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Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetişen Bazı 
Salvi Türlerinin Uçucu Yağlarının Antioksidant 

Etkilerinin Araştırılması 

Zuhal TOKER1, Göksel KIZIL2, Sevcan ALTAŞ2 

1Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, 21280 Diyarbakır 

2Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya 
Bölümü, 21280 Diyarbakır 
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 Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinden toplanan Salvia virgate, Salvia pinnate 
ve Salvia suffruticosa  bitkilerinin çiçekli ve 
yapraklı dallarından elde edilen uçucu yağların 
antioksidant etkisi araştırıldı. Bitki ekstraktların 
antioksidant etkileri 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil 
(DPPH) radikalini, hidroksi radikalini söndürme 
aktivitesi , metal şelatlama kapasitesi, indirgeme 
gücü  ve Folin-Ciocalteu’s Fenol Reaksiyonuna 
göre toplam fenol miktarları spektroskopik olarak 
incelendi. 
 Yapılan antioksidant metotlara göre Salvia 
virgate, Salvia pinnate ve Salvia suffruticosa 
bitkilerinin uçucu yağlarının antioksidant aktiviteye 
sahip oldukları belirlendi. 
  
Anahtar Kelimeler: Salvia, antioksidant, uçucu 
yağ   
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Lilium candidum L. Türünün Ekstraksiyonları 

Üzerinde Bazı Antioksidan Çalışmalar 

Dilek AKDEMİR, Atifet KABASAKAL, Ramazan 
MAMMADOV, Pınar İLİ, 

Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Kınıklı, Denizli 
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 Çalışmada öne çıkarılan konu Lilium 
candidum L. bitki ekstraksiyonlarının antioksidan 
aktivitelerinin belirlenmesi olmuştur. Lilium L. 
cinsinin Türkiyede 6 türü bulunmaktadır. 2005-
2007 yılları arasında Muğla yöresinden (C2 Muğla: 
Dalyan-Marmarlı, 30 m, C2 Muğla:Ula, Çiçekli 
Köyü mezarlığı, 570 m, D. Akd. ele.) toplanılmış 
olan bitkinin yaprak ve soğan kısımları kurutularak 
toz hale getirildikten sonra çeşitli çözücülerle 
(metanol, etanol, aseton ve benzin) ekstraksiyonlar 
hazırlanmıştır. Ekstraktların antioksidan aktivitesi 
β-karoten-linoleik asit yöntemi ile belirlenmiştir. 
Araştırma sonucu Lilium candidum L. bitkisinin 
ekstraktlarında en yüksek antioksidan aktivite 
soğanlarının etanollü çözeltisinde, en düşük aktivite 
ise soğan kısımlarının benzin ekstraktında 

görülmüştür. Serbest radikal süpürücü aktivite 
değerleri DPPH üzerinden test edilmiştir. Lilium 
candidum L. bitkisinin soğanının metanollü 
ekstraktının serbest radikal süpürücü aktivitesi 
BHT’nin değerinden (%91.12) küçük olsa da, en 
yüksek bulunmuştur. Bu sırayı asetonlu (%66.70) 
ve etanollü (%65,56) ekstraktlar izlemektedir. 
Lilium candidum L. bitkisinin yaprak ve soğan 
kısımları yüksek antioksidan özellikler 
taşımaktadır. Ekstraktların antioksidan aktivitesi β-
karoten-linoleik asit yöntemi ile belirlenmiştir. 
Araştırma sonucu Lilium candidum L. bitkisinin 
ekstraktlarında en yüksek antioksidan aktivite 
soğanlarının etanollü çözeltisinde,  en düşük 
aktivite ise soğan kısımlarının benzin ekstraktında 
görülmüştür. Serbest radikal süpürücü aktivite 
değerleri DPPH üzerinden test edilmiştir. Lilium 
candidum L.  bitkisinin soğanının metanollü 
ekstraktının serbest radikal süpürücü aktivitesi 
BHT’nin değerinden (%91.12) küçük olsa da, en 
yüksek bulunmuştur. Bu sırayı asetonlu (%66.70) 
ve etanollü (%65,56) izlemektedir. Lilium 
candidum L. bitkisinin yaprak ve soğan kısımları  
yüksek antioksidan özellikler taşımaktadır. 
 
  
Anahtar Kelimeler: Fitokimyasal, Lilium 
candidum L., ekstraksiyon, β-karoten-linoleik asit, 
BHT, antioksidan.  
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Azerbaycan (Bakü-Abşeron) Ortamında 
Kültüre Edilmiş Lavendula officinalis Türünün 

Biyolojik Özelliklerinin ve Uçucu Yağlarının 
Araştırılması 

Ramazan MAMMADOV1, Zümrüt 
MAMMADOVA2, Zemfira ABASOVA2 

1Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat 
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Son zamanlarda uçucu yağlara ilgi daha da 

artmış ve kendine geniş kullanım alanları 
bulmuştur. Bu tür yağ çeşitlerinin içerisinde 
Lavandula bitkisinden üretilen yağların özel bir yeri 
vardır. Bu yağlardan pastalar, kozmotik ürünler ve 
sabunlar üretilerek piyasada satılmaktatır. 
Lavendula Lamiaceae (Labiatae)  familyasından 
olup, özellikle Batı Akdeniz Bölgesi'ne 
yayılmaktatır.  

Bu çalışmada Odessa Botanik Bahçeden 
getirilmiş Lavendula officinalis türünün 4 (İlkin, 
Rekort, Cenup Sahili ve Düzenlik) çeşiti  Abşeron 
yarımadasının (Azerbaycan) toprak ve iklim 
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ortamında kültürleştirilmiştir. Bunun yanı sıra 
biyolojik özellikleri öğrenilmiş, uçucu yağlarının 
fiziko-kimyasal özellikleri ve antimikrobiyal 
etkileri belirlenmiştir. Araştırmalr Azerbaycan Milli 
İlimler Akademisinin Merdekan Dendrarisnde 
yapılmıştır. Fenolojik gözlemler vejetasyonun 
başlaması ve bitişi döneminde bitkinin 4 çeşiti 
üzerinde yapılarak, ortama en iyi uyum sağlayan 
çeşit belirlenmiştir. Uçucu yağların eldesi ve 
üzerinde yapılan diğer tüm çalışmalar sırası ile 
sözkonusu 4 çeşit üzerinde yapılmıştır. Uçucu 
yağların eldesi su destilasyonu yöntemiyle 
yapılmıştır. Yağın kırılma indisleri Abbe 
Refraktometrisi’nden doğrudan 20ºC de 
okunmuştur, optik çevirme açısı ise polarimetre ile 
ölçülmüştür. Elde edilen ekstrelerin antimikrobiyal 
aktivitelerinin belirlenmesinde disk difüzyon 
yöntemi kullanılmıştır. Lavandula bitkisinin uçucu 
yağları gram (+) bakterilere daha etkili olmuştur. 
  
Anahtar Kelimeler:  lavendula, çeşit, Azerbaycan, 
uçucu yağ, antimikrobiyal  
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Strenbergia clusiana Ker-Gawl ex Sprengel (Vah 

vah) Ekstraktları Üzerinde Antioksidan ve 
Antimikrobiyal Araştırmalar 
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Türkiye, flora açısından bölgenin zengin 
ülkelerindendir. Bu çalışmada Strenbergia clusiana 
Ker- Gawl ex Sprengel türünün antioksidan ve 
antimikrobiyal özellikleri incelenmiştir. Bitki 2007 
yılının ekim ayında Muğla-Göktepe yolunun  
kenarından 1250 m. yüksekliklerden toplanmıştır. 
Daha sonra yumru ve yapraklar kurutularak değişik 
çözücülerde (metanol, etanol, benzin ve aseton) 
ekstraksiyonları hazırlanmıştır. Toplam antioksidan 
aktivite, β-karotin-linoleik asit model yöntemiyle 
belirlenmiştir. Bitkinin ekstraktlarında en yüksek 
antioksidan aktivite soğan kısmının metanollü 
çözücüsünde elde edilmiştir. Ekstraktların serbest 
radikal giderim kapasiteleri DPPH serbest radikali 
kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilmiş sonuçlar 
kontrol olarak kullanılan BHT (butil 
hidroksitoluol)’nin etkileri ile karşılaştırılmıştır. Bu 
bitkinin soğan ve yapraklarından çeşitli çözücülerle 
elde edilen ekstraktların mayalar üzerinde etkileri 
incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Ekstrakt, Antioksidan, 
Antimikrobiyal, Butil-hidroksitoluol  
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Denizli Yöresinde Yayılış Gösteren Crataegus 
pseudoheterophylla Pojark. (Alıç) Türünden 
İzole Edilen Ekstraktların Karaciğerin 

Hepatosit Replikasyonu Üzerinde Etkilerinin 
Araştırılması 
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Crataegus L. türlerinin yer yüzünde 200 
kadar, Türkiyede ise 17 türü bulunmaktadır ve 
bunlardan 6 adedi endemiklerdir. Bu türelerin 
çiçekleri eski uygarlıklarda lokmanlar tarafından 
kalp hastalıklarına karşı kullanılmıştır. Daha 
sonralar ise Avrupalı doktorlar tarafından 
kardiyovasküler hastalıklarda kullanılmaya 
başlanmıştır. Crataegus L. türlerinden elde edilen 
ekstrelerin yapısında bulunan flavonoid ve 
prosiyanidin bileşiklerinin deneysel hayvan 
çalışmalarında kalp aktivitesini iyileştirdiği ve 
aritmiye karşı profilaktik olduğu 1970’li yıllardan 
itibaren günümüze kadar çeşitli çalışmalarda 
desteklenmiştir.  

Çalışma ratlar üzerinde yapılmıştır. Bu 
çalışmanın temelinde karaciğer üzerinde 
gerçekleştirilmiş bir cerrahi ameliyat vardır. Bu 
amaçla ratların dört gurupta guruplaştırılması 
gerçekleştirilmiştir. Bu guruplardan birisi kontrol 
grubu, diğerleri ise üzerinde cerrahi ameliyat 
yapılmış olan gruplardır. Bu reseksiyon sonucu 
hayvanların karaciğerinin belli bir oranı kesilerek 
alınır (hepatosit kaybı - Kontrol grubu, I grup - 
50%,  II grup- 70%, III grup - 85%) ve karın 
nahiyesi dikilerek berpa edilir. Kesim hayvan 
barınağında gerçekleştirilmiştir Genelde hepatosit 
replikasyonu hapoptozis yöntemi ile 
düzeltilmektedir  Bundan dolayı Crataegus  
pseudoheterophylla Pojark türünden elde edilmiş 
ekstraksiyonlarla bu çalışmalar yapılmıştır.  Bu 
çalışmalar sonucu hepatosit büyüme (growth) 
faktörü ve epidermal büyüme (growth) faktörünün 
nasıl geliştiği izlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Ekstrakt, karaciğer, hepatosit 
replikasyonu, flavonoid, prosiyanidin  
 
 
 
 
 
 
 
 


