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adlandırılan linoleik (C18:2) ve linolenik  (C18:3) 
yağ asitleri olduğu hesaplandı. 
  
Anahtar Kelimeler:  Salvia blepharoclaena, 
yaprak, çiçek, tohum, yağ asitleri  
Ana İlgi Alanı :   
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Salvia blepharoclaena Hedge & Hub-Mor 
Türünün Yaprak, Çiçek ve Tohumlarında 
Yağda Eriyen Vitaminlerin ve Fitosterol 
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 Çalışmada, ülkemizin İç Anadolu 
Bölgesinde endemik olarak yayılım gösteren Salvia 
blepharoclaena Hedge & Hub-Mor türüne ait bazi 
vitamin (α, γ, ρ  tokoferoller, α- tokoferol asetat, 
D2, D3, K1, retinol, retinol asetat ve β-karoten, 
µg/g)  ve total fitosterol değerleri (µg/g) araştırıldı. 
Araştırmada kullanılan tür Kırşehir ili Çiçekdağı 
ilçe sınırları içinden toplandı ve yaprak, çiçek ve 
tohumları ayrılarak kurutuldu. Kurutulan doku 
örneklerinden belli miktar alınarak, gerekli 
ekstraksiyon işlemleri yapıldıktan sonra otosampler 
HPLC (High Performance Liquid 
Choromatography) cihazında analizleri yapıldı. 
Analiz sonuçlarına göre, yaprağa ait örneklerde 
diğer vitaminlere göre yüksek değerde  β-karoten 
(32,450 µg/g) ve γ-tokoferol (12,47 µg/g) değerleri 
hesaplandı. Çiçek dokusunda ise β-karoten 
(171,125 µg/g), γ-tokoferol (18,025 µg/g) ve ρ-
tokoferol (6,300 µg/g) değerleri diğer vitamlare 
göre yüksek olarak tespit edildi. Tohumda ise 
sadece α- tokoferol (4,324 µg/g) ve K1 (0,600 µg/g) 
değerleri belirlendi. Örneklere ait fitosterol 
değerleri yaprakta (13,250 µg/g), çiçekte (32,375 
µg/g) ve tohumda (20,754 µg/g) hesaplandı. Sonuç 
olarak, Salvia blepharoclaena türünün yağda 
eriyebilen vitamin çeşitliliği bakımından 
karşılaştırıldığında, yaprak ve çiçek dokuları 
tohuma göre  daha fazla çeşit vitamin içerdiği 
gözlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Salvia blepharoclaena, 
yaprak, çiçek, tohum, vitaminler, fitosterol   
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 Metabolizmada meydana gelebilecek bazı 
durumlarda, antioksidatif koruyucu sistem iyi 
çalışmayacağından, vücutta serbest radikallerin  
fazlalaştığı görülür. Bu da  bir takım hasarlara 
neden olur. Serbest radikallerin miktarı arttıkça 
önce yaşlanma hızlanır, hücre ölümü, sonra doku 
ölümü daha sonra ise beyin damarlarının tahribatına 
varan hasarlar oluşur. Bu tür sorunların üstesinden 
gelmek için alternatif tıp dediğimiz bitkilerle tedavi 
yollarına başvurulabilir.  Tıbbi bitkilerden biri 
olarak kabul edilen Centaurea L., Asteraceae 
familyasına ait bir cinstir ve Türkiye’de 168 türü 
vardır. Bitki, peygamber çiçeği, zerdali dikeni, 
çoban kaldıran, Timur dikeni gibi Türkçe isimlerle 
bilinmektedir. Bu çalışmada Konya ve civarında 
toplanan Centaurea iberica TREV. ve Centaurea 
cariensis BOISS. subsp. Microlepis’ in antioksidan 
aktivitelerine bakılmış değerler sentetik antioksidan 
madde olan BHA ve BHT ile kıyaslanmıştır. Bu 
çalışmalar kapsamında bitkilerden elde edilen 
drogların serbest radikal süpürme etkisi DPPH 
yöntemine göre, toplam fenolik madde 
konsantrasyonu gallik aside eşdeğer olarak folin 
yöntemine göre ve oksidasyonu engelle oranları ise 
β-karoten-linoleik asit emülsiyon sistemine göre 
yapıldı. Veriler değerlendirildiğinde BHA nın en 
fazla antioksidan olduğu daha sonra sırasıyla C. 
cariensis BOISS. subsp. Microlepis, C. iberica ve 
BHT olarak  sıralanabileceği görülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Centaurea, 
Serbest radikal, Folin, DPPH, β-karoten-linoleik 
asit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


