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Amaç: Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nden toplanan Hypericum retusum Aucher’in doku kültürü 
yöntemleri ile tohumdan itibaren yetiştirildikten sonra UV-B nin farklı sürelerine (15,30,45 ve 
60 dakika) maruz bırakılarak, total hypericin, fenolik ve flavonoid miktarının ne oranda değiştiği 
araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada materyal olarak kullanılan H. Retusum Aucher’in tohumları 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinden toplandı. Bu bitkiye ait herbaryum örnekleri, Dicle Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Herbaryum’unda (DUF) saklandı. H. Retusum Aucher’in tohumları 
Biyoteknoloji laboratuvarında doku kültürü yöntemleri ile tohumdan itibaren önceden geliştirilmiş 
protokole (Namlı ve ark.,2010) uygun olarak yetiştirildi. Hypericum retusum Aucher’in fidelerinin 
alt kültürler ile çoğaltılmasından sonra tohum ve fideleri UV-B nin farklı sürelerine (15,30,45 
ve 60 dakika) maruz bırakılarak, total hypericin, fenolik ve flavonoid miktarının ne oranda 
değiştiği araştırılmıştır. İn vitro ortamda yetiştirilen, doğadan yetişen ve UV-B uygulaması yapılan 
sürgünlerdeki morfoloik ve fizyolojik değişiklikler tespit edilmiştir. 

Bulgular: Dünyada yaklaşık 400 türü bulunan Hypericum cinsi, Türkiye de 43’ü endemik olmak 
üzere 89 türle temsil edilmektedir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 13 türü tespit edilmiştir (Davis, 
P.H., 1988). Kantaron, kantarum, koyunkıran ve binbirdelik otu olarak da bilinir. Türkiye’de 
geleneksel tedavide antispazmik, antiseptik ve sakinleştirici olarak kullanılmaktadır (Baytop, 
T.,1999). Doğal olarak yetişen fideler ile UV-B ışınına maruz bırakılan fidelerdeki total hypericin, 
fenolik ve flavonoid içerikleri karşılaştırıldığı zaman ise 45 dak.UV-B uygulanmış parametrelerde 
artış gösterdiği saptanmıştır. Uygulama süresi arttıkça hyperisin,fenolik ve flavonoid miktarı artış 
göstermiştir.Uygulama yapılmış tohumlar ise genel olarak testaları açılmış olmasına rağmen kurumuş 
tohumlar idi. Çimlenen tohumların ise hemen karardığı morfolojik gözlemler ile saptandı.Büyük 
ihtimalle uygulamadan sonra meydana gelen arazlar olmuş olabilir.Embriyo zarar görmüş olabilir.

Sonuç ve Tartışma: In vitro teknikler kullanılarak elde edilecek bitkilerde sekonder bileşik 
içeriğinin tespit edilmesi ile H. retusum Aucher’in içeriğindeki hyperisin,,flavonoid ve fenolik 
miktarının saptanması ile ekonomik değeri belirlenmiştir. Sekonder metabolit içeriği bakımından 
ekonomik öneme sahip bitki türünün belirlenmesi, eczacılık, tıp ve ilaç sanayinde önem arz ettiği 
için ekonomiye katkı sağlayacaktır. Ayrıca endemik türler için çoğaltma teknikleri geliştirilerek 
gerektiği zamanlarda tekrar doğaya geri kazandırma ile Türkiye florasına katkı sağlayacağı 
kanısındayız. 
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