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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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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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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  
 
 
 
 
 
 
 
 


