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Amsonia orientalis’in (Apocynaceae) in vitro Çoğaltımında
Farklı NaCl Konsantrasyonlarının Sürgün Gelişimi Üzerine Etkisi 

ve Bitkiciklerdeki Kalsiyum Miktarı Değişimleri
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Amaç: IUCN tehlike kategorilerine göre “çok tehlikede (CR)” kategorisinde bulunan, yayılış alanı 
daralan ve buna bağlı olarak populasyon yoğunluğu gitgide azalan, aynı zamanda içerdiği çeşitli 
alkoloitlerden dolayı antikanser ve antitümör özelliğe sahip tıbbi bir bitki olan Amsonia orientalis 
Decne.’den alınan nodal ekplantlar üzerine farklı tuz konsantrasyonlarının etkisinin araştırılması ve 
tuz stresinin bu bitkideki kalsiyum dengesini nasıl etkilediğini belirlemek amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyal olarak A. orientalis’ten in vitro koşullarda üretilmiş steril 
bitkiciklerden alınan nodal eksplantlar kullanılmıştır. Nodal eksplantlar farklı tuz konsantrasyonlarını 
(50 mM, 100 mM, 150 mM ve 200 mM NaCl) içeren besiyerlerinde kültüre alınmıştır. Kültür 
periyodunun sonunda gelişen bitkiciklerde farklı tuz konsantrasyonlarının etkisi incelenip kalsiyum 
miktarı değişimleri için bitkiciklerden alınan kök, gövde ve yaprak dokularına ait örnekler pastör 
fırınında 800C’de 48 saat kurutulmuş olup porselen havanda toz haline getirilmiştir. Hassas terazide 
tartılan örnekler cam tüp içerisine alınarak üzerine 10 ml 1N’lik HNO

3 
ilave edilerek yaklaşık 

20 dakikada homojenize edilmiştir. Homojenize olan örnekler 950C’lik benmari’ye alınıp 1 
saat bekletildikten sonra 3500 rpm’de 10 dakika santrifüj edilip, ekstraktlar alev fotometresi ile 
okunmuştur.

Bulgular: Tuz konsantrasyonunun artmasına bağlı olarak doğrusal şekilde bitkiciklerde oluşan 
sürgün sayısında azalma, kök büyümesinde gerileme ve yapraklarda küçülme saptanış ayrıca 
genel olarak bitkiciklerin kök dokusunda Ca+2’nın yüksek, yaprak dokusunda ise düşük olduğu 
görülmüştür.

Sonuç: Kontrol grubuna oranla bitkiciklerde görülen sürgün sayısının azalması, kök uzunluğunda 
ki azalma ve yapraklarda gözlenen küçülme sonucunda A. orientalis bitkisinin tuzsuz, hafif alkali 
topraklarda iyi gelişim göstereceği sonucuna varılmıştır. Ca+2 miktarı değişiminin ise sırası ile 
kök, gövde ve yaprak dokusunda azalan oranlarda bulunması bitkiciklerin Ca+2’u en fazla kök 
dokusunda biriktirerek toprak üstü organlara kademeli olarak gönderdiği ve böylece stresten 
korunmaya çalıştığı sonucuna varılmıştır. Sonuçta bitkicikler stres ortamında bünyelerine daha az 
Ca+2 iyonu alarak stresin süresine ve şiddetine bağlı olarak kendilerini korumaya ve hücre zarını 
güçlendirmeye çalışmışlardır.

Teşekkür: Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi - BAP 2009/040 No’lu proje ile maddi olarak 
desteklenmiştir. 
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