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Amaç: Verbascum lydium var. lydium Boiss. bitkisinden kromatografik yöntemler uygulanarak 
sekonder metabolit izolasyonu ve metabolitlerin NMR ile yapı tayini yapılmış, izole edilen saf 
moleküllerin antioksidan aktivitelerine bakılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Verbascum lydium var. lydium Boiss. bitkisinin kuru yaprakları 
öğütüldükten sonra % 80 MeOH ile ekstraksiyon yapılmıştır. Süzülerek elde edilen ekstrakt silika 
kolona uygulanarak ilk olarak 90:10 (klorofom: MeOH) sistemi olmak üzere apolar-polar sistemler 
uygulanarak 28 fraksiyon alınmıştır. Bu fraksiyonlardan Fr. 99-116, Fr. 136-154, Fr.175-192 nolu 
franksiyonları alarak açık kolon kromotografik yöntemler ile Fr. 99-166’dan VES 1 kodlu saf 
molekül, Fr. 175-192’den VES 4 kodlu saf molekül elde edilmiştir. Yaptığımız çalışmada bitki 
ekstremizden sıvı-sıvı ekstraksiyon yöntemiyle %70-80 oranında ham glikozitler elde edilmiştir. Bu 
çalışmamızda silica gel kaplı TLC plate kullanılmıştır. TLC analizlerinde kullanılan Silica gel 60 
F254 aluminium plakların uygulandığı mobil faz solvent sistemleri CHCI

3
: MeOH: H

2
O (65:25:4 

v/v/v), CHCI
3
: MeOH: H

2
O (61:32:7 v/v/v) kullanılmıştır. Bitki metanol ve butanol ekstrelerinden 

DPPH yöntemi ile antioksidan miktarları belirlenmiştir. 

Bulgular: Verbascum cinsi Scrophulariaceae familyasına ait bir cinstir, dünyada 360 kadar tür ile 
temsil edilmektedir. Bu cinse ait türler Kuzey Yarıkürede ılıman bölgelere yayılmış olup kuru, 
açık ve kayalık habitatları tercih etmektedir. Verbascum cinsinin ülkemizde 185’i endemik olmak 
üzere 233 türü bulunmaktadır.  Çeşitli Verbascum türleri üzerinde yapılan çalışmalara göre bazı 
metabolitler elde edilmiştir. Bunlar; V. sinuatum’dan fenil etanoit ve fenil propanoit glikozit, 
İridoit, V. pseudonobile Stoj. et Stef.’den alkaloit, V.thapsiforme Schrader’den saponozit, flavonoit, 
iridoit, feniletanoit, fenil propanoit glikozit, V. sinaiticum Benth.’den saponozit, flavonoitler izole 
edilmiştir. Bu çalışmamızda Bozdağ bölgesinde endemik olan Verbascum lydium var. lydium 
Boiss. bitkisinden iridoit glikozit, fenil propanoit glikozit, feniletanoit, saponin izole edilmiştir.  

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma kapsamında 2 adet Verbascum türlerinde daha önce bulunmuş olan 
bilim dünyası açısından bilinen ajugol(1) ve aucubin (2) isimli iki molekül bulunmuştur. Bitkisel 
materyalimiz endemik bir tür olup daha önce bu bitkide fitokimyasal bir çalışma yapılmamıştır. 
Farklı Verbascum türlerinde bulunan iki bilinen molekülün Verbascum lydium var lydium boiss. 
de bulunması Verbascum cinsinin üyelerinde ortak olarak bulunduğu literatürlerce bilinmektedir. 
Antioksidan aktiviteye sahip fitokimyasalları içeren türlerden biri olan V.lydium var lydium’un 
toprak üstü kısımlarından hazırlanan metanollü ekstrede antioksidan aktivite araştırılmış ve serbest 
radikal süpürücü etkiye sahip 2,2-difenil-1-pikrilhidrazile (DPPH) karşı antioksidan etki gösterdiği 
tespit edilmiştir. 
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