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Geleneksel Halk Tıbbında Yaygın Olarak Kullanılan Hypericum 
heterophyllum Türünün (Guttiferae) Genotoksik Potansiyeli
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Amaç: Hypericum L. cinsine ait taksonlar dünyada ve ülkemizde geleneksel halk tıbbında 
kullanılmaktadır. Ülkemizde yara iyileştirmede, romatizmal ağrılarda, ishal ve sarılıkta kullanılan 
Hypericum türleri, halk arasında sarı kantaron, kantaron çiçeği, mayasıl otu ve binbirdelik otu olarak 
bilinmektedir. Bu çalışmada, H. heterophyllum Vent. türünün genotoksik etkileri belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Hypericum heterophyllum bitki örneklerinin su ekstraktları çıkarılarak 
farklı konsantrasyonlarda (0.05, 0.1, 0.5 ve1 mg/ml) periferal lenfosit kültürlerine ilave edildi. 
Çıkarım ve preparasyon işlemlerinden sonra, H. heterophyllum ekstraktlarının mitotik indeks, 
replikasyon indeksi ve mikronükleus üzerine olan etkisi araştırıldı. Kültürlerde sigara ve alkol 
kullanmayan ve herhangi bir viral enfeksiyonu bulunmayan sağlıklı bireylerin kanları kullanıldı.

Bulgular: Hypericum heterophyllum ekstraktlarının artan konsantrasyonları ile beraber mitotik 
indeks, replikasyon indeksi ve mikronükleus oranları da artış göstermiştir. 0.5 ve 1 mg/ml’lik 
yüksek dozların mitotik indeks, replikasyon indeksi ve mikronükleus oranları kontrol grubu ve 
diğer dozlardan farklı bulunmuştur (p<0.01).

Sonuç ve Tartışma: Ülkemizde geleneksel halk tıbbında kullanılan H. heterophyllum türünün 
yüksek konsantrasyonlarının sitotoksik ve genotoksik etkiye sahip olabileceğini söyleyebiliriz. 
Ayrıca ekstrakların hücre bölünmelerini azaltıcı etkileri ve bunun yanında mikronükleus oranlarını 
da arttırması göz önüne alındığında, H. heterophyllum türünün çok yüksek konsantrasyonlarda 
kanser oluşumuna neden olabileceği göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Hypericum heterophyllum, alternatif tıp, genotoksik

Teşekkür: Bu çalışma, “Bozok Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi” tarafından 
“I.F.E-2011/49” numaralı proje ile desteklenmiştir.
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Cordia myxa (Boraginaceae) ve Etnobotanik Özellikleri 
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Amaç: Türkiye’de Boraginaceae familyasının tek ağaç formundaki üyesi olan ve sadece Hatay’dan 
kaydı bulunan Cordia myxa L.’nın biyolojik özelliklerini derlemek, etnobotanik özelliklerini 
belirlemek ve bilinirliğini arttırmak amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Cordia myxa ile ilgili detaylı bir literatür taraması yapılarak biyolojik 
özellikleri ile dünya genelindeki kullanımları derlenmiştir. Hatay ilindeki etnobotanik kullanımları 
araştırılarak yaygın kullanım potansiyeli incelenmiştir.


