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Kallus kültürlerini etkileyen pek çok faktör süspansiyon kültürlerini 
de etkiler. 
 
Dikotillerin süspansiyon kültürlerini kurmak monokotillerinkini 
kurmaktan daha kolaydır. 
 

                                         

       

                           

       

Kallus  Süspansiyon kültürü 

 

Öncelikle in vitro kallus kültürlerinin kurulması gerekir. Bunun 
için üç farklı yol izlenebilir: 

HÜCRE KÜLTÜRLERİNİN KURULMASI  



‘Friable’ kallus kullanımı (en sık kullanılan yöntem):  
 
Tekrarlı alt kültürleme ve filtrasyon sonucu, süspansiyon kültürü tek 
hücre ve küçük hücre kümelerine ayrılır.  
Uygun ‘friable’ kallus elde etmek için, besiyerindeki oksin:sitokinin 
dengesi oksin artırılarak değiştirilir. 

 
‘Friable’ olmayan kallus kullanımı:  
 
Kalluslardan hücre kültürü kurulur. Kalluslar istenen hali alana kadar alt 
kültürlenir. 

Enzim kullanımı: 
 
Kallus, düşük konsantrasyonda hücre duvarı parçalayan enzimler 
(selülaz ve pektinaz) eklenmiş besiyerinde süspansiyon oluşuncaya 
kadar kültürlenir. 

Friable/gevşek 



Uzun hücre Aktif olarak 
bölünen 
hücreler 

Dev uzun hücre (G), 

Hücre süspansiyon 
kültürleri için tipik 
normal boyuttaki uzun 
hücreler ve yuvarlak 
hücreler 

Dev (G) hücre 

Küçük, yuvarlak ve canlı 
hücrelerden oluşan, üreme 
fazındaki tipik bir agregat 

Hücre Tipleri 



Bitki hücrelerinin özellikleri 

• Büyüklük (10-100mM) 

• Agregat oluştururlar 

• Yırtılmaya hassas 

• Yavaş büyürler 

• Kolay kontamine olurlar 

• Az oksijen gereksinimleri 
vardır 

• Anaerobik koşullara 
toleranslı değiller 

• Büyümeleri iyi (>300g/l taze 
ağırlık). 

• Viskoz solüsyonlar 
oluştururlar 



                                                                                                                               

Tipik hücre kültürünün üreme grafiği 
X = kültür için uygun altkültürleme zamanı 

 



  

 Hücre Büyümesi ve Büyümenin 
İzlenmesi için Kullanılan Farklı 
Yöntemler 



Dönen çalkalayıcı  

 

Çalkalayıcılar için  

cam kaplar 

 

Farklı tipte 

çalkalayıcılar  

 

Çalkalayıcılar için  

cam kaplar 

 

Çalkalayıcılar için  

cam kaplar 

 

Çalkalayıcılar için  

cam kaplar 

‘Shaker’ 

(Çalkalayıcı) 

 

Kontrollü ‘chamber’ 

 

Bioreactor 
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Hücre Kültürlerinin Kullanımı 



• Hücre süspansiyon kültürleri  

büyüme ve farklılaşmayı etkileyen  

koşulların araştırılması için idealdir.  

• Somatik embriyo üretiminde kullanılabilirler. 

 



• En önemli uygulama 
alanı sekonder 
metabolit üretimidir.  

 

Süspansiyon kültüründe 
antosiyanin üretimi 
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Sekonder Metabolitler 



  Sekonder metabolitler bitkinin temel yaşamsal 

işlevleri ile doğrudan ilişkisi olmayan, buna karşılık en 

az bitkinin yaşamsal işlevleri ile doğrudan ilişkili 

primer metabolitler kadar önemli maddelerdir.  

  Sekonder metabolitler bitkilerin, çevresel 

koşullara uyum sağlama, savunma, korunma, hayatta 

kalma, neslini sürdürme ve ekosistemle ilişkilerini 

düzenlemelerinde yardımcı olurlar.  

 

 



Sekonder metabolitleri  
doku kültürü ile üretmek avantajlıdır!!! 

Doğadan Toplama  

• Az miktarlarda ve belli 
gelişim evrelerinde 
üretilirler, 

• Bazı türlerin zamanla 
soylarının tükenmesi 
tehlikesi vardır, 

• Bazı bitkilerin 
toplanması çok güçtür ve 
maliyeti yüksektir,  

 

Doku Kültürü  

• İstenilen zamanda, 
istenilen kadar üretim 

• Türlerin kaybolma 
tehlikesi yok 

• Standart kalitede ve bol 
miktarda üretim 

• İstenildiği kadar 
bitkinin elde edilme 
kolaylığı 

 



  

 

 İlaç Hammaddelerinin Üretimi 



 Batı dünyasında kullanılan reçeteli ilaçları yaklaşık %25’i 
bitkisel kaynaklıdır. Bu bitkileri klasik yöntemlerle üretimi 
hücre kültürlerine göre daha pahalıya mal olur. Ancak 
dezavantaj olarak, bazen sekonder metabolitler hücre 
kültürlerinde üretilmez yada çok az üretilirler.  
 Hücre veya organ kültürlerinde üretilen ilaç 
hammaddeleri arasında: diosgenin, kodein, morfin, atropin, 
hiyosiyamin, skopolamin, digoksin, digitoksin, kuinin, reserpin, 

artemisinin and taxol.  
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Farklılaşma 



• Pek çok kallus ve süspansiyon kültüründe 
hücreler ana bitkide olan sekonder 
metabolitleri üretmezler. 

• Farklılaşma başladığında yani gövde/kök 
gelişimi veya somatik embriyogenezis, 
farklılaşmış dokular ana bitkideki aynı 
sekonder metabolitleri üretmeye başlar. 
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 Bazı hücre kültürlerinde sekonder 
metabolitlerin üretilmemesinin nedeni: 

 

• Belirli öncüllerin primer metabolizmaya 
yönlenmesi, 

• Kilit enzimlerin baskılanması yada azalması,  

• Uygun depo organlarının bulunmamasıdır. 



Pigment Üretimi 



• Bazı hücre kültürleri bol miktarda pigment biriktirir. 

• Örn, Lithospermum erythrorhizon, kırmızı pigmenti  
(shikonin), kozmetikte kullanılır. Diğer hücre 
kültürleri, kırmızı veya mavi flavonoidler olan 
antosiyaninleri üretir. 

 



 

 

Elisitasyon 

 



 Bitkilerin mikroorganizmalarla enfekte olması sonucu 
fitoaleksin adlı sekonder metabolitler sentezlenir. Bu 
maddelerin antimikrobiyal etkileri vardır. 

 
 Patojen tarafından salınan maddeler veya patojenin 

hücre duvarı parçaları da aynı cevabın oluşmasını 
sağlar. Bu maddeler elisitör olarak adlandırılır. 

 
 Elisitor Elisitör tanınması Enzim sentezi 

Fitoaleksin sentezi  
 
 Patojen kaynaklı maddelere ilave olarak çeşitli stres 

koşulları da bu maddelerin salınımını sağlar. Bu stres 
koşulları arasında; UV-radiation, soğuk, sıcak, etilen, 
fungisid, antibiyotik, ağır metal tuzları ve yüksek tuz 
konsantrasyonları gelir. 
 

 



 

 

Biyodönüşüm 



• Ucuz öncül maddelerin hücre kültürüne 
uygulanmasıyla sekonder metabolit içeriği 
artırılabilir. 

• Bazen hücreler öncülleri ana bitkide 
bulunmayan yeni maddelere çevirir. 
 

• Başka bir olasılık da hücre kültürüne yabancı 
bir maddenin eklenmesi ve yeni bir maddenin 
oluşturulmasıdır. 

• Bu şekilde hücre kültürleri kullanılarak test 
tüplerinde yapılması çok zor olan  kimyasal 
reaksiyonlar  bitkilerin kendi enzimlerini 
kullanmalarıyla gerçekleştirilebilir. 



Hücre kültürlerinde biyodönüşüme örnek: 
Podophyllum hexandrum süspansiyon kültürüne 
Coniferin verilince, podophyllotoxin üretir. 
Podophyllotoxin anti-kanser amaçlı kullanılır. 

 


