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Nepeta meyeri Esansiyel Yağları İçerisindeki Allelopatik
Potansiyelli Kimyasallar ile Bu Bitkinin Allelopatik Baskısıyla 

İnhibisyona Uğramış Bitkilerin Belirlenmesi

Salih Mutlua, Sinem Tekinb, Veli İlhana, Ökkeş Atıcıb
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salihmutlu@yahoo.com

bAtatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Erzurum 

Amaç: Doğal ortamında yapılan arazi gözlemlerinde Nepeta meyeri bitkisinin salgılarıyla etrafındaki 
yabancı otların gelişimini engelleyen güçlü bir allelopatik potansiyele sahip olduğu belirlenmiştir. 
Gözlenen bu özelliğin oluşumunda hangi allelokimyasalların rol oynadığını belirlemek amacıyla N. 
meyeri ile allelopatik özelliği olmayan 40 Nepeta türü karşılaştırılmıştır. N. meyeri bitkisinin kendi 
esansiyel yağları içerisinde bulunup da diğer türlerde bulunmayan farklı hangi allelokimyasallara 
sahip olduğu ile bu bitkinin güçlü allelopatik etkisiyle doğal ortamında inhibisyonuna sebep olduğu 
bitkiler belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: N. meyeri doğal yaşam ortamından çiçeklenme mevsimi olan Haziran 
ayı içerisinde toplanarak gölge ve havadar bir ortamda kurutulmuştur. Aynı ortamdan N. meyeri 
bitkisinin inhibisyon zonu dışında yoğun olarak bulunan bitkiler de toplanmıştır. Bu bitkiler 
çeşitli eserlerden ve ATA Herbaryum’undaki daha önceki örneklerinden faydalanılarak teşhis 
edilmiştir. N. meyeri’nin kök, gövde ve yaprak-çiçek kısımları birbirinden ayrıldıktan sonra çiçekli 
kısımlardan hidrodistilasyon yöntemiyle esansiyel yağlar elde edilmiştir. Esansiyel yağların içeriği 
gaz kromotoğrafisi-kütle spektrumu (GC-MS) tekniği ile analiz edilerek belirlenmiştir.

Bulgular: N. meyeri bitkisinin esansiyel yağlarının analizinde büyük çoğunluğu monoterpen 
yapısında 14 bileşik belirlenmiştir. Bu bileşikler miktar olarak çoktan aza doğru 4aα,7α,7aβ-
Nepetalactone %83.40, 4aα,7α,7aα-Nepetalactone %8.83, (Z)-Sabinene hydrate acetate %3.26, 
Germacrene D %0.98, (E)-pinocarveol %0.44, (Z)-Methyl jasmonate %0.39, (Z)-β-Farnesene 
%0.32, Myrtenol %0.32, Eugenyl acetate %0.31, Caryophyllene oxide %0.24, (Z)-3-octen-1-
ol %0.24, Terpinen-4-ol %0.14, Germacrene B %0.11 ve 1-nor-Bourbonanone %0.10 olarak 
sıralanmaktadır. Ayrıca N. meyeri bitkisinin doğal yaşam ortamında yaygın olarak toplam 38 
tür bitki bulunmasına rağmen bu bitkiler N. meyeri’nin oluşturduğu inhibisyon zonu içerisinde 
belirlenememiştir. Bu güçlü inhibisyondan özellikle Gramineae familyasına ait bitkilerin daha çok 
etkilendiği gözlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: N. meyeri bitkisinin güçlü allelopatik potansiyeli ile etrafındaki bitkilerin 
gelişimini engellemesini kendi esansiyel yağları içerisinde olup ta allelopatik özelliğe sahip 
olmayan diğer Nepeta türlerinde bulunmayan (Z)-Sabinene hydrate acetate, (Z)-Methyl jasmonate, 
Eugenyl acetate ve (Z)-3-octen-1-ol gibi bileşiklerden biriyle veya birkaçının sinerjik etkisi ile 
sağladığı düşünülmektedir. Ayrıca bu allelokimyasalların potansiyel biyoherbisit olabilme ihtimali 
de göz ardı edilmemelidir. Tarımsal üretimin en önemli problemlerinin başında gelen yabancı 
otlarla mücadelede alternatif yeni ufuklar açacağını düşündüğümüz bu çalışmanın önemi, zamanla 
daha da iyi anlaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Allelopati, allelokimyasallar, biyoherbisit, esansiyel yağlar, Nepeta meyeri 
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Teşekkür: Arazi çalışmalarında yardımcı olan Arş. Gör. Adnan Yaramış’a ayrıca esansiyel yağların 
içeriğinin GC-MS ile belirlenmesinde yardımcı olan Doç. Dr. Ebru Mete’ye teşekkür ederiz. Bu 
çalışma Erzincan Üniversitesi BAP-10.01.03 nolu projesi tarafından desteklenmiştir.

SA–004

Astragalus schottianus Türü Üzerinde Fitokimyasal ve
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Amaç: Ülkemizde doğal olarak yetişen bazı Astragalus türlerinin köklerinden ve toprak üstü 
kısımlarından sikloartan grubu triterpenik saponin glikozitler başta olmak üzere sekonder 
metabolitlerin izole edilmiş, bu bileşiklerin yapı tayinleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sikloartan 
yapıdaki molekülerin monofenol veya o-difenol oksijen oksidoredüktaz (E.C. 1.14.18.1) melanin 
oluşumunda esansiyel bir enzim olan tirozinaz enzimi üzerine inhibisyon etkisi incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma kapsamında ilk olarak daha önceki çalışmalarımız ışığında 
belirlenen Astragalus türü: Astragalus schottianus L. Sivas Zara ilçesi yolu 10. km, bakı güney, 
yükseklik 1450 m’den toplanmıştır. Bölgede dağınık bir yayılış gösterdiği gözlemlenmiştir. 
Tür tayini, Fatih Karabey tarafından yapılmıştır. Bitkilerin kökleri ve toprak üstü kısımları 
temizlendikten sonra gölgede kurutulmaya bırakılmıştır. Kurutulmuş bitkisel materyaller toz 
haline getirildikten sonra %80 MeOH ile ekstre edilmiş ve solvent uçurulduktan sonra kalan ekstre 
içerisindeki metabolitler değişik kromatografik metotlar kullanılarak (Açık Kolon Kromatografisi, 
Vakum Sıvı Kromatografisi ve Flash Kromatografi) silika jel, XAD reçine, RP-C18 ve Sephadex 
LH-20 gibi adsorbanlar üzerinde saflaştırılmıştır. Spektral yöntemlerle elde edilen moleküllerin 
yapı tayini gerçekleştirilmiştir. İzole edilen bileşiklerin tirozinaz enzimi üzerine inhibisyon etkisinin 
incelenmesi amacıyla mantar tirozinaz Sigma Chem. Co. satın alınmıştır. Tirozinaz aktivitesi 475 
nm’de (ε=3700 M-1cm-1) L-DOPA’nın dopakroma oksidasyonu reaksiyonu ile spektrofotometrik 
yöntemle kinetik olarak izlenmiştir. Aktivite ölçüm yöntemi Rodney Boyer “Modern Experimental 
Biochemistry” kitabından alınıp küçük değişiklikler yapılarak kullanılmıştır. 

Bulgular: Astragalus schottianus BOİSS. Türünde izole ettiğimiz 4 majör molekülün NMR ve 
LC-MS tayinleri sonucu sikloartan grubu moleküller olduğu tepit edilmiştir. Sikloartan grupların 
1H-NMR spektrumlarında gözlenen ortak özellik, bileşiklerin hepsinin sikloartan tipi bir aglikona 
(9, 19- siklolanostan) ait sinyallere sahip olmalarıdır. Bu yapıyı kanıtlayan en önemli bulgu, 
siklopropan-metilen grubunun bir dublet çifti olarak gözlenen ve yaklaşık 0.18-0.60. ppm’ler 
arasında görülen karekteristik sinyalleridir (J

AX
 = 4.0 Hz, H

2
-19). Bu çalışmada 4 sikloartan 

grubu bileşik izole edilmiş 1 tanesi daha önce yapılan çalışmalarda bulunan moleküller olup 
(Cyclocanthoside E), diğer 3 tane sikloartan grubu bileşik ise bilim dünyası için yeni moleküllerdir 
(20(R),25-epoxy-3-O-β-D-xylopyranosyl-24-O-β-D glucopyranosyl3β,6a,16β,24a-tetrahydroxy 
cycloartane, 3-O-β-D-xylopyranosyl-3β, 6α, 16β, 20(.), 24, 25-hexahydroxy-cycloartane, 20(R), 
25-epoxy-3-O-[β-D-glucopyranosyl(1→2)]-β-D-xylopyranosyl-24-O-β-D-glucopyranosyl-3β, 
6α, 16β, 24α-hydroxycycloartane). Bu çalışmada izole edilen madde miktarı iyi olan 3 molekülde 
(Fas1-Fas3-Fas4) tirozinaz inhibisyon testleri yapılmıştır. 


