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 İnsanoğlu var olduğundan beri bitkilerle iç 
içe olmuşlar, sadece diyet olarak değil, birçok 
hastalığın tedavisinde de kullanmışlardır. Bu 
durum, bitkilerin sahip olduğu antioksidan gücün 
fark edilmesiyle bilinçli olarak arta gelmiştir. 
Günümüzde, bitkilerden ya da bunlardan izole 
edilen antioksidan etkili maddelerden, gıda 
endüstrisi, eczacılık ve kozmetik gibi bir birçok 
endüstri alanında geniş bir şekilde faydalanma 
imkanı vardır. Aromatik bitkiler açısından oldukça 
zengin olan Labiatae familyasının üyelerinden 
Sideritis cinsi, 46 tür 53 taksondan oluşmaktadır. 
İçerdiği taksonlardan 39 tanesi endemik olan bu 
cins, %78.2’lik endemizm oranı ile Türkiye 
florasında oldukça dikkat çekici bir özelliğe 
sahiptir. Sideritis türlerinin toprak üstü kısımları 
çay ve halk ilacı olarak eski yıllardan beri 
kullanılmaktadır. Ayrıca halk arasında genellikle 
“dağ çayı, yayla çayı, ada çayı” olarak isimlendiren 
bu türlerden hazırlanan çaylar soğuk algınlığı, 
öksürük ve sindirim sistemi rahatsızlıklarda 
kullanılmakta ve bal yapıcı özelliklerinden dolayı 
arılarca tercih edilmektedir. Bu çalışmada Konya ve 
civarından toplanan, S. bilgerana P.H. Davis, S. 
libanotica Labill ssp. linearis ve Sideritis hispida 
P.H.Davis’in toplam fenolik madde 
konsantrasyonu, β-karoten-linoleik asit sisteminde 
oksidasyon engelleme oranı ve Cuprac yöntemiyle 
antioksidan aktiviteleri belirlenmiştir. Bu değerler 
standart antioksidan oldukları bilinen BHT ve BHA 
ile karşılaştırılmıştır. Sonuç itibariyle türlerin 
fenolik madde bakımından oldukça zengin olduğu 
dolayısıyla kullanılan yöntemlerde de kuvvetli 
antioksidatif özelliğe sahip olduğu anlaşılmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler:  Antioksidan, Sideritis, 
fenolik madde, β-karoten-linoleik, Cuprac.  
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 Türkiye florası endemik bitki türleri 
açısından bölgenin zengin ülkelerindendir. Bu türler 
he yönü ile az öğrenilmiştir. Bu çalışmada 
Ornithogalum alpigenum Stapf endemik türünün 
antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri 
incelenmiştir. Antioksidan çalışma açısından 
Ornithogalum alpigenum Stapf  türünün 
ekstraksiyon’larının toplam antioksidan ve serbesrt 
radikal giderim aktiviteleri araştırılmıştır. Toplam 
antioksidant aktivite, β-karotin-linoleik asit model 
yöntemiyle belirlenmiştir. Bitkinin ekstraktlarında 
en yüksek antioksidan aktivite (% 88,12 ± 0,9) 
soğan kısmının metanollü çözücüsünde elde 
edilmiştir. Ekstraktların serbest radikal giderim 
aktiviteleri 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) 
serbest radikali kullanılarak belirlenmiştir. Sonuçlar 
genelde bazı çözeltilerin göstermiş olduğu 
değerlerin BHT’nin değerlerine (% 90,04) çok 
yakın olduğunu ortaya koymaktadır (% 90,80 > % 
90,46 > % 90,38 > % 88,42). Yaprak ekstreleri 
serbest radikal giderim aktivitesi açısından daha 
güçlü olmuştur. Bu bitkinin soğan ve 
yapraklarından çeşitli çözücülerle elde edilen 
ekstraktların mayalar üzerinde en etkili fraksiyonu 
(12 mm) soğanından elde edilmiş olan asetonlu 
çözeltisi olmuştur  
 
Anahtar Kelimeler:  Antioksidan, antimikrobiyal, 
ekstraksiyon, β-karotin-linoleik asit, BHT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


