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hücresel farklılaşma ve doku modellenmesinin bilinmeyen yönleri hem de hastalıklarla ilişkileri 
daha iyi anlaşılmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Balb/c fare böbrek dokusu, Histopatoloji, Glikozaminoglikan, N- ve O- 
glikozilasyon, Alcian mavisi, 

Teşekkür: *Çalışma materyali olarak “107T129 No.lu Tübitak Projesi” kapsamında kullanılan 
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Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’deki endemik bazı Prangos Lindl. (Umbelliferae) türlerine ait çeşitli 
meyve ekstraktlarının toplam fenol, β-karoten ve likopen miktarlarının belirlenmesi ve birbirini 
tamamlayan in vitro testlerle antioksidan potansiyellerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyal olarak Türkiye’de endemik olarak bulunan bazı Prangos türlerinin 
(P.heyniae H.Duman & M.F.Watson, P.ilanae Pinemov, Akalın & Kljuykov, P. platychloena subsp.
engizekensis H.Duman & M.F.Watson, P. denticulata Fisch. & Mey.) meyveleri kullanılmıştır. 
Meyve kısımlarına ait metanol, su ve aseton ekstraktlarının toplam fenol, β-karoten ve likopen bileşik 
miktarları belirlenmiştir. Meyvelerin antioksidan aktiviteleri DPPH radikalini giderme, plazma lipid 
peroksidasyon inhibisyonu ve metal iyonlarını şelatlama aktivite testleri ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışılan tüm türler için toplam fenolik bileşik miktarları, toplam β-karoten ve likopen 
miktarlarından daha yüksek oranda tespit edilmiştir. Endemik Prangos türleri arasında en yüksek 
metal şelatlama aktivitesi P. ilanae meyve metanol ekstraktında bulunmuştur (IC

50
 = 0,63 ± 0,02 

mg/ml). DPPH radikali giderim aktivitesinin IC
50

 değerlerine göre belirlenen etkinlikteki azalma 
sırası tüm türler için su ekstraktı > metanol ekstraktı > aseton ekstraktı şeklinde sıralanmıştır. 
Plazma lipid peroksidasyon inhibisyon testine bakıldığında ise P. denticulata meyve su ekstraktı 
en yüksek etkiyi göstermiştir (2mg/ml’de % 68,98 ± 0,51). Bununla birlikte, türlerin toplam fenol 
miktarları ile DPPH radikali giderim aktiviteleri arasında, β-karoten ve likopen miktarı ile metal 
şelatlama aktiviteleri arasında önemli oranda korelasyon bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç ve Tartışma: Genel olarak, su ekstraktları DPPH radikal giderimi ve plazma lipid 
peroksidasyon inhibisyon testlerinde, metanol ekstraktları ise metal şelatlama aktivite testinde 
daha etkili çıkmıştır. Her bir antioksidan testinin farklı bir özelliği belirlemesi nedeniyle çalışılan 
testlerde farklı türler ön plana çıkmıştır. Daha sonraki araştırmalarda bu aktivitelerden sorumlu 
diğer bileşenlerin de belirlenmesi ve ayrıca in vitro şartlarda yapılan bu test sistemlerinde etkili 
görülen türlerin in vivo yapılan testlerle de değerlendirilmesi önerilmektedir.
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