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Hypericum scabrum L. Hakk ında 

Studies on Hypericum scabrum L. 

Nevin TANKER * 

Hypericum çok yayg ın bir genustur. Yeryüzünde 350 ye yak ın 
türüne rastland ığı  gibi Anadolu'da da ş imdiye kadar tespit edilen-
lerin say ı s ı  70 civar ı ndad ır (1). 

Hyperieum'lar ba ş l ı ca uçucu ya ğ , tanen ve baz ı  heterozitleri 
ihtiva eden bitkilerdir. Bu bitkilerden en çok bilinen tür H. pe r 
foratum, uçucu yağı ndan dolay ı  antiseptik, keratinizan ve antel-
mentik olarak kullan ı l ı r. Bitki halk aras ında antidiyareik olarak ta 
kullanı l ır ki bu tesir ihtiva etti ğ i tanenden ileri gelir. Hypericum 
türlerinin baz ılannda rutozit te bulundu ğu tespit edilmi ş tir. 

Bitkinin muhtelif k ı sımlarından haz ı rlanan hülâsalarm, baz ı  
Staphylococcuslar ı  inhibe ettiğ i ve serebral arteriosklerozda tesir-
li olduğ u ileri sürülmektedir (2). Ayr ıca hiperisin'den dolay ı  güne-
şe kar şı  hassasiyeti artt ırarak deride dermatit husule getirdi ğ i de 
bilinmektedir (3). 

Hiperisin, muhtelif Hypericum çiçeklerinde tespit edilen dian-
tron tipi 2 pigmentten biridir (di ğeri psödohiperisin) (3,7). Hiperi-
sin eczac ı l ıkta yorgunluk ve i ş tahs ızl ık gibi hallerde ve mental 
ciepresyonda tonik ve stimulan olarak kullan ı lmaktad ı r. 

Hypericu ır.lar görüldüğü gibi, bir kaç yönden ilgi çekici oldu-
ğundan, kürsümüze getirilen ve bilgi sorulan H. scabrum L. da bir 
ön çalış ma yapmayı  uygun bulduk. H. scabrum üzerinde yapt ığı - 
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m ız bu ilk ara ş tırmada bitkinin morfolojik özelliklerini ve tan ınan 
diğer Hypericum'larda mevcut oldu ğu bilinen maddelerin bu tür-
de de bulunup bulunmad ığı n ı  tesbite çal ış t ık. 

	

Hypericum scabrunı  L. (syn. 	cymosu ırı  Hochst; l3. galio- 

idesFreyn ve Sint.) Guttiferae familyas ı ndan çok senelik, otsu bir 
bitkidir. Boyu 40 - 50 cm kadar (bazan 10 - 60 cm olabilir) (1); ka-
yal ı k tepelerde yeti ş ir; May ı s - Ağustos aylar ında çiçek açar. 

H. scabrum'dan meyval ı  bir dal 
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Kürsümüze Yozgat'tan getirilen meyval ı  kuru numunede göv-
de sert, k ırm ızıms ı  kahverengi, yüzeyi glandlardan ötürü pürtük-
lüdür. Genç dallar kö şeli; yapraklar kar şı l ıklı , tam oblong - linear, 
kenarlar ı  tam ve revolut (alt yüze do ğ ru k ıvrı k), tepe obtus; yü-
zeyi iri ve ş effaf glandlarla kapl ı . Brakteler tam, oblong - linear ve 
zarı ms ı dı r. Çiçekler sar ı  renkli, gösteri ş li. Çiçek durumu terminal, 
20 den fazla çiçek, sapl ı  ve s ı k bir korimbus te ş kil eden bile ş ik ki-
moz durumunda. Kaliks 3 mm kadar, kal ı cı , tüp ş eklinde ve 1/3 ü 
serbest 5 parçal ı , parçalar ovat, kenarlar ı  tepede zar ıms ı , dentikü-
lat, iç yüzü tüysüz, d ış  yüzü pürtüklü; ortada bariz bir damar ve 
bunun her iki yan ında ş effaf iki damar daha mevcut. 

Sek. 1. Yaprakl ı  genç gövde parças ı , 2. yapra ğı n (a) alt ve (ü) üst yüzeyden 

görünü ş ü, 3. gövdenin alt k ı s ı mlar ı ndan bir parça, 4. tek bir çiçek, 5. 

kaliksin d ış tan görünü ş ü, 6. bir petal, 7. androkeum ve 3 karpelden yap ı l-

m ış  ginekeum, 8. bir stamenin (i) içten ve (d) d ış tan görünü ş ü, 9. ovar-

dan enine kesit, 10. olgunla ş mam ış  meyva, 11. tohum (x 10). 

Korolla 5 petalden ibaret, petalIer kaliksin 2 misli uzunlukta 
(6 mm kadar), oblong - ovat, kenarlar ı  tam; tepede, esmer renkli 
ve saps ız, üst yüzde damarlar ın civarında ise ş effaf glandlar ta şı r. 



N. TANKER 
	

13 

Stamenler çok say ıda, triadelf (3 demet halinde birle ş mi ş ), fila-
mentler uzun, anterler boyuna yar ı kla aç ı lır, introrstur. Ovaryum 
esmer k ırm ızı  renkli, 3 karpelden yap ı lmış , sinkarp ve 3 gözlüdür. 
Stilus serbest, ovüller çok say ıda. Meyva esmer k ırmız ı  renkli, 3 göz-
lü, septisit bir kapsulad ı r. Kapsül 5-8 mm boyda, ovoid veya ovoid - 
trigonal, tepede gagal ı , boyuna paralel oyuklu. Tohumlar 2 mm ka-
dar boyda, silendirik - reniform, esmer renkli, yüzeyi çok say ı da ve 
aç ı k renkli papille örtülü. 

Bitki Türkiye'de oldukça yayg ınd ı r ve Antalya, Ankara, Adana 
(0Smaniye), Ad ıyaman, Bursa (Uludağ  1650 m), Denizli, Elaz ığ , 
Erzurum, Gaziantep, Gümü ş hane, Hakkari, Konya, Kayseri (Erci-
yes dağı ), Kastamonu, Mara ş , Niğde, Rize, Sivas, Siirt, Van gibi 
bölgelerden toplanmış  örnekler mevcuttur (1,4,5). 

BULGULAR 

Kurutulmu ş  ve meyval ı  numunede yap ı lan analitik çal ış malar-
dan elde edilen ilk sonuçlar : 

Uçucu yağm miktar ı  CLEVENGER (U.S.P. XV) apareyinde, 
volumetrik olarak tayin edilmi ş  ve meyvalı  dallar ın % 0.72 v/w 
uçucu yağ  ihtiva ettiğ i hesaplanmış t ı r. Elde edilen bu ya ğı n 20°C 
deki yoğunluğu 0.8711 ve yine ayn ı  derecedeki k ı rı lma indisi 1.4612 
dir. Optik çevirme [a] 2° = - 1°25' olarak hesaplanm ış tı r. 

H. scabrum meyvalı  dalları n ın deri tozu metodu ile yap ı lan 
miktar tayininde, % 7.9 tanen bulundu ğu tesbit edilmi ş tir. 

Bitkinin etanollü ve sulu ekstreleri, renk reaksiyonlar ı na göre 
bir flavonoit ihtiva etmektedir. Ekstrelerin n-butanol : asetik asit : 
su (4 : 1 : 5) solvan sistemiyle Whatmann No. 1 ka ğı d ı  üzerinde 
yap ı lan kromatografisinde (6) bu flavonoidin rutozit olmad ığı  açık-
ça anla şı lmaktad ı r. Kromatografide revelatör olarak A1C1 3  ün eta-
noldeki çözeltisi kullan ı lmış t ı r. 

Bitkinin meyval ı  dalları  toz edildikten sonra, önce eterle tüke-
tilerek baz ı  pigmentlerden kurtar ı lmış  ve sonra hiperisin, metanol 
ile tüketilmi ş tir. Metanollü çözeltinin asitlendirildikten sonra so-
ğukta bekletilmesiyle elde edilen ve sonra piridinden kristallendiri-
lerek temizlenen iğne ş eklindeki kristaller 319°C de erimekte ve hipe-
risin için karakteristik olan UV absorbsiyon bandlar ını  göstermek-
tedir (605, 560, 520 mp.) (7). 
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SONUÇ ve MÜNAKA Ş A 

Hypericumlar üzerinde yap ılan çalış malar ba ş lıca iki noktada 
toplanmış t ı r : uçucu yağ , hiperisin. 

Uçucu yağ  üzerinde seri ara ş tırma yapan MATHIS ve OURIS-
SON, taze bitkideki uçucu yağm nadiren % 0.1 den yüksek oldu-
ğunu (8) ifade etmektedirler. Yine ayn ı  araş tırcılar yapraklar ın, 
çiçek ve meyvaya nazaran 2 ile 10 defa daha az uçucu ya ğ  ihtiva 
ettiğ ini ve ayrıca uçucu yağ  miktarının, bitki çiçeklenme zamanm-
dayken maksimum seviyeye ula ştığı nı  tesbit etmi ş lerdir (9). Çal ış -
malarını  hem kültüre al ınmış  türlerde ve hem de yabani bitkiler-
de yürüten ara ş tırıcıların verdiğ i liste incelenecek olursa meyval ı  
numunelerde uçucu yağı n yüksek miktarda bulundu ğu açıkça göze 
çarpar. Bu listeden yabani bitkilere ait olan ve CLEVENGER me-
toduyla tesbit edilmi ş  rakamlardan bir kaç örnek alal ım : 

H. androsaemum L. 	herba 	0.9 

H. calycinum L. 	fructus 	12.0 

folia 	0.75 

H. hircinum L. 	fructus 	3.5 

Bu rakamlar göz önünde bulundurulursa, meyvas ı  gelişmiş  
H. scabrum"da % 0.72 uçucu yağı n mevcudiyeti bu türün, hiç ol-
mazsa uçucu ya ğı  yönünden, ara ş tırılmaya değer bir bitki olduğu-

na iş arettir. 

Hiperisin en fazla sar ı  renkli çiçeklerde bulunmaktad ır. Yap-

raklarda da bulunur. Elimizdeki numune bu iki k ı s ımdan da fakir 
olduğundan maddenin sadece te şhisi yap ı labilmiş  ve fakat bol 
miktarda madde izole edilememi ş tir. 

Çal ış malar ın çoğu ve bilhassa hiperisinle ilgili olan k ı sımları  
taze ve çiçekli bitkiye ihtiyaç göstermektedir. Ayr ı ca uçucu yağ da 

yapı lacak çalış malar için de bitkinin muhtelif zamanlar ında toplan-

mış  materyal gereklidir. Bu sebeplerden ötürü ileride tekrar ve 
bol miktarda taze materyal üzerinde çal ış mak uygun olacakt ır. 

ÖZET 

Yozgat'tan getirilmi ş  olan kurutulmuş  ve meyvas ı  gelişmiş  ha1- 

deki H. scabrum, o/0 0.72 v/w uçucu yağ  (D2o = 0.8711, dm = 1.612, 
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[a] 2° 	1°25), ve % 7.9 tanen ihtiva etmektedir. Hiperisin varl ı- 
ğı  E.n ve UV abs. bandları  ile tesbit edilmi ş tir. Numunede bir fla-
vonoit bulunmu ş tur fakat bu rutozit de ğ ildir. 

SUMMARY 

Dried, ripe fruiting Hypericum scabrum L. (Guttiferae) samp-
le, which has been brought from Yozgat, contains 0.72 % v/w yola-
tile oil (D2o = 0.8711, dzo = 1.612, [a] 20  1°25') and 7.9 % tanin. 
Occurence of hypericin is confirmed by m.p. and UV absorbtion 
bands. The presence of a flavonoid was established but this is not 
rutoside. 
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