiştir. Yöntemde (Köm 2013) kullanılan tamponlar izolasyondan önce 

taze olarak hazırlanmıştır. 

 

İzolasyon tamponu sıcak su banyosunda 65°C’ye ısıtılmıştır. Tampon ısındıktan sonra 

her 10 ml tampon için 0.038 g NaHSO3 (sodyum bisülfit) ve 20 µl 2-Mercaptoethanol 

eklenerek 65°C’de bekletilmiştir. Örnekler steril porselen havan içerisinde sıvı azot 

yardımıyla ezilip toz haline getirilerek 2 ml’lik tüplere koyulmuştur. Üzerinde 1 ml 

izolasyon tamponundan eklenmiş ve her bir tüpe 20 mg/ml proteinaz – K (Sigma) 

stoğundan 6 µl ilave edilerek vorteks yardımıyla iyice karıştırılmıştır. Örnekler öncelikle  

55°C’de 20 dakika ısıtma bloğunda, ardından 65°C‘de 45 dakika sıcak su banyosunda her 

15 dakika da bir ters düz edilerek bekletilmiştir. 45 dakika sonunda üzerinde 300 µl 5M 

KOAc (potasyum asetat) eklenerek iyice çalkalanıp 20 dakika buzda bekletilmiştir. 

Sonrasında +4°C’de 13000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilmiştir. Sontrifüjlendikten 

sonra süpernatantı yeni 1.5 ml’lik tüplere aktarıp, eşit miktarda (1:1) Kloroform izoamil 

alkol (24:1) eklenip hafifçe karıştırılmıştır. Devamında 5 dakika oda sıcaklığında 

bekletildikten sonra +4°C’de 13000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilip, üstte kalan 

süpernatant, orta ve alt fazları karıştırmadan yavaşça pipetle alınarak yeni tüplere 

aktarılmıştır. Üzerinde aynı miktarda (1:1) kloroform izoamil alkol eklenerek  karıştırılıp, 

sonrasında 5 dakika oda sıcaklığında bekletilmiştir. Bekletildikten sonra +4°C’de 13000 

rpm’de 10 dakika santrifüj edilip, üstte kalan süpertantant, orta ve alt fazları karıştırmadan 

yavaşça pipetle alınarak yeni tüplere aktarılmıştır. Üzerine 1-1.5 katı bir oranda -

20°C’den aldığımız izopropanol eklenerek bir gece -20°C’de bekletilmiştir. 12 saat sonra 

+4°C’de 13000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilmiştir. DNA’lar 5 dakika oda sıcaklığında 

kapakları açık tüplerde bekletilmiştir. Sonrasında  üzerine 1 ml saf EtOH eklenerek dipte 

kalan pelleti hafifçe vurarak kaldırılıp, hafif çalkalandıktan sonra 5-10 dakika oda 

sıcaklığında bekletilmiştir. Sonrasında +4°C’de 13000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilip, 

santrifüj sonrasında üstte kalan sıvı kısım atılarak üzerinde %70 EtOH eklenerek dipte 

kalan pelleti hafifçe vurarak kaldırılmış, hafif çalkalandıktan sonra 5-10 dakika oda 

sıcaklığında bekletilmiştir. Devamında oda sıcaklığında 13000 rpm’de 10 dakika santrifüj 
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edilen DNA’lar %70 EtOH ile yıkandıktan sonra tüpler ters çevrilerek 1-2 saat kurumaya 

bırakılmıştır. DNA’lar kuruduktan sonra üzerine 100 µl DNA – RNA free su ve 2 µl 

RNAaz eklenerek 37°C’de 1-2 saat ısıtma bloğunda bekletilmiştir. DNA’lar suda 

çözüldükten sonra nanodrop yardımıyla miktar ölçümleri ve saflık derece ölçümleri 

yapılarak DNA’lar jelde yürütmek suretiyle kalitesine bakılmıştır. Üzeri etiketlenen 

tüpler -20°C’de daha sonra kullanılmak üzere bekletilmiştir.  

 

3.2.21 PCR uygulamaları 

 

Gen aktarım çalışmalarında kullanılan 'pBIN 19' plazmidinin varlığını teyit edebilmek 

için  npt II genine özgü primerler kullanılmıştır. Primer dizisi ve ürün bilgileri aşağıdaki 

gibidir. 

 

NPT II F: 5' GCA TAC GCT TGA TCC GGC TAC C 3' 

NPT II R:  5' TGA TAT TCG GCA AGC AGG CAT 3' 

 

Bu primer yardımı ile 'pBIN 19' plazmidinde üretilen amplifikasyon ürününün büyüklüğü 

yaklaşık 220 bç olmalıdır. DNA izolasyonundan sonre elde edilen örnekler PCR 

uygulamasında kullanılmak üzere 100 ng/µl yoğunlukta olacak şekilde seyreltilmiştir. 

PCR uygulamasında kimyasallar ve enzimler Thermo marka kullanılmıştır. Her bir tüp 

için hazırlanan PCR karışımı ve PCR döngüleri çizelge 3.3 ve 3.4’de belirtilmiştir.  

 

Agrobacterium tumefaciens kontaminasyonunu kontrol etmek amacıyla kromozomal 

viruans geninden (chv) tasarlanan primer yardımıyla kontrol PCR’ı yapılmıştır.  

 

Chv F: 5' CGA ACC GCT GTT CGG CCT GTG G 3' 

Chv R: 5' GTT CAG CAG GCC GGC ATC CTG G 3' 
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Bu primer yardımı ile 'pBIN 19' plazmidinde üretilen amplifikasyon ürününün büyüklüğü 

yaklaşık 850 bç olmalıdır. PCR uygulamasında kimyasallar ve enzimler Thermo marka 

kullanılmıştır. Her bir tüp için hazırlanan PCR karışımı ve PCR döngüleri çizelge 3.3 ve 

3.4’de belirtilmiştir.  

 

Çizelge 3.3 PCR karışımı 

 

Madde Miktar 

MgCl 2 mM 

dNTP 0.25 mM 

Forward 0.5 pM 

Rewerse 0.5 pM 

Taq DNA Polymeraz 0.625 U 

DNA 100 ng/ µl 

ddH2O  

 

Çizelge 3.4 PCR döngüleri 

 

Sıcaklık Süre Döngü 

95 °C 5 dakika - 

95 °C 1 dakika  

40 58 °C 45 saniye 

72 °C 1 dakika 

72 °C 5 dakika - 

 

3.2.22 Elektroforez koşulları 

 

Elde edilen PCR ürünlerin üzerine 6x yükleme boyası eklenmiş ve %1’lik agaroj jelde, 

1x TAE solüsyonu ve %0.1 oranında EtBr solüsyonu eklenerek koşturulmuştur. 

Koşturma işlemi sonrasında UV ışık altına agaroz jellerin fotoğrafları çekilerek sonuçlar 

değerlendirilmiştir.  
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3.3 Verilerin değerlendirilmesi 

 

Denemeler tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulmuş, her muamele içerisinde 20 

adet eksplantın bulunduğu 5 tekrarlamalı 100 x 10 mm’lik Petri kaplarından oluşmuştur. 

Denemeler en az 3 paralelli yürütülmüştür. Elde edilen veriler "SPSS for Windows" 

programı yardımıyla varyans analizine tabi tutulmuş, muamele ortalamaları MSTAT-C 

bilgisayar programı kullanılarak Duncan testi ile karşılaştırılmıştır. Yüzde değerlere 

istatistik analizinden önce arcsin ( X ) transformasyonu uygulanmıştır (Snedecor ve 

Cochran 1967). 
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4. BULGULAR  

 

4.1 Acı Kavun Meyve Özütünün Keten (Linum usitatissimum L.) Hipokotil  

Eksplantlarının Rejenerasyonu Üzerine Etkisi 

 

Acı kavun meyve özsuyunun farklı dozlarının (0 (kontrol), 200, 400, 800 ve 1600 µl/L) 

ketende hipokotil eksplantlarından sürgün rejenerasyonu üzerine etkisinin belirlenmesi 

için kurulan deneme sonuçları çizelge 4.1’de verilmiş ve şekil 4.1’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.1   Rejenerasyon ortamına eklenen farklı acı kavun meyve özsuyu dozlarının 

keten hipokotil eksplantlarından sürgün rejenerasyonu üzerine etkisi 

 

Acı 

Kavun 

Meyve 

Özsuyu 

Dozları 

(µl/L) 

Rejenerasyon 

(%) 

Eksplant 

Başına 

Sürgün 

Sayısı 

(Adet) 

Eksplant

ta En 

Uzun 

Sürgün 

Boyu 

(cm) 

Petride 

Gelişen 

Toplam 

Sürgün 

Sayısı 

(Adet) 

Eksplantta 

Köklenme 

(%) 

Toprağa 

Aktarılan 

Köklenmiş 

Eksplant 

Sayısı 

(Adet) 

Toprakta 

Gelişen 

Bitki 

Sayısı 

(Adet) 

Bitki 

Uzunluğu 

(cm) 

0 62.00b 1.54b 2.62b 19.20c 59.00a 11.80a 3.40b 6.00b 

200 72.00a 1.74b 2.75b 24.80b 49.00b 9.80a 3.60b 6.00b 

400 78.00a 2.08a 3.83a 32.80a 47.00b 9.40a 5.80a 8.50a 

800 75.00a 1.60b 2.99a 24.00b 36.00c 7.20b 3.80b 3.00c 

1600 68.00b 1.39c 2.43c 19.40c 34.00c 6.80b 3.40b 3.50c 

 

Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde 

önemlidir. 

 

Keten in vitro kültüründe rejenerasyon yüzdesi, eksplant başına sürgün sayısı, eksplantta 

en uzun sürgün boyu ve petride gelişen toplam sürgün sayısı bakımından en yüksek 

değerler sırasıyla %78, 2.08 adet, 3.83 cm ve 32.80 adet ile 400 µl/L acı kavun meyve 

özsuyunun kullanıldığı uygulamadan alınmıştır. Acı kavun meyve özsuyunun 

kullanılmadığı kontrol uygulamasında ise rejenerasyon yüzdesi %62, eksplant başına 

sürgün sayısı 1.54 adet, eksplantta en uzun sürgün boyu 2.62 cm ve petride gelişen toplam 

sürgün sayısı 19.20 adet olarak gerçekleşmiştir.  
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Eksplantta köklenme yüzdesi ve toprağa aktarılan köklenmiş eksplant sayısı bakımından 

elde edilen sonuçlar incelendiğinde, artan acı kavun meyve özsuyu dozuna bağlı olarak 

ölçülen değerlerin düştüğü gözlenmiştir. Buradan acı kavun meyve özsuyunun köklenme 

üzerinde olumsuz etkisi olduğu sonucuna varılabilir. Ancak, doku kültürü ve gen aktarım 

çalışmalarının başarısının gerçek göstergesi, in vitro kültürde rejenere olan sürgün 

sayısının ve nihai olarak toprakta gelişen bitki sayısının yüksekliğidir. Çizelge 4.1’de 

toprakta gelişen bitki sayısı ve bitki uzunluğu karakterleri incelendiğinde, yine en yüksek 

değerlerin 400 µl/L acı kavun meyve özsuyunun kullanıldığı uygulamadan elde edildiği 

görülmektedir. 
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Şekil 4.1   Rejenerasyon ortamına eklenen farklı acı kavun meyve özsuyu dozlarının keten 

hipokotil eksplantlarından sürgün rejenerasyonu üzerine etkisi 
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Rejenerasyon yüzdesine bakıldığında (Çizelge 4.1 ve Şekil 4.1) kontrol dozu olan 0  

µl/L’ye göre 200 µl/L acı kavun meyve özsuyu bulunan ortamda 10 birimlik bir artış 

görülmüştür. İçerisinde 400 µl/L acı kavun meyve özsuyu bulunan ortamda kontrole (0 

µl/L) göre 16 birimlik bir artış belirlenmiştir. İçerisinde 800 µl/L acı kavun meyve özsuyu 

bulunan ortamda kontrole (0 µl/L) göre 13 birimlik bir artış bulunmuştur. İçerisinde 1600 

µl/L acı kavun meyve özsuyu bulunan ortamda kontrole (0 µl/L) göre 6 birimlik bir artış 

tespit edilmiştir. Çizelge 4.1, şekil 4.1 – 4.2’ye bakıldığında en yüksek değer 78 oranı ile 

400 µl/L acı kavun meyve özsuyu içeren ortamdan alınmıştır. En yüksek değeri veren 

400 µl/L acı kavun meyve özsuyundan sonra 800 µl/L ve 1600 µl/L acı kavun meyve 

özsuyu içeren ortamlarda kontrol dozu olan 0 µl/L’den yüksek fakat 400 µl/L acı kavun 

meyve özsuyundan daha düşük değerler ölçülmüştür (Şekil 4.2).  

 

 

 

Şekil 4.2 Acı kavun meyve özsuyu dozlarının keten hipokotil eksplantlarının 

rejenerasyonu üzerine etkisi ve rejenerasyon değerlerinin kontrole göre farkı 

 

Eksplant başına sürgün sayısına bakıldığında (Çizelge 4.1) kontol dozu olan 0 µl/L’ye 

göre 200 µl/L acı kavun meyve özsuyu bulunan ortamda 0.2 birimlik bir artış 

belirlenmiştir. İçerisinde 400 µl/L acı kavun meyve özsuyu bulunan ortamda kontrole (0 

µl/L) göre 0.54 birimlik bir artış tespit edilmiştir. İçerisinde 800 µl/L acı kavun meyve 

özsuyu bulunan ortamda kontrole (0 µl/L) göre 0.06 birimlik bir artış ölçülmüştür. 

İçerisinde 1600 µl/L acı kavun meyve özsuyu bulunan ortamda kontrole (0 µl/L) göre 

0.15 oranında bir düşüş görülmüştür. Çizelge 4.1 ve şekil 4.3 incelendiğinde, en yüksek 

değer 32.8 adet oranı ile 400 µl/L acı kavun meyve özsuyu içeren ortamdan alınmıştır. 
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En yüksek değeri veren 400 µl/L acı kavun meyve özsuyundan sonra 800 µl/L acı kavun 

meyve özsuyu içeren ortamlarda kontrol dozu olan 0 µl/L’den yüksek fakat 400 µl/L acı 

kavun meyve özsuyundan daha düşük değerler belirlenmiştir. İçerisinde 1600 µl/L acı 

kavun meyve özsuyu içeren ortamlar kontrol olan 0 µl/L’ye göre 0.15 oranında bir düşüş 

tespit edilmiştir (Şekil 4.3). 

 

 

 

Şekil 4.3  Acı kavun meyve özsuyu dozlarının keten hipokotil eksplantlarının eksplant 

başına düşen sürgün sayısı üzerine etkisi ve eksplant başına sürgün sayısı 

değerlerinin kontrole göre farkı 
 

 

Petride gelişen toplam sürgün sayısına bakıldığında kontrol dozu olan 0 µl/L’ye göre 200 

µl/L acı kavun meyve özsuyu bulunan ortamda 5.6 birimlik bir artış görülmektedir. 

İçerisinde 400 µl/L acı kavun meyve özsuyu bulunan ortamda kontrole (0 µl/L) göre 13.6 

birimlik bir artış bulunmuştur. İçerisinde 800µl/L acı kavun meyve özsuyu bulunan 

ortamda kontrole (0 µl/L) göre 4.8 birimlik bir artış belirlenmiştir. İçerisinde 1600 µl/L 

acı kavun meyve özsuyu bulunan ortamda kontrole (0 µl/L) göre 0.2 birimlik bir artış 

vardır. Çizelge 4.1 ve şekil 4.4’e bakıldığında, en yüksek değer 32.8 adet oranı ile 400 

µl/L acı kavun meyve özsuyu içeren ortamdan alınmıştır. En yüksek değeri veren 400 

µl/L acı kavun meyve özsuyundan sonra 800 µl/L ve 1600 µl/L acı kavun meyve özsuyu 

içeren ortamlarda kontrol dozu olan 0 µl/L’den yüksek fakat 400 µl/L acı kavun meyve 

özsuyundan daha düşük değerler tespit edilmiştir. 
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Şekil 4.4 Acı kavun meyve özsuyu dozlarının keten hipokotil eksplantlarının petride 

gelişen toplam sürgün sayısı üzerine etkisi ve petride gelişen toplam sürgün 

sayısı değerlerinin kontrole göre farkı 

 

Gen aktarımında önemli bir aşama olan transgenik sürgün sayısını artırmak amacıyla 

yapılmış olan bu çalışmanın sonucunda, bitki büyütme ortamına koyulan 400 µl/L acı 

kavun meyve özsuyu en yüksek değerleri vererek gen aktarımı sonucunda oluşan 

transgenik sürgün sayısını artırmıştır. Bu sonuca göre gen aktarım çalışmalarında bitki 

büyütme ortamlarına 400 µl/L acı kavun meyve özsuyu eklenmiştir. 

    

4.2 Plazmid ve Bakteri Materyalinin Teyidi 

 

Tez çalışmasında, içerisinde npt II geni NOS promotor ve terminatör, GUS intron geni 

ise 35S promotor ve terminatör dizileri tarafından kontrol edilen 11.777 bç olan 'pBin 19' 

plazmidi Escherichia coli içerisinden başarı ile izole edilmiştir. Teyidi için yürütülen jel 

görüntüsü şekil 4.2’de verilmiştir. 

 

Escherichia coli’den izole edilen 'pBin 19' plazmidi elektrokompetent Agrobacterium 

tumefaciens (GV2260) hattına aktarılmıştır. Aktarılan genin varlığı şekil 4.6’da 

görüldüğü gibi teyit edilmiştir. 
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Çizelge 4.2 PCR’da kullanılan döngülerin sıcaklık ve süreleri 

 

Sıcaklık Süre Döngü 

95 °C 5 dakika - 

95 °C 1 dakika  

40 58 °C 45 saniye 

72 °C 1 dakika 

72 °C 5 dakika - 

 

Yapılan analizler sonucu 'pBIN 19' plazmidinin izolasyonu (Şekil 4.5) ve plazmidin 

Agrobacterium tumefaciens (GV2260) hattına aktarılması (Şekil 4.6) işlemleri 

gerçekleştirilmiş olup, gen aktarımı çalışmalarında 'pBIN 19' plazmidi içieren 

Agrobacterium tumefaciens (GV2260) hattı kullanılmıştır. 

 

 

Kuyucuk Kuyucuk pBin 19 

L  Ladder 1000 bç  - 

1 Plazmid + 

2 Plazmid + 

3 Plazmid + 

 

Şekil 4.5  Escherichia coli’den izole edilen 'pBin 19' plazmidi 
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Kuyucuk Kuyucuk npt II geni varlığı 

L  Ladder 100 bç - 

+*  Plazmid + 

+  Bakteri + 

-  Negatif Kontrol + 

 

Şekil 4.6 'pBin 19' geni ve Agrobacterium tumefaciens 

(GV2260) hattı içerisine aktarılması 

 

4.3 Acı Kavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) Meyve Özsuyunun Ketende 

Agrobacterium tumefaciens Aracılığıyla Gen Aktarımı Üzerine Etkisi 

 

Farklı meyve özsuyu dozlarını içeren inokulasyon ortamlarında, farklı acı kavun meyve 

özsuyu dozlarını içeren LB besin ortamında büyütülen Agrobacterium tumefaciens 

aracılığıyla keten hipokotil eksplantlarına gen aktarımı yapılmış, inokule edilen hipokotil 

eksplantları antibiyotik bulundurmayan ve 400 µl/L acı kavun meyve özsuyu içeren ko-

kultivasyon ortamında 2 gün tutulmuş, daha sonra hipokotiller antibiyotik ve 400 µl/L acı 

kavun meyve özsuyu içeren seleksiyon ortamında kültüre alınarak transgenik sürgünlerin 

gelişmesi sağlanmıştır. Gen aktarım çalışmalarında kullanılan acı kavun meyve 

özsuyunun etkisi çizelge 4.3’de verilmiştir.  
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Çizelge 4.3.  Farklı acı kavun meyve özsuyu dozlarını içeren NB besin ortamında 

büyütülen Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla farklı meyve özsuyu 

dozlarını içeren inokulasyon ortamlarında keten hipokotil eksplantlarına 

gen aktarımı 

 

Acı 

Kavun 

Meyve 

Özsuyu 

Dozları 

(µl/L) 

Rejenerasyon 

(%) 

Eksplant 

Başına 

Sürgün 

Sayısı (Adet) 

Eksplantta 

En Uzun 

Sürgün Boyu 

(cm) 

Petride 

Gelişen 

Toplam 

Sürgün 

Sayısı (Adet) 

Toprağa 

Aktarılan 

Köklenmiş 

Eksplant 

Sayısı (Adet) 

Toprakta 

Gelişen 

Bitki Sayısı 

(Adet) 

0 41.25b 1.17b 1.24b 9.53b 8.70ab 1.86c 

200 49.00a 1.04b 1.05b 10.19ab 9.00ab 2.65b 

400 54.00a 1.16b 1.50a 12.53a 11.00a 3.00b 

800 42.00b 1.07b 0.97b 8.98b 7.65c 5.57a 

1600 38.75c 2.06a 1.73a 7.75c 6.25c 2.00c 

 

Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde 

önemlidir. 

 

Keten hipokotil eksplantlarına yapılan gen aktarımı sonucunda, kültür başlangıcından 4 

hafta sonra ölçümler alınmıştır. Çizelge 4.3 incelendiğinde, rejenerasyon yüzdesi, petride 

gelişen toplam sürgün sayısı, toprağa aktarılan köklenmiş eksplant sayısı ve toprakta 

gelişen bitki sayısı bakımından en yüksek sonuçların bakteri büyütme ve inokulasyon 

ortamlarına 400 µl/L dozunda eklenen acı kavun meyve özsuyu uygulamasından alındığı 

görülmektedir. Seleksiyon çalışmalarında kullanılan 0 (kontrol), 25, 50, 75, 100 ve 125 

mg/L kanamisin antibiyotiğinin hipokotil eksplatları üzerindeki etkisi şekil 2.7’de 

verilmiştir. 
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Şekil 4.7   Kanamisinin keten hipokotil eksplantları üzerinde etkisi 
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Bakteri büyütme ve inokülasyon ortamlarına koyulan acı kavun meyve özsuyu dozlarının 

gen aktarımı yapılmış eksplantların, rejenerasyon yüzdesi üzerinde etkisine bakıldığında 

kontrol dozu olan 0 µl/L’ye göre 200 µl/L acı kavun meyve özsuyu bulunan ortamda 7.75 

birimlik bir artış ölçülmüştür. İçerisinde 400 µl/L acı kavun meyve özsuyu bulunan 

ortamda kontrole (0 µl/L) göre 12.75 birimlik bir artış belirlenmiştir. İçerisinde 800 µl/L 

acı kavun meyve özsuyu bulunan ortamda kontrole (0 µl/L) göre 0.75 birimlik bir artış 

bulunmuştur. İçerisinde 1600µl/L acı kavun meyve özsuyu bulunan ortamda kontrole (0 

µl/L) göre 3.25 birimlik bir azalış vardır. Çizelge 4.3 ve şekil 4.3 incelendiğinde, en 

yüksek değer 78 oranı ile 400 µl/L acı kavun meyve özsuyu içeren ortamdan alınmıştır. 

En yüksek değeri veren 400 µl/L acı kavun meyve özsuyundan sonra 800 µl/L acı kavun 

meyve özsuyu içeren ortamlarda kontrol dozu olan 0 µl/L’den yüksek fakat 400 µl/L acı 

kavun meyve özsuyundan daha düşük değerler tespit edilmiştir. İnokülasyon ortamında 

1600 µl/L acıkavun özsuyu bulunan uygulama kontrol olan 0 µl/L acı kavun meyve 

özsuyu içeren uygulamadan daha düşük sonuç vermiştir. Bu sonuçlara göre; en etkili doz 

400 µl/L acı kavun meyve özsuyudur. 1600 µl/L acı kavun meyve özsuyu toksik etki 

göstererek inokülasyon yapılan eksplantlar üzerinde  olumsuz etki göstermiştir (Şekil 

4.8). 

 

 

 

Şekil 4.8  Bakteri büyütme ve inokülasyon ortamına koyulan acı kavun meyve özsuyu 

dozlarının  ketenhipokotil eksplantlarının rejenerasyonu üzerine etkisi ve 

rejenerasyon değerlerinin kontrole göre farkı 
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Bakteri büyütme ve inokülasyon ortamlarına koyulan acı kavun meyve özsuyu dozlarının 

gen aktarımı yapılmış eksplantların, eksplant başına düşen sürgün sayısı üzerinde etkisine 

bakıldığında, kontrol dozu olan 0 µl/L’ye göre 200 µl/L acı kavun meyve özsuyu bulunan 

uygulamada 0.13 birimlik bir azalış görülmüştür. İçerisinde 400 µl/L acı kavun meyve 

özsuyu bulunan uygulamada ise kontrole (0 µl/L) göre 0.01 birimlik bir artış tespit 

edilmiştir. İçerisinde 800 µl/L acı kavun meyve özsuyu bulunan uygulama kontrole (0 

µl/L) göre 0.1 birimlik bir azalış görülmektedir. İçerisinde 1600 µl/L acı kavun meyve 

özsuyu bulunan uygulamada kontrole (0 µl/L) göre 0.89 birimlik bir artış belirlenmiştir. 

Çizelge 4.3 ve şekil 4.9 incelendiğinde, en yüksek değer 2.06 ile 1600 µl/L acı kavun 

meyve özsuyu içeren ortamdan alınmıştır. En yüksek değeri veren 1600 µl/L acı kavun 

meyve özsuyundan sonra en yüksek değeri 400 µl/L acıkavun meyve özsuyu içeren 

uygulama vermiştir. Bakteri büyütme ve inokülasyon ortamına eklenen 200 ve 800 µl/L 

acı kavun meyve özsuyu içeren uygulamalarda kontrol dozu olan 0 µl/L’den daha düşük 

değerler elde edilmiştir. Fakat 400 µl/L acı kavun meyve özsuyundan daha düşük değerler 

ölçülmüştür. 

 

 

 

Şekil 4.9 İnokülasyon ortamına koyulan acı kavun meyve özsuyu dozlarının keten 

hipokotil eksplantlarının eksplant başına sürgün sayısı üzerine etkisi ve 

eksplant başına düşen sürgün  sayısı değerlerinin kontrole göre farkı 
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Bakteri büyütme ve inokülasyon ortamlarına koyulan acı kavun meyve özsuyu dozlarının 

gen aktarımı yapılmış eksplantların, petride gelişen toplam sürgün sayısı üzerinde 

etkisine bakıldığında kontrol dozu olan 0 µl/L’ye göre 200 µl/L acı kavun meyve özsuyu 

bulunan ortamda 0.66 birimlik bir artış görülmektedir. İçerisinde 400µl/L acı kavun 

meyve özsuyu bulunan ortamda kontrole (0 µl/L) göre 3 birimlik bir artış vardır. 

İçerisinde 800 µl/L acı kavun meyve özsuyu bulunan ortamda kontrole (0 µl/L) göre 1 

oranında bir azalış tespit edilmiştir. İçerisinde 1600 µl/L acı kavun meyve özsuyu bulunan 

ortamda kontrole (0 µl/L) göre 1.78 birimlik bir azalış tespit edilmiştir. Çizelge 4.3 ve 

şekil 4.10’a bakıldığında, en yüksek değer 12.53 oranı ile 400 µl/L acı kavun meyve 

özsuyu içeren ortamdan alınmıştır. En yüksek değeri veren 400 µl/L acı kavun meyve 

özsuyundan sonra 800 µl/L acı kavun meyve özsuyu içeren ortamlarda kontrol dozu olan 

0 µl/L’den daha düşük değerler vermişlerdir. Bu sonuçlara göre; en etkili doz 400 µl/L 

acı kavun meyve özsuyudur. 800 µl/L ve 1600 µl/L acı kavun meyve özsuyu toksik etki 

göstererek inokülasyon yapılan eksplantlar üzerinde  olumsuz etki göstermiştir. 

 

 
 

Şekil 4.10  Bakteri büyütme ve inokülasyon ortamına koyulan acı kavun meyve özsuyu 

dozlarının keten hipokotil eksplantlarının petride gelişen sürgün sayısı 

üzerine etkisi ve petride gelişen    toplam sürgün sayısı değerlerinin kontrole 

göre farkı 
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Seleksiyon çalışmalarından sonra haytta kalan bitkiler toprakta 2-4 hafta boyunca 

yetiştirilmiş, daha sonra yapraklarından alınan örneklerde DNA izolasyonu yapılarak 

PCR reaksiyonu kurulmuştur. Bundan sonra örnekler agaroz jelde yürütülerek npt II ve 

chv genlkerinin varlığı kontrol edilmiştir (Şekil 4.3.6). 

 

Şekil 4.11 incelendiğinde, seleksiyondan çıkan 16 transgenik adayı bitkiden yapılan PCR 

analizleri sonucunda 6 adet transgenik bitki elde edilmiştir. En yüksek transgenik bitki 

oranı bakteri büyütme ve inokülasyon ortamına koyulan 400 µl/L acı kavun meyve 

özsuyu uygulamasından elde edilmiştir. 400 µl/L acı kavun meyve özsuyu kullanılan 

uygulamada seleksiyondan çıkan 3 aday transgenik bitkide yapılan PCR analizleri sonucu 

hepsinin transgenik olduğu teyit edilmiştir. İkinci en yüksek sonuç ise,  bakteri büyütme 

ve inokülsayon ortamına koyulan 800 µl/L acı kavun meyve özsuyu uygulamasından elde 

edilmiştir. 800 µl/L acı kavun meyve özsuyu kullanılan uygulamada seleksiyondan çıkan 

6 aday transgenik bitkide yapılan PCR analizleri sonucu sadece 2 tanesinin transgenik 

olduğu teyit edilmiştir. Bakteri büyütme ve inokülasyon ortamına koyulan 200 µl/L acı 

kavun meyve özsuyu uygulamasında seleksiyondan çıkan 3 adet aday trangenik bitkiden 

yapılan PCR analizleri sonucunda 1 tanesinin transgenik olduğı teyit edilmiştir. Kontrol 

(0 µl/L) ve bakteri büyütme ve inokülsayon ortamına koyulan 1600 µl/L acı kavun meyve 

özsuyu uygulamasında ise her iki uygulamada da seleksiyondan 2’şer adet aday 

transgenik bitki elde edilmiş, yapılan PCR analizleri sonucunda transgenik bitki elde 

edilememiştir (Şekil 4.11). 
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 Kuyucuk npt II Geni Varlığı 

Ladder L - 

Negatif (-) Kontrol - - 

Pozitif Kontrol + + 

0 µl/L A. K. Meyve 

Özsuyu 

1 - 

2 - 

200 µl/L A. K. 

Meyve Özsuyu 

3 + 

4 - 

5 - 

400 µl/L A. K. 

Meyve Özsuyu 

6 + 

7 + 

8 + 

800 µl/L A. K. 

Meyve Özsuyu 

9 - 

10 - 

11 + 

12 - 

13 + 

1600 µl/L A. K. 

Meyve Özsuyu 

14 - 

15 - 

16 - 
 

 

Şekil 4.11 Farklı acı kavun meyve özsuyu dozlarını içeren LB besin ortamında 

büyütülen Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla farklı meyve 

özsuyu dozlarını içeren inokulasyon ortamlarında keten hipokotil 

eksplantlarına gen aktarımı sonucu gelişen aday transgenik bitkilerde 

npt II geninin varlığının belirlenmesi 
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Mevcut bitkilerde Agrobacterium tumefaciens kontaminasyonunun varlığını kontrol 

etmek amacıyla chv kontrol PCR’ı kurulmuş örnekler agaroz jelde yürütülerek chv 

geninin varlığı kontrol edilmiştir (Şekil 4.12). Sonuçta transgenik oldukları tespit edilen 

tüm bitkilerde Agrobacterium tumefaciens kontaminasyonunun olmadığı tespit 

edilmiştir. 

 

 

 Kuyucuk chv Geni Varlığı 

Ladder L - 

Pozitif Kontrol + + 

Negatif (-) Kontrol - - 

0 µl/L A. K. Meyve 

Özsuyu 

1 - 

2 - 

200 µl/L A. K. 

Meyve Özsuyu 

3 - 

4 - 

5 - 

400 µl/L A. K. 

Meyve Özsuyu 

6 - 

7 - 

8 - 

800 µl/L A. K. 

Meyve Özsuyu 

9 - 

10 - 

11 - 

12 - 

13 - 

1600 µl/L A. K. 

Meyve Özsuyu 

14 - 

15 - 

16 - 

 

Şekil 4.12 Farklı acı kavun meyve özsuyu dozlarını içeren LB besin ortamında 

büyütülen Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla farklı meyve 

özsuyu dozlarını içeren inokulasyon ortamlarında keten hipokotil 

eksplantlarına gen aktarımı sonucu gelişen aday transgenik bitkilerde 

chv geninin varlığının belirlenmesi 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Bu tez çalışması acı kavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.)  meyve  özsuyunun  

ketende  (Linum  usitatissimum L.) sürgün rejenerasyonu ve Agrobacterium tumefaciens 

aracılığıyla gen aktarımı üzerine etkisi araştırılmıştır. 

 

Gen aktarımında acı kavun meyve özsuyunun transgenik sürgün sayısını artırmak 

amacıyla yapılmış olan bu çalışmada keten bitkisinin rejenerasyon ve gen aktarımı 

üzerinde etkisini araştırmak amacıyla acı kavun meyve özsuyu bitki besin, bakteri 

büyütme ve inokülasyon ortamlarına koyulmuştur. Adwan vd. (2011), Oskay ve Sarı 

(2007), ve Koca vd. (2010), yapmış oldukları çalışmalarda acı kavun bitkisinden ethanol 

ekstrasksiyonu ile elde edilmiş özütün bazı bakterilerinin gelişimleri üzerine etkilerini 

araştırmışlar, acı kavun ekstraktının bakteri gelişimini önemli oranda engellediği ve 

antimikrobiyal etkisinin olduğu bildirilmişlerdir. Fakat, Amil ve Pala (2009) yapmış 

oldukları bir çalışmada bakteri besin ortamlarına farklı oranlarda acı kavun (Ecballium 

elaterium (L.) A. Rich.) olgun meyve özsuyu katarak bakteri gelişimini incelemişlerdir. 

Bu çalışmada bakteri besin ortamında acı kavun meyve özsuyunun artışıyla birlikte 

Klebsiella sp, Escherichia coli ve Staphylococcus aureus bakteri türlerinin üremesinde 

de önemli artış oluşumu bildirmişlerdir. Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda bizim 

kullanmış olduğumuz 0 (kontrol), 200, 400, 800 ve 1600 µl/L acı kavun meyve özsuyu 

dozları bitki besin ve bakteri büyütme ortamlarına koyularak denenmiş.  

 

Çalışmalarımızda kullanılan sterilizasyon protokünde elde edilen sonuçlar, Yıldız ve Er 

(2002)’in farklı keten tohumlarında ticari çamaşır suyu (NaOH) çözeltilerinin 

konsantrasyon ve sıcaklıkları üzerine yaptıkları çalışma ile benzer sonuçlar vermiştir. En 

iyi sonuçlar %40’lık ticari çamaşır suyu çözeltisi ve 10°C sıcaklıkta elde edilmiştir. Fide 

oluşumu sağlandıktan sonra çalışmamızda 7 günlük keten fideleri kullanılmıştır. Yıldız 

vd. (2003)’nin aralarında 'Madaras' ın da bulunduğu yurt dışından getirilen üç keten 

çeşidini kullanarak yaptıkları çalışmada en iyi sonucun 7 günlük fidelerden elde edildiğini 

bildirmişlerdir. Yapılan bu çalışma ile bizim çalışmamız benzer sonuçlar vermiştir. Bu 
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çalışma keten doku kültüründe geliştirilen yeni bir rejenerasyon protokolü olup, dünyada 

bu konuda yapılmış herhangi bir çalışma yoktur.  

 

Keten fidelerinin hipkotil eksplantlarının kullanuıldığı rejenerasyon çalışmalarında ise 1 

mg/L BAP ve 0.02 mg/L NAA içeren MS ortamları kullanılmış, en iyi sonuçlar veren 0.5 

cm eksplant boyu ve 1.0 cm eksplantlar arası mesafeden alınmıştır. Bu sonuçlar daha önce 

yapılmış olan çalışmalarla benzer sonuçlar göstermektedir (Yıldız ve Özgen 2004, Yıldız 

vd. 2011). 

 

Escherichia coli içerisinde bulunan ve içerisinde npt II geni NOS promotor ve terminatör, 

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

19' plazmidi izole edilmiş, plazmidin  npt II genini taşıdığı teyit edilmiştir. İzole edilen 

plazmid Agrobacterium tumefaciens (GV2260) hattı içerisine aktarılmış ve yapılan PCR 

analizleri sonucunda Agrobacterium tumefaciens (GV2260) hattının 'pBin 19' plazmidini 

taşıdığı teyit edilmiş ve gen aktarım çalışmalarda hazırlanan bu bakteriler kullanılmıştır 

(Köm 2012). 

 

Rejenerasyon yüzdesi (%), eksplant başına sürgün sayısı (adet), eksplantta en uzun 

sürgün boyu (cm), petride gelişen sürgün sayısı (adet), eksplantta köklenme yüzdesi (%), 

toprağa aktarılan köklenmiş eksplant sayısı (adet) ve bitki uzunluğu (cm) ölçümleri 

yapılmış. Yapılan çalışmalar sonucunda bitki besin ortamlarına eklenen 400 µl/L acı 

kavun meyve özsuyu dozunun sürgün rejenerasyon kabiliyetini artırdığı ve yapılan 

istatistiki analizde ortalamalar arasındaki farkın 0.01 düzeyinde önemli olduğu 

görülmüştür. Bu sonuçlara göre Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla gen aktarımı 

çalışmalarında bitki besin ortamlarına 400 µl/L acı kavun meyve özsuyu eklenmiştir. 

Bakteri büyütme ve inokülasyon ortamlarına koyulan 0 (kontrol), 200, 400, 800 ve 1600 

µl/L acı kavun meyve özsuyu dozları ve transgenik sürgün frekansını artırmak için 

rejenerasyon ortamlarına koyulan 400 µl/L acıkavun meyve özsuyunun transgenik sürgün 

frekansını artırmadaki etkisi araştırılmış, bakteri büyütme ve inokülasyon ortamlarına 

eklenen 400 µl/L acı kavun meyve özsuyunun transgenik sürgün frekansını önemli 

derecede artırdığı ve yapılan istatistiki analizde ortalamalar arasındaki farkın 0.01 
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düzeyinde önemli olduğu görülmüştür. Acı kavun meyve özsuyunun kullanıldığı benzer 

bir çalışmada, Özcan (2012), en yüksek değeri 800 µl/L acı kavun özütü dozunda 

bulurken, eksplant başına sürgün sayısında 400 µl/L, petri başına sürgün sayısında ise 

yine 400 µl/L acı kavun özütü dozunda almıştır. Elde edilen sonuçlar diğer yapılmış olan 

çalışmaların sonuçları ile paralellike göstermektedir. 

 

DNA izolasyonu ve PCR çalışmaları Köm 2012’ye göre denenmiş olup yöntemin keten 

bitkisine göre modifiyesi yine yazar ile birlikte gerçekleştirilmiştir.  

 

Yapılan gen aktarım çalışmaları sonunda seleksiyondan çıkan 16 transgenik adayı bitkide 

yapılan PCR analizleri sonucunda 6 adet transgenik bitki elde edilmiştir. En yüksek 

transgenik bitki oranı bakteri büyütme ve inokülasyon ortamlarına eklenen 400 µl/L acı 

kavun meyve özsuyu uygulamasından elde edilmiştir. Yapılan moleküler analizler 

dikkate alındığında, Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla keten bitkisine gen 

aktarımında acı kavun meyve özsuyunun transgenik bitki frekansını önemli derecede 

artırdığı görülmüştür. Bu ketene gen aktarımında tez çalışmamız kapsamında geliştirilen 

yeni bir protokol olup, dünyada bu konuda yapılmış herhangi bir çalışma yoktur. 
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