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ÖNSÖZ 
 

 Öncelikle idari görevinin yo�unlu�una ra�men tez çalı�malarımın her a�amasında 
bana yol gösteren, bilgilerini payla�an, her türlü destek, yardım ve ilgisini esirgemeyen, 
de�erli danı�man hocam Prof. Dr. Maksut CO�KUN’ a sonsuz te�ekkürlerimi sunarım.  
 

Çalı�malarım sırasında beni yönlendiren ve yardımlarını esirgemeyen tez izleme 
komitesi üyesi ve Anabilim Dalı Ba�kanı, de�erli hocam Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU ve tez 
izleme komitesi üyesi Prof. Dr. Nurten EZER’ e te�ekkürlerimi sunarım. 
 
 Anatomik ve antioksidan çalı�malarım sırasında bana yardımcı olan ve bilgilerinden 
yaralandı�ım de�erli hocam Doç. Dr. Ay�egül GÜVENÇ’ e te�ekkürlerimi sunarım.  
 

Anatomik ve GC/MS analizlerimi gerçekle�tirebilmem için Merkez Labaratuvarı 
imkanlarını kullanmama izin veren A.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanlı�ı’na te�ekkür ederim. 

 
�TK ve YBSK çalı�malarında kullanılan kumarin standartlarını sa�ladıkları için Meiji 

Pharmaceutical University, Department of Natural Medicine and Phytotherapy’den Prof. Dr. 
Toru OKUYAMA ve Doç. Dr. Yoshihito OKADA’ ya te�ekkür ederim. 

 
 Bitki toplamam sırasında yardım eden Doç. Dr. Murat KARTAL, Yard. Doç. Dr. 

Yüksel KAN ve Uzm. Ecz. Özlem BAHADIR’ a ve Bitki te�hisindeki yardımlarından dolayı 
Prof. Dr. Hayri DUMAN’ a te�ekkür ederim. 

 
 Antimikrobiyal aktivite çalı�malarım sırasında bana yol gösteren ve birlikte çalı�tı�ım 
Prof. Dr. Nurten ALTANLAR’ a ve erektil doku yanıtları çalı�masının gerçekle�mesinde 
yardımını esirgemeyen Prof. Dr. Serap Gür ve Uzm. Ecz. Gaye HAFEZ’ e te�ekkür ederim. 
 

Uçucu ya� çalı�malarım sırasında yardımlarını esirgemeyen Uzm. Ecz. Sinem 
ASLAN’ a te�ekkür ederim. 

 
Çalı�mam sırasında ihtiyacım oldu�unda bana her zaman yardımcı olan 

Farmakognozi Anabilim Dalı ö�retim üye ve elemanlarına çok te�ekkür ederim. 
 
Her zaman manevi desteklerini gördü�üm ve bilgilerinden yaralandı�ım Anabilim 

dalımız ö�retim elemanları Dr. Ecz. Ay�e Mine ÖZKAN ve Dr. Ecz. Ceyda KILIÇ’a, 
sevinçlerimi ve üzüntülerimi payla�tı�ım ve yardımlarını unutmayaca�ım arkada�larım, Uzm. 
Bio. Gülderen YILMAZ, Uzm. Bio. Ay�e BALDEM�R, Uzm. Bio. Gülsen KEND�R ve Bio. 
Mesud HÜRKUL’a ve ihtiyacım oldu�unda yardımını esirgemeyen Tek. Mustafa KAHVEC� 
ve Yücel YAYLA’ya te�ekkürü bir borç bilirim. 
 
 

Bu tezi gerçekle�tirebilmem için 3 yıl boyunca bana destek olan ve her türlü 
fedakârlık ve anlayı�ı gösteren sevgili e�im �man’a ve tüm aileme te�ekkür ederim. 
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1. G�R��  
 

 

1.1 Genel Bilgiler 

 

 

1.1.1. Botanik Bilgiler 

 

Yeryüzünde 259 bin tohumlu bitki ve 12 bin e�relti ile birlikte toplam 270 bin 

damarlı bitki türü yeti�mektedir (Thorne, 2002). Türkiye’de ise tür ve tür altı olmak 

üzere toplam 10754 takson do�al olarak bulunmaktadır. Endemik takson sayısı ise 

3708 olup, endemizim oranı % 34,5 ‘tir (Güner ve ark., 2000).  

 

Türkiye floristik çe�itlilik açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olup 

dünyadaki türlerin % 4,2’si yeti�mektedir. Türkiye florasının zenginlik ve 

ilginçli�inin temelinde iklimsel özellikler, topografik ve jeolojik çe�itlilik, karasal ve 

sucul ekosistemlerdeki habitat farklılıkları, üç farklı bitki co�rafyasının etkisinde 

bulunması, Anadolu diagonalinin batısı ve do�usunda bazı ekolojik farklılıkların 

olması etkilidir (Sa�ıro�lu, 2003).  

            

                                         
 
�ekil 1.1. Umbelliferae familyasının dünyadaki yayılı�ı (Heywood,1979) 
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Umbelliferae familyası ilk olarak 16. yüzyılda tipik çiçeklenme �ekli ile 

botanikçilerin dikkatini çekmi�tir. Eski Roma ve Çin’de Umbelliferae familyasına ait 

farklı droglar kullanılmı�tır. Büyük ço�unlu�u ılıman bölgelerde yayılı� gösteren 

Umbelliferae familyası 464 cins 3700 kadar türe sahip geni�, kozmopolit bir 

taksondur (Sa�ıro�lu, 2003). 

 

Umbelliferae familyasının Asya’da 286, Avrupa’da 141, Afrika’da 133, Kuzey 

Amerika’da 93, Orta Amerika’da 27, Güney Amerika’da 51 ve Avustralya’da 36 

cinsi yeti�mektedir (Pimenov ve Leonov, 2004, �ekil 1.1.). Türkiye’de ise 

Umbelliferae’nin 109 cinsi ve 450 türü yeti�mektedir. Bunların içinde 4 cins ve 42 

cinse ait 140 tür endemiktir. Endemik cinsler Ekimia, Aegokeras, Crenosciadium ve 

Postiella. Umbelliferae familyasının Türkiye’deki da�ılı�ı homojen olmayıp 

Güneybatı ve Do�u Anadolu bölgelerinde daha bol bulunmaktadır. Do�u Anadolu 

ise en fazla çe�itlilik gösteren bölge olup 15 cinse ait 23 endemik tür bulunmaktadır 

(Pimenov ve Leonov, 2004). 

 

 

1.1.1.1. Prangos Lindl. Cinsinin Bitki Sistemeti�indeki Yeri 

 

Bölüm:       Spermatophyta 

Alt Bölüm:   Angiospermae 

Sınıf:         Dicotyledones 

Takım:        Umbelliflorae (Apiales) 

Familya:      Umbelliferae (Apiaceae) 

Subfamilya:    Apioideae  

Tribe:    Smyrnieae           

Cins:     Prangos       (Harborne ve Williams, 1972, Herrnstadt ve Heyn, 1972) 
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1.1.1.2. Umbelliferae Familyasının Genel Özellikleri 

 

Bir, iki veya çok yıllık otsu nadiren yarı çalı veya çalılar. Yaprakları alternan, 

nadiren kar�ılıklı veya dairesel, palmat veya pinnat parçalı veya basit, stipulasız. 

Petiolleri genellikle geni� ve tabanı kın �eklindedir. Çiçek durumu basit veya birle�ik 

umbella, ba�cık veya körelmi� simozdur. Brakte ve brakteoller var veya yok. 

Çiçekler epigin, hermafrodit veya tek e�eyli nadiren dioik bitkilerdir. Sepaller küçük,  

5, birle�ik, bazen yok. Petal 5 serbest, genellikle uç kısmları içe kıvrık, beyaz, sarı, 

sarımsı ye�il, soluk mavi veya pembedir. Stamenler 5, pistil 1, stilus stilopotik, 

ovaryum alt durumlu 2 lokuslu ve karpelli, ovüller her lokusta 1 adet. Meyve kuru, 

olgunlukta açılmayan, (1-) 2 merikarpa ayrılan �izokarp, merikarplar genellikle 

karpofor adı verilen bir sapla birbirine ba�lanmı� ve her birinin sırt kısmında kosta 

denilen 5 çıkıntı bulunur. Merikarplarda vittae denen reçine kanalları ço�unlukla 

vardır (Herrnstadt ve Heyn, 1972). 

  

  

1.1.1.3. Prangos Lindl. Cinsinin Genel Özellikleri 

 

Çok yıllık, yükselici, gövde 15-150 cm, petiollere ait lifli kalıntılar çok iyi geli�mi�. 

Yapraklar (3-) 4-6 pinnat, genellikle lobların sayısı çok, �eritsi-ipliksi, mukronat, 

gövde üst yaprakları daha dar, alt yaprakların kınları belirgin ve genellikle 

noduslardan petiolle ayrılırlar. Terminal umbellalar hermafrodit, yan umbellalar 

hermafrodit veya erkek çiçekli. Brakte ve brakteoller çok subulat-ipliksi, kalıcı veya 

dü�ücü veya ovat ve kalıcı. Sepaller belirgin veya belirsiz. Petaller sarı, nadiren 

beyaz, tüysüz veya dı� yüzeyi papillat-pubessent. Stilopodium genellikle büyük, ± 

yassı, Meyve  ± yandan basık, dar eliptik-globoz, merikarp 5, düz, undulat veya 

plikat, tam veya krenat kanatlı veya kanatsız. Mezokarpın iletim demetleri oldu�u 

bölgelerdeki temel tabakalar altında 5 katlı suberinli doku bulunmakta veya (P. 

meliocarpoides) mezokarp devamlı ve içinde düzenli da�ılmı� iletim demetleri 

bulunmakta, vittae çok (Herrnstadt ve Heyn, 1972). 
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Bazı türlerde meyve kanatlarının geni�li�i ve mantarlı perikarp geli�mesi çok 

farklılık gösterir. Bu ise Cachrys cinsinin meyvelerinde çok iyi geli�mi� mantar 

tabakası ile Prangos cinsindeki mantar tabakası göstermeyen türler arasında bir geçi� 

olarak kabul edilebilir. Prangos (Cachrys dahil) ile Hippomaranthrum Link. ve �ran 

ve Orta Asya’da yeti�en Cryptodiscus Schrenk arasındaki sınırlar o kadar belirgin 

de�il, fakat bu cinslerin bulunmasına yeterli bulunmu�tur (Herrnstadt ve Heyn, 

1972). 

        

 

1.1.1.4. Prangos Lindl. Cinsinin Dünya’da Yayılı�ı ve Türkiye’de Yeti�en 

Türlerinin Sinonimleri 

 

Prangos cinsi Dünya’da Iran-Turan fitoco�rafik bölgesinin de�i�ik merkezlerinde 

yeti�mektedir. Türlerin ço�u do�u 30o- 40o ve batı 30o- 70o bölgelerde bulunur. 

Prangos türleri tebe�irli kayalardan olu�an topraklarda yeti�irler, nadiren killi, 

bazaltlı ve orta Asya’daki tuzlu topraklarda yeti�irler. Endemik olan türleri büyük 

oranda genellikle Iran-Turan fitoco�rafik bölgesinin yüksek da�lık bölgelerinde 

yeti�mektedir. Bu bölgelerde yeti�en Prangos cinsinin türleri da�ların yamaçlarında 

ve 1000- 4000 m arasında bulunurlar (Herrnstadt ve Heyn, 1977). 

 

 Prangos cinsinin Dünya’da yeti�en 43 türünün 42’si Asya’da yeti�mekte ve 

bunların arasında P. ferulacea ve P. pabularia türleri geni� co�rafik yayılı� 

göstermektedir. Kalan di�er türler ise iki merkezde toplanırlar. Türkiye ve Batı 

�ran’dan olu�an batı merkezde bu türlerin ço�u yeti�irken  Do�u �ran, Afganistan ve 

Orta Asya’dan olu�an do�u merkez ise daha az tür içerir (Duran ve ark., 2005). 
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�ekil 1.2. P. ferulacea ( ) ve P. uechtritzii’nin (o ) Dünya’daki yayılı�ları (Herrnstadt ve Heyn, 1977). 
 

            
 

�ekil 1.3. P.meliocarpoides var. meliocarpoides (o ), P. meliocarpoides var. arcis-romane ( ) ve 
P.cheilanthifoliai’nin ( ) Dünya’daki yayılı�ları (Herrnstadt ve Heyn, 1977). 

 

Türkiye’de ise Prangos cinsi geni� bir yayılı� gösterir (Baser ve ark., 2000a). 

Anadolu Prangos cinsi için çok önemli bir merkez te�kil emektedir. 1972 yılında 

Herrnstadt ve Heyn tarafından hazırlanan monograf P.H.Davis’in “Flora of Turkey 

and the East Aegean Islands” isimli eserinde yayınlanmı� ve içinde 10 tür 

tanımlanmı�tır. Monograf sonunda Prangos bornmuelleri ve Cachrys papillaris tam 

tanınmayan türler olarak kayıt edilmi�ler. 1999 yılında Duman ve Watson tarafından 

Prangos bornmuelleri yeni cins olarak Ekimia bornmuelleri olarak tanımlamı�lardır. 

1972 yılından beri Türkiye’de yeti�en Prangos cinsi üzerinde yapılan çalı�malar 

sonucunda 5 takson eklenmi� ve eklenen takson içinde üç yeni tür tanımlanmı�tır. 

Böylece yeti�en türlerin sayısı 14 olmu� ve bunların içinde 8 endemik takson 
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bulunmaktadır (Herrnstadt ve Heyn, 1972, Davis ve ark., 1988, Duman, 2000, Duran 

ve ark., 2005, Pimenov ve ark., 2005). Türkiye’de yeti�en Prangos cinsine ait 

taksonların listesi a�a�ıda verilmi�tir. 

 

1- Prangos acaulis (DC.) Bornm  

2- Prangos corymbosa Boiss.  

3- Prangos denticulata Fisch. & Mey.                  Endemik 

4- Prangos ferulacea Lindl. 

5- Prangos heyniae H.Duman & M.F.Watson.             Endemik 

6- Prangos meliocarpoides Boiss.var meliocarpoides            Endemik 

7- Prangos meliocarpoides Boiss. var. arcis-romanae (Boiss. & Huet) Herrnstadt & 

Heyn 

8- Prangos pabularia Lindl. 

9- Prangos peucedanifolia Fenzl 

10- Prangos platychlaena Boiss. subsp. engizekensis H.Duman & M.F.Watson                        

        Endemik 

11- Prangos platychlaena Boiss. subsp. platychlaena  

12- Prangos scabrifolia Post & Beauverd              Endemik 

13- Prangos uechtritzii Boiss. & Hausskn.               Endemik 

14- Prangos uloptera DC. 

15- Prangos turcica A.Duran, M. Sa�iro�lu & H.Duman          Endemik 

16- Prangos ilanae Pimenov, Akalın & Kljuykov            Endemik  

(Herrnstadt ve Heyn, 1972, Davis ve ark., 1988, Duman, 2000, Duran ve ark., 2005, 

Pimenov ve ark., 2005)  

 

Türkiye’ye kom�u ülkelerin Florasında yeti�en Prangos cinsinin türlerinin 

sayıları, Flora Iranica’da 16, Flora USSR’de 14, Flora of Syria’da 4, Flora 

Europea’da 3 tür olarak tespit edilmi�tir (Duran ve ark., 2005). �ran’da yeti�en 

Prangos cinsinin 5’i endemiktir (Mazloomifar ve ark., 2004).  

 

Hindistan’ın Himalaya da�larının kuzeybatısında sadece Prangos pabularia 

yeti�ir (Koul ve ark., 1979). Prangos cinsinin Filistin Florasında 2, Yunanistan 
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Florasında 1 ve Balkan Florasında ise 1 türü kayıtlıdır (Zohary, 1972, De Halacsy, 

1968, Hayek, 1970).    

    

Prangos Lindly cinsinin sinonimleri (Hegi, 1965)  

1- Perlebia DC.      2- Colladonia DC. 

3- Pteromarathrum Koch.    4- Hepteptera Margot et Reuter 

5- Anisopleura Fenzl     6- Heteroptera Steudel 

7- Meliocarpus Boiss  

 

 Türkiye’de yeti�en Prangos türlerinin sinonimleri tabloda verilmi�tir (Çizelge 

1.1.). 

 

Çizelge 1.1. Türkiye’de yeti�en Prangos türlerinin sinonimleri. 

 
No Tür Sinonim Kaynak 

1-  Prangos ferulacea Lindl. Prangos foeniculacea C.A.Mey. 

Prangos stenoptera Boiss. & Buhse 

Laserpitium ferulaceum L. 

Cachrys ferulacea Guss. 

Smyrnium laserpitiodes Crantz 

Cachrys sphaerocarpa Ten. 

Cachrys libanotis var. B. 

Sphaerocarpa Ten. 

Cachrys libanotis Casale et Guss. 

Peucedanum officinale Ten. 

Ferula ferulago Batelli 

Cachrys pungens (nec Jan) et 

Thapsia Garganica 

Cachrys goniocarpa Boiss 

Prangos goniocarpa (Boiss.) 

Zohary. 

(Hegi, 1965, De 

Halacsy, 1968, 

Abyshev, 1969a, 

Herrnstadt ve Heyn, 

1972, Baser ve ark., 

1996, Sefidkon ve ark., 

1998, Tawaha ve ark., 

2001, Dokovic ve ark., 

2004, Kazeroni ve ark., 

2006 Çoruh ve ark., 

2006, http-1) 

2- Prangos arcis-romanae 

Boiss. & Huet 

Prangos meliocarpoides Boiss. var. 

arcis-romanae (Boiss. & Huet) 

Herrnstadt & Heyn 

(Herrnstadt ve Heyn, 

1972, http-1) 

3- Prangos denticulata Fisch. 

& Mey. 

Cachrys denticulata ( Fisch. & 

Mey. ) Herrnstadt & Heyn 

(Herrnstadt ve Heyn, 

1972, http-1) 
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Çizelge 1.1. Türkiye’de yeti�en Prangos türlerinin sinonimleri (devam). 
 

4- Prangos meliocarpoides 

Boiss. var meliocarpoides 

Prangos pestalozzae Boiss. (Herrnstadt ve Heyn, 

1972, http-1) 

5- Prangos pabularia Lindl. Prangos lophoptera Boiss. (Yunusov ve ark 1957, 

Herrnstadt ve Heyn, 

1972, Ovchinnikov ve  

Sidorenko, 1977, Koul 

ve Thakur, 1978, Tada 

ve ark., 2002, Kogure 

ve ark., 2004, http-1) 

6- Prangos peucedanifolia 

Fenzl 

Prangos pumila Boiss. 

Prangos kurdica Rech.f. 

(Herrnstadt ve Heyn, 

1972, http-1) 

7- Prangos platychlaena 

Boiss. 

Prangos armena Kotschy & Boiss. 

ex Boiss. 

(http-1) 

8 Prangos platychlaena 

Boiss. subsp. engizekensis 

H.Duman & M.F.Watson 

Prangos armena Kotschy (Herrnstadt ve Heyn, 

1972, http-1) 

 

 

1.1.1.5. Prangos Lindl. cinsinin “Flora of Turkey and the East Aegean 

Islands”deki tayin anahtarı (Herrnstadt ve Heyn, 1972)  

  

1- Yaprak loblarının uzunlu�u 2-5 mm, ± tüysüz veya ye�il- yo�un gri-kıvrık- tüylü. 

     2- Yapraklar ye�il tüysüz veya skabrit; petaller tüysüz. 

           3- Meyveli umbellaların ı�ınları 4-11(-12), meyve armut �eklinde mezokarp 

devamlı, içinde iletim demetleri düzenli da�ılmı�tır.  3. meliocarpoides 

3- Meyveli umbellaların ı�ınları 12-16, meyve geni� eliptik- ± globoz, 

mezokarp 5 mantar dokusu ile bölünmü� ve her birinde iletim demetleri 

bulunmaktadır.                                                                   4. peucedonifolia 

     2- Yaprak grimsi-kıvrık-tüylü, petallerin dı� yüzü pubessent.  

4- Gövde c. 60 cm, yapraklar 4-5-pinnat, temel segmentler(5-)6-7 çift, meyve 

20x 11-14 mm. Kanatlar düz-hafif undulat.                 6. corymbosa  

4- Gövde c. 30 cm, yapraklar 3-4-pinnat, temel segmentler 3-4 çift, meyve 

15-17x 10 mm. Kanatlar undulat.                            5. acaulis 



 9 
 

1- Yaprak loblarının uzunlu�u (5-)7-50 mm, tüysüz veya papillat-skabrit, genellikle 

ye�il. 

      5- Yaprak temel segmentleri 3-4 çift, bitki 35 cm.                 4. peucedonifolia 

      5- Yaprak temel segmentleri en az 5 çift, bitki 50-150 cm. 

 6- Brakteler geni�li�i 6-10 mm                          8- platychlaena 

 6- Brakteler geni�li�i 3 mm veya daha az 

            7- Sepaller genellikle belirgin, meyve kanatları olgunla�mamı� meyvelerde 

bile çok sık undulat, ekzokarp involut, mezokarp dokusunun ayrılmı� 

bölgeleri vardır. 

 8- Kanatlar genellikle plikat, bazen undulat, kanatların tabanlarında 

de�i�ik boyutlarda ve yo�unluklarda uzantıları vardır.      1- pabularia 

                8- Kanatlar genellikle undulat, plikat de�il, kanatların tabanları 

uzantısız veya çok az kısa uzantılı.                       2- uloptera 

 7- Sepaller genellikle belirsiz, meyve düz veya undulat kanatlı, mezokarp 

devamlı. 

 9- Meyve kanatları undulat, kenarı aralıklı, geriye kıvrık ve düzenli 

dentat.                        7. denticulata  

 9- Meyve kanatları düz veya hafif undulat veya belirsiz, kenar geriye 

kıvrık de�il, bazen a�ınmı�. 

 10- Yaprak lobları sert, uzunlu�u 50 mm’ye kadar, meyveli 

umbellaların ı�ınları 12-20. Meyve kanatları genellikle iyi 

geli�mi�.                       10- uechtritzii   

 10- Yaprak lobları sert de�il, uzunlu�u 35 mm’ye kadar, 

meyveli umbellaların ı�ınları 7-15 (Bazı istisnalar daha fazla). 

Meyve kanatlı, bazen  ±belirsiz.              9- ferulacea 

 

 

1.1.1.6. Prangos Lindl. cinsinin “Flora of Turkey and the East Aegean 

Islands”deki tayin anahtarında bulunmayan Türler 

  

Bu türlere en yakın türlerden farklılıkları �u �ekilde özetleyebiliriz: 
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1.1.1.6.1. Prangos scabrifolia Post & Beauv. 

 

P. meliocarpiodes’e benzerlik gösterir fakat boyunu taç �eklindeki yaprak kalıntıları 

ile sarılır ve uzun lifler bulunmaz. Alt yaprakların petiolleri tabanda geni�ler. Gövde 

yaprakları çok kısa grimsi beyaz sık tüylü. Brakte ve brakteoller sayısı çok az ve kısa 

(Davis et al., 1988). 

 

 

1.1.1.6.2. Prangos heyniae H. Duman & M.F.Watson  

 

P. corymbosa’ya benzerlik gösterir fakat yaprak morfolojisi farklılıkları, çiçek 

durumunun üreme organlarının farklılıkları ve petallerin pubessent olmamasından 

dolayı farklı bir tür olarak kabul edilmi�tir. Prangos heyniae temel segmentlerin 

çiftleri göstermez, terminal ve yan umbellalar hermafrodit çiçekli ve petaller tüysüz. 

P. corymbosa ise yaprak temel segmentlerinin çiftleri sessil, yan umbellalar sadece 

erkek çiçekli ve peteller pubessent (Duman, 2000).      

 

 

1.1.1.6.3. Prangos platychlaena Boiss. subsp. engizekensis H.Duman & 

M.F.Watson 

 

Prangos platychlaena subsp platychloena’dan gövdeleri daha uzun (1.5- 2 m), 

Yaprakları 100 cm’e kadar, yaprak lobları 60-100x 1-2 mm ve papiloz de�il ve 

meyveleri 15-20 x 8-12 mm olmasından farklılık gösterir (Duman, 2000). 

 

 

1.1.1.6.4. Prangos turcica A.Duran, M. Sa�iro�lu & H.Duman 

 

Bu tür P. trifida ve P. odontalgica’ya çok yakın ve onlardan, gövde 80 -150 cm ve alt 

kısmı ±  kısa ve basit yo�un tüylü, yapraklar oblong- eliptik, lamina 3-4 pinnat, 

petioller ve rahisin alt kısmı kısa ve basit yo�un tüylü, primer segmentler 3, nihai 
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segmentler filiform, 10-30 x 0,1- 0,2 mm ve apikulat, brakteler 7- 15 mm ve kalıcı, 

brakteoller 5- 10 mm ve kalıcı, meyve umbellaları 4- 8 ı�ınlı ve 2- 5 cm uzunlukta, 

pediseller en fazla 5- 8 mm uzunlukta, meyve yandan basık, dar oblong-eliptik, 20-

30 x 10-13 mm ve mezokarptaki 3 dorsal tabakalar ventral olanlara göre daha kalın 

olmasından ayırt edilebilir (Duran ve ark., 2005). 

 

Ayrıca P. turcica, P. ferulacea’ya yakınlık gösterir fakat P. ferulacea’nın 

gövdesi ve yaprakları tüysüz, yapraklar en fazla 6 pinnatisekt, primer segmentler 

yok, lopların geni�li�i 0,5- 1,5 mm, meyve umbellaları 7- 15, meyve elips- globoz, 

kanatlar geni�li�i en fazla 3 mm olmasından birbirinden ayırt edilirler (Duran ve ark., 

2005). 

 

 

1.1.1.6.5. Prangos ilanae Pimenov, Akalın & Klujuykov 

 

Bu tür P. trifida’ya çok yakın ve ondan, gövde tabanları ve petioller ince beyaz tüylü, 

yaprakların laminasının primer segmentler sessil, nihai segmentler hafifçe geni�, 

meyve boyuna çizgili, merikarplar hafifçe yandan basık ve konveks de�il ve 

aerenkima segmentleri e�it de�il; dorsal taraftakilerin daha küçük olmasınadan ayırt 

edilir (Pimenov ve ark., 2005).  

 

 P. odontalgica’nın yaprak laminası tüysüz, nihai yaprak lobları filifom, keskin 

ve daha uzun, yaprak laminasının segmentleri sessil, merikarplar boyununca çizgili 

olmasından ve mesokarpta ek, çok sayıda, küçük ya� kanalları bulunmasından P. 

ilanae’den ayırt edilir (Pimenov ve ark., 2005). 
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1.1.2. Prangos Cinsinin Üzerinde Yapılan Kimyasal Çalı�malar 

 

Umbelliferae familyası sekonder metabolitler olan furanokumarinler ve izopren 

ünitesi ta�ıyan bile�ikler yönünden zengin bir familyadır (Baser ve ark., 2000a, 

Shikishima ve ark., 2001b). Prangos cinsinin üzerinde yapılan kimyasal ara�tırmalar 

sonucunda çe�itli kumarin, alkaloit, flavonoit ve terpenik bile�ikler izole edilmi�tir 

(Sajjadi ve Mehregan, 2003). Bu cins üzerinde ilk kimyasal çalı�ma 1939 yılında 

yapılmı�tır. Bu çalı�mada P. pabularia ’nın taze kısımlardan elde edilen uçucu ya� 

analiz edilerek içerdi�i bile�ikler tayin edilmi�tir (Grach, 1939). Bundan sonra 

yapılan çalı�malarda Prangos cinsinden degi�ik maddeler izole edilmi�tir. Çalı�malar 

uçucu ya� elde edilmesi ile ba�lamalarına ra�men uçucu ya� üzerinde yapılan ikinci 

çalı�ma 1970 yılında rastlanmı�tır ve çalı�maların ço�u Prangos cinsinin içerdi�i 

di�er önemli grup olan kumarin bile�ikleri üzerinde yo�unla�mı�tır. Ayrıca 1960’lı 

yıllarda bazı flavonoitler (Harborne ve Williams, 1972) ve tohumlardan elde edilen 

sabit ya�ının içerdi�i ya� asitleri analiz edilmi�tir (Markman ve Shustanova, 1965). 

1957 yılında Ta�kent bölgesinde yeti�en P. pabularia ’nın kurutulmu� ve ö�ütülmü� 

tohumları % 5 amonyak ile ıslatılmı� ve diklorometan ile ekstre edilmi�tir. Elde 

edilen ekstrede alkaloit miktarı % 0,2 olarak bulunmu�tur. Bu ekstre eterle 

fraksiyonlanmı� ve prangozin olarak adlandırılan yeni bir alkaloit izole edildi�i rapor 

edilmi�tir. Fakat daha sonra bu bile�i�in yapısı UV, IR, MS, ve NMR gibi 

spektroskopik yöntemlerle tekrar incelenmi� ve alkaloit olmadı�ı, furanokumarin 

türevi bir bile�ik oldu�u ortaya çıkmı�tır (Yunusov ve ark., 1957, Akramov ve ark., 

1967, Mukhamedova ve ark., 1967b, Mukhamedova ve ark.,1967c). 1970’li yıllardan 

sonra yapılan kimyasal çalı�maların ço�u uçucu ya�lar ve kumarinler üzerinde 

yo�unla�mı�tır. 

 

 

1.1.2.1. Prangos Türlerinden Elde Edilen Uçucu Ya�lar Üzerinde Yapılan 

Çalı�malar 

 

Prangos cinsinin ilk uçucu ya�ları 1939 yılında P. pabularia ve P. ferganensis’den 

izole edilmi� ve verim sırasıyla % 2 ve % 0,1 olarak tespit edilmi�tir. P. 
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pabularia’nın uçucu ya�ının ana bile�ikleri mirsen % 48, α-pinen % 4,  kamfen (eser 

miktarda), borneol ve dihidrikuminol (serbest ve asetat olarak) % 17,5 olarak tespit 

edilmi�tir. P. ferganensis ya�ında mirsen % 30, α-pinen % 7,8, borneol ve di�er 

alkoller % 21,5 bulunmu�tur (Grach, 1939).    

 

GC yardımıyla P. fedtchenkoi, P. ferulacea, P. hissarica, P. pabularia (2 

kimyasal form) ve P. seravschanica meyvelerin uçucu ya�larının içerdikleri 

monoterpen ve seskiterpen bile�ikleri 1970 yılında ara�tırılmı�tır. En iyi verim veren 

meyve; P. ferulacea meyvesi olarak tespit edilmi�tir. P. pabularia ’nın acı formu tatlı 

formuna göre uçucu ya� yönünden daha zengin ve % 2,2 uçucu ya� içermektedir. P. 

pabularia ’nın tatlı formunda verim ise % 0,22 olarak tespit edilmi�tir. P. 

fedtschenkoi uçucu ya�ında di�erlerine göre daha az bile�ik tayin edilmi�tir. Bu 

meyvelerin içerdikleri uçucu ya�ların oranları ve uçucu ya�larda tayin edilen 

bile�ikler yönünden farklılıklar göstermi�lerdir. Bu ya�larda ana monoterpenler 

olarak sabinen,  α-fellandren ve α-terpinen ve ana seskiterpenler olarak karyofillen 

ve β-selinen tespit edilmi�tir (Kuznetsova ve ark., 1970b). 1973 yılında tekrar aynı 

türlerin meyvelerinin uçucu ya�ları ara�tırılmı�tır. Türlerden uçucu ya�ların elde 

edilmesi kolay olmasına ra�men P. hissarica’nın uçucu ya�ının elde edilmesi zor 

olmu�tur. Sabinen P. hissarica, P. pabularia ve P. seravschanica uçucu ya�larında 

bulunmu�tur. Karyofillen P. ferulacea dı�ında tüm türlerde tayin edilmi�tir. β-selinen 

sadece P. pabularia uçucu ya�ından elde edilmi�tir (Kuznetsova ve ark., 1973). 

   

P. pabularia’dan elde edilen uçucu ya�ın içerdi�i bile�ikler 1978 yılında 

ara�tırılmı�tır. Uçucu ya�ının içinde kamfen, limonen, ∆-3-karen, fellandren, 

terpinolen, kafur, karvon, β ve γ- elemen, β- karyofillen, β- selinen, sitronellil asetat, 

geranil asetat, ödesmol, elemol, β- karyofillen oksit, mirsen ve α-pinen, tespit 

edilmi�tir (Koul ve Thakur, 1978).  

 

�talyadaki yeti�en P. ferulacea olgunla�mı� meyvelerinden elde edilen uçucu 

ya�ın içinde bulunan bile�ikler 1987 yılında ara�tırılmı�tır. Bu meyvelerin verimi % 

1,4’tür. Uçucu ya�da α-pinen (% 4,1), sabinen (% 2,8), β-pinen (% 0,5), p-simen (% 

6,9), cis-β-osimen (% 26,8), γ-terpinen (% 27,8), terpinolen (% 0,7), 4-terpineol (% 
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12,2), trimetilbenzaldehit (% 1,2) ve β-humulen tespit edilmi�tir (Menghini ve ark., 

1987).  

 

Türkiye’de yeti�en Prangos cinsinin uçucu ya�larının üzerinde ilk defa 1996 

yılında ara�tırma yapılmı�tır. Bu çalı�mada P. ferulacea ezilmi� ve ezilmemi� 

meyvelerinden su distilasiyon yöntemi ile elde edilen uçucu ya�lar GC ve GC/MS 

yardımıyla analiz edilmi�tir. Elde edilen ya�ların bile�imleri ara�tırıldı�ı zaman 

ezilmi� meyvelerin uçucu ya�ının % 93,83’ü ve ezilmemi� meyvelerin uçucu ya�ının 

% 85,32’sini te�kil eden 23 bile�ik tespit edilmi�tir. Ezilmi� ve ezilmemi� meyvelerin 

uçucu ya�ları γ-terpinen (% 30,22 ve % 33,27) ve α-pinen (% 16,71 ve % 12,83) 

yönünden zengin oldu�u gözlenmi�tir. Ezilmemi� meyveler ilk distilasiyondan sonra 

ezilip tekrar distilasiyona tabi tutuldu�unda uçucu ya� tekrar elde edilmi�tir. Bu 

distilasiyondan elde edilen uçucu ya�ın ana bile�ikleri olarak germakren B (% 30,3) 

ve γ-terpinen (% 17,17) bulunmu�tur (Baser ve ark., 1996).    

    

�ran’da 1998 yılında yabani olarak yeti�en P. ferulacea’nın tohumları ve toprak 

üstü kısımlarından su buharı distilasyon yöntemi ile uçucu ya� elde edilmi� ve GC ve 

GC/MS yöntemleriyle analiz edilmi�tir. Toprak üstü kısımlarının ya� verimi % 2,33 

ve uçucu ya�ında 30 bile�ik tayin edilirken tohum ya� verimi % 0,84 ve uçucu 

ya�ında sadece 20 bile�ik tayin edilmi�tir. Toprak üstü kısımlarının uçucu ya�ının 

içinde bulunan ana bile�ikler β-pinen (% 22,9) ve ∆-3-karen (% 16). Tohumların 

uçucu ya�ının ana bile�ikleri ise β-pinen (% 33) ve α-pinen (% 10,1) olarak tespit 

edilmi�tir (Sefidkon ve ark., 1998). 

 

�ran’da yeti�en bir ba�ka tür olan P. latiloba’nın 1999 yılında toprak üstü 

kısımlarının uçucu ya�ı su distilasyon yöntemi ile elde edilmi� ve GC ve GC/MS 

yöntemleriyle analiz edilmi�tir. Uçucu ya�ının ana bile�ikleri α-pinen (%25,1), 

limonen (% 16,1) ve mirsen (% 9,5) olarak tespit edilmi�tir (Masoudi ve ark., 1999).  

 

Konya’dan toplanan P. heyniae meyvelerinin 2 örne�inin uçucu ya�ları su 

distilasyon yöntemi ile 2000 yılında elde edilmi�tir. A örne�inde ya� verimi % 1,09 

ve B örne�inde ya� verimi % 0,3 olarak tespit edilmi�tir. A’nın % 92,2’sini te�kil 
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eden 61 bile�ik tayin edilirken B’nin % 89,8’i te�kil eden 79 bile�ik tayin edilmi�tir. 

A ve B örneklerinden elde edilen ya�ların ana bile�ikleri β-bisabolenal (% 53,3 ve % 

18,1), β-bisabolenol (% 14,6 ve % 2,3), β-bisabolen (% 12,1 ve % 10,1). Ayrıca B 

örne�inde germakren D (% 13,5) ve germakren B (% 9,4) ana bile�ikler olarak tayin 

edilmi�tir. Uçucu ya�ların içinde bulunan seskiterpenlerin miktarları A’da % 84 ve 

B’de % 83 olarak tayin edilmi�tir (Baser ve ark., 2000b). Aynı yılda Türkiye’de 

yeti�en P. uechtritzii meyvelerinden su distilasyon yöntemi ile uçucu ya� elde 

edilmi� ve GC/MS yöntemi ile analiz edilmi�tir. Uçucu ya�da ana bile�ikler olarak p-

simen (% 10,9), γ-terpinen (% 7,0), β-fellandren (% 7,8), α-fellandren (% 6,3) ve 

trans- β-osimen (% 4,6) tespit edilmi�tir (Özcan ve ark., 2000).  

 

Konya ve Kayseri’den toplanan P. uechtritzii’nin meyvelerinden elde edilen 

uçucu ya�larının üzerinde 2000 yılında ba�ka çalı�ma yapılmı�tır. Kayseri’den 

toplanan örnek (A) çok az oldu�u için uçucu ya�ı Eppendorf mikrodistilator 

yardımıyla mikro distilasyon yöntemi ile elde edilmi�tir. Di�er örne�in (B) uçucu 

ya�ı ise su distilasyon yöntemiyle elde edilmi�tir. B’nin verimi % 0.76 ve A’nın 

verimi % 0,01 olarak bulunmu�tur. Bu uçucu ya�lar GC/MS yöntemleri ile analiz 

edilmi�tir. A’nın % 90’ını te�kil eden 32 madde, B’nin % 86,7’sini te�kil eden 32 

bile�ik tayin edilmi�tir. B’nin ana bile�i�i olarak 7-epi-1,2-dehidroseskisineol (% 

13,4) bulunmu�tur. A’nın uçucu ya�ından elde edilen bile�ikler hemen hemen B’nın 

uçucu ya�ından elde edilenlere benzerlik göstermi�ler. B’nın uçucu ya�ı kolon 

kromatografisi yardımıyla incelenmi�, bile�ikleri elüe etmek için Hegzan : Etileter 

(100 � 0) sistemi kullanılmı�tır. Bu analiz sonucunda yeni bir bile�ik izole edilmi� 

ve NMR tekni�i kullanılarak bu bile�ik Bisabolen eteri olarak tespit edilmi� ve yapısı 

7-epi-1,2- dehidroseskisineol olarak aydınlatılmı�tır (Baser ve ark., 2000a). 

    

�ran’da 2001 yılında yeti�en P. uloptera’nın toprak üstü kısımlarından ve 

tohumlarından su distilasyon ile uçucu ya� elde edilmi� ve GC/MS yöntemi ile analiz 

edilmi�tir. Toprak üstü kısımlardan elde edilen uçucu ya�da 22 bile�ik bulunurken 

tohumların uçucu ya�ında sadece 12 bile�ik tayin edilmi�tir. Toprak üstü kısımlarının 

uçucu ya�ının ana bile�ikleri β-karyofillen (% 18,2), germakren D (% 17,2) ve 

limonen (% 8,7) olarak tespit edilmi�tir. Tohumların uçucu ya�ının ana bile�eni 
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olarak α-pinen (% 41,9) ve β-sedren (% 4,0) bulunmu�tur (Sefidkon ve Navaii, 

2001).   

 

�ran’da yeti�en P. asperula subsp. haussknechtii meyvelerinden 2003 yılında su 

distilasiyonu ile uçucu ya� elde edilmi� ve ya� verimi % 0,3 olarak hesaplanmı�tır. 

Elde edilen uçucu ya� GC/MS yardımıyla analiz edilmi� ve içinde 52 bile�ik tespit 

edilmi�tir. Bu bile�iklerin majorları �-3-karen (% 16.1), β-fellandren (% 14,7), α-

pinen (% 10,5), α-humulen (% 7.8), germakren D (% 5,4), �-kadinen (% 4,2) ve 

terpinolen olarak tanımlanmı�tır. P. asperula subsp. haussknechtii meyvelerinden 

elde edilen uçucu ya�ının ana bile�ikleri daha önce çe�itli Prangos türlerinden elde 

edilen uçucu ya�ların ana bile�ikleriyle kar�ıla�tırıldı�ında farklılık göstermi�tir. P. 

uloptera, P. latilopa ve P. ferulaceae meyvelerinin uçucu ya�larının ana bile�i�i 

sırasıyla α-pinen (% 41,9, % 25,1 ve % 16,7) bulunurken P. uechtritzii 

meyvelerinden elde edilen ya�ın ana bile�i�i δ-simen (% 10,9)  oldü�ü görülmü�tür. 

Ayrıca bu çalı�mada P. asperula subsp. haussknechtii meyvelerinin uçucu ya�ının 

ana bile�i�i �-3-karen (% 16,1) olarak tespit edilmi�tir (Sajjadi ve Mehregan, 2003).  

       

�ran’da yeti�en P. uloptera toprak üstü kısımlarından su distilasiyonu yöntemi 

ile uçucu ya� elde edilmi� ve GC/MS yöntemiyle analiz edilmi�tir. Toprak üstü 

kısımlarının uçucu ya�ının verimi % 0,7 olarak bulunmu�tur. Bu uçucu ya�ın % 

89’unu olu�turan 28 bile�ik tayin edilmi�tir. Bu bile�iklerin içinde bulunan 

seskiterpenlerin en fazla olanları β-karyofillen (% 27,1) ve karyofillen oksit (% 15,9) 

olarak tayin edilmi�tir. Tayin edilen monoterpenler içinde en fazla bulunanlar α-

pinen (% 12,4) ve limonen (% 8,7) olarak tayin edilmi�tir (Mazloomifar ve ark., 

2004). 

 

�ran’da yeti�en P. latiloba’nın kurutulmu� gövde, yaprak ve kökünden su 

distilasiyonu ile elde edilen uçucu ya�ların bile�imleri GC/MS yöntemi ile analiz 

edilmi�tir. Gövde uçucu ya�ının  % 84,74’ü olu�turan 8 bile�ik, yaprak uçucu 

ya�ının % 95,39’u olu�turan 12 bile�ik ve kök uçucu ya�ının %88’i olu�turan 9 

bile�ik tayin edilmi�tir.  Gövde uçucu ya�ının ana bile�ikleri δ-kadinen (% 30,39), α-

pinen (% 25,47) ve sabinen (% 12,55) olarak tayin edilmi�tir. Yaprak uçucu ya�ının 
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ana bile�ikleri germakren D (% 27,79), α-pinen (% 17,81), β-karyofillen (% 12,75) 

ve β- pinen (% 11,23) ve kök uçucu ya�ının ana bile�ikleri spatulenol (% 29,5), 1,8- 

sineol (% 19.42), p-simen (% 17,03) ve α-bisabolol (% 15,33) olarak tayin edilmi�tir 

(Akhalgi ve Hashemi, 2005). 

 

Malatya’dan toplanan P. uechtritzii ve Hakkari’dan toplanan P. platychlaena 

meyvelerinden elde edilen uçucu ya� GC/MS ile analiz edilmi�tir. Verim sırası ile % 

0,4 ve % 2,1’dir. P. uechtritzii meyvelerinin uçucu ya�ının  % 97,42’si olu�turan 18 

bile�ik, P. platychlaena meyvelerinin uçucu ya�ının % 98,82’si olu�turan 15 bile�ik 

tayin edilmi�tir. P. platychlaena ya�ının ana bile�ikleri α-pinen (% 69,75), β- 

fellandren (% 10,58), �-3-karen (% 3,39) ve p-simen (% 3,38) olarak tespit 

edilmi�tir. P. uechtritzii ya�ının ana bile�ikleri ise α-pinen (% 40,82), nonen (% 

17,03), β- fellandren (% 11,14), �-3-karen (% 7,39) ve p-simen (% 4,90) olarak 

tespit edilmi�tir (Uzel ve ark., 2006). 

 

 

1.1.2.2. Prangos Türlerinin Kumarinleri Üzerinde Yapılan Çalı�malar 

 

Kumarinler kalitatif va kantitatif analizleri YBSK yöntemleri ile yapılabilmektedir. 

Ters sabit faz olan ODS C18, Diamonsil C18, Prodigy C18 ve Zorbax XDB C8 kolonlar 

kullanılmaktadır (Arnoldi ve ark. 2004, Eeva ve ark. 2004, Alonso ve ark 2005, Chen 

ve ark. 2007). Hareketli faz olarak Asetonitril, su ve metanol karı�ımları izokratik 

veya gradient akı� �eklinde kullanılırlar (Izquierdo ve ark. 2000,Yan ve ark. 2001, 

Stevensona ve ark. 2003, Arnoldi ve ark. 2004, Ma ve ark. 2007). Ayrıca tamponlu 

sistemler olu�turmak için bu sistemlere formik asit, fosforik asit, asetik asit ve 

amonyum asetat gibi maddeler eklenir (Eeva ve ark. 2004, Alonso ve ark 2005, Chen 

ve ark. 2006, Chen ve ark. 2007, Xia ve ark. 2007). Çe�itli raporlara göre YBSK 

yöntemlerinde metanol : su, asetonitril : su ve metanol : fosfat tamponlu gibi 

hareketli faz sistemleri ters faz olan C18 kolonları ile kullanılmaktadır.  Asetonitril 

miktarı artınca analiz zamanı kısalır ve kumarinlerin verdikleri piklerin 

keskinliklerinin artmasına neden olur. Metanol : asetonitril : fosfat tamponu içeren 

sistemlerde metanol miktarı artınca kumarinlerin ayırım daha iyi olur (Chen ve ark. 
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2006). Genel olarak kullanılan UV dalga boyları 320, 340, 429, 311 ve 216 nm 

olmaktadır (Izquierdo ve ark. 2000, Yan ve ark. 2001, Eeva ve ark. 2004, Chen ve 

ark. 2006, Chen ve ark. 2007, Xia ve ark. 2007) 

 

Prangos türlerinin kumarinleri üzerinde yapılan ilk çalı�maya 1948 yılında 

rastlanır. Bu çalı�mada P. pabularia L. köklerinden kumarin izole etmek için etanol 

ile ekstre edilip elde edilen ekstre uçurulmu�tur. Kalan kısım etil eter ile ekstre 

edilerek içerisinde bulunan maddeler tayin edilmi�tir. Bu ekstreden 1 kumarin elde 

edildikten sonra ekstre tekrar buharla�tırılmı� ve petrol eteri ile muamele edilmi�tir. 

Buradan da bir kumarin bile�ik daha elde edilmi�tir. Petrol eterli ekstre yava� 

uçurulunca üçüncü bir kumarin elde edilmi�tir. Elde edilen bile�ikler erime noktası 

tayin yöntemi ile tanımlanmı�tır (Pigulevskii ve Kuznetsova, 1948).    

 

Orta Asya’dan toplanan P. pabularia’nın köklerin 1955 yılında etil eter ile 

reçine elde edilmi�tir. Bu reçinede bulunan do�al kumarinler,  kimyasal reaksiyonlar, 

erime noktası tayini ve UV gibi yöntemler ile tayin edilmi�tir. Bu reçineden 2 

kumarin izole edildikten sonra reçinenin asidik fraksiyonundan iki kumarin daha ve 

nötral kalıntıdan da 1 kumarin elde edilmi�tir. �zole edilen prangin ve prangenidin 

furanokumarin yapısında oldu�u tespit edilmi�tir (Kuznetsova, 1955).            

 

P. pabularia kökünden 1961 yılında izole edilen prangenidin spektrumları ve 

kimyasal reaksiyonları yardımıyla alloimperatorin oldu�u açıklanmı�tır (Kuznetsova, 

1961). 

 

P. pabularia’nın çe�itli organlarında bulunan kumarinler ara�tırılmı�tır. 

Kumarinler yaprak, meyve ve kökte bulunmu�tur. Kökteki bile�iklerin en yüksek 

oldu�u dönem, filizlenmedir. Bitkinin tüm toprak altı kısımları kumarin bile�ikleri 

üretebilece�i belirtilmi�tir (Kuznetsova ve Kuzmina, 1962). 

 

P. pabularia’nın kökünün konsantre petrol eteri ekstresinden ostol 1963 yılında 

izole edildikten sonra ana solvan kromatografi ile analiz edilmi� ve ostol dı�ında, biri 

saf iki tane kumarin türevi elde edilmi�tir. Saf olmayan bile�ik tekrarlanmı� 
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kromatografi (10 defa) ile safla�tırılmı�tır. Bile�iklerin verimleri ostol (% 2 total), 

oksipeusedanin (% 0,2) ve saf olmayan prangolarin (% 0,025) olarak bulunmu�tur 

(Ghoshal ve ark., 1963).  

   

P. fedtschenkoi 1964 yılında köklerinden çe�itli kumarin türevleri izole edilmi� 

ve ikisi adları IR spektrumları yardımıyla tanımlanmı�lar (Kuznetsova ve Sokolova, 

1964).  

 

Ta�kent bölgesinden toplanan P. pabularia’nın tohumlarında bulunan do�al 

bile�ikler ara�tırılmak için 1965 yılında olgun tohumlarının 9 kilogramı ince toz 

edilip petrol eteri ile ekstre edilmi�tir. Bu ekstreden 255 g ostol elde edildikten sonra 

ana solvanın üst kısmı sabit faz olarak Al2O3 kullanılarak kolon kromatografisi ile 5g 

bile�ik izole edilmi�tir. Bu bile�ik IR ve UV, Rf yardımı ile prangolarin olabilece�i 

bulunmu�tur. �kinci izolasyondan sonra ana solvan aluminyum oksit kolonu 

yardımıyla imperatorin, bergapten (10g) ve oksipeusedanin (30g) izole edilmi�tir. 

Ana solvandan birinci izolasyondan sonra tekrar ostol, prangolarin, oksipeusedanin 

ve alloimperatorin elde edilmi�tir (Mukhamedova ve ark., 1965). Ayrıca bu 

çalı�mada daha önce P. fedtschenkoi’den izole edilen prangol IR ve UV ile yapısı 

aydınlatılmı�tır (Kuznetsova ve Bolenovskaya, 1965a). Di�er bir çalı�mada Rus 

ara�tırıcılar tarafından P. ferulacea köklerinin yo�unla�tırılmı� kloroform ekstresi, 

aluminyum oksit kolonu ile içerdi�i kumarin ve furanokumarin türevi maddeler 

analiz edilmi�tir. Bu ekstreden 5 tane bile�ik izole edilmi�tir. �zoimperatorin ve 

oksipeusedanin karı�ım halinde elde edilmi�ler ve sıcak petrol eteri ile birbirinden 

ayırt edilmi�ler (Kuznetsova ve Abyshev, 1965). Aynı ara�tırıcılar P. ferulacea 

köklerinden sabit faz aluminyum oksit ve hareketli faz  kloroform : petrol eteri 1 : 4 

ve 1 : 2 karı�ımları ve kloroform kullanılarak kolon kromatografisi ile iki kumarin 

türevi daha izole etmi�ler. Ayrıca UV, IR ve Rf de�erleri yardımıyla birisinin 

meransin hidrat olarak kimyasal yapısı aydınlatmı�lardır (Kuznetsova ve Abyshev, 

1965). 

 

P. fedtschenkoi toprak üstü kısımlarının içerdikleri furanokumarinleri ara�tırmak 

için 1965 yılında gövde ve yapraklı kısımlarından elde edilen kloroformlu ekstre 
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kolon kromatografisi ile analiz edilmi�tir. Kolon kromatografisinde sabit faz olarak 

aluminyum oksit ve hareketli faz petroleteri : kloroform 4 : 1, 3 : 1, 2 : 1 ve 1 : 1 

karı�ımları kullanılmı�tır. Elde edilen bile�iklerin erime noktaları, UV ve IR 

spektrumları �ahit maddelerle kar�ıla�tırılarak tanımlanmı�tır. Bu ekstreden 4 bile�ik 

izole edilmi�tir (Kuznetsova ve Belenovskaya, 1965b). P. pabularia’nın kök, gövde 

ve yaprakları içinde bulunan kumarinler ve furanokumarinler ara�tırılmı�tır. Kök (9 

kg) alkol ile ekstre edilerek reçine elde edilmi�tir. Bu reçine etil eter ile ekstre 

edilmi� ve eterik ekstre yo�unla�tırılmı�tır. Elde edilen çökelti kloroformla muamele 

edilip ka�ıt kromatografisi ile analiz edilmi�tir. Ka�ıt kromatografisinde sabit faz 

(CH2OH)2 ile impregne edilmi� ka�ıt ve hareketli faz petrol eteri kullanılmı�tır. Bu 

yöntemle 0.05 g oksipeusedanin hidrat elde edilmi�tir. Gövde ve yapraklardan alkol 

ekstresinden elde edilen reçine etil eter ile muamele edilmi�tir. Eterik ekstre 

yo�unla�tırlarak üzerine %10’luk metanollü KOH eklenmi� ve karı�ım 24 saat 

bekletildikten sonra suyla dilüe edilip etil eter ile ekstre edilmi�tir. Sulu tabaka 

asitlendirildikten sonra tekrar etil eter ile ekstre edilmi�tir. Aluminyum oksit kolon 

kromatografisi ile etil eter ekstresinden ostol ve oksipeusedanin ile pabulin karı�ımı 

elde edilmi�tir. Oksipeusedanin ve pabulin birbirinden ayırmek için sıcak alkolde 

kristalize edilmi�ler. Pabulin kaynama noktası tayin yöntemi ve UV ile 

furanokumarin türevi oldu�u ve prangenin’in izomeri olabilece�i tespit edilmi�tir 

(Kuznetsova, 1965). 

 

P. seravschanica’nın köklerinde bulunan bile�ikler 1966 yılında ara�tırılmı� ve 

içerdi�i kumarin miktarı % 3 olarak tespit edilmi�tir. Kumarinler aluminyum oksit 

kolon kromatografisi ile analiz edilmi�ler ve 7 bilinen kumarin bile�ik elde 

edilmi�tir. Bu bile�ikler UV, IR ve Rf de�erleri tespit edilmi�ler. Ayrıca etanol - 

asetonitril ile elüe edilen ve pranganon adı verilen yeni bir kumarin türevi elde 

edilmi�tir (Kuznetsova & Zorina, 1966). P. isphairamica’nın kökleri (170 g) 

klororform ile ekstre edilerek 2.5 g ekstre elde edilmi�tir. Bu ekstre aluminyum oksit 

kolon kromatografisi ile analiz edilerek 4 furanokumarin türevi madde izole 

edilmi�tir. Bu bile�iklerin elüe edilmesinde petrol eteri ve kloroform : petrol eteri 1 : 

4, 1 : 3, 1 : 2 ve 1 : 1 karı�ımları kullanılmı�tır. Bu bile�ikler UV, IR ve erime 

noktaları tayin edilerek te�his edilmi�lerdir (Kuznetsova ve Belenovskaya, 1966b). 
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1966 yılında da P. tschimganica’nın köklerinin alkol ekstresinden yeni bir kumarin 

türevi olan prant�imgin izole edilmi� ve yapısı UV, IR ve NMR yöntemleri ile 

aydınlatılmı�tır. Kâ�ıt kromtografisine göre P. tschimganica’nın kökleri 9 kumarin 

bile�ik içermektedir. Bu çalı�mada ekstre yo�unla�tırıldı�ında prant�imgin kristalize 

olarak ayrılmı�tır. Ana solvan suyla dilüe edilmi� ve iki defa etil eter ile ekstre 

edildikten sonra etil eter uzakla�tırılmı� ve kalan kısım aluminyum oksit kolon 

kromatografisi yöntemi ile iki tane bilinen kumarin elde edilmi�tir (Kuznetsova ve 

Belenovskaya, 1966a). Aynı yılda P. ferulacea kökünden yeni kumarin türevi olan 

pranferol izole edilmi� ve yapısı UV ve IR yöntemleri ve Rf de�eri ile tayin 

edilmi�tir (Kuznetsova ve ark., 1966).  

 

        P. pabularia’nın tohumlarının etil eter ekstresindeki furanokumarinlerin oranı 

1967 yılında %1,7 olarak tayin edilmi� ve içinden 3 kumarin bile�ik tayin edilmi�tir 

(Mukhamedova ve ark., 1967a). Aynı yılda P. pabularia’nın 250 kg tohumlarından 

30 g prangozin izole edilmi�tir (Mukhamedova ve ark., 1967b). Bu bile�ik daha önce 

alkaloit olarak tanımlanmı�tır (Yunusov ve ark., 1957) fakat bu bile�i�in UV, IR, 

NMR ve MS yöntemleri yardımıyla bir furanokumarin türevi oldu�u tespit edilmi�tir 

(Mukhamedova ve ark., 1967c, Akramov ve ark., 1967, Mukhamedova ve ark, 

1967b). 

 

P. ferulacea’nın meyvelerinin içerdikleri kumarin türevleri 1968 yılında de�i�ik 

kromatografik yöntemlerle ara�tırılmı� ve kumarin özellikleri ta�ıyan 9 bile�ik izole 

edilmi�tir. Bu bile�iklerin üçü bilinen kumarinler olarak tayin edilmi�tir (Abyshev, 

1968). Aynı yılda P. uloptera’nın köklerinden tekrarlanmı� kromatografi ve çoklu re-

kristalizasyon ile 7 kumarin türevi izole edilmi�tir. Erime noktası tayini ve IR ile bu 

bile�ikler tayin edilmi�tir. Ayrıca C20H24O6 yapısında olan bile�ik izole edilmi� ve 

4,5-dihidrofurakumarin olma olasılı�ı tartı�ılmı�tır. Bu bile�ik ulopterol olarak 

adlandırılmı�tır (Abyshev ve Kutnevich, 1968). 

 

P. fedtschenkoi, P. tschimganica ve P. isphairamica içerdikleri kumarin 

türevleri 1969 yılında de�erlendirilmi�tir. P. fedtschenkoi’nın meyvelerinden 6 

kumarin bile�ik izole edilmi�tir. Fedçin ise deltoin ile prant�imgin’in karı�ımı olarak 
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tanımlanmı�tır. P. tschimganica’nın yaprak, gövde ve meyvelerinden 6 kumarin 

türevi izole edilmi�tir. P. isphairamica’nın kökünden ise sadece 2 kumarin türevi 

izole edilmi�tir (Kuznetsova ve Belenovskaya, 1969). Aynı yılda P. ferulacea’nın 

kökünden daha önce izole edilen pranferol yapısı UV, IR ve asetilasyon ve 

oksidasyon reaksiyonları ile aydınlatılmı�tır (Abyshev, 1969b). 

 

Prangos türlerinin kemotaksonomik olarak sınıflandırılması için 1969 yılında 

yapılan bir çalı�mada intacta seksiyonundan 4, emamillaria’nınkinden 2 ve 

mamillaria’nınkinden 5 tür meyvelerinin içerdi�i kumarinler ara�tırılmı�tır. Bu 

türlerden 19 kumarin türevi izole edilmi� ve bunların 8’i prangenin, peusedanin, 

oksipeusedanin, ksantotoksol, bergapten, imperatorin ve ostol olarak tanımlanmı�tır 

(Zoz ve Komissarenko, 1969). Bu yılda Tacikistan’da yeti�en P. bucharica’nın 

köklerinin kloroform ekstresi, aluminyum oksit kolon kromatografisi ile analiz 

edilerek 5 kumarin türevi elde edilmi�tir. Bu bitki meyvelerinden 4 kumarin türevi 

izole edilmi�tir (Kuznetsova ve ark.,  1969). Ermenistan’da yeti�en P. ferulacea’nın 

kök ve gövdesinde bulunan kumarinler ve furanokumarinler ara�tırılmı�tır. 

Kloroform ile ekstre edilen 1,72 kg kökten 158 g reçine elde edilmi�tir. Bu reçine 

aluminyum oksit kolon kromatografisi ile analiz edilerek 10 kumarin türevi elde 

edilmi�tir. Bunların 9’u tanımlanmı�tır. Meransine ilk defa Prangos türlerinde 

rastlanmı�tır. Ayrıca 230 g gövde kloroform ile ekstre edilerek 3 g reçine elde 

edilmi�tir. Reçinenin kromatografik analizi yaptıktan sonra 3 kumarin türevi izole 

edilmi�tir (Abyshev, 1969a).     

 

P. pabularia’nın köklerinin petrol eteri ekstresinden 1970 yılında 2 bilinen ve 1 

yeni kumarin elde edilmi�tir. Yeni kumarin UV, IR, MS ve NMR gibi spektral 

yöntemler yardımıyla tanıtılmı� ve pabularin olarak adlandırılmı�tır (Basa ve ark., 

1970). Aynı yılda Leningrad’ta yeti�en ve 3, 4 ve 5 yıllık P. pabularia’nın yaprak ve 

köklerinin içerdikleri kumarin türevleri ara�tırılmı�tır. 3 yıllık bitkinin köklerinden 6 

bilinen kumarin türevi izole edilirken 4 yıllık bitkinin köklerinden bu 6 kumarin 

yanında biri yeni olmak üzere 2 kumarin türevi daha izole edilmi�tir. Yeni bile�i�e 

lenprangol adı verilmi�tir. 5 yıllık bitkinin yapra�ında 3 yıllık bitkinin kökündeki 

bulunanların yanında 5 bilinen kumarin daha tespit edilmi�tir. Aynı bitkinin kökünde 
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ise bu 11 kumarin yanında bilinen bir kumarin daha bulunmu�tur. Yeni bile�ik olan 

lenprangol, bir 5 substitüe furanokumarin olarak tanımlanmı� ve pranferol veya 

ostol’ün optik izomeri olabilece�i açıklanmı�tır (Kuznetsova ve ark., 1970a). 1970 

yılında da P. pabularia, P. lipski, P. ornata ve P. ferulacea’nın kök, yaprak ve 

meyvelerinin içerdikleri kumarinler ve furanokumarinler ara�tırılmı�tır. Bunların 

ço�unda kumarinler olan ostol, meransin ve meransin hidrat ve 8 substitüe 

furanokumarinler olan ksantotoksol, ksantotoksin, imperatorin, prangenin ve 

prangenin hidrat tayin edilmi�tir. Bu bitkiler içinde 5 substitüe furanokomarinlerden 

bergabten, izoimperatorin, hidroksipeusedanin, hidroksipeusedanin hidrat ve 

pranferol, ve 4’,5’-  dihidrofuranokumarinlerden marmesin, deltoin ve prant�imgin 

izole edilmi�tir. Karı�ım �eklinde substitüe furanokumarinlerden prangozin, 

alloimperatorin, prangin ve peusedanin tayin edilmi�tir. Prangos türlerinin içerdikleri 

kumarinler Angelica, Archangelica, Cachrys, Hippomorathrum ve Peucedanum 

cinslerinin kumarinlerine benzerlik göstermektedir. Bazı Prangos türleri kumarin ve 

furanokumarinlerin türevlerinin kayna�ı olarak önerilebilirler (Kuznetsova, 1970a). 

Aynı yılda P. uloptera’nın meyvalarından 5 kumarin ve furanokumarin türevleri 

izole edilmi�tir (Abyshev ve Denisenko, 1970). Ayrıca aynı yılda P. ferulacea’nın 

köklerinden yeni kumarin olan pranferin izole edilmi� (Abyshev ve ark., 1970) ve 

yapısı UV, IR, MS ve NMR yöntemleri ile aydınlatılmı�tır (Nikonov ve 

Saidkhodzhaev, 1971). Prangos hissarica’dan Gaz/Sıvı kromatografisi ile 7 kumarin 

türevi tayin edilmi�tir (Kuznetsova, 1970b).    

 

P. pabularia’nın kökünden izole edilen yeni furanokumarin türevi olan 

pabulenol yapısı 1971 yılında UV, IR ve NMR yöntemleri ile aydınlatılmı�tır (Basa 

ve ark., 1971). 

 

P. ferulacea’nın kökünden izole edilen yeni foranokumarin türevi olan  gosferol 

yapısı 1972 yılında UV, IR, MS ve NMR yöntemleri ile aydınlatılmı�tır (Abyshev ve 

ark., 1972c). Bu yılda da P. pabularia’dan izole edilen pabularinon yapısı kimyasal 

ve spektral özellikleri yardımı ile yapısı aydınlatılmı�tır (Chatterjee ve ark., 1972). P. 

ferulacea’nın köklerinin metanol ekstresinde 4 kumarin türevi tayin edilmi�tir. 

Bunların birisi meransin hidrat asetat olarak tanımlanmı�tır (Abyshev ve ark., 
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1972a). P. ferulacea’nın köklerinden izole edilen kumarin türevi olan prangeferol 

UV, IR ve NMR yöntemleri ile yapısı aydınlatılmı� ve (S)-(+) mermesin optikal 

antipodu oldu�unu tespit edilmi�tir (Abyshev ve Denisenko, 1972). 

 

P. uloptera’nın köklerinin lateksinden 4 kristalize kumarin bile�ik 1973 yılında 

izole edilmi�tir. Bunlar Rf de�erleri, erime noktası tayini, IR ve NMR spektropisi 

yardımı ile tayin edilmi�tir (Abyshev ve Denisenko, 1973). P. alata’nin (P. 

biebersteinii) köklerinin klororform ekstresinden 5 bilinen ve kumarin türevleri 

yanında 1 bilinmeyen kumarin izole edilmi�tir. Bu bile�i�e alatol adı verilmi�tir 

(Abyshev ve ark., 1973a).  P. ferulacea kök ve meyvelerinin içerdikleri kumarinler 

ara�tırılmı� ve kökten 8 kumarin türevi izole edilmi�tir. Bulgaristan’da, Rusya’da ve 

�talya’da yeti�en P. ferulacea, �talya’da yeti�en P. cylindracea ve Romanya’da 

yeti�en P. carinata’nın meyvelerinin metanol ekstrelerinde bulunan kumarin 

türevleri �TK ile kar�ıla�tırılmı�tır. Bunların ana kumarin bile�iklerinin aynı oldu�u 

ortaya çıkmı�tır (Bubeva- Ivanova ve ark.,1973). 

 

P. alata’nın köklerinden 1974 yılında izole edilen kumarinin yapısı IR ve NMR 

spektroskopisi yardımıyla aydınlatılmı�tır (Abyshev ve ark., 1973b). P. 

lophoptera’nın kök, gövde ve meyvelerinin kumarinleri ara�tırılmı� ve bilinen 10 

kumarin bile�i�i izole edilmi�tir. Bu bile�ikler fizikokimayasal özellikleri, Rf 

de�erleri, IR ve NMR yöntemleri ile tanımlanmı�lardır. Bunların yanında iki yeni 

kumarin bile�ik izole edilmi� ve izogosferol ve lofopterol olarak adlandırılmı� ve 

yapıları IR, MS ve NMR yöntemleriyle aydınlatılmı�tır (Abyshev, 1974b, Abyshev, 

1974c). P. alata’nin (P. biebersteinii) köklerinin metanol ekstresinden 2 kumarin 

türevi izole edilmi�tir. Birinci bile�ik erime noktası tayini, IR ve NMR yöntemiyle 

bilinen bir kumarin olarak tanımlanmı�tır. Di�eri ise erime noktası tayini, UV ve 

NMR yöntemlerle analiz edildikten sonra dihidrifuranokumarin grubuna benzer yeni 

bir bile�ik yapısı aydınlatılmı�tır. Bu bile�i�e prandol adı verilmi�tir (Abyshev VE 

Brodskii, 1974). P. ferulacea köklerinden 7 kumarin bile�ik izole edilmi� ve yapıları 

IR, MS ve NMR yöntemleri ile aydınlatılmı�tır (Abyshev, 1974a).  
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P. lipskyi’nin köklerinden 1975 yılında elde edilen kumarinler ka�ıt ve Gaz/ Sıvı 

kromatografisi ile ara�tırılmı� ve 13 kumarin türevi tayin edilmi�tir (Danchul ve ark., 

1975). P. pabularia’nın iki kimyasal formu içerdikleri kumarinler ve özellikle 

bunların içinde ostol oranı ara�tırılmı�tır. Tatlı kimyasal formda bulunan kumarinlere 

göre ostol oranı %23,4- 43,3 olarak tayin edilmi�tir. 2 kimyasal formun içerdikleri 

kumarin türevleri kalitatif olarak analiz edildi�inde bitkinin fizyolojik (Vejetatif ve 

Jeneratif) durumuna ba�lı olmadıkları görülmü�tür (Kuz'mina ve ark.,1975). Aynı 

yılda P. hissarica’nın kök ve meyvelerinin içerdikleri kumarinler ara�tırılmı�tır. 

Kökten 10 bilinen kumarin bile�i�i izole edilirken, meyveden 8 bilinen ve iki yeni 

fakat 5 substitüe furanokumarin olarak tanımlanan bile�ikler izole edilmi�tir. Ayrıca 

kök ve meyveden prangenin hidrtat ve kökten izoimperatorin artefakt olarak elde 

edilip, yapısı tayin edilmi�tir (Shagova ve ark., 1975).  

 

P. latiloba’nın kabuk reçinesinden 1976 yılında 6 kumarin izole edilmi� ve 

erime noktası tayini ve IR yöntemi ile tayin edilmi�ler (Serkerov ve ark., 1976). P. 

guasiperforata’nın köklerinden kolon, ka�ıt ve Gaz/Sıvı kromatografisi ile 13 

kumarin tayin edilmi�tir. Bunların içinde sadece 6 bilinen bile�ik tayin edilmi�tir 

(Shagova ve ark., 1976). 

 

P. bucharica’nın meyvelerinin alkol ekstresi 1977 yılında Al2O3 kolon 

kromatografisi ile incelenmi�tir. Hareketli faz olarak sırası ile Petrol eteri, klororform 

: petrol eteri (1 : 1), kloroform ve etanol kullanılmı�tır. 12 kumarin türevi bile�ik 

izole edilmi� ve 5’i erime noktaları ve IR spektrumları bilinen bile�iklerle 

kar�ıla�tırılarak tayin edilmi�ler. Di�er 7 kumarin türevi ka�ıt ve Gaz/Sıvı 

kromatografisi ile tayin edilmi�ler (Danchul ve ark., 1977).        

 

P. pabularia’nın umbella olan çiçek durumundan 1978 yılında 11 kumarin 

türevi izole edilmi�tir. Heraklenin yapısı spektroskopik yöntemlerle aydınlatılmı�tır 

(Sood ve ark., 1978). P. pabularia’dan elde edilen uçucu ya�da ostol ve imperatorin 

tayin edilmi�tir (Koul ve Thakur, 1978).    
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P. latiloba’nın köklerinden 1979 yılında 9 kumarin türevi madde elde edilmi�tir. 

Bu bile�iklerin 8’i bilinen bile�ik olarak tanımlanırken 9. bile�ik yeni bir bile�ik ve 

sadece terpen kumarin olarak tanımlanmı�tır (Abyshev ve Bukreeva, 1979). Bu 

bile�ik daha sonra latilobinol olarak adlandırılmı� ve farnesiferol B stereoizomeri 

oldu�u açıklanmı�tır (Abyshev, 1979). P. sarawschanica meyvelerinin alkol ve 

kloroform ekstrelerinden 3 kumarin türevi izole edilmi� ve içerdi�i total kumarinlerin 

oranı % 1,5 olarak bulunmu�tur (Sadykov ve ark., 1979). Himalaya da�larının 

kuzeybatısında yeti�en P. papularia köklerinden elde edilen metanol ekstresi 

vakumda kurutulmu� ve sırasıyla petrol eteri, kloroform ve etilasetat ile 

fraksiyonlanmı�tır. Bu ekstraksiyondan sonra kalan kısımdan 2 yeni kumarin bile�i�i 

karı�ımı halinde bulunmu�tur. Bu bile�ikler preperatif �TK ile ayrılmadıkları için 

asetilenmi� ve kolon kromatografisi kullanılarak birbirinden ayırt edilmi�lerdir. 

Bunların UV, MS ve NMR spektropisi yöntemleriyle yapıları kumarin glukozit 

olarak aydınlatılmı�tır. Petrol eter fraksiyonunundan 1 kumarin türevi daha izole 

edilmi�tir (Koul ve ark., 1979). P. arcis-romanae’nın köklerindeki kumarinler 1.5 m 

uzunlukta bir kolonda sabit faz olarak OV-17 (% 3) kullanılarak Gaz/Sıvı 

kromatografisi ve 2 solvan sistemi kullanılarak ka�ıt kromatografisi ile analiz 

edilmi�ler. Bu analiz sonunda 15 kumarin bile�ik izole edilmi� ve onların arasında 

ana bile�ik olarak ostol belirtilmi�tir (Kuznetsova ve ark., 1979b). Aynı yılda P. 

acaulis’nın kök ve toprak üstü kısımlarındaki bulunan kumarinler önceki yöntemler 

ile ara�tırılmı�tır. Kökteki kumarin oranı %1,39 iken toprak üstü kısımlarındaki oran 

% 0,19 olarak tespit edilmi�tir. Bu analiz sonunda kökten 14 kumarin türevi izole 

edilirken toprak üstü kısımlardan ise 12 kumarin türevi madde izole edilmi�tir. Kökte 

di�erlerine göre suberosin ve deltoin miktarları yüksek bulunmu�tur (Kuznetsova ve 

ark., 1979a). 

 

P. lamellata’nın köklerinin kloroform ekstresindeki kumarinler 1979 yılında da 

nötral Al2O3 kolon kromatografisi ile analiz edilmi�tir. Petrol eteri ve 5 : 1, 3 : 1, 2 : 

1 ve 1 : 1 petroleteri : kloroform karı�ımları ile elüe edilmi�tir. Bu analiz sonunda 11 

kumarin türevi izole edilmi� ve IR ve ka�ıt kromatografisi ile tayin edilmi�tir. 

Onların arasında ana bile�ik olarak ostol tespit edilmi�tir (Danchul ve ark., 1979). P. 

equisetoides’nın meyve, toprak üstü kısımlar ve köklerinin içinde bulunan kumarin 
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türevleri Gaz/Sıvı kromatografisi ile ara�tırılmı�lar. Bu üç kısımda 14 kumarin 

bulunmu� ve bunların 3’ü basit kumarin di�erleri psoralen ve onun 5 ve 8 substitüe 

türevleri olarak tespit edilmi�tir. �mperatorin sadece kökte bulunurken prangenin 

hem kökte hem meyvde bulunmu�tur. Bitkilerin toplandıkları bölgelere göre içinde 

bulunan kumarinler farklılıklar göstermi�tir (Kuznetsova ve ark., 1979c).    

 

P. tschimganica’nın kökünden 1980 yılında 10 kumarin türevi elde edilmi�tir 

(Abyshev, 1980). 

 

Türkmenistan’da yeti�en P. bucharica, P. pabularia, P. uloptera ve P. 

latiloba’dan 1981 yılında kumarin olan umbelliferon ve skopolatin ve furanokumarin 

olan psoralen, pergabten, izoimperatorin, oksipeusedanin hidrat, ksantotoksin, 

imperatorin ve angelisin elde edilmi�tir (Karryev ve Komissarenko, 1981).  

 

P. pabularia’nın toprak üstü kısımları ve köklerinde bulunan total kumarin ve 

furanokumarin türevlerinin oranları incelenmi�tir. Kökte % 3,99 bulunurken toprak 

üstü kısımlarında % 2,98 olarak bulunmu�tur. Ayrıca kökte hidroksipeusedanin oranı  

% 0,19 ve ostol oranı % 0,18 olarak tayin edilmi�tir (Zevarshoev ve ark., 1986). 

 

Sicilya’dan toplanan P. ferulacea’nın (Cachrys ferulacea) meyvesinden 1 

kumarin ve 3 furanokumarin türevi izole edilmi�tir (Camarda ve ark., 1987) .  

 

Türkiye’de yeti�en P. platychlaena’nin toprak üstü kısımları kesilerek olu�an 

lateks toplanmı� ve kloroform ile ekstre edilmi�tir. Konsantre kloroform ekstre kolon 

kromatografisinden kloroform ve kloroform : metanol (10 : 1) karı�ımı ile elüe 

edilmi�tir. Son fraksiyonlardan beyaz kristaller elde edilmi� ve tekrarlanmı� 

kromatografi ile safla�tırılmı�tır. Bu bile�ik IR, MS, ve NMR yöntemleriyle 

furanokumarin olan imperatorin olarak tayin edilmi�tir (Soner ve ark., 1992).              

  

Özbekistan’da yeti�en P. tschimganica’nın toprak üstünün total metanol 

ekstresinden 2001 yılında 33 kumarin ve furanokumarin türevi madde izole 

edilmi�tir. Bu bile�iklerin izole edilmesi için metanol ekstresi kurutulmu� ve suyla 
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seyreltilmi�tir. Sulu ekstre sırasıyla etilasetat ve n-butanol ile ekstre edilmi� ve elde 

edilen ekstreler silikajel kolon kromatografisi ile analiz edilmi�tir. Elde edilen 

bile�iklerin yapıları NMR ve di�er spektroskopik yöntemlerle incelenmesi 30 bilinen 

furanokumarin ve kumarin bile�i�e ait oldu�unu ortaya konmu�tur. Bunların yanında 

3 yeni kumarin elde edilmi� ve bunlar t�imganik ester A, B ve C olarak 

adlandırılmı�tır (Shikishima ve ark., 2001b). Aynı yılda Ürdün’de yeti�en P. 

ferulacea’nın toprak üstü kısımlarından 5 kumarin ve 2 furanokumarin izole 

edilmi�tir. Bunlar IR, MS ve NMR spektral yöntemler ile tayin edilmi�lerdir 

(Tawaha ve ark., 2001).    

 

Özbekistan’da yeti�en P. pabularia’nın kök ve gövdeleri 2002 yılında Soxhelet 

cihazı ile sırasıyla n-hekzan, etilasetat ve metanol ile ekstre edilmi�tir. Silikajel kolon 

kromatografisi ve YBSK ile gövde etilasetat ekstresinden 8 kumarin, gövde n-hekzan 

ekstresinden 9 kumarin ve kök etilasetat ekstresinden 4 kumarin türevi elde 

edilmi�tir. Gövde etil asetat ekstresinden elde edilen kumarinlerin üçü yeni kumarin 

türevi olarak tanımlanmı� ve yapıları UV, IR ve NMR yöntemleriyle aydınlatılmı� ve 

pabularin A, B ve C olarak adlandırılmı�tır (Tada ve ark., 2002).  

 

Prangos türlerinden elde edilen kumarinler ve elde edildikleri bitkiler kısımları 

tabloda verilmi�tir (Çizelge 1.2.).  
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Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler 

 
No. Bile�ik Elde edildi�i 

bitki 

 Bulundu�u Kısım Kaynak 

1- Oksipeusedanin P. pabularia  

 

 

 

 

P. ferulacea 

 

P. seravschanica 

 P. isphairamica 

P. tschimganica 

P. uloptera 

P. bucharica 

 

P. alata 

P. latiloba 

 

P. arcis-romanae 

P. acaulis 

P. equisetoides 

Kök 

 

Tohum 

Gövde ve yaprak 

Çiçek durumu 

Kök 

Gövde 

Kök 

Kök 

Kök 

Kök 

Kök 

Meyve 

Kök 

Kabuk 

Kök 

Kök 

Kök 

Kök, toprak üstü kısımlar ve meyveler 

(Pigulevskii & Kuznetsova, 1948, Ghoshal et al., 1963, T   ada et 

al., 2002) 

(Mukhamedova et al., 1965) 

(Kuznetsova, 1965) 

  (Sood et al., 1978) 

(Kuznetsova & Abyshev, 1965, Abyshev, 1969a) 

(Abyshev, 1969a) 

(Kuznetsova & Zorina, 1966) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1966b) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1966a, Abyshev, 1980) 

(Abyshev & Kutnevich, 1968) 

(Kuznetsova et al.,  1969) 

(Kuznetsova et al.,  1969), 

(Abyshev et al., 1973a) 

(Serkerov et al., 1976) 

(Abyshev & Bukreeva, 1979) 

(Kuznetsova et al.,1979b) 

(Kuznetsova et al., 1979a) 

(Kuznetsova et al., 1979c) 
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Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler (devam) 

 
2- Peusedanin P. pabularia  Kök (Pigulevskii & Kuznetsova, 1948)  

3- 7-metoksi-8-(3-metil 7-

butenil) benzopiron 

P. pabularia. Kök (Pigulevskii & Kuznetsova, 1948) 

4-  Ostol= 7-metoksi-8-

isopentenil kumarin 

P. pabularia. 

 

 

 

 

 

 

P. ferulacea 

 

 

 

 

P. seravschanica 

 

P. uloptera 

 

 

Kök 

 

Kök ve yaprak 

Tohum 

Gövde ve yaprak 

Çiçek durumu 

Uçucu ya� 

Kök 

 

Meyve 

Gövde 

Toprak üstü kısımlar 

Kök 

Meyve 

Kök 

Meyve 

Gövde, yaprak ve meyve 

(Kuznetsova, 1955, Ghoshal et al., 1963, Gulati et al., 1966, 

Zevarshoev et al., 1986, Tada et al., 2002) 

(Kuznetsova et al., 1970a) 

(Mukhamedova et al., 1965) 

(Kuznetsova, 1965) 

(Sood et al., 1978) 

(Koul & Thakur, 1978) 

(Kuznetsova & Abyshev, 1965, Abyshev, 1969a, Bubeva- 

Ivanova et al,1973) 

(Abyshev, 1968, Camarda et al., 1987) 

(Abyshev, 1969a) 

(Tawaha et al., 2001) 

(Kuznetsova & Zorina, 1966) 

(Shagova et al., 1976) 

(Abyshev & Kutnevich, 1968) 

(Abyshev & Denisenko, 1970) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1969) 
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Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler (devam) 

 
 Ostol= 7-metoksi-8-

isopentenil kumarin (devam) 

P. tschimganica 

 

 

P. hissarica 

P. alata 

P. lophoptera 

P. lipskyi 

P. guasiperforata 

P. bucharica 

P. arcis-romanae 

P. acaulis 

P. equisetoides 

Kök 

Toprak üstü kısımlar 

Kök ve meyve 

Kök 

Kök, gövde ve meyve 

Kök 

Kök 

Meyve 

Kök 

Kök ve toprak üstü kısımlar 

Kök, toprak üstü kısımlar   

meyver 

(Abyshev, 1980) 

(Shikishima et al., 2001b) 

(Kuznetsova, 1970b) 

(Shagova et al., 1975) 

(Abyshev et al., 1973a) 

(Abyshev, 1974b) 

(Danchul et al., 1975) 

 (Danchul et al., 1977) 

 (Sadykov et al., 1979) 

(Kuznetsova et al.,1979b) 

(Kuznetsova et al., 1979a) 

(Kuznetsova et al., 1979c) 

5- Prangenin P. pabularia 

. 

P. seravschanica 

 

P. fedtschenkoi 

P. bucharica 

 

P. lipskyi 

P. hissarica 

Kök 

Kök ve yaprak 

Kök 

Meyve 

Meyve 

Kök 

Meyve 

Kök 

Kök 

(Kuznetsova, 1955) 

(Kuznetsova et al., 1970a) 

(Kuznetsova & Zorina, 1966) 

(Sadykov et al., 1979) 

 (Kuznetsova & Belenovskaya, 1969) 

 (Kuznetsova et al.,  1969) 

(Danchul et al., 1977) 

(Danchul et al., 1975) 

(Shagova et al., 1975) 
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Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler (devam) 

 
 Prangenin (devam) P. lamellata 

P. equisetoides 

Meyve 

Kök ve meyve 

(Danchul et al., 1979) 

(Kuznetsova et al., 1979c) 

6- Ksantotoksol P. pabularia L. 

P. equisetoides 

P. tschimganica 

Kök 

Kök, toprak üstü kısımlar ve meyve 

Toprak üstü kısımlar 

(Kuznetsova, 1955) 

(Kuznetsova et al., 1979c) 

(Shikishima et al., 2001b) 

7-  Prangin P. pabularia  Kök (Kuznetsova, 1955) 

8- Prangenidin(Alloimperatorin) P. pabularia. Kök 

Tohum 

(Kuznetsova, 1955), (Kuznetsova, 1961) 

(Mukhamedova et al., 1965) 

9- Prangolarin P. pabularia Kök 

Tohum 

(Ghoshal et al., 1963) 

(Mukhamedova et al., 1965) 

10-  Fedtsçin P. fedtschenkoi Kök (Kuznetsova & Sokolova, 1964) 

11- Prangol = 5-(�,�-

dihidroksiisoamiloksi)-6-7-

furanokumarin 

P. fedtschenkoi Kök (Kuznetsova & Sokolova, 1964, Kuznetsova,  Bolenovskaya, 

1965a) 

12-  �mperatorin P. pabularia  

 

 

 

 

Tohum 

Kök 

Kök ve yaprak 

Çiçek durumu 

Uçucu ya� 

(Mukhamedova et al., 1965) 

(Basa et al., 1970, Tada et al., 2002) 

(Kuznetsova et al., 1970a) 

(Sood et al., 1978) 

(Koul & Thakur, 1978) 
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Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler (devam) 

 
 �mperatorin (devam) P. seravschanica 

 

P. fedtschenkoi 

P. tschimganica 

 

P. isphairamica 

P. bucharica 

 

P. hissarica 

P. ferulacea 

 

 

P. lophoptera 

P. lipskyi 

P. arcis-romanae 

P. acualis 

P. lamellata 

P. equisetoides 

P. platychlaena 

Kök 

Meyve 

Meyve 

Gövde, yaprak ve meyve 

Toprak üstü kısımlar 

Kök 

Kök 

Meyve 

Kök ve meyve 

Kök 

Meyve  

Toprak üstü kısımlar 

Kök, gövde ve meyve 

Kök 

Kök 

Kök ve toprak üstü kısımlar 

Kök 

Kök 

Kök 

(Kuznetsova & Zorina, 1966) 

(Sadykov et al., 1979) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1969) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1969) 

(Shikishima et al., 2001b) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1969)  

(Kuznetsova et al.,  1969) 

(Danchul et al., 1977) 

(Kuznetsova, 1970b) 

(Shagova et al., 1975) 

(Bubeva- Ivanova et al,1973) 

(Camarda et al., 1987, Tawaha et al., 2001) 

(Abyshev, 1974b) 

(Danchul et al., 1975) 

 (Kuznetsova et al.,1979b) 

(Kuznetsova et al., 1979a) 

(Danchul et al., 1979) 

(Kuznetsova et al., 1979c) 

(Soner et al., T.(1992) 
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Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler (devam) 

 
13- Bergapten P. pabularia  

 

P. tschimganica 

 

P. uloptera 

P. ferulacea 

 

P. lipskyi 

P. hissarica 

P. guasiperforata 

P. arcis-romanae 

P. acualis 

P. lamellata 

P. equisetoides 

Tohum 

Çiçek durumu 

Gövde, yaprak ve meyve 

Toprak üstü kısımlar 

Kök 

Kök 

Meyve 

Kök 

Kök ve meyve 

Kök 

Kök 

Kök ve toprak üstü kısımlar 

Kök  

Kök, toprak üstü kısımlar ve meyveler 

(Mukhamedova et al., 1965) 

(Sood et al., 1978) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1969) 

(Shikishima et al., 2001b) 

(Abyshev & Denisenko, 1973) 

(Bubeva- Ivanova et al,1973) 

(Camarda et al., 1987) 

(Danchul et al., 1975) 

(Shagova et al., 1975) 

(Shagova et al., 1976) 

(Kuznetsova et al.,1979b) 

(Kuznetsova et al., 1979a) 

(Danchul et al., 1979) 

(Kuznetsova et al., 1979c) 

14- �zoimpertatorin P. ferulacea 

 

 

 

 P. isphairamica 

 

Kök 

 

Meyve 

Gövde 

Kök 

 

(Kuznetsova & Abyshev, 1965, Abyshev, 1969a, Bubeva- 

Ivanova et al,1973) 

(Abyshev, 1968, Camarda et al., 1987) 

(Abyshev, 1969a) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1966b) 
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Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler (devam) 

 
 �zoimpertatorin (devam) P. tschimganica 

 

 

P. uloptera 

 

P. fedtschenkoi 

P. bucharica 

 

P. pabularia 

 

 

P. hissarica 

P. alata 

P. lophoptera 

P. latiloba 

P. arcis-romanae 

P. acualis 

P. lamellata 

P. equisetoides 

Kök 

Gövde, yaprak ve meyve 

Toprak üstü kısımlar 

Kök 

Meyve 

Meyve 

Kök 

Meyve 

Kök ve yaprak 

Çiçek durumu 

Gövde 

Kök 

Kök, gövde ve meyve 

Kabuk 

Kök 

Kök 

Kök ve toprak üstü kısımlar 

Kök 

Kök, toprak üstü kısımlar ve meyve 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1966a, Abyshev, 1980) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1969) 

(Shikishima et al., 2001b) 

(Abyshev & Kutnevich, 1968) 

(Abyshev & Denisenko, 1970) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1969) 

(Kuznetsova et al.,  1969) 

(Kuznetsova et al.,  1969) 

(Kuznetsova et al., 1970a) 

(Sood et al., 1978) 

(Tada et al., 2002) 

(Kuznetsova, 1970b) 

(Abyshev et al., 1973a) 

(Abyshev, 1974b) 

(Serkerov et al., 1976) 

(Abyshev & Bukreeva, 1979) 

(Kuznetsova et al., 1979b, Kuznetsova et al., 1979a) 

(Danchul et al., 1979) 

(Kuznetsova et al., 1979c) 
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Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler (devam) 

 
15- Meransin hidrat = 1-7-

metoksi-8-(�,�-

dihidroksiisopentil)kumarin 

P. ferulacea 

 

P. arcis-romanae 

P. acualis 

P. lamellata 

Kök 

Gövde 

Kök 

Kök ve toprak üstü kısımlar 

Kök 

(Kuznetsova & Abyshev, 1965) 

(Abyshev, 1969a) 

(Kuznetsova et al.,1979b) 

(Kuznetsova et al., 1979a) 

(Danchul et al., 1979) 

16-  Oksipeusedanin hidrat P. ferulacea 

 

P. pabularia 

 

P. seravschanica 

P. isphairamica 

P. uloptera 

P. bucharica 

P. alata 

P. latiloba 

 

P. arcis-romanae 

P. acualis 

 

P. lamellata 

Kök 

Gövde 

Kök 

Çiçek durumu 

Kök 

Kök 

Kök 

Kök 

Meyve 

Kök 

Kabuk 

Kök 

Kök 

Kök ve toprak üstü kısımlar 

Kök 

(Kuznetsova & Abyshev, 1965) 

(Abyshev, 1969a) 

(Kuznetsova, 1965, Tada et al., 2002) 

(Sood et al., 1978) 

(Kuznetsova & Zorina, 1966) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1966b) 

(Abyshev & Kutnevich, 1968) 

(Kuznetsova et al.,  1969) 

(Danchul et al., 1977) 

(Abyshev et al., 1973a) 

(Serkerov et al., 1976) 

(Abyshev & Bukreeva, 1979) 

(Kuznetsova et al.,1979b) 

(Kuznetsova et al., 1979a) 

(Danchul et al., 1979) 
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Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler (devam) 

 
 Oksipeusedanin hidrat 

(devam) 

P. equisetoides 

 

P. tschimganica 

Kök, toprak üstü kısımlar ve meyve 

Kök 

Toprak üstü kısımlar 

(Kuznetsova et al., 1979c) 

(Abyshev, 1980) 

(Shikishima et al., 2001b) 

17-   Hidroksipeusedanin hidrat P. ferulacea 

P. fedtschenkoi 

P. tschimganica 

P. pabularia 

P. uloptera 

P. hissarica 

P. lipskyi 

Kök 

Gövde ve yaprak 

Gövde, yaprak ve meyve 

Kök ve yaprak 

Meyve 

Kök ve meyve 

Kök 

(Kuznetsova & Abyshev, 1965) Abyshev et al., 1972b) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1965b) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1969) 

(Kuznetsova et al., 1970a) 

(Abyshev & Denisenko, 1970b, Kuznetsova, 1970b) 

(Shagova et al., 1975) 

(Danchul et al., 1975) 

18- Hidroksipeusedanin  P. ferulacea 

P. fedtschenkoi 

P. pabularia 

 

P. lophoptera 

P. lipskyi 

P. hissarica 

Kök 

Meyve 

Kök ve yaprak 

Kök 

Kök, gövde ve meyve 

Kök 

Kök ve meyve 

(Kuznetsova & Abyshev, 1965) Abyshev et al., 1972b) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1969) 

(Kuznetsova et al., 1970a) 

(Zevarshoev et al., 1986) 

(Abyshev, 1974b) 

(Danchul et al., 1975) 

(Shagova et al., 1975) 

19- Marmesin P. fedtschenkoi 

P. seravschanica 

P. uloptera 

Gövde ve yaprak 

Kök 

Kök 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1965b) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1966b) 

(Abyshev & Kutnevich, 1968) 
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Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler (devam) 

 
 Marmesin (devam) P. pabularia 

P. hissarica 

P. alata 

P. lipskyi 

P. latiloba 

P. guasiperforata 

P. bucharica 

P. arcis-romanae 

P. acualis 

P. lamellata 

P. equisetoides 

P. tschimganica 

Kök ve yaprak 

Kök ve meyve 

Kök 

Kök 

Kabuk 

Kök 

Meyve 

Kök 

Kök ve toprak üstü kısımlar 

Kök 

Kök, toprak üstü kısımlar ve meyve 

Toprak üstü kısımlar 

(Kuznetsova et al., 1970a, Kuznetsova, 1970b) 

(Shagova et al., 1975) 

(Abyshev et al., 1973a) 

(Danchul et al., 1975) 

(Serkerov et al., 1976) 

(Shagova et al., 1976) 

(Danchul et al., 1977) 

(Kuznetsova et al.,1979b) 

(Kuznetsova et al., 1979a) 

(Danchul et al., 1979) 

(Kuznetsova et al., 1979c) 

(Shikishima et al., 2001b) 

20-  Deltoin (Marmesin angelik 

asit esteri)  

P. fedtschenkoi 

 

P. pabularia, 

P. hissarica 

P. lipskyi 

P. guasiperforata 

P. bucharica 

P. acualis 

P. lamellata 

Gövde ve yaprak 

Meyve 

Kök ve yaprak 

Kök 

Kök 

Kök 

Meyve 

Kök ve toprak üstü kısımlar 

Kök 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1965b) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1969) 

(Kuznetsova et al., 1970a) 

(Kuznetsova, 1970b) 

(Shagova et al., 1975) 

(Danchul et al., 1975) 

(Shagova et al., 1976) 

(Danchul et al., 1977, Kuznetsova et al., 1979a) 

(Danchul et al., 1979) 
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Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler (devam) 

 
 Deltoin (Marmesin angelik 

asit esteri) (devam) 

P. equisetoides 

P. tschimganica 

Kök, toprak üstü kısımlar ve meyve 

Kök 

(Kuznetsova et al., 1979c) 

(Abyshev, 1980) 

21-  Ksantotoksin P. fedtschenkoi 

P. uloptera 

P. lipskyi 

P. pabularia 

P. arcis-romanae 

P. acualis 

P. equisetoides 

P. tschimganica 

 

P. ferulacea 

Gövde ve yaprak 

Kök 

Kök 

Çiçek durumu 

Kök 

Kök 

Kök, toprak üstü kısımlar ve meyve 

Kök 

Toprak üstü kısımlar 

Toprak üstü kısımlar 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1965b) 

(Abyshev & Denisenko, 1973) 

(Danchul et al., 1975) 

(Sood et al., 1978) 

(Kuznetsova et al.,1979b) 

(Kuznetsova et al., 1979a) 

(Kuznetsova et al., 1979c) 

(Abyshev, 1980) 

(Shikishima et al., 2001b) 

(Tawaha et al., 2001) 

22-  Pabularin P. pabularia Gövde ve yaprak (Kuznetsova, 1965) 

23- Prangenin hidrat = 8-(�,�-

dihidroksi isopentiloksi) -6-7-

furanokumarin 

P. seravschanica 

P. pabularia 

P. uloptera 

P. lipskyi 

P. bucharica 

P. lamellata 

P. equisetoides 

Kök 

Kök ve yaprak 

Kök 

Kök 

Meyve 

Kök 

Kök, toprak üstü kısımlar ve meyve 

(Kuznetsova & Zorina, 1966) 

(Kuznetsova et al., 1970a) 

(Abyshev & Denisenko, 1973) 

(Danchul et al., 1975) 

(Danchul et al., 1977) 

(Danchul et al., 1979) 

(Kuznetsova et al., 1979c) 

24- �zoprangenin P. seravschanica Kök (Kuznetsova & Zorina, 1966) 
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Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler (devam) 

 
25- Pranganon P. seravschanica Kök (Kuznetsova & Zorina, 1966) 

26-  Prant�imgin P. tschimganica 

 

P. uloptera 

 

P. fedtschenkoi 

P. isphairamica 

P. bucharica 

P. hissarica 

P. ferulacea 

P. lipskyi 

P. latiloba 

 

P. guasiperforata 

P. arcis-romanae 

Kök 

Gövde, yaprak ve meyve 

Kök 

Meyve 

Meyve 

Kök 

Meyve 

Meyve 

Kök 

Kök 

Kabuk 

Kök 

Kök 

Kök 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1966a.Abyshev, 1980) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1969) 

(Abyshev & Kutnevich, 1968) 

(Kuznetsova, 1970b) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1969) 

(Kuznetsova & Belenovskaya, 1969) 

(Kuznetsova et al.,  1969, Abyshev & Denisenko, 1970b) 

 (Shagova et al., 1975) 

(Bubeva- Ivanova et al,1973) 

(Danchul et al., 1975) 

(Serkerov et al., 1976) 

(Abyshev & Bukreeva, 1979) 

(Shagova et al., 1976) 

(Kuznetsova et al.,1979b) 

27- Pranferol = 5-(2-hidroksi-3-

metilbutoksi)furo 

(2/,3/:7,6)kumarin 

P. ferulacea 

 

P. uloptera 

P. pabularia 

P. arcis-romanae 

Kök 

Gövde 

Kök 

Kök 

Kök 

(Kuznetsova et al., 1966, Abyshev, 1969b) 

(Abyshev, 1969a) 

(Abyshev & Kutnevich, 1968) 

(Kuznetsova et al., 1970a),56 

(Kuznetsova et al.,1979b) 
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Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler (devam) 

 
 Pranferol (Devam) P. acualis 

P. equisetoides 

Kök ve toprak üstü kısımlar 

Kök, toprak üstü kısımlar ve meyve 

(Kuznetsova et al., 1979a) 

(Kuznetsova et al., 1979c) 

28- Heraklenin = 8-(3-kloro-2-

hidroksi-3-metilbutanoksi)-

psoralen 

P. pabularia 

 

P. bucharica  

P. lophoptera 

P. tschimganica 

Tohum 

Çiçek durumu 

Meyve 

Kök, gövde ve meyve 

Toprak üstü kısımlar 

(Mukhamedova et al.,1967a) 

(Sood et al., 1978) 

(Kuznetsova et al.,  1969) 

(Abyshev, 1974b) 

(Shikishima et al., 2001b) 

29- Heraklenin hidrat P. pabularia Tohum  (Mukhamedova et al.,1967a) 

30-   �zoheraklenin P. pabularia Tohum (Mukhamedova et al.,1967a) 

31-  L- izopeusedanin P. ferulacea Meyve (Abyshev, 1968) 

32- Ulopterol P. uloptera 

 

P. tschimganica 

P. pabularia  

Kök 

Meyve 

Toprak üstü kısımlar 

Gövde 

(Abyshev & Kutnevich, 1968) 

(Abyshev & Denisenko, 1970) 

(Shikishima et al., 2001b) 

(Tada et al., 2002) 

33- Prangozin P. pabularia Tohum (Mukhamedova Et al, 1967b, Mukhamedova et al., 1967c) 

34-  Meransin P. ferulacea 

P. arcis-romanae 

P. acualis 

P. lamellata 

P. equisetoides 

Kök 

Kök 

Kök ve toprak üstü kısımlar 

Kök 

Kök, toprak üstü kısımlar ve meyve 

(Abyshev, 1969a) 

(Kuznetsova et al.,1979b) 

(Kuznetsova et al., 1979a) 

(Danchul et al., 1979) 

(Kuznetsova et al., 1979c) 
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 Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler (devam) 

 
35- Prangeferol P. ferulacea Kök (Abyshev, 1969a, Abyshev & Denisenko, 1972)) 

36-  �zooksipeusedanin P. pabularia 

P. latiloba 

Kök 

Kabuk 

(Basa et al., 1970) 

(Serkerov et al., 1976) 

37- Pabularinon P. pabularia 

P. tschimganica 

Kök 

Toprak üstü kısımlar 

(Basa et al., 1970, Chatterjee et al., 1972) 

(Shikishima et al., 2001b) 

38-  Psoralen P. pabularia 

P. ferulacea 

P. lipskyi 

P. hissarica 

P. guasiperforata 

P. arcis-romanae 

P. lamellata 

P. equisetoides 

P. tschimganica 

Kök ve yaprak 

Kök 

Kök 

Kök ve meyve 

Kök 

Kök 

Kök 

Kök, toprak üstü kısımlar ve meyve 

Toprak üstü kısımlar 

(Kuznetsova et al., 1970a) 

(Bubeva- Ivanova et al,1973) 

(Danchul et al., 1975) 

(Shagova et al., 1975) 

(Shagova et al., 1976) 

(Kuznetsova et al.,1979b) 

(Danchul et al., 1979) 

(Kuznetsova et al., 1979c) 

(Shikishima et al., 2001b) 

39-  Lenprangol P. pabularia Kök (Kuznetsova et al., 1970a) 

40-  Merkapten P. pabularia Kök ve yaprak (Kuznetsova et al., 1970a) 

41- Pranferin P. ferulacea Kök (Abyshev et al., 1970, Nikonov, & Saidkhodzhaev, 1971) 

42-  Pabulenol = 4-((2-hidroksi-3-

metil-3-butenil) oksi)-7H-

furo(3,2-g)(1) benzopiran-7-

on 

P. pabularia 

P. tschimganica 

Kök 

Toprak üstü kısımlar 

(Basa et al., 1971) 

(Shikishima et al., 2001b) 
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Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler (devam) 

 
43- Gosferol = 4-((2-hidroksi-3-

metil-2-butenil) oksi)-7H-

furo(3,2-g)(1) benzopiran-7-

on 

P. ferulacea 

P. lophoptera 

P. latiloba 

P. tschimganica 

Kök 

Kök, gövde ve meyve 

Kök 

Kök 

(Abyshev et al.,1972c) 

(Abyshev, 1974b) 

(Abyshev & Bukreeva, 1979) 

(Abyshev, 1980) 

44-  Meransin hidrat asetat = 7-

metoksi-8-(2-asetoksi-3-

hidroksiizopentil)kumarin 

P. ferulacea Kök (Abyshev et al., 1972a) 

45- Meransin hidrat P. uloptera 

P. hissarica 

Kök 

Kök 

(Abyshev & Denisenko, 1973) 

(Shagova et al., 1975) 

46- Alatol P.alata Kök (Abyshev et al., 1973a) 

47- �zogosferol P. lophoptera 

P. tschimganica 

P. pabularia  

Kök 

Toprak üstü kısımlar 

Gövde 

(Abyshev, 1974c) 

(Shikishima et al., 2001b) 

(Tada et al., 2002) 

48- Lofopterol = 7-metoksi-6-

(1,2-epoksi-3-

hidroksiizopentil)kumarin 

P. lophoptera Kök, gövde ve meyve  (Abyshev, 1974b) 

49- Suberosin P. lophoptera 

P. lipskyi 

P. bucharica 

P. pabularia 

P. arcis-romanae 

Kök, gövde ve meyve 

Kök 

Meyve 

Çiçek durumu 

Kök 

(Abyshev, 1974b) 

(Danchul et al., 1975) 

(Danchul et al., 1977) 

(Sood et al., 1978) 

(Kuznetsova et al.,1979b) 
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Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler (devam) 

 
 Suberosin (devam) P. acualis 

P. equisetoides 

Kök ve toprak üstü kısımlar 

Kök, toprak üstü kısımlar ve meyve 

(Kuznetsova et al., 1979a) 

(Kuznetsova et al., 1979c) 

50- Suberonol P. lophoptera Kök, gövde ve meyve (Abyshev, 1974b) 

51- (+) heraklenol P. lophoptera 

P. pabularia 

 

P. tschimganica 

Kök, gövde ve meyve 

Çiçek durumu 

Gövde 

Toprak üstü kısımlar 

(Abyshev, 1974b) 

(Sood et al., 1978) 

(Tada et al., 2002) 

(Shikishima et al., 2001b) 

52- Umbelliferon P. lophoptera 

P.alata 

P. ferulacea 

 

P. latiloba 

P. tschimganica 

Kök, gövde ve meyve 

Kök 

Kök 

Toprak üstü kısımlar 

Kök 

Toprak üstü kısımlar 

(Abyshev, 1974b) 

(Abyshev & Brodskii, 1974) 

(Abyshev, 1974a) 

(Tawaha et al., 2001) 

(Abyshev & Bukreeva, 1979) 

(Shikishima et al., 2001b) 

53- Prandol P.alata Kök (Abyshev & Brodskii, 1974) 

54- Feruliden P. ferulacea Kök (Abyshev, 1974a) 

55-  Pentil kumarin P. ferulacea Kök (Abyshev, 1974a) 

56- Lindiol P. ferulacea Kök (Abyshev, 1974a) 

57- Ferudenol P. ferulacea Kök (Abyshev, 1974a) 

58- Prangon P. ferulacea Kök (Abyshev, 1974a) 
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Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler (devam) 

 
59-  Skopoletin P. bucharica 

P. tschimganica 

P. ferulacea 

Meyve 

Toprak üstü kısımlar 

Toprak üstü kısımlar 

(Danchul et al., 1977) 

(Shikishima et al., 2001b) 

(Tawaha et al., 2001) 

60-  �zopimpinellin P. pabularia Çiçek durumu (Sood et al., 1978) 

61- �zosamarandin P. latiloba Kök (Abyshev & Bukreeva, 1979) 

62- Latilobinol P. latiloba Kök (Abyshev, 1979) 

63-  (-)4-(3-(�-D-

glukopiranoziloksi)-2-

hidroksi-3-metilbutoksi)-7H-

furo(3,2-g)(1)benzopiran-7-

on 

P. pabularia Kök (Koul et al., 1979) 

64- (-)9-(3-(�-D-

glukopiranoziloksi)-2-

hidroksi-3-metilbutoksi)-7H-

furo(3,2-g)(1)benzopiran-7-

on 

P. pabularia Kök (Koul et al., 1979) 

65- Alloipmeratorin metil eter P. pabularia Kök (Koul et al., 1979) 

66- �zopranferol P. arcis-romanae 

P. acualis 

Kök 

Kök ve toprak üstü kısımlar 

(Kuznetsova et al.,1979b) 

(Kuznetsova et al., 1979a) 
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Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler (devam) 

 
67- Ostenol P. tschimganica 

 

P. ferulacea 

Kök 

Toprak üstü kısımlar 

Toprak üstü kısımlar 

(Abyshev, 1980) 

(Shikishima et al., 2001b) 

(Tawaha et al., 2001) 

68- 5-8-diizopenteniloksipsoralen    P. tschimganica Kök (Abyshev, 1980) 

69-  Tsçimganik ester A P. tschimganica Toprak üstü kısımlar (Shikishima et al., 2001b) 

70- Tsçimganik ester B P. tschimganica Toprak üstü kısımlar (Shikishima et al., 2001b) 

71- Tsçimganik ester C P. tschimganica Toprak üstü kısımlar (Shikishima et al., 2001b) 

72-   Saksalin P. tschimganica Toprak üstü kısımlar (Shikishima et al., 2001b) 

73- 8-(3-kloro-2-hidroksi-3-

metoksilbutanoksi)-psoralen 

P. tschimganica Toprak üstü kısımlar (Shikishima et al., 2001b) 

74-  Kolumbiaetin P. tschimganica Toprak üstü kısımlar (Shikishima et al., 2001b) 

75- Kolumbiaetin-O-�-

glukopiranozit 

P. tschimganica Toprak üstü kısımlar (Shikishima et al., 2001b) 

76- Auraptenol P. tschimganica 

P. pabularia  

Toprak üstü kısımlar 

Gövde 

(Shikishima et al., 2001b) 

(Tada et al., 2002) 

77- �zomeranzin P. tschimganica Toprak üstü kısımlar (Shikishima et al., 2001b) 

78- Tert-O-metilheraklenol P. tschimganica Toprak üstü kısımlar (Shikishima et al., 2001b) 

79- Oksipeusedanin metanolat P. tschimganica 

P. pabularia L 

Toprak üstü kısımlar 

Gövde 

(Shikishima et al., 2001b) 

(Tada et al., 2002) 

80- Desmetil-7-suberosin P. tschimganica Toprak üstü kısımlar (Shikishima et al., 2001b) 

81- Peusedonol P. tschimganica Toprak üstü kısımlar (Shikishima et al., 2001b) 
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Çizelge 1.2. Prangos türlerinden elde edilen kumarinler (devam) 

 
82-   Yuehgesin-B P. tschimganica Toprak üstü kısımlar (Shikishima et al., 2001b) 

83- Marmasinin P. tschimganica Toprak üstü kısımlar (Shikishima et al., 2001b) 

84- Herniarin P. ferulacea Toprak üstü kısımlar (Tawaha et al., 2001) 

85-  Oksipeusedanin hidrat 2’-O-

mononasetat 

P. pabularia Kök (Tada et al., 2002) 

86- Pabularin A P. pabularia Gövde (Tada et al., 2002) 

87- Pabularin B P. pabularia Gövde (Tada et al., 2002) 

88- Pabularin C P. pabularia Gövde (Tada et al., 2002) 

89- Oksipeusedanin hidrat 2’-O-

�-D-glukopiranozit 

P. pabularia Gövde (Tada et al., 2002) 

90- Heraklenol-3’-metilester P. pabularia Gövde (Tada et al., 2002) 

91- Heraklenol- 3’-O-�-D-

glukopiranozit 

P. pabularia Gövde (Tada et al., 2002) 

92- Tamari P. pabularia Gövde (Tada et al., 2002) 

93- Panikulal P. pabularia Gövde (Tada et al., 2002) 

94- Majurin P. pabularia Gövde (Tada et al., 2002) 

95- Rivurobirin E P. pabularia Gövde (Tada et al., 2002) 
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1.1.2.3. Terpenler 

 

 Özbekistan’da yeti�en P. tschimganica’nın toprak üstü kısımlarında bulunan terpen 

türevi olan bile�ikler 2001 yılında ara�tırılmı�tır. Bu bile�iklerin izole edilmesi için 

metanolik ekstre kurutulmu� ve suyla seyreltilmi�tir. Sulu ekstre sırasıyla etilasetat 

va n-butanol ile ekstre edilmi� ve elde edilen ekstreler silikajel kolon kromatografisi, 

Toyo pearl kolon kromatografisi ve YBSK ile analiz edilmi�ler ve 6 bilinen ve 7 yeni 

terpen türevi bile�ik izole edilmi�tir. Bile�iklerin UV, IR ve NMR spektroskopisi ile 

yapıları aydınlatılmı�tır. �zole edilen bu bile�ikler a�a�ıda verilmi�tir (Shikishima ve 

ark., 2001a). 

 

- 1,2,3,4-trimetilbenzilalkol-O-�-D-glukopiranozit. 

- 1,1,5-trimetil-2-hidroksimetil-(2,5)-siklohekzadien-4-on-O-�-D-glukopiranozit. 

- 1,1,5-trimetil-2-hidroksimetil-(2,5)-siklohekzadien-4-on. 

- 1,1,5-trimetil-2-hidroksimetil-(5)-siklohekzen-4-on-O-�-D-glukopiranozit. 

- Tsçimganikal A. 

- Vervenon -8- O-�-D-glukopiranozit.  

- Vervenon -5- O-�-D-glukopiranozit. 

- 1,1,5-trimetil-2-formil-4-metoksil-(2,5)-siklohekzadien. 

- 1,1,5-trimetil-2-formil-6-metoksil-(2,4)-siklohekzadien. 

- Spatulenol. 

- Globulol. 

- 1�,6	-dihidroksieudezm-4(15)-en. 

- Karyofillen-�-oksit 

 

Özbekistan’da yeti�en P. pabularia’nın kök ve gövdesinden 6 terpen türevi 

bile�ik 2002 yılında izole edilmi�tir. UV, IR ve NMR spektral yöntemleri ile yapıları 

aydınlatılmı� olan bile�ikler �unlardır (Tada ve ark., 2002). 

 

- Loliolit. 

- 2,3,4 trimetil benzilalkol-O-�-D-glukopiranozit. 

- 1,1,5 trimetil-2-hidroksimetil-(2,5)-siklohekzadien-4-on-O-�-D-glukopiranozit. 
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- 1,1,5 trimetil-2-hidroksimetil-(5)-siklohekzen-4-on-O-�-D-glukopiranozit. 

- Spatulenol. 

- Kauranol. 

 

 

1.1.2.4. �-Piron Türevleri 

 

P. tschimganica’nın toprak üstü kısımlarında bulunan �-piron türevi olan bile�ikler 

da ara�tırılmı� ve 6 �-piron bile�ik izole edilmi� ve a�a�ıdaki gibi adlandırılmı�tır 

(Shikishima ve ark., 2001a): 

- Maltol (3-hidroksil-2-metil-4-H-piran-4-on-3-ol). 

- Maltol-�-D-glukopiranozit (3-hidroksil-2-metil-4-H-piran-4-on-3-O-�-D-

glukopiranozit). 

- 3-hidroksil-2-metil-4-H-piran-4-on-3-O-(6-O-furuoil)�-D-glukopiranozit. 

- 3-hidroksil-2-metil-4-H-piran-4-on-3-O-(6-O-cis furuoil)�-D-glukopiranozit. 

- 3-hidroksil-2-metil-4-H-piran-4-on-3-O-(6-O-izovaleril)�-D-glukopiranozit. 

- 3-hidroksil-2-metil-4-H-piran-4-on-3-O-(6-O-izokaffeoil)�-D-glukopiranozit. 

 

Özbekistan’da yeti�en P. pabularia’nın kök ve gövdesinden 2002 yılında �-

piron türevi olan maltol-(6-O-osetil)- �-D-glukopiranozit izole edilmi�tir (Tada ve 

ark., 2002). 

 

 

1.1.2.5. Ya� Asitleri 

 

P. pabularia’nın tohumlarının ya� asitlerini ara�tırmak için 1965 yılında tohumlar 

petrol eteri (40- 60 oC) ile ekstre edilmi�ler. Verim oranı % 17- 19 olarak bulunmu� 

ve onların içinde % 6,54 ya� asitleri tayin edilmi�tir. Ya�lar Twitchell ve Bertram 

metodunda ka�ıt ve kolon kromatografisi kullanılarak analiz edilmi�tir. Ya� içinde, 

doymu� ya� asitleri olan behenik, ara�idik, stearik ve palmitik asit bulunmu�tur. 

Doymamı� ya�lar ise linoleik, oleik ve petroselenik asitleri olarak tayin edilmi�tir. 
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Gliseritli olmayan kısımda �- karoten, kumarin türevi ve bazı pigmentler bulunmu� 

fakat bunların yapıları netle�tirilememi�tir (Markman ve Shustanova, 1965) .    

 

 

1.1.2.6. Flavonoitler 

 

 P. goniocarpus ve P. odontalgica meyvelerinden 1972 yılında kersetin 

glikozitlerinin içerikleri kayıt edilmi�tir (Harborne ve Williams, 1972). 

 

 

1.1.2.7. Ozlar 

 

Sardinia (�talya) yeti�en P. ferulacea’nın (Cachrys ferulacea) meyvelerinin metanol 

ekstresinden 1990 yılında trisakkarit olan umbelliferoz �ekeri izole edilmi�tir. Bu 

�ekerin yapısı NMR ile �-D- fruktofuranozil-O-	-D-galaktopiranozil-(1�2)- 	-D-

glukopiranozit olarak aydınlatılmı�tır. Bu �eker sadece umbelliferae familyasından 

izole edildi�i için kemotaksonomik önemi bulunmaktadır (Pistelli ve ark., 1990) .  

 

 

1.1.2.8. Mineraller 

 

 P. uechitritzii toprak üstü kısımlarındaki mineraller 1990 yılında ara�tırılmı� ve 

içerdi�i potasyum miktarı yüksek bulunmu�tur (Alan ve Padem, 1990). 

 

 

 1.1.2.9. Di�er Bile�ikler 

 

P. ferulacea toprak üstü kısımlarından glikozit olan �-D-gluko-�-sitosterol 2001 

yılında izole edilmi�tir (Tawaha  ve ark., 2001). 2002 yılında bu bile�ik 

Özbekistan’da yeti�en P. pabularia’nın kök ve gövdesinden de izole edilmi�tir. 
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Bunun yanında 1-O-izopropil- �-D-glukopiranozit adlı bir bile�ik daha  izole edilip 

yapısı aydınlatılmı�tır (Tada ve ark., 2002). 

 

P. ferulacea’nın (Cachrys ferulacea) rizomalarından 2004 yılında 3,5-nonadien 

izole edilmi�tir (Dokovic ve ark., 2004). 
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1.1.3. Prangos Cinsinin Halk Arasında Kullanılı�ları 

 

Prangos cinsinin bazı türleri halk tarafından emoliyan, karminatif, tonik, antifungal, 

antihelmentik ve gaz giderici olarak kullanılır (Çoruh ve ark., 2006). Orta Asya’da 

Prangos cinsinin ekstreleri haricen kanamayı durdurucu ve yara izlerini iyile�tirici 

olarak kullanılır (Tada ve ark., 2002). Türkiye’de Prangos cinsleri halk arasında 

tonik, antiflatulent ve antihelmintik olarak kullanılmaktadır, Türkiye do�usunda 

yeti�en P. platychlaena ise halk arasında kanama durdurucu ve yara izlerinin 

iyile�tirilmesinde haricen kullanılmaktadır. Ayrıca Prangos türlerinin kökleri, Ferula 

ve Ferulago türlerinin kökleri gibi afrodizyak olarak kullanılmaktadır (Soner ve ark., 

1992, Baser ve ark., 2000a). Ortado�u ülkelerinde bu cinse benzer cinslere ait türler 

afrodizyak etkisi nedeniyle kullanılmakta ve piyasada preparatları satılmaktadır. 

Örne�in Lübnan’da Ferula hermonis kökü içeren Zallouh adlı preparatlar 

satılmaktadır (http-2). 

 

                          
    

             �ekil 1.4. Zallouh preparatları 

 

Türkiye’de, Van ilinde P. ferulacea yemek hazırlamasında ve halk ilacı olarak 

kullanılır. Ayrıca bu bölgede bitkinin toprak üstü kısımları çiçek açmadan önce 

özellikle peynir ve di�er süt ürünlerine güzel koku vermek için katılır ve Do�u 

Anadolu’da Prangos türlerinin genç sürgünlerinden salamura ve konserve 
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hazırlanarak gıda olarak tüketilmektedir (Çoruh ve ark., 2007, Dokovic ve ark., 

2004).  

 

Akdeniz ve Orta do�u bölgesinde P. ferulacea herbası kurutulduktan sonra 

hayvan yemi olarak kullanılır. Türkiye’de bu bitki üzerinde yapılan bir çalı�manın 

sonucuna göre P. ferulacea hayvanlar için çok iyi bir besin kayna�ı oldu�u ve 

yüksek enerji içerdi�i belirtilmi�tir (Co�kun ve ark., 2004, Dokovic ve ark., 2004). 

Ayrıca Orta ve Güney Anadolu’da yeti�en P. uechtritzii’nin hayvan beslenme de�eri 

ara�tırılarak beslenme de�eri iyi bulunmu� fakat bu miktar P. ferulacea’ göre daha 

dü�ük bulunmu�tur (Gül�en ve ark., 2004). P. pabularia’nin toprak üstü kısımları  da 

hayvan yemi olarak kullanılmaktadır (Zevarshoev ve ark., 1986). 

 

P. ferulacea Kafkasya ve �ran’da halk tarafından yaprakları ve ye�il dalları 

yo�urt ve sirke hazırlanmasında, salata olarak ve sindirim sistemi bozukluklarının 

tedavisinde kullanılır. Sırbistan ve civarındaki bölgelerde ise kökünden hazırlanan 

preparat ba�ırsak yaraları ve özellikle hemoroit tedavisinde kullanılır (Kazeroni ve 

ark., 2006, Çoruh ve ark., 2007).   

 

Orta Asya’da yeti�en P. pabularia’nın kökleri ve meyvelerinin tıbbi kullanılı�ı 

bulunmaktadır. Özbekistan’da P. tschimganica’nın toprak üstü kısımları halk 

arasında cilt hastalı�ı olan leuoplakik’in tedavisinde kullanılmaktadır (Shikishima ve 

ark., 2001a, Shikishima ve ark., 2001b).    
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1.1.4. Prangos Cinsi Üzerinde Yapılan Biolojik Aktivite ve Toksisite Çalı�maları 

 

 

1.1.4.1. Hipertansif ve Solunum Sisteminin Uyarılma Aktivitesi 

 

P. pabularia’nın köklerinden izole edilen ostol’ün 1962 yılında farmakolojik 

aktivitesi ara�tırılmı�tır. Ostol’ün 2 : 1 propil alkol : su karı�ımında %1’lik çözeltisi 

hazırlanmı� ve hazırlanan çözelti in-vivo ve in-vitro olarak çe�itli hayvanlar üzerinde 

denenmi�tir. Deneylerin sonuçlarına göre ostol’ün kan basıncını arttırdı�ı ve 

solunum sistemini uyardı�ı tespit edilmi�tir. Ostol’ün solunum sisteminin üzerindeki 

aktivitesini tespit etmek için solunum sistemini deprese eden fenobarbital, 

pentobarbital ve morfin kullanılmı� ve ostol bu maddelerin etkilerini antagonize 

etmi�tir. Leptazol, koramin ve kafein’in uterus ve ba�ırsak düz kaslarının üzerindeki 

aktiviteleri ostol tarafından inhibe edilmi�tir. Ayrıca histamin ve asetilkolinin 

aktivitelerini de antagonize etmi�tir. Bu çalı�ma sonucunda ostol’ün  analeptik 

özelli�i tespit edilmi�tir (Jamwal ve ark., 1962).   

 

Fareler, tav�anlar ve köpeklerin üzerinde 1966 yılında yapılan deneylerde, P. 

pabularia’nın köklerinden izole edilen ostol’ün kan basınçlarını arttırdı�ı kediler 

üzerinde yapılan deneyde ise ters etki gösterdi�i belirtilmi�tir. Bitkinin solunum 

sistemi ve merkezi sinir sistemi üzerindeki stimulan etkileri bu çalı�mada da 

do�rulanmı�tır (Gulati ve ark., 1966).     

 

Hindistan’da yeti�en P. pabularia’dan izole edilen 7-metoksi-8-(3-

dimetilpropenil) kumarinin aktivitesi 1967 yılında ara�tırılmı�tır. Bu bile�ik kalp ve 

solunum sistemi üzerinde analeptik etki göstermi�tir. Ayrıca antihistaminik ve 

antiasetilkolin aktivite göstermi�tir. Bu bile�i�in hipnotik zehirlenmelerinde antidot 

olarak kullanılabilece�ini önerilmi�tir (Chicco, 1966). 
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1.1.4.2. Sitotoksik Aktivite 

 

Çe�itli Prangos türlerinden elde edilen fenolik ve kumarin türevleri in vitro olarak 

Ehrlich ascities’in tümör hücrelerinin kültürüne kar�ı sitotoksik aktiviteleri 

ara�tırılmı�tır. P. latiloba ve P. serawschanica’ın köklerinden elde edilen kumarinler 

aktivite göstermi�ler. Fakat bu iki bitkiden elde edilen fenolik asitler ve P. pabularia, 

P. fedtschenkoi ve P. equisetoides’in yapraklarından ve köklerinden elde edilen 

kumarinler ve fenolik asitler ya hiç aktivite göstermemi� ya da az aktivite 

göstermi�tir (Tsetlin ve ark., 1972).   

 

 

1.1.4.3. Antimikrobiyal Aktivite 

 

P. pabularia’nın tohumlarından elde edilen uçucu ya�ın Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Salmonella tayphii, Shigella dysenteriae ve Vibrio cholerae’ya 

kar�ı antibakteriyal aktivitesi incelenmi� ve dü�ük aktivite tespit edilmi�tir (Meena 

ve ark., 1988). 

 

Türkiye do�usundan toplanan P. platychlaena’dan izole edilen 8 kumarin 

türevinin 1995 yılında çe�itli bakterilerin su�larına ve Candida albicans’a kar�ı 

antimikrobiyal aktiviteleri test edilmi�tir. Bu kumarinler sadece Escherichia coli 

(MIC 48,25 mikrogram/ml) ve Candida albicans’a (MIC 54 Mikrogram/ml) kar�ı 

zayıf bir aktivite göstermi�lerdir (Ulubelen ve ark., 1995).   

 

P. uechtritzii’nin antimikrobial aktivitesi 1999 yılında 6 mantara kar�ı 

ara�tırılmı� ve en fazla etkilenen mantar Penicillium digitatum olmu�tur. Ayrıca 

Alternaria alternata ve Botrytis cinerea’ya kar�ı aktivite göstermi�tir. Fusarium 

oxysporum, Aspergillus niger ve Aspergillus parasiticus’a kar�ı ise aktivite 

göstermemi�tir (Özcan, 1999).  

 

Özbekistan’da yeti�en P. tschimganica’nın toprak üstü kısımlarından izole 

edilen kumarinlerin 2001 yılında anti HIV aktiviteleri ara�tırılmı�tır. Psoralen, 
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saksalin ve bergabten’in güçlü anti HIV aktivitesi tespit edilmi�tir (Shikishima ve 

ark., 2001b).   

  

Özbekistan’da yeti�en P. pabularia’nın kök ve gövdesinden elde edilen 16 

kumarin türevinin Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, metisilin’e duyarlı 

Staphylococcus aureus ve metisilin’e duyarsız Staphylococcus aureus’a kar�ı disk 

difüzyon yöntemi ile antibakteriyal aktiviteleri tespit edilmi�tir. Oksipeusedanin 

metanolat, oksipeusedanin, imperatorin ve ostol bile�ikleri aktivite göstermi�tir. 

Bunların minimum inhibisyon konsantrasyonlarını tayin etmek için tekrar test 

yapılmı�tır. Oksipeusedanin metanolat, oksipeusedanin ve imperatorin zayıf aktivite 

gösterirken ostol  metisilin’e duyarsız Staphylococcus aureus (31,25 
g/ml) ve 

Pseudomonas aeruginosa’ya (31,25 
g/ml)  kar�ı di�erlerine göre belirgin aktivite 

göstermi�tir (Tada ve ark., 2002). 

 

�ran’ın kuzeydo�usunda yeti�en 52 familyaya ait 306 tür antimikrobiyal 

aktiviteleri yönünden ara�tırılmı�tır. Bu çalı�mada P. latiloba’nın toprak üstü 

kısımlarının metanol ekstresi disk difüzyon yöntemi ile test edilmi�tir. Bu ekstre 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus’a kar�ı 

belirgin aktivite göstermi�tir. Bacillus subtilis, Candida albicans, Escherichia coli, 

Morganella morganii, ve Salmonella typhi’ya kar�ı hiç aktivite göstermemi�tir 

(Fazly Bazzaz ve Haririzadeh, 2003). 

 

Prangos ferulacea’nın toprak üstü kısımlarının metanol, etanol, n-hekzan ve 

sulu ekstreleri, patojen ve gram negatif olan Listeria monocytogenes’a kar�ı disk 

difüzyon yöntemi ile antibakteriyal aktivitesi incelenmi�tir. Su ve n-hekzan ekstreleri 

aktivite göstermemi�ler. Fakat metanollu ve etanollu ekstreleri aktivite göstermi�ler 

ve metanollu ekstrenin gösterdi�i aktivite etanollu ekstrenin aktivitesine göre daha 

yüksek oldu�u gözlemlenmi�tir (Sagun ve ark, 2005).  

 

P. platychlaena ve P. uechtritzii’nın meyvelerinden elde edilen uçucu ya�ların 

mikrodilusyon yöntemi ile antibakteriyal aktiviteleri Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis, Echerichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
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Salmonella typhimurium, Candida albicans, Candida krusei ve Candida trpicalis’e 

kar�ı incelenmi�tir. Her iki ya�da antimikrobiyal aktivite göstermi� fakat P. 

platychleana meyvesinde elde edilen ya� P. uechtritzii ya�ına göre daha yüksek 

aktivite göstermi�tir. P. uechtritzii meyvesinden elde edilen ya� en iyi aktivite E. 

coli’ye (9 mg/ml) kar�ı ve P. platychleana meyvesinden elde edilen ya� en iyi 

aktivite B. subtilis’e (36 mg/ml)  kar�ı göstermi�tir. E. faecalis en az etkilenen ve en  

dayanıklı olan bakteri olarak gösterilmi�tir. Bu iki ya�ının Candida türlerinin 

üzerindeki antifungal etkileri arasında fark gözlenmemi�tir. Fakat C. tropicalis, P. 

platychlaena meyvesinden elde edilen ya�a kar�ı biraz daha dayanıklı oldu�u 

gözlemlenmi�tir (Uzel va ark., 2006).  

 

   

1.1.4.4. Antioksidan Aktivite 

 

Türkiye’de yeti�en 7 farklı cinse ait 7 türün sulu ve metanollu ekstrelerinin 

antioksidan aktiviteleri 2004 yılında ara�tırılmı�tır. Bu aktivite DPPH ( 2.2-difenil-1- 

pikrilhidrazil) radikal yakalama yöntemi, Lipit peroksidasyon inhibisyon yöntemi 

(TBA testi = Tiobarbiturik asit testi), total fenolik bile�iklerin tayini ve redüktaz güç 

tayin etme yöntemleri ile tayin edilmi�tir. Bu çalı�mada antioksidan aktivitesi tayin 

edilen P. ferulacea’nın gövdesinden hazırlanan metanollu ekstrede aktivite 

bulunmu�tur (Mavi ve ark., 2004). 

 

Van’da yeti�en P. ferulacea’nın toprak üstü kısımlarının 2006 yılında metanol 

ekstresinin antioksidan aktivitesi ara�tırılmı�tır. Antioksidan aktivitesi, DPPH radikal 

tutma, lipit peroksdasiyon inhibe etme, total fenolik bile�iklerin tayin etme ve 

Glutation-S- transferaz üzerindeki etki yöntemleri ile tayin edilmi�tir. Lipit 

peroksidasiyon inhibe etme yönteminde 	-tokoferol standart olarak kullanılmı� ve 

IC50 de�eri 0.23 mg/ml bulunmu�tur. P. ferulacea’nın metanol ekstresinin IC50 0.152 

mg/ml bulunup daha iyi olarak de�erlendirilmi�tir. Fakat DPPH radikal tutma 

yönteminde standart olarak kullanılan kersetin’e (0.0061 mg/ml) göre ekstre (0.242 

mg/ml) daha az aktivite göstermi�tir. Total fenolik bile�iklerin miktarı 65.1 µg/mg 

olarak tespit edilmi�tir. Bu sonuçlara göre P. ferulacea’nın kumarin, flavonoit ve 
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terpenik yapıda bile�ikler içermesi nedeniyle yüksek antioksidan aktiviteye sahip 

oldu�u belirtilmi�tir. Glutation-S- transferaz üzerindeki etki tayin yönteminde 

içerdi�i total fenoliklere ba�lı olarak iyi sonuç (79.25 µg/ml)  vermi�tir (Çoruh ve 

ark., 2007).         

 

 

1.1.4.5. Di�er Aktiviteler 

 

P. asperula’nın tohumlarından elde edilen uçucu ya� zararlı böcek olan Sitophilus 

granarius’a kar�ı aktivitesi ara�tırılmı�tır. Bu böce�in uçucu ya�a kar�ı ilgisi 

olmadı�ı ve ya�ın böcek kovucu etkisi oldu�u ortaya çıkmı�tır. Ayrıca do�rudan bu 

uçucu ya�ın böcekler için toksik oldu�u gözlenmi�tir (Zuelsdorff ve Bukholder, 

1978). 

 

P. ferulacea’nın (Cachrys ferulacea) rizomalarından izole edilen 3,5-nonadien 

bile�i�inin nitroz oksit olu�turan makrofajlara kar�ı aktivitesi ara�tırılmı� ve 

kullanılan guanidin’e göre iyi aktivite göstermi�tir (LC50 6.7±0.8 
m ve LC50g 

236±13 
m).  Bu etkinin konsantrasyona ba�lı oldu�u tespit edilmi�tir (Dokovic ve 

ark., 2004). 

 

 

 1.1.4.6. Toksisite Çalı�maları 

  

P. pabularia’nın köklerinden izole edilen ostol’ün toksisitesi ara�tırılmı�tır. 

Uyu�turulmamı� köpekler ve tav�anlara toksik doz verildi�inde kasılmalar, kusma ve 

solunum sisteminin uyarılması gibi etkiler gözlenmi� ve Atropin verildikten sonra 

bile kan basıncı üzerindeki etki kaybolmamı�tır. %1 ostol içeren çözeltisi tav�an 

gözlerine damlatıldıktan sonra gözlerin mukoza zarlarında ve papilada hiç etki 

gözlenmemi�tir. Ayrıca ostol’un cildi tahri� etmedi�i saptanmı� ve intramuskular 

veya subkutan olarak enjekte edildi�inde ödem ve iltihapta de�i�iklikler 

olu�turmadı�ı gözlenmi�tir (Jamwal ve ark., 1962).   
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P. ferulacea’nın fareler ve koyunlar üzerindeki toksisitesi ara�tırılmı�tır. 

Bitkinin tümü ile beslenen veya infüzyon veya ekstreleri enjekte edilen fareler 6-12 

saat sonra ölmü�tür. Bitkinin tümünden olu�an 7- 9,7 kg yemle beslenen koyunların 

24 saat içinde öldü�ü gözlenmi�tir. Bu çalı�mada olu�an histolojik de�i�iklikler kayıt 

edilmi� ve zehirlenmenin tedavisi için alınacak genel önlemler belirtilmi�tir. P. 

ferulacea’nin bütün geli�me dönemlerinde toksik oldu�u tespit edilmi�tir 

(Bagdasarova, 1966) .     

 

P. ferulacea’nın (Cachrys ferulacea) rizomalarından izole edilen 3,5-nonadien 

bile�i�inin toksisitesi ve T hücrelerinin ço�alması üzerindeki etkisi ara�tırılmı�tır. Bu 

bile�ik hiç etki göstermemi� dolaysıyla bile�i�in çok az toksik oldu�u tespit 

edilmi�tir (Dokovic ve ark., 2004).   

 

�ran’ın güneyindeki da�larda yeti�en P. ferulacea’nın halk arasındaki kullanılan 

toprak üstü kısımlarının kadınlarda dü�ük yapma etkisi ara�tırılmı�tır. Bu amaç için 

taze ve ye�il P. ferulacea’nın kurutulmu� yaprakları %70’lik etanol ve sulu 

ekstrelerinin 10, 25, 50, 100, 300, 500 ve 1000 mg/g de�i�ik günlük dozları hamile 

farelere verilerek dü�ük yapma etkileri ara�tırılmı�tır. Sonuçta test gruplar ile kontrol 

grup arasında dü�ük yapma  yönünden belirgin farklar bulunmamı� ve böyle bir 

etkinin bulunmadı�ı tespit edilmi�tir (Kazeroni ve ark., 2006, Kazeroni ve 

Mousavizadeh, 2006). 
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1.2. Amaç 

 

Konya ilinde Prangos cinsine ait 4 tür yeti�mektedir. Bunlar Prangos ferulacea, P. 

uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides Boiss. var. meliocarpoides’tir. 

Bunlardan P. uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides 

endemiktir (Herrnstadt ve Heyn, 1972, Davis ve ark., 1988, Duman, 2000, Duran ve 

ark., 2005). Bu türlerin ait oldukları familyada bulunan pek çok türün gerek tıbbi 

olması gerekse de halk arasında bu türlerin çe�itli kullanılı�larının olması bu bitkileri 

ara�tırmaya de�er kılmaktadır. Yapılan literatür taraması sonucunda P. ferulacea  

üzerinde çok, P. heyniae ve P. uechtritzii  üzerinde çok az çalı�maya rastlandı�ı ve 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides üzerinde ise hiçbir çalı�maya 

rastlanılmadı�ından türlerin Farmasötik Botanik açıdan ara�tırılması amaçlanmı�tır. 

 

Bu çalı�mada P. ferulacea, P. uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides’in morfolojik ve anatomik özellikleri, kimyasal bile�imleri ve 

biyolojik aktiviteleri yönünden incelenecektir. 

  

Morfolojik ve anatomik çalı�mada türlerin özelliklerinin incelenmesi, benzerlik 

ve farklılıkları foto�raflar ve çizimlerle ortaya konulması ve floradaki tür tayin 

anahtarının yeniden düzenlenerek daha önce anahtarda yer almayan yeni türlerin 

eklenmesi amaçlanmı�tır. 

 

Kimyasal çalı�mada ilk olarak türlerin kök, herba ve meyveleri ana etken madde 

grupları açısından incelenecektir. Daha sonra metanol ekstrelerinin ve bunlardan 

hazırlanan fraksiyonlar �TK ve metanol ekstreleri YBSK ile kumarin bile�imleri 

açısından incelenecek ve tespit edilen ana kumarin bile�iklerin YBSK’de miktar 

tayinleri yapılacaktır. Son olarak kök, herba ve meyvelerin uçucu ya�larının 

bile�imleri incelenecek ve her türün ya�larının ana bile�ikleri tayin edilecektir. 

Türlerin de�i�ik organlarından elde edilen uçucu ya�ların bile�imleri de 

kar�ıla�tırılacaktır. 
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Biyolojik aktivite çalı�malarında, türlerin kök, herba ve meyvelerinin metanol 

ve su ekstrelerinin antioksidan aktivitesi test edilecektir. Ayrıca kök, herba ve 

meyvelerinin su ekstreleri, metanol ekstreleri ve metanol ekstrelerinden hazırlanan 

fraksiyonların antimikrobiyal aktiviteleri tayin edilecek ve türlerin herba ve 

köklerinin metanol- su ekstrelerinin sulu fraksiyonlarının erektil doku yanıtları 

ara�tırılacaktır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 
 

 

2.1. Bitki Materyalleri 

 

Ara�tırma materyali olarak 4 türün Konya’da yeti�ti�i do�al lokalitelerine gidilip 

meyve, herba ve kökleri toplandı (Çizelge 2.1.). Toplanan türlerinin herbaryum 

örnekleri hazırlanıp AEF herbaryumuna kondu. Anatomik çalı�mada kullanılmak 

üzere %70’lik alkol içinde örnekler saklandı. Kimyasal ve biyolojik aktivite 

çalı�malarında kullanılacak materyaller oda sıcaklı�ında ve gölgede kurutuldu.  

 
Çizelge 2.1. Prangos türlerinin toplandı�ı lokaliteler 

 
Tür Adı Toplandı�ı Yer Herbaryum 

Numarası 

C4 Konya: Hadım- Bozkır arası, Korulan’a 1 km 

kala, Yol kenarı, Ta�lık alanlar, 1450 m, 11-06-

2005. Murat Kartal ve ark. 

AEF 23643! 

C4 Konya: Bozkır- Hadım yolu, Hadım’a 20 km 

kala, Didemli’ye gelmeden, yol kenarı, 1340 m, 

24-06-2006, Jehad Ahmed. 

AEF 23803! 

P. ferulacea 

C4 Konya: Hadım- Ta�kent yolu, Ta�kent’a 4 km 

kala, yol kenarı, yamaçlar, 1550 m, 24-06-2006, 

Jehad Ahmed. 

AEF 23807! 

C4 Konya: Ta�kent, Mihrap parkı üstü, Merdivan 

kenarları, Pirler- Kontu oteli kar�ısı, 1350 m, 11-

06-2005, Murat Kartal ve ark. 

AEF 23644! 

C4 Konya: Hadım- Ta�kent yolu, Hadım çıkı�ı, yol 

kenarı, kayalar üzerinde, 1300 m, 25-06-2005, 

Jehad Ahmed ve Özlem Bahadır 

AEF 23646! 

P. uechtritzii        

C4 Konya: Korulan- Hadım yolu, Hadım’a 8 km 

kala, yol kenarı, yamaçlar, 1450 m, 24-06-2006, 

Jehad Ahmed. 

AEF 23806! 
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Tablo 2.1. Prangos türlerinin toplandı�ı lokaliteler (devam) 
 

C4 Konya: Hadım-Korulan arası, Hadım’a 14 km 

kala, yol kenarı, yamaçlar, 1580 m, 25-06-2005, 

Jehad Ahmed ve Özlem Bahadır. 

AEF 23647! 

C4 Konya: Hadım- Bozkır arası, Korulan’a 1 km 

kala, yol kenarı, Ta�lık alanlar, 1450 m, 11-06-

2005,  Murat Kartal ve ark. 

AEF 23648! 

P. heyniae 

C4 Konya: Korulan- Hadım yolu, Hadım’a 12 km 

kala, yol kenarı, yamaçlar, 1570 m, 24-06-2006, 

Jehad Ahmed. 

AEF 23804! 

C4 Karaman: Karaman’dan Mut’a giderken 9- 11 

km, Pinus a�açları yanında, 1320 m 02-07-2005, 

Jehad Ahmed. 

AEF 23645! 

C4 Karaman: Karaman’dan Mut’a giderken 6- 11 

km, yol kenarı, 1250 m 24-06-2006, Jehad Ahmed.   

AEF 23805! 

P. meliocarpoides 

var. meliocarpoides 

C4 Karaman: Karaman’dan Mut’a giderken 5. km, 

yol sol tarafı, step, Pinus a�açları yanında, 1230 m,  

03-06-2007, Jehad Ahmed. 

AEF 23808! 

 

 

2.2. Morfolojik Çalı�malar 

 

 Morfolojik çalı�mada, bitkiyi toplarken türlerin habitatı, genel görünü�ü, yaprak, 

çiçek, meyve ve köklerinin foto�rafları (Olympus FE-230) çekildi. Ayrıca 

herbaryum örneklerinın yakından makroskopik foto�rafları Stereomikroskop ve 

meteryal çekim standı (Leica S8APO Trinokular Stereomikroskop ve Kraiser Rb 

260,  Canon Power Shot S70 digital foto�raf makinesi ataçmanlı) kulanılarak 

çekildi. 

 

 

2.3. Anatomik Çalı�malar 

 

Anatomik çalı�ma için her türün gövde, pedunkul, ı�ın, pedisel, meyva ve 

yapraklarından enine kesit alındı. Sartur ve kloralhidrat reaktifleri ile preparatları 
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hazırlandıktan sonra �ematik ve anatomik çizimleri (Olympus BX50 mikroskobuna 

ba�lı Olympus U-DA 2K 17149 çizim tüpü ile) yapıldı. Ayrıca 4x veya 10x ile genel 

ve 10x veya 40x ile anatomik görüntüsünü gösteren mikroskoba ba�lı tam otomatik 

foto�raf makinası kullanılarak (Leica DM 4000 B ile) foto�rafları çekildi. 

 

 

2.4. Fitokimyasal Çalı�malar 

 

Fitokimyasal çalı�malarda her türün kök, herba ve meyvesinin içerdi�i genel etken 

madde gruplarının te�his reaksiyonları, elde edilen ekstre ve fraksiyonların �TK ve 

YBSK ile analizleri ve bazı kumarin türevlerinin miktar tayini yapılmı�tır. Ayrıca bu 

kısımlardan elde edilen uçucu ya�ların verimi tespit edilip GC ve GC/MS ile 

analizleri yapıldı.  

 

 

2.4.1. Genel Kimyasal Grupların Te�his Reaksiyonları 

 

�lk olarak türlerin içerdi�i bazı etken madde gruplarının saptanması için genel te�his 

reaksiyonları uygulanmı�tır. 

 

 

2.4.1.1. Genel Kimyasal Grupların Te�his Reaksiyonları Kullanılan Kimyasal 

Materyaller 

 

Etanol, Sülfürik asit (Merck), Sodyum karbonat (Merck), Glasial asetik asit (Merck), 

Kur�un asetat (Horosan Kimya), Klorofom (Merck), Demir 3 klorür (Panreac), Mg 

tozu (Riedle), Amonyak (Ak Kimya). Hidroklorik asit (Birpa), Sodyum hidroksit 

(Carlo Erba), Amil alkol (Merck), Pikrik asit (Panreac), Bromlu su (Merck), Benzen 

(Merck). Dragendorf R., Mayer R., Baljet R., Stiasny R., Tuzlu jelatin çözeltisi. 
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2.4.1.2. Alkaloit Te�hisi 

 

Bitkilerin toz edilmi� toprak üstü kısımları ve köklerinden 0,5 g alınarak % 6 H2SO4 

içeren % 70’ lik etanolün 10 ml’ si ile 1 dakika kaynatıldı, so�utuldu ve çökmeye 

bırakıldı. Üstteki sıvı kısımdan 2 tüpe az miktarda alındı. Mayer ve Dragendorff 

reaktifleri eklendi. Çökelek meydana gelip gelmedi�i kontrol edildi. Bu kontrolden 

sonra etanollü ekstre küçük bir ayırma hunisine alındı. Ardından % 25’ lik Na2CO3 

çözeltisinden yeteri kadar ilave edilerek alkalilendirildi. 15 ml kloroformla 

çalkalandı. 15 ml % 10’ luk asetik asit çözeltisiyle tüketildi. Asetik asitli faz 3 ayrı 

tüpe alındı. Bunlardan biri kontrol için saklanırken, ikincisine Mayer, üçüncüsüne ise 

Dragendorff reaktifleri eklenerek çökelek meydana gelip gelmedi�i gözlendi. 

(Tanker ve ark., 1986) 

 

 

2.4.1.3. Kardiyoaktif Heterozit Te�hisi 

 

Toz edilmi� 2 g numune 10 ml % 70’ lik etanolle su banyosunda 2 dakika kaynatılıp 

süzüldü. Süzüntü iki misli suyla seyreltilip 1 ml deri�ik kur�un subasetat çözeltisi 

eklendi ve süzüldü. Süzüntü 10 ml kloroformla ekstre  edildi, kloroformlu faz 3 ayrı 

kapsüle alındı ve a�a�ıdaki reaksiyonlar uygulandı (Tanker ve ark., 1986): 

 

a) Keller-Kliani reaksiyonu: Kapsüldeki çözelti kurulu�a kadar uçuruldu. Üzerine 

3 ml % 3.5’ luk glasiyal asetik asitli FeCl3 çözeltisi ilave edilip 1 dakika bekletildi. 

Sonra deney tüpünde bulunan 2 ml kadar deri�ik H2SO4 üzerine bir tabaka yapacak 

�ekilde dikkatle aktarıldı, meydana gelen renk gözlendi.  

 
b) Baljet reaksiyonu: Kapsüldeki çözelti uçurulup artık 1 ml etanolde 

çözüldükten sonra üzerine Baljet reaktifi damlatıldı, renklenmenin meydana gelip 

gelmedi�i gözlendi. 
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c) Liebermann-Burchard reaksiyonu: Kapsüldeki çözelti uçurulup artık 1 ml 

glasiyal asetik asitte çözüldü. Tüpe alına bu çözelti 1-2 damla deri�ik H2SO4 ile 

tabakalandırıldı, meydana gelen renk gözlendi. 

 

 

2.4.1.4. Saponozit Te�hisi 

 

Bitkilerin toz edilmi� 0,5 g toprak üstü kısımları ve kökleri 10 ml sıcak su ile beraber 

bir deney tüpüne konup so�uduktan sonra yakla�ık 10 saniye kadar kuvvetle 

çalkalandı. Saponozit varsa en az 10 dakika sabit kalan 1-10 cm yüksekli�inde ve 

üzerine 1-2 damla 2N HCl damlatıldı�ında kaybolmayan bir köpük tabakasının 

meydana gelip gelmedi�i kontrol edildi (Çubukçu, 1992). 

 

 

2.4.1.5. Flavonozit Te�hisi 

 

Bitkilerin toz edilmi� toprak üstü kısımları ve kökleri ile % 2’ lik dekoksiyon 

hazırlanıp süzüldü, so�utuldu. Bu ekstre üçe ayrılıp a�a�ıdaki reaksiyonlar 

uygulandı: 

 

- Birkaç damla % 10’ luk amonyak çözeltisi eklendi, meydana gelen renk 

gözlendi. 

- Bazik kur�un asetat ilavesiyle olu�an renk gözlendi. 

- Sulu FeCl3 çözeltisinden damla damla ilave edilerek olu�an renk gözlendi. 

 

Siyanidin Reaksiyonu: Toz edilmi� bitki örnekleri 5 ml etanolle iyice 

çalkalanarak ve hafif ısıtılarak ekstre edildi. Ekstre süzüldükten sonra süzüntü 

üzerine 0,5 ml deri�ik HCl ve bir spatül ucu Mg tozu ilave edildi. Hidrojen çıkı�ı ile 

köpükte olu�an renkler gözlendi (Tanker ve ark., 1986). 
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2.4.1.6. Antosiyanozit Te�hisi 

 

Bitkilerin toz edilmi� toprak üstü kısımları ve kökleri % 50’ lik etanolle hafif alevde 

ekstre edildi, süzüldü, süzüntü be�e ayrıldı ve a�a�ıdaki reaksiyonlar uygulandı: 

 

- Dilüe H2SO4 ilavesiyle olu�an renk gözlendi.  

- Önce NaOH çözeltisi ilave edilip sonra HCl ile asitlendirildi ve meydana gelen 

renkler gözlendi. 

- Kur�un asetat (% 10’ luk) çözeltisi ile meydana gelen çökelek gözlendi. 

- Bir miktar amil alkol konup çalkalandı ve tabakalarda meydana gelen 

renklenme gözlendi. 

- Dilüe H2SO4 ile hafifçe ısıtıldı, so�utulduktan sonra amil alkolle çalkalandı, 

amil alkol tabakasında meydana gelen renklenme gözlendi (Tanker ve ark., 1986). 

 

 

2.4.1.7. Siyanogenetik Heterozit Te�hisi 

 

Toz edilmi� bitki kısımları 1’ er g olmak üzere 100 ml’ lik bir erlene konularak, 

ancak ıslatacak kadar su eklendi. Sodyum karbonat çözeltisi ile ıslatılan pikrik asit 

emdirilmi� bir süzgeç kâ�ıdı, su ile ıslatılmı� materyalin yakınına gelecek �ekilde 

erlenin içine sarkıtılarak bir mantar tıpa yardımıyla hafifçe sıkı�tırıldı. Erlen hafif 

bek alevinde ısıtıldı. Kâ�ıtta meydana gelen renk gözlendi (Tanker ve ark 1986). 

 

 

2.4.1.8. Tanen Te�hisi 

 

 Bitki örneklerinin toz edilmi� toprak üstü kısımları ve köklerinden % 5’ lik infüzyon 

hazırlandı. Bu infüzyon üzerinde a�a�ıdaki incelemeler yapıldı: 

 

- A�ır metal tuzları ile verdi�i çökelek gözlendi. 
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- % 5’ lik FeCl3 çözeltisi ile verdi�i renk gözlendi. 

- % 1’ lik tuzlu jelatin çözeltisi ile verdi�i çökelek gözlendi. 

- Bromlu su ilave edilerek olu�an çökelek gözlendi. 

- Stiasny reaktifi (formol+deri�ik HCl) ile meydana gelen çökelek gözlendi. 

(Çubukçu, 1992). 

 

 

2.4.1.9. Antrasenozit Te�hisi 

 

Bitkilerin toz edilmi� toprak üstü kısımları ve köklerinden 0,1 g alınarak 5 ml dilüe 

H2SO4 ile 2 dakika kaynatıldı. Hidroliz ürünü sıcakken süzüldü. Süzüntü so�utuldu 

ve az miktar benzenle ekstre edildi. Üstte bulunan benzen tabakası alındı ve % 10’ 

luk amonyak ile çalkalandı. Alttaki amonyak tabakasının rengi gözlendi (Tanker ve 

ark., 1986). 

 

 

2.4.1.10. Kumarin Te�hisi 

 

Toz edilmi� bitki kısımlarından 1 g alındı, bunun üzerine 10 ml 1 N H2SO4 ilave 

edildi. Geri çeviren so�utucu altında 10 dakika kaynatıldı ve sıcakken süzüldü. 

Süzüntü ayırma hunisinde 15 ml kloroformla çalkalandı. Kloroformlu faz ayrıldı, 

bunun 5 ml’ si üzerine 5 ml % 10’ luk amonya çözeltisi ilave edilerek çalkalandı. 

Çözelti 5 dakika bekletildikten sonra amonyaklı fazın UV366 nm’ de floresans verip 

vermedi�i kontrol edildi (Wagner ve ark., 1984). 

 

 

2.4..1.11. Uçucu ya� Te�hisi 

 

Bitki kısımlarının toz edilmesi sırasında uçucu ya�ın kokusunun duyulması 

vasıtasıyla organoleptik kontrol yapılmı� oldu�undan ve anatomik çalı�ma sırasında 
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bitki kısımlarının sahip oldu�u salgı kanalları gözlendi�inden ba�ka bir tayin 

yapılmaya gerek görülmemi�tir.  

 

 

2.4.2. �nce Tabaka Kromatografisi (�TK) ve Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi 

(YBSK) Çalı�maları 

 

Her türün içerdi�i kumarinlerin tespit edilmesi için önce �TK çalı�ması yapıldı. Daha 

sonra YBSK yöntemi ile kalitatif ve kantitatif çalı�ma yapıldı. 

 

 

2.4.2.1. �TK ve YBSK çalı�malarında Kullanılan Kimyasal Materyaller 

 

Metanol (Merck), Etilasetat (Merck), Butanol (Merck), Kloroform (Merck), Hegzan 

(Merck), Aseton (Merck), Toluen (Merck), Asetonitril (Merck), Formik Asit.  

 

YBSK çalı�masında kullanılan tüm çözeltiler YBSK saflı�ındadır. Ayrıca 

kullanılan su, Milli pore-milli Q A10 Gradient aletinden elde edilen bidistile sudur.  

 

 

2.4.2.2. Ekstre ve Fraksiyonların Hazırlanması 

 

Ekstrelerin hazırlanması için toz edilen her dört türe ait 20’ �er g kök, herba ve  

meyva 3’er defa 8 saat boyunca oda sıcaklı�ında 200, 150, 150 ml metanolle 

manyetik karı�tırıcı (ARE Heating magnatic Stirrer) ile hareketli maserasyona tabi 

tutuldu. Süzülüp Rotavaporda (Heidolph WB 2000) kurulu�a kadar uçurulan 

ekstreler suda disperse edilerek liyolifize (CHRIST- GAMMA 2-16 LSC) edilip 

tartıldı. Elde edilen ekstrelerin %50’si metanol : su (1 : 9) karı�ımı içinde disperse 

edilip sırasıyla hegzan, etilasetat ve n-butanol ile ayırma hunisinde tüketilerek 
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fraksiyonlandı. Her bir fraksiyon kurulu�a kadar uçurulup tartıldı. Hazırlanan bu 

ekstreler �TK, ve YBSK çalı�maları ve miktar tayini için kullanıldı. 

 

 

2.4.2.3. �nce Tabaka Kromatografisi (�TK) 

 

�nce Tabaka Kromatografisinde hazır silikajel plaklar (Merck 1.05554.0009, TLC 

aluminium sheets 20x20 cm Silica Gel 60 F254) kullanılarak 4 türün meyva, herba ve 

köklerinden hazırlanan ekstre ve fraksiyonların içerdikleri maddelerin ayırmaları için 

önce en iyi solvan sistemi tespit etmek için a�a�ıdaki çözücü sistemleri denenmi�tir. 

  

1- Etilasetat        (% 100) 

2- Toluen : Etilasetat : Formik asit   (5     :     2,5     :     2,5) 

3- Hegzan : Aseton      (2     : 1)   

4- Kloroform : Metanol     (9     : 1) 

5- Kloroform : Metanol     (8     : 2) 

6- Kloroform : Metanol     (7     : 3) 

7- Kloroform : Metanol     (6     : 4) 

8- Kloroform : Metanol     (5     :  5)  

9- Kloroform : Metanol : Su     (8     :  2 :     0,2) 

10- Hegzan : Etilasetat      (5,5  :  4,5) 

11- Hegzan : Etilasetat      (6     :  4) 

12- Hegzan : Etilasetat      (2     :  1) 

13- Hegzan : Etilasetat      (6,5  :  3,5) 

14- Hegzan : Etilasetat : Su     (6,5  :  3,5 :      0,1) 

15- Hegzan : Etilasetat : Su     (6,5  :  3,5 :      0,2) 

16- Hegzan : Etilasetat : Su     (6,5  :  3,5 :      0,3) 

17- Hegzan : Etilasetat : Metanol   (6,5  :  3,5 :      0,2) 

18- Hegzan : Etilasetat : Metanol   (6,5  :  3,5 :      0,3) 

19- Hegzan : Etilasetat : Metanol   (6,5  :  3,5 :      0,5) 

20- Hegzan : Etilasetat : Butanol    (6,5  :  3,5 :      0,1) 

21- Hegzan : Etilasetat : Butanol    (6,5  :  3,5 :      0,2) 
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22- Hegzan : Etilasetat : Butanol    (6,5  :   3,5 :      0,3) 

23- Hegzan : Etilasetat : Butanol    (6,5  :  3,5 :      0,4) 

24- Hegzan : Etilasetat : Butanol : Su   (6,5  :  3,5 :      0,1     :     0,1) 

25- Hegzan : Etilasetat : Butanol : Su   (6,5  :  3,5 :      0,2     :     0,2) 

 

 En iyi ayrım veren solvan sistemi tespit edilerek ekstre ve fraksiyonlarda 

bulunan maddeler standart maddeler ( Skopoletin, �mperatorin, �zoimperatorin, 

Ostol, Prant�imgin, Felamedin) ile kar�ıla�tırılarak maddelerin tanımlanması 

çalı�ıldı.  

 

 Bu analizler sırasında belirteç olarak % 10’ luk H2SO4 kullanıldı,  Asidik 

belirteç pla�ın üzerine püskürtüldükten sonra plak ısıtılarak (di�er bir deyi�le 

yakılarak) bile�iklere ait lekeler ortaya çıkarıldı.  

 

 

2.4.2.4. Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi (YBSK) - Kalitatif ve Kantitatif 

 

Kalitatif YBSK, 4 türün kök, herba ve meyvelerinin metanol ekstrelerinde bulunan 

ana maddelerin tayini için her ekstreden 10 mg/ ml konsantrasyonda hazırlanan 

numuneler, standart maddeler ( skopoletin, imperatorin, izoimperatorin, ostol, 

prant�imgin, felamedin) ile kar�ıla�tırılarak gerçekle�tirilmi�tir. Bu amaç için 

kullanılan cihaza ve yönteme ili�kin detaylar a�a�ıdadır. 

  

Cihaz:    HP 1100  

     G1379A  Degasser 

     G1311A Quat. Pump 

Dedektör:   UV (320 nm) 

Loop hacmi:   20 
l 

�njeksiyon miktarı:       10 
l 

Kolon:   ACE 5 C18  150 X 3,0 mm S/N-A13631  

Solvan sistemi:   Metanol : Asetonitril : Su  (220 : 70 : 250) 

Akı� hızı:    1 ml/dak. 
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Basınç:     212 bar 

 

 Bu yöntemle prant�imgin ve felamedin ayrılmadıkları için normal faz yöntemi 

kullanıldı. Kullanılan cihaza ve yönteme ili�kin detaylar a�a�ıdadır. 

 

Cihaz:   HP 1100  

    G1379A  Degasser 

    G1311A Quat. Pump 

Dedektör:  UV (320 nm) 

Loop hacmi:  20 
l 

�nj miktarı:             10 
l 

Kolon:  Waters Spherisorb S5W  250 X 4,6 mm  

Solvan sistemi:  Hegzan : Etil asetat  (80 : 20) 

Akı� hızı:   0,8 ml/dak. 

Basınç:    25 bar 

 

Kantitatif çalı�mada 4 türün kök, herba ve meyveleriniın metanol 

ekstrelerindeki bulunan imperatorin, prant�imgin ve ostol miktar tayinleri ters faz 

yöntemi ile yapıldı. Kalitatif çalı�mada kullanılan alet ve yöntemler aynen burada da 

kullanıldı.  

 

Standart maddeler kalibrasyon e�risi çizilebilmesi amacıyla standart olan 

imperatorin, prant�imgin ve ostol’den 1mg hassas olarak tartılıp metanol’de çözüldü 

ve balon jojede 10 ml’ ye tamamlandı. Bu çözeltilerden sırasıyla 4, 3, 2 ve 1’ er ml 

alınarak balon jojede 10 ml’ ye tamamlandı. Farklı dilüsyonlardan 10µl sisteme 3’er 

kez enjekte edilerek pik alanına kar�ı kalibrasyon e�risi çizildi ve e�ri denklemi 

hesaplandı. 
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2.4.3. Uçucu Ya� Analizi 

 

Türlerin kök, herba ve meyvelerinden elde edilen uçucu ya�ların bile�imi ara�tırıldı.  

Toz edilen kök (100 g), herba (100 g) ve meyveler (50 g) Clevenger apareyine  

yerle�tirildi ve üzerlerine distile su eklendi. Karı�ım kaynatılarak büret kısmında 

uçucu ya�ın toplanması gözlendi, artık uçucu ya�ın gelmedi�i görülene kadar 

(yakla�ık 4 saat sonra) i�leme devam edildi. Büretten hacimleri okunan ve suyundan 

kurtarılan ya�lar �i�elere aktarıldı ve verim hesaplandı. 

 

Elde edilen ya�ların bile�imleri GC (Agilent 6890N GC system) ve GC/MS 

(Agilent 5975 GC-MS system) ile analiz edildi. Kullanılan cihazların detayları ve 

analiz �artları a�a�ıdadır:  

 

 

2.4.3.1 Gaz Kromatografisi 

 

GC analizleri Agilent 6890N GC system ile �u �artlar altında yapılmı�tır: kolon, HP 

Innowax Capillar; 60.0 m ×0.25 mm × 0.25 
m; fırın sıcaklık programı, ba�langıçta 

enjeksiyondan sonra 10 dakika 60 °C de tutulmu�, sonra 10 dakika içinde sıcaklık 

dakikada 4 °C artarak 220 °C, 5 dakikada içinde sıcaklık dakikada 1 °C artarak 240 

°C ye çıkar. Sonra en son sıcaklık dakikada 10 °C arttırılarak 240 °C ye ayarlandı; 

enjektör sıcaklı�ı, 250 °C; detektör sıcaklı�ı (FID), 250 °C; ta�ıyıcı gaz, helyum; 

inlet basıncı, 20.90 psi; linear gaz akı�ı hızı, 21 m/s; split oranı, 50:1; enjeksiyon 

hacmi, 1.0 
L. 

 

 

3.4.3.2 Gaz Kromatografisi-Mass Spektrometri 

 

Ya�lar, Agilent 6890N Network GC Sistem ile Agilent 5973 Network Mass 

Selective Dedektör kombinasyonu kullanılarak analiz yapılmı�tır. GC �artları: kolon, 

HP Innowax Kapiller,  60.0 m×0.25 mm×0.25 
m; sıcaklık programı (oven 
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tempereture programme), enjeksiyondan sonra kolon ba�langıç olarak 10 dakika 60 

°C de tutulur, dakikada 4 °C artarak 220 °C ye ula�ır, burada 10 dakika beklenir, 

sonra dakikada 1 C° artarak 240 °C ye gelir ve analize son verilir. Enjeksiyon 

sıcaklı�ı, 250 °C;  ta�ıyıcı gaz, helyum; iç basınç, 20.90 psi; linear gaz akı�ı hızı, 28 

cm/s; kolon akı�ı 1.2 ml/min-1; split oranı, 50:1; enjeksiyon hacmi, 1.0 
L. MS 

�artları: iyonizasyon enerjisi, 70 eV; iyon kaynak sıcaklı�ı, 230 C°; interfaz sıcaklık, 

280 °C; kütle alanı, 35-450 atomik kütle birimi. 

 

Ya�larda bulunan bile�iklerin tayini, elde edilen MS spektrumları Wiley ve 

Nist elektronik kütüphaneleri ve literatür verileri ile kar�ıla�tırılarak yapıldı (Ba�er 

ve ark. 1996, Ba�er ve ark. 2000a, Ba�er ve ark. 2000b, Adams, 2001, Akhalghi ve 

Hashemi, 2005, Uzel ve ark. 2006). Retansiyon indisleri ise n-alkan serisine göre 

tespit edildi. Tayin edilen bile�iklerin yüzdeleri GC pik alanlarına göre hesaplandı. 

 

 

2.5. Biyolojik Aktivite Çalı�maları 

 

Biyolojik aktivite çalı�maları, antimikrobiyal aktivitenin ölçülmesi ve türlerin erektil 

doku gev�etme ve antioksidan etkiye sahip olup olmadı�ının ara�tırılması olmak 

üzere üç �ekilde gerçekle�tirildi.  

 

 

2.5.1. Antioksidan Aktivite 

 

Dört türün herba, meyve ve kökünün metanol ve su ekstrelerinin antioksidan 

aktiviteleri DPPH ve Tiyobarbitürik asit testleri ile tayin edildi. 
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2.5.1.1. Antioksidan Aktivitede Kullanılan Kimyasal Materyaller 

 

Metanol (Merck), DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) (Aldrich), Etanol, beyin 

ekstresi (Sigma B 3635), fosfat tamponu (Sigma P 4417), FeCl3 (Sigma F 1513), 

Askorbik asit (Aldrich 255564), Tiyobarbutürik Asit (Sigma T 5500), Butylated 

hydroksitoluen (Sigma B 1378), Propil gallat (Aldrich P 53306). 

 

 

2.5.1.2. Test Çözeltilerinin Hazırlanması 

 

a- MeOH ekstrelerinin hazırlanması: Oda sıcaklı�ında kurutulan örneklerin meyve, 

herba ve köklerinden 20 g numune tartılıp toz edildi. Üzerine 200 ml MeOH eklendi 

ve 8 saat oda sıcaklı�ında manyetik karı�tırıcı ile maserasyona bırakıldı. Elde edilen 

ekstre süzüldü ve i�lem 2 defa daha 150 ml MeOH ile aynı �artlarda tekrarlandı. Elde 

edilen ekstreler birle�tirildi ve rotavaporda 40o C’de uçuruldu. Kuru ekstre su içinde 

disperse edilip liyofilize edildi.  

  

b- Sulu ekstrelerin hazırlanması: Sulu ekstre hazırlamak için her türün meyve, 

herba ve kökünden 5 g tartıldı ve toz edildi. Üzerine 100 ml distile su eklendi ve geri 

çeviren so�utucu altında 30 dk kaynatıldı. Sıcakken süzüldü ve süzüntüler 

dondurulduktan sonra liyofilize edildi. 

           

           Elde edilen sulu ve metanollü ekstrelerin 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, 0.031 

mg/ml konsantrasyonları hazırlandı. 

 

 

2.5.1.3. DPPH. Testi 

 

1 mg/ml konsantrasyonda hazırlanan MeOH ve su ekstreleri, Wiretrol II 

mikropipetler kullanılarak 5 
l miktarda Silikajel �TK plaklarına (MERCK 5554) 
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uygulandı. Olu�an lekeler üzerine DPPH’in (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) etanol 

içindeki % 0,2’lik çözeltisi püskütülerek 20 oC’de 30 dakika bekletildi. Bu süre 

sonunda eflatun renkli zemin üzerinde olu�an sarı renkli lekeler gözlendi (Conforti 

ve ark., 2002, Güvenç ve ark., 2005). 

 

 

2.5.1.4. Tiyobarbutürik Asit (TBA) Testi 

 

�n-vitro antioksidan aktivite testlerinden olan TBA testinde, lipozomlarda olu�an 

lipid peroksidasyonu bile�iklerin koruyucu etkinliklerinin saptanmasında kullanılır. 

Peroksidasyon, bir çok zar sisteminde, malonaldehit  (MDA) olu�umuna yol açar. 

Asitli ortamda, MDA ile  TBA 1 : 2 oranında reaksiyona girerek olu�an renkli bile�ik 

organik çözücülerle kolaylıkla ekstre edilebilir ve 532 nm’de ı�ı�ı  absorbe eder. Bu 

renkli bile�i�in renginin �iddeti MDA konsantrasyunuyla do�ru orantılı ve 

konsantrasyonu spektrofotometrik olarak saptanabilir. Lipid peroksidasyonun 

olu�umu sırasında, ortamda bulunan antioksidan etkili bile�ikler, peroksidasyonun 

redüklenmesine neden olup, renk olu�umu ve absorbansın azalmasını sa�larlar 

(Conforti ve ark., 2002, Güvenç ve ark., 2005).   

 

            Yukarıda belirtilen konsantrasyonlarda hazırlanan MeOH ve sulu ekstreler 

üzerine 0.05 mg/ml konsantrasyonlarda beyin ekstresi eklenerek 5 mg/ml fosfat 

tamponlu ortamda test edildi. Örneklerin peroksidasyonu, 0,1 ml FeCl3  (1mM) ve 

0,1 ml askorbik asit (1mM) ilavesi ile 37 oC’de 20 dakika inkübe edilerek sa�landı. 

�yi bir antioksidan olarak bilinen askorbik asit, demir ve bakır gibi belirli iletken 

metal iyonlarının varlı�ında prooksidan özellik gösterir. Bu nedenle TBA testi 

boyunca, lipid peroksidasyonunun önlemesi için etanol içinde çözülmü� BHT 

eklendi. 1mg/ml ile 6,4x10-5  mg/ml arasında de�i�en konsantrasyonlarda hazırlanan 

propil gallat pozitif kontrol olarak kullanıldı. Deneyler her bir ekstre için 4 kez 

tekrarlandı. Lipid peroksidasyonunun % inhibisyonu, inhibitör konulmamı� 

reaksiyon karı�ımının absorbansı ile de�erlendirildi. Karı�ımların absorbansları, 532 

nm’de spektrofotometrede (Shimadzu UV-1601 UV/VIS) ölçüldü. 
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Lipid peroksidasyonunun % inhibisyonu �u formülle hesaplandı: 

 

% �nhibisyon= 100 x [(FRM-B)- (ET-B-EA)] / (FRM-B) 

 

FRM: Tüm reaksiyon karı�ımının absorbansı (lipozom + demir kayna�ı + test 

maddesinin bulunmadı�ı çözücü) 

B: Kör karı�ımının (yalnızca lipozomun bulundu�u) absorbansı 

ET: Test maddesinin içinde bulundu�u toplam karı�ımın absorbansı 

EA: Yalnızca ekstrenin bulundu�u kar�ımın absorbansı 

 

            Ekstrelerin ve referans olarak kullanılan propil gallat’ın IC50 de�erleri, lineer 

regresyon analiziyle hesaplandı. 

 

 

2.5.2. Antimikrobiyal Aktivite 

 

Çalı�ılan türlerin herba, meyva ve köklerinden önceden hazırlanan metanol ve su 

ekstreleri ve metanol ekstrelerinin fraksiyonlanması sonucunda elde edilen hekzan, 

etilasetat, ve butanol fraksiyonları ile kalan sulu bakiyenin disk difüzyon yöntemi ile 

antimikrobial aktiviteleri tespit edildi. Ayrıca kumarin standartları olan �mperatorin, 

Ostol ve Prant�imgin’in antimikrobiyal aktiviteleri test edildi. Test Kirby ve Bauer 

yöntemine göre NCCLS kriterleri dikkate alınarak uygulandı (Bauer ve ark., 1966). 

 

Bu amaç için tüm ekstreler ve fraksiyonlardan 10 mg hassas olarak tartılıp 1 

ml kendi çözücülerinde çözüldü. Standartlardan 1 mg hassas olarak tartıldı ve 10 ml 

metanolde çözüldü ve bundan 1 ml kullanıldı. 

 

Antimikrobiyal aktivite çalı�masında �u su�lar kullanıldı: Bacillus subtilis 

ATCC 6633, Staphylococcus aureus ATCC 25923,  Escherichia coli ATCC 25922 

ve Candida albicans ATCC 10231,  besiyeri olarak bakteriler için Mueller-Hinton 

Agar (Difco), mayalar için ise Yeast Nit. Base Agar (Difco) kullanıldı. Kullanılan 

standart maddeler ise Gram (+) bakteriler için sefazolin, Gram (-) bakteriler için 
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siprofloksazin ve mayalar için flukonazoldür. Ayrıca çözücülerin antimikrobiyal 

etkisinin olup olmadı�ı disklerle test edildi.  

 

Sıvı emme kapasitesi 0,02 ml olan 6 mm çapındaki standart diskler küçük 

�i�elere 10’ ar adet koyulmak suretiyle sterilize edildi. Aseptik �artlarda tartılan 

ekstrelerin ve fraksyonların üzerine ilgili çözücüden her bir disk için 0,02 ml olacak 

�ekilde toplam 0,2 ml eklenerek emdirildi. Diskler petri kutularına yerle�tirilmeden 

önce 1 gece kurumaları için bekletildi.  

 

Standart su�ların Tryptic Soy Agar (Difco)’ da yapılan 1 gecelik taze 

kültürlerinden 4-5 koloni alınarak Tryptic Soy Broth (TSB) besiyerine yapılan 

pasajları 3-4 saat 37 oC sıcaklıkta inkübasyona (Heraeus inkübatör) bırakıldı. Süre 

sonundaki bulanıklıkları McFarland 0,5’ e göre ayarlandı. Sonra daha önce 

hazırlanan ve sterilite kontroleri yapılan petrilerdeki besiyerlerinin yüzeyine steril 

eküvyonla mikroorganizma kültürleri yayıldı. Yüzeyler kuruduktan sonra hazırlanan 

numune diskleri ve standart maddeleri içeren diskler uygun aralıklarla yerle�tirildi. 

Bakteriler 35oC’ ta 16-18 saat, mayalar ise 24 saat inkübe edildi ve süre sonunda 

disklerin etrafında olu�an inhibisyon zonlarının çapı milimetre cinsinden ölçüldü. 

 

 

2.5.3. Erektil Doku Yanıtları 

 

Deney kök ve herba ekstrelerinin ile izole organ banyosuna asılan erektil dokusu 

korpus kavernosumu gev�etmesi esasına dayanmaktadır.  Bu amaçla fenilefrin ile 

kastırılan korpus kavernosum �eritleri kasılma e�risi platoya varıncaya dek bekletilip 

sonrasında ekstreler banyoya eklenerek gev�eme etkisi gözlendi. Burada önemli olan 

husus çalı�manın do�rudan erektil doku üzerinde gerçekle�tirilmi� olmasıdır. �zole 

organ banyosuna asılan korpus kavernosum dokusundaki kasılma veya gev�emeyi 

anında göstermesi açısından önem ta�ımakta ve hata payı di�er yöntemlere nazaran 

daha az olmaktadır.  
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2.5.3.1. Korpus Kavernosum Dokusu  

 

Penis üç ayrı erektil dokudan meydana gelmektedir. Bunlardan birincisi üretranın 

etrafını saran korpus spongiosum ve di�er ikisi kanla dolan kapasitör görevi gören 

korpus kavernosa’ lardır. Korpus kavernosum sinüslerden olu�an, kan ihtiyacını 

rezistans arteriollerden sa�layan ve böylece derin penil kavernosal arterlerden 

beslenen e�siz bir vasküler yataktır. Sinüsleri dolduran kan kavernosal venlerle 

ili�kide olan özel venüller ile bo�altılmaktadır (Badıllı, 2001).  

 

 

2.5.3.2. Erektil Dokunun Çıkarılması 

 

Sıçanı öldürüldükten sonra çıkarılan erektil doku, içerisinde oksijenlendirilmi� 

“Krebs Bikarbonat” çözeltisi bulunan petri kabına kondu (Çizelge 2.2.). Burada 

olabildi�ince hızlı �ekilde korpus spongiosum, dorsal ven ve dorsal sinirlerden 

ayrılmı� ve erektil doku etrafını saran tunika albuginea’dan temizlendi ve dokudan 2 

strip hazırlandı. Stripin bir ucu ipek iplik tutucuya, di�er ucu “Grass FTO3C force 

displacement transducer” a ba�landı. Dokudan elde edilen stripler, Krebs solüsyonu 

içinde 20 ml’ lik organ banyosuna konuldu. Solüsyon % 95 O2, % 5 CO2 ile sürekli 

havalandırıldı ve 37 ±1º C ve 1 g gerim altında 1 saat dengelenmeye bırakıldı. 

Mekanik aktiviteler “MAY recorder equipment computer system” kullanılarak 

kaydedildi.   

 

Krebs Bikarbonat çözeltisi erektil dokunun vücut içerisinde bulundu�u iyon 

ortamını sa�lamak amacıyla hazırlanmakta ve organ banyosuna konmaktadır. 

Bile�imi tabloda verildi (Çizlge 2.2.). 
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Çizelge 2.2. Krebs Bikarbonat çözeltisinin içeri�i 
 

Miktar Madde (Merck kalite) 
(mM/l) (g/l) 

NaCl 118 6,950 
KCl 4,7 0,350 
MgSO4

.7 H2O  1,2 0,300 
KH2PO4  25 0,160 
NaHCO3 10 2,10 
Glukoz 2,5 1,80 
CaCl2       2,5       0,280 

 

Cihaz detayları a�a�ıda verilmi�tir: 

May WBC 3044V3 Water Bath and Circulatory System 

May IOBS 99 Isolated Organ Bath Stand 

May FDT 10-A Force Displacement Stimulator 

Grass Medical Instruments S44 Stimulator 

May-TDA 97 Polygraphy – May 96-BA Bridge Amplifier 

 

 

2.5.3.3. Numunelerin Hazırlanması ve Yöntem 

 

Erektil dokusundaki gev�etici etkiyi de�erlendirmek amacıyla türlerin kök ve 

herbalarının total sulu-metanol ekstreleri hazırlandı. Bu amaçla, 20 g bitkisel 

materyalden hareketle, MeOH: Su (80 : 20) karı�ımı ile 50o C sıcaklı�ında, mekanik 

karı�tırıcı (Heidolph 50110) kullanılarak ekstreler hazırlandı ve rotavaporda 

(Heidolph WB 2000) uçuruldu. Elde edilen kuru ekstreler suda çözüldükten sonra 

süzüldü. Sulu ekstreler liyofilize edildi (CHRIST- GAMMA 2-16 LSC). Etki 

çalı�ması için önce her bir kısım için 1 g bitkiye tekabül eden liyofilize toz miktarı 

hesaplandı ve 10 ml distile suyla çözüldü. Bu nihai çözeltiden 0,1, 0,2, 0,4, 0,6 ve 0,8 

ml’ lik miktarlar sisteme verildi. Ayrıca dokuların fenilefrin’in kasılma tablosu, ve 

doku fenilefrin (10-5 M) ile kastırıldıktan sonra sodyum nitroprussiat (10-8-10-5 M) ve 

asetilkolin’in (10-8-10-5 M) gev�eme tabloları alındı.  
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3. BULGULAR 
 

 

3.1. Morfolojik Bulgular 

 

Morfolojik çalı�mada, Prangos türlerinin habitatı, genel görünü�ü, kök, yaprak, çiçek 

ve meyvelerinin foto�rafları çekildi. Ayrıca herbaryum örnekleri hazırlanarak 

yakından makroskopik foto�rafları çekildi ve türlerin deskripsiyonu yapıldı. 

 

    

3.1.1. Prangos ferulacea (L.) Lindl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         �ekil 3.1. P. ferulacea: Habitat                                     �ekil 3.2. P. ferulacea: Genel görünü� 

 

Bitki yol kenarı ve yamaçların ta�lık alanlarında yeti�mektedir (�ekil 3.1.).  

Bitki çok yıllık, gövde silindrik, 100- 130 cm, tüysüz, kökte petiollere ait lifli 

kalıntılar çok iyi geli�mi�tir (�ekil 3.2.-  3.4.). 
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        �ekil 3.3. P. ferulacea: Kök ve lifli kalıntılar                    �ekil 3.4.  P. ferulacea: Gövde  
  

Taban ve alt gövde yaprakları 5- 6 pinnat, 55- 70 x 25- 35 cm, tüysüz veya hafif 

papilloz, genellikle lobların sayısı çok, �eritimsi- ipliksi, 10- 35 x 0,5- 1 mm, 

mukronat; gövde üst yaprakları daha dar, alt yaprakların kınları belirgin ve genellikle 

noduslardan petiolle ayrılırlar (�ekil 3.5.). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         �ekil 3.5. P. ferulacea: Yaprak ve yaprak lobları 
 

 Çiçek durumu bile�ik umbella, terminal umbellalar kısa pedunkullu, 3- 8 cm, 

çiçekler hermafrodit, yan umbellalar uzun pedunkullu, 10- 15 cm,  çiçekler 

hermafrodit yada erkek çiçekli, terminal umbellalar uzun ı�ınlı, 6- 9 cm, yan 

umbellalar kısa ı�ınlı, 3- 5 cm, meyveli umbellalar 7- 15 ı�ınlı, pediseller kısa 4- 10 

mm (�ekil 3.6., 3.7.).  
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�ekil 3.6. P. ferulacea: Çiçekli umbella                      �ekil 3.7. P. ferulacea: Meyveli umbella  

 

Brakteler ve brakteoller genellikle kalıcı ve �eritsi- ipliksi, brakteler 6- 25 mm, 

brakteoller 2- 6 mm boyundadır (�ekil 3.8., 3.9.).    

 

 

 

 

 

 

 

 
           

             �ekil 3.8. P. ferulacea: Brakte                                 �ekil 3.9. P. ferulacea: Brakteol 

 

Çiçek epigin, sepaller küçük, petaller 5, sarı ve dı� yüzeyi tüysüz, stamenler 5, 

pistil 1, stilus stiloptik, ovaryum alt durumlu, 2 lokuslu, 2 karpelli, her lokusta 1 adet 

ovül vardır (�ekil 3.10.). 
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                                             �ekil 3.10. P. ferulacea: Çiçek 

 

Meyveler kuru, olgunlukta açılmayan, 2 merikarpa ayrılan �izokarp tipinde, 

merikarplar karpofor ile birbirine ba�lanmı�tır.  Meyve yandan basık, eliptik- globoz, 

12-18 x 6-12 mm, kostalar 5 adet, düz veya hafif undulat, 0,5- 3 mm, kenarı düz 

bazen a�ınmı�, stilopodyum küçük ve perikarp üzerinde basık (�ekil 3.11.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        �ekil 3.11. P. ferulacea: Meyve  
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3.1.2. Prangos uechtritzii Boiss. & Hausskn.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 
        �ekil 3.12. P. uechtritzii: Habitat                                    �ekil 3.13  P. uechtritzii: Genel görünü� 

 

Bitki yol kenarı, yamaçlarda, kireçli ta�lık alanlarda yeti�mektedir (�ekil 3.12.). 

Bitki çok yıllık, gövde, silindrik, oluklu, 110- 140 cm, tüysüz, kökte petiollere ait lifli 

kalıntılar çok iyi geli�mi�tir (�ekil 3.13.- 3.15.). 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
    �ekil 3.14. P. uechtritzii: Kök ve lifli kalıntılar                     �ekil 3. 15. P. uechtritzii: Gövde   

 

Taban ve alt gövde yaprakları 5- 6 pinnat, 60- 90 x 15- 25 cm, tüysüz veya hafif 

papilloz, genellikle lobların sayısı çok, �eritimsi- ipliksi, 12- 38 x 0,5- 1 mm, 

mukronat, gövde üst yaprakları daha dar, alt yaprakların kınları belirgin ve genellikle 

noduslardan petiolle ayrılırlar (�ekil 3.16.). 
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                                         5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                            

 
                                  �ekil 3.16. P. uechtritzii: Yaprak ve yaprak lobları  

 

Çiçek durumu bile�ik umbella, terminal umbellalar kısa pedunkullu, 5.5- 6.5 cm, 

çiçekler hermafrodit, yan umbellalar uzun pedunkullu, 8- 11 cm,  çiçekler 

hermafrodit yada erkek çiçekli, terminal umbellalar uzun ı�ınlı, 4- 7 cm, yan 

umbellalar kısa ı�ınlı, 2- 4 cm, meyveli umbellalar 12- 20 ı�ınlı, pediseller kısa 3- 7 

mm (�ekil 3.17., 3.18.).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�ekil 3.17. P. uechtritzii: Çiçekli umbella             �ekil 3.18. P. uechtritzii: Meyveli umbella  

 

Brakteler ve brakteoller genellikle kalıcı ve �eritsi- ipliksi, brakteler 7- 18 mm, 

brakteoller 2- 8 mm (�ekil 3.19., 3.20.).    
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                 �ekil 3.19. P. uechtritzii : Brakte                        �ekil 3.20. P. uechtritzii: Brakteol 

 

Çiçek epigin, sepaller belirsiz, petaller 5, sarı ve dı� yüzeyi tüysüz, stamenler 5, 

pistil 1, stilus stiloptik, ovaryum alt durumlu, 2 lokuslu, 2 karpelli, her lokusta 1 adet 

ovül vardır (�ekil 3.21.). 

  

 

 

 

 

 
                                                               �ekil 3.21. P. uechtritzii: Çiçek 

 

Meyveler kuru, olgunlukta açılmayan, 2 merikarpa ayrılan �izokarp tipinde, 

merikarplar karpofor ile birbirine ba�lanmı�, meyve yandan basık, eliptik- globoz, 

14-23 x 8-13 mm, kostalar 5 adet, undulat, 1,5- 3 mm, kenarı düz, stylopodyum 

küçük ve perikarp üzerinde basık (�ekil 3.22.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 �ekil 3.22. P. uechtritzii: Meyve  
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3.1.3. Prangos heyniae H.Duman & M.F.Watson  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     �ekil 3.23. P. heyniae: Habitat                                    �ekil 3.24.  P. heyniae: Genel görünü� 

 
Bitki yol kenarı, yamaçlarda, kireçli ta�lık alanlarda yeti�mektedir (�ekil 3.23.). 

Bitki çok yıllık, gövde silindrik, 65- 90 cm, çok yo�un kıvrık ve karı�ık tüylü, kökte 

petiollere ait lifli kalıntılar çok iyi geli�mi�tir (�ekil 3.24.- 3.26.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    �ekil 3.25. P. heyniae: Kök ve lifli kalıntılar                         �ekil 3. 26. P. heyniae: Gövde   

 
Taban ve alt gövde yaprakları 4- 5 pinnat, 35- 50 x 15- 30 cm, grimsi kıvrık 

karı�ık tüylü, genellikle lobların sayısı çok, kısa, �eritsi, mukronat, 2- 7 x 0,5- 1 mm, 

gövde üst yaprakları daha dar, alt yaprakların kınları belirgin ve genellikle 

noduslardan petiolle ayrılırlar (�ekil 3.27.). 
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                                  �ekil 3.27. P .heyniae: Yaprak ve yaprak lobları  

 

Çiçek durumu bile�ik umbella, terminal umbellalar kısa pedunkullu, 4- 8 cm, 

çiçekler hermafrodit, yan umbellalar uzun pedunkullu, 9- 14 cm,  çiçekler 

hermafrodit yada erkek çiçekli, terminal umbellalar uzun ı�ınlı, 4- 7 cm, yan 

umbellalar kısa ı�ınlı, 2- 4 cm, meyveli umbellalar 6-12 ı�ınlı, pediseller kısa 3- 6 

mm (�ekil 3.28., 3.29.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     �ekil 3.28. P. heyniae: Çiçekli umbella                 �ekil 3.29. P. heyniae: Meyveli umbella  

 

Brakteler ve brakteoller genelikle kalıcı ve  dar �eritsi, brakteler 10- 22 mm, 

brakteoller 3- 6 mm (�ekil 3.30., 3.31.).    
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             �ekil 3.30. P. heyniae: Brakte                        �ekil 3.31. P. heyniae: Brakteol 

 

Çiçek epigin, sepaller belirsiz, petaller 5, sarı ve dı� yüzeyi hafif papilloz, 

stamenler 5, pistil 1, stilus stiloptik, ovaryum alt durumlu, 2 lokuslu, 2 karpelli, her 

lokusta 1 adet ovül vardır (�ekil 3.32.). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               �ekil 3.32. P. heyniae: Çiçek 

 

Meyveler kuru, olgunlukta açılmayan, 2 merikarpa ayrılan �izokarp tipte, 

merikarplar karpofor ile sapla birbirine ba�lanmı�, meyve yandan basık, eliptik- 

globoz, 12- 20 x 6- 11 mm, kostalar 5 adet, hafif undulat, 2- 3 mm, kenarı düz, 

stilopodyum küçük ve perikarp üzerinde basık (�ekil 3.33.).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 �ekil 3.33. P. heyniae: Meyve  
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3.1.4. Prangos meliocarpoides Boiss. var. meliocarpoides    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bitki yol kenarı, step, çam ormanı kenarında ve kireçli ta�lık alanlarda yeti�mektedir 

(�ekil 3.34.). Bitki çok yıllık, gövde silindrik, 15- 30 cm, çok yo�un kıvrık ve karı�ık 

tüylü, kökte petiollere ait lifli kalıntılar çok iyi geli�mi�tir (�ekil 3.35.- 3.37.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taban ve alt gövde yaprakları 3- 4 pinnat, 10- 16 x 4- 7 cm, skabrit tüylü, 

genellikle lobların sayısı çok, kısa, �eritsi, 0,5- 2,5 x 0,5- 1 mm, mukronat, gövde üst 

yaprakları daha dar, alt yaprakların kınları belirgin ve genellikle noduslardan petiolle 

ayrılırlar (�ekil 3.38.). 

 

 

�ekil 3.34. P. meliocarpoides var. 
meliocarpoides: Habitat 
 

�ekil 3.35. P. meliocarpoides var. 
meliocarpoides: Genel görünü�   
 

�ekil 3.36. P. meliocarpoides var. 
meliocarpoides: Kök ve lifli kalıntılar  

�ekil 3.37. P. meliocarpoides var. 
meliocarpoides: Gövde 
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               �ekil 3.38. P. meliocarpoides var. meliocarpoides: Yaprak ve yaprak lobları  

 

Çiçek durumu bile�ik umbella, terminal umbellalar kısa pedunkullu, 3,5- 6 cm, 

çiçekler hermafrodit, yan umbellalar uzun pedunkullu, 6- 11 cm,  çiçekler 

hermafrodit yada erkek çiçekli, terminal umbellalar uzun ı�ınlı, 2- 5 cm, yan 

umbellalar kısa ı�ınlı, 1- 2 cm, meyveli umbellalar 5- 9 ı�ınlı, pediseller kısa 2- 3 mm 

(�ekil 3.39., 3.40.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Brakteler ve brakteoller, genellikle dü�ücü, subulat, brakteler 5- 18 mm, 

brakteoller 3- 6 mm (�ekil 3.41., 3.42.).   

 

 

 

�ekil 3.39. P. meliocarpoides var. 
meliocarpoides: Çiçekli umbella 

�ekil 3.40. P. meliocarpoides var. 
meliocarpoides: Meyveli umbella  
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Çiçek epigin, sepaller belirsiz, petaller 5, sarı ve dı� yüzeyi tüysüz, stamenler 5, 

pistil 1, stilus stiloptik, ovaryum alt durumlu, 2 lokuslu, 2 karpelli, her lokusta 1 adet 

ovül vardır (�ekil 3.43.). 

                          

                                   

 

 

 

 

 

 

                               �ekil 3.43. P. meliocarpoides var. meliocarpoides: Çiçek  

 

        Meyveler kuru, olgunlukta açılmayan, 2 merikarpa ayrılan �izokarp tipte, 

merikarplar karpofor adı verilen bir sapla birbirine ba�lanmı�, meyve yandan basık, 

pirifom, 11- 18 x 6- 10 mm, kostalar 5 adet, hafif undulat, 2- 4 mm, kenarı düz, 

stilopodyum küçük ve perikarp üzerinde basık (�ekil 3.44.).  

 

 

 

 

 

               

                              �ekil 3.44. P. meliocarpoides var. meliocarpoides: Meyve  

�ekil 3.41. P. meliocarpoides var. 
meliocarpoides: Brakte 

�ekil 3.42. P. meliocarpoides var. 
meliocarpoides: Brakteol 
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3.2. Anatomik Bulgular 

 

Anatomik çalı�mada her türün gövde, pedunkul, ı�ın, pedisel, meyve ve 

yapraklarından ayrı ayrı alınan enine kesitlerden hazırlanan preparatların �ematik ve 

anatomik çizimleri yapılmı� ve genel foto�raflar 4x veya 10x ve anatomik 

foto�raflari 10x veya 40x büyüklükte çekilmi�tir. 

 

 

3.2.1. Prangos ferulacea (L.) Lindl. 

 

 

3.2.1.1. Gövde Anatomisi 

 

Gövde enine kesiti silindirik ve tüysüzdür. En dı�ta ince kütikula tabakası ile kaplı,  

altında tek sıralı, düzgün, ince çeperli, dikdörtgenimsi hücrelerden olu�an epiderma 

tabakası vardır. Kabuk bölgesi iki kısma ayrılmaktadır. Epidermanın hemen altında 

alma�ık dizili�li parenkima ve kollenkima hücrelerinden olu�an birinci kabuk tabaksı 

görülmektedir. �kinci kabuk bölgesi, kollenkima hücrelerinin altında gömülü halde 

bulunan salgı kanalları ve 1- 2 sıralı parenkimatik hücrelerden olu�maktadır. 

Endodermis tabakası belirgin de�ildir. Kabuk kısmının altında merkezi silinder 

bölgesinde 3- 4 sıra üzerinde da�ılmı� ve genellikle birbirinden kalınla�mı� 

parenkima hücreleri ile ayrılmı� serbest iletim doku demetleri bulunmaktadır. Büyük 

iletim demetlerinin üstünde ve altında genellikle sklerenkima liflerinden olu�an 

destek doku vardır. Fleom küçük ve sık hücrelerden olu�maktadır. Kambiyum 

belirgin de�ildir. Ksilem trake,  trakeit, sklerenkima lifleri ve ksilem 

parenkimalarından olu�maktadır.  Trakeler oldukça büyük, öz bölgesine yakın 

yerlerde 10- 12 tanesi bir arada. �letim doku demetleri arasında salgı kanalları 

bulunmaktadır. Öz bölgesi geni�, büyük parenkima hücrelerinden olu�makta ve 

içerisinde da�ılmı� salgı kanallarına rastlanmaktadır (�ekil 3.45.). 
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                                      a                                                      b     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      c                                                     d         

 
�ekil 3.45. P. ferulacea gövde anatomik karakterleri, a. �ematik çizim, b. foto (4x), c. anatomik çizim, 
d. foto (10x), ep. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, sk. salgı kanalı, skl. sklerenkima, f. fleom, 
ks. ksilem, oz. öz. 
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3.2.1.2. Pedunkul Anatomisi  

 

Pedunkul enine kesiti silindirik, hafif dalgalı ve tüysüz. Anatomik yapısı gövdenin 

anatomik yapısına benzerlik göstermekte olup farklı olarak iletim doku demetlerinin 

2- 3 sıra üzerinde ve özdeki, salgı kanallarının sayısı gövdeye göre daha az sayıdadır 

(�ekil 3.46.). 

 

 

 

 

                                                     a                                                         b 

                       ep 

                         k 
                            sk        p 

 

                                                  sk 

                                              skl 
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                                  ks 
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                                    c                                                           d 

 
�ekil 3.46. P. ferulacea pedunkul anatomik karakterleri, a. �ematik çizim, b. foto (4x), c. anatomik 
çizim, d. foto (40x), ep. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, sk. salgı kanalı, skl. sklerenkima, f. 
fleom, ks. ksilem, oz. öz. 
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3.2.1.3. I�ın Anatomisi  

 

I�ın enine kesidi silindirik, dalgalı ve tüysüz.  Epiderma ve kabuk bölgesinin yapısı 

gövdenin anatomisine benzerlik göstermektedir. Kabuk parenkiması altında 1 sıralı 

endodermis tabakası yer almaktadır. Endodermis altında sklerenkima liflerinden 

olu�an perisikl tabakası tüm merkezi silindiri halka �eklinde ku�atmaktadır. �letim 

doku demetleri iki sıra halinde dizilmi�tir. �çteki iletim doku demetleri dı� 

halkadakilerden daha büyüktür. �letim doku demetleri arasında ve özde salgı 

kanalları bulunmamaktadır (�ekil 3.47.). 

 

 

 

 

                                               a 

                                                                                                                       b    

 

 

                                    

                                          en     

                                                                                      en 

 

 

 

 

 

 

                                       c                                                                         d 

 
�ekil 3.47. P. ferulacea ı�ın anatomik karakterleri, a. �ematik çizim, b. foto (4x), c. anatomik çizim, 
d. foto (40x), ep. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, sk. salgı kanalı, en. endodermis, skl. 
sklerenkima, f. fleom, ks. ksilem, oz. öz. 
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3.2.1.4. Pedisel Anatomisi  

 

Pedisel enine kesiti silindirik, dalgalı ve papillidir. Anatomik yapısı ı�ının 

anatomisine benzerlik göstermekte, fakat iletim doku demetleri tek sıra üzerinde 

dizilmi�tir. �letim doku demetleri arasında ve özde salgı kanalları bulunmamaktadır. 

Öz bölgesi dardır (�ekil 3.48.). 

 

 

 

 

 

                                                           a                                                         b 

 
                                                                                                    
                                      

en                                                                                         en 
 

 

                                                                     c                                        d 

 

�ekil 3.48. P. ferulacea pedisel anatomik karakterleri, a. �ematik çizim, b. foto (10x), c. anatomik 
çizim, d. foto (40x), pa papil, ep. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, sk. salgı kanalı, en. 
endodermis, skl. sklerenkima, f. fleom, ks. ksilem, oz. öz. 
 

 

3.2.1.5. Yaprak Anatomisi 

 

Enine kesit: Yaprak monofasiyal, tüysüz fakat bazen kö�elerde papiller 

görülmektedir. Kalın kütikula tabakasının altında tek sıralı ve de�i�en büyüklüklere 

sahip, ince çeperli hücrelerden olu�mu� epiderma tabakası yer almaktadır. Stomalar 

hem üst hem de alt epidermada bulunmaktadır. Mezofil, alt ve üst epidermanın 

üzerinde ince çeperli ve uzun parenkima hücrelerden olu�an, 2- 3 sıralı palizattan ve 

ince çeperli, iri parenkima hücrelerden olu�an süngerden olu�maktadır. Palizat 

parenkiması orta damarda kesilmekte ve orta damar bölgesinde alt ve üst epidermada  

kollenkima tabakası yer almaktadır. Orta damarın iletim doku demeti üzerinde ve 
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altında sklerenkima tabakaları bulunmaktadır. Orta damar ve sekonder iletim doku 

demetleri altında 1 salgı kanalı görülmektedir. Kö�elerde kollenkima hücrelerinden 

olu�an bölgeler vardır (�ekil 3.49.).  

 

Yüzeyel kesit: Alt ve üst epiderma hücreleri genellikle büyük ve duvarları 

hafif dalgalı. Stomalar hem üst hem de alt epidermada bulunmaktadır. Stoma 

anizositik tipte; kilit hücreleri karakteristik böbrek �ekilli, kom�u hücre sayısı 3 ve 

kom�u hücrelerden birisi di�erlerinden daha küçüktür. Bol miktarda kütikula 

kırı�ıklı�ı vardır (�ekil 3.49.). 
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�ekil 3.49. P. ferulacea yaprak anatomik karakerleri, a. �ematik çizim, b. foto (10x), c. anatomik 
çizim, d. orta damar (40x), e. alt epiderma (yüzeysel), k. üst epiderma (yüzeysel), g. stoma, h. kö�e 
kollenkiması ve papil, pa papil, uep.  üst epiderma, aep. alt epiderma,  k. kollenkima, pl. palizat, sp. 
sünger parenkiması, st. stoma.  sk. salgı kanalı, skl. sklerenkima, f. fleom, ks. ksilem. 
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3.2.1.6. Meyve Anatomisi 

 

Meyve enine kesiti yüzeyi düzgün, tüysüz, 5 kanatlı. Kütikula kalın, ekzokarp tek 

sıralı, oval, izodiametrik ve kalın çeperli hücrelerden olu�maktadır. Mezokarp 

tabakası kalın, kostalarda tamamen a�sı kalınla�mı� parenkimadan olu�makta fakat 

bazen aralarında salgı kanalları ile ince çeperli parenkima hücreleri görülmektedir. 

Valekulumlarda ekzokarp altında a�sı kalınla�mı� parenkimadan olu�an 2- 3 sıralı 

hücrelerden sonra ince parenkima tabakası bulunmaktadır. Bu tabaka içinde salgı 

kanalları da�ılmaktadır. �nce çeperli parenkima tabakasının hemen altında a�sı 

kalınla�mı� parenkimadan olu�an 5 bölge görülmekte ve bunların üstünde hilal te�kil 

eden iletim doku demetleri bulunmaktadır. Bu 5 bölge birbirinden ince parenkima 

tabakaları ile ayrılmaktadır. Bunların altında ve hemen endokarp üstünde daire te�kil 

eden salgı kanalları vardır. Endokarpın hemen yanında bulunan salgı kanalları 

mezokarptakilere kıyasla büyük ve yassılmı�tır. Endokarp tek sıralı; hücreleri uzun 

ve ince çeperli parenkimatiktir.  Endosperma hücreleri ince çeperli, hafif kö�eli, 

yuvarla�ımsı ve bol miktarda ya� damlası ve küçük druz içermektedir (�ekil 3.50a., 

3.50b.). 
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                          �ekil 3.50a. P. ferulacea meyve, a. �ematik çizim, b. foto (4x).  
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   a      
�ekil 3.50b. P. ferulacea meyve anatomik karakerleri, a. anatomik çizim, b. ekzokarp ve altındaki 
a�sı kalınla�mı� parenkima (40x), c. iletim demetleri altındaki a�sı kalınla�mı� parenkima (40x), d. 
mezokarpta da�ılmı� salgı kanalı (40x), e. endokarp üstündeki salgı kanalı (40x), k. iletim doku 
demeti (40x), g. endosperma (40x), ek. ekzokarp, ap. a�sı kalınla�mı� parenkima, sk. salgı kanalı, p. 
parenkima. id. iletim doku demeti, end. endokarp. 
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3.2.2. Prangos uechtritzii Boiss. & Hausskn. 

 

 

3.2.2.1. Gövde Anatomisi 

 

Gövde enine kesiti silindirik, dalgalı ve tüysüzdür. En dı�ta ince kütikula tabakası ile 

kaplı,  altında tek sıralı, düzgün, ince çeperli, dikdörtgenimsi hücrelerden olu�an 

epiderma tabakası vardır. Kabuk bölgesi iki kısma ayrılmaktadır. Epidermanın 

hemen altında alma�ık dizili�li parenkima ve kollenkima hücrelerinden olu�an birinci 

kabuk tabaksı görülmektedir. �kinci kabuk bölgesi, kollenkima hücrelerinin altında 

gömülü halde bulunan salgı kanalları ve 1- 2 sıralı parenkimatik hücrelerden 

olu�maktadır. Endodermis tabakası belirgin de�ildir. Merkezi silindir bölgesinde 3- 4 

sıra üzerinde da�ılmı� ve genellikle birbirinden kalınla�mı� parenkima hücrleriyle 

ayrılmı� da�ınık iletim doku demetleri bulunmaktadır. Büyük iletim doku 

demetlerinin üstünde ve altında genellikle sklerenkima liflerinden olu�an destek doku 

vardır. Fleom küçük ve sık hücrelerden olu�maktadır. Kambiyum belirgin de�ildir. 

Ksilem trake,  trakeit, sklerenkima lifleri ve ksilem parenkimalarından olu�maktadır.  

Trakeler oldukça büyük, öz bölgesine yakın yerlerde 20- 25 tanesi bir arada. �letim 

doku demetleri arasında salgı kanalları bulunmaktadır. Öz bölgesi geni�, büyük 

parenkima hücrelerinden olu�makta ve içerisinde da�ılmı� salgı kanallarına 

rastlanmaktadır (�ekil 3.51.). 
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�ekil 3.51. P. uechtritzii gövde anatomik karakterleri, a. �ematik çizim, b. foto (4x), c. anatomik 
çizim, d. foto (10x), ep. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, sk. salgı kanalı, skl. sklerenkima, f. 
fleom, ks. ksilem, oz. öz. 
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3.2.2.2. Pedunkul Anatomisi  

 

Pedunkul enine kesiti silindirik, hafif dalgalı ve tüysüz. Anatomik yapısı gövdenin 

anatomisine benzerlik göstermekte olup farklı olarak iletim doku demetlerinin 2- 3 

sıra halinde dizilmi� olması tespit edilmi�tir. �letim doku demetleri arasında ve 

özdeki, salgı kanallarının sayısı gövdeye göre daha az sayıdadır (�ekil 3.52.). 
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�ekil 3.52. P. uechtritzii pedunkul anatomik karakterleri, a. �ematik çizim, b. foto (4x), c. anatomik 
çizim, d. foto (40x), ep. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, sk. salgı kanalı, skl. sklerenkima, f. 
fleom, ks. ksilem, oz. öz. 
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3.2.2.3. I�ın Anatomisi  

 

I�ın enine kesiti silindirik, hafif dalgalı ve tüysüzdür.  Epidermis ve kabuk bölgesinin 

anatomik yapısı gövdenin anatomisine benzerlik göstermektedir. Kabuk parenkiması 

altında 1 sıralı endodermis tabakası yer almaktadır. Endodermis altında sklerenkima 

liflerinden olu�an perisikl tabakası tüm merkezi silindiri halka �eklinde 

ku�atmaktadır. �letim doku demetleri iki sıra halinde dizilmi�tir. �çteki iletim doku 

demetleri dı� halkadakilerden daha büyüktür. �letim doku demetleri arasında ve özde 

çok az salgı kanalları bulunmaktadır (�ekil 3.53) 
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�ekil 3.53. P. uechtritzii ı�ın anatomik karakterleri, a. �ematik çizim, b. foto (4x), c. anatomik çizim, 
d. foto (40x), ep. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, sk. salgı kanalı, en. endodermis, skl. 
sklerenkima, f. fleom, ks. ksilem, oz. öz. 
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3.2.2.4. Pedisel Anatomisi  

 

Pedisel enine kesiti silindirik, hafif dalgalı ve tüysüzdür. Anatomik yapısı ı�ının 

atomisine benzerlik göstermekte fakat iletim doku demetleri tek sıa üzerindedir. 

�letim doku demetleri arasında ve özde salgı kanalları bulunmamaktadır. Öz bölgesi 

dardır (�ekil 3.54.). 
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�ekil 3.54. P. uechtritzii pedisel anatomik karakterleri, a. �ematik çizim, b. foto (10x), c. anatomik 
çizim, d. foto (40x), ep. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, sk. salgı kanalı, en. endodermis, skl. 
sklerenkima, f. fleom, ks. ksilem, oz. öz. 
 

 

3.2.2.5. Yaprak Anatomisi 

 

Enine kesit: Yaprak monofasiyal, tüysüz fakat bazen kö�elerde kısa papiller 

ta�ımaktadır. Kalın kütikula tabakasının altında tek sıralı ve de�i�en büyüklüklere 

sahip, ince çeperli hücrelerden olu�mu� epiderma tabakası yer almaktadır. Stomalar 

alt epidermada daha fazla olmak üzere, hem üst hem de alt epidermada 

bulunmaktadır. Mezofil, alt ve üst epidermanın üzerinde ince çeperli ve uzun 

parenkima hücrelerden olu�an, 2- 3 sıralı palizattan ve ince çeperli, iri parenkima 

hücrelerden olu�an süngerden olu�maktadır. Palizat parenkiması orta damarda 
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kesilmekte ve orta damar bölgesinde alt ve üst epidermada kollenkima tabakası yer 

almaktadır. Orta damarın iletim demeti üzerinde ve altında sklerenkima tabakaları 

bulunmaktadır. Orta damar ve sekonder iletim doku demetlerinin altında 1 salgı 

kanalı görülmektedir. Kö�elerde kollenkima hücrelerinden olu�an bölgeler vardır 

(�ekil 3.55.).  

 

Yüzeyel kesit: Alt ve üst epiderma hücreleri genellikle büyük ve duvarları 

hafif dalgalı. Stomalar alt epiderma daha fazla olmak üzere, hem üst hem de alt 

epidermada bulunmaktadır. Stoma anizositik tipte; kilit hücreleri karakteristik böbrek 

�ekilli, kom�u hücre sayısı 3 ve kom�u hücrelerden birisi di�erlerinden daha 

küçüktür. Bol miktarda kütikula kırı�ıklı�ı vardır (�ekil 3.55.). 
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�ekil 3.55. P.uechtritzii yaprak anatomik karakerleri, a. �ematik çizim, b. foto (10x), c. anatomik 
çizim, d. orta damar (40x), e. alt epiderma (yüzeysel), k. üst epiderma (yüzeysel), g. stoma, h. kö�e 
kollenkiması, uep.  üst epiderma, aep. alt epiderma,  k. kollenkima, pl. palizat, sp. sünger 
parenkiması, st. stoma.  sk. salgı kanalı, skl. sklerenkima, f. fleom, ks. ksilem. 
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3.2.2.6. Meyve Anatomisi 

 

Meyve enine kesiti yüzeyi düzgün, tüysüz, 5 kanatlı. Kütikula kalın, ekzokarp, tek 

sıralı; oval, izodiametrik ve kalın çeperli parankima hücrelerinden olu�maktadır. 

Mezokarp tabakası kalın, kostalarda tamamen a�sı kalınla�mı� parenkimadan 

olu�maktadır. Valekulumlarda ekzokarp altında a�sı kalınla�mı� parenkimadan 

olu�an 2- 3 sıralı hücrelerden sonra ince parenkima tabakası bulunmaktadır. Bu 

tabaka içinde salgı kanalları da�ılmaktadır. �nce çeperli parenkima tabakasının 

hemen altında a�sı kalınla�mı� parenkimadan olu�an 5 bölge görülmekte ve bunların 

üstünde hilal te�kil eden iletim doku demetleri bulunmaktadır. Bu 5 bölge birbirinden 

ince parenkima tabakaları ile ayrılmaktadır. Bunların altında ve hemen endokarp 

üstünde daire te�kil eden salgı kanalları vardır. Endokarpın hemen yanında bulunan 

salgı kanalları mezokarptakilere kıyasla büyük ve yassılmı�tır. Endokarp tek sıralı; 

hücreleri uzun ve ince çeperli parenkimatiktir. Endosperma hücreleri ince çeperli, 

hafif kö�eli, yuvarla�ımsı ve bol miktarda ya� damlası ve küçük druz içermektedir 

(�ekil 3.56a., 3.56b.). 
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                          �ekil 3.56a. P.uechtritzii meyve, a. �ematik çizim, b. foto (4x).   
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�ekil 3.56b. P. uechtritzii meyve anatomik karakerleri, a. anatomik çizim, b. ekzokarp ve altındaki 
a�sı kalınla�mı� parenkima (40x), c. iletim demetleri altındaki a�sı kalınla�mı� parenkima (40x), d. 
mezokarpta da�ılmı� salgı kanalı (40x), e. endokarp üstündeki salgı kanalı (40x), k. iletim doku 
demeti (40x), g. endosperma (40x), ek. ekzokarp, ap. a�sı kalınla�mı� parenkima, sk. salgı kanalı, p. 
parenkima. id. iletim doku demeti, end. endokarp. 
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3.2.3. Prangos heyniae H.Duman & M.F.Watson  

 

 

3.2.3.1. Gövde Anatomisi 

 

Gövde enine kesiti silindirik ve tüylüdür. En dı�ta ince kütikula tabakası ile kaplı,  

altında tek sıralı, düzgün, ince çeperli, dikdörtgenimsi hücrelerden olu�an epiderma 

tabakası yer alır. Kabuk bölgesi iki kısma ayrılmaktadır. Epidermanın hemen altında 

alma�ık dizili�li parenkima ve kollenkima hücrelerinden olu�an birinci kabuk tabaksı 

görülmektedir. �kinci kabuk bölgesi, kollenkima hücrelerinin altında gömülü halde 

bulunan salgı kanalları ve 1- 2 sıralı parenkimatik hücrelerden olu�maktadır. 

Endodermis tabakası belirgin de�ildir. Merkezi silinder bölgesinde 3- 4 sıra üzerinde 

da�ılmı� ve genellikle birbirinden kalınla�mı� çeperli parenkima hücreleri ile 

ayrılmı� serbest iletim doku demetleri bulunmaktadır. Büyük iletim doku 

demetlerinin üstünde ve altında genellikle sklerenkima liflerinden olu�an destek doku 

vardır. Fleom küçük ve sık hücrelerden olu�maktadır. Kambiyum belirgin de�ildir. 

Ksilem trake,  trakeit, sklerenkima lifleri ve ksilem parenkimalarından olu�maktadır.  

Trakeler oldukça büyük, öz bölgesine yakın yerlerde 8- 10 tanesi bir arada. �letim 

doku demetleri arasında salgı kanalları bulunmaktadır. Öz bölgesi geni�, büyük 

parenkima hücrelerinden olu�makta ve içerisinde da�ılmı� salgı kanallarına 

rastlanmaktadır (�ekil 3.57.). 
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�ekil 3.57. P. heyniae gövde anatomik karakterleri, a. �ematik çizim, b. foto (4x), c. anatomik çizim, 
d. foto (10x), ot. örtü tüyü, ep. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, sk. salgı kanalı, skl. 
sklerenkima, f. fleom, ks. ksilem, oz. öz. 
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3.2.3.2. Pedunkul Anatomisi  

 

Pedunkul enine kesiti silindirik ve gövdeye göre daha az tüylüdür. Anatomik yapısı 

gövdenin anatomisine benzerlik göstermekte olup farklı olarak iletim doku demetleri 

2- 3 sıra üzerindedir. �letim doku demetleri arasında ve özdeki, salgı kanallarının 

sayısı gövdeye göre daha az sayıdadır (�ekil 3.58.). 
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�ekil 3.58. P. heyniae pedunkul anatomik karakterleri, a. �ematik çizim, b. foto (4x), c. anatomik 
çizim, d. foto (40x), ot. örtü tüyü, ep. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, sk. salgı kanalı, skl. 
sklerenkima, f. fleom, ks. ksilem, oz. öz. 
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3.2.3.3. I�ın Anatomisi  

 

I�ın enine kesiti silindirik, hafif dalgalı ve tüysüzdür.  Epidermis ve kabuk bölgesinin 

anatomik yapısı gövdenin anatomisine benzerlik göstermektedir. Kabuk parenkiması 

altında 1 sıralı endodermis tabakası yer almaktadır. Endodermis altında sklerenkima 

liflerinden olu�an perisikl tabakası tüm merkezi silindiri halka �eklinde 

ku�atmaktadır. �letim doku demetleri iki sıra halinde dizilmi�tir. �çteki iletim doku 

demetleri dı� halkadakilerden daha büyüktür.  I�ın özünde salgı kanalları görülmekte 

ancak gövdeye göre çok az sayıdadır (�ekil 3.59.). 
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�ekil 3.59. P. heyniae ı�ın anatomik karakterleri, a. �ematik çizim, b. foto (4x), c. anatomik çizim, d. 
foto (40x), ep. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, sk. salgı kanalı, en. endodermis, skl. 
sklerenkima, f. fleom, ks. ksilem, oz. öz. 
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3.2.3.4. Pedisel Anatomisi  

 

Pedisel enine kesidi oval, dalgalı ve tüysüz. Anatomik yapısı ı�ının anatomisine 

benzerlik göstermekte fakat iletim doku demetleri tek sıra üzerindedir.  �letim doku 

demetleri arasında ve özde salgı kanalları bulunmamaktadır. Öz bölgesi dardır (�ekil 

5.60.). 
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�ekil 3.60. P. heyniae pedisel anatomik karakterleri, a. �ematik çizim, b. foto (10x), c. anatomik 
çizim, d. foto (40x), ep. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, sk. salgı kanalı, en. endodermis, skl. 
sklerenkima, f. fleom, ks. ksilem, oz. öz. 
 

 

3.2.3.5. Yaprak Anatomisi 

 

Enine kesit: Yaprak monofasiyal, kö�elerde 1- 2 tüy görülmektedir. Kalın kütikula 

tabakasının altında tek sıralı ve de�i�en büyüklüklere sahip, ince çeperli hücrelerden 

olu�mu� epiderma tabakası yer almaktadır. Stomalar alt epidermada daha fazla olmak 

üzere, hem üst hem de alt epidermada bulunmaktadır. Mezofil, alt ve üst epidermanın 

üzerinde ince çeperli ve uzun parenkima hücrelerden olu�an, 1- 2 sıralı palizattan ve 
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ince çeperli, iri parenkima hücrelerden olu�an süngerden olu�maktadır. Palizat 

parenkiması orta damarda bölgesi altında kesilmekte ve bu bölgede alt epiderma 

üzerinde kollenkima tabakası yer almaktadır. Orta damar ve sekonder iletim doku 

demetleri altında 1 salgı kanalı görülmektedir (�ekil 3.59.).  

 

Yüzeyel kesit: Alt ve üst epiderma hücreleri genellikle büyük ve duvarları 

hafif dalgalı. Stomalar alt epidermada daha fazla olmak üzere, hem üst hem de alt 

epidermada bulunmaktadır. Stoma anizositik tipte; kilit hücreleri karakteristik böbrek 

�ekilli, kom�u hücre sayısı 3 ve kom�u hücrelerden birisi di�erlerinden daha küçük, 

hafif kütikula kırı�ıklı�ı vardır (�ekil 3.61.). 
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�ekil 3.61. P. heyniae yaprak anatomik karakerleri, a. �ematik çizim, b. foto (10x), c. anatomik çizim, 
d. orta damar (40x), e. alt epiderma (yüzeysel), k. üst epiderma (yüzeysel), g. stoma, h. Kö�edeki örtü 
tüyü, ot. örtü tüyü,, uep.  üst epiderma, aep. alt epiderma,  k. kollenkima, pl. palizat, sp. sünger 
parenkiması, st. stoma.  sk. salgı kanalı, f. fleom, ks. ksilem. 
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3.2.3.6. Meyve Anatomisi 

 

Meyve enine kesiti yüzeyi düzgün, tüysüz, 5 kanatlı. Kütikula kalın, ekzokarp, tek 

sıralı; dikdörtgenimsi, izodiametrik ve ince çeperli parankima hücrelerinden 

olu�maktadır. Mezokarp tabakası kalın, kostalarda tamamen a�sı kalınla�mı� 

parenkimadan olu�makta fakat bazen aralarında salgı kanalları ile ince çeperli 

parenkima hücreleri görülmektedir. Valekulumlarda ekzokarp altında a�sı 

kalınla�mı� parenkimadan olu�an 1- 2 sıralı hücrelerden sonra ince parenkima 

tabakası bulunmaktadır. Bu tabaka içinde salgı kanalları da�ılmaktadır. �nce çeperli 

parenkima tabakasının hemen altında a�sı kalınla�mı� parenkimadan olu�an 5 bölge 

görülmekte ve bunların üstünde hilal te�kil eden iletim doku demetleri 

bulunmaktadır. Bu 5 bölge birbirinden ince parenkima tabakaları ile ayrılmaktadır. 

Bunların altında ve hemen endokarp üstünde daire te�kil eden salgı kanalları vardır. 

Endokarpın hemen yanında bulunan salgı kanalları mezokarptakilere kıyasla büyük 

ve yassılmı�tır. Endokarp tek sıralı; hücreleri uzun ve ince çeperli parenkimatiktir. 

Endosperma hücreleri ince çeperli, hafif kö�eli, yuvarla�ımsı ve bol miktarda ya� 

damlası ve küçük druz içermektedir (�ekil 3.62a., 3.62b.). 
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                            �ekil 3.62a. P.heyniae meyve, a. �ematik çizim, b. foto (4x).   
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�ekil 3.62b. P. heyniae meyve anatomik karakerleri, a. anatomik çizim, b. ekzokarp ve altındaki a�sı 
kalınla�mı� parenkima (40x), c. iletim demetleri altındaki a�sı kalınla�mı� parenkima (40x), d. 
mezokarpta da�ılmı� salgı kanalı (40x), e. endokarp üstündeki salgı kanalı (40x), k. iletim doku 
demeti (40x), g. endosperma (40x), ek. ekzokarp, ap. a�sı kalınla�mı� parenkima, sk. salgı kanalı, p. 
parenkima. id. iletim doku demeti, end. endokarp. 
 

 



 118 
 

3.2.4. Prangos meliocarpoides Boiss. var. meliocarpoides    

 

 

3.2.4.1. Gövde Anatomisi 

 

Gövde enine kesiti silindirik, hafif dalgalı ve tüylüdür. En dı�ta ince kütikula 

tabakası ile kaplı,  altında tek sıralı, düzgün, ince çeperli, dikdörtgenimsi hücrelerden 

olu�an epiderma tabakası vardır. Kabuk bölgesi iki kısma ayrılmaktadır. 

Epidermanın hemen altında alma�ık dizili�li parenkima ve kollenkima hücrelerinden 

olu�an birinci kabuk tabakası görülmektedir. �kinci kabuk tabakası, kollenkima 

hücrelerinin altında gömülü halde bulunan salgı kanalları ve 1- 2 sıralı parenkimatik 

hücrelerden olu�maktadır Epiderma ve kabuk parenkima hücrelerinde hücre 

duvalarına yapı�mı� yelpaze �eklinde inulin kristalleri görülmektedir. Kabuk 

parenkiması altında 1 sıralı endodermis tabakası yer almaktadır. Merkezi silindir 

dı�ında sklerenkima liflerinden olu�an ve kapalı halka te�kil eden perisikl 

bulunmaktadır. �letim doku demeleri 2- 3 sıra üzerindedir. Fleom küçük ve sık 

hücrelerden olu�maktadır. Kambiyum belirgin de�ildir. Ksilem trake,  trakeit, 

skelerenkima lifleri ve ksilem parenkimalarından olu�maktadır.  Trakeler oldukça 

büyük, öz bölgesine yakın yerlerde 10- 15 tanesi bir arada. �letim doku demetleri 

arasında salgı kanalları bulunmamaktadır. Öz bölgesi geni�, büyük parenkima 

hücrelerinden olu�makta ve içerisinde da�ılmı� salgı kanallarına rastlanmamaktadır 

(�ekil 3.63.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 119 
 

 

 

 

 

 

                                                a                                                                     b  

 

 

 

 

 

                           en                                          en                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          c                                                                                  d 

 

�ekil 3.63. P. meliocarpoides var. meliocarpoides gövde anatomik karakterleri, a. �ematik çizim, b. 
foto (4x), c. anatomik çizim, d. foto (10x), ot. örtü tüyü, ep. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, 
sk. salgı kanalı, en. endodermis. skl. sklerenkima, f. fleom, ks. ksilem, oz. öz. 
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3.2.4.2. Pedunkul Anatomisi  

 

Pedunkul enine kesiti silindirik, dalgalı ve gövdeye göre daha az tüylüdür. Anatomik 

yapısı gövdenin anatomik yapısına benzerlik göstermekte olup farklı olarak iletim 

doku demetleri 2 sıra halinde dizilmi�tir (�ekil 3.64.). 
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�ekil 3.64. P. meliocarpoides var. meliocarpoides pedunkul anatomik karakterleri, a. �ematik çizim, 
b. foto (4x), c. anatomik çizim, d. foto (40x), ot. örtü tüyü, ep. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, 
sk. salgı kanalı, en. edodermis, skl. sklerenkima, f. fleom, ks. ksilem, oz. öz. 
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3.2.4.3. I�ın Anatomisi  

 

I�ın enine kesiti silindirik, dalgalı ve çok az tüylü. Anatomik yapısı gövdenin 

anatomik yapısına benzerlik göstermekte fakat iletim doku demetleri iki sıra 

üzerindedir (�ekil 3.65.). 
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�ekil 3.65. P.  meliocarpoides var. meliocarpoides ı�ın anatomik karakterleri, a. �ematik çizim, b. 
foto (4x), c. anatomik çizim, d. foto (40x), ep. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, sk. salgı kanalı, 
en. endodermis, skl. sklerenkima, f. fleom, ks. ksilem, oz. öz. 
 

 

3.2.4.4. Pedisel Anatomisi  

 

Pedisel enine kesiti oval, dalgalı ve tüysüz. Anatomik yapısı gövdenin yapısına 

benzerlik göstermekte fakat iletim doku demetleri tek sıra üzerindedir. Öz bölgesi 

dardır (�ekil 3.66.). 
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                                                              c                                                                 d 

�ekil 3.66. P. meliocarpoides var. meliocarpoides  pedisel anatomik karakterleri, a. �ematik çizim, b. 
foto (10x), c. anatomik çizim, d. foto (40x), ep. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, sk. salgı 
kanalı, en. endodermis, skl. sklerenkima, f. fleom, ks. ksilem, oz. öz. 
 

 

3.2.4.5. Yaprak Anatomisi 

 

Enine kesit: Yaprak monofasiyal, orta damarın altı boyunca kısa tüyler 

görülmektedir. Kalın kütikula tabakasının altında tek sıralı ve de�i�en büyüklüklere 

sahip, ince çeperli hücrelerden olu�mu� epiderma tabakası yer almaktadır. Stomalar 

alt epidermada daha fazla olmak üzere, hem üst hem de alt epidermada 

bulunmaktadır. Mezofil, alt ve üst epidermanın üzerinde ince çeperli ve uzun 

parenkima hücrelerden olu�an, 1- 2 sıralı palizattan ve ince çeperli, iri parenkima 

hücrelerden olu�an süngerden olu�maktadır. Palizat parenkiması orta damarda hem 

üst hem de altta kesilmemektedir. Orta damar ve sekonder iletim doku demetleri 

altında 1 salgı kanalı görülmektedir (�ekil 3.67.).  

 

Yüzeyel kesit: Alt ve üst epiderma hücreleri genellikle büyük ve duvarları 

hafif dalgalı. Stomalar alt epidermada daha fazla olmak üzere, hem üst hem de alt 
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epidermada bulunmaktadır. Stoma anizositik tipte; kilit hücreleri karakteristik böbrek 

�ekilli, kom�u hücre sayısı 3 ve kom�u hücrelerden birisi di�erlerinden daha küçük, 

hafif kütikula kırı�ıklı�ı vardır (�ekil 3.67.). 
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�ekil 3.67. P. meliocarpoides var. meliocarpoides  yaprak anatomik karakterleri, a. �ematik çizim, b. 
foto (10x), c. anatomik çizim, d. orta damar (40x), e. alt epiderma (yüzeysel), k. üst epiderma 
(yüzeysel), g. stoma, h. Orta damardaki örtü tüyü, ot. örtü tüyü,, uep.  üst epiderma, aep. alt 
epiderma,  pl. palizat, sp. sünger parenkiması, st. stoma.  sk. salgı kanalı, f. fleom, ks. ksilem. 
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3.2.4.6. Meyve Anatomisi 

 

Meyve enine kesiti yüzeyi düzgün, tüysüz, 5 kanatlı. Kosta ve valekulumlar belirgin. 

Kütikula kalın, ekzokarp, tek sıralı; dikdörtgenimsi, izodiametrik ve ince çeperli 

parankima hücrelerinden olu�makta ve içinde hücre duvarına yapı�mı� yelpaze 

�eklinde inulin kristalleri görülmektedir. Mezokarp tabakası kalın ve tamamen a�sı 

kalınla�mı� parenkimadan olu�makta fakat bazen aralarında salgı kanalları ile ince 

çeperli parenkima hücreleri görülmektedir. Mezokarp ortasında tek halka te�kil eden 

iletim doku demetleri bulunmaktadır. Mezokarp sonunda ve hemen endokarp 

üstünde daire te�kil eden salgı kanalları vardır. Endokarpın hemen yanında bulunan 

salgı kanalları mezokarptakilere kıyasla yassıla�mı�tır. Endokarp tek sıralı; hücreleri 

uzun ve ince çeperli parenkimatiktir. Endosperma hücreleri kalın çeperli, hafif kö�eli, 

yuvarla�ımsı ve bol miktarda ya� damlası ve küçük druz içermektedir (�ekil 3.68a., 

3.68b.). 
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       �ekil 3.68a. P meliocarpoides var. meliocarpoides meyve, a. �ematik çizim, b. foto (4x).   
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�ekil 3.68b. P. meliocarpoides var. meliocarpoides meyve anatomik karakterleri, a. anatomik çizim, 
b. ekzokarp ve altındaki a�sı kalınla�mı� parenkima (40x), c. iletim demetleri altındaki a�sı 
kalınla�mı� parenkima (40x), d. mezokarpta da�ılmı� salgı kanalı (40x), e. endokarp üstündeki salgı 
kanalı (40x), k. iletim doku demeti (40x), g. endosperma (40x), ek. ekzokarp, ap. a�sı kalınla�mı� 
parenkima, sk. salgı kanalı, p. parenkima. id. iletim doku demeti, end. endokarp. 
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3.3. Kimyasal Bulgular 

 

Fitokimyasal çalı�malarda çalı�ılan 4 türün kök, herba ve meyvelerinin içerdikleri 

etken madde grupları klasik tarama yöntemleri ile incelenmi�tir. De�i�ik organik 

çözücüler ile elde edilen ekstre ve fraksiyonların �TK ve YBSK ile analizleri ve ana 

madde oldu�u tespit edilenlerde miktar tayini yapılmı�tır. Ayrıca bu kısımlardan elde 

edilen uçucu ya�ların verimi tespit edilip GC ve GC/MS ile analizleri yapılmı�tır.  

 

 

3.3.1. Te�his Reaksiyonlarının Sonuçları 

 

Kalitatif te�his reaksiyonları ile alkaloit, kardiyoaktif heterozit, saponozit, flavonozit, 

antosiyanozit, siyanogenetik heterozit, tanen, antrasenozit, kumarin ve uçucu ya� 

aranmı�tır. Elde edilen sonuçlar tabloda verilmi�tir (Çizelge 3.1.).  
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Çizelge 3.1. Prangos ferulacea, P. uechtritzii, P. heyniae, P. meliocarpoides var. meliocarpoides genel kimyasal te�hislerin sonuçları. 

 

(+), var. (-), yok. R., reaktif.  k., kök. h., herba. m., meyve 

 

P. ferulacea P. uechtritzii P. heyniae P. meliocarpoides var. 
meliocarpoides 

 
Kimyasal grup 

 
Kimyasal reaksiyon 

k. h. m. k. h. m. k. h. m. k. h. m. 
Mayer R. - - - - - - - - - - - - Alkaloit 
Dragendorf R. - - - - - - - - - - - - 
Keller-kelliani reaks. - - - - - - - - - - - - 
Baljet reaks. - - - - - - - - - - - - 

Kardioaktif 
heterozit 

Liberman-buchard 
reaks. 

- - - - - - - - - - - - 

Saponozit Köpürme testi - - - - - - - - - - - - 
Amonyak R. - + + - + + - + + - + + 
Bazik kur�un asetat R. - + + - + + - + + - + + 
Demir 3 klorür R. - + + - + + - + + - + + 

Flavonozit 

Siyanidin reaks. - + + - + + - + + - + + 
Dilüe H2SO4 R. - + + - + + - + + - + + 
Kur�un asetat R. - + + - + - - + + - + - 
Amil Alkol R. - + + - + - - + + - + - 

Antosiyanozit 

Dilüe H2SO4 R. ile ısı - + + - + - - + + - + - 
Siyanogenetik 
heterozitler 

Pikrik asit R. - - - - - - - - - - - - 

Demir 3 klorür R. - - - - - - - - - - - - 
Jelatin R. - - - - - - - - - - - - 
Bromlu su R. - - - - - - - - - - - - 

Tanen 

Stiasny R. - - - - - - - - - - - - 
Antrasenozit Borntrager reaks. - - - - - - - - - - - - 
Kumarin     UV 365  + + + + + + + + + + + + 
Uçucu ya� Koku + + + + + + + + + + + + 
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3.3.2. �nce Tabaka Kromatografisi (�TK) ile Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi 
(YBSK)  
 

Çalı�ılan 4 türün kök, herba ve meyvelerinden elde edilen metanol ekstresi ve bu 

ekstreden hareketle hazırlanan n-butanol, etilasetet ve hegzan fraksiyonları ile sulu 

bakiye �TK çalı�masında kullanılırken  YBSK’de sadece metanol ekstresi 

kullanılmı�tır (Çizelge 3.2., 3.3.). 

 

Çizelge 3.2. P. ferulacea, P. uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides kök, 
meyve ve herbalarından elde edilen ekstre miktarları ve % verimi. 
 

Tür adı Bitki kısmı Numune miktarı 

(g) 

 Metanollü Ekstre 

miktarı (g) 

% verim 

meyve 20 3.21 %16.05 

herba 20 1.66 %.8.30 

P. ferulacea 

kök 20 3.69 %18.45 

meyve 20 3.37 %16.85 

herba 20 2.12 %10.60 

P. uechtritzii 

kök 20 2.48 %12.40 

meyve 20 4.54 %22.70 

herba 20 2.67 %13.35 

P. heyniae  

kök 20 4.01 %20.05 

meyve 20 2.47 %12.35 

herba 20 1.23 %6.15 

P. meliocarpoides var.  

meliocarpoides 

kök 20 4.43 %22.15 
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Çizelge 3.3. P. ferulacea, P. uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides kök, 
meyve ve herbalarından elde edilen hegzan, etilasetat, n-butanol fraksiyonları ve kalan sulu bakiye 
miktarları. 
 

Tür adı Bitki 

kısmı 

Fraksiynlanan 

Metanol 

ekstresi (g) 

Hegzan 

faz (g) 

Etilasetat 

faz (g) 

Butanol 

faz (g) 

Kalan 

sulu 

ekstre (g) 

Meyve 1.61 0.43 0.23 0.25 0.57 

Herba 0.85 0.12 0.07 0.16 0.39 

P. ferulacea 

Kök 1.85 0.23 0.31 0.35 0.88 

Meyve 1.85 0.06 0.35 0.75 0.73 

Herba 1.01 0.03 0.06 0.32 0.58 

P. uechtritzii 

Kök 1.10 0.02 0.10 0.38 052 

Meyve 2.25 0.19 0.36 0.54 1.06 

Herba 1.30 0.01 0.07 0.41 0.75 

P. heyniae 

Kök 2.00 0.10 0.38 0.35 0.71 

Meyve  1.20 0.25 0.24 0.23 0.45 

Herba 0.65 0.03 0.12 0.21 0.28 

P. meliocarpoides  

var. meliocarpoides 

Kök 2.20 0.39 0.27 0.69 0.81 

 

 

3.3.2.1. �TK çalı�maları  

 

YBSK- kalitatif çalı�masına ba�lamadan önce ayırımın en iyi sa�landı�ı çözücü 

sisteminin tespit etmek amacıyla ve ekstrelerde bulunan maddeler hakkında bilgi 

almak için �TK çalı�maları yapılmı�tır. De�i�ik çözücü sistemleri denenmi� ve en iyi 

ayrım sa�layan sistem Hegzan: Etilasetat: n-Butanol: Su  (65 : 35 : 1 : 1) olarak tespit 

edilmi�tir. Daha sonra bu sistem kullanılarak ekstre ve fraksiyonlar, standartlar ile 

kar�ıla�tırılmı�lar (�ekil 3.69- 3.80., Çizelge 3.4.).    
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Sabit Faz: Hazır silikajel plakı (Merck, Silica Gel 60 F254) 

Solvan sistemi:  Hegzan: Etilasetat: Butanol: Su        65    :      35      :      1      :   1 

Belirteç :  UV- 365 nm 

a. Standart karı�ımı, b. Hegzan fr., c. Etilasetat fr., d. 

Butanol fr., e. Sulu fr., f. Metanol ekstresi. 

sk. (Skopoletin), fe. (Felamedin), pr. (Prant�imgin), 

im. (�mperatorin), ost. (Ostol), iso. (�zoimperatorin). 

 
 
 
�ekil. 3.69. P. ferulacea kök �TK kromatogramı 

 

Sabit Faz: Hazır silikajel plakı (Merck, Silica Gel 60 F254) 

Solvan sistemi:  Hegzan: Etilasetat: Butanol: Su        65    :      35      :      1      :   1 

Belirteç :  UV- 365 nm 

a. Standart karı�ımı, b. Hegzan fr., c. Etilasetat fr., d. 

Butanol fr., e. Sulu fr., f. Metanol ekstresi. 

sk. (Skopoletin), fe. (Felamedin), pr. (Prant�imgin), 

im. (�mperatorin), ost. (Ostol), iso. (�zoimperatorin). 

 

 
                      �ekil. 3.70. P. ferulacea herba �TK kromatogramı 

 

Sabit Faz: Hazır silikajel plakı (Merck, Silica Gel 60 F254) 

Solvan sistemi:  Hegzan: Etilasetat: Butanol: Su        65    :      35      :      1      :   1 

Belirteç :  UV- 365 nm 

a. Standart karı�ımı, b. Hegzan fr., c. Etilasetat fr., d. 

Butanol fr., e. Sulu fr., f. Metanol ekstresi. 

sk. (Skopoletin), fe. (Felamedin), pr. (Prant�imgin), 

im. (�mperatorin), ost. (Ostol), iso. (�zoimperatorin). 

 

 
                                                                   �ekil. 3.71. P. ferulacea meyve �TK kromatogramı 
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Sabit Faz: Hazır silikajel plakı (Merck, Silica Gel 60 F254) 

Solvan sistemi:  Hegzan: Etilasetat: Butanol: Su        65    :      35      :      1      :   1 

Belirteç :  UV- 365 nm 

a. Standart karı�ımı, b. Hegzan fr., c. Etilasetat fr., d. 

Butanol fr., e. Sulu fr., f. Metanol ekstresi. 

sk. (Skopoletin), fe. (Felamedin), pr. (Prant�imgin), 

im. (�mperatorin), ost. (Ostol), iso. (�zoimperatorin). 

 

 
                                                                                   �ekil. 3.72. P. uechtritzii kök �TK kromatogramı 

 

Sabit Faz: Hazır silikajel plakı (Merck, Silica Gel 60 F254) 

Solvan sistemi:  Hegzan: Etilasetat: Butanol: Su        65    :      35      :      1      :   1 

Belirteç :  UV- 365 nm 

a. Standart karı�ımı, b. Hegzan fr., c. Etilasetat fr., d. 

Butanol fr., e. Sulu fr., f. Metanol ekstresi. 

sk. (Skopoletin), fe. (Felamedin), pr. (Prant�imgin), 

im. (�mperatorin), ost. (Ostol), iso. (�zoimperatorin). 

 

 
            �ekil. 3.73. P. uechtritzii herba �TK kromatogramı 

 

Sabit Faz: Hazır silikajel plakı (Merck, Silica Gel 60 F254) 

Solvan sistemi:  Hegzan: Etilasetat: Butanol: Su        65    :      35      :      1      :   1 

Belirteç :  UV- 365 nm 

a. Standart karı�ımı, b. Hegzan fr., c. Etilasetat fr., d. 

Butanol fr., e. Sulu fr., f. Metanol ekstresi. 

sk. (Skopoletin), fe. (Felamedin), pr. (Prant�imgin), 

im. (�mperatorin), ost. (Ostol), iso. (�zoimperatorin). 

 

 
         �ekil. 3.74. P. uechtritzii meyve �TK kromatogramı 

 

 



 132 
 

Sabit Faz: Hazır silikajel plakı (Merck, Silica Gel 60 F254) 

Solvan sistemi:  Hegzan: Etilasetat: Butanol: Su        65    :      35      :      1      :   1 

Belirteç :  UV- 365 nm 

a. Standart karı�ımı, b. Hegzan fr., c. Etilasetat fr., d. 

Butanol fr., e. Sulu fr., f. Metanol ekstresi. 

sk. (Skopoletin), fe. (Felamedin), pr. (Prant�imgin), 

im. (�mperatorin), ost. (Ostol), iso. (�zoimperatorin). 

 
                                 

�ekil. 3.75. P. heyniae kök �TK kromatogramı 

 

Sabit Faz: Hazır silikajel plakı (Merck, Silica Gel 60 F254) 

Solvan sistemi:  Hegzan: Etilasetat: Butanol: Su        65    :      35      :      1      :   1 

Belirteç :  UV- 365 nm 

a. Standart karı�ımı, b. Hegzan fr., c. Etilasetat fr., d. 

Butanol fr., e. Sulu fr., f. Metanol ekstresi. 

sk. (Skopoletin), fe. (Felamedin), pr. (Prant�imgin), 

im. (�mperatorin), ost. (Ostol), iso. (�zoimperatorin). 

 

 
              �ekil. 3.76. P. heyniae herba �TK kromatogramı 

 

Sabit Faz: Hazır silikajel plakı (Merck, Silica Gel 60 F254) 

Solvan sistemi:  Hegzan: Etilasetat: Butanol: Su        65    :      35      :      1      :   1 

Belirteç :  UV- 365 nm 

a. Standart karı�ımı, b. Hegzan fr., c. Etilasetat fr., d. 

Butanol fr., e. Sulu fr., f. Metanol ekstresi. 

sk. (Skopoletin), fe. (Felamedin), pr. (Prant�imgin), 

im. (�mperatorin), ost. (Ostol), iso. (�zoimperatorin). 

 

 
             �ekil. 3.77. P. heyniae meyve �TK kromatogramı 
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Sabit Faz: Hazır silikajel plakı (Merck, Silica Gel 60 F254) 

Solvan sistemi:  Hegzan: Etilasetat: Butanol: Su        65    :      35      :      1      :   1 

Belirteç :  UV- 365 nm 

a. Standart karı�ımı, b. Hegzan fr., c. Etilasetat fr., d. 

Butanol fr., e. Sulu fr., f. Metanol ekstresi. 

sk. (Skopoletin), fe. (Felamedin), pr. (Prant�imgin), 

im. (�mperatorin), ost. (Ostol), iso. (�zoimperatorin). 

 

 
�ekil. 3.78. P. meliocapoides var. meliocarpoides kök �TK kromatogramı 

 

Sabit Faz: Hazır silikajel plakı (Merck, Silica Gel 60 F254) 

Solvan sistemi:  Hegzan: Etilasetat: Butanol: Su        65    :      35      :      1      :   1 

Belirteç :  UV- 365 nm 

a. Standart karı�ımı, b. Hegzan fr., c. Etilasetat fr., d. 

Butanol fr., e. Sulu fr., f. Metanol ekstresi. 

sk. (Skopoletin), fe. (Felamedin), pr. (Prant�imgin), 

im. (�mperatorin), ost. (Ostol), iso. (�zoimperatorin). 

 

 
    �ekil. 3.79. P. meliocapoides var. meliocarpoides herba �TK kromatogramı 

 

Sabit Faz: Hazır silikajel plakı (Merck, Silica Gel 60 F254) 

Solvan sistemi:  Hegzan: Etilasetat: Butanol: Su        65    :      35      :      1      :   1 

Belirteç :  UV- 365 nm 

a. Standart karı�ımı, b. Hegzan fr., c. Etilasetat fr., d. 

Butanol fr., e. Sulu fr., f. Metanol ekstresi. 

sk. (Skopoletin), fe. (Felamedin), pr. (Prant�imgin), 

im. (�mperatorin), ost. (Ostol), iso. (�zoimperatorin). 

 

 
           �ekil. 3.80. P. meliocapoides var. meliocarpoides meyve �TK kromatogramı 
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Çizelge 3.4.  P. ferulacea, P. uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides kök, 
meyve ve herbalarından �TK çalı�masında tespit edilen kumarinler. �so. �zoimperatorin, pr. 
Prant�imgin, fe. Felamedin, ost. Ostol, im. �mperatorin, sk. Skopoletin. 
 

Tür adı Bitki 

kısmı 

Sk. Fe. Pr. �m. Ost. �so. 

Meyve + - + + - + 

Herba + - + + - + 

P. ferulacea 

   

Kök + - + + - + 

Meyve + - + + - + 

Herba + - + + + + 

P. uechtritzii 

Kök + - + + - + 

Meyve + - + + + + 

Herba + - - - + + 

P. heyniae 

Kök + - - - + + 

Meyve  + - + + + + 

Herba + - - + + + 

P. meliocarpoides  

var. meliocarpoides 

Kök + - - + + + 

(+), var. (-), yok 
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3.3.2.2. YBSK Çalı�maları 

 

Kalitatif ve kantitatif YBSK çalı�ması yapılmı�tır. Kalitatif çalı�mada materyal ve 

yöntem kısmında belirtilen ters faz YBSK �artları ile 4 türün kök, herba ve 

meyvelerinin metanol ekstrelerinde bulunan kumarinler; skopoletin, felamedin, 

prant�imgin, imperatorin, ostol ve izoimperatorin standartları ile kar�ıla�tırılmı�tır. 

Bu standartlar öncelikle karı�tırılarak karı�ımın kromatogramı alınıp standartların 

birbirinden ayrıldıkları görülmü�tür (�ekil 3.81.). Daha sonra standartlar tek tek 

verilerek çıkı� dakikaları tespit edilmi�tir (�ekil 3.82.- 3.87.). Çalı�ılan 4 türden elde 

edilen metanol ekstrelerinin daha sonra kromatogramları alınarak standartlarla 

kar�ıla�tırıldı. Sonuçları kesinle�tirmek için bazı numunelere standart ilave edilerek 

incelendi (�ekil 3.88.- 3.99.). 
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�ekil 3.81. Kumarin standartlarının karı�ımı ters faz YBSK kromatogramı. �soimp. �zoimperatorin, 
pran. Prant�imgin, fel. Felamedin, ost. Ostol, imp. �mperatorin, sko. Skopoletin. 
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�ekil 3.82. Skopoletin’in ters faz YBSK kromatogramı. sko. Skopoletin. 
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              �ekil 3.83. �mperatorin’in ters faz YBSK kromatogramı. imp. �mperatorin.  
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�ekil 3.84. Ostol’ün ters faz YBSK kromatogramı. ost. Ostol. 
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�ekil 3.85. Prant�imgin’in ters faz YBSK kromatogramı. pran. Prant�imgin. 
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�ekil 3.86. Felamedin’in ters faz YBSK kromatogramı. fel. Felemedin. 
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�ekil 3.87. �zoimperatorin’in ters faz YBSK kromatogramı. �soimp. �zoimperatorin. 
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�ekil 3.88. P. ferulacea kök metanol ekstresinin ters faz YBSK kromatogramı. �soimp. 
�zoimperatorin, pran. Prant�imgin, fel. Felamedin, imp. �mperatorin, sko. Skopoletin. 
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�ekil 3.89. P. ferulacea herba metanol ekstresinin ters faz YBSK kromatogramı. �soimp. 
�zoimperatorin, pran. Prant�imgin, fel. Felamedin, imp. �mperatorin, sko. Skopoletin. 
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�ekil 3.90. P. ferulacea meyve metanol ekstresinin ters faz YBSK kromatogramı. �soimp. 
�zoimperatorin, pran. Prant�imgin, fel. Felamedin, imp. �mperatorin, sko. Skopoletin. 
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�ekil 3.91. P. uechtritzii kök metanol ekstresinin ters faz YBSK kromatogram. �soimp. 
�zoimperatorin, pran. Prant�imgin, fel. Felamedin, imp. �mperatorin, sko. Skopoletin. 
 



 141 
 

            min0 2 4 6 8 10 12 14

mAU

0

500

1000

1500

2000

2500

 DAD1 C, Sig=320,4 Ref=off (PUH_1.D)

sk
o

is
oi

m
p

pr
an

+f
el

os
t

im
p

 0
.3

39
 0

.6
65

 0
.8

75
 0

.9
73

 1
.3

25
 1

.5
48

 1
.7

42

 2
.3

40

 3
.1

48
 3

.4
98

 3
.7

80

 4
.2

08

 5
.3

69

 6
.0

78

 7
.8

51

 8
.9

47

 9
.5

84
 9

.9
68

 1
0.

98
2

 
 
�ekil 3.92. P. uechtritzii herba metanol ekstresinin ters faz YBSK kromatogramı. �soimp. 
�zoimperatorin, pran. Prant�imgin, fel. Felamedin, ost. Ostol, imp. �mperatorin, sko. Skopoletin. 
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�ekil 3.93. P. uechtritzii meyve metanol ekstresinin ters faz YBSK kromatogramı. �soimp. 
�zoimperatorin, pran. Prant�imgin, fel. Felamedin, imp. �mperatorin, sko. Skopoletin. 
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�ekil 3.94. P. heyniae kök metanol ekstresinin ters faz YBSK kromatogramı. �soimp. �zoimperatorin, 
ost. Ostol, sko. Skopoletin. 
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�ekil 3.95. P. heyniae herba metanol ekstresinin ters faz YBSK kromatogramı. �soimp. 
�zoimperatorin, ost. Ostol, sko. Skopoletin. 
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�ekil 3.96. P. heyniae meyve metanol ekstresinin ters faz YBSK kromatogramı. �soimp. 
�zoimperatorin, pran. Prant�imgin, fel. Felamedin, ost. Ostol, imp. �mperatorin, sko. Skopoletin. 
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�ekil 3.97. P. meliocarpoides var. meliocarpoides kök metanol ekstresinin ters faz YBSK 
kromatogramı. �soimp. �zoimperatorin,  ost. Ostol, imp. �mperatorin, sko. Skopoletin. 
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�ekil 3.98. P. meliocarpoides var. meliocarpoides herba metanol ekstresinin ters faz YBSK 
kromatogramı. �soimp. �zoimperatorin,  ost. Ostol, imp. �mperatorin, sko. Skopoletin. 
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�ekil 3.99. P. meliocarpoides var. meliocarpoides meyve metanol ekstresinin ters faz YBSK 
kromatogramı. �soimp. �zoimperatorin, pran. Prant�imgin, fel. Felamedin, ost. Ostol, imp. 
Imperatorin, sko. Skopoletin. 
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 Ters faz YBSK yöntemiyle prant�imgin ve felamedin standartları ayrılmadıkları 

için materyal ve yöntemde belirtilen normal faz YBSK yöntemi kullanıldı. 

Felamedin, prant�imgin, imperatorin, ostol ve izoimperatorin standartları 

karı�tırılarak kromatogramı alındı. Daha sonra bu standartlar tek tek sisteme 

verilerek kromatogramları alınıp çıkı� dakikalarını belirlendi (�ekil 3.100.- 3.107.). 

Kontrol amaçlı olarak prant�imgin ve felamedin tamamen ayrılıp ayrılmadı�ını 

ispatlayabilmek için bu iki standardın karı�ımın kromatogramı da alındı (�ekil 

3.108.). Çalı�ılan 4 türün kök, herba ve meyvelerinden elde edilen metanol 

ekstrelerinin daha sonra kromatogramları alındı ve standartlarla kar�ıla�tırıldı. 

Sonuçları kesinle�tirmek için bazı numunelere standart eklenerek kromatogramları 

alındı.(�ekil 3.109.- 3.120.). 
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�ekil 3.100. Kumarin standartların karı�ımının normal faz YBSK kromatogramı imp. �mperatorin, 
ost. Ostol, �soimp. �zoimperatorin, pran. Prant�imgin, fel. Felamedin.. 
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�ekil 3.101. �zoimperatorin’in normal faz YBSK kromatogramı. �soimp. �zoimperatorin. 
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�ekil 3.102. Ostol’ün normal faz YBSK kromatogramı. ost. Ostol. 
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  �ekil 3.103. �mperatorin’in normal faz YBSK kromatogramı. imp. �mperatorin. 
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�ekil 3.104. Prant�imgin’in normal faz YBSK kromatogramı. pran. Prant�imgin. 
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�ekil 3.105. Felamedin’in normal faz YBSK kromatogramı. fel. Felemedin. 

 

      min0 5 10 15 20 25 30

mAU

0

20

40

60

80

100

120

 DAD1 C, Sig=320,10 Ref=off (PRFELNS4.D)

pr
an fe

l

 1
3.

57
0

 1
4.

26
8

 2
0.

84
1

 3
0.

21
3

 
 

�ekil 3.106. Felamedin ve prant�imgin karı�ımının normal faz YBSK kromatogramı. pran. 
Prant�imgin, fel. Felamedin.. 
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�ekil 3.107. P. ferulacea kök metanol ekstresinin normal faz YBSK kromatogramı. �soimp. 
�zoimperatorin, imp. �mperatorin, pran. Prant�imgin. 
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�ekil 3.108. P. ferulacea kök metanol ekstresi + felemedin’in normal faz YBSK kromatogramı. 
�soimp. �zoimperatorin, imp. �mperatorin, pran. Prant�imgin, fel. Felamedin. 
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�ekil 3.109. P. ferulacea herba metanol ekstresinin normal faz YBSK kromatogramı. �soimp. 
�zoimperatorin, imp. �mperatorin, pran. Prant�imgin. 
 

           min0 5 10 15 20 25 30

mAU

0

50

100

150

200

250

 DAD1 C, Sig=320,10 Ref=off (PFMNSK1.D)

pr
an

is
oi

m
p

im
p

 3
.7

18

 5
.1

65

 6
.3

10

 7
.7

89

 9
.4

92

 1
0.

61
3

 1
2.

20
8

 1
2.

72
8

 1
3.

59
0

 1
4.

31
1

 1
7.

23
2

 2
3.

36
8

 2
7.

00
9

 

 
�ekil 3.110. P. ferulacea meyve metanol ekstresinin normal faz YBSK kromatogramı. �soimp. 
�zoimperatorin, imp. �mperatorin, pran. Prant�imgin. 
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�ekil 3.111. P. uechtritzii kök metanol ekstresinin normal faz YBSK kromatogramı. �soimp. 
�zoimperatorin, imp. �mperatorin, pran, Prant�imgin. 
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�ekil 3.112. P. uechtritzii herba metanol ekstresinin normal faz YBSK kromatogramı. �soimp. 
�zoimperatorin, ost. Ostol, imp. �mperatorin, pran. Prant�imgin. 
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�ekil 3.113. P. uechtritzii meyve metanol ekstresinin normal faz YBSK kromatogramı. �soimp. 
�zoimperatorin, imp. �mperatorin, pran. Prant�imgin. 
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�ekil 3.114. P. heyniae kök metanol ekstresinin normal faz YBSK kromatogramı. �soimp. 
�zoimperatorin, ost. Ostol, imp. �mperatorin, pran. Prant�imgin. 



 153 
 

             min0 5 10 15 20 25 30

mAU

0

500

1000

1500

2000

2500

 DAD1 C, Sig=320,10 Ref=off (PHKPRNS1.D)

pr
an

im
p

os
t

is
oi

m
p

 3
.7

05

 7
.7

62

 1
1.

70
7

 1
3.

54
2  1

4.
17

1

 2
3.

18
7

 

 
�ekil 3.115. P. heyniae kök metanol ekstresi + prant�imgin’in normal faz YBSK kromatogramı. 
�soimp. �zoimperatorin, ost. Ostol, imp. �mperatorin, pran. Prant�imgin. 
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�ekil 3.116. P. heyniae herba metanol ekstresinin normal faz YBSK kromatogramı. �soimp. 
�zoimperatorin, ost. Ostol, imp. �mperatorin, pran. Prant�imgin. 
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�ekil 3.117. P. heyniae meyve metanol ekstresinin normal faz YBSK kromatogramı. �soimp. 
�zoimperatorin, ost. Ostol, imp. �mperatorin, pran. Prant�imgin. 
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�ekil 3.118. P. meliocarpoides var. meliocarpides kök metanol ekstresinin normal faz YBSK 
kromatogramı. �soimp. �zoimperatorin, ost. Ostol, imp. �mperatorin, pran. Prant�imgin. 
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�ekil 3.119. P. meliocarpoides var. meliocarpides herba metanol ekstresinin normal faz YBSK 
kromatogramı. �soimp. �zoimperatorin, ost. Ostol, imp. �mperatorin, pran. Prant�imgin. 
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�ekil 3.120. P. meliocarpoides var. meliocarpides meyve metanol ekstresinin normal faz YBSK 
kromatogramı. �soimp. �zoimperatorin, ost. Ostol, imp. �mperatorin, pran. Prant�imgin. 
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Ters faz YBSK’de eksternal standart metoduna göre ostol ve imperatorin miktar 

tayini yapılmi�tir. Hazırlanan 0,01, 0,02, 0,03 ve 0,04 mg/ml standart 

konsatrasyonları için kalibrasyon tabloları hazırlanarak e�rileri çizilmi�tir. Daha 

sonra çalı�ılan 4 türün kök, gövde ve meyvelerinin metanol ekstrelerinde bulunan 

ostol ve imperatorin miktarlarına kar�ı gelen alanlar tespit edilmi�tir. Daha sonra  

elde edilen kalibrasyon denklemi yardımı ile  bitkilerde bulunan ostol ve imperatorin 

miktar  tayinleri yapılmı�tır (�ekil 3.121, 3.122, Çizelge 3.5., 3.6., 3.8.).  

 

           Çizelge 3.5. Ostol kalibrasyon tablosu. 

 
Standart Konsantrasyon (mg/ml) Alan 

0,01 376,59 

 381,52 

 389,45 

0,02 785,69 

 798,24 

 787,15 

0,03 1105,50 

 1090,10 

 1104,90 

0,04 1607,20 

 1629,20 

Ostol 

 1627,90 
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Ostol Kalibrasyon E�risi
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                                      �ekil 3.121.  Ostol kalibrasyon e�risi. 

 
Çizelge 3.6. �mperatorin kalibrasyon tablosu. 

 
Standart Konsantrasyon (mg/ml) Alan 

0,01 172,77 

 175,20 

 175,25 

0,02 342,47 

 348,05 

 348,59 

0,03 496,33 

 495,87 

 504,33 

0,04 640,84 

 637,38 

�mperatorin 

 638,86 
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                                   �ekil 3.122. �mperatorin kalibrasyon e�risi 

 

 Normal faz YBSK metodu ile yapılan kalitatif analizlerle ekstrelerde felamedin 

bulunmadı�ı görülmü�tür. Bu da ters faz YBSK prant�imgin ve felamedin’e kar�ı 

elde edilen piklerin sadece prant�imgin’e ait oldu�u ispatlanmıı� ve prantr�imgin 

miktar tayini eksternal standart yöntemi kullanılarak materyal ve metotte belirtilen 

ters faz YBSK  yöntemi ile yapılmı�tır (�ekil 3.123., Çizelge 3.7., 3.8). 
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Çizelge 3.7. Prant�imgin kalibrasyon tablosu. 

 
Standart Konsantrasyon (mg/ml) Alan 

0,01 104,9 

 106,6 

 105,65 

0,02 202 

 202 

 200 

0,03 302,2 

 307,3 

 307,1 

0,04 381,6 

 375,9 

Prant�imgin 

 374,6 

        

 

      

Prant�imgin Kalibrasyon E�risi
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                                     �ekil 3.123. Prant�imgin kalibrasyon e�risi 

 

 

 

 

 



 160 
 

Çizelge 3.8. P. ferulacea, P. uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides kök, 
herba ve meyvelerinin metanol ekstrelerinde bulunan ostol, imperatorin ve prant�imgin yüzdeleri. 
 
Bitki kısmı Ostol g/g% �mperatorin g/g % Prant�imgin g/g% 

P. ferulacea kök - 0,488 1,419 

P. ferulacea herba - 0,012 0,051 

P. ferulacea meyve - 0,237 0,031 

P. uechtritzii kök - 0,314 1,257 

P. uechtritzii herba 0,013 0,008 0,036 

P. uechtritzii meyve - 0,185 0,305 

P. heyniae kök 2,596 - - 

P. heyniae herba 0,013 - - 

P. heyniae meyve 0,147 0,201 0,210 

P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides kök 

2,806 0,103 - 

P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides herba 

0,090 0,012 - 

P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides meyve 

0,011 0,510 0,073 
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3.3.3. Uçucu Ya� Analizi 

 

Materyal ve yöntem kısmında belirtilen yönteme göre elde edilen uçucu ya�ların 

miktarları tabloda verilmi�tir (Çizelge 3.9.). 

 
Çizelge 3.9. P. ferulacea, P. uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides kök, 
meyve ve herbalarından elde edilen uçucu ya� miktarları ve yüzdeleri. 
 

Tür adı Bitki kısmı Numune miktarı 

(g) 

Uçucu ya� 

miktarı (ml) 

% verim 

meyve 50 0.65 %1.1 

herba 100 0.05 %0.1 

P. ferulacea 

kök 100 0.25 %0.5 

meyve 50 0.60 %1.2 

herba 100 0.10 %0.2 

P. uechtritzii 

kök 100 0.15 %0.3 

meyve 50 0.60 %1.2 

herba 100 0.10 %0.2 

P. heyniae 

kök 100 0.25 %0.5 

meyve 50 0.10 %0.2 

herba 100 0.15 %0.3 

P. meliocarpoides 

var. meliocarpoides 

kök 100 0.25 %0.5 

 
 

Elde edilen ya�ların içinde bulunan uçucu bile�enler GC ve GC-MS yöntemiyle 

incelenmi� ve içindeki bile�enler ortaya konulmu�tur. Sonuçlar spektrumlar ve 

tablolarda verilmi�tir (Spektrum, 3.1.- 3.12., Çizelge 3.10.- 3.13.) 
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�ekil 3.124. P. ferulacea herba uçucu ya�ının GC spektrumu. 
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�ekil 3.125. P. ferulacea meyve uçucu ya�ının GC spektrumu. 
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�ekil 3.126. P. ferulacea kök uçucu ya�ının GC spektrumu. 
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Çizelge 3.10. P. ferulacea herba, meyve ve köklerinden elde edilen uçucu ya�ın GC-MS de�erleri 
 

 
 

Herba Meyve Kök  
No 

 
Bile�ik 

RIa Alan(%) Alan (%) Alan (%) 
1 4-nonin 972 - - 0.14 
2 	- Pinen 1012 0.79 4.67 0.97 
3 2-Metil-3-buten-2-ol 1013 - - 0.43 
4 Kamfen 1052 0.02 0.09 0.20 
5 Hegzanal 1080 0.09 - 1.63 
6 �-Pinen 1103 0.24 0.72 0.28 
7 Sabinen 1112 0.92 0.76 2.60 
8 �- 3- Karen 1136 - 0.03 - 
9 	- Fellandren 1152 0.70 3.33 7.98 
10 	- Terpinen 1165 - 0.02 0.05 
11 Heptanal 1174 0.05 - 0.08 
12 Limonen  1184 1.24 2.94 4.81 
13 �- Fellandren 1192 3.93 11.34 18.83 
14 2- Pentilfuran 1216 0.06 0.01 0.27 
15 cis-�-Osimen 1219 0.06 0.77 - 
16 �- Terpinen 1229 0.29 0.14 0.15 
17 trans-�- Osimen  1236 6.53 2.01 0.04 
19 p- Simen  1254 3.31 2.89 5.65 
20 	- Terpinolen 1264 0.11 0.62 1.05 
21 Oktanal 1274 0.21 0.02 - 
22 2-Heptenal 1309 - - 0.06 
23 6-Metil-5-hepta-2-on 1322 0.09 0.10 0.04 
24 Alloosimen 1357 - 0.01 - 
25 Nonanal 1375 0.02 - 0.04 
26 Rosafuran 1379 0.11 - - 
27 3- Okt-2-on 1385 - - 0.01 
28 2- Oktenal 1403 - - 0.01 
29 Bilinmeyen M.A.= 122 1411 - - 20.22 
30 p- Simenen 1414 0.06 0.03 - 
31 m. Metil anizol 1422 - - 0.04 
32 Asetik asit 1445 0.01 0.32 0.09 
33 trans Epoksimirsen 1455 0.04 - - 
34 6- Kamphenon 1455 - 0.04 - 
35 m- Metil stiren 1471 - - 5.32 
36 	- Kupaen 1472 0.59 0.71 - 
37 �- Bourbonen 1498 - 0.01 - 
38 trans 2-Nonenal 1516 0.13 - - 
39 �- Kububen 1518 - 0.12 - 
40 Bilinmeyen M.A.= 120 1541 - - 4.03 
41 Timol metil eter 1564 - - 0.05 
42 �- Elemen 1579 0.06 1.02 - 
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Çizelge 3.10. P. ferulacea herba, meyve ve köklerinden elde edilen uçucu ya�ın GC-MS de�erleri 
(devam). 
 
43 �- Karyofillen 1587 12.42 2.88 - 
44 trans-2-Desenal 1634 0.33 - 0.08 
45 cis-�-Farnesen 1652 0.34 0.35 - 
46 	- Humulen 1663 0.91 2.03 - 
47 	- Amorfen 1669 0.53 - - 
48 �- Muurolen 1680 - 0.47 - 
49 Germakren D 1703 0.41 1.30 - 
50 7-epi-1,2-dihidroseskisineol 1714 13.88 21.05 2.08 
51 �- Bisabolen 1729 0.51 0.97 0.15 
52 Naftalen 1733 0.41 - 0.21 
53 Bisiklogermakren 1735 - 0.24 0.11 
54 �- Kadinen 1750 3.41 3.68 0.05 
55 p-Metilasetofenon 1757 - - 0.02 
56 cis-	-Bisabolen 1760 1.17 1.21 0.24 
57 2E,4Z Dekadienal 1764 - - 0.12 
58 2E,4E Dekadienal 1807 0.08 - 0.78 
59 2,6-dimetil-3(E),5(E)-7-

oktarien-2-ol 1825 
0.74 - - 

60 Germakren B 1825 0.10 12.45 - 
61 p- Simen-8-ol 1852 0.05 - 0.05 
62 4-Hidroksi-2-metil 

asetofenon 1924 
1.51 0.79 1.12 

63 	- Kalakoren 1926 0.56 - - 
64 � – Kalakoren 1960 - 0.16 - 
65 Isokaryofillen oksit 1980 1,52 0.15 - 
66 Karyofillen oksit 1990 11.36 0.82 0.18 
67 Humulen epoksit II 2048 0.57 0.17 0.13 
68 Germakren –D-4-ol 2075 - 1.37 - 
69 p-Kresol 2089 0.11 0.78 0.36 
70 Spatulenol 2154 - 0.27 - 
70 	- Bisabolol 2237 - 3.71 0.91 
72 	-Kadinol 2254 - 0.92 - 
73 Stearik asit 2322 1.46 - - 
74 Oleik asit 2501 11.48 - - 
75 Miristinik asit 2692 0.49 - - 
76 Linoleik asit 2732 0.13 - - 
77 Pentadekanoik asit 2809 2.93 - 0.02 
78 Palmitik asit 2921 1.53 0.55 13.43 
 Total  88,6 89,04 70,86 
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    �ekil 3.127. P. uechtritzii herba uçucu ya�ının GC spektrumu. 
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        �ekil 3.128. P. uechtritzii meyve uçucu ya�ının GC spektrumu. 
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  �ekil 3.129. P. uechtritzii kök uçucu ya�ının GC spektrumu. 
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Çizelge 3.11. P. uechtritzii  herba, meyve ve köklerinden elde edilen uçucu ya�ın GC-MS de�erleri 
 

 
 

Herba Meyve kök  
No 

 
Bile�ik 

RIa Alan (%) Alan (%) Alan (%) 
1 	- Pinen 1012 0.36 9.40 0.74 
2 	- Tujen 1013 0.25 - 0.36 
3 Kamfen 1051 0.03 0.09 0.09 
4 Hegzanal 1071 0.08 - 1.39 
5 �-Pinen 1097 0.14 1.46 1.95 
6 Sabinen 1110 2.97 3.31 1.38 
7 �- 3- Karen 1136 - 0.03 0.04 
8 �- Mirsen 1150 0.07 - - 
10 	- Fellandren 1151 0.29 5.92 2.75 
11 	- Terpinen 1166 - 0.09 0.10 
12 Heptanal 1174 0.05 - 0.11 
13 Limonen 1183 1.19 3.22 - 
14 �- Fellandren 1192 2.13 12.88 11.90 
15 2- Pentilfuran 1216 0.04 - 0.56 
16 cis-�-Osimen 1219 0.72 10.53 - 
17 �- Terpinen 1229 0.14 0.41 0.30 
18 trans-�- Osimen  1236 3.79 3.03 0.08 
19 p- Simen  1254 3.16 2.69 7.66 
20 	- Terpinolen 1264 0.09 0.88 0.38 
21 Oktanal 1274 0.17 - 0.14 
22 6- Metil-5-hepta-2-on 1322 0.17 0.12 0.08 
23 Alloosimen 1353 - 0.19 - 
24 Nonanal 1375 0.03 - 0.04 
25 Rosafuran 1379 0.06 0.02  
26 Bilinmeyen M.A.= 122 1410 - - 18.08 
27 p- Simenen 1414 - 0.02 - 
28 Asetik asit 1446 - 0.11 - 
29 6- Kamfenon 1455 - 0.02 - 
30 	- Kupaen 1471 2.04 0.60 - 
31 Bilinmeyen M.A.=161 1471 - - 11.12 
32 trans 2-Nonenal 1516 0.23 - 0.19 
33 �- Kububen 1518 - 0.04 - 
34 Bilnmeyen M.A.=120 1540 - - 4.02 
35 Pinokarvon 1554 - - 0.07 
36 �- Elemen 1575 0.06 0.11 0.18 
37 �- Karyofillen 1585 5.50 1.44 - 
38 4-Terpineol 1586 - - 0.15 
39 �- Sedren 1599 - - 0.31 
40 Mirtenal 1620 - - 0.09 
41 �- Elemen 1626 - 0.25 0.13 
42 trans-2-desenal 1634 0.22 - 0.08 
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Çizelge 3.11. P. uechtritzii  herba, meyve ve köklerinden elde edilen uçucu ya�ın GC-MS de�erleri 
(devam). 
 
43 cis-�-Farnesen 1653 0.23 0.15 - 
44 	- Humulen 1663 0.20 1.16 1.85 
45 �- Muurolen 1682 - 0.47 - 
46 Germakren D 1705 0.55 1.59 - 
47 7-Epi-1,2-dihidroseskisineol 1714 30.65 18.26 1.40 
48 �- Bisabolen 1727 0.17 0.97 - 
49 	- Muurolen 1730 - 0.38 0.17 
50 Bisiklogermakren 1732 - 0.07 - 
51 Naftalen 1733 0.36 - 0.24 
52 2E,4Z Dekadienal 1747 - - 0.10 
53 �- Kadinen 1749 1.74 2.75 0.04 
54 Ar-kurkumen 1762 0.20 - - 
55 cis-	-Bisabolen 1763 0.52 0.73 - 
56 Kuminaldehit 1778 - - 0.67 
57 2E,4E Dekadienal 1807 - - 0.33 
58 Oktadekan 1807 0.55 - - 
59 Germakren B 1826 0.79 2.15 1.32 
60 2,5-dimetoksi-p-simen 1858 - - 0.07 
61 Metil isoeujenol 1913 - - 0.53 
62 4-Hidroksi-2-metil 

asetofenon 1924 
2.90 0.51 1.12 

63 	- Kalakoren 1924 1.27 - - 
64 Isokaryofillen oksit 1980 1,13 0.05 - 
65 karyofillen oksit 1990 9.83 0.55 - 
66 Eikosan 2009 1.11 - - 
67 Humulen epoksit II 2048 1.02 0.07 0.27 
68 Germakren –D-4-ol 2068 - 1.44 - 
69 p-kresol 2089 - 0.18 0.36 
70 Henikosan 2107 0.55 - - 
71 Veleranon 2122 - 0.04 0.76 
72 Spatulenol 2143 - 0.18 - 
73 Timol 2210 - - 0.57 
74 	- Bisabolol 2237 0.57 4.14 2.11 
75 	-Kadinol 2247 - 2.23 - 
76 Miristinik asit 2692 0.38 0.06 0.26 
77 Ostol 2738 - - 1.68 
78 Pentadekanoik asit 2809 0.40 0.06 0.29 
79 Palmitik asit 2920 3.17 0.69 1.58 
 Total  82,27 95,68 46,97 
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        �ekil 3.130. P. heyniae herba uçucu ya�ının GC spektrumu. 
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        �ekil 3.131. P. heyniae meyve uçucu ya�ının GC spektrumu. 
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        �ekil 3.132. P. heyniae kök uçucu ya�ının GC spektrumu. 
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Çizelge 3.12. P. heyniae  herba, meyve ve köklerinden elde edilen uçucu ya�ın GC-MS de�erleri 
 

 
 

Herba Meyve Kök  
No 

 
Bile�ik 

RIa Alan (%) Alan (%) Alan (%) 
1 Trisiklen 996 - 0.01 0.15 
2 	- Pinen 1012 0.28 1.29 41.22 
3 	- Fenken 1043 - - 0.01 
4 Kamphen 1051 0.05 0.10 3.25 
5 Hegzanal 1071 0.05 0.01 1.21 
6 �-Pinen 1097 0.07 0.14 7.06 
7 Sabinen 1110 0.03 0.04 0.92 
8 �- 3- Karen 1136 0.12 0.04 15.30 
9 �- Mirsen 1151 0.08 0.45 2.32 
10 o-Simen 1163 - - 0.18 
11 	- Terpinen 1165 - 0.01 0.28 
12 Heptanal 1174 0.03 0.03 - 
13 2-Dehidro-1,8-sineol 1178 0,49 0.01 - 
14 Limonen  1183 0.24 0.63 14.92 
15 �- Fellandren 1193 0.03 0.04 0.21 
16 2- Pentilfuran 1216 0.07 0.01 0.44 
17 cis-�-Osimen 1219 0.06 0.16 - 
18 �- Terpinen 1229 - 0.01 0.65 
19 trans-�- Osimen  1236 0.03 0.06 0.07 
20 p- Simen  1254 0.14 0.02 1.62 
21 	- Terpinolen 1264 0.01 0.02 1.24 
22 Oktanal 1274 0.10 0.03 0.11 
23 Alloosimen 1353 - 0.01 - 
24 Nonanal 1375 0.01 - - 
25 3 Okt-2-on 1385 - - 0.01 
26 6,7 Epoksi mirsen 1391 - - 0.08 
27 Perillen 1396  - 0.03 
28 Hegzil-2-metil butirat 1402 - 0.01 - 
29 Fenkolenik aldehit 1405 - - 0.06 
30 p- Simenen 1415 0.01 0.01 0.05 
31 Hegzil-3-metil butirat 1425 - 0.03 - 
32 cis-Limonen oksit 1426 - - 0.03 
33 trans- Limonene oksit 1439 - - 0.09 
34 	 - Kubeben 1439 0.06 0.03 - 
35 Epoksi terpinolen 1447 - - 0.03 
36 	- Ylangen 1463 - 0.02 - 
37 �- Elemen 1451 - 0.23 - 
38 	- Kamfolen aldehit 1471 - - 0.24 
39 	- Kupaen 1473 0.86 0.54 - 
40 trans-2-Desenal 1477 - - 0.06 
41 �- Bourbonen 1499 0.51 0.08 - 
42 2-Nonenal 1517 - - 0.08 
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Çizelge 3.12. P. heyniae  herba, meyve ve köklerinden elde edilen uçucu ya�ın GC-MS de�erleri 
(devam). 
 
43 �- Kububen 1517 0.36 0.30 - 
44 Pinokarvon 1554 - - 0.12 
45 Bornil asetat 1565 0.16 0.14 0.38 
46 �- Gurjunen 1567 0.01 0.18 - 
47 �- Elemen 1576 0.59 1.21 0.01 
48 �- Karyofillen 1585 2.95 2.99 0.54 
49 Mirtenal 1620 0.03 - 0.19 
50 �- Elemen 1626 0.03 1.88 - 
51 	- Humulen 1663 1.76 2.59 0.06 
52 �- Muurolen 1681 0.16 0.22 - 
53 �- Dihidroagarofuran 1690 1.95 0.48 - 
54 Germakren D 1705 11.66 38.09 - 
55 Verbenon  1709 - - 0.13 
56 �- Bisabolen 1718 4.01 4.09 - 
57 Karvon  1732 - - 0.17 
58 Naftalen 1733 0.22 - 0.21 
59 Bisiklogermakren 1733 0.31 2.01 - 
60 2E,4Z Dekadienal 1747 - - 0.22 
61 �- Kadinen 1751 1.31 3.39 - 
62 Bilinmeyen, M.A. =220 1732 21.36 6.86 - 
63 2E,4E Dekadienal 1807 0.02 - 0.66 
64 Germakren B 1826 0.96 12.40 - 
65 p- Simen-8-ol 1844 - - 0.35 
66 2,5-Dimetoksi p- simen 1858 - - 0.05 
67 cis-Karveol 1912 - - 0.11 
68 1,5-Epoksisalvial-4(14)-en 1925 1.46 0.29 - 
69 �- Ionon 1940 0.05  - 
70 Isokaryofillen oksit 1981 0,34 0.13 0.05 
71 Karyofillen oksit 1991 3.91 0.65 0.54 
72 Eikosan 2007 - - 0.09 
73 Salvial-4(14)-en-1-on 2015 0.45 0.17 - 
74 Germakren –D-4-ol 2061 1.04 1.33 - 
75 1-Epikubenol 2073 - 0.14 - 
76 Elemol 2090 18.04 5.01 0.13 
77 Spatulenol 2141 - 0.07 - 
78 �- Eudesmol 2185 0.60 0.81 - 
79 t-Kadinol 2198 - 1.25 - 
80 	- Eudesmol 2240 0.92 0.42 - 
81 �- Eudesmol 2249 2.85 - - 
82 	-Kadinol 2250 - 0.40 - 
83 �- Besabolenal 2362 - - 0.03 
84 Bilinmeyen, M.A. = 218 2364 6.44 3.53 - 
85 Miristinik asit 2692 0.37 - 0.03 
86 Linoleik asit 2732 0.55 - - 
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Çizelge 3.12. P. heyniae herba, meyve ve köklerinden elde edilen uçucu ya�ın GC-MS de�erleri 
(devam). 
 
87 Ostol 2739 3.47 - - 
88 Pentadekanoik asit 2809 0.17 0.03 0.06 
89 Palmitik asit 2919 1.53 0.31 0.29 
 Total  67,30 85,05 96,34 
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        �ekil 3.133. P.meliocarpoides var. meliocarpoides herba uçucu ya�ının GC spektrumu. 
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        �ekil 3.134. P.meliocarpoides var. meliocarpoides meyve uçucu ya�ının GC spektrumu. 
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        �ekil 3.135. P.meliocarpoides var. meliocarpoides kök uçucu ya�ının GC spektrumu. 
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Çizelge 3.13. P. meliocarpoides var. meliocarpoides herba, meyve ve köklerinden elde edilen uçucu 
ya�ın GC-MS de�erleri. 
 

 
 

Herba Meyve Kök  
No 

 
Bile�ik 

RIa Alan (%) Alan (%) Alan (%) 
1 Valeral aldehit 941 - - 0.01 
2 Trisiklin 972 - - 0.08 
3 	- Pinen 1014 8.37 18.82 22.56 
4 Kamfen 1052 1.05 0.32 1.07 
5 Hegzanal 1080 0.21 0.14 1.70 
6 �-Pinen 1103 1.42 2.34 38.65 
7 Sabinen 1112 10.68 21.4 1.05 
8 �- 3- karen 1136 0.09 0.18 0.91 
9 �- Mirsen 1151 1.19 2.51 1.19 
10 2 Heptanon 1163 - - 0.01 
11 	- Terpinen 1165 0.22 0.29 - 
12 Heptanal 1174 0.03 - 0.03 
13 2-Dehidro-1,8-sineol 1178 0.02 0,01 - 
14 Limonen  1184 20.34 28.35 1.13 
15 �- Fellandren 1192 0.33 0.41 0.09 
16 (E)2- Hegzenel  1200 - - 0.01 
17 2- Pentilfuran 1216 0.10 0.03 0.49 
18 Cis- Osimen 1219 0.72 1.41 1.04 
19 �- Terpinen 1229 0.73 1.05 0.28 
20 trans-�- Osimen  1236 4.13 1.75 0.26 
21 p- Simen  1254 3.40 1.90 2.15 
22 	- Terpinolen 1264 1.28 1.69 0.18 
23 Oktanal 1274 - - 0.04 
24 2 Heptenal 1309 - - 0.07 
25 Alloosimen 1357 - 0.02 0.03 
26 1 Okten-3-il asetat 1360 0.04 - - 
27 Nonanal 1375 0.02 - 0.05 
28 Rosafuran 1379 0.10 - 0.01 
29 3 Okt-2-on 1385 - - 0.01 
30 6,7 Epoksimirsen 1391 - - 0.08 
31 Perillen 1395 0.07 0.05 0.05 
32 Fenkolenik aldehit 1402 0.01 0.01 0.02 
33 p- Simenen 1414 0.09 0.06 0.02 
34 cis-Limonen oksit 1426 0.13 0.08 0.02 
35 trans- Limonen oksit 1438 0.41 0.19 0.08 
36 Epoksi terpinolen 1447 0.19 0.10 0.08 
37 6- Kamfenon 1455 0.32 0.07 0.01 
38 	- Kamfolen aldehit 1471 0.60 0.70 0.16 
39 	- Kupaen 1472 0.55 0.22 - 
 



 182 
 

Çizelge 3.13. P. meliocarpoides var. meliocarpoides herba, meyve ve köklerinden elde edilen uçucu 
ya�ın GC-MS de�erleri (devam). 
 
40 Kafur 1487 0.02 - - 
41 �-  Bourbonen 1498 0.99 0.42 - 
42 �-  Kububen 1518 - 0.08 - 
43 Pinokarvon 1558 0.10 0.40 0.45 
44 Timol metil eter 1564 - - 0.05 
45 Bornil asetat 1565 4.32 0.80 - 
46 �-  Elemen 1579 1.59 - 12.81 
47 	- Guaien 1584 - 0.13 - 
48 �-  Karyofillen 1587 1.39 - 1.30 
49 Terpin-4-ol 1598 - 0.75 - 
50 Mirtenal 1619 0.60 0.18 0.56 
51 cis-�- Farnesen 1652 -  0.04 - 
52 	-  Humulen 1663 0.22 - 0.19 
53 �- Muurolen 1680 0.63 0.05 - 
54 Verbenon  1682 0.59 0.09 - 
55 Liguloxit   1690 - - 0.26 
56 	- Gurjunen 1696 - 0.11 - 
57 Germakren D 1703 2.48 1.52 - 
58 7-Epi-1,2-dehidroseskisineol 1709 - - 0.08 
59 	- Muurolon 1715 - 0.01 - 
60 	- Salinen 1719 - - 1.27 
61 Karvon  1732 1.73 0.22 - 
62 Naftalen 1733 - 0.75 0.12 
63 Bisiklogermakren 1735 0.14 - - 
64 �- Kadinen 1750 3.47 0.76 0.04 
65 2E,4Z DeKadienal 1764 - - 0.91 
66 Bilinmeyen, MA=220 1767 - - 3.35 
67 Kumin aldehit 1773 0.19 0.07 - 
68 Perillaldehit 1778 0.11 0.04 - 
69 Oktadekan 1806 - 0.85 - 
70 2E,4E Dekadienal 1807 0.28 - 0.75 
71 Germakren B 1825 - 0.39 - 
72 p- Simen-8-ol 1852 0.61 - 0.08 
73 2,5-Dimetoksi p- simen  1856 0.14 - 0.16 
74 Metil perrilat 1869 0.09 0.14 - 
75 Nonadekan 1910 - 0.90 - 
76 cis-Karveol 1912 0.11 - - 
77 	- Kalakeren 1926 0.08 - - 
78 1,5-Epoksi salvial-4(14)-en 1941 0.07 - - 
79 Isokaryofillen oksit 1980 0.15 0,04 0.09 
80 Karyofillen oksit 1990 1.99 0.21 1.03 
81 Eikosan 2009 - 1.21 - 
82 Salvial-4(14)-en-1-on 2015 0.12 - - 
83 Germakren –D-4-ol 2075 3.49 - - 
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Çizelge 3.13. P. meliocarpoides var. meliocarpoides herba, meyve ve köklerinden elde edilen uçucu 
ya�ın GC-MS de�erleri (devam). 
 
84 Kaprilik asit 2088 - - 0.03 
85 p- Kresol 2107 - - 0.05 
86 Heneikosan 2107 - 0.83 - 
87 Spatulenol 2154 2.05 - 0.03 
88 Eudesma-4(14)-11-dien 2181 - - 0.01 
89 t-Kadinol 2198 0.14 - - 
90 Dekosan 2211 - 0.58 - 
91 t- Muurolol 2226 2.08 - - 
92 	- Bisabolol 2237 - - 0.05 
93 	-Kadinol 2254 0.13 - - 
94 Salin-11-en- 4	-ol 2284 0.26 - - 
95 Miristinik asit 2692 0.46 - 0.02 
96 Linoleik asit 2732 1.13 - - 
97 Ostol 2739 4.85 1.80 - 
98 Pentadekanoik asit 2809 - - 0.04 
99 Palmitik asit 2921 0.80 0.46 0.24 
 Total  90.41 97.81 98.32 
 
. 
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3.4. Biyolojik Aktivite Çalı�maları 

 

Biyolojik aktivite çalı�maları, antimikrobiyal aktivitenin ölçülmesi ve türlerin erektil 

doku gev�etme ve antioksidan etkiye sahip olup olmadı�ının ara�tırılması olmak 

üzere üç �ekilde gerçekle�tirilmi�tir.  

 

 

3.4.1 Antioksidan Aktivite 

 

Dört türün herba, meyve ve kökünün metanol ve su ekstrelerinin antioksidan 

aktiviteleri DPPH ve Tiyobarbitürik asit testleri ile tayin edilmi�tir. 

 

DPPH testinde ekstreler 1 mg/ml konsantrasyonda hazırlanmı� ve Wiretrol II 

mikropipetler aracılı�ı ile silikajel hazır �TK plaklarına 5 µl olarak uygulanmı�tır. 

%0,2’lik DPPH çözeltisi püskürüldükten sonra oda sıcaklı�ında bir süre bekletilmi� 

ve mor zemin üzerinde sarı lekelerinin olu�umu gözlenmi�tit (�ekil 3.136, 3.137).  

 

 
 
�ekil 3.136. Prangos türlerinin metanol ekstrelerinin DPPH ile reaksiyonları, Pfm: P. ferulacea 
meyve, Pfh: P. ferulacea herba, Pfk: P. ferulacea kök, Pum: P. uechtritzii meyve, Puh: P. uechtritzii 
herba, Puk: P. uechtritzii kök, Phm: P. heyniae meyve, Phh: P. heyniae herba, Phk: P. heyniae kök, 
Pmm: P. meliocarpoides var.  meliocarpoides meyve, Pmh: P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
herba, Pmk: P. meliocarpoides var. meliocarpoides kök. 
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�ekil 3.137. Prangos türlerinin su ekstrelerinin DPPH ile reaksiyonları, Pfm: P. ferulacea meyve, 
Pfh: P. ferulacea herba, Pfk: P. ferulacea kök, Pum: P. uechtritzii meyve, Puh: P. uechtritzii herba, 
Puk: P. uechtritzii kök, Phm: P. heyniae meyve, Phh: P. heyniae herba, Phk: P. heyniae kök, Pmm: 
P. meliocarpoides var.  meliocarpoides meyve, Pmh: P. meliocarpoides var. meliocarpoides herba, 
Pmk: P. meliocarpoides var. meliocarpoides kök. 
 

TBA ile in-vitro olarak yapılan lipozom lipit peroksidasyon deneyinde elde 

edilen sonuçlar tabloda verilmi�tir (Çizelge 3.14.). 

 

Çizelge 3.14. Prangos türlerinin TBA ile in-vitro olarak yapılan lipozom lipit peroksidasyon 
deneyinde elde edilen IC50 sonuçları. 

 
IC50 de�eri (�g/ml) ± SS 

Kök Herba Meyve 
 

Tür 
Metanol 
ekstresi 

Sulu ekstre Metanol 
ekstresi 

Sulu ekstre Metanol 
ekstresi 

Sulu ekstre 

P. ferulacea �250±1,99 �250±9,18 173,69±1,55 137,61±3,12 47,85±2,81 �250±2,72 
P. uechtritzii �250±1,29 �250±5,87 101,25±6,43 �250±4,65 49,89±0,72 125,17±2,81 
P. heyniae 193, 86±1,46 �250±6,23 �250±1,46 �250±2,81 20,96±1,99 �250±4,14 
P. meliocarpoides 
var. meliocarpoides 

�250±2,89 �250±5,25 �250±1,42 234,32±5,05 233,32±1,65 �250±3,01 

  Propil gallat 0,18 ± 0,03 
 
 

 

3.4.2. Antimikrobiyal Aktivite 

 

Bu çalı�ma P. ferulacea, P.uechtritzii, P. meliocarpoides var. meliocapoides ve P. 

heyniea’nin kök, herba ve meyveleri üzerinde yapılmı�tır. Bu kısımlardan 

hazırlanmı� metanollü ve sulu ekstre ayrıca metanol ekstrenin fraksiyonlaması 

sonucunda elde edilen hegzan, etilasetat ve butanol fraksiyonları ve kalan sulu kısım 

da çalı�maya dahil edilmi�tir. Ayrıca türlerde tespit edilen ostol, prant�imgin ve 

imperatorin antimikrobiyal aktiviteleri test edildi. Deneyin sonucunda olu�an 

inhibisyon zon çapları hesaplanmı�tır (�ekil 3.74- 3.76, Çizelge 3.15.). 
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    a                                               b                                         c          
 
 
�ekil 3.138. Kullanılan bakterilere kar�ı bazı numunelerin etkileri, a: Bacillus subtilis, b:  
Staphlococcus aureus, c: Echerichia coli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    a                                                b                                          c 
 
 
�ekil 3.139. Kullanılan bakterilere kar�ı bazı kumarinlerin etkileri, a: Bacillus subtilis, b:  
Staphlococcus aureus, c: Echerichia coli. 1: �mperatorin, 2: Ostol, 3: Prant�imgin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      a                                                      b    
 
 
�ekil 3.140. Kullanılan Candida albicans kar�ı bazı numune ve kumarin etkileri, a: numuneler, b: 
Kumarinler, 1: �mperatorin, 2: Ostol, 3: Prant�imgin.  
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Çizelge 3.15. Antibakteriyal ve antifungal aktivite çalı�ması sonucunda olu�an inhibisyon zonları.  
 

Deneyde  Olu�an alanların çapı (mm)  
Kullanılan numune Bacillus 

subtilis 
Staphlococcus 

aureus 
Echerichia 

coli 
Candida 
albicans 

 P. ferulacea kök MeOH ekstre - 9 10 - 
 P. ferulacea kök Sulu ekstre - - - - 
 P. ferulacea kök BuOH Fraks. - 8 9 - 
 P. ferulacea kök Hegzan Fraks. - - - - 
 P. ferulacea kök sulu Bakiye - - - - 
 P. ferulacea kök EtOAc Fraks. - - - - 
 P. ferulacea herba MeOH ekstre - 12 10 - 
 P. ferulacea herba Sulu ekstre - - - - 
 P. ferulacea herba BuOH Fraks. - 10 12 - 
P. ferulacea herba Hegzan Fraks. - - - - 
P. ferulacea herba sulu Bakiye - - - - 
P. ferulacea herba EtOAc Fraks. - - - - 
P. ferulacea meyve MeOH ekstre - 10 - - 
P. ferulacea meyve Sulu ekstre - - - - 
P. ferulacea meyve BuOH Fraks. - 9 - - 
P. ferulacea meyve Hegzan Fraks. - - - - 
P. ferulacea meyve sulu Bakiye - - - - 
P. ferulacea meyve EtOAc Fraks. - - - 10 
P. uechtritzii kök MeOH ekstre - 10 - 14 
 P. uechtritzii kök Sulu ekstre - - - - 
P. uechtritzii kök BuOH Fraks. - - 9 20 
P. uechtritzii kök Hegzan Fraks. - - - - 
P. uechtritzii kök sulu Bakiye - - - - 
P. uechtritzii kök EtOAc Fraks. - - 8 - 
P. uechtritzii herba MeOH ekstre - - 8 15 
P. uechtritzii herba Sulu ekstre - - - - 
P. uechtritzii herba BuOH Fraks. - 9 12 10 
P. uechtritzii herba Hegzan Fraks. - - - - 
P. uechtritzii herba sulu Bakiye - - - - 
P. uechtritzii herba EtOAc Fraks. - - 13 - 
P. uechtritzii meyve MeOH ekstre - - - - 
P. uechtritzii meyve Sulu ekstre - - - - 
P. uechtritzii meyve BuOH Fraks. - 15 15 11 
P. uechtritzii meyve Hekzan Fraks. - - - - 
P. uechtritzii meyve sulu Bakiye - - - - 
P. uechtritzii meyve EtOAc Fraks. - - - 10   
P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
kök MeOH ekstre 

- 10 7 10 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
kök Sulu ekstre 

- - - - 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
kök BuOH Fraks. 

- 10 12 17 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
kök sulu Bakiye 

- - - - 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
kök Hegzan Fraks. 

- - - - 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
kök EtOAc Fraks. 

- - - 10 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
herba MeOH ekstre 

12 9 - 12 
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Çizelge 3.15. Antibakteriyal ve antifungal aktivite çalı�ması sonucunda olu�an inhibisyon zonları 
(devam). 
 
P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
herba Sulu ekstre 

- - - - 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
herba BuOH Fraks. 

- 8 9 8 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
herba sulu Bakiye 

- - - - 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
herba Hegzan Fraks. 

10 - 20 - 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
herba EtOAc Fraks. 

12 - 15 11 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
meyve MeOH ekstre 

- 10 6 12 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
meyve Sulu ekstre 

- - - - 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
meyve BuOH Fraks. 

- 9 10 11 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
meyve sulu Bakiye 

- - - - 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
meyve Hegzan Fraks. 

- - - - 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
meyve EtOAc Fraks. 

- 10 11 7 

P. heyniae kök MeOH ekstre 10 11 - 12 
P. heyniae kök Sulu ekstre - - - - 
P. heyniae kök BuOH Fraks. - 11 14 10 
P. heyniae kök sulu Bakiye - - - - 
P. heyniae kök Hegzan Fraks. - - - - 
P. heyniae kök EtOAc Fraks. - - - - 
P. heyniae herba MeOH ekstre - 11 - 11 
P. heyniae herba Sulu ekstre - - - - 
P heyniae herba BuOH Fraks. - 12 11 9 
P. heyniae herba sulu Bakiye - - - - 
P. heyniae herba Hegzan Fraks. 8 - - - 
P. heyniae herba EtOAc Fraks. - - 9 10 
P. heyniae meyve MeOH ekstre - 9 7 9 
P. heyniae meyve Sulu ekstre - - - - 
P heyniae meyve BuOH Fraks. - 10 10 8 
P. heyniae meyve sulu Bakiye - - - - 
P. heyniae meyve Hegzan Fraks. - - - - 
P. heyniae meyve EtOAc Fraks. - 8 11 - 
�mperatorin - 11 8 14 
Ostol 8 11 9 13 
Prant�imgin 8 8 10 10 
Sefazolin 30 - - - 
Siprofloksasin - 20 22 - 
Flukanazol - - - 20 
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3.4.3. Erektil Doku Yanıtları 

 

Prangos ferulacea, P. uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides kök ve herbalarından elde edilen metanol: su (80: 20) ekstresinin 

sulu fraksiyonunun,  sodyum nitroprussiat ve asetilkolin’in korpus kavernusum 

dokusunda olu�turdukları % relaksasyon oranları hesaplanmı� ve grafiklerde 

gösterilmi�tir (Çizelge 3.16, �ekil 3.141- 3.147.). 
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Çizelge 3.16. Prangos ferulacea, P. uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides kök ve herbalarından elde edilen metanol: su (80: 20) ekstresinin 
sulu fraksyonunun korpus kavernusum dokusunda olu�turdukları % relaksasyonlar. �statistiksel anlamlılıklar P.ferulacea köküne göre Bonferroni testi ile elde 
edimi�tir. 
 

Konsantrasyon 
(mg/ml) 

P. ferulacea  
Kök 

 % Relak. 

P. ferulacea 
herba 

% Relak. 

P. uechtritzii 
Kök 

% Relak. 

P. uechtritzii 
herba 

% Relak. 

P. heyniae 
kök  

% Relak 

P. heyniae 
herba  

% Relak 

P. meliocarpoides 
var. 

meliocarpoides kök 
% Relak 

P. meliocarpoides 
var. 

meliocarpoides kök 
% Relak 

10 18,0  ± 4,04 1,5    ± 1,5* 2,2    ± 2,17** 2,2    ± 2,17** 6,2   ± 3,83 2,2   ± 2,2* 7,5     ± 3,80  - 
20 48,3  ± 7,92 27,5  ± 4,91 12,5  ± 4,74** 3,8    ± 2,95***   25,0  ± 8,14 7,6   ± 4,82** 31,8   ± 8,25 - 
40 71,3  ± 9,77 51,3  ± 6,16 30,0  ± 7,70* 16,8  ± 6,76*** 57,2  ± 10,3 26,0  ± 8,59* 66,0    ± 3,70 - 
60 83,8  ± 2,78 77,5  ± 8,51 61,5  ± 8,77 31,0  ± 7,56*** 84,0  ± 5,24 36,2  ± 5,04** 88,3    ± 2,84  15,3    ± 5,90*** 
80 100   ± 0 81,5  ± 5,2 78,3  ± 6,55 53,2  ± 6,12*** 97,2  ± 2,80 56,8  ± 7,6*** 100     ± 0 32,7    ± 5,55*** 

* P< 0,05, ** P< 0,01, *** P< 0,001, Relak.= Relaksasyon. 
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�ekil 3.141. Sodyum nitroprussiat (SNP) ve asetilkolin’in (ACH) korpus kavernusum dokusunda 
olu�turdukları % relaksasyonlar.  
 

 
 
�ekil 3.142. P. uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides köklerin korpus 
kavernusum dokusunda olu�turdukları % relaksasyonlar. �statistiksel anlamlılıklar P. ferulacea 
köküne göre  elde edilmi�tir. * P< 0,05, ** P< 0,01. 
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�ekil 3.143. P. ferulacea, P. uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
herbaların korpus kavernusum dokusunda olu�turdukları % relaksasyonlar. �statistiksel anlamlılıklar 
P. ferulacea köküne göre  elde edilmi�tir. * P< 0,05, ** P< 0,01, *** P< 0,001..  
 

 
 
�ekil 3.144. P. ferulacea kök ve herbasının korpus kavernusum dokusunda olu�turdukları % 
relaksasyonlar. �statistiksel anlamlıklar P. ferulacea köküne göre elde edilmi�tir. * P< 0,05, . 
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�ekil 3.145. P. uechtritzii kök ve herbasının korpus kavernusum dokusunda olu�turdukları % 
relaksasyonlar. �statistiksel anlamlıklar P. uechtritzii köküne göre elde edilmi�tir. * P< 0,05. 
 

 
 
�ekil 3.146. P. heyniae kök ve herbasının korpus kavernusum dokusunda olu�turdukları % 
relaksasyonlar. �statistiksel anlamlıklar P.heyniea köküne göre elde edilmi�tir. *** P< 0,001. 
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�ekil 3.147. P. meliocarpoides var. meliocarpoides kök ve herbasının korpus kavernusum dokusunda 
olu�turdukları % relaksasyonlar. �statistiksel anlamlıklar P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
köküne göre elde edilmi�tir.  *** P< 0,001. 
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4. TARTI�MA 
 

 

Türkiye’de 14 Prangos türü yeti�mektedir. Bu ara�tırmada Konya ilinde yeti�en 

Prangos ferulacea, P. uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides türlerinin morfolojik ve anatomik yapıları ayrıntılı olarak 

çalı�ılmı�tır. Ayrıca bu 4 türün kök, herba ve meyvelerinden elde edilen uçucu ya�lar 

ve hazırlanan ekstrelerin kimyasal bile�imi ve bazı biyolojik aktiviteleri de 

incelenmi�tir.  

 

 

4.1. Morfolojik Çalı�ma 
 

 Ara�tırmamıza konu olan Prangos ferulacea, P. uechtritzii, P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides ve P. heyniae türlerinin morfolojik deskripsiyonu P.H.Davis’in 

“Flora of Turkey and The East Eagean Islands” isimli eserindeki umbelliferae 

familyası, Prangos cinsi ve türlerin özellikleri dikkate alınarak yapılmı�tır 

(Herrnstadt ve Heyn,  1972, Duman, 2000). Bunların yanında P. ferulacea, P. 

uechtritzii ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides için yaprak eni, brakte, brakteol, 

terminal pedunkul, yan pedunkul, terminal ı�ın, yan ı�ın ve pedisellerin uzunlukları 

deskrisiyonlara ilave olarak verilmi�tir. Bunların yanında da P. ferulacea ve P. 

uechtritzii’nin gövde �ekli ve P. heyniae’nin yan ı�ın uzunlu�u verilmi�tir. Ayrıca 

tüm türler için habitat, genel görünü�, kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyve 

foto�rafları da verilerek bulgular görsel olarak desteklenmi�tir (�ekil 3.1.- 3.44.). 

 

Tüm türler için elde edilen sonuçlar Türkiye Flora’sındaki familya ve cinsin 

özellikleri ile kar�ıla�tırıldı�ı zaman fark bulunmamı�tır. P. ferulacea ve P. 

uechtritzii ile ilgili elde edilen bulgular Floradaki tür özellikleri ile 

kar�ıla�tırıldıklarında tamamen uyumlu oldu�u görülmektedir. P. meliocarpoides 

var. meliocarpoides sonuçları ise Türkiye Florasındaki tür özelliklerine ço�u 

uymaktadır. Fakat bu türün Florada yaprak uzunlu�u 10 cm ye kadar, loblar 2- 4 x 

0,5- 1,5 mm ve meyve 12- 17 x 6- 8 mm olarak belirtilmi� olup, bizim elde etti�imiz 
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bulgulara göre yaprak uzunlu�u 10- 16, loblar 0,5- 2,5 x 0,5- 1 mm ve meyve 1,1-1,8 

x 6- 10 mm oldu�u tespit edilmi�tir. P. heyniae için elde edilen bulgular Türkiye 

Florasındaki tür için belirtilen özellikler ile genel olarak uyumludur. Sadece bu tür 

için bitki uzunlu�u 60- 80 cm, taban yapraklar 12- 25 x 8- 12 cm, loblar 2- 3 x 0,6- 

0,8 mm, brakteler 5- 10 mm, terminal pedunkuller 3- 4,5 cm, petaller tüysüz olarak 

belirtilmi� ancak bizim bulgularımızda bitki uzunlu�u 50- 90 cm, taban yapraklar 35- 

50 x 15- 30 cm, loblar 2- 7 x 0,5- 1 mm, brakteler 10- 22 mm, terminal pedunkuller 

4- 18 cm, petaller papilloz olarak tespit edilmi�tir (Herrnstadt ve Heyn,  1972, 

Duman, 2000). 

 

Çalı�ılan her türde gövde, taban yaprakları, çiçek durumu, çiçek ve meyve 

için elde edilen bulgular di�er türlerle kar�ıla�tırılmı�tır (Çizelge 4.1.). P. ferulacea 

ve P. uechtritzii türlerinin yaprak loblarının uzun olmasından dolayı P. 

meliocarpoides var. meliocarpoides ve P. heyniae’dan kolayca ayırt edilebilir. P. 

ferulacea ve P. uechtritzii arasındaki farklar o kadar belirgin de�il ve ölçülen 

kısımların de�erlerinin ço�unun birbirleriyle kesi�ti�i görülmektedir. Ancak do�ada 

görüldü�ü zaman bu iki türün ayırımının yapılabilece�i sonucuna varılmı�tır (Çizelge 

4.1.). Türkiye Flora’sındaki Prangos türün tayin anahtarı incelendi�inde bu iki tür 

ayrımında kullanılan özelliklerin kesin olmadıkları ve birbirleriyle kesi�tikleri 

görülmektedir. Örne�in P. ferulacea’da meyveli umbellaların ı�ınları 7- 15 (bazı 

istisnalar daha fazla) iken, P. uechtritzii’de meyveli umbellaların ı�ınları 12- 20 

olarak verilmi�tir (Herrnstadt ve Heyn,  1972).  Ayrıca bu çalı�mada P. ferulacea ve 

P. uechtritzii için yeni olarak tespit edilen brakte, brakteol, terminal pedunkul, yan 

pedunkul, terminal ı�ın, yan ı�ın ve pedisellerin uzunluklarının da birbirleriyle 

kesi�tikleri görülmekte ve kesin ayırt edici özellikler olarak kullanılabilmeleri zor 

gözükmektedir. Ancak P. uechtritzii gövdesinin oluklu olma özelli�inden dolayı P. 

ferulacea’den ayırt edilebilir oldu�u sonucuna varılmı�tır. Bu özelli�in tam tespiti 

için Konya ili dı�ında yeti�en P. uechtritzii türünün toplanması gerekmektedir. P. 

meliocarpoides var. meliocarpoides’in gövdesinin kısa olmasından dolayı P. heyniae 

türünden kolayca ayırt edilebilece�i belirlenmi�tir (Çizelge 4.1.). 
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Çizelge 4.1. P. ferulacea, P. uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides türlerinin morfolojik özelliklerinin kar�ıla�tırılması. 

 
Özellik P. ferulacea P. uechtritzii P. heyniae P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides 

Gövde 100- 130 cm, silindrik, tüysüz. 110- 150 cm, silindrik, oluklu, 

tüysüz. 

50- 90 cm, silindrik, kıvrık- karı�ık 

tüylü. 

15- 30 cm, silindrik, kıvrık- karı�ık 

tüylü. 

Taban  

yaprakları 

55- 70 x 25- 35 cm, 5- 6 pinnat, 

tüysüz veya hafif papilloz, loblar 

�ertimsi- ipliksi, 10- 35 x 0,5- 1 

mm. 

60- 90 x 12- 38 cm, 5- 6 pinnat, 

tüysüz veya hafif papilloz, loblar 

�eritimsi- ipliksi, 10- 35 x 0,5- 1 

mm. 

35- 50 x 15- 30 cm, 4- 5 pinnat, 

grimsi kıvrık- karı�ık tüylü, loblar 

�eritsi, 0,5- 2,5 x 0,5- 1 mm. 

10- 16 x 4- 7 cm, 3- 4 pinnat, 

skabrit tüylü, loblar �eritsi, 0,5- 2,5 

x 0,5- 1 mm. 

Çiçek durumu - Brakte ve brakteol genellikle 

kalıcı, Brakte 6- 25 mm, brakteol 

2- 6 mm.  

- Terminal pedunkuller 5- 8 cm, 

yan pedunkuller 10- 15 cm, 

meyveli ı�ınlar 7- 15, terminal 

ı�ınlar 6- 9 cm, yan ı�ınlar 3- 5 

cm, pediseller  0,4- 1 cm. 

- Petaller tüysüz. 

- Brakte ve brakteol genellikle 

kalıcı, Brakte 7- 18 mm, brakteol 

2- 8 mm.  

- Terminal pedunkuller 5,5- 6,5 

cm, yan pedunkuller 8- 11 cm, 

meyveli ı�ınlar 12- 20, terminal 

ı�ınlar 3,5- 7 cm, yan ı�ınlar 2- 4 

cm, pediseller  0,3- 0,7 cm. 

- Petaller tüysüz. 

- Brakte ve brakteol genellikle 

kalıcı, Brakte 10- 22 mm, brakteol 

3- 6 mm.  

- Terminal pedunkuller 4- 8 cm, 

yan pedunkuller 9- 14 cm, meyveli 

ı�ınlar 6- 12, terminal ı�ınlar 4- 7 

cm, yan ı�ınlar 2- 4 cm, pediseller  

0,4- 0,8 cm. 

- Petaller hafif papilloz. 

- Brakte ve brakteol genellikle 

dü�ücü, Brakte 6- 1,8 mm, brakteol 

1- 2 mm.  

- Terminal pedunkuller 3,5- 6,5 

cm, yan pedunkuller 7- 11 cm, 

meyveli ı�ınlar 5- 9, terminal 

ı�ınlar 2- 4 cm, yan ı�ınlar 1- 2,5 

cm, pediseller  0,2- 0,3 cm. 

- Petaller tüysüz. 

Meyve Eliptik- globoz, 12- 18 x 6-12 

mm, kostalar düz veya hafif 

undulat, 0,5- 3 mm.  

Eliptik- globoz, 14- 23 x 8-13 mm, 

kostalar undulat, 1,5- 3 mm. 

Eliptik- globoz, 12- 20 x 6-11 mm, 

kostalar düz veya hafif undulat, 2- 

3 mm. 

Piriform, 11- 18 x 6-10 mm, 

kotsalar hafif undulat, 2- 4 mm. 
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P. heyniae türü Türkiye Florasındaki Prangos tür tayin anahtarında 

bulunmamaktadır. Ayrıca P. scabrifolia Post & Beauv, P. turcica A.Duran, M. 

Sa�iro�lu & H.Duman ve P. ilanae Pimenov, Akalın & Kljuykov türleri bu 

anahtarda bulunmadı�ı için tayin anahtarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu çalı�mada literatür kaynaklarından ve çalı�ılan türlerden elde edilen bulgular 

kullanılarak yeni tayin anahtarı hazırlanmı� ve tayin anahtarına P. heyniae, P. 

scabrifolia, P. turcica ve P. ilanae türleri de dahil edilmi�tir (Herrnstadt & Heyn,  

1972, Davis  ve ark., 1988, Duman, 2000, Duran ve ark., 2005, Pimenov ve ark., 

2005).  

 

1- Meyve kanatlı. 

     2- Yaprak loblarının uzunlu�u 2-5 mm, ± tüysüz veya ye�il- yo�un gri-kıvrık- 

tüylü. 

          3- Yapraklar ye�il tüysüz veya skabrit; petaller tüysüz. 

               4- Meyveli umbellaların ı�ınları 4-11(-12), meyve armut �eklinde mezokarp 

devamlı, içinde iletim demetleri düzenli da�ılmı�tır. 

            5- Yaprak kalıntılarda uzun lifsi iplikler yok, taban yapraklarının 

tabanı geni�lemi�, fakat lifsi kını bulunmaz, brakte ve brakteoller kısa 

ve sayısı az.                     scabrifolia  

5- Yaprak kalıntılarda uzun lifsi iplikler var, taban yapraklarının 

tabanı geni�lememi�, brakte ve brakteoller uzun ve sayısı az de�il.  

                                                                                                   meliocarpoides 

   4- Meyveli umbellaların ı�ınları 12-16, meyve geni� eliptik- ± globoz 

mezokarp 5 mantar dokusu ile bölünmü� ve her birinde iletim demetleri 

bulunmaktadır.                                                                     peucedonifolia 

          3- Yaprak grimsi-kıvrık-tüylü, petallerin dı� yüzü pubeskent veya hafif 

papilloz.  

    6- Gövde 60- 80 cm, yapraklar 4-5-pinnat, temel segmentler (5-) 6-7 çift, 

Kanatlar düz-hafif undulat.   

    7- Gövde c. 60 cm, petallerin dı� yüzü pubeskent                   corymbosa 

    7- Gövde c. 60- 80 cm, petallerin dı� yüzü hafif papilloz.            heyniae 
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     6- Gövde c. 30 cm, yapraklar 3- 4 pinnat, temel sigmentler 3- 4 çift, meyve 

15-17 x 10 mm. Kanatlar undulat.                            acaulis 

    2- Yaprak loblarının uzunlu�u (5-)7- 50 mm, tüysüz veya papillat-skabrit, 

genellikle ye�il. 

         8- Yaprak temel segmentleri 3- 4 çift, bitki 35 cm.               peucedonifolia 

         8- Yaprak temel segmentleri en az 5 çift, bitki 50-150 cm. 

              9- Brakteler geni�li�i 6- 10 mm                                                 platychlaena 

              9- Brakteler geni�li�i 3 mm veya daha az 

       10- Sepaller genellikle belirgin, meyve kanatları olgunla�mamı� 

meyvelerde bile çok sık undulat, ekzokarp involut, mezokarp 

dokusunun ayrılmı� bölgeleri vardır. 

      11- Kanatlar genellikle plikat, bazen undulat, kanatların 

tabanlarında de�i�ik boyutlarda ve yo�unluklarda uzantıları vardır.

                                            pabularia 

      11- Kanatlar genellikle undulat, plikat de�il, kanatların tabanları 

uzantısız veya çok az kısa uzantılı.                    uloptera 

       10- Sepaller genellikle belirsiz, meyve düz veya undulat kanatlı, 

mezokarp devamlı. 

       12- Meyve kanatları undulat, kenarı aralıklı, geriye kıvrık ve 

düzenli dentat.                      denticulata  

                12- Meyve kanatları düz veya hafif undulat veya belirsiz, kenar 

geriye kıvrık de�il, bazen a�ınmı�. 

 13- Yaprak lobları sert, uzunlu�u 50 mm’ye kadar, gövde 

oluklu, meyveli umbellaların ı�ınları 12-20. Meyve kanatları 

genellikle iyi geli�mi�.                                               uechtritzii   

 13- Yaprak lobları sert de�il, uzunlu�u 35 mm’ye kadar, 

meyveli umbellaların ı�ınları 7-15 (Bazı istisnalar daha fazla). 

Meyve kanatlı, bazen  ±belirsiz.                        ferulacea 

1- Meyve kanatsız. 

     14- Gövde 80-100 cm, brakteler 3- 4 cm, meyve 1,3-1,9 x 7-9 mm.              ilanae 

     14- gövde 80- 150 cm, brakteler 0,7- 1,5 cm , meyve 20- 30 x 10- 13 cm    turcica 
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4.2. Anatomik Çalı�ma 
 

Ara�tırmamıza konu olan Prangos ferulacea, P. uechtritzii, P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides ve P. heyniae türlerinin gövde, pedunkul, ı�ın, pedisel, yaprak ve 

meyvelerinin enine kesitlerinin �ematik ve anatomik �ekilleri çizilip deskripsiyonları 

yapılmı� ve orijinal foto�rafları çekilmi�tir (�ekil 3.45- 3.68.). 

 

Metcalfe (1965) Umbelliferae familyasının genel anatomik özellikleri verirken 

kullandı�ı cinsler arasında Prangos cinsi bulunmaktadır. Metcalfe’e (1965) göre 

Umbelliferae familyasının gövdesi genellikle dalgalı ve çıkıntılarda kollenkima veya 

nadiren sklerenkima bulunmaktadır. Gövdenin iletim doku demetleri halka �eklinde 

birle�mi� veya serbest ve aralarında öz kolları veya nadiren kabuk �eritleri 

bulunmaktadır (Metcalfe ve Chalk, 1965). Çalı�ılan 4 türün gövdelerinin anatomik 

bulguları Metcalfe’in verileri ile kar�ıla�tırıldı�ı zaman uyumlu oldu�unu görülmekte 

ve çıkıntılarda kollenkima ve iletim doku demetleri serbest ve aralarında öz kollarına 

rastlanmamı� sadece kalınla�mı� parenkima hücrelerinin bulundu�u görülmü�tür. 

Metcalfe (1965) bulgularından farklı olarak P. ferulacea gövdesi dalgalı de�ildir 

(�ekil 3.45, 3.51., 3.57, 3.63.). P. ferulacea, P. uechtritzii ve P. heyniae türlerinin 

gövdelerinde iletim doku demetleri da�ınık yerle�mi� ve monokotiledonaedeki iletim 

doku demetlerinin da�ılımına benzemektedir. Ayrıca bu türlerde endodermis ve 

perisikl tabakaları belli de�ildir. Ancak, P. meliocarpoides var. meliocarpoides 

gövdesinde farklı olarak endodermis ve perisikl tabakaları belirgindir. 4 türün 

gövdelerinde kambiyuma da rastlanmamı� ve bu durum da monokotildonlara benzer 

olarak görülmü�tür. P. meliocarpoides var. meliocarpoides türünün pedunkul, ı�ın ve 

pedisellerinin anatomisi genel olarak gövdenin anatomisine benzerlik 

göstermektedir. Fakat iletim doku demetleri üzerinde bulundu�u sıraların sayısı 

farklıdır. P. ferulacea, P. uechtritzii ve P. heyniae türlerinin ı�ın ve pediselleri ise 

gövdelerinden iletim doku demetleri üzerinde bulundu�u sırların sayıları farkı 

yanında endodermis ve perisikl tabakaları belirgin olmasından ve iletim doku 

demetlerinin arasında ve özde salgı kanalları bulunup bulunmadıkları yönünden 

farklılık göstermektedirler. Bu türlerin gövde ve pedunkulleri arasında sadece iletim 
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doku demetlerinin üzerinde bulundu�u sıraların sayısı farklıdır (�ekil 3.45- 3.48., 

3.51- 3.54., 3.57- 3.60., 3.63- 3.66.) 

  

Metcalfe’e (1965) göre salgı kanalları gövdenin kabuk, perisikl, öz ve bazen 

sekonder fleominde bulunmaktadır. Ayrıca petiol, yaprak ve kökte de görülmektedir 

(Meltcalfe ve Chalk, 1965). P. ferulacea, P. uechtritzii ve P. heyniae gövdelerinde 

hem kabukta hem özde salgı kanalları görülmektedir. Fakat P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides gövdesinde sadece kabukta salgı kanalları görülmektedir. Tüm 

türlerin yaprak ve meyvelerinde salgı kanalları vardır (�ekil 3.45- 3.68.).   (Metcalfe 

ve Chalk, 1965). �ncelenen 4 türün yaprak anatomik özellikleri Metcalfe’in verileri 

ile kar�ıla�tırıldıklarında genel olarak benzedi�i görülmektedir. P. meliocarpoides 

var. meliocarpoides yapra�ındaki tüyler tek hücreli iken P. heyniae’nindeki tüyler 1-

2 hücrelidir. P. ferulacea ve P. uechtritzii yapraklarında tüy yok sadece papil vardır. 

Billürler ise sadece P. meliocarpoides var. meliocarpoides dokularında inülin 

kristalleri görülmektedir.  

 

P.H.Davis’in “Flora of Turkey and The East Eagean Islands” isimli eserinde P. 

ferulacea,  P. uechtritzii ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides’in meyvelerinin 

mezokarpının mantar dokusundan olu�tu�u ve P. ferulacea ve P. uechtritzii 

meyvelerinde bu tabakanın 5 ayrı bölgeye ayrıldı�ı belirtilmi�tir (Herrnstadt ve 

Heyn, 1972). En son yayınlanan P. turcica ve P. ilanae meyvelerinin mezokarpının 

aerenkima dokusundan olu�tu�u ve 5 ayrı bölgeye ayrıldı�ı belirtilmi�tir (Duran ve 

ark., 2005, Pimenov ve ark., 2005). 

 

Mantar dokusu, çok yıllık bitkilerde, sekonder büyüme sırasında gövde ve 

köklerde periderm tabakasında fellogen faaliyeti sonucunda dı�a do�ru meydana 

gelen dokudur. Mantar hücreleri ince uzun bazen prizmatiktir. Hücreler olgunlukta 

cansız, sık dizilmi� ve aralarında hücreler arası bo�luklar yok ve ı�ınsal sıralar 

olu�tururlar. Çeperlerinde süberin ve kutin depo ederler (Yentür, 1995). Mantar 

dokusunun do�al renginin koyu olması nedeniyle Sartur reaktifi ile esmer kırmızı 

renkte görülmektedir (Tanker, 2002). Aerenkima, havalandırma parenkiması denilen 

bu tip parenkima genellikle yaprak mezofilinin sünger parekimasında bulunmakta ve 
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gaz alı�veri�i sa�lamaktadır. Aerenkimada hücreler arası bo�luklar dokunun yarısını 

olu�turur ve hücreler lob veya kollar geli�tirir ve yıldız �eklinde olurlar (Mauseth, 

1988, Yentür, 1995). Bu bilgiler göz önünde alındı�ında 4 türün meyve 

mezokarpında bulunan dokunun mantar veya aerenkima olmadı�ı görülmektedir. 

Fructus Feoniculi’nin mezokarpı retikulat parenkima (a�sı kalınla�mı� parenkima) 

dokusundan olu�tu�u belirtilmi�tir (Jackson ve Snowdon, 1968, Tanker, 2002). Bu 

dokunun 4 türün meyvelerinin mezokarplarında görülen dokulara benzedi�i tespit 

edilmi� ve bu dokular mantar veya aerenkima olmadı�ı a�sı kalınla�mı� parenkima 

hücrelerinden olu�an mezokarp parenkiması olarak tanımlanmı�tır (�ekil 3.50b., 

3.56b., 3.62b., 3.68b.).   

 

Çalı�ılan her türde gövde, pedunkul, ı�ın, pedisel, yaprak ve meyve için elde 

edilen anatomik bulgular di�er türlerle kar�ıla�tırılmı�tır (Çizelge 4.2.). P. 

meliocarpoides var. meliocarpoides ve P. heyniae türlerinin gövdesi tüylü olması, 

yapraklarının kö�e parankiması ve orta damarlarında sklerenkima olmamasından 

dolayı P. ferulacea ve P. uechtritzii’dan kolayca ayırt edilebilir. P. ferulacea ve P. 

uechtritzii arasındaki farklar o kadar belirgin de�il fakat P. uechtritzii gövdesinin 

dalgalı, yaprak stomalarının sayısı alt epidermada fazla olmasından ve meyve 

kostalarında salgı kanalı rastlanmamasından dolayı P. ferulacea’dan ayırt edilir 

(Çizelge 4.2.) 

 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides’in gövdesinin iletim demetleri 2- 3 

sıra üzerinde da�ılmaları, pedunkul ve gövdede endodermis ve perisikl bulunması, 

salgı kanalları sadece kabukta olmaları, yaprak orta damarı boyunca tüylü olması ve 

palizat orta damarda kesik olmamasından dolayı P. heyniae türünden kolayca ayırt 

edilebilir (Çizelge 4.2.). 

 

 Ayrıca P. meliocarpoides var. meliocarpoides’in meyvesinin mezokarp bölgesi 

di�er 3 türden tamamen farklı ve iletim doku demetleri altında a�sı kalınla�mı� 

parenkima içeren 5 bölgeye ayrılmamı�tır (Çizelge 4.2.). 
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Çizelge 4.2 P. ferulacea, P. uechtritzii, P. meliocarpoides var. meliocarpoides ve P. heyniae türlerinin anatomik özelliklerinin kar�ıla�tırılması. 

 
Organ P. ferulacea P. uechtritzii P. heyniae P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides 

Gövde Silindrik, tüysüz, iletim doku 

demetleri 3- 4 sıra üzerinde, 

endodermis ve perisikl belirgin 

de�il, salgı kanalları kabuk, iletim 

doku demetleri arasında ve özde 

vardır. 

Silindrik, dalgalı, tüysüz, iletim 

doku demetleri 3- 4 sıra üzerinde, 

endodermis ve perisikl belirgin 

de�il, salgı kanalları kabuk, iletim 

doku demetleri arasında ve özde 

vardır. 

Silindrik, tüylü, iletim doku 

demetleri 3- 4 sıra üzerindede, 

endodermis ve perisikl belirgin 

de�il,   salgı kanalları kabuk, 

iletim doku demetleri arasında ve 

özde vardır. 

Silindrik, hafif dalgalı tüylü, iletim 

doku demetleri 2- 3 sıra üzerinde, 

endodermis ve perisikl belirgin,  

salgı kanalları sadece kabukta 

vardır. 

Pedunkul Silindrik, hafif dalgalı, tüysüz, 

iletim doku demetleri 2- 3 sıra 

üzerinde, endodermis ve perisikl 

belirgin de�il,  salgı kanalları 

kabuk, iletim doku demetleri 

arasında ve özde vardır. 

Silindrik, hafif dalgalı, tüysüz, 

iletim doku demetleri 2- 3 sıra 

üzerinde, endodermis ve perisikl 

belirgin de�il,  salgı kanalları 

kabuk, iletim doku demetleri 

arasında ve özde vardır. 

Silindrik, tüylü, iletim doku 

demetleri 2- 3 sıra üzerinde, 

endodermis ve perisikl belirgin 

de�il, salgı kanalları kabuk, iletim 

doku demetleri arasında ve özde 

vardır. 

Silindrik, dalgalı, az tüylü, iletim 

doku demetleri 2- 3 sıra üzerinde, 

endodermis ve perisikl belirgin, 

salgı kanalları sadece kabukta 

vardır 

I�ın Silindrik, dalgalı, tüysüz, salgı 

kanalları sadece kabukta vardır. 

Silindrik, hafif dalgalı, tüysüz, salgı 

kanalları sadece kabukta vardır. 

Silindrik, hafif dalgalı, tüysüz,  

salgı kanalları kabuk ve özde 

vardır. 

Silindrik, dalgalı, çok az tüylü, 

salgı kanalları sadece kabukta 

vardır. 

Pedisel Silindrik, dalgalı, papilleri vardır.  Silindrik, hafif dalgalı, tüysüzdür   Oval, dalgalı, tüysüzdür. Oval, dalgalı, tüysüzdür 
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Çizelge 4.2 P. ferulacea, P. uechtritzii, P. meliocarpoides var. meliocarpoides ve P. heyniae türlerinin anatomik özelliklerinin kar�ıla�tırılması (devam) 

 
Organ P. ferulacea P. uechtritzii P. heyniae P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides 

Yaprak Tüysüz bazen kö�elerde kısa 

papilleri vardır, alt ve üst epiderma 

stoma sayısı hemen hemen aynı, 

palizat 2-3 sıralı ve orta damarda 

kesik, orta damarın altında ve 

üstünde kollenkima, üstünde 

sklerenkima var, kö�elerde 

kollenkima bulunmaktadır.   

Tüysüz bazen kö�elerde  papilleri 

vardır, alt  epiderma stoma sayısı 

daha fazla, palizat 2-3 sıralı ve orta 

damarda kesik, orta damarın altında 

ve üstünde kollenkima, üstünde 

sklerenkima var, kö�elerde 

kollenkima bulunmaktadır.   

kö�elerde tüylü, alt  epiderma 

stoma sayısı daha fazla, palizat 1-

2 sıralı ve orta damarın altında  

kesik, orta damarın altında  

kollenkima var, üstünde 

sklerenkima yok, kö�elerde 

kollenkima bulunmamaktadır.   

Orta damar altı büyünca tüylü, alt  

epiderma stoma sayısı daha fazla, 

palizat 1-2 sıralı ve orta damarda  

kesik de�il, orta damarın altında 

ve üstünde kollenkima, üstünde 

sklerenkima yok, kö�elerde 

kollenkima bulunmamaktadır.   

Meyve Kostalarda bazen salgı kanalı 

görülmekte, valekulumlarda 

ekzokarp altında 2- 3 sıralı a�sı 

kalınla�mı� hücrelerden sonra 

parenkima tabakası var, mezokarp,  

üstünde hilal �eklinde iletim doku 

demetleri olan a�sı kalınla�mı� 

parenkima içeren 5 ayrı bölgelere 

ayrılmı�,   

 Valekulumlarda ekzokarp altında 

2- 3 sıralı a�sı kalınla�mı� 

hücrelerden sonra parenkima 

tabakası var, mezokarp  üstünde  

hilal �eklinde iletim doku demetleri 

olan a�sı kalınla�mı� parenkima 

içeren 5 ayrı bölgelere ayrılmı�,   

Kostalarda bazen salgı kanalı 

görülmekte, valekulumlarda 

ekzokarp altında 1- 2 sıralı a�sı 

kalınla�mı� hücrelerden sonra 

parenkima tabakası var, mezokarp  

üstünde hilal �eklinde iletim doku 

demetleri olan a�sı kalınla�mı� 

parenkima içeren 5 ayrı bölgelere 

ayrılmı�,   

Kostalarda bazen salgı kanalı 

görülmekte, mezokarp a�sı 

kalınla�mı� parenkimadan 

olu�makta ve 5 ayrı bölgelere 

ayrılmamı�,  iletim doku  

demetleri devamlı bir halka 

olu�turmu�lar, onların üstündeki 

mezokarpta salgı kanalları ve 

parenkima bölgeleri da�ılmı� 



  

4.3. Kimyasal Çalı�malar 

 

Prangos ferulacea, P. uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides türlerinin kök, herba ve meyvelerinin içerdikleri etken madde 

grupları te�his edilmi�tir. Ayrıca türlerden elde edilen ekstre ve fraksiyonların �TK 

ve YBSK ile analizleri yapılmı� ve ana kumarin bile�iklerinin miktarları tayin 

edilmi�tir. Türlerin de�i�ik organlarından elde edilen uçucu ya�ların verimi tespit 

edilip GC ve GC/MS ile analizleri yapılmı�tır.  

 

 

4.3.1. Kimyasal Te�his Reaksiyonları 

 

Çalı�ılan 4 tür üzerinde alkaloit, kardiyoaktif heterozit, saponozit, flavonozit, 

antosiyanozit, siyanogenetik heterozit, tanen, antrasenozit, kumarin ve uçucu ya�  

için te�his reaksiyonları kullanılarak de�i�ik organlarda bu maddelerin bulunup 

bulunmadı�ı incelenmi�tir. 

 

Çalı�ılan 4 türün kök, herba ve meyvelerinde kumarin ve uçucu ya�a 

rastlanmı�tır. 4 türün herba ve meyvelerinde flavonozitlere, tayin edilmi�tir. 

antosiyanozitlere ise sadece herbalarda ve P. ferulacea ve P. heyniae meyvelerinde 

rastlanmı�tır. Bunun dı�ında türlerin, uygulanan tanıma reaksiyonlarının sonuçlarına 

göre alkaloit, kardiyoaktif heterozit, saponozit,  siyanogenetik heterozit, tanen ve 

antrasenozit içermedikleri anla�ılmı�tır (Çizelge 3.1.). Prangos türlerinin üzerinde 

yapılan kimyasal ara�tırmalar sonucunda kumarin, alkaloit, flavonoit ve terpen 

yapısında bile�ikler izole edilmi�tir (Sajjadi ve Mehregan, 2003). Bulgularımız, 

literatür ile kar�ıla�tırıldıklarında sadece alkaloit yönünden farklı oldukları 

görülmektedir. Fakat 1957 yılında yapılmı� olan bir çalı�mada P. pabularia ’dan elde 

edilen prangozin’in önce alkaloit oldu�u belirlenmi� ancak daha sonra bu bile�i�in 

furanokumarin türevi bir madde oldu�u gösterilmi�tir (Yunusov ve ark., 1957, 

Akramov ve ark., 1967, Mukhamedova ve ark., 1967b, Mukhamedova ve 

ark.,1967c). Böylece çalı�mamızda 4 türde de alkaloit tespit edilmemi� olması 

desteklenmi�tir. 



  

4.3.2 �nce Tabaka Kromatografisi (�TK)  

  

�TK’de kalitatif çalı�maya ba�lamadan önce ayırımın en iyi sa�landı�ı solvan 

sisteminin tespit etmek için materyal ve metotta belirtilen 25 solvan sistemi 

denenmi�tir. Bu sistemlerden hegzan : etilasetat (65 : 35), hegzan : etilasetat (55 : 

45), hegzan : etilasetat : su (65 : 35 : 2) ve hegzan : etilasetat : butanol : su (65 : 35 : 

1 : 1) sistemleri iyi ayırım vermi�tir. Bunların içinde ise en iyi ayırım veren sistem 

hegzan : etilasetat : butanol : su (65 : 35 : 1 : 1) olarak tespit edilmi�tir.  

 

Bu solvan sistemleri kullanılarak ekstrelerde ve fraksiyonlarda bulunan 

kumarinler hakkında bilgi almak için �TK çalı�maları yapılmı�tır. Elde edilen ekstre 

ve fraksiyonların skopoletin, felamedin, prant�imgin, imperatorin, ostol ve 

izoimperatorin yapısında bulunup bulunmadı�ı incelenmi�tir (�ekil 3.69.- 3.80.).  

Standartların Rf de�erleri, UV ve %10 H2SO4 ile olu�an renkler ekstre ve 

fraksiyonların verdi�i lekelerin Rf de�erleri, UV ve %10 H2SO4 ile verdi�i renkler ile 

kar�ıla�tırılmı�tır. Sonuçlara göre skopoletin ve izoimperatorin 4 türün kök, herba ve 

meyvelerinde tespit edilmi�tir. �mperatorin P. heyniae’nin kök ve herbası hariç di�er 

türlerin hepsinde tespit edilmi�tir. Ostol, P. heyniae ve P. meliocarpiodes var. 

meliocarpoides kök, herba ve meyvelerinde ve P. uechtritzii herbasında bulundu�u 

saptanmı�tır. Prant�imgin ise P. ferulacea ve P. uechtritzii tüm kısımlarında ve P. 

heyniae ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides meyvelerinde tespit edilmi�tir. 

Felamedin’e ise hiçbir türde rastlanmamı�tır (Çizelge 3.4.).  

 

Bazı türlerde bu standartların yanında kumarin olabilecek bazı lekeler 

görülmektedir. Standartların eksikli�i nedeni ile bu maddeler tespit edilememi�tir. 

  

P. ferulacea ve P. uechtritzii türlerinde bulunan kumarinlar genellikle benzerlik 

göstermektedir. Farklı olarak P.uechtritzii herbasında ostol’a rastlanmı�tır. P. 

heyniea ve P.meliocarpodes var. meliocarpoides türlerinde benzer kumarinler tespit 

edilmi�tir. Ancak P. heyniae kök ve meyvesinde imperatorin tespit edilmemi�tir. P. 

ferulacea ve P. uechtritzii’nin çalı�ılan organlarında prant�imgin tayin edilirken, P. 



  

heyniae ve P. meliocarpodes var. meliocarpoides türlerinde bunun yerine ostol’e 

rastlanmı�tır. Bu iki bile�i�in bitkide biyosentez sırasında çok yakın yolaklardan 

sentezlenmesinden kaynaklanabilece�i dü�ünülmektedir (Çizelge 3.4.).    

 

Literatür çalı�malarına  göre bu 4 türün içinde sadece P. ferulacea içerdi�i 

kumarin bile�ikleri ara�tırılmı� ve içinde 28 kumarin türevi tespit edilmi�tir. Bizim 

çalı�mamızda tespit edilen kumarinler daha önce P. ferulacea’da tespit edilmi�tir 

(Çizelge  1.2., 3.4.). Ayrıca felamedin ise daha önce hiçbir prangos türünde tespit 

edilmemi� ve bizim bulgularımıza göre çalı�ılan türlerde tespit edilmemi�tir (Çizelge 

1.2., 3.4.). Bu literatür sonuçları ise bizim sonuçlarımızı desteklenmektedir.  

 

4.3.3. Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi (YBSK)  

 

Kalitatif YBSK çalı�malarında, 4 türün kök, herba ve meyvelerinin metanol 

ekstrelerinde bulunan ana maddelerin tayini, skopoletin, imperatorin, izoimperatorin, 

ostol, prant�imgin, felamedin ile kar�ıla�tırılarak gerçekle�tirilmi�tir. Bu standartlar 

öncelikle karı�tırılarak karı�ımın kromatogramı alınıp standartların birbirinden 

ayrıldıkları görülmü�tür (�ekil 3.81.). Daha sonra standartlar tek tek verilerek çıkı� 

dakikaları tespit edilmi�tir (�ekil 3.82.- 3.87.). Çalı�ılan 4 türden elde edilen metanol 

ekstrelerinin daha sonra kromatogramları alınarak standartlarla kar�ıla�tırılmı�tır. 

Ters faz YBSK’de 4 türde tespit edilen kumarin standartları �TK’de tespit edilen 

standartlar ile benzerlik göstermektedir (�ekil 3.88- 3.99.). Fakat prant�imgin ile 

felamedin’in pikleri aynı yerde çıktıkları için bu iki maddenin birbirinden ayırımı 

sa�lanamamı� ve bu yöntemle felamedin’in bitkilerde bulunup bulunmadı�ı tam 

olarak anla�ılmamı�tır (�ekil 3.85, 3.86.). Felamedin’in bitkilerde bulunmadı�ını 

desteklemek amacıyla normal faz YBSK çalı�ması yapılarak prant�imgin ve 

felamedin pikleri birbirinden tamamen ayırt edilebilece�ini kanıtlanmı�tır ve hiçbir 

bitkide felamedin tespit edilmemi�tir. Buna göre ters faz YBSK’de prant�imgin ve 

felamedin karı�ımına ait oldu�u dü�ünülen piklerin sadece prant�mgin’e ait oldu�u 

sonucuna varılmı�tır (�ekil 3.81.- 3.120.).  

 



  

Ters faz YBSK’de eksternal standart yöntemine göre ana kumarin bile�i�i 

olarak görülen ostol, imperatorin ve prant�imgin’in miktar tayinleri yapılmı�tır. 

�zoimperatorin ve skopoletin tüm türlerin kısımlarında bulunmasına ra�men elimizde 

bulunan izomperatorin standardı kirli oldu�u için ve skopoletin standardının miktarı 

çok az oldu�u için miktar tayinleri yapılamamı�tır. Sonuçlara göre ostol P. heyniae 

ve P. meliocarpodes var. meliocarpoides köklerinde yüksek miktarda bulunurken P. 

ferulacea ve P. uechtritzii türlerinde sadece P. uechtritzii herbasında ostol dü�ük 

miktarda tespit edilmi�tir. P. heyniae ve P. meliocarpodes var. meliocarpoides herba 

ve meyvelerinde tayin edilen ostol köke göre daha dü�ük çıkmı�tır. Prant�imgin ise 

ostol’un tersine P. ferulacea ve P. uechtritzii tüm kısımlarında ve P. heyniae ve P. 

meliocarpoides var. meliocarpoides meyvelerinde tespit edilmi�tir. Prant�imgin 

köklerde en yüksek miktarda tespit edilmi�tir. Meyve ve köklerde ise prant�imgin 

miktarları dü�ük olarak belirlenmi�tir. �mperatorin ise P. heyniae kök ve herbası 

hariç çalı�ılan türlerin bütün organlarında tespit edilmi�tir. Fakat imperatorin miktarı 

ostol ve prant�imgin’e göre dü�ük bulunmu�tur.  �mperatorin yönünden genel olarak 

meyveler, herba ve köklere göre daha zengindir. Bunların arasında en yüksek miktar 

içeren kısım P. meliocarpoides var. meliocarpoides meyvesi olarak tespit edilmi�tir 

(Çizelge 4.9.).      

 

 

4.3.4. Uçucu Ya�ların Analizleri 

 

Bu çalı�mada çalı�ılan 4 türün kök, herba ve meyvelerinden elde edilen ya�ların 

verimleri tespit edilip GC ve GC-MS yöntemleri ile analiz edilmi�tir. Ya�ların 

içerdikleri kimyasal bile�ikler, retansiyon indisleri ve ya�lardaki yüzdeleri tespit 

edilmi� ve retansiyon indislerine göre sıralanmı�tır (Çizelge 3.9.- 3.13.). 

 

Genel olarak herbaların verimi meyve ve köklere göre dü�üktür. En iyi verim 

meyvelerde görülmesine ra�men, P. meliocarpoides var. meliocarpoides meyvesinin 

verimi di�er meyvelere göre dü�ük bulunmu�tur. Bunun nedeni bu türün 

meyvelerinin anatomik yapısında salgı kanalları sayısının az ve dar olmasından 



  

kaynaklanmaktadır. P. ferulacea, P. uechtritzii ve P. heyniae kökleri ise meyvelerine 

göre orta derecede verim vermi�lerdir (Çizelge 3.9., �ekil 3.68.). 

   

P. ferulacea herbasının uçucu ya�ının %88,6’sını olu�turan 53, meyve uçucu 

ya�ının %89,04’ünü olu�turan 48 ve kök uçucu ya�ının % 70,86’sını olu�turan 45 

bile�ik tayin edilmi�tir. Kök uçucu ya�ının %20,22’sini ve % 4,03’ünü olu�turan ve  

retansiyon indisleri sıra ile 1411 ve 1541 olan iki bile�ik tayin edilmemi�tir. P. 

ferulacea uçucu ya�larında bulunan ana bile�ikler, herbada 7-epi-1,2-

dihidrosiskisineol (% 13,88), �- karyofillen (% 12,42), oleik asit (% 11,48) ve 

karyofillen oksit (% 11,36), meyvede 7-epi-1,2-dihidrosiskisineol (% 21,05), 

germakren B (% 12,45) ve �- fellandren (% 11,34) ve kökte �- fellandren (% 18,83) 

ve 	- fellandren (% 7.98) olarak belirlenmi�tir. Di�er karakteristik bile�ikler ise, 

herbada trans-�- osimen (% 6,53), �- fellandren (% 3,93), �- kadinen (% 3,41) ve p- 

simen (% 3,31), meyvede 	- pinen (% 4,67), �- kadinen (% 3,68) ve 	- fellandren (% 

3.33) ve kökte p- simen (% 5,65) ve m- metil stiren (% 5,32) olarak tespit edilmi�tir 

(Çizelge 3.10.). 

 

P. uechtritzii herbasının uçucu ya�ının % 82,27’sini olu�turan 49, meyve uçucu 

ya�ının % 95,68’ini olu�turan 50 ve kök uçucu ya�ının % 46,97’sini olu�turan 49 

bile�ik tayin edilmi�tir. Kök uçucu ya�ının % 18,08’ini, % 11,90’ını ve  % 4,02’sini 

olu�turan ve retansiyon indisleri sıra ile 1410, 1471 ve 1540 olan üç bile�ik te�his 

edilememi�tir. P. uechtritzii uçucu ya�larında bulunan ana bile�ikler, herbada 7-epi-

1,2-dihidrosiskisineol (% 30,65) ve karyofillen oksit (% 9,83), meyvede 7-epi-1,2-

dihidrosiskisineol (% 18,26) ve cis-�-osimen (% 10,53) ve kökte �- fellandren 

(%11,90) ve p- simen (% 7,66) olmaktadır. Di�er karakteristik bile�ikler ise, herbada 

�- karyofillen (% 5,50), trans-�- osimen (% 3,79), palmitik asit (% 3,17), meyvede 	- 

fellandren (% 5,92), 	- bisabolol (% 4,14), sabinen (% 3,31) ve trans-�- osimen 

(%3,03) ve kökte  	- fellandren (% 2,75) ve 	- bisabolol (% 2,11) olarak 

belirlenmi�tir (Çizelge 3.11.). 

 

P. heyniae herbasının uçucu ya�ının % 67,30’unu olu�turan 56, meyve uçucu 

ya�ının % 85,05’ini olu�turan 59 ve kök uçucu ya�ının % 96,34’ünü olu�turan 52 



  

bile�ik tayin edilmi�tir. Herba ve meyve uçucu ya�larının sırasıyla % 21,36,  

%6,86’sını ve  % 6,44, % 3,53’ünü olu�turan ve retansiyon indisleri sıra ile 1732 ve 

2364 olan iki bile�ik tayin edilememi�tir. P. heyniae uçucu ya�larında bulunan ana 

bile�ikler, herbada elemol (% 18,04) ve germakren D (% 11,66), meyvede germakren 

D (% 38,09) ve kökte 	- pinen (% 41,22), �-3- karen (% 15,30) ve limonen (%14,92) 

olarak tespit edilmi�tir. Di�er karakteristik bile�ikler ise, herbada �- bisabolen (% 

4,01), karyofillen oksit (% 3,91), ostol (% ,47) ve �- karyofillen (% 2,95), meyvede 

	-elemol (% 5,01), �- bisabolen (% 4,09) ve �- karyofillen (% 2,99) ve kökte �- 

pinen   (% 7,06) ve kamfen (% 3,25) ‘dir (Çizelge 3.12.). 

 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides herbasının uçucu ya�ının % 90,41’ini 

olu�turan 66, meyve uçucu ya�ının % 97,81’ini olu�turan 56 ve kök uçucu ya�ının 

%98,32’sini olu�turan 60 bile�ik tayin edilmi�tir. Kök uçucu ya�ının % 3,35’ini 

olu�turan ve retansiyon indisi 1767 olan bile�ik tayin edilmemi�tir. P. heyniea uçucu 

ya�larında bulunan ana bile�ikler, herba ve meyvede limonen (% 20,34, % 28,35), 

sabinen (% 10,68, % 21,4) ve  	- pinen (% 8,37, % 18,82) ve kökte,  �- pinen   (% 

38,65),  	- pinen (% 22,56) ve �- elemen (% 12,81)’dir. Di�er karakteristik bile�ikler 

olarak, herbada ostol (% 4,85), bornil asetat (% 4,32), trans-�- osimen (% 4,13), 

germakren-D-4-ol (% 3,49), �- kadinen (% 3,47) ve p- simen (% 3,40), meyvede �- 

mirsen (% 2,51) ve �- pinen   (% 2,34) ve kökte (% 7,06) ve p- simen (% 2,15) tespit 

edilmi�tir (Çizelge 3.13.). 

 

Türkiye’de yeti�en Prangos türlerden P. ferulacea meyvesinden elde edilen 

uçucu ya�ının ana bile�ikleri γ- terpinen ve α- pinen olarak tayin edilmi�tir (Baser ve 

ark., 1996). Bu çalı�mada P. ferulacea’nın kök, herba ve meyvelerinden elde edilen 

uçucu ya�ların ana bile�ikleri olarak γ- terpinen ve α- pinen bulunmamı�tır (Çizelge 

3.10.). Konya’dan toplanan P. heyniae meyveleri uçucu ya�larında ana bile�ikler β- 

bisabolenal, β- bisabolenol,  β- bisabolen  germakren D ve germakren B olarak 

belirlenmi�tir (Baser ve ark., 2000b). Bunların arasında sadece germakren D, P. 

heyniae herba ve meyvesinden elde edilen uçucu ya�larının ana maddesi oldu�u 

ortaya çıkmı�tır (Çizelge 3.12).   

 



  

Konya’dan toplanan P. uechtritzii’nin meyvelerinden elde edilen uçucu ya�ın  

ana maddesi olarak 7-epi-1,2-dehidroseskisineol bulunmu�tur (Baser ve ark., 2000a). 

Di�er bir çalı�mada P. uechtritzii meyve uçucu ya�ının  ana bile�ikleri olarak p-

simen, γ- terpinen, β- fellandren, α- fellandren ve trans- β- osimen tespit edilmi�tir 

(Özcan ve ark., 2000). Malatya’dan toplanan P. uechtritzii ve Hakkari’dan toplanan 

P. platychlaena meyvelerinin uçucu ya�larının analizi Uzel ve arkada�ları tarafından 

yapılmı�tır. P. uechtritzii ya�ının ana bile�ikleri ise α- pinen, nonen, β- fellandren, 

�-3-karen ve p- simen olarak tespit edilmi�tir P. platychlaena ya�ının ana bile�ikleri 

ise α- pinen, β- fellandren, �-3-karen ve p- simen olarak tespit edilmi�tir (Uzel ve 

ark., 2006). Bu ana bile�iklerden 7-epi-1,2-dehidroseskisineol çalı�mamızda P. 

uechtritzii’nin herba ve meyvelerinin uçucu ya�larının ana bile�ikleri arasında yer 

almaktadır. p- simen ve β- fellandren ise P. uechtritzii’nin kökünden elde edilen 

uçucu ya�ın ana bile�ikleri olarak tespit edilmi�tir (Çizelge 3.11.).   

 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides uçucu ya�ları üzerinde hiçbir çalı�maya 

rastlanmamı�tır. Fakat P. meliocarpoides var. meliocarpoides kök, herba ve 

meyvelerinin uçucu ya�larının ana bile�ikleri arasında sadece α- pinen daha önce 

Prangos türleri uçucu ya�larının üzerinde yapılan çalı�malarda ana bile�ik olarak 

tayin edilmi�tir (Çizelge 3.13.). 

 

Genel olarak bu çalı�manın sonuçları literatür bulguları ile uçucu ya�larının ana 

bile�ikleri yönünden kar�ıla�tırıldı�ı zaman Prangos türlerinin uçucu ya�larının ana 

bile�iklerinin farklılık gösterdikleri görülmektedir (Baser ve ark., 1996, Özcan ve 

ark., 2000, Baser ve ark., 2000a, Baser ve ark., 2000b, Uzel ve ark., 2006). Ancak 

çalı�mamızın sonuçlarına göre P. ferulacea ve P. uechtritzii ya�larının bile�imleri 

genel olarak benzerlik göstermektedir (Çizelge 3.10, 3.11.).  

 

 

 

 

 

 



  

4.4. Biyolojik Aktivite Çalı�maları 

 

Biyolojik aktivite çalı�maları, antimikrobiyal aktivitenin ölçülmesi ve türlerin erektil 

doku uyarılma ve antioksidan etkiye sahip olup olmadı�ını ara�tırılması olmak üzere 

üç �ekilde gerçekle�tirilmi�tir.  

 

 

4.4.1. Antioksidan Aktivite 

 

Dört türün herba, meyve ve kökünün metanol ve su ekstrelerinin antioksidan 

aktiviteleri DPPH ve Tiyobarbitürik asit testleri ile tayin edilmi�tir. 

 

DPPH testinde metanol ekstrelerinden P. uechtritzii, P. heyniae ve P. ferulacea 

meyvelerinde mor zemin üzerinde belirgin parlak sarı alanların olu�tu�u 

gözlenmi�tir. P. meliocarpoides var. meliocarpoides meyvesinde sarı alan olu�umu 

çok zayıf olarak gözlenmi�tir. P. ferulacea ve P. uechtritzii’nin kök ve herbalarında 

da meyvelere göre daha soluk sarı alanların olu�tu�u görülmü�tür. Di�er ekstrelerde 

sarı alan olu�umu çok zayıftır (�ekil 3.136.). Sulu ekstrelerde ise bütün ekstreler mor 

zemin üzerinde belirgin ancak zayıf sarı lekeler olu�mu�tır (�ekil 3.137.). Bu 

sonuçlara göre metanol ekstrelerinin sulu ekstrelere göre daha aktif oldu�u 

gözlenmi�tir.  

 

Lipit peroksidasyon yönteminde çalı�ılan bütün ekstreler içinde en anlamlı 

sonuçlar meyvelerin metanol ekstrelerinde elde edilmi�tir. Meyveler içinde en 

yüksek aktiviteyi P. heyniae’nin metanol ekstresi göstermi�tir. Meyvelerin sulu 

ekstrelerinde P. uechtritzii’nin hafif aktiviteye sahip oldu�u söylenebilir. Köklerden 

hazırlanan metanol (P. heyniae’nin metanol ekstresi hariç) ve sulu ekstreler herhangi 

bir aktivite göstermemi�tir. Bu sonuçlar DPPH ile elde edilen sonuçlarla da 

uyumludur (Çizelge 3.14.).  

 

 Herbalardan hazırlanan metanol ekstreleri içinde P. uechtritzii ve P. 

ferulacea’nın, sulu ekstrelerden de P. ferulacea ile P. melipcarpoides var 



  

meliocarpoides’in çok zayıf antioksidan aktiviteye sahip oldu�u gözlenmi�tir. Elde 

edilen bu sonuçlar, daha önce P. ferulacea’nın herbalarının metanol ekstrtesi ile 

yapılan çalı�malarla da uyumludur. Daha önce yapılan çalı�malardan elde edilen 

sonuçlara göre, P. ferulacea’nın metanol ekstresinin antioksidan aktiviteye sahip 

oldu�u belirtilmi�tir (Mavi ve ark., 2004, Çoruh ve ark., 2007). Mavi ve 

arkada�larının (2004) daha önce yaptıkları çalı�mada (+) kontrol kullanılmamı� ve 

incelenen bitki ekstreleri kendi aralarında de�erlendirilmi�tir (Mavi ve ark., 2004). 

Çoruh ve arkada�larının (2007) yaptı�ı tarama çalı�masında ise pozitif kontrol olarak 

kullanılan 	-tokoferol’e göre aktif oldu�u belirtilmi�tir (Çoruh ve ark., 2007). Bizim 

çalı�mamızda (+) kontrol olarak kullanılan propil gallat’ın antioksidan aktivitesine 

göre elde edilen sonuçlar de�erlendirildi�inde, P. heyniae, P. ferulacea ve P. 

uechtritzii meyvelerinin metanol ekstrelerinin orta, P. ferulacea herbasının metanol 

ve sulu ekstresi, P. meliocarpoides var. meliocarpoides herbasının sulu, P. uechtritzii 

meyvesinin sulu, P. meliocarpoides var. meliocarpoides meyvesinin metanol, P. 

heyniae kök metanol ekstrelerinin zayıf aktiviteye sahip oldu�unu, di�er ekstrelerin 

ise bu yönteme göre herhangi bir aktivitesinin olmadı�ını söyleyebiliriz  

 

 

4.4.2. Antimikrobiyal Aktivite 

 

Yapılan antimikrobiyal aktivite de�erlendirme deneyinde Prangos ferulacea, P. 

uechtritzii, P. meliocarpoides var. meliocarpoides ve P. heyniae’nin çalı�ılan kök, 

herba ve meyvelerinin ekstre ve metanol fraksiyonları içinde bütün türlerin n-butanol 

fraksiyonları ve P. uechtritzii meyvesinin metanol ekstresi hariç bütün metanollü 

ekstreler antibakteriyal aktivite göstermi�tir. Etilasetat fraksiyonlarından sadece P. 

uechtritzii herba, P. meliocarpoides var. meliocarpoides meyve ve P. heyniae meyve 

fraksiyonları ve hegzan fraksiyonlarından sadece P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides ve P. heyniae herba fraksiyonları antibakteriyal aktivite göstermi�tir. 

Sulu ekstrelerde ve sulu bakiyelerde hiç antibakteriyal aktivite gözlenmemi�tir 

(Çizelge 3.15.). 

 



  

Deneyde kullanılan bakterilerin içinde, ekstre ve fraksiyonlardan en az etkilenen 

bakteri Bacillus subtilis bulunmu�tur. P. ferulacea ve P. uechtritzi’nin herba, kök ve 

meyvelerinden elde edilen ekstre ve fraksiyonlardan hiç etkilenmezken di�er iki 

türün bazı metanol ekstrelerinden ve hegzan ve etilasetat fraksiyonlarından 

etkilenmi�tir. Fakat bu etkiler sefazolin’in etkisi ile kar�ıla�tırıldı�ı zaman zayıf bir 

etki oldu�u gözlemlenmi�tir (Çizelge 3.15.).  

 

Bütün türler Staphlococcus aureus bakterisine kar�ı aktivite göstermi�tir. Fakat 

siprofloksasin’in aktivitesine göre bu aktivitelerin ço�unun zayıf oldu�u ve sadece P. 

ferulacea herba metanol ekstresi ve P. heyniae herba ve P. uechtritzii meyvenin n-

butanol ekstreleri orta derecede aktivite göstermi�tir (Çizelge 3.15.). 

 

Escherichia coli’ya kar�ı da bütün türler aktivite göstermi� ve siprofloksasin’in 

aktivitesine göre ço�u zayıf bulunmu�tur. P. uechtritzii meyve ve P. heyniae kök 

butanol fraksiyonları ve P. uechtritzii herba ve P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides herba etilasetat fraksiyonlarının aktiviteleri siprofloksasin aktivitesi 

ile kar�ıla�tırıldı�ı zaman orta bir aktivite bulunmu�tur. Fakat P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides herbasının hegzan fraksiyonu siprofloksasin’e göre iyi bir aktivite 

göstermi�tir (Çizelge 3.15.). 

 

Antifungal aktivite yönünden türlerin flukanazol’un aktivitesine göre 

de�erlendirildi�i zaman aktivitelerin ço�u zayıf bulunmu�tur.  P. ferulacea ekstreleri 

ve fraksiyonları arasında sadece P. ferulacea meyve etilasetat fraksiyonu aktivite 

göstermi�tir. Flukanazol’un aktivitesine göre P. uechtritzii kök, P. uechtritzii herba, 

P. meliocarpoides var. meliocarpoides herba, P. meliocarpoides var. meliocarpoides 

meyve ve P. heyniae kök metanol ekstreleri orta aktivite gösterirken P. uechtritzii 

kök ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides n-butanol fraksiyonları iyi aktivite 

göstermi�tir (Çizelge 3.15.). 

 

Genel olarak bitkilerin gösterdikleri antimikrobiyal aktivitelerin birbirleriyle 

kar�ıla�tırıldı�ında P. meliocarpoides var. meliocarpoides gösterdi�i aktivitenin 

di�er türlere göre daha iyi oldu�u söylenebilir (Çizelge 3.15.). 



  

Kullanılan kumarin standartları antibakteriyal ve antifungal aktivite göstermi� 

olup sadece imperatorin Bacillus subtilis’a kar�ı aktivite göstermemi�tir. Kumarin 

standartların gösterdikleri antibakteriyal aktiviteler sefazolin ve siprofloksasin’e göre 

zayıf bulunmu�tur. �mperatorin ve ostol’ün gösterdikleri antifungal aktiviteler 

flukanazol’un aktivitesine göre orta olarak de�erlendirilmi�tir (Çizelge 3.15.).  

 

Önceden yapılan çalı�malarda P. platychlaena’dan izole edilen kumarinler 

Escherichia coli ve Candida albicans’a kar�ı zayıf bir aktivite göstermi�tir (Ulubelen 

ve ark., 1995). Ayrıca P. pabularia’dan izole edilen kumarinler içinde 

oksipeusedanin hidrat, oksipeusedanin, imperatorin ve ostol antimikrobiyal aktivite 

gösterdikleri kayıt edilmi� olup ostol hariç di�er kumarinlerin aktiviteleri zayıf 

bulunmu�tur (Tada ve ark., 2002).  P. ferulacea’nın toprak üstü kısımlarının metanol 

ve etanol ekstreleri Listeria monocytogenes’a kar�ı aktif bulunmu�tur (Sagun ve ark., 

2005). P. uechtritzii antifungal aktivitesi ara�tırılmı� olup Penicillium digitatum’a 

kar�ı en fazla aktivite görülmü�tür (Özcan, 1999). Bu sonuçlardan Prangos türleri 

antifungal ve antibakteriyal aktiviteleri bulundu�u ve elde edilen sonuçlar ile 

benzerlik gösterdi�i sonucuna varılmaktadır.  

 

 

4.4.3. Erektil Doku Yanıtları 

 

Prangos ferulacea, P. uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides kök ve herbalarından elde edilen metanol: su (80: 20) ekstresinin 

sulu fraksiyonunun erektil doku yanıtları in-vitro olarak sıçanın izole korpus 

kavernosum dokusu üzerinde ara�tırılmı�tır. Korpus kavernosum dokusu fenilefrin 

ile kastırıldıktan sonra ekstrelerin olu�turdukları % relaksasyona göre sonuç 

istatistiksel olarak Bornferroni testi ile de�erlendirilmi�tir. 

 

 P. ferulacea kök ve herbası, P. uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides 

var. meliocarpoides kökleri, asetilkolin ve sodyum nitroprussiat’in korpus 

kavernosum dokusunda olu�turdukları doza ba�lı relaksasyona benzer relaksasyon 

olu�turmu�lardır (�ekil 3.141). P. ferulacea’nın kökünün erektil dokuya kar�ı yüksek 



  

aktivite göstererek tamamen gev�etti�inden di�er ekstreler için referans olarak 

kullanılmı�tır. Sonuçlara göre P. heyniae ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides 

köklerinin aktiviteleri P. ferulacea kökünün aktivitesine benzerlik gösterdi�i 

görülmü�tür. P. uechtritzii kökünün 10, 20 ve 40 mg/ml dozlarda P. ferulacea 

kökünden aktivite farkı gösterirken yüksek dozlarda farklılık göstermemi�tir (�ekil 

3.142., Çizelge 3.16.).  

P. uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides 

herbalarının aktiviteleri her dozda P. ferulacea kökünün aktivitesinden anlamlı 

farklılıklar göstermektedir P. ferulacea herba ise sadece 10 mg/ml dozunda fark 

göstermi�tir (�ekil 3.143., Çizelge 3.16.).  

 

Her bitkinin kökü ve herbasının birbirleriyle kar�ıla�tırıldıklarında kökler,  

herbalara göre de�i�ik oranlarda aktivite göstermi�lerdir. P. ferulacea herbası köküne 

göre tüm dozlarda % 20 relaksasyon farkı göstermi� ve 10 mg/ml dozu dı�ında 

anlamlı bulunmamı�tır (�ekil 3.144.). P. uechtritzii’nin herbası, kökünden sadece 60 

mg/ml dozda % 30 ve 80 mg/ml dozda % 35 relaksasyon farkı göstermi� (�ekil 

3.145.) iken aynı dozlarda P. heyniae herbası, kökünden % 48 ve 40 relaksasyon 

farkı göstermi�tir (�ekil 3.146.). P. meliocarpoides var. meliocarpoides herbası ise 

kökünden 20 mg/ml % 32, 40 mg/ml % 66, 60 mg/ml % 73 ve 80 mg/ml % 73 

dozlarda relaksasyon farkları göstererek kökten tamamen farklı oldu�u 

gözlemlenmi�tir  (�ekil 3.147.).  

 

Kumarin türevi olan ostol’ün tav�an korpus kavernosum dokusu üzerinde 

gev�eme etkisi ara�tırılmı� ve doza ba�lı (30 µM) olarak aktivite gözlemlenmi�tir 

(Chen ve ark.2000). Kimyasal bulgulara göre P. heyniae ve P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides kök ve herbalarında ve P. uechtritzii herbasında da ostol tayin 

edilmi� ve köklerde oranı yüksek bulunmu�tur. Fakat P. ferulacea kök ve herbasında 

ve P. uechtritzii kökünde ostol’a rastlanmamı�tır. Onun için ostol yanında 

aktiviteden sorumlu olabilen ba�ka maddeler olabilece�i dü�ünülmektedir. 

 

 

  



  

5. SONUÇ VE ÖNER�LER 
 

 

Türkiye’de yeti�en Prangos taksonlerin sayısı 16 olup bunların içinde 8 endemik 

takson bulunmaktadır (Herrnstadt ve Heyn, 1972, Davis va ark., 1988, Güner ve ark., 

2000, Duran ve ark., 2005, Pimenov ve ark., 2005). Konya ilinde Prangos cinsine ait 

4 tür yeti�mektedir. Bunlar Prangos ferulacea, P. uechtritzii, P. heyniae ve P. 

meliocarpoides var. meliocarpoides’dir. Bunlardan P. uechtritzii, P. heyniae ve P. 

meliocarpoides var. meliocarpoides   endemiktir (Herrnstadt ve Heyn, 1972, Güner 

ve ark., 2000). 

  

Ara�tırma konusu olarak seçilen Prangos cinsinin de�i�ik türleri Anadolu’da halk 

arasında tonik, antiflatulent, yara iyile�tirici ve kanama durdurucu olarak, ayrıca 

antihelmentik olarak kullanılmaktadır. Prangos türlerinin kökleri de Ferula ve 

Ferulago türlerinin kökleri gibi afrodizyak olarak kullanılmaktadır (Ba�er ve ark, 

2000a). Akdeniz ve Orta do�u bölgesinde P. ferulacea kurutulduktan sonra hayvan 

yemi olarak, ayrıca süt ve türevlerine güzel koku vermek için kullanılır (Dokovic ve 

ark., 2004). Van’da P. ferulacea’nin çiçek açmadan önce toprak üstü kısımları peynir 

içine konur, yemek hazırlamasında ve salamura �eklinde kullanılır (Çoruh ve ark., 

2007).  

 

Bu çalı�mada, P. ferulacea, P. heyniae, P. uechtritzi ve P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides türlerinin morfolojik ve anatomik özellikleri incelenmi�, bunun 

yanında kimyasal yapısı ara�tırılmı�tır. Ayrıca antioksidan, antimikrobiyal ve erektil 

dokuya etkileri de incelenmi�tir.. 

 

Morfolojik çalı�mada, Prangos ferulacea, P. uechtritzii, P. heyniae ve P. 

meliocarpoides var. meliocarpoides türlerinin morfolojik deskripsiyonu yapılmı�tır. 

P. ferulacea, P. uechtritzii ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides 

deskripsiyonuna yapra�ın eni, brakte, brakteol, terminal pedunkul, yan pedunkul, 

terminal ı�ın, yan ı�ın ve pedisellerin uzunlukları eklenmi�tir. Bunların yanında P. 

ferulacea ve P. uechtritzii’nin gövde �ekli ve P. heyniae’nin yan ı�ın uzunlu�u da 



  

deskripsiyonda verilmi�tir (Herrnstadt ve Heyn, 1972, Güner ve ark., 2000). Ayrıca 

tüm türler için habitat, genel görünü�, kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyve 

foto�rafları da teze konmu�tur (�ekil 3.1.- 3.44.). Türler için elde edilen sonuçlar 

Türkiye Florasındaki familya ve cinsin özellikleri ile kar�ıla�tırıldı�ı zaman fark 

bulunmamı�tır. P. meliocarpoides var. meliocarpoides sonuçları ise Türkiye 

Florasındaki tür özelliklerine ço�unlukla uymaktadır. Fakat bu türün, Türkiye 

Florasında belirtilere göre yaprak lobları ve meyve boyutlarının farklı oldu�u tespit 

edilmi�tir. P. heyniae için elde edilen bulgular Türkiye Florasındaki tür için belirtilen 

özellikler ile genel olarak uymaktadır. Sadece bu tür için bitki boyu, taban yapraklar, 

loblar, brakte ve terminal pedunkul boyutları ve petal tüylerinin farklı oldu�u tespit 

edilmi�tir (Herrnstadt ve Heyn,  1972, Duman, 2000).  

 

Çalı�ılan türlerin gövde, taban yaprakları, çiçek durumu, çiçek ve meyve 

özellikleri birbirleri ile kar�ıla�tırılmı�tır (Çizelge 4.1.). P. ferulacea ve P. uechtritzii 

arasındaki fark çok belirgin olmayıp, ölçülen kısımların de�erlerinin ço�unun 

birbirleriyle kesi�ti�i görülmekte ve ancak do�ada görüldü�ü zaman ayırım 

yapılabilmektedir (Çizelge 4.1.). Ayrıca bu çalı�mada P. ferulacea ve P. uechtritzii 

için yeni olarak tespit edilen özelliklerin de birbirleriyle kesi�tikleri görülmekte ve 

kesin ayırt edici özellikler olarak kullanılabilmeleri zor gözükmektedir. Ancak P. 

uechtritzii gövdesinin oluklu olma özelli�inden dolayı P. ferulacea’den ayırt 

edilebilir. Bu özelli�in tam tespiti için Konya ili dı�ında yeti�en P. uechtritzii türünün 

toplanması gerekmektedir. (Çizelge 4.1.). P. heyniae, P. scabrifolia, P. turcica ve P. 

ilanae türleri Türkiye Florasındaki Prangos tür tayin anahtarında bulunmadıkları için 

bu cins için tür tayin anahtarı yeniden düzenlenmi�tir. Bu anahtarın Türkiye’de 

yeti�en tüm Prangos türlerinin tayini için yararlı olabilece�i dü�ünülmektedir.  

   

 Anatomik çalı�mada P. ferulacea, P. uechtritzii, P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides ve P. heyniae türlerinin gövde, pedunkul, ı�ın, pedisel, yaprak ve 

meyvelerinin enine kesitlerinin �ematik ve anatomik �ekilleri çizilip özellikleri 

belirtilmi� yapılmı� ve orijinal foto�rafları çekilmi�tir (�ekil 3.45- 3.68.). Çalı�ılan 4 

türün anatomik bulguları Metcalfe’in verileri ile kar�ıla�tırıldı�ı zaman uyumlu 

oldu�u görülmektedir (Meltcalfe ve Chalk, 1965). Fakat P. ferulacea gövdesi farklı 



  

olarak dalgalı de�ildir (�ekil 3.45). P. ferulacea, P. uechtritzii ve P. heyniae 

türlerinin pedunkullerin anatomik yapısı gövdeye benzer, ı�ın ve pedisel ise merkezi 

silindir yapısı ve endodermis bulunması yönünden farklılık göstermektedir. P. 

meliocarpoides var. meliocarpoides pedunkul, ı�ın ve pedisellerin anatomik yapısı 

gövdeden çok az fark göstermektedir. 4 türün gövdelerinde kambiyuma da 

rastlanmamı� ve bu durum da monokotildonaelere benzer olarak gözlemlenmi�tir 

(�ekil 3.45- 3.48, 3.51- 3.54., 3.57.- 3.60., 3.63- 3.66.). 

 

 P.H.Davis’in “Flora of Turkey and The East Eagean Islands” isimli eserinde P. 

ferulacea,  P. uechtritzii ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides’in meyvelerinin 

mezokarpının mantar dokusundan olu�tu�u ve P. ferulacea ve P. uechtritzii 

meyvelerinde bu tabakanın 5 ayrı bölgeye ayrıldı�ı belirtilmi�tir (Herrnstadt & Heyn, 

1972). En son yayınlanan P. turcica ve P. ilanae meyvelerinin mezokarpının 

aerenkima dokusundan olu�tu�u ve 5 ayrı bölgeye ayrıldı�ı belirtilmi�tir (Duran ve 

ark., 2005, Pimenov ve ark., 2005). Fakat bizim bulgularımıza göre bu doku retikulat 

parenkima (a�sı kalınla�mı� parenkima) olarak tanımlanmı�tır  (Jackson ve 

Snowdon, 1968, Tanker, 2002).  

 

Çalı�ılan türlerin gövde, pedunkul, ı�ın, pedisel, yaprak ve meyve için elde 

edilen anatomik bulgular birbirleriyle kar�ıla�tırılmı�tır (Çizelge 4.2.). P. 

meliocarpoides var. meliocarpoides ve P. heyniae türleri P. ferulacea ve P. 

uechtritzii türlerinden kolayca ayırt edilebilir. P. ferulacea ve P. uechtritzii 

arasındaki farklar o kadar belirgin de�il fakat P. uechtritzii gövdesinin dalgalı, 

yaprak stomalarının sayısı alt epidermada fazla olmasından ve meyve kostalarında 

salgı kanalını rastlanmamasından dolayı P. ferulacea’dan ayırt edilir. P. 

meliocarpoides var. meliocarpoides’in gövdesinin iletim doku demetleri 2- 3 sıra 

üzerinde da�ılmaları, pedunkul ve gövdede endoderemis ve perisikl bulunmaları, 

salgı kanalları sadece kabukta olmaları, yaprak parenkimasının orta damarı boyunca 

tüylü olması ve palizat orta damarda kesik olmamasından dolayı P. heyniae türünden 

kolayca ayırt edilebilir (Çizelge 4.2.). 

 



  

Ayrıca P. meliocarpoides var. meliocarpoides meyvesinin mezokarp bölgesi 

di�er 3 türden tamamen farklı olup, iletim doku demetleri altında a�sı kalınla�mı� 

parenkima içeren 5 bölgeye ayrılmamı�tır (Çizelge 4.2.). 

 

Anatomik çalı�malar sonucunda elde edilen bulgular bu 4 türün te�hisinde 

morfolojik karakterlerle birlikte kullanılabilir. Özellikle P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides’in anatomik yapısı diger üç türden belirgin olarak farklı 

bulunmu�tur. 

  

Kimyasal çalı�manın ilk a�amasında 4 türün de�i�ik organlarında bulunan etken 

madde grupları için yapılan te�his reaksiyonlarına göre kök, herba ve meyvelerde 

kumarin ve uçucu ya�a rastlanmı�tır. Flavonozitler ise 4 türün herba ve meyvelerinde 

tespit edilmi�tir. Antosiyanozitlere bütün türlerin herbalarında ve P. ferulacea ve P. 

heyniae ise meyvelerinde de rastlanmı�tır (Çizelge 3.1.).  

 

�nce Tabaka Kromatografisinde kalitatif çalı�masına ba�lamadan önce çok 

sayıda çözücü sistemleri denenmi� ve en iyi ayırımın sa�landı�ı solvan sistem 

hegzan : etilasetat : butanol : su (65 : 35 : 1 : 1) olarak tespit edilmi�tir.  �TK 

sonuçlarına göre skopoletin ve izoimperatorin 4 türün kök, herba ve meyvelerinde 

tespit edilmi�tir. �mperatorin ise P. heyniae’nin kök ve herbası hariç di�er türlerin 

hepsinde tespit edilmi�tir. Ostol, P. heyniae ve P. meliocarpiodes var. 

meliocarpoides kök, herba ve meyvelerinde ve P. uechtritzii herbasında bulundu�u 

gözlemlenmi�tir. Felamedin’e çalı�ılan türlerin hiç birinde rastlanmamı�tır (Çizelge 

3.4.). P. ferulacea ve P. uechtritzii yapısında bulunan kumarinlar genellikle benzerlik 

göstermektedir. Fakat P. uechtritzii herbasında ostol’e rastlanmı�tır. P. heyniae ve P. 

meliocarpodes var. meliocarpoides organlarında aynı kumarinleri genel olarak 

ta�ımaktadır. Fakat P. heyniae kök ve meyvesinde imperatorin’e rastlanmamı�tır 

(Çizelge 3.4.). Kalitatif ters ve normal faz YBSK sonuçları �TK sonuçlarını 

desteklemektedir (�ekil 3.81.- 3.120.).  

 

Ters faz YBSK’de eksternal standart metoduna göre ostol, imperatorin ve 

prant�imgin’in miktar tayinleri yapılmı�tır. Sonuçlara göre ostol P. heyniae (%2,596) 



  

ve P. meliocarpodes var. meliocarpoides (% 2,806) köklerinde ana kumarin bile�i�i 

olarak belirlenmi�tir. Prant�imgin ise P. ferulacea (% 1,419) ve P. uechtritzii  

(%1,257) köklerinde yüksek miktarda tespit edilmi�tir. Bu türlerin kökleri 

prant�imgin ve ostol kayna�ı olarak kullanılabilirler. �mperatorin ise P. heyniae kök 

ve herbası hariç çalı�ılan türlerin organlarında bulunmaktadır. Fakat imperatorin 

miktarı genellikle dü�ük bulunmu�tur.  �mperatorin yönünden genel olarak meyveler, 

herba ve köklere göre daha yüksek miktar içermektedir (Çizelge 4.9.). Bu türlerden 

kumarin izolasyonun yapılmasını önerilir.      

 

 Uçucu ya� analizi çalı�masının sonuçlarına göre herbaların verimi meyve ve 

köke göre dü�üktür. En iyi verim meyvelerde görülmesine ra�men, P. 

meliocarpoides var. meliocarpoides meyvesinde verim dü�üktür (Çizelge 3.9.). P. 

ferulacea uçucu ya�larında bulunan ana bile�ikler, herbada 7-epi-1,2-

dihidrosiskisineol, �- karyofillen ve karyofillen oksit, meyvede 7-epi-1,2-

dihidrosiskisineol, germakren B ve �- fellandren ve kökte �- fellandren  ve 	- 

fellandren olarak tayin edilmi�tir (Çizelge 3.10.). P. uechtritzii uçucu ya�larında 

bulunan ana bile�ikler, herbada 7-epi-1,2-dihidrosiskisineol ve karyofillen oksit, 

meyvede 7-epi-1,2-dihidrosiskisineol ve cis-�-osimen ve kökte �- fellandren  ve p- 

simen olmaktadır (Çizelge 3.11.). P. heyniae uçucu ya�larında bulunan ana 

bile�ikler, herbada elemol ve germakren D, meyvede ise germakren D ve kökte 	- 

pinen, �-3- karen ve limonen’dir (Çizelge 3.12.). P. heyniae uçucu ya�larında 

bulunan ana bile�ikler, herba ve meyvede limonen, sabinen ve  	- pinen ve kökte,  �- 

pinen,  	- pinen ve �- elemen olmaktadır (Çizelge 3.13.). Genel olarak bu çalı�madan 

elde edilen sonuçlar, literatür bulguları ile uçucu ya�larının ana bile�ikleri yönünden 

kar�ıla�tırıldı�ı zaman Prangos türlerinin uçucu ya�larının ana bile�iklerinin farklılık 

gösterdikleri görülmektedir (Baser ve ark., 1996, Baser ve ark., 2000a, Baser ve ark., 

2000b, Özcan ve ark., 2000, Uzel ve ark., 2006). Türlerden elde edilen uçucu ya�lar 

ana bile�ikler yönünden farklılıklar bulunmasına ra�men P. ferulacea ve P. 

uechtritzii ya�larının bile�imi yapılan çalı�malarda genel olarak benzerlik 

göstermektedir (Çizelge 4.10- 4.13.). �leriki çalı�malarda P. ferulcea kök, P. 

uechtritzii kök ve P. heyniae herba ve meyvesinde yüksek miktarda bulunan ve tayin 



  

edilmeyen maddeler izole edilerek uygun yöntemle (UV, IR, MS ve NMR) 

tayinlerinin yapılması amaçlanmaktadır (Çizelge 3.10.- 3.12.). 

 

Çalı�ılan 4 türün herba, meyve ve kökünün metanol ve su ekstrelerinin 

antioksidan aktiviteleri DPPH ve Tiyobarbitürik asit testleri ile tayin edilmi�tir. 

Sonuçlara göre  meyvelerin metanol ekstreleri orta derecede aktivite göstermi�tir 

(�ekil 3.136., 3.137, Çizelge 3.14.).  

 

Yapılan antimikrobial aktivite de�erlendirme deneyinde metanol ekstreleri ve 

bunlardan hazırlanan tüm fraksiyonlar ve sulu bakiye incelenmi�tir. Bütün türlerin 

butanol fraksiyonları ve P. uechtritzii meyvesinin metanol ekstresi hariç bütün 

metanol ekstreler antibakteriyal aktivite göstermi�tir. Bazı meyve ve herbaların 

etilasetat fraksiyonları ve hegzan fraksiyonları antibakteriyal aktivite göstermi�tir. 

Sulu ekstreler ve sulu bakiye fraksiyonları antibakteriyal aktivite göstermemi�ler 

(Çizelge 3.15.). Genel olarak bitkilerin gösterdikleri antimikrobiyal aktivitelerin 

birbirleriyle kar�ıla�tırıldı�ında P. meliocarpoides var. meliocarpoides’in gösterdi�i 

aktivitenin di�er türlere göre daha yüksek oldu�u gözlemlenmi�tir. �leriki 

çalı�malarda aktif olan ekstre ve fraksiyonlardan izole edilecek maddelerin 

antimikrobiyal aktiviteleri ara�tırarak aktiviteden sorumlu olanların tespit edilmeleri 

uygun olacaktır (Çizelge 3.15.).  

  

 Prangos ferulacea, P. uechtritzii, P. heyniae ve P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides kök ve herbalarının su- metanol ekstrenin sulu fraksiyonları erektil 

doku yanıtları in-vitro olarak izole korpus kavernosum dokusu üzerinde 

ara�tırılmı�tır. P. ferulacea’nın kökü erektil dokuya kar�ı yüksek aktivite göstererek 

dokuyu tamamen gev�etmi�tir. Sonuçlara göre P. heyniea ve P. meliocarpoides var. 

meliocarpoides köklerinin aktiviteleri P. ferulacea kökünün aktivitesine benzerlik 

gösterdi�i görülmü�tür. P. uechtritzii kökü ise di�erlerine göre daha dü�ük aktivite 

göstermi�tir (�ekil 3.142., Çizelge 3.16.). P. uechtritzii, P. heyniae ve P. 

meliocarpoides var. meliocarpoides herbalarının aktiviteleri her dozda P. ferulacea 

kökünün aktivitesinden anlamlı farklılıklar göstermektedir. P. ferulacea herbası  

doza ba�lı olarak etki ise çok az fark göstermi�tir (�ekil 3.143., Çizelge 3.16.). 



  

Ostol’ün tav�an korpus kavernosum dokusu üzerinde gev�eme etkisi ara�tırılmı� ve 

doza ba�lı (30 µM) olarak aktivite gözlemlenmi�tir (Chen ve ark.2000).  

 

Kimyasal bulgulara göre P. heyniae ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides 

kök ve herbalarında ve P. uechtritzii herbasında da ostol tayin edilmi� ve köklerde 

oranı yüksek bulunmu�tur. Fakat P. ferulacea kök ve herbasında ve P. uechtritzii 

kökünde ostol’a rastlanmamı�tır. Onun için ostol yanında aktiviteden sorumlu 

olabilen ba�ka maddeler olabilece�i dü�ünülmektedir. Bitki ekstrelerinin etki 

mekanizmalarını tam olarak ortaya koyabilmek ve etkiden sorumlu maddeleri ortaya 

çıkartmak için biyolojik aktiviteye ba�lı fraksiyonlama ile izolasyon çalı�malarının 

yapılması önerilmektedir. 

 

 Bu sonuçlardan ara�tırılan 4 türün içinde P. ferulacea ve P. uechtritzii türlerinin 

morfolojik, anatomik, kimyasal yönünden di�er iki türe göre yakın oldukları 

görülmekte ve bunlar yeniden sistemetikteki yerlerinin de�erlendirilmesinin uygun 

olaca�ı dü�ünülmektedir. Ayrıca P. meliocarpoides var. meliocarpoides 

antimikrobiyal aktivitesi ve di�er türlerin erektil doku yanıtları üzerinde çalı�malara 

devam edilmesi ve kesin sonuçlara ula�ılması gerekti�i dü�ünülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ÖZET 

 

Konya �linde Yeti�en Prangos Lindl. (Umbelliferae) Türleri Üzerinde 

Farmasötik Botanik Ara�tırmalar 

 

Çalı�mamızın amacı Konya ilinde yeti�en ve üçü endemik olan 4 prangos (Prangos 
ferulacea, P. uechtritzii (end.), P. heyniae (end.) ve P. meliocarpoides var. 
meliocarpoides (end.)) türlerinin morfolojik ve anatomik özellikleri, kimyasal 
bile�imleri ve biyolojik aktiviteleri yönünden incelenmesidir. 
  

Türlerin morfolojik ve anatomik özellikleri incelenmi�, benzerlik ve farklılıkları 
foto�raflar ve çizimlerle ortaya konmu�tur. Türkiye florasındaki anahtarda yer 
almayan ve sonradan tanımlanmı� türler ilave edilerek yeni bir tür tayin anahtarı da 
düzenlenmi�tir. 
 

Kimyasal çalı�mada türlerin kök, herba ve meyvelerinin ana etken madde 
grupları açısından incelenmi�tir. Ayrıca metanol ve metanol ekstrelerinin ve 
bunlardan hazırlanan fraksiyonlar �TK ve metanol ekstreleri YBSK ile kumarin 
bile�imleri açısından incelenmi� ve ostol, prant�imgin ve imperatorin’in YBSK’de 
miktar tayinleri yapılmı�tır. P. ferulacea ve P. uechtritzii köklerinde prant�imgin 
miktarı yüksek bulunurken P. heyniae ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
köklerinde ostol miktarı yüksek oldu�u saptanmı�tır. Kök, herba ve meyvelerin 
uçucu ya� bile�imleri de incelenmi� ve her türün ya�larının ana bile�enleri tayin 
edilmi� ve türlerin de�i�ik organlarından elde edilen uçucu ya�lar kar�ıla�tırılmı�tır. 
 

Biyolojik aktivite çalı�malarında, antioksidan aktivitede kök, herba ve 
meyvelerin metanollü ve sulu ekstreleri test edilmi� ve metanol ekstreleri orta 
derecede aktivite göstermi�tir. Antimikrobiyal aktivite için kök, herba ve 
meyvelerinin metanol ekstreleri ve metanol ekstrelerinin fraksiyonlarının aktiviteleri 
tayin edilmi� ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides’in gösterdi�i aktivitenin 
di�er türlere göre daha yüksek oldu�u gözlemlenmi�tir. Türlerin herba ve köklerinin 
metanol- su ekstrelerinin sulu fraksiyonlarının erektil dokuyanıtları ara�tırılmı� ve 
özellikle P. ferulacea, P. heyniae ve P. meliocarpoides var. meliocarpoides kök 
ekstrelerinin erektil doku üzerinde belirgin �ekilde etkili oldu�u ortaya konmu�tur.  
 

Anahtar Sözcükler:  Prangos, , Anatomi, Morfoloji, kumarin, Biyolojik aktivite. 
                                 
 
 

 

 

 



  

 

SUMMARY 
 

Pharmaceutical Botany Investigations on Prangos Lindl. Species Growing in 

Konya Province. 

 

The aim of this study is to compare four species of Prangos genus which three of 
them are endemics, Prangos ferulacea, P. uechtritzii (end.), P. heyniae (end.) and P. 
meliocarpoides var. meliocarpoides (end.) growing in Konya province. This 
comparison is made according to the morphological and anatomical characteristics, 
chemical constituents and biological activities. 
  

The morphological and anatomical features of the species have been 
investigated, similarities and differences have been demonstrated with drawings and 
photographs. After adding the new species, new determination key for species were 
arranged. 
 

The chemical study includes identification of general active chemical groups 
of roots, herbs and fruits of the species, analysis of methanol extracts and their 
fractions by TLC and analysis of methanol extracts by HPLC for coumarins 
derivatives. Also quantitative analysis of osthole, prantchimgin and imperatorin were 
made by HPLC. As prantchimgin has a high percentage in P. ferulacea and P. 
uechtritzii roots, osthole has a high percentage in P. heyniae and P. meliocarpoides 
var. meliocarpoides roots. Furthermore the essential oil constituents of roots, herbs 
and fruits were investigated and the major constituents of them were determined. 
Also the differences between the oils of different parts were reported. 
 
 In biological activity studies, antioxidant activities of methanol and water 
extracts of roots, herbs and fruits were studied. Methanol extracts showed moderate 
activities. For the antimicrobial activities roots, herbs and fruits methanol extracts 
and their fractions were tested. P. meliocarpoides var. meliocarpoides showed a 
good activity with respect to the other species. The erectyle tissue response of water 
fractions of the hidro-alcoholic extracts of roots and herbs were studied. Especially, 
root extracts of P. ferulacea, P. heyniae and P. meliocarpoides var. meliocarpoides 
showed significant activities in the erectyle tissue. 
 

Keywords :  Prangos, Anatomy, Morphology, Coumarin, Biological activity. 
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