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Gereçler ve Yöntemler: Teucrium chamaedrys subsp. sinuatum (Lamiaceae) bitkisi Bingöl ili Sancak 
ilçesi ve çevresinden toplanarak serin ve nemsiz ortamda baskısız kağıtlar üzerinde kurutulmuştur. 
Bitkinin tür teşhisi Bingöl Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Alpaslan 
KOÇAK tarafından yapılmış ve KOCAK-2005 herbaryum numarası ile BIN herbaryumuna kayıt 
edilmiştir. Bitki materyali laboratuar tipi blenderde öğütülerek 200 mikronluk elekten geçirilmiştir. 
Ekstraksiyon için hazır hale getirilen bitki materyalinden her bir çözücü sistemi için ayrı ayrı 2 g 
tartılarak maserasyon yöntemine göre ekstraksiyon yapılmıştır. Ekstraksiyon işlemi aynı şekilde 
iki kez tekrar edildi. Çıkarılan bitki ekstrelerinin çözücüsü evapratörde uzaklaştırılarak +4°C’de 
karanlık oratamda cam şişeler içerisinde muhafaza edilerek saklandı. Serbest Radikal Giderme 
Aktivitesi (DPPH Testi):1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) radikalin etkinliğinin giderilmesi Blois 
(1958) metodunda bazı değişiklikler yapılarak belirlenmiştir.. Özetle farklı konsantrasyonlarda 
(0,05-0,2 mg/mL) hazırlanan her bir standart (BHT, α-tokoferol) ve bitki ekstresinden (1ml) 
alınarak içerisinde litrede 6x10-5 mol olacak şekilde hazırlanan DPPH radikali solusyonu (1ml) 
ile karıştırıldı. Bu karışım güçlü bir şekilde karıştırılarak 30 dakika karanlık bölgede bekletildi ve 
517 nm’de absorbans değerleri okundu. Her bir bitki numunesi ve standartlar için ayrı ayrı metanol 
içeren bitki numune körleri ve DPPH içeren kontrol grupları hazırlandı. Her bir bitki örneği ve 
standartlar tek tek çalışıldı üç paralel olacak şekilde çalışıldı.

Bulgular: Teucrium chamaedrys subsp. sinuatum (Lamiaceae) Bingöl iline endemik olup tıbbi 
bitki familyası olan Lamiaceae familyasında yer almaktadır. Bu sebeple bu bitkiye ait farklı çözücü 
sistemleri ekstraksiyonu ile en etkili ekstraktif çözücü sistemi belirlenmesi için apolardan polara 
doğru hekzan, diklorometan, aseton, etilasetat, metanol ve metanol: diklorometan (1:1) çözücü 
sistemleri ile ekstraksiyon yapılmıştır. Teucrium chamaedrys subsp. sinuatum (Lamiaceae) 
BİNGÖL, Sancak ve çevresi, N:39°10’3125’’E:40°22’1648’’1550m, 08.07.2011

Sonuç ve Tartışma: Teucrium chamaedrys subsp. sinuatum (Lamiaceae) türüne ait bugüne kadar 
literatürde herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Farklı çözücü sistemleri ile yapılan serbest radikal 
giderme aktivitesi testinde en yüksek serbest radikal giderme aktivitesini metanol: diklorometan 
(1:1) çözücü sistemini içeren ekstre göstermiştir. Diğer çözücü sistemlerini içeren ekstrelere ait 
sıralama ise; metanol: diklorometan (1:1)> metanol> aseton> diklorometan> etilasetat> hekzan 
ekstreleri şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Teucrium, Bingöl, endemik, DPPH, Lamiaceae
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PA–057

Çanakkale -Kazdağları’nda Doğal Yayılış Gösteren 
Hypericum calycinum L. Taksonunun Yaprak Metanol Ekstraktında 

Antioksidan Aktivitenin Belirlenmesi

Berrak Damla Yağan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çanakkale 

damlayagan@gmail.com

Amaç: Çanakkale Kazdağları’nda doğal yayılış gösteren Hypericum calycinum L. türü sahip 
olduğu salgı cepleri ve herdem yeşil olması bakımından dikkat çekmektedir. Sahip olduğu anatomik 
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ve morfolojik karakterler aynı cinse ait diğer bir bitki olan ve tüm dünyada tıbbi açıdan geniş 
kullanıma sahip H. perforatum L. türüne alternatif olarak kullanılabileceğini akla getirmektedir. Bu 
çalışmanın amacı H. calycinum L. türünün yaprak metanol ekstraktlarında antioksidan aktiviteyi 
belirleyerek bitkinin tıbbi kullanım potansiyelini kısmi olarak değerlendirmektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Yapılan arazi çalışmalarında Ağustos 2011 yılında toplanan bitki örnekleri 
Laboratuara getirilmiştir. İncelenecek bitki kısımlarına (gövde, yaprak, çiçek) göre ayrıldıktan 
sonra direkt güneş ışığına maruz kalmaksızın, gölge şartlarında ve oda sıcaklığında kurutulmuştur. 
Daha sonra Antioksidan aktivite tayininde kullanılmak üzere bitki öğütücüsünde küçük parçalara 
ayrılmıştır. %80 lik metonol kullanılarak bitkiden elde edilen ekstrakt DPPH yöntemi kullanılarak 
spektrofotometrik analizler gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Yapılan analizlerde farklı konsantrasyonlardaki, Askorbik asit ve H. calycinum L. 
örneklerinin % inhibisyon oranları karşılaştırıldığında artan konsantrasyonda H. calycinum 
bitkisinin yükselen aktivite gösterdiği gözlemlenmiştir (0.1 mg/ml=%57,6±4,57; 0.25mg/
ml=%65,6±7,8; 0.5 mg/ml=%67,03±5,6; 1 mg/ml=%71,8±4,02; 2 mg/ml=%77,03±1,9). Elde edilen 
değerlerle askorbik asitin % inhibisyon değerleri karşılaştırıldığında (0.1mg/ml=%79,96±1,97; 
0.25mg/ml=%85,06±1,6; 0.5mg/ml=%96,2±1,9; 1 mg/ml=%96,16±3,1; 2 mg/ml=%95,1±2,28) 
H.calycinum taksonunun bilinen en iyi antioksidanlardan biri olan askorbik asite (sentetik C 
vitamini) yakın değerler taşıdığı gözlemlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Hypericum L. taksonları; özellikle H. perforatum L. türü ile dünyada gerek 
destek tedavide gerekse etnobotanik anlamda, kullanımı geniş yer tutan ve ekonomik anlamda ciddi 
getirisi olan bitkilerdir. Yapılan analizler sonucunda Kazdağı gibi Uluslararası önem taşıyan bir 
bölgede doğal yayılış gösteren H. calycinum L. taksonunun da tıbbi açıdan önem taşıyan maddelere 
sahip olduğu belirlenmiştir. Bitkinin herdem yeşil olması ve geniş yaprak ayalarına sahip olması 
ürün verimini arttırdığından, bitkinin Hypericum cinsine ait diğer taksonlardan daha ön plana 
çıkabileceği düşüncesini beraberinde getirmektedir. Ayrıca bitkinin olumsuz koşullara karşı 
gösterdiği dayanıklılık, tarımının yapılabilirlik özelliğini arttırdığından bölge halkının kalkınmasına 
yardımcı olabileceği ve ülke ekonomisine katkıda bulunacağı fikrini kuvvetlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kazdağları, Hypericum calycinum L., Antioksidan aktivite, DPPH
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Amaç: Heracleum pastinacifolium subsp. incanum bitkisinin metanol:diklormetan (1:1) 
ekstresindeki toplam fenol içeriğinin ve antibakteriyel aktivite ile ilişkisinin belirlenmesi.


