
            

 

Kallus  

 

 

 

İnce çeperli 

parankima 

hücrelerinin 

kitlesel yapısı                                                                                                      
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Kallus 

oluşumu 
 

 

 

Köklerde ve 

gövdede yaralı 

bölgede kallus 

oluşur. 

                                                                           

 

. 

 

Kallus oluşumu: 

Erythrina ağacı 
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Yapraktan kallus 

oluşumu 

 

Vaskular dokudan 

kallus oluşumu 

 

                                                  

Kökten kallus oluşumu 

 

Embiryodan kallus 

oluşumu 

 

 



                                 

1. İndüksiyon 

                                                                    

2. Hücre Bölünmesi 

                                                                 

3. Farklılaşma 



 

                                                    

 

                         

 

                         

 

                        

 

Friable 

 

Sert 

 

Yapışkan 

 

Rhizogenik --

                                                    

 

                         

 

                         

 

                         

 

Kırmızı Beyaz 

 

Yeşil 

 

Sarı 

 



 

            

 

Kallus 

Dedifferensiyasyon 
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Kallusta kendiliğinden 

değişimler oluşur.                 

      

                

      
Epigenetik- 

 

Genetik  

 

) 
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•Kallusları 3-6 haftada bir alt kültür yapmak grekir.  
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Bitki Rejenerasyonu 

• Organogenesis 

• Somatik embriyogenesis 

• Protoplast kültürü 

• Haploid hücre kültürü 

• Meristem kültürü (hastalıksız 
bitki üretimi) 



ORGANOGENESİS 

• Hücrelere ve dokulara baskı uygulayıp 

bazı değişikliklere sebep olarak 

sürgün veya kök taslağı diye 

adlandırılan tek kutuplu ve vasküler 

sistemi kökenini aldığı dokuya bağlı 

olan bir yapının meydana gelmesine 

yol açan işlemdir. 



ORGANOGENESİS ÇEŞİTLERİ 

İndirekt organogenesis Direkt organogenesis 

Kallus 

Sürgün veya kök 

Bitki 

Sürgün veya kök 

Bitki 



Organogenesis 

Avantajları; 

• Hücre veya dokulardan yeni 

bitki bireyleri meydana 

getirmeye imkan tanıdığı 

için, generatif yoldan 

çoğaltılması zor olan 

bitkilerin üretimine 

kolaylıklar sağlamaktadır. 

• Bitki transformasyon 

çalışmalarında oldukça 

önemlidir. 

 

 

Dezavantajları; 

• Bütün bitki türleri için 

evrensel bir 

rejenerasyon protokolü 

yoktur. Her bitki türü, 

hatta her bitki çeşidi 

için spesifik bir 

sistemin optimize 

edilmesi edilmesi 

gerekir. 



Pamukta rejenerasyon protokolü  

Apeks 

Node 



Pamuk nod eksplantlarından kallus 

oluşumu ve rejenerasyon 



Pamuk nod eksplantlarından direkt 

gövde rejenerasyonu 



Pamukta kök rejenerasyonu 



İn vitro’da rejenere olam pamuk 

bitkisinin toprağa aktarımı 



SOMATİK EMBRİYOGENESİS 

• Bağımsız vasküler sistemi olan ve kök 

ile sürgün aksini içeren iki kutuplu bir 

yapının oluşmasına yol açan bir 

süreçtir.  

• Vejetatif hücrelerden gelişen embriyolar 

da somatik embriyo olarak adlandırılır. 



Dikotiledon bitkilerde somatik embriyoların 

gelişim dönemleri 

globular kalp torpedo kotiledon 



SOMATİK VE ZİGOTİK EMBİRYOGENESİS 

Callus or  
explant 

Globular Heart/Torpedo 

Plantlet 

Regeneration  
of whole  
plant  

Somatic Embryogenesis 

Zygote Globular Heart/Torpedo 
Cotyledonary 

Expansion 

Maturation 

Desiccation 

Dormancy 

Germination 
and 

growth 

Zygotic Embryogenesis 



Somatik embriyogenesis 

• Bireysel bitkilerin hücrelerinden geliştikleri 
için somatik embriyolardan elde edilen 
bitkiler genetik olarak klon oluştururlar. 

• Döllenmiş yumurtadan gelişen embriyoda 
olduğu gibi, iki çenekli bitkilerde somatik 
embriyolar da “globular”, kalp, torpedo ve 
kotiledon oluşum safhalarını geçirirler. 

• Gövde-kök eksenine aynı zamanda sahip 
olup, asıl doku ile vaskular bağlantıları 
olmadığından dolayı dokudan kolaylıkla 
ayrılabilirler. 

 



Somatik Embriyo Rejenerasyonu 

• Direkt embriyogenesis 

     Eksplant 

• İndirekt embriyogenesis 

              Eksplant 

Somatik embriyolar 

Bitki 

Kallus 

Pro-embriyolar 

Bipolar embriyolar 

Bitki 



Somatik embriyogenesisin  

kullanım alanları 

 Klonal çoğaltım 

 Sentetik tohum üretimi 

 Gen aktarımı 



 

Synthetic Tohumlar 

 



Paulownia elongata’da indirekt 

somatik embriyogenesis  



Pamuk somatik embirypogenez 
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In vitro regenerasyonda etkin bitki 

rejenerasyonu için gerekli şartlar 

1. Uygun eksplantın seçilmesi 

2. Büyümede aktif maddeleri içeren 

uygun bir besin ortamının seçilmesi 

3. Fiziksel çevre koşullarının kontrolü 



Eksplant seçimi 

• Doku kaynağı olarak kullanılan organ 

• Organın ontogenetik ve fizyolojik yaşı 

• Eksplantın bitkiden alındığı dönem 

• Eksplantın büyüklüğü 

• Eksplantın alındığı bitkinin diğer 

özellikleri 



Besin ortamının temel içerikleri 

• İnorganik maddeler 

• Organik maddeler 

• Bitki büyüme düzenleyicileri 

• Doğal kompleksler 



Kültür şartları 

• Ortamın fiziksel hali 

• Ortamın pH değeri 

• Nem 

• Işık 

• Sıcaklık 


