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Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel, Alchemilla cimilensis

Teşekkür: Bu çalışma B.Ü. Bilimsel Araştırma Fonu tarafından desteklenen “Alchemilla L. Cinsi 
türlerinde antimikrobiyal özelliklerin incelenmesi” başlıklı BÜBAP 2010-15 proje kapsamında 
gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yetişen Trigonella L. türlerinin fenolik asit, flavonoit 
bileşimleri ve antioksidan aktivitelerinin araştırılmasının amaçlandığı araştırmalarımızın devamı 
kapsamında bu cinse ait endemik bir tür olan Trigonella plicata Boiss. türünün tohumlarından 
elde edilen ekstrede flavonoitlerin belirlenmesi ve serbest radikal süpürücü aktivitesinin çalışılması 
araştırma konusu olarak belirlenmiştir.

Gereçler ve yöntemler: T. plicata Boiss. türünün tohumları çalışma materyali olarak seçilmiştir. 
Doğal habitatından toplanan örneklerin teşhisi yapılıp herbaryum numuneleri hazırlanmıştır. Sonraki 
aşamada bu türün tohumlarından metanollü ekstre hazırlanarak, flavonoitlerinin belirlenmesi 
ters faz HPLC analizi ile yapılmıştır. Total fenol ve total flavonoit içeriğinin belirlenmesinde 
spektrofotometrik tekniklerden yararlanılmış ve ekstre ayrıca muhtemel in vitro antioksidan 
aktivitesi için test edilmiştir.

Bulgular: Trigonella L. (Leguminosae) cinsi yeryüzünde Akdeniz’den Güney Afrika’ya ve 
Avusturalya’ya kadar uzanan geniş yayılış alanına sahip bir cinstir. Bu cins dünya genelinde 135 
tür ile temsil edilmekte olup bunlar 13 seksiyon ve 8 grup altında incelenmektedir. Trigonella L. 
cinsi Türkiye’de 21’i endemik olmak üzere 50 taksonla temsil edilmektedir. Bu türlerin geleneksel 
tıpta antibakteriyal, antidiyabetik, hipokolesterolemik, diüretik ve analjezik ajan olarak kullanıldığı 
belirtilmiştir. Trigonella L. cinsine ait türlerin primer metabolitlerden; yağ, lif, karbonhidrat, 
müsilaj, protein, fosforlu organik bileşikler, kolin, sekonder metabolitlerden ise flavonoit, saponin, 
alkaloit ve sterolleri içerdiği bilinmektedir. HPLC analizleri sonucunda apigenin, kemferol, kersetin 
ve/veya luteolin tohum ekstresinde bulunan ana flavonoitler olarak saptanmıştır. DPPH testi ile 
yapılan antioksidan aktivite tayininde ekstrenin radikal süpürücü etkide olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Bu güne kadar Türkiye’de yetişen Trigonella L. türleri ve T. plicata Boiss. 
türü ile ilgili yapılmış fitokimyasal ve aktivite çalışmasına rastlanmamıştır. Çalışmanın sonucunda 
ekstrenin radikal süpürücü aktivitesi ile total flavonoit ve fenolik içeriği arasında korelasyon olduğu 
gözlenmiştir.
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