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ÖZET 

Bu araştırma 2001 yılında Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü 
arazisinden, çiçeklenme başlangıcı, tam çiçeklenme ve çiçeklenme sonu 
olmak üzere farklı gelişme dönemlerinde toplanan Hypericum perforatum 
L. bitkilerinde hiperisin oranı ve üst drog herba verimi ile bazı morfolojik 
ve agronomik özellikler arasındaki ilişkileri ve bu özelliklerin Path analizi 
ile hiperisin oranı üzerine doğrudan ve dolaylı etkilerini belirlemek ama-
cıyla yapılmıştır. Korelasyon katsayılarına ilişkin sonuçlara göre; hiperisin 
oranı ile çiçeklenme başlangıcı ve çiçeklenme sonu döneminde tomurcuk 
sayısı, tam çiçeklenme döneminde ise bitki boyu arasında pozitif yönde ve 
önemli doğrusal ilişkiler saptanmıştır. Path analizi sonuçlarına göre 
hiperisin oranı üzerine etkili olan özelliklerin doğrudan etkilerinden çok 
genellikle üst drog herba, yaprak+sap drog herba verimi, çiçek drog verimi 
ve açmış çiçek sayısı özellikleri üzerinden dolaylı etkilerinin daha büyük 
olduğu sonucuna varılmıştır. Üst drog herba verimi ile tomurcuk sayısı, 
açmış çiçek sayısı, dal çapı, yaprak+sap drog verimi ve çiçek drog verimi 
arasında olumlu önemli ilişkiler belirlenmiştir. Sonuç olarak hiperisin ora-
nı ve üst drog herba verimi bakımından tomurcuk ve çiçeği bol dalların 
sayısının yüksek olması seleksiyon kriteri olarak ele alınmalıdır.  
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ABSTRACT 

The Relations Between Hypericin and Top Drug Herbage Yield 
and Some Morphological and Agronomical Traits at St. John’s Wort 

(Hypericum perforatum L.) 

This research was conducted to determine the correlations between 
the hypericin content and top drug herbage yield, some morphological and 
agronomical traits and also, the direct and the indirect effects of these 
traits on the hypericin content in Hypericum perforatum L., collected from 
Görükle Campus at Uludağ University, at different growing stages (the 
beginning of flowering, the full flowering, the end of flowering) at 2001. 
Results showed significant positive correlations between hypericin content 
and the number of buds at the beginning and at the end of flowering, also, 
between hypericin content and plant height at full flowering stage. The 
results of path analysis showed that indirect effects through top drug herb-
age yield, folia+stem drug herbage yield, flower drug yield and the number 
of opened flowers have more influence on hypericin content than the direct 
effects of factors like the number of buds and the plant height. Significant 
positive correlations were found between top drug herbage yield and the 
number of buds, the number of opened flower, diameter of stem, folia+stem 
drug herbage yield and flower drug yield. As a result, having more buds 
and flowering ramets should be regarded as selection criterion for the top 
drug herbage yield and the hypericin content.  

Key Words: St. John’s Wort, Hypericum perforatum L., Hypericin, 
Top Drug Herbage Yield. 

GİRİŞ 

Clusiaceae (Hypericeae=Guttiferae) familyasına bağlı olan 
Hypericum perforatum L. sarı kantaron, binbirdelik otu, yara otu, kan otu, 
mayasıl otu, kuzu kıran, kılıç otu ve püren gibi çeşitli isimlerle bilinmekte-
dir. Dünyada 350-400 kadar türle temsil edilen Hypericum cinsinin (Wichtl 
1986, Zeybek ve Zeybek 1994), ülkemizde 84 türü vardır. Hypericum 
perforatum L. ülkemizde Marmara, Karadeniz, Ege, Orta ve Doğu Anado-
lu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yayılış göstermektedir 
(Davis 1967, Davis 1988, Güner ve ark. 2000). 

Son zamanlarda klinik deneyler sonucunda antidepresan aktivitesi 
kanıtlanan Hypericum perforatum L.’nin dünyada kullanımı yaygın hale 
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gelmiştir (Linde ve ark. 1996, DeSmet ve Mohen 1996). H. perforatum L. 
kanser, şeker hastalığı, kronik romatizma, mide ülseri, mide-barsak hasta-
lıkları, diüretik yatıştırıcı ve karaciğer-safra rahatsızlıkları, sarılık, bronşit, 
diyare, dizanteri (Duke 1985), yanısıra boğaz enfeksiyonları (Tümen ve 
Sekendiz 1989), soğuk algınlıkları, kurt düşürücü, antiseptik, yara iyileşti-
rici olarak (Duke 1985, Özyurt 1992, Baytop 1999) özellikle yanık yarala-
rının tedavisinde (Özyurt 1992, Baytop 1999), ve “evrensel antidot” 
(Heltom ve Hylton 1979) gibi çeşitli amaçlarla da kullanılmaktadır.  

 Hypericum perforatum L. farmakolojik aktiviteye katkıda bulunan 
birkaç grup komponent içermektedir. Bunlar, naphthodianthronlar 
(hiperisin, pseudohiperisin), phloroglucinolslar (hiperforin, adhiperforin), 
flavonoidler (rutin, hyperosid, quercitrin) xanthonesler ve tanenlerdir 
(Hölzl ve Ostrowski 1987, Nahrstedt ve Butterweck 1997). Farmakolojik 
yönden üzerinde en fazla durulan bileşik grubu naphthodianthronlardır 
(Patocka 2003). Bitkinin antidepresant aktivitesinin hiperisin ve türevleriy-
le ilişkili olduğu bilinmektedir (Butterweck ve ark. 1998, Porter ve ark. 
1998, Briskin 2000). Özellikle Amerika ve Almanya’da depresyon tedavi-
sinde sıklıkla başvurulan bu bitkiden hazırlanan preperatların satışı Ameri-
ka’da 270 milyon $’ı dünyada ise 570 milyon $’ı aşmıştır (Grünwald 
1999).  

Hypericum perforatum L.’de çiçeklerin ve yaprakların çevresinde 
gözle açıkça görülebilen siyah oval noktacıklar (salgı cepleri) vardır (Davis 
1967, Baytop 1972, Bombardelli ve Morazzoni 1995). Hypericum 
perforatum L. için karakteristik olan bu salgı ceplerinin hiperisin toplama 
ve özel flavonoid moleküllerini içeren kısımlar olduğu belirtilmektedir 
(Fornasiero ve ark. 1998, Kootstra ve ark. 2001). Araştırıcılar en geniş 
naphtodianthrones (hiperisin ve pseudohiperisin) ve flavonoid dağılımı ile 
en yüksek ürün veriminin bitkinin tepe kısmının ortalarında (30-60 cm) 
olduğunu belirtmişlerdir (Berghöfer ve Hölz 1986). Bu yüzden hiperisin 
oranı ile birlikte bitkinin 1/3’lük üst kısmı olarak tanımlanan üst drog herba 
da büyük önem taşımaktadır.  

Sarı kantaronun içerdiği en önemli sekonder madde gruplarından 
naphthodianthrones türevlerinden hiperisin oranındaki değişimler yalnızca 
genotipik özelliklerinden değil aynı zamanda çevresel koşullar, bitki geli-
şim dönemi, analiz edilen bitki kısımları, toplama zamanı, kurutma metodu 
ve depolama koşullarına bağlı olarak varyasyon göstermektedir 
(Bombardelli ve Morazzoni 1995, Büter ve ark. 1998, Jensen ve ark. 1995, 
Palevitch 1991, Upton 1997). Bu araştırma farklı gelişme dönemlerinde sarı 
kantaronda hiperisin oranı ile bazı morfolojik ve agronomik özellikler ara-
sındaki ilişkileri ve bu özelliklerin Path analizi ile hiperisin oranı üzerine 
doğrudan ve dolaylı etkilerini belirlemek, ayrıca üst drog herba verimi ile 
önemli morfolojik ve agronomik özellikler arasındaki ilişkileri belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. 
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MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çalışma 2001 yılında Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü a-
razisinden, çiçeklenme başlangıcı, tam çiçeklenme ve çiçeklenme sonu 
olmak üzere her bir gelişme dönemini temsilen toplanan 30’ar adet bitki 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bitki toplama işlemi çiçeklenme başlangıcı 
dönemi için Mayıs ayının ortasında, tam çiçeklenme dönemi için Haziran 
ayının ilk haftasında, çiçeklenme sonu dönemi için Haziran ayının son, 
Temmuz ayının ilk haftası içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

Görükle Kampüsü arazisi toprakları kil bünyeli olup, hafif alkali 
reaksiyonlu, fosfor ve potasyum bakımından zengin, organik madde içeriği 
%1.8’dir. Kök gelişimine elverişli toprak derinliği 80-10 cm’dir (Katkat ve 
ark. 1985).  

Bursa ilinin iklimi Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir ge-
çiş niteliği göstermektedir. Uzun yıllar toplam yağış 700 mm, ortalama 
sıcaklık 15 oC, ortalama oransal nem %68’dir. 2001 yılında toplam yağış 
649 mm, ortalama sıcaklık 15.9 oC, ortalama oransal nem %53.7’dir (Ano-
nim 2001). 

Toplanan bitkilerin tür tayinleri Davis (1967), Davis (1988) ve 
Sauer ve ark. (1996)’nın teşhis anahtarlarına göre yapılmıştır. Daha sonra 
teşhisler Uludağ Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Botanik A-
nabilim Dalı tarafından kontrol edilerek onaylanmıştır. 

Doğal floradan toplanmış sarı kantaron örneklerinde her bir bitki 
üzerinde bitki boyu (cm), tomurcuk sayısı (adet), açmış çiçek sayısı (adet), 
olgun çiçek sayısı (adet), kapsül sayısı (adet), çiçek çapı (mm), yaprak bo-
yu (mm), kapsül eni (mm), kapsül boyu (mm), dal sayısı (adet), dal çapı 
(mm), yaprak+sap drog herba verimi (g), çiçek drog verimi (g), üst drog 
herba verimi ve üst drog herbada hiperisin oranları (%) belirlenmiştir.  

Hiperisin analizi bitkinin 1/3’lük kısmını oluşturan üst drog 
herbasında DAC (1986) yöntemine göre iki paralelli olarak yapılmıştır. 
Kurutulmuş ve homojenize edilmiş üst drog herba Soxhlet cihazında önce 
kloroform, daha sonra methanol ile ekstrakte edilmiştir. Bu ekstraktın 
hiperisin içeriği spektrofotometrede 590 nm’de saptanmıştır. 

Araştırmada 2001 yılında farklı gelişme dönemlerinde kampüsten 
toplanan bitkilerde yapılan ölçümler sonucu elde edilen verilerden, incele-
nen özellikler arasında korelasyon katsayıları belirlenmiş ve tüm özellikle-
rin hiperisin oranı üzerine doğrudan ve dolaylı etkileri hesaplanmıştır 
(Özcan 1999). Elde edilen verilerin istatistiksel hesaplamaları 
TARPOPGEN bilgisayar programı ile yapılmıştır. 
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 ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA 

Bursa-Görükle-Kampüs’ten çiçeklenme başlangıcı, tam çiçeklenme 
ve çiçeklenme sonu olmak üzere farklı gelişme dönemlerinde toplanan sarı 
kantaron populasyonlarında hiperisin oranı bağımlı değişken olarak alındı-
ğında incelenen özellikler arasındaki doğrusal ilişkileri gösteren korelasyon 
katsayıları her bir dönem için ayrı ayrı hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar 
Çizelge 1’de sunulmuştur.  

Çiçeklenme başlangıcı döneminde hiperisin oranı ile tomurcuk sa-
yısı (r=+0.612**) arasında olumlu yönde ve önemli doğrusal bir ilişki belir-
lenmiştir. Çiçeklenme başlangıcı döneminde hiperisin oranı ile çiçek çapı 
ve dal sayısı arasında olumsuz, diğer özellikler ile ilişkisi olumlu yönde 
fakat önemsiz olarak bulunmuştur. Aynı dönemde üst drog herba verimi ile 
bitki boyu (r=+0.541*), tomurcuk sayısı (r=+0.722**), açmış çiçek sayısı 
(r=+0.609**), dal çapı (r=+0.816**), yaprak+sap drog herba verimi 
(r=+0.941**) ve çiçek drog verimi (r=+0.893**) arasında olumlu yönde ve 
önemli ilişkiler belirlenmiştir (Çizelge 1). 

Tam çiçeklenme döneminde hiperisin oranı ile bitki boyu 
(r=+0.491*) arasındaki ilişki olumlu yönde ve önemli olarak belirlenmiştir. 
İncelenen özelliklerden tomurcuk sayısı, yaprak boyu, dal sayısı ve dal çapı 
ile hiperisin oranı arasında olumlu yönde fakat önemsiz; açmış çiçek sayısı, 
olgun çiçek sayısı, çiçek çapı, yaprak+sap drog herba verimi, çiçek drog 
verimi ve toplam drog herba verimi ile hiperisin oranı arasında olumsuz 
yönde fakat önemsiz ilişkiler tespit edildiği Çizelge 1’den görülmektedir.  

Bu gelişme döneminde üst drog herba verimi ile tomurcuk sayısı 
(+r=0.871**), açmış çiçek sayısı (r=+0.646**), dal çapı (r=+0.774**), 
yaprak+sap drog herba verimi (r=+0.949**) ve çiçek drog verimi 
(r=+0.904**) arasında belirlenen ilişkiler olumlu yönde ve önemli bulun-
muştur.  

Çiçeklenme sonu döneminde hiperisin oranı ile tomurcuk sayısı 
(r=+0.538*) arasında olumlu yönde ve önemli doğrusal bir ilişki belirlen-
miştir. İncelenen özelliklerden hiperisin oranı ile bitki boyu, açmış çiçek 
sayısı, olgun çiçek sayısı, kapsül boyu, dal çapı, yaprak+sap drog herba 
verimi ve üst toplam drog herba verimi arasında olumlu yönde fakat önem-
siz, kapsül sayısı, çiçek çapı, yaprak boyu, kapsül eni, dal sayısı ve çiçek 
drog verimi arasında olumsuz yönde fakat önemsiz ilişkiler saptanmıştır. 
Çiçeklenme sonunda üst drog herba verimi ile kapsül sayısı (r=+0.842**), 
dal çapı (r=+0.677**), yaprak+sap drog herba verimi (r=+0.634**) ve çi-
çek drog verimi (r=+0.966**) arasında olumlu yönde önemli ilişkiler bu-
lunmuştur (Çizelge 1). Araştırmada incelenen bağımsız değişkenlerin ba-
ğımlı değişken hiperisin oranı üzerine doğrudan ve dolaylı etkilerini göste-
ren Path katsayıları ile bunların korelasyon katsayısı içindeki yüzdeleri her 
gelişme dönemi için Çizelge 2 a ve 2 b’de verilmiştir.  
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Korelasyon analizi sonuçları göz önüne alındığında; çiçeklenme 
başlangıcı döneminde hiperisin oranı ile olumlu yönde ve önemli doğrusal 
ilişki gösteren tomurcuk sayısının hiperisin oranı üzerine doğrudan etkisi 
olumlu yöndedir ve oransal katkısı % 16.97’dir. Tomurcuk sayısının –
2.6365 olarak belirlenen path katsayısı ve % 41.94’lük oransal katkısı ile 
toplam üst drog herba verimi üzerinden olumsuz yönde olan ve 1.5430 path 
katsayısı ve % 24.54’lük oransal katkısı ile yaprak+sap drog herba verimi 
üzerinden olumlu yönde olan dolaylı etkileri önem taşımaktadır. Tomurcuk 
sayısı olumlu yönde çiçek drog verimi üzerinden %5.46, bitki boyu üzerin-
den % 4.33, olgun çiçek sayısı üzerinden % 1.57, yaprak boyu üzerinden % 
1.08, çiçek çapı üzerinden % 0.64,açmış çiçek sayısı üzerinden % 0.22, dal 
sayısı üzerinden % 0.06’lık ve olumsuz yönde dal çapı üzerinden % 
3.20’lik oransal katkıları ile hiperisin oranı üzerine etkili olmuştur (Çizelge 
2 a, 2 b). 

Tam çiçeklenme döneminde hiperisin oranı ile olumlu yönde ve 
önemli düzeyde ilişki gösteren bitki boyunun doğrudan etkisi 0.7153 Path 
katsayısı değeri ve % 1.40’lık oransal katkı değeri ile düşük bulunmuştur. 
Bitki boyu üzerinden dolaylı etkiler göz önüne alındığında; ilk sırayı olum-
suz yöndeki % 48.25’lik katkısı ile toplam üst drog herba verimi ve olumlu 
yöndeki % 44.01’lik katkısı ile çiçek drog verimi almıştır (Çizelge 2 a, 2 b). 

Çiçeklenme sonu döneminde hiperisin oranı ile tomurcuk sayısı a-
rasında hesaplanan olumlu yönde ve önemli korelasyonun (r+=0.538*) % 
23.57’si tomurcuk sayısının doğrudan etkisi ile meydana gelmiştir. Bu özel-
lik toplam üst drog herba verimi üzerinden % 23.77 oranında olumsuz yön-
de, açmış çiçek sayısı üzerinden % 20.42 oranında olumlu yönde, çiçek 
çapı üzerinden % 15.78 oranında olumsuz yönde, çiçek drog verimi üzerin-
den % 8.11 oranında olumlu yönde dolaylı etkiye sahip olmuştur (Çizelge 2 
a, 2 b). 

Araştırmanın sonucunda hiperisin oranı ile tomurcuk sayısı arasın-
da çiçeklenme başlangıcı ve çiçeklenme sonu döneminde önemli ve olum-
lu, çiçeklenme döneminde ise önemsiz olumlu yönde doğrusal ilişkiler 
belirlenmiştir. Benzer olarak Franke ve ark. (1999) ve Kireeva ve ark. 
(1999), yoğun tomurcukların bulunduğu dönemde belirlenen hiperisin ora-
nının diğer incelenen dönemlere (vejetatif dönem, çiçeklenme, olgunluk) 
göre daha yüksek bulunduğunu, Tekel’ova ve ark. (2000) hiperisin ve 
pseudohiperisin miktarlarının çiçek tomurcuklarıyla ve bunların gelişimi ile 
doğrusal korelasyon gösterdiği bildirilmiştir.  

Hypericum perforatum L.’de en önemli tarımsal kriterler bitki bo-
yu, üst drog herba verimi ve hiperisin oranı olduğu kabul edilmektedir 
(Çakmak ve Bayram 2003). Aynı zamanda yüksek kaliteli ürünleri test 
etmek için hasadın tam çiçeklenmiş bitkinin en üst üçte birlik kısmı veya 



 119 

yarısının biçilmesi ile elde edilen üst drog herbanın biçilmesi ile yapılması 
gerektiği ortaya konulmuştur (Bomme 1997). Yapılan çalışmalarda biçimin 
çiçeklerin bulunduğu bölgeden yaklaşık 20-30 cm’lik bitki kısmının hasat 
edilmesi şeklinde uygulanması önerilmektedir (Dachler ve Pelzmann 1999, 
Marquard ve Kroth 2001, Pluhar ve ark.2001). 

Çalışmamızda üst drog herba verimi ile tomurcuk sayısı, açmış çi-
çek sayısı, dal çapı, yaprak+sap drog verimi ve çiçek drog verimi arasında 
olumlu önemli ilişkiler belirlenmiştir. Benzer olarak Pluhar ve Bernath 
(2000) kaliteli drog elde etmede çiçekli dalların oranının yüksek olmasının 
önemli olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmamızda tomurcuk sayısı ile 
hiperisin oranı arasında belirlenen önemli ilişki, üst drog herbada çiçek 
yoğunluğu içerisinde tomurcuk sayısının da fazla olması gerektiğini ortaya 
koymaktadır.  

Sonuç olarak hiperisin oranı ve üst drog herba verimi bakımından 
tomurcuk ve çiçeği bol dalların sayısının yüksek olması seleksiyon kriteri 
olarak ele alınmalıdır.  
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