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Teşekkür: Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi - BAP 2009/050 No’lu proje ile maddi olarak 
desteklenmiştir. 
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Amaç: Çalışmamızda geniş yayılış alanına sahip olmasına karşın populasyon yoğunluğunun çok az 
olması, tıbbi bir bitki olarak kullanılması ve aynı zamanda sebze olarakta tüketilen Yılan yastığı’nın 
yaprak ve yaprak sapı eksplantlarından indirekt sürgün rejenerasyonu protokolü geliştirmek 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Kocaeli Arızlı köyü civarından toplanan Arum italicum 
örneği oluşturmaktadır. In vitro çoğaltım metodu belirlenmek istenen Arum italicum bitkisinden 
alınan her bir yaprak akan musluk suyu altında 15 dakika boyunca yıkandı. Eksplantların 
yüzeylerinin sterilizasyonunda %70 EtOH ve ticari çamaşır suyu kullanıldı. Yüzey sterilizasyonu 
yapılan eksplantlar steril distile sudan 3 defa geçirildi. Ardından eksplantlar üzerlerindeki fazla 
suyun alınması için steril kurutma kağıtları içeren kesme tablasına yerleştirilerek uygun boyutlarda 
kesilmeye hazır hale getirildi. Daha sonra uygun boyutlarda kesilen yaprak ve yaprak sapı 
eksplantları hazırlanmış olan farklı kombinasyonlarda bitki büyüme düzenleyicileri (0.8 2,4-D + 
0.2 BAP; 0.2 2,4-D + 0.8 BAP; 0.4 2,4-D + 0.4 BAP; 0.2 BAP + 0.5 NAA) içeren MS besiyeri 
ortamlarında 6 hafta boyunca 16/8 (A:K) ışıklandırma periyoduyla 23±1°C’de kültüre alınmıştır. 
Kallus kültürlerini başlatmak amacıyla 0.2, 0.4, 0.8 mg l-1 Benzilaminopürin (BAP) ile kombine 
edilmiş çeşitli konsantrasonlarda 2,4-diklorofenoksi asetik asit (2,4-D) ve Naftelen asetik asit 
(NAA) kullanılmıştır. Kallus kültürleri oluştuktan sonrada sürgün rejenerasyonu için farklı BAP 
konsantrasyonları denenmiştir. 

Bulgular: Kültüre alınan eksplantlarda ortalama 20 gün sonra kallus oluşumu gözlenmeye başlandı. 
Elde edilen kalluslar 40-45 gün sonunda farklı BAP konsantrasyonlarında sürgün gelişimi için alt 
kültüre alındı ve 3-4 hafta sonunda da adventif sürgün oluşumu gözlenmeye başlandı. Farklı bitki 
büyüme düzenleyicilerinin kallus oluşumu üzerinde etkileri incelenirken literatüre paralel olarak 
2,4-D’nin A. italicum eksplantlarında kallus oluşumunda önemli rol oynadığı saptandı. 

Sonuç: Kallus kültürleri sekonder metabolit eldesi ve in vitro çoğaltım çalışmalarında önemli bir 
materyal olabilmektedir. Nadir bitkilerin çoğaltımında ve çoklu sürgün rejenerasyonunda kallus 
kültürlerinden faydalanılmaktadır. Bu çalışma ile bitkinin indirekt adventif sürgün rejenerasyon 
protokolü optimize edilmiştir. 
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