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Castanea sativa ve Cuscuta Bitki Ekstraktlarının Lipid 
Peroksidasyonu Üzerine Koruyucu Etkisinin Araştırılması
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Amaç: Bu çalışmada, Kestane çiçeği (Castanea sativa) ve Küşut (Cuscuta) bitki yapraklarının 
metanolde elde edilen ekstraktlarının in vitro şartlarda lipid peroksidasyon (LPO) oluşumu 
engelleme ile antioksidan kapasitelerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimiz olan Kestane çiçeği (Castanea sativa) ve Küşut (Cuscuta) 
bitki örnekleri Malatya’da aktarlardan alındı. Bitki örneklerinin yaprakları % 85’lik metanol ile 
ekstrakte edildi. Çalışmada Kontrol, Fenton Reaktifi (FR) ve FR ile bitki ekstraktlarını içeren 
gruplar kullanıldı. Lipid peroksidasyon (LPO) oluşumu için ortama oleik, linoleik ve linolenik 
asitler ilave edildi. 24 saatlik inkübasyon sonucu oluşan lipid peroksidasyonun sekonder ürünü 
olan malondialdehit TBA-MDA kompleksi olarak HPLC cihazı ile ölçüldü. Bitki ekstraklarının 
antioksidan etkileri DPPH·, ABTS ve Total Fenolik tayini ile belirlendi. Ayrıca bitki örneklerinin 
fenolik asit içerikleri de HPLC ile ölçüldü.

Bulgular: Gruplar arasındaki LPO düzeyleri, kontrol grubuna göre kıyaslandığında FR içeren 
grupta belirgin bir düzeyde artış gösterdiği, bitki ekstraklarını içeren gruplarda ise çok belirgin 
düzeyde azaldığı saptandı. DPPH serbest radikalini temizleme aktiviteleri kıyaslandığında; Kestane 
çiçeğinin 40 µL’de Küşut’un ise 40 ve 80 µL’de en çok aktivite gösterdiği belirlendi. ABTS giderme 
etkinlikleri karşılaştırıldığında hem Kestane çiçeğinin hem de Küşut’un 10 µL’den 200 µL’ye kadar 
tüm konsantrasyonlarda oldukça etkin aktivite gösterdikleri gözlemlendi. Total fenolik tayinine 
göre ise her iki bitki örneğinin oldukça etkin antioksidan özellikte oldukları saptandı. Ayrıca 
kullanılan materyallerin fenolik asit içeriklerinin vanillic asit, 2-hydroxycinnamic asit, cafeic asit 
ve ferulic asitten oluştuğu yapılan analizler sonucunda belirlendi.

Sonuç ve Tartışma: Castanea sativa ve Cuscuta bitki eksraktlarının, doymamış yağ asitlerinin 
bulunduğu ortamda LPO oluşumunu azalttığı ve antioksidan kapasitelerinin belirgin düzeyde 
yüksek olduğu saptandı. Bitki ekstraklarının DPPH· ve ABTS radikalini temizleme etkisi ile Total 
Fenolik Tayini sonuçlarının LPO önleme sonuçlarına paralel olduğu gözlendi. 
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