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Amaç: Ülkemizin Güney Batı Toros’larından toplanan Asteraceae familyasına ait endemik S. ahmet-
duranii (S.Makbul & Coskuncelebi) akenleri, literatür çalışmalarında belirlenen çeşitli sterilizasyon 
basamaklarından geçirilerek, in vitro ortamda çimlendirildi ve farklı konsantrasyonlarda bitki 
büyüme düzenleyicileri içeren alt kültürlere alınarak sürgün organogenezi yapıldı.

Gereçler ve Yöntemler: 2010 yılında Scorzonera ahmet-duranii Serdar Makbul & Kamil 
Coşkunçelebi tarafından yayılış alanında toplanarak teşhiş edildi. Türün aken tipi olgunlaşmış 
meyveleri literatür çalışmalarında belirlenen sterilizasyon basamaklarından geçirildi. Bitkiye ait 
olgun akenler hormon içermeyen MS besin ortamında in vitro olarak çimlendirildi. Daha sonra bu 
ortamda yetiştirilen 25-30 günlük aseptik fidelerin hipokotil, kotiledon, apikal kısımlarından, ilk 
yaprağından ve köklerinden alınan eksplantlar organogenez için çeşitli konsantrasyonlarda Kinetin 
ve Naftalen asetik asit (NAA) içeren modifiye edilmiş MS ortamına alındı. Kallus indeksleri ve 
sürgün oluşturma oranları hesaplandı. 

Bulgular: Tüm eksplantlarda kallus elde edildi. En yüksek kallus indeksi (eksplant başına 2,92gr) 
apikal uçtan alınan eksplantların S3 (1 mg/L Kinetin – 0,5 mg/L NAA) ortamında yetiştirilmesi ile 
elde edildi. Kinetin (0,5 mg/L – 2 mg/L) ve NAA (0,05 mg/L – 1 mg/L) içeren 4 farklı ortamda da 
(S1, S2, S3, S4) indirekt organogenez oluşumu gözlendi. Sürgün oluşum oranının en fazla olduğu 
ortam S2 (1,5 mg/L Kinetin - 0,1 mg/L NAA) olarak belirlendi. Aseptik fidenin apikal ucundan 
alınan eksplantların, kök, ilk yaprak, kotiledon ve hipokotilden alınan eksplantlara göre daha 
yüksek oranda sürgün oluşturduğu anlaşıldı. 

Sonuç: Çalışmamızda kullandığımız Türkiye endemiği S. ahmet-duranii, Scorzonera L. cinsinin 
yeni bir üyesidir. Tür sadece tip lokalitesinde bilinmektedir ve populasyon orman kesimi 
içerisindeki dar bir alanda yayılış göstermektedir. Bu nedenle türün neslinin devamlılığı tehlike 
altındadır. Ayrıca çalışmamızda kullandığımız bu bitki materyali ile aynı cinse ait diğer türlerin 
sahip olduğu sekonder metabolitler sayesinde halk arasında bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan 
şifalı bitkiler oldukları da bilinmektedir. Bu açıdan türün in vitro ortama alınıp üretilmesi hem 
bitki neslinin devamlılığının sağlanması açısından, hem de bitkinin içerebileceğini düşündüğümüz 
önemli sekonder metabolitlerin daha sonra bu bitkinin in vitro kültürü teknikleriyle üretimine ışık 
tutması açısından önemlidir.
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