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Amaç: Hypericum perforatum L. türü tüm dünyada geniş yayılış göstermektedir. Özellikle destek 
tedavide tıbbi amaçla elde edilen bazı kimyasal üniteleri kullanılan taksonun genellikle toprak 
üstü organları bütün olarak ekstrakte edilerek analizler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada H. 
perforatum L. bitkisinin gövde yaprak ve çiçek örneklerine ait metanol ekstraktlarından hangisinin 
antioksidan aktivite açısından yüksek % inhibisyon oranına sahip olduğu belirlenmektedir. 
Böylece etken maddeler bakımından zengin bitki kısımları belirlenerek daha etkili kullanımın 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Gereçler ve Yöntemler: Yapılan arazi çalışmalarında Kazdağları (Çanakkale) bölgesinden 
Haziran-Temmuz 2011 yılında toplanan bitki örnekleri laboratuara getirilmiştir. İncelenecek 
bitki kısımlarına (gövde, yaprak, çiçek) göre ayrıldıktan sonra direkt güneş ışığına maruz 
kalmaksızın, gölge şartlarında ve oda sıcaklığında kurutulmuştur. Daha sonra Antioksidan aktivite 
tayininde kullanılmak üzere bitki öğütücüsünde küçük parçalara ayrılmıştır. %80 lik metonol 
kullanılarak bitkiden elde edilen ekstrakt DPPH yöntemi kullanılarak spektrofotometrik analizler 
gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Yapılan analizlerde farklı konsantrasyonlardaki, Askorbik asit ve H. perforatum L. 
taksonunun farklı bölgelerinden hazırlanan örneklerinin % inhibisyon oranları karşılaştırıldığında 
beş faklı konsantrasyonda (0.1 mg/ml-0.25mg/ml-0.5mg/ml-1 mg/ml-2mg/ml) şöyle bir sıralama 
elde edilmiştir; Askorbik asit> Hypericum perforatum L.(yaprak)> Hypericum perforatum L. 
(Çiçek)> Hypericum perforatum L. (Gövde). Bitki örneklerinden elde edilen özütlerdeki bütün 
konsantrasyonlarda, özellikle yaprak ekstraktlarının yüksek inhibisyon oranına ve sırasıyla çiçek 
ve gövde inhibisyon oranlarının daha az olması dikkat çekicidir.

Sonuç ve Tartışma: Hypericum L. cinsleri, özellikle H. perforatum L. türü dünyada gerek destek 
tedavide gerekse etnobotanik anlamda kullanımı geniş yer tutan ve ekonomik anlamda ciddi getirisi 
olan bitkilerdir. Elde edilen sonuçlar da bu duruma parallelik göstermektedir. Bu bulgulara göre 
bitkinin oluşturduğu antioksidan aktivite; özellikle yaprakta olmak üzere sırasıyla giderek azalan 
bir şekilde çiçek ve gövdede bulunmaktadır. Kullanım açısından değerlendirildiğinde antioksidan 
aktivite uygulamalarında yaprak özütlerinin daha etkin ve avantajlı kullanılabilirliği açıkça 
görülmektedir.
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