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Amaç: Bu çalışmada Avrupa ve Türkiye ölçeğinde tükenmekte tehlikesinde olan ve CR (Çok 
Tehlikede) kategorisinde yer alan, aynı zamanda Avrupa Konseyi Bern Sözleşmesine göre “Florada 
Kesinlikle Korunması Gereken Türler” listesinde bildilmiş olan Apocynaceae (Zakkumgiller) 
familyasına mensup Amsonia orientalis Decne. (syn. Rhazya orientalis) bitkisinin in vitro 
çoğaltımında farklı konsantrasyonlarda kullanılan bitki büyüme düzenleyicilerinin sürgün gelişimi 
üzerine olan etkileri araştırıldı.

Gereçler ve Yöntemler: Materyal olarak Balıkesir, Gazi Osman Paşa lokalitesinden toplanan ve 
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsündeki özel bahçelerde korumaya alınan Amsonia orientalis 
bitkisinden alınan nodal eksplantlar kullanılmıştır.

Olgun bitkilerden alınan nodal eksplantlar yüzey sterilizasyonundan sonra 2,4-D + BAP, IAA + BAP 
ve IAA + Kinetin ile desteklenmiş besi ortamlarında kültüre alındı. Koltukaltı tomurcuklarından 
rejenere olan sürgünlerin boy uzunlukları ölçüldü. Elde edilen sürgünler en uzun ortalama sürgün 
boyu elde edilen besin ortamlarında tekrar kültüre alınarak gelişimleri gözlemlendi. Elde edilen 
sürgünler köklendirildi ve ardından dış ortama alıştırılarak saksılara alındı.

Bulgular: Olgun bitkilerden alınan nodal eksplantlardan elde edilen en uzun ortalama sürgün boyu 
IAA + BAP konsantrasyonları ile desteklenmiş besin ortamlarından 0,5 mg/l IAA + 1,5 mg/l BAP 
ortamında 4,38±0,34 cm, 2,4-D + BAP konsantrasyonları ile desteklenmiş besin ortamlarından 0,5 mg/l 
2,4-D + 1,5 mg/l BAP ortamında 4,31±0,14 cm ve IAA + Kinetin konsantrasyonları ile desteklenmiş 
besin ortamlarından ise 4,37±0,08 cm olarak ölçülmüştür. Elde edilen sürgünlerin alt kültürlerinde ise 
en uzun ortalama sürgün boyu 0,5 mg/l BAP ortamından 3,24±0,06 cm olarak elde edilmiştir. 

Sonuç: Tükenme tehlikesinde olan ve aynı zamanda tıbbi önemi olan Amsonia orientalis bitkisinin 
in vitro sürgün gelişimi üzerine çeşitli konsantrasyonlarda denenen bitki büyüme düzenleyicilerinin 
etkileri araştırılmış ve elde edilen sonuçlar irdelenerek bitkinin yüksek sayıda üretilmesine olanak 
sağlayan bir prosedür tanımlanmıştır. Bitki çalışma sonucunda çok sayıda çoğaltılarak saksılara 
aktarılmıştır. Bitkinin tohumları çimlenme kabiliyeti yönünden oldukça zayıf olduğu için in vitro 
çoğaltımda ex situ korumaya alınan örneklerden elde edilen eksplantların kullanılması uygun 
görülmüştür. Bu çalışma olgun A. orientalis bitkilerden alınan eksplantlar kullanılarak yapılan ilk 
in vitro çoğaltım çalışması olması ve ilk defa farklı bitki büyüme düzenleyicilerinin bitkiye olan 
etkilerinin belirlenmesi bakımından öncü niteliğindedir. 

Anahtar Kelimeler: Amsonia orientalis, Apocynaceae, nodal eksplant, in vitro çoğaltım, bitki 
büyüme düzenleyicileri

Teşekkür: Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi - BAP 2009/050 No’lu proje ile maddi olarak 
desteklenmiştir.


