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Kayseri’de Aktarlarda Satılan Viburnum Opulus Türünün Meyve 
Ekstresinin Serbest Radikal Süpürücü Aktivitesinin Belirlenmesi
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Amaç: Viburnum opulus L. türünün meyveleri Türkiye’de halk arasında idrar arttırıcı, müshil, 
yatıştırıcı, özellikle Orta Anadolu’da meyvelerin usaresi safra ve karaciğer hastalıklarına karşı 
kullanılır. Kayseri civarında taze meyvelerin sıkılması ile elde edilen usare veya meyvelerin bir aya 
kadar suda bırakılması ile elde edilen turşusu mide ağrılarına karşı kullanılmaktadır. Gilaburu suyu 
yıllardır Orta Anadolu’da geleneksel bir içecek olarak tüketilmekte ve aynı zamanda da böbrekte 
oluşan kum ve taşları eritici özelliği olduğu da bilinmektedir. Bu çalışmadaki amacımız, Viburnum 
meyve ekstrelerinin stabil serbest radikal olan 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil radikalini (DPPH) 
temizleyici etkilerini değerlendirmektir.

Gereçler ve Yöntemler: Aktarda su içinde depolanmış olarak bidonlarda satılan “Gilaburu” meyve 
ekstrelerinin antioksidan aktivitesini değerlendirmek için hızlı ince tabaka kromatografi tarama testi 
kullanıldı. Ayrıca, ekstrelerin DPPH radikal temizleme kapasitesi, bilinen antioksidan maddelerden 
olan bütillenmiş hidroksi toluen (BHT) ve Vitamin C ile karşılaştırılarak %50 IC değerleri tespit 
edilmiştir.

Bulgular: Meyvenin metanol ekstresi DPPH radikaline karşı BHT ve Vitamin C’ye kıyasla daha 
yüksek bir aktivite gösterdi. DPPH radikalinin % 50’sini temizleyen değer olarak 0.87 mg/ml 
şeklinde belirlendi. Meyvelerin depolandığı suyun DPPH radikal temizleme aktivitesi, meyve 
ekstrelerinin (su ve metanol ekstreleri) aktivitesi kadar yüksek derecede tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Elde edilen verilere göre, Viburnum meyvesinin güçlü bir antioksidan özellik 
gösterdiği kanısına varılmıştır. Bu nedenle bu meyve antioksidan tedaviler için yeni ilaç olarak 
geliştirilebilir. Ayrıca, Kayseri’de aktarlarda ve marketlerde satılan gilaburu meyvelerin içinde 
depolandığı suya yüksek miktarda antioksidan etkili bileşiklerin geçtiği anlaşılmıştır. 
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2-Hidroksisinamik Asitin Faz I Enzimleri Üzerine Etkileri
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Amaç: 2-hidroksisinamik asit, sebze, meyve, kuruyemiş gibi alınan bitkisel besinler ile geleneksel 
tedavi amaçlı kulanılan ısırgan otu, zerdeçal, mercanköşk, keten tohumu gibi bazı tıbbi bitkilerde 
yüksek miktarda bulunduğundan, insanların diyetleriyle sıklıkla aldıkları bileşikler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu amaçla 2-hidroksisinamik asidin ilaçları da metabolize eden enzimleri kapsayan 
reaksiyonlarını içeren Faz I enzimleri üzerine etkileri aydınlatılmaya çalışılmıştır. 


