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Bazı Tıbbi Bitki Türlerinden Hazırlanan Bitki Ekstrelerinde 
Eser Element Analizi
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aİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Araştırma Merkezi, Urla, İzmir, zhortooglu@gmail.com
bEge Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

cCelal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Manisa

Amaç: Çalışmamızda, tıbbi kullanım potansiyeli olan Galium incanum SM. subsp. incanum SM., 
Origanum sipyleum L., Lavandula stoechas L. subsp. cariensis (Boiss) Rozeria ve Türkiye için 
endemik Eryngium thorifolium bitki örneklerinden öğütülerek hazırlanan bitkisel materyalde ve 
infüzyon yöntemiyle hazırlanan su ekstrelerinde bulunan makro ve mikro düzeydeki element (Ca, 
Mg, Mn, Fe, Cu, Zn, Al, Ba, Sr, Ni,Co, Cr, Cd, Pb vb.) derişimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bitkisel materyallerimizden Galium incanum subsp. incanum İzmir 
Bozdağ’dan, Origanum sipyleum Manisa Spil Dağı civarından, Lavandula stoechas subsp. cariensis 
İzmir ili Ödemiş ilçesi Birgi köyü yakınlarından ve Türkiye için endemik Eryngium thorifolium 
Muğla Köyceğiz ilçesinden toplanıp laboratuara getirilerek teşhis edilmiştir.

Ön çalışma niteliğindeki yaptığımız bu araştırmada tıbbi olarak yaygın bir şekilde kullanılan 
G. incanum subsp. incanum, O. sipyleum, L. stoechas subsp. cariensis, E. thorifolium bitkisel 
materyalleri değirmende toz edilip drog tozları ve drog tozlarından da infüzyon yöntemiyle su 
ekstreleri hazırlanmıştır. Bitkisel materyallerin drog tozundan 1g, infüzyon yöntemiyle hazırlanan 
su ekstrelerinden ise 0.01 g tartılan örneklerin XRF (X-ışını Floresans Spektrometresi) yöntemiyle 
elementel kimyasal analizi gerçekleştirilmiştir. Böylece bu bitkilerdeki elementlerin % değerleri 
belirlenmiştir

Bulgular: Yaptığımız bu araştırmada bitkisel materyalden hazırlanan drog tozları ve su 
ekstrelerindeki eser element miktarları oksitli ve oksitsiz formalarıyla birlikte karşılaştırılmıştır. 
Örneğin L. stoechas subsp. cariensis su ekstresinde klor miktarı %0.6630 ile bitkisel materyalin 
toz örneğindeki miktarın hemen hemen iki misli orandadır. Ayrıca L. stoeachas subsp. cariensis 
su ekstresinde kalsiyum oranı %0.1476 iken drog tozunda bu oran %0.9257’dir. Yine bir başka 
eser element kıyaslamasını çinko elementi için yapacak olursak bitki tozunda çinko %0.00644 
orandayken, su ekstresinde bu oran %0.3169 olarak saptanmıştır.

Bitkisel materyalde eser elementlerin oksitleri de tespit edilmiştir. Örneğin O. sipyleum drog 
tozunda kalsiyum oksit %1.468, çinko oksit %0.00613, su ekstresinde ise kalsiyum oksit %0.4186, 
çinko oksit ise %0.3525 olarak saptanmıştır. E. thorifolium droğunda potasyum oksit %1.803, 
kalsiyum oksit %1.280, su ekstresinde bu elementler %1.171 ve %0.2022 olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Bitkilerin yapılarındaki bazı elementlerin enzim yapılarına katılarak, kas ve kemik 
yapısında dayanıklılığını artırıcı etki yaptıkları ve vücuttaki bazı yararlı metabolik olayların 
devamında rol aldıkları bilinmektedir. Ancak, vücuttaki element derişiminin belli bir seviyenin 
üzerine çıkması durumunda toksik etkiler ortaya çıkmaktadır. Elementlerin toplam miktarlarının 
yanı sıra, bulundukları kimyasal formlar yani kimyasal türler de (spesiasyon) biyoyararlılıkları 
açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle vücutta etkin olan element türlerinin belirlenmesine 
ait çalışmalar son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Bitkiden hazırlanan toz drog örnekleri ve 
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ekstrelerin sekonder metabolit içerikleri farklı olabileceği gibi içerdiği eser elementlerin dağılımları 
da çok büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Çalışmamız sonucunda bitkisel materyalden hazırlan 
drog tozlarında ve su ekstrelerinde eser element içeriğinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 
Bitkisel materyalin hazırlandığı kaplar ve bitkisel ekstrelerin hazırlanış şekilleri ve ortamları bu 
eser element içeriğini oldukça farklı oranlarda değiştirebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: G. incanum subsp. incanum, O. sipyleum, L. stoechas subsp. cariensis, E. 
thorifolium XRF (X-ışını Floresans Spektrometresi)

Teşekkür: Çalışmalarımızın yürütülmesine olanak sağlayan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Malzeme Araştırma Merkezi’ne çok teşekkür ederiz.
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Farklı Tütün (Nicotiana sylvestris, Solanaceae) Genotiplerinin
Köklerinde Kuraklık ve Tuz Stresi Altında Lipit Peroksidasyonu ve

Antioksidan Enzimlerin İncelenmesi
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Amaç: Araştırmada tuz ve kuraklık stresleri uygulanan farklı Nicotiana sylvestris Speg. genotiplerinin 
köklerinde antioksidan enzim aktivitesinde meydana gelen değişimlerin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmada N. sylvestris bitkisinin yabani tipi ile CMSII mutantı kullanıldı. 
Bitkiler uygun sıcaklık ve nem koşullarına ayarlanmış büyüme odasında 16/8 saat aydınlık/karanlık 
fotoperyodunda perlit ortamında yarı kuvvetli Hoagland besin solüsyonu ile sulanarak yetiştirildi. 
Bitkiler 6 haftalık olduğunda kuraklık ve tuz stresi uygulandı. Kuraklık stresi uygulanacak bitkiler 
%20 PEG 6000 (Polyethylene Glycol) içeren Hoagland Solüsyonu ile, tuz stresi uygulanacak 
bitkiler ise 100mM NaCl içeren Hoagland Solüsyonu ile sulandı. 21 günlük stres uygulamasından 
sonra, hasat edilen bitkilerin kökleri sıvı azot ile dondurulduktan sonra analizlerde kullanılmak 
üzere -80oC’ta saklandı. CMSII ve yaban tip bitkilerin antioksidan aktiviteleri, kuraklık ve tuz 
uygulamasının 0, 1, 2, 3, 7, 14, 21. günlerinde ölçüldü. Tüm enzim aktiviteleri spektrofotometrik 
yöntemlerle tayin edildi. Kök dokusunda meydana gelen lipit peroksidasyon derecesinin 
belirlenmesi için lipit peroksidasyonunun son ürünü olan malondialdehit (MDA) seviyesi ölçüldü. 

Bulgular: Çalışmada kontrol ve iki farklı stres uygulanmış yabani ve CMSII mutant tip tütün 
bitkilerinin köklerinde; Malondialdehit (MDA) miktarları, Süperoksit dismutaz (SOD), Peroksidaz 
(POX), Askorbat peroksidaz (APX), Katalaz (CAT), Glutatyon redüktaz (GR) enzim aktiviteleri 
belirlendi. 

CMSII mutant tütün bitkilerinin kuraklık ve tuz stresi uygulanan tüm gruplarında MDA miktarı, 
yabani tip tütün bitkisinden daha yüksek seviyelerde olduğu belirlendi. SOD enzim aktivitesi, her 
iki bitkide de stres uygulamasının süresine bağlı olarak kontrol gruplarına göre azaldı. Her iki 
bitkide de POX aktivitesi kuraklık stresine bağlı olarak azaldı. CMSII mutant tütün bitkilerinde 
bu azalmanın daha belirgin olduğu görüldü. APX enzim seviyesinin yabani tip tütün bitkilerinde 
tuz stresi ile azaldığı, kuraklık stresi ile kontrol seviyelerine yakın seviyelerde kaldığı gözlendi. 


