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Hypericum adenotrichum’un (Hypericaceae) in vitro
Fidelerinde Krom (Cr) uygulaması ile 

Sekonder Metabolit Üretiminin Teşvik Edilmesi

Ömer Yamaner, Bengi Erdağ
Adnan Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Aydın, oyamaner@adu.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada, endemik ve tıbbi bitki olarak potansiyel önemi olan Hypericum adenotrichum 
Spach’un in vitro fidelerine elisitör olarak Krom (Cr) uygulanması ile hiperisinlerin (hiperisin ve 
pseudohiperisin) ve bazı flavonoidlerin (hiperosid ve izokuersitrin) elisitasyonu amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalimiz olan H. adenotrichum bitkisinin tohumları 
bitkinin doğal yayılış gösterdiği Karıncalı Dağı’ndan (Karacasu, AYDIN) yaklaşık 1400 metreden 
toplanmıştır. ¼ MS/Galzy ortamında çimlendirilen tohumlardan elde edilen fideler, 15 ve 30 gün 
boyunca 0.01 mM ve 0,1 mM Cr içeren ¼ MS/Galzy ortamlarında büyütülmüştür. Farklı süre ve 
konsatrasyonlarda Cr uygulanan H. adenotrichum fidelerinin kök üstü kısımları, liyofilize edildikten 
sonra direkt sonikatör kullanarak metanolle ekstrakte edilmiştir. Fidelerin metanol ekstraktı, 
hiperisin, pseudohiperisin, hiperosid ve izokuersitrin miktarlarındaki değişimleri araştırmak için 
HPLC ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Yaptığımız çalışmada 0.01 ve 0.1 mM Cr konsantrasyonlarına 15 ve 30 gün boyunca 
maruz bırakılmış H. adenotrichum in vitro fidelerinin sekonder metabolit miktarları, kültür süresine 
bağlı olarak değişiklik göstermiştir. 15 günlük uygulamalarda 0.01 mM krom konsantrasyonlarında 
hiperosid ve izokuersitrin miktarları sırasıyla 1.7 ve 1.8 kat artış göstermiştir. 30 günlük 
uygulamalarda 0.01 mM krom uygulamalarında önemli bir değişim olmamıştır. Hem 15 hem de 30 
günlük 0.1 mM krom uygulamalarında flavonoid miktarları önemli ölçüde düşmüştür. 15 günlük 
krom uygulamasında 0.01 mM krom pseudohiperisin miktarını 2.2 kat hiperisin miktarını ise 1.7 
kat arttırmıştır. 30 günlük krom uygulamaları hipersinlerin üretiminde önemli bir değişime yol 
açmamıştır. 

Sonuç: Sekonder metabolitlerin Cr ile elisitasyonununa yönelik yaptığımız çalışma H. adenotrichum 
bitkisi için ilk olma niteliği taşımaktadır. 15 günlük 0.01 mM Cr uygulaması hem flavonoidlerin hem 
de hiperisinlerin elisitasyonunda başarılı olmuştur. Elde edilen sonuçlar bu konuda daha ayrıntılı 
çalışmaların yapılması için öncülük edebilecek niteliktedir. Ayrıca ileride farmasötik endüstrisi ve 
geleneksel tıp için H. adenotrichum’un üretimine yönelik kullanılabilecek tarım teknolojileri ve 
deneysel botanik uygulamaları için yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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