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Amaç: Çalışmamızda, farklı koşullarda (in vitro ve in vivo) yetişen Hypericum spectabile‘nin yağ 
asidi kompozisyonunun tespiti ve karşılaştırılması hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmamızda bitkisel materyal olarak kullanılan Hypericum 
spectabile’nin toplanması (Adıyaman-Kahta) ve teşhisi Prof Dr. A. Selçuk ERTEKİN tarafından 
yapılmıştır. İn vitro kültür çalışmaları için; tohumlar %70’lik etil alkolde 30 sn, %5’lik NaOCI’de 
10 dk. bekletilerek steril edilmiş ve bitki büyüme düzenleyicisi (BBD) içermeyen Murashige 
ve Skoog (MS) besi ortamlarında çimlendirilmiştir. Daha sonra mikrosürgünler 0.25 mg/L N6-
benzylaminopurine (BAP) içeren besi ortamında çoğaltılmıştır. İn vitro ve in vivo (doğal) 
koşullarda yetişen bitkilerin yağ asidi içeriğinin tespiti için David ve ark. (2005)’nın önerdiği 
metod kullanılmıştır. Buna göre; yağı çıkarılan bitki ekstraktlarından 100 mg alınarak 20 ml’lik test 
tüplerine bırakılarak üzerine 10 ml hexan ilave edilmiştir. Daha sonra, 100 µl 2 N KOH eklenerek 
(metanol içinde), 30 sn. santrifüjde vortekslenmiştir. Temiz süpernatant 2 ml’lik viale alıınarak Gas 
Chromatography (GC)’de okunmuştur. 

Bulgular: Çalışmamızın birinci aşamasında, in vitro koşullar altında tohumların çimlendirilmesi 
için, tohumlar BBD içermeyen besi ortamlarında kültüre alınmıştır. Kültür işleminden yaklaşık 
5-10 gün sonra ilk çimlenme belirtisi olan radikula gelişimi ve takip eden günlerde ise yaprak 
gelişimine tanık olunmuştur. 

Sürgünlerin mikroçoğaltımı için ise, ilk kültürden 2 hafta sonra 3-5 yapraklı minik sürgünler BAP 
(0.25 mg/L) destekli 1/1 MS besi ortamında çoğaltılmıştır. Yağ asidi içeriğini belirlemek için yeterli 
materyal elde etmek amacıyla sürgünlerin 3 haftada bir aynı besi ortamında alt kültüre alınmasıyla 
çok sayıda bitkicik elde edilmiştir. Çalışmamızın ikinci aşamasında; in vitro ve in vivo koşullarda 
yetişen H. spectabile sürgünlerinin içerdiği yağ asidi kompozisyonlarının tespiti GC kullanılarak 
yapılmıştır. Gerek in vitro gerekse in vivo koşullarda yetişen bitkiciklerin yağ asidi analizleri 
karşılaştırıldığında, yağ asidi çeşidi bakımından büyük farklılıklar gözlenmemiştir. Hypericaceae 
familyasına ait diğer türlerde yapılan çalışmalarda elde edilen temel yağ asitleri bu türde her iki 
yetişme ortamında da tespit edilmiştir. 

Sonuç: Tııbbi bitkilerden, bitkisel kökenli doğal ürünlerin elde edilmesinde zaman kaybı ve doğa 
tahribatının engellenmesi bakımından, doku ve hücre kültürleri ile üretimin ideal bir seçenek 
olduğu düşünülmektedir. H. spectabile’nin endemik bir tür olması ve yağ asidi içeriği ile ilgili 
herhangi bir araştırmanın daha önceden yapılmamış olmasının çalışmamıza özgünlük kazandırdığı 
kanısındayız. 
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