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PB–173

Geleneksel Halk Tıbbında Yaygın Olarak Kullanılan Hypericum 
heterophyllum Türünün (Guttiferae) Genotoksik Potansiyeli

Halil Erhan Eroğlu, Afide Öcal, Ergin Hamzaoğlu
Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Yozgat, herhan.eroglu@bozok.edu.tr

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 

Yelda Güzel, Samim Kayıkçı
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antakya/Hatay, 

yeldaguzel@gmail.com

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.
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Bulgular: Cordia myxa kökeni tartışmalı, ülkemizde sadece Hatay ilinden kaydı bulunan 
doğallaşmış ağaç formunda bir bitkidir. Kıbrıs’ta da yayılış gösterir. Sebesten, serbesten, ökse 
ağacı ya da dabk adlarıyla bilinir. Ülkemizin diğer illerinden herhangi bir kaydına rastlanmadığı 
gibi etnobotanik kullanımına dair bir yayına da rastlanmamıştır. Hatay’da ise, olgun meyveleri, 
kuş yakalamak için zamk yapımında kullanılmakta ayrıca taze olarak yenmektedir. Türkiye’de 
pek bilinmemesine karşın dünyada pek çok farklı kullanımı vardır: Çeşitli ülkelerde, meyvaları 
taze olarak tüketildiği gibi, meyva, yaprak ve ağaç kabukları halk hekimliğinde pek çok hastalığın 
tedavisinde kullanılır. Ayrıca Hatay’daki gibi zamk elde etmek amacıyla kullanıldığı ülkeler de 
vardır. Bitkinin Roma döneminde de kullanılmakta olduğunu hatta ticari değeri bulunduğunu 
gösteren arkeolojik çalışmalar da mevcuttur. Bitkinin çeşitli organlarından elde edilen ekstraktların 
antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflamatuar etkiler başta olmak üzere pek çok biyolojik etkisi 
olduğuna ve meyvaların besleyici değerinin oldukça yüksek olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. 
Bazı çalışmalardaki çelişkili sonuçlar, bitkinin biyolojik etkilerinin daha detaylı çalışılması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Şöyle ki: hepatoprotektif etkilerininden bahseden çalışma olduğu 
gibi Çin tıbbında kullanılan diğer pek çok bitkide de rastlandığı üzere hepatotoksik ve tümörojenik 
bileşikler içerdiğine, dolayısıyla doz ayarlaması yapılarak tüketilmesi gerektiğine dair çalışma da 
mevcuttur. 

Sonuç: Cordia myxa gerek biyolojik özellikleri gerekse ekonomik kullanım potansiyeli açısından 
ilgi çekici bir bitkidir. Yeni bir gıda kaynağı olarak, tıbbi bitki olarak ya da doğal bir yapıştırıcı 
madde elde etmek amacıyla detaylı bir şekilde araştırılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Cordia myxa, Boraginaceae, Hatay, etnobotanik
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Geçitli (Hakkari) ve Çevresinde Etnobotanik Bir Çalışma

İdris Kavala, Lütfi Behçetb
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Amaç: Geçitli (Hakkari) ve çevresindeki köylerde bitkilerin halk arasındaki kullanımlarını tespit 
etmek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, bitkilerin kullanım amaçları, kullanılan 
kısımları, kullanım şekilleri ve yöresel adları verilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyalini 2008-2010 yılları arasında Geçitli ve çevresinde 
vejetasyon döneminin başından sonuna kadar toplanan bitki örnekleri oluşturmaktadır. Bitkilerin 
kullanımı ile ilgili bilgiler yöre halkı ile birebir yapılan görüşmeler ve okullarda yapılan anket 
çalışmaları sonucunda elde edilmiştir. Toplanan bitki örnekleri herbaryum materyali haline getirilip 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumun’da (VANF) muhafaza 
edilmektedir. Bu bitkilerin teşhisinde temel kaynak olarak flora “Flora of Turkey and the East 
Aegean Islands” adlı eserden yararlanılmıştır.

Bulgular: Geçitli ve çevre köylerinde (Işık, Kamışlı, Cevizdibi, Elmacık, Kaval, Olgunlar ve 
Üzümcü) yapılan çalışmalar sonucunda 45 familyaya ait 156 bitki taksonunun kullanımı tespit 
edilmiştir. Bunlardan; 83’ü (%39.15) gıda ve baharat, 70’i (%33.01) tedavi, 13’ü (%6.13) yem, 
11’i (%5.18) yakacak, 10’u (%4.76) ekonomik (toplanıp gelir amaçlı satılan), 10’u (%4.76) el 


