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Teşekkür: Arazi çalışmalarında yardımcı olan Arş. Gör. Adnan Yaramış’a ayrıca esansiyel yağların 
içeriğinin GC-MS ile belirlenmesinde yardımcı olan Doç. Dr. Ebru Mete’ye teşekkür ederiz. Bu 
çalışma Erzincan Üniversitesi BAP-10.01.03 nolu projesi tarafından desteklenmiştir.
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Amaç: Ülkemizde doğal olarak yetişen bazı Astragalus türlerinin köklerinden ve toprak üstü 
kısımlarından sikloartan grubu triterpenik saponin glikozitler başta olmak üzere sekonder 
metabolitlerin izole edilmiş, bu bileşiklerin yapı tayinleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sikloartan 
yapıdaki molekülerin monofenol veya o-difenol oksijen oksidoredüktaz (E.C. 1.14.18.1) melanin 
oluşumunda esansiyel bir enzim olan tirozinaz enzimi üzerine inhibisyon etkisi incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma kapsamında ilk olarak daha önceki çalışmalarımız ışığında 
belirlenen Astragalus türü: Astragalus schottianus L. Sivas Zara ilçesi yolu 10. km, bakı güney, 
yükseklik 1450 m’den toplanmıştır. Bölgede dağınık bir yayılış gösterdiği gözlemlenmiştir. 
Tür tayini, Fatih Karabey tarafından yapılmıştır. Bitkilerin kökleri ve toprak üstü kısımları 
temizlendikten sonra gölgede kurutulmaya bırakılmıştır. Kurutulmuş bitkisel materyaller toz 
haline getirildikten sonra %80 MeOH ile ekstre edilmiş ve solvent uçurulduktan sonra kalan ekstre 
içerisindeki metabolitler değişik kromatografik metotlar kullanılarak (Açık Kolon Kromatografisi, 
Vakum Sıvı Kromatografisi ve Flash Kromatografi) silika jel, XAD reçine, RP-C18 ve Sephadex 
LH-20 gibi adsorbanlar üzerinde saflaştırılmıştır. Spektral yöntemlerle elde edilen moleküllerin 
yapı tayini gerçekleştirilmiştir. İzole edilen bileşiklerin tirozinaz enzimi üzerine inhibisyon etkisinin 
incelenmesi amacıyla mantar tirozinaz Sigma Chem. Co. satın alınmıştır. Tirozinaz aktivitesi 475 
nm’de (ε=3700 M-1cm-1) L-DOPA’nın dopakroma oksidasyonu reaksiyonu ile spektrofotometrik 
yöntemle kinetik olarak izlenmiştir. Aktivite ölçüm yöntemi Rodney Boyer “Modern Experimental 
Biochemistry” kitabından alınıp küçük değişiklikler yapılarak kullanılmıştır. 

Bulgular: Astragalus schottianus BOİSS. Türünde izole ettiğimiz 4 majör molekülün NMR ve 
LC-MS tayinleri sonucu sikloartan grubu moleküller olduğu tepit edilmiştir. Sikloartan grupların 
1H-NMR spektrumlarında gözlenen ortak özellik, bileşiklerin hepsinin sikloartan tipi bir aglikona 
(9, 19- siklolanostan) ait sinyallere sahip olmalarıdır. Bu yapıyı kanıtlayan en önemli bulgu, 
siklopropan-metilen grubunun bir dublet çifti olarak gözlenen ve yaklaşık 0.18-0.60. ppm’ler 
arasında görülen karekteristik sinyalleridir (J

AX
 = 4.0 Hz, H

2
-19). Bu çalışmada 4 sikloartan 

grubu bileşik izole edilmiş 1 tanesi daha önce yapılan çalışmalarda bulunan moleküller olup 
(Cyclocanthoside E), diğer 3 tane sikloartan grubu bileşik ise bilim dünyası için yeni moleküllerdir 
(20(R),25-epoxy-3-O-β-D-xylopyranosyl-24-O-β-D glucopyranosyl3β,6a,16β,24a-tetrahydroxy 
cycloartane, 3-O-β-D-xylopyranosyl-3β, 6α, 16β, 20(.), 24, 25-hexahydroxy-cycloartane, 20(R), 
25-epoxy-3-O-[β-D-glucopyranosyl(1→2)]-β-D-xylopyranosyl-24-O-β-D-glucopyranosyl-3β, 
6α, 16β, 24α-hydroxycycloartane). Bu çalışmada izole edilen madde miktarı iyi olan 3 molekülde 
(Fas1-Fas3-Fas4) tirozinaz inhibisyon testleri yapılmıştır. 
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Sonuç ve Tartışma: Yapısı aydınlatılan 4 molekülün literatür taraması sonucu 3 molekülün bilim 
dünyası için yeni ve bir tanesinin daha önceki Astragalus türleri üzerinde yapılan çalışmalarda izole 
edilen Cyclocanthoside E olduğu tespit edilmiştir. Tirozinaz inhibisyon testleri sonucunda taranan 
fas1-fas3-fas4 kodlu bileşiklerin en yüksek konsantrasyonlarında enzim aktivitesi üzerine herhangi 
bir inhibisyon etkisi gözlenmemiştir. Bununla birlikte bir miktar aktivasyona neden oldukları 
söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Astragalus schottianus Boiss., triterpen, tirozinaz enzimi inhibisyonu.

Teşekkür: Bu çalışmanın her aşamasında benden desteğini esirgemeyen, her sorunuma maddi 
manevi çözüm bulan çok değerli hocam Prof. Dr. Erdal Bedir’e teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, 
tirozinaz inhibisyonu kısmında yardımlarını esirgemeyen arkadaşım Uzm. Taylan Kurtuluş 
Öztürk’e teşekkürlerimi sunarım. 

SA–005

Türkiyede Yetişen Endemik Hippocrepis unisiliquosa ssp. unisiliquosa 
L. ve Hippocrepis ciliata L. Türlerinin Fenolik Bileşiklerinin

LC-MS/MS ile Analizi ve Serbest Radikal Süpürme ve Antioksidan 
ve Aktivitelerinin Belirlenmesi

Tuğba Kardaş
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültes,i Kimya Bölümü, Muradiye, Manisa, 

tubkardas@hotmail.com

Amaç: Bu çalışmada iki farklı Hippocrepis L. türünün farklı polaritelerdeki çözücülerle 
ekstraksiyonu yapılıp bu ekstraktlarının farklı yöntemlerle antioksidan aktiviteleri tayini yapıldı ve 
ekstraktlarının fenolik antioksidan bileşik profili belirlenmeye çalışıldı. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada 2 farklı bitki (Hippocrepis unisiliquosa ssp. unisiliquosa 
L. ve Hippocrepis ciliata L.) kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan Muğla’da yetişen endemik iki 
Hippocrepis L. türleri toplandı. Bitkilerin fenolik antioksidan bileşikleri, LC-MS/MS kullanılarak 
belirlendi. Örneklerin antioksidan aktiviteleri, β-karoten/ linoleik asit yöntemi, DPPH radikal 
süpürme yöntemiyle tespit edildi ve ayrıca bitki ekstraktlarının toplam fenolik ve toplam flavonoit 
bileşik miktarlarıda UV cihazıyla spektrofometrik olarak yapılmıştır. 

Bulgular: Fenolik ektrakt 0.2 µm şırınga süzücüden 3 µL’lik viale süzüldü ve Agilent 6410 Triple 
Quad LC/MS-MS sistemi ile analiz edildi. Analatik kolon için Agilent Zorbax 1.8 µm SB-C18 
(4.6x50 mm)kolonu kullanıldı. Mobil faz 0.1% formik asit içeren su (solvent A) ve asetonitrileden 
oluşmaktaydı (solvent B). Program 0.7 µL/min’lik sabit bir akış hızı ile sadece 5 dakikada 
tamamlanmaktadır. analiz için Dereceli elüsyon programı geliştirilmiştir. Bu dereceli elüsyon 
(gradient akış) programı 1 dakika içinde 60% A, 40% B in 1 min, 4 dakika içinde 60% A’dan 
40% A’ya, 40% B’den to 60% B’ye, 5 dakika içinde 40% A’dan 60% A’ya, 60% B ’den 40% 
B’ye şeklindedir. Örneklerin antioksidan aktiviteleri, β-karoten/ linoleik asit yöntemiyle yapılıp, 
antioksidan aktivitesi hesaplandı ve iki tür içinde antioksidan aktivite yüksek olarak bulundu. 
Toplam fenolik madde miktarı gallik asit eşdeğeri cinsinden hesaplandı. Hippocrepis ciliata L 
metanol ekstraktındaki toplam fenolik madde miktarı 385,23 mg (gallik asit eşdeğeri)/g (ektrakt) 


