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ÖZET 

Doktora Tezi 

Alkanna sieheana ve A Alkanna orientalis var. orientalis TÜRLERİNİN IN VITRO 

KÜLTÜRÜ, ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİ ile BAZI SEKONDER 

METABOLİTLERİN İNCELENMESİ 

 

Cennet YAMAN 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Dilek BAŞALMA 

 

Bu çalışmada A. orientalis (L.) Boiss. var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. takson 

tohumlarının canlılık ile çimlenme kabiliyetleri araştırılmış, doğal ortamdan elde edilen 

bitki eksplantlarının yüzey sterilizasyonu, in vitro şartlarda yaprak, yaprak tabanı, kök, 

sap kısımlarından kallus, sürgün ile kök rejenerasyonları incelenmiştir. Tetrazolium Testi 

uygulaması ile her iki taksonun tohumlarının canlılık oranı %95 üzerinde bulunmuştur. 

Buna rağmen en yüksek çimlenme oranı %8.3 olarak kaydedilmiştir. İn vitro şartlarda 

tohum kabuğu çıkartılarak farklı büyüme düzenleyici uygulamalarında kültüre alınan 

tohumlarda ise en fazla %91.6 sürgün gelişimi, %75 kallus oluşumu ve %40 kök 

oluşumu elde edilmiştir. Farklı oksin ile sitokinin büyüme düzenleyicileri ve 

kombinasyonlarında sap ile yaprak tabanı eksplantlarında kallus (>%86.6) ve sürgün 

(%66.6-%0) oluşum kabiliyetlerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. İn vitro şartlardan 

ve doğal ortamdan elde edilen örneklerin farklı konsantrasyonlarda 2,2-difenil-1-

pikrilhidrazil (DPPH) aktivitesi incelenmiş, 250 µg/ml konsantrasyondaki en yüksek 

inhibisyon oranı %45 ile A. orientalis taksonunun kök ekstraktlarından elde edilmiştir. 

En yüksek toplam flavonoid içeriği ise A. sieheana taksonunun 0.25 mg/L benzil amino 

pürin (BAP), 0.5 mg/L kinetin (KIN), 1.0 mg/L indol butirik asit (IBA) içeren besin 

ortamında yaprak tabanı eksplantlarından oluşan kallus ekstraktlarından (139.89 mg 

kuarsetin eşdeğer (QE)/g ekstrakt) olarak elde edilmiştir. En yüksek toplam fenolik içeriği 

de A. orientalis taksonunun kök ekstraktlarından 172.80 mg gallik asit eşdeğer (GAE)/g 

ekstrakt olarak tespit edilmiştir. Ayrıca A. sieheana taksonunun köklerinden elde edilen 

alkanin miktarının A. orientalis taksonunun köklerinden elde edilenden 23 kat daha fazla 

olduğu belirlenmiştir. 
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İN VİTRO CULTURE, ANTIOXIDANT ACTIVITY AND DETERMINATION OF 

SOME SECONDER METABOLITES IN Alkanna sieheana AND A. orientalis var. 

orientalis 
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This study was investigated viability and germination abilities of A. orientalis (L.) 

Boiss. var. orientalis and A. sieheana Rech. fil. seeds. Plant explants obtained from 

natural environment were reseached surface sterilizations. Leaf, stem, leaf base, root 

parts were investigated callus induction, shoot and root regeneration in vitro. With 

application of tetrazolium test, survival rate of the seeds was found above 95%. 

However, the highest germination rate was calculated as 8.3%. But maximum 91.6% 

shoot growth, 75% callus formation and 40% root formation were obtained from seeds 

removed seed coats cultured in different growth regulators in vitro conditions. It was 

observed that stem and leaf base explants were had higher callus (> 86.6%) and shoot 

(66.6%-0%) regeneration abilities on different auxin and cytokine growth regulators and 

combinations than leaf and root explants. It was investigated 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) activity of different concentrations of samples obtained from in 

vitro and natural environment. The highest inhibition rate (45%) at the concentration of 

250 μg / ml was observed root extracts of A. orientalis. The highest total flavonoid 

content (139.89 mg of quercetin equivalent (QE) / g of extract) was obtained from 

callus extracts of leaf base explants of the A. sieheana in nutrient medium containing 

0.25 mg / l benzyl amino purine (BAP), 0.5 mg / l kinetin (KIN) and 1.0 mg / l indole 

butyric acid (IBA). The highest total phenolic content was also determined 172.80 mg 

gallic acid equivalent (GAE) / g extract from root extracts of A. orientalis. Moreover, 

amount of alkannin obtained from roots of A. sieheana was identified 23 times greater 

than amount of alkannin obtained from roots of A. orientalis. 
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1. GİRİŞ 

Boraginaceae (Hodangiller) familyasına ait olan Alkanna otsu yapıda yaklaşık olarak 50 

tür içeren bir cinsdir (Mahmoudi vd. 2012). Türkiye’de Alkanna cinsi 36 tür ve 32’si 

endemik 42 takson ile temsil edilmekte ve yaklaşık %80 endemizim oranı ile Türkiye 

florası’nda önemli bir yere sahiptir (Davis vd. 1988, Güner vd. 2012).  

Boraginaceae familyasına ait olan Alkanna cinsi yaklaşık 1500 m yükseklikte yayılış 

göstermektedir. Bir metre çapında, yarı çalımsı formda ve çiçeklenmeleri genellikle 

Nisan-Ağustos aylarında gözlenen, çok yıllık bitkilerdir. Meyveleri şizokarp olup,       

1-2(-4) nutletten oluşmaktadır (Davis vd. 1988). Çiçekleri hoş kokulu ve yaprakları 

tüylüdür. Çiçek renkleri sarı, mavi ve beyaz tonlarındadır. Alkanna cinsi genel olarak 

havacıvaotu olarak bilinmesine rağmen taksonları ülkemizde değişik yöresel isimlerle 

tanınmaktadır (Çizelge 1.1).  

Çizelge 1.1 Türkiye florasındaki Alkanna türleri (Davis vd. 1988, Güner vd. 2012,   

www.tubives.com 2014) 

 

No Tür Adı Bulunduğu iller 
Bulunduğu 

Kareler 

Türkçe Adı Endemik 

1 
A. amana Rech. fil. Hatay C6 

Amanos 

havacivaotu 
+ 

2 

A. areolata Boiss. var. 

areolata
a
 

Manisa,, Kütahya, 

Uşak, Afyon, 

Nevşehir, Denizli, 

Burdur, Muğla, 

Antalya, 

Isparta 

C2, B2, B3, C3 
Sipil 

havacivaotu 

- 

A. areolata Boiss. Var. 

sublaevis Hub.- Mor.
b
 

Manisa B1 + 

3 
A. attilae Antalya C2, C3 

Bey 

havacivaotu 
+ 

4 
A. aucheriana A. DC. 

Konya, Antalya, İçel, 

Mersin 
C4, C5 Kanburuyan + 

5 A. cappadocica Boiss. 

& Bal. 

Nevşehir, Kayseri, 

Adana,  
B5, B6, C5 

Peri 

havacivaotu 
+ 

6 A. confusa Sam. ex 

Rech. 

Hatay, Mersin, Adana, 

İçel 
C5, C6, Sarı gıramil - 

7 
A. cordifolia K.Koch 

Rize, Artvin, Erzurum, 

Ağrı, Iğdır 
A8, A9, B10 

Yürekli 

havacivaotu 
+ 
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Çizelge 1.1 Türkiye florasındaki Alkanna taksonları (Davis vd. 1988, Güner vd. 2012, 

www.tubives.com 2014) (devam) 

8 
A. dumanii Sümbül Konya C4 

Paşa 

havacivaotu 
+ 

9 
A. froedinii Rech. fil. 

Siirt, Erzincan, Tunceli, 

Bitlis, Van, Hakkari 
B7, B8, B9, C9 

Gedik 

havacivaotu 
+ 

10 
A. hausskncchtii Bornm Amasya A5 

Bağ 

havacivası 
+ 

11 A. hirsutissima 

(Bertol.) DC 

Malatya, Gaziantep, 

Urfa  
B6, C6, C7 

Tüylü 

havaciva 
- 

12 
A. hispida Hub.-Mor. İçel, Konya C4 

Kıllı 

havaciva 
+ 

13 
A. incana Boiss. Burdur, Antalya C3 

İpek 

havaciva 
+ 

14 
A. kotschyana A. DC 

Adana, İçel, 

Osmaniye,Siirt 
C4, C5, C6, C9 

Meşe 

havacıvası 
+ 

15 A. macrophylla Boiss. 

& Heldr. 
Antalya C3 

Koca 

havaciva 
+ 

16 A. macrosiphon Boiss. 

& Heldr. 
Muğla, Antalya C2, C4 

Kalkan 

havacivası 
+ 

17 A. megacarpa A. 

DC. 

Sivas, Erzincan, 

Malatya, Elağzı 
B6, B7 

Yamaç 

havacıvası 
+ 

18 
A. milliana Sümbül  İçel C4 

Mutlu 

havacıva 
+ 

19 A. mughlae H. Duman, 

Güner&Şağban 
Muğla C2 Yalı havaciva + 

20 A. oreodoxa Hub.-

Mor. 
Antalya C3 Ala havacıva + 

21 

A. orientalis (L.) Boiss. 

var. orientalis
a
 

Bursa, Ankara, 

Zonguldak, Samsun, 

Tokat, Gümüşhane, 

Kars, Eskişehir, 

Nevşehir, Erzincan, 

Erzurum, Bitlis, Ağrı, 

Aydın, Muğla, Konya, 

Niğde, Hakkari  

A2, A3, A4, 

A5,A6, A7, B3 

B4, B5, B6, B7, 

B8, B9, B10, C1, 

C2, C4, C5, C10 Sarı sormuk 

- 

A. orientalis var. 

Ieucantha (Bornm.) 

Hub.-Mor.
b
 

Bilecik, Eskişehir, 

Kütahya 
A2, B3 + 

22 A. pamphylica Hub.-

Mor. & Reese 
 Antalya C3 

Yaman 

havacıva 
+ 

23 
A. phrygia Bornm. Konya, Denizli B3, C2 

Bayır 

havacivaotu 
+ 

24 
A. pinardii Boiss. Antalya, İçel C3, C5 

Özge 

havacıva 
+ 

25 
A. primuliflora Griseb. 

Edirne, Kırklareli, 

İstanbul 
C1, A2 

Sülün 

havacivaotu 
- 

26 
A. pseudotinctoria 

Hausskn. ex Hub.-

Mor. 

Eskişehir, Konya, 

Nevşehir, Kayseri, 

Niğde, Aksaray 

B3, B4, C4 Yoz havacıva + 
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Çizelge 1.1 Türkiye florasındaki Alkanna taksonları (Davis vd. 1988, Güner vd. 2012, 

www.tubives.com 2014) (devam) 

27 A. punctulata Hub.-

Mor. 
İçel, Karaman C4 

Benli 

havacıva 
+ 

28 
A. saxicola Hub.-Mor. Konya C4 

Kaya 

havacıvası 
+ 

29 A. shattuckia Post. 

İyi bilinmeyen bir tip 

(sin: A. megacarpa var. shattuckia Post.) 

Yitik 

havacivası 
 

30 
A. sieheana Rech. fil. Konya, İçel C4 Yerineği + 

31 A. stribrnyi Velen   
Çarpık 

havacıvası 
- 

32 

A. tinctoria (L.) 

Tausch subsp. 

glandulosa Hub.-

Mor.
a
 

Kütahya, Uşak, 

Kocaeli, Afyon 
A2, B2, B3, C2, 

Havacıva otu 

+ 

A. tinctoria (L.) 

Tausch subsp. 

subleiocarpa (Hub.-

Mor:),Hub.-Mor.
b
 

Antalya, Denizli C2, C3, C4 + 

A. tinctoria (L.) 

Tausch subsp. 

tinctoria
c
 

Kırklareli, Çanakkale, 

Bursa, Bilecik, İzmir, 

Manisa, Balıkesir, 

Eskişehir, Aydın, 

Muğla, Denizli 

A1, B1, B3, C1, 

C2 
- 

A. tinctoria (L.) 

Tausch subsp. 

anatolica Hub.-Mor.
c
 

Bilecik, Ankara, İzmir, 

Manisa, Konya, Muğla, 

Antalya, İçel, Mersin 

A3, A4, B1, B4, 

C1, C2, C3, C4, 

C5 

- 

33 

A. trichophila  var. 

mardinensis Hub.-

Mor.
a
 

Mardin, Diyarbakır, 

Hakkari 
C8, B7, C9, C10 

Gorız 

+ 

A. trichophila  var. 

trichophila
b
 

Siirt, Batman C8, - 

34 
A. tubulosa Boiss. 

Denizli, İzmir, Aydın, 

Manisa, Kütahya, 

Uşak, Burdur, Muğla, 

Antalya, Konya, 

Karaman  

C2, B1, B2, C3, 

C4 

Ege 

havacıvası 
- 

35 A. verecunda Hub.-

Mor. 
Konya C4 

Gök 

havacıvası 
+ 

36 
A. viscidula Boiss. Malatya C6 

Yapışkan 

havaciva 
+ 

 

Alkanna cinsi Avrupa’da, Akdeniz’de ve Batı Asya’da yaygın bir şekilde yetişmektedir. 

Akdeniz Bölgesi ana dağılım merkezidir. Türkiye’nin birçok yerinde yetişmekle 

birlikte, şekil 1.1’e bakıldığında en çok Akdeniz kıyılarında, Orta, Batı ve Doğu 

Anadolu bölgelerinde rastlandığı görünmektedir. 
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Şekil 1.1 Türkiye’deki Alkanna taksonlarının coğrafi karelere göre dağılımı 

*Her karede bulunan rakamlar, çizelge 1’deki Alkanna taksonların no’larını belirtmektedir. 

 

İnsan vücudunda biyolojik, kimyasal, fiziksel reaksiyon etkisiyle oksijen içeren serbest 

radikaller ve diğer reaktif oksijen türleri oluşmaktadır.  Serbest radikallerin fazla 

miktarda birikmesi biyomoleküllerde  (lipid, protein,  DNA)  oksidatif hasarlar meydana 

getirebilmektedir. Oksidatif hasarların meydana gelmesi kanser, nörolojik bozukluklar, 

diabet, ateroskleroz, yaşlanma gibi kronik hastalıklara ve diğer dejeneratif hastalıklar 

oluşumuna sebep olmaktadır (Halliwell 1994). Fenolik bileşikler, vitaminler, azotlu 

bileşikler ve terpenler gibi sekonder metabolitler içeren bitkiler, serbest radikalleri 

yakalayan ve serbest radikalleri etkisiz hale getiren güçlü antioksidan aktiviteye sahip 

bileşikleri sentezler (Velioğlu vd. 1998). Bunun yanı sıra sentetik antioksidanlarda 

mevcuttur. Sentetik antioksidanlar başta karsinojenik etkisi olmak üzere birçok toksik 

etkilere sahip olduğu bilinmektedir (Ito vd. 1986). Bundan dolayı doğal kaynaklı 

antioksidanların kullanılması tavsiye edilmektedir (Kranl vd. 2005). Doğal 

antioksidanların tüketimi kanser, kardiovasküler hastalıklar,  diabet ve yaşlanma 

risklerini azalttığı araştırmalar sonucu tespit edilmiştir  (Hertog vd. 1995). Bitkilerin 

antioksidan aktivitesi, yapısındaki sekonder metabolitlerin miktar ve çeşidi ile 

alakalıdır. Bu metabolitlerin miktarı bireysel (morfogenetik, ontogenetik ve ekolojik 

faktörler), genetik ve genom farklılıklarından dolayı bitkiden bitkiye değişmektedir 

(Sellapan vd. 2002). Bitkisel antioksidanlar insan sağlığı kadar,  gıda bileşeni ve 

farmakolojik açıdan da oldukça ilgi çekicidir. Antioksidan ve farmakolojik özelliklere 

sahip olan ayrıca sıklıkla halk hekimliğinde kullanılan bitki sekonder metabolitleri 

genellikle fenolik asitler ve flavonoidlerden oluşmaktadır. 
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Boraginaceae familyasına ait olan Alkanna köklerinde bulunan alkanin/şikonin ve 

türevlerinden dolayı çok önemli bir tıbbi ve aromatik cinsdir. Eski çağlardan bu yana 

birçok ülkede tekstil, gıda ve tıp alanında kullanılmaktadır. 

Boraginaceae familyasına ait birçok türün bitki köklerinde naftokinon elde edilmektedir. 

Naftokinonlar fenilpropanoid ve izoprenoid öncüllerinden türetilmiş renklendirme 

maddesidir (Brigham vd. 1999). Bunun yanı sıra köklerinden elde edilen yağlarda 

stearik, palmitik, oleik, linoleik, ve γ linoleik asitler yoğun olarak bulunurken, yaprak ve 

tohumlarda stearidonik asit daha yüksek oranlarda bulunmaktadır. Bu bileşiklerin 

bulunması ile Boraginaceae familyası ilaç ve gıda sanayinde yeni bir ticari kaynak 

olarak yer alabileceği bildirilmiştir (Papageorgiou ve Assimopoulou 2003). 

Uzun yıllar Alkanna bitkilerinin kök ekstraktları iplik, elbise, gıda ve kozmetikte 

renklendirici ve ayrıca geleneksel ilaç olarak kullanılmıştır (Mita vd. 1994, Cho vd. 

1999, Kourounakis vd. 2002). Son zamanlarda yapılan çalışmalar sayesinde 

Boraginaceae familyasına ait yaklaşık 150 türün köklerindeki enantiyomerik 

hidroksinaftokinon (Alkanin/şikonin (A/S) ve onların türevleri) renk pigmentleri 

bulunmuştur. A/S güçlü bir yara iyileştirici (Papageorgiou vd. 1999, 2006, 2008), anti 

mikrobial (antibakterial ve anti fungal) ( Brigham vd. 1999, Sasaki vd. 2002, Shen vd. 

2002, Haghbeen vd. 2011, Damianakos vd. 2012), anti inflamatuar (Staniforth vd. 1999, 

Chen vd. 2001, Kourounakis vd. 2002, Mahmoudi vd. 2012), anti trombotik, sitotoksik 

(Cui vd. 2007, Gür vd. 2010), antioksidant (Kourounakisa vd.  2002, Assimopoulou vd. 

2004, Assimopoulou vd. 2005), enzim inhibitörü (An vd. 2007, Kajimoto vd. 2008) gibi 

çeşitli biyolojik aktivitelere sahiptir. En son araştırmalarda da anti tümor özelliği olduğu 

belirlenmiştir (Yoon vd. 1999, Singh vd. 2003, Ahn vd. 1995, Assimopoulou vd. 2006, 

Yang vd. 2006, Zare vd. 2010, Damianakos vd. 2012). 

Bitki kaynaklı ilaç endüstrisinde kullanılmak üzere alkanin/şikonin ve türevleri ilk 

olarak Lithospermum erythrorhizon türünde süspansiyon kültürü kullanılarak 

yapılmıştır (Mita vd. 1994, Zare vd. 2010, Haghbeen vd. 2011). Alkanin/şikonin ve 

türevlerinin üretimini arttırmak için besin ortamının optimizasyonunda değişiklikler 

(Fujita vd. 1981) ve genetik manipulasyon (Yazaki vd. 1998, Sommer vd. 1999, Boehm 
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vd. 2000) gibi farklı biyoteknolojik yaklaşımlar kullanılmıştır. Doku kültürü teknikleri 

ile elde edilen materyalden sekonder metabolit eldesi HPLC tarafından ayırt edilmiştir. 

Elde edilen bileşiklerin yapıları ise UV, H ve C-NMR spektroskopi tarafından 

belirlenmiştir. Bu çalışmalar sayesinde alkanin, şikonin ve türevlerinin endüstriyel 

üretimi için doku kültürü teknikleri yeni kaynaklar olarak düşünülebilir (Zare vd. 2011). 

In vitro şartlarda pH, sıcaklık ve besin gibi fiziksel ve kimyasal parametreler sekonder 

metabolit verimini etkilemektedir (Malik vd. 2010). Doku kültürü  (süspansiyon, kallus 

ve kök kültürü) uygulamalarında arazide yetişen bitkilerden daha yüksek miktarda 

alkanin üretimi sağlanabilmektedir (Shekhawat vd. 2011). 

Bitkiler biyolojik olarak aktif ve önemli ticari değere sahip olan alkaloidler, 

flavonoidler, terpenoidler, antosiyaninler gibi çeşitli sekonder metabolitleri içerirler. 

Doğal koşullarda çeşitli çevre, ekolojik ve iklim şartları nedeni ile bu bileşiklerin 

bitkilerden elde edilmesinde zorluklar bulunmaktadır (Praveen ve Murthy 2011).  

Ayrıca bitkilerin sekonder metabolit üretimi elde edildiği dokuya ve bitkinin yaşına 

bağlıdır (Nasim vd. 2010). Son yıllarda bitki hücre, doku ve organ kültüründen 

sekonder metabolit üretimi için yararlanılmaktır (Praveen vd. 2010, Piekoszewska vd. 

2010). Doku kültürü teknikleri ile çevre ve ekolojik şartlar daha kolay şekilde kontrol 

altında tutulabilmektedir (Praveen ve Murthy 2011). Birçok araştırmada doku kültürü 

teknikleri kullanılarak elde edilen sekonder metabolitlerin arazi şartlarındaki bitkilerden 

elde edilenlerden daha fazla olduğu belirtilmiştir (Wu vd. 2007, Nasim vd. 2010, 

Praveen ve Murthy 2011). Doku kültürü teknikleri arasında hızlı bir şekilde sekonder 

metabolit üretimi sağlayan süspansiyon kültürü en iyi sekonder metabolit üretim tekniği 

olarak kabul edilmektedir (Chan vd. 2010, Praveen ve Murthy 2011). Bu tez 

çalışmasında da A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. türlerin hem in 

vitro çoğaltılabilirliliği hem de farklı ekplantlardan elde edilen kallus ve sürgünlerin 

antioksidan aktivitelerini ve alkanin miktarını belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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2. KURUMSAL TEMELLER  

2.1 Köklerinde Alkanin/Şikonin ve Türevlerini Bulunduran Boraginaceae   

Familyasına Ait Cinslerde Doku Kültürü Çalışmaları 

Tabata vd. (1974) Şikonin eskiden beri kozmetik ve ilaç endüstrisinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Şikonin üretimi doku kültürü uygulamaları sayesinde İlk kez 

Lithospermum erythrorhizon bitkisinden süspansiyon kültürü yöntemi ile elde 

edilmiştir. 

Mita vd. (1994), Alkanna tinctoria Tausch türünde ilk kez in vitro çalışması 

yapmışlardır. Eksplant kaynağı olarak bitkinin kök, gövde ve apikal meristem içeren 

kısımlarını kullanmışlardır. Yüzey sterilizasyonu için ilk başta eksplantları 3 kez distile 

su ile yıkamışlar ve % 70 (v/v) etanol’de 1 dk beklettikten sonra birkaç damla Tween 20 

içeren NaOCl’de (% 1.5 aktif Cl
-
 içeren) 20 dk sterilize etmişlerdir. Besin ortamı olarak 

MS, büyüme düzenleyici olarak kinetin (KIN), indol-3-asetik asit (IAA) ve 2. 4-

diklorofenoksiasetik asit (2,4-D) kullanmışlardır. Çalışmalarını karanlık ve aydınlık (24 

s, 800 lux) ortamlarda denemişlerdir. En iyi kallus rejenerasyonunu 2,4-D’in  (0.1, 0.2, 

0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mg/L) tüm konsantrasyonlarında, apikal meristem eksplantlarından 

elde etmişlerdir. 

Urbanek vd, (1996) Alkanna tinctoria türünde süspansiyon kültürü ile alkanin 

pigmentlerinin üretimini araştırmışlardır. Pigment üretimi için MeJA uygulamasının 

hızlı bir şekilde pigment üretimi arttırdığını belirtmişlerdir. 

Yazaki vd. (1998), Lithospermum erythrorhizon türünde Agrobacterium rhizogenes 

aracılığıyla saçak kök kültürü uygulaması yapmışlardır. Elde ettikleri transformantlarda 

şikonin üretim miktarını incelemişlerdir. Eksplant kaynağı olarak fidelerin hipokotil 

kısımlarını kullanmışlardır. Higromisine dirençli transformant saçak kök hücreleri 1 ay 

süreliğine sıvı MS ortamında alt kültüre almışlardır. Elde edilen transformant hücreleri 

M9 besin ortamında hem aydınlık hem de karanlık şartlarda 2 hafta süreyle kültüre 

almışlardır. Karanlık ortamdaki transformant hüclerden her kaptan 2.9 mg şikonin elde 
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edilidiğini, aydınlık ortamın ise şikonin üretimine inhibitör etkisi gösterdiğini 

bildirmişlerdir. 

Yang vd. (1999), Onosma paniculatum türünden hücre kültürü gelişiminin ve 

alkanin/şikonin türevlerinin üretimi üzerine Brassinolide (BR)’nin etkisini 

araştırmışlardır. Hücre kültürü için 0.01 ppb BR ilaveten benzil amino pürin (BAP), 

IAA büyüme düzenleyici destekli B5 besin ortamında hem daha fazla hücre artışı hem 

de daha fazla şikonin içeriği olduğunu rapor etmişlerdir. Büyüme düzenleyici içermeyen 

B5 besin ortamlarında uygulanan BR (0-1000 ppb) ortamlarında az miktarda hücre artışı 

ve şikonin içeriği olduğunu tespit etmişlerdir. BR miktarının 100 ppb olan büyüme 

düzenleyicili (BAP, IAA) ortam ile büyüme düzenleyicisiz ortamda şikonin 

miktarlarının aynı olduğunu hatta 1000 ppb konsantrasyondaki BR büyüme 

düzenleyicisiz ortamda şikonin içeriğinin büyüme düzenleyicili ortama göre daha fazla 

olduğunu bildirmişlerdir. 

Yamamoto vd. (2000), Lithospermum erythrorhizon türünde süspansiyon kültürü 

uygulaması ile kafeik asit oligomerlerini üretmişlerdir. L. erythrorhizon birinci ve ikinci 

yaşında hasat edilen bitkinin lifli köklerinde, ana köklerin alt ve üst kısımlarında, orta 

ve yukarı kısım yapraklarında, orta ve yukarı gövde kısımlarında, toprak altı 

kısımlarının ve toprak üstü kısımlarının ortalamasında rosmarinik asit, lithospermik asit 

B, (+) -rabdosiin, lithospermik asit, şikonin gibi beş bileşiği incelemişlerdir. En yüksek 

şikonin miktarını (16.77 mg/g) birinci yaşında ana kökün yukarı kısımlarından elde 

ettiklerini bildirmişlerdir. Kök kültürü ile Con F-1 ve Con 5 klonlarının M9 (Fujita et 

al., 1981) besin ortamında MS besin ortamına göre 5 bileşiğin daha yüksek miktarda 

üretildiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca hücre süspansiyon uygulaması ile M18 hücre 

ırkından elde ettikleri M18TOM hücre ırkını ve şikonin üretmeyen iki hücre ırkını (CO, 

WM18)  farklı besin ortamlarında (LS ve M9) süspansiyon hücre kültürünü karanlık 

şartlarda 3 haftalık süre ile denemişlerdir. En yüksek bileşik üretimini M18TOM hücre 

ırkındaki M9 besin ortamlarından elde ettiklerini, CO ve WM18 hücre ırklarında ise 

şikonin üretimi gözlenmediğini bildirmişlerdir. 
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Jiang vd. (2005), Arnebia euchroma (Royle) Johnst türünün kotiledon ve hipokotil 

kısımlarından organogenesis oluşumuna TDZ etkisini araştırmışlardır. Kotiledon 

eksplantları için TDZ, BA, KIN, NAA ve TDZ ile NAA büyüme düzenleyici ve 

kombinasyonlarını kullanmışlardır. Her bir kotiledon eksplantlarında ortalama 8.6 adet 

sürgünün 4.5 μM TDZ içeren LS besin ortamından elde edildiğini, diğer büyüme 

düzenleyici ve kombinasyonlarının ise rejenerasyon için etkili olmadığını 

bildirmişlerdir. En iyi kök gelişimini 4.9 μM indol butirik asit (IBA) içeren LS besin 

ortamından elde ettiklerini rapor etmişlerdir. 

Lattoo vd. (2005), Onosma echioides var. hispidum türünün yapraklarından doku 

kültürü yöntemiyle β-β, dimetil akril şikonin bileşiği üretimini araştırmışlardır. Kallus 

üretimi için MS, B5 ve White besin ortamlarını kullanmışlardır. Kallus oluşumunu 

karanlık şartlarda BAP (1x10
-5

 M) ve NAA (5x10
-5

 M) büyüme düzenliyicileri içeren 

ortamdan, 2-3 hafta süren uygulama sonucunda elde etmişlerdir. En düşük kallus 

frekansını White ortamından, pigmet ve β-β dimetil akril şikonin bileşiğini ise IBA 

(2x10
-6

) ve KIN (10
-5

) içeren B5 ortamından elde etmişlerdir. En yükek β-β dimetil akril 

şikonin miktarını 25.41 µg/g (8. hafta) elde ettiklerini ifade etmişlerdir. 

Manjkhola vd. (2005) Arnebia euchroma türünün sentetik tohum üretimini, 

organogenesis ve embriyogenesis oluşumlarını incelemişlerdir. Köklerden elde edilen 

kalluslar sadece rizogenez gösterirken, yapraklardan elde ettikleri kallusların 

organogenesis ve somatik embriyogenesis gösterdiğini bildirmişlerdir. Organagenesis 

ve embriyogenesis oluşumu için BA (0, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 μM) yanında 2,4-D (0, 1,2.5 

μM) veya IBA (0, 1, 2.5 μM) kullanmışlardır. Köklenme için IBA (0, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 

μM) büyüme düzenleyicinin farklı konsantrasyonlarını kullanmışlardır. Organogenesis 

oluşumunda kalluslardan sürgün oluşumunu 12.2 adet (1 μM IBA, 2.5 μM BA içeren 

MS) olduğunu rapor etmişlerdir. Kalluslardan somatik embriyogenesis oluşumunu 16.3 

adet (2.5 μM IBA, 2.5 μM BA içeren MS) olarak tespit etmişlerdir. İn vitro şartlarda 

oluşan sürgünlerin köklenmesi için kullanmış oldukları 2.0 μM IBA içeren MS ve yarım 

MS ortamlarında % 100 köklenme elde ettiklerini bildirmişlerdir. Dış ortama aktarılan 

köklü bitkilerin % 72’sinin canlılığını devam ettirdiğini gözlemlemişlerdir. 
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Mehrabani vd. (2005), Echium amoenum Fish. and C.A. Mey. türünde kallus kültürü 

yapmışlar ve elde ettikleri kalluslarda sekonder metabolit üretimini incelemişlerdir. 

Kallus üretimi için steril koşullarda çimlendirdikleri tohumlardan elde ettikleri fidelerin 

hipokotil, apikal tomurcuğu, bitişik yaprakları eksplant kaynağı olarak kullanmışlardır. 

Eksplantları 1 mg/L NAA, 0.5 mg/L 2,4-D ve 0.5 mg/L KIN büyüme düzenliyicileri 

içeren Gamborge vitaminleri eklenmiş MS besin ortamına almışlardır. Elde ettikleri 

kallusları üç ayrı besin ortamına (S1: 2 mg/L NAA, 0.7 mg/L KIN; S2: 1 mg/L NAA, 

0.5 mg/L 2,4-D, 0.7 mg/L KIN, %15 hindistan cevizi sütü, S3: 1 mg/L NAA, .5 mg/L 

2,4-D,  1.2 mg/L KIN) almışlardır. Yapmış oldukları uygulama sonucunda S1 besin 

ortamından elde ettikleri kallusların en hızlı kallus gelişimine sahip olduğunu,  ayrıca 

gelişen kallusların en yüksek kuru ağırlık (%4.6) ve toplam kuru ekstrakt miktarına 

(%48) sahip olduklarını bildirmişlerdir.  

Touno vd. (2005), Boraginaceae familyasının Lithospermum erythrorhizon türünde in 

vitro şartlarda bitki sürgünlerinde şikonin üretimini araştırmışlardır. Büyüme 

düzenleyicisiz MS besin ortamında kültüre alınan L. erythrorhizon sürgünlere (2 cm) 

karanlık ortamda, 25 °C’de in vitro koşullarda etilen emisyonu uygulamışlardır. Alınan 

ölçümlerde (2. ve 4. hafta) şikonin üretiminin yaklaşık 3 kat arttığını tespit etmişlerdir. 

Ayrıca 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (0.01, 0.1,1 μM ACC), AgNO3 (2, 20, 

40 μM) veya aminoethoxyvinylglycine (0.2, 2 μM AVG) uygulamışlar ve ACC’nin 0.1 

ve 1 μM uygulamalarının kontrol grubundan daha yüksek miktarda şikonin ürettiğini 

tespit etmişlerdir. Kültür sonunda elde edilen kuru madde miktarı ise kontrol ve 0.01 

μM ACC’li ortamda daha yüksek olurken ACC’nin artan konsantrasyonlarında şikonin 

miktarının azaldığını, ayrıca AgNO3, AVG konsantrasyonlarında şikonin ve kuru madde 

miktarının kontrol grubundan daha az olduğunu bildirmişlerdir. 

Chung vd. (2006), Lithospermum erythrorhizon türünde düşük gama ışınlamasının 

kallus kültürü uygulamasında şikonin türevleri üzerine olan etkisini incelemişlerdir. 

Eksplant kaynağı olarak bitki köklerininin değerlendirildiği çalışmada kallus üretimi 

için 5 mg/L NAA büyüme düzenleyici ile desteklenmiş MS besin ortamı 

kullanmışlardır. Elde ettikleri kallusları 2 mg/L BA ve 0.2 mg/L IAA büyüme 

düzenliyicileri ile desteklenmiş LS besin ortamına aktarmışlardır. Deneylerini 25 °C’de 
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karanlık ortamda yürütmüşler ve LS ortamında 3 tane hücre hattı (679, 679-29, 622-46) 

oluşturmuşlardır. Üç hafta aralıklarla alt kültüre alınan hücre hatlarında gelişimin % 

20.3 ve % 22.5 arasında olduğunu bildirmişlerdir. Şikonin türevlerinin miktarlarını 

sırasıyla 0.32, 0.38 ve 2.39 mg/L olarak tespit etmişlerdir.  0, 2, 16 ve 32 Gy gama 

ışınlaması dozlarını en fazla şikonin türevlerini içeren 622-46 hücre hattı olan LS besin 

ortamına uygulamışlardır. Gama dozlarına göre şikonin türevlerinin verimini sırasıyla 

17.7, 42.5, 71.0 ve 31.4 mg/L olduğu bildirmişlerdir. 

Pietrosiuk vd. (2006), çalışmalarında Lithospermum canescens (Michx.) Lehm. türünde 

şikonin türevlerini üretmek için Agrobacterium rhizogenes aracılığıyla saçak kök 

kültürü uygulaması yapmışlardır. İnfekte edilen sürgünleri büyüme düzenleyicisiz LS 

besin ortamında 25 °C ve 40 μmol/m
2
 s

−1
 florasan ışıkta 18 saat tutmuşlardır. İnfekte 

sonucu oluşan saçak kökleri sıvı %0.05 Claforan ile desteklenmiş karanlık şartlarda LS 

besin ortamına almışlardır. Ayrıca, şikonin türevlerini üretmek için infekte olmuş saçak 

kökleri phytagar ile katılaştırılmış 0.25 mg/L GA3 büyüme düzenleyici içeren LS, SH 

ve büyüme düzenleyicisiz LS, HS ortamlarında denemişlerdir. En yüksek asetil şikonin 

(7.673 mg/g DW) ve isobutiril şikonin miktarını (7.673 mg/g DW) Lc1 klonundan elde 

edilen kök eskplantlarının 6 hafta süreyle kültüre alınan büyüme düzenleyicisiz SH 

besin ortamından elde ettiklerini ifade etmişlerdir.  

Chaudhury ve Pal (2010), Boraginaceae familyasına ait Arnebia hispidissima türünde 

şikonin üretimi için Agrobacterium rhizogenes (rolB geni) aracılığıyla kök kültürü 

yapmışlardır. Sürgün ucu, boğum, boğum arası ve yaprak kısımlarını eksplant kaynağı 

olarak kullanmışlardır. Çalışmaları sonucunda kök kültürü ile şikonin üretiminin (0.85 

mg/g), mikro çoğaltım ve kallus kültürü ile elde edilenden iki kat daha fazla olduğunu 

bildirmişlerdir.  

Malik vd. (2010),  Arnebia euchroma (Royle) Johnston türünde TDZ uygulaması ile 

direk sürgün gelişimini incelemişlerdir. A. euchroma türünün in vitro sürgünlerinden 

elde ettikleri yaprak eksplantlarına TDZ, BAP veya KIN (1.0, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0 ve 

30.0 μM) büyüme düzenleyici destekli MS besin ortamlarını ve 12/12 saat ışıklandırma 

periyodunu uygulamışlardır. Sürgün gelişimi için başlangıçta 10.0 μM BAP ve 5.0 μM 
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NAA ile desteklenmiş MS ortamını, alt kültür için ise 4 hafta ara ile 5.0 μM KIN 

büyüme düzenleyici içeren MS besin ortamını kullanmışlardır. Virtifikasyon meydana 

geldiği için sürgünleri 5.0 μM KIN büyüme düzenleyicili ortama almışlar ve normal 

gelişim meydana geldiğini bildirmişlerdir. BAP (10.0, 20.0, 30.0 μM) büyüme 

düzenleyici destekli besin ortamında gelişme olmadığını gözlemlemişler ve rejenere 

olmayan eksplantları TDZ (5.0 μM) içeren besin ortamında kültüre almışlar, yaklaşık 7-

15 adet/eksplant sürgün elde ettiklerini bildirmişlerdir. Köklenme için IBA büyüme 

düzenleyici konsantrasyonlarını denemişler ve büyüme düzenleyici içermeyen besin 

ortamı ile benzer köklenme meydana getirdiğini tespit etmişlerdir.  

Pal ve Chaudhury (2010), Boraginaceae familyasına ait Arnebia hispidissima türünde 

mikroçoğaltım, direk bitki rejenerasyonu ve şikonin üretimi üzerine çalışma 

yapmışlardır. Çalışmalarında eksplant kaynağı olarak sürgün ucu, yaprak, boğum ve 

boğum arası kısımlarını ve çeşitli büyüme düzenleyici (BAP, NAA, KIN, IAA, IBA, 

CH)  kombinasyonlarnı denemişlerdir. KIN (0.5 mg/L), BAP (0.25 mg/L), IAA (0.1 

mg/L),  CH (100 mg/L) büyüme düzenleyici kombinasyonlu MS besin ortamında 

kültüre alınan sürgün ucu (%93) ve boğum arası (%60) kısımlardan direk bitki 

rejenerasyonu elde etmişlerdir. En yüksek köklendirme (%80) ortamı olarak IBA (2.0 

mg/L) büyüme düzenleyici destekli MS besin ortamı olduğunu belirtmişlerdir. 

Zare vd. (2010), Boraginaceae familyasının Echium italicum L. türünde süspansiyon 

kültürü ile alkanin, şikonin ve türevlerini üretmişlerdir. İlk aşamada 2,4-D (0.2, 1 ve 2 

mg/L)  ve KIN (1 ve 2 mg/L) 25 ±2 
º
C karanlık şartlarda bitkinin hipokotil 

kısımlarından kallus üretimi gerçekleştirmişlerdir. En iyi kallus üretimini 1 mg/L 2,4-D 

ve 1 mg/L KIN büyüme düzenleyicili B5 besin ortamından elde etmişler ve bu kallusları 

1 mg/L IAA ve 1 mg/L KIN büyüme düzenleyicili ortamda 30 gün ara ile alt kültüre 

almışlardır. Hücre süspansiyon kültürü için yaklaşık olarak 3 g kallus hücrelerini 1 

mg/L IAA ve 1 mg/L KIN içeren B5 besin ortamında, (25 ±2 ºC) karanlık şartlarda, 120 

rpm’de kültüre almışlardır. Alkanin, şikonin ile alkanin asetat ve şikonin asetat 

türevlerini elde ettiklerini rapor etmişlerdir. 
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Çölgeçen vd. (2011), Arnebia densiflora Ledeb. türünün kök ve sürgün kısımları için 

farklı sterilizasyon yöntemleri uyguladıkları çalışmada 0.29 mM KIN ve 10 mM NAA 

büyüme düzenliyicileri içeren MS besin ortamında kallus elde ettiklerini bildirmişlerdir. 

Köklerden elde ettikleri kallusların spektrofotometrik olarak incelenen şikonin türevleri 

(naftokinon) miktarını 1061 μg/g tespit etmişlerdir. 

Bageri vd. (2011), Onosma dasytrıchum türünde süspansiyon kültürü yapmışlardır. İlk 

başta en iyi besin ortamını belirlemek için MS, LS, MG-5, M9, White, B5 gibi besin 

ortamları kullanmışlardır. Süspansiyon kültürü için en iyi besin ortamının MS olduğunu 

bildirmişlerdir. Kallus rejenerasyonu için 2.15 mg/L KIN büyüme düzenleyicisine ilave 

olarak farklı konsantrasyonlarda (0.2, 0.5, 1.0 mg/L)  2,4-D ve 2,4,5-T büyüme 

düzenliyicilerinı kullanmışlardır. En iyi kallus rejenerasyonunun 0.2 mg/L 2,4-D içeren 

besin büyüme düzenleyici ortamından elde edildiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca karbon 

kaynağı olan sakkarozun farklı konsantrasyonlarında (30, 40, 50, 60 g/L) süspansiyon 

kültüründe etkili bulunduğunu ve en iyi konsantrasyonunun 40 g/L olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Haghbeen vd. (2011), Arnebia euchroma türünde hücre kültürü yapmışlardır. 

Uygulamalarında MS, LS, White, SH ve M9 besin ortamlarını kullanmışlardır. Kallus 

çoğaltımı ve türün köklerinde bulunan şikalkin bileşiği üretiminin optimizasyonu için 

ışık, karbon kaynağı konsantrasyonu, azot kaynağı, büyüme düzenleyici, vitamin ve 

besin ortamlarının etkilerini incelemişlerdir. Karanlık ortamda 2,4-D (10
-6 

M ) ve KIN 

(10
-5

 M) büyüme düzenleyicili ortamda 10 günde kallus oluşumu gözlemlediklerini 

belirtmişlerdir. Kallus üretimi için sakarozun artan konsantrasyonlarının pozitif etki 

gösterdiğini gözlemlemişlerdir. Kallus üretimi için karanlık, 25 
º
C, sakaroz (50 g/l), azot 

ve potasyum oranı ([NH4NO3] = 0, [KNO3] = 2850 mg/L) ve vitaminli LS besin ortamı 

olduğunu tespit etmişlerdir. IAA (10
-6 

M) ve KIN (10
-5

 M), sodyum sülfat (740 mg/L), 

potasyum sülfat (907 mg/L) içeren M9 besin ortamdan elde edilen şikalkinin bileşiğinin 

A. euchroma köklerinden elde edilenden 16 kat daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. 

Kumar vd. (2011), Arnebia euchroma türünde hücre süspansiyon kültürü kullanarak 

naftokinon pigment üretimini araştırmışlardır. A. euchroma türünün yapraklarını 
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eksplant kaynağı olarak kullanmışlardır. Kallus üretimini karanlık şartlarda BAP (10 

μM) ve IBA (5 μM) büyüme düzenliyicileri içeren MS besin ortamından elde 

etmişlerdir. Naftokinon pigmetleri üretimi için 10 μM IAA ve 10 μM KIN büyüme 

düzenleyici içermeyen sıvı M9 ortamı kullanmışlardır. İnokulasyon için katı-sıvı ve 

sıvı-sıvı ortamlarda 10 gün ara ile 5 kez alt kültüre alınan süspansiyon kültürlerini sıvı 

M9 besin ortamına almışlardır. Katı-sıvı dönüşümlü besin ortamından (490.75 mg/L) 

elde edilen pigment veriminin sıvı-sıvı dönüşümlü besin ortamından (447.92 mg/L) elde 

edilenden 1.09 katı fazla olduğunu bildirmişlerdir. Naftokinon üretimine etkisini 

belirlemek amacıyla NaH2PO4, KH2PO4, K2HPO4, (NH4)H2PO4 gibi fosfat kaynaklarını 

incelemişler ve en yüksek naftokinon üretiminin (524.10 mg/L) KH2PO4 kaynağından 

elde ettiklerini rapor etmişlerdir. 

Shekhawat ve Shekhawat (2011), Arnebia hispidissima (Lehm.) türünde in vitro 

mikroçoğaltım yapmışlardır. Ayrıca kallus ve süspansiyon kültürü çalışmalarıyla 

alkanin üretimini incelemişlerdir. Boğum segmentlerinden alınan eksplantlardan sürgün 

elde edilmesinde BAP (0.5 mg dm
-3

) sitokinin büyüme düzenleyicinin yanında IAA (0.1 

mg dm
-3

) oksin büyüme düzenleyici uygulanmasının sürgün gelişiminde etkili olduğunu 

bildirmişlerdir. Köklendirme için IAA, IBA ve NAA büyüme düzenliyicilerinı 

denemişler ve en etkili köklenmeyi IBA (1.0 mg dm
-3

) büyüme düzenleyici 

uygulamasından elde etmişlerdir. Kallus kültürü için MS, WPM, B5, White, MG-5, M9 

gibi besin ortamları denenmiş ve en yüksek alkanin içeriği M9 (41.8 μg g
-1

 DW) 

ortamından elde edilmiştir. Süspansiyon kültürü için MS, MG-5, M9 besin ortamları 

denenmiş ve en yüksek alkanin içeriği M9 (42.4 μg g
-1

 DW) ortamından elde edilmiştir. 

Zare vd. (2011), Boraginaceae familyasının Echium italicum L. türünde kallus kültürü 

ile şikonin ve türevlerini üretmişlerdir. Çalışmalarında B5, LS, 1/2LS and White besin 

ortamlarını kullanmışlardır. Hipokotil, kotiledon, kök eksplantlarını 2,4-D, IAA, NAA, 

KIN gibi büyüme düzenleyici ve kombinasyonlarını denemişlerdir. En yüksek kallus 

yaş ağırlını B5 besin ortamından, en yüksek pigmentli kallus üretimini (% 100) ise 

White besin ortamından elde etmişlerdir. 
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Damianakos vd. (2012), A. euchroma türünde KIN (1.0 mg/L) ve IAA (0.3 mg/L) 

büyüme düzenliyicileri içeren MS ortamında kallus elde ettiklerini bildirmişlerdir. 

Phulwaria ve Shekhawat (2013), Arnebia hispidissima (Lehm). DC. in vitro bitki 

üretimi yapmışlardır. Eksplant kaynağı olarak yaprak, açılmamış çiçek kısımları, 

olgunlaşmış ve olgunlaşmamış tohum kullanmışlardır. Kallus oluşumu için en uygun 

eksplant olarak açılmamış çiçek kısımları olduğunu tespit etmişlerdir. En verimli kallus 

üretimi 4.52 μM 2, 4-D ve 3.33 μM BAP içeren MS besin ortamından elde ettiklerini 

bildirmişlerdir. Sadece 2,4-D içeren MS ortamında elde edilen kallusların çoğaltılabilme 

yeteneğinde olmadığını gözlemlemişlerdir. Maksimum sürgün sayısı (43.1 adet) ve 

sürgün uzunluğunu (5.2 cm)  1.11 μM BAP, 1.16 μM KIN, 0.57 μM IAA içeren MS 

besin  ortamından elde ettiklerini bildirmişlerdir. İn vitro şartlarda gelişen sürgünlerin 

köklenmesi için IBA ve NAA büyüme düzenleyici konsantrasyonlarını kullanmışlardır. 

En iyi köklenmeyi %75 köklenme frekansı ile 9.84 μM IBA ortamından maksimum 

köklenme sayı 3.8 adet, maksimum kök uzunluğu ise 4.2 cm olduğunu bildirmişlerdir. 

Ayrıca in vitro gelişen sürgünleri IBA solüsyonunda 5 dk tuttuktan sonra ex vitro 

ortama almışlardır. Ex vitro şartlarda 18-24 gün sonra almış oldukları verilerde 

maksimum köklenme yüzdesini %90.2, köklenme sayısı 4.5 adet ve ortalama kök 

uzunluğunu 4.6 cm olduğunu gözlemlemişlerdir.  Ex vitro ortamdan elde edilen 

bitkilerin aklimatizasyon frekansının in vitro şartlardaki bitkilere göre daha yüksek 

olduğunu rapor etmişlerdir. 

Salehian vd. (2014), çalışmalarında Echium amoenum Fish. and C.A. Mey. türünün 

kallus oluşum ve indirek rejenerasyon kabiliyetini incelemişlerdir. Kallus ve bitki 

rejenerasyonu için eksplant olarak yaprak, hipokotil ve kotiledon kısımlarını Gamborge 

vitaminleri içeren MS besin ortamlarında kültüre almışlardır. Kallus oluşumu için 2,4-D 

(0.25, 0.5, 1.0, 2.0 mg/L) ve BAP (1.0, 2.0 mg/L) ile NAA (0.5, 1.0 mg/L) büyüme 

düzenliyicilerinı, bitki rejenerasyonu için ise BAP, KIN ve NAA büyüme 

düzenliyicilerinı ve 1.0, 2.0, 3.0 mg/L konsantrasyonlarını kullanmışlardır. En iyi kallus 

oluşumunu 1.0 mg/L 2, 4-D ortamında elde ettiklerini ve NAA (1.0 mg/L) ile BAP (1.0 

mg/L) içeren besin ortamında da iyi kallus oluşumu olduğunu bildirmişlerdir.  En 

yüksek taze kallus ağırlığının 1.0 mg/L 2, 4-D içeren ortamdan elde edildiğini, 2,4-D 
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büyüme düzenleyici kombinasyonlarında (0.25, 0.5, 1.0 mg/L) önemli bir fark 

olmadığını, fakat 1.0- 2.0 mg/L 2, 4-D büyüme düzenleyici uygulamalarında ise önemli 

derecede azalma meydana geldiğini rapor etmişlerdir. En yüksek sürgün 

rejenerasyonunun KIN içeren besin ortamlarından elde ederken, KIN büyüme 

düzenleyicisinin 1.0 ve 2.0 mg/L konsantrasyonlarında sürgün rejenerasyonunda önemli 

bir fark gözlemlemediklerini, fakat KIN büyüme düzenleyicinin artan 

konsantrasyonlarda sürgün rejenerasyonunda önemli derecede azalma meydana 

geldiğini bildirmişlerdir. Köklendirme için 1.0 mg/L IAA büyüme düzenleyici içeren 

besin ortamını kullanmışlardır. 

Singh ve Sharma (2014), yapmış oldukları çalışmada Arnebia hispidissima türünde in 

vitro şartlarda elde ettikleri kalluslardan 3 alkanin (propiyonilalkanin, β- 

hidroksiizovalerilalkanin, tetrakrilalkanin)  ve 3 şikonin (şikonin, deoksişikonin, 

asetilşikonin) türevlerini tespit etmişlerdir. A. hispidissima fidelerini %0.1 (w/v) 

HgCl2’de 1.5-2 dakika steril etmişler ve iki ayrı grupta in vitro şartlarda kültüre 

almışlardır. Birinci grupta 150 mg/L aktif kömür ve %3 şeker içeren MS ortamına IAA 

(0.5 mg/L) ve BAP (1.20 mg/L) büyüme düzenliyicileri eklemişlerdir. İkinci grup 100 

mg/L aktif kömür ve %3 şeker içeren MS ortamına 2,4-D (5.0 mg/L) ve BAP (2.50 

mg/L) büyüme düzenliyicileri eklemişlerdir. Birinci grup besin ortamından alkanin 

türevlerini elde ederken, ikinci grup besin ortamından şikonin türevlerini elde ettiklerini 

bildirmişlerdir. 

2.2 Köklerinde Alkanin/Şikonin ve Türevlerini Bulunduran Boraginaceae 

Familyasına Ait Cinslerde Antioksidan Çalışmaları 

Weng vd. (2000), Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc. bitki köklerinden β,β-

dimetilakrilşikonin, asetilşikonin ve şikonin bileşiklerini izole etmişlerdir. Elde edilen 

bileşiklerin domuz yağlarındaki oksidatif duyarlılığını, BHT ve alfa tokoferol 

standartları ile sinerjik etkilerini incelemişlerdir. Bileşiklerin tek başlarına aktivitelerini 

incelediklerinde asetilşikonin bileşiğinin diğer bileşiklere göre daha yüksek antioksidan 

aktivite gösterdiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca şikonin bileşiğinin BHT ve alfa tokoferol 

ile olan sinerjik aktivitesinin diğer bileşiklerin sinerjik etkilerinden daha yüksek 
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bulunduğunu; şikonin bileşiğinin alfa tokoferol ile olan sinerjik aktivitesinin ise BHT ile 

olan sinerjik aktivitesinden daha yüksek olduğunu gözlemlemişlerdir. 

Kourounakis vd. (2002), alkanin, şikonin ve naftazarin bileşiklerinin antioksidan 

aktivitelerini incelemişlerdir. Alkaninin şikonine göre ve şikoninde naftazarine göre 

daha yüksek hidroksil radikal süpürme aktivitesine sahip olduğunu tespit etmişlerdir.  

Özgen vd. (2003), Onosma argentatum ve Rubia peregrina türlerinin antioksidan ve 

antimikrobiyal aktivitelerini incelemişlerdir. O. argentatum’un köklerinden hekzan-

diklorometan (1:1) çözeltisi ile ekstraktların (%2) tiyobarbutürik asit (TBA) değerlerini 

IC50 = %0.0076 w/v olarak bulmuşlardır. 

Assimopoulou vd. (2004), Alkanna tinctoria türünün kök ekstraktlarının, alkanin ve 

şikonin kimyasallarının yağ substratlarında (mısır yağı, zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve 

domuz yağı) antioksidan aktivitelerini incelemişlerdir. Domuz yağında Alkanna 

tinctoria köklerinin diklorometan ekstraktları ile beraber kafeik asit kullandıklarında 

sinerjik etki gösterdiğini belirtmişlerdir. Mısır yağında alkaninin düşük antioksidan 

aktivitesi meydana gelirken, monomerik şikoninin sitrik asit ile beraber kullanıldığında 

ayçiçeği yağında daha etkili olduğunu gözlemlemişlerdir. Bununla birlikte, 

zeytinyağında monomerik şikoninin polimerik şikonin uygulamasından daha etkili 

olduğunu bildirmişlerdir. 

Assimopoulou ve Papageorgiou (2005), Alkanna tinctoria türünün kök ekstraktları ve 

onların başlıca bileşenlerinin (monomerik şikonin, monomerik alkanin, asetilşikonin, 

naftazarin, şikalkin, dimerik alkanin) radikal kovucu (DPPH) aktivitelerini 

incelemişlerdir. Çalışmalarında A. tinctoria türünün kuru köklerinden ekstrakt elde 

etmek için metanol, diklorometan ve hekzan, organik çözücü olarak da zeytinyağı 

kullanmışlardır. Zeytinyağlı kök ekstraktlarını hem oda sıcaklığında hemde 40 ºC, 60 ºC 

ve 80 ºC sıcaklık uygulayarak elde etmişlerdir. Çalışmalarında monomerik alkanin ve 

şikoninin artan konsantrasyonları ile antioksidan aktivitesinin arttığını belirtmişlerdir. 

Metanol ve hekzan ekstraktlı A. tinctoria köklerinin de (500 ppm) yüksek antioksidan 

aktivitesine sahip olduğunu gözlemlemişlerdir. Her bir uygulamanın kafeik asit ile 
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birlikte kullanıldığında antioksidan aktivitesinin pozitif sinerjik etki sergilediğini 

bildirmişlerdir.     

Naz vd. (2006), Onosma hispidum türünün kök kabuklarında antibakteriyal ve toplam 

fenolik tayini yapmışlardır. Çalışmalarını etanol ekstraktlarında ve ekstrakttan elde 

ettikleri fraksiyonlarda denemişlerdir. Etanol ekstrakttı için 2 kg örneği 4.5 L etanolde 

çözdükten sonra 1400 rpm’de santifüj etmişler ve 30 
º
C’de evaporatörde çözücüyü 

uzaklaştırmışlardır. Ayrıca 86.4 g kuru ekstrakttı 400 ml n-hekzan ve 400 ml distile su 

ile karıştırmışlar ve ayırma hunisinde üste kırmızı renk (O-H), ortada açık kahve renk 

O-I), altta sarı renk (O-W) olmak üzere 3 ayrı fraksiyon gözlemlemişlerdir. Folin-

Ciocalteu ayıracı ile toplam fenolik miktarını etanol ekstraktlarında 200 mg eq. C100/g, 

O–H 26.3 mg eq. C100/g,  O–I 180 mg eq. C100/g) ve O–W 6.4 mg eq. C100/g olarak 

tespit etmişlerdir. 

Chang vd (2008), Arnebia euchroma (AE) ve Lithospermum erythrorhizon (LE) 

türlerinin kurutulmuş rizomlarından elde ettikleri ekstraktların antioksidan aktivitesini 

incelemişlerdir.  Kurutulmuş ve kesilmiş 100 g rizomu 1000 ml metanolde 7 gün oda 

koşullarında bekletmişler ve elde ettikleri ekstrakttın çözücüsünü evaporatörde 

uzaklaştırmışlardır. Aynı koşullarda sulu ekstraktta hazırlamışlardır. AE ve LE 

ekstraktlarının sırasıyla metanol ekstrakt verimleri %7.21 ve %6.58, sulu ekstrakt 

verimleri ise %10.56 ve  %12.53 olarak elde edilmiştir. Hazırladıkları metanol ve sulu 

ekstraktların DPPH yöntemi (IC50 μg/ml) antioksidan değerlerini sırasıyla AE için 

201.95 μg/ml ve 97.66 μg/ml, LE için 228.00 μg/ml ve 926.34 μg/ml olarak tespit 

etmişlerdir.  Ekstrakttların toplam fenolik içeriklerini Folin-Ciocalteu ayıracı ile 

belirlemişlerdir. AE ve LE türlerinin sırasıyla toplam polifenolik bileşenleri (mg kateşin 

eşdeğer/ g kuru madde=mg KE/g) sulu ekstraktlarda 89.45 mg KE/g ve 81.50 mg KE/g, 

metanolik ekstraktlarda ise 150.70 mg KE/g ve 138.60 mg KE/g olduğunu 

bildirmişlerdir. Toplam flavonoid tayinini mg rutin eşdeğer/g kuru madde (mg RE/g) 

olarak belirlemişlerdir. AE sulu ekstraktlarda 27.62 mg RE/g, metanolik ektraklarda ise 

87.17 mg RE/g ve LE türünün sulu ekstraktlarında 13.04 mg RE/g ve metanolik 

ektraklarda ise 54.67 mg RE/g olarak tespit etmişlerdir. 
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Han vd. (2008), Lithospermum erythrorhizon türünün köklerinden izole etmiş oldukları 

naftakinon (deoksişikonin(1), β,β-dimetilakrilşikonin (2), izobütilşikonin (3), şikonin 

(4), 5,8-dihidroksi-2-(1-metoksi-4-metil-3-pentenil)-1,4-naphthalenedione (5), β-

sitosterol (6)) bileşiklerinde ve 2 kafeik asit esterlerinde (7) DPPH ve ABTS radikal 

kovucu aktivitelerini incelemişlerdir. Bileşiklerin indirme gücünü incelediklerinde 

naftakinon bileşiklerinden en yüksek indirgeme gücü (7 > BHT > 4 > 2 ~ 3~ 5 > 1 > 6) 

şikoninde tespit edilmiştir. ABTS radikal kovucu aktivitelerinin 1-5 bileşiklerinde 

konsantrasyon arttıkça aktivitenin de attığını ve 0.08 mg/ml konsantrasyonda ABTS 

radikal kovucu aktivitesinin kafeik asitten daha yüksek (yaklaşık %95-99) olduğunu 

belirtmişlerdir. Benzer olarak, deoksişikonin ve 5,8-dihidroksi-2-(1-metoksi-4-metil-3-

pentenil)-1,4-naphthalenedione bileşiklerinin konsantrasyonları arttıkça DPPH radikal 

kovucu aktivitelerininde arttığını tespit etmişlerdir. 

Li vd. (2008), birçok tıbbi bitkide antioksidan ve fenolik bileşik tayini yapmışlardır. 

Öğütülmüş bitkileri (0.5 g) %80’lik metanolde (10 ml) 24 saat beklettikten sonra 4500 

rpm’de 15 dakika santifüj etmişlerdir. Çalışmalarını elde etmiş oldukları süpernatant 

kısmında denemişlerdir. Lithospermum erythrorhizon Sieb. türünde demir iyonu 

indirgeyici antioksidan gücünü (FRAP) 29.59 μmol Fe(II)/g, Troloks eşiti antioksidan 

kapasitesini (TEAC) 24.83 μmol Trolox/g ve Folin-Ciocalteu ayıracı ile toplam fenolik 

miktarını (FCR) 7.80 mg GAE/g olarak bulmuşlardır.  

Mothana vd. (2008), çalışmalarında birçok tıbbi bitkinin antioksidan, antimikrobiyal ve 

sitotoksik aktivitelerini incelemişlerdir. Çalışmalarında bitkilerin kuru herbal 

kısımlarının metanol ve sulu ekstraktlarını hazırlamışlardır. A. orientalis bitkisinin sulu 

ekstraktlarında antioksidan aktivitesi olmadığını ve metanollü ekstraktlarının 500 µl’lik 

konsantrasyonunda en yüksek antioksidan aktivitesi (%98) olduğunu belirtmişlerdir.  

Orhan vd. (2008), Arnebia densiflora Ledeb. türünden elde ettikleri ektraklarda 

antioksidan aktivitelerini incelemişlerdir. A. densiflora kök, gövde, çiçek kuru 

örneklerini öğütmüşler ve kloroform (sırasıyla 1.00, 0.40, 0.65 g), etil asetat (1.50, 0.50, 

0.95 g), metanol (1.50, 2.00, 2.60 g), su (1.80, 5.5, 4.90 g) çözücülerini kullanarak 

ekstrakt elde etmişlerdir. DPPH aktivitesi için 250, 500, 1000, 2000 μg/ml 
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konsantrasyonlarını kullanmışlar ve artan konsantrasyonunlarında DPPH aktivitesinin 

arttığını gözlemlemişlerdir. DPPH aktivite değerleri kökün 2000 μg/ml metanollü ve 

sulu ekstrakttlarında sırasıyla %56.1 ve %56.2; gövde ve çiçeklerin 2000 μg/ml 

metanollü ekstraktlarında ise sırasıyla %49.5 ve %48.6 olarak tespit edilmişdir. Etanol 

ve kloroform ekstraktlarının düşük DPPH aktivitesine sahip olduğunu bildirmişlerdir. 

Standart olarak kullanılan BHA ve gallik asitin (2000 μg/ml) sırasıyla %82.9 ve %93.2 

DPPH aktivite sergilediğini rapor etmişlerdir. 

Şengül vd. (2009), bazı tıbbi bitkilerin antimikrobiyal, antioksidan ve toplam fenolik 

içeriklerini incelemişlerdir. Antioksidan değerlendirmesi olarak β-karoten beyazlatma 

yöntemini uygulamışlardır. Ekstrakt olarak kurutlmuş ve toz haline getirilmiş bitki 

toprak üstü aksamıdan metanol ekstrakttı hazırlamışlardır. Alkanna tinctoria türünün 

ekstraktından (2 mg/L) 350μl’lik miktarının  %79.80, BHA’nın (200 mg/L) %93.21ve 

BHT’nin (200 mg/L) %90.71 inhibisyon değeri olduğunu tespit etmişlerdir. Alkanna 

tinctoria türünün toplam fenolik miktarını Folin-Ciocalteu ayıracı ile 11.57 mgGAE/g 

kuru ağırlık olarak tespit etmişlerdir. 

Özer vd. (2010), Alkanna tinctoria türünün kuru herbal kısımlarından elde ettikleri 

ekstraktların antioksidan aktivitelerini incelemişlerdir. Çözücü olarak hekzan, etil asetat, 

metanol ve su kullanılan ekstraktların verimlerini sırasıyla %0.88, %0.77, %5.29 ve 

%10.18 (w/w) olarak elde etmişlerdir. Su ile hazırlanan ekstraktlarda indirgeme gücü 

kapasitesi en yüksek olmuştur. Bununla birlikte, artan konsantrasyonlarda DPPH 

aktivitesinin de arttığı gözlemlenmiştir. 0.2 mg/ml  su ekstrakttı ile 0.4 ve 0.8 mg/ml 

metanol ekstraktlarının en yüksek DPPH aktivitesine sahip olduğunu açıklamışlardır. 

Ayrıca, en yüksek toplam fenolik madde içeriği su ekstraktlarından, en yüksek 

flavonoid içeriği ise metanol ekstraktlarından elde edilmiştir. 

Ordoudi vd. (2011), naftazarin ve alkanin/şikonin türevlerinin=izohekzenilnaftazarin 

(dezoksişikonin, alkanin, şikonin, asetilşikonin, izovalerilşikonin, β,β- 

dimetilakrilşikonin) radikal süpürücü aktivitelerini incelemişlerdir. Alkanna tinctoria 

türünün köklerinden monomerik alkanin izole edilmiş, monomerik şikonin ve naftazarin 

ise ticari örneklerden saflaştırılmıştır. Naftazarinin radikal süpürücü (naftazarin > 
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asetilşikonin > alkanin > şikonin > dezoksişikonin > izovalerilşikonin >  β,β- 

dimetilakrilşikonin) ve krosin beyazlatma (naftazarin > alkanin > şikonin > asetilşikonin 

> izovalerilşikonin > dezoksişikonin = β,β- dimetilakrilşikonin)  aktivitesinin 

izohekzenilnaftazarin bileşiklerinden daha etkili olduğunu vurgulamışlardır. 

Ganie vd. (2012), metanol ekstraktlı Arnebia benthamii türünün radikal kovucu ve 

antimikrobiyal aktivetisini incelemişlerdir. A. benthamii bitkisinin tüm kısımlarını 

gölgede kurutmuşlar ve toz haline getirmişler. Soxhlet cihazında 60-80 ºC’de metanollü 

ekstrakt elde etmişlerdir. DPPH antioksidan aktivitesi için uyguladıkları metanollü 

ekstraktların konsantrasyonları (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 μg/mL)  arttıkça 

DPPH aktivitesinin (sırasıyla %45.46, %57.94, %61.75, %66.28, %76.50, %78.12, 

%85.10) de arttığını gözlemlemişlerdir. Buna ilaveten, 700 μg/mL konsantrasyondaki 

BHT uygulamasında %69.433 DPPH aktivitesi gözlenirken, metanol ekstraktlarında 

%85.10 aktivite olduğunu bildirmişlerdir.  

Azad vd. (2014), Arnebia linearifolia DC. türünün tohumlarından hekzanlı ekstrakt ve 

uçucu yağ elde etmişler. Elde ettikleri uçucu yağ ve ekstrakttın antioksidan aktivitelerini 

incelemişlerdir. DPPH aktivitesi (IC50 μg/ml) hekzan ekstraktlarında 125 μg/ml, uçucı 

yağda 455 μg/ml ve askorbik asitte 28 μg/ml olarak belirlemişlerdir. 

Doulah vd. (2014), doğada yetişen bazı Arnebia türlerinin (Arnebia fimbriopetala, 

Arnebia linearifolia, Arnebia garandiflora, Arnebia tubata) metanollü ekstraktlarının 

antioksidan aktivitelerini incelemişlerdir. Toplam fenolik içeriğini Folin-Ciocalteu 

yöntemi ile A. fimbriopetala’da 2.2 μmol eq asit/g ekstrakt,  A. linearifolia’da 2.0 μmol 

eq asit/g ekstrakt, A. garandiflora’da 2.1 μmol eq asit/g ekstrakt ve A. tubata’da 1.6 

μmol eq asit/g ekstrakt olarak tespit etmişlerdir.  Kuersetin (0.72 μg/ml)  eşliğine göre 

DPPH radikal kovucu aktivitesinin IC50 değerlerini sırasıyla 3.7 μg/ml, 3.4 μg/ml, 3.3 

μg/ml ve 3.1 μg/ml olarak bildirmişlerdir.  

Ganie vd. (2014), Arnebia benthamii (Wall ex. G. Don) türünün antioksidan ve 

sitotoksit aktivitesini incelemişlerdir. Toplamış oldukları bitkilerin bütün kısımlarını 

gölgede kurutmuşlar ve öğütmüşlerdir.  Toz halindeki materyalleri soxhlet aparatında 
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(etanol, etil asetat ve su çözücülerinde) 60-80 ºC’de 48 saat bekletmişler ve 

evaporatörde çözücüleri uzaklaştırarak ekstrakt elde etmişlerdir. Toplam fenolik 

içeriğini Folin-Ciocalteu ayıracı ile belirlemişlerdir. Etil asetat ekstrakttının (780mg 

GAE/g) etanollü (462mg GAE/g) ve sulu ekstrakttlara (462mg GAE/g) göre daha fazla 

toplma fenolik madde içerdiğini bildirmişlerdir. DPPH aktivitesi (IC50 μg/ml) etil asetat 

ekstrakttında 250 μg/ml, etanol ekstrakttında 300 μg/ml ve sulu ekstraktta ise 335 μg/ml 

olduğunu rapor etmişlerdir. DPPH aktivitesi ile toplam fenolik içerik arasında pozitif bir 

korelasyon olduğunu bildirmişlerdir. 

Singh ve Sharma (2014), yapmış oldukları çalışmada Arnebia hispidissima türünde in 

vitro şartlarda elde ettikleri kalluslardan 3 alkanin (propiyonilalkanin, β- 

hidroksiizovalerilalkanin, tetrakrilalkanin)  ve 3 şikonin (şikonin, deoksişikonin, 

asetilşikonin) türevlerini tespit etmişlerdir. Elde etmiş oldukları bileşiklerde antioksidan 

ve antimikrobiyal uygulamaları yapmışlardır. Antioksidan uygulamalarında DPPH 

aktivitesini incelemişler ve %290.20±0.440 deoksişikonin (30 μM) bileşiğinin en 

yüksek aktivite gösterdiğini tespit etmişlerdir. Pozitif kontrol olarak kullanılan (±)-α- 

tokoferol (20 μM) ise %269.44 ±0.852 inhibisyon gösterdiğini bildirmişlerdir. 

Parray vd. (2015), Arnebia benthamii bitkisinin köklerinden elde ettikleri ekstrakt ve 

şikonin maddesinin radikal kovucu aktivitesini incelemişlerdir.  Antioksidan çalışması 

için DPPH yöntemi (IC50 μg/ml) ile etil asetat ekstraktlarından 160 μg/ml, şikonin 185 

μg/ml, α-tokofenol 210 μg/ml olarak tespit etmişlerdir.  

Salimikia vd. (2015), Alkanna cinsinin türleri olan A. bracteosa, A. frigida, A. orientalis 

ve A. tricophila köklerinin farklı çözücülerdeki antioksidan aktivitelerini 

incelemişlerdir. Oda şartlarında 100 g kök örneklerinden  MeOH/H2O (80/20) çözücüsü 

ile elde edilen ekstraktların hekzan, kloroform, etil asetat, butonol, sulu ve farklı 

konsantrasyondaki etanol çözücüsünde (0.1, 0.25, 0.5, 1 mg/mL) antioksidan 

aktivitelerini incelemişlerdir. DPPH aktivitesi uygulamalarında EC50 (mg/ml) değerine 

göre kıyaslama yapmışlardır. Elde ettikleri fraksiyonlar içinde en iyi DPPH aktivitesini 

butanol içeren örneklerin gerçekleştirdiğini gözlemlemişlerdir. Alkanna türlerinin 

köklerindeki bileşikler için en iyi çözücünün butonol olduğunu, hatta pozitif kontrol 
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olarak kullanılan kuersetin kimyasalından daha yüksek DPPH aktivitesi sergilediğini 

rapor etmişlerdir. 

2.3 Köklerinde Alkanin/Şikonin ve Türevlerini Bulunduran Boraginaceae 

Familyasına Ait Cinslerde GC/MS Analiz Çalışmaları 

Ghassemi vd. (2003), Echium amoenum Fisch. & C.A. Mey. türünün uçucu yağ 

bileşenlerini incelemişlerdir. Materyal olarak bitkinin kurutulmuş taç yaprak kısımlarını 

kullanmışlardır. Uçucu yağ elde etmek için eş zamanlı distilasyon ekstraksiyon (SDE) 

tekniği ile buhar distilasyon yöntemi uygulamışlar ve %0.05 uçucu yağ verimi elde 

ettiklerini bildirmişlerdir. E. amoenum uçucu yağında yağın %74.10’nunu oluşturan 20 

bileşenden α-cadinene (%24.25) ana bileşen olarak tespit edilmiştir. Tanımlamış 

oldukları uçucu yağ bileşenlerinin çoğunluğunun seskiterpen (%49.55) grubunda 

olduğunu bildirmişlerdir.  

Morteza-Semnani ve Saeedi (2005), Echium amoenum Fisch. & C.A. Mey. türünün 

uçucu yağ bileşenlerini incelemişlerdir. Materyal olarak bitkinin çiçeklenme döneminde 

toplanan toprak üstü kısımları kullanmışlardır. Uçucu yağ bileşenlerinin GC ve GC-MS 

analizleri sonucu yağın %84.1’ini oluşturan 46 bileşen tanımlanmıştır.  En yüksek 

değere sahip bileşenlerin thymol (%19.5) ve carvacrol (%7.5) olduğunu ve uçucu yağın 

monoterpence zengin bulunduğunu bildirmişlerdir. 

Morteza-Semnani vd. (2006), Onosma microcarpum DC. türünün toprak üstü 

kısımlarında uçucu yağ bileşenlerini incelemişlerdir. Haziran aylarında toplamış 

oldukları bitkileri kurutmuşlar ve Clevenger cihazında 4 saat su distilasyonu 

uygulamışlardır. Elde ettikleri uçucu yağda yağın %90.6’sını oluşturan 50 bileşik 

tanımlamışlardır.  Uçucu yağın ana bileşenlerini thymol (%24.1), carvacrol (%9.3) ve n-

heptane (%9.3) olarak rapor etmişlerdir. 

Kawata vd. (2008), Lithospermum erythrorhizon bitkisinin kurutulmuş köklerinde 

uçucu yağ analizi yapmışlardır. Buhar distilasyon yöntemi ile %0.027 uçucu yağ verimi 

elde etmişlerdir.  Elde ettikleri uçucu yağı GC ve GC-MS ile analiz edilmiş olup, L. 
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erythrorhizon kök uçucu yağında tespit edilen 54 bileşeninin yağın % 92.74’ünü 

oluşturduğunu ve  2-methylbutanoic asit (%21.50), 3-methylbutanoic asit (%12.61) ile 

2-methylpropanoic asitin (%8.99) ana bileşenler olduğunu bildirmişlerdir. 

Tzakou ve Loukis (2008), Alkanna orientalis türünün taze toprak üstü kısımlarından 

elde etmiş oldukları uçucu yağın (% 0.17) kimyasal bileşenlerini incelemişlerdir. 

Toplam uçucu yağın %98.1’ini oluşturan 27 bileşik tanımlanmıştır. Uçucu yağ 

içeriğinin monoterpen miktarının az, oksijenli seskiterpen (%89.1) miktarının fazla 

olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca uçucu yağın ana bileşenlerinin β-eudesmol (%36.9), α-

eudesmol (%16.3) ve  γ-eudesmol (%14.1) olduğunu bildirmişlerdir. 

Maggi vd. (2009), İtalya’nın altı farklı lokasyonundan toplanan Onosma 

echioides var. columnae Lacaita popülasyonunun toprak üstü (yaprak ve çiçek) 

kısımlarının uçucu yağ bileşenlerini incelemişlerdir. Altı farklı lokasyonlarından elde 

edilen yaprak uçucu yağlarında 49 adet, çiçek uçucu yağlarında ise 55 adet bileşenin 

tespiti yapılmıştır. Uçucu yağların ana bileşenleri çiçekde hexadecanoic acid (%3.19–

33.82) ve phytol (%7.33–15.19), yapraklarda ise phytol (%36.52–54.52) ve 

hexahydrofarnesyl acetone (%7.14–12.10) olduğunu belirtmişlerdir. 

Semnani vd. (2009), Echium italicum L. türünün uçucu yağ bileşenlerini 

incelemişlerdir. Materyal olarak bitkinin çiçeklenme döneminde topladıkları toprak üstü 

kısımlarını kullanmışlardır. Su distilasyonu yöntemiyle kurutulmuş bitki kısımlarından 

elde edilen  uçucu yağ veriminin %0.2 w/w olduğunu bildirmişlerdir. GC ve GC-MS 

analizleri sonucu E. italicum L. uçucu yağının yaklaşık %90.1’ini temsil eden 22 

bileşeni tanımlamışlardır. Hexadecaol (%27.1) ve pulegone (%8.8) ana bileşenler 

olduğunu ve uçucu yağ bileşenlerinin non-terpenoit (%69.2) miktarınca zengin 

bulunduğunu bildirmişlerdir. 

Huang vd. (2010), Lithospermum erythrorhizon türünün ultrasonik destekli süperkritik 

su ekstraksiyonu yöntemi (USWE) ile elde ettikleri uçucu yağını GC-MS cihazında 

incelemişlerdir. Uygulamalarda farklı ultrasonik frekansı (20 KHz, 36 KHz), farklı 

sıcaklık (100, 120, 140, 160, 180 ºC), farklı ekstraksiyon süresi (5, 10, 15, 20, 25, 30 
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dk) ve farklı basınç  (0, 5, 10, 15, 20 Mpa) dozlarını denemişlerdir. Elde edilen uçucu 

yağ miktarının %1.87 ile %2.39 arasında değiştiğini ve elde edilen uçucu yağlarda 19 

bileşenin tanımlandığını ve ana bileşenlerin 8,11-Octadecadienoic acid, methyl ester 

(%39.663), 7-Octadecenoic acid, methyl ester (%27.219), hexadecanoic acid, methyl 

ester ( %12.976) olduğunu bildirmişlerdir. 

Özer vd (2010), Alkanna tinctoria subsp. tinctoria bitkisinin kurutulmuş toprak üst 

kısımlarından Clevenger cihazı kullanarak %0.01 uçucu yağ elde etmişlerdir. Uçucu 

yağın %93.32’sine karşılık gelen toplam 27 bileşenden pulegon (%22.77), 1,8-sineol 

(%13.03) ve α-terpinil asetat (% 6.87) ana bileşenler olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 

uçucu yağın yarısından fazlasının oksijenli monoterpenler (%54.02) olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Azad vd. (2014), Clevenger cihazında 3 saat uygulanan su distilasyon yöntemi ile 

Arnebia linearifolia DC. türünün tohumlarında %0.2 v/w uçucu yağ elde etmişlerdir. A. 

linearifolia uçucu yağında tespit edilen toplam 21 bileşiğin, yağın %96.4’ünü 

oluşturduğunu ifade etmişlerdir. β-copaene (%24.1), octyl acetate (%23.6), cis-β-

ocimene (%9.9), α-pinene (%6.1), β-cedrene (%4.5), osthol (%3.7), β-cubebene (%3.6), 

clovene (%3.3) ve β- santalol (%3.1) majör bileşikler olarak tanımlanmıştır. Uçucu yağ 

bileşenleri monoterpen hidrokarbon (%19.3), oksijenli monoterpen (%2.2) ve oksijenli 

seskiterpen (%6.2) gruplarından oluşmuştur. 

2.4 Köklerinde Alkanin/Şikonin ve Türevlerini Bulunduran Boraginaceae  

Familyasına Ait Cinslerinde Alkanin ve Türevleri Analiz Çalışmaları 

Pekin vd. (2007), 13 Alkanna türüne ait köklerde en yüksek toplam alkanin miktarını 

(%0.84) A. tubulosa türünde, en yüksek serbest alkanin miktarı (%0.04) ise A. mughlae 

türünde tespit etmişlerdir. Yaygın olarak kullanılan A. tinctoria’nın toplam alkanin 

miktarı %0.11-0.54, toplam serbest alkanin miktarı ise %0.002-0.01 olarak 

belirlenmiştir.  
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Assimopoulou vd. (2008), A. tinctoria’nın köklerinden monomerik, oligomerik ve 

dimerik Alkanin/şikonin (A/S) türevlerinin;  A/S türevlerinde bulunan bileşikleri 

belirlemeye çalışmışlardır. Bu bileşiklerin biyolojik aktivite çalışmalarında birbirleri ile 

sinejik etkilerinin olabileceğini belirtmişlerdir.  

Gür vd. (2010), A. cappadocica’nın dikoloametan/metanol (1:1) kök ekstrakttlarında 

dördü bilenen 11-deoxyalkanin (1), β, β-dimethylacrylalkanin (2), 11-O- acetylalkanin 

(3), alkanin (4) ve dördü bilinmeyen 5-O-metil-11-deoxyalkanin (5), 8-O_methyl-11-

deoxyalkanin(6), 5-O-methyl-11-O-acetylalkanin (7), 5-O-methyl- β,β-

dimethylarylalkanin (8) olmak üzere sekiz naftakinon bileşiği bulmuşlardır. Bu 

bileşiklerin sitotoksisite etkilerini incelemişler ve yeni antikanser ajanlar 

keşfetmişlerdir. 

Akgül vd. (2011), A. tinctoria’nın köklerinde en yüksek toplam alkanin miktarını %1.47 

olarak bulmuşlardır. Tıbbi uygulamalar ve endüstriyel uygulamalar için önemli 

alternatif kaynak olabileceğini belirtmişlerdir.  
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

3.1 Materyal 

3.1.1 Bitki materyali 

Çalışmada kullanılan Alkanna sieheana Rech. fil. taksonu (endemik) Konyanın Çumra 

ilçesi Apasaraycık köyünden 1090 m’den (Şekil 3.1) ve Alkanna orientalis (L.) Boiss 

var. orientalis taksonu ise Yozgat Bozok Üniversitesi Kampüsü 1399 m’den (Şekil 3.2) 

toplanmıştır. Tür teşhisi Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Osman TUGAY tarafından yapılmıştır. Taksonların çiçeklenme 

dönemine denk gelen Mayıs-Haziran aylarında bitki toplamak için 2014-2015 yıllarında 

seyahatler yapılmış ve toplanan bitkilerin toprak üstü ve toprak altı aksamları gölgede 

kurutulmuştur. Aynı dönemde toplanan bitkilerin bir kısmı da in vitro şartlarda çalışmak 

üzere tohum kaynağı olarak kullanılmıştır. 

 

Şekil 3.1 Alkanna sieheana Rech. fil.’in doğal ortamda görünüşü (18 Mayıs 2015) 
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Alkanna sieheana Rech. fil. türü çok yıllık 5-13 cm boyunda 1400-1600 m 

yüksekliklerde doğal olarak yayılış göstermektedir. Çiçek açma zamanı Mayıs ve 

Haziran aylardır. Tohum verme zamanı ise Haziran ve Temmuz aylarıdır. Kaliks çiçekli 

halde 4-5 mm boyunda ve meyvalı kaliks 6-7 mm boyundadır. Korolla 8-18 mm 

boyunda lopları mavi renkli ve 10 mm çapındadır. Kökler kuru halde içinde bulunduğu 

kağıdı boyamaz (Davis vd. 1988, Sümbül 1994). 

 

 

Şekil 3.2 Alkanna sieheana Rech. fil.’nın doğadan çiçekli dönemde toplanan herba 

kısımları (18 Mayıs 2015) 

 

A. orientalis var. orientalis ülkemizde en geniş yayılma alanına sahiptir. 100-2450 m 

yüksekliklerde doğal olarak yayılış göstermektedir. İki veya çok yıllık 30-80 cm boyuna 

kadar uzayabilmektedir.  Çiçeklenme zamanı mart ile ağustos ayları arasındadır. Tohum 

verme zamanı ise mayıs ile eylül ayları arasında görünmektedir. Kökler kuru halde 

içinde bulunduğu kağıdı boyar. Bitki 7-20 cm boylarında boylanabilen taban 

yapraklarına sahiptir. Çiçekler daima brakte koltuklarından çıkar. Kalisk çiçekli halde 5-

8 mm, meyveli halde 9-15 mm boyunda, şişkin. Korolla 7-19 mm boyunda dış yüzü 

tüysüz lopları altın sarısı veya parlak sarı renkli ve 5-9 mm çapındadır (Davis vd. 1988, 

Sümbül 1994) (Şekil 3.3). 
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Şekil 3.3 Alkanna orientalis var. orientalis’in doğal ortamda görünüşü (21 Mayıs 2015) 

 

A. orientalis var. orientalis taksonunun tohum çapı genel olarak 2.5-3.5 mm arasındadır. 

Tohum görünüş itibari ile gaga şekline benzemektedir (Şekil 3.4). Tohumların üzeri 

bazen parlak yapışkan salgılı, bazen salgısız, tanecikli çıkıntılıdır (granular-tuberculate). 

Çıkıntılar bazen birbiriyle birleşiktir. Şekil 3.4a,b - 3.5a,b incelendiğinde tohum ile sap 

arasında belirgin, pürüzsüz köprü bulunduğu görünmektedir (Sümbül 1994). 

              

a) b) 

          

Şekil 3.4 Alkanna orientalis var. orientalis bitkisine ait tohumlarının stereo mikroskop 

altında görünüşü 
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a) b) 

Şekil 3.5 Alkanna orientalis var. orientalis bitkisine ait tohumların elektron mikroskobu 

altında görünüşü 

Alkanna sieheana Rech. fil.  bitkisinin tohum rengi kahverenkli genellikle 2-2,8 mm 

çapında, üzeri yoğun tüberküllüdür. Tüberküller konik veya küt şeklindedir. Tohum 

görünümü gaga şeklini andırmaktadır (Sümbül 1994), (Şekil 3.6).  

 

        

a) b)  

   

Şekil 3.6 Alkanna sieheana Rech. fil. bitkisine ait tohumlarının stereo mikroskop altında 

görünüşü 

 

Doğadan toplanarak elde edilen Alkanna tohumlarının olgunlaşma dereceleri tüm bitki 

kısımlarında aynı olmamaktadır (Şekil 3.7). Şekil 3.8 incelendiğinde Alkanna orientalis 
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var. orientalis ve Alkanna sieheana Rech. fil.  taksonlarının çiçek sapı üzerinde bulunan 

tohumların çiçek sapının alt kısmından yukarı kısımlarına doğru tohum olgunluklarının 

değişiklik gösterdiği görünmektedir. Tohum olgunluklarına göre tohum renkleri en 

olgunu koyu kahverengi görünürken, sapın üst kısmına yakın yerlerdeki tohumlar 

sarımsı bir renk olarak görünmektedir (Şekil 3.7).  2015 yılı Ağustos ayında toplanan 

tohumlarda canlılık testi yapılmıştır.  

 

 

Şekil 3.7 Alkanna orientalis var. orientalis bitkisine ait tohumların çiçek kısmından sap 

kısmına doğru bulunan tohumların görünümü (soldan sağa doğru) 

 

 

Şekil 3.8 Alkanna orientalis var. orientalis bitkisine ait çiçek sapının üç kısma ayrılması 

ve bu kısımlardaki tohumların görünüşü 

 a. en alt kısım, b,orta kısım, c:üst kısım 

 

3.1.2 In vitro rejenerasyon için kullanılan eksplantlar 

Alkanna sieheana Rech. fil. ve Alkanna orientalis var. orientalis taksonlarına ait doku 

kültürü çalışmalarında in vivo ortamdan toplanan farklı organ eksplantları (yaprak, kök, 
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koltuk altı meristemi ve apikal meristem) kullanılmıştır (Şekil 3.9 - 3.10). Bitki 

eksplantları bu türlerin doğal yayılış gösterdiği alanlardan elde edilmiştir. Toplama 

sırasında kullanılacak olan eksplantın fizyolojik döneminin in vitro kültüre uygunluğuna 

dikkat edilmiştir. 

 

 

a)      b)     c) 

Şekil 3.9 A. orientalis var. orientalis türünden alınan a. koltuk altı meristem, b. yaprak 

ve c. kök eksplant kaynakları 

 

 

a) b) 

 

Şekil 3.10 A. sieheana Rech. fil. bitkisinin in vitro çalışmasında kullanılan apikal 

mersitem kısımları 

 a. çok yapraklı apikal meristem,  b. 2-3 yapraklı apikal meristem  

 

Ayrıca in vitro ortamdan elde edilen fidelerden de farklı organ eksplantları (sap, yaprak 

tabanı, yaprak ve kök) alınanrak doku kültürü çalışmalarında kullanılmıştır (Şekil 3.11-

3.12). İn vitro fidelerden eksplant alınırken, fidenin yaşının 30 günlük olmasına dikkat 

edilmiştir. 
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Şekil 3.11 A. orientalis var. orientalis türünün in vitro ortamdaki sürgünlerden gövde 

sapından eksplant alınması 

 

a)      b)    c) 

Şekil 3.12 Alkanna türünün in vitro şartlarda 0.5 mg/L KIN, 0.25 mg/L BAP, 1.0 mg/L 

IAA içeren MS besin ortamında geliştirilen sürgünlerden elde edilen: a. 

yaprak tabanı, b. yaprak ve c, kök eksplantları 

 

3.1.3 Besin ortamı ve kültür koşulları 

Denemelerde temel besin ortamı olarak MS (Murashige ve Skoog 1962) mineral tuzları 

ve vitaminleri kullanılmıştır (Çizelge 3.1). Bu temel besin ortamlarına şekerle ve 

katılaştırıcılar ilave edildikten sonra besin ortamının pH’sı 1 N NaOH ya da 1 N HCl 

kullanılarak pH’sı 5.8 ayarlandıktan sonra 1.2 atmosfer basınç altında ve 121C’de 20 

dakika tutularak steril edilmiştir.  
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Çizelge 3.1 MS (Murashige ve Skoog 1962) ortamında bulunan maddeler ve    

konsantrasyonları 

 

 

3.1.4 

Büyüme 

düzenle

yicilerin 

çözücüle

ri ve 

saklama 

koşullar

ı 

Çalışma

da 

kullanıla

n 

büyüme 

düzenley

ici 

kimyasal

ları 

Sigma 

Aldrich 

Chemica

l veya 

Duchefa tarafından temin edilmiştir. Büyüme düzenleyicilerin stok çözeltileri çizelge 

3.2’de belirtildiği uygun çözücülerle çözüldükten sonra stok konsantrasyonu 1/1’lik 

olarak hazırlanmıştır. Stoklar 4 °C’de saklanmış ve 6 ayda bir yenilenmiştir. 

Ortamda bulunan maddeler mg/L 

Makro besin elementleri NH4NO3 

KNO3 

CaCl2.2H2O 

MgSO4.7H2O 

KH2PO4 

1650 

1900 

440 

370 

170 

Mikro besin elementleri KI 

H3BO3 

MnSO4.4H2O 

ZnSO4.7H2O 

Na2MoO4.2H2O 

CuSO4.5H2O 

CoCl2.6H2O 

FeSO4.7H2O 

Na2EDTA.2H2O 

0.83 

6.2 

22.3 

8.6 

0.25 

0.025 

0.025 

27.8 

37.3 

Vitaminler 

 

 

 

Inositol 

Nicotinic Acid 

Pyridoxine-HCl 

Thiamine-HCl 

Glycine 

100 

0.5 

0.5 

0.1 

2 

Büyüme 

Düzenleyicileri Çözücü Seyreltme 
Stok Konsantrasyonu 

(mg/ml) 

Saklama 

Koşulları 

(
º
C) 

Sitokininler  
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Çize

lge 

3.2 

Kull

anıla

n 

büyü

me düzenleyici stokları ve saklama koşulları 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Yöntem 

3.2.1 Tetrazolium testi 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. tohumların canlılıkları tetrazolium 

testi ile belirlenmiştir.  Uygulama 4 tekerrürlü, her tekerrürde 25 adet olmak üzere 

toplamda 100 adet tohum kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tohumlar önce oda 

sıcaklığında 1 gün saf suda iyice şişirilmiş ve tohum kabukları çıkartılmıştır.  Elde 

edilen embriyolar %1’lik 2,3,5-Triphenyl Tetrazolium Chloride (TTC) eriyiğinde 25°C 

de 24 saat karanlıkta bekletilmiştir (pH 6-7). Süre sonunda tohumlar birkaç kez saf su 

ile yıkandıktan sonra binoküler mikroskop altında incelenmiştir. Tohumların kırmızıya 

boyanma durumlarına göre canlılıkları tespit edilmiştir (Anonymous 2000, Sağsöz 

2000, Baydar 2013). Gevşek yapılı, embriyo, endosperm ve kök ucunda boyanmamış 

bölge %50’den fazla olan tohumlar cansız (Şekil 3.13a) olarak kabul edilmiştir (Sağsöz 

2000, Santos vd. 2007). Boyanmış olan tohumlar ise canlı olarak kabul edilmiştir (Şekil 

3.13b). Türlere ait tohumların canlılıkları % olarak belirlenmiştir. Canlılık testi yapılan 

tohumlar Ağustos ayında toplanmıştır. 

KIN 1N NaOH H2O 1/1 4 

BAP 1N NaOH H2O 1/1 4 

Oksinler  

NAA 1N NaOH H2O 1/1 4 

IAA 1N NaOH H2O 1/1 4 

IBA 1N NaOH H2O 1/1 4 

2,4-D H2O H2O 1/1 4 
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   a)      b) 

 

Şekil 3.13 Alkanna tohum embriyolarının tetrazolium uygulamasından sonra görünümü 

a. boyanmamış (cansız), b. boyanmış (canlı) 

 

3.2.2 Çimlendirme testi 

Arazi gezilerinden toplanan A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. 

taksonların olgunlaşmış (kahverenkli) tohumları standart çimlendirme testleri ISTA 

kurallarına göre (Anonymaus 2004), 50’şer adet tohum kullanılarak ve 4 tekerrürlü 

olacak şekilde düzenlenmiştir. Çimlendirme testi öncesinde tohumlar %20’lik çamaşır 

suyu (ACE) ile 20 dk yüzey sterilizasyonu yapılmıştır (Subaşı ve Güvensen, 2010). 

Çimlendirme uygulamaları aşağıda belirtildiği gibi uygulanmıştır. Çimlendirme testleri 

sonucuna göre, çimlenen tohum oranı % olarak ifade edilmiştir. 

1. Petri kabı: Tohumlar petri kapları içinde kurutma kağıtları arasında 8 saat karanlık, 

22±2°C ve 16 saat ışıklı ortamda 27±2°C’de iklim dolabında tutularak çimlenmeye 

bırakılmıştır. 7. ve 14. gün sonunda sayımlar yapılarak, ortalama çimlenme oranı 

belirlenmiştir. Kökçük (radikul)’ün 2 mm’lik çıkışı çimlendirme kriteri olarak ele 

alınmış ve çimlenme oranları tespit edilmiştir.  
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2. Agarlı ortam: Tohumlar %20 sodyum hipoklorat ile 15 dk steril edildikten sonra 3 

kez steril saf su ile durulanmıştır. Saf su içerisinde %0.64 g agar ile hazırlanmış ortam 

otoklavda 121 °C’de steril edilmiştir. Steril edilmiş tohumlar agar ortamında steril 

şartlarda çimlenmeye bırakılmıştır. 7. ve 14. gün sonunda sayımlar yapılarak, ortalama 

çimlenme oranı belirlenmiştir. Kökçük (radikul)’ün 2 mm’lik çıkışı çimlendirme kriteri 

olarak ele alınmış ve çimlenme oranları tespit edilmiştir. 

3. Torf: Tohumlar steril torf içeren magenta kapları içinde 8 saat karanlık, 22±2°C ve 16 

saat ışıklı ortamda 27±2°C’de iklim dolabında tutularak çimlenmeye bırakılmıştır. 15. 

ve 30. gün sonunda sayımlar yapılarak, ortalama çimlenme oranı belirlenmiştir. 

Kotiledon’un 5 mm’lik çıkışı çimlendirme kriter olarak ele alınmış ve çimlenme 

oranları tespit edilmiştir. 

4. Bahçe toprağı: Tohumlar steril torf içeren saksı içinde oda koşullarında çimlenmeye 

bırakılmıştır. 15. ve 30. gün sonunda sayımlar yapılarak, ortalama çimlenme oranı 

belirlenmiştir. Kotiledon’un 5 mm’lik çıkışı çimlendirme kriteri olarak ele alınmış ve 

çimlenme oranları tespit edilmiştir. 

3.2.3 Sterilizasyon işlemleri 

3.2.3.1 Alet ve ekipmanların sterilizasyonu 

Denemelerde kullanılan beher, duran şişesi, cam petri, besi yeri hazırlama şişesi, 

magenta kültür kabı, bistüri sapı, pens, tülbent bezi, spatül, kurutma kağıdı ve saf su 

gibi malzemeler 121 °C’de ve ısı, 1 atm basınç altında 20 dk otoklavlanarak steril 

edilmiştir.  

3.2.3.2 Besin ortamlarının ve bitki büyüme düzenleyicilerin sterilizasyonu 

Besin ortamları 121 °C’de ve 1 atm basınçta 20 dk otoklavlanarak steril edilmiştir.  

Otoklavlanan besin ortamları steril laminar kabin içerisine alınarak oda sıcaklığında 
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soğutulduktan sonra amaca uygun steril kaplara (magenta kültür kabı, petri) dökülmüş 

ve ağızları streç film ile kapatılmıştır.  

Bitki büyüme düzenleyicileri stokları hazırlandıktan sonra steril 0.22 mm delik çapına 

sahip filtreden geçirilip, filtre sterilizasyonu yapılarak, küçük miktarlara bölünüp daha 

sonra kullanılmak üzere +4 °C’de muhafaza edilmiştir. Bitki büyüme düzenleyicileri 

besin ortamına otoklavlandıktan sonra ilave edilmiştir. 

3.2.3.3 Alkanna bitki explantlarının yüzey sterilizasyonu 

Alkanna sieheana Rech. fil. ve Alkanna orientalis var. orientalis taksonların toprak üstü 

kısımları özellikle yaprakları çok tüylü olmasından dolayı kontaminasyon riski çok 

yüksektir. Her iki taksonda yüzey sterilizasyonu için farklı uygulamalar yapılmıştır. 

Eksplant kaynağı olarak kök, yaprak, koltuk altı ve apikal meristem kısımları 

kullanılmıştır. Sterilizasyon yapmadan önce koltuk altı meristem kısımları içeren sap 2-

3 cm kesilmiş ve yapraklar sap üzerinden uzaklaştırılmıştır. Eksplantlar musluk suyu 

altında 30 dk bekletilmiş ve NaOCl (%1.5 aktif Cl
-
 içeren, ACE)  etanol, H2O2 

kimyasalları çizelge 3.3’de belirtildiği gibi uygulanmıştır.  

Çizelge 3.3 A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. Fil taksonlarının kök, 

yaprak, koltuk altı ve apikal meristem kısımlarının yüzey sterilizasyon 

uygulamaları 

Sterilizasyon 

uygulamaları 

NaOCl 

(ACE) 
Etanol H2O2 

Açıklama 
Konst. 

(%) 

Süre 

(dk) 

Konst. 

(%) 

Süre 

(dk) 

Konst. 

(%) 

Süre 

(dk) 

Sterilizasyon 1  20 20     - 

Sterilizasyon 2 30 20     - 

Sterilizasyon 3 20 20 70 1   

İlk etanol sonra 

NaOCl 

uygulaması 

Sterilizasyon 4  20 20 70 1.5   

İlk etanol sonra 

NaOCl 

uygulaması 
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Sterilizasyon 5  20 20 70 1.5   

İlk etanol sonra 

5 dk durulama 

ardından NaOCl 

uygulaması 

Sterilizasyon 6  20 20   8 1.5 

İlk H2O2 sonra 

NaOCl 

uygulaması 

Steril edilen eksplantlar 4 kez 5 dk ara ile steril saf su ile durulanmıştır. Elde edilen 

eksplantların koltuk altı meristem kısımları 0.5-1.0 cm uzunluğunda kesilmiştir. Yaprak 

eksplantları kenarları uzaklaştırılıp orta meristem kısımlarını içeren 0.5-1.0 cm 

uzunluğunda eksplantlar elde edilmiştir (Şekil 3.14). Kök explantlarından 0.1x1.0 cm 

uzunluğunda enine kesitler alınmıştır. Her uygulama 3 tekerrürlü olarak kültüre 

alınmıştr. Kültürlerde 16 saat ışık periyodu uygulanmıştır.  

 

 

a)      b)     c) 

Şekil 3.14 Alkanna taksonlarından kültüre alınan a. koltuk altı meristem, b. yaprak ve c. 

kök eksplantları 

3.2.3.4 Alkanna tohumlarının yüzey sterilizasyonu 

Her iki taksonda in vivo ortamdan toplanan tohumların yüzey sterilizasyonu için aynı 

uygulamalar yapılmıştır. Her iki taksonun tohumları da %20 NaOCl’de 20 dk muamele 

ederek, tohumların yüzey sterilizasyonu yapılmıştır. Sterilizasyon sonrası tohumlar 

steril saf su ile 3-4 kez durulanmıştır (Şekil 3.15). En son durulamada tohumlar steril saf 

su da 1 saat bekletilmiştir. Denemede koyu kahve renkli (olgun) tohumlar kullanılmıştır. 

Kültüre alınan tohumlara 16 saat ışık periyodu uygulanmıştır.  
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Şekil 3.15 Steril edilen tohumların tohum kabukları çıkartılmadan önceki görünümü 

3.2.4 Besin ortamları ve kültür koşulları 

3.2.4.1 Temel besin ortamı 

Denemelerde MS mineral tuzları ve vitaminleri (Murashige ve Skoog 1962) ile %3 

sukroz içeren %0.64’lik agar kullanılmıştır. Ortam hazırlığında distile saf su kullanılmış 

olup, gerektiğinde besin ortamına farklı konsantrasyonlarda bitki büyüme 

düzenleyicileri ilave edilmiştir. Besin ortamlarının pH’sı 1 N NaOH ya da 1N HCl 

kullanılarak 5.8’e ayarlanmıştır. Sterilizasyon için 1 atm basınç altında 121 
º
C’de 20 

dakika tutularak otoklavlanmıştır. Kültürler 24±1 
º
C de ve floresan (3000 lüks) altında 

16/8 saat ışıklandırma koşullarında tutulmuştur. 

3.2.4.2 Tohum kabukları çıkartılmış A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana   

Rech. fil. tohumlarının in vitro kültür şartları 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının steril edilen 

olgunlaşmış tohumlarının tohum kabukları çıkartılmıştır. Elde edilen tohum taslakları 

(Şekil 3.16) steril petri kapları ve magenta içerisinde çizelge 3.4’de belirtilen büyüme 

düzenleyicileri içeren MS besin ortamında kültüre alınmıştır. Her iki takson için kallus, 

zigotik sürgün ve kök oluşumunları incelenmiştir. Her bir deneme 3 tekerrürlü olarak 

kurulmuş, her tekerrürde 10 adet tohum taslağı kültüre alınmıştır. 
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Şekil 3.16 Steril edilen tohumlardan çıkartılan tohum taslaklarının in vitro şartlarda 

kültüre alınması 

Tohum taslaklarının in vitro şartlarda kültüre alınmasında çizelge 3.4’de belirtilen 

büyüme düzenleyici ve kombinasyonları kullanılmıştır. Elde edilen sürgünler 0.25 mg/L 

BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren ortamda 15 günde bir alt kültüre alınmış 

(Şekil 3.17) ve gelişen sürgünler eksplant kaynağı olarak kullanılmıştır. Eksplant 

kaynağı olarak tercih edilen sürgünlerin yaşların 30 günlük olmasına dikkat edilmiştir. 

Çizelge 3.4 Alkanna tohum taslaklarından in vitro şartlarda sürgün gelişimi için 

kullanılan büyüme düzenleyici kombinasyonları (mg/L) 

 

Taksonlar 
Büyüme Düzenleyicileri (mg/L) 

BAP KIN 2,4-D NAA IAA 

Alkanna orientalis var. orientalis 

-  - - - 

-  1.0 - - 

-  2.0 - - 

0.25 0.1 - - 0.2 

0.25 0.5 - - 0.1 

 Alkanna sieheana Rech fil. 

-  - - - 

-  1.0 - - 

-  2.0 - - 

0.25 0.1 - - 0.2 

0.25 0.5 - - 0.1 
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Şekil 3.17 Tohum kabukları çıkartılmış tohumlardan gelişen sağlıklı sürgünler 0.25 

mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA ortamında alt kültüre alınması 

Her iki taksonda alt kültüre alınan sürgünler, 4-5 hafta içinde her bir sürgünden 

meydana gelen sürgünler ayırılarak (Şekil 3.18.a), 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 

mg/L IAA ortamında alt kültüre alınmıştır (Şekil 3.18.b).  

 

         

a)           b) 

 

Şekil 3.18 A. orientalis var. orientalis sürgünlerin 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 

mg/L IAA ortamında: a. 30. gün sonraki görüntüsü, b. 30 günlük 

sürgünlerden elde edilen tek sürgünler 
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3.2.4.3 Alkanna sap eksplantlarının in vitro kültür şartları 

 

İn vitro denemede A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının 

olgunlaşmış tohumlarının tohum kabukları çıkartılarak elde edilen sürgünler 0.25 mg/L 

BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren ortamda çoğaltılmıştır. Elde edilen 

sürgünlerden şekil 3.11’de gösterildiği gibi sap eksplantları çizelge 3.5’de belirtilen 

büyüme düzenleyici uygulamalarında, 16/8 saat ışıklandırma peryodunda kültüre 

alınmıştır. Her iki takson için kallus, sürgün, kök oluşumu incelenmiştir. Her bir 

deneme 3 tekerrürlü olarak kurulmuş, her tekerrürde 5 adet sap ekplantı kültüre 

alınmıştır. 

Çizelge 3.5 Alkanna sap eksplantlarının in vitro kültüre alınmasında kullanılan büyüme 

düzenleyici kombinasyonları (mg/L) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4 Alkanna yaprak tabanı eksplantlarının in vitro kültür şartları 

 

İn vitro denemede A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının 

olgunlaşmış tohumlarının tohum kabukları çıkartılarak elde edilen sürgünler sürgünler 

0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren ortamda çoğaltılmıştır. Elde 

edilen sürgünlerden şekil 3.12a’da gösterildiği gibi yaprak tabanı eksplantları çizelge 

3.6’da belirtilen büyüme düzenleyici uygulamalarında kültüre alınmıştır. Her bir 

deneme 3 tekerrürlü olarak kurulmuş, her tekerrürde10 adet yaprak tabanı ekplantı 

kültüre alınmıştır. 

 

Taksonlar Büyüme düzenleyicileri (mg/L) 

BAP KIN 2,4-D NAA IAA 

A. orientalis var. 

orientalis 

0.25 0.5 - - 0.1 

0.25 0.5 - 0.4 - 

- - - - 1.0 

A. sieheana Rech. fil. 0.25 0.5 - - 0.1 

0.25 0.5 - 0.4 - 

- - - - 1.0 
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Çizelge 3.6 Alkanna yaprak tabanı eksplantlarının in vitro kültüre alınmasında 

kullanılan büyüme düzenleyici kombinasyonları (mg/L) 

 

Taksonlar 
Büyüme düzenleyicileri (mg/L) 

BAP KIN NAA  IAA IBA 

A. orientalis var. orientalis  

ve 

A. sieheana Rech. fil. 

0.25 0.5 - 1.0 - 

0.25 0.5 0.7 - - 

0.25 - 0.2 - - 

- - - 1.0 - 

- - - - 2.0 

 

3.2.4.5 Alkanna yaprak eksplantlarının in vitro kültür şartları 

İn vitro denemede A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının 

olgunlaşmış/olgunlaşmamış tohumlarının tohum kabukları çıkartılarak elde edilen 

sürgünler 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren ortamda çoğaltılmıştır. 

Elde edilen sürgünlerden şekil 3.12.b’de gösterildiği gibi yaprak eksplantları çizelge 

3.7’de belirtilen büyüme düzenleyici uygulamalarında kültüre alınmıştır. Her bir 

deneme 3 tekerrürlü olarak kurulmuş, her tekerrürde 10 adet yaprak ekplantı kültüre 

alınmıştır. 

Çizelge 3.7 Alkanna yaprak eksplantlarının in vitro kültüre alınmasında kullanılan 

büyüme düzenleyici kombinasyonları (mg/L) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Taksonlar Büyüme düzenleyicileri (mg/L) 

BAP KIN NAA  IAA IBA 

A. orientalis 

var. orientalis 

0.25 0.5 - 1.0 - 

0.25 0.5 0.4 - - 

0.25 0.5 0.7 - - 

- - - - 2.0 

A. sieheana 

Rech. fil. 

0.25 0.5 - 1.0 - 

0.25 0.5 0.4 - - 

0.25 0.5 0.7 - - 

- - - - 2.0 
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3.2.4.6 Alkanna kök eksplantlarının in vitro kültür şartları 

İn vitro denemede A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının 

olgunlaşmış/olgunlaşmamış tohumlarının tohum kabukları çıkartılarak elde edilen 

sürgünler 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren ortamda çoğaltılmıştır. 

Elde edilen sürgünlerden şekil 3.12.c’de gösterildiği gibi kök eksplantları çizelge 3.8’da 

belirtilen büyüme düzenleyici uygulamalarında kültüre alınmıştır. Her bir deneme 3 

tekerrürlü olarak kurulmuş, her tekerrürde 10 adet kök ekplantı kültüre alınmıştır. 

Çizelge 3.8 Alkanna kök eksplantlarının in vitro kültüre alınmasında kullanılan büyüme 

düzenleyici kombinasyonları  

 

Taksonlar 
Büyüme düzenleyicileri (mg/L) 

KİN BAP NAA IAA 

A. orientalis var. 

orientalis 

0.5 0.25 - 1.0 

- 0.25 - 1.0 

0.5 - - 1.0 

0.5 0.25 0.2 - 

A. sieheana 

Rech. fil. 

0.5 0.25 - 1.0 

- 0.25 - 1.0 

0.5 - - 1.0 

0.5 0.25 0.2 - 

 

3.2.4.7 Alkanna sürgün eksplantlarının in vitro kültür şartları 

 

İn vitro denemede A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının 

olgunlaşmış tohumlarının tohum kabukları çıkartılarak elde edilen sürgünler 0.25 mg/L 

BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren ortamda çoğaltılmıştır. Elde edilen 

sürgünlerden şekil 3.18.b’de gösterildiği gibi sürgün eksplantları çizelge 3.9’de 

belirtilen büyüme düzenleyici uygulamalarında kültüre alınmıştır. 
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Çizelge 3.9 Alkanna sürgün eksplantlarının in vitro kültüre alınmasında kullanılan 

büyüme düzenleyici kombinasyonları (mg/L) 

 

Taksonlar 
Büyüme düzenleyicileri (mg/L) 

KİN BAP IAA IBA 

A. orientalis 

var. orientalis 

0.5 0.25 1.0 -  

0.5 0.25 - 1.0  

- - - 2.0  

A. sieheana 

Rech. fil. 

0.5 0.25 1.0 -  

0.5 0.25 - 1.0  

- - - 2.0  

 

3.2.5 Antioksidan çalışmaları 

3.2.5.1 Ekstraktların hazırlanması 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının in vivo ortamdan 

toplanan bitki örneklerinin toprak üstü ve kök kısımları gölgede kurutulup blender da 

öğütülmüştür. İn vitro şartlarda elde edilen sürgün, kök, tam bitki ve kalluslar sıvı azot 

ile toz haline getirilmiştir. Elde edilen örneklerden 5 g tartılıp üzerine 50 ml metanol 

eklenmiştir. Her örnek için uygulamalar 3 tekrarlı olarak yapılmıştır.  Etüvde 40 °C’de 1 

gün (24 saat) süre ile bekletilmiştir. Elde edilen çözeltiler santrifüj cihazında toprak üstü 

ve kök çözeltileri 4.500 rpm’de santrifüj edilmiştir. Doku kültürü örnekleri ise 9.000 

rpm’de santrifüj edilmiştir. Süpernat kısımları alınmış ve evaporatör (Heidolph, laborota 

4000) yardımı ile organik çözücü ayrıştırılmıştır. Ekstraktların miktarları belirlendikten 

sonra metanol ve etanollü ekstraktlar elde edilmiştir. Ekstraktlar +4 ºC’de muhafaza 

edilmiştir. Çizelge 3.10’da ekstrakt hazırlamada kullanılan örnekler verilmiştir.   
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Çizelge 3.10 Ekstrakt olarak hazırlanan A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana 

Rech. fil. bitkilerinin kök, gövde ve in vitro kültür örnekleri  

 

No Eksplant  
Büyüme düzenleyiciler 

Ekstrakt elde edilen kısım 
BAP KIN NAA IAA IBA 

1 
Yaprak 

tabanı 
0.25 0.5 0.7   kallus 

2 
Yaprak 

tabanı 
0.25 0.5  1.0  kallus 

3 
Yaprak 

tabanı 
    2.0 kallus 

4 
Yaprak 

tabanı 
   1.0  kallus 

5 sürgün 0.25 0.5  1.0  sürgün 

6 sürgün 0.25 0.5 - - 1.0 sürgün 

7 sürgün     2.0 Tam bitki 

8 
Yaprak 

tabanı 
   1.0  Kök 

9 sürgün     2.0 Kök 

10 İn vivo ortamdaki Herba kısımları 

11 İn vivo ortamdaki Kök kısımları 

 

3.2.5.2 Ekstraktların ASTM Değerleri  

Renk değerlerinin ölçülmesi için ölçüm aralığı 0.5-8 ve hassasiyeti ±0.0004 

olan Lovibond marka PFXi-880/P model dijital otomatik renk ölçüm cihazı 

kullanılmıştır. Cihaz Saybolt, ASTM D1500, CIE, Pt-Co/Hazen/APHA renk skalalarına 

göre ölçüm yapmaktadır. 

Çizelge 3.10’da belirtilen A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil.  

örneklerin ektraklarının ASTM (American society for testing and materials) renk 

değerini tayin etmek için, renk tayin cihazı açılarak 30 dakika ısınması beklenmiştir. 

Cihazın kapağı açılarak 33x16x38mm ölçülerindeki cam kroze içerisine 2 mg/ml 

konsantrasyonundaki 5 ml metanollü ekstrakt numuneleri konulup, cihaz içerisinde sağa 

dayalı bir şekilde yerleştirilip, kapak kapatılmıştır. Sonra oku tuşuna basılarak ASTM 

renk değeri ekranda okunmuştur.  
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3.2.5.3 DPPH radikali süpürücü aktivite tayini 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının Çizelge 4.10’da 

belirtilen ekstraktların serbest radikal aktiviteleri bilinen bir radikal olan 2,2-difenil-1-

pikrilhidrazil (DPPH) serbest radikali kullanılarak belirlenmiştir (Gezer vd. 2006). 

DPPH radikalinin belirli miktarını etkisiz hale getiren ekstrakt miktarı belirlenerek 

örnekler arasında kıyaslama yapılmıştır. 

DPPH radikali süpürücü aktivite tayini için 4 mg DPPH, 100 ml metanol içerisinde 

çözerek oluşturulan derişim hazırlanmıştır. Çalışmada metanolde çözülmüş ekstraktlar 

kullanılmıştır. Ana stok olarak 2 mg/ml ekstrakt çözeltisi hazırlanmış ve bu stoktan 

farklı konsantrasyonlarda (250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 μg/ml) seyreltmeler 

hazırlanmıştır. Her bir örnek için 3.2 ml DPPH radikali ve farklı konsantrasyonlardaki 

ekstrakt çözeltilerinden 200 µl ilave edilmiştir. Oda sıcaklığında 30 dk karanlıkta 

inkübe ettikten sonra 517 nm’de absorbans ölçümü yapılmıştır. Standart antioksidan 

olarak askorbik asit ve bütillenmiş hidroksi toluen (BHT) kullanılmıştır. Kontrol için 

deney tüpüne ekstrakt çözelti miktarı kadar metanol ilave edilmiştir. Her bir deneme 3 

tekerrürlü olarak yapılmış, her tekerrür iki tekrarlı olarak yapılmıştır. DPPH radikali 

süpürücü %’sinin belirlenmesinde aşağıdaki formül kullanılmıştır.  

            % DPPH süpürücü aktivite = [(Akontrol–Aekstrakt)/Akontrol] x 100 

DPPH radikali süpürücü aktivite tayini için spektrofotometrik ölçümler PerkinElmer 

Lambda 25 UV/VIS spektrofotometre cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

3.2.5.4 Toplam fenolik içeriğin belirlenmesi (Folin yöntemi) 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının çizelge 4.10’da 

belirtilen ekstraktların toplam fenolik içeriği Folin-Ciocalteu Reaktifi (FCR) Singleton 

vd. (1999) metoduna göre uyarlanmıştır. Çalışma için metanol ile hazırlanmış (2 mg/ml) 

örnek çözeltilerinden 0.2 ml alınmış ve üzerine 9 ml distile su ilave edildikten sonra 0.2 
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ml Folin-Ciocalteu eklendikten sonra 3 dk beklemeye bırakılmıştır. Son olarak 0.6 ml 

Na2CO3 (%20) eklenmiş ve toplam hacim 10 ml olacak şekilde ayarlanmıştır. Oda 

sıcaklığında 2 saat karanlıkta inkübe ettikten sonra 760 nm’de absorbans ölçümü 

yapılmıştır. Standart kalibrasyon eğrisi oluşturmada distile suda çözülmüş gallik asit 

kullanılmış ve her bir deney tüpüne 0.2 ml metanol ilave edilmiştir. Gallik asitten ana 

stok olarak 0.1 mg/ml hazırlanmış ve seyreltme ile yedi farklı konsantrasyon elde 

edilmiştir.  Kontrol için örnek çözeltisi kadar (0.2 ml) metanol ilave edilmiştir. Gallik 

asit standart grafiğine göre tüm bitki ekstrakttlarındaki toplam fenolik madde mg gallik 

asit eşdeğeri (GAE)/g ekstraktt olarak hesaplanmıştır.  

Toplam fenolik içeriğin belirlenmesi için spektrofotometrik ölçümler PerkinElmer 

Lambda 25 UV/VIS spektrofotometre cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her bir 

deneme 4 tekerrürlü olarak yapılmıştır. 

3.2.5.5 Toplam flavonoid içeriğin belirlenmesi  

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının çizelge 4.10’da 

belirtilen ekstraktların toplam flavonoid bileşik miktarları Arvouet-Grand vd. (1994) 

yöntemine göre uyarlanmıştır. Etanolde çözülmüş ekstrakt çözeltisinden ana stok olarak 

200 µl (2 mg/ml) hazırlanmıştır. Deneyin hazırlanışında %10’luk alüminyum nitrattan 

100 µl, 1 M potasyum asetattan 100 µl alınıp bitki özütü son konsantrasyonu 100 µg/ml 

olacak şekilde ekstrakt ilave edilmiştir. Deneyin son hacimi %99’luk etanol ile 5 ml’ye 

tamamlanmıştır. Oda sıcaklığında 40 dk karanlıkta inkübe ettikten sonra 417 nm’de 

absorbans ölçümü yapılmıştır. Kontrol için örnek çözeltisi kadar 200 µl ilave edilmiştir. 

Kuersetin standartı için ana stok olarak 0.5 mg/ml hazırlanmış ve seyreltme ile sekiz 

farklı konsantrasyon elde edilmiştir. Toplam flavonoid madde içeriği mg kuarsetin 

eşdeğeri (QE)/g ekstraktt olarak ifade edilmiştir. Toplam flavonoid içeriğinin 

belirlenmesi için spektrofotometrik ölçümler PerkinElmer Lambda 25 UV/VIS 

spektrofotometre cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her bir deneme 4 tekerrürlü 

olarak yapılmıştır. 
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3.2.6 GC/MS çalışmaları 

3.2.6.1 Uçucu yağ oranı 

İn vivo ortamdan A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. türlerinin toprak 

üstü kısımları (herba) çiçekli dönemde toplanmımş,  gölgede kurutulmuştur. Bitki 

örneklerinden 150’şer g öğütülüp Clevenger tipi aparatta 3 saat su distilasyonuna tabi 

tutulmuştur. Uçucu yağ oranları % olarak belirlenmiştir. Elde edilen uçucu yağlar -20 

°C’de saklanmıştır. Her örnek için 2 tekerrür yapılmıştır. 

3.2.7 HPLC çalışmaları 

3.2.7.1 Bitki ekstraktlarının hazırlanması 

İn vivo ortamdan toplanmış A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. 

taksonlarının toprak üstü kısımları ve kök kısımları gölgede kurutulduktan sonra 

blender ile öğütülmüştür. İn vitro şartlarda elde edilen sürgün, kök, tam bitki ve 

kalluslar sıvı azot ile toz haline getirilmiştir. Elde edilen örneklerden 5 g tartılıp üzerine 

50 ml metanol eklenmiştir. Her örnek için uygulamalar 3 tekrarlı olarak yapılmıştır.  

Etüvde 40 °C’de 1 gün (24 saat) süre ile bekletilmiştir. Toprak üstü ve kök 

kısımlarından elde edilen çözeltiler 4.500 rpm’de santrifüj edilmiştir. Doku kültürü 

örnekleri ise 9.000 rpm’de santrifüj edilmiştir. Süpernat kısımları alınmış ve evaporatör 

yardımı ile organik çözücü ayrıştırılmıştır. Elde edilen ekstraktlar 5 ml metanolde 

çözülerek ve 0.22 μm delik çapına sahip filtreden geçirilmiştir. Bitki ekstraktları 

eppendorf tüplerine alınıp analizler gerçekleştirilinceye kadar -20 °C’de bekletilmiştir. 

3.2.7.2 Toplam alkanin tayini  

İn vivo ortamdan toplanmış bitki toprak üstü kısmı ve kökleri ile in vitro örnek 

ekstraklarında (Çizelge 3.10) toplam alkanin tayini Bozok Üniversitesi Bilim ve 

Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde (BİLTEM) bulunan LC-20A model 
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(Shimadzu, Japan) Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) cihazında 

yapılmıştır. Kolon olarak Inertsil C18 ODS-3 (5μm,  4.6 mm×250 mm, Japan) kolonu 

kullanılmıştır. Hareketli faz organik düzenleyici %90 asetonitril ile %10 su ve hareketli 

fazın akış hızı 0.80 ml/dk olarak ayarlanmıştır.  SPD-M20A photodiode array (PDA) 

detektörü (Shimadzu, Japan) ile 520 nm’de miktar tayini standart olarak alınan alkanin 

maddesinin farklı konsantrasyonlarına karşı okunan absorbans değerlerinin grafiğe 

geçirilmesi ile elde edilen kalibrasyon eğrisi ve kalibrasyon denklemi kullanılarak 

hesaplanmıştır (Assimopoulou vd. 2006). 

Alkanin miktarı R² = 0,9964 olan y = 139385x + 8384,9 denklemine göre 

hesaplanmıştır. 

3.2.8 Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi 

Doku kültürü çalışmalarında genel olarak, her muamele içerisinde 10 eksplantın 

bulunduğu 3 tekerrürlü 10x10 cm’lik petri kutularından oluşmuştur. Elde edilen verilere 

Düzgüneş vd.  (1983) tarafından bildirildiği şekilde varyans analizi ve Duncan testi 

uygulanmıştır. Yüzde değerler istatistiki analizden önce açı değerlerine dönüştürülerek 

(Snedecor ve Cochran 1967) varyans ve Duncan analizine tabi tutulmuştur. Tüm 

istatistiki analizler SPSS bilgisayar programında yapılmıştır. Ayrıca her doku kültürü 

uygulamaların her birinin standart hataları hesaplanım ortalama değerlerinin yanında ± 

ile verilmiştir.  
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4. BULGULAR 

4.1 Alkanna Tohumlarında Tetrazolium ve Çimlendirme Testi 

4.1.1 Tetrazolium testi 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının doğal ortamdan 

toplanan tohumlarının canlılık oranlarının belirlenmesinde biyokimyasal bir yöntem 

olan Tetrazolium testi uygulanmıştır. Tetrazolium testi ilk kez Alman bilim adamı 

Lakon tarafından 19. Yüzyılda kullanılmıştır. Tohumlar TTC çözeltisi ile muamele 

edildiklerinde canlı tohumlar kırmızı renk ile boyanırken, cansız tohumlar ise açık 

pembe veya hiç boyanma olmamaktadır. Canlı embriyolarda boyanma, tohumun 

kimyasal yapısında bulunan organik nitrojen içeriği veya türevlerinden (formozan) 

dehidrojenaz enzimi ile H iyonunun uzaklaştırılmasıyla meydana gelmektedir (Patil ve 

Dadlani 2009). 

Tetrazolium testi sonrası A. orientalis var. orientalis tohumların boyanma derecelerine 

göre canlılık oranının %98.3 (Şekil 4.1), A. sieheana Rech. fil. tohumlarının ise  %96.0 

olduğu (Şekil 4.2) gözlenmiştir.  

 

Şekil 4.1 Tetrazolium ile boyanmış Alkanna orientalis var. orientalis bitkisine ait 

tohumların görüntüsü 
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Şekil 4.2 A. sieheana Rech. fil. bitkisine ait embriyoların Tetrazolium Testi uygulaması 

sonunda binoküler mikroskopta görüntüsü 

Boraginaceae familyasının taksonlarında canlılık çalışmaları yok denecek kadar az 

bulunmaktadır. Fakat Tetrazolium testi ile domates, biber, karpuz, mısır gibi birçok 

kültür bitkilerinde canlılık testi yapılmıştır (Chamma ve Novembre 2007, Nery ve vd. 

2007, Santos ve vd. 2007, Akbudak ve Başay 2009). 

4.1.2 Çimlendirme testi 

Çalışmamızda sırası ile %98.3 ve %96 canlılık oranına sahip A. orientalis var. orientalis 

ve A. sieheana Rech. fil. tohumları petri kabı, torf, agarlı ortam ve bahçe toprağı gibi 4 

farklı uygulamada çimlendirmeye alınmıştır. Torf, agarlı ortam ve bahçe toprağı 

uygulamalarında çimlenme gözlenmezken, petri kabı uygulamasında A. orientalis var. 

orientalis türünde %8.3, A. sieheana Rech. fil. taksonunda ise %5.0 çimlenme meydana 

geldiği gözlenmiştir (Çizelge 4.1).  

A. orientalis var. orientalis türünde ilk çimlenme belirtisi 7. günde meydana gelirken 

(Şekil 4.3a), A. sieheana Rech. fil. türünde 12. günde meydana geldiği saptanmıştır 

(Şekil 4.3b). Ayrıca A. sieheana Rech. fil. türünün çimlenme sonucu meydana gelen 

köklerin pembe-kırmızı görünümde olduğu, A. orientalis var. orientalis türünde ise daha 

açık pembe-kırmızı veya beyaz renkte olduğu gözlenmiştir. Şekil 4.4.a,b incelendiğinde 

petri kabı uygulamasının 14. günündeki görünümleri görünmektedir. A. orientalis var. 
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orientalis türünün çimlenme oranının ve hızının A. sieheana Rech. fil. türünden daha 

fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Çizelge 4.1 A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. türlerinin çimlenme 

oranı 

 

Uygulama 

Çimlenen Tohum Oranı (%) 

A. orientalis var. orientalis 
A. sieheana Rech. 

fil. 

Petri kabı 8.3 5.0 

Torf 0.0 0.0 

Agarlı ortam 0.0 0.0 

Bahçe toprağı 0.0 0.0 

 

   

       a)                   b) 

Şekil 4.3 Tohumlarının petri kabında kurutma kağıdı arasına alınan tohumların ilk 

çimlenme görüntüleri  

a. A. orientalis var. orientalis (7. gün) ve b. A. sieheana Rech. fil. (12. gün) 

 

TTC testi sonucuna göre çalışılan tohumların tamamına yakını canlı olduğu göz önüne 

alındığında çizelge 4.1’de belirtilen çimlendirme oranının çok düşük yüzdeyi temsil 

ettiği tespit edilmiştir.  
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  a)          b) 

Şekil 4.4 Tohumlarının petri kabı uygulamasında çimlenme (14. gün) görüntüleri  

a. A. orientalis var. orientalis ve b. A. sieheana Rech. fil 

 

4.2 İn vivo Ortamdan Elde Edilen Alkanna orientalis var. orientalis ve A. sieheana 

Rech. fil. Explantlarının Yüzey Sterilizasyon Uygulamaları 

 

Doku kültürü çalışmalarında başarının temelinde uygun bir yüzey sterilizasyonu 

yatmaktadır. Yüzey sterilizasyonunda kullanılan dezenfektanın konsantrasyonu ve 

sterilizasyon süresi, eksplantın canlılığını ve rejenerasyon kapasitesini önemli derecede 

etkilemektedir (Allan 1991). Bu nedenle doku kültürü çalışmalarında, en kısa süre ve en 

düşük dezenfektan dozuyla en iyi yüzey sterilizasyonu hedeflenmektedir. Tohum ve 

eksplant sterilizasyonunda hidrojen peroksit, civa, gümüş nitrat ve antibiyotikler 

kullanılsa da, dünyada en yaygın ve etkili olarak sodyum hipoklorit (ticari çamaşır 

suyu) dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Her bitki tohumunun bakteri, mantar ve 

benzeri mikro organizmalardan temizlenebilmesi için gerekli dezenfektan dozu ve 

sterilizasyon süresi farklıdır. Bu nedenle, öncelikle doku kültürü çalışmasına konu olan 

bitkiye ait en uygun dezenfektan dozu ve sterilizasyon süresinin belirlenmesi gerekir. 

Yüksek konsantrasyon ve uzun süreli dezenfektan içerisinde bırakılan tohumlarda 

çimlenme düşüklüğü görülmekte, aynı şekilde yüzey sterilizasyonuna maruz bırakılan 

eksplantların dokuları zarar görerek rejenerasyon kapasitesi düşmekte, hatta eksplantlar 

ölmektedir. 
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İn vivo ortamdan elde edilen A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. 

taksonlarının yaprak, kök, koltuk altı meristem ve apikal meristem kısımları çizelge 

4.2’de belirtildiği gibi yüzey sterilizasyonu uygulanmıştır. 

Çizelge 4.2 Alkanna orientalis var. orientalis ve Alkanna sieheana Rech. fil. kök, 

yapraklar, koltuk altı ve apikal meristem kısımlarının yüzey sterilizasyon 

uygulamaları 

Sterilizasyon 

uygulamaları 

NaOCl (ACE) Etanol H2O2 

Açıklama 
Konst. 

(%) 

Süre 

(dk) 

Konst. 

(%) 

Süre 

(dk) 

Konst. 

(%) 

Süre 

(dk) 

Sterilizasyon 1.  20 20 - - - - - 

Sterilizasyon 2.  30 20 - - - - - 

Sterilizasyon 3.  20 20 70 1 - - 

İlk etanol 

sonra NaOCl 

uygulaması 

Sterilizasyon 4.  20 20 70 1.5 - - 

İlk etanol 

sonra NaOCl 

uygulaması 

Sterilizasyon 5.  20 20 70 1.5 - - 

İlk etanol 

sonra 5 dk 

durulama 

ardından 

NaOCl 

uygulaması 

Sterilizasyon 6.  20 20 - - 8 1.5 

İlk H2O2 

sonra NaOCl 

uygulaması 

 

Alkanna orientalis var. orientalis ve Alkanna sieheana Rech. fil. taksonlarının 

Sterilizasyon 1 uygulaması ile steril edilen koltuk altı meristem eksplantlarının hafif 

sarardığı (Şekil 4.5), kök eksplantlarının hafif karardıkları fakat yaprak ve apikal 

meristem ekplantlarının renklerinde çok bir değişme olmadığı gözlenmiştir (Şekil 4.6). 

Ayrıca sterilizasyon esnasında hücrelerde deformasyon gözlenmemiştir.  Eksplantlar 

kültür ortamına alındıklarında 5 gün sonra fungal ağırlıklı olmak üzere %100 

kontaminasyon gözlenmiştir. Eksplant olarak alınan 5-7 yapraklı apikal meristem 

kültürlerinde kontaminasyonun daha hızlı ve yoğun olduğu, bütün kabı kapladığı tespit 

edilmiştir (Şekil 4.7). Fakat 5-7 yapraklı apikal meristem yerine 2-3 yapraklı apikal 

meristem eksplantlarının bulunduğu ortamda %100 kontaminasyon gözlenmesine 

rağmen tüm kabı kaplamadığı saptanmıştır. Alkanna takson yapraklarının fazla tüylü ve 

etli olması kontaminasyon yoğunluğuna etki ettiği tespit edilmiştir. 
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                       a)                  b)    

Şekil 4.5 A. orientalis var. orientalis bitkisinin Sterilizasyon 1 yöntemi ile steril edilmiş 

a. koltuk altı meristemlerin steril edilmesi ve b. kültüre alınması  

 

 

Şekil 4.6 A. orientalis var. orientalis bitkisinin Sterilizasyon 1 yöntemi ile steril edilmiş 

yaprak eksplantlarının in vitro şartlarda kültüre aldıktan 1 gün sonraki 

görüntüleri 
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Şekil 4.7 A. sieheana Rech. fil. bitkisinin Sterilizasyon 1 yöntemi ile steril edilen apikal 

meristemlerin KIN (0.5 mg/l), BAP (0.25 mg/l), IAA (1.0 mg/l) büyüme 

düzenliyicileri içeren MS besin ortamınada kültüre alındıktan 5 gün sonraki 

görüntüsü 

 

Alkanna orientalis var. orientalis ve Alkanna sieheana Rech. fil. taksonlarının 

Sterilizasyon 2 uygulaması ile steril edilen koltuk altı meristem eksplantlarında hafif 

renk açılması, yaprak eksplantlarının üzerinde yer yer hafif kararmalar olduğu 

gözlenmiştir (Şekil 4.8). Kök eksplantlarında ise Sterilizasyon 1 yöntemine göre daha 

fazla kararma meydana geldiği gözlenmiştir. Eksplantları kültür ortamına alındıktan 

yaklaşık 3-4 gün sonra kontaminasyon belirtileri tespit edilmiştir. En yüksek 

kontaminasyon kök eksplantlarında yaklaşık %70 gözlenirken (Şekil 4.9), koltuk altı 

meristem eksplantlarında yaklaşık %50-60 (Şekil 4.10), yaprak eksplantlarında ise % 

30-40 oranında olduğu gözlenmiştir (Şekil 4.11).  

Sterilizasyon 1 uygulamasında %20 çamaşır suyunda 20 dk bekletilmiş, Sterilizasyon 2 

uygulamasında ise %30 çamaşır suyunda 20 dk bekletilmiştir. Artan çamaşır suyu 

konsantrasyonu ile hücrelerde deformasyonun arttığı, fakat kontaminasyon oranının 

düştüğü gözlenmiştir. Buna ilaveten kök ekplantlarında daha fazla fenolik bileşik 

oluşumu gözlenmiştir. 
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Şekil 4.8 A. orientalis var. orientalis bitkisinin Sterilizasyon 2 yöntemi ile steril edilmiş 

yaprak ve koltuk altı meristem kısımları 

 

 

              

Şekil 4.9 A. orientalis var. orientalis bitkisinin sterilizasyon 2 yöntemi ile steril edilmiş 

kök eksplantlarının in vitro şartlarda kültüre alındıktan 7 gün sonraki 

görüntüleri 
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Şekil 4.10 A. orientalis var. orientalis bitkisinin sterilizasyon 2 yöntemi ile steril edilmiş 

koltuk altı meristem kısımlarının in vitro şartlarda kültüre alındıktan 6 gün 

sonraki görüntüleri 

 

 

 

Şekil 4.11 A. orientalis var. orientalis bitkisinin sterilizasyon 2 yöntemi ile steril edilmiş 

yaprak eksplantlarının in vitro şartlarda kültüre alındıktan 7 gün sonraki 

görüntüleri 

 

Alkanna orientalis var. orientalis ve Alkanna sieheana Rech. fil. taksonlarının 

Sterilizasyon 3 uygulaması ile %70 etanolde 1 dk sonra %20 çamaşır suyunda 20 dk 

sterilizasyon solüsyonları uygulanmıştır. Sterilizasyon 3 uygulaması steril edilen koltuk 
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altı meristem eksplantlarında hafif kararmalar ve nod kısımlarındaki yaprak 

parçalarında klorofil pigmentlerinin kaybolduğu, yaprak eksplantlarında yer yer 

kararmaların olduğu, kök eksplantlarında da kararmalar meydana gediği gözlenmiştir. 

Yaprak eksplantlarının bulunduğu ortamda kontaminasyon gözlenmemiş, fakat 

hücrelerin hızlı bir şekilde karardığı ve hücrelerin öldüğü tespit edilmiştir (Şekil 4.12). 

Koltuk altı meristem ekplantlarında ise ilk hafta kontaminasyon belirtileri 

gözlenmediği, kültürden yaklaşık 10-12 gün sonra kontaminasyon belirtilerinin 

başladığı, %10-20 arasında olduğu fark edilmiştir. Ayrıca koltuk altı meristemlerinden 

%20-30 oranında sürgün oluşumunun meydana geldiği gözlenmiştir (Şekil 4.13). Fakat 

kültür şartlarının 2-3 haftalarında sürgün oluşumu gözlenen eksplantlarda da 

kontaminasyon oluşumu tespit edilmiştir. Kök eksplantlarında ise fenolik bileşik 

salgılamasının arttığı, hücrelerin karardığı saptanmıştır. Steril edilen kök ekplantlarında 

5-6 gün sonra %100 bakteri kontaminasyonu, düşük oranda da fungal kontaminasyon 

(yaklaşık %10-15) oluşumu gözlenmiştir (Şekil 4.14). 

 

  

Şekil 4.12 A. orientalis var. orientalis bitkisinin sterilizasyon 3 yöntemi ile steril edilmiş 

yaprak eksplantlarının in vitro şartlarda kültüre alındıktan 7 gün sonraki 

görüntüleri 
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Şekil 4.13 A.orientalis var. orientalis bitkisinin Sterilizasyon 3 yöntemi ile steril edilmiş 

koltuk altı meristem eksplantlarının KIN(0.5 mg/L), BAP(0.25 mg/L), 

IAA(1.0 mg/L) büyüme düzenleyici içeren MS besin ortamına kültüre 

alındıktan 12 gün sonraki görüntüleri 

 

 

 

Şekil 4.14 A. orientalis var. orientalis bitkisinin sterilizasyon 3 yöntemi ile steril edilmiş 

kök eksplantlarının in vitro şartlarda kültüre alındıktan 7 gün sonraki 

görüntüleri 

 

Alkanna orientalis var. orientalis ve Alkanna sieheana Rech. fil. taksonlarının 

Sterilizasyon 4 uygulaması ile %70 etanol 1.5 dk sonra %20 çamaşır suyu 20 dk 

sterilizasyon solüsyonları uygulanmıştır. Sterilizasyon 4 uygulamasında Sterilizasyon 3 

uygulamasına göre daha fazla hücre kararmaları gözlenmiştir. Yaprak, kök 
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eksplantlarında rejenerasyon gözlenmemiş, koltuk altı meristem eksplantlarından 

sürgün oluşumu meydana gelmiştir. Fakat Sterilizasyon 3 yönteminde olduğu gibi 

kültür aşamasının 2-3 haftalarında sürgün oluşumu meydana getiren koltuk altı 

eksplantlarda da fungal kontaminasyonların gözlendiği tespit edilmiştir. 

 

 

 
          

Şekil 4.15 A. orientalis var. orientalis bitkisinin sterilizasyon 4 yöntemi ile steril 

edilmiş yapraklar eksplantlarının in vitro şartlarda kültüre alındıktan 7 

gün sonraki görüntüleri 

 

Alkanna orientalis var. orientalis ve Alkanna sieheana Rech. fil. taksonlarının 

Sterilizasyon 5 uygulaması ile eksplantları ilk önce %70 etanolde 1.5 dk bekletilmiş, 

sonra steril saf su ile 5 dk durulandıktan sonra %20 çamaşır suyunda 20 dk steril 

edilmiştir. Etanol uygulaması ile çamaşır suyu uygulaması arasında durulama işleminin 

uygulanması alkolün eksplant hücrelerinde meydana getireceği zararı aza indirmek 

amacıyla yapılmıştır. Fakat bu uygulama ile yaprak eksplanlarının klorofil pigmentlerini 

kaybettiği (Şekil 4.16.a) ve kültür ortamında yaprak eksplantlarının hızlı bir şekilde 

kuruyarak öldükleri gözlenmiştir. Steril edilen yaprak parçasından eksplant alırken 

mümkün olduğunca klorofillerini kaybetmiş hücrelerden uzak durulmuştur (Şekil 

4.16.b). Kontaminasyon belirtileri yaprak ekplantlarda gözlenmemiştir. Koltuk altı 

sürgün eksplantları bulunan besin ortamlarında ilk hafta kontaminasyon görünmediği 

gibi bitki sürgün oluşumunun düşük olduğu (yaklaşık 10-20) gözlenmiştir. Ayrıca 

koltuk altı meristemin bağlı olduğu saplarda aşırı kararma meydana geldiği ve 

boğumlardan çıkan yaprakların uzaklaştırılması sonucu sapa bağlı kalan yaprak 
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kısımlarının da klorofillerini kaybettiği tespit edilmiştir (Şekil 4.17). Ayrıca sürgün 

oluşturan koltuk altı meristem eksplantlarının 2-3 haftalarında fungal 

kontaminasyonların gözlendiği tespit edilmiştir. 

 

  

                     a)                b)    

Şekil 4.16 A. orientalis var. orientalis bitkisinin yaprak eksplantlarının sterilizasyon 5 

yöntemi ile sterilizasyonu 

 a. durulama suyundaki görüntüsü ve b. kültür ortamındaki görüntüsü  

 

 

 

Şekil 4.17 A. orientalis var. orientalis sterilizasyon 5 yöntemi ile steril edilmiş koltuk 

altı meristem kısımlarının in vitro şartlarda 10. gündeki görüntüsü 

 

Alkanna orientalis var. orientalis ve Alkanna sieheana Rech. fil. taksonlarının 

Sterilizasyon 6 uygulaması ile %8 H2O2 1.5 dk sonra %20 çamaşır suyu ile 20 dk 
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sterilizasyon solüsyonları uygulanmıştır. Sterilizasyon 6 uygulaması ile koltuk altı 

meristem eksplantlarında hafif sararma ve nod üzerinde bulunan yaprakların ise 

klorofillerini kaybettiği tespit edilmiştir. Fakat bitkinin taban yaprak ekplantlarında ise 

kararmalar meydana geldiği saptanmıştır (Şekil 4.18). Sterilizasyon 5 uygulamasında 

gözlendiği gibi yaprak ekplantları ortamında kontaminasyon gözlenmezken, yaprakların 

kararak canlılıklarını kaybettiği fark edilmiştir. Koltuk altı meristem ekplantlarında 

sürgün oluşumu düşük oranda olduğu gözlenmiş, kültürün ilerleyen sürelerinde (2-3 

haftalarda) fungal kontaminasyon belirtileri tespit edilmiştir.  

 

  

        a)                           b)    

Şekil 4.18 A. orientalis var. orientalis bitkisinin yaprak ve koltuk altı meristem 

kısımlarının sterilizasyon 6 yöntemi ile a. sterilizasyonu, b. sterilizasyon 

sonrası görüntüsü  

 

A. orientalis var. orientalis bitkisinin üzerinde 2-3 boğum bulunan sap kesitleri 

Sterilizasyon 2 (Şekil 4.19.a) ve Sterilizasyon 5 (Şekil 4.19.b) yöntemi ile steril edilmiş, 

saf su içerisinde sadece agar bulunun ortamda in vitro şartlarda kültüre alınmıştır. 

Eksplantlar sap üzerinde tek boğum bulunacak şekilde alınmış ve her magenta kabına 5 

eksplant dikilmiştir. Sterilizasyon sonrasında boğumlardan çıkan sap yapraklarının 

Sterilizasyon 5 yöntemi ile sterilize edilenlerin fazla miktarda klorofil pigmentlerini 

kaybettikleri gözlenmiştir. Bunun aksine Sterilizasyon 2 yöntemi ile sterilize edilenlerin 

yeşil ama üzerlerinde yer yer kararmalar meydana geldiği tespit edilmiştir. Sap kısımları 

Sterilizasyon 2 yöntemi ile sterilize edilenlerin daha yeşil ve kültüre alınan eksplantların 

bazılarında ise sürgün gelişimi olduğu gözlenmiştir. Sürgün gelişimlerinin genelde 

sapın taban kısmında bulunan boğum bölgelerinden meydana geldiği, sap ucuna doğru 
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ilerledikçe boğumlardaki koltuk altı meristemlerin sürgün oluşturma kapasitelerin düşük 

olduğu fark edilmiştir. Ayrıca bu gelişimi sterilizasyon yöntemlerinin de etkilediği 

düşünülmektedir. Çünkü daha genç dokulara doğru gidildikçe eksplant hücrelerinde 

daha fazla deforme meydana gelmektedir.  

Agar ortamında kültüre alınan koltuk altı meristem eksplantları 3 hafta sonra 0.25 mg/L 

BAP,  0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA büyüme düzenliyicileri ve % 30 sukroz içeren MS 

besin ortamında alt kültüre alınmıştır. Alt kültüre aldıktan sonra kontaminasyon 

belirtileri gözlenmeye başlanmıştır. Benzer sonuçlar Sterilizasyon 3, 4 ve 5 

uygulamalarında koltuk altı meristemlerden meydana gelen sürgünlerde de gözlenmiş 

olması, bitkinin bünyesinde endojen kaynaklı fungus ve bakterilerin olduğunu 

göstermektedir. Alkanna orientalis var. orientalis ve Alkanna sieheana Rech. fil. 

taksonlarının bitki yüzeylerinin çok tüylü ve endojen kaynaklı mikrobiyallerin olması 

kontaminasyon riskini artırmaktadır. 

 

   

a)                         b) 

 Şekil 4.19 A. orientalis var. orientalis bitkisinin sterilizasyon: 2 a. ve sterilizasyon 4 b. 

yöntemi ile steril edilen koltuk altı meristem kısmının in vitro şartlarda agar 

içeren saf su ortamında kültüre alındıktan 19 gün sonraki görüntüsü 

Yüzey sterilizasyonuna yapılan her iki taksona ait eksplantlarda, dezenfektan dozu, 

çeşidi ve uygulama süresi artırıldığında canlılık oranının azaldığı tespit edilmiştir. Her 

iki taksonun %20’lik çamaşır suyu uygulamasının (Sterilizasyon 1) tüm eksplant 
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ortamlarında ilk hafta %100 fungus ve bakteri bulaşıklığı görülmüştür. Artan çamaşır 

suyu konsantrasyonunda bulaşıklığın azaldığını, fakat dokularda kararmalar meydana 

geldiği gözlenmiştir. Etanol ve H2O2 uygulamalarında yaprak eksplantlarında 

bulaşıklığın olmadığı fakat hücrelerin klorofillerini kaybettiği tespit edilmiştir. Buna 

rağmen koltuk altı meristem eksplantlarının in vitro koşullarında mikrobiyal 

kontaminasyonun 7-21 günlerde meydana geldiği gözlenmiştir.  

Alkanna orientalis var. orientalis ve Alkanna sieheana Rech. fil. taksonlarının bitki 

yüzeylerinin sık tüylü olması bakteri ve mantar bulaşığının fazla olmasına neden 

olmaktadır. Ayrıca çok yıllık olması bünyesinde endojen kaynaklı bulaşığında 

olabileceğini göstermektedir. Endojen kaynaklı bulaşıklar yüzey sterilizasyonla 

uzaklaştırılamamaktadır. Bu gibi enfeksiyonlar inokülasyondan yaklaşık 7-15 gün 

arasında ortaya çıkmaktadır (Habiba vd. 2002). Çalışmamızla örtüştüğü görünmektedir. 

Oluşan kontaminasyonlar in vitro çalışmalarda büyük engel teşkil etmektedir. İn vivo 

ortamdaki bitkilerden elde edilen eksplantlarda yüzey sterilizasyonunda başarılı 

olunamamış, bundan dolayı türlerin olgun tohumları %20 çamaşır suyunda 20 dk 

uygulaması ile steril edilerek tohum kabuğu çıkartılmış ve tohum taslakları eksplant 

olarak kullanılmıştır. 

4.3 A. sieheana Rech. fil. ve A. orientalis var. orientalis Taksonlarının in vitro 

Uygulamaları 

4.3.1 A. sieheana Rech. fil. ve A. orientalis var. orientalis tohum taslaklarının in 

vitro şartlarda kültüre alınması 

 

In vivo ortamdan toplanan Alkanna orientalis var. orientalis ve Alkanna sieheana Rech. 

fil. bitkilerinden alınan eksplantları yüzey sterilizasyonu denemelerine alınmıştır. In 

vivo koşullarda yaprak, kök ve meristematik dokular alınmış, farklı konsantrasyonlarda 

ticari çamaşır suyu, etanol ve H202 içerisinde farklı sürelerde sterilizasyona tabi 

tutulmuş, ancak yoğun kontaminasyon meydana geldiğinden dolayı başarılı sonuç 

alınamamıştır.  
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Daha sonra in vitro koşullarda steril eksplant elde edebilmek için, büyük ölçüde 

olgunlaşmış tohumlar % 20 çamaşır suyu içeren dezenfektanda 20 dk süreyle steril 

edilmiş petri kabında kurutma kağıtları arasında çimlenmeye bırakılmıştır. Bu ortamda 

çok düşük oranda (Alkanna orientalis var. orientalis (%8.3) ve Alkanna sieheana Rech. 

fil. (%5.0) çimlenme görülmüştür.  Daha sonra olgun steril tohumlar, 6.4 g/L agar 

içeren saf su, steril torf ve bahçe toprağı içeren saksılarda (üç farklı uygulama)  

çimlenmeye bırakılmış, bu uygulamaların hiçbirinde çimlenme gözlenmemiştir.   

Alkanna orientalis var. orientalis ve Alkanna sieheana Rech. fil. taksonlarının 

tohumları %20 çamaşır suyu ile 20 dk süre ile steril edilmiş, tohum kabuklarının 

yumuşaması için son durulama suyunda 1 saat bekletilmiş, tohum kabukları çıkartılarak 

kültüre alınmıştır. İn vitro koşullarda eksplant kaynağı olarak fide, sekonder metobolit 

üretimine uygun kallus oluşumu ve adventif sürgün rejenerasyonu elde edebilmek 

amacı ile farklı büyüme düzenleyicileri içeren besin ortamında kültüre alınmıştır. 

Çalışmada büyüme düzenleyici içermeyen besin ortamı (MS0) ve sitokin kaynağı olarak 

çeşitli konsantrasyonlarda ve kombinasyonlarda BAP ve KIN, oksin kaynağı olarak ise 

2,4-D ve IAA içeren MS besin ortamı kullanılmıştır. 

Besin ortamlarının seçiminde, köklerinde alkanin bulunan Boraginaceae familyasına ait 

diğer yakın akraba türlerde yapılan in vitro sekonder metobolit üretimi ve doku 

kültürüne yönelik çalışmalar dikkate alınarak kullanılan besin ortamları ve kültür 

koşulları modifiye edilmiştir. Mita vd. (1994) Alkanna tinctoria Tausch türünün apikal 

meristem eksplantlarının en iyi kallus rejenerasyonunu 2,4-D’in  (0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 

5.0 mg/L) tüm konsantrasyonlarında etkili olduğunu bildirilmiştir. Çalışmamızda da 

2,4-D içeren ortamlar pek çok bitkide embriyogenik kallus oluşumunu teşvik ettiği 

bildirdiği (Bageri vd. 2011, Phulwaria ve Shekhawat 2013, Salehian vd. 2014) için 

tercih edilmiştir. Çalışmamızda tercih edilen BAP, KIN, IAA gibi büyüme 

düzenleyiciler sürgün oluşumunu teşvik etmek için kullanılmış olup, Boraginaceae 

familyasına ait köklerinde alkanin bulunan türlerde yapılan çalışmalar  (Pal ve 

Chaudhury, 2010, Phulwaria ve Shekhawat 2013) dikkate alınarak büyüme düzenleyici 

tipleri ve konsantrasyonları belirlenmiş ve modifiye edilerek kullanılmıştır. 
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A. orientalis var. orientalis denemeye alınan tüm ortamlarda kültüre aldıktan 1 gün 

sonra olgun tohum taslaklarının genişleyerek yaklaşık 1.5 katı büyüklüğe ulaştıkları 

görülmüştür. Kültüre alındıktan yaklaşık 3-4 gün sonra embriyo taslağından zigotik 

sürgünler gelişmeye başlamış, bu sürgünler 3-4 cm uzunluğa ulaşınca kesilerek 

uzaklaştırılmıştır. Kök oluşumu ise 4-5 günlerde oluşmaya başlamıştır. Yaklaşık 7-8 

gün sonra tohumun embriyo bölgesine yakın alanda kallus oluşumu görülmeye 

başlanmış, ancak bu kalluslarda adventif sürgün oluşumu gözlemlenmemiştir. Farklı 

BAP, KIN, IAA ve 2,4-D kombinasyonları ve konsantrasyonlarının Alkanna orientalis 

var. orientalis olgun embriyolardan kallus oluşum oranı  (%), zigotik sürgün oluşum 

oranı  (%) ve kök oluşum oranı (%) üzerine etkisine ait yapılan varyans analizi 

sonuçlarına göre 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Faklı besin ortamlarının zigotik 

sürgün oluşum oranı  (%), kallus oluşum oranı  (%), kök oluşum oranı (%) üzerine 

etkilerine ilişkin Duncan testi sonuçları çizelge 4.3’de verilmiştir. 

Çizelge 4.3 Alkanna orientalis var. orientalis taksonunda tohum taslaklarının farklı 

büyüme düzenleyici gruplarında kallus, zigotik sürgün ve kök oluşuma 

etkisi 

 

Büyüme Düzenleyicileri (mg/L) Zigotik sürgün 

oluşum oranı  (%) 

Kallus oluşum 

oranı (%) 

Kök oluşum 

oranı (%) BAP KIN 2,4-D IAA 

-  - - 73.0±1.52b 0.0d 40.3±0.33a 

-  1.0 - 0.0c 70.0±3.46a 0.0c 

-  2.0 - 0.0c 75.0±1.73a 0.0c 

0.25 0.1 - 0.2 75.0±1.73b 53.3±2.00b 23.3±1.00b 

0.25 0.5 - 1.0 91.6±1.66a 23.3±1.00c 35.0±1.73a 
Aynı sütundaki küçük harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

A. orientalis var. orientalis en yüksek zigotik sürgün oluşum oranı  (% 91.6), 0.25 

mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA ortamından (Şekil 4.20), en düşük sürgün 

oluşumu ise (%0.0) sadece 1.0-2.0 mg/L 2,4-D içeren besin ortamında saptanmıştır. 

Besin ortamları zigotik sürgün oluşum oranı bakımından istatistiki olarak 3 farklı grup 

(BAP, KIN, IAA içeren ve MS0 ortamları) içerisinde yer almıştır. MS0 ortamında 

meydana gelen zigotik sürgünlerin deforma şeklinde olduğu ve üniform görünüşte 

olmadıkları saptanmıştır. Bundan dolayı meydana gelen sürgünler alt kültüre 

alınmamıştır. 0.25 mg/L BAP, 0.1 mg/L KIN, 0.2 mg/L IAA içeren ortamdan 

ortamından 
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Şekil 4.20 A. orientalis var. orientalis taksonunun olgunlaşmış tohum taslakları 

eksplantlarından 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren MS 

besin ortamında zigotik sürgün ve kök oluşumu 

 

Kallus oluşumunda ise sadece MS0 ortamında meydana gelmediği fakat 2,4-D ve BAP, 

KIN, IAA ortamlarında meydana geldiği kaydedilmiştir. Fakat en yüksek kallus oluşum 

oranının %75 ile 2.0 mg/L 2,4-D ortamından (Şekil 4.21). en düşük kallus oluşumu ise 

(%0.0) hiçbir büyüme düzenleyici içermeyen MS0 ortamından elde edilmiştir. Ayrıca 

(1.0-2.0 mg/L) 2,4-D büyüme düzenleyici konsantrasyonunun artmasıyla kallus oluşum 

oranının da arttığı (sırasıyla %70-%75) fark edilmiştir. Fakat meydana gelen kallusların 

rejenere kabiliyetinin olmadığı ve yaklaşık 12. günden sonra kahverengine dönüşerek 

kurumaya başladıkları gözlenmiştir. 
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Şekil 4.21 A. orientalis var. orientalis taksonunun olgunlaşmış tohum taslakları 

eksplantlarından 2.0 mg/L 2,4-D içeren içeren MS besin ortamında (10. 

gün) kallus oluşumu 

 

Kök oluşumu 2,4-D büyüme düzenleyici ortamlarında elde edilmediği, MS0 ve BAP, 

KIN, IAA uygulamalarında ise elde edildiği gözlenmiştir. En yüksek kök oluşumu 

(%40.3) MS0 ortamında olduğu kaydedilmiştir. İkinci sırada ise IAA içeriği yüksek 

olan (%35.0) 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA ortamından elde edilmiştir. 

MS0 ortamında meydana gelen kökler saçak kök ve beyaz görünümde olup, 

gelişiminden yaklaşık iki hafta sonra sararak kuruduğu gözlenmiştir. Fakat BAP, KIN, 

IAA içeren besin ortamındaki kökler kazık kök formunda olduğu ve gelişimlerinin zayıf 

olduğu tespit edilmiştir. 

Alkanna sieheana Rech. fil. denemeye alınan tüm ortamlarda kültüre aldıktan 1 gün 

sonra olgun embriyoların genişleyerek yaklaşık 1.5 katı büyüklüğe ulaştıkları 

görülmüştür. Kültüre alındıktan yaklaşık 3-4 gün sonra embriyo taslağından zigotik 

sürgünler gelişmeye başlamış, bu sürgünler 3-4 cm uzunluğa ulaşınca kesilerek 

uzaklaştırılmıştır. Kök oluşumu ise 4-5 günlerde oluşmaya başlamıştır. Yaklaşık 7-8 

gün sonra tohumun embriyo bölgesine yakın alanda kallus oluşumu görülmeye 

başlanmış, ancak bu kalluslarda adventif sürgün oluşumu gözlemlenmemiştir. Farklı 

BAP, KIN, IAA ve 2,4-D kombinasyonları ve konsantrasyonlarının Alkanna sieheana 

Rech. fil. olgun embriyolardan, zigotik sürgün oluşum oranı  (% ) kallus oluşum oranı  
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(%), zigotik sürgün oluşum oranı  (%) ve kök oluşum oranı (%) üzerine etkisine ait 

yapılan varyans analizi sonuçlarına göre, 0.01 düzeyinde önemli bulunmuş, Duncan 

testi sonuçları çizelge 4.4’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.4 Alkanna sieheana Rech. fil. taksonunun tohum taslakları farklı büyüme 

düzenleyici gruplarında kallus, zigotik sürgün ve kök oluşuma etkisi 

Büyüme Düzenleyicileri (mg/L) Zigotik sürgün 

oluşum oranı  (%) 

Kallus oluşum 

oranı (%) 

Kök oluşum 

oranı (%) BAP KIN 2,4-D IAA 

-  - - 35.0±1.73b 0.0c 0.0c 

-  1.0 - 0.0c 55.0±1.73b 0.0c 

-  2.0 - 0.0c 75.0±1.73a 0.0c 

0.25 0.1 - 0.2 56.6±2.00a 0.0c 21.6±2.90b 

0.25 0.5 - 1.0 45.0±1.73b 36.7±2.00b 36.6±2.00a 
Aynı sütundaki küçük harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir 

 

Çizelge 4.4 incelendiğinde, Alkanna sieheana Rech. fil. taksonunun en yüksek zigotik 

sürgün oluşumunu %56.6 ile 0.25 mg/L BAP, 0.1 mg/L KIN, 0.2 mg/L IAA içeren 

besin ortamında elde edilirken (Şekil 4.22), MS0 (%35.0) ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L 

KIN, 1.0 mg/L IAA (%45.0) ortamlarda da zigotik sürgün oluşumu gözlenmiştir. Fakat 

2,4-D içeren besin ortamlarında zigotik sürgün oluşumu (%0.0) gözlenmemiş, zigotik 

sürgün oluşumu istatistiki olarak 3 ayrı grupta yer almıştır. Buna karşılık, BAP, KIN, 

IAA içeren besin ortamlarında kök oluşumu gözlenirken, 2,4-D ve MS0 ortamlarında 

(%0.0) gözlenmemiştir. En yüksek kök oluşum oranı %36.6 ile 0.25 mg/L BAP, 0.5 

mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA uygulamasından elde edilirken (Şekil 4.23), 0.25 mg/L BAP, 

0.1 mg/L KIN, 0.2 mg/L IAA içeren ortamda kök oluşumu (%21.6) gözlenmiştir. 0.25 

mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren besin ortamı ile 0.25 mg/L BAP, 0.1 

mg/L KIN, 0.2 mg/L IAA içeren besin ortamıları kök oluşumunda istatistiki olarak 2 

ayrı grupta yer almıştır. 0.25 mg/L BAP, 0.1 mg/L KIN, 0.2 mg/L IAA içeren besin 

ortamıları köklerin kısa ve beyaz renkte olduğu, gelişimlerinin kültür sürecince 

uzamalarının yavaş olduğu gözlenmiştir. Fakat 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 

mg/L IAA içeren besin ortamında ise saçak ve dağınık hücre yığını görünümde olup, 

genelde kırmızı renktedir (Şekil 4.23).  



73 

 

 

 

Şekil 4.22 A. sieheana Rech. fil. taksonunun olgunlaşmış tohum taslakları 

eksplantlarından 0.25mg/L BAP, 0.1mg/L KIN, 0.2 mg/L IAA içeren MS 

besin ortamında zigotik sürgün ve kök oluşumu (16. gün)  

 

 

 

Şekil 4.23 A. sieheana Rech. fil. taksonunun olgunlaşmış tohum taslakları 

eksplantlarından 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren MS 

besin ortamında zigotik sürgün ve kök oluşumu (14. gün) 

 

Ayrıca kallus oluşumu 1.0 ve 2.0 mg/L 2,4-D ile 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 

mg/L IAA içeren ortamlarda meydana gelirken, MS0 ve 0.25 mg/L BAP, 0.1 mg/L 

KIN, 0.2 mg/L IAA içeren ortamlarda meydana gelmemiştir. En yüksek kallus oluşumu 

(%75.0) 2.0 mg/L 2,4-D içeren besin ortamında olduğu gözlenmiştir (Şekil 4.24). 2,4-D 
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içeren büyüme düzenleyicinin konsantrasyonunun azalması (1.0 mg/L) ile kallus 

oluşum oranınında azaldığı gözlenmiştir (%55.0). İstatistiki olarak 1.0 mg/L 2,4-D ve 

0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren ortamlar aynı grupta yer alırken, 

2.0 mg/L 2,4-D farklı grupta yer almıştır. Fakat elde edilen kalluslar beyaz ve şeffaf 

renkte olup, rejenere ve adventif sürgün oluşturma kabiliyetinde olmadığı saptanmıştır. 

 

 

 

Şekil 4.24 A. sieheana Rech. fil. taksonunun olgunlaşmış tohum taslakları 

eksplantlarından 2.0 mg/L 2,4-D içeren MS besin ortamında (10. gün) 

kallus oluşumu  

 

MS0 ve farklı büyüme düzenleyicileri kullanılmasının amacı tohum taslaklarının 

büyüme düzenleyici içeren ve içermeyen ortamlarda sürgün ve kök oluşumunu 

gözlemleyebilmek içindir. Her iki türde de MS0 ortamında zigotik sürgün gelişimi 

meydana gelmiş ama üniform şekilde olmadığı için eksplant kaynağı olarak tercih 

edilememiştir. Fakat BAP, KIN, IAA içeren ortamlarında daha sağlıklı ve üniform 

görünüşte olan zigotik sürgünler meydana gelmiştir. Meydana gelen sürgünler 0.25 

mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA ortamında alt kültüre alınmıştır. A. orientalis 

var. orientalis  ve Alkanna sieheana Rech. fil. taksonlarından sürgün çoğaltmak ve 

eksplant kaynağı olarak kullanmak amacıyla her 30 günde rozet şeklinde meydana gelen 

sürgünlerden (Şekil 4.25.a) tek sürgün fidesi (Şekil 4.25.b) alt kültüre alınmıştır. 

Eksplant kaynağı olarak 30 günlük sürgünler kullanılmıştır. 
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a)           b) 

 

Şekil 4.25 A. orientalis var. orientalis  sürgünlerin 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 

mg/L IAA ortamında a. 30. gün sonraki görüntüsü, b.tek sürgünün alt kültüre 

alınması 

 

Ayrıca çizelge 4.3 - 4.4 incelendiğinde BAP, KIN, IAA içeren ortamların her iki tür için 

tohum kabukları çıkartılarak daha sağlıklı ve üniform zigotik sürgünler elde edildiği 

gözlenmiştir. Fakat A. orientalis var. orientalis taksonunun zigotik sürgün oluşumunun 

(%91.6 ile 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA ortamından) A. sieheana 

Rech. fil. türüne (%56.6 ile 0.25 mg/L BAP, 0.1 mg/L KIN, 0.2 mg/L IAA ortamından) 

göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Fakat kallus oluşum oranları en yüksek her iki 

taksonda 2.0 mg/L 2,4-D içeren ortamda aynı oranda (%75.0) olduğu tespit edilmiştir. 

Büyüme düzenleyici olarak 2,4-D uygulamasının artan konsantrasyonları ile her iki 

taksonda kallus oluşum oranlarının arttığı belirlenmiştir. Fakat kallusların rejenerasyon 

kabiliyetlerinin zayıf olduğu gözlenmiştir. Kök oluşumunda ise en yüksek kök 

oluşumunun A. orientalis var. orientalis türünde MS0 (%40.3) gözlenmiş fakat sağlıklı 

kökler olmadığı tespit edilmiştir. Oluşan köklerin A. orientalis var. orientalis 

taksonunda ilk önce açık pembe olduğu ama gelişim sürecince bu pembe görünümünü 

kaybettiği gözlenmiştir. Fakat köklerin kazık kök görünümünde yavaş geliştiği fark 

edilmiştir. A. sieheana Rech. fil. taksonunda ise oluşan köklerde 0.5 mg/L KIN, 0.25 

mg/L BAP, 1.0 mg/L IAA içeren ortamdaki besin ortamındaki kökler A. orientalis var. 

orientalis taksonundaki kök renginden daha kırmızı ve daha kırılgan yapıda olduğu 

saptanmıştır (Şekil 4.23). Fakat 0.1mg/L KIN, 0.25mg/L BAP, 0.2 mg/L IAA içeren 

ortamda ise köklerin ilk önce açık pembe renkte olup, gelişim sürecince pembe rengini 

kaybettiği açık kahverengi tonunda olduğu gözlenmiştir (Şekil 4.22). Her iki takson 
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içinde kazık kök oluşumu gözlenenlerde kök gelişiminin daha yavaş olduğu tespit 

edilmiştir. 

İn vivo ortamdaki bitkilerden elde edilen eksplantlarda gerek bitkinin çok tüylü 

olmasından gerekse endojen kaynaklı kontaminasyonların etkisinden kontaminasyon 

riski bulunmaktadır. Ayrıca in vivo ortamdaki bitkilerin çalışma zamanında tedarik 

edilmesi veya in vivo ortamdan alınıp getirilmesi ve farklı ortama adapte olması 

zorlukları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra in vivo ortamdan bitkiyi temin etmek için 

zaman ve maliyet kayıpları fazla olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı bu bulgular 

doğrultusunda A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. türlerin de çalışmak 

amacıyla tohum kabukları çıkartılarak kültüre alınması daha önemli olduğu fark 

edilmiştir. 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarında çalışmak amacıyla 

eksplant elde etmek için, tohum kabukları çıkartılarak 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 

1.0 mg/L IAA ve 0.25 mg/L BAP, 0.1 mg/L KIN, 0.2 mg/L IAA kültüre alınabilir. Bu 

sayede daha sağlıklı fideler eksplant kaynağı olarak elde edilebilmektedir.  

4.3.2 A. sieheana Rech. fil. ve A. orientalis var. orientalis taksonlarının in vitro 

fidelerden elde edilen sap eksplantlarının kültüre alınması 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının in vitro şartlarda 

tohum taslaklarından meydana gelen üniform, sağlıklı zigotik sürgünler eksplant 

kaynağı olarak 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA ortamında alt kültüre 

alınarak çoğaltılmıştır. Kültür ortamındaki eksplantlar 15 günde bir alt kültüre 

alınmıştır. Eksplant kaynağı olarak kullanılacak materyaller 30 günlük sürgünlerden 

elde edilmiştir. İn vitro denemede A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. 

taksonlarında elde edilen sürgünlerden Şekil 3.11’de gösterildiği gibi sap eksplantları 

farklı büyüme düzenleyici uygulamalarında (BAP, KIN, NAA ve IAA) kültüre 

alınmıştır. Boraginaceae familyasının farklı cinslerinde köklerinde alkanin/şikonin 

bulunan türlerde yapılmış çalışmalarda BAP ve IAA içeren besin ortamlarında kallus 

gelişiminin ve alkanin/şikonin miktarının arttığını bildirmişlerdir (Yang vd. 1999, 
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Chung vd. 2006, Zare vd. 2010). Ayrıca BAP, KIN, IAA içeren ortamlarda sürgün 

gelişiminin daha iyi olduğu bildirilmiştir (Pal ve Chaudhury 2010). KIN ve IAA içeren 

besin ortamında kallus oluşumu ve naftakinon üretiminde etkili olduğu bildirilmiştir 

(Haghbeen vd. 2011). Çalışmamızda tercih edilen BAP, KIN, NAA ile IAA gibi 

büyüme düzenleyiciler sürgün ve kallus oluşumunu teşvik etmek amacıyla yapılan 

çalışmalar dikkate alınarak büyüme düzenleyici tipleri ve konsatrasyonları belirlenmiş 

ve modifiye edilerek kullanılmıştır. 

A. orientalis var. orientalis denemeye alınan tüm ortamlarda kültüre aldıktan yaklaşık 4-

5 gün sonra kallus ve sürgün oluşumu gözlenmiştir. Elde edilen kallusların bölünme 

kabiliyetlerinin olduğu saptanmış, meydana gelen sürgünlerin ise üniform olmadıkları 

fakat sağlıklı görünümde oldukları belirlenmiştir.  

Veri sayımı iki hafta sonra yapılmış, varyans analizine tabi tutulmuş ve Duncan 

sonuçları çizelge 4.5’de verilmiştir. Farklı BAP, KIN, IAA ve NAA kombinasyonları ve 

konsantrasyonlarının Alkanna orientalis var. orientalis sap eksplantlarından, sürgün 

oluşturan eksplant oranı  (%) üzerine istatistiki olarak 0.01 düzeyinde önemli fark 

gözlenmiş,  kallus oluşturan eksplant oranı  (%) ve eksplant başına sürgün sayısı (adet) 

üzerine ise istatistiki önemli bir fark gözlenmemiştir (Çizelge 4.5). 

A. orientalis var. orientalis en yüksek sürgün oluşum oranı  (%66.6) 1.0 mg/L IAA 

ortamından, en düşük sürgün oluşumu ise (%40.0) 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 

mg/L IAA içeren besin ortamında saptanmıştır, istatistiki olarak 2 farklı grupta yer 

almışlardır.  Ayrıca en yüksek kallus oluşumu (%100.0) 1.0 mg/L IAA (Şekil 4.26) ve 

0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.4 mg/L NAA (Şekil 4.27) ortamından elde edilirken, 

en düşük (%98.3) 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren besin 

ortamında meydana geldiği tespit edilmiş, istatistiki olarak bir fark gözlenmemiştir. 

Eksplant başına sürgün sayısı en yüksek (1.3 adet) 1.0 mg/L IAA ortamında 

gözlenirken, en düşük (1.0 adet) 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.4 mg/L NAA 

ortamında olduğu saptanmıştır. BAP, KIN büyüme düzenleyicileri yanında kullanılan 

1.0 mg/L IAA ve 0.4 mg/L NAA büyüme düzenleyicilerin etkileri incelendiğinde, 

sürgün oluşturan eksplant oranı 0.4 mg/L NAA kullanımının 1.0 mg/L IAA 
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kullanımından daha etkili olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.5). Fakat eksplant başına 

sürgün sayısında ise IAA kullanımının daha etkili olduğu gözlenmiştir. Ayrıca sadece 

1.0 mg/L IAA içeren besin ortamının ise 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.4 mg/L 

NAA ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren besin ortamından daha 

fazla kallus oluşumu, sürgün oluşum ve eksplant başına sürgün sayısı elde edildiği 

tespit edilmiştir.  

Çizelge 4.5 Alkanna orientalis var. orientalis türünün sap eksplantlarından farklı 

büyüme düzenleyici grupların kallus ve sürgün oluşumuna etkisi  

Büyüme Düzenleyicileri (mg/L) Kallus 

oluşum 

oranı (%) 

Sürgün 

oluşum 

oranı  (%) 

Eksplant 

başına sürgün 

sayısı (adet) 

Toplam 

sürgün 

sayısı(adet) BAP KIN NAA IAA 

0.25 0.5 - 1.0 98.3±4.33 40.0±0.00b 1.2±0.17 48.0b 

0.25 0.5 0.4 - 100.0±0.00 48.3±1.00b 1.0±0.00 48.3b 

- - - 1.0 100.0±0.00 66.6±1.45a 1.3±0.14 86.6a 
Aynı sütundaki küçük harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Şekil 4.26 A. orientalis var. orientalis sap eksplantlarının IAA (1.0 mg/l) besin 

ortamında in vitro şartlarda kallus ve sürgün oluşumu (7. Gün) 
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Şekil 4.27 A. orientalis var. orientalis taksonunda sap eksplantlarının 0.25 mg/l BAP, 

0.5 mg/l KIN, 0.4 mg/l NAA içeren besin ortamında in vitro şartlarda kallus 

ve sürgün oluşumu (14 gün) 

 

A. sieheana Rech. fil. denemeye alınan tüm ortamlarda kültüre aldıktan yaklaşık 7-8 

gün sonra kallus ve 10-11 gün sonra sürgün oluşumu gözlenmiştir. Elde edilen 

kallusların bölünme kabiliyetlerinin olduğu saptanmış, meydana gelen sürgünlerin ise 

üniform olmadıkları fakat sağlıklı görünümde oldukları belirlenmiştir. Veri sayımı iki 

hafta sonra yapılmış, varyans analizine tabi tutulmuş ve duncan sonuçları, standart 

sapma değerleri çizelge 4.6’da verilmiştir. Farklı BAP, KIN, IAA ve NAA 

kombinasyonları ve konsantrasyonlarının A. sieheana Rech. fil. sap eksplantlarından, 

kallus oluşturan eksplant oranı  (%) etkisine ait yapılan varyans analizi sonuçlarına göre 

istatistiki önemli bir fark gözlenmemişken, sürgün oluşturan eksplant oranı  (%) ve 

eksplant başına sürgün sayısı (adet ) 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.6). 

Çizelge 4.6 Alkanna sieheana Rech. fil. türünün sap eksplantlarının farklı büyüme 

düzenleyici gruplarında kallus ve sürgün oluşumuna etkisi 

Büyüme Düzenleyicileri mg/L Kallus 

oluşum 

oranı (%) 

Sürgün 

oluşum 

oranı  (%) 

Eksplant 

başına sürgün 

sayısı (adet) 

Toplam 

sürgün 

sayısı(adet) 
BAP KIN NAA IAA 

0.25 0.5 - 1.0 100.0±0.00 15.0±2.60b 1.0±0.00a 15.0b 

0.25 0.5 0.4 - 100.0±0.00 0.0±0.00c 0.0b 0.0c 

- - - 1.0 98.3±4.33 43.3±1.20a 1.3±1.14a 56.3a 
Aynı sütundaki küçük harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 
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Alkanna sieheana Rech. fil. en yüksek sürgün oluşum oranı  (% 46.7) ve eksplant başına 

sürgün sayısı (1.3 adet) 1.0 mg/L IAA ortamından elde edilirken (Şekil 4.28), en yüksek 

kallus oluşumu (%100) ise 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.4 mg/L NAA (Şekil 4.29) 

ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA  (Şekil 4.30) içeren besin ortamından 

elde edildiği saptanmıştır. Fakat 1.0 mg/L IAA içeren ortamda kallus oluşumu ise 

%93.3 olduğu, istatistiki bir fark olmadığı gözlenmiştir (Şekil 4.25).  

 

Şekil 4.28 A. sieheana Rech. fil. sap eksplantlarının IAA (1.0 mg/l) besin ortamında in 

vitro şartlarda kallus ve sürgün oluşumu (13. gün) 

 

 

Şekil 4.29 A. sieheana Rech. fil. sap eksplantlarının KIN (0.5 mg/l), BAP (0.25 mg/l), 

IAA (1.0 mg/l) besin ortamında in vitro şartlarda kallus oluşumu (30. gün)  
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Şekil 4.30 A. sieheana Rech. fil. taksonunda sap eksplantlarının 0.25 mg/L BAP, 0.5 

mg/L KIN, 0.4 mg/L NAA besin ortamında in vitro şartlarda kallus oluşumu 

(40 gün)  

Her ikitakson ayrı ayrı incelendiğinde sap eksplantlarının kallus oluşumunda 0.25 mg/L 

BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.4 mg/L NAA ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA 

ve 1.0 mg/L IAA uygulamalarınında etkili olduğu gözlenmiştir. Ayrıca her iki takson 

içinde 1.0 mg/L IAA uygulamasının sürgün oluşturan eksplant oranında ve eksplant 

başına sürgün sayısında daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Fakat sürgünlerin sağlıklı 

olmasına rağmen homojen ve üniform görünümde olmadığı saptanmıştır. Ayrıca 

içerisinde IAA büyüme düzenleyicisi bulunan ortamlardaki kallusların kahverengi 

tonlarında olduğu gözlenmiştir (Şekil 4.26-4.29). 

4.3.3 A. sieheana Rech. fil. ve A. orientalis var. orientalis türlerinin in vitro 

fidelerden elde edilen yaprak eksplantlarının kültüre alınması 

İn vitro denemede A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. türlerinden elde 

edilen sürgünlerden şekil 3.12.b’da gösterildiği gibi yaprak eksplantları farklı büyüme 

düzenleyici uygulamalarında (BAP, KIN, NAA, IAA ve IBA) kültüre alınmıştır. 

Boraginaceae familyasının farklı cinslerinde köklerinde alkanin/şikonin bulunan türlerin 

yaprak eksplantları üzerinde yapılmış çalışmalarda BAP, NAA ve KIN, IBA içeren 

besin ortamlarında kallus gelişiminin ve naftakinon elde edildiği bildirilmiştir (Lattoo 

vd. 2005, Manjkhola vd. 2005, Mehrabani vd. 2005, Kumar vd. 2011). Ayrıca BAP, 

KIN, IAA içeren ortamlarda sürgün gelişiminin daha iyi olduğu bildirilmiştir (Pal ve 

Chaudhury 2010). KIN ve IAA içeren besin ortamında kallus oluşumu ve naftakinon 
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üretiminde etkili olduğu bildirilmiştir (Haghbeen vd. 2011). Çalışmamızda tercih edilen 

BAP, KIN, NAA, IAA ve IBA gibi büyüme düzenleyiciler sürgün, kallus oluşumunu ve 

naftakinon üretimini teşvik etmek amacıyla yapılan çalışmalar dikkate alınarak büyüme 

düzenleyici tipleri ve konsantrasyonları belirlenmiş ve modifiye edilerek kullanılmıştır. 

A. orientalis var. orientalis türünün in vitro fidelerden denemeye alınan yaprak 

eksplantlarının tüm ortamlarda kültüre aldıktan yaklaşık 15-20 gün arasında kallus 

oluşumu meydana gelmeye başlamış, ancak kalluslarda adventif sürgün oluşumu 

gözlemlenmemiştir. Ayrıca kök oluşumu meydana getiren ortamlarda ise 5-7 gün sonra 

kök oluşumları gözlenmeye başlanmıştır. Farklı BAP, KIN, IAA ve IBA 

kombinasyonları ve konsantrasyonlarının Alkanna orientalis var. orientalis yaprak 

eksplantlarından kallus oluşum oranı  (%) ve kök oluşum oranı (%) üzerine etkisine ait 

yapılan varyans analizi sonuçlarına göre, 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Faklı 

besin ortamlarının kallus oluşum oranı  (%) ve kök oluşum oranı (%) üzerine etkilerine 

ilişkin Duncan testi sonuçları çizelge 4.7’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.7 Alkanna orientalis var. orientalis türünün yaprak eksplantlarında farklı 

büyüme düzenleyici gruplarının kallus ve kök oluşumuna etkisi  

 

Büyüme düzenleyicileri (mg/l) Kallus oluşum 

oranı  (%) 

Kök oluşum 

oranı (%) BAP KIN NAA  IAA IBA 

0.25 0.5 - 1.0 - 100.0a 0.0b 

0.25 0.5 0.7 - - 100.0a 0.0b 

0.25 0.5 0.4 - - 48.7±0.66c 0.0b 

- - - - 2.0 87.3±1.33b 58.0±0.66a 
Aynı sütundaki küçük harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

Çizelge 4.7 incelendiğinde Alkanna orientalis var. orientalis türünün yaprak 

eksplantlarından tüm uygulamalarda kallus oluşumu meydana geldiği gözlenmektedir. 

Fakat en yüksek kallus oluşumu (%100) 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA 

(Şekil 4.31) ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.7 mg/L NAA  (Şekil 4.32) içeren 

ortamlardan elde edilmesine rağmen sadece 2.0 mg/L IBA içeren ortamdan da %87.3 

kallus oluşumu meydana geldiği, istatistiki olarak farklı grupta yer aldıkları 

gözlenmiştir. En düşük kallus oluşumu ise (% 48.7) 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.4 
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mg/L NAA içeren besin ortamından elde edildiği saptanmıştır. BAP, KIN ile NAA 

içeren ortamlarda NAA konsantrasyonu azaldığında kallus oluşum oranının da azaldığı 

fark edilmiştir. Meydana gelen kalluslarda adventif sürgün oluşumu gözlenmemiştir. 

Kök oluşumu ise sadece 2.0 mg/L IBA içeren ortamda (%58.0) meydana gelmiştir 

(Şekil 4.33). Yapraklardan sürgün oluşumu meydana gelmediği gibi kallus 

oluşumununda yavaş olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 2.0 mg/L IBA ortamında yaprak 

eksplantlarından kök ve kallus oluşumu gözlenmiştir. Köklerin kültürün 2 haftasından 

itibaren oluştuğu, köklerde kırmızımsı görünümler olduğu, kültürün ilerleyen 

aşamalarında koyu kahverengi ve sert yapıda olduğu saptanmıştır.  

 

 

Şekil 4.31 A. orientalis var. orientalis türünün yaprak eksplantlarının 0.25 mg/L BAP, 

0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren ortamda kültüre alınması (35 gün)  

 

 

Şekil 4.32 A. orientalis var. orientalis taksonunda yaprak eksplantlarının 0.25 mg/L 

BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.7 mg/L NAA içeren besin ortamında in vitro kültüre 

alınması (44 gün) 
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     a)         b) 

Şekil 4.33 A. orientalis var. orientalis taksonunda yaprak eksplantlarının 2.0 mg/l IBA 

içeren besin ortamında in vitro kültüre alınması: a) 30 gün sonraki görüntüsü 

ve b) kallus oluşumu (60 gün) 

Alkanna sieheana Rech. fil. türünün in vitro fidelerden denemeye alınan yaprak 

eksplantlarının tüm ortamlarda kültüre aldıktan yaklaşık 10-12 gün arasında kallus 

oluşumu meydana gelmeye başlamış, ancak kalluslarda adventif sürgün oluşumu 

gözlemlenmemiştir. Ayrıca yaprak eksplantlarından 5-7 gün sonra kök oluşumları 

gözlenmeye başlanmıştır. Farklı BAP, KIN, IAA ve IBA kombinasyonları ve 

konsantrasyonlarının A. sieheana Rech. fil. yaprak eksplantlarından  kallus oluşum 

oranı  (%) ve kök oluşum oranı (%) üzerine etkisine ait yapılan varyans analizi 

sonuçlarına göre, 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Faklı besin ortamlarının kallus 

oluşum oranı  (%) ve kök oluşum oranı (%) üzerine etkilerine ilişkin Duncan testi 

sonuçları çizelge 4.8’de verilmiştir. 

Çizelge 4.8 Alkanna sieheana Rech. fil. türünün yaprak eksplantlarında farklı büyüme 

düzenleyici gruplarının kallus ve kök oluşumuna etkisi  

 

 

 

 

Aynı sütundaki küçük harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

Büyüme düzenleyicileri 

(mg/l) 

Kallus oluşum 

oranı  (%) 

Kök oluşum 

oranı (%) BAP KIN NAA  IAA IBA 

0.25 0.5 - 1.0 - 100.0a 0.0b 
0.25 0.5 0.7 - - 100.0a 0.0b 
0.25 0.5 0.4 - - 100.0a 0.0b 

- - - - 2.0 60.0±3.46b 20.0±3.35a 
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Çizelge 4.8 incelendiğinde A. sieheana Rech. fil. türünün yaprak eksplantlarından kallus 

oluşumu istatistiki olarak iki ayrı grupta yer aldığı tespit edilmiştir. Kallus oluşumu 0.25 

mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA (Şekil 4.34) ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L 

KIN, 0.7 mg/L NAA (Şekil 4.35) ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.4 mg/L NAA 

içeren ortamlardan %100.0 elde edilmesine rağmen sadece 2.0 mg/L IBA içeren 

ortamdan da en düşük (%60.0) kallus oluşumu meydana geldiği gözlenmiştir. Fakat kök 

oluşumu ise sadece 2.0 mg/L IBA içeren ortamda (%20.0) meydana gelmiştir.  

Kök hücrelerinde sekonder metabolit bulunduran bitkilerde in vitro şartlarda kök 

oluşumu önem arz etmektedir. Çalışmamızda yer alan alkanin/şikonin ve türevleride 

doğada bulunan bitkinin köklerinde bulunmaktadır. Bundan dolayı in vitro çalışmalarda 

eksplantlardan alkanin elde etmek veya miktarını arttırmak amacıyla kallus ve kök elde 

edilmesi önemlidir. Yaprak gibi eksplantlardan kök ve kallus ediliyor olması sekonder 

metabolit üretiminde kök kültürü için önem arz ettiği düşünülmektedir. 

 

 

Şekil 4.34 A. sieheana Rech. fil. taksonunun yaprak eksplantlarının 0.25 mg/L BAP, 0.5 

mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren ortamda kültüre alınması (35 gün)  
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Şekil 4.35 A. sieheana Rech. fil. taksonunda yaprak eksplantlarının 0.25 mg/L BAP, 0.5 

mg/L KIN, 0.7 mg/L NAA içeren besin ortamında in vitro kültüre alınması 

(44 gün) 

 

Yaprak eksplanlarında her iki taksonda de 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L 

IAA ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.7 mg/L NAA içeren ortamlarda %100 kallus 

oluşumu gözlenmiştir. Elde ediler kallusların bölünme kabiliyetlerinin olduğu 

saptanmıştır. Kallus oluşumu için iki ortamda A. sieheana Rech. fil. ve A. orientalis var. 

orientalis taksonları için tercih edilebilirken, A. sieheana Rech. fil.  taksonu için 0.25 

mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.4 mg/L NAA ortamı da tercih edilebilir. Fakat yaprak 

eksplantlarından kök oluşumu için 2.0 mg/L IBA daha etkili olduğu ve A. orientalis var. 

orientalis taksonunun (%58.0) A. sieheana Rech. fil. taksonundan (%20.0) daha fazla 

kök oluşum oranına sahip olduğu gözlenmiştir.  

4.3.4 A. sieheana Rech. fil. ve A. orientalis var. orientalis türlerinin in vitro 

fidelerden elde edilen yaprak tabanı eksplantlarının kültüre alınması 

İn vitro denemede A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. türlerinden elde 

edilen sürgünlerden Şekil 3.12a’da gösterildiği gibi yaprak tabanı eksplantları farklı 

büyüme düzenleyici uygulamalarında (BAP, KIN, NAA, IAA ve IBA) kültüre 

alınmıştır. Boraginaceae familyasının farklı cinslerinde köklerinde alkanin/şikonin 

bulunan türlerinin yaprak eksplantları üzerinde yapılmış çalışmalarda BAP, NAA, KIN 

ve IBA içeren ortamlardan mikroçoğaltım, direk bitki rejenerasyonu ve şikonin üretimi 
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elde etmişlerdir. Ayrıca BAP, KIN, IAA içeren ortamlarda sürgün gelişiminin daha iyi 

olduğu bildirilmiştir (Pal ve Chaudhury 2010). KIN ve IAA içeren besin ortamında 

kallus oluşumu ve naftakinon üretiminde etkili olduğu bildirilmiştir (Haghbeen vd. 

2011). Çalışmamızda tercih edilen BAP, KIN, NAA, IAA ve IBA gibi büyüme 

düzenleyiciler sürgün, kallus oluşumunu ve alkanin üretimini teşvik etmek amacıyla 

yapılan çalışmalar dikkate alınarak büyüme düzenleyici tipleri ve konsantrasyonları 

belirlenmiş ve modifiye edilerek kullanılmıştır. 

A. orientalis var. orientalis türünün in vitro fidelerden denemeye alınan yaprak tabanı 

eksplantlarının tüm ortamlarda kültüre aldıktan yaklaşık 5-7 gün arasında kallus 

oluşumu meydana gelmeye başlamıştır. Sürgün oluşumu ise 12-15 günde 

gözlemlenmiştir. Ayrıca kök oluşumu meydana getiren ortamlarda ise 12-15 gün sonra 

kök oluşumları gözlenmeye başlanmıştır. Farklı BAP, KIN, IAA ve IBA 

kombinasyonları ve konsantrasyonlarının Alkanna orientalis var. orientalis yaprak 

tabanı eksplantlarından kök oluşum oranı (%) ve sürgün oluşturan eksplant oranı (%) 

üzerine etkisine ait yapılan varyans analizi sonuçlarına göre, 0.01 düzeyinde önemli 

bulunmuştur. Kallus oluşum oranına (%) ve eksplant başına sürgün sayısına (adet) ait 

yapılan varyans analizi sonucuna göre istatistiki bir önem gözlenmemiştir. Faklı besin 

ortamlarının kallus oluşum oranı  (%), sürgün oluşturan eksplant oranı (%),  kök oluşum 

oranı (%) ve eksplant başına sürgün sayısı (adet) üzerine etkilerine ilişkin Duncan testi 

sonuçları çizelge 4.9’de verilmiştir.  

Çizelge 4.9 Alkanna orientalis var. orientalis taksonunun yaprak tabanı eksplantlarında 

farklı büyüme düzenleyici gruplarının kallus, sürgün ve kök oluşumuna 

etkisi  

Büyüme Düzenleyicileri (mg/L) Kallus 

oluşum 

oranı (%) 

Sürgün 

oluşum 

oranı  (%) 

Eksplant 

başına sürgün 

sayısı (adet) 

Kök oluşum 

oranı (%) BAP KIN NAA IAA IBA 

0.25 0.5 - 1.0 - 95.0±5.36 8.3±1.66c 1.1±0.09 0.0c 

0.25 0.5 0.7 - - 100.0 40.0±1.73a 1.1±0.08 0.0c 

0.25 - 0.2 - - 96.6±5.99 21.7±1.00b 1.0±1.0 0.0c 

- - - 1.0 - 100.0 50.0±3.46a 1.2±0.14 71.6±1.00a 

- - - - 2.0 100.0 50.0±3.46a 1.1±0.09 63.3±2.00b 

Aynı sütundaki küçük harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 
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A. orientalis var. orientalis besin ortamlarında kallus oluşum üzerine istatistiki bir fark 

gözlenmediği en yüksek (%100)  0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.7 mg/L NAA (Şekil 

4.36) ve 1.0 mg/L IAA (Şekil 4.37) ve 2.0 mg/L IBA (Şekil 4.38) içeren ortamlarda 

gözlenirken, en düşük (%95.0)  0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA (Şekil 

4.39) içeren besin ortamında meydana geldiği tespit edilmiştir. Eksplant başına sürgün 

oluşum oranı ise en yüksek (%50.0) 1.0 mg/L IAA ve 2.0 mg/L IBA, en düşük (%8.3) 

0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren ortamından elde edildiği 

saptanmış, istatistiki olarak 3 ayrı grupta yer almıştır. Kök oluşturan eksplant oranı ise 

(%71.6) 1.0 mg/L IAA ve (%63.3) 2.0 mg/L IBA içeren ortamlardan elde edilmiş, 

istatistiki olarak ayrı grupta yer almıştır. Diğer ortamlarda kök oluşumu gözlenmemiştir. 

Eksplant başına en yüksek sürgün sayısı 1.2 adet ile 1.0 mg/L IAA, en düşük 1.0 adet 

ile 0.25 mg/L BAP, 0.2 mg/L NAA içeren ortamdan elde edilmiştir.  

 

 

Şekil 4.36 A. orientalis var. orientalis taksonunda yaprak tabanı eksplantlarının 0.25 

mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.7 mg/l NAA içeren besin ortamında in vitro 

kültüre alınması (30 gün) 
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Şekil 4.37 A. orientalis var. orientalis taksonunda yaprak tabanı eksplantlarının 1.0 mg/l 

IAA içeren besin ortamında in vitro kültüre alınması (30 gün) 

 

Şekil 4.38 A. orientalis var. orientalis taksonunda yaprak tabanı eksplantlarının 2.0 mg/l 

IBA içeren besin ortamında in vitro kültüre alınması (30 gün) 
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Şekil 4.39 A. orientalis var. orientalis taksonunda yaprak tabanı eksplantlarının 0.25 

mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren besin ortamında in vitro 

kültüre alınması (60 gün) 

A. sieheana Rech. fil. taksonunun in vitro fidelerden denemeye alınan yaprak tabanı 

eksplantlarının tüm ortamlarda kültüre aldıktan yaklaşık 2. haftasında kallus oluşumu 

meydana gelmeye başlamıştır. Sürgün oluşumu ise 2-3 haftasında gözlenmiştir. Ayrıca 

kök oluşumu meydana getiren ortamlarda ise 3-4 haftasında sonra kök oluşumları 

gözlenmeye başlanmıştır. Farklı BAP, KIN, IAA ve IBA kombinasyonları ve 

konsantrasyonlarının A. sieheana Rech. fil. yaprak tabanı eksplantlarından kök oluşum 

oranı (%), sürgün oluşturan eksplant oranı (%), kallus oluşum oranına (%) ve eksplant 

başına sürgün sayısına (adet) ait yapılan varyans analizi sonucuna göre 0.01 düzeyinde 

önemli bulunmuş, Duncan testi sonuçları çizelge 4.10’da verilmiştir. 

Çizelge 4.10 Alkanna sieheana Rech. fil. türünün yaprak tabanı eksplantlarında farklı 

büyüme düzenleyici gruplarının kallus, sürgün ve kök oluşumuna etkisi 

Büyüme Düzenleyicileri (mg/L) Kallus 

oluşum 

oranı (%) 

Sürgün 

oluşum oranı  

(%) 

Eksplant 

başına sürgün 

sayısı (adet) 

Kök 

oluşum 

oranı (%) 
BAP KIN NAA IAA IBA 

0.25 0.5 - 1.0 - 100.0a 15.0±2.60b 1.0±0.0a 0.0b 

0.25 0.5 0.7 - - 100.0a 20.0±0.0ab 1.2±0.12a 0.0b 

0.25 - 0.2 - - 86.6±1.66b 21.7±1.00ab 1.0±0.0a 0.0b 

- - - 1.0 - 100.0a 30.0±1.73a 1.2±0.09a 23.3±2.0a 

- - - - 2.0 100.0a 0.0c 0.0b 0.0b 

Aynı sütundaki küçük harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 
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Çizelge 4.10 incelendiğinde A. sieheana Rech. fil. taksonunun yaprak tabanı 

ekplantlarından kallus oluşum oranı en yüksek %100 ile 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L 

KIN, 1.0 mg/L IAA (Şekil 4.40),  0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.7 mg/L NAA 

(Şekil 4.41) ve 1.0 mg/L IAA (Şekil 4.42) ve 2.0 mg/L IBA (Şekil 4.43) içeren 

ortamlarda gözlenirken, en düşük %86.6 ile 0.25 mg/L BAP, 0.2 mg/L NAA içeren 

besin ortamında meydana geldiği tespit edilmiş, istatistiki olarak 2 farklı grupta yer 

almıştır.  

 

Şekil 4.40 A. sieheana Rech. fil. taksonunda yaprak tabanı eksplantlarının ile 0.25 mg/L 

BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren besin ortamında in vitro kültüre 

alınması (35 gün) 

 

 

Şekil 4.41 A. sieheana Rech. fil. taksonunda yaprak tabanı eksplantlarının şartlarda 0.25 

mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.7 mg/L NAA içeren besin ortamında in vitro 

kültüre alınması (30 gün) 
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Şekil 4.42 A. sieheana Rech. fil.taksonunda yaprak tabanı eksplantlarının 1.0 mg/l IAA 

içeren besin ortamında in vitro kültüre alınması (30 gün) 

 

 

Şekil 4.43 A. sieheana Rech. fil. taksonunda yaprak tabanı eksplantlarının 2.0 mg/l IBA 

içeren besin ortamında in vitro kültüre alınması (30 gün) 

Eksplant başına sürgün oluşum oranı ise en yüksek (%30.0) 1.0 mg/L IAA, en düşük ise 

(%0.0.) 2.0 mg/L IBA içeren ortamdan elde edilmiştir. eksplant başına sürgün sayısı ise 

en yüksek 1.2 adet ile 1.0 mg/L IAA ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.7 mg/L NAA 

içeren ortamlarda meydana gelmiştir. Kök oluşumu ise sadece (%23.3) 1.0 mg/L IAA 

içeren ortamda gözlenmiştir. 

A. sieheana Rech. fil. taksonunun yaprak tabanı eksplantlarından kallus, sürgün ve kök 

oluşumu 1.0 mg/L IAA ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.7 mg/L NAA içeren 

ortamların etkili olduğu gözlenmiştir. A. orientalis var. orientalis taksonunda ise 1.0 

mg/L IAA ve 2.0 mg/L IBA içeren ortamların etkili olduğu olduğu gözlenmiştir. Her iki 

takson için 1.0 mg/L IAA içeren ortamında etkili tespit edilmiştir. Stres uygulama 
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yöntemi ile sekonder metabolit üretimi için kullanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca 

çalışmamız aşamasında A. orientalis var. orientalis taksonunun yaprak tabanı 

eksplantının 1.0 mg/L IAA içeren ortamda kültüre alındıktan kallus üzerinden meydana 

gelen kökler kültürden 30 gün sonra karanlık şartlarda alt kültüre alınmıştır (Şekil 4.44). 

Karanlık şartlarda 30 gün bekletilen köklerin hem uzadıkları hem de kırmızı renk 

görünümünün arttığı gözlenmiştir. Bu kök örneklerinin ekstraklarından alkanin 

miktarları incelenmiştir. 

 

 

Şekil 4.44 A. orientalis var. orientalis taksonunda yaprak tabanı eksplantlarının 1.0 mg/l 

IAA içeren besin ortamında kallus hücrelerinden meydana gelen köklerin 

karanlık ortamda bekletilmesi sonrası kırmızı görünümlü kök oluşumu 

4.3.5 Kök eksplantlarının in vitro kültüre alınması 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının tohum kabukları 

çıkartılarak in vitro şartlarda kültüre alınmıştır. İn vitro şartlarda 0.25 mg/l BAP, 0.5 

mg/l KIN, 1.0 mg/l IAA içeren ortamdan elde edilen zigotik kökler eksplant kaynağı 

olarak kullanılmıştır. A. sieheana Rech. fil. taksonunun kök eksplantlarının 0.25 mg/l 

BAP, 0.5 mg/l KIN, 1.0 mg/l IAA ve 0.25 mg/l BAP, 0.5 mg/l KIN, 0.2 mg/l NAA ve  
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0.25 mg/l BAP, 1.0 mg/l IAA ve 0.5 mg/l KIN, 1.0 mg/l IAA içeren ortamlarda kültüre 

alınan kök eksplantlarının kallus oluşturma kabiliyetlerinin yüksek, fakat çok yavaş 

olduğu gözlenmiştir (Şekil 4.45). Aynı şekilde A. orientalis var. orientalis taksonunun 

kök eksplantlarının 0.25 mg/l BAP, 0.5 mg/l KIN, 1.0 mg/l IAA içeren ortamda kültüre 

alınan kök eksplantlarının kallus oluşturma kabiliyetlerinin yüksek, fakat çok yavaş 

olduğu gözlenmiştir (Şekil 4.46). 

 

Şekil 4.45 A. sieheana Rech. fil. kök eksplantlarının E: 0.25 mg/l BAP, 0.5 mg/l KIN, 

1.0 mg/l IAA; EA: 0.25 mg/l BAP, 0.5 mg/l KIN, 0.2 mg/l NAA; E1: 0.25 

mg/l BAP, 1.0 mg/l IAA; E2: 0.5 mg/l KIN, 1.0 mg/l IAA içeren ortamlarda 

in vitro karanlık şartlarda kültüre alınmasından 65 gün sonraki görüntüsü 
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Şekil 4.46 A. orientalis var. orientalis taksonunun kök eksplantlarının 0.25 mg/l BAP, 

0.5 mg/l KIN, 1.0 mg/l IAA içeren ortamda in vitro karanlık şartlarda 

kültüre alındıktan 49 gün sonraki görüntüsü 

 

4.3.6 A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının in vitro 

şartlarda sürgün eksplantlarından elde edilen sürgün sayısı (adet/bitki) ve 

sürgün boyu  

 

A. sieheana Rech. fil. ve A. orientalis var. orientalis taksonlarının olgunlaşmış 

tohumlarının tohum kabukları çıkartılmış in vitro şartlarda kültüre alınmıştır. Elde 

edilen sürgünler KIN (0.5 mg/L), BAP (0.25 mg/L), IAA (1.0 mg/L) uygulamada alt 

kültüre alınmıştır. Bu ortamdan elde edilen sürgünlerden elde edilen sürgünler eksplant 

olarak kullanılmıştır (Şekil 4.47). Sürgünlerden kök gelişimi ve gürgün büyümesini 

teşvik etmek amaçlı olarak BAP, KIN, IAA ve IBA içeren büyüme düzenleyicileri ve 

kombinasyonları tercih edilmiştir. Boraginaceae familyasının farklı cinslerinde 

köklerinde alkanin/şikonin bulunan türlerde yapılmış çalışmalarda BAP ve IAA içeren 

besin ortamlarında kallus gelişiminin ve alkanin/şikonin miktarının arttığını 

bildirmişlerdir (Yang vd. 1999, Chung vd. 2006, Zare vd. 2010). Ayrıca BAP, KIN, 

IAA içeren ortamlarda sürgün gelişiminin daha iyi olduğu bildirilmiştir (Pal ve 
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Chaudhury 2010). KIN ve IAA içeren besin ortamında kallus oluşumu ve naftakinon 

üretiminde etkili olduğu bildirilmiştir (Haghbeen vd. 2011). Çalışmamızda tercih edilen 

BAP, KIN, IAA ile IAA gibi büyüme düzenleyiciler sürgün ve kök oluşumunu teşvik 

etmek amacıyla yapılan çalışmalar dikkate alınarak büyüme düzenleyici tipleri ve 

konsantrasyonları belirlenmiş ve modifiye edilerek kullanılmıştır.  

İn vitro kültüre alınan sürgün eksplantlarının 3-4 yaprak olmasına ve 30 günlük 

sürgünlerden alınmasına dikkat edilmiş, 30 gün sonra sürgün boyu ve sürgün sayıları 

alınmış ve varyans analizine tabi tutulmuş, Duncan sonuçları çizelge 4.11’de verilmiştir. 

 

    

a)            b) 

Şekil 4.47 Alkanna taksonlarının sürgünlerinden elde edilen sürgün eksplantları 

 a. 30 günlük sürgün b. sürgün eksplantları  

 

Çizelge 4.11 A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının farklı 

büyüme düzenleyici uygulamalarının in vitro şartlarda sürgün sayısı 

(adet/bitki) ve sürgün boyuna (cm) etkisi 

 

Büyüme Düzenleyicileri 

(mg/L) 

A. orientalis var. 

orientalis 
A. sieheana Rech. fil. 

KIN BAP IBA IAA 

Sürgün 

sayısı 

(adet) 

Sürgün 

boyu (cm) 

Sürgün 

sayısı 

(adet) 

Sürgün 

boyu (cm) 

0.5 0.25 - 1.0 6.53±0.82 5.37±0.06a 4.67±0.53 4.97±0.12a 

0.5 0.25 1.0 - 4.50±0.17 4.10±0.11b 5.57±0.12 5.37±0.06a 

- - 2.0 - 5.20±0.23 5.00±0.34a 4.67±0.14 4.40±0.09b 
Aynı sütundaki küçük harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 
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Çizelge 4.11 incelendiğinde A. orientalis var. orientalis taksonunda 0.25 mg/L BAP, 0.5 

mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA uygulamasında 6.53 adet/bitki sürgün sayısı gözlenirken, 

5.37 cm sürgün boyu meydana gelmiştir (Şekil 4.48.a). A. sieheana Rech. fil. 

taksonunda ise 4.67 adet/bitki sürgün sayısı ve 4.97 cm sürgün boyu oluşumu 

gözlenmiştir (Şekil 4.48.b). 

 

   

a)           b) 

Şekil 4.48 İn vitro şartlarda 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA besin 

ortamında kültüre alınan sürgünleri: a. A. orientalis var. orientalis , b. A. 

sieheana Rech. fil. taksonlarının 30 gün sonraki görüntüsü 

 

A. orientalis var. orientalis taksonunun 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IBA 

içeren uygulamasında 4.50 adet/bitki sürgün sayısı gözlenirken 4.10 cm sürgün boyu 

meydana gelmiştir. A. sieheana Rech. fil. taksonunda 5.57 adet/bitki sürgün sayısı ve 

5.37 cm sürgün boyu oluşumu gözlenmiştir (Şekil 4.49). 

 

Şekil 4.49 A. sieheana Rech. fil. taksonunun in vitro şartlarda 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L 

KIN, 1.0 mg/L IBA besin ortamında kültüre alınan sürgünlerin 60 gün 

sonraki görüntüsü 



98 

 

A. orientalis var. orientalis taksonunun 2.0 mg/L IBA içeren ortamda 5.20 adet/bitki 

sürgün sayısı gözlenirken, 5.00 cm sürgün boyu meydana gelmiştir (Şekil 4.50a). A. 

sieheana Rech. fil. taksonunda ise 4.67 adet/bitki sürgün sayısı ve 4.40 cm sürgün boyu 

oluşumu gözlenmiştir (Şekil 4.50b). A. orientalis var. orientalis taksonunun 2.0 mg/L 

IBA içeren ortamdan elde edilen köklerden ekstrakt elde edilmiş, antioksidan ve alkanin 

miktarları incelenmiştir (Şekil 4.50a). 

 

   

a)           b) 

Şekil 4.50 İn vitro şartlarda 2.0 mg/L IBA içeren ortamda kültüre alınan sürgünlerin a) 

A. orientalis var. orientalis ve b) A. sieheana Rech. fil. taksonlarının 30 gün 

sonraki görüntüsü 

4.4 Antioksidan Çalışmaları 

4.4.1 Ekstraksiyon Verimi 

A. orientalis var. orientalis ve A.sieheana Rech. fil. taksonlarının ekstraksiyonu için 

çözücü olarak metanol kullanılmıştır. Ekstrakt verimleri 5 g kurutulmuş bitki 

örneğinden elde edilen ekstrakt miktarları mg olarak ifade edilmiştir.  

A. orientalis var. orientalis ve A.sieheana Rech. fil. en yüksek ektraksiyon her iki 

taksonda da bitki gövdesi kısmından elde edilen ekstrakta (sırasıyla 457.6 mg,  280.1 

mg) gözlenmiştir. En düşük ekstrakt verimi ise yine her iki taksonda da 0.25 mg/l BAP, 

0.5 mg/l KIN, 1.0 mg/l IBA içeren ortamda sürgün eksplantlarından elde edilen sürgün 

ekstraktlarından (sırasıyla 56.3 mg, 81.8 mg) tespit edilmiştir (Çizelge 4.12 - 4.13). 
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Çizelge 4.12 A. orientalis var. orientalis türüne ait örneklerin ekstraksiyonu (mg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 4.13 A.sieheana Rech. fil. türüne ait örneklerin ekstraksiyonu (mg) 

No Eksplant  

Büyüme düzenleyiciler (mg/L) 
Ekstrakt 

elde edilen 

kısım 

Elde edilen 

Ekstrakt 

miktarı 

(mg) 

Elde edilen 

ekstrakt 

yüzdesi 

(%) 
BAP KIN NAA IAA IBA 

1 
Yaprak 

tabanı 
0.25 0.5 0.7 - - Kallus 111.2 2.2 

2 
Yaprak 

tabanı 
0.25 0.5 - 1.0 - Kallus 84.5 1.7 

3 
Yaprak 

tabanı 
- - - - 2.0 Kallus 133.3 2.7 

4 
Yaprak 

tabanı 
- - - 1.0 - Kallus 159.7 2.9 

5 Sürgün 0.25 0.5  1.0 - Sürgün 112.6 2.2 

6 Sürgün 0.25 0.5 - - 1.0 Sürgün 81.8 1.6 

7 Sürgün - - - - 2.0 Tam bitki 194.6 3.7 

8 
Yaprak 

tabanı 
- - - 1.0 - Kök - - 

9 Sürgün - - - - 2.0 Kök - - 

10 İn vivo ortamdaki 
Herba 

kısımları 
280.1 5.5 

11 İn vivo ortamdaki 
Kök 

kısımları 
258.3 5.3 

*
- örnek yok 

 

No 

 

 

Eksplant  

Büyüme düzenleyiciler (mg/L) 

Ekstrakt 

elde edilen 

kısım 

Elde 

edilen 

Ekstrakt 

miktarı 

(mg) 

Elde 

edilen 

ekstrakt 

yüzdesi 

(%) 

BAP KIN NAA IAA IBA 

1 
Yaprak 

tabanı 
0.25 0.5 0.7 - - Kallus 146.5 3.0 

2 
Yaprak 

tabanı 
0.25 0.5 - 1.0 - Kallus 110.1 2.4 

3 
Yaprak 

tabanı 
- - - - 2.0 Kallus 94.1 1.9 

4 
Yaprak 

tabanı 

- - - 
1.0 - Kallus 133.1 2.3 

5 Sürgün 0.25 0.5 - 1.0 - Sürgün 142.4 2.8 

6 Sürgün 0.25 0.5 - - 1.0 Sürgün 56.3 1.1 

7 Sürgün - - - - 2.0 Tam Bitki 128.8 2.6 

8 
Yaprak 

tabanı 

- - - 
1.0 - Kök 163.3 3.3 

9 Sürgün - - - - 2.0 Kök 176.0 3.5 

10 İn vivo ortamdaki 
Herba 

kısımları 
457.6 9.3 

11 İn vivo ortamdaki 
Kök 

kısımları 
177.7 3.7 
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4.4.2 Ekstraktların ASTM değerleri 

Ekstraktların ASTM değerleri 2 mg/ml konsantrasyondaki ektraklarda incelenmiştir. En 

yüksek okuma değeri 6.3 ile A. sieheana Rech. fil. taksonunun kök ekstraktından elde 

edilmiştir. İkinci sırada en yüksek ASTM değeri 3.2 ile A. orientalis var. orientalis 

taksonunun 1.0 mg/L IAA içeren ortamda yaprak tabanı eksplantının kallus 

hücrelerinden çıkmış kök hücrelerinden elde edilnmiştir (Çizelge 4.14). Kırmızı renk 

okuması ise sadece A. sieheana Rech. fil. taksonunun kök ekstraktlarında olduğu tespit 

edilmişlerdir. Diğer ekstrakların okumalarında sarı ve yeşil tonlarında renk okuması 

meydana gelmiştir. 

Çizelge 4.14 A. orientalis var. orientalis ve A.sieheana Rech. fil.’e ait örnek 

ekstraktlarının ASTM değerleri 

 

No Eksplant 

Büyüme düzenleyiciler (mg/L) Ekstrakt 

elde edilen 

kısım 

A.O A.S 
BAP KIN NAA IAA IBA 

1 
Yaprak 

Tabanı 
0.25 0.5 0.7 - - Kallus 0.5 0.4 

2 
Yaprak 

Tabanı 
0.25 0.5 - 1.0 - Kallus 0.9 1.6 

3 
Yaprak 

Tabanı 
- - - - 2.0 Kallus 0.9 0.9 

4 
Yaprak 

Tabanı 
- - - 1.0 - Kallus 0.4 1.1 

5 Sürgün 0.25 0.5 - 1.0 - Sürgün 1.5 1.5 

6 Sürgün 0.25 0.5 - - 1.0 Sürgün nd 1.7 

7 Sürgün - - - - 2.0 Tam Bitki 1.2 1.1 

8 
Yaprak 

Tabanı 
- - - 1.0 - Kök 3.2 - 

9 Sürgün - - - - 2.0 Kök nd - 

10 İn vivo Ortamdaki 
Herba 

Kısımları 
1.6 1.6 

11 İn vivo Ortamdaki 
Kök 

Kısımları 
0.6 6.3 

*
 A.O: A. orientalis var. orientalis, A.S: A.sieheana Rech. fil. 

* 
nd, belirlenemedi 

*
- örnek yok 
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4.4.3 DPPH radikal süpürücü aktivitesinin belirlenmesi 

Radikaller eşlenmemiş elektronlara sahip olan atom ya da moleküllerdir. Eşlenmemiş 

elektronlarını eşleştirme eğilimindedirler. Bu nedenle ortamda bulunan atom yada 

moleküllerden elektron kopararak yapılarında bozulmalara sebep olabilirler. 

Antioksidan maddeler bu elektronları eşleyerek zararsız hale gelmelerini sağlarlar. 

DPPH radikali 517 nm’de maksimum absorbans vermektedir. Radikalin 

etkisizleştirilmesiyle absorbans değeri de doğru orantılı olarak azalmaktadır. 

DPPH radikalinin farklı konsantrasyonlarda hazırlanmış bitki ekstraktlarının (Çizelge 

4.15) % inhibisyon değerleri çizelge 4.16 - 4.17’de gösterildiği gibi hesaplanmıştır. 

Standart antioksidanlar olarak bilinen askorbik asit (Şekil 4.51) ve bütillenmiş 

hidroksitoluen (BHT) (Şekil 4.52) standart grafik eğrileri verilmiştir. 

 

Şekil 4.51 Askorbik asit standart grafik eğrisi 

 

y = 0,6678x - 0,1 
R² = 0,9916 
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Şekil 4.52 BHT standart grafik eğrisi 

 

Çizelge 4.16 incelendiğinde 2 mg/ml stoktan hazırlanan konsantrasyonların 250 µg/ml 

uygulamaları kıyaslandığında A. orientalis var. orientalis türünün kök ekstraktlarının % 

inhibisyon değerinin yüksek (%45.0) olmasına rağmen gövde ekstraktlarının düşük 

(%6.7) olduğu saptanmıştır. Buna ilaveten in vitro şartlarda de 0.25 mg/l BAP, 0.5 mg/l 

KIN, 1.0 mg/l IBA ve 0.25 mg/l BAP, 0.5 mg/l KIN, 1.0 mg/l IAA içeren ortamlarda 

sürgün eksplantlarından elde edilen sürgün ekstraktlarının da % inhibisyon değerlerinin 

yüksek olduğu gözlenmiştir (sırasıyla %18.9, %11.1). Ayrıca 0.25 mg/l BAP, 0.5 mg/l 

KIN, 1.0 mg/l IAA içeren ortamın yaprak tabanı eksplantından elde edilen kallus 

ekstarklarının % inhibisyon değerinin (%5.0), aynı ortamdan elde edilen sürgün 

ekstraktlarından (%11.1) oldukça düşük % inhibisyon değerine sahip olduğu 

kaydedilmiştir. İn vitro şartlarda 0.25 mg/l BAP, 0.5 mg/l KIN, 1.0 mg/l IBA içeren 

ortamdan elde edilen sürgün ektraklarınından (%18.9) sonra en yüksek değer 1.0 mg/l 

IAA uygulamasının yaprak tabanı eksplantından elde edilen kallus ekstraktlarında 

(%16.2) gözlenmiştir. 
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Çizelge 4.15 A. orientalis var. orientalis ve A.sieheana Rech. fil.’e ait DPPH aktivitesi 

belirlenen ekstrakt örnekleri 

No Eksplant 
Büyüme düzenleyiciler (mg/L) Ekstrakt elde 

edilen kısım BAP KIN NAA IAA IBA 

1 
Yaprak 

tabanı 
0.25 0.5 0.7 - - Kallus 

2 
Yaprak 

tabanı 
0.25 0.5 - 1.0 - Kallus 

3 
Yaprak 

tabanı 
- - - - 2.0 Kallus 

4 
Yaprak 

tabanı 
- - - 1.0 - Kallus 

5 Sürgün 0.25 0.5 - 1.0 - Sürgün 

6 Sürgün 0.25 0.5 - - 1.0 Sürgün 

7 Sürgün - - - - 2.0 Tam Bitki 

8 
Yaprak 

tabanı 
- - - 1.0 - Kök 

9 Sürgün - - - - 2.0 Kök 

10 İn vivo ortamdaki 
Herba 

kısımları 

11 İn vivo ortamdaki 
Kök 

kısımları 

 

Çizelge 4.16 A. orientalis var. orientalis’e ait farklı konsantrasyonlardaki ekstraktların 

DPPH süpürme aktivitesinin % inhibisyon değerleri 

 
Örnek/Konsantrasyonlar 

(µg/ml) 250 500 750 1000 1500 2000 

1 2.7 4.6 5.5 7.0 9.5 12.0 

2 5.0 9.7 13.6 17.7 26.6 33.4 

3 7.4 13.7 20.7 28.1 40.7 53.2 

4 16.2 35.9 46.2 59.1 84.9 87.8 

5 11.1 19.8 30.4 38.9 52.0 66.4 

6 18.9 36.5 46.7 59.5 84.5 84.8 

7 8.3 13.3 20.1 26.7 38.3 49.5 

8 12.4 23.6 34.6 43.6 61.2 75.0 

9 5.8 9.4 14.3 17.3 25.2 32.7 

10 6.7 13.5 20.0 27.6 39.0 51.5 

11 45.0 58.3 74.3 86.3 86.6 86.2 

 

Çizelge 4.17 incelendiğinde 2 mg/ml stoktan hazırlanan konsantrasyonların 250 µg/ml 

uygulamasında A. sieheana Rech. fil. taksonunda en yüksek DPPH aktivitesinin % 

inhibisyon değerinin gövde ekstraktlarından (%21.5), sonra sırası ile 0.25 mg/l BAP, 0.5 
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mg/l KIN, 1.0 mg/l IBA (%15.5) ve 0.25 mg/l BAP, 0.5 mg/l KIN, 1.0 mg/l IAA  

(%17.0) içeren ortamda elde edilen sürgün ektraklarında bulunmuştur. Hatta in vivo 

ortamdan elde edilen kök ekstraktlarının (%14.2) sergilemiş olduğu DPPH aktivitesinden 

daha fazla olduğu kaydedilmiştir. 

 

Çizelge 4.17 A. sieheana Rech. fil.’e ait farklı konsantrasyonlardaki eksrakların DPPH 

süpürme aktivitesinin % inhibisyon değerleri 

 
Örnek/Konsantrasyonlar 

(µg/ml) 250 500 750 1000 1500 2000 

1 4.4 6.8 10.3 13.2 20.3 26.0 

2 10.8 26.2 39.8 57.4 78.9 85.5 

3 4.5 10.5 13.8 17.1 27.1 35.4 

4 2.3 3.7 5.0 6.4 8.9 11.6 

5 17.0 33.0 43.0 54.6 77.6 78.8 

6 15.5 27.9 37.5 52.4 78.3 79.8 

7 4.4 7.7 10.7 14.2 19.9 25.4 

10 21.5 38.3 57.4 81.9 86.2 85.6 

11 14.2 30.2 39.8 51.8 75.1 76.1 

 

A. orientalis var. orientalis taksonunun en yüksek DPPH aktivitesinin in vivo kök 

ekstraklarında meydana gelirken (%45.0), A. sieheana Rech. fil. türünde ise en yüksek 

DPPH aktivitesinin in vivo bitki gövde (herba) kısmından (%21.5) elde edildiği 

gözlenmiştir. Ayrıca her iki taksonda da in vitro 25 mg/l BAP, 0.5 mg/l KIN, 1.0 mg/l 

IBA ve 0.25 mg/l BAP, 0.5 mg/l KIN, 1.0 mg/l IAA içeren ortamda elde edilen sürgün 

ekstraklarından da yüksek oranda DPPH aktivitesi elde edildiği gözlenmiştir. 

4.4.4 Toplam flavonoid içeriğin belirlenmesi 

Bitki ekstraktlarında, flavonoid madde miktarı bilinen bir flavonoid olan kuersetin 

standart grafiği kullanılarak, kuersetin eşdeğeri olarak belirlenmiştir. Kuersetin standart 

grafiği şekil 4.53’de gösterilmiştir. Bitki örneğinin 100 μg/ml konsantrasyonu ile 

çalışılmıştır.  
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Şekil 4.53 Kuersetin standardının grafik eğrisi 

Çizelge 4.18 incelendiğinde toplam flavonoid değerlerinin A. orientalis var. orientalis 

taksonuna ait örneklerde 9.07-138.44 mg GAE/g ekstrakt arasında değişirken, A. 

sieheana Rech. fil. taksonunda ise 2.32-139.89 mg GAE/g ekstrakt arasında değiştiği 

gözlenmiştir. 

Çizelge 4.18 A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının gövde, 

kök ve doku kültürü örneklerinin toplam flavonoid değerleri (mg QE/g 

ekstrakt) 

No Eksplant 

Büyüme düzenleyiciler (mg/L) Ekstrakt 

elde edilen 

kısım 

A.O A.S 
BAP KIN NAA IAA IBA 

1 
Yaprak 

tabanı 
0.25 0.5 0.7 - - Kallus 91.41 3.04 

2 
Yaprak 

tabanı 
0.25 0.5 - 1.0 - Kallus 11.00 108.86 

3 
Yaprak 

tabanı 
- - - - 2.0 Kallus 20.37 54.45 

4 
Yaprak 

tabanı 
- - - 1.0 - Kallus 56.77 5.10 

5 Sürgün 0.25 0.5  1.0 - Sürgün 138.44 2.32 

6 Sürgün 0.25 0.5 - - 1.0 Sürgün 95.62 139.89 

7 Sürgün - - - - 2.0 Tam bitki 9.07 7.38 

8 
Yaprak 

tabanı 
- - - 1.0 - Kök 14.44 - 

9 Sürgün - - - - 2.0 Kök nd - 

10 İn vivo ortamdaki 
Herba 

kısımları 
67.31 10.22 

11 İn vivo ortamdaki 
Kök 

kısımları 
22.07 11.44 

* 
Değerler dört paralel ölçümün ortalamasıdır  

* 
nd, belirlenemedi 

*-örnek yok
 

y = 0,0055x + 0,0063 
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Her iki taksonun in vitro uygulamalarından elde edilen örneklerinde bazılarında in vivo 

ortamdaki örneklerin flavonoid değerleri, in vivo kök ve gövde kısımlarından daha 

yüksek bulunmuştur. 

4.4.5 Toplam fenolik içeriğin belirlenmesi 

Bitkilerin toplam fenolik içeriğinin belirlenmesinde en çok kullanılan metot Folin 

yöntemidir. Bu yöntemde bitkilerin fenolik içeriği standart bir fenolik madde 

kullanılarak ona eş değer olarak verilir. Çünkü bitkilerde oldukça fazla sayıda fenolik 

madde bulunduğu için her birini tek tek hesaplamak imkansızdır. Bu nedenle bitkilerin 

fenolik madde içeriği standart bir fenolik madde kullanılarak hesaplanır. Bu metotta 

gallik asit standart fenolik madde olarak kullanılmıştır. Bitki örneklerinin 0.1 mg/ml ile 

çalışılmış ve fenolik madde miktarı fenolik bir madde olan gallik asit standart grafiği 

(Şekil 4.54) kullanılarak çizelge 4.19’da belirtildiği gibi gallik asit eşdeğeri olarak 

belirlenmiştir.  

 

Şekil 4.54 Gallik asit standart grafik eğrisi 

Çizelge 4.19 incelendiğinde toplam fenolik değerlerinin A. orientalis var. orientalis 

taksonuna ait örneklerde 5.08-172.80 mg GAE/g ekstrakt arasında, A. sieheana Rech. 

fil. taksonunda ise 5.11-122.99 mg GAE/g ekstrakt arasında değiştiği gözlenmiştir. 
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Toplam fenolik değerleri, toplam flavonoid değerlerinin aksine her iki taksonun in vivo 

ortamdaki bitki A. orientalis var. orientalis taksonunun kök (172.80 mg GAE/g 

ekstrakt) ve A. sieheana Rech. fil.  taksonunun gövde (122.99 mg GAE/g ekstrakt) 

örneklerinde,  in vitro uygulamalarından elde edilen örneklerden daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir.  

Çizelge 4.19 A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının 

kurutulmuş gövde, kök ve doku kültür örneklerinin toplam fenolik 

değerleri (mg GAE/g ekstrakt) 

No Eksplant 

Büyüme düzenleyiciler (mg/L) Ekstrakt 

elde edilen 

kısım 

A.O A.S 
BAP KIN NAA IAA IBA 

1 
Yaprak 

Tabanı 
0.25 0.5 0.7 - - Kallus 5.08 15.25 

2 
Yaprak 

Tabanı 
0.25 0.5 - 1.0 - Kallus 34.36 81.19 

3 
Yaprak 

Tabanı 
- - - - 2.0 Kallus 37.99 24.70 

4 
Yaprak 

Tabanı 
- - - 1.0 - Kallus 121.01 5.11 

5 Sürgün 0.25 0.5  1.0 - Sürgün 75.32 109.61 

6 Sürgün 0.25 0.5 - - 1.0 Sürgün 123.58 110.56 

7 Sürgün - - - - 2.0 Tam Bitki 49.15 20.65 

8 
Yaprak 

Tabanı 
- - - 1.0 - Kök 86.35 - 

9 Sürgün - - - - 2.0 Kök 37.30 - 

10 İn vivo Ortamdaki Herba Kısımları 102.66 122.99 

11 İn vivo Ortamdaki Kök Kısımları 172.80 93.48 

* 
Değerler dört paralel ölçümün ortalamasıdır 

* 
nd, belirlenemedi 

*- örnek yok 
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4.5 GC/MS Çalışması 

4.5.1 Uçucu yağ oranı 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının su distilasyonu 

sonucunda uçucu yağ oranları % 0.005 olarak hesaplanmıştır. Uçucu yağın az 

olmasından dolayı uçucu yağ bileşenleri belirlenememiştir. 

4.6 HPLC Çalışması 

4.6.1 Alkanin tayini 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının gövde, kök ve in vitro 

(Çizelge 3.8) örneklerin metanollü ekstraktlarında bulunan alkanin miktarı 

kromatografik yöntem ile HPLC-PDA cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Standart olarak 

kullanılan kimyasal alkanin (Sigma) maddesinin farklı konsantrasyonlarda absorbansı 

alınmış ve kalibrasyon eğrisi oluşturulmuştur (Şekil 4.55). 

 

Şekil 4.55 Alkanin maddesinin kalibrasyon eğrisi (Rt:5.28) 
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A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının kurutulmuş gövde, 

kök ve in vitro örneklerinin alkanin miktarı alkanin standart kalibrasyon eğrisine göre 

µg/g ekstrakt cinsinden hesaplanmış ve sonuçlar çizelge 4.21’de verilmiştir. Sonuçlara 

göre A. sieheana Rech. fil. taksonunun doğal ortamdan toplanan kök ekstraktlarında en 

yüksek (61.457 µg/g ekstrakt) alkanin miktarı elde edildiği gözlenmiştir. A. orientalis 

var. orientalis taksonunda ise en yüksek alkanin miktarı 1.0 mg/L IAA içeren ortamda 

yaprak tabanı eksplantlarında elde edilen kök ekstraktlarında 7.511 µg/g ekstrakt olarak 

elde edilmiştir. Doğal ortamdan toplanan kök ekstraktlarında ise daha düşük miktarda 

(2.705 µg/g ekstrakt) alkanin bulunduğu belirlenmiştir. 

A. sieheana Rech. fil. taksonunun doğal ortamdaki köklerinden (61,457 µg/g ekstrakt) 

elde edilen alkanin miktarınının A. orientalis var. orientalis taksonunun doğal ortamdan 

elde edilen köklerindeki (2,705 µg/g ekstrakt) alkanin miktarından yaklaşık olarak 23 

kat daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca A. sieheana Rech. fil. bitkisinin in vitro 

şartlarda 0.5 mg/L KIN,0.25 mg/L BAP, 1.0 mg/L IAA içeren ortamdaki sürgün 

eksplantlarından elde edilmiş sürgün örneklerinde 14.678 µg/g ekstrakt olarak 

bulunmuş ve A. orientalis var. orientalis taksonunun doğal ortamdan elde edilen 

köklerindeki alkanin miktarından (2,705 µg/g ekstrakt) yaklaşık 6 kat daha yüksek 

olduğu gözlenmişdir. Buda A. sieheana Rech. fil. taksonunun alkanin üretiminde önemli 

bir takson olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca A. orientalis var. orientalis taksonunun 

1.0 mg/L IAA içeren ortamda yaprak tabanı eksplantlarında elde edilen kök 

ekstraktlarında (7.511 µg/g ekstrakt) in vivo kök eksraktlarındaki alkanin miktarından 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
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Çizelge 4.19 A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının 

kurutulmuş gövde, kök ve in vitro örneklerinin alkanin miktarı (µg/g 

ekstrakt) 

 

No Eksplant 

Büyüme düzenleyiciler (mg/L) Ekstrakt 

elde edilen 

kısım 

A.O A.S 
BAP KIN NAA IAA IBA 

1 
Yaprak 

tabanı 
0.25 0.5 0.7 - - Kallus nd nd 

2 
Yaprak 

tabanı 
0.25 0.5 - 1.0 - Kallus nd nd 

3 
Yaprak 

tabanı 
- - - - 2.0 Kallus nd nd 

4 
Yaprak 

tabanı 
- - - 1.0 - Kallus 2,313 0,868 

5 Sürgün 0.25 0.5  1.0 - Sürgün nd 14,678 

6 Sürgün 0.25 0.5 - - 1.0 Sürgün nd nd 

7 Sürgün - - - - 2.0 Tam bitki nd nd 

8 
Yaprak 

tabanı 
- - - 1.0 - Kök 7,511 - 

9 Sürgün - - - - 2.0 Kök nd - 

10 İn vivo ortamdaki Herba kısımları nd nd 

11 İn vivo ortamdaki Kök kısımları 2,705 61,457 
* 
nd, belirlenemedi 

*- örnek yok. 
 

Sonuç olarak in vitro uygulamalar ile in vivo ortamdan temin edilen sekonder metabolit 

miktarının arttırılabileceğini ve in vivo ortama gerek duymadan laboratuvar ortamında 

kısa sürede daha fazla madde miktarı elde edilebileceğini göstermektedir (Wu vd. 2007, 

Nasim vd. 2010, Praveen vd. 2010, Piekoszewska vd. 2010). Bundan dolayı in vitro 

uygulamalar ile sekonder metabolit üretimi önem arz etmektedir. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Alkanna cinsi Türkiye florasında 36 tür ve 32’si endemik 41 takson ile temsil 

edilmektedir (Davis vd. 1988, Güner vd. 2012). Ülkemizde Alkanna türlerinin 

yetiştiriciliğne yönelik çalışma mevcut değildir. Fakat bazı ülkelerin botanik 

bahçelerinde kültüre alınan Alkanna türleri mevcuttur (Becarova vd. 2012). 

Alkanna taksonları köklerinde bulunun alkanin /şikonin (A/S) ve türevleri sayesinde 

yara iyileştirici, antimikrobiyal, anti-inflammatory, antitümör ve antioksidan gibi birçok 

biyolojik faaliyetler göstermektedir. Ayrıca A/S ve bunların türevleri çeşitli eczacılık ve 

kozmetik preparatların aktif katkı maddelerini oluşturmakta olup,  A/S temelli yara 

iyileştirici farmasötik formülasyonlar piyasada bulunmaktadır (Assimopoulou vd. 2006, 

Papageorgiou vd. 2008, Akgün vd. 2009, Ordoudi vd. 2011). Hatta şikonin maddesi Çin 

hastanelerinde kanser tedavisinde aktif olarak kullanılan bileşikler başında yer 

almaktadır (Yeh vd. 2015). Bundan dolayı Boraginaceae türlerinin köklerinde A/S ve 

türevlerini içeren 150 tür önem arz etmektedir. 

Bitkiler biyolojik olarak aktif ve önemli ticari değere sahip olan alkaloidler, 

flavonoidler, terpenoidler, antosiyaninler gibi çeşitli sekonder metabolitleri içerirler. 

Doğal koşullarda çeşitli çevre, ekolojik ve iklim şartları nedeni ile bu bileşiklerin 

bitkilerden elde edilmesinde zorluklar bulunmaktadır (Praveen ve Murthy 2011).  

Ayrıca bitkilerin sekonder metabolit üretimi elde edildiği dokuya ve bitkinin yaşına 

bağlıdır (Nasim vd. 2010). Son yıllarda bitki hücre, doku ve organ kültüründen 

sekonder metabolit üretimi için yararlanılmaktır (Praveen vd. 2010, Piekoszewska vd. 

2010). Doku kültürü teknikleri ile çevre ve ekolojik şartlar daha kolay şekilde kontrol 

altında tutulabilmektedir (Praveen ve Murthy 2011). Birçok araştırmada doku kültürü 

teknikleri kullanılarak elde edilen sekonder metabolitlerin arazi şartlarındaki bitkilerden 

elde edilenlerden daha fazla olduğu belirtilmiştir (Wu vd. 2007, Nasim vd. 2010, 

Praveen ve Murthy 2011). Doku kültürü teknikleri arasında hızlı bir şekilde sekonder 

metabolit üretimi için kallus, süspansiyon ve kök kültürü kabul edilmektedir (Chan vd. 

2010, Praveen ve Murthy 2011). Birçok araştırmacı bu doku kültürü tekniklerini 

kullanarak Alkanin/şikonin ve türevlerini üretmişlerdir (Tabata vd. 1974, Yazaki vd. 
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1998, Yamamoto vd. 2000, Lattoo vd. 2005, Chung vd. 2006, Pietrosiuk vd. 2006, 

Çölgeçen vd. 2011, Haghbeen vd. 2011, Singh ve Sharma 2014). İn vitro şartlarda 

şikonin üretiminin hala güncelliğini koruduğu gözlenmiştir. 

Alkanin maddesinin 10 mg (sigma) fiyatı 2017 yılı için 81 EUR olması, in vitro 

uygulamalar ile alkanin üretiminin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Alkanin 

ve türevleri bitkilerin köklerinde bulunmaktadır. Eğer in vivo şartlardaki bitkilerden 

alkanin ve türevleri elde etmek istenirse, bitkiler köklerinden çıkarılması gerekmektedir. 

Buda o türün yok olmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca farklı lokalite ve ortamlardan 

toplandığı için stabil bir madde temini elde edilmemektedir. Doku kültürü teknikleri ile 

ise daha kısa sürede daha steril ve stabil madde elde edilmektedir. İlaveten in vivo 

ortamdaki bitki popülasyonu korunmuş olmaktadır. Bundan dolayı doku kültürü 

teknikleri ile sekonder metabolit üretimi önem arz etmektedir. Alkanin birçok tedavi 

amaçlı, en başta kanser tedavisinde çin ve bazı gelişmiş ülkelerde aktif olarak 

kullanılması, pazar imkânının yüksek olduğunu göstermektedir. 

Bu tez çalışmasında öncelikle Alkanna sieheana Rech. fil.  (endemik) ve Alkanna 

orientalis var. orientalis taksonların doğal ortamlarından toplanan tohumlarının canlılık 

ve çimlenme kabiliyetleri araştırılmıştır. Ayrıca in vitro şartlarda tohum kabukları 

çıkartılmış tohumlardan elde edilen sürgünden yaprak, kök, yaprak tabanı ile sürgün 

eksplant kaynağı olarak kullanılmış ve kallus, sürgün, kök ile tam bitkiler elde 

edilmiştir. Doku kültürü örnekleri ile doğal ortamdan alınan herba (gövde) ve kök 

örneklerinde DPPH, toplam fenolik, toplam flavonoid ve alkanin miktarları 

incelenmiştir. Ayrıca taksonların herba kısımlarında bulunan uçucu yağ oranları tespit 

edilmiştir. 

5.1 Canlılık ve Çimlendirme Testi 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde Alkanna cinsi tohumları üzerinde çok az canlılık 

çalışması bulunmaktadır. Tetrazolium testi sonrası A. orientalis var. orientalis 

tohumların boyanma derecelerine göre canlılık oranının %98.3, A. sieheana Rech. fil. 

tohumlarının ise  %96 olduğu gözlenmiştir. 
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Çimlenme çalışmasında her iki türde de 4 farklı uygulama yapılmış, petri kabı 

uygulamasında 14. günde A. orientalis var. orientalis tohumlarında % 8.3, A. sieheana 

Rech. fil. tohumlarında ise % 5.0 oranında çimlenme gözlemişlerdir. Diğer (agarlı 

ortam, torf, bahçe toprağı) uygulamalarda ise çimlenme gözlenmemiştir. 

Alkanna cinsi tohumlarının üzerinde çimlendirme çalışmaları yok denecek kadar az 

olması çimlenme probleminin neden kaynaklandığını açıklamada yetersiz 

kalınmaktadır. Alkanna bitkilerinin tohumlarının olgunlaşması alttan yukarı doğru 

olması ve hasat edildiğinde tüm tohumların aynı olgunlukta olmaması da çimlenme 

faaliyetini etkilemektedir (Şekil 3.7). Bilindiği gibi tam olgunluğa gelmemiş canlı 

tohumlarda çimlenme meydana gelmemektedir. Yaman vd. (2015) yapmış oldukları 

çalışmalarında A. orientalis var. orientalis bitkisinin çiçek sapını üç eşit parçaya 

bölmüşler ve bu üç ayrı çiçek sapı parçalarında bulunan tohumlarda çimlendirme 

denemesi yapmışlardır. Çiçek sapının baş kısımdaki tohumlarda % 2.6, orta kısımdaki 

tohumlarda % 4 ve dip kısımda ki tohumlarda ise % 13.3 çimlenme olduğunu 

gözlemlemişlerdir. Bundan dolayı Alkanna tohumlarında çimlenme güçlüğünün sert 

kabuklu olmasının yanı sıra bünyesel olarak da dormansi veya çimlenme güçlüğü 

bulunduğu düşünülmektedir.  

5.2 In vivo Ortamdaki Bitkilerin Yüzey Sterilizasyonu 

Bu tez çalışmasında doku kültürü uygulaması için ilk başta A. orientalis var. orientalis 

ve A. sieheana Rech. fil. taksonların doğadan Mayıs ayında toplanmış bitkilerden elde 

edilen eksplantlar üzerinde çalışılmıştır. Kök, yaprak, koltuk altı meristem ve birkaç 

yaprak içeren apikal meristem kısımları eksplant kaynağı olarak kullanılmıştır. Eksplant 

kaynaklarının yüzey sterilizasyonu için NaOCl, H2O2, % 70 etanol ve tween 20 

solüsyonlarını içeren 6 farklı uygulama kullanılmıştır. Sadece NaOCl ve birkaç damla 

tween 20 içeren solüsyonlarda hem bakteri hemde fungal kontaminasyonlar gözlenmiştir. 

NaOCl artan konsantrasyonunda ekplant hücrelerinde sterilizasyon esnasında 

kontaminasyon oranında azalma meydana gelmiş, fakat eksplantlarda kararmalara sebep 

olduğu saptanmıştır. Hatta kök eksplantlarında fungal kontaminasyonun azaldığı, bakteri 

kontaminasyonunun ve fenolik bileşik salgılarının arttığı gözlenmiştir. Etanol, H2O2 
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içeren solüsyonlarda ise inkübasyon başlangıcından yaklaşık 15 gün sonra 

kontaminasyon gözlenmiştir. Fakat sterilizasyon esnasında yaprak hücrelerinin 

klorofillerini kaybettiği için kültür esnasında yaprak hücrelerinde hızlı bir şekilde 

kuruma oluşmuş, inkübasyon sürecince kontaminasyon oluşmamıştır. Kök 

eksplantlarında ise daha az fenolik bileşik salgılaması meydana gelirken, eksplantlarda 

kararmalar belirmiş, çok az oranda kontaminasyon gözlenmiştir. Koltuk altı meristem 

eksplantlarında ise boğum kısımlarından çıkan yaprak hücrelerinin bir kısmı/tamamı 

klorofil pigmentlerini kaybettiği gözlenmiştir. Şeker ve MS besin ortamı içermeyen 

agarlı koşullarda kültür edilen ve uzun süre kültürde kalan eksplantlarda kontaminasyon 

gözlenmez iken şeker içeren besin ortamlarında alt kültüre alındığında kontaminasyon 

oluşumları gözlenmiştir. Bu da eksplantın bünyesinde endojen kaynaklı mikrobiyallerin 

olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca yüzeysel sterilizasyonunda sadece NaOCl ve 

birkaç damla tween 20 içeren sterilizasyon uygulamalarındaki eksplantlarda in vitro 

şartlarda fazla miktarda mantar ve bakteri kontaminasyonları ilk haftadan itibaren 

meydana geldiği gözlenmiştir. Bitki yüzeyinin sık tüylü olması yüzey bakteri ve mantar 

bulaşığının fazla olmasına neden olmaktadır. Buna rağmen NaOCl ilaveten etanol, H2O2 

ile steril edilen eksplantların in vitro koşullarında mikrobiyal kontaminasyonlarının 7-21 

günlerde meydana geldiği gözlenmiştir. Burda da çok yıllık olması bünyesinde endojen 

kaynaklı bulaşığında olabileceğini göstermektedir. Endojen kaynaklı bulaşıklar yüzey 

sterilizasyonla uzaklaştırılamamaktadır. Bu gibi enfeksiyonlar inokülasyondan yaklaşık 

7-15 gün arasında ortaya çıkmaktadır. Oluşan kontaminasyonlar in vitro çalışmalarda 

büyük engel teşkil etmektedir. İn vitro çalışmalarında endojen kaynaklı 

kontaminasyonlarla mücadele etmek için antibiyotikler kullanılmaktadır (Habiba vd. 

2002).  

Alkanna türleri üzerinde çok az doku kültürü çalışması olduğundan dolayı doğadan elde 

edilen Alkanna türleri üzerinde çok az sterilizasyon yöntemleri bulunmaktadır. Alkanna 

tinctoria Tausch türünde bitkinin kök, gövde ve apikal meristem içeren kısımları %70 

etanol (v/v), birkaç damla Tween 20, NaClO’de (% 1.5 aktif Cl
-
 içeren) ile yüzey 

sterilizzasyonu edilmiştir (Mita vd. 1994). Mayıs-Ağustos aylarında toplamış Arnebia 

densiflora Ledeb. türünün kök (0.5-1 cm) ve sürgün (0.1-0.5 cm) kısımlarının yüzey 

sterilizasyonu için NaOCl (ACE, % 5 NaOCl), PPM ve Antibiyotik-antifungal 
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solüsyonlar kullanılmuş, NaOCl ile steril edilen eksplantların bulunduğu besin 

ortamında fazla oranda kontamisnasyon gözlenmiştir (Çölgeçen vd. 2011). Bizim 

çalışmamızla örtüştüğü görülmektedir. Echium amoenum tohumlarını birkaç damla 

tween 20 içeren %30 hidrojen peroksit ile 2.5 dk steril edilmiş ve steril su ile 

yıkanmıştır. Daha sonra %96’lık etanol ile 20 saniye steril etmişlerdir (Mehrabani vd. 

2005).  Çalışmamızda ise A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. 

taksonlarının tohumları  % 20 çamaşır suyunda 20 dk süre ile steril edildiği tespit 

edilmiştir. 

5.3 In vitro Çalışmalar 

Doğal alandan toplanan bitkisinden Alkanna orientalis var. orientalis ve Alkanna 

sieheana Rech. fil. taksonlarından alınan eksplantlar yüzey sterilizasyonu denemelerine 

alınmıştır. İn vivo koşullarda yaprak, kök ve merstamik dokular alınmış, farklı 

konsantrasyonlarda ticari çamaşır suyu, etanol ve H202 içerisinde farklı sürelerde 

sterilizasyona tabi tutulmuş, ancak yoğun kontaminasyon meydana geldiğinden dolayı 

başarılı sonuç alınamamıştır.  

Daha sonra in vitro koşullarda steril eksplant elde edebilmek için, büyük ölçüde 

olgunlaşmış tohumlar % 20 çamaşır suyu içeren dezenfektanda 20 dk süreyle steril 

edilmiş petri kabında kurutma kağıtları arasında çimlenmeye bırakılmıştır. Bu ortamda 

çok düşük oranda (Alkanna orientalis var. orientalis (% 8.3) ve Alkanna sieheana Rech. 

fil. (% 5.0) çimlenme görülmüştür.  Daha sonra olgun steril tohumlar, 6.4 g/L agar 

içeren saf su, steril torf ve bahçe toprağı içeren saksılarda (üç farklı uygulama)  

çimlenmeye bırakılmış, bu uygulamaların hiçbirinde çimlenme gözlenmemiştir.   

Alkanna orientalis var. orientalis ve Alkanna sieheana Rech. fil. taksonlarının 

tohumları % 20 çamaşır suyu ile 20 dk süre ile steril edilmiş, tohum kabuklarının 

yumuşaması için son durlama suyunda 1 saat bekletilmiş, tohum kabukları çıkartılarak 

kültüre alınmıştır. İn vitro koşullarda eksplant kaynağı olarak fide, sekonder metobolit 

üretimine uygun kallus oluşumu ve adventif sürgün rejenerasyonu elde edebilmek 

amacı ile farklı büyüme düzenleyicileri içeren MS besin ortamında kültüre alınmıştır.  
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Tohum taslağı, kök, sap, yaprak ve yaprak tabanı eksplantlarının büyüme düzenleyici 

ortamlarının seçiminde, köklerinde alkanin bulunan Boraginaceae familyasına ait diğer 

yakın akraba türlerde (Alkanna, Onosma,  Arnebia, Lithospermum ve Echium) yapılan 

in vitro sekonder metobolit üretimi ve doku kültürüne yönelik çalışmalar dikkate 

alınarak kullanılan büyüme düzenleyicileri ve kültür koşulları modifiye edilmiştir. Mita 

vd. (1994) Alkanna tinctoria Tausch türünün apikal meristem eksplantlarının en iyi 

kallus rejenerasyonunu 2,4-D’in  (0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mg/L) tüm 

konsantrasyonlarında etkili olduğunu bildirilmiştir. Çalışmamızda da 2,4-D içeren 

ortamlar pek çok bitkide embriyogenik kallus oluşumunu teşvik ettiği (Bageri vd. 2011, 

Phulwaria ve Shekhawat 2013, Salehian vd. 2014) için tercih edilmiştir. BAP ve IAA 

içeren besin ortamlarında da kallus gelişiminin ve alkanin/şikonin miktarının arttığını 

rapor edilmiştir (Yang vd. 1999, Chung vd. 2006, Zare vd. 2010). Ayrıca BAP, KIN, 

IAA içeren ortamlarda sürgün gelişiminin daha iyi olduğu bildirilmiştir (Pal ve 

Chaudhury 2010). KIN ve IAA içeren besin ortamında kallus oluşumu ve naftakinon 

üretiminde etkili olduğu bildirilmiştir (Haghbeen vd. 2011). Ayrıca yaprak eksplantları 

üzerinde yapılmış çalışmalarda BAP, NAA ve KIN, IBA içeren besin ortamlarında 

kallus gelişiminin ve naftakinon elde edildiği tespit edilmiştir (Lattoo vd. 2005, 

Manjkhola vd. 2005, Mehrabani vd. 2005, Kumar vd. 2011). En iyi bitki köklenmesin 

ise IAA ve IBA içeren ortamlarda olduğu için tercih edilmiştir (Manjkhola vd. 2005). 

Çalışmamızda tercih edilen BAP, KIN, NAA, IAA ve IBA gibi büyüme düzenleyiciler 

sürgün, kallus ve kök oluşumunu teşvik etmek için kullanılmış olup, Boraginaceae 

familyasına ait köklerinde alkanin bulunan türlerde yapılan çalışmalar dikkate alınarak 

büyüme düzenleyici tipleri ve konsantrasyonları belirlenmiş ve modifiye edilerek 

kullanılmıştır. 

Alkanna orientalis var. orientalis ve Alkanna sieheana Rech. fil. taksonlarının tohum 

kabukları çıkartılarak kültüre alınmış, kallus, zigotik sürgün ve kök oluşumları meydana 

gelmiştir. BAP, KIN ile IAA içeren besin ortamlarında zigotik sürgün oluşumu 

meydana geldiği ve gelişimlerinin daha sağlıklı olduğu tespit edilmiştir. Her iki 

taksonda BAP, KIN, IAA (BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA ve BAP, 0.5 mg/L KIN, 

0.2 mg/L IAA) içeren ortamların her iki tür için tohum kabukları çıkartılarak daha 

sağlıklı ve üniform zigotik sürgünler elde edildiği gözlenmiştir. Fakat A. orientalis var. 
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orientalis taksonunun zigotik sürgün oluşumunun (% 91.6 ile 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L 

KIN, 1.0 mg/L IAA ortamından), A. sieheana Rech. fil. türüne (%56.6 ile 0.25 mg/L 

BAP, 0.1 mg/L KIN, 0.2 mg/L IAA ortamından) göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Pal vd. (2010) çalışmalarında Arnebia hispidissima türünün apikal meristem 

eksplantından 0.5 mg/L KIN, 0.25 mg/L BAP, 0.1 mg/L IAA, 100 mg/L CH içeren MS 

besin ortamda %93 sürgün rejenerasyonu gözlemiştir. Ayrıca 1.0-2.0 mg/L 2,4-D 

ortamlarında kallus oluşumunun gözlendiği, artan konsantrasyonlarda kallus 

oluşumunun arttığı belirlenmiştir. Mita vd. (1994) Alkanna tinctoria türünde yapmış 

oldukları çalışmada 2,4-D konsantrasyonunun artmasıyla kallus oluşum oranının arttığı 

bildirmiştir. Çalışmamızla örtüştüğü fakat elde edilen kallusların 10-12 günlerde 

kurumaya başladıkları gözlenmiştir. MS0 ortamdan da zigotik sürgün elde edilmiş, 

fakat üniform ve sağlıklı görünüşte olmadıkları tespit edilmiştir. Bundan dolayı tohum 

taslağından zigotik sürgün elde etmek için uygun görünmemiştir. En iyi ortamların 

BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA ve BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.2 mg/L IAA içeren 

ortamlar olduğu tespit edilmiştir. 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarında çalışmak amacıyla 

eksplant elde etmek için, tohum kabukları çıkartılarak 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 

1.0 mg/L IAA ve 0.25 mg/L BAP, 0.1 mg/L KIN, 0.2 mg/L IAA kültüre alınabilir. Bu 

sayede daha sağlıklı fideler eksplant kaynağı olarak elde edilebilmektedir.  

Tohum taslaklarından in vitro şartlarda elde edilen zigotik sürgünler KIN (0.5 mg/L), 

BAP (0.25 mg/L), IAA (1.0 mg/L) içeren ortamda alt kültüre alınarak, A. orientalis var. 

orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonların her ikisinde in vitro fideler elde 

edilmiştir. Bu fidelerden yaprak tabanı, yaprak, kök, sap ile sürgün gibi kısımlar 

eksplant kaynağı olarak kullanılmış ve kallus, kök, sürgün oluşumları incelenmiştir. 

Alkanna orientalis var. orientalis ve Alkanna sieheana Rech. fil. taksonlarının in vitro 

sürgünlerden sap eksplantları kültüre alınmıştır. A. orientalis var. orientalis taksonunda 

en yüksek sürgün oluşum oranı  (% 66.6) 1.0 mg/L IAA ortamından, en düşük sürgün 

oluşumu ise (%40.0) 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren besin 

ortamında saptanmıştır. En yüksek kallus oluşumu (%100.0) 1.0 mg/L IAA ve 0.25 



118 

 

mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.4 mg/L NAA ortamından elde edilirken, en düşük (% 

98.3) 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren besin ortamında meydana 

geldiği tespit edilmiştir. Eksplant başına sürgün sayısı en yüksek (1.3 adet) 1.0 mg/L 

IAA ortamında gözlenirken, en düşük (1.0 adet) 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.4 

mg/L NAA ortamında olduğu saptanmıştır. Alkanna sieheana Rech. fil. taksonunda sap 

eksplantlarından en yüksek sürgün oluşum oranı  (% 46.7) ve eksplant başına sürgün 

sayısı (1.3 adet) 1.0 mg/L IAA ortamından elde edilirken, en yüksek kallus oluşumu (% 

100) ise 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.4 mg/L NAA ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L 

KIN, 1.0 mg/L IAA içeren besin ortamından elde edildiği saptanmıştır. Her iki taksonda 

da sap eksplantlarının kallus oluşumunda 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.4 mg/L 

NAA ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA ve 1.0 mg/L IAA 

uygulamalarınında etkili olduğu gözlenmiştir. Mehrabani vd. (2005) Echium amoenum 

Fish. and C.A. Mey. türünde kallus kültürü için hipokotil, apikal tomurcuğu, bitişik 

yaprakları eksplant kaynağı olarak kullanılmış, en yüksek kallus oluşumu NAA, KIN 

içeren ortamlardan elde edilmiştir. Salehian vd. (2014). Echium amoenum Fish. and 

C.A. Mey. türünün yaprak, hipokotil ve kotiledon kısımlarından en iyi kallus 

oluşumunu MS, BAP, NAA ortamından elde ettiklerini bildirmiştir. Ayrıca her iki 

takson içinde 1.0 mg/L IAA uygulamasının sürgün oluşturan eksplant oranında ve 

eksplant başına sürgün sayısında daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Fakat sürgünlerin 

sağlıklı olmasına rağmen homojen ve üniform görünümde olmadığı saptanmıştır. 

Alkanna orientalis var. orientalis ve Alkanna sieheana Rech. fil. taksonlarının in vitro 

sürgünlerden yaprak eksplantları kültüre alınmıştır. Alkanna orientalis var. orientalis 

taksonunun yaprak eksplantlarından en yüksek kallus oluşumu (% 100) 0.25 mg/L BAP, 

0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA (Şekil 4.31) ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.7 mg/L 

NAA  (Şekil 4.32) içeren ortamlardan elde edilmesine rağmen sadece 2.0 mg/L IBA 

içeren ortamdan da %87.3 kallus oluşumu meydana geldiği, istatistiki olarak farklı 

grupta yer aldıkları gözlenmiştir. En düşük kallus oluşumu ise (% 48.7) 0.25 mg/L 

BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.4 mg/L NAA içeren besin ortamından elde edildiği saptanmıştır. 

BAP, KIN ile NAA içeren ortamlarda NAA konsantrasyonu azaldığında kallus oluşum 

oranının da azaldığı fark edilmiştir. Kök oluşumu ise sadece 2.0 mg/L IBA içeren 

ortamda (%58.0) meydana gelmiştir. A. sieheana Rech. fil. taksonunun yaprak 
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eksplantlarından kallus oluşumu istatistiki olarak iki ayrı grupta yer aldığı tespit 

edilmiştir. Kallus oluşumu 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA (Şekil 4.34) 

ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.7 mg/L NAA (Şekil 4.35) ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 

mg/L KIN, 0.4 mg/L NAA içeren ortamlardan % 100.0 elde edilmesine rağmen sadece 

2.0 mg/L IBA içeren ortamdan da en düşük (% 60.0) kallus oluşumu meydana geldiği 

gözlenmiştir. Fakat kök oluşumu ise sadece 2.0 mg/L IBA içeren ortamda (%20.0) 

meydana gelmiştir. Yaprak eksplanlarında her iki taksonda de 0.25 mg/L BAP, 0.5 

mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.7 mg/L NAA içeren 

ortamlarda % 100 kallus oluşumu gözlenmiştir. Elde ediler kallusların bölünme 

kabiliyetlerinin olduğu saptanmıştır. Kallus oluşumu için iki ortamda A. sieheana Rech. 

fil. ve A. orientalis var. orientalis taksonları için tercih edilebilirken, A. sieheana Rech. 

fil.  taksonu için 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.4 mg/L NAA ortamı da tercih 

edilebilir. Lattoo vd. (2005) Onosma echioides var. hispidum türünün yaprak 

ekplantlarından en yüksek kallus oluşumu karanlık şartlarda BAP (1x10
-5

 M) ve NAA 

(5x10
-5

 M) büyüme düzenliyicileri içeren ortamdan elde edilmiştir. Fakat yaprak 

eksplantlarından kök oluşumu için 2.0 mg/L IBA daha etkili olduğu ve A. orientalis var. 

orientalis taksonunun (% 58.0) A. sieheana Rech. fil. taksonundan (% 20.0) daha fazla 

kök oluşum oranına sahip olduğu gözlenmiştir. Farklı stres koşullarında tutularak 

köklerde bulunan alkanin miktarı arttırılabilir. Buda alkanin üretimi için önem arz 

etmektedir. Yaprak eksplantlarından kallus oluşma süresinin (2-3 hafta) sap 

eksplantlarından (1-2 hafta) daha uzun sürede olduğu gözlenmiştir. Fakat kök 

oluşumları daha hızlı gerçekleşmektedir.  

Alkanna orientalis var. orientalis ve Alkanna sieheana Rech. fil. taksonlarının in vitro 

sürgünlerden yaprak tabanı eksplantları kültüre alınmıştır. A. orientalis var. orientalis 

taksonunun en yüksek kallus oluşumu (%100)  0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.7 

mg/L NAA ve 1.0 mg/L IAA ve 2.0 mg/L IBA içeren ortamlarda gözlenirken, en düşük 

(% 95.0)  0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren besin ortamında 

meydana geldiği tespit edilmiştir. Eksplant başına sürgün oluşum oranı ise en yüksek 

(% 50.0) 1.0 mg/L IAA ve 2.0 mg/L IBA, en düşük (% 8.3) 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L 

KIN, 1.0 mg/L IAA içeren ortamından elde edildiği saptanmıştır. Kök oluşturan 

eksplant oranı ise (% 71.6) 1.0 mg/L IAA ve (% 63.3) 2.0 mg/L IBA içeren ortamlardan 
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elde edilmiştir. Eksplant başına en yüksek sürgün sayısı 1.2 adet ile 1.0 mg/L IAA, en 

düşük 1.0 adet ile 0.25 mg/L BAP, 0.2 mg/L NAA içeren ortamdan elde edilmiştir. A. 

sieheana Rech. fil. taksonunun yaprak tabanı ekplantlarından kallus oluşum oranı en 

yüksek % 100 ile 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA,  0.25 mg/L BAP, 0.5 

mg/L KIN, 0.7 mg/L NAA ve 1.0 mg/L IAA ve 2.0 mg/L IBA içeren ortamlarda 

gözlenirken, en düşük %86.6 ile 0.25 mg/L BAP, 0.2 mg/L NAA içeren besin 

ortamında meydana geldiği tespit edilmiştir. Eksplant başına sürgün oluşum oranı ise en 

yüksek (%30.0) 1.0 mg/L IAA, en düşük ise (% 0.0.) 2.0 mg/L IBA içeren ortamdan 

elde edilmiştir. Eksplant başına sürgün sayısı ise en yüksek 1.2 adet ile 1.0 mg/L IAA 

ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.7 mg/L NAA içeren ortamlarda meydana 

gelmiştir. Kök oluşumu ise sadece (% 23.3) 1.0 mg/L IAA içeren ortamda gözlenmiştir. 

A. sieheana Rech. fil. taksonunun yaprak tabanı eksplantlarından kallus, sürgün ve kök 

oluşumu 1.0 mg/L IAA ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.7 mg/L NAA içeren 

ortamların etkili olduğu gözlenmiştir. A. orientalis var. orientalis taksonunda ise 1.0 

mg/L IAA ve 2.0 mg/L IBA içeren ortamların etkili olduğu olduğu gözlenmiştir. Her iki 

takson için 1.0 mg/L IAA içeren ortamında etkili olduğu tespit edilmiştir. Stres 

uygulama yöntemi ile sekonder metabolit üretimi için kullanılabileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca çalışmamız aşamasında A. orientalis var. orientalis 

taksonunun yaprak tabanı eksplantının 1.0 mg/L IAA içeren ortamda kültüre alındıktan 

kallus üzerinden meydana gelen kökler kültürden 30 gün sonra karanlık şartlarda alt 

kültüre alınmıştır (Şekil 4.44). Karanlık şartlarda 30 gün bekletilen köklerin hem 

uzadıkları hem de kırmızı renk görünümünün arttığı gözlenmiştir. Bu kök örneklerinin 

ekstraklarından alkanin miktarları incelenmiştir. Hatta IAA büyüme düzenleyici destekli 

besin ortamlarında fazla hücre artış olduğu (Bageri vd. 2011), karanlık şartlarda ise 

alkanin miktarının da artış olduğu bildirilmiştir (Haghbeen vd. 2011).  

Kök eksplantları BAP, KIN, IAA ve BAP, KIN, NAA ve KIN, AA ve BAP, IAA 

büyüme düzenleyici uygulamalarında kültüre alınmış, yavaş şekilde kallus 

rejenerasyonunun olduğu gözlenmiştir. Urbanek vd. (1996) .A. tinctoria’nın kök 

eksplantlarında IAA, NAA, BAP ve 2,4-D büyüme düzenliyicilerinı içeren B5 besin 

ortamında kallus oluşumu gerçekleştiğini bildirmiştir. 
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A. sieheana Rech. fil. ve A. orientalis var. orientalis taksonlarının olgunlaşmış 

tohumlarının tohum kabukları çıkartılmış in vitro şartlarda kültüre alınmıştır. Elde 

edilen sürgünler KIN (0.5 mg/L), BAP (0.25 mg/L), IAA (1.0 mg/L) uygulamada alt 

kültüre alınmıştır. Alt kültürde gerçekleşen sürgünlerden alınan tek sürgünler BAP, 

KIN, IAA ve BAP, KIN, IBA ve IBA  uygulamalarında kültüre alınmıştır. A. orientalis 

var. orientalis taksonunda 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA 

uygulamasında 6.53 adet/bitki sürgün sayısı gözlenirken, 5.37 cm sürgün boyu meydana 

gelmiştir. A. sieheana Rech. fil. taksonunda ise 4.67 adet/bitki sürgün sayısı ve 4.97 cm 

sürgün boyu oluşumu gözlenmiştir. A. orientalis var. orientalis taksonunun 0.25 mg/L 

BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IBA içeren uygulamasında 4.50 adet/bitki sürgün sayısı 

gözlenirken, 4.10 cm sürgün boyu meydana gelmiştir. A. sieheana Rech. fil. taksonunda 

5.57 adet/bitki sürgün sayısı ve 5.37 cm sürgün boyu oluşumu gözlenmiştir. A. 

orientalis var. orientalis taksonunun 2.0 mg/L IBA içeren ortamda 5.20 adet/bitki 

sürgün sayısı gözlenirken, 5.00 cm sürgün boyu meydana geldiği tespit edilmiştir. A. 

sieheana Rech. fil. taksonunda ise 4.67 adet/bitki sürgün sayısı ve 4.40 cm sürgün boyu 

oluşumu kaydedilmiştir. Mikroçoğaltım amacıyla fidelerin sağlıklı oluşu dikkate 

alınırsa her iki takson için BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren ortam 

kullanılabilir bulunmuştur.  

Genel olarak değerlendirildiğinde in vivo ortamdaki bitkilerden sterilizasyon 

probleminden dolayı tohumlar steril edilerek, tohum kabukları çıkartılıp, 0.25 mg/L 

BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.2 mg/L IAA 

içeren ortamlarda zigotik sürgünler elde edilebilir. Besin ortamına ilave edilen hormon 

ve kombinasyonları dikkate alınarak değerlendirildiğinde sap ve yaprak tabanı 

ekplantlarının kallus oluşturma hız ve kabiliyetlerinin yüksek olduğu, yaprak ve kök 

eksplantlarının ise kallus oluşturmalarına rağmen kallus gelişimlerinin daha yavaş 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren 

ortamda zigotik sürgünler alt kültüre alındığında 30 gün sonra tek sürgünden gelişen 

birçok sürgün ekplantlarının alınabildiği için mikroçoğaltım amaçlada kullanılabilir 

görülmüştür. Arnebia hispidissima türünde de mikroçoğaltım için KIN, BAP, IAA, CH 

büyüme düzenleyici içeren MS besin ortamında %93 sürgün ucu, %60 boğum arası ve 

IBA (2.0 mg/L) büyüme düzenleyici uygulamasında en yüksek köklendirme (% 80) 
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meydana geldiğini bildirmişlerdir (Pal ve Chaudhury 2010). Buna ilaveten yaprak 

ekplantlarından IAA ve IBA içeren ortamlarda kök meydana gelmesi alkanin üretimi 

için önem arz etmektedir. Hücre ve kök kültürü ile yaprak üzerinden çıkan kök sayısı 

arttırılabilir ve stres koşullarında tuttularak (karanlık, büyüme düzenleyici, tuz. vb) 

yüksek miktarda alkanin üretimi sağlanabilir. 

5.4 Antioksidan Çalışmaları 

Normal vücut fonksiyonları sırasında ortaya çıkan serbest radikaller hücrelere ve 

bağışıklık sistemine zarar vererek yaşlanmayı hızlandırmaktadırlar. Antioksidanlar ise 

serbest radikalleri kendilerine bağlayarak veya onları etkisiz hale getirerek olası 

zararlanmaları en aza indirgemekte ve böylelikle yaşlanmayı geciktirmektedirler (anti-

ageing). Sekonder metabolitlerden bazılarının güçlü antioksidan etkiye sahip oldukları 

bilinmektedir (Barillari vd. 2005, Hakkim vd. 2008). 

A. tinctoria subsp. tinctoria taksonundan elde edilen metanol, etil asetat ve su 

ekstraktlarının mükemmel antioksidan aktivite sergiledikleri (Şengül vd. 2009, Özer vd. 

2010), A. tinctoria kök ekstraktından elde edilen aktif bir bileşen olan alkanin ise anti-

aging olarak kullanılabileceği (Yoshihisa vd. 2012) yapılan araştırmalardan elde edilen 

bulgular arasındadır. Bundan dolayı bu tez çalışmasında A. orientalis var. orientalis ve 

A. sieheana Rech. fil. taksonlarının doğal ortamdan toplanan kök, gövde ve in vitro 

şartlarda elde edilen sürgün, kallus ile kök hücrelerinden metanol ile ekstraktlar elde 

edilmiş ve antioksidan aktiviteleri (DPPH, toplam fenolik, toplam flavonoid) 

incelenmiştir.  

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarda en yüksek ekstrakt 

doğal ortamdan toplanan kök ve gövdelerden (sırasıyla kök 177.7 ve 258.3, gövde 457.6 

ve 280.1 mg) elde edilmiştir. İn vitro şartlarda ise A. orientalis var. orientalis taksonunda 

2.0 mg/L IBA içeren ortamda sürgün eksplantlarının meydana getirdiği köklerden 

(176.0 mg), A. sieheana Rech. fil. taksonunda 2.0 mg/L IBA içeren ortamdan sürgün 

eksplantlarından gelişen tam bitkilerden (194.6 mg) gözlenmiştir. En düşük ekstrakt 

verimi ise her iki takson içinde 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IBA içeren 

http://pubs.acs.org/author/Barillari%2C+Jessica
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ortamda sürgün eksplantlarından elde edilen sürgün ekstraktlarında olduğu tespit 

edilmiştir (A. orientalis var. orientalis 56.3 mg ve A. sieheana Rech. fil. 81.3 mg). 

Chang vd (2008) Arnebia euchroma ve Lithospermum erythrorhizon türlerinin 

rizomlarından metanollü ekstrakt verimlerini sırasıyla  % 7.21 ve % 6.58 olarak 

bulmuşlardır. A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarda kök 

metanollü ekstrakt verimi ise sırayla %3.7 ve %5.3 olarak bulunmuştur. Özer vd. (2010) 

Alkanna tinctoria türünün kuru herbal kısımlarından metanollü ekstrakt verimini %5.29 

olarak bulmuştur. A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının 

herbal kısımlarında metanollü ekstrakt verimi sırasıyla % 9.3 ve % 5.5 olarak tespit 

edilmiştir. A. orientalis var. orientalis taksonunun herba (gövde) kısmından elde edilen 

metanollü ekstrakt veriminin yüksek olduğu gözlenmiştir. 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının in vivo ve in vitro 

örneklerinin 2 mg/ml konsantrasyonundaki ekstrakların ASTM renk değerini ölçümü 

yapılmıştır.  En yüksek ASTM değeri A. sieheana Rech. fil. taksonunun doğal ortamdaki 

kök ekstraktlarından (6.3) elde edilirken, gövde ekstraktlarının ASTM değeri 1.6 ile A. 

orientalis var. orientalis taksonunun gövde ASTM değeriyle aynı olduğu gözlenmiştir. 

A. sieheana Rech. fil. taksonunun doğal ortamdaki kök ekstraktlarından sonra en yüksek 

ASTM değeri A. orientalis var. orientalis taksonunun 1.0 mg/L IAA içeren ortamda 

yaprak tabanı eksplantından gelişen kök ekstraktlarından (3.2) elde edilmiştir. A. 

orientalis var. orientalis taksonunun ASTM değerinin 0.6 olsduğu gözlenmiştir. 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının in vivo ve in vitro 

örneklerinin 250, 500, 750, 1000, 1500 ve 2000 µg/ml konsantrasyonlarındaki DPPH 

aktivileri incelenmiştir. Konsantrasyon arttıkça DPPH inhibisyon değerinin de arttığı 

gözlenmiştir. En yüksek DPPH aktivitesini A. orientalis var. orientalis taksonunun kök 

ekstraktlarından elde edilirken, ikinci sırada. A. sieheana Rech. fil. taksonunun gövde 

kısımlarından elde edilmiştir. Her iki taksonda da 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 

mg/L IBA içeren ortamda sürgün eksplantlarından elde edilen sürgün ekstraktlarında da 

yüksek oranda DPPH aktivitesi gözlenmiştir ( 250 µg/ml ekstraklarda, A. orientalis var. 

orientalis % 18.9 ve % A. sieheana Rech. fil. 15.5). En düşük DPPH aktivite ise A. 

orientalis var. orientalis taksonunun 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.7 mg/L NAA 
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sürgün ekstraktlarında % 2.7, A. sieheana Rech. fil. taksonunun ise 1.0 mg/L IAA içeren 

ortamdaki kallus ekstraklarından elde edilmiştir. Metanol ve hekzan ekstraktlı A. 

tinctoria köklerinin de (500 ppm) yüksek antioksidan aktivitesine sahip olduğunu 

gözlemlemişlerdir (Assimopoulou ve Papageorgiou 2005). A. orientalis bitkisinin sulu 

ekstraktlarında antioksidan aktivitesi olmadığını ve metanollü ekstraktlarının 500 µl’lik 

konsantrasyonunda en yüksek antioksidan aktivitesi (% 98) olduğunu belirtmişlerdir 

(Mothana vd. 2008). Çalışmamızda ise A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. 

fil. taksonlarının metanöllü kök eksptraklarının 500 µg/ml konsantrasyonlarında sırasıyla 

% 58.3 ve % 30.2 olarak bulunmuştur. Fakat 1000 µg/ml konsantrasyonlarında A. 

orientalis var. orientalis doyum noktasına ulaşarak en yüksek % 86.3 inhibisyon 

değerine ulaşmıştır. A. sieheana Rech. fil. taksonu ise 2000 µg/ml konsantrasyonunda % 

76.1 en yüksek inhibisyon değeri sergilemiştir. A. orientalis var. orientalis taksonunun 

metanöllü kök ekstraklarının DPPH aktivitesinin A. sieheana Rech. fil. taksonundan 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Arnebia. densiflora türünün metanollü kök 

örneklerinde 2000 μg/ml metanollü % 56.1 DPPH aktivitesine sahip olduğu 

gözlenmiştir (Orhan vd. 2008). A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. 

taksonlarının metanöllü kök eksptraklarının DPPH aktivitesinin daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Salimikia vd. (2015) Alkanna bracteosa, A. frigida, A. orientalis ve A. 

tricophila köklerinin antioksidan aktivitelerini incelemek için MeOH/H2O (80/20) 

çözücüsü ile elde edilen ekstraktlarını hekzan, kloroform, etil asetat, butonol, sulu ve 

farklı konsantrasyondaki etanol çözücüsünde (0.1, 0.25, 0.5, 1 mg/mL) çözmüşlerdir. 

En iyi çözücünün butonol olduğunu, hatta pozitif kontrol olarak kullanılan kuersetin 

kimyasalından daha yüksek DPPH aktivitesi sergilediğini rapor etmişlerdir. Özer vd. 

(2010) A. tinctoria türünün kuru herbal kısımlarının 0.4 ve 0.8 mg/ml metanol 

ekstraktlarının en yüksek DPPH aktivitesine sahip olduğunu açıklamışlardır. 

Çalışmamızda gövde kısımların en yüksek DPPH aktivitesi 1500 µg/ml ile A. sieheana 

Rech. fil. taksonundan % 75.1 inhibisyon elde edilirken, A. orientalis var. orientalis 

taksonunda 2000 µg/ml konsantrasyonunda % 51.5 DPPH aktivitesi sergilediği 

gözlenmiştir. Arnebia. densiflora türünün metanollü gövde örneklerinde 2000 μg/ml 

konsantrasyonunda % 49.5 DPPH aktivitesi sergilediği bildirilmiştir (Orhan vd. 2008). 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının birçok türden yüksek 

DPPH aktivitesi sergilendiği tespit edilmiştir. Ayrıca başka çözücüler kullanarak aktivite 
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incelemelerinin yapılması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca in vitro örneklerdende 

yüksek DPPH aktivitesi elde ediliyor olması önem arz etmektedir. 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının in vivo ve in vitro 

örneklerinin toplam flavonoid içeriği metanol ile hazırlanıp, etanolde çözülmüş 

ekstraktlardan elde edilmiştir.  En yüksek toplam flavonoid içeriği A. orientalis var. 

orientalis taksonunda 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren ortamdan 

sürgün ekplantlarından elde edilmiş sürgün ekstraktlarında 138.44 mg QE/g ekstrakt, A. 

sieheana Rech. fil. taksonunda ise 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IBA içeren 

ortamda sürgün eksplantlarından elde edilmiş sürgün ekstraktlarında 139.89 (139.89 mg 

QE/g ekstrakt) olarak elde edilmiştir. Doku kültürü uygulamaları ile toplam flavonoid 

miktarının arttırılabildiği gözlenmiştir. En düşük toplam flavonoid içeriği ise A. 

orientalis var. orientalis taksonunda 2.0 mg/L IBA içeren ortamdan elde edilmiş tam 

bitki ekstraklarından 9.07 mg QE/g ekstrakt, A. sieheana Rech. fil. taksonunda 0.25 

mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren ortamdan sürgün ekplantlarından elde 

edilmiş sürgün ekstraktlarından 2.32 mg QE/g ekstrakt olarak elde edilmiştir. Arnebia 

euchroma (AE) ve Lithospermum erythrorhizon (LE) türlerinin kurutulmuş 

rizomlarının, AE sulu ekstraktlarda 27.62 mg RE/g, ve metanolik ektraklarda ise 87.17 

mg RE/g, LE türünün sulu ekstraktlarında 13.04 mg RE/g ve metanolik ektraklarda ise 

54.67 mg RE/g olarak tespit etmişlerdir (Chang vd. 2008). A. orientalis var. orientalis 

ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının metanollü kök ekstraklarında ise sırasıyla 22.07 ve 

11.44 mg QE/g ekstrakt olarak bulunmuştur. Arnebia euchroma ve Lithospermum 

erythrorhizon türlerine göre düşük olduğu gözlenmiştir. Alkanna tinctoria türünün kuru 

herbal kısımlarının toplam flavonoid içeriği 24.81 μg QEs/mg ekstrakt olarak 

bulmuşlarıdır (Özer vd. 2010). A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. 

taksonlarının metanollü gövde ekstraklarında ise sırasıyla 67.31 ve 10.22 mg QE/g 

ekstrakt olarak bulunmuştur. Alkanna tinctoria türüne göre A. orientalis var. orientalis 

metanöllü ekstarkların toplam flavonoid içeriği yüksek, A. sieheana Rech. fil. taksonu 

ise düşük bulunmuştur. 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının in vivo ve in vitro 

örneklerinin toplam fenolik içeriği metanol ile hazırlanmış ekstraktlardan elde 
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edilmiştir. En yüksek toplam fenolik içerik A. orientalis var. orientalis taksonunun kök 

ekstraktlarından elde edilirken (172.80 mg GAE/g ekstrakt), A. sieheana Rech. fil. 

taksonunun gövde ekstraktlarından (122.99 mg GAE/g ekstrakt) elde edilmiştir. DPPH 

aktivitesi ile toplam fenolik içerik arasında pozitif bir korelasyon olduğunu 

göstermektedir. En düşük toplam fenolik içerik ise A. orientalis var. orientalis 

taksonunda ise 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA içeren ortamda yaprak 

tabanı ekplantlarından elde edilen kallus ekstraktlarından (5.08 mg GAE/g ekstrakt), A. 

sieheana Rech. fil. taksonunda 1.0 mg/L IAA içeren ortamda yaprak tabanı 

ekplantlarından elde edilen kallus ekstraktlarından (5.11 mg GAE/g ekstrakt) elde 

edilmiştir. Şengül vd. (2009) Alkanna tinctoria türünün herba kısmından metanollü 

ekstrakt toplam fenolik miktarını 11.57 mgGAE/g kuru ağırlık olarak tespit etmişlerdir. 

Özer vd. (2010) Alkanna tinctoria türünün kuru herbal kısımlarından metanollü ekstrakt 

toplam fenolik miktarını 58.56 μg GAEs/mg ekstraktolarak bulmuşlardır. A. orientalis 

var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının gövde ekstraklarında sırasıyla 

102.66 ve 122.99 mg GAE/g ekstrakt olduğu tespit edilmiştir. A. orientalis var. 

orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının metanollü herba ekstraklarının toplam 

fenolik içeriğinin Alkanna tinctoria türünden çok yüksek olduğu gözlenmiştir. Li vd. 

(2008) L. erythrorhizon Sieb. türün de metanollü ekstraktlarda toplam fenolik içeriğini 

7.80 mg GAE/g olarak olarak bulmuşlardır. Arnebia euchroma (AE) ve Lithospermum 

erythrorhizon (LE) türlerinin kurutulmuş rizomlarından elde ettikleri ekstraktların 

toplam fenolik içeriği, AE ve LE türlerinin sırasıyla sulu ekstraktlarda 89.45 mg KE/g 

ve 81.50 mg KE/g, metanolik ekstraktlarda ise 150.70 mg KE/g ve 138.60 mg KE/g 

olduğunu bildirmişlerdir. Yapılan açıklamalara göre çözücü çeşidinin antioksidan 

çalışmalarında büyük rol oynadığı gözlenmiştir. Bundan dolayı A. orientalis var. 

orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının en iyi toplam fenolik içeriğinin 

belirlenmesinde farklı çözücüler denenmesi gerektiğini düşünülmektedir. 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının in vivo ve in vitro 

örneklerinin antioksidan çalışmasında toplam fenolik içeriği ile DPPH aktivitesi arasından 

pozitif bir korelasyon olduğu, fakat toplam flavonoid içeriğinde gözlenmemiştir. bunun 

sebebi ise ekstrakların metanol çözücüsünde hazırlanmış olmasına rağmen toplam 

flavonoid içeriği ise etanol çözücüsünde hazırlanmıştır. Çözücü farkından kaynaklandığı 
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düşünülmektedir. Çünkü maddeler farklı çözücülerde farklı oranlarda çözünmekte ve 

farklı oranlarda toplam fenolik, flavonoid içeriği ve DPPH aktivitesi sergilemektedir. 

Bundan dolayı çalışılacak maddelerin en iyi antioksidan aktivitesini belirlemek için farklı 

çözücülerle muamele edilmesi uygun görünmektedir. 

5.5 Uçucu Yağ 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının su distilasyonu 

sonucunda uçucu yağ oranları % 0.005 olarak hesaplanmıştır. Uçucu yağ oranının az 

bulunduğu diğer kaynaklarda da belirtilmiştir. Alkanna taksonlarının uçucu yağ 

bileşenlerini içeren çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların birinde, Tzakou ve 

Loukis (2008), Yunanistan’da doğal floradan topladıkları A. orientalis’in taze üst 

kısımlarının kimyasal bileşenlerini GC-MS ile analiz etmişlerdir. Analiz sonucunda 

toplam 28 bileşen tanımlamışlardır. Ana bileşenleri β-eudesmol (% 36.9), α-eudesmol 

(% 16.3) ve γ-eudesmol (% 14.1) olarak belirlemişlerdir. Ülkemizde Özer vd. (2010) 

tarafından yürütülen bir çalışmada,  A. tinctoria subsp. tinctoria’nın hidrodistilasyon ile 

elde edilen uçucu yağının GC-MS analizi sonucunda 27 bileşen tanımlanmış olup, ana 

bileşenler sırasıyla pulegone (% 22,27), 1,8-cineole (% 13,03), α-terpinyl acetate 

(%6,87), ve isophytol (% 6,83) olarak kaydedilmiştir. Cellat (2011) ise,  A. 

aucherana’nın toprak üstü aksamından sub kritik su ekstraksiyonu (SbKSE) ve 

clevenger cihazı kullanarak su destilasyonu (HD) yöntemleriyle uçucu yağ eldesi 

üzerinde bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışma sonucunda,  A. aucherene 

bitkilerinden HD yöntemi ile uçucu yağ elde edemediğini, buna karşılık SbKSE 

yöntemi ile ortalama %0.13 uçucu yağ elde ettiğini ifade etmiştir. 

5.6 Alkanin Miktarı 

Bitkilerin temel yaşamsal işlevleri ile doğrudan ilişkisi olmayan ve miktarları bazen 

ölçülemeyecek düzeyde olan sekonder metabolitlerin birçoğu (alkaloitler, uçucu yağlar, 

glikozitler, steroitler, fenoller, renk maddeleri vb) antifungal, antibakteriyal, antivirütik, 

antioksidan vb. güçlü biyolojik aktivite sergilemektedir. Isohexenylnaphthazarin 

türevlerinden olan alkanin/şikonin (A/S)’de önemli sekonder metabolitlerdendir. Bu 
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bileşikler Boraginaceae familyasının Alkanna, Arnebia Lithospermum, Echium, 

Onosma, Anchusa ve Cynoglossum cinslerine ait en az 150 türün köklerinin en dış 

yüzeyinde çoğunlukla ester türevleri olarak bulunan kırmızı pigmentlerdir 

(Assimopoulou vd. 2006, Papageorgiou vd. 2008, Akgün vd. 2009). A/S güçlü bir yara 

iyileştirici (Papageorgiou vd. 1999, 2006, 2008), anti mikrobial (antibakterial ve anti 

fungal) ( Brigham vd. 1999, Sasaki vd. 2002, Shen vd. 2002, Haghbeen vd. 2011, 

Damianakos vd. 2012), anti inflamatuar (Chen vd. 2001, Kourounakis vd. 2002, 

Staniforth vd. 1999, Mahmoudi vd. 2012), anti trombotik, sitotoksik (Cui vd. 2007, Gür 

vd. 2010), antioksidant (Kourounakisa vd.  2002, Assimopoulou vd. 2004, 

Assimopoulou vd. 2005), enzim inhibitörü (An vd. 2007, Kajimoto vd. 2008) gibi çeşitli 

biyolojik aktivitelere sahiptir. En son araştırmalarda da anti tümor özelliği olduğu 

belirlenmiştir (Ahn vd. 1995, Yoon vd. 1999, Singh vd. 2003, Assimopoulou vd. 2006, 

Yang vd. 2006, Zare vd. 2010, Damianakos vd. 2012). Başta çin olmak üzere birçok 

ülkede aktif olarak kanser tedavisinde kullanılmaktadır.  

Birçok araştırmacı Boraginaceae familyasına ait bazı türlerde kallus, kök ve 

süspansiyon kültürünü kullanarak, bitkinin köklerinde bulanan alkanin, şikonin ve 

türevlerini elde etmeye çalışmışlardır (Damianakos vd. 2012). Bitki kaynaklı ilaç 

endüstrisinde kullanılmak üzere şikonin ve türevleri ilk olarak Lithospermum 

erythrorhizon türünde süspansiyon kültürü kullanılarak yapılmıştır (Mita vd. 1994, Zare 

vd. 2010, Haghbeen vd. 2011). Alkanin, şikonin ve türevlerinin üretimini arttırmak için 

besin ortamının optimizasyonunda değişiklikler (Fujita vd. 1981) ve genetik 

manipulasyonu (Yazaki vd. 1998, Sommer vd. 1999, Boehm vd. 2000) gibi farklı 

biyoteknolojik yaklaşımlar kullanılmıştır. Doku kültürü teknikleri ile elde edilen 

materyalden sekonder metabolit eldesi HPLC tarafından ayırt edilmiştir. Elde edilen 

bileşiklerin yapıları ise UV, H ve C-NMR spektroskopi tarafından belirlenmiştir. Bu 

çalışmalar sayesinde alkanin, şikonin ve türevlerinin endüstriyel üretimi için doku 

kültürü teknikleri yeni kaynaklar uygulanabilmektedir (Zare vd. 2011). Alkanin eskiden 

beri kozmetik ve ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Şikonin üretimi 

doku kültürü uygulamaları sayesinde İlk kez Lithospermum erythrorhizon bitkisinden 

kallus kültürü yöntemi ile ticari olarak elde edilmiştir (Tabata vd. 1974). 
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Alkanin maddesinin 10 mg (sigma) fiyatı 2017 yılı için 81 eur olması, in vitro 

uygulamalar ile alkanin üretiminin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Alkanin 

ve türevleri bitkilerin köklerinde bulunmaktadır. Eğer in vivo şartlardaki bitkilerden 

alkanin ve türevleri elde etmek istenirse, bitkiler köklerinden çıkarılması gerekmektedir. 

Buda o türün yok olmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca farklı lokalite ve ortamlardan 

toplandığı için stabil bir madde temini elde edilmemektedir. Doku kültürü teknikleri ile 

ise daha kısa sürede daha steril ve stabil madde elde edilmektedir. İlaveten in vivo 

ortamdaki bitki popülasyonu korunmuş olmaktadır. Bundan dolayı doku kültürü 

teknikleri ile sekonder metabolit üretimi önem arz etmektedir. Alkanin birçok tedavi 

amaçlı, en başta kanser tedavisinde çin ve bazı gelişmiş ülkelerde aktif olarak 

kullanılması (Yeh vd. 2015), pazar imkânının yüksek olduğunu göstermektedir. 

A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının köklerinde alkanin 

miktarı tayini ve doku kültürü uygulamaları üzerine yapılmış çalışmalar yok denecek 

kadar azdır. Bundan dolayı çalışmamızda A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana 

Rech. fil. taksonlarda in vivo ve in vitro örneklerde alkanin miktarının tayini yapılmıştır. 

İn vivo ortamdaki bitki köklerinde alkanin miktarı A. sieheana Rech. fil. 61.457 µg/g 

ekstrakt ve A. orientalis var. orientalis 2.705 µg/g ekstrakt olarak tespit edilmiştir. A. 

sieheana Rech. fil. taksonunun köklerindeki alkanin miktarının A. orientalis var. 

orientalis taksonundan yaklaşık olarak 23 kat daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca A. sieheana Rech. fil. bitkisinin in vitro şartlarda 0.5 mg/L KIN,0.25 mg/L BAP, 

1.0 mg/L IAA içeren ortamdaki sürgün eksplantlarından elde edilmiş sürgün 

örneklerinde 14.678 µg/g ekstrakt olarak bulunmuş ve A. orientalis var. orientalis 

taksonunun doğal ortamdan elde edilen köklerindeki (2,705 µg/g ekstrakt) alkanin 

miktarından yaklaşık 6 kat daha yüksek olduğu gözlenmişdir. Buda A. sieheana Rech. 

fil. taksonunun alkanin üretiminde önemli bir takson olduğunu düşünülmektedir. Echium 

italicum L. türünde süspansiyon kültürü ile alkanin, şikonin ile alkanin asetat ve şikonin 

asetat türevlerini IAA, KIN içeren B5 besin ortamında karanlık şartlarda elde ettiğini 

bildirmişlerdir (Zare vd. 2010). Arnebia euchroma türünde KIN, IAA ortamın katı-sıvı 

ve sıvı-sıvı dönünüşümlü uygulamasında, katı-sıvı dönüşümlü besin ortamından (490.75 

mg/L) elde edilen naftokinon pigment veriminin sıvı-sıvı dönüşümlü besin ortamından 

(447.92 mg/L) elde edilenden 1.09 katı fazla olduğunu bildirmişlerdir (Kumar vd. 
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2011). Arnebia hispidissima türünde in vitro şartlarda BAP, IAA, aktif kömür (150 

mg/L) içeren MS ortamında 3 alkanin (propiyonilalkanin, β- hidroksiizovalerilalkanin, 

tetrakrilalkanin) ve BAP, 2,4-D içeren MS ortmamında 3 şikonin (şikonin, 

deoksişikonin, asetilşikonin) türevlerini tespit etmişlerdir (Singh ve Sharma 2014). 

Ayrıca A. orientalis var. orientalis taksonunun 1.0 mg/L IAA içeren ortamda yaprak 

tabanı eksplantlarında elde edilen kök ekstraktlarında (7.511 µg/g ekstrakt) in vivo kök 

ekstraktlarındaki alkanin miktarından yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu da in vitro 

uygulamalar ile in vivo ortamdan temin edilen sekonder metabolit miktarının 

arttırılabileceğini ve in vivo ortama gerek duymadan laboratuvar ortamında kısa sürede 

daha fazla madde miktarı elde edilebileceğini göstermektedir (Wu vd. 2007, Nasim vd. 

2010, Praveen vd. 2010, Piekoszewska vd. 2010). Bundan dolayı in vitro uygulamalar 

ile sekonder metabolit üretiminin önem arz ettiği düşünülmektedir. Alkanna türleri 

üzerinde köklerinde alkanin miktarının belirlenmesi amacıyla Tappeiner vd. (2013) 

yılında farklı lokalitelerden topladıkları A. corcyrensis, A. tinctoria, A. pindicola, A. 

orientalis, A. methanaea, A. calliensis, A. graeca, A. primuliflora, A. stribrnyi, A. 

sieberi and A. noneiformis türlerini incelemişlerdir. A. orientalis iki farklı lokalitesinde 

toplam alkanin miktarını % 0.00003 ve % 0.00175 olarak bulmuşlardır. En yüksek A. 

tinctoria türünde % 1.41057 olarak kaydetmişlerdir.  

Sonuç olarak aşağıdaki öneriler uygun görülmüştür; 

1. Doku kültürü çalışmalarında in vivo ortamdan elde edilen eksplantların yüzey 

sterilizasyonu oldukça önemlidir. A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana 

Rech. fil. taksonlarının bitki yüzeylerinin özellikle yaprakların çok tüylü olduğu 

tespit edilmiştir. Tüy miktarı ve uzunluğu arttıkça sterilizasyon zorluğu da 

artmaktadır. Sterilizasyonun en büyük temeli düşük konsantrasyonda dokulara 

zarar vermeden kısa sürede sterilizasyonu sağlamaktatır. Sterilizasyon 

çalışmalarında yaygın olarak kullanılan ticari çamaşır suyu (<%5 NaOCl) ile 

yapılan sterilizasyonlarda başarı sağlanamamış ve artan konsantrasyonlarda da 

hücrelerde kararmalar meydana geldiği gözlemiştir. Öte yandan, H2O2 ve alkol 

(%70 etanol) uygulamalarında daha az kontaminasyon olduğu gözlenmiştir. 

Fakat yaprak eksplantlarının klorofil pigmentilerini kaybettiği, kök 
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eksplantlarında kararmalar olduğu, koltuk altı meristem ekplantlarında renk 

açılması meydana geldiği tespit edilmiştir. Kontaminasyonların ilerleyen 

zamanlarda gözlenmesi endojen kaynaklı bakterilerin olduğunu düşündürmüştür. 

Bundan dolayı daha sağlıklı fideler elde etmek için A. sieheana Rech. fil. ve A. 

orientalis var. orientalis taksonlarının tohumları % 20 NaOCl ile 20 dk süre ile 

steril edilip, tohum kabukları çıkartılarak kültüre alınmıştır. Bu uygulamanın in 

vitro çalışmalar için daha başarılı olduğu gözlenmiştir. 

2. Dış ortamdaki bitkilerden alınan eksplantlarda sterilizasyon probleminden dolayı 

in vitro kültür sağlanamamıştır. A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. 

fil. taksonlarında çalışmak amacıyla eksplant elde etmek için, tohum kabukları 

çıkartılarak 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA ve 0.25 mg/L BAP, 

0.1 mg/L KIN, 0.2 mg/L IAA kültüre alınabilir. Bu sayede daha sağlıklı fideler 

eksplant kaynağı olarak elde edilebilmektedir.  

3. Tez çalışmasında kullanılan yaprak tabanı ve sap eksplantlarından yüksek 

oranda sürgün ve kallus oluşumu elde edilmiştir. Sap eksplantlarının kallus 

oluşumunda 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.4 mg/L NAA ve 0.25 mg/L BAP, 

0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA ve 1.0 mg/L IAA uygulamalarının da etkili olduğu 

gözlenmiştir. Ayrıca her iki takson içinde 1.0 mg/L IAA uygulamasının sürgün 

oluşturan eksplant oranında ve eksplant başına sürgün sayısında daha etkili 

olduğu tespit edilmiştir. A. sieheana Rech. fil. taksonunun yaprak tabanı 

eksplantlarından kallus, sürgün ve kök oluşumu 1.0 mg/L IAA ve 0.25 mg/L 

BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.7 mg/L NAA içeren ortamların etkili olduğu 

gözlenmiştir. A. orientalis var. orientalis taksonunda ise 1.0 mg/L IAA ve 2.0 

mg/L IBA içeren ortamların etkili olduğu gözlenmiştir. Her iki takson için 1.0 

mg/L IAA içeren ortamın da etkili olduğu tespit edilmiştir. Stres uygulama 

yöntemi ile sekonder metabolit üretimi için kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Ayrıca yaprak ve kök eksplantlarında da kallus oluşumları gözlenmiştir. Fakat 

sap ve yaprak tabanı eksplantlarına göre daha yavaş kallus oluşumu meydana 

geldiği gözlenmiştir. Yaprak eksplanlarında her iki taksonda de 0.25 mg/L BAP, 

0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 0.7 mg/L 
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NAA içeren ortamlarda %100 kallus oluşumu gözlenmiştir. Elde edilen 

kallusların bölünme kabiliyetlerinin olduğu saptanmıştır. 

4. Sürgün eksplantları farklı ortamlarda (0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L 

IBA ve 2.0 mg/L IBA ve 0.25 mg/L BAP, 0.5 mg/L KIN, 1.0 mg/L IAA) kültüre 

alınmış ve 30 gün sonra elde edilen sürgünlerin boyu 4.10-5.37 cm, sürgün sayı 

ise 4.40-6.53 adet arasında olduğu gözlenmiştir. 

5. Farklı eksplant ve farklı büyüme düzenleyici uygulamalarından elde edilen 

kallus, sürgün, kök ile tam bitkilerin toplam fenolik ve toplam flavonoid 

içerikleri incelenmiş, in vivo ortamdaki bitkilerin kök ve gövde kısımları ile 

kıyaslanmıştır. Bazı in vitro uygulamaların doğal ortamdaki bitki kısımlarına 

göre daha fazla toplam fenolik ve toplam flavonoid içerikleri olduğu 

belirlenmiştir. Toplam flavonoid içeriklerinin in vitro şartlarda elde edilen bazı 

örneklerde daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

6. Farklı eksplant ve farklı büyüme düzenleyici uygulamalarından elde edilen 

kallus, sürgün, kök, tam bitkiler ile doğal ortamdaki bitkilerin kök, gövde 

kısımlarının DPPH aktiviteleri incelenmiştir. En yüksek DPPH aktivitenin A. 

orientalis var. orientalis taksonunun kök örneklerinde, ikinci sırada A. sieheana 

Rech. fil. taksonunun gövde örneklerinde olduğu gözlenmiştir. Genel itibari ile 

bakıldığında çoğu bitkiye göre yüksek DPPH aktiviteye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Örneklerin DPPH aktiviteleri ile toplam fenolik içerikleri arasında 

pozitif korelasyon olduğu gözlenmiştir. Birçok bitkiye göre yüksek DPPH 

aktivitesinin olması, çoğu gıda maddelerinde koruyu olarak kullanılabileceğini 

göstermektedir. 

7. A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. taksonlarının uçucu yağ 

oranlarının çok az olduğu gözlenmiş ve uçucu yağların kimyasal kompozisyonu 

belirlenememiştir. 
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8. A. orientalis var. orientalis ve A. sieheana Rech. fil. türlerinin in vivo ortamdaki 

kök, gövde ve in vitro uygulama örneklerinin alkanin miktarları belirlenmiştir. İn 

vivo ortamdaki A. sieheana Rech. fil. kök örneklerinin A. orientalis var. 

orientalis kök örneklerinden 23 kat daha fazla alkanin miktarına sahip olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca A. sieheana Rech. fil. bitkisinin in vitro şartlarda 0.5 mg/L 

KIN,0.25 mg/L BAP, 1.0 mg/L IAA içeren ortamdaki sürgün eksplantlarından 

elde edilmiş sürgün örneklerinde 14.678 µg/g ekstrakt olarak bulunmuş ve A. 

orientalis var. orientalis taksonunun doğal ortamdan elde edilen köklerindeki 

(2,705 µg/g ekstrakt) alkanin miktarından yaklaşık 6 kat daha yüksek olduğu 

gözlenmişdir. Buda A. sieheana Rech. fil. taksonunun alkanin üretiminde önemli 

bir takson olduğunu göstermektedir. Ayrıca A. orientalis var. orientalis 

taksonunun 1.0 mg/L IAA içeren ortamda yaprak tabanı eksplantlarında elde 

edilen kök ekstraktlarında (7.511 µg/g ekstrakt) in vivo kök eksraktlarındaki 

alkanin miktarından yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca doku kültürü 

uygulamaları ile elde edilen sekonder metabolitler daha stabil ve steril olmaktadır.  

Sonuç olarak; ticari önemi olan alkanin maddesinin elde edilmesi ve işlevliği hakkında 

A. sieheana Rech. fil. kök ve in vitro ürünlerin ileri düzeyde araştırılması gerekmektedir. 

Günümüze kadar bazı araştırmacılar tarafından A. orientalis var. orientalis bitkisin farklı 

bölgelerden elde edilen kök dokularındaki alkanin maddesi incelenmiş olup, A. 

sieheana Rech. fil.  türü üzerinde çok fazla çalışma olmadığı gözlenmiştir. A. sieheana 

Rech. fil.  kök yapılarında alkanin miktarının A. orientalis var. orientalis bitkisin kök 

yapılarında bulunan alkanin miktarından 23 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Bundan dolayı alkanin ve türevlerinin (naftakinon) üretimi için A. sieheana Rech. fil. 

türü üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca A. sieheana 

Rech. fil. bitkisinin köklerinde bulunan diğer naftokinon maddeler de araştırlıp, 

biyokimyasal ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesinde büyük fayda bulunmaktadır. İn 

vitro kök oluşumunu teşvik etmek amacıyla IAA veya IBA içeren ortamda yaprak 

tabanı ile yaprak eksplantlarına Agrobacterium rizogenes ile kök kültürü yapılması, kök 

gelişim esnasında karanlık şartlarda bekletilerek alkanin miktarının arttırılması üzerinde 

ekili olacağı düşünülmektedir. 
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Verim, Verim Unsurları ve Yağ Asidi Kompozisyonu Ile Biyodizellerinin Yakıt 

Özelliklerinin Belirlenmesi), Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli 

bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, 06/10/2015 (Devam Ediyor)(ULUSAL). 

 

3. (Yozgat Ili Ekolojik Sartlarında Yetistirilen Hashas Çesitlerinin Verim, Verim 

Unsurları, Yag Asidi Bilesenleri ve Biyodizel Yakıt Özelliklerinin Incelenmesi), 
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Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, 

Arastırmacı, 31/12/2014 (Devam Ediyor) (ULUSAL). 

 

4. (Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetişen Ayı Fındığı (Sytrax Officinalis L) Bitkisinin 

Bazı Tarımsal Değerleri, Tohumlarının Bazı Teknolojık Özellikleri ile 

Biyodizelinin Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma), 

Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, 

Arastırmacı, 05/10/2016 (Devam Ediyor)(ULUSAL). 

 




