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ÖZET

MAKALE BİLGİSİ

Bu çalışmada H. aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum ve H. pruinatum’da etkili
bir çimlenme protokolü geliştirmek ve müteakip bitki gelişimini izlemek amaçlanmıştır. Bu
amaçla yüzey sterilizasyonu yapılmış tohumlar farklı oranlarda benzil adenin (BA),
giberellik asit (GA) ve indol asetik asit (IAA) içeren temel MS (Murashige ve Skoog)
ortamlarında magenta kutuları içerisinde kültüre alınmışlardır. 12. günün sonunda kökçük
geliştirmiş ve 1-2 yaprakçık oluşturmuş fideler sayılmış ve her deneysel ortam için
çimlenme oranları % olarak belirlenmiştir. Ortamlarının çimlenme üzerine etkileri her iki
türde de önemli (P < 0.01) olarak tespit edilmiş, en yüksek çimlenme oranına 2 mg/l BA,
0.1 mg/l IAA ve 0.5 mg/l GA ile desteklenmiş MS tuzları içeren G9 ortamında ulaşılmıştır
(H. aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum için %76.2; H. pruinatum için %89.4).
Bu ortamda alt kültüre alınan çimlenmesini tamamlamış genç bitkicikler 6 hafta sonra
ortalama 8-10 cm uzunluğa ulaşmış ve başarılı bir şekilde sera şartlarına adapte
edilmişlerdir.

Araştırma Makalesi
Geliş: 27.06.2019
Kabul:24.09.2019
Anahtar kelimeler:

Kantaron, çimlenme,
dormansi, in vitro kültür,
bitki büyüme
düzenleyicileri.

In vitro seed germination of Hypericum aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum and H.
pruinatum
ABSTRACT

ARTICLE INFO

In the present study, it was aimed to describe an effective germination protocol and to
screen subsequent plant development for H. aviculariifolium subsp. depilatum var.
depilatum and H. pruinatum. Surface sterilized seeds were cultured in MS (Murashige and
Skoog) media including various doses of benzyl adenine (BA), gibberellic acid (GA) and
indole acetic acid (IAA) in magenta boxes. At the end of 12 th day of the culture, number of
the seeds developing radicle and 1-2 leaflets were counted and recorded as % of
germination for each experimental medium. The effects of media on germination rates were
found to be significant (P < 0.01) and the highest rates were reached in MS medium,
supplemented with 2 mg/l BA, 0.1 mg/l IAA and 0.5 mg/l GA (76.2 % for H.
aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum and 89.4 % for H. pruinatum). The
germinated seeds, sub-cultured in the same medium produced sterile seedlings, 8-10 cm in
height after 6 weeks and were acclimatized successfully under greenhouse conditions.
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GİRİŞ
Hypericum cinsi (Hypericaceae) dünyanın çöl ve kutup bölgeleri hariç hemen her yerinde yayılış gösteren 484 türe sahip olup
kapalı tohumlular alt-bölümünün %22’sini oluşturan en kalabalık 100 taksondan biridir (Carine ve Christenhusz 2010). Bu
türler içerisinde Hypericum perforatum L. en bilinen ve hafif-orta derecede depresyon tedavisinde yaygın bir şekilde
kullanılan birçok farmakopyaya dahil edilmiş olan türdür (Xiang ve ark. 2017). Hypericum türleri yüzyıllar pek çok kültür
tarafından tıbbi amaçlı kullanılan bitkilerdir ve geleneksel Türk hekimliğinde “sarıkantaron, askerotu, peygamber çiçeği, kan
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otu ve binbirdelik otu” gibi isimler altında yatıştırıcı, yara iyileştirici, dezenfektan ve spazm çözücü olarak kullanılmaktadırlar
(Bingöl ve ark. 2011). Türkiye Hypericum türleri için önemli bir merkezdir ve mevcut 96 türün 46’sı endemiktir (Güner ve
ark. 2012)
Türkiye’nin kurak taşlı ve kalkerli yüksek rakımlı kuzey bölgelerinde doğal olarak yetişen Hypericum aviculariifolium Jaup.
and Spach subsp. depilatum (Freyn and Bornm.) Robson var. depilatum bu endemik türlerden biridir ve doğal yayılış alanı
oldukça sınırlıdır (Davis 1988) (Şekil 1a). Yapılan güncel çalışmalarla bu türün güçlü anti-bakteriyel (Gül ve ark. 2017) ve
anti-oksidan (Maltaş ve ark. 2013) etkilere sahip olduğu belirlenmiştir. Hypericum pruinatum Boiss. & Bal. Türkiye florasına
kayıtlı nadir rastlanan bir tür olup Türkiye’nin kuzeyinde yüksek rakımlarda ve Kafkasya’da doğal yayılış göstermektedir
(Şekil 1b). H. aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum’un aksine bu türle ilgili hiçbir farmakolojik kayıt
bulunmamaktadır. Daha önceki çalışmalarda her iki türün de hiperisinler (Çırak ve ark. 2006a), hiperforinler (Çırak ve ark.
2015), organik asitler (Çırak ve ark. 2007a; 2013), flavonoidler (Çırak ve ark. 2014a) ve uçucu yağlar (Çırak ve Bertoli 2013)
içerdiğini belirlenmiştir. Bu sekonder metabolitler önemli ilaç hammaddeleri olup Hypericum özütlerinin anti-depressant
(Ramalhete ve ark. 2016), anti-anjiyogenik (Schiavone ve ark. 2014), nöroprotektif (Ma ve ark. 2018), antiviral, fotodinamik
(Shih ve ark. 2018), anti-tümör (Kim ve ark. 2018) ve anti-bakteriyel (Rodriguez-Amigo ve ark. 2015) aktivitelerinin anılan
biyoaktif kimyasallardan kaynaklandığı bildirilmiştir. Daha önce yürütülen bu çalışmaların sonuçlarının işaret ettiği üzere, her
iki tür de önemli ölçüde tıbbı-farmakolojik potansiyele sahiptir.

Şekil 1. Çiçeklenme dönemindeki yabani H. aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum (A) ve H. pruinatum (B)
bitkileri.
Günümüzde H. perforatum (Bruni ve Sacchetti 2009), H. brasiliense (Abreu ve ark. 2003), H. androsaemum (Valentao ve
ark. 2003), H. origanifolium (Bertoli ve ark. 2015), H. perfoliatum (Çırak ve ark. 2007b), H. montbretii (Çırak ve Radusiene
2007) ve H. triquetrifolium (Çırak ve ark. 2014b) gibi Hypericum türleri ilaç ve gıda katkısı özelliklerinden dolayı herbal
endüstriye satılmak üzere doğal floradan büyük ölçüde toplanmaktadır ve sadece H. perforatum pazarının dünya ölçeğindeki
ekonomik değeri yaklaşık 1 milyar Amerikan dolarıdır (Solomon ve ark. 2013). Hypericum kökenli herbal ve farmakolojik
ürünlere olan talebin her geçen gün artışı özellikle ülkemizde yabani Hypericum popülasyonları üzerindeki baskıyı artırmakta,
bu türlerin floramızdaki varlığını tehdit etmektedir, zira Hypericum’lara dair yabani bitki toplayıcılığı tür ayrımı
gözetmeksizin yapılmaktadır. Sonuç olarak ülkemiz florasındaki Hypericum türleri ciddi tehdit altındadır (Çırak ve Kurt
2014). Bu çalışma ile Türkiye için endemik ve nadir türlerden olan H. aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum ve H.
pruinatum’da çimlenme gereksinimlerini tanımlamak ve etkili bir fide elde etme yöntemi tanımlamak amaçlanmış; adı geçen
türlerin kültüre alınması ve korunmasına dair bir başlangıç yapmak hedeflenmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
H. aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum ve H. pruinatum’un morfolojik ve kimyasal yapıları daha önceki
çalışmalarda detaylı olarak tanımlanmıştır (Çırak ve Bertoli 2013; Çırak ve ark. 2006a; 2013; 2014a; 2015). Her iki türe ait
tohumlar Türkiye’nin Amasya ili Gümüşhacıköy ilçesi Gümüş nahiyesinde (40° 49΄ enlemi; 35° 09΄ boylamı; 989 m rakım)
doğal olarak yetişen bitkilerden 2017 yılı Eylül ayında toplanmış ve 6 ay buzdolabında (4 °C) muhafaza edilmiştir.
Tohumlar yüzey sterilizasyonu için %70’lik etil alkolde 30 saniye ve %10’luk ticari sodyum hipoklorit çözeltisinde 20 dakika
tutulmuş, daha sonra 3’er kez steril saf su ile yıkanmıştır. Yüzey sterilizasyonu yapılmış tohumlar farklı oranlarda benzil
adenin (BA), giberellik asit (GA) ve indol asetik asit (IAA) içeren temel MS (Murashige ve Skoog) ortamlarında magenta
kutuları içerisinde kültüre alınmışlardır (Çizelge 1). Ortamların pH’sı 5.8’e ayarlanmış ve müteakiben 120 °C de 20 dakika
boyunca otoklav cihazında sterilize edilmişlerdir. Kültürler 12/12 saat fotoperiyotta; 2400 lüks ışık şiddetinde 24 °C de iki
hafta boyunca inkübe edilmişlerdir (Çırak ve ark. 2004a). Üç tekerrürlü yürütülen çalışmada her bir uygulama için 50 adet
tohum kullanılmış, bitki büyüme düzenleyicileri içermeyen temel MS besi ortamından kontrol olarak istifade edilmiştir.
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Tanımlanan in vitro kültürün 12. gününde kökçük geliştirmiş ve 1-2 yaprakçık oluşturmuş tohumlar sayılmış (Şekil 2) ve her
deneysel ortam için çimlenme oranı % olarak belirlenmiştir.

Şekil 2. In vitro ortamda çimlenen tohumlar
Çizelge 1. Kullanılan temel MS ortamlarının hormonal bileşimi
Çimlendirme Ortamları
BA
Kontrol
G1
1.0
G2
1.0
G3
1.0
G4
1.5
G5
1.5
G6
1.5
G7
2.0
G8
2.0
G9
2.0

Kullanılan hormonlar (mg/l)
IAA
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

GA
0.1
0.5
0.1
0.5
0.1
0.5

En yüksek çimlenme oranının gözlendiği G9 ortamında çimlenmesini tamamlayan genç bitkicikler müteakip bitki gelişimini
gözlemlemek amacıyla aynı ortamda ve aynı şartlarda alt-kültüre alınmışlardır. Altı hafta sonra bitkicikler ortalama 8-10 cm
uzunluğa ulaşmış (Şekil 3A-B); magenta kutularından çıkarılarak musluk suyu ile yıkanmış; kök kısımları in vitro ortam
kalıntılarından temizlemiş ve 20 cm çapında, steril toprak, kum ve çiftlik gübresi karışımı (2:1:1) ile doldurulmuş saksılara
alınmışlardır. İki hafta boyunca laboratuar ortamında dış şartlara göreceli olarak alıştırılan bitkiler altı hafta boyunca kontrollü
sera şartlarında aynı saksılar içerisinde yetiştirilmiş ve çiçeklenme evresine ulaşmışlardır (Şekil 4A-B).

Şekil 3. H. aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum (A) ve H. pruinatum (B) da steril fideler.
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Farklı çimlenme ortamlarında gözlenen çimlenme oranlarına ait ortalamalar her tür için ayrı olarak varyans analizine tabi
tutulmuş; ortalamalar arasındaki önemli farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile (P < 0.01) mukayese edilmiştir.
Verilerin istatistik analizi için MSTAT-C istatistik yazılımı kullanılmıştır (Russell D. Freed, Crop and Soil Sciences
Department, Michigan State University).

Şekil 4. H. aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum (A) ve H. pruinatum (B) da in vitro çimlenmeyi müteakip
saksılarda dış şartlara alıştırılan ve 6 hafta sonunda sera şartlarında çiçeklenen bitkiler.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Farklı hormonal kombinasyonlara sahip in vitro kültür ortamlarının çimlenme üzerine etkileri her iki türde de çok önemli (P <
0.01) olarak tespit edilmiştir (Çizelge 2). H. aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum tohumları bitki büyüme
düzenleyicileri içermeyen kontrol ortamında çimlenmemişlerdir. Benzer şekilde H. pruinatum tohumları da kontrol ortamında
ancak gözlenen en düşük oranda çimlenebilmişlerdir. Bununla birlikte her iki türde de özellikle artan BA konsantrasyonlarına
bağlı olarak çimlenme oranları önemli ölçüde yükselmiş; en yüksek değerlere 2 mg/l BA, 0.1 mg/l IAA ve 0.5 mg/l GA ile
desteklenmiş MS tuzları içeren G9 ortamında ulaşılmıştır (H. aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum için %76.2; H.
pruinatum için %89.4). İncelenen diğer ortamlarda da çimlenme, kontrol ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde yüksek
olmuştur. Çimlenmeye müteakip aynı G9 ortamında alt-kültüre alınan ve 8-10 cm boya ulaştıktan sonra sera şartlarında
saksılarda kültüre alınan bitkiler %98 oranında hayatta kalmış ve tohumların alındığı kaynak bitkilere benzer bir gelişme
göstererek 6 hafta sonunda çiçeklenmişlerdir. Çiçeklenen bu bitkiler herhangi bir morfolojik anormallik sergilememişlerdir.
Çizelge 2. H. aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum ve H. pruinatum da farklı in vitro kültür ortamların çimlenme
üzerine etkileri.
Çimlenme oranı (%)
H.
aviculariifolium
subsp.
depilatum
Ortamlar
H. pruinatum
var. depilatum
Kontrol
0.0 h*
2.4 h
G1
14.8 g
22.6 f
G2
32.7 e
44.3 d
G3
47.4 d
58.3 c
G4
18.9 fg
28.2 ef
G5
51.8 cd
56.4 c
G6
59.2 c
71.8 b
G7
21.6 f
39.7 e
G8
66.4 b
76.5 ab
G9
76.2 a
89.4 a
*Aynı küçük harflerle işaretli ortalamalar arasında P < 0.01 düzeyinde farklılık yoktur.

Çimlenme embriyonun büyüyüp gelişmesiyle yeni bir bireyin oluştuğu hayati öneme sahip bir fizyolojik olaydır (Walck ve
ark. 2011). Ayrıca bitkilerin hayat döngülerinin ilerleyen safhalarında deneyimleyecekleri şartları belirleyen ilk ve en önemli
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geçiş evresidir (Donohue ve ark. 2010). Çimlenme genellikle tohum dormasisinin değişik tipleriyle kendini belli eden çok
sayıda genetik ve çevresel faktör tarafından etkilenmektedir (Bewley ve ark. 2013). Dormansi, çimlenmenin olabilmesi için
gerekli koşulları tanımlayan bir tohum özelliğidir (Thompson ve Ooi 2010; Finch-Savage ve Footitt 2012) ve fide
oluşumunun en avantajlı yer ve zamanda gerçekleşmesini sağlayan kantitatif bir yapıya sahiptir (Bewley ve ark. 2013; Willis
ve ark. 2014). Baskin ve Baskin (2008; 2014)’e göre 5 tip dormansi vardır: 1- Fizyolojik dormansi: tohum su geçirgen bir
kabuğa ve tam gelişmiş bir embriyoya sahiptir. Ancak kökçüğün çıkışı engelleyen sert tohum kabuğu mevcuttur yahut
tohum/meyve kabuğundan çimlenmeyi önleyici bir kimyasal inhibitör salgılanmaktadır. Ayrıca embriyo gelişimi için mutlak
ışığa ihtiyaç duyulur (Wang ve ark. 2017). 2- Morfolojik dormansi: tohum çimlenme öncesi biraz daha gelişmeye ihtiyaç
duyan tam gelişmemiş bir embriyoya sahiptir. 3- Morfo-fizyolojik dormansi: embriyo hem gelişmemiştir hem de fizyolojik
olarak dormanttır. 4- Fiziksel dormansi: tohum tam olarak gelişmiş bir embriyoya sahiptir ancak tamamen sugeçirmez meyve
ya da tohum kabuğu çimlenmeyi önlemektedir. 5- Bileşik dormansi: tohumun tam olarak gelişmiş bir embriyosu vardır ancak
hem bu embriyo fizyolojik olarak dormanttır ve çimlenme için mutlak ışığa ihtiyaç duyar, hem de tohum yahut meyve kabuğu
sugeçirmezdir.
Hypericum türlerinde çimlenme oranları genellikle düşük olup tohumlar genetik kökenleri (Perez-Garcia ve ark. 2006) ve
döllenme biyolojisine (Carta ve ark. 2015) bağlı olarak farklı tiplerde dormansiye sahiptirler. Bu türlerde çimlenme, ışığa
duyulan mutlak gereksinim, sert ve geçirimsiz tohum kabuğu, tohum veya meyve kabuğundan salgılanan çimlenme önleyici
inhibitör maddeler ve embriyonun dormant oluşu ile tezahür eden fizyolojik ve bileşik dormansi ile sınırlandırılmaktadır
(Çırak ve ark. 2011a). Özellikle ışığın varlığı Hypericum türlerinde çimlenme için temel şarttır. İlk olarak Campbell (1985) en
yaygın ve bilinen tür olan H. perforatum’da karanlık şartlarda %1-2 civarında olan çimlenme oranının 1200 lüks sürekli
aydınlatma şartlarında % 70’e yükseldiğini; Çırak ve ark. (2004b) 2000 lüks sürekli aydınlatma ile bu oranın %80’in üzerine
çıktığı bildirmişlerdir. Daha sonraki çalışmalarda H. gramineum (Ash ve ark. 1998), H. brasiliense (Bertelle ve ark. 2004), H.
androsaemum, H. scabrum, H. lydium, H. tetrapterum (Çırak ve ark. 2006b), H. aviculariifolium subsp. depilatum var.
depilatum (Çırak ve ark. 2007c), H. orientale, H. perfoliatum, H. pruinatum, H. origanifolium (Çırak 2007), H.
triquetrifolium, H. heterophyllum (Çırak ve ark. 2011b), H. leptophyllum (Çamaş ve Çalışkan 2011), H. philonotis (Coronado
ve ark. 2015) ve H. elodes (Carta ve ark. 2016) tohumlarının da çimlenebilmek için mutlak suretle ışığa ihtiyaç duyduğu
bildirilmiştir. Söz konusu bu çalışmalarda, ışığın dışında, çimlenmenin H. perforatum (Çırak ve ark. 2004b), H. scabrum, H.
lydium, H. tetrapterum (Çırak ve ark. 2006b), H. orientale, H. origanifolium (Çırak 2007), H. triquetrifolium, H.
heterophyllum (Çırak ve ark. 2011b) ve H. leptophyllum (Çamaş ve Çalışkan 2011) da sert tohum kabuğu tarafından
sınırlandırıldığı, H. pruinatum, H. perfoliatum (Çırak 2007), H. philonotis (Coronado ve ark. 2015) ve H. elodes (Carta ve ark.
2016) de embriyonun dormant olduğu, H. perforatum (Çırak ve ark. 2004b) ve H. triquetrifolium (Çırak ve ark. 2011b) da
çimlenmenin ayrıca meyve iç kabuğundan salgılanan bir kimyasal inhibitör tarafından baskılandığı bildirilmiştir.
Daha önceki çalışmalarda H. aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum (Çırak ve ark. 2007c) ve H. pruinatum (Çırak,
2007) tohumlarındaki dormansinin tanımlaması yapılmıştır. Sonuçlara göre her iki türde de çimlenmeyi etkileyen en önemli
faktör ışığın varlığıdır. Dolayısıyla bu çalışmada Hypericum türlerinde en yüksek çimlenme oranlarını veren 2400 lüks ışık
şiddeti ve 12/12 saat fotoperyot altında yürütülmüştür (Çırak ve ark. 2004a). Önceki çalışma sonuçları, ayrıca, H.
aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum tohumlarının meyve kabuğundan salgılanan bir inhibitörle bulaşık olduğunu;
bu inhibitörün musluk suyu ile yapılan basit bir yıkama ile giderilebildiğini; hem bu endemik türün hem de H. pruinatum’un
embriyolarının dormant olduğunu ve GA uygulamalarının bu dormant embriyoları uyarmada son derece etkili olduğunu
ortaya koymuştur. Anılan bu çalışmalarda musluk suyu ile yıkama ve farklı dozlarda GA uygulamalarıyla her iki türde de
dormansinin kırıldığı, H. pruinatum’da % 80’e varan oranda çimlenme sağlandığı (Çırak, 2007), ancak H. aviculariifolium
subsp. depilatum var. depilatum’da ulaşılan en yüksek çimlenme oranının % 29 olduğu (Çırak ve ark. 2007c) bildirilmiştir.
Her iki türün tohumlarının farklı hormonlarla desteklenmiş temel MS besi ortamlarında in vitro kültüre alındığı bu çalışmada
ise H. aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum % 76.2, H. pruinatum da ise % 89.4 çimlenme oranlarına ulaşılmış,
üstelik çimlenen bu tohumlar aynı ortamda alt kültüre alındığında güçlü in vitro fideler geliştirmiş, bu fideler saksılara alınıp
sera şartlarında yetiştirildiğinde %98 oranında hayatta kalmış ve 6 hafta sonra çiçeklenerek normal gelişimlerini
tamamlamışlardır. Daha başarılı bu güncel sonuçlar in vitro ortamda mevcut besin içeriğine ve bilhassa bitki büyüme
düzenleyicilerin farklı fizyolojik etkilerine atfedilebilir. Zira absisik asit (ABA), etilen, giberellinler (GA), oksinler (indol
asetik asit, IAA gibi) sitokininler (benzil adenin, BA gibi) gibi bitki büyüme düzenleyicileri, ya da yaygın olan isimleriyle
hormonlar tohum çimlenmesi ve dormansisini etkileyen önemli unsurlarıdır (Graeber ve ark. 2012). Bu hormonlar arasında
ABA patojen saldırısı ya da su basması gibi stres şartları altında bitki fizyolojisini olumlu etkilemekle birlikte, tohum gelişimi
esnasında farklı dokularda biriktiğinde çimlenmeyi kesin bir şekilde önlemektedir (Miransari ve Smith, 2014). Giberellinler
tohum dormansisini kontrol etmemekle birlikte dormant tohumları aktive eden hormonlardır ve bu aktivasyon değişik yollarla
gerçekleşir. İlk olarak giberellinler absisik asidi yıkıma uğratan katabolik enzimleri aktive ederek ve absisik asit oluşumuyla
sonuçlanan metabolik yolu baskılayarak çimlenmeyi önemli ölçüde artırırlar (Miransari ve Smith 2009; Atia ve ark. 2009).
Giberellinler ayrıca tohumun endospermindeki besinleri parçalayarak çimlenmekte olan embriyo için enerji sağlayan amilaz,
proteaz ve glukanaz gibi enzimlerin üretiminden sorumlu genleri aktive ederek de çimlenmeyi uyarırlar (Yamaguchi, 2008).
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Bu hormonlar özellikle embriyonun dormant olması durumunda çimlenmeyi önemli seviyede iyileştirirler (Cerabolini ve ark.
2004) ve çimlenmeyi artırıcı etkileri 20-25 °C aralığındaki sabit sıcaklıklarda daha da belirgindir (Chen ve ark. 2008).
Nitekim değişik dozlarda GA uygulamalarının H. perforatum (Çırak ve ark. 2004b; Perez-Garcia ve ark. 2006), H.
androsaemum (Çırak ve ark. 2006b), H. perfoliatum (Çırak 2007), H. scabrum, H. lydum, H. triquetrifolium, H. tetrapterum
(Çırak ve ark. 2006b, 2011b) ve H. philonotis (Coronado ve ark. 2015) gibi birçok Hypericum türünde çimlenmeyi artırdığı
bildirilmiştir. IAA gibi oksinler hücre büyümesi ve gelişmesi, vasküler dokular ve polen oluşumu gibi hayati fizyolojik
olaylarda anahtar rol oynayan hormonlar olup, embriyo büyümesi ve gelişiminin dokular arası oksin nakli tarafından kontrol
edildiği bildirilmektedir (Popko ve ark. 2010). Oksinlerle ilgili genlerin ifadesine dair çalışmalar bu hormonların çimlenme
esnasında ve sonrasında tohum kökçük ucunda bulunduklarını, çimlenme için olduğu kadar fide gelişimi için de elzem
olduklarını ortaya koymuştur (Bialek ve ark. 1992; Hentrich ve ark. 2013). Nitekim araştırmamızda her iki türde de gözlenen
güçlü fide gelişiminin kullanılan in vitro ortamın IAA içeriğinden kaynaklandığını söylemek mümkündür. BA gibi
sitokininler tohum çimlenmesini teşvik eden ve çimlenmenin her aşamasında aktif olan bileşiklerdir (Nikolic ve ark. 2006;
Riefler ve ark. 2006). Sitokininlerin çimlenmeyi uyarıcı etkileri büyük ölçüde tuzluluk, kuraklık ve ağır metal birikimi gibi
faktörlerin olumsuz etkilerini baskılamak suretiyle ortaya çıkmaktadır (Peleg ve Blumwald 2011). Bu çalışmada çimlenme
ortamı olarak kullanılan temel MS besi ortamının içerdiği tuzların sebep olduğu oksidatif stres muhtemelen ortamdaki BA ile
baskılanmış ve çimlenme incelenen her iki türde de önemli ölçüde artmıştır.
SONUÇ
Çimlenme gereksinimlerinin tespit edilmesi yabani türlerin korunması ve kültüre alınmasında ilk adımdır. Nitekim tohumla
çoğaltma endemik ve nadir türlerin ex situ (ortam-dışı) korunmasında olduğu kadar bitkisel üretimde de en uygun ve etkili
yöntem olarak kabul edilmektedir. Çalışma konusu olan endemik H. aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum ve nadir
rastlanan bir tür olan H. pruinatum kanıtlanmış biyoaktif kimyasal madde içerikleriyle umut vadeden tıbbi bitkilerdir. Bu
türlerin çimlenme gereksinimleri daha önceki çalışmalarda tanımlanmış olmakla birlikte, daha yüksek çimlenme oranlarını
yakalamak ve etkili bir şekilde fide/bitki elde etmek bu çalışmada mümkün olmuştur. Nitekim, her iki türde de yüzey
sterilizasyonundan sonra 2 mg/l BA, 0.1 mg/l IAA ve 0.5 mg/l GA ile desteklenmiş temel MS ortamında in vitro kültüre
alınan tohumlar yüksek oranda çimlenmiş; çimlenen tohumlar aynı ortamda alt kültüre alındığında güçlü steril fideler
oluşturmuş; bu fideler başarılı bir şekilde dış şartlara alıştırılarak yüksek oranda hayatta kalmışlardır. Sonuçlar H.
aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum ve H. pruinatum türlerinin korunması ve kültüre alınması bakımdan önemli
olup, bu endemik ve nadir türlerle ilgili müteakip çalışmalara ışık tutacak niteliktedir.
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