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(Sigma) ile de katılaştırılmıştır. Farklılaşma için belirlenen optimum BA konsantrasyonu ilaveli 
ortam farklı sukroz kombinasyonları (%3, %6 ve %12) ile desteklenerek kalluslardan somatik 
embriyo farklılaşması, olgunlaşması ve çimlenmesi üzerine sukroz miktarının etkisi araştırılmıştır. 
İyi gelişmiş somatik embriyolar, bitkicik dönüşümü için bitki büyüme düzenleyicisi içermeyen 
%3 sukroz ilaveli MS ortamına aktarılmıştır. Kültürler 16/8 fotoperiyotta 24±2ºC’ta tutulmuş, 4 
haftalık aralıklarla alt kültür edilmiştir. 

Bulgular: En yüksek oranda kallus oluşumu 0.25 mg/L NAA ve 1 mg/L BA ilaveli MS ortamında 
elde edilmiştir (%75). 0.1 mg/L BA ve %6 sukroz ilaveli MS ortamında en yüksek oranda embriyo 
farklılaşması görülmüştür (19.25 somatik embriyo/kallus). Yüksek sukrozlu MS ortamında (%12) 
farklılaşan ve gelişen embriyolar bitkiciğe dönüştürülmüşlerdir (%15.75). 

Sonuç: Rhaponticoides mykalea’nın korunmasına ve populasyonun güçlendirilmesine yönelik 
olarak gerçekleştirilecek çalışmalara, somatik embriyogenez ile çoğaltım alternatif bir yöntem 
olarak değerlendirilmeli ve öncülük etmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Rhaponticoides mykalea, endemik bitki, somatik embriyogenez, kritik 
tehlikede, in vitro

Teşekkür: Bu çalışma ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje 
No: FEF-07012).
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Amaç: CR kategorisinde bulunan endemik bitki Rhaponticoides mykalea (Hub.-Mor.) M. V. Agab. 
& Greuter’in in vitro üretim tekniklerinden biri olan adventif sürgün rejerenerasyonu yöntemiyle 
çoğaltılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Yöntem: Çalışma materyali Asteraceae familyasına ait Rhaponticoides mykalea 
türüdür. Bitkinin vejetatif dönemde olduğu Mart, Nisan ve Mayıs aylarında doğal habitatından 
toplanan bipinnatisekt yaprakları başlangıç materyali olarak kullanılmıştır. Yaprak eksplantlarına 
farklı sterilizasyon süreleri uygulanarak Patates Dekstroz Agar ortamında kültüre alınmış ve uygun 
sterilizasyon prosedürü belirlenmiştir. 

Sterilize edilmiş yapraklar 1’er cm’lik parçalara bölünerek BA veya KIN’in (0.1, 0.5, 1 ve 5 
mg/L), TDZ (0.001, 0.005, 0.01, 0.05 mg/L), NAA veya 2,4-D’nin (0.1, 0.2, 0.5 ve 1 mg/L) farklı 
konsantrasyonlarını içeren MS ortamlarında kültüre alınmışlardır. Herhangi bir bitki büyüme 
düzenleyicisi ilave edilmemiş ortam kontrol olarak kullanılmıştır. 

Elde edilen kalluslar adventif sürgün teşviki için NAA (0.1, 0.5, 1.0 ve 2.0 mg/L), BA (1.0, 2.0 ve 
4.0 mg/L) ve NAA:BA (0.1:1.0; 0.1:2.0; 0.1:4.0; 0.5:1.0; 0.5:2.0; 0.5: 4.0; 1.0:1.0; 1.0:2.0; 1.0: 4.0; 
2.0: 1.0; 2.0:2.0; 2.0:4.0 mg/L) içeren MS ortamlarına aktarılmışlardır. Herhangi bir bitki büyüme 
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düzenleyicisi içermeyen temel MS ortamı kontrol olarak kullanılmıştır. Sürgünler köklenme teşviki 
için stok kültürlerden ayrılarak (~3 cm) IAA, IBA ve NAA’nın farklı konsantrasyonlarını (0.5, 
1.0, 2.0 ve 5.0 mg/L) içeren MS ve ½ MS ortamlarına aktarılmışlardır. Kültürler 24 °C’ta 16/8 
fotoperiyod koşullarının sağlandığı iklim odasında tutulmuşlardır. Köklenen bitkicikler kademeli 
olarak dış ortamlara aktarılmışlardır. 

Bulgular: En uygun sterilizasyon prosedürü; sırasıyla 1 saat boyunca akan çeşme suyu altında 
yıkama, %70’lik EtOH’de 2 dakika, %3 NaOCl + 2 damla Tween-80’de 5 dakika ve 3 kez 5’er 
dakika steril distile su ile durulama şeklindedir. Bu prosedürle %75 oranında cevap verebilir 
eksplant elde edilmiştir. En yüksek kallus oluşumu 1.0 mg/L NAA ilaveli MS ortamında (%75) ve 
kalluslardan en yüksek sürgün rejenerasyonu 0.5 mg/L NAA ve 2 mg/L BA ilaveli MS ortamında 
elde edilmiştir (4.2 sürgün/kallus). En uzun sürgünler 0.1 mg/L NAA ve 4 mg/L BA ilaveli MS 
ortamında oluşmuştur (6.3 cm). En yüksek köklenme 0.5 mg/L İndol-3-butirik asit (IBA) ilaveli ½ 
MS’de elde edilmiştir (%45). 

Sonuç: Yok olma tehlikesi ile karşıya karşıya kalan kritik tehlike altındaki endemik R. mykalea’nın 
çoğaltılmasına yönelik olarak adventif sürgün rejenerasyonu alternatif bir yöntem olarak 
değerlendirilmeli ve daha ileriki çalışmalara da öncülük etmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Rhaponticoides mykalea, endemik bitki, adventif sürgün, kritik tehlikede, in 
vitro.

Teşekkür: Bu çalışma ADÜ BAP tarafından desteklenmiştir (Proje No: FEF-07012 )
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, tıbbi amaçlı kullanım için potansiyel önemi olan Nepeta nuda ssp. 
nuda L. tohumlarının in vitro koşullarda çimlendirilmesi ve fide gelişim ortamlarının belirlenmesi 
ile doku kültürü koşullarında sekonder metabolitlerinin teşviki yolunda ilk adımı gerçekleştirmektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Nepeta nuda ssp. nuda tohumlarına öncelikle canlılık testleri uygulanmış 
ve tohum canlılığı %olarak belirlenmiştir. Canlılığı belirlenen tohumlar farklı sterilizasyon 
serilerine tabi tutulmuştur. Steril edilen tohumlar farklı in vitro ortamlara (Distile su, MS ve 
White) aktarılmış ve en uygun çimlenme ortamı belirlenmiştir. Sıvı olarak hazırlanan ortamlarda 
tohumlara fiziksel destek sağlamak amacı ile bilyeli- kağıt köprüler kullanılmıştır. Çimlenme kriteri 
olarak radikula çıkışı esas alınmıştır. Çimlenen tohumlar en uygun fide gelişim ortamını belirlemek 
üzere steril kabin içerisinde MS, B5 ve White ortamlarına alınmışlardır. Kültürler 24 °C de 16/8 
fotoperiyod koşullarının sağlandığı iklim odasında tutulmuşlardır. Denemeler 10 tekrarlıdır ve her 
deneme 3 kez tekrar edilmiştir. Yaklaşık 8 hafta sonra (4 haftada bir altkültür edilmiştir) fideciklerin 
gelişimleri (sürgün boyu, sürgün sayısı, yaprak sayısı, kök boyu ve kök sayısı) incelenerek sonuçlar 
değerlendirilmiştir. 


