
            

 

Doku kültüründeki 

zorluklar 

  

 

 

•Virüs 

•Bakteri 

•Mantar 

•Mikoplazma  

•Böcek ve 

diğerleri ile 

kontaminasyon 
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Virüsler,  
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•We do not have the possibility to prove a culture  

is free of bacteria.  

•Sometimes symptoms of bacterial infestation are  

visible on the plant material or on/in the culture 

medium. Often visible symptoms appear late in 

culture or after a few subcultures. They may also 

not appear at all, but create problems in the early 

stages of acclimatization.  

•Not all bacteria are pathogenic, they may even  

have beneficial effects.  

 

Agrobacterium  

Bacillus  

Enterobacter  

Pseudomonas  

Lactobacillus  

Staphylococcus  

 

3 %  

13 %  

12 % 

19 % 

11 % 

26 %  

 

Doku kültüründe 

gözlenen bakteriler  

 

(Leifert & Waites, 

1990) 

 

                                                  



            

 

Mantarlar  

 

 

 

Genelde gözle izlenebilerler. 
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Mycoplasma  

 

 

 

İzlenmeleri zordur. 
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Artropodlar 
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Virus  

Meristem kültürü,  

Büyümeyi uzatma,  

Termoterapi 

Bacteria 
meristem kültürü 

antibiyotikler 

Fungi 
Sterilizasyon ve 

böceklerden kaçınma 

Mycoplasma 
mycoplasma yok edici 

etmenler 

Mikro 

artropod ve 

benzeri 

Pestisid veya kapları 

böcek tutucuların 

üzerine yerleştirme 



            Virus 

 

 
Virüs analiz yöntemleri 

  

•Konak hücreye zararlı mı?  

•Electron mikroskop – büyüklük ve morfoloji 

•ELISA / Serolojik test 

•Nukleik asid hibridizasyonu / PCR - 

http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/ind/content.htm


ELISAELISA  

(Enzyme(Enzyme--Linked Immuno Sorbant Assay)Linked Immuno Sorbant Assay)  



            Ekofizyoloji 

 

 
 

•Su miktarı  

•Su taşınması  

•Gazlar  

•Boş alanın içeriği  

•Tayin edici faktörler  

•Etkiler 
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İçerik 

 

Sera 

 

Kültür kabı 

 
O2 

 

22 % 

 

4 % 

 
N2 

 

77 % 

 

87 % 

 
CO2  

 

365 - 1000 ppm 

 

20 % 

 
Su 

buharı 

 

60-85 % 

 

± 100 % 

 

etilene 

 

5 ppb - 100 ppb 

 

> 2 ppm 

 



         
Gaz kompozisyonunu 

tayin eden faktörler  

Bitki 

 Kültür Kabı  

 

 

 

Besiyeri 

 

Çevre koşulları 
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Fig. 1: growth reduction  

   

 
Fig. 2 Albinism 

 

                                      

          

Fig. 3. Evolution of carbon  

dioxide content in honey-jars 

 

                                      

         

http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/tro/tro2cu03.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/tro/tro2cu04.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/tro/tro2cu03.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/tro/tro2cu04.jpg


          
Hiperhidrisite  kültürde fazla 

su birikimi 
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Somaklonal varyasyon kültürde regenere 

olan bitkiler arasında görülen 

varyasyondur. Gen, kromozom sayı ve 

kromozom yapı değişiklikleri ile kendini 

gösterir. Varyasyonu arttırarak bazen iyi 

özelliklerin kazanılmasını da sağlar. 

Eksplant, kültür ortamı, kültürleme 

koşulları, kültür yaşı, alt kültürleme 

aralıkları somaklonal varyasyon 

oluşumunu etkiler. Kültürler ne kadar 

genç kallus fazı ne kadar kısa ise 

somaklonal varyasyon o kadar azalır. 
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Varyasyon= Çeşitlilik 

• Genetik varyasyon=Kalıtım maddesindeki 
değişiklikler (Kalısal) 

• Epigenetik varyasyon=Kalıtsal olmayan 
fenotipik değişiklikler ÖRN.Fizyolojik 
varyasyon 

• Somaklonal varyasyon=Kültürde 
kendiliğinden oluşan varyasyon 

• Gametoklonal varyasyon=Gametlerden 
türevlenen dokularda oluşan varyasyon  



Somaklonal varyasyonun orijini 

• Kültür uyarımı dönemi 

• Kültürün gelişme dönemi 

• Bitki rejenerasyonu dönemi 



Somaklonal varyasyonun nedenleri 

• Hücre organizasyonunun varyasyonda etkisi 

• Doku kaynağındaki varyasyon 

  - donör bitki orijinindeki değişimler 

  - eksplant kaynaklı varyasyon 

• DNA metilasyonu 

• Nükleik asit öncüllerinin kaybı 

• In vitro hücre bölünmesindeki anormallikler 

• Bitki büyüme düzenleyicilerinin önemi 

• Kültür ortamının bileşimi 

• Kültür süresi  

• Genotipin etkisi 



Somaklonal varyasyonu etkileyen 

faktörler 

Faktör Genel Etki 

Genotip          Farklı genotipler farklı derecede  

           varyasyon gösterebilirler. 

Ploidi           Yüksek ploidi düzeyine sahip olan  

           bitkilerde daha fazla kromozom  

           sayısı değişimleri görülmektedir. 

Rejenerasyon sistemi       Protoplastlar eksplantlara göre daha 

           yüksek varyasyon gösterir. 

Kültür süresi           Uzun süreli kültürler daha büyük  

            varyasyonlara neden olurlar. 

Doku kaynağı           Bazı dokular daha fazla varyasyon  

            gösterir. 

Büyüme düzenleyicileri    Yüksek konsantrasyonları varyabiliteyi 

            artırır. 



Kallus kültürlerinden organogenesis 

yoluyla elde edilen bitkilerde genetik 

varyasyon kaynakları 



Kallus kültürlerinde ve kallustan rejenere olan 

bitkilerde genetik varyabiliteyi etkileyen 

faktörler 



Somaklonal varyasyonun avantajları 

• Hızlı bir varyasyon kaynağı olarak 
elverişlidir. 

• Bazı değişmeler yüksek frekanslarda 
meydana gelebilir. 

• Agronomik özellikler değişebilir. 

• Bazı değişimler homozigottur. 

• Yeni varyantlar ortaya çıkabilir. 

• Yeni varyeteler üretilebilir. 



Somaklonal varyasyonun dezavantajları 

• Somaklonal varyasyon mikroüretimde büyük 
kayıplara neden olmaktadır. 

• Bitki biyoteknolojisinde bitki ıslahı teknikleri 
somatik hücrelerden rejenerasyona 
dayanmaktadır. Bu tür bitkiler somaklonal 
varyasyonun etkisi altındadır. Ancak istenmeyen 
mutantlar ayrılabilir. Fakat bu çok yıllık bitkiler için 
mümkün olmamaktadır. 

• Bazı istenmeyen mutasyonlar hemen 
tanınamayacak ve bu yüzden bu mutantlar 
uzaklaştırılamayacaktır. 

• Somaklonal varyasyon, hücre kültürlerinde 
sekonder metabolit üretimini de etkilemektedir. 
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