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Bu çalışma dört Asphodeline taksonunun (A. anatolica, A. baytopae, A. brevicaulis subsp. 

brevicaulis var. brevicaulis ve A. cilicia) farklı kısımlarından (gövde, kök, tohum ve yaprak) farklı 

çözücülerle (aseton, metanol ve su) elde edilen özütlerin antioksidan etkileri ve fitokimyasal içeriğini 

değerlendirmek için gerçekleştirildi. Herbir özütün antioksidan aktiviteleri serbest radikal süpürme 

(DPPH ve ABTS), indirgeme gücü (FRAP ve CUPRAC), toplam antioksidan kapasite (Fosfomolibdat ve 

β-karoten/linoleik asit) ve metal şelatlama testlerini içeren farklı kimyasal testler kullanılarak test edildi. 

Toplam antioksidan bileşenler, toplam fenolik, flavonoid, flavanol, tannin ve saponin içerikleri 

spektrofotometrik metotlar ile hesaplandı. 

Çözücüler, antioksidan bileşenlerin ekstraksiyonunda farklı etkinlik göstermişlerdir. Serbest 

radikal süpürme, indirgeme gücü, total antioksidan kapasiteleri ve metal şelatlama aktiviteleri ektraksiyon 

için kullanılan çözücüden etkilenmiştir. 

Deneysel sonuçlar Asphodeline taksonlarından elde edilen aseton özütlerinin yüksek seviyedeki 

antioksidan komponentler ile güçlü radikal süpürücü, indirgeme gücü aktiviteleri ve iyi bir linoleik asit 

oksidasyon yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte,  metal şelatlama testinde su 

özütleri aktiftir. Özütlerin toplam fenolik içerikleri ile antioksidan potansiyelleri önemli ölçüde ilişkilidir 

(metal şelatlama aktivitesi hariç). Elde edilen bu sonuçlar temelinde, Asphodeline özütleri doğal 

antioksidanların değerli bir kaynağı olarak düşünülebilir.  

Bu sonuçlar Asphodeline taksonlarının halk hekimliğindeki kullanımlarına bir temel olmakla 

birlikte, ek olarak gıda ve farmasötik endüstrilerinde yeni antioksidanların keşfi için ilave kaynaklar 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Asphodeline, Antioksidan kapasite, Fenolikler, Serbest radikal süpürme, 

Solvent özütler, Türkiye 
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The present study was carried out to assess the phytochemical content and antioxidant effect of 

different solvent (aceton, methanol and water) extracts obtained from different parts (stem, root, seed and 

leaf) of four Asphodeline taxa (A.anatolica, A. baytopae, A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

and A.cilicia). The different extracts of each plant parts were tested for antioxidant activities using 

different chemical assays, including free radical scavenging (DPPH and ABTS), reducing power (FRAP 

and CUPRAC), total antioxidant capacity (phosphomolybdenum and β-carotene/linoleic acid) and metal 

chelating assays. The total antioxidant components namely total phenolic, flavonoid, flavanol, tannin and 

saponin contents were also calculated by spectrophotometric methods.   

The solvents had different efficiencies for extraction of antioxidant compounds. The free radical 

scavenging, reducing power, total antioxidant capacities and metal chelating activities were affected by 

solvent used for extraction. 

The experimental results further revelaed that acetone extracts produced the Asphodeline taxa 

exhibited strong free radical scavenging, reducing power activites and possess good inhibition ability of 

linoleic acid oxidation with high antioxidant components. On the other hand, water extracts were active in 

metal chelating assay. Total phenolic content of these extracts were significantly correlated with 

antioxidant potentials (except for metal chelating activity). On the basis of the results obtained, 

Asphodeline extracts should be regarded as a valuable source of natural antioxidants. 

These results provide a scientific basis for the use of Asphodeline species in folk medicine as 

well as additional resources for the discovery of novel antioxidants in food and pharmaceutical industry. 

 

Keywords: Asphodeline, Antioxidant activity, Free radical scavenging, Phenolics, Solvent 

extracts, Turkey. 
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SĠMGELER VE KISALTMALAR 

 

 

 

 

Kısaltmalar 

 

BHA  : Bütillenmiş hidroksianisol 

BHT  : Bütillenmiş hidroksitoluen 

TBHQ  : Tersiyerbutil hidrokinon 

PG  : Propilgallat 

GAE  : Gallik Asit Eşdeğeri 

RE     : Rutin Eşdeğeri 

KE  : Kateşin Eşdeğeri 

QE  : Quillaja Eşdeğeri 

TE  : Troloks Eşdeğeri 

DPPH  : 2,2-Difenil-1-pikrilhidrazil 

CUPRAC : Bakır (II) İyonu İndirgenme Antioksidan Kapasitesi 

FRAP  : Demir İndirgeme Gücü 
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1. GĠRĠġ 

 

Günümüzde insan sağlığında ulaşılan nokta, sadece hastaları bireysel anlamda 

iyileştirmek değil aynı zamanda toplumu etkileyen kitlesel sağlık sorunlarına çok yönlü 

çözümler üretmek ve bunlarla mücadele de yeni kaynaklar belirlemektir. Bu amaçla birçok 

hastalık için sentetik çözümler sunulmasına karşılık toplumdaki kaygılar bu çözümü şüpheli 

hale getirmektedir.  

Bitkiler veya bitkisel ürünlerin beslenmenin yanı sıra çok çeşitli hastalıklar için tedavi 

kaynağı olarak kullanımları insan tarihinin ilk devirlerine kadar dayanmaktadır. Çin, 

Hindistan ve Kuzey Afrika‟da bulunan eski çağlara ait kayıtlarda çeşitli hastalıklara karşı 

doğal kaynakların kullanıldığı belirlenmiştir (Phillipson, 2001). Bilinen en eski yazılı kayıt 

olan Sümer tabletlerinde ise adamotunun ağrı kesici ile kanamayı durdurucu, hindiba 

köklerinin mesane bozukluklarında ve sarımsağın ise dolaşım sistemi bozukluklarında 

kullanıldığı bilgilerine ulaşılmıştır (Kong ve ark., 2003). Tarihsel gelişim dikkate alındığında 

bitkiler üzerine yapılan çalışmalar esasen 19. yüzyılda başlamış, bu çağda Papaver 

somniferum’dan morfin, ile Atropa bellodonna‟dan atropin izole edilerek tıbbi amaçlar için 

kullanılmaya başlanmıştır. 21. Yüzyılda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre Dünya 

nüfusunun yaklaşık %80‟nin tedavi amacıyla bitkisel ürünlere dayanan geleneksel tıbbi tercih 

ettiği belirtilmiştir. Yine gelişmiş ülkelerde kullanılan ilaçların yaklaşık %25‟i bitkisel 

kökenlidir. Bu durumu doğrular nitelikte 1979 yılında 2000 tıbbi bitki kayıt altına alınmış 

iken, günümüzde tıbbi amaçlarla kullanılan bitki sayısı 20000‟e ulaşmıştır. Bu durumun 

temelinde tıbbi bitkilerin yan etkilerinin olmayışı, ucuz ve kolay temin edilmeleri yer 

almaktadır (Baytop 1999). Tüm bunlara rağmen bitkilerin tıbbi kullanımları konusunda 

ulaşılan nokta nüfus artışı ve oldukça farklılık gösteren hastalıklar dikkate alındığında henüz 

istenilen seviyede değildir. Bu bağlamda bitkilerin tıbbi özelliklerinin ve sonuçta yeni ilaç 

hammadde kaynaklarının tespiti, bilim dünyasının en çok ilgi gösterdiği konuların başında 

gelir. 

Bitkilerin tıbbi özelliklerinin ortaya konulduğu çalışmalar değerlendirildiğinde bitkiler 

tarafından üretilen, “sekonder metabolit” olarak nitelendirilen bileşiklerin bu bitkilerin tıbbi 

özelliklerinden sorumlu ana etken grup olduğu rapor edilmiştir. Bitkilerin bakteri, virüs veya 

böcek gibi zararlılara karşı savunma mekanizmalarının temelinde yer alan bu bileşiklerin 

sağlık üzerine çok sayıda olumlu etkileri rapor edilmiştir.  Düşük molekül ağırlığına sahip 

olan bu bileşiklerin temelini alkoloidler, terpenoidler ve fenolik bileşikler oluşturur. Yapılan 

çalışmalarda yaklaşık 10000 sekonder metabolitin yapısı aydınlatılmıştır. Son yıllarda 
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özellikle beslenmede meyve ve sebze tüketimi ile kanser, kardiovasküler hastalıkları gibi 

kronik hastalıklara yakalanma arasında ters bir ilişki bulunduğu belirtilmiştir. Bu durumun 

özellikle sekonder metabolitlerden kaynaklandığı ve bu bileşikler içerisinde fenolik 

bileşiklerin diğer bileşenlere kıyasla daha etkin rol aldıkları rapor edilmiştir. Fenolikler 

yapılarında aromatik halkaya bağlı bir veya daha fazla hidroksil grubu içerirler ve 

flavonoidler, fenolik asitler, stilbenler ile lignanlar olarak dört temel sınıfa ayrılırlar (Spencer 

ve ark., 2008). Sağlıklı bir yaşam için günlük en az 1 g flavonoid alınması gerektiği ve bu 

durumun kalp damar sistemi üzerine olumlu etkiler gösterdiği belirtilmektedir. Örneğin, 

damar sistemi ile ilgili bozuklukların tedavisinde rutin ve hesperidinin etkin rol oynadığı 

gözlenmiştir. Fenolik bileşiklerin bu etkileri antioksidan özelliklerinden kaynaklanmaktadır 

(Beecher, 2003; Cook ve Samman, 1996; Liu ve ark., 2008).  

Yaşam için temel öneme sahip olan oksijen molekülü, metabolik olaylar sırasında 

hücre ve doku hasarında rol oynayan reaktif oksijen türleri (ROS) olarak isimlendirilen toksik 

bir grup radikalin oluşumuna yol açar. Reaktif oksijen türleri, özellikle oksijenli solunum 

sırasında elektronların son elektron alıcısı olan oksijene taşınması sırasında teşekkül eder. 

Oksijen tam olarak indirgendiğinde meydana gelen son ürün sudur. Ancak oksijen tam olarak 

indirgenemez ise reaktif oksijen türleri meydana gelir.  Reaktif oksijen türleri içerisinde 

süperoksit (O2.-), hidroksil (OH
.
-)  ve hidrojen peroksit (H2O2) yer almaktadır. Radikal terimi 

bünyesinde bir veya daha fazla sayıda eşlenmemiş elektron içeren molekül veya molekül 

gruplarına verilen isimdir (Halliwell ve Gutteridge, 1999). Eşlenmemiş elektron çiftlerinden 

dolayı bu moleküller oldukça reaktif olup, diğer moleküller ile kolaylıkla reaksiyona girip 

yeni radikallerin oluşumuna yol açmaktadırlar. Bu şekilde serbest radikaller protein, 

karbohidratlar, lipidler ve nükleik asitlerle etkileşerek hücre ve doku hasarının meydana 

gelmesinde büyük rol oynamaktadırlar (Aruoma, 1996). Yapılan çalışmalarda serbest 

radikallerin kardiovasküler hastalıklar, birçok kanser türü başta olmak üzere kronik ve 

dejeneratif hastalıkların gelişmesine katkıda bulunduğu rapor edilmiştir (Hou ve ark., 2003. 

Organizmada serbest radikalleri veya bunların zararlı etkilerini ortadan kaldıran enzimatik 

savunma sistemi mevcuttur. Bu savunma sistemini katalaz, süperoksit dismutaz, glutatyon 

peroksidaz ve glutatyon redüktaz oluşturmaktadır (Fridovich 1995). Ancak, UV ışınlara 

maruz kalma, kirlilik, sigara kullanımı gibi çeşitli faktörler bu enzimatik savuma sisteminin 

çalışma kapasitesini bozacak olursa serbest radikallerin organizmada daha fazla birikimine ve 

belirtilen zararlı etkilerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu durumda antioksidanlar 

olarak nitelendirilen bileşiklerin diyetle alınmaları oldukça önemli hale gelmektedir (Halliwell 

1994). Antioksidanlar sağlık üzerine faydalı etkilerinin yanı sıra başta yağlı gıdalar olmak 
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üzere çeşitli gıdaların raf ömrünün uzatılmasında da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu açıdan 

kimyasal yöntemlerle birçok sentetik antioksidan (BHA, BHT, PG ve TBHQ) üretilmiştir. 

Ancak sentetik antioksidanların hayvan modelleri ile yapılan çalışmalarda toksik ve 

karsinojenik özellikleri rapor edilmiştir (Ito ve ark., 1986; Safer, 1999). Bu durumdan ötürü 

sentetik antioksidanların yerine güvenli ve daha ucuz doğal antioksidan kaynaklarının 

kullanımı son zamanlarda artış göstermiştir. Bitkiler; tokoferoller, C vitamini, karetonoidler 

ve fenolik bileşikler gibi doğal antioksidanların önemli bir kaynağını oluşturmaktadır (Larson, 

1988). Bitkisel sekonder metabolitlerin en önemli gruplarından olan fenolik bileşikler oldukça 

güçlü antioksidan özelliğe sahiptirler. Bu durum özellikle yapılarındaki hidroksil gruplarının 

varlığından, güçlü metal şelatlama kapasitelerine sahip olmalarından ve kararlı kimyasal 

yapısından kaynaklanmaktadır. Bu durumla bağlantılı olarak başta fenolik maddeler olmak 

üzere doğal antioksidan kaynakları bünyelerinde fazla miktarda içeren bitkilerin tüketiminin 

artırılması ile koroner kalp hastalıkları, kanser gibi hastalıklara yakalanma riskinin azalması 

arasında pozitif bir korelasyon vardır (Halliwell, 2007; Rios ve ark., 2009).  Fenolik bileşikler 

antioksidan aktivite dışında antitümor, antimikrobiyal ve antimutagenik etkilere sahiptirler. 

Türkiye florası bünyesinde bulundurduğu 1251 cins ve yaklaşık 12000 takson ile 

oldukça zengin bir floraya sahiptir. Tüm Avrupa kıtasının yaklaşık 12000 takson içerdiği göz 

önüne alındığında ülkemizin floristik açıdan nedenli zenginliği ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz 

florası endemik taksonlar bakımından da tüm Avrupa kıtasına kıyasla daha zengin 

konumdadır (Erik ve Tarıkahya 2004). Türkiye florası aromatik bitkilerin kaynağı olarak da 

büyük önem taşır ve ülkemizde yaklaşık 3000 civarında aromatik bitki olduğu 

varsayılmaktadır. Ülkemizde tıbbi amaçlı kullanılan bitki sayısı tam olarak bilinmemekle 

birlikte, 500 civarında olduğu tahmin edilmekte ve yaklaşık 200 tıbbi bitkinin ihraç 

potansiyelinin olduğu belirtilmektedir. Tüm bu belirtilen noktalar dikkate alındığında 

Anadolu‟da geleneksel halk hekimliğine birçok hastalığın tedavisinde şifa kaynağı olarak 

başvurulmaktadır. Ancak, geleneksel halk hekimliği hakkında bilimsel veriler oldukça 

sınırlıdır (Başer, 2002).  

Liliaceae famiyası genellikle rizomlu, kormuslu veya bulblu bitkilerin yer aldığı bir 

familya olup dünya‟da yaklaşık 289 cins ve 4000 tür ile temsil edilmektedir (Heywood, 

1987). Ülkemizde ise bu familya 35 cins ve 400‟ün üzerinde takson içermektedir. Liliaceae 

familyasına ait bir cins olan Asphodeline ülkemizde 20 takson ile temsil edilmektedir. 

Asphodeline türleri tek, iki veya çok yıllık bitkilerdir. Tuzlacı (1987)‟ya göre bu cinsin çok 

sayıda türünün varlığı, endemik türlerin görülmesi ve geniş yayılışa sahip olmalarından ötürü, 

Anadolu‟nun bu cinsin gen merkezi olarak sayılabileceği belirtilmiştir.  
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Asphodeline taksonlarına Anadolu‟da çeşitli yöresel isimler verilmiştir. Örneğin A. 

taurica kiriş otu (Konya: Akşehir), tilki mısırı (Ankara: Polatlı), A. globifera kıl çirişi (Adana: 

Saimbeyli), çimbiş (Kayseri: Pınarbaşı), A. damascena ise gavur saçağı (Kayseri: Develi), it 

siyeği (Mersin: Arslanköy) isimleri ile anılmaktadır.  

Asphodeline taksonlarının bazıları Anadolu‟da geleneksel halk hekimliğinde 

kullanılmaktadır. Örneğin, A. cilicica veya A. damascena türlerinin yaprakları ezilerek 

çıkartılan su Adana ve Yahyalı yörelerinde kulak damlası olarak kullanılmaktadır. Yine bu 

türlerin köklerinin yakılmasıyla elde edilen kömür cilde sürülerek, ciltteki sulu yaraları 

iyileştirmede ve kurutmada kullanılmaktadır. Pınarbaşı ve Elbistan yöresinde A. globifera 

tohumları kaynatılarak elde edilen suyun hemoroid tedavisinde kullanıldığı belirtilmektedir 

(Tuzlacı, 1985).  

Asphodeline taksonlarının halk hekimliğinde kullanımlarına rağmen,  ülkemizde 

yetişen Asphodeline türleri üzerine yapılan kimyasal çalışmaların oldukça sınırlı olduğu 

görülmektedir. Sadece birkaç Asphodeline türüne ait ve sadece flavonoid ile glikozid 

türevlerini içeren izolasyon çalışmaları yapılmıştır (Ulubelen ve Tuzlacı, 1985; Ulubelen ve 

ark., 1988; Ulubelen ve ark., 1989). Ayrıca Türkiye‟de yetişen bazı Asphodeline türü 

yapraklarının protein ile aminoasit içeriği belirlenmiş ve bu çalışma sonucunda bu türlerin 

besinsel açıdan da oldukça önemli bir konumda olduğu rapor edilmiştir (Zengin ve ark., 

2012). Bu sebeplerden ötürü Asphodeline taksonları üzerine yapılacak yeni biyokimyasal 

çalışmalar gen merkezi Türkiye olan bu cinsin bilinmeyen biyolojik etkinliklerinin 

belirlenmesine, ülkemizin ilaç hammaddesi bakımından kaynaklarının yeniden 

değerlendirilmesine ve yeni kaynaklarının tespitine yol açacaktır. Bu durum başta gıda ve 

farmakoloji endüstrisine yeni hammadde kaynağı sağlayacağı gibi ülke ekonomisine de katkı 

yapacaktır.  

Bu tez Türkiye Asphodeline taksonları üzerine gerçekleştirilen ilk kapsamlı kimyasal 

çalışma olma niteliği taşımaktadır. Bu tez kapsamında hem ülke biyoçeşitliliği hem de 

Anadolu halk hekimliği için büyük önem arz eden Asphodeline cinsine ait dört taksonun farklı 

kısımlarının antioksidan özellikleri farklı çözücüler kullanılarak araştırılması, antioksidatif 

özelliklerin taksonların farklı kısımlarındaki dağılımları ve bu duruma çözücü etkisinin 

belirlenmesi, bu bağlamda dört Asphodeline taksonlarının gıda ve farmakoloji endüstrisinde 

kullanılıp kullanılmayacağının farmasotik açıdan değerlendirilmesi, Asphodeline taksonları 

üzerine yapılacak yeni çalışmalara öncül olunarak bu sayede ülke ekonomisine katkıda 

bulunulması ve bir başlangıç noktası oluşturulması amaçlanmıştır. 
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2. KAYNAK ARAġTIRMASI 

 

 

2.1. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 

 

 Oksijen yaşam için vazgeçilmez bir elementtir. Bununla birlikte oksijen oksidatif 

süreçlerde hücrede ağır hasara neden olabilir. Enerji elde edilmesinde temel element olan 

oksijen serbest oksijen, radikalleri olarak nitelendirilen bir grup bileşiğin oluşumuna yol açar. 

Radikal terimi molekül veya atomlarda dış orbitallerde bir veya birden fazla eşlenmemiş 

elektron çiftlerini ifade etmektedir. Bu eşlenmemiş elektron çiftleri stabil olmayıp radikalin 

reaksiyon gücünü belirlemektedir (Pham-Huy ve ark., 2008; Sen ve ark., 2010). 

Serbest radikallerin ana grubunu serbest oksijen radikalleri oluşturur ve bunlar süperoksit 

(O2
˙-
), hidroksil (OH·), peroksil (ROO

˙
), lipid peroksil (LOO˙) ve alkoksil (RO˙) 

radikalleridir. Hidrojen peroksit (H2O2), ozon (O3), singlet oksijen (
1
O2), hipoklorik asit 

(HOCl), nitröz asit (HNO2), peroksinitrit (ONOO
-
), dinitrojen trioksit (N2O3), lipid peroksit 

(LOOH) serbest radikal olmayıp bununla birlikte oksidanlar olarak nitelendirilirler ve canlı 

sistemlerde kolaylıkla serbest radikal üretimine katılırlar. Bu şekilde ROS ve RNS terimi 

radikal ve radikal olmayan türler için kullanılmaktadır (Sen ve Chakraborty, 2011) (Şekil 2.1).   

 

Şekil 2.1. Serbest oksijen ve azot radikalleri (Halliwell, 2001) 
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Organizma içi ve dışı birçok faktör veya molekül serbest radikal oluşumuna yol açar. 

Bunlar genel olarak şu şekilde sıralanabilir (Pham-Huy ve ark., 2008; Valko et al., 2007; 

Halliwell ve Guttteridge, 1999). 

 Bağışıklık Sistemi: Bu sistem patojenlere bir yanıt olarak reaktif oksijen türlerini 

oluşturabilir. 

 Metabolik süreçler: Serbest radikaller arakidonik asit, platelet, makrofaj ve düz kas 

hücrelerinin metabolizmaları sırasında meydana gelebilir.  

 Inflamasyon: Inflamasyon sırasında makrofajlar ve nötrofiller serbest radikalleri 

üretebilir. 

 Stres: Fiziksel ve mental stres toksik bir ürün olarak serbest radikal üretimini tetikler. 

 Kirlilik: Hava kirliliği, kimyasal kirlilik ve su kirleticiler serbest radikallerin güçlü bir 

kaynağıdır. 

 Beslenme: Alkol, kahve tüketimi, kızartılmış ve ızgara tarzı beslenme ile hidrojene 

bitkisel yağ tüketimi serbest radikal oluşumuna yol açabilir. 

 Toksinler ve ilaçlar: Karbon tetraklorür, paraquat, anilin, tolüen, adriamycin, 

mitomycin gibi toksin ve ilaçlar serbest radikal üretimini artırır. 

Kimyasal açıdan bakıldığında serbest radikal oluşumu üç yolla gerçekleşir (Shahidi, 1996): 

1. Bir kovalent bağın homolitik kırılması sonucunda iki radikal meydana gelir: 

A:B  A
. 
+ B

. 

2. Bir atoma bir elektron eklenmesi sonucu radikal oluşur. 

A+e  A
-.
 

3. Bir atomun elektron kaybetmesi sonucu radikal meydana gelir. 

A:   A
+. 

+ é 

Serbest oksijen radikallerinin ana kaynağı elektron transport zinciridir (Şekil 2.2). 

Elektronların son alıcısı olan oksijenin tam indirgenmesi ile oluşan ürün sudur. Oksijenin bir 

elektron alarak indirgenmesi ile süperoksit (1), iki elektron alarak indirgenmesi ile hidrojen 

peroksit (2), üç elektron alarak indirgenmesi ile hidroksil radikali (3) meydana gelmektedir 

(Şekil 2.3).  

 
Şekil 2.2.Oksijenin suya indirgenmesi ve radikallerin oluşumu 
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Şekil 2.3. Serbest oksijen radikalleri (Halliwell, 2001) 

 

 

Serbest radikaller farklı tip reaksiyon mekanizmalarına sahiptir ve diğer moleküller ile 

reaksiyona girebilirler (Slater, 1984): 

1. Elektron verici veya elektron alıcı olarak: 

CO2
-.

 +O2                       CO2+O2
-.
 

OH
.
+RS

-
     OH

-
+RS

. 

2. Hidrojen kopararak:  

CCl3
.
+RH    CHCl3+R

.
 

3. Katılma reaksiyonları yaparak: 

CCl3
. 
+CH2=CH2  CH2(CCl3)-CH2 

4. Kendilerini imha ederek 

CCl3
. 
+ CCl3

.   
C2Cl6 

5. Disproporsiyonlaşma: 

CH3CH2
. 
+ CH3CH2

.
    CH2=CH2+CH3-CH3 

Serbest radikaller düşük konstrasyonlarda çeşitli hücresel cevapların oluşumunda 

faydalı etkilere sahiptirler. Örneğin, enfeksiyoz ajanlara karşı savunmada, kanser hücrelerinin 
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ortadan kaldırılmasında, ksenobiotiklerin detoksifikasyonunda serbest oksijen ve azot 

radikalleri etkili rol alırlar. Ayrıca düşük konsantrasyonlarda hücre sinyalizasyonunda görev 

alırlar. Gen transkripsyonu ile regülasyonunda serbest radikallerin etkin rol aldığı 

belirtilmektedir. Nitrik oksit, kan basıncının düzenlenmesinde, lökosit adezyonunda, platelet 

agregasyonunda ve anjiogenezde etkindir. Ek olarak, NO sinirlerde nörotransmitter olarak 

görev alır ve bağışıklık siteminde immun cevabın oluşumuna katılır (Devasagayam ve ark., 

2004; Valko ve ark., 2007; Fang ve ark., 2002; Lander, 1997). 

Serbest radikallerin hücre içi düzeylerinin artması bu radikallerin biyomoleküller ile 

reaksiyona girmesine yol açar ve bu durumun sonucunda hücrelerde hasar oluşur. Serbest 

radikaller proteinler üzerine üç farklı yolla etki ederler: 1- spesifik bir aminoasiti oksidatif 

olarak modifiye ederek, 2- peptid bağlarında kırılma meydana getirerek, 3- lipid 

peroksidasyon ürünleri sonucu protein çapraz bağları meydana getirerek (Lobo ve ark., 2010). 

DNA serbest radikallerden yapısal veya kimyasal olarak etkilenebilir. Serbest radikallerin 

DNA üzerine etkileri, baz içermeyen alanlar meydana getirerek, delesyon, çerçeve kayması, 

DNA-protein çapraz bağları ve kromozomal düzenlemeler olarak sıralanabilir. Fenton 

reaksiyonu sonucu meydana gelen hidroksil radikali DNA hasarında ana etken radikaldir 

(Şekil 2.4). Bu radikalin DNA iskeletinin yanı sıra pürin ve pirimidin bazları dahil tüm DNA 

komponentleri ile reaksiyona girdiği belirtilmektedir (Valko et al., 2004). 

 

Şekil 2.4. Fenton ve Haber-Weiss reaksiyonları sonucu hidroksil radikali oluşumu 

 

 Serbest oksijen radikalleri, şeker moleküllerinin lipid ve proteinlerle kovalent bağla 

birleşmesini (glikasyon)  etkileyerek glikoksidatif hasar meydana getirebilir. Glikasyonun 

erken safhalarda, şekerlerin parçalanması esnasında glikoaldehit benzeri kısa zincirli türler 

meydana gelir, bu zincir siklik olmak için kısalır. Sonuçta süperoksit radikali ile zincir 

otooksidasyona uğrar. Süperoksit tarafından bir zincir reaksiyonu sonucu mutajen olarak 

bilinen α ve β-dikarbonil meydana gelir (Benov and Beema, 2003). 
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Lipidler, biyomoleküller içinde serbest radikal ataklarına en hassas olan gruptur.  

Lipid peroksidasyonu olarak adlandırılan bu süreç yağ asidi zincirinde bir hidrojen atomunun 

ayrılması ile başlar. Bünyesinde birden fazla sayıda çift bağ içeren yağ asitleri yani aşırı 

doymamış yağ asitlerinden hidrojenin ayrılması daha kolaydır. Bu yüzden doymuş ve tekli 

doymamış yağ asitleri, radikal ataklarına aşırı doymamış yağ asitlerine kıyasla daha 

dirençlidir.  Yağ asidinden hidrojen ayrılmasından sonra oluşan lipid radikali, molekül içi 

düzenleme geçirir ve oksijenle reaksiyona girerek peroksil radikali oluşur.  Oldukça reaktif 

olan bu radikal, diğer yağ asitlerini de benzer şekilde etkileyerek zincir reaksiyonu şeklinde 

lipid peroksidasyonunu devam ettirir (Şekil 2.5). Geçiş metallerinin rol aldığı Fenton 

reaksiyonu sonucu oluşan hidroksil radikali, lipid peroksidasyonun ana başlatıcısıdır  

(L-H+OH
.                    

L
. 
+H2O).  

 

Şekil 2.5. Lipid peroksidasyonu zincir reaksiyonları (Sachdev ve Davies, 2008) 

 

Karbon tetraklorürün oksijenle etkileşimi sonucu meydana gelen triklorometil radikali 

ve hidroperoksil radikalleri de aşırı doymamış yağ asitlerinde hasar meydana getirerek radikal 

oluşum zincir reaksiyonunu başlatabilir. Bunlara ilave olarak serbest radikallerden 

süperoksitte lipid peroksidasyonunda rol alır. Ancak bu radikal hidrojen ayırmanın aksine yağ 
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asitleri ile reaksiyona girer bu nedenle bu yol hidroksil radikaline kıyasla daha minör bir yol 

olarak değerlendirilir (Halliwell ve Chirico, 1993). 

L-H+CCl3O2
.                    

L
.  

+ CCl3OH 

L-H+HO2
.                            

L
.  

+ H2O2 

Hücre içi serbest radikal miktarı ile bu radikalleri etkisiz hale getiren antioksidan 

savunma sistemleri arasında denge oldukça hassastır ve bu durumun bozulması oksidatif stres 

olarak nitelendirilir. Antioksidan savunma sistemlerinin temelinde süperoksit dismutaz 

(SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GPx) ve glutatyon redüktaz (GR) enzimleri yer 

almaktadır (Şekil 2.6). SOD süperoksit radikalinin su ve oksijene dismutasyonunu katalize 

eder. İnsanda SOD‟un üç farklı formu mevcuttur: SOD1 sitoplazmada, SOD2 mitokondride, 

SOD3 ise ekstrasellüler sıvıda bulunur. CAT ise hücrelerde bulunan en etkin antioksidan 

enzimdir. CAT‟ın yapısında dört polipeptid zinciri ve hem içeren dört porfirin grubu bulunur. 

CAT‟ın görevi hidrojen peroksidin su ve oksijene yıkımıdır. GPx sitoplazmada bulunur ve 

hücreleri hidrojen peroksitin meydana getirdiği oksidatif hasara karşı korur. Ayrıca GPx 

hidrojen peroksitten hidroksil radikali oluşumunu engeller. GPX dört alt üniteden meydana 

gelir ve bunlar aktif merkezlerinde selenyum içerirler. GR bir flavoprotein yapısında olup 

glutatyonun indirgenmesinde gereklidir. Okside glutatyon GR ile indirgenmiş glutatyona 

dönüştürülür ve bu reaksiyonda NADPH elektron alıcısı olarak görev alır. Organizmada 

indirgenmiş glutatyon ile okside olmuş glutatyon oranı oksidatif streste önemlidir ve okside 

olmuş glutatyon oranın artışı hasarın bir göstergesidir (Valko ve ark., 2007; Fang ve ark., 

2002; Halliwell ve Gutteridge, 1999). 

 

 

Şekil 2.6. Enzimatik antioksidan savunma sistemi (Bouayed ve Bohn, 2012) 

Oksidatif stres, dolayısıyla serbest radikallerin rol aldığı reaksiyonların kanser, 

ateroskleroz, nörolojik bozukluklar, renal bozukluklar, hipertansiyon, romatoid artrit, 



20 

 

 

inflamasyon, diabet ve diabet komplikasyonları, yaşlanma, gastrik ülseri içeren ciddi sağlık 

sorunları ile sıkı bağlantılı olduğu belirtilmektedir (Rahman, 2007; Lobo ve ark., 2010; Lü ve 

ark., 2010; Singh ve ark., 2010). Bu hastalıkların patolojisi incelendiğinde radikallerin etkin 

olduğu görülür. Örneğin diabette oksidan ve proksidan dengesinin bozulmasının glukoz 

toleransında hasara yol açtığı, inflamasyon da ise NADPH oksidaz veya ksantaz oksidaz 

enzim aktivitelerinin artması sonucu reaktif oksijen üretiminin arttığı ve bunun temel 

patolojik olgu olduğu, yaşlanmanın temelinde lipid peroksidasyonun yer aldığı 

belirtilmektedir (Devasagayam ve ark., 2004; Valko ve ark., 2007; Fang ve ark., 2002). Yine 

serbest radikallerin tümör gelişimine katkıda bulunduğu yapılan deneysel çalışmalarda 

gösterilmiştir (Floyd, 1990) (Tablo 2.1).  

 

Tablo 2.1. Oksidatif stres süreçleri, oluşan ürünler ve patolojik etkileri (Floyd, 1990) 

Oksidatif Süreç Ürünler Olası Patolojik Etkileri 

Lipid 

peroksidasyonu 

Membran yapı değişiklikleri 

Lipofuskin 

Malondialdehit 

4-Hidroksinoenal 

Membran enzim aktivitelerinde değişiklik 

yapar. 

Yaşlanmaya katkı sağlar. 

Nükleik asit ve proteinler ile reaksiyona 

girer, mutajenik olabilir. 

LDL reaksiyona girer ve aterosklerozi 

destekler. 

 

Protein 

oksidasyonu 

Genel protein oksidasyonu 

Okside olmuş inaktif enzimler (glutamin sentetaz) 

Okside LDL 

Okside α1-proteaz inhibitör 

Yaşlanmayı destekler. 

Felç meydana gelmesine katkı sağlar. 

Aterosklerozu destekler. 

Proteazın aktive olmasına yol açarak 

akciğer ödemine yol açar. 

Nükleik Asit 

oksidasyonu 

Kırılmış zincir 

Değişmiş bazlar 

8-hidroksiguanin 

5-hidroksimetil urasil 

Timin glikol 

Mutaganezi destekler. 

Mutajeniktir ve karsinogenezi destekler. 

Sağlık üzerine olumsuz etkileri bulunan bu radikaller özellikle yağlı gıdaların 

oksidasyonuna neden olarak gıdaların raf ömrünün kısalmasına neden olur. Bu bağlamda, 

serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesi hem farmakoloji hem de gıda endüstrisi için 

önemli bir olgudur. Organizmada bulunan endojen savunma sisteminin sekteye uğraması, 

serbest radikal üretiminin bu savunma sisteminin kapasitesini aşması, dolayısıyla oksidatif 

stress durumunda beslenmede antioksidanlar olarak tanımlanan bileşiklerin yer alması hasarın 

önlenmesinde büyük rol oynar. Antioksidanlar düşük konsantrasyonlarda okside olabilen 

moleküllerin oksidasyonunu engelleyen moleküller şeklinde tanımlanmaktadır (Antolovich ve 

ark., 2002).  



21 

 

 

Antioksidan moleküller etkilerini dört farklı şekilde gösterir:  

1. Serbest oksijen radikallerini etkileyerek onları tutma veya daha az reaktif yeni bir 

moleküle çevirme  “toplayıcı”  etki.   

2. Serbest oksijen radikalleriyle etkileşip onlara bir hidrojen aktararak aktivitelerini 

azaltma veya inaktif şekle dönüştürme “bastırıcı” etki. 

3. Serbest oksijen radikallerini bağlayarak zincir reaksiyonlarını kırıp fonksiyonlarını 

engelleyici etki  “zincir  kırıcı”  etki.   

4. Serbest radikallerin oluşturdukları hasarın onarılması “onarıcı” etki (Shahidi, 

1996). 

Antioksidanlar çeşitli şekilde sınıflandırılabilir (Sen ve Chakraborty, 2011)  

A. Antioksidanların yapısına göre sınıflandırma 

1. Enzimatik antioksidanlar: SOD, CAT, GPx, GR 

2. Non-enzimatik antioksidanlar 

a) Metabolik antioksidanlar: İndirgenmiş glutatyon, lipoik asit, L-arginin, melatonin, ürik asit, 

transferrin 

b) Besinsel antioksidanlar: E vitamini, C vitamini, karotenoidler 

B. Antioksidanların kaynağına göre sınıflandırma 

1. Endojen antioksidanlar: Bilirubin, glutatyon, lipoik asit, ürik asit ve enzimatik antioksidanlar 

2. Diet kaynaklı antioksidanlar: C vitamini, E vitamini, karotenler ve polifenoller 

3. Metal Bağlayıcı proteinler: Albümin, seruloplasmin, ferritin, miyoglobin, transferrin 

C. Antioksidanların etkilerine göre sınıflandırma 

1. Radikalleri nötralize etmek için katalitik sistemler 

SOD, CAT, GPx 

2. Metal iyonlarını bağlayarak serbest radikallerin oluĢumunu engelleyen antioksidanlar 

Ferritin, seruloplasmin, kateşin 

3. Zincir kırıcı etkili antioksidanlar 

C vitamini, E vitamini, ürik asit, glutatyon, flavonoid 

4. Serbest radikalleri söndürerek etkili antioksidanlar 

Karotenoidler, antosiyanidinler 
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Sentetik antioksidanlar doğal olarak bulunmayan ve gıdalarda lipid peroksidasyonunu 

önlemek için kullanılan antioksidanlardır (Şekil 2.7).  Sentetik antioksidanları etki 

mekanizmalarına göre pirmer ve sekonder antioksidanlar olarak iki grupta toplanır. Primer 

sentetik antioksidanlar oksidasyon esnasında serbest radikal oluşumunu inhibe ederler ve 

genel olarak serbest radikal sonlandırıcılar, oksijen süpürücüler ile şelatlayıcı ajanlar şeklinde 

üç alt gruba ayrılırlar. Serbest radikal sonlandırıcılar sentetik antioksidanların büyük bir 

kısmını oluşturur ve lipid peroksidasyonu sırasındaki radikal zincir reaksiyonunu engeller. 

Sentetik antioksidanlardan radikal sonlandırıcılara örnek olarak bütillenmiş hidroksianisol 

(BHA), bütillenmiş hidroksitoluen (BHT), propil gallat (PG), dodesil gallat (DG) ve oktil 

gallat (OG) verilebilir. Oksijen süpürücü olarak faaliyet gösteren sentetik antioksidanlar 

indirgeyici ajanlar şeklinde etkili olurlar ve bunlara örnek olarak sülfitler, glukoz oksidaz ile 

askorbil palmitat verilebilir. Şelatlayıcı sentetik antioksidanlar ise lipid peroksidasyonu 

esnasında görev alan geçiş metallerini (Fe ve Cu) bağlayarak etkili olurlar. Şelatlayıcı ajanlara 

örnek olarak EDTA ve polifosfatazlar verilebilir. Sekonder sentetik antioksidanlar lipid 

peroksidasyonu esnasında oluşan hidroperoksitleri parçalayarak stabil ürünlere dönüştürür. 

Tiodipropiyonik asit ile dilaüril teodipropiyonat örnek olarak verilebilir (Venkatesh ve Sood, 

2011; Kahl, 1984). 

 

Şekil 2.7. Sentetik antioksidanlar ((a)BHT, (b)BHA, (c)PG, (d)OG, (e)DG, (f) TBHQ) 

(Carocho ve Ferreira, 2013) 

Sentetik antioksidanlar özellikle de BHA, BHT ve PG‟nın oldukça güçlü etkinliğe 

sahip olmalarının temel iki sebebi vardır. Birincisi, bu moleküllerin yapılarındaki hidrojen 

bağlarının ayrışma enerjileri düşük olduğu için etkili hidrojen ve elektron vericidirler. İkinci 
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olarak, lipid peroksidasyonu sonucu meydana gelen radikallerden elektron aldıktan sonra, 

serbest radikal oluşturmayan forma dönüşürler.  Bu formda elektron aromatik halka içinde 

delokalize durumdadır ve molekülde oksijen ataklarına uygun bölgeler mevcut değildir (Şekil 

2.8). Dolayısıyla lipid peroksidasyonu sonucu oluşan zararlı radikaller etkisiz hale gelmiş olur 

(Venkatesh ve Sood, 2011). Sentetik antioksidanlar güçlü antioksidan etkinliklerine rağmen 

insan sağlığı üzerine toksik özellikler göstermeleri bu antioksidanların kullanımlarını şüpheli 

hale getirmiştir. Bu durumun başta Japonya olmak üzere çeşitli ülkelerde bu antioksidanların 

kullanımlarını sınırlı hale getirmiştir. Yapılan çalışmalarda BHA ve BHT‟nin yüksek dozlarda 

alımının ratlarda patolojik etkilere ve takibinde karsinojenik etkilere neden olduğu rapor 

edilmiştir (Evan ve Gardner, 1979; Ito ve ark., 1986; Sliumpaite ve ark., 2013) . Yine 

BHA‟dan türevlenen TBHQ‟nun DNA‟da oksidatif hasara yol açarak karsinojenik etkiler 

gösterdiği belirtilmektedir (Venkatesh ve Sood, 2011). Bu durum sentetik antioksidanlara 

kıyasla daha güvenli doğal antioksidanlara ve bu antioksidanları içeren yeni kaynakların 

tespitine yönelik çalışmalara olan ilgiyi artırmıştır. 

 

Şekil 2.8. BHA‟nın antioksidan etkinliği (Lambert ve ark., 1996) 

Doğal antioksidanların en önemli gruplarını C vitamini, E vitamini ve karotenoidler 

teşkil ederler. C vitamini veya askorbik asit bitkiler ile bazı hayvanlar tarafından sentezlenen 

organizmada redoks dengesinin korunması fonksiyonunu üstlenen suda çözünen bir 
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antioksidandır (Şekil 2.9). İnsanlarda C vitamini sentezinin son basamağını katalize eden 

gulonolakton oksidaz enzimi bulunmadığı için bu vitamin sentezlenemez ve mutlaka diyetle 

dışarıdan alınması gerekir. C vitamininin antioksidan olarak etkinliği uzun yıllardır bilinmekte 

olup bu duruma bağlı olarak serbest radikallerle ilişkili hastalıların tedavisinde C vitamini 

kullanılmaktadır. Ayrıca C vitamini, E vitaminin (tokoferoller) yeniden sentezine de destek 

verir (Halper ve ark., 1998). Yapılan çalışmalarda C vitaminin oksidatif stresin neden olduğu 

kardiovasküler hastalıkların önlenmesinde koruycu rol oynadığını göstermiştir. Serumda 

düşük C vitamini düzeylerinin kardiovasküler hastalık ve bu hastalıklardan kaynaklanan ölüm 

riskini arttırdığı belirtilmektedir (Simon ve Hudes, 1999; Simon ve ark., 2001). Yine C 

vitaminin yaşlılarda, diabet hastalarında ve sigara kullananlarda oksidatif hasara karşı 

koymada rol aldığı rapor edilmiştir.  Yapılan bir çalışmada günlük 500 mg C vitamini 

takviyesinin mononükleer kan hücrelerinde oksidatif DNA hasarını azalttığı belirlenmiştir 

(Kushi ve ark., 1996; Ramos ve Martinez-Castelao, 2008). 

 

Şekil 2.9. Askorbik asitin serbest radikallerle ilişkisi 

E vitamini genel olarak tokoferol ve tokotrienoller ile bunların alt formlarını içerir. 

Tokoferol (α, β, γ, δ) ve tokotrienollerin (α, β, γ, δ)  dört adet izoformu mevcuttur.  Bu formlar 

içinde en fazla bulunan α-tokoferol olduğu için daha çok E vitamini olarak nitelendirilen alt 

form konumundadır. Tokoferol ve tokotrienollerin yapılarında bulunan kroman halkası 

antioksidan etkinlikte rol alır, bununla birlikte fitil zincirlerinin her hangi bir etkinliği yoktur.  

E vitamini, lipid peroksidasyonu esnasında oluşan peroksil radikallerine hidrojen vererek 

tokoferoksil radikalleri meydana gelir, bu radikal reaktif olmayıp radikal zincir oluşum 

reaksiyonu bu şekilde sonlanır (Şekil 2.10). Vitamin E plazmada, eritrositlerde bulunan yağda 

çözünür ve zincir oluşumunu kıran antioksidan olup, membranlarda lipid yapının korunmasını 

sağlar (Burton ve Traber, 1990). 
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Şekil 2.10. α-tokoferollerin lipid serbest radikali ile ilişkisi 

  Karotenoidler, bitkiler ve mikroorganizmalar tarafından sentezlenen doğal 

pigmentlerin bir grubudur.  Karotenoidler genel olarak iki temel grupta toplanır:  β-karoten ve 

likopen gibi karotenler ile lutein, ksantofiller gibi karotenoidler. Karotenoidler yapılarında 

konjuge çift bağ içerirler ve bu bağların eşlenmemiş elektronların delokalizasyona yol açması 

karotenoidlerin antioksidan etkinliğini açıklamaktadır (Carocho ve Ferreira, 2013). 

Karoteinoidlerin bünyesindeki çift bağların sayısı antioksidan özelliklerini yansıtır ve bağların 

reaksiyona girme isteği oldukça fazladır (Şekil 2.11). Aynı zamanda yapıda yer alan bu çift 

bağlar karotenoidlerin singlet oksijeni etkisiz hale getirmesinden ve karotenoidlerin serbest 

radikaller ile ilişkisinden sorumludur. Ayrıca karotenoidler hidroksil ve peroksil radikalleri ile 

reaksiyona girerek lipid peroksidasyonuna karşı koruyucu etki gösterirler. Karotenoidler 

membran lipidleri ile etkileşime girerek, zincir kırıcı antioksidan olarak görev alırlar, lipid 

peroksil radikalini etkisiz hale getirirler ve diğer lipidlerden hidrojen koparılmasını önlerler. 

Bu şekilde karotenoidler kanser ve aterosklerozu içeren dejeneratif hastalıklarının 

engellenmesinde güçlü potansiyele sahiptir (Mortensen ve ark., 2001). Yapılan çalışmalarda 

β-karoten bakımından zengin sebze ve meyvelerin diyetteki miktarının akciğer kanserinin 

önlenmesi ile bağlantılı olduğu, özellikle sigara kullanımından kaynaklanan oksidatif akciğer 

hasarına karşı koymada karotenoid alımının oldukça etkin olduğu rapor edilmiştir (Peto ve 

ark., 1981). Benzer şekilde diyette yüksek likopen alımının prostat kanser riskinin azaltılması 

ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Bu durumun likopenin güçlü singlet okjsijen süpürücü 
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etkisinden kaynaklanabileceği vurgulanmıştır (Giovannucci ve ark., 1995; Mills ve ark., 

1989). 
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Şekil 2.11. Karotenoidler ve antioksidan özellikleri (Deming ve ark., 2002; Rao ve Rao, 2007) 

 

2.2. Fenolik BileĢikler 

Bitkiler aleminde ve insan beslenmede önemli düzeylerde bulunan fenolik bileşikler 

son yılların en ilgi çekici konularındandır. Bitkiler aleminde 8000‟den fazla bilinen fenolik 

bileşiğin bulunduğu belirtilmektedir (Robbins, 2003). Fenolik bileşikler aromatik benzen 

halkasına bağlı bir veya daha fazla sayıda hidroksil grubu içerir ve bu nedenle polifenoller 

olarak da nitelendirilirler. Polifenoller bitkisel sekonder metabolit olarak fenilalaninden 

türevlenirler. Bu bileşikler yapılarındaki benzen halkası sayısına ve bu halkaları başka bir 

halkaya bağlayan yapısal elemanları göz önüne alınarak sınıflandırılırlar (Şekil 2.12). Buna 

göre fenolik bileşiklerin ana gruplarını: flavonoidler, fenolik asitler, stilbenler ve lignanlar 

oluştururlar (Spencer ve ark., 2008). 
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Şekil 2.12. Fenolik bileşiklerin ana grupları (Pandey ve Rizvi, 2009) 

 

Fenolik asitler, polifenollerin en yaygın gruplarından olup karbon iskeletlerine göre 

hidroksisinnamik asit ve hidroksibenzoik asitten türevlenen olmak üzere iki alt sınıfa ayrılırlar 

(Şekil 2.13). Hidroksisinamik asit ve hidroksibenzoik asit benzer temel iskelete sahip 

olmalarına rağmen, hidroksil ve metoksil gruplarının sayısı ile pozisyonları farka neden 

olmaktadır. Fenolik asitlerin oldukça az bir kısmı serbest halde bulunurken önemli bir kısmı 

bazı organik moleküller veya kompleks polifenoller ile ester, eter veya asetat bağı yapmış 

halde bulunur. Bu bağlarda oldukça geniş bir çeşitliliğe sebep olur. Hidroksisinnamik asit 

türevleri hidroksibenzoik asit türevlerine kıyasla daha fazla bulunur ve kumarik, sinapik, 

kafeik ile ferulik asit temel bileşenler konumundadır (Robbins, 2003). 

 

Şekil 2.13. Benzoik asit ve hidroksisinnamik asit türevleri (Leopoldini ve ark., 2011) 

 

Stilbenler, fenolik bileşiklerin küçük bir grubudur. Yapılarında, iki fenil halkası ve bu 

halkaların arasında bir karbon-metilen köprüsü içerirler (Şekil 2.14). Stilbenler 

stereoizomerizm gösterirler ve doğal stilbenlerin önemli bir kısmı trans formdadır. Bu 
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bileşikler serbest yapıda olabilecekleri gibi dimerik, trimerik ve polimerik stilbenler şeklinde 

glikolizat formunda da bulunabilir. Stilbenler içinde, en iyi bilinen ve en fazla çalışılan 3,4‟,5-

tri-hidroksi stilben (resveratrol)‟dur. Resveratrol özellikle üzüm ve şarap gibi üzüm 

mamüllerinde yüksek düzeyde bulunur (Cassidy ve ark., 2000). 

 

 

Şekil 2.14. Stilbenler 

Lignanlar, iki fenilpropanoid birimlerinin propan yan zincirlerinin, C8-C8 

pozisyonunda bir bağla bağlanması ile meydana gelir (Şekil 2.15). Fenilpropanoid yan 

zincirleri başka bir karbon atomu ile bağlanırsa neolignan meydana gelir. Lignanların çok az 

bir kısmı glikozit halinde bulunmasına karşılık büyük bir kısmı serbest haldedir (Wilför ve 

ark., 2006). Pinoresinol ve sekoisolarisiresinol diglukozitler yaygın lignanlara örnek olarak 

verilebilir (Şekil 2.16). Yine susam tohumlarında sesaminol triglukozitler ve sesaminol 

diglukozitler yaygın lignanlardandır (Katsuzaki ve ark., 1994). 

 

 

Şekil 2.15. Lignanların yapısı 
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Şekil. 2.16. Lignan örnekleri 

 

Flavonoidler, fenolik bileşiklerin en önemli ve üzerinde en fazla çalışılan 

gruplarındandır. Flavonoidlerin karbon iskeleti, iki fenil halkasının (A ve B halkası) 

oksijenlenmiş heterosiklik yapıda ve üç karbon atomu içeren propan zinciri ile (C halkası) 

birleşmesinden oluşan C6-C3-C6 yapısındadır (Pengelly, 2004). Flavonoidlerin 4000‟den farklı 

tipi tanımlanmış ve genel olarak flavonoidler; isoflavonlar, flavanollar, flavonollar, 

flavanonlar, antosiyaninler ile flavonlar olmak üzere altı alt sınıfa ayrılırlar (Şekil 2.17). 

Flavonlar, flavonoidlerin C halkasında C2-C3 arasındaki çift karbon bağı ile karakterize edilir. 

Flavonollar C halkasında flavanonlardan farklı olarak C3 pozisyonunda hidroksil grubu ve C2-

C3 arasında çift bağ içerirler. Flavanollar, C halkasında doymuş üç karbonlu bir zincir ve C3 

pozisyonda bir hidroksil grubu içerir. Antosiyaninler, diğer flavonoidlerden farklı olarak C 

halkasında yüklü bir oksijen atomu içerir. Piran halkası tüm flavonoidlerde C2 poziyonuda 

bağlı iken isoflavonlarda ise C3 pozisyonundadır. Flavonoidler serbest formda olabilecekleri 

gibi büyük bir kısmı O-glikozit şeklinde bulunur. Bununla birlikte C-glikozit yapısında da 

bulunabilen flavonoidler vardır. O-glikozitlerde şeker birimleri genellikle C3 veya C7 

pozisyonlarında lokalize olurken, C-glikozitlerde ise C6 veya C8 konumundadır. Flavonoidler 

ile birleşen en yaygın şekerler; ramnoz, glukoz, galaktoz ve arabinozdur. Flavonoidler aynı 

zamanda diglikozit şeklinde de bulunabilir. Diglikozitlerin en yaygın şekilleri neohesperidoz 

ve rutinoz‟dur. Oldukça ilgi çeken bir diğer flavonoid kombinasyonuda flavonoidlerin 

lignanlarla birleşmesi sonucu ortaya çıkan flavonolignanlardır. Ayrıca flavanollar, kondense 

tannin veya proantosiyadin şeklinde oligomer ve polimer şeklinde de bulunabilirler (Harborne 

ve Williams, 2000) 
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Şekil 2.17. Flavonoid sınıfları (Pandey ve Rizvi, 2009) 

Polifenollerin farmakolojik, biyokimyasal ve tıbbi özellikleri geniş ölçüde araştırılmış 

ve bu bileşiklerin çok sayıda biyolojik aktiviteyi bünyelerinde taşıdıkları rapor edilmiştir. Bu 

aktivitelerin başında: antioksidan, vasodilatatör, antikarsinojenik, antiinflamatuvar, immun 

sistemi stimule edici, antialerjik, antiviral, östrojenik etki, fosfolipaz A2, siklooksijenaz, 

lipoksijenaz, glutatyon redüktaz ve ksantin oksidaz enzimleri inhibe edici etkiler sayılabilir 

(Leopoldini ve ark., 2011). 

Polifenollerin oldukça geniş çapta gösterdikleri biyolojik aktiviteleri antioksidan 

özelliklerinin bir sonucudur. Polifenoller, serbest radikallerin bünyesindeki eşlenmemiş 

elektronlara hidrojen veya elektron vererek nispeten daha stabil fenoksil radikaline dönüşür 

(Şekil 2.18). Bu radikalin stabilitesi bünyesindeki eşlenmemiş elektronların aromatik halkada 

delokalize olmasından kaynaklanır (Rice-Evans, 1996; Bouayed ve ark., 2011a ve 2001b). 

 

Şekil 2.18. Fenolik bileşiklerin radikallerle tepkimesi (Craft ve ark., 2011) 
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Fenolik bileşiklerin radikal süpürücü etkisi temelde bünyelerinde taşıdıkları hidroksil 

grubu sayısına ve pozisyonuna bağlıdır. Örneğin, aromatik halkada iki hidroksil grubu içeren 

polifenoller tek hidroksil grubu içerenlere göre daha etkin serbest radikal gidericilerdir. 

Fenolik bileşiklerin hidroksil ve alkolsil radikallerinin üretimine katılan Fe
+2

 iyonlarını 

şelatlama özelliği de antioksidan etkinlikleri açısından oldukça önemlidir (Dufresne ve 

Farnworth, 2001). Polifenoller lipid peroksil (LOO
.
) ve lipid alkoksil (LO

.
) radikali süpürücü 

veya singlet oksijen yakalayıcısı olarak lipid peroksidasyonunun engellenmesinde etkin rol 

oynar. Polifenollerin polaritesi oldukça değişkendir, kateşin gibi suda iyi çözünenler olduğu 

gibi, kuersetin gibi suda oldukça az çözünenler ile kurkumin gibi lipofolik nitelikte olan 

fenolikler de mevcuttur. 

 

Şekil 2.19. Fenolik bileşiklerin antioksidan özellikleri (Leopoldini ve ark., 2011) 

Flavonoidler, nitrik oksit üretimini sağlayan nitrik oksit sentaz enzimini inhibe eder, 

böylelikle nitrik oksitin diğer radikallerle reaksiyona girmesi sonucu oluşan ve oldukça 

tehlikeli olan peroksinitrit türlerinin oluşumu engellenir (Dehmlow ve ark., 1996; Huk ve ark., 

1998). 

 LDL oksidasyonu ateroskleroz gelişiminde anahtar bir mekanizma kabul edilir ve 

polifenoller LDL oksidasyonun güçlü bir inhibitörüdür. Bu fonksiyonlarına ek olarak 

polifenoller anti-platelet, anti-inflamatuvar etkileri, endotel fonksiyonu geliştirici ve HDL 

seviyesini artırarak kardiovasküler hastalıklara karşı koruyuculuk sağlarlar (Aviram ve ark., 

2000; Garcia-Lafuente ve ark., 2009). Kuersetin soğanda yüksek konstrasyonda bulunan bir 

polifenoldür. Bu polifenol metalloproteinaz enzimini inhibe eder ve aterosklerotik plakları 

yıkarak koroner hastalıklara karşı koruyucu özellik taşır (Garcia-Lafuente ve ark., 2009). Çay 
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kateşinlerinin arter duvarlarında düz kas hücrelerinin proliferasyonu inhibe ettiği ve bu etkinin 

ateromatöz lezyon gelişiminin yavaşlamasına katkı sağladığı rapor edilmiştir (Maeda ve ark., 

2003). Şarap tüketiminin kanama zamanını ve platelet agregasyonunda azalmalara neden 

olması polifenollerin platelet agregasyonunu engellediğinin bir göstergesidir (Demrow ve 

ark., 1995). Yine koroner damarlarda daralma şeklinde görülen trombosisin polifenollerce 

zengin şarap ve üzüm sularının tüketimi ile engellendiği polifenollerin bu konudaki etkinliğini 

kanıtlamaktadır. Polifenoller damar endotel fonksiyonunu geliştirerek aterosklerozisde önemli 

bir konumda olan plak oluşumunun engellenmesine katkı sağlar (Schachinger ve ark., 2002). 

Yapılan çalışmalarda yaklaşık 450 ml çay tüketimin arterlerde dilatasyona sebep olduğu yine 

30 gün boyunca 240 ml kımızı şarap tüketiminin endotel fonksiyonuna katkı sağladığı 

belirtilmektedir (Duffy ve ark., 2001). 70 yaş üzeri deneklerde yapılan bir çalışmada uzun 

süre siyah çay tüketiminin kan basıncında düşmeye yol açtığı belirtilmiş ve bu durumun çayda 

bulunan polifenollerden kaynaklandığı rapor edilmiştir (Garcia-Lafuente ve ark., 2009). 

 Polifenollerin kanser üzerine etkileri genellikle koruyucu ve kanser gelişiminin 

sınırlandırılması şeklindedir (Yang ve ark., 2001). Polifenollerin bu etkileri ağız, mide, 

duodenum, kolon, akciğer, karaciğer, meme ve deri kanserlerinde tespit edilmiştir. Kuersetin, 

kateşin, isoflavon, ellajik asit, resveratrol ve kurkumin gibi çok sayıda polifenollerin farklı 

mekanizmalarla kansere karşı koruyucu nitelikte olduğu belirtilmiştir. Polifenollerin kansere 

karşı koruyucu özellikleri oldukça farklı mekanizmalara dayanır. Bunlar: antiproliferasyon, 

hücre siklusu veya apoptosisin düzenlenmesi, oksidasyonun önlenmesi, detoksifikasyon 

enzimlerinin ve bağışıklık sisteminin düzenlenmesi şeklinde sıralanabilir (Johnson ve ark., 

1994). Polifenoller karsinogenezisin aktivasyonunda rol alan sitokrom P450 enzimleri 

tarafından uyarılan prokarsinogenezisde etkin rol oynar. Bunlara ek olarak toksik 

ksenobiyotiklerin detoksifiye edilme mekanizmalarında görev alan enzimlerin aktive 

edilmesinde de etkili oldukları belirtilmektedir (Talalay ve ark., 1988). 

 Glukoz metabolizmasında bir bozukluk şeklinde kendini gösteren şeker hastalığı 

olarak nitelendirilen diabetin tedavisinde polifenollerin oldukça etkin rol oynadıkları rapor 

edilmiştir (Rivzi ve ark., 2001; Rivzi ve ark., 2005). Polifenoller bağırsaklardan glukozun 

emilimini veya periferal dokular tarafından glukoz alımını inhibe eder. Polifenollerin glukoz 

metabolizmasında rol oynayan belirli enzimlerin güçlü inhibitörleri oldukları tespit edilmiştir. 

Ratlarda yapılan bir çalışmada diyete 50 mg/kg kateşin ilavesinin α-amilaz ve sükraz 

enzimlerini inhibe ettiği, yine diyete 10 mg/kg antosiyanin ilavesinin α-glukozidazı etkisiz 

hale getirdiği rapor edilmiştir (Matsui ve ark., 2002). Yine yapılan çalışmalarda polifenollerin 

glukoz taşınmasına da etki ettiği ve kateşin, epikateşin, isoflavon, tannik asit, klorogenik asit 
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gibi bir grubun polifenolun glukoz taşınmasında rol alan Glut-1‟in azalmasını sağladığı 

belirtilmiştir (Matsui ve ark., 2001). Kuersetin ve ferulik asidin diabette ekin ajanlar olduğu, 

kuersetinin diabette oluşacak oksidatif hasara karşı korumada, feruik asidin kan glukoz 

seviyelerinde önemli düşüşlere yol açtığı rapor edilmiştir (Rivzi ve ark., 2009; Barone ve ark., 

2009; Jung ve ark., 2007). Diabete direkt etkilerinin yanı sıra fenolik bileşiklerin diabete bağlı 

oluşan özellike böbrek hasarlarına karşı koruyuculuk görevini üstlendiği Lee ve ark. (2009) 

tarafından raporlanmıştır (Şekil 2.20). 

 

Şekil 2.20. Flavonoidlerin diabet üzerine etkisi (Sandhar ve ark., 2011) 

Yaşlanma, ilerleyen yaşla birlikte doku ve hücrelerde yıkıcı değişikliklere yol açan ve 

sonuçta hastalık ve ölüm riskini artıran bir süreçtir. Yaşlanma konusunda çok sayıda teori 

üretilmesine karşılık en çok kabul gören görüş yaşlanma sürecinde serbest radikallerin etkin 

rol aldığıdır (Harman, 2006). Oksidatif stres durumunun yaşlanma ile ilgili süreçlerin 

hızlanmasına yol açtığı belirtilmektedir. Diyetteki antioksidanlarla bağlantılı olarak, 

antioksidanlarca zengin diyetin yaşlanma ile süreçlerin azalmasına önemli derecede katkı 

sağladığı belirtilmektedir (Rivzi ve ark., 2007a; Rivzi ve ark., 2007b). Yapılan çalışmalarda 

sebze ve meyvelerde bulunan fenolik bileşikler,  anti-aging yani yaşlanma önleyici bileşikler 

olarak nitelendirilmiştir. (Cao ve ark., 1998; Joseph ve ark., 2005). Yaşlı ratlarda yapılan bir 

çalışmada flavonoidce zengin ve antioksidan etkinlikleri oldukça yüksek olan ıspanak, çilek 

ve yaban mersini takviyeli diyetin yaşlanmaya bağlı beyin ve davranış bozukluklarını etkili 

bir şekilde onardığı gözlenmiştir (Shukitt-Hale ve ark., 2008). Yine çayda yüksek 

konsantrasyonda bulunan kateşinlerin güçlü anti-aging ajanlar olduğu ve yaşlanmayı 

geçiktirebileceği belirtilmiştir (Maurya ve Rivzi, 2009). Polifenollerin yaşlanmayla ilgli 

süreçlerde rol almasında beyin hücrelerinde sıkı bağlantılardan oluşan kan-beyin bariyerini 

geçebilmeleri büyük rol oynar (Pandey ve Rizvi, 2009). 

Oksidatif strese bağlı olarak nörolojik bozuklukların önlenmesi bakımından da 

polifenollerin diyetteki varlığı oldukça önemlidir. Alzheimer hastalığı dünyada 18 milyon 

insanı etkileyen en yaygın nörolojik bozukluklardandır. Yapılan çalışmalarda polifenolik 

bileşiklerin Alzheimer ve bunamanın önlenmesinde olukça etkin rol oynadığı belirtilmiştir 

(Letenneur ve ark., 2007). Örneğin, güçlü süperoksit ve hidroksil giderici olarak bilinen 
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resveratrol takviyesinin erişkinlerde demansın önlenmesinde rol oynadığı belirlenmiştir. 

Resveratrolun Alzheimer patolojisinde önemli rol oynayan β-amiloid plakların oluşumunun 

önlenmesinde etkili olduğu rapor edilmiştir (Markus ve Morris, 2008). Yine haftalık en az üç 

kez polifenollerce zengin meyve ve sebze suları alımının Alzheimer‟a yakalanma riskinin 

önlenmesinde etkili olduğu, polifenolik bileşiklerin hücre sinyalizasyonu, proliferasyonu, 

apoptosisin, redoks dengesinin ve hücre farklılaşmasının düzenlenmesi gibi görevlerde rol 

alarak nöroprotektif etki gösterdiği belirtilmektedir (Dai ve ark., 2006). Alzheimer‟e ek olarak 

Aguilano ve ark. (2008) polifenollerin alımının Parkinson hastalığına karşı koruyucu özellik 

gösterdiğini belirtmiştir. Hayvan modelleri üzerine yapılan çalışmada epigallokateşinin 

Parkinson hastalığında tedavi edici etkinlik sergilediği gözlenmiştir (Rossi ve ark., 2008). 

Epidemiyolojik çalışmalar polifenollerin yıkıcı akciğer hastalıklarına özellikle de 

astıma karşı koruyucu aktivite gösterdikleri, elma alımına bağlı olarak astıma yakalanma 

riskinin azalması ile gösterilmiştir (Tabak ve ark., 2001; Wood ve ark., 2003). Polifenollerin 

inflamasyonun gelişimine katkı sağlayan özellikle siklooksijenaz (COX) ve lipooksijenaz 

(LOX) enzimlerinin inhibisyonunu sağlamaları polifenollerin antiinflamatuvar etkisini 

açıklamaktadır (Tapas ve ark., 2008); . Polifenoller çeşitli hayvan modellerine topikal veya 

oral yollarla uygulandığında deri hasarına karşı koruyucu özellik gösterdiği, yine bazı fenolik 

bileşiklerin örneğin çayda bulunan flavanoidlerin anti-viral etkinliğe sahip oldukları rapor 

edilmiştir (Sharma ve Rao, 2009). Belirtilen bu etkilerin yanı sıra fenolik bileşikler ülser, 

romatoid artirit, alerji, depresyona karşıda etkin bir şekilde kullanılabileceği belirtilmektedir 

(Havsteen, 2002; Tapas ve ark., 2008; Sandhar ve ark., 2011) (Tablo 2.2). 
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  Tablo 2.2. Fenolik bileşiklerin etkilerini belirlemeye yönelik yapılan çalışmalardan örnekler 

Örnek ÇalıĢma Etki Kaynak 

Polifenollerce zengin diyet 589 denek üzerinde yapılmış ve 

kan basınçları ölçülmüş 

Polifenollerin alımı ile kan basıncı arasında 

negatif bir ilişki belirlenmiş, hipertansiyon 

riskinde düşüş gözlenmiştir.  

Medina-Remon ve ark., 2011 

Üzüm antioksidanları ve lifleri 34 denek üzerine 16 hafta boyunca 

üzüm antioksidanları ve lifleri 

diyete eklenmiş kan basıncı ile 

LDL seviyeleri ölçülmüş 

Kan basıncı ve LDL seviyelerinde önemli 

düşüşler görülmüştür. 

Perez-Jimenez ve ark., 2008 

Polifenollerce zengin alkollü içecek 

(2660 mg/L Ģarap, 357 mg/L likör, 

89 mg/L konyak) 

16 denek üzerine 16 g/m2 içecek 

ve yağlı diyet beş güm 

uygulanmış, NF-kappa B ve MCP-

1 seviyeleri ölçülmüş 

NF-kappa B ve MCP-1 seviyelerinde düşme 

gözlenmiştir. 

Blanco-Colio ve ark., 2007 

Gıdalardan flavonoidlerin alımı 10054 denek üzerine 

flavonoidlerce zengin gıdaların 

alımı ve bazı kanserler yakalanma 

insidensi araştırılmış 

Kuersetin alımı ile başta akciğer olmak üzere 

kansere yakalanma insidensinde düşüş, 

miristein‟in prostat kanser riskini önemli 

derecede düşürdüğü belirtilmiştir. 

Knekt ve ark., 2002. 

Poifenollerce zengin meyve ve sebze 

sularının tüketimi 

1836 denek üzerine yapılmış ve 

Alzhemier hastalığı ile ilişkileri 

araştırılmış 

Polifenolerce meyve sularını haftada 3 kez 

içenlerde Alzhemier oranı 0.24, bir kez 

içenlerde ise 0.84 olarak belirlenmiştir. 

Dai ve ark., 2006 

Çay ve kahve tüketimi 200 denek üzerine yapılmış ve 

Parkinson hastalığına etkiler 

araştırılmış 

Tüketim dozuna bağlı olarak çay ile kahve 

tüketenlerde Parkinson hastalığına karşı 

koruyucu etki belirlenmiştir 

Tan ve ark., 2003 
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2.3. Antioksidan Kapasite Tayin Yöntemleri 

 Bilimsel anlamda antioksidanlar üzerine yapılan çok sayıda yayın olmasına 

rağmen antioksidan kapasiteyi belirlemeye yönelik üniversal tek bir antioksidan metot 

geliştirilememiştir.  Fitokimyasalların oldukça karmaşık yapısı ve kullanılan çözücü, 

ekstraksiyon zamanı, ekstraksiyon metodu, partikül büyüklüğü, örneklerin toplanma 

zamanları, depolama şartları gibi çok sayıda faktörden fitokimyasalların etkilenmesi 

antioksidan kapasite açıdan tek bir metodun kullanılabilirliğini imkansız hale 

getirmiştir. Bu bağlamda bitkisel özütlerin antioksidan potansiyellerini belirlemek için 

çeşitli metotlar geliştirilmiş ve yeni metotlar geliştirme çalışmaları tüm hızıyla devam 

etmektedir. Antioksidan kapasite ölçümünde kullanılan metotlar genel olarak bir serbest 

radikali içermektedir. Antioksidanlar üzerine yapılan çalışmalarda kapasite, aktivite, 

güç, özellik gibi terimler antioksidan durumu ifade etmek için kullanılmaktadır. 

Antioksidanlar için “aktivite” teriminin kimyasal olarak tümüyle içeriği karşılamadığı 

için antioksidatif durumu nitelemek için “kapasite” teriminin daha uygun olduğu 

belirtilmektedir (Huang ve ark., 2005). 

 Antioksidan kapasite tayininde kullanılan metotlar reaksiyonların gerçekleşme 

mekanizmalarına göre iki grupta toplanır: 

1. Hidrojen transferine dayanan metotlar (HAT): Antioksidan moleküllerin 

hidrojen vererek serbest radikalleri etkisiz hale getirilmesine dayanır. 

Oksijen radikali absorbans kapasitesi (ORAC), β-karoten/linoleik test 

sistemi, toplam radikal yakalama antioksidan parametresi (TRAP) hidrojen 

transferine dayanan metotlara örnek olarak verilebilir.  

AH+X
.
   XH+A

.
 

   

2. Elektron transferine dayanan metotlar (ET): Antioksidanların serbest 

radikale elektron transfer etmesi ve hedef molekülün indirgenmesine 

dayanır. Demir indirgeme (FRAP), bakır indirgeme (CUPRAC) güçlerinin 

tayinine yönelik metotlar örnek olarak verilebilir. 

X(III)+AH     AH
+ 

+X(II) 

 

DPPH, ABTS ve Folin-Ciocalteu metotlarında ise hidrojen ile elektron 

transferleri birlikte gerçekleşmektedir (Huang ve ark., 2005; Prior ve ark., 2005). 
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İdeal bir antioksidan metot; 

1. Biyolojik bir radikal içermelidir. 

2. Basit olmalıdır. 

3. Belirli bir son noktası ve kimyasal mekanizmaya sahip olmalıdır. 

4. İhtiyaç duyulan ekipmanlar spesifik olmamalıdır. 

5. Tekrarlanabilirliği iyi olmalıdır. 

6. Farklı radikal kaynağı kullanılarak lipofilik ve hidrofilik antioksidanlar için 

kullanılabilmelidir. 

7. Rutin kalite kontrol analizleri için yüksek verimli olarak uygulanabilmelidir 

(Prior ve ark., 2005). 

2.3.1. 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) serbest radikal süpürme aktivitesi 

 

 DPPH metodu kimyasal bileşiklerin ve bitkisel özütlerin serbest radikaller 

üzerine etkisini belirlemek için kullanılan en popüler metotlardandır. Metot ilk olarak 

Blois (1958) tarafından açıklanmış ve günümüze kadar çok sayıda modifikasyonlar 

geçirmiştir. Stabil koyu mor renkli bir radikal olan DPPH antioksidan bileşiklerle 

reaksiyona girer ve antioksidan bileşiklerden bir hidrojen atomu alır. Sonuçta sarı renkli 

2,2-difenil-1-pikrilhidrazin molekülüne dönüşür ve absorbansda azalma görülür 

(Krishnaiah ve ark., 2011). Bu renk açılımının oranı antioksidan bileşiklerin etkinliğini 

gösterir ve bu durum 517 nm‟de spekrofotometrik olarak ölçülür (Şekil 2.21).  Metodun 

kolaylığı, doğruluğu ve bitkisel ekstraklardan saf kimyasal maddelere kadar geniş bir 

yelpazede uygulanabilmesi metodun sıklıkla kullanılmasına yol açar (Alves ve ark., 

2010). Metodun dezavantajları olarak çözücü ile pH‟dan etkilenmesi ve DPPH‟in 

biyolojik bir radikal olmaması sayılabilir (Huang ve ark., 2005; Mac Donald-Wicks ve 

ark., 2006). Metodun sonuçları % inhibisyon, DPPH radikalinin %50‟sinin inhibe 

edildiği konsantrasyonu ifade eden IC50 (µg/ml) değeri veya troloks eşdeğer olarak 

verilebilir. 
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Şekil. 2.21. DPPH radikalinin antioksidanlar ile reaksiyonu (Prior ve ark., 2005) 

 

2.3.2. ABTS radikal süpürme etkinliği 

İlk kez Miller ve ark. (1993) tarafından rapor edilen bu metotta antioksidan 

bileşiklerin ABTS katyon radikali üzerine etkileri belirlenmektedir. ABTS molekülü 

peroksil veya diğer oksidan ajanlarla okside olarak ABTS
.+

 katyon radikali meydana 

gelir. Bu amaçla metotta ABTS molekülü ile potasyum persülfat ile reaksiyona sokulur 

ve koyu mavi renkli katyon radikal oluşumu sağlanır. Metotta, antioksidan aktivitesi test 

edilecek moleküller ABTS
.+

 katyon radikaline hidrojen atomu aktararak radikalin 

renginde açılmalar meydana getirir ve bu durum 734 nm dalga boyunda 

spektrofotometrik olarak ölçülebilir (Şekil 2.22). Metodun sonuçları genellikle troloks 

eş değer olarak değerlendirilmektedir (Krishnaiah ve ark., 2011). Metod basitliği, hızlı 

olması, pH‟dan etkilenmemesi,  hem lipofilik hemde hidrofilik antioksidanlar için 

uygun olması DPPH metodu ile birlikte en sık kullanılan testlerin başında olmasına yol 

açmıştır. Bununla birlikte fizyolojik bir radikal olmayışı,  reaksiyonun sonlanmasının 

uzun süre alması metodun dezavantajları olarak belirtilebilir (Mac-Donald-Wicks ve 

ark., 2006).  

 

Şekil 2.22. ABTS radikalinin antioksidanlar ile reaksiyonu (Huang ve ark., 2005) 
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2.3.3. β-karoten/Linoleik asit test sistemi 

 Karotenoidler, ışık, sıcaklık veya okside lipitlerden kaynaklanan peroksil 

radikalleri ile okside olurlar. Karotenoidlerin bu oksidasyonuna bağlı olarak renginde 

açılmalar meydana gelir (Burda ve Oleszek, 2001). Bu metotta linoleik asidin 

oksijenlenmiş su ile oksidasyonu sonucu peroksil radikalleri meydana gelir ve oluşan bu 

radikallerde β-karoten‟nin renginde açılmalara yol açar. Antioksidan moleküller ise bu 

radikallere hidrojen atomu vererek radikali etkisiz hale getirirler ve β-karoten‟nin 

rengindeki açılmaları engeller. Antioksidanların β-karoten‟nin renk açılmasını hangi 

oranda engellediği 470-490 nm‟de spektrofotometrik olarak ölçülmektedir. Metot hem 

toplam inhibisyon kapasitesini, hem de antioksidan kapasitenin doğru bir 

değerlendirilmesine imkan vermesi bakımından avantajlı kabul edilir. Ancak hedef 

molekül (prob) olarak kullanılan  β-karoten‟in oldukça farklı şekillerde de renginin 

açılması, sonuçların yorumlanması noktasında problemlere yol açmakta ve bu durum 

metodun tekrarlanabilirliğini olumsuz ölçüde etkilemektedir (Prior ve ark., 2005). 
 

 

 

2.3.4. FRAP testi 

 İlk kez Benzie ve Strain (1996) tarafından kan plazmasında indirgeme gücünün 

belirlenmesi için geliştirilen bu metot zamanla modifiye edilerek bitkisel 

materyallerdeki antioksidanların indirgeme potansiyellerini belirlemek için 

kullanılabilir hale gelmiştir. Metodun temeli asidik ortamda sarı renkli Fe(III)/TPTZ 

kompleksinin antioksidanlar tarafından koyu mavi renkli Fe(II)/TPTZ kompleksine 

indirgenmesi ve indirgeme aktivitesinin 595 nm‟de spektrofotometrik olarak 

değerlendirilmesine dayanır (Benzie ve Strain, 1996) (Şekil 2.23). FRAP testi basit, 

hızlı, ucuz ve spesifik bir ekipman gerektirmediği için kapasite değerlendirilmesinde 

uygulanan metotların başında gelir. Bu avantajlarına karşılık metot glutatyon gibi tiol 

grubu (-SH) içeren antioksidanları ölçememektedir (Prior ve Cao, 1999). 



 

 

40 

 

Şekil 2.23. FRAP testinde antioksidanların aktivitesi (Huang ve ark., 2005) 

 

2.3.5. CUPRAC testi 

 Metodun temelinde Cu
+2

‟nin antioksidanlar tarafından Cu
+1

‟e indirgenmesine 

dayanır. Metot ilk olarak Bioxytech AOP-490 ile Apak ve ark. (2004) tarafından 

geliştirilmiştir. Metodun temeli, batokuproin veya neokuproin gibi kromojenik ajanlarla 

Cu
+2

 „nin kompleks oluşturmasına ve ortamdaki antioksidan bileşiklerin bu 

kompleskleri indirgeyerek (Cu
+1

) oluşan ürünlerin spektrofotometrik olarak 

incelenmesine dayanır (Şekil 2.24). FRAP testinden farklı olarak thiol grubu içeren 

antioksidanlar bu test sistemi ile ölçülebilmektedir. Yine kullanılan kromojenik reaktifin 

stabil olması, kolaylığı ve hızlı olması,  reaksiyon ortamının fizyolojik pH‟da olması, 

hidrofolik ve lipofilik antioksidanlara uygulanması metodun kapasite tayin testlerinde 

sıkça kullanılmasını sağlar (Prior ve ark., 2005). 

 

 

Şekil 2.24. CUPRAC testinde antioksidanların aktivitesi (Huang ve ark., 2005) 
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2.3.6. Metal Ģelatlama aktivitesi 

 Demir iyonları (Fe
+2

), fenton reaksiyonlarında rol alarak en tehlikeli radikal 

şeklinde nitelendirilen hidroksil radikalinin oluşumunda etkin rol oynar. Fe
+2

 iyonlarının 

lipid peroksidasyonunda görev alan en etkin pro-oksidan olduğu belirtilmektedir.  Bu 

bağlamda, demir iyonların bağlayarak etkisiz hale getirme diğer bir deyişle şelatlama 

aktivitesi antioksidan kapasitenin değerlendirilmesinde önemli bir mekanizma olarak 

kabul edilmektedir.  Bu şekilde Fe
+2

 iyonlarının konsantrasyonundaki azalma oksidatif 

hasara karşı koymada etkin bir yoldur.  Demir iyonlarının şelatlama aktivitesinin 

belirlenmesinde ferrozin testi sıklıkla kullanılmaktadır. Ferrozin Fe
+2

 iyonları ile 

kompleks oluşturur ve bu kompleks kantitatif olarak değerlendirilebilir. Metotta 

şelatlayıcı ajanların varlığında ferrozin ile Fe
+2 

kompleks oluşumu inhibe olur ve 

kompleksin kırmızı renginde düşüş meydana gelir. Bu kompleks oluşumunu engelleme 

oranı 562 nm‟de spektrofotometrik olarak ölçülebilir. Metotta genellikle standart olarak 

etkin bir demir şelatlayıcı ajanı olan EDTA kullanılmaktadır (Dinis ve ark., 1994; 

Yamaguchi ve ark., 2000; Wannes ve ark., 2010). 

 

2.3.7. Fosfomolibdat testi 

 İlk kez Prieto ve ark. (1999) tarafından geliştirilen bu metot asidik ortamda 

antioksidan bileşiklerin Mo(VI)‟yi Mo(V)‟e indirgemesi ve oluşan yeşil renkli 

fosfat/Mo(V) kompleksinin 695 nm‟de spektrofotometrik olarak ölçülmesine dayanır. 

Metodun sonuçları genel olarak askorbik asit, α-tokoferol veya troloks eş değer olarak 

verilmektedir. Metot hidrofilik ve lipofilik antioksidanlar için uygun olması, basitliği ve 

kullanılan reaktiflerin oldukça ucuz olması bakımından son yıllarda toplam antioksidan 

kapasitenin belirlenmesi açısından alternatif bir metot olarak kabul edilmektedir. 

 

2.3.8. Folin Ciocalteu metodu: Toplam fenolik madde 

Fenolik bileşikler antioksidan kapasiteye en büyük oranda katkı sağlayan bileşik 

grubunu oluşturur. Bu nedenle gıdalarda veya bitkisel özütlerdeki fenolik madde 

miktarının belirlenmesi antioksidan kapasite hakkında fikir vermesi açısından 

önemlidir. Folin-Ciocalteu fenol ayracı fosfomolibdik ve fosfotungustik asitleri içeren 

heteropoliasitlerin bir karışımıdır (Singleton ve Rossi, 1977). Metodun temelini alkali 

ortamda fenolik bileşiklerin Folin-Ciocalteu reaktifine elektron transfer etmesi ve 

oluşan mavi renkli kompleksin 750-760 nm‟de spektrofotometrik olarak incelenmesine 
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dayanır (Magalhaes ve ark., 2008). Metodun sonuçları genellikle gallik aside eş değer 

olarak verilmekte bununla birlikte pirokatekol gibi diğer standartlara da rastlanmaktadır. 

Metotun basitliği, tekrarlanabilirliğinin yüksek olması ve diğer antioksidan kapasite 

tayin metotları ile aralarında güçlü bir korelasyonun bulunması en sık kullanılan 

metotlar arasına yerleştirmiştir. Bununla birlikte metodun bazı dezavantajlarıda 

mevcuttur. Folin-Ciocalteu ayracı sadece fenolik bileşikler için spesifik değildir ve 

fenolik olmayan bir grup bileşik de (C vitamini gibi) bu ayracı indirgeyebilir. Yine 

bazik bir pH‟da (yaklaşık pH 10‟da) fenolik bileşilerin protonlarınının disosiyasyonu ile 

fenolat anyonu oluşur ve bu anyonda Folin-Ciocalteu reaktifini indirgeyebilir. Bu 

durum sonucu oluşan mavi renk fenolik maddenin yapısından bağımsızdır (Huang ve 

ark., 2005). Ek olarak metot lipofilik antioksidanlar için uygun değildir. Bu sebeplerden 

ötürü metodun total fenolik içerik olarak nitelendirilmesi tam gerçeği yansıtmamakta ve 

bu nedenle metodun örneklerin indirgeme kapasitesini yansıtan bir metot olarak 

değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

 

 

Şekil 2.25. Gallik asitin Folin-Ciocalteu reaktifi ile reaksiyonu (Olivera ve ark., 2009) 

 

2.4. Liliaceae Familyası ve Asphodeline cinsi 

 Türkiye florası bünyesinde 174 familya, 1251 cins ve 12.000‟den fazla takson ile 

oldukça zengin bir floristik yapıya sahiptir. Bu zenginliğe ek olarak Türkiye florası 

bünyesinde bulundurduğu endemik taksonların sayısı ile de oldukça dikkat çekici bir 

konumdadır. Türkiye florasında son floristik çalışmalarda endemik takson sayısının 

3750‟ye ulaştığı rapor edilmiştir. Tüm Avrupa kıtasındaki endemik tür sayısının 2750 

olduğu düşünülürse ülkemizin biyoçeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğu 

anlaşılmaktadır (Davis ve ark., 1988; Güner ve ark., 2000; Ekim ve ark., 1989; Erik ve 

Tarıkhya, 2004; Ekim ve ark., 2000). Çok eski devirlerden beri ülkemizde bitkilerin 
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geleneksel halk hekimliğinde şifa kaynağı olarak kullanımları oldukça yaygındır.  

3000‟den fazla tıbbi bitki ile de ülkemiz florası oldukça önemli bir potansiyele sahiptir 

(Başer, 2002). Bununla birlikte bu bitkilerin kimyasal ve biyolojik aktiviteleri üzerine 

yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu nedenle son zamanlarda ülkemiz florasında 

yayılış gösteren tıbbi bitkilerin biyolojik ve kimyasal özelliklerinin araştırılmasına 

yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu çalışmalar sonunda, tıbbi bitkilerin geleneksel 

Anadolu halk hekimliğindeki kullanımlarının bilimsel bir temelde değerlendirilmesi 

sağlanacaktır. 

Liliaceae familyası üyeleri dünyada geniş bir yayılışa sahip olup özellikle kuzey 

yarım kürenin ılıman ve subtropik bölgelerinde oldukça yoğun olarak bulunmaktadır. 

Familya dünyada 250 cins ve 3500 türle temsil edilmektedir (Heywood, 1987).  Tıbbi 

açıdan da oldukça önemli türleri bünyesinde barındıran bu familya Türkiye‟de 35 cins 

ve 462 tür ile temsil edilmektedir (Davis, 1988; Güner ve ark., 2000). 

 Liliaceae familyasına ait bir cins olan Asphodeline Reichb dünyada 14 türle 

temsil edilmektedir. Ortadoğu ülkeleri cinsin başlıca yayılış alanını oluşturmaktadır. Bu 

cins Türkiye‟de 20 taksonla temsil edilmekte olup bu taksonların 11‟i Türkiye florası 

için endemiktir. Ülkemizde yayılış gösteren Asphodeline taksonları Tablo 2.3‟de 

verilmiştir. 

   Tablo 2.3.Türkiye florasında yayılış gösteren Asphodeline taksonları 

1. A. anatolica (End.) 

2. A. baytopae 

3. A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

4. A. cilica (End.) 

5. A. damascena subsp. damascena 

6. A. damascena subsp. gigantea (End.) 

7. A. damascena subsp ovoidea (End.) 

8. A. damascena subsp. rugosa (End.) 

9. A. dendroides 

10. A. globifera 

11. A. lutea 

12. A. liburnica 

13. A. prismatocarpa (End.) 

14. A. peshmeniana (End.) 

15. A. rigidifolia (End.) 

16. A. sertachea (End.) 

17. A. taurica 
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18. A. turcica (End.) 

19. A. tenuior subsp. tenuiflora var. tenuiflora 

20. A. tenuior subsp. tenuiflora var. puberulenta (End.) 
    End.: Endemik 

 

Asphodeline taksonları ülkemizde başlıca İç Anadolu ve Güney Anadolu 

bölgelerinde oldukça yoğun olarak yayılış göstermektedir. Bu cinsin Anadolu‟da birçok 

türünün var olması, endemik taksonların fazlalığı ve türlerin geniş yayılış alanlarına 

sahip olmasından dolayı, Anadolu bu cinsin gen merkezi olarak kabul edilmektedir. 

Taksonomik açıdan oldukça zor bir cins olarak bilinen Asphodeline türlerinin özellikle 

meyve özellikleri teşhislerinde büyük öneme sahiptir. Taze meyvelerin şekil ve boyut 

özellikleri teşhislerin ana elemanlarıdır. Bu nedenle çiçek ve meyve özelliklerinin 

arazide mutlaka not edilmesi gerekir (Tuzlacı, 1987). 

Asphodeline türleri ülkemizde yörelere bağlı olarak farklı isimlerle 

bilinmektedir. Genellikle çiriş otu olarak nitelendirilen bu türlerden örneğin A. liburnica 

çam otu (Edirne-Keşan), A. damascena subsp. gigantea kızlar saçağı (İncesu-

Gaziantep), A. taurica tilki mısırı (Ankara-Polatlı) ve sığır kuyruğu (Konya-Ermenek) 

olarak bilinmektedir. Asphodeline taksonları ülkemizde tıbbi amaçlara yönelikte 

kullanılmaktadır. Örneğin, A. cilicica ve A. damascena türlerinin yapraklarının ezilerek 

çıkartılan su Adana ve Kayseride kulak ağrısı giderici olarak kullanılmaktadır.  A. 

damascena‟nın taze meyveleri ezilip haricen siğil tedavisinde kullanılmaktadır (Tuzlacı, 

1985). Tunceli ve yöresinde, A. tenuior subsp. tenuiflora var. tenuiflora kökleri 

Plantago major yaprakları ile karıştırılarak yaraların tedavisinde kullanılmakta ve bu tür 

yara otu olarak bilinmektedir. Dünyada geniş bir yayılış alanına sahip olan A. lutea‟nın 

taze yapraklarının salata ve pişirildikten sonra yemek olarak kullanıldığı rapor 

edilmiştir.  Yine aynı bitkinin Eski Yunan‟da patatese benzediği ve incirle birlikte 

tüketildiği belirtilmektedir. Zengin ve ark. (2012)‟nın yaptıkları çalışmada ise 

Asphodeline taksonları yapraklarının değerli bir protein kaynağı olduklarını ve bu 

yaprakların besinsel açıdan önemli oldukları rapor edilmiştir.  Asphodeline taksonları, 

tıbbi ve beslenme amaçla kullanımlarının yanı sıra gösterişli ve güzel çiçekleri ile 

dekoratif amaçlar içinde değerli süs bitkileri olarak da kabul edilmektedir. Bu nedenle 

özellikle A. lutea ve A. liburnica türlerinin kültürleri yapılmaktadır. 

Türkiye florası için oldukça önemli konumda olan Asphodeline taksonları 

üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Cinsin Türkiye florasında dağılımı Tuzlacı 
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(1988) tarafından rapor edilmiştir. Yine A. globifera, A. taurica, A. anatolica ve A. 

tenuior türler çeşitli biyokimyasal çalışmalar yapılmış ve başta antrokinonlar olmak 

üzere çeşitli biyoaktif bileşenler de izole edilmiştir. Örneğin Ulubelen ve ark. (1988) A. 

anatolica‟dan antrakinonlar ve seskiterpenleri, Ulubelen ve Tuzlacı (1985) A. 

damascena ve A. globifera‟dan seskiterpenler, flavonoidler ve antrakinonları, Ulubelen 

ve ark. (1989) A. tenuior ve A. taurica oksipen türevleri ile antrokinonları 

tanımlamışlardır. Bu nedenle halk hekimliğinde de kullanılan bu taksonların bu 

kullanımlarının bilimsel bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu şekilde Asphodeline 

taksonları üzerine yapılacak olan farmakolojik ve biyokimyasal çalışmalar yeni ilaç 

hammaddelerinin tespitine imkan vereceğinden ülke ekonomisi açısından da önemlidir. 

Çalışmalardan elde edilecek veriler ile şifa kaynağı olarak da değerlendirilen bu cinsin 

kullanımları bilimsel olarak açıklanacak ve kullanımlarından ortaya çıkabilecek olan 

olumsuzluklar da giderilebilecektir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

 

3.1. ÇalıĢmada kullanılan Asphodeline taksonları ve özellikleri 

Çalışmada kullanılan Asphodeline türleri Tablo 3.1 „de gösterilen lokalitelerden 

çiçeklenme dönemlerinin sonunda toplandı. Çalışmamızda kullanılan örneklerden ikisi 

(A. anatolica ve A. cilicica) Türkiye florası için endemik taksonlardır.  

 

Tablo 3.1. Çalışmamızda kullanılan Asphodeline taksonlarının toplanma bilgileri 

End.: Endemik 

 

Tablo 3.2. Asphodeline anatolica hakkında bilgiler 

Ömür   İki yıllık  

Yapı   Otsu 

Çiçeklenme   5-6  

Habitat   Orman açıklıkları, taşlı ve kayalı alanlar  

Yükseklik   1100-1300  

Endemik   Endemik  

Element   İran-Turan  

Türkiye dağılımı   GB. Anadolu  

Genel Dağılımı   Türkiye  

 

          

 

 

 

 

 

  Takson       Toplanma yeri Yükseklik (m) 

A.  anatolica E.Tuzlaci (End.) 

 

Isparta:  Şarkikarağaç-

Yenişarbademli arası,  

38° 03‟ 07‟‟ N, 31° 17‟ 51‟‟ E 

1140 

A. baytopae Mersin: Gülnar-Aydıncık arası, 

36° 16‟ 07” N, 33° 22‟ 11” E 

751 

A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. 

brevicaulis 

Mersin: Arslanköy yolu Kızılbağ 

orman deposu çevresi,  37° 00‟ 

20.9” N, 34° 29‟ 24.6” E 

                       1077 

A. cilicica E. Tuzlaci (End.) 

 

Adana; Çatalan- Aladağ yolu  

37° 27‟37‟‟ N, 35° 20‟ 12‟‟ E 

1080 



 

 

47 

      Tablo 3.3. Asphodeline baytopae hakkında bilgiler 

Ömür   Çok yıllık  

Yapı   Otsu  

Çiçeklenme   5-6  

Habitat   Çalılık kayalık bölgeler  

Yükseklik   460-1400  

Endemik   Endemik değil  

Element   Akdeniz  

Türkiye dağılımı   Güney Anadolu  

Genel Dağılımı   Suriye, Kıbrıs  

 

 

            Tablo 3.4. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis hakkında 

bilgiler 

Ömür   Çok yıllık  

Yapı   Otsu  

Çiçeklenme   4-6  

Habitat   Kayalı ve taşlı yamaçlar, maki, Pinus ormanları, orman açıklıkları  

Yükseklik   0-1300  

Endemik  Endemik değil  

Element   D. Akdeniz  

Türkiye dağılımı   B. ve G. Anadolu  

Genel Dağılımı   Filistin, Suriye, K . Irak, İran  

 

              Tablo 3.5. Asphodeline cilicica hakkında hakkında bilgiler 

Ömür   İki yıllık  

Yapı  Otsu  

Çiçeklenme   6-7  

Habitat   Orman açıklıkları, Pinus ormanları  

Yükseklik  1100-1600  

Endemik   Endemik  

Element   D. Akdeniz  

Türkiye dağılımı   G. Anadolu  

Genel Dağılımı   Türkiye  

 

             

 



 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

 

(a) 

 

            (b) 

Şekil 3.2. Asphodeline anatolica (a: yakın görünüm, b: genel görünüm) 
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(a) 

 

    (b) 

Şekil 3.3. Asphodeline baytopae (a: yakın görünüm, b: genel görünüm) 
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          (a) 

 

       (b) 

Şekil 3.4. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis (a: yakın 

görünüm, b: genel görünüm) 
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 (a) 

 

    (b) 

Şekil 3.5. Asphodeline cilicica (a: yakın görünüm, b: genel görünüm) 
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3. 2. Bitkisel özütlerin hazırlanması 

 Araziden toplanan bitki örneklerinin kök, gövde, yaprak ve meyve kısımları 

ayrılıp gölgede kurutuldu. Kurutma işlemini takiben örnekler değirmende toz haline 

getirildi. Her bir kısmın ayrı ayrı aseton, metanol ve su özütleri çıkarıldı. Aseton ve 

metanol özütleri için belirli miktarda tartılan öğütülmüş bitkisel materyal sokslet 

aparatında 6-8 saat süreyle ekstraksiyona tabii tutuldu. Ekstraksiyon sonunda ele geçen 

karışım mavi band filtre kağından süzüldükten sonra rotary evaporator yardımıyla 

çözücüsü uzaklaştırıldı. Su özütlerinin elde edilmesinde ise her bir kısma ait öğütülmüş 

örnek yaklaşık 250 ml su ile 30 dakika boyunca kaynatıldı. Bu süre sonunda ele geçen 

karışım süzüldü ve donduruldu. Dondurma işlemini takiben örneklerden suyun 

uzaklaştırılması için liyofilizasyon işlemi gerçekleştirildi. Ele geçen tüm özütler analiz 

edilinceye kadar +4 °C „de saklandı. 

 

Şekil 3.6. Sokslet aparatı 

 

Şekil 3.7. Liyofilizatör 
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Şekil 3.8. Spektrofotometre (Shimadzu-UV1800) 

 

3.3. Antioksidan Kapasite Tayin Yöntemleri 

 

3.3.1. Toplam Antioksidan komponentlerin belirlenmesi 

 

3.3.1.1. Toplam Fenolik Madde Tayini 

 

Bitki özütlerin konsantrasyonu 1 mg/ml olacak şekilde hazırlandı. Bitkisel 

droglarda 250 µl ayrı deney tüplerine alındı. Daha sonra her bir tüpe 1ml Folin-

Ciocalteu reaktifi (1:9 oranında seyreltilmiş) ilave edildi. Ardından her bir tüpe 750 µl 

%1‟lik Na2CO3 çözeltisinden eklendi. Karışımlar oda sıcaklığında karanlıkta 2 saat 

bekletildikten sonra 765 nm‟de absorbansları ölçüldü. Tüm antioksidan kapasite tayin 

testlerinde spektrofotometrik ölçümler Shimadzu UV-1800 spektrofotometre cihazı 

kullanılarak gerçekleştirildi. Aynı işlemler standart olarak kullanılan gallik asit için de 

tekrarlandı. Bitkilerin fenolik madde içeriği gallik asit eş değeri (mg GAE/g) olarak 

verildi (Slinkard ve Singleton, 1977). 

3.3.1.2. Toplam flavonoid madde tayini 

 

Bitki özütlerdeki toplam flavonoid içeriği spektrofotometrik olarak 

belirlenmiştir. Buna göre %2‟lik AlCl3‟ün metanolik çözeltisinden 1 ml alınarak aynı 
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hacimde ve 1 mg/ml konsantrasyondaki bitki ekstraktı ile karıştırıldı. 10 dakika 

bekledikten sonra 415 nm‟de karışımın köre karşı absorbansı belirlendi. Aynı işlemler 

standart flavonoid olan rutin için de yapılarak rutine ait kalibrasyon eğrisi çizildi. 

Sonuçta ekstraktların toplam flavonoid madde içerikleri rutin eş değer (mg RE/g) olarak 

verildi (Berk ve ark., 2011). 

 

3.3.1.3. Toplam flavanol tayini 

Bitki özütlerin toplam flavanol içeriği DMCA/HCl metodu kullanılarak 

belirlenmiştir. 250 µL bitki özütü (1mg/ml) ve 5 ml DMCA/HCL (3:1) ile karıştırıldı. 

Karışımlar oda sıcaklığında 10 dakika inkübe edildi ve sonra 640 nm‟de absorbansları 

ölçüldü. Aynı işlemler standart olarak kullanılan kateşin için de yapılarak kalibrasyon 

eğrisi çizildi ve bitkilerin toplam flavanol içerikleri kateşine eşdeğer (mgKE/g) olarak 

verildi (Quettier-Deleu ve ark., 2000) 

3.3.1.4. Toplam tannin tayini 

Bitki özütlerin toplam tannin içeriği vanilin metodu kullanılarak belirlenmiştir. 

500 µL bitki özütü (1mg/ml) ve 1.5 ml vanilin çözeltisi ile karıştırıldı. Karışımlar oda 

sıcaklığında 15 dakika inkübe edildi ve sonra 500 nm‟de absorbansları ölçüldü. Aynı 

işlemler standart olarak kullanılan kateşin için de yapılarak kalibrasyon eğrisi çizildi ve 

bitkilerin toplam tannin içerikleri kateşine eşdeğer (mgKE/g) olarak verildi (Bekir ve 

ark., 2013). 

3.3.1.5. Toplam saponin madde tayini 

Bitki özütlerin toplam saponin içeriği vanilin-sülfirik asit metodu kullanılarak 

belirlenmiştir. 0.25 mL bitki özütü (1mg/ml), 0.25 mL % 8„ lik vanilin ve 2 mL % 72‟ 

lik sülfirik asit ile karıştırıldı. Karışımlar 60  °C‟de 10 dakika inkübe edildi. Tüpler 15 

dakika oda sıcaklığında soğutulduktan sonra 538 nm‟de absorbansları ölçüldü. Aynı 

işlemler standart olarak kullanılan Quillaja için de yapılarak kalibrasyon eğrisi çizildi ve 

bitkilerin toplam saponin içerikleri Quillaja eşdeğer (mgQE/g) olarak verildi (Aktümsek 

ve ark., 2013). 
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3.3.2. Serbest Radikal Süpürme Aktivitesinin Belirlenmesi 

 

3.3.2.1. DPPH radikal süpürme aktivitesinin belirlenmesi 

 

Bitkisel özütlerin DPPH radikali süpürme aktivitesi Sarikurkcu (2011)‟e göre 

yapıldı. Metanolik DPPH çözeltisi %0.004‟lük olacak şekilde hazırlandı. Bitkisel 

özütlerin 1 ml‟si hazırlanan DPPH çözeltisinin 4 ml‟si ile karıştırıldı. Tüpler ağızları 

kapatılıp kuvvetlice karıştırıldıktan sonra oda sıcaklığında karanlıkta 30 dakika 

bekletildi. Bu süre sonunda absorbanslar 517 nm‟de okundu. Bitkisel özütlerin DPPH 

radikali süpürme yüzdesi aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplandı: 

İnhibisyon (%) = [(Akontrol–Aörnek)/Akontrol] x 100 

Burada; Akontrol kontrolün absorbansı ve Aörnek örneğin absorbansını ifade 

etmektedir. Aynı işlemler troloks içinde yapıldı ve bitkisel özütlerin DPPH radikalini 

süpürme aktiviteleri troloks eş değer olarak verildi (mgTEs/g). 

 

3.3.2.2. ABTS katyon radikal, süpürme aktivitesi 

 

Bu metotta ABTS
.+

 radikal katyonu, 7.4 mM ABTS solusyonu ile 2.45 mM 

potasyum persülfat reaksiyona girmesi ile direk olarak üretildi. Bu karışımının 12-16 

saat karanlıkta bekletilerek aktif radikal oluşması sağlandı. Deneyden önce ABTS 

solusyonunun 734 nm‟de absorbansı 0.700±0.02 olacak şekilde metanol ile seyreltildi. 

Bitkisel özütlerin 1 ml alındı ve 2 ml ABTS solusyonu ile karıştırıldı. Tüpler ağızları 

kapalı bir biçimde oda sıcaklığında 30 dakika bekletildikten sonra örneklerin 

absorbansları 734 nm‟de okundu (Re ve ark., 1999). Bitkisel özütlerin ABTS katyon 

radikalini süpürme yüzdesi aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplandı:  

İnhibisyon (%) = [(Akontrol–Aörnek)/Akontrol] x 100 

Burada; Akontrol kontrolün absorbansı ve Aörnek örneğin absorbansını ifade 

etmektedir. Aynı işlemler troloks içinde yapıldı ve bitkisel özütlerin ABTS katyon 

radikalini süpürme aktiviteleri troloks eş değer olarak verildi (mgTEs/g). 
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3.3.3. Ġndirgeme Gücünün Belirlenmesine Yönelik Testler 

 

3.3.3.1. FRAP testi 

 FRAP testinin uygulanmasında öncelikle FRAP reaktifi hazırlandı. FRAP 

reaktifi, 0.3 M, pH 3.6 asetat tamponu, 10 mM TPTZ ve 20 mM FeCl3‟ün 10:1:1 

oranında karıştırılması ile hazırlandı. Bitkisel özütlerin 0.1 ml‟si hazırlanan FRAP 

reaktifinin 2 ml‟si ile karıştırıldı ve oda sıcaklığında 30 dakika inkübasyona bırakıldı. 

Karışımların absorbansları 593 nm‟de okundu. Testin sonuçları troloks eşdeğer olarak 

değerlendirildi (mgTE/g) (Benzie ve Strain 1996).  

 

3.3.3.2. CUPRAC testi 

Bu test için öncelikle aşağıda belirtilen çözeltiler hazırlandı. 

10 mM Cu(II) klorür çözeltisi;. CuCl2.2H2O‟den 0.4262 g tartılarak su ile 250 

ml‟ye tamamlanarak hazırlandı.  

Amonyum asetat tamponu; 1 M (pH=7). NH4Ac‟dan 19.27 g tartılarak su ile 

250 ml‟ye tamamlanarak hazırlandı.  

Neokuproin çözeltisi: 7.5 mM, Neokuproin (2,9 dimethyl 1-10 

phenantroline)‟den 0.039 g tartılarak %96‟lık etil alkolle 25 ml‟ye tamamlanarak 

hazırlandı.  

Metotta bitkisel özütlerden 0.5 ml alındı ve her bir deney tüpüne 1 ml 

CuCl2.2H2O, 1 ml amonyum asetat ile 1 ml neokuproin çözeltileri eklendi. Tüpler 

ağızları kapalı bir biçimde oda sıcaklığında karanlıkta 30 dakika bekletildi. Bu süre 

sonunda absorbansları 450 nm‟de okundu. Testin sonuçları troloks eşdeğer (mgTE/g) 

olarak yorumlandı. (Apak ve ark., 2006). 

3.3.4. Toplam antioksidan kapasitenin belirlenmesi 

3.3.4.1. Fosfomolibdat Testi 

Metotta kullanılacak reaktif çözeltisi aşağıdaki gibi hazırlandı: 

0.6 M H2SO4 çözeltisi: 0.83175 ml H2SO4 alınır ve 24.18825 ml saf su üzerine 

sızdırılarak ilave edildi. 
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28 mM Na2HPO4.12H2O çözeltisi: 0.025 gr Na2HPO4.12H2O tartılıp hacmi saf 

su ile 25 ml‟ye tamamlandı. 

4 mM Amonyum molibdat çözeltisi: 0.123585 gr amonyum molibdat tartılıp 

hacmi saf su ile 25 ml‟ye tamamlandı. 

Bu şekilde hazırlanan çözeltiler bir mezürde karıştırılarak reaktif çözeltisi 

hazırlandı. 1 mg/ml konsantrasyonunda bitkisel çözeltilerden 0.3 ml bir tüpe alındı ve 

bunun üzerine reaktif çözeltisinden 3 ml eklendi. Tüpler kuvvetlice karıştırılıp 95 °C‟de 

90 dakika inkübe edildi. İnkübasyon sonunda çözeltilerin absorbansı 695 nm‟de 

okundu. Aynı işlemler standart antioksidan olarak kullanılan troloks için de yapıldı. 

Antioksidan aktivite troloks eşdeğeri (mgTE/g) olarak hesaplandı (Prieto ve ark., 1999).  

3.3.4.2. β-karoten/Linoleik asit test sistemi 

Metotta öncelikle emülsiyon çözeltisi hazırlandı. Bunun için 0.5 mg β-karoten 

1ml kloroformda çözüldü. Bu karışıma 25 µl linoleik asit ve 200 mg Tween 40 eklendi. 

Karışım iyice karıştırıldı. Kloroform rotary evaporatörde 40 °C‟de iyice uçuruldu. 

Kalan kısım üzerine 200 ml saf su eklendi. Böylece emülsiyon çözeltisi hazırlanmış 

oldu. 

1 mg/ml konsantrasyonundaki bitkisel droglar ve standart maddelerden 500 µl 

alındı ve bunların üzerine 1.5 ml emülsiyon çözeltisinden ilave edildi. Emülsiyon 

çözeltisi eklenir eklenmez absorbansları 490 nm‟de okundu. Daha sonra tüpler 50 °C‟de 

120 dakika inkübe edildi.  Ayrıca bitkisel materyalin yerine 500 µl metanol eklenip 

bunun üzerine de 1.5 ml emülsiyon çözeltisi ilave edilerek kontrol çözeltisi hazırlandı. 

Kontrol çözeltisinin absorbansı da emülsiyon çözeltisi eklenir eklenmez okundu ve aynı 

şekilde 50 °C‟de 120 dakika inkübe edildi. Aynı işlemler standart antioksidanlar olan 

BHA, BHT ve troloks içinde yapıldı (Sarıkurkcu ve ark., 2012). 

120 dakika sonunda renk açılım oranı hesaplandı. 

                                                R= ln(A/B)/t 

 A: Başlangıç absorbansı 

 B: 120 dakika sonundaki absorbansı 

  t: 120 dakika 
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Bu eşitlikten inhibisyon değeri yani antioksidan aktivite hesaplandı. 

İnhibisyon değeri= ((Rkontrol-Rörnek)/ Rkontrol)x100 

3.3.5. Metal ġelatlama Aktivitesi 

Örneklerin Fe
2+

 iyonlarını şelatlama kapasiteleri Dinis et al.  (1994) yöntemine 

göre belirlendi.  İçerisinde 2 ml bitkisel özüt (1 mg/ml) bulunan deney tüplerine 2 mM 

0.05 ml FeCl2 çözeltisi ilave edildi. Tepkime 0.2 ml 5 mM ferrozin ilavesiyle başlatıldı. 

Tüpler karıştırıldıktan sonra oda sıcaklığında 10 dakika inkübasyona bırakıldı ve daha 

sonra 562 nm‟de absorbans ölçümü yapıldı. Aynı işlemler şelatlayıcı ajan olan EDTA 

içinde yapıldı. Ferrozin-Fe
2+

 oluşum inhibisyonu (%) aşağıdaki eşitlik kullanılarak 

hesaplandı ve deney sonuçları EDTA eş değer olarak değerlendirildi (mg EDTA/g). 

Metal şelatlama kapasitesi (%) = [(Akontrol–Aörnek)/Akontrol] x 100 
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4. ARAġTIRMA SONUÇLARI VE TARTIġMA 

 

4.1.Toplam Antioksidan Komponentler 

Yapılan çalışmalar, aynı bitkinin farklı kısımlarının farklı bileşikleri veya tek bir 

bileşiği farklı miktarda içerebileceğini göstermiştir. Dolayısıyla bu durumla ilişkili 

olarak bitki kısımlarının gösterdikleri biyolojik aktivitelerde farklılık göstermektedir.  

Bu duruma benzer olarak çalışmamızda kullanılan Asphodeline taksonlarının toplam 

antioksidan komponentleri, bitki kısımlarına ve kullanılan çözücüye bağlı olarak 

değişiklik göstermiştir. 

 

4.1.1. Toplam Fenolik Ġçerik 

 

Asphodeline anatolica özütleri fenolik içerik bakımından incelendiğinde fenolik 

içeriğin 28.11 ile 67.01 mgGAE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.1). Bu 

özütler içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Tohum Aseton 

(67.01 mgGAE/g)>Gövde Aseton (56.53 mgGAE/g)>Kök Aseton (55.81 mgGAE/g). 

En düşük fenolik miktarı ise yaprağa ait su özütünde gözlenmiştir (28.11 mgGAE/g) 

(Şekil 4.1.). 

 

A. baytopae özütleri fenolik içerik bakımından incelendiğinde fenolik içeriğin 

17.98 ile 73.57 mgGAE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.2). Bu özütler 

içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Gövde Aseton (73.57 

mgGAE/g) >Gövde Metanol (68.38 mgGAE/g)>Gövde Su (52.32 mgGAE/g). Bu 

sonuçlara göre A. baytopae kısımları arasında en zengin fenolik içerik gövdeye ait 

özütlerde tespit edilmiştir. En düşük fenolik miktarı ise köke ait su özütünde 

gözlenmiştir (17.98 mgGAE/g) (Şekil 4.2.). 

 

A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütleri fenolik içerik 

bakımından incelendiğinde fenolik içeriğin 16.05 ile 58.47 mgGAE/g arasında değiştiği 

gözlenmiştir (Tablo 4.3). Bu özütler içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar şu 

şekilde sıralanabilir: Kök Aseton (58.47 mgGAE/g) >Yaprak Aseton (52.77 

mgGAE/g)>Tohum Su (38.62 mgGAE/g). Bu sonuçlara göre, A. brevicaulis subsp. 

brevicaulis var. brevicaulis özütleri arasında fenolik içeriğin çalışılan kısım ve 
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kullanılan çözücüye bağlı olarak büyük değişiklik gösterdiği söylenebilir. En düşük 

fenolik miktarı ise köke ait su özütünde gözlenmiştir (16.05 mgGAE/g) (Şekil 4.3.). 

A. cilicica özütleri fenolik içerik bakımından incelendiğinde fenolik içeriğin 

20.92 ile 56.52 mgGAE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.4). Bu özütler 

içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Kök Aseton (56.52 

mgGAE/g) >Kök Metanol (52.96 mgGAE/g)>Tohum Aseton (44.04 mgGAE/g). Bu 

sonuçlara göre A. cilicica kısımları arasında en zengin fenolik içerik köke ait özütlerde 

tespit edilmiştir. En düşük fenolik miktarı ise yaprağa ait metanol özütünde gözlenmiştir 

(20.92 mgGAE/g) (Şekil 4.4). 

               Tablo 4.1.  Asphodeline anatolica özütlerinin toplam fenolik içerikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1. A. anatolica özütlerinin toplam fenolik içeriklerinin karşılaştırılması 

Çözücü Kısım Toplam Fenolik içerik 

(mg GAEs/g özüt) 

ASETON 

gövde 56.53±1.60
*
 

kök 55.81±1.31 

tohum 67.01±0.85 

yaprak 39.47±1.89 

METANOL 

gövde 40.16±2.24 

kök 44.98±1.59 

tohum 36.45±2.89 

yaprak 45.07±2.04 

SU 

gövde 33.42±1.46 

kök 30.24±1.38 

tohum 34.12±1.61 

yaprak 28.11±1.15 
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Tablo 4.2.  Asphodeline baytopae özütlerinin fenolik içerikleri 

Çözücü Kısım 

Toplam Fenolik 

içerik (mg GAEs/g 

özüt) 

ASETON 

gövde 73.57±3.81
*
 

kök 46.48±2.55 

tohum 31.74±1.93 

yaprak 48.20±1.23 

METANOL 

gövde 68.38±3.40 

kök 22.55±1.48 

tohum 25.43±1.69 

yaprak 32.58±1.29 

SU 

gövde 52.32±1.97 

kök 17.98±1.37 

tohum 40.55±1.29 

yaprak 37.65±1.28 

 

 

 

Şekil 4.2.  Asphodeline baytopae özütlerinin fenolik içeriklerinin 

karşılaştırılması 
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   Tablo 4.3. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütlerinin 

fenolik içerikleri 

Çözücü Kısım 

Toplam Fenolik 

içerik (mg GAEs/g 

özüt) 

ASETON 

gövde 29.55±2.25 

kök 58.47±2.23 

tohum 26.07±1.30 

yaprak 52.77±2.60 

METANOL 

gövde 26.07±2.30 

kök 23.45±1.74 

tohum 24.30±1.91 

yaprak 20.58±2.01 

SU 

gövde 17.62±2.08 

kök 16.05±2.13 

tohum 38.62±2.28 

yaprak 20.27±1.83 

 

 

 

 

       Şekil 4.3.  Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütlerinin 

fenolik içeriklerinin karşılaştırılması 
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Tablo 4.4.  Asphodeline cilica özütlerinin fenolik içerikleri 

Çözücü Kısım 

Toplam Fenolik 

içerik (mg GAEs/g 

özüt) 

ASETON 

gövde 40.58±1.14 

kök 56.52±2.24 

tohum 44.04±2.19 

yaprak 28.48±1.58 

METANOL 

gövde 28.14±1.99 

kök 52.96±1.90 

tohum 26.44±1.57 

yaprak 20.92±1.54 

SU 

gövde 24.96±1.77 

kök 30.98±2.06 

tohum 27.02±2.01 

yaprak 23.06±1.33 

 

 

 

Şekil 4.4.  Asphodeline cilica özütlerinin fenolik içeriklerinin araştırılması 
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4.1.2. Toplam Flavonoid Ġçeriği 

 

 

Asphodeline anatolica özütleri flavonoid içerik bakımından incelendiğinde 

flavonoid içeriğinin 6.13 ile 58.13 mgRE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.5). 

Bu özütler içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Yaprak 

Aseton (58.13 mgRE/g)>Yaprak Metanol (47.92 mgRE/g)>Gövde Aseton (55.81 

mgRE/g). En düşük flavonoid miktarı ise köke ait su özütünde gözlenmiştir (6.13 

mgRE/g) (Şekil 4.1). 

 

A. baytopae özütleri flavonoid içerik bakımından incelendiğinde flavonoid 

içeriğinin 8.97 ile 75.04 mg RE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.6). Bu özütler 

içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Gövde Aseton (75.04 

mgRE/g) >Gövde Metanol (74.23 mgRE/g)>Yaprak Aseton (67.19 mgRE/g). Bu 

sonuçlara göre A. baytopae kısımları arasında en zengin flavonoid içerik gövde ve 

yaprağa ait özütlerde tespit edilmiştir. Fenolik içeriğe benzer şekilde, en düşük 

flavonoid miktarı ise köke ait su özütünde gözlenmiştir (8.97 mgRE/g) (Şekil 4.6). 

 

A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütleri flavonoid içerik 

bakımından incelendiğinde flavonoid içeriğinin 3.08 ile 64.09 mgRE/g arasında 

değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.7). Bu özütler içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar 

şu şekilde sıralanabilir: Yaprak Aseton (64.09 mgRE/g) >Kök Aseton (58.35 

mgRE/g)>Yaprak Metanol (28.90 mgRE/g). A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. 

brevicaulis özütleri arasında, en az flavonoid içeriğine sahip özütlerin gövdeye ait 

olduğu söylenebilir. İlginç bir şeklide tohuma ait su özütü metanol özütüne kıyasla daha 

fazla flavonoid içermektedir. En düşük flavonoid miktarı ise gövdeye ait su özütünde 

gözlenmiştir (3.08 mgRE/g) (Şekil 4.7). 

 

A. cilicica özütleri flavonoid içerik bakımından incelendiğinde flavonoid 

içeriğinin 7.87 ile 66.56 mgRE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.8). Bu özütler 

içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Yaprak Aseton (66.56 

mgRE/g) >Gövde Aseton (32.71 mgRE/g)>Tohum Aseton (28.15 mgRE/g). Bu 

sonuçlara göre A. cilicica özütleri arasında en zengin flavonoid içerik aseton için 



 

 

66 

kaydedilmiştir. En düşük flavanoid miktarı ise gövdeye ait su özütünde gözlenmiştir 

(7.87 mgRE/g) (Şekil 4.8). 

 

 Fenolik içeriğe benzer şekilde çalışılan Asphodeline taksonlarına ait 

özütlerin flavonoid içerikleri de en yüksek olarak aseton özütlerinde belirlendi. 

Özellikle su özütlerinde flavonoid içeriğin oldukça düşük seviyelerde olduğu tespit 

edildi. Sonuçlara göre, A. baytopae özütleri flavanoid içerik bakımından en zengin 

olarak nitelendirilebilir. 

Tablo 4.5.  Asphodeline anatolica özütlerinin flavonoid içerikleri 

Çözücü Kısım 

Toplam Flavonoid 

içeriği (mgRE/g 

özüt) 

ASETON 

gövde 30.64±0.78 

kök 15.87±0.10 

tohum 25.15±0.58 

yaprak 58.13±2.82 

METANOL 

gövde 16.94±0.36 

kök 15.41±0.19 

tohum 11.72±0.18 

yaprak 47.92±1.80 

SU 

gövde 8.53±0.50 

kök 6.13±0.26 

tohum 8.43±0.25 

yaprak 7.94±0.34 

 

 

Şekil 4.5.  Asphodeline anatolica özütlerinin flavonoid içeriklerinin 

karşılaştırılması 
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    Tablo 4.6.  Asphodeline baytopae özütlerinin flavonoid içerikleri 

Çözücü Kısım 

Toplam Flavonoid 

içeriği (mgRE/g 

özüt) 

ASETON 

gövde 75.04±1.85 

kök 58.44±0.80 

tohum 64.23±1.42 

yaprak 67.19±2.89 

METANOL 

gövde 74.23±0.44 

kök 17.30±0.71 

tohum 46.42±2.32 

yaprak 60.39±1.63 

SU 

gövde 30.20±0.60 

kök 8.97±0.48 

tohum 22.24±0.88 

yaprak 57.26±0.78 

 

 

 

Şekil 4.6.  Asphodeline baytopae özütlerinin flavonoid içeriklerinin 

karşılaştırılması 
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   Tablo 4.7.  Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin flavonoid içerikleri 

Çözücü Kısım 

Toplam Flavonoid 

içeriği (mgRE/g 

özüt) 

ASETON 

gövde 27.28±0.68 

kök 58.35±1.04 

tohum 26.96±0.11 

yaprak 64.09±1.77 

METANOL 

gövde 14.69±0.27 

kök 15.49±0.22 

tohum 17.96±0.16 

yaprak 28.90±0.52 

SU 

gövde 3.08±0.30 

kök 5.70±0.51 

tohum 26.58±0.42 

yaprak 5.59±0.26 

 

 

Şekil 4.7.  Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütlerinin 

flavonoid içeriklerinin karşılaştırılması 
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Tablo 4.8.  Asphodeline cilicica özütlerinin flavonoid içerikleri 

Çözücü Kısım 

Toplam Flavonoid 

içeriği (mgRE/g 

özüt) 

ASETON 

gövde 32.71±0.98 

kök 20.88±0.22 

tohum 28.15±0.75 

yaprak 66.56±1.59 

METANOL 

gövde 15.61±0.45 

kök 19.61±0.40 

tohum 15.59±0.25 

yaprak 19.18±0.28 

SU 

gövde 7.87±0.32 

kök 10.68±0.18 

tohum 26.47±0.22 

yaprak 12.86±0.19 

 

 

 

 

Şekil 4.8.  Asphodeline cilicica özütlerinin flavonoid içeriklerinin 

karşılaştırılması 
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4.1.3. Toplam Flavanol Ġçeriği 

 

Asphodeline anatolica özütleri flavanol içeriği bakımından incelendiğinde 

flavanol içeriğinin 0.28 ile 1.51 mgKE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.9). Bu 

özütler içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Tohum Aseton 

(1.51 mgKE/g)>Yaprak Aseton (1.20 mgKE/g)>Kök Aseton (1.02 mgKE/g). Bu 

sonuçlara göre açık bir şekilde A. anatolica aseton özütleri flavanol açısından oldukça 

zengindir. En düşük flavanol miktarı ise tohuma ait metanol özütünde gözlenmiştir 

(0.28 mgKE/g) (Şekil 4.9).  

 

A. baytopae özütleri flavanol içeriği bakımından incelendiğinde flavanol 

içeriğinin 0.23 ile 0.73 mgKE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.10). Bu özütler 

içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Yaprak Aseton (0.73 

mgKE/g) >Gövde Aseton (0.66 mgKE/g)>Tohum Aseton (0.51 mgKE/g). A. 

anatolica‟nın sonuçlarına benzer şekilde A. baytopae‟nin flavanol bakımından en 

zengin özütleri aseton özütleri olarak tespit edilmiştir. A. baytopae özütleri içerisinde, 

en düşük flavanol miktarı ise kök ve yaprağa ait metanol özütlerinde gözlenmiştir (Şekil 

4.10). 

 

A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütleri flavanol içeriği 

bakımından incelendiğinde flavanol içeriğinin 0.24 ile 1.33 mgKE/g arasında değiştiği 

gözlenmiştir (Tablo 4.11). Bu özütler içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar şu 

şekilde sıralanabilir: Yaprak Aseton (1.33 mgKE/g) >Gövde Aseton (0.48 

mgKE/g)>Kök Aseton (0.44 mgKE/g). A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütleri arasında, en az flavanol içeriğine sahip özütlerin tohuma ait olduğu söylenebilir. 

En düşük flavanol miktarı ise tohuma ait metanol ve su özütünde gözlenmiştir (0.24 

mgKE/g) (Şekil 4.11). 

 

A. cilicica özütleri flavanol içeriği bakımından incelendiğinde flavanol içeriğinin 

0.25 ile 0.57 mgKE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.12). Bu özütler içerisinde 

en yüksek içeriğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Tohum su (0.57 mgKE/g) 

>Yaprak Aseton (0.52 mgKE/g)>Tohum Aseton (0.46 mgKE/g). A. cilicia su özütleri 

çalışılan diğer Asphodeline taksonlarına göre flavanol açısından oldukça zengin 
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konumdadır. En düşük flavanol ise tohuma ait metanol özütünde gözlenmiştir (0.25 

mgKE/g) (Şekil 4.12).  

Sonuçlara göre çalışılan Asphodeline taksonlarının flavanol içeriğinin oldukça 

düşük olduğu görülmektedir. A. cilica özütleri dışında diğer türlerde aseton özütlerinin 

flavanol içeriğinin metanol ve suya kıyasla bir derece daha yüksek olduğu belirtilebilir.  

  

Tablo 4.9. Asphodeline anatolica özütlerinin flavanol içerikleri 

Çözücü Kısım 

Toplam Flavanol 

içeriği (mgKE/g 

özüt) 

ASETON 

gövde 0.70±0.03 

kök 1.02±0.01 

tohum 1.51±0.04 

yaprak 1.20±0.01 

METANOL 

gövde 0.53±0.01 

kök 0.40±0.03 

tohum 0.28±0.02 

yaprak 0.54±0.04 

SU 

gövde 0.50±0.01 

kök 0.29±0.01 

tohum 0.47±0.03 

yaprak 0.47±0.02 

 

 

 

Şekil. 4.9. Asphodeline anatolica özütlerinin flavanol içeriklerinin 

karşılaştırılması 
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Tablo 4.10. Asphodeline baytopae özütlerinin flavanol içerikleri 

Çözücü Kısım 

Toplam Flavanol 

içeriği (mgKE/g 

özüt) 

ASETON 

gövde 0.66±0.01 

kök 0.51±0.02 

tohum 0.51±0.01 

yaprak 0.73±0.01 

METANOL 

gövde 0.39±0.01 

kök 0.23±0.03 

tohum 0.27±0.02 

yaprak 0.23±0.01 

SU 

gövde 0.43±0.01 

kök 0.39±0.03 

tohum 0.54±0.01 

yaprak 0.35±0.03 

 

 

Tablo 4.10. Asphodeline baytopae özütlerinin flavanol içeriklerinin 

karşılaştırılması 
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Tablo 4.11. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin flavanol içerikleri 

Çözücü Kısım 

Toplam Flavanol 

içeriği (mgKE/g 

özüt) 

ASETON 

gövde 0.48±0.02 

kök 0.44±0.06 

tohum 0.38±0.01 

yaprak 1.33±0.04 

METANOL 

gövde 0.37±0.02 

kök 0.32±0.01 

tohum 0.24±0.01 

yaprak 0.44±0.01 

SU 

gövde 0.32±0.02 

kök 0.24±0.02 

tohum 0.54±0.01 

yaprak 0.31±0.02 

 

 

 

Şekil 4.11. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin flavanol içeriklerinin karşılaştırılması 
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        Tablo 4.12. Asphodeline cilicica özütlerinin flavanol içerikleri 

Çözücü Kısım 

Toplam Flavanol 

içeriği (mgKE/g 

özüt) 

ASETON 

gövde 0.45±0.05 

kök 0.43±0.03 

tohum 0.46±0.01 

yaprak 0.52±0.04 

METANOL 

gövde 0.37±0.01 

kök 0.43±0.05 

tohum 0.25±0.04 

yaprak 0.32±0.03 

SU 

gövde 0.39±0.03 

kök 0.45±0.02 

tohum 0.57±0.01 

yaprak 0.43±0.03 

 

 

 

Şekil 4.12. Asphodeline cilicica özütlerinin flavanol içeriklerinin 

karşılaştırılması 
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4.1.4. Toplam Kondense Tannin Ġçeriği 

 

Asphodeline anatolica özütleri kondense tannin içeriği bakımından 

incelendiğinde tannin içeriğinin 1.94 ile 4.39 mgKE/g arasında değiştiği gözlenmiştir 

(Tablo 4.13). Bu özütler içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar şu şekilde 

sıralanabilir: Tohum Metanol (4.39 mgKE/g)>Yaprak Metanol (4.36 mgKE/g)>Tohum 

Su (3.622 mgKE/g). A. anatolica metanol özütleri tannin içeriği açısından aseton ve su 

özütlerine kıyasla daha zengindir. En düşük tannin miktarı ise tohuma ait aseton 

özütünde gözlenmiştir (1.94 mgKE/g) (Şekil 4.13).  

 

A. baytopae özütleri kondense tannin içeriği bakımından incelendiğinde tannin 

içeriğinin 0.64 ile 12.22 mgKE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.14). Bu 

özütler içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Tohum Aseton 

(12.22 mgKE/g) >Yaprak Aseton (8.76 mgKE/g)>Gövde Aseton (7.65 mgKE/g). Bu 

sonuçlardan açıkça görüldüğü üzere A. baytopae‟nin tannin bakımından en zengin 

özütleri aseton özütleri olarak tespit edilmiştir. A. baytopae özütleri içerisinde, gövde ve 

yaprağa ait su özütlerinde kateşin eşdeğer kondense tannin gözlenmemiştir (Şekil 4.14). 

 

A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütleri kondense içeriği 

bakımından incelendiğinde tannin içeriğinin 11.42 ile 25.70 mgKE/g arasında değiştiği 

gözlenmiştir (Tablo 4.15). Bu özütler içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar şu 

şekilde sıralanabilir: Yaprak Aseton (25.70 mgKE/g) >Gövde Su (18.01 

mgKE/g)>Yaprak Metanol (17.57 mgKE/g). Bu sonuçlara göre, A. brevicaulis subsp. 

brevicaulis var. brevicaulis özütlerinde tannin içeriğinin oldukça yüksek olduğu 

söylenebilir. En düşük kondense miktarı ise kök ait aseton özütünde gözlenmiştir (11.42 

mgKE/g) (Şekil 4.15). 

 

A. cilicica özütleri kondense tannin içeriği bakımından incelendiğinde tannin 

içeriğinin 0.11 ile 10.00 mgKE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.16). Bu 

özütler içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Kök Aseton 

(10.00 mgKE/g) >Yaprak Aseton (7.02 mgKE/g)>Tohum Aseton (4.72 mgKE/g). A. 

cilicia aseton özütleri çalışılan metanol ve suya kıyasla tannin açısından oldukça zengin 

konumdadır. A. cilicica’nın kök ve yaprağına ait su özütlerinde kateşin eşdeğer 

kondense tannin gözlenmemiştir (Şekil 4.16). 
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Sonuçlara göre çalışılan Asphodeline taksonlarının kondense tannin içeriğinin 

genel olarak aseton özütlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Çalışılan taksona göre 

değişmekle birlikte asetonu, metanol ve suyun takip ettiği söylenebilir. Tüm taksonlar 

içerisinde tannin bakımından en zengini A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. 

brevicaulis‟dir. 

Tablo 4.13. Asphodeline anatolica özütlerinin kondense tannin içerikleri 

Çözücü Kısım 

Toplam Tannin 

içeriği (mgKE/g 

özüt) 

ASETON 

gövde 2.36±0.36 

kök 2.98±0.22 

tohum 1.94±0.42 

yaprak 2.62±0.13 

METANOL 

gövde 3.16±0.40 

kök 2.73±.0.80 

tohum 4.39±0.21 

yaprak 4.36±0.01 

SU 

gövde 2.00±1.20 

kök 2.89±1.25 

tohum 3.62±0.38 

yaprak 1.97±0.88 

 

 

Şekil 4.13. Asphodeline anatolica özütlerinin kondense tannin içeriklerinin 

karşılaştırılması 
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Tablo 4.14. Asphodeline baytopae özütlerinin kondense tannin içerikleri 

Çözücü Kısım 

Toplam Tannin 

içeriği (mgKE/g 

özüt) 

ASETON 

gövde 7.65±0.42 

kök 4.62±0.01 

tohum 12.22±0.36 

yaprak 8.76±0.18 

METANOL 

gövde 2.18±0.06 

kök 1.28±0.12 

tohum 7.31±0.18 

yaprak 0.73±0.18 

SU 

gövde - 

kök 0.64±0.06 

tohum 5.60±0.06 

yaprak - 

 

 

 

Tablo 4.14. Asphodeline baytopae özütlerinin kondense tannin içeriklerinin 

karşılaştırılması 
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Tablo 4.15. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin kondense tannin içerikleri 

Çözücü Kısım 

Toplam Tannin 

içeriği (mgKE/g 

özüt) 

ASETON 

gövde 13.89±0.10 

kök 11.42±0.33 

tohum 11.59±0.03 

yaprak 25.70±0.59 

METANOL 

gövde 14.35±0.16 

kök 17.41±0.39 

tohum 13.20±0.10 

yaprak 17.57±0.42 

SU 

gövde 18.01±0.07 

kök 15.86±0.75 

tohum 15.11±0.33 

yaprak 16.10±0.62 

 

 

 

Şekil 4.15. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin kondense tannin içeriklerinin karşılaştırılması 
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Tablo 4.16. Asphodeline cilicica özütlerinin kondense tannin içerikleri 

Çözücü Kısım 

Toplam Tannin 

içeriği (mgKE/g 

özüt) 

ASETON 

gövde 4.61±0.13 

kök 10.00±0.13 

tohum 4,72±0.29 

yaprak 7,02±0.36 

METANOL 

gövde 0,62±0.16 

kök 5,76±0.20 

tohum 4,74±0.13 

yaprak 0,58±0.10 

SU 

gövde 0,11±0.07 

kök - 

tohum 2,23±0.03 

yaprak - 

 

 

 

Tablo 4.16. Asphodeline cilicica özütlerinin kondense tannin içeriklerinin 

karşılaştırılması 
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4.1.5. Toplam Saponin Ġçeriği 

 

Asphodeline anatolica özütleri saponin içeriği bakımından incelendiğinde 

saponin içeriğinin 84.53 ile 475.19 mgQE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 

4.17). Bu özütler içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: 

Gövde Aseton (475.19 mgQE/g)>Yaprak Aseton (402.98 mgQE/g)>Gövde Aseton 

(368.57 mgQE/g). Bu sonuçlara göre A. anatolica aseton özütlerinin saponin içeriği 

metanol ve su özütlerine kıyasla daha zengindir. En düşük saponin miktarı ise yaprağa 

ait aseton özütünde gözlenmiştir (84.53 mgQE/g) (Şekil 4.17).  

 

A. baytopae özütleri saponin içeriği bakımından incelendiğinde saponin 

içeriğinin 37.02 ile 338.41 mgQE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.18). Bu 

özütler içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Gövde Aseton 

(338.41 mgQE/g) >Yaprak Aseton (267.71 mgQE/g)>Gövde Metanol (181.43 

mgQE/g). Sonuçlara göre A. baytopae gövdesine ait özütler saponin bakımından en 

zengin özütler olarak tespit edilmiştir. A. baytopae özütleri içerisinde, saponin içeriği en 

az olan özüt ise tohuma ait su özütüdür (37.02 mgQE/g) (Şekil 4.18). 

 

A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütleri saponin içeriği 

bakımından incelendiğinde saponin içeriğinin 202.40 ile 745.60 mgQE/g arasında 

değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.19). Bu özütler içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar 

şu şekilde sıralanabilir: Yaprak Aseton (745.60 mgQE/g) >Tohum Su (314.67 

mgQE/g)>Gövde Aseton (304.80 mgQE/g). Sonuçlar incelendiğinde A. brevicaulis 

subsp. brevicaulis var. brevicaulis su ve metanol özütlerinin saponin içeriklerinin 

birbirine yakın olduğu söylenebilir. En düşük saponin miktarı ise gövdeye ait metanol 

özütünde gözlenmiştir (202.40 mgQE/g) (Şekil 4.19). 

 

A. cilicica özütleri saponin içeriği bakımından incelendiğinde saponin içeriğinin 

89.53 ile 491.13 mgQE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.20). Bu özütler 

içerisinde en yüksek içeriğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Kök Aseton (491.13 

mgQE/g) >Kök Metanol (341.01 mgQE/g)>Yaprak Aseton (332.37 mgQE/g). A. cilicia 

aseton özütleri metanol ve suya kıyasla saponin açısından oldukça zengin konumdadır. 

En düşük saponin içeriği ise tohuma ait su özütünde gözlenmiştir (89.53 mgQE/g) 

(Şekil 4.20). 
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Sonuçlara göre çalışılan Asphodeline taksonlarının saponin içeriğinin bariz bir 

şekilde aseton özütlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Özellikler A. brevicaulis subsp. 

brevicaulis var. brevicaulis yapraklarına ait aseton özütü tüm çalışılan özütler arasında 

saponin içeriği en fazla olan özüttür. Çalışılan taksona göre değişmekle birlikte asetonu, 

metanol ve suyun takip ettiği söylenebilir. 

 

Tablo 4.17. Asphodeline anatolica özütlerinin saponin içerikleri 

Çözücü Kısım 
Toplam Saponin 

içeriği (mgQE/g) 

ASETON 

gövde 368.57±17.26 

kök 475.19±4.56 

tohum 229.94±8.44 

yaprak 402.98±7.02 

METANOL 

gövde 189.41±6.77 

kök 270.31±8.94 

tohum 127.05±9.19 

yaprak 260.88±7.43 

SU 

gövde 127.05±18.60 

kök 130.85±3.19 

tohum 127.87±9.75 

yaprak 84.53±4.87 

 

 

Tablo 4.17. Asphodeline anatolica özütlerinin saponin içeriklerinin 

karşılaştırılması 
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Tablo 4.18. Asphodeline baytopae özütlerinin saponin içerikleri 

Çözücü Kısım 
Toplam Saponin 

içeriği (mgQE/g) 

ASETON 

gövde 338.41±18.56 

kök 168.97±13.53 

tohum 126.64±5.55 

yaprak 267.71±4.08 

METANOL 

gövde 181.43±6.69 

kök 98.73±1.31 

tohum 88.00±0.49 

yaprak 57.09±5.71 

SU 

gövde 124.88±4.43 

kök 128.26±5.22 

tohum 37.02±1.14 

yaprak 47.06±3.59 

 

 

 

Şekil 4.18. Asphodeline baytopae özütlerinin saponin içeriklerinin 

karşılaştırılması 
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Tablo 4.19. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin saponin içerikleri 

Çözücü Kısım 
Toplam Saponin 

içeriği (mgQE/g) 

ASETON 

gövde 304.80±4.90 

kök 300.27±13.58 

tohum 304.53±1.51 

yaprak 745.60±19.61 

METANOL 

gövde 202.40±0.38 

kök 216.27±1.89 

tohum 298.13±3.02 

yaprak 288.18±14.65 

SU 

gövde 286.40±3.50 

kök 279.20±1.13 

tohum 314.67±3.77 

yaprak 269.60±10.93 

 

 

 

Şekil 4.19. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin saponin içeriklerinin karşılaştırılması 
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Tablo 4.20. Asphodeline cilicica özütlerinin saponin içerikleri 

Çözücü Kısım 
Toplam Saponin 

içeriği (mgQE/g) 

ASETON 

gövde 274.82±4.75 

kök 491.13±16.28 

tohum 223.50±8.14 

yaprak 332.37±0.68 

METANOL 

gövde 147.72±9.50 

kök 341.01±6.11 

tohum 121.34±10.17 

yaprak 110.79±6.11 

SU 

gövde 119.58±7.20 

kök 158.27±5.99 

tohum 89.53±0.55 

yaprak 97.84±8.14 

 

 

 

Tablo 4.20. Asphodeline cilicica özütlerinin saponin içeriklerinin 

karşılaştırılması 
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 Literatür taraması yapıldığında Asphodeline taksonlarının antioksidan 

komponentleri üzerine yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışılan tüm 

Asphodeline özütleri değerlendirildiğinde miktarı taksona ve kısma bağlı olarak 

değişiklik göstermesine rağmen antioksidan komponentler bakımından en zengin 

özütler aseton özütleridir. Çözücü etkisinin araştırıldığı birçok çalışmada da benzer 

şekilde aseton özütlerinin metanol ve suya kıyasla antioksidan bileşikler bakımdan 

zengin olduğu ortaya konulmuştur. Örneğin Wang ve ark. (2013)‟nın Malus baccata 

„nın biyolojik aktiviteleri ve fitokimyasal özellikleri üzerine yaptıkları bir çalışmada 

etanol, aseton, etil asetat ile su özütleri arasında en yüksek fenolik içerik aseton 

özütünde kaydedilmiştir. Benzer şekilde Fromm ve ark. (2013)‟nın yaptıkları bir 

çalışmada sulu aseton özütünde toplam fenolik madde miktarını sulu metanol ve etanole 

kıyasla daha yüksek olarak gözlemişlerdir. Bununla birlikte Amaranthus hybdridus‟un 

farklı kısımlarından farklı çözücüler kullanılarak elde edilen özütlerin fenolik içeriğin 

tohum ve kökte aseton özütünde, çiçek ve yaprakta ise metanol özütünde daha yüksek 

seviyelerde bulunduğu belirlenmiştir (Kraujalis ve ark., 2013).  Fenolik içeriğin yanı 

sıra diğer antioksidan komponentlerin miktarıda kullanılan çözücüyle oldukça yakın 

ilişkili olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Örneğin solvent kullanımının 

kimyasal komposizyon üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada aseton, metanol, 

hekzan, etanol ile su özütlerinin flavonoid miktarlarının çözücüye göre büyük farklılık 

gösterdiği rapor edilmiştir. Yine bu çalışmada en düşük flavonoid içerik su ve metanol 

özütleri için rapor edilmiştir (Meneses ve ark., 2013). Çalışmamızda da benzer şekilde 

Asphodeline özütlerinin flavonoid içerikleri su ve metanolde daha düşük seviyelerde 

belirlenmiştir. Nar fraksiyonları üzerine yapılan bir çalışmada da petrol eteri, toluen, etil 

asetat, aseton ve suyu içeren farklı solventler kullanılmış ve flavonoid varlığı en çok 

aseton özütünde tespit edilmiştir (Kaneri ve Chand, 2013). Cynodon dactylon‟nun 

biyolojik aktiviteleri üzerine yapılan bir çalışmada tannin içeriğinin diklormetan ve 

aseton özütlerinde en yüksek, su ile metanol özütlerinde ise en düşük seviyede olduğu 

rapor edilmiştir (Khlifi ve ark., 2013).  Bu durumu doğrular şekilde Makkar ve Becker 

(1993) tannin ekstraksiyonu için organik solventlerin kullanımının daha uygun 

olduğunu rapor etmişlerdir. Saponin içeriği üzerine yapılan çeşitli çalışmalarda içeriğin 

kullanılan çözücülerin polaritesine bağlı olarak değiştiği belirtilmiştir. Örneğin, Curtisia 

dentata‟nın antioksidan özelliklerinin araştırıldığı çalışmada bitkinin çeşitli kısımlarının 

kalitatif fitokimyasal içeriği farklı çözücüler kullanılarak ortaya konulmuş ve aseton 

özütünde saponin varlığı rapor edilmiştir. Odenigbo ve Otisi (2011) saponinler için 
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polar solvent sisteminin daha uygun olduğunu tespit etmişlerdir. Bu verilere rağmen 

birçok çalışmada ise farklı sonuçlar rapor edilmiştir. Örneğin, Vicia faba’nın 

antioksidan özellikleri üzerine yapılan bir çalışmada, etanol özütünde toplam 

antioksidan komponentlerin asetona kıyasla daha yüksek seviyelerdedir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, antioksidan kapasite, daha genel anlamda fitokimyasal 

çalışmalarda bitkiye uygun çözücünün seçimi en önemli aşamalardan birini teşkil 

etmektedir.  

 

4.2. Serbest Radikal Süpürme Aktivitesinin Belirlenmesi 

 

4.2.1. DPPH radikal süpürme aktivitesinin belirlenmesi 

Asphodeline özütlerinin DPPH radikali süpürme aktiviteleri troloks eşdeğer 

olarak hesaplandı (mgTE/g). A. anatolica özütlerinin DPPH radikali süpürme 

aktiviteleri değerlendirildiğinde, bu aktivitenin 14.74 ile 38.55 mgTE/g arasında 

değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.21). Bu özütler içerisinde en güçlü aktivite sergileyenler 

şu şekilde sıralanabilir: Tohum Aseton (38.55 mgTE/g)>Gövde Aseton (28.51 

mgTE/g)>Kök Metanol (28.27 mgTE/g). A. anatolica aseton özütlerinin DPPH radikali 

süpürme aktivitelerinin metanol ve su özütlerine kıyasla daha güçlü olduğu söylenebilir. 

A. anatolica özütleri arasında en düşük etkinlik ise yaprağa asit su özütünde 

gözlenmiştir (14.74 mgTE/g) (Şekil 4.21).  

 

A. baytopae özütlerinin DPPH radikali süpürme aktiviteleri değerlendirildiğinde, 

aktivitenin 4.40 ile 65.57 mgTE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.22). Bu 

özütler içerisinde en güçlü aktiviteye sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Gövde 

Metanol (65.57 mgTE/g) >Kök Aseton (62.89 mgTE/g)>Gövde Su (56.33 mgTE/g). 

Sonuçlar, A. baytopae kısımlarının DPPH radikali üzerine olan etkisinin kullanılan 

çözücüye bağlı olarak değiştiğini göstermektedir. A. baytopae özütleri içerisinde, en 

zayıf etkinlik ise köke ait su özütünde belirlenmiştir (4.40 mgTE/g) (Şekil 4.22). 

 

A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütlerinin DPPH radikali 

süpürme aktiviteleri değerlendirildiğinde aktivitenin 9.14 ile 55.91 mgTE/g arasında 

değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.23). Bu özütler içerisinde en güçlü süpürücü etkiye sahip 

olanlar şu şekilde sıralanabilir: Tohum su (55.92 mgTE/g) >Kök Aseton (40.65 

mgTE/g)>Yaprak Aseton (17.02 mgTE/g). Sonuçlar incelendiğinde A. brevicaulis 
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subsp. brevicaulis var. brevicaulis tohum ile yaprağının metanol özütleri ve gövde ile 

kökün su özütlerinin DPPH süpürücü etkilerinin birbirine oldukça yakın olduğu 

görülmektedir. Tüm A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütleri içerisinde 

en düşük etkinlik köke ait su özütünde tespit edilmiştir (9.14 mgTE/g) (Şekil 4.23). 

A. cilicica özütlerinin DPPH radikali süpürme aktiviteleri değerlendirildiğinde 

bu aktivitenin 14.84 ile 58.78 mgTE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.23). Bu 

özütler içerisinde en güçlü etkinliğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Kök Metanol 

(58.78 mgTE/g) >Kök Aseton (58.25 mgTE/g)>Kök Su (50.67 mgTE/g). Sonuçlar açık 

bir şekilde A. cilicia kısımları arasında DPPH radikali üzerine en güçlü etkinin köke ait 

olduğunu göstermektedir.  A. cilicia yaprağına ait metanol özütü ise DPPH üzerine en 

zayıf aktiviteyi sergilemiştir (14.84 mgTE/g) (Şekil 4.19). 

Sonuçlara göre çalışılan Asphodeline taksonlarının DPPH radikali üzerine etkin 

bir süpürücü etkiye sahip oldukları gözlenmiştir. Özellikle, A. baytopae gövdesine ait 

aseton özütü tüm çalışılan özütler arasında en güçlü süpürücü aktiviteyi sergilemiştir. 

Çalışılan taksona göre değişmekle birlikte genel olarak aseton ve metanol özütlerinin 

DPPH süpürücü aktiviteleri suya kıyasla daha yüksektir.  
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Tablo 4.21. Asphodeline anatolica özütlerinin DPPH radikali süpürme 

aktiviteleri 

Çözücü Kısım 
DPPH süpürücü 

aktivite (mgTE/g) 

ASETON 

gövde 28.51±0.54 

kök 24.28±0.56 

tohum 38.55±1.32 

yaprak 22.83±1.00 

METANOL 

gövde 24.09±1.07 

kök 28.27±0.86 

tohum 23.00±0.65 

yaprak 22.92±0.53 

SU 

gövde 20.30±0.40 

kök 20.59±0.37 

tohum 19.82±0.33 

yaprak 14.74±0.26 

 

 

Şekil 4.21. Asphodeline anatolica özütlerinin DPPH radikali süpürme 

aktivitelerinin karşılaştırılması 
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Tablo 4.22. Asphodeline baytopae özütlerinin DPPH radikali süpürme 

aktiviteleri 

Çözücü Kısım 
DPPH süpürücü 

aktivite (mgTE/g) 

ASETON 

gövde 55.04±7.01 

kök 62.89±4.87 

tohum 9.39±0.41 

yaprak 40.67±2.09 

METANOL 

gövde 65.57±4.35 

kök 16.00±0.53 

tohum 7.41±0.34 

yaprak 28.47±1.65 

SU 

gövde 56.33±3.15 

kök 4.40±0.17 

tohum 18.45±0.43 

yaprak 62.89±5.00 

 

 

Şekil 4.22. Asphodeline baytopae özütlerinin DPPH radikali süpürme 

aktivitelerinin karşılaştırılması 
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Tablo 4.23. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin DPPH radikali süpürme aktiviteleri 

Çözücü Kısım 
DPPH süpürücü 

aktivite (mgTE/g) 

ASETON 

gövde 15.18±1.57 

kök 40.65±1.56 

tohum 11.05±0.31 

yaprak 17.02±0.58 

METANOL 

gövde 16.35±0.37 

kök 15.74±0.59 

tohum 9.35±0.31 

yaprak 9.75±0.21 

SU 

gövde 9.82±0.49 

kök 9.14±0.32 

tohum 55.92±5.09 

yaprak 15.65±0.57 

 

 

Şekil.4.23. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin DPPH radikali süpürme aktivitelerinin karşılaştırılması 
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Tablo 4.24. Asphodeline cilicica özütlerinin DPPH radikali süpürme aktiviteleri 

Çözücü Kısım 
DPPH süpürücü 

aktivite (mgTE/g) 

ASETON 

gövde 39.08±0.45 

kök 58.25±1.62 

tohum 32.84±0.06 

yaprak 23.97±0.06 

METANOL 

gövde 30.17±0.16 

kök 58.78±1.01 

tohum 26.96±0.03 

yaprak 14.84±0.07 

SU 

gövde 30.11±0.28 

kök 50.67±0.07 

tohum 40.79±0.47 

yaprak 36.63±0.51 

 

 

 

Şekil.4.24. Asphodeline cilicica özütlerinin DPPH radikali süpürme 

aktivitelerinin karşılaştırılması 
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Şekil 4.25. Asphodeline anatolica özütlerinin fenolik içerikleri ile DPPH 

süpürme aktiviteleri arasındaki ilişki 
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Şekil 4.26. Asphodeline baytopae özütlerinin fenolik içerikleri ile DPPH 

süpürme aktiviteleri arasındaki ilişki 
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Şekil 4.27. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin fenolik içerikleri ile DPPH süpürme aktiviteleri arasındaki ilişki 
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Şekil 4.28. Asphodeline cilicica özütlerinin fenolik içerikleri ile DPPH süpürme 

aktiviteleri arasındaki ilişki 
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4.2.2. ABTS katyon radikal süpürme aktivitesinin belirlenmesi 

Asphodeline özütlerinin ABTS katyon radikali süpürme aktiviteleri troloks 

eşdeğer olarak hesaplandı (mgTE/g). A. anatolica özütlerinin ABTS radikali süpürme 

aktiviteleri değerlendirildiğinde, bu aktivitenin 52.55 ile 120.55 mgTE/g arasında 

değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.25). Bu özütler içerisinde en güçlü aktivite sergileyenler 

şu şekilde sıralanabilir: Kök Metanol (120.55 mgTE/g)>Kök Aseton (109.12 

mgTE/g)>Kök Metanol (107.74 mgTE/g). DPPH radikali süpürme aktivitisine benzer 

şekilde, A. anatolica aseton özütlerinin ABTS katyon radikali süpürme aktivitelerinin 

metanol ve su özütlerine kıyasla daha güçlü olduğu söylenebilir. A. anatolica özütleri 

arasında en düşük etkinlik ise köke ait su özütünde gözlenmiştir (52.55 mgTE/g) (Şekil 

4.29).  

 

A. baytopae özütlerinin ABTS katyon radikali süpürme aktiviteleri 

değerlendirildiğinde, aktivitenin 23.28 ile 150.51 mgTE/g arasında değiştiği 

gözlenmiştir (Tablo 4.26). Bu özütler içerisinde en güçlü aktiviteye sahip olanlar şu 

şekilde sıralanabilir: Gövde Metanol (150.51 mgTE/g)>Gövde Aseton (121.24 

mgTE/g)>Gövde Su (115.23 mgTE/g). Sonuçlar açıkça A. baytopae kısımları arasında 

gövdenin ABTS katyon radikali üzerine en etkin kısım olduğunu göstermektedir. DPPH 

radikal süpürme aktivitesinde olduğu gibi, A. baytopae özütleri içerisinde, en zayıf 

etkinlik ise köke ait su özütünde belirlenmiştir (23.28 mgTE/g) (Şekil 4.30). 

 

A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütlerinin ABTS katyon 

radikali süpürme aktiviteleri değerlendirildiğinde aktivitenin 21.02 ile 119.47 mgTE/g 

arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.27). Bu özütler içerisinde en güçlü süpürücü 

etkiye sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Kök Aseton (119.47 mgTE/g)>Tohum 

Su(98.57 mgTE/g)>Yaprak Aseton (50.88 mgTE/g). Sonuçlar incelendiğinde su özütleri 

dışında aseton ve metanol özütlerinde en güçlü aktivite kök için kaydedilmiştir. Tüm A. 

brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütleri içerisinde en düşük ABTS 

katyon radikali süpürücü etkinlik ise köke ait su özütünde tespit edilmiştir (21.02 

mgTE/g) (Şekil 4.31). 

A. cilicica özütlerinin ABTS katyon radikali süpürme aktiviteleri 

değerlendirildiğinde bu aktivitenin 40.99 ile 96.44 mgTE/g arasında değiştiği 

gözlenmiştir (Tablo 4.28). Bu özütler içerisinde en güçlü etkinliğe sahip olanlar şu 

şekilde sıralanabilir: Kök Metanol (96.44 mgTE/g) >Tohum Aseton (87.37 
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mgTE/g)>Kök Aseton (86.98 mgTE/g). Sonuçlar metanol özütleri dışında diğer 

özütlerde en etkin kısmın tohum olduğunu göstermektedir.  A. cilicia gövdesine ait 

metanol özütünün ise ABTS katyon radikalini süpürme aktivitesi en düşük olarak 

gözlenmiştir (40.99 mgTE/g) (Şekil 4.32). 

Sonuçlara göre çalışılan Asphodeline özütlerinin ABTS katyon radikali üzerine 

etkin bir süpürücü aktivitiye sahip oldukları gözlenmiştir. DPPH radikali için rapor 

edilen duruma benzer olarak, genel olarak çalışılan Asphodeline özütlerinden aseton 

özütleri ABTS katyon radikali üzerine en güçlü aktiviteyi göstermektedir. Çalışılan 

taksonlardan özellikle A. anatolica ve A. baytopae özütlerinin ABTS radikali üzerine 

daha etkili oldukları belirtilebilir. 

Tablo 4.25. Asphodeline anatolica özütlerinin ABTS radikali süpürme 

aktiviteleri 

Çözücü Kısım 
ABTS süpürücü 

aktivite (mgTE/g) 

ASETON 

gövde 104.78±1.64 

kök 109.12±1.45 

tohum 107.74±1.40 

yaprak 72.36±1.07 

METANOL 

gövde 83.79±3.17 

kök 120.55±2.41 

tohum 72.16±2.13 

yaprak 56.49±1.11 

SU 

gövde 69.60±5.33 

kök 52.55±1.34 

tohum 55.21±8.08 

yaprak 46.34±1.97 

 

 

Şekil 4.29. Asphodeline anatolica özütlerinin ABTS radikali süpürme 

aktivitelerinini karşılaştırılması 
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Tablo 4.26. Asphodeline baytopae özütlerinin ABTS radikali süpürme 

aktiviteleri 

Çözücü Kısım 
ABTS süpürücü 

aktivite (mgTE/g) 

ASETON 

gövde 121.24±3.44 

kök 109.02±3.16 

tohum 44.77±0.57 

yaprak 66.35±0.74 

METANOL 

gövde 150.51±6.39 

kök 45.36±0.38 

tohum 46.64±0.97 

yaprak 67.43±0.99 

SU 

gövde 115.23±7.79 

kök 23.28±0.90 

tohum 81.06±4.26 

yaprak 97.36±8.41 

 

 

Şekil 4.30. Asphodeline baytopae özütlerinin ABTS radikali süpürme aktivitelerinin 

karşılaştırılması 
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Tablo 4.27. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin ABTS radikali süpürme aktiviteleri 

Çözücü Kısım 
ABTS süpürücü 

aktivite (mgTE/g) 

ASETON 

gövde 47.92±2.18 

kök 119.47±3.96 

tohum 28.90±1.55 

yaprak 50.88±1.94 

METANOL 

gövde 40.53±0.87 

kök 43.98±1.16 

tohum 30.77±1.36 

yaprak 31.76±1.18 

SU 

gövde 32.64±2.03 

kök 21.02±1.01 

tohum 98.57±6.88 

yaprak 45.65±1.68 

 

 

 

Tablo 4.31. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin ABTS radikali süpürme aktivitelerinin karşılaştırılması 
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Tablo 4.28. Asphodeline cilicica özütlerinin ABTS radikali süpürme aktiviteleri 

Çözücü Kısım 
ABTS süpürücü 

aktivite (mgTE/g) 

ASETON 

gövde 60.44±1.26 

kök 86.98±0.86 

tohum 87.37±1.10 

yaprak 51.89±0.67 

METANOL 

gövde 40.99±0.59 

kök 96.44±2.44 

tohum 59.91±0.19 

yaprak 41.64±0.28 

SU 

gövde 48.61±0.27 

kök 78.37±0.90 

tohum 85.07±1.02 

yaprak 58.46±1.06 

 

 

Tablo 4.32. Asphodeline cilicica özütlerinin ABTS radikali süpürme aktivitelerinin 

karşılaştırılması 
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Korelasyon: r = 0,79278

 

Şekil 4.33. Asphodeline anatolica özütlerinin fenolik içerikleri ile ABTS 

süpürme aktiviteleri arasındaki ilişki 

 

10 20 30 40 50 60 70 80

Fenolik (mgGAE/g)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

A
B

T
S

 (
m

g
T

E
/g

)

Korelasyon: r = 0,89924

 

Şekil 4.34. Asphodeline baytopae özütlerinin fenolik içerikleri ile ABTS 

süpürme aktiviteleri arasındaki ilişki 
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Şekil 4.35. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin fenolik içerikleri ile ABTS süpürme aktiviteleri arasındaki ilişki 
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Korelasyon: r = 0,73824

 

Şekil 4.36. Asphodeline cilicica özütlerinin fenolik içerikleri ile ABTS süpürme 

aktiviteleri arasındaki ilişki 
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 Asphodeline taksonlarının serbest radikal süpürme aktiviteleri üzerine herhangi 

bir çalışma bulunmamaktadır. Yapılan çeşitli çalışmalarda serbest radikal süpürücü 

aktivitenin kullanılan çözücüye bağlı olarak değiştiği rapor edilmiştir. Örneğin, Kchaou 

ve ark. (2013) Phoenix dactylifera‟nın antioksidan özellikleri üzerine yaptıkları 

çalışmada sulu aseton ile metanol özütleri kullanılmış ve DPPH radikal süpürücü 

aktivitenin kullanılan solvente göre değiştiğini belirlemişlerdir. Çalışmamızda benzer 

şekilde radikal süpürücü aktivitenin kullanılan çözücülere bağlı olarak değiştiği ve 

taksona göre değişmekle birlikte radikal süpürücü aktivitenin genel olarak 

aseton>metanol>su şeklinde değiştiği söylenebilir. Çalışmamızın sonuçlarını destekler 

nitelikte M. baccata „nın farklı özüt sistemlerinde en yüksek aktivite 18.60 µmolTE/g 

ile aseton özütünde gözlenmiş bunu sırasıyla etanol, etilasetat ve su özütü izlemiştir. 

Yine Kaneria ve Chanda (2013) yaptıkları çalışmada en güçlü DPPH süpürücü 

aktiviteyi aseton fraksiyonu için rapor etmişlerdir. Crytosperma johnstonii üzerine 

yapılan fitokimyasal bir çalışmada hekzan, etilasetat, aseton ve metanolü içeren farklı 

çözücüler kullanılmış ve en güçlü ABTS katyon radikali süpürme aktivitesinin 

çalışmamızı destekler nitelikte asetonda  kaydedilmiştir (Okonogi ve ark., 2013). Salini 

ve ark. (2013)‟nın Scutellaria türleri üzerine yaptıkları çalışmada ise petrol eteri, 

kloroform, aseton ve metanol çözücü olarak kullanılmış ve hem DPPH hemde ABTS 

radikali süpürme aktivitesi en yüksek aseton özütleri için kaydedilmiştir. Vincetoxicum 

lutea‟nın antioksidan özellikleri üzerine yapılan diğer bir çalışma da metanol ile aseton 

özütlerinin DPPH ve ABTS radikallerini inhibe etme yüzdeleri tespit edilmiş ve 

asetonun metanole kıyasla daha yüksek inhibisyon yüzdesine sahip olduğu rapor 

edilmiştir (Sliumpaite ve ark., 2013). Asphodeline gibi Liliaceae familyası üyesi olan 

Ornithagalum sintenisii‟nin çiçeklenme zamanında toprak üstü ile altı kısımlarının 

metanol özütlerinin antioksidan özellikleri araştırılmış sonuçlara göre özütlerin DPPH 

süpürücü etkilerinin oldukça düşük olduğu rapor edilmiştir (Ebrahimzadeh ve ark., 

2010). Fenolik bileşiklerin hidrojen verici özelliklerinden dolayı bitkisel özütler üzerine 

yapılan birçok çalışmada serbest radikal süpürücü etkinlik ile toplam fenolik içerik 

arasında pozitif bir korelasyonun varlığı ortaya konulmuştur. Bizim çalışmamızda da 

DPPH ve ABTS radikali süpürme aktiviteleri ile fenolik içerik arasında bir pozitif 

korelasyon gözlenmiştir. Örneğin,  A. anatolica özütlerinin fenolik içeriklerinin sırası 

Tohum Aseton>Gövde Aseton>Kök Aseton şeklinde olup, DPPH süpürme aktivitesi 

Tohum Aseton>Gövde Aseton>Kök Metanol, ABTS süpürme aktivitesi ise Kök 

Metanol>Kök Aseton>Tohum Aseton şeklindedir. Ek olarak A. baytopae özütlerinde ise 
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fenolik içerik Gövde Aseton>Gövde Metanol>Gövde Su, DPPH süpürme aktivitesi 

Gövde Metanol>Kök Aseton >Gövde Su, ABTS süpürme aktivitesi ise Gövde 

Metanol>Gövde Aseton>Gövde Su. Bu sonuçlar fenolik içeriği yüksek olan özütlerin 

radikal süpürme aktivitelerinin de yüksek olduğu göstermektedir. Ayrıca yukarıda 

belirtilen sonuçlar ABTS ve DPPH radikal süpürme testlerinin birbirleriyle yakın 

ilişkide olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Das ve ark. (2013) Swertia 

bimaculata üzerine yaptıkları çalışmada fenolik içerik ve DPPH radikal süpürme 

arasında linear bir korelasyonun bulunduğunu rapor etmişlerdir. Benzer sonuçlar Shabir 

ve ark. (2011) ve Sultana ve ark. (2007) tarafından da belirtilmiştir. Bununla birlikte 

bazı çalışmalarda da bu durumu aksi sonuçlar gözlenmiştir. Örneğin, Gul ve ark. (2013) 

Abrus precatorius yaprak ekstrakları üzerine yaptıkları çalışmada su özütü fenolik 

içerik bakımından oldukça zengin olmasına rağmen DPPH radikal süpürücü aktivitesi 

düşüktür. Bu durum Folin-Ciocalteu metodunda fenolik bileşikler dışında diğer 

antioksidan moleküllerin de Folin ayracını indirgemesine bağlı olarak ortaya çıkabilceği 

ve fitokimyasalların oldukça kompleks yapısından kaynaklanabileceği şeklinde 

yorumlanabilir. Benzer sonuçlar Siatka ve Kasparova (2010) tarafından Bellis perennis 

çiçeklerinin antioksidan özelliklerinin araştırıldığı çalışma ile Khanavi ve ark. (2009) 

tarafından bazı Phoenix dactylifera varyetelerinin araştırıldığı çalışmada da ortaya 

konulmuştur. 
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4.3. Ġndirgeme Gücünün Belirlenmesi 

 

 4.3.1. FRAP Testi 

 

Asphodeline özütlerinin FRAP aktiviteleri troloks eşdeğer olarak hesaplandı 

(mgTE/g). A. anatolica özütlerinin FRAP aktiviteleri değerlendirildiğinde, bu 

aktivitenin 82.01 ile 109.14 mgTE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.29). Bu 

özütler içerisinde en güçlü aktivite sergileyenler şu şekilde sıralanabilir: Tohum Aseton 

(109.14 mgTE/g)>Kök Aseton (86.02 mgTE/g)>Gövde Aseton (82.01 mgTE/g). 

Serbest radikal süpürme aktivitelerine benze şekilde, A. anatolica aseton özütlerinin 

FRAP aktivitelerinin metanol ve su özütlerine kıyasla daha güçlü olduğu söylenebilir. 

A. anatolica özütleri arasında en düşük etkinlik ise yaprağa ait su özütünde gözlenmiştir 

(35.37 mgTE/g) (Şekil 4.37).  

A. baytopae özütlerinin FRAP aktiviteleri değerlendirildiğinde, aktivitenin 36.98 

ile 152.97 mgTE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.30). Bu özütler içerisinde en 

güçlü aktiviteye sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Gövde Metanol (152.97 

mgTE/g)>Gövde Aseton (135.48 mgTE/g)>Gövde su (109.18 mgTE/g). Sonuçlar 

açıkça; A. baytopae kısımları arasında gövdenin ABTS katyon radikali aktivitesinde 

olduğu gibi FRAP testinde de en etkin kısım olduğunu göstermektedir A. baytopae 

özütleri içerisinde, en zayıf etkinlik ise köke ait su özütünde belirlnemiştir (36.98 

mgTE/g) (Şekil 4.38). 

A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütlerinin FRAP aktiviteleri 

değerlendirildiğinde aktivitenin 39.53 ile 271.48 mgTE/g arasında değiştiği 

gözlenmiştir (Tablo 4.31). Bu özütler içerisinde en güçlü süpürücü etkiye sahip olanlar 

şu şekilde sıralanabilir: Kök Aseton (271.48 mgTE/g)>Tohum Su(247.18 

mgTE/g)>Yaprak Su (150.67 mgTE/g). Tüm A.brevicaulis özütleri içerisinde en düşük 

etkinlik ise köke ait metanol özütünde tespit edilmiştir (39.53 mgTE/g) (Şekil 4.39). 

A. cilicica özütlerinin FRAP aktiviteleri değerlendirildiğinde bu aktivitenin 

37.60 ile 111.98 mgTE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.32). Bu özütler 

içerisinde en güçlü etkinliğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Kök Aseton (111.98 

mgTE/g) >Kök Metanol (100.41 mgTE/g)>Gövde Aseton (76.37 mgTE/g). Sonuçlar 

tüm özütler kendi içlerinde değerlendirildiğinde en etkin kısmın kök olduğunu 

göstermektedir.  A. cilicia yaprağına ait su özütünde ise FRAP aktivitesi en düşük 

olarak gözlenmiştir (40.99 mgTE/g) (Şekil 4.40). 
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Sonuçlara göre çalışılan Asphodeline özütlerinin güçlü FRAP aktivitesine sahip 

oldukları gözlenmiştir. FRAP aktivitesi kullanılan bitki kısmı ve kullanılan çözücüye 

bağlı olarak büyük farklılık göstermektedir. Serbest radikal süpürücü etkiye benzer 

olarak, genel olarak çalışılan Asphodeline özütlerinden aseton ve metanol özütleri en 

güçlü FRAP aktivitesine sahiptir. Çalışılan taksonlardan özellikle A. brevicaulis subsp. 

brevicaulis var. brevicaulis köküne ait aseton özütü en güçlü aktiviteyi sergilediği 

belirlenmiştir. 

 

Tablo 4.29. Asphodeline anatolica özütlerinin FRAP aktiviteleri 

Çözücü Kısım mgTE/g 

ASETON 

gövde 82.01±1.87 

kök 86.02±1.05 

tohum 109.14±2.61 

yaprak 53.48±1.55 

METANOL 

gövde 62.50±1.72 

kök 69.79±1.11 

tohum 48.36±0.81 

yaprak 50.45±0.66 

SU 

gövde 44.01±1.80 

kök 42.76±1.55 

tohum 39.03±2.10 

yaprak 35.37±1.27 

 

 

Şekil 4.37. Asphodeline anatolica özütlerinin FRAP aktivitelerinin karşılaştırılması 
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Tablo 4.30. Asphodeline baytopae özütlerinin FRAP aktiviteleri 

Çözücü Kısım mgTE/g 

ASETON 

gövde 135.48±2.31 

kök 100.03±5.93 

tohum 49.77±0.74 

yaprak 85.25±0.66 

METANOL 

gövde 152.97±3.72 

kök 43.79±2.47 

tohum 44.12±2.08 

yaprak 76.30±2.05 

SU 

gövde 109.18±3.83 

kök 36.98±1.94 

tohum 46.27±1.42 

yaprak 87.80±2.77 

 

 

 

Şekil 4.38. Asphodeline baytopae özütlerinin FRAP aktivitelerinin karşılaştırılması 
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Tablo 4.31. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin FRAP aktiviteleri 

Çözücü Kısım mgTE/g 

ASETON 

gövde 51.57±1.03 

kök 271.48±6.97 

tohum 142.15±3.08 

yaprak 63.89±0.99 

METANOL 

gövde 87.75±1.49 

kök 39.53±0.56 

tohum 82.32±0.25 

yaprak 62.08±1.00 

SU 

gövde 94.92±0.93 

kök 75.63±1.51 

tohum 247.18±2.74 

yaprak 150.67±5.00 

 

 

 

Şekil 4.39. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütlerinin 

FRAP aktivitelerinin karşılaştırılması 
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Tablo 4.32. Asphodeline cilicica özütlerinin FRAP aktiviteleri 

Çözücü Kısım mgTE/g 

ASETON 

gövde 76.37±2.20 

kök 111.98±2.99 

tohum 75.03±0.85 

yaprak 50.31±2.62 

METANOL 

gövde 56.07±3.60 

kök 100.41±2.54 

tohum 47.54±1.58 

yaprak 37.60±1.87 

SU 

gövde 53.50±3.11 

kök 69.79±2.42 

tohum 51.17±2.96 

yaprak 49.84±1.52 

 

 

 

Tablo 4.40. Asphodeline cilicica özütlerinin FRAP aktivitelerinin karşılaştırılması 
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Korelasyon: r = 0,96561

 

Şekil 4.41. Asphodeline anatolica özütlerinin fenolik içerikleri ile FRAP 

aktiviteleri arasındaki ilişki 
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Korelasyon: r = 0,92819

 

Şekil 4.42. Asphodeline baytopae özütlerinin fenolik içerikleri ile FRAP 

aktiviteleri arasındaki ilişki 
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Korelasyon: r = 0,53758

 

Şekil 4.43. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin fenolik içerikleri ile FRAP aktiviteleri arasındaki ilişki 
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Korelasyon: r = 0,97241

 

Şekil 4.44. Asphodeline cilicica özütlerinin fenolik içerikleri ile FRAP 

aktiviteleri arasındaki ilişki 
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4.3.2. CUPRAC Testi 

Asphodeline özütlerinin CUPRAC aktiviteleri troloks eşdeğer olarak hesaplandı 

(mgTE/g). A. anatolica özütlerinin CUPRAC aktiviteleri değerlendirildiğinde, bu 

aktivitenin 62.22 ile 160.25 mgTE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.33). Bu 

özütler içerisinde en güçlü aktivite sergileyenler şu şekilde sıralanabilir: Tohum Aseton 

(160.25 mgTE/g)>Kök Aseton (154.67 mgTE/g)>Gövde Aseton (131.84 mgTE/g).  Bu 

sıralama FRAP testinde belirtilen sıra ile aynıdır. Yine FRAP testinden de gözlendiği 

gibi, A. anatolica aseton özütlerinin CUPRAC aktivitelerinin metanol ve su özütlerine 

kıyasla daha güçlü olduğu söylenebilir. A. anatolica özütleri arasında en düşük etkinlik 

ise yaprağa ait su özütünde gözlenmiştir (62.22 mgTE/g) (Şekil 4.24).  

A. baytopae özütlerinin CUPRAC aktiviteleri değerlendirildiğinde, aktivitenin 

60.91 ile 255.97 mgTE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.34). Bu özütler 

içerisinde en güçlü aktiviteye sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Gövde Aseton 

(255.97 mgTE/g)>Gövde Metanol (237.35 mgTE/g)>Kök Aseton (196.81 mgTE/g). 

Sonuçlar açıkça, A. baytopae kısımları arasında gövdenin FRAP aktivitesinde olduğu 

gibi, CUPRAC testinde de en etkin kısım olduğunu göstermektedir A. baytopae özütleri 

içerisinde en zayıf etkinlik ise FRAP testinde olduğu gibi köke ait su özütünde 

belirlenmiştir (60.91 mgTE/g) (Şekil 4.46). 

A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütlerinin CUPRAC 

aktiviteleri değerlendirildiğinde aktivitenin 50.41 ile 216.44 mgTE/g arasında değiştiği 

gözlenmiştir (Tablo 4.35). Bu özütler içerisinde en güçlü süpürücü etkiye sahip olanlar 

şu şekilde sıralanabilir: Kök Aseton (216.44 mgTE/g)>Yaprak Aseton (145.38 

mgTE/g)>Tohum Su (145.06 mgTE/g).  Tohum hariç tüm kısımlar dikkate alınarak 

çalışılan çözücülerin etkinliği ise şu şekildedir: Aseton>Metanol>Su. Tüm A.brevicaulis 

özütleri içerisinde en düşük etkinlik ise gövdeye ait su özütünde tespit edilmiştir (50.41 

mgTE/g) (Şekil 4.47). 

A. cilicica özütlerinin CUPRAC aktiviteleri değerlendirildiğinde bu aktivitenin 

80.69 ile 194.35 mgTE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.27). Bu özütler 

içerisinde en güçlü etkinliğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Kök Aseton (194.35 

mgTE/g) >Kök Metanol (172.30 mgTE/g)>Gövde Aseton (152.32 mgTE/g). Bu 

sıralama FRAP testinde de belirtilen sıra ile aynıdır.  Yine FRAP testinde olduğu gibi 

CUPRAC testi sonuçları da tüm özütler kendi içlerinde değerlendirildiğinde en etkin 

kısmın kök olduğunu göstermektedir.  A. cilicia yaprağına ait su özütünde ise CUPRAC 

aktivitesi en düşük olarak gözlenmiştir (80.69 mgTE/g) (Şekil 4.19). 



 

 

111 

Sonuçlara göre çalışılan Asphodeline özütlerinin güçlü CUPRAC aktivitesine 

sahip oldukları gözlenmiştir. Ek olarak sonuçlar CUPRAC ve FRAP testi arasında sıkı 

bir bağlantı olduğunu ortaya koymaktadır. FRAP testine benzer şekilde, genel olarak 

çalışılan Asphodeline özütlerinden aseton özütleri en güçlü CUPRAC aktivitesine 

sahiptirler. Çalışılan taksonlardan özellikle A. baytopae gövdesine ait aseton özütünün 

en güçlü aktiviteyi sergilediği belirlenmiştir. 

 

Tablo 4.33. Asphodeline anatolica özütlerinin CUPRAC aktiviteleri 

Çözücü Kısım mgTE/g 

ASETON 

gövde 131.84±0.86 

kök 154.67±3.66 

tohum 160.25±1.28 

yaprak 111.20±1.81 

METANOL 

gövde 96.45±3.13 

kök 113.45±1.93 

tohum 80.58±0.73 

yaprak 105.55±1.95 

SU 

gövde 66.57±1.46 

kök 65.59±0.73 

tohum 66.40±1.05 

yaprak 62.22±1.33 

 

 

Şekil 4.45. Asphodeline anatolica özütlerinin CUPRAC aktivitelerinin 

karşılaştırılması 

 

 



 

 

112 

 

Tablo 4.34. Asphodeline baytopae özütlerinin CUPRAC aktiviteleri 

Çözücü Kısım mgTE/g 

ASETON 

gövde 255.97±7.53 

kök 196.81±5.43 

tohum 143.88±4.49 

yaprak 184.72±3.63 

METANOL 

gövde 237.35±8.54 

kök 80.14±4.51 

tohum 102.93±3.44 

yaprak 125.21±3.25 

SU 

gövde 158.95±4.89 

kök 60.91±4.68 

tohum 78.34±5.36 

yaprak 127.83± 

 

 

Şekil 4.46. Asphodeline baytopae özütlerinin CUPRAC aktivitelerinin 

karşılaştırılması 
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Tablo 4.35. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin CUPRAC aktiviteleri 

Çözücü Kısım mgTE/g 

ASETON 

gövde 95.70±2.51 

kök 216.44±6.92 

tohum 92.07±2.70 

yaprak 145.38±1.41 

METANOL 

gövde 80.57±1.49 

kök 79.85±1.80 

tohum 75.23±1.97 

yaprak 70.97±2.61 

SU 

gövde 50.41±2.04 

kök 51.81±0.49 

tohum 145.06±1.67 

yaprak 61.64±4.87 

 

 

 

Şekil 4.47. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin CUPRAC aktivitelerinin karşılaştırılması 
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Tablo 4.36. Asphodeline cilicica özütlerinin CUPRAC aktiviteleri 

Çözücü Kısım mgTE/g 

ASETON 

gövde 152.32±2.94 

kök 194.35±5.90 

tohum 146.16±3.67 

yaprak 132.54±3.95 

METANOL 

gövde 102.37±4.48 

kök 172.30±3.80 

tohum 95.26±3.08 

yaprak 77.75±2.97 

SU 

gövde 81.31±1.69 

kök 103.27±2.81 

tohum 92.31±3.85 

yaprak 80.69±2.62 

 

 

 

Şekil 4.48. Asphodeline cilicica özütlerinin CUPRAC aktivitelerinin 

karşılaştırılması 
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Korelasyon: r = 0,95979

 

Şekil 4.49. Asphodeline anatolica özütlerinin fenolik içerikleri ile CUPRAC aktiviteleri 

arasındaki ilişki 
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Korelasyon: r = 0,91170

 

Şekil 4.50. Asphodeline baytopae özütlerinin fenolik içerikleri ile CUPRAC aktiviteleri 

arasındaki ilişki 
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Korelasyon: r = 0,96413

 

Şekil 4.51. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütlerinin 

fenolik içerikleri ile CUPRAC aktiviteleri arasındaki ilişki 
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Korelasyon: r = 0,95959

 

Şekil 4.52. Asphodeline cilicica özütlerinin fenolik içerikleri ile CUPRAC aktiviteleri 

arasındaki ilişki 
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FRAP ve CUPRAC testleri çalışılan Asphodeline özütlerinin etkin bir indirgeme 

gücüne sahip olduklarını göstermiştir. İndirgeme gücü elektron verme yeteneğini 

gösteren bir mekanizma olduğu için antioksidan kapasitenin yorumlanması bakımından 

oldukça önemli bir konumdadır. Sonuçlar ele alındığında CUPRAC ve FRAP testleri 

arasında güçlü bir korelasyonun bulunduğu göze çarpmaktadır. Örneğin, A. anatolica ve 

A. cilica özütlerinde her iki testte en yüksek etkinlik gösteren özütler aynı düzeydedir. 

Yine hem FRAP hemde CUPRAC testlerinde en güçlü etkinlik aseton özütünde 

belirlenmiştir. Çalışmamızda ortaya konulan bu durumu literatürdeki diğer çalışmalarda 

da benzerlik göstermektedir. Örneğin, Aktümsek ve ark. (2011)‟nın beş Centaurea türü 

üzerine yaptıkları çalışmada demir ve bakır indirgeme güçlerinin benzer şekilde 

sıralandığı rapor edilmiştir. Yine Celep ve ark. (2012)‟de yaptıkları çalışmada da benzer 

bir durumu yenilebilen üç meyve için belirtmişlerdir. FRAP ve CUPRAC sonuçları 

birlikte değerlendirildiği, bu testlerde ortaya çıkan etkinlikle özütlerde bulunan fenolik 

miktarı arasında linear bir korelasyonun varlığı göze çarpmaktadır. Örneğin, A. 

anatolica özütleri içinde en yüksek fenolik içerik tohuma ait aseton özütünde 

belirlenmiş olup bu özüt hem FRAP hemde CUPRAC testlerinde en güçlü aktiviteyi 

sergilemiştir. Benzer şekilde A. baytopae özütleri içinde en yüksek fenolik içerik ve en 

güçlü indirgeme gücü aktivitesi gövdeye ait aseton özütünde gözlenmiştir. Fenolik 

içeriğe ek olarak çalışılan özütlerin radikal süpürme ve indirgeme gücü aktiviteleri 

arasında da bir ilişki vardır. Bu ortaya çıkan tablo genel olarak değerlendirildiğinde 

özütlerde bulunan fenolik bileşiklerin antioksidan özelliklere katkı sağlayan ana grup 

olduğunu göstermektedir.  Belirtilen bu sonuç literatürdeki birçok çalışma ile de uyum 

göstermektedir. Jeong ve ark. (2010) Platycodon grandiflorum fraksiyonlarının 

antioksidan özelliklerini araştırdıkları çalışmada en yüksek fenolik içeriği butanol 

fraksiyondan tespit etmişler bununla ilişkili olarak en güçlü antioksidan etkinlik yine bu 

fraksiyon için kaydedilmiştir. Abu Bakar ve ark. (2009)‟nın Mangifera pajang ve 

Artocarpus odoratissimus üzerine yaptıkları çalışmada, özütlerin indirgeme güçleri ile 

fenolik içerikleri arasında oldukça güçlü bir korelasyonun varlığını ortaya koymuşlardır. 

Yine Barros ve ark. (2009)‟nın Foeniculum vulgare‟nin farklı kısımları üzerine 

yaptıkları çalışmada da fenolik, radikal süpürücü aktivite ile indirgeme gücü arasında 

bir ilişkinin varlığı belirtilmiştir. Benzer sonuçlar dört Centaurea türünün metanol 

özütlerinin antioksidan özelliklerinin araştırıldığı çalışmada Aktümsek ve ark. (2013) 

tarafında da rapor edilmiştir. Rice–Evans ve ark. (1997) bu durumu özetler şekilde 
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fenolik bileşiklerin redoks potansiyellerinin antioksidan aktivite için kritik öneme sahip 

olduğunu belirtmişlerdir. 

4.4. Toplam Antioksidan Etkinin Belirlenmesi 

 

4.4.1. Fosfomolibdat Testi 

 

Asphodeline özütlerinin fosfomolibdat testindeki antioksidan aktiviteleri troloks 

eşdeğer olarak hesaplandı (mmol TE/g). A. anatolica özütlerinin toplam antioksidan 

aktiviteleri değerlendirildiğinde, bu aktivitenin 0.95 ile 2.05 mmolTE/g arasında 

değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.37). Bu özütler içerisinde en güçlü aktivite sergileyenler 

şu şekilde sıralanabilir: Gövde Aseton (2.05 mmolTE/g)> Yaprak Metanol (1.88 

mmolTE/g)>Tohum Aseton (1.75 mmolTE/g).  Bu sıralama A. anatolica özütlerinin 

fenolik içeriklerinde belirtilen sıra ile aynıdır. A. anatolica aseton özütlerinin toplam 

antioksidan aktivitelerinin metanol ve su özütlerine kıyasla daha güçlü olduğu 

söylenebilir. A. anatolica özütleri arasında en düşük etkinlik ise tohuma ait metanol 

özütünde gözlenmiştir (0.95 mmol TE/g) (Şekil 4.53).  

A. baytopae özütlerinin toplam antioksidan aktiviteleri değerlendirildiğinde, 

aktivitenin 0.72 ile 3.35 mmol TE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.38). Bu 

özütler içerisinde en güçlü aktiviteye sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Yaprak 

Aseton (3.35 mmolTE/g)>Gövde Aseton (3.12 mmolTE/g)>Tohum Aseton (2.46 

mmolTE/g). Sonuçlar açıkça A. baytopae kısımları arasında antioksidan etkinliğin 

kullanılan çözücüye oldukça sıkı bağlı olduğunu göstermektedir A. baytopae özütleri 

içerisinde en zayıf etkinlik ise olduğu gibi tohuma ait su özütünde belirlenmiştir (0.72 

mmolTE/g) (Şekil 4.54). 

A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütlerinin toplam antioksidan 

aktiviteleri değerlendirildiğinde aktivitenin 1.81 ile 5.20 mmolTE/g arasında değiştiği 

gözlenmiştir (Tablo 4.39). Bu özütler içerisinde en güçlü aktiviteye sahip olanlar şu 

şekilde sıralanabilir: Yaprak Aseton (5.73 mmolTE/g)>Kök Aseton (5.20 

mmolTE/g)>Gövde Aseton (3.98 mmolTE/g).  Bu sonuçlar açık bir şekilde aseton 

özütlerinin etkinliğinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Tüm A. brevicaulis 

subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütleri içerisinde en düşük etkinlik ise yaprağa ait 

su özütünde tespit edilmiştir (1.81 mmol TE/g) (Şekil 4.55). 

A. cilicica özütlerinin toplam antioksidan aktiviteleri değerlendirildiğinde bu 

aktivitenin 1.25 ile 5.77 mmolTE/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.40). Bu 
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özütler içerisinde en güçlü etkinliğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Kök Aseton 

(5.77 mmolTE/g) >Kök Metanol (5.08 mmolTE/g)>Gövde Aseton (4.00 mgTE/g). Bu 

sıralama özütlerin fenolik içerikleri için belirtilen sıra ile aynıdır.  Tüm özütler kendi 

içlerinde değerlendirildiğinde A. cilicica‟nın en etkin kısmının kök ve gövde olduğu 

görülmektedir.  A. cilicia tohumuna ait su özütü ise en düşük aktiviteyi sergilemiştir 

(1.25 mmolTE/g) (Şekil 4.56). 

Sonuçlara göre çalışılan Asphodeline özütlerinin özellikle aseton özütlerinin 

fosfomolibdat testinde en güçlü etkinliği sergileyen özütler oldukları açık bir şeklide 

görülmektedir. Bu sonuç diğer metotlar için rapor edilen sonuçlarla da uyum 

göstermektedir. Çalışılan taksonlardan özellikle A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. 

brevicaulis yaprağına ait aseton özütünün en güçlü aktiviteyi sergilediği belirlenmiştir. 

    Tablo 4.37. Asphodeline anatolica özütlerinin fosfomolibdat testi ile toplam 

antioksidan etkinliği 

Çözücü Kısım mmolTE/g 

ASETON 

gövde 2.05±0.01 

kök 1.67±0.03 

tohum 1.75±0.01 

yaprak 1.59±0.05 

METANOL 

gövde 1.24±0.08 

kök 1.53±0.08 

tohum 0.95±0.01 

yaprak 1.88±0.14 

SU 

gövde 1.10±0.10 

kök 1.16±0.08 

tohum 1.03±0.06 

yaprak 1.10±0.10 

 

 

Şekil 4.53. Asphodeline anatolica özütlerinin fosfomolibdat testi ile toplan antioksidan 

etkinliğinin karşılaştırılması 
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    Tablo 4.38. Asphodeline baytopae özütlerinin fosfomolibdat testi ile toplan 

antioksidan etkinliği 

Çözücü Kısım mmolTE/g 

ASETON 

gövde 3.12±0.10 

kök 2.40±0.13 

tohum 2.46±0.02 

yaprak 3.35±0.12 

METANOL 

gövde 2.19±0.06 

kök 1.88±0.03 

tohum 1.90±0.06 

yaprak 2.08±0.13 

SU 

gövde 1.44±0.03 

kök 2.48±0.02 

tohum 0.72±0.01 

yaprak 1.52±0.01 

 

 

 

Şekil 4.54. Asphodeline baytopae özütlerinin fosfomolibdat testi ile toplan 

antioksidan etkinliğinin karşılaştırılması 
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    Tablo 4.39. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin fosfomolibdat testi ile toplan antioksidan etkinliği 

Çözücü Kısım mmolTE/g 

ASETON 

gövde 3.98±0.12 

kök 5.20±0.29 

tohum 3.12±0.53 

yaprak 5.73±0.33 

METANOL 

gövde 3.34±0.39 

kök 3.39±0.12 

tohum 2.52±0.41 

yaprak 2.62±0.03 

SU 

gövde 2.92±0.47 

kök 3.94±0.53 

tohum 3.14±0.13 

yaprak 1.81±0.38 

 

 

    Şekil 4.55. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin fosfomolibdat testi ile toplan antioksidan etkinliğinin karşılaştırılması 
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    Tablo 4.40. Asphodeline cilicica özütlerinin fosfomolibdat testi ile toplam 

antioksidan etkinliği 

Çözücü Kısım mmol TE/g 

ASETON 

gövde 4.00±0.14 

kök 5.77±0.16 

tohum 2.82±0.14 

yaprak 3.49±0.24 

METANOL 

gövde 2.15±0.32 

kök 5.08±0.05 

tohum 2.02±0.02 

yaprak 1.77±0.16 

SU 

gövde 2.35±0.30 

kök 2.02±0.01 

tohum 1.25±0.06 

yaprak 1.90±0.10 

 

 

Tablo 4.56. Asphodeline cilicica özütlerinin fosfomolibdat testi ile toplam antioksidan 

etkinliğinin karşılaştırılması 
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Şekil 4.57. Asphodeline anatolica özütlerinin fenolik içeriği ve fosfomolibdat 

testindeki antioksidan etkinliği arasındaki ilişki 
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Şekil 4.58. Asphodeline baytopae özütlerinin fenolik içeriği ve fosfomolibdat 

testindeki antioksidan etkinliği arasındaki ilişki 
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Şekil 4.59. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin fenolik içeriği ve fosfomolibdat testindeki antioksidan etkinliği arasındaki 

ilişki 
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Correlation: r = ,89087

 

Şekil 4.60. Asphodeline cilicica özütlerinin fenolik içeriği ve fosfomolibdat 

testindeki antioksidan etkinliği arasındaki ilişki 

 

 

 



 

 

125 

4.4.2. β-karoten/Linoleik asit test sistemi 

 

Asphodeline özütlerinin β-karoten/Linoleik asit test sistemi antioksidan 

aktiviteleri yüzde inhibisyon olarak hesaplandı. A. anatolica özütlerinin linoleik asit 

oksidasyonu inhibe etme aktiviteleri değerlendirildiğinde, bu aktivitenin %44.37 ile 

90.46 arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.41). Bu özütler içerisinde en güçlü 

aktivite sergileyenler şu şekilde sıralanabilir: Yaprak Aseton (%90.46)> Yaprak 

Metanol (%89.42)>Tohum Aseton (%85.23).  Sonuçlara göre A. anatolica aseton 

özütlerinin linoleik asit oksidasyonunu inhibe etme yeteneklerinin metanol ve su 

özütlerine kıyasla daha güçlü olduğu söylenebilir. A. anatolica yaprağının ait aseton ve 

metanol özütleri standar antioksidanlar olan BHA ile troloksdan daha güçlü etkinliğe 

sahiptir. A. anatolica özütleri arasında en düşük etkinlik ise yaprağa ait su özütünde 

gözlenmiştir (%44.37) (Şekil 4.61).  

A. baytopae özütlerininin linoleik asit oksidasyonu inhibe etme aktiviteleri 

değerlendirildiğinde, aktivitenin %53.24 ile 94.70 arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 

4.42). Bu özütler içerisinde en güçlü aktiviteye sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: 

Yaprak Aseton (%94.70)>Tohum Aseton (%91.53)>Tohum Metanol (%89.43). A. 

baytopae yaprak ve tohum aseton özütlerinin BHA‟ya kıyasla daha güçlü etkinlik 

gösterdiği görülmektedir. A. baytopae özütleri içerisinde en zayıf etkinlik ise köke ait su 

özütünde belirlenmiştir (% 53.24) (Şekil 4.62). 

A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütlerinin linoleik asit 

oksidasyonu inhibe etme aktiviteleri değerlendirildiğinde,  aktivitenin %34.59 ile 93.75 

arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.43). Bu özütler içerisinde en güçlü aktiviteye 

sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Yaprak Aseton (%93.75)>Tohum Aseton 

(%88.06)>Kök Aseton (%88.03).  Bu sonuçlar açık bir şekilde aseton özütlerinin 

etkinliğinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. 

brevicaulis yaprağının aseton özütü standart antioksidanlar BHA, BHT ve trolokstan 

daha güçlü etkinlik sergilemiştir. Tüm A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütleri içerisinde en düşük etkinlik ise gövdeye ait su özütünde tespit edilmiştir 

(%34.59) (Şekil 4.63). 

A. cilicica özütlerinin linoleik asit oksidasyonu inhibe etme aktiviteleri 

değerlendirildiğinde, bu aktivitenin %18.91 ile 99.01 arasında değiştiği gözlenmiştir 

(Tablo 4.44). Bu özütler içerisinde en güçlü etkinliğe sahip olanlar şu şekilde 

sıralanabilir: Yaprak Aseton (%99.01) >Tohum Aseton (%87.98)>Kök Metanol 
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(%71.87).  Standart antioksidanlar olan BHA, BHT ve troloks tohum ve yaprağın aseton 

özütleri dışında tüm özütlerden daha güçlü inhibisyon değerlerine sahiptir. A. cilicia 

yaprağına ait su özütü ise en düşük aktiviteyi sergilemiştir (%18.91) (Şekil 4.64). 

Sonuçlar çalışılan Asphodeline özütlerinin özellikle aseton özütlerinin linoleik 

asit oksidayonunu yüksek oranda inhibe eden özütler oldukları açık bir şeklide 

göstermektedir. Bu durum sağlık açısından şüpheli sentetik antioksidanların yerine bu 

özütlerin kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Tüm taksonlarda en güçlü etkinliğe 

sahip kısım ise yapraktır. Çalışılan taksonlardan özellikle A. cilicica yaprağına ait 

aseton özütünün en güçlü aktiviteyi sergilediği belirlenmiştir. 
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Tablo 4.41. Asphodeline anatolica özütlerinin β-karoten/linoleik testinde linoleik asit 

oksidasyonu inhibe etme yüzdeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.61. Asphodeline anatolica özütlerinin β-karoten/linoleik testinde linoleik asit 

oksidasyonu inhibe etme yüzdelerinin karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

Çözücü Kısım Ġnhibisyon (%) 

ASETON 

gövde 82.71±2.38 

kök 83.34±1.51 

tohum 85.23±1.60 

yaprak 90.46±1.12 

METANOL 

gövde 72.27±0.69 

kök 80.71±2.25 

tohum 80.33±2.69 

yaprak 89.42±1.06 

SU 

gövde 77.48±0.89 

kök 55.56±0.68 

tohum 60.70±0.01 

yaprak 44.37±3.88 

Standart 

Antioksidanlar 

BHA 86.36±1.15 

BHT 97.07±1.79 

Troloks 89.34±0.94 
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Tablo 4.42. Asphodeline baytopae özütlerinin β-karoten/linoleik testinde linoleik 

asit oksidasyonu inhibe etme yüzdeleri 

Çözücü Kısım Ġnhibisyon (%) 

ASETON 

gövde 87.15±0.88 

kök 88.84±2.06 

tohum 91.53±1.43 

yaprak 94.70±2.61 

METANOL 

gövde 78.33±0.24 

kök 78.37±1.53 

tohum 89.43±1.65 

yaprak 82.81±3.99 

SU 

gövde 71.98±2.90 

kök 53.24±1.16 

tohum 75.17±2.98 

yaprak 66.60±5.79 

Standart 

Antioksidanlar 

BHA 90.89±0.79 

BHT 95.14±0.28 

Troloks 95.02±1.92 

 

 

 

Şekil 4.62. Asphodeline baytopae özütlerinin β-karoten/linoleik testinde linoleik 

asit oksidasyonu inhibe etme yüzdelerinin karşılaştırılması 
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Tablo 4.43. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin β-karoten/linoleik testinde linoleik asit oksidasyonu inhibe etme yüzdeleri 

Çözücü Kısım Ġnhibisyon (%) 

ASETON 

gövde 81.84±1.19 

kök 88.03±2.29 

tohum 88.06±3.31 

yaprak 93.75±1.21 

METANOL 

gövde 83.36±5.06 

kök 71.84±3.66 

tohum 86.05±2.06 

yaprak 82.09±1.47 

SU 

gövde 34.59±3.46 

kök 38.08±7.32 

tohum 49.78±5.25 

yaprak 49.76±3.66 

Standart 

Antioksidanlar 

BHA 90.44±2.31 

BHT 92.64±0.72 

Troloks 90.75±1.62 

 

 

 

Şekil 4.63. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütlerinin β-

karoten/linoleik testinde linoleik asit oksidasyonu inhibe etme yüzdelerinin 

karşılaştırılması 
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Tablo 4.44. Asphodeline cilicica özütlerinin β-karoten/linoleik testinde linoleik 

asit oksidasyonu inhibe etme yüzdeleri 

Çözücü Kısım Ġnhibisyon(%) 

ASETON 

gövde 66.89±0.67 

kök 62.42±0.37 

tohum 87.98±1.04 

yaprak 99.01±0.24 

METANOL 

gövde 45.57±0.74 

kök 71.87±1.18 

tohum 70.62±1.10 

yaprak 55.20±9.26 

SU 

gövde 43.73±2.17 

kök 53.36±2.49 

tohum 43.52±1.26 

yaprak 18.91±1.89 

Standart 

Antioksidanlar 

BHA 86.83±2.74 

BHT 97.23±1.12 

Troloks 87.27±0.96 

 

 

Şekil 4.64. Asphodeline cilicica özütlerinin β-karoten/linoleik testinde linoleik asit 

oksidasyonu inhibe etme yüzdelerinin karşılaştırılması 
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Şekil 4.65. Asphodeline anatolica özütlerinin fenolik içeriği ve β-

karoten/linoleik asit test sistemindeki inhibisyon kabiliyetleri arasındaki ilişki 
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Korelasyon: r = 0,29396

 

Şekil 4.66. Asphodeline baytopae özütlerinin fenolik içeriği ve β-

karoten/linoleik asit test sistemindeki inhibisyon kabiliyetleri arasındaki ilişki 
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Şekil 4.67. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin fenolik içeriği ve β-karoten/linoleik asit test sistemindeki inhibisyon 

kabiliyetleri arasındaki ilişki 
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Korelasyon: r = 0,42069

 

Şekil 4.68. Asphodeline cilicica özütlerinin fenolik içeriği ve β-karoten/linoleik 

asit test sistemindeki inhibisyon kabiliyetleri arasındaki ilişki 
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Fosfomolibdat ve β-karoten/linoleik test sistemleri toplam antioksidan kapasite 

tayin testleri olarak nitelendirilmektedir. Bu durumun ana sebebi ise belirtilen testlerde 

fenolik bileşikler dışında diğer antioksidan moleküllerin de etkin rol oynamasından 

kaynaklanır. Bu durumla bağlantılı olarak yapılan çeşitli çalışmalarda bu test 

sistemlerinin sonucu ile fenolik içerik arasında herhangi bir ilişki bulunmadığı rapor 

edilmiştir.  Örneğin, Albayrak ve ark. (2011)‟nın on altı Helichrysum türü üzerine 

yaptıkları çalışmada toplam antioksidan kapasite ile fenolik içerik arasında herhangi bir 

korelasyon olmadığını belirtmişlerdir. Aynı durum Kubola ve Siriamornpun (2008) 

tarafından Momordica charantia yaprak, gövde ve meyvelerinin fenolik içerik ve 

antioksidan özelliklerinin araştırıldığı çalışmada da rapor edilmiştir. Gul ve ark. (2013) 

Abrus precatorius üzerine yaptıkları çalışmada en yüksek fenolik içeriği su özütünde 

belirlemelerine rağmen fosfomolibdat testinde ise en yüksek aktiviteyi etanol özütünde 

kaydetmişlerdir. Bununla birlikte çalışmamızda A. baytopae özütleri haricinde diğer 

taksonların fenolik içeriği ile fosfomolibdat testindeki aktiviteler arasında pozitif bir 

ilişki belirlenmiştir. Örneğin,  A. cilicica ekstrakları arasında en yüksek toplam fenolik 

içeriğe sahip ve fosfomolibdat testindeki en güçlü aktiviteyi sergileyen özüt köke ait 

aseton özütüdür.  Benzer şekilde Prasad ve ark. (2009)‟da Litchi sinensis özütleri 

üzerine yaptıkları çalışmada fenolik içerik ve fosfomolibdat testi arasında güçlü bir 

ilişkinin varlığını rapor etmişlerdir. Aynı çalışmada özütlerin antioksidan kapasitelerine 

en fazla katkı sağlayan bileşik grubu olarak fenolikler rapor edilmiştir. Mısırdan 

toplanan Ficus türlerine ait yaprak örneklerinin toplam fenolik içerik, antioksidan 

kapasiteleri ve radikal süpürme aktiviteleri araştırılmış sonuçta fenolik içerik ile 

fosfomolibdat testi arasında korelasyon tespit edilmiştir (Hameed, 2009). Aynı 

çalışmada etilasetat özütleri butanol özütlerine kıyasla daha yüksek aktiviteyi 

sergilemiştir.  Bauhinia vahlii yapraklarının kloroform, aseton, metanol ve su özütleri 

üzerine yapılan bir çalışmada fosfomolibdat testinde en güçlü etkinlik metanol ile 

aseton özütleri için rapor edilmiş ve bu sonuçların ekstrakların fenolik içeriği ile sıkı 

ilişkide olduğu beliritilmiştir (Sowndharajan ve Kang, 2013). Asphodeline özütleri 

içinde genel olarak en güçlü etkinlik aseton özütlerinde belirlenmiştir. β-

karoten/linoleik asit test sistemi bitkisel özütlerin yağ asidi oksidasyonunu inhibe etme 

yeteneklerini belirlediği için, bitkisel özütlerin gıda katkı maddesi olarak kullanılıp 

kullanılmayacağının yorumlanması bakımından önem taşır. Çalışılan tüm Asphodeline 

özütlerinin linoleik asit oksidasyonunu inhibe etme yeteneğine sahip olmaları hatta bazı 

özütlerin sentetik antioksidanlardan bile daha yüksek etkinlik sergilemeleri bu özütleri 
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gıda katkı maddesi olarak anlamlı hale getirmektedir. Diğer metotlarla uygun olarak 

genel olarak çalışılan Asphodeline aseton özütleri güçlü inhibitör etkiye sahiptir. 

Momordica charantica yaprak, gövde, genç ve olgun meyvasının 1.6 mg/ml 

konsantrasyonda β-karoten/linoleik asit test sisteminde linoleik asit oksidasyonunu 

inhibe etme yüzdeleri sırasıyla şu şekildedir: %63.9, %36.12, %79.9 ve %59.0‟dur.  

Asphodeline özütlerinin bu test sisteminde 1 mg/ml konsantrasyonlarının kullanıldığı 

düşünülürse bu özütlerin linoleik asit oksidasyonunu inhibe etme yeteneklerinin oldukça 

yüksek olduğu görülmektedir. β-karoten/linoleik asit test sisteminde, çalışılan özütler 

arasında genel olarak su özütlerinin aktiviteleri oldukça düşüktür. Bu duruma uygun 

olarak, Hatipoglu ve ark. (2013) Hyssopus officinalis subsp. angustifolius‟un hekzan, 

kloroform ve su özütleri arasında en düşük etkinliği su özütünde tespit etmişlerdir. Khan 

ve ark. (2012)‟nın Launaea procumbens’in üzerine yaptıkları çalışmada farklı özütlerin 

antioksidan özelliklerini araştırmışlar ve fenolik içeriği en yüksek olan özüt olan 

metanol özütü β-karoten/linoleik asit test sisteminde de en güçlü etkinliği sergilemiştir. 

Çörek otu ekstraklarının antioksidan özelliklerinin araştırıldığı bir diğer çalışmada 

çözücü olarak hekzan, kloroform, etil asetat, metanol ile su kullanılmış ve β-

karoten/linoleik asit test sisteminde ise en yüksek etkinliği etilasetatda gözlemişlerdir. 

Bu çalışmada tüm özütler standart antioksidan olan BHT‟den düşük etkinlik 

sergilemişlerdir. Çalışmamızda ise özellikle A. cilicica yaprak aseton özütünde 

BHT‟dan daha yüksek aktivite belirlenmiş ve diğer taksonların yapraklarına ait aseton 

özütlerinin de BHT‟ya yakın aktiviteye sahip oldukları tespit edilmiştir. Frankel ve 

Meyer (2000) β-karoten/linoleik asit test sisteminde kullanılan çözücülerin polaritesinin 

oldukça önemli olduğunu ve apolar özütlerin bu test sisteminde daha etkin rol 

aldıklarını rapor etmişlerdir. Bunun sebebi ise apolar özütlerin lipid-su ortamında en 

yüksek oranda konsantre olmalarına, bunun aksine polar özütlerin su fazında daha da 

seyrelmeleri şeklinde açıklanmaktadır. Polar paradoks olarak belirtilen bu durumu 

doğrular nitelikte çalışmamızda kullanılan aseton özütleri metanol ve suya kıyasla β-

karoten/linoleik asit test sisteminde oldukça güçlü aktivitelere sahiptir. Polar paradoksa 

uygun bir diğer durumda Sideritis ekstrakları için Koleva ve ark. (2002) tarafından 

rapor edilmiş ve su özütünün oldukça düşük etkinliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Bu 

test sisteminde polar paradoksa uygun olmayan sonuçlar ise özütlerin karmaşık 

kimyasal içeriğinin sinerjik veya antogonistik etkilerin oluşmasına sebep olacağı ve bu 

durumun sonucu fitokimyasalların su-lipid sisteminin farklı noktalarında çözünmelerine 

sebep olabileceği şeklinde açıklanmaktadır. Buna örnek olarak kafeik asitin lipid 
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fazında etkin inhibitor olmasına karşılık Tween40 emülsiyon ortamında oldukça düşük 

aktivite sergilemesi gösterilebilir. Tüm bu belirtilenlere uygun olarak bu test sisteminin 

sonuçları bazı çalışmalarda diğer metotlarla güçlü korelasyon gösterirken, diğer bazı 

çalışmalarda ise herhangi bir korelasyona tespit edilmemiştir.  

4.5. Metal ġelatlama Aktivitesi 

Asphodeline özütlerinin metal şelatlama aktiviteleri EDTA eşdeğer olarak 

hesaplanmıştır (mgEDTA/g özüt). A. anatolica özütlerinin metal şelatlama aktiviteleri 

değerlendirildiğinde, bu aktivitenin 16.13 ile 44.62 mgEDTA/g arasında değiştiği 

gözlenmiştir (Tablo 4.45). Bu özütler içerisinde en güçlü aktiviteyi sergileyenler şu 

şekilde sıralanabilir: Gövde Su (44.62 mgEDTA/g)> Kök Su (42.91 

mgEDTA/g)>Yaprak Su (34.55 mgEDTA/g). Sonuçlara göre A. anatolica su özütlerinin 

metal şelatlama yeteneklerinin aseton ve metanol özütlerine kıyasla daha güçlü olduğu 

söylenebilir. A. anatolica özütleri arasında en düşük etkinlik ise tohuma ait aseton 

özütünde gözlenmiştir (16.13 mgEDTA/g) (Şekil 4.69) ve bu özütün A. anatolica 

özütleri içinde en fazla fenolik içeriğe sahip olması oldukça ilginçtir. 

A. baytopae özütlerininin metal şelatlama aktiviteleri değerlendirildiğinde, 

aktivitenin 4.89 ile 61.02 mgEDTA/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.46). Bu 

özütler içerisinde en güçlü aktiviteye sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Gövde Su 

(61.02 mgEDTA/g)>Gövde Aseton (57.73 mgEDTA/g)>Yaprak Su (47.58 

mgEDTA/g). A. baytopae aseton ve su özütlerinin metanole kıyasla daha güçlü etkinlik 

gösterdiği görülmektedir. A. baytopae özütleri içerisinde en zayıf etkinlik ise olduğu 

gibi köke ait su özütünde belirlenmiştir (4.89 mgEDTA/g) (Şekil 4.70). 

A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütlerinin metal şelatlama 

aktiviteleri değerlendirildiğinde,  aktivitenin 3.57 ile 51.51 mgEDTA/g arasında 

değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.47). Bu özütler içerisinde en güçlü aktiviteye sahip 

olanlar şu şekilde sıralanabilir: Yaprak Su (51.51 mgEDTA/g)>Tohum Su (40.73 

mgEDTA/g)>Gövde Su (28.46 mgEDTA/g).  Bu sonuçlar açık bir şekilde su özütlerinin 

etkinliğinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. 

brevicaulis yaprağının aseton özütünde metal şelatlama aktivitesi gözlenmemiştir. Tüm 

A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütleri içerisinde en düşük etkinlik 

ise gövdeye ait aseton özütünde tespit edilmiştir (3.57 mgEDTA/g) (Şekil 4.71). 

A. cilicica özütlerinin metal şelatlama aktiviteleri değerlendirildiğinde, bu 

aktivitenin 3.34 ile 48.46 mgEDTA/g arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 4.48). Bu 

özütler içerisinde en güçlü etkinliğe sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir: Yaprak Su 
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(48.46 mgEDTA/g)>Tohum Su (44.13 mgEDTA/g)>Tohum Metanol (24.96 

mgEDTA/g).  A. cilicica köküne ait aseton özütünde metal şelatlama aktivitesi 

belirlenmemiştir. A. cilicia gövdesine ait su özütü ise en düşük aktiviteyi sergilemiştir 

(3.34 mgEDTA/g) (Şekil 4.72). 

Sonuçlara göre çalışılan Asphodeline özütlerinin özellikle su özütlerinin güçlü 

metal şelatlama yeteneklerine sahip oldukları açık bir şeklide görülmektedir. Bu durum 

genel olarak diğer kapasite tayin testlerinin sonuçlarına göre farklılık arz etmektedir. 

Tüm taksonlarda en güçlü metal şelatlama etkinliğe sahip kısımlar genel olarak yaprak 

ve tohumdur. Çalışılan taksonlardan özellikle A. baytopae gövdesine ait su özütünün en 

güçlü aktiviteyi sergilediği belirlenmiştir. 

Tablo 4.45. Asphodeline anatolica özütlerinin metal şelatlama aktiviteleri 

Çözücü Kısım mgEDTA/g 

ASETON 

gövde 30.73±1.58 

kök 31.16±0.82 

tohum 16.13±0.56 

yaprak 25.26±1.26 

METANOL 

gövde 21.88±0.69 

kök 23.79±0.29 

tohum 31.25±0.75 

yaprak 19.60±0.29 

SU 

gövde 44.62±1.11 

kök 42.91±1.22 

tohum 34.55±0.73 

yaprak 38.87±2.01 

 

 

Şekil 4.69. Asphodeline anatolica özütlerinin metal şelatlama aktivitelerinin 

karşılaştırılması 
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Tablo 4.46. Asphodeline baytopae özütlerinin metal şelatlama aktiviteleri 

Çözücü Kısım mgEDTA/g 

ASETON 

gövde 57.73±4.05 

kök 24.68±0.91 

tohum 46.76±0.30 

yaprak 52.67±0.56 

METANOL 

gövde 10.96±0.41 

kök 21.93±0.84 

tohum 30.30±0.07 

yaprak 12.92±0.49 

SU 

gövde 61.02±2.84 

kök 4.89±0.21 

tohum 41.76±0.29 

yaprak 47.58±2.04 

 

 

 

 

Şekil 4.70. Asphodeline baytopae özütlerinin metal şelatlama aktivitelerinin 

karşılaştırılması 
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Tablo 4.47. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis 

özütlerinin metal şelatlama aktiviteleri 

Çözücü Kısım mgEDTA/g 

ASETON 

gövde 3.57±0.23 

kök 14.04±0.21 

tohum 7.20±0.22 

yaprak - 

METANOL 

gövde 8.58±0.46 

kök 16.40±0.68 

tohum 13.25±0.47 

yaprak 21.56±0.48 

SU 

gövde 28.46±2.60 

kök 22.95±0.82 

tohum 40.73±1.45 

yaprak 51.51±3.63 

 

 

Şekil 4.71. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütlerinin metal 

şelatlama aktivitelerinin karşılaştırılması 
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Tablo 4.48. Asphodeline cilicica özütlerinin metal şelatlama aktiviteleri 

Çözücü Kısım mgEDTA/g 

ASETON 

gövde 9,13±0.45 

kök - 

tohum 7,01±0.10 

yaprak 14,19±0.20 

METANOL 

gövde 8,67±0.26 

kök 10,20±0.05 

tohum 24,96±0.71 

yaprak 9,11±0.06 

SU 

gövde 3,34±0.02 

kök 14,04±1.40 

tohum 44,13±4.21 

yaprak 48,46±4.99 

 

 

 

Şekil 4.72. Asphodeline cilicica özütlerinin metal şelatlama aktivitelerinin 

karşılaştırılması 
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Şekil 4.73. Asphodeline anatolica özütlerinin fenolik içerikleri ile metal şelatlama 

aktiviteleri arasındaki ilişki 
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Şekil 4.74. Asphodeline baytopae özütlerinin fenolik içerikleri ile metal şelatlama 

aktiviteleri arasındaki ilişki 
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Şekil 4.75. Asphodeline brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis özütlerinin 

fenolik içerikleri ile metal şelatlama aktiviteleri arasındaki ilişki 
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Şekil 4.76. Asphodeline cilicica özütlerinin fenolik içerikleri ile metal şelatlama 

aktiviteleri arasındaki ilişki 
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 Çalışılan Asphodeline özütlerinin metal şelatlama aktivitelerinden elde edilen 

sonuçlar diğer kapasite tayin testleri ile farklılık göstermektedir. Metal şelatlama 

aktiviteleri değerlendirildiğinde en yüksek etkinliğin su özütlerinde olduğu 

gözlenmiştir. Metal şelatlama aktivitesi dışındaki diğer tüm testlerde en yüksek 

aktiviteyi aseton özütleri sergilemişlerdir. Bu durumun sebebi aseton özütlerinin yüksek 

fenolik içeriğine bağlanabilir. Bu belirtilen sonuçlara göre çalışılan Asphodeline 

özütlerinin fenolik içeriği ile metal şelatlama aktiviteleri arasında bir korelasyon yoktur.  

Bu durumu destekler nitelikte Nithiyanantham ve ark. (2013)‟de Jatropha curcas 

özütleri üzerine yaptıkları çalışmada fenolik içerik ile metal şelatlama aktiviteleri 

arasında herhangi bir korelasyonun olmadığını rapor etmişlerdir. Aynı çalışmada metal 

şelatlama aktivitesinin 0.44 ile 0.97 mgEDTA/g arasında değiştiği belirtilmiştir. Bu 

değerler Asphodeline özütleri ile karşılaştırıldığında metal şelatlama aktivitelerinin 

oldukça düşük olduğu görülmektedir. Yine Hindistan‟da yaygın olarak tüketilen 

Fabaceae üyelerinin antioksidan özelliklerinin araştırıldığı bir çalışmada fenolik içerik 

ile radikal süpürücü ve indirgeme güçü arasında güçlü bir korelasyon bulunmasına 

karşılık, metal şelatlama aktivitesi ile fenolik içerik arasında oldukça düşük bir ilişki 

bulunduğu gözlenmiştir (Marathe ve ark., 2011). Zhao ve ark. (2008) arpa varyeteleri 

üzerine yaptıkları çalışmada şelatlama aktivitelerinin 1.15 ile 2.06 µmolEDTA/g 

arasında değiştiğini belirlemişler ve aynı çalışmada şelatlama aktivitesinin diğer 

metotların aksine arpa varyetelerinin fenolik içeriği ile linear bir korelasyon 

göstermediğini belirtmişlerdir. Yine birçok araştırıcı bazı fenolik bileşiklerin 

antioksidan özellikleri arasında metal şelatlama aktivitesinin oldukça küçük bir role 

sahip olduğu belirtmişlerdir (Rice-Evans ve ark., 1996). Literatürdeki bu çalışmalar ve 

mevcut çalışmamız açık bir şekilde özütlerde gözlenen şelatlama aktivitelerinin fenolik 

olmayan şelatlayıcı ajanlardan kaynaklanmış olabileceğini göstermektedir. Özütlerde 

fenolik olmayan şelatlayıcılar örneğin askorbik asit, sitrik asit, bazı aminoasitler, 

transferrin veya ovotransferin gibi bazı peptidlerin bu etkinliğin ortaya çıkmasında 

önemli rol oynayabileceği belirtilmektedir (Lee ve ark., 2004). Fenolik bileşiklerin 

metal şelatlama aktivitelerinin bu bileşiklerin yapısı ile bulundurdukları fonskiyonel 

grupların sayısı (hidroksil, sülfidril, karbonil gibi) ve bulunma yerine bağlı olduğu rapor 

edilmiştir (Santaso ve ark., 2004). Fonksiyonel grupların bulunmaması sonucunda metal 

bağlama etkinliği de gözlenmeyecektir ve fenolik içerik ile şelatlama arasında herhangi 

bir korelasyonda tespit edilemeyecektir. Yine fenolik bileşikler karbohidratlarla 
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birleşerek glikozidler meydana getirebilir, bu durumda da fenolik içerik yüksek olsa bile 

metal bağlama özelliği göstermeyecektir (Wang ve ark., 2009).  Bununla birlikte bazı 

çalışmalarda metal şelatlama aktivitesi ile fenolik içerik arasında oldukça yüksek 

korelasyon belirlenmiştir. Örneğin, Jaykumar ve ark. (2013)‟nın üç Ceropegia türü 

üzerine yaptıkları çalışmada, çalışmamızdan farklı olarak fenolik içeriği en fazla ve 

şelatlama aktivitesini en yüksek özüt olarak metanol özütünü belirlemişlerdir.  Benzer 

sonuçlar Annona cherimola üzerine yapılan bir çalışmada da Loizzo ve ark. (2012) 

tarafından da belirtilmiş ve özütlerin fenolik içerik ile metal şelatlama aktivitesi 

arasında yüksek bir korelasyon tespit edilmiştir.  
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5. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 

5.1 Sonuçlar 

Kronik ve dejenaratif birçok hastalıkla yakından ilişkili olan serbest radikallerin 

olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasında büyük önem taşıyan antioksidanların yeni 

kaynaklarının bulunması son yıllarda oldukça popüler konumdadır. Türkiye florasında 

oldukça geniş bir yayılışa sahip olan ve 20 taksonla temsil edilen Asphodeline cinsine 

ait taksonların Anadolu geleneksel halk hekimliğinde kullanılması ve bu taksonlar 

üzerine herhangi bir araştırmanın yapılmamış olması Asphodeline taksonlarını ilgi 

çekici hale getirmektedir. Bu amaçla Türkiye florasından toplanan dört Asphodeline 

taksonunun (A.anatolica, A. baytopae, A. brevicaulis subsp. brevicaulis var. brevicaulis, 

A. cilicica)  antioksidan özellikleri araştırılmıştır. Antioksidan kapasitenin bitki kısmına 

ve özütleme sırasında kullanılan çözücüye bağlı olarak değişiklik göstermesinden ötürü 

Asphodeline taksonlarının dört farklı kısmı (gövde, kök, tohum, yaprak) üç farklı 

çözücü (aseton, metanol ve su) ile özütlenmiştir. Antioksidan kapasitenin 

belirlenmesinde fitokimyasalların oldukça karmaşık kimyasal yapısından ötürü tek bir 

antioksidan kapasite tayin testinin uygulanmasının yeterli olmadığı için farklı kimyasal 

testler kullanılarak ortaya çıkan tablonun doğru bir şekilde yorumlanması gerektiği 

belirtilmektedir. Bu nedenle serbest radikal süpürme etkinliği (DPPH ve ABTS), 

indirgeme gücü (FRAP ve CUPRAC), toplam antioksidan kapasite (Fosfomolibdat ve 

β-karoten/linoleik asit) ve metal şelatlama aktivitelerini içeren farklı test 

kombinasyonları özütlerin antioksidan etkinliğini doğru bir şekilde yorumlayabilmek 

için kullanılmıştır. Antioksidan etkinlikle doğrudan ilişkili olan ve antioksidan 

komponentler olarak nitelendirilen başta fenolik olmak üzere flavonoid, flavanol, tannin 

ve saponinlerin toplam içerikleri her bir özüt için ayrı ayrı hesaplanmıştır.  

Tez çalışmamızın sonucunda antioksidan komponentlerin taksonların farklı 

kısmına ve ayrıca kullanılan çözücüye bağlı olarak büyük oranda farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Antioksidan komponentlerin farklılıklığına bağlı olarak kapasite tayin 

testlerinde de farklı sonuçlar elde edilmiştir. Antioksidan komponentlerin düzeyleri 

dikkate alındığında genel olarak bu bileşiklerin aseton özütlerinde yoğunlaştığı tespit 

edilmiştir. Aseton özütlerinin metal şelatlama aktivitesi dışında diğer tüm testlerde en 

güçlü etkinliği sergilemesi antioksidan komponentler ile kapasite tayin testleri arasında 

bir korelasyonun varlığını ortaya koymaktadır. 
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5.2 Öneriler 

Mevcut doktora tez çalışması Asphodeline taksonlarının antioksidan 

aktiviteleriyle ilgili olarak ilk literatür verileri olma özelliği taşımaktadır ve bu noktada 

önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bu durum, tez çalışmasını oldukça özgün kılmaktadır. 

Bu çalışma ile Asphodeline taksonlarının halk hekimliğinde kullanımlarının bilimsel bir 

temele dayandırılması sağlanmıştır. Elde edilen tüm sonuçlar değerlendirildiğinde, 

Asphodeline taksonlarının farklı kısımlarından farklı çözücülerle elde edilen özütlerin in 

vitro şartlarda etkin antioksidan özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Bu şekilde bu 

tez çalışması ile Asphodeline taksonlarının antioksidan özellikleri konusunda ümit vaat 

edici sonuçlar elde edilmiştir. Yeni ilaçlar ile fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi 

noktasında güvenilir ve doğal antioksidan kaynaklarının belirlenmesine ihtiyaç duyan 

farmasotik ve gıda endüstrisine yeni hammadde temini oldukça önem arz eden bir 

konudur.  

Bu bağlamda, Asphodeline taksonlarının antioksidan aktiviteleri yukarıda 

belirtilen endüstriler için hammadde kaynağı olarak bu taksonların kullanılabileceğini 

göstermektedir. Bu sayede serbest radikallerin meydana getirdiği hasarları etkisiz hale 

getirmek için yeni formulasyonların yapılması sağlanacaktır. Ancak, Asphodeline 

taksonlarının fitokimyasal bileşenlerinin belirlenmesi, potansiyel aktiviteye sahip olan 

yapıların ortaya çıkarılması, aktif maddelerin izolasyonun yapılması, bu maddeler 

arasında sinerjik veya antogonistik etkilerin varlığının araştırılması ve hayvan modelleri 

üzerinde toksik etkilerinin araştırılması gerekmektedir. Bu sayede gen merkezi ülkemiz 

olan Asphodeline cinsinin yayılış gösteren taksonlarının daha detaylı ve çok yönlü 

araştırılması sonucunda toplum sağlığı açısından faydalı ve ülke ekonomisine maddi 

olarak da yarar sağlayacak ürünler geliştirilebilecektir. Bu bağlamda yapılan tez 

çalışması Asphodeline taksonları üzerine yapılacak yeni çalışmalara bir başlangıç 

noktası oluşturacak ve bu çalışmalara yeni ufuklar açacaktır. 
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