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ÖNSÖZ 

XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı 22-24 Mayıs 1996 tarihleri arasında Ankara 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Anabilim Dalları 

tarafından düzenlenmiştir. İlki 1976 yılında düzenlenen bu toplantı günümüze kadar 2 yıl ara 

ile çok düzenli olarak yapılmış ve 1982 yılından itibaren yurt dışından da bilim adamlarının 

katılımı ile uluslararası toplantı hüviyetini kazanmıştır. XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri 

Toplantısı'na sadece Eczacılar değil, bu alanda çalışan Ziraatçi, Kimyager, Biyolog ve değişik 

meslek gruplarından araştırıcılar da katılmıştır. 

XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı'nın Ankara Üniversitesi'nin kuruluşunun 50. yılı 

kutlama etkinlikleri içinde de yer almış olması, toplantıya ayrı bir anlam da vermiştir. Bu ve 

konuya son yıllarda verilen önem nedeni ile toplantıya 183 kişi ile rekor sayıda bir katılım 

olmuştur. 

Bu toplantıya, kendi alanlarında uluslararası üne sahip Japonya, Almanya, Macaristan ve 

Belçika'dan 4 bilim adamı çağrılı bildiri sunmak üzere davet edilmiş, ancak Dr.P. 

Antoine(Belçika) ve Prof. C . Racz(Macaristan) son anda toplantıya mazeretleri nedeniyle 

katılamamışlardır. Toplantıda 2 si çağrılı, 25 i sözlü ve 82 si poster bildirisi olmak üzere 

toplam 109 bildiri sunulmuş ve tartışılmıştır. Toplantı sonunda Farmakognozide Terminoloji 

Birliği konulu bir panel düzenlenmiştir. Panelistler tarafından terminoloji birliğinin önemi 

vurgulanmış ve bu konudaki çalışmaların Farmakognozi derneği tarafından yürütülmesi 

benimsenmiştir. 

XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bilimsel gezisinin ilki 23-31 Temmuz 1994 tarihleri 

arasında Trabzon ve Rize illeri çevresine yapılmıştır. Bu geziye 35 bilim adamı katılmış , 

yörenin tıbbı bitkileri incelenmiş ve araştırma materyali toplanmıştır. 25-26 Mayıs 1996 

tarihleri arasında Kastamonu İlgaz Dağı'na yapılan bilimsel gezinin ikincisine ise 89 bilim 

adamı katılmıştır. 



Bildiriler kitabında, toplantıda sunulan 2 çağrılı, 15 sözlü ve 55 adet poster bildirilerinin 

metinleri ve İngilizce özetleri yer almaktadır. Orijinal metinleri gönderilmeyen sözlü ve poster 

bildirilerin(30 adet) sadece Türkçe özetleri kitaba konmuştur. Değişik nedenlerle son anda geri 

çekilip toplantıda sunulmayan bildirilere(7 adet) ise kitapta yer verilmemiştir. 

Bildiriler aynen ve direk ofset metoduyla basılmıştır. Bu nedenle yazım ve ve bilimsel 

yanlışlıkların sorumluluğu yazarlarına ait olacaktır. Toplantıda sunulan poster bildiriler içerik 

ve estetik açıdan katılımcılar tarafından değerlendirilmiştir. Tek tek ve kapalı oy kullanılarak 

yapılan oylama ve değerlendirme sonucu içerik ve estetik alanda ilk üç dereceye giren poster 

bildiri sahiplerine toplantımızın anısına ödüller verilmiştir. Bu toplantı serisinde ilk defa 

yapılan poster yarışması sonuçları poster bildirilerinin başında verilmiştir (Sayfa 1 57). 

Ankara Üniversitesi kuruluşunun 50. Yılı nedeniyle toplantının yapılmasında her aşamada 

desteğini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Cünal AKBAY 'a teşekkür etmeyi borç 

bilirim. Bunun yanında toplantının başarılı bir şekilde yapılmasında, Ankara Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi Dekanlığı, TÜBİTAK ve İlaç Sanayimizin değerli temsilcilerinin maddi ve 

manevi desteğinin rolü büyük olmuştur. 

Toplantının organizasyonunda görev alan Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Anabilim 

Dalları öğretim üyeleri, yardımcıları ve çalışanlarına; bu kitabın hazırlanmasında emeği 

geçenlere özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. 

Toplantının bilim dünyasına önemli katkılar sağladığı düşüncesiyle saygılar sunarım. 

22.8.1996 

Editör. 

Prof. Dr. Maksut Coşkun 



İÇİNDEKİLER 
(CONTENTS) 

Sayfa 
No. 

Katılımcıların Listesi V I 

Çağrılı Bildiriler(Plenary Lectures) 
Pharmaceutical Preparation of Crude Drug Povvder 1 
Plant Biotechnology and Its Application to Bryophytes for the Production of Natural 
Active Compounds 17 

Sözlü Bildiriler(Oral Presentations) 
Cyclamen coum ve C. mirabile'den Elde Edilen Saponozitler ve Antimikrobiyal, 
Uterokontraktif Etkileri 26 
Triterpenic Saponosides From Cyclamen coum ve C.mirabile and Their Antimicrobial and 
Uterocontractive Activilies 
Bupleurum falcatum L. Köklerinin Saikosaponin içeriği Açısından incelenmesi 42 
The Investigation of Bupleurum falcatum Rools for Saikosaponin Conlent 
TTM 813 ve C 6127 Zea mays L. (Mısır) Hibritlerinin Taze Fidelerinden 1,4-
Benzoksazin Türevleri ve Benzoksazolinon'ların Teşhis ve izolasyonlar 51 
The Isolation and Identification of 1,4 Bcn/oxazine Derivativcs from the seedling of the 
Hybrids of Maizo TTM-81 i and C-61 77. 
Türkiye'den İhraç Edilen Ceofitlerin Korunması Ve Üretimi Konusunda Gelişmeler 57 
Developments on Conservation and Propagation of Natural Flovverbulbs in Turkey. 
Cistus laurifolius L. Çiçeklerinin Castrik ve Duodenal Lezyonlar Üzerinde 
Antiülserojenik Etkisi 1. in Vivo Çalışmalar 63 
Antiulcerogenic Effect  of Cislus laurifolius t rlovvers on Gastric ,ınd Duodenal Lesions I. İn 
Vivo Studies 
Kastamonu Yöresinde Orman Kesim Yan Ürünlerin Değerlendirilmesi 71 
Evaluation of the Side Products of the Fornst in the Region of Kastamonu 
Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb. Bitkisinden Elde Edilen Naftakinonların Gıda, 
Kozmetik ve ilaç Endüstrisinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması 78 
The Useability of Arnebia densiflora (Nordm) Ledeb. Naphthaquinones in Food, Cosmetics 
and Pharmaceutical Industries 
All ium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve A11isin Miktar Tayini 88 
Alliin and Ali için Contenls in 23 Allium Species 
Bazı Bitkisel Halk ilaçlarının Genotoksisitesi 98 
Genotoxicity ot Some Herbal Medicine 
Cnidium silaifolium(Jacq) Simonkai subsp. orientale(Boiss) Tutin Rizomlarında 
Bulunan Kumarinlerin YBSK Yöntemiyle İncelenmesi 104 
An Investigation on the Coumarins of Cnidium silaifolium(Jacq) Simonkai subsp. 
orientale(Boiss) Tutin Rhizomes By HPLC 
Türkiye'de Yetişen Echinophora Türlerinin Uçucu Yağları 114 
The Essential Oils of Echinophora Species Grovving in Turkey 
Türk Sakızı Uçucu Yağını Bileşikleri 122 
The Constituents of the Cum Mastic Essential Oil of Turkish Origine 
Micromeria Türlerinin Uçucu Yağlan 130 
Essential Oils of Micromeria Species 

I 



Türkiye Ephedra Türlerindeki Alkaloitlerin Mevsime ve Cinsiyete Göre Gösterdiği 
Değişimlerin YBSK Metodu İle incelenmesi 139 
The Investigation on Sexual and Seasonal Changes in Alkaloid Content of Turkish Ephedra 
Species, by RP-HPLC 
Gonocytisus dirmilensis Hub.-Mor. Bitkisindeki Filavonoit ve Alkaloitlerin 
İzolasyonu 149 
Flavonoids and Alkaloids of Gonocytisus dirmilensis . 

Poster Bildiriler(Poster Presentations) 

Türkiye'deki Etnobotanik Çalışmalar Hakkında Bir Bibliyografya 157 
A Bibliography on Turkish Ethnobotanical Studies 
Ballota saxatilis subsp. saxatilis Sieber Ex. J.& C.Presi Bitkisi Üzerinde 167 
Farmakognozik Araştırmalar 
Pharmacognostical Studies on Ballota Saxatitis subsp.saxatilis 
Scabiosa rotata Bieb. Bitkisi Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar 178 
Pharmacognostical Research on the Scabiosa rotata Bieb. 
Cydonia oblonga Miller Meyvaları Üzerinde Araştırmalar 1 85 
Researches on Fruits of Cydonia oblonga Miller 
Türkiye'nin Değişik Bazı Yörelerinden Toplanan Haplopyllum Türleri Üzerinde 
Anatomik Çalışmalar 190 
Anatomical Investigations on Haplopyllum Species Collected rrom Various Regions of 
Turkey 
Üç Yakın Tıbbi Cinsin (Ferula, Ferulago ve Peucedanum) Ayırt Edici Morfolojik 
Özellikleri 195 
Main Morphological Differences of three Medioinal Allied Cenera: Ferula, Ferulago and 
Peucedanum 
Türkiye'de Aromatik Bir Bitki: Ziziphora tenuior L.'un Morfolojik ve Anatomik 
Özellikleri i 203 
An Aromatic Plant in Turkey:Morphological and Anatomical Properties of Ziziphora tenuior 
Daphne pontica L. Gövdesi Üzerindeki Anatomik İncelemelere Bir Örnek 21 5 
A Sample of Anatomical Researches on Stem of Daphne pontica. 
Linaria genistifolia (L.) Miller ssp. confertiflora (Boiss.) Davis Bitkisi Üzerinde 
Morfolojik ve Anatomik Çalışmalar 223 
Morphological and Anatomical Studies on Linaria genistifolia (L.) Miller ssp. confertiflora 
(Boiss.) Davis 
Akdeniz Bölgesi Susam Tohumlarında (Sesamum indicum L.) Yağ Asitleri ve 
Sesamolin Analizi 226 
Fatty Acids and Sesamolin Analysis in Sesame Seeds (Sesamum indicum L.) Of 
Mediterrenean Region 
Bursa, Eskişehir ve İzmir'den Toplanarak Hazırlanmış Semen Hippocastanii 
Droğunda Essinin DAB 9 Göre Spektrofotometrik Miktar Tayini 232 
Quantitative Spectrofotometric Determination of Escin in Semen Hippocastanii Collected 
From Eskişehir, Bursa and Bornova 
Lupinus sp. Tohumlarındaki Yağ Asitlerinin Gaz Kromatografisi İle incelenmesi 242 
Investigation of Fatty Acids in the Seeds of Lupinus sp. By Using Gas Chromatography 
Aloe vera (L.) Burm. Fil. Bitkisinin Yapraklarındaki Antrasen Türevleri 247 
The Anthracene Derivatives of the Leaves of Aloe vera 
Rhus taitensis'den Elde Edilen Fenolik Bileşikler 251 
Phenolic Compounds From Rhus taitensis 
Türkiye Piyasasında Bulunan Kuşburnu Ürünlerinde C Vitamini Tayini 258 
Quantitative Analysis of Vitamin C in Rose Hip Products Collected From Local Markets in 
Turkey 

II 



Farklı Konakçılarda Yetişen Viscum albüm L. (Ökse Otu) Örneklerindeki Askorbik 
Asitin HPLC ile Kantitatif Tayini 267 
Ouantitativo Analysis of Ascorbic Acid By HPLC in Viscum albüm L. (Ökse Otu) Samples 
Collected From Different Host Plants 
Vitamin-C'nin Bitkilerdeki Tayinine Yönelik Bir Kapiller Elektroforetik Yöntem 272 
A Capillary Electrophoretic Method for the Delermination of Vitamin-C 
Türkiye'de Yetişen Bazı Rhamnus ve Frangula Türleri Üzerinde DAB 9'a Göre 
Kalite Kontrol Çalışmaları 279 
Quality Control Determinations on Some Species of Rhamnus and Frangula Grovving in 
Turkey According to DAB 9 
Türkiye'nin Değişik Bazı Yörelerinden Toplanan Chelidonium majus L. Toprak 
Üstü Kısımları Üzerinde DAB 9'a Göre Kalite Kontrol Çalışmaları 289 
Quality Control Determinations According to DAB 9 on Aerial Parts of Chelidonium majus 
L. Collected From Different Regions of Turkey 
Abies nordmanniana subsp. equi-trojani Extrelerinin Antimikrobiyal ve Sitotoksik 
Aktiviteleri 295 
The Antimicrobial and Cytotoxic Activities of Abies nordmanniana subsp. equi-trojani 
Extracts. 
Viscum albüm L. Ekstrelerinde Antifungal Aktivite Araştırılması 300 
Screening of Antifungal Activities of Various Viscum albüm L. Samples 
Berberis crataegina DC. Bitkisinden Elde Edilen Berberin Alkaloidi ve Ekstrelerin 
Antimikrobiyel Aktiviteleri 304 
Antimicrobial Activities of Berberine and Extracts Obtained From Berberis crataegina Dc. 
Cistus laurifolius L.Çİçeklerinin Gastrik ve Duodenal Lezyonlar Üzerinde 
Antiülserojenik Etkisi II.Histopatolojik Çalışmalar 314 
Antiulcerogenic Effect  of Cistus laurifolius L Flovvers on Gastric and Duodenal Lesions 
II.Hİstopathological Studies 
Hypericum perforatum Fraksiyonlarının Hepatoprotektif Etkisinin Araştırılması 325 
Investigation on Hepatoprotective Activity of Hypericum perforatum Fractions 
Kekik (Origanum onites L.) Uçucu Yağının Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi ... 332 
Cardiovascular Actions of Kekik (Origanum onites L.) Essential Oil 
Kekik (Origanum onites L.) Yağ-altı-Suyunun Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi 339 
Cardiovascular actions of Kekik (Origanum onites L.) Aqueous Distillate Which 
Accumulates Under the Essential Oil (ADO) 
Kekik (Origanum onites L.) Yağ-altı-suyunun Koleretik Etkisi 345 
Choleretic actions of Kekik (Origanum onites L.) aqueous distillate vvhich accumulates 
under the essential oil (ADO) 
Fibroblast Hücre Kültürlerinde Centella asiatica Ekstresi (Teca) ve Dekspantenol'ün 
Yara İyileştirici Etkilerinin Araştırılması 352 
Investigation of VVound healing Activities of Titrated Extract From Centella asiatica (Teca) 
and Dexpanthenol in Fibroblasts Celi Culture 
Dictamnus albus'un Kontakt Dermatit Yapıcı Etkisinin Deney Hayvanları Üzerinde 
İncelenmesi 361 
Investigation of Contact Dermatitis Inducing Effect  of Dictamnus albus on Experimental 
Animals 
Şeker Hastalığında Kullanıldığı Bilinen Bazı Bitkilerin Kan Aminoasit Düzeylerine 
Etkisinin YBSK İle Belirlenmesi 369 
Determination of the Effects of Certain Plants Known to be Used in Diabetes Mellitus on 
Plasma Amino Acid Levels By HPLC 
Antioksidasyon Gücünün Askorbik Asit Cinsinden Tayini 379 
The Determination of Antioxidation Activity as Ascorbic Acid Concentration 
Türkiye'den İhraç Edilen Bazı Amaryllidaceae Familyası Bitkilerinin Likorin 
Yönünden Değerlendirilmesi 384 
Evaluation of Amaryllidaceae Plants Exported from Turkey Regarding Lycorine 

III 



Thalictrum isopyroides Alkaloitleri 389 
Alkaloids of Thalictrum isopyroides 
Consolida armeniaca Bitkisi Çiçeklerinden Flavonoit izolasyonu ve 
Karakterizasyonu 393 
The Isolation and Identification of the Flavonoids from the Flovvers of Consolida armeniaca 
Gonocytisus angulatus (L.) Spach Bitkisinin Flavonoitleri 399 
Flavonoids of Gonocytisus angulatus (L.) Spach 
Maclura pomifera (Rafin.) Schneider Meyvalarının İzoflavonları Üzerinde 
Araştırmalar 402 
Researches on the Isoflavones of Maclura pomifera (Rafin.) Schneider Fruits 
Nepeta caesarea Boiss. Bitkisinin Terpenik ve Fenolik Bileşikleri 408 
Terpenic and Fenolic Compounds From Nepeta caesarea 
Angelica sylvestris Bitkisinin Kumarinleri Üzerinde Araştırmalar 414 
Investigations on Coumarins of Angelica sylvestris 
Prangos platychlaena Boiss. Ex.Tchihat (Umbelliferae) Bitkisinden Elde Edilen 
Furanokumarin Türevi iki Bileşik Hakkında 421 
Furanocoumains from Prangos platychlaena Boiss. Ex.Tchihat.(Umbelliferae) 
Morina percica L. Çiçek Uçucu Yağının Bileşimi 426 
Composition of the Essential Oil of Morina persica L. Flovvers 
Eucalyptus camaldulensis Dehn. ve Eucalyptus grandis VV.HİİI ex Maiden Yaprak 
ve Meyva Uçucu Yağlarının Bileşimleri 431 
Compositions of the Essential Oils of Eucalyptus camaldulensis Dehn.and Eucalyptus 
grandis W.HİİI ex Maiden 
Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden.&Scheng. Türü Üzerinde Morfolojik ve 
Anatomik Araştırmalar 438 
Morphological and Anatomical Investigations on Cyclotrichium niveum (Boiss.) 
Manden.&Scheng. 
Güney Anadolu Bölgesinde Yetişen Bazı Nepeta Türlerinin Uçucu Yağları Üzerinde 
Araştırmalar 446 
Investigations on the Essential Oils of Somc Nepeta Species Growing in South Anatolia 
Nepeta flavida Hub. - Mor. ve Nepeta sulfuriflora P.H. Davis Uçucu Yağlarının 
Bileşimi 450 
Composition of the Essential Oils of Nepeta flavida Hub.-Mor. and Nepeta sulfuriflora P.H. 
Davis 
Sideritis erythrantha'nın iki Varyetesi; var. erythrantha ve var. cedretorum Uçucu 
Yağlarının Bileşimi 457 
The Composition of Essential Oils From Two Varieties of Sideritis erythrantha; var. 
erythrantha and var. cedretorum 
Eğirdir (İsparta) Yöresinin Geleneksel Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkileri 466 
Plants Used As Traditional Folk Medicine in Eğirdir (İsparta) 
Türkiye'de Üretilen Doğal Kaynaklı Antibiyotik Spesialiteleri 1995-1996 476 
Natural Antibiotics in Medicines in Turkey 1995-1996 
1989-1995 Yılları Arasında Sağlık Bakanlığı Tarafından Bitkisel İlaçlar İçin Verilen 
ithal ve Üretim Ruhsatları Üzerinde Bir Çalışma 482 
A Study on Import and Production Licences Given By The Ministry of Health for the Plant 
Originated Remedies in 1989-1995 Period 
Bazı Kişniş (Coriandrum sativum L.) Populasyonlarının Ankara Şartlarında Kışa 
Dayanıklılığı Üzerinde Bir Araştırma 491 
A Research on VVİnter Resistance of Some Coriander (Coriandrum sativum) Populations in 
Ankara Conditions 
Dereotunda (Anethum graveolens L.) Farklı Ekim Zamanı ve Ekim Yöntemlerinin 
Verim ve Kaliteye Etkileri 499 
The Effects of Different Sovving Times and Sowing Systems on Yield and Quality in Dili 
(Anelhum gravedens L.) 

IV 



Ulucami Çay Plantasyon Alanlarında Tohumla Yetiştirilen Farklı Bitki Tiplerinin 
Tespiti ile Bu Tiplerin Verimleri ve Kalitesi Üzerinde Araştırmalar 509 
A Research on the Yields and Qualities of These Types and Determination the Different 
Types of Plant Produced With Seed in the Tea Plantation Areas of Ulucami 
Farklı Yörelerden Temin Edilen Kimyon (Cuminum cyminum L.) Örneklerinin Bazı 
Özellikleri Üzerine Araştırmalar 517 
A Research on Some Characters of Cumin (Cuminum cyminum L.) Samples Provided Trom 
Different Regions 
Ülkemizde Safran Üretimi Terk mi Ediliyor ? 522 
Is Saffron culture Being Abondoned in Türkiye 
Marrubium anisodon Türlerinin Kimyasal Bileşenleri 534 
Chemical Costituents of Marrubium anisodon C.Koch 
Türkiye'nin Güzel Kokulu Soğanlı Bitkileri 541 
Wild Aromatic Petaloid Monocots in Turkey 

Orjinal Metinleri Gönderilmeyen Poster ve Sözlü Bildirilerin Özetleri 
Artemisia austriaca, A.spicigera: Dış Morfolojik Özellikleri ve Türkiye'deki 
Yayılışları 547 
Conocephalum conicum Üzerinde Kimyasal Araştırmalar 548 
Rumex Türlerinde Bulunan Antrakinon Aglikonlarının YBSK ile İncelenmesi 549 
Bazı Boraginaceae Familyası Bitkilerinde Enantiomerik Naftakinon Bileşiklerinin 
HPLC ile Kantitatif Analizi 550 
Clematis vitalba L., Equisetum ramosissimum Desf., Eryngium maritimum L., 
Melissa officinalis  L. Subsp. altissima (SM.) Arcangeli, Typha domingensis Pers., 
Üzerinde Yapılan Bioaktivite Tayinleri 551 
Heliotropium hirsutissimum Grauer Bitkisinin Antibakteriyel ve Antifungal Etkileri .. 552 
Centaurea hermannii F. Hermann'nın Antibakteriyel ve Antifungal Etkileri 553 
Daphne pontica L.'nın Antibakteriyel ve Antifungal Etkileri 554 
4'-0-Metilhipoletin-7-0-Asetil Glukopirananozit ve Antienflamatuvar Aktivitesi .... 555 
Ferulago aucheri Boiss.'den Elde Edilen Bazı Aromatik Bileşiklerin Artemia salina 
(Brine Shrimp) Yöntemiyle Değerlendirilmesi 556 
Türkiye'de Yetişen Bazı Rumex Türlerinin Sitotoksik Aktiviteleri 557 
Bazı Bitki Ekstrelerinin Fibrinolitik Sistem Yönünden Değerlendirilmesi 558 
Pinnaropappus roseus' dan Elde Edilen Flavonoitler ve Antioksidan Aktiviteleri 559 
Lilium candidum L.Bitkisinin Soğanlarında Bulunan Alkaloitler Üzerinde Yapılan 
Çalışmalar 560 
Urtica dioica L. Üzerinde Çalışmalar 561 
Crataegus Stevenii Türünün Flavonoitleri Üzerinde Araştırmalar 562 
Türkiye'de Yetişen bazı Rumex Türlerinin Kematoksanomik Açıdan 
Karşılaştırılmaları 563 
Linum Türlerinin Ariltetralin Lignanları Açısından Değerlendirilmesi 564 
Helichrysum plicatum D C ssp. Plicatum'un Uçucu Yağı 565 
Calamintha grandiflora (L.) Moench Uçucu Yağının Kimyasal Bileşimi 566 
Doğrudan Basım Yöntemiyle Kuşburnu Tozu ve C-Vitamini içeren Tabletlerin 
Basılabilirle Özelliklerinin İncelenmesi 567 
Türkiye' de Yetişen Papaver polychaetum ve P. triniifolium Türlerinin Alkaloitleri .. 568 
Türkiye' de Yetişen Delphinium ve Aconitum Türlerinin Diterpen Alkaloitleri 
Üzerinde Yeni Sonuçlar 569 
Avrupa Topluluğunun Lider Ülkesi Almanya' da Eczanelerde Farmakognozi' nin 
Yeri ve G B ile Türkiye' de Güncelleşen Sorumluluklar 570 
Sanicula europaea L. Bitkisinden Elde Edilen Bioaktif Maddeler ve Yeni bir 
Saponozit 571 

V 



Türkiye' den İhraç Edilen Bazı Amaryllidaceae Familyası Bitkilerinin Biyolojik 
Aktiviteleri ve Alkaloitleri Üzerinde Yapılan Araştırmalar 572 
Türkiye' de iki Farklı Yörede Elde Edilen Propolis Örneklerinin GC-MS Yöntemi İle 
incelenmesi 573 
Matricaria chamomilla L. var. recutita Grierson' un Uçucu Yağı 574 
Bellardia trixago' dan Elde Edilen iridoitler 575 
Symphtum sylvaticum Boiss. ssp. sepulcrale (Boiss. & Bal.) Greuter & Burdet 
Bitkisinin Alkaloitleri ve Antifungal Etkileri 576 
Yazar Dizini 577 
Bitki İsimleri Dizini 579 

VI 



KATILIMCILARIN LİSTESİ 

AKALIN Emine 
AKBAY Pınar 
AKCOŞ Yelda 
AKDEMİR Z.Şükran 
AKSÜLLÜ Fadimana 
AKYÜZ Çiğdem 
ALAN Sevim 
ALPINAR Kerim 
ALTINTAŞ Ayhan 
ALTUN Levent 
ARAR Gokay 
ARSLAN Neşet 
ASIL Eriş 
ASLAN Mustafa 
ASLANYÜREK ilhan 
ATTİLA imren 
AYDIN Süleyman 
AYDOĞAN Musa 
AZCAN Nezihe 
BALIK Yıldız 
BAYKAL Turhan 
BAYRAM Emine 
BAŞARAN A.Ahmet 
BAŞER K.Hüsnü C. 
BECKER Hans 
BEDİR Erdal 
BEİS Rana 
BERKMAN Ziver 
BOYDAĞ İlhan 
BOZAN Berrin 
BUYURAN Mustafa 
BİNGÖL Funda 
BİTİŞ Leyla 
ÇALIŞ ihsan 
CEBECİ Aysun 
CEYLAN Ayhan 
CITOĞLU Gulçin 
CIZMECİOĞLU Özlem 
COMERTOGLU Dilek 
COŞKUN Maksut 
DELİORMAN Didem 
DEMİRCAKMAK Betül 
DEMİRCİ Fatih 
DEMİREZER Ömür 
DEMİRYÜREK İhsan 
DINÇER Seza 
DOĞAN Hürcan 

İstanbul Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Hacettepe Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Hacettepe Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Hacettepe Üni. Eczacılık Fak. ANKARA 
Çiğdem Eczanesi, Ayranci KARAMAN 
Gazi Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Anadolu Üni.Eczacılık Fak. ESKİŞEHİR 
İstanbul Üni. Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Anadolu Üni. TBAM ESKİŞEHİR 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Ege Üni.Eczacılık Fak. İZMİR 
Ankara Üni.Ziraat Fak. ANKARA 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Gazi Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Kürkçü Han Külekçi Ç.No.30 GAZİANTEP 
Karadeniz Teknik Üni. TRABZON 
Anadolu Üni., TBAM ESKİŞEHİR 
Ereğli Eczanesi,Ereğli KONYA 
Anadolu Üni., TBAM ESKİŞEHİR 
Yıldızdağ Eczanesi,Erdek BALIKESİR 
Gazi Üni.,Eczacılık Fak. ANKARA 
Ege Üni. Ziraat Fak. İZMİR 
Hacettepe Üni . Eczacılık Fak. AN İCARA 
Anadolu Üni.Eczacılık Fak. ESKİŞEHİR 
Univ.Saarlandes, Saarbrücken DEUTSCHLAND 
Hacettepe Üni. Eczacılık Fak. ANKARA 
Anadolu Üni., TBAM ESKİŞEHİR 
Hacettepe Üni.Eczacılık Fak ANKARA 
Anadolu Üni.EczacılıkFak. ESKİŞEHİR 
Anadolu Üni.Eczacılık Fak. ESKİŞEHİR 
Buyuran Eczanesi Konak Mah. GAZİANTEP 
Gazi Üni.,Eczacılık Fak. ANKARA 
İstanbul Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Hacettepe Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
İstasyon Cad. N.2/B, Zile TOKAT 
Ege Üni.,Ziraat Fak. İZMİR 
Ankara Üni.Eczaılık Fak. ANKARA 
Ege Üni.Eczacılık Fak. İZMİR 
Dilek Eczanesi KIRŞEHİR 
Ankara Üni. Eczacılık Fak. ANKARA 
Gazi Üni.,Eczacılık Fak. ANKARA 
Anadolu Üni.,TBAM ESKİŞEHİR 
Anadolu Üni.Eczacılık Fak. ESKİŞEHİR 
Hacettepe Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Kocatürk Eczanesi, Zile TOKAT 
Eczacıbaşı İlaç Paz.A.Ş. İSTANBUL 
Meskenler Eczanesi,Tekeköy SAMSUN 

VII 



DUMAN Gülen İ. 
ERDOĞAN İlkay 
EREKEN Semra 
ERGUN Fatma 
ERMİN Nurhayat 
EROL M.Kayhan 
ERSÖZ Tayfun 
ERTAN Ayla 
ERTÜRK K.İlker 
ERYAŞAR Pınar 
EVCİN irfan 
EZER Nurten 
GENÇLER Ayşe M. 
GOKAY Gul 
GÖREN Nezhun 
GÖZLER Tekant 
GUL Özlem 
GÜMÜŞÇÜ Ahmet 
GÜRBÜZ ilhan 
GÜRBÜZ Muzaffer 
GURKAN Elçin 
GÜVENÇ Aydan 
GÜVENÇ Ayşegül 
HARPUT U.Şebnem 
HEPER Melekper 
HEREKMAN Tuğba 
HIRLAK Fatma 
ISIK Çağrı 
ITEZ Emine 
KARTAL Murat 
KATIRCIOĞLU Şerife 
KAYA Ayla 
KAYA Serdar 
KIRIMER Neşe 
KIVÇAK Bijen 
KOCA Fehmiye 
KOCAOĞLU inci 
KOKDİL Gamze 
KONUKLUGİL Belma 
KORKMAZ Seval 
KOYUNCU Mehmet 
KOÇ Guldem 
KOÇOĞLU Tüten 
KOŞAR Muberra 
KUCUKBOYACI Nurgün 
KUCÜK İ S LAMOĞLU M. 
KÜLTÜR Şükran 
KURKÇÜOĞLU Mine 
KURUCU Semra 
KURUÜZÜM Ayşe 
KUSMENOĞLU Senay 
KUTLUK Feryal 

Ege Üni.,Eczacılık Fak. İZMİR 
Gazi Üni.,Eczacılık Fak. ANKARA 
Anadolu Üni.Eczacılık Fak. ESKİŞEHİR 
Gazi Üni.,Eczacılık Fak. ANKARA 
Anadolu Üni.,TBAM ESKİŞEHİR 
Demet Eczanesi, Fmdıkzade İSTANBUL 
Hacettepe Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Anadolu Üni.Eczacılık Fak. ESKİŞEHİR 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Marmara Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Evcin İth.İhr.LTD. YALOVA 
Hacettepe Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Gazi Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
TÜBİTAK, Gebze KOCAELİ 
Ege Üni.Eczacılık Fak. İZMİR 
Dicle Üni.Ziraat Fak. DİYARBAKIR 
Ankara Üni.Ziraat Fak. ANKARA 
Gazi Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Tisan Bitki Çay.Ümraniye İSTANBUL 
Marmara Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
GATA ANKARA 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Hacettepe Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Anadolu Üni.Eczacılık Fak. ESKİŞEHİR 
Anadolu Üni.TBAM ESKİŞEHİR 
Marmara Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
42.Sokak 7/4, Bahçelievler ANKARA 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Fako İlaçları A.Ş. Levent İSTANBUL 
Anadolu Üni.Eczacılık Fak. ESKİŞEHİR 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Anadolu Üni.Eczacılık Fak. ESKİŞEHİR 
Ege Üni.Eczacılık Fak. İZMİR 
Anadolu Üni.Eczacılık Fak. ESKİŞEHİR 
Kıztaşı Eczanesi, Fatih İSTANBUL 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Ankara Üni.Eczaılık Fak. ANKARA 
Anadolu Üni.TBAM ESKİŞEHİR 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Eczacıbaşı İlaç P.A.Ş.Levent İSTANBUL 
İstanbul Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Anadolu Üni. TBAM ESKİŞEHİR 
Gazi Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Karadeniz Teknik Üni. TRABZON 
İstanbul Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Anadolu Üni.Eczacılık Fak. ESKİŞEHİR 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Hacettepe Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Gazi Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Ege Üni.Eczacılık Fak. İZMİR 

vın 



MANAV YALÇIN S. 
MAT Afife 
MELİKOĞLU GUlay 
MERİÇLİ Ali H. 
MERİÇLİ Filiz 
METE İ.Ergün 
MORKOÇ Güzin Y. 
MUHTAR Funda 
NOYAN Seda 
ÖMER Erkan 
ONÜR Mustafa A. 
OZAY Nazan 
OZCAN Ayşen 
OZCELİKAY Gülbin 
OZHATAY Neriman 
OZIPEK E.Meltem 
OZKAL Nazire 
ÖZKAN Şevki 
PANAYIR Tayfun 
PANÇALI Selver 
SACLİ Seda 
ŞAHİN A.Alper 
SAKAR Koray 
SALKIM Bediz 
SAR Sevgi 
SARAÇOĞLU Iclal 
SARER Engin 
SARI Aynur 
SARIBOYACI Ümran 
SARIOĞLU İlhan 
SARIYAR Günay 
SAZAK Yasemin 
ŞENER Bilge 
SENTÜRK H.Basri 
SEVER Betül 
SEYHAN G.Vildan 
SEZİK Ekrem 
SONER Osman 
SUNADA Hisada 
SUR A. Dehen 
SUTLÜPINAR Nurhayat 
SÜZGEÇ Sevda 
TANKER Mekin 
TANKER Nevin 
TOKER Gülnur 
TOL Tuğrul 
TOLON F. Ebru 
TOSUN Alev 
TOSUN Ali 
TOSUN Fatma 
TÜMEN Gülendam 
TUNALIER Zeynep 

Yıldız Teknik Üniv. İSTANBUL 
İstanbul Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
İstanbul Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
İstanbul Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
İstanbul Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Ege Üni.Eczacılık Fak. İZMİR 
Ege Üni.Eczacılık Fak. İZMİR 
Gazi Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Ege Üni.Eczacılık Fak. İZMİR 
Gazi Üniversitesi, Hipodrum ANKARA 
Ege Üni.Eczacılık, Fak. İZMİR 
Ege Üni.Ziraat Fak. İZMİR 
GATA ANKARA 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
İstanbul Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Hacettepe Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Ankara Univ. Eczacılık Fak. ANKARA 
Gazi Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
İstanbul Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Hacettepe Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Merkez Ecz.İstanbul C.No.6/2 İSTANBUL 
Ankara Üni. Eczacılık Fak. ANKARA 
Hacettepe Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
İstanbul Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Marmara Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Marmara Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
İstanbul Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Gazi Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Karadeniz Teknik Üni. TRABZON 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
İstanbul Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Gazi Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Ankara Üni.Eczacılık Fak ANKARA 
Fac.of Pharm.Meijo Uni. Nagoya JAPAN 
Marmara Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
İstanbul Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
İstanbul Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Gazi Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Tol Eczanesi, Silifke MERSİN 
Marmara Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Gazi Univ. Eczacılık Fak. ANKARA 
Gazi Univ. Eczacılık Fak. ANKARA 
Balıkesir Uni. Eğitim Fak. BALIKESİR 
Anadolu Üni. TBAM ESKİŞEHİR 



TURK Fadime 
TURKÖZ Songül 
TUZLACI Ertan 
TUZÜN Odil T. 
UNAL Hale 
UNSAL Çağlayan 
UNVER Nehir 
ÜSTÜN Osman 
UZKUT Püren F. 
YALABIK Banu 
YALÇIN Funda N. 
YAMANER Alper 
YEŞİLADA Erdem 
YIGİT Arif 
YILDIRIM Saadet 
YILDIZ Gülderen 
YILMAZ Erdal 
YÜKSEL ilknur 
YURÜKER Ayşen 
YUSUFOĞLU Hasan 

Çiğdem Eczanesi, Karaman ANKARA 
Gazi Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Marmara Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Marmara Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Yeni Kavaklı Ecz.,Gölcük KOCAELİ 
İstanbul Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Ege Üni.Eczacılık Fak. İZMİR 
Gazi Üni.Eczacılık, Fak. ANKARA 
Püren Eczanesi, Finike ANTALYA 
Ege Üni.Eczacılık Fak. İZMİR 
Hacettepe Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Marmara Üni.Eczacılık Fak. İSTANBUL 
Gazi Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Fako İlaçları A.Ş. Levent İSTANBUL 
Billur Eczanesi, Kavakldere ANKARA 
Ankara Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Sümer Halı Ankara 
Ankara Üni. Eczacılık Fak. ANKARA 
Hacettepe Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 
Hacettepe Üni.Eczacılık Fak. ANKARA 

X 



ÇAĞRILI BİLDİRİLER 





Pharmaceutical Preparation of  Crude Drug Powder 
Hisakazu SUNADA 

Faculty of  Pharmacy, Meijo University 
Nagoya-JAPONYA 

The Value of  crude drugs has recently been attracting public attention. 
However, crude drud powders are inconvenient to handle because they consist of 
fibrous  materials. For this reason, they are generally used in the form  of  granules or 
tablets prepared from  extract. Although it appears very useful  to produce granules 
and tablets out of  a crude drug povvder, particles come in a variety of  forms,  and the 
fluidity  of  particlea is poor due to the high fibrous  and strong adhesiveness. 

To make tablets. the inprovement of  the flovvability  is essential unit process for 
these crude drug povvder. For the improvement of  the flovvability  there are two ways, 
one is to add some expients for  fluidization,  such as fine  silicate or St-Mg. Although 
these expients shovved no fluidization  effect.  Another way is the granulation that is 
the important unit process in povvder technology and also pharmaceutical industry. 

1. Secondary granulation of  Senna powder by agitation method. 
Senna povvder which has perfect  diarrheric effect  was chosen as model materials 

to be granulated to improve its flovvability  and facilitate  its administration in this 
study. Typical granulation methods are extrusion, fluidized  bed granulation and 
agitation granulation. For crude drug which containing a lot of  fibrous  materials, the 
yield is desirable but the disintegration is difficult  vvhen extrusion method is applied. 
When fluidized  bed granulation method was used, though the partide size and shape 
are uniform,  partide tensile strength is not high enough. Agitation method was then 
used in our experiment. 

Though it was recognized that in agitating method, granulation time isshort and 
the resulted spherical granule has high bulk density, the low yield and poor 
disintegration of  granule do limit it use to some extent. To amend those defects,  the 
secondary granulation which has been widely used in chemical and pharmaceutical 
industries was appleid. That is, recycle the fine  partide and granulate them again. 
As a result, not only the yield but also the tensile strength and disintegration property 
have been improved. 

Experimental Table- 1 Fo rmu la t i on 

Materials 
Materials and formulation 

used are shown in Table 1. 
Granulation 

GranulatİOn was carried a) Heywood diameter and round degree determined by an image analyzer 
(LUZEX 500, Nireco Ltd.). 

Materials Mean partide diamter" 
d, («m) 

Shape factor*1 Content % 

Senna leaf 22.1 0.533 57.79% 
Senna fruit 30.6 0.478 38. 53% 
Sucrose 15.2 0.504 2.26% 
Vanillin 28.4 0.536 0.10% 
Starch 34.6 0.578 0. 58% 
Glycyrrihiza 20.0 0.558 0.74% 



out by the use of  agitation granulator( MECHANOMILL ; Okada Seiko Ltd. ). 
Sample was poured into the granulator and granulated by spraying the pure water as 
binder solution in 13ml/min till prescribed amount with constant rotating frequency 
of  agitation impellar at 2,000rpm afer  20 minites premixing. After  granulation, the 
products was dried for  2 hours at S O t . 

Size distribution 
Partide size distribution was determined by sieving in which 15gram of  granulated 

products were shaken horizontally for  3 minites and sieved. The mean diameter of 
particles was calculated from  the 50% weight value on the cumulative partide size 
distribution curve. 

Granule strength 
Twenty particles of  the product granules were subjected to a strength test using 

granule strength tester GRANO( Okada Seiko Ltd) shown in Fig. 1. In this test, a 
load was imposed on each partide at a defınite  speed, and the vveight that made the 
partide crush was regarded as strength of  partide. Strength of  granule St was 
calculated by this equation., vvhere P is load of  crushing and D is mean diameter of 
granules. 

Bulk density 
Bulk density were 

obtained by Powder Tester 
(Hosokawa micuron Ltd.) 

Disintegration test 
Disintegration was measured 
by a disintegration tester 
(Toyama Sangyo Co.Japan) 
according to JP XII, and the 
paddle method was used. 
Pure water maintained 37 ± 

2 t w a s used as disintegration 
medium. 

Sı(G) = 4 P / T I D ! Sl(C) . granule sırenglh 

P .load al crushing 

D: diameter of granule 

0 mtcroscope 
© load celi 
® chıp 
© samples 
© displas 

OKADA SEIKO Co-JLTO. S 

© a n c a 
a 

a n c a 
a 

• • • Xr _ _ 
Fig . 1. S c h e m a t i c R e p r e s e n t a t i o n of  A p p a r a t u s for  D e t e r m i n a t i o n 

of  G r a n u l e S t r e n g t h 

Results and discussion 
The relation of  average partide size and standard deviation to granulation 

condition are shovvn in Figs.2,3. Average partide size increased with the binder 
solutionadded, both average partide size and its standard deviation became smaller 
with the increasing rotating rate of  impellar of  machine. The segregating of 
ingredient was not observed 

The resulted particles of  granulation was divided to three portion, that fine,  middle 
and coarse, and their yield were investigated. The profile  of  yield to granulation 
condition are shovvn in Fig. 4. 

Fine particles decreased when more binder solution was used. On the other hand, 
the coarse granule increased. When the binder added was betvveen 20 to 30 ml, and 
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Fig. 6. Influence  of  Rotation Number on Bulk 
Density 
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the rotating rate was greater than 500 rpm, the yield of  the product granule, 500 to 
1190um, was the highest.. 

The relation between mean diameter and rotating rate of  product granules was 
shovvn in Fig.5. When the rotating rate was low, the partide size variation was not 
remarkable, but at high rotating rate, with the increase of  rotating number per minite, 
the partide size shovved a tendency of  decrease. 

The result of  bulk density are shovvn in Fig.6. Bulk density increased vvith 
rotating rate at first,  and reached maxmum value at a certain rotating rate. After  that, 
it almost has no change. At a certain rotating rate, bulk density became greater vvith 
the increase of  binder solution added, vvhich vvas due to the kneading and griding 
effect.  That is, as shovvn in this figüre,  vvhen rotating rate vvas lovv, kneading and 
griding effect  vvas small, and remarkable partide size variation vvas not seen. At high 
rotating rate, attributing to the kneading and griding effect,  the particles compacted 
tightly and the granule vvith high tensile strength can be obtained vvhen rotating rate 
increased. Bulk density hardly is affected  by rotating rate at high binder solution 
added. 

Fig.7 is the result of  granule tensile strength. It vvas observed that the tensile 
strength increased vvith the binder solution added and rotating rate. At high binder 
consumption, rotating rate had no effect  on tensile strength. As shovvn in this figüre, 
vvhen rotating number vvas vvithin lOOOrpm. the resulted granule had tightly 
compacted structure, high tensile strength were then observed vvhen the binder 
solution added vvas 40%. 

Three kind of  granules vvere observed by scanning electron microphotography. 
Granule A vvas made at lovv rotating rate vvith lovv binder solution added, granule 

B vvas made at middle condition, vvhile granule C vvas that made at high rotating rate 
vvith high binder solution added. It can be seen in Fig.8 that the inner structure vvas 
significantly  affected  by granulation condition. Granule A had many small pore and 
crack. Granule B vvas aggregation of  many fine  particles and its crack can also be 
seen. While granule C vvas very compact and almost had no crack. 

The relation of  hardness and disintegration time of  those granules vvas shovvn in 
Fig.9. With the increase of  rotating rate and binder solution consumption, granule 
turned tougher, resulting in poor disintegration. 

From the above findings  vvhen binder solution added vvas 20 ml, rotating rate vvas 
500rpm, granule yield vvas relatively high and the disintegration vvere also suitable, 
this granulating condition vvas then used in the primary granulation. 
Under the condition vve had selected, the yield vvas only 50%, and granule under 
500um vvas about 40%. Granule yield could not be regarded as desirable. 

It is reported that the spherical granule vvith high yield could be obtained, but for 
crude drug, even the granule vvith high yield and high bulk density could be obtained, 
its disintegration is difficult. 

Then, 1) Senna povvder shovved in the table mixed vvith fine  granules, smaller 
size of  500um, mixed at 1;1 ratio, that named D granule. 2) Fine granule, smaller 
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Fig. 7. Influence  of  RoUtion Number on Granule Strength 
A m o u n t of  b i n d e r so lu t ion fml)  : Q ; 10 ; A , 20 ; 
A . 30 - 0 , 40. I : S t a n d a r d d e v i a t ı o n . 

Fig. 9. 

o 1000 2000 
Gıanule Slrenglh [gAnnfl 

Relationship between Granule Strength and Disintegration Time 
Rotation numder and amount of  binder solution 10 m!. 100 rpm ; 
• . 20 ml, 500 rpm: • 40 ml, 2. 000 rpm. 
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size of  500um only, named E granule, were used as testing material and granulated at 
the same condition as that of  primary granulation. The physical properties of  the 
primary granule and the secondary granule were shown in Table II. The mean 
partide size and bulk density of  them vvere almost the same. Tensile strength of 
granule D was less than that of  primary granule, but their disintegration had no 
difference.  On the other hand, the disintegration of  granule E became faster.  Though 
it tensile strength was lower than primary granule, it was hard enough. Both of  two 
granulation had yield of  better than 60%. 

TABLE. II. Physical Properties of  Granules Prepared by Primary 
and Secondary Granulation 

Granule size Bulk density Strength Disintegration time 
! u m > 'g/cm') (g/mm1) (mın) 

Primary granule 944.9 0.43 785. 3 30 
Secondary granule (D) 998.9 0.48 643.9 30 
Secondary granule IE) 954.0 0.43 453.6 15 

200 A™ 200 fim 
Kıg 10 Scannıng Electron .Vlicrographs of  Secondary Granule 

Amount of  binder solution and rotation number : D, 20 m!, 500 rpm ; E. 20 ml. 500 rpm. 

Fig. 10 are SEM photographs of  the cross section of  secondary granules. Granule 
D had almost the same inner structure with primary granule. The fine  granules was 
covered bv crude drug particles. It inner structure was very compact and the 
disintegration was fast.  The inner structure of  granule E was different  vvith that of 
granule D or primary granule. The fine  granules were aggregated according to the 
coating of  binder solution, and the disintegration was also improved due to the week 
integration force. 

As a result, not only the yield but also the tensile strength and disintegration 
property have been improved by using the method of  the secondary granulation.. 

2(1). Relationship between characteristics of  povvder and 
granules on granulation. 

The granulation from  Senna powder carried out by fluidized  bed ; FB and 
agitation ; AG methods. The effects  of  physical properties of  the binder solution, 
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such as the contact angle on the povvder compact, viscosity, ete., on the granule 
charactoristics, the average granule size, angle of  repose, bulk density, granule 
strength and compressibility, were examined. 

A correlation betvveen physical properties of  the products; granules; obtained by 
FB granulation and AG granulation, and those of  the binder solution vvas analyzed 
using the correlation formula  derived from  multiple regression analysis. A highly 
onfident  multiple correlation vvas found  and the relationship betvveen physical 
properties of  the binder solution and those of  the granules can be quantitatively 
expressed. 
Experimental 
Materials 

Materials used, vvere Senna povvder, hydroxypropylcellose; HPC-EF-P, sodium 
carboxymethylcellose; CMC-Na, polyvinylpyrroridone; PVP K30 and K90. 

Physical propertyof  the binder solution 
The viscosity of  the binde solution were determined by using a rotational 

Viscometer at 20 centidegree, the contact angle was determined by photographs of 
droplets on the tablet provided using a Universal compressing machine autograph at a 
pressure of  1.2 ton/centimeter squere. 

Granulation 
Granulation was carried 

out using fluidized  bed 
granulator and agitation 
granulator. Granulation 
conditions are listed in 

Table I and II. 
Physical propertyof 

the granules 
Partide size distribution, 

mean partide diameter vvere 
determined by the same 

procedure mentioned before. 
Angle of  repose and bulk 
density were obtained by 
Povvder Tester(Hosokawa 
Micron Co.). 

r.\BLE I. Operating Conditions of  Fluidized 3ed Granulation 

I£quıpment GPCG-1 Glatt • 
Crude -irug 0.5 kg 
inlet temperature 70 *C 
Fluidizing air rate 0. 7 m"mirı 
Atomizing aır pressure 5 bar 
Nozzle orifıee 0. 3 mm 
Nozzle type Pneumatic atomization 
Coneentratıen of  binder 5, 7w/v% HPC cF ?. PVP K 30, PVP K 90 

1. 2 wjv% CMC-Na F 01 MC Soln. 
Amoun: o;' •Jinder solution 150-300 m 1 
Sprayir.g rate 25 ml/min 
Singie shakıng ınterval 5 s/mın 
Tvvin shakmg ınterval 5 s/5min 
Product 'emperature at irying 36'C 

TABLE II. Operating Conditions of  Agitation Gram ilatıon 

Equıprr.ent FM-MP-10 (POWREX Co., L: :d.) 
Crude drug 0. 5 kg 
Concer.'.ratıon of  binder 5w/v% HPC EF-?, PVP K30, , PVP K 90 

2w/v% CMC-Na F 01 MC Soln. 
Amount of  binder solution 120-200 ml 
Impeller speed 300 rpm 
Drying :ime 30 min 
Drying temperature 70*C 
Air rate 120 m'/h 

The granule strength were measured by the same procedure mentioned before. 
Granule compression behaviour vvas evaluated by using Kavvakita's sequation. 

Using a Universal compressing mahine, 10 gram of  granules was compressed with 
pressure of  2.0 ton/cm2 at the rate of  1 mm/min thickness. From the compression 
curve obtained in the procedure, the bulk decrease (C) vvas calculated, and an 
attempt vvas made to apply the formula  of  Kavvakita's equation vvhich is knovvn as a 
compression formula  for  povvder. to this calculation. 



TABLE III. Unnormaîized and Normalized Factor Levels 

Factor 
L'nnormalized level Normalized level '%) 

Factor 
Fluidized bed Agitation Fluidized bed Agitation 

V 
Amount of  binder solution 

150 0 
200.0 
250.0 
300.0 

120.0 
140 0 
160.0 
180.0 
200.0 

0.00 
33.3 
66.6 

100.0 

0.00 
25. 0 
50.0 
75.0 

ıoo.o 

1.5 2.4 0.00 0.00 
2.0 2.8 2.56 5.26 
2.5 3.2 5.13 10.5 
3.0 3.6 7.69 15.8 
4.9 4.0 12.8 21.1 
5.0 6.0 17.9 47.4 

W 6.0 7.0 23.1 60.5 
Amount of  binder 7.5 8.0 30.8 73.7 

10.0 9.0 43.6 86.3 
10.5 ıo.o 46.2 100.0 
12.5 56. 4 
14.0 64. 1 
15.0 69.2 
17.5 82. 1 
21.0 100.0 

3.30 
16.2 
25.6 
32.4 
41.6 
61. 9 
62.3 

0.00 
1.68 

22.5 
38.3 
49.7 
65.2 
99.3 
100. ) 

Contact angle 

79.3 
81.3 
83.0 
36.5 
37 I 
30 i 
13.1 

0.00 
6.90 

22 3 
31.0 
55.2 
61. 4 
84 3 

100. 1 

TABLE IV. Fundamental Phvsıcal Proper':es of  3ır.der Solution 

inder Concentrahon , Yiscositv cn; "onMet anale 
'. !> K 30 i !0 

3.80 
83. 0 
90 1 

87.4 
36. 3 
93..) 

79. 3 

Partide Diameter ( t ım ) Partide Diameter |> ım| 

Fig. 1. Size Distribution Curves for  Granulation 
( A ) : fluidized  bed granulation, (B,< : agitation granulation. 
Amount of  binder solution : 
(A) : 150 ml ; • . 200 ml ; A. 250 mi ; X , 300 m!. 
(B) : O. 120 ml ; 140 ml ; 160 ml : + , 180 ml. üj. 200 ml. 



VO - V 
c = 

V 
(6) 

P / C = l / a b + P / a (7) 

Where, C is decreased fraction  of  relative volume of  granule; VO and V are 
grammle bed initial volume and the volume at pressure P; a and b are constants. 

In the formula,  a refers  to bulk decrease, and the larger the value of  a, the greater 
the volume change during the compression. Furthermore, l/b relates to the yield 
stress. 
Regression analysis 

In this analysis these independent variables, factors  vvere normalized in such a 
vvay that the minimum value vvas zero and maximum one handred(Table III). 
The equation of  rgression used in this analysis is shovvn here, vvhere V is the amount 
of  binder solution; the amount of  vvater in binder solution, W is the amount of  binder 
in binder solution, 77 is the viscosity of  the binder solution added, and (° ) is the 
contact angle of  the droplet on the tablet, and vj , V£, wj , W2, nj , ri2, a j and a r e 

the coeficients  of  each variable, and CQ is a constant. 

Physical property 

= CQ +V| V+V2V^+ vvjW+W2 77 -t- N2 T] AJ (° ) + a2 (° 
Typical results of  size distribution are shovvn in these graph, light one is granules by 
fluidized  bed granulation, and right is granules by agitation granulation. From this 
figüre,  the size distribution is sharper in fluidized  bed granulation, on the contrary, it 
is broad in agitation granulation because of  the difference  of  the mechanism of 
granulation. 

Results and discussion 
Table IV shovvs fundamental  physical properties of  binder solution. 

Mean granule size 
The results of  FB granulation and AG granulation(Figs. 1,2), shovvs that the 

mean granule size tends to increase vvith increase in the concentration of  the binder 
solution. The mean granule size vvas found  to be closely related to the amount of 
binder, amount of  binder solution, viscosity of  binder solution and contact angle. 
The equation of  regression is: 
vvhere n is sample number, SD is the Standard deviation, F is the F-value in the F-test, 
and R is the multiple correlation coefficient.  The correlation coefficient  vvas 0.918 
and 0.975 each, vvhich is significant  in the T-test at the 5% level. 

In FB case, the amount of  binder added may be the majör factor  affecting  the mean 
granule size. In AG case, majör factor  may be not only the amount of  the binder but 
also the binder solution added. 
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(A) (B) 

O 2 0 0 . 
u 200 . 

100 2 0 0 3 0 0 1 0 0 1 4 0 1 80 2 2 0 

Amoun! ol Binder Solution (ml) Amount ot Binder Solution (ml) 

Fig. 2. Relationship between Amount of  Binder Solution and Mean Granule Size 
(A) : fluidized  bed granulation, (B) : agitation granulation. 
• , PVP K 30 5% ; A . PVP K 90 5% ; + , CMC-Na 1% ; O. HPC EF-P 5% , 
• . PVP K 30 7% ; A. PVP K 90 7% ; X, CMC-Na 2% ; • HPC EF-P 7%. 

Di0=VtV'+-WlW+  (2l( • )+Co 
W=32 oı = 4.06xl0"' S. D. = 37. 3 
T/J = 1. 74 Co= 84. 5 F(3. 28) = 50. 3 
u/ı = 7 .86x 10"' R = 0. 918 
£>so= w V4- m V  + ıuı W  4. w, W'  + Co 
N=  20 u/ı = 3. 64 S. D. = 36. 6 
vı = 6. 80 un= —2. 74 x 10"' F(5,141=54.7 
t / ı = - 3 . 32x 10"' Co=86. 0 R= 0.975 

( 5 A) 

(5 B) 

(A) (B) 

2 0 0 3 0 0 

Amount ol Binder Solution (ml) 

140 1 8 0 2 2 0 

Amount ol Binder Solution (ml) 

Fig. 3. Relationship between Amount of  Binder Solution and Angle of  Repose 
(A) : fluidized  bed granulation. (B) : agitation granulation. 
• , PVP K 30 5% ; A, PVP K 90 5% ; + , CMC-Na 1% • O. HPC EF-P 5% ; 
• PVP K 30 7% ; A, PVP K 90 7%  ; x . CMC-Na 2% ; • HPC EF-P 7%. 

Angle of repose = vıV+v.V'  + mrj + Co  (6 A) 
iV= 32 <11 = 1.83x10-' S. D. = 1. 36 
t/ı = —9. 19x10"' Cn= 42. 5 F(3.28) = 22.3 
^ = 4.40x10"' R = 0.839 
Angle of  repose = t/ıV+<ıı<7 + <t!?7' + aî( ° )' + Co ( 6 B ) 
•V = 20 
t/ı = - 9 . 64x10"' 
«ı=-2. 08x10"' 

m = 2. 63 x 10"J 

<22=7. 40X 10"' 
Co= 49. 0 

S. D. = 0.981 
F(4.15) = 63. 1 
R = 0.972 
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Angle of  repose 
By regression analysis, in crease in the viscosity of  the binder solution. let to 

decrease in the angle of  reposeand it is found  that this tendency is remarkable in AG 
granulation vvhich is more dense strucure because of  the compressing effect  of  the 
rotating impellar during granulation(Fig.3, Eq. 6). 
In FB granulation, increase in the viscosity led to increase in the mist diameter 

sprayed from  the nozzul, and easy to penetrate into granule, to make it dense 
structure. led to decrease angle of  repose. 

On the contrary, in AG granulation, the effect  of  the viscosity to the angle of 
repose is not so strong, because of  the balance of  shear stress of  impellar to the 
resintance of  the viscosity of  binder solution. 

Granule strength 
It was found  that increase in amount of  binder solution led to increase in the 

granule strength and the granules made by AG had considerable hardness. since they 
had been subjected to great shearing force,  while thegranules made by FB vvere soft 
and flexible.  It is observed from  these equations. that the factors  of  increasing partide 
size are closely related to thefactors  increasing the strength of  granules, particularly 
in AG(Fig. 4. Eq. 7). 

Bulk density 
As shovvn in this figüre,  the bulk density of  granules by FB granulation is 
independent on the amount of  binder solution, but granules bv AG granulation, the 
bulk density increase vvith the amount of  binder solution. From the figüre  and 
equation of  AG granulation. the amount of  binder and binder solution are factors  to 
increase the bulk density(Fig. 5, Eq. 8). 

The Scanning Electron Microscpic Picture of  Granule Surface  are shovvn in Fig. 6. 
it is clear that the structure of  surface  of  AG granules shovvs more dense structure 

than FB granules because of  the defference  of  granulation mechanism. 

Fig. 6. Scanning Electron Microscopic Picture of  Surface  Granules 
(A) : granule of  fluidized  bed granulation, ( B : granule of  agitation granulation. 

Compression test 
Figures indicate the relationship betvveen the amount of  binder solution and 

constant a and l/b, respectively. The results shovv that the a values of  the products of 
FB granulation are greater than vvith AG granulation. and have maximum values. The 

11 



(A) (B) 

2 0 0 3 0 0 
Amount ol Binder Solution (ml) 

5001 
t 00 

Amount ol Binder Solution (ml) 

Fig. 4. Relationship between Amount of  Binder Solution and Granule Strength 
(A) : fiuidized  bed granulation, (B) : agitation granulation. 
• . PVP K 30 5% ; A. PVP K 90 5% ; + , CMC-Na 1% ; O. HPC EF-P 5% 
• PVP K 30 7% ; A. PVP K 90 7% ; X, CMC-Na 2% ; HPC EF-P 7% 

Granule strength = uzl / î- t-mr- l-Co 
A7=24 Co= 1.00 S. D. = 0.592 
w = 2. 0 0 x 1 0 - F{2,  21)= 54. 4 
m = 2.74x10"' « = 0 . 9 1 5 
Granule suength = un W+nij? + aı( 0 ) + Co 
N = 20 

un = 5. 00 
nı = 2. 72 

aı = 3. 75 
Co= 372 

S. D. = 58. 5 
3. 16) = 24 7 

R = 0.907 

(A) (B) 

' I  t i 

200 300 
Amount ot Binder Solution (ml) Amount ol Binder Solution (ml} 

Fig 5. Relationship between Amount of  Binder Solution and Bulk Density 
(A) : fluidized  bed granulation. (B) : agitation granulation 
O. PVP K 30 5% ; A . PVP K 90 5% ; + , CMC-Na 1% ; O. HPC EF-P 5% , 
• , PVP K 30 7% ; PVP K 90 7% ; X, CMC-Na 2% ; • HPC EF-P 1%. 

Bulk den»ity = ı / ı V + v î V ! + u ı » ' + C « 
.V =32 ztr, = 4 . 8 0 x l 0 - 6 S.D. = 0.00744 
* ı= - 5 . 6 7 x 1 0 " ' Co= 0.243 F(3,28)=14.4 
w = - 1 . 6 0 x 1 0 " ' i? = 0.779 
Bulk density = vı V + w ı W + C o 
N = 2 0 Co=0.303 S. D.=0.0241 
»1-2 .28x10-» F(2. 17>=153 
« • ı - 7 . 40x10"' R = 0.973 

(8 B) 
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(A) (B) 

2 0 0 3 0 0 

Amounl o( Binder Solution (ml) 

140 180 2 2 0 

Amount ot Binder Solution (ml) 

Fig. 7. Relationship between Amount ot Binder Solution and Constant a 
(A) : fiuıdized  bed granulation, (B) : agitation granulation. 
C, PVP K 30 5% ; A. PVP K 90 5% ; + , CMC-Na 1% ; O. HPC EF-P 5% ; 
• , PVP K 30 7% ; A. PVP K 90 7% ; X, CMC-Na 2% ; HPC EF-P 7%. 

Constant a = vıV+wıW1+  Co 
N=32  Co=0.773 
v, = 7. 90x10"* 
w , = - 1.00x10"' 
Constant a = x n V + f î V 2 - C o 
N=  20 Co=0. 711 
vı = 6.20x10-
w= -1.00x10"* 

S. D. = 0. 0453 
F(2,29)=4.72 
R = 0.495 

S. D. = 0.00873 
F( 2. 17) = 7.62 
R — 0. 687 

(9 A) 

(9 B) 

(A) (B) 
2400 

100 200 300 100 140 1 8 0 2 2 0 
Amoun! ol B.naer Solution (ml) Amount ot Binder Solution (ml) 

Fig. 8. Relationship between Amount of  Binder Solution and Constant llb 
(A) : fluidized  bed granulation. (B) : agitation granulation. 
• . PVP K 30 5% ; A. PVP K 90 5% ; + , CMC-Na 1% ; O. HPC EF-P 5% ; 
• . PVP K 30 7% , A . PVP K 90 7% ; X, CMC-Na 2% ; HPC EF-P 7%. 

Constant llb=v:V+vıV'+w,W+wıW'  + Cc 
N=32 
t>ı=-2. 66x10"' 
W=1.09xl0" 3 

wı=  — 1. 88X 10" 

un-1 .71x10-» 
Co=51. 5 

Constant Hb=vtV+vjV'  + Ct 
N=  20 Co= 1984 
vı = — 7. 76 
w = 9. 71X 10"! 

S. D. = 3. 66 
F(4, 271=22.1 
« = 0 . 8 7 5 

S. D. = 184 
F(2,  17) = 4. 45 
« = 0.586 

(10 A) 

(10 B) 
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granules by AG method are harder and denser led to smaller a value and a week 
adhesiveness. This is same tendency of  the angle of  repose. 

l/b decreases vvith increases in the amount of  binder solution in FB granulation. 
On the contrary. in AG granulation, it is observed that there are mimimum value, and 
then increases in the amount of  binder solution. From the equation, it is clear that in 
the FB granulation, the factors  of  increasing are the amount of  binder and binder 
solution.. 

The factors  of  decreasing the value l/b in FB granulation are the amount of  binder 
solution. It is said that constant l/b are closely related to the granule strength, causes 
l/b larger. and poor compressibility. 

2(2). Relationship between Characteristic of  Raw Material and 
its Product, Tablet of  Senna Povvder. 

Experimentals 
The granulation of  senna povvder by FB method and evaluation vvas carried out 

by the same procedure mentioned before.  Fiat faced  tablets vvere made by 
compressing a given amount of  the Senna granules. By using rotary tabletıng 
machine. granules prepared by FB vvas compressed vvith pressure up to 1.5 toıı/cm2 
at the 20rpm to make flat  type tablets of  8mm diameter and 150mg vveight. 

The obtained tablets vvere subjected to the radial compression strength test. and 
redial compression strength (St) vvas calculated from  the equation ; St= 2P/ 7i DL. 
vvhere L and D is thickness and diameter of  tablet, and P is the load that made the 
tablet crush. 

The effects  of  physical properties of  the binder solution on the tablet characteristic, 
sııch as diamentral compression. strength, friability,  disintegration rate constant and 
dissolution rate constant vvere examined. The friability  of  the tablet vvas measured 
by friabilator  using 20 tablets. 

Dissolution test of  senna tablets obtained vvas carried out accorditıg to dissolution 
test of  the Japan Pharmacopia XII and Paddle method, using Dissolution Tester. 
VVater vvas used as dissolution solvent and Vitamine B2 vvas used as a marker and the 
rate constants of  dissolution and disintegration vvere calculated by these equation. 
vvhere Wo and m 0 are the amount of  drug in one tablet at time t. and W and m are the 

amount of  remaining drug at time t. 
ln(W/W0) = - d(t - tj) (12) 

ln(m/m0) = -k(t -t] ) (13) 

Results and discussion 
Granule Strength 
From the regression formula  it is found  that the increases in binder solution and 

the viscosity led to the increases in the granule strength. In this case, the viscosity of 
binder solution added may be the majör factor  affecting  the granule strength. 
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Compression test 
The results show that strength tend to increase with the increase in amount of 

binder solution and its concentration added in each case. The coefficient  of  the 
amount of  binder solution is minus in theregression formula  sujest that there may be 
the maximum value of  the tablet strenth at a defınite  addition of  binder solution.exis. 

)2 St = O o 
CQ V + V 2 V +W2 77 a 2 ( (14) 

n = 34, C Q = 8.33, v , =5.27X 10"2, v ? = - 4.78X 10"4, w 9 = 1.24X 10"4, 

(15) 

= - 2.14X 10" 2 ,w 2 = 9.15X 10"5, 

n 1 = -3.36 X 10~2, a2=3.81 X 10~4, S.D.=0.710, F(5.28)= 5.36, r = 0.699, R 2 = 0.398 

The friability  increase with the increase in amount of  binder solution and in the 
low concentration of  binder solution. At the 10% of  binder solution, HPC shows the 
largest, and then K30 and K90. 

Friability = CQ +VJ V+WJ W+W2 W 2 

n = 34, C Q = 1.93,v1 = 1 .68X10" 2
1 w 1 

S.D.=0.235, F(3,30)= 44.6, r = 0.904, R 2 = 0.798 
The tablet having good quality shows low friability,  so the regression formula 

indicate that to obtain the tablet having good quality are made using the higher 
concentration, moreover a small amount of  binder solution. 

Dissolution and disintegration test 
As shovvn in the figüre,  it is clear that there 

are tvvo stages in dissolution pattern. At the 
initial stage, the surface  of  tablets vvas vvetted by 
vvater and successively disintegrated by water, 
and the continuation stage, tablet vvas expanded 
by vvater penetrate in to residual tablet and the 
active ingredient in the tablet, began to be 

released. The value of  the rate constant of 
disintegration d vvas calculated from  the 
slope of  the first  stage using this equation 
and the value of  the rate constant of 

dissolution k vvas calculated from  the 
slope of  second stage using this equation. 

As shovvn in same figüre,  disintegration constant d decrease vvith increase the 
amount of  binder solution vvhich makes tablet harder. The value d is greater using 
K30 as a binder vvhich makes the granule more loose structure. 

The regression formula  shovvn here indicates this may be caused by close binding 
among the granules by addition of  binder resultingin hard granules, since volume of 
micropore or porosity decrease, and it prevents to penetrate vvater into the tablet. 

On the contrary, k is almost constant and small value, except using K30 as a 

s 
5 

100 
TIME (mın) 

200 

Fig. 9. Disintegration and Dissolution Curves according to Eqs. 
( 4 ) and ( 5) O : K30 10% 230 ml. A : K90 5% 230 ml. • : HPC 5% 290 
ml. 
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binder which makes the granule more loose structure too. 

Constantd= C q + v j V + V 2 V 2 + W j W + a^C ) 

n = 3 4 , C Q = 2 . 3 0 X 1 0 " 2 , V j = - 2 . 2 7 X İ C T 4 , v 2 = 1 . 5 7 X 1 0 " 6 , = 7 . 8 3 X 1 0 " 6 , 

a r - 1 . 2 3 X 10"4, S . D . = 0 . 0 0 2 4 , F(5.29)= 1 4 . 2 , r = 0 . 8 1 4 , R 2 = 0 . 6 1 6 

Constantk= Cq+vj V + w j W + a j (° ) ^y^ 

n = 34, C 0 = 8 . 3 3 , v 1 =-1 . 1 5 X 1 0 " 4 , w 1 = 1 . 4 9 X 1 0 - 4 , a r - 1 . 2 6 X 10" 4 , 

S.D.= 0.000469, F(3,30) = 12.5, r = 0764, R 2 = 0.512 

2(3). Relationship between Characteristic of  Powder and 
Granules on Granulation of  Mixed Crude Drug Powder. 

The well known purgative formulation  was subjected to test FB and AG 
granulation and tableting. We got almost same results as Senna case. 

Conclusion 
It vvas found  that the physical properties of  the products such as granules and 

tablet are closely related to the physical properties of  binder solution. Correlation 
betvveen them vvas analyzed by using the correlation formula  drived from  multiple 
regression analysis. A highly confident  multiple correlation vvas found  and the 
relationship betvveen them can be quantitatively expressed. 

It suggests a possibility that formulation  of  povvder materials for  production of 
granules or tablets having desirable physical properties can be easily determined and 
also, the granulating or tableting manipulation vvhich has been performed 
experimentally or qualitatively, can be done quantitatively and rationally, by using 
the results. 
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PLANT BIOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATION TO BRYOPHYTES FOR 
THE PRODUCTION OF NATURAL ACTIVE COMPOUNDS 

Hans BECKER, Analytische Phytochemie, Universitât des 
Saarlandes, D 66041 Saarbrücken, Almanya 

In vitro culture of medicinal plants for the production of 
biological active compounds 

Since 1939 it is possible to cultivate plant cells in vitro. 
This technique has been widely used to study morphological and 
physiological questions on the cellular level. Sorae milestones 
of this work were (Pierek, 1987): 
- 1941 In vitro culture of crown gali tissues (Braun) 
- 1952 Virus-free dahlias obtained by meristem culture (Morel 
and Martin); 

- 1955 Discovery of kinetin, a celi division hormone (Miller 
et al.); 

- 1958 Regeneration of pro-embryos from callus clumps and celi 
suspensions of Daucus carota (Reinert, Steward); 

- 1960 Enzymatic degradation of celi walls to obtain large 
numbers of protoplasts (Cocking); 

- 1967 Haploid plants obtained from pollen grains of tobacco 
(Bourgin and Nitsch); 

- 1970 First achievment of protoplast fusion (Power et al.); 
- 1974 Discovery that Ti-plasmid was the tumor inducing 
principle of Agrobacterium  (Zaenen et al.; Larebeke et al.) 

- 1977 Successful integration of Ti-plasmid DNA from Agrobac-
terium tumefaciens in plants (Chilton et al.); 

- 1980 Use of immobilized whole cells for biotransformation of 
digitoxin into digoxin (Alfermann et al.). 

As has been shown by Reinert (1958) and Steward (1958) single 
plant cells from a callus retain the information to form a 
whole plant. This means that the cells should also retain the 
information to produce secondary metabolites. Starting in the 
early sixtees numerous efforts have been untertaken to study 
the formation of secondary metabolites of in vitro cultures. 
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An early review of this work has been given by Carew and Staba 
(1965). Despite the theoretical possibilities only a few pro-
ducts could be isolated from in vitro cultures. The authors 
suggested that there must be at least some morphological 
differentiation for the formation of secondary natural 
products. We started tissue culture work in 1965 and studiing 
the formation of essential oil we came to the same conclusion. 
When we cultivated Pimpinella anisum we only found essential 
oil when the cultures differentiated either roots or shoots 
(Becker, 1970). This differentiation can be obtained by 
varying the auxin/cytokinin ratio. Charlewood et al. (1990) 
suggested the following reasons for the lack of accumulation 
in non organized plant cells: 
(1) the lack of expression in non-specialized cells of genes 

that control essential steps in the biosynthetic pathway; 
(2) the diversion of substrate away from secondary product 

formation; 
(3) the non-operation of transport mechanisms by which poten-

tially toxic end-products may be removed from he biosyn-
thetic site; 

(4) the non-availability of storage sites in which secondary 
metabolites would normally be sequestered; 

(5) the unregulated cotabolism of synthesized product. 

Numerous efforts have been undertaken to overcome these bott-
lenecks for the commercial production of secondary 
metabolites. Despite these efforts only a few products from in 
vitro cultures are or have been commercialized: e.g. shikonin, 
berberin, sanguinarin. Unresolved problems are the production 
of the dimeric indole alcaloids from Catharanthus-species and 
the production of taxol from Taxus species. On the other hand 
in vitro cultures have been very useful to study biosynthetic 
pathways (e.g. Zenk et al. 1988). 

We have worked since 1965 with in vitro cultures of various 
medicinal plants. We have done the most detailed studies with 
different species from the genus Valeriana.  We could enhance 
the amount and the variety of valepotriates in these cultures 
by different approaches 
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- treatment with colchicine; 
- two phase culture; 
- application of plant bioregulators 

The results are summarized by Becker and Chavadej (1988). 

Secondary products from Bryophytes 
When we studied valepotriates (1) we became aware of 
plagiochilines (2) which have a similar carbon skeleton. 
Valepotriates are derived from monoterpene iridoid precursors, 
whereas plagiochilines are biogenetically derived of 
sesquiterpenes. Plagiochilines are typical compounds from 
Plagiochila species, which belong to the liverworts. 
Liverworts (Hepaticae) are one of three classes of bryophytes, 
the two other classes being hornworts (Anthoceratae) and 
mosses (Musci or Bryatae). Many liverworts have a 
characteristic, strong odour, due mainly to volatile terpenes. 
These terpenes are located in special oil bodies within the 
cells. Besides terpenes, bryophytes contain a large variety of 
interesting natural products partly with skeletons that are 
not yet known from higher plants (Zinsmeister et al., 1991). 
Among these products are bi- and bisbibenzyls, flavonoids, 
isoflavonoids, biflavonoids, lignans, caffeic acid derivatives 
and in rare cases (Trennheuser et al. 1994) alkaloides. 
Some of these secondary compounds excert interesting 
biological activities, e.g. antibacterial, antifungal, 
antitumour, plant growth regulating properties (Asakawa, 
1990) . 

In  vitro culture of Bryophytes 

It is difficult and in many cases impossible to acquire large 
amounts of bryophytes. Many of them spread över wide areas and 
occur only in small populations. The bryophyte growth sites, 
especially in the tropics, are often accessible only with dif-
ficulty. This frequently impedes the collection of a 
particular species in amounts sufficient for isolating and 
testing components for potential biological and 
pharmacological acivity. Field cultivation of bryophytes 
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similar to that of useful and medicinal plants is not practi-
cable; even if the required ecological conditions were 
created, mixed populations would result. 
A highly promising way out of this impasse is the use of in 
vitro culture of the bryophytes. They can be grown in vitro on 
suitable nutrient media, under aseptic conditions, as surface 
or submersed cultures. 
Bryophyte cultures offer effectively the same advantages than 
in vitro cultures of higher plants. Plants from ali climatic 
zones can be grown in cultures. A comparatively constant pro-
duction of material can be achieved through controlled culture 
conditions. Herbicides and insecticides are not needed, so 
that it is in general an environmentally favorable method. 
Bryophyte cultures have additionl advantages: The plants, 
often only a few millimeters large, can be cultivated easily, 
even in differentiated form, in fermenters. Since the 
bryophyte plant itself is haploid, it is possible to select 
mutants relatively fast. Many bryophyte species are available 
in nature in such tiny amounts that in vitro culture is the 
only way of obtaining larger quantities of plant material. An 
example of this is the liverwort Fossombronia  pusilla, which 
ist just a few milimeters in size. The initiation of a culture 
of this tiny species was achieved by surface sterilizing the 
spore capules and cultivating young plantlets in a mineral 
medium supplemented with 2% sucrose (Sauerwein and Becker, 
1990). Starting from a single spore we obtained 1 kg (fresh 
weight) of plant material within one year. 
Meanwhile we have cultivated some 20 different species. Our 
results, together with literatüre work is summarized in a 
review article (Becker, 1994). 

Terpenoids 
As outlined above most liverworts contain oil bodies. These 
lipophilic compartments accumulate various mono-, sesqui- and 
diterpenoids. In vitro cultures of Fossombronia  pusilla 
produce the diterpene dialdehydes perrottetianal A (3) amd B 
(4) and 8-hydroxy-9-hydroxyperrottetianal A (5) together with 
santonin (6). A petrol ether extract of the plant as well as 
the isolation products excert antibacterial actitivy 

20 



CH, 

o en, 
1I>*»X> - 9 - ]lyiopcrroicı,.,»! f 

1.4 • I )ica,hnxy - A^ulcn 

O 
o 

'»mcnonicllidc I) 

cıı, Oll 
COOCH. 

- Ilydro.ty - 29 • mcclıylhop.no.1 
2(1 -1 htkn.tv. 22(29). 

22(30) - llopen - 29 - ok »cid 

21 



OH 

14 

Lunularic *ctd 

OH 

17 

O 

2* 
Roftmarınıc  «cid 

OH 

Mftfchanlm A 

O 

21 
2 - (3.4 - dihyckoxyphcm-l)cthcny1 caJlcK CJUCI 

C O O H 

22 



(Sauerwein and Becker, 1990). The high amount of plant mate-
rial, that can be obtained from in vitro cultures allow the 
isolation of minör compounds. Thus, from Calypogeia  azurea ten 
different azulenes (e.g. 7) were isolated. Their structures 
were confirmed by independant synthesis (Siegel et al. 1992). 
Jamesoniella  autumnalis contains a large variety of ent-labda-
nes and furanoditerpenes (Blechschmidt and Becker, 1992). The 
same diterpenes together with related diterpenes (e.g. 8) and 
lignans (e.g. 9) were found in cultures of this plant (Tazaki 
et al., 1995 a,b). The structure of a highly oxygenated diter-
pene (10) from J.  autumnalis has been elucidated by X-ray ana-
lysis (Tazaki et al., 1994). 
Serveral triterpenes from cultures of Fossombronia  pusilla and 
F. alaskana were isolated (Grammes et al. 1994). 22-Hydroxy-
2 9-methylhopanoid (11), 20-hydroxyl-22 (29)- hopen (12) and 
(30)-hopen-29-oic (13) acid were new compounds (Grammes et al. 
1994). It is interesting to note that hopanes found in liver-
worts ali belong to the 3-deoxy-series (corresponding to 
those isolated from bacteria, lichens and ferns), whereas 
hopanes from higher plants often show oxygen-substitution in 
position 3 of the main skeleton. There has been some discus-
sion whether several reported hopanes originate from plant 
tissue or from adherent material (Herout, 1990). Working with 
axenic material, we could exclude this kind of contamination. 

Phenolic compounds 
Lunularic acid (14), a bibenzyl derivative, has been found in 
every liverwort that has been screened for this compound. 
Lunularic acid and lunularin (15) are possible precursors for 
a large variety of bibenzyl and bis-bibenzyl derivatives found 
in many liverwort species. Cultures of Harchantia  polymorpha 
contained the bisbibenzyl-derivatives marchantin A, B, C and 
perrottetin E (Adam and Becker, 1993). 
The production of the main bisbibenzyl marchantin A (16) was 
induced by lack of nitrate and the addition of cupric sulfate 
to the medium. The same cultures also produced a phenanthrene 
(17) various biphenanthrenes (e.g. 18) and an isocoumarin (19) 
along with the flavonoid aglycones apigenin and buteolin (Adam 
and Becker, 1994). 
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Hornworts are rich in cinnamic acid derivatives. In vitro cul-
tures of Anthoceros agrestis contained rosmarinic acid (20) 
and 2-(3,4-dihydroxyphenyl)etheny1 caffeic ester (21). A new 
type of alkaloid (anthocerodiazonin, 22) could also be isola-
ted from the cultures (Trennheuser et al 1994; and unpublished 
results). 

Conclusion 

A large variety of secondary compound have been isolated from 
in vitro cultures of bryophytes. From one single culture up to 
60 compounds can be isolated among which are up to 40 new 
structures. The composition of in vitro cultures and collected 
material is almost the same. The isolated compounds can be 
subjected to various tests for biological activities. 
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CYCLAMEN  COUM  ve C. MIRABILE'  DEN ELDE EDİLEN SAPONOZİTLER ve 
ANTİMİKROBİYAL, UTEROKONTRAKTİF ETKİLERİ* 

İhsan ÇALIŞ1, Ayşen YÜRÜKER >, Mesut E. ŞATANANev in TANKER2, 
Ruhi ALAÇAM3, Rümeysa DEMİRDAMAR4, Otto STICHER 

'Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 06100 Ankara 
^Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, 06100 Ankara 
^Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi. Mikrobiyoloji, Anabilim Dalı, 06100 Ankara 
^Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 06100 Ankara 
^Svviss Federal İnstitute of  Technology Zürich, Department of  Pharmacy, CH-8057 Zürich 

Özet.- Kromatografık  yöntemler (VSK, KK, OBSK) yardımıyla, C. coum var. coum 
yukrularından dört (1, 2, 5, 6), Cyclamen  mirabile'den  sekiz triterpenik saponozit (1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8. 9) izole edildi. Saponozitlerin yapıları, kimyasal ve başlıca spektroskopik (İR; İD- ve 
2D-NMR: Kütle Spekt.: FAB) yöntemler kullanılarak, siklaminorin (1), deglukosiklamin (2). 
siklamin (3), izosiklamin (4), siklakoumin (5), mirabilin lakton (6). mirabilin (7), 
siklamirabilin (8) ve izoanagallozit (9) olarak tayin edildi. Siklaminorin (1), siklakoumin (5). 
mirabilin lakton (6), mirabilin (7), siklamirabilin (8) ve izoanagallozit (9) ilk olarak bu 
çalışmada elde edilen yeni bileşiklerdir. Saponozitlerin antimikrobiyal ve uterokontraktif 
(uterotonik) etkileri de incelendi. 

Anahtar Kelimeler: Cyclamen  coum.; Cyclamen  mirabile,  Primulaceae; Triterpenik 
Saponozitler; Antimikrobiyal Etki; Uterokontraktif  Etki. 

TRITERPENIC SAPONOSIDES FROM CYCLAMEN  COUM  ve C. MIRABILE 
and THEIR ANTİMİCROBİAL and UTEROCONTRACTIVE ACTİVİTİES ' 

Summary.-  Four triterpenic saponosides vvere isolated from  the tubers of  Cyclamen 
coum, and eight saponosides from  Cyclamen  mirabile  by the help of  chromatographic 
methods (VLC, CC, MPLC). Their structures were established by chemical and mainly 
spectroscopic methods (IR; İD- and 2D-NMR; FAB-MS) as cyclaminorin (1), 
deglucocyclamin (2), cyclamin (3), isocyclamin (4), cyclacoumin (5), mirabilin lactone (6), 
mirabilin (7), cyclamirabilin (8) and isoanagalloside (9). Cyclaminorin (1), cyclacoumin (S), 
mirabilin lactone (6), mirabilin (7), cyclamirabilin (8) and isoanagalloside (9) are new 
compounds and are reported first  in this study. Their antimicrobial and uterocontractive 
activities were also investigated. 

Key Words: Cyclamen  coum, Cyclamen  mirabile;  Primulaceae; Triterpenic 
Saponosides; Antimicrobial Activity; Uterocontraktive Activitiy. 

* Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından  desteklenmiştir (Proje no. SBAG-1233). 
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GİRİŞ ve AMAÇ 

Cyclamen cinsi Türkiye bitki örtüsünde 10 tür ile temsil edilmektedir (DAVİS, 1978). 
Triterpenik saponozitler taşıyan bu bitkilerin yumruları, çok eski zamanlardan beri yaraların 
tedavisinde ve hematomların giderilmesinde kullanılmıştır. Antiparaziter ve balık zehiri 
olarak kullanılışları bilinmektedir. Ayrıca, saponozitlerinin, pürgatif,  antiromatizmal, 
antimikrobiyal, antitümoral etkilere sahip oldukları da saptanmıştır. 

Bu çalışmada, Anadolu'da yumruları kadınlar tarafından  kısırlık tedavisinde kullanılan 
C. coum var. coum ile endemik bir tür olan Cyclamen  mirabile'nin  triterpenik 
saponozitlerinin kimyasal yapı analizleri, antimikrobiyal ve uterokontraktif  etkilerinin 
araştırılması amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bitki materyali.- C. coum var. coum, Yozgat ili Saraykent ilçesi'nden Nisan 1994 ve 
Şubat 1995'te toplanmıştır. C. mirabile  ise, İsparta ili Barla ilçesi'nin 8 km güneyinden. 
(Kasım 1994 ve Kasım 1995) toplanmıştır. Heriki bitki materyalinin herbaryum örnekleri, 
Hacettepe Ü., Eczacılık Fakültesi Herbaryumu'nda saklanmaktadır [Cyclamen  coum var. 
coum (HÜEFH 95001), Cyclamen  mirabile  (HÜEFH 93002)]. 

Ekstraksiyon.- Cyclamen  coum var. coum (500 g), Cyclamen  mirabile  (300 g).-
Toplanan yumrular derin dondurucuda saklandı. Ekstraksiyon öncesi derin dondurucudan 
çıkarılan yumrular tartıldı ve mantar tabakaları soyularak uzaklaştırıldı. Hızla, kübik 
parçalar halinde doğranarak, metanol içine atıldı. Geri çeviren soğutucu altında 4 saat süreyle 
ekstraksiyon işleminden sonra, sıcakken dekante edildi. Artık, aynı şekilde bir kere daha 
metanol ile ekstre edildi ve aynı şekilde dekante edildi. Tüketilen doku artıklarının son 
olarak sıkılması suretiyle elde edilen ekstre, 1. ve 2. metanol ekstreleri ile birleştirildi. 
Düşük basınç altında kuruluğa dek uçuruldu: C. coum var. coum (verim 45 g, % 9.0 ham 
ekstre), C. mirabile  (verim 25 g; % 8 3 ham ekstre). 

izolasyon.- C. coum : İTK kromatografisi  ile yapılan kontrollerde C. courridan elde 
edilen ham ekstrede 5 saponin, C. mirabile'de  7 saponin varlığı saptandı. Saponinlerin 
izolasyonu için başlıca iki ön temizleme yöntemi kullanıldı: 

i) Ham ekstrenin bir kısmı silikajel ile hazırlanmış kolonda (KK), CHCİ3:MeOH:H^O 
(1:4:0,1) solvan sistemi ile fraksiyonlandı.  Bu çok polar karışımla başlıca Uç ana fraksiyon 
toplandı (Fr. A-C). Başlıca saponinlerden oluşan Fr. A (1.2 g) orta basınçlı sıvı 
kromatografisi  (OBSK)'ne uygulandı, fraksiyonlar  İTK kontrolüne göre beş grupta toplandı 
(Fr. A1-A5). Elüsyon sırasına göre, saponinler en polardan başlanarak CC-1, 2 (6), 3 (5), (2) 
ve CC-5 (1) olarak kodlandı. Fraksiyonlardan Al'in en polar saponin olan CC-l'i, A2'nin ise 
saponin 2'yi tam saf  olmayan şekilde taşımakta olduğu gözlendi. Fr. A3, A4 ve A5'den ise 
sırasıyla saf  olarak 5 (53 mg), 2 (246 mg) ve 1 (3 mg) elde edildi, ii) Ham ekstrenin 20 g'ı 
karşıt faz  dolgu materyali kullanılarak VSK'ya uygulandı. HoO, su içinde %10, %20 MeOH 
ve MeOH ile yapılan elusyonlarla 4 fraksiyon  toplandı (Fr. I-IV). İTK kontrolünde, Fr. I, II 
ve IH'ün oz ve oligoholozitlerden, IV 'ün ise hemen hemen sadece saponinlerden oluştuğu 
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saptandı. Fr. IV'ün 4 g'ı ikinci kez VSK ile, ancak normal faz  silika jel kullanılarak CHCI3: 
Me0H:H 2 0 (80:20:2) ile iki ana fraksiyona  ayrıldı (IVa, b). Fr. IVa'dan 1087 mg ham 
saponin elde edildi. Bu karışımın 537 mg'ı CHC13: M e 0 H : H 2 0 solvan sistemi ile Kolon 
Kromatografısine  uygulandı. Karışımın polaritesi gittikçe arttırılarak elüsyona devam edildi. 
Sırasıyla, önce en apolar saponin 1 (24 mg), sonra 2 (224 mg) ve son olarak 5 (116 mg) elde 
edildi. İTK ile yapılan tüm kontrollerde, 2 bileşiğinin ana (majör) saponin, 1 bileşiğinin ise 
minör saponin olduğu gözlendi. 

CC-1 ve bileşik 6'yı taşıyan fraksiyonlar,  bir taraftan  silikajel C-18 karşıt faz 
materyeli kullanılarak Me0H:H 2 0 sistemiyle OBSK'ne, diğer taraftan  normal faz  silikajel 
kullanılarak CHC13: Me0H:H 2 0 sovan sistemi ile KK'ne uygulandı. 6 saf  olarak elde edildi. 
CC-1'in, İTK ile yapılan kontrollerde saf  olarak gözlenirken, NMR çalışmaları sırasında % 
10 safsızlık  taşıdığı saptandı. Tekrarlanan çalışmalar (izolasyon, NMR ve FAB-Kütle) 
sonunda, CC-l'in cyclamiretin A aglikonu taşıyan pentaglikozidik bir saponin olduğu 
anlaşıldı. Ancak, safsızlıklar  sebebiyle yapı kesin olarak aydınlatılamadı. 

C. mirabile  : Bu türün saponinlerinin ön temizleme işlemlerinde doğrudan C. coum 
saponinlerine uygulanan ikinci yöntem (b; VSK) kullanıldı. Başlıca üç fraksiyon  elde edildi. 
Sadece saponin taşıyan ve MeOH ile yıkanarak alınan fraksiyon  (Fr. 13-17; 7.99 g), ikinci 
kez aynı şekilde VSK'ya uygulandı. Ancak, bu sefer  % 40 MeOH ve % 100 MeOH ile iki 
ana fraksiyon  toplandı. % 40 MeOH ile gelen fraksiyonların  (fr.  4-6) en polar bileşik olan 
saponin 7 yönünden zengin olduğu, MeOH ile yıkanan fraksiyonların  (fr.  7-9) ise, eser halde 
7 yanında altı saponin daha taşıdığı gözlendi. Fr. 4-6 (782 mg) OBSK (=MPLC) ile %40-65 
MeOH kullanılarak saf  halde 7(112 mg) elde edildi. 

Fr. 7-9 (4.97 g)'un 2.5 g'ı ise KK'ne uygulandı. CHC13: M e 0 H : H 2 0 solvan sistemi 
kullanılarak, sırasıyla en apolar saponinden en polar saponine doğru bir elüsyon gözlendi. 
Fraksiyonlar İTK kontrolüne göre 8 ana grupta toplandı. Bu işlem sonucu 1 (28 mg) ve 2 
(300 mg) saf  olarak elde edilirken, diğer saponinler ikili veya üçlü karışımlar halinde elde 
edildiler. Bu son kolondan alınan fr.  34-35'ten oluşan ve başlıca 5 ve 2 taşıyan karışım (329 
mg), ikinci ve benzeri bir KK'ne uygulandığında, 2 (28 mg) yanında S (39 mg) saf  olarak 
elde edildi. 

Son kolondan elde edilen fr.  6 (218 mg), yine silikajel (40 g) ile hazırlanmış bir 
kolonda CHC13: M e O H ^ O solvan sistemi (80:20:2 -> 70:30:3) yardımıyla KK'ne 
uygulandı. Sırasıyla, 2 (6 mg), 5 (8 mg), 4 (63 mg) ve 3 (38 mg) saf  olarak elde edildi. 

VSK sonucu, fr.  7 (365 mg)'nin 8, 9 ve 4, grup 8 (130 mg)'in 8, 9 ve başlıca 7 
saponinlerince zengin olduğu anlaşıldı. 8 ve 9 kromatografık  (İTK) olarak homojen bir leke 
halinde elde edildi. Ancak, karışım olduğu NMR analizleri sonunda anlaşıldı. 

MİKROBİYOLOJİK  ÇALIŞMA 

Bu çalışmada, aşağıda belirtilen mikroorganizmalara karşı, saponinlerin aktivitesi 
minimal inhibisyon konsantrasyonu (MİK; //g/ml) olarak hesaplanmıştır. Çalışmada 
kullanılan mikroorganizmalar, bakteriler ve maya tipi mantarlardır. Maya tipi mantarlar 
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından,  Hacettepe 
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Üniversitesi Hastanelerinde yatan hastalardan izole edilmiştir. İki Candida  türü, benzeri bir 
çalışmada (ÇALIŞ, S. et al., 1992) kullanılmış olan suşlardır. 

BAKTERİLER.-  Gram pozitif:  Staphylococcus  aureus ATCC 29213,Enterococcus 
faecalis  ATCC 29212; Gram negatifEscherichia  coli ATCC 25922, Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853 

MAYA  BENZERİ  MANTARLAR.-  Candida  albicans (ÇALİŞ,  S. et al., 1992), Caruiida 
albicarıs, Candida  parapsilosis  (ÇALIŞ, S. et al., 1992), Candida  parapsilosis, Candida 
pseudotropicalis,  Candida  tropicalis,  Candida  krusei,  Candida  stellatoidea,  Cryptococcus 
neoformans. 

BESİ  ORTAMI.-  Testlerde bakteriler için Mueller Hinton broth (MERCK), mayalar için 
RPMI 1640 vvith L-Glutamin (DIFCO) kullanılmıştır. Mayalardan Cryptococcus  neoformans 
Sabaroud Dextrose Broth'da üretilmiştir. 

YÖNTEM.-  BAILEY ve SCOTT (1994) ile SHADOMY ve arkadaşları (1991) 
tarafından  önerilen mikrodilüsyon yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalar, polistirenden 
yapılmış, "U" tabanlı, steril 96 kuyucuklu mikropleytlerde yürütülmüştür. Bakteri suşları, 
37°C de 24 saat süreyle Müller-Hinton (M-H) besi ortamında üretildikten sonra, MC Forland 
0.5 bulanıklık tüpüne göre ayarlanmış ve aynı besi ortamı ile 100-kez seyreltilerek 
kullanılmıştır. Mayalar ise, Sabouraud Dextrose Agar besi yerinde 48 saatte üreyen 
kolonilerden serum fizyolojik  içinde MC Forland 0.5 bulanıklık tüpüne göre ayarlama 
yapılıp, bundan RPMI-1640 içinde 100 kez seyreltilip kullanılmıştır. 

Bakterilere karşı MİK (Minimal İnhibisyon Konsantrasyonu) değerlerinin 
ölçülmesinde, önce saponin çözeltilerinin M-H buyon içerisinde seri sulandırılmaları 
yapılmış ve üzerine eşit miktarda bakteri süspansiyonu konmuştur. Mayalarda ise, 
RPMI-1640 besi yeri kullanılmıştır. Testler, çift  (duplike) çalışılmıştır. Mikropleytlerin 
kapaklan kapatıldıktan sonra 37°C de 24 saat İnkübasyondan sonra bakteriler, 48 saat sonra 
mayalar değerlendirilmiştir. 

SAPONİNLERİN  STOK  ÇÖZELTİLERİ.-  Saponinlerin çözeltileri (8 ve 9 hariç), steril 
distile su ile (ilk çözme sırasında çok az oranda metanol katılarak) steril ve kapaklı tüpler 
içinde hazırlanmıştır. 

DEĞERLENDİRME  .- Sonuçlar, 37°C deki inkübasyondan 24 ve 48 saat sonra okunmuş, 
gözle görülebilen bir üremenin olmadığı (bulanıklık gözükmeyen) bölmelerdeki en düşük 
saponin konsantrasyonu Minimal İnhibisyon Konstrasyonu (MİK) değeri olarak 
yorumlanmıştır. 

UTEROTONİK  AKTİVİTE  TAYİNİ 

Deneyden 24 saat önce, stilbestrol enjekte edilen ve daha önce hiç çiftleşmemiş  dişi 
sıçanların uterusları kullanıldı. De Jalon çözeltisi içeren organ banyosunda, uterus 
preparatına önce asetilkolin ile doz cevap eğrisi elde edildi. Daha sonra Cyclamen  coum'dan 
elde edilen saponinler denendi (n = 6) (JANSAKUL et al., 1987). 
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(6) Mirabilin lactone (5) Cyclacoumin (1) Cyclaminorin 
(2) Desglucocyclamin 
(3) Cyclamin 
(4) Isocyclamin 
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(8b) Isoanagalloside c (8a) Cyclamirabilin d (7) Mirabilin 
(7a) Mirabilin methyl ester 

Şeki l 5. Cvclamen  coum (1,2,5,6) ve C. mirabile  (l,2,3,4,5,7,8a,8b)'den Elde Edilen 
Triterpenik Saponozitler. 
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SONUÇ ve TARTIŞMA 

CYCLAMEN  COUM  VAR. COUM  (Saponin 1, 2 ve 5) 
Her üç saponin renksiz amorf  toz halinde elde edilmiştir (liyofilize  edilmiş halde). IR 

spektrumlannda 3400 ve 1720 cm - 1 de hidroksil (OH) ve karbonil (C=0) gruplarından ileri 
gelen absorpsiyon bantları, ortak özellikleri olarak göze çarpmıştır. 'H ve 13C-NMR 
spektrumlanndan, l'in Uç, 2 ve 5'in dörder şeker ünitesi taşıdığı anlaşılmaktadır. FAB (Fast 
Atomic Bombardment) Kütle spektrumlannda, sırasıyla [M+Na]+ pikleri m/z 951, 1083 ve 
1099 da gözlenmiştir. Bu bulgular, 'H ve 1 3 C-NMR bulguları ile birlikte 
değerlendirildiğinde, moleküler formüllerinden  hesapla molekül ağırlıklarının, 1 için 928 
( C 4 7 H 7 6 0 1 8 ) 2 için 1060 ( C S 2 H 8 4 0 2 2 ) ve 5 için 1076 ( C t ^ H ^ O ^ ) olduğu anlaşılmıştır. 

Saponozitlerin 13C-NMR spektrumlannda, 1 için 47, 2 ve 5 için 52 karbona karşılık 
gelen sinyaller gözlenmiştir. Bu sonuçlar, l'in triglikozidik, 2 ve S 'in tetraglikozidik oz 
zincirlerine sahip olduğunu desteklemektedir. 

2 (DEGLUKOSİKJLAMİN) 

'H ve 1 3C-NMR spektrumlarındaki proton ve karbon rezonanslarının yorumlanması, 
2D-'H, 'H-homonükleer korelasyonlu spektrumuna (COSY) ve total korelasyonlu 
spektrumuna (TOCSY) dayanarak yapılmıştır. 'H-NMR spektrumunda, ozlara ait anomerik 
protonlar ö 4.44 (d, H-l', a-L-arabinoz), ö 4.74 (d, H-l", p-D-glukoz, terminal),  ö 4.56 (d, 
H-l"', p-D-glukoz, interglikozidik),  6 4.55 (d, H-l"", P-D-ksiloz) de gözlenmiştir. Ayrıca, 
üçer proton şiddetinde 6 singlet sinyal, 3.53 ve 3.03 ppm'de bir AB sisteminin sinyalleri (i  ab 
= 7.7 Hz), 3.95 ppm'de geniş bir dublet (J = 4.5 Hz) ve 9.45 ppm'de gözlenen singlet 
şeklindeki rezonanslar, sırasıyla bileşiğin sapogenol (= aglikon) kısmına ait altı tersiyer 
metil grupları, 13p,28-epoksi grubunun metilen protonları, C-16'da sekonder bir hidroksil 
grubunun geminal protonu ve C-30 da yer alan bir aldehit fonksiyonu  olarak 
değerlendirilmiştir. CC-4'ün 1 3C-NMR spektrumunda da, 30 karbon rezonansı bileşiğin 
sapogenol kısmına atfedilmiştir.  Bunlar, 6 Me, 11 CH->, 6 CH ve 7 C olarak yorumlanmıştır 
(Bakınız DEPT ve 2D-'H, I3C-Heteronükleer korelasyonlu spektrumlar = HMQC). Elde 
edilen bu bulguların, literatürde verilenlerle büyük uyum göstermesi sebebiyle, bileşiğin 
sapogenol kısmı siklamiretin A (cyclamiretin A) (GLOMBITZA et al., 1987; HARVALA et 
al., 1978; REZNICEK et al., 1989) olarak aydınlatılmıştır. 

Bileşiğin şeker zincirine (oz kısmı) ait rezonanslar ise, deglukosiklamin oz kısmı için 
verilen değerlerle uyum göstermektedir (REZNICEK et al., 1989). 2D-'H, 13C-Heteronükleer 
uzak mesafe  korelasyonlu spektrumu ( - HMBC : Heteronuclear Multiple Bond Correlation) 
interglikozidik bağların, deglucocyclamin'le aynı olduğunu doğrulamıştır; cyclamiretin  A'nın 
H-3'  sinyali ile arabinozun C-J'  anomerik  karbonu,  arabinozun C-2'  sinyali ile terminal 
glukozun  H-l"  anomerik  protonu, arabinozun C-4'  sinyali ile iç kısımdaki  glukozun  H-l"' 
anomerik  protonu ve ksilozun  H-l""  anomerik  protonu ile iç kısımdaki  glukoz'un  C-2'" 
sinyali arasındaki  etkileşimler  (korelasyonlar),  ozlar arasındaki  bağlanmalarla,  ozlarla 
(arabinoz)  sapogenol (cyclamiretin  A) arasındaki  bağlarıma  noktalarının,  deglukosiklamin' 
ile aynı olduğunu  doğrulamıştır. 
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Bu sonuçlar, 2 bileşiğinin asetat türevi (2a) ile gerçekleştirilen spektroskopik 
çalışmalarla doğrulanmıştır. 2a'nın 'H-NMR spektrumunda 12 asetoksi sinyali 
gözlenmiştir. Arabinozun H-2' (64.0) ve H-4' (64.01) ile interglikozidik pozisyonda bulunan 
glukozun H-2' (6 3.71) rezonanslarında asetillemeye bağlı olarak düşük alana doğru herhangi 
bir kayma (dovvn-field  shift)  görülmemiştir. Bu bulgular, glikozidasyonların olduğu 
pozisyonları doğrulamaktadır. Ayrıca, 2a'nın FAB-kütle spektrumunda elde edilen moleküler 
iyon piki (m/z 1607 [M+H]+) ve diğer fragmentlere  ait iyon pikleri (m/z 1501, 547, 331 ve 
259) önerilen yapıyı desteklemektedir (Şekil 1). 

Bu sonuçlara göre, saponozit 2 'nin kimyasal yapısının 13p,28-epoksi-3p-{{ 
[P-ksilopiranozil-(l->2)-P-D-glukopiranozil-(l->4J-[f5-D-glukopiranozil-(l->2)]-a-L-
arabinopiranozil}oksi}-olean-16a-ol-30-al (= deglukosiklamin) olarak tayin edilmiştir. 

^CHO 
m/z 1607 [M+H] (C78H110O35 için hesaplanan) 

O—r-l ] 

Şekil 1. Deglucocyclamin-dodekaasetat'ın FAB-Kütle Spektrumunda Gözlenen Parçalanmalar. 

1 (SİKLAMİNORİN) 

Bileşik 1, saponozitler arasında en apolar yapılı ve en az miktarda (minör) bulunandır. 
'H ve 13C-NMR spektral değerleri incelendiğinde, 2 (deglukosiklamin) ile aynı sapogenol 
(siklamiretin A)'e sahip olduğu, ancak oz kısmı nedeniyle farklılık  gösterdiği anlaşılmıştır. 

'H-NMR Spektrumunda üç anomerik proton sinyali 6 4.56 (d, J = 5.7 Hz), 4.65 (d, J = 
7.7 Hz) ve 4.51 (d, J = 7.6 Hz)'de gözlenmiş ve bu rezonansların onlara karşılık gelen 
karbon rezonanslar ile birlikte değerlendirilmesi sonucu, sırasıyla a-L-arabinoz ve iki 
molekül p-D-glukoz olduğu anlaşılmıştır. İki glukoz ünitinden ileri gelen karbon 
rezonanslarında herhangi bir sübstitusyonu işaret eden bulgunun olmaması, iki glukoz 
molekülünün de terminal pozisyonlarda yeraldığını göstermektedir. Buna karşılık, geriye 
kalan sinyaller (6 78.6 d, 73.4 d, 77.8 d, 64.6 t; sırasıyla C-2', C-3\ C-4' ve C-5'), arabinoz 
ünitesi üzerinde C-2' ve C-4' pozisyonlarında glikozidasyonun olduğunu göstermektedir. 
Bulgular, aynı glikozidasyon örneği gösteren deglukosiklamin (2)'e ait değerlerle de uyum 
göstermektedir. Bu bulgular, arabinozun sapogenole bağlı ilk oz olduğunu ve üzerinde 
terminal durumda C-2' ve C-4' pozisyonlarında iki terminal glukoz ünitesi taşıdığını 
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göstermektedir. FAB-kütle spektrumunda elde edilen m/z 951 de gözlenen [M+Na]+ iyonu 
ile (Mol. ağ.: 928; C 4 7 H 7 6 0 1 8 için hesapla bulunan) de doğrulanmıştır. 

Bu sonuçlara dayanarak, l ' in 13p,28-epoksi-3p-{{[p-D-glukopiranozil-(l->2]-
[fî-D-gl  ukopiranozil-( 1 ->4)]-a-L-arabinopiranozil }oksi }-olean- 16a-o l -30-a l yap ı s ında 
olduğu anlaşılmıştır. Literatür araştırmasına göre triglozidik yapıdaki bu yapı doğa için 
yenidir ve tarafımızdan  siklaminorin (cyclaminorin) olarak isimlendirilmiştir. 

S (SİKLAKOUMİN) 

'H ve I 3C-NMR spektral değerleri (Tablo 1), 5 bileşiğinin deglucocyclamin ile benzer 
sinyalere sahip olduğunu göstermiştir. Özellikle oz kısmına ait rezonanslar iki bileşiğin de 
aynı tetraglikozidik oz zinciri taşıdığını belirtmektedir. FAB-kütle spektrumu (m/z 1099 
[M+Na]+ ; Mol. ağ.: 1076; C 5 2 H 8 4 0 2 3 için hesapla bulunan), 5'ün 2'den 16 kütle üniti daha 
fazla  olduğunu göstermektedir. Bu da, 5'in fazladan  bir oksijen fonksiyonu  taşıdığını 
gösterir. Tersiyer metil sinyallerinin sadece beş olması, sapogenolun metil gruplarından biri 
yerine bir primer alkol fonksiyonunun  bulunduğunu düşündürmüştür. Bu düşünce, 'H-NMR 
spektrumunda, ö 3.73 ve 3.33 de bir AB sistemine ait rezonanslarla ( J ^ = 12.5 Hz) 
desteklenmektedir. Bu proton rezonanslarına karşılık gelen karbon sinyali de 64.7 ppm'de bir 
"triplet" sinyaldir. Bu bulgu, DEPT ve 2D-1H,13C-Heteronükleer korelasyonlu spektrum 
(HMQC) ile doğrulanmıştır. Diğer taraftan,  2D-'H, 13C-Heteronükleer uzak mesafe 
korelasyonlu spektrumu (= HMBC : Heteronuclear Multiple Bond Correlation), primer alkol 
fonksiyonunun  C-23 pozisyonunda bulunduğunu açıklamaktadır: 6 64.7 deki karbon 
rezonansı (C-23), bir taraftan  6 0.75 de ki metil sinyali (F^-24) ile korelasyon gösterirken, 
diğer taraftan  C-3 (6 83.9 d) ve C-5 (6 48.1 d) karbon sinyalleri primer alkol grubunun proton 
rezonansları (AB sistem: ö 3.73 ve 3.33; J ^ = 12.5 Hz) ile uzak etkileşimler (long-range 
correlations) göstermektedir (Şekil 2). 

Böylece, C-3 sinyalinin 1 ve 2'ye göre (sırasıyla ö 91.4 ve 91.2) yüksek alana doğru 
+7.3 ppm değerinde bir kayma (high-fıeld  shift)  göstermesi (6 83.9; C-3), C-4'te bulunan bir 
primer alkol fonksiyonunun  (C-23; CH2OH) {S-etkisi olarak açıklanabilmektedir. Literatür 
araştırması ve önerilen formül  üzerinden bilgisayar taraması, bu yapının hem sapogenol 

Şekil 2. Cyclacoumin (CC-4)'in Heteronükleer Uzak-mesafe  Korelasyonları (HMBC). 
(Oklar karbondan protona doğrudur) 
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olarak hem de saponozit olarak yeni olduğunu göstermiş, aynı zamanda Primulaceae 
familyası  bitkilerinden elde edilen saponozitlerle karşılaştırıldığında C-30'da aldehit 
fonksiyonu  ve 13p,28-epoksi fonksiyonu  ile C-23 oksijenli fonksiyonu  olan oleanan türevi ilk 
triterpenik yapı olduğu saptanmıştır. Özellikle interglikozidik bağlan gösteren diğer 
korelasyonlar da Şekil 2 üzerinde gösterilmiştir. 

Bu sonuçlara dayanarak, 5 bileşiğinin kimyasal yapısı 13p,28-epoksi-3P-{{ 
[p-D-ksilopiranozil-(l->2)-p-D-glukopiranozil-(l->4]-[p-D-glukopiranozil-(l->2)l-a-L-
arabinopiranozil}oksi}-olean-16a,23-diol-30-al olarak tayin edilmiştir. Bu yeni yapı 
tarafımızdan  siklakoumiıı (cycyacoumiıı) olarak isimlendirilmiştir. 

3 (SİKLAMİN) ve 4 (İZOSİKLAMİN) 

'H ve 1 3C-NMR spektrumlarından 3 ve 4ün beşer şeker ünitesi taşıdığı 
anlaşılmaktadır. FAB-Kütle spektrumlarında, [M+Na]+ pikleri m/z 1245 de gözlenmiştir. 
Bu bulgular, 'H ve ' 3 C-NMR bulguları ile birlikte değerlendirildiğinde, moleküler 
formüllerinden  hesapla her iki saponinin de molekül ağırlıklarının 1222 (CsgHç^Ojy) olduğu 
anlaşılmıştır. Sapogenol kısımlarına ait sinyaller 2 (deglukosiklamin) ve 1 (siklaminorin)'e 
ait aglikon sinyalleri ile karşılaştırıldığında, her iki saponinin siklamiretin A pentaglikoziti 
olduğu anlaşılmaktadır. 'H ve 1 3C-NMR spektrumlarına göre, iki saponin arasındaki fark, 
bir a-L-arabinoz, bir fi-D-ksiloz  ve üç (3-D-glukoz'dan meydana gelen pentaglikozidik oz 
zincirlerinde interglikozidik bağlanma yerlerinin farklı  olduğudur. Oz kısımlarına ait karbon 
sinyalleri, literatür bulguları ile karşılaştırıldığında, 4'ün izosiklamin (isocyclamin) 3'ün ise 
siklamin (cyclamin) olduğu anlaşılmıştır (REZNICEK et al., 1989). 

13p,28-epoksi-3p-{{{(P-ksilopiranozil-(l->2)]-[p-D-glukopiranozil-(l->3]-
(P-D-glukopiranozil-(l->4)]}-[P-D-glukopiranozil-(l->2)]-a-L-arabinopiranozil}oksi}-olean 
-16a-ol-30-al (3 = siklamin). 

13p,28-epoksi-3p-{{{[p-ksilopiranozil-(l->2)]-[P-D-glukopiranozil-(l->6]-
[P-D-glukopiranozil-(l->4)]}-lP-D-glukopiranozil-(l->2)]-a-L-arabinopiranoziI}oksi}-olean 
-16a-ol-30-al (4 = izosiklamin). 

7 (MİRABİLİN) ve 6 (MİRABİLİN LAKTON) 

71 Cyclamen  mirabite'den,  6 ise Cyclamen  coum'dan izole edilen saponinlerdir. Her iki 
saponin de diğer saponinler arasında en polar özelliğe sahip olanlardır. FAB-kütle 
spektrumları, molekül ağırlıklarının 6 için 1220 ve 7 için 1238 olduğunu göstermektedir 
(FABMS: 6; m/z 1243 [M+Na]+, C ^ a 9 2 0 2 1 için hesapla bulunan ve 7; m/z 1262 
[M+Na+H]+, C j g H ^ O j s için hesapla bulunan). Saponin 6'nın IR spektrumunda 3400, 1707, 
1646 ve 1637 cm-1 de OH, C=0 ve C=C fonksiyonlarından  ileri gelen absorpsiyon bantları, 
7'nin IR spektrumunda ise 3400, 1707 ve 1646 cm-' de benzer fonksiyonlarından  ileri gelen 
absorpsiyon bantları gözlenmiştir. Ancak, karbonil gruplarından ileri gelen absorpsiyon 
bantlarının yoğunlukları farklıdır.  Saponin 6'da, 1707 cm-1 deki absorpsiyon bandı, 7'ye ait 
olandan daha şiddetli olarak gözlenirken, 1646 cm ' de gözlenen bantların şiddeti ise tersine 
7 için daha şiddetlidir. 
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'H-NMR spektrumlannda, anomerik protonlara ait sinyaller 6 4.42 (d, J = 6.0 Hz, 
a-L-arabinoz), 4.73 (d, J = 7.5 Hz, arabinoz üzerindeki terminal p-D-glukoz), 4.56 (d, J = 7.8 
Hz, iç kısımda yeralan P-D-glukoz), 4.54 (d, J = 7.5 Hz, P-D-ksiloz) ve 4.41 (d, J = 7.8 Hz, 
glukoz üzerindeki ikinci terminal P-D-glukoz)'da gözlendi. 1 3C-NMR spektrumları da (Tablo 
2), her iki saponinin izosiklamin (4)'in oz zinciri ile aynı olan pentaglikozidik bir yapıya 
sahip olduğunu gösterdi (REZNICEK et al., 1989). 2D NMR yöntemleri (COSY ve HMQC) 
yardımıyla oz kısımlarına ait olan sinyallerin değerlendirilmesinden sonra, HMBC 
yardımıyla interglikozidik bağlanma noktalan, aglikonun C-3 rezonansı ile H-l' (arabinoz), 
arabinozun C-2' ve C-4' rezonansları ile sırasıyla H-l" (terminal glukoz-1) ve H-l" ' 
(glukoz-2) ve glukoz-2'nin C-2"' ve C-6'" ile sırasıyla H-l"" (ksiloz) ve H-l (terminal 
glukoz-3) arasında gözlenen uzak mesafe  (long range) etkileşimleri ile açıklandı ve her iki 
saponin (6 ve 7) için izosiklamin'de olduğu gibi izosiklamolamopentoz varlığı doğrulandı. 

Saponinlerin şeker zincirlerinin yapılan aydınlatıldıktan sonra, aglikon kısımlarına ait, 
kalan sinyallerin de aynı, ancak bazı proton ve karbon sinyalleri için farklı  kimyasal kayma 
değerlerinde olduğu gözlendi; 6 metil (CH3 ; hepsi tersiyer), 10 metilen (CH2), 6 metin (CH) 
ve 8 katerner karbon (C) ve bunlara ait proton sinyalleri. 

Saponin 6 için, oz kısmına ait sinyaller dışında kalan proton ve karbon 
rezonanslarından hareketle aglikonunun C ^ H ^ C ^ kapalı formüle  sahip olduğu anlaşıldı. 
Bu formülden  hareketle, 6 aglikonunun doymamışlık derecesi 8 olarak hesaplandı. Bunun 
2'si bir çift  bağ (>H: ö 5.46 geniş s, H-12; 1 3 C: ö 125.7 d ve 141.1 s, sırasıyla C-12 ve C-13) 
ve bir karbonil fonksiyonu  ( 1 3 C : 6 180.5 s, C-30) olarak gözlendi. Böylece, CC-2'nin 
heksasiklik bir yapıya sahip olduğu belirlendi. Aglikona ait gözlenen diğer fonksiyonlar, 
oksijen taşıyan karbonlar üzerinde iki geminal metin protonlan ( 'H; 6 3.21 ve 3.35, H-3 ve 
H-16; 1 3 C: ö 91.2 d ve 75.6 d, sırasıyla C-3 ve C-16), ve bir oksimetilen grubunun AB 
sistemi şeklinde gözlenen proton sinyalleridir ('H: 6 4.02 ve 4.42, J ^ = 11.5 Hz, H->-28; 
1 3 C: 6 82.6 t, C-28). 

Saponin 7 için, aynı şekilde, kalan proton ve karbon rezonanslarından hareketle 
aglikonunun C^H^gOs kapalı formüle  sahip olduğu ve bu formülde  göre de, 7 aglikonunun 
doymamışlık derecesi 7 olarak hesaplandı. Bunun 2'si 6'da olduğu gibi bir çift  bağ ( !H: ö 
5.36 geniş s, H-12; 1 3 C: ö 123.8 d ve 145.0 s, sırasıyla C-12 ve C-13) ve bir karbonil 
fonksiyonu  ( 1 3 C : ö 182.0 s, C-30) olarak gözlendi. Bu bulgular, 7'nin pentasiklik bir yapıya 
sahip olduğunu göstermektedir. Aglikona ait gözlenen diğer fonksiyonlar,  oksijen taşıyan 
karbonlar üzerinde iki geminal metin protonlan ('H; ö 3.32 ve 4.26, H-3 ve H-16; 1 3 C: 6 91.4 
d ve 74.3 d, sırasıyla C-3 ve C-16), ve bir hidroksimetilen grubunun AB sistemi şeklinde 
gözlenen proton sinyalleridir ( •H: d 2.95 ve 3.36, J ^ = 11.3 Hz, H r 2 8 ; 1 3 C: d 71.8 t, C-28). 
Bu sonuçlar, 7'nin pentasiklik olean-12-en iskeletine sahip olduğunu göstermektedir. 

6 ve 7 bileşiklerinin aglikon kısımlarına ait olan rezonanslar arasındaki en önemli 
farklılığın,  H2-28, C-28 ve C-30 sinyallerinden ileri geldiği ilk bakışta göze çarpmaktadır. 6 
için, C-28 üzerindeki protonların 7'deki analoglarına göre yaklaşık 1.0 ppm aşağı alana 
doğru kaymış olması, C-28'de bulunan hidroksimetilen grubu ile C-30'da yeralan karboksil 
grubu arasında bir lakton oluşumuna işaret etmektedir. Bu görüş, C-28 sinyalleri arasında 
yaklaşık + 10 ppm değerindeki bir farklılıkla  da doğrulanmaktadır ( l 3 C : ö 82.6 t ve 71.8 t; 
sırasıyla 6 ve 7'nin C-28 sinyalleri). Bileşiklerin IR absorpsiyonları da bunu 
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desteklemektedir. 
Şekil 3'de, saponin 6 için HMBC (2D NMR=Heteronuclear Multiple Bond Correlation) 

işleminde gözlenen korelasyonlar da, yedi üyeli lakton halkasının varlığını doğrulamıştır. 
Benzeri yöntemde, 7 bileşiği için ise, E halkasında C-30 ve Me-29, C-30 ve H-19, C-22 ve 
H2-28 arasında korelasyonlar gözlenmiştir. Bu bulgular, 7'nin 6'nın asit analoğu olduğu 
fikrini  göstermektedir. Gerçekten de, 6 alkali hidrolize uygulandığında 7 elde edilmiştir 
(Şekil 4). Ayrıca, hem 7 hem de 6'dan alkali hidrolizle elde edilen ürün diazometanla 

OH 
Şekil 3. Mirabilin Lakton (6)'un Heteronükleer Uzak-mesafe  Korelasyonları (HMBC). 

COOMe 3.72 s 
H 2 - 2 8 2.95 & 3.3-3.4, 

JAB=  11.1 Hz 
1° 5 % KOH / H 2 0 
2° Nöıralleştırmc 
3°Metillemc(CH2N2) 

.COOCH 

M I R A B I L I N L A K T O N 

1° 5 % KOH / H 2 0 
2° Nötralleştirme ,COOH 

MİRABİLİN METİLESTER 
Mctillemc 
(CH2N2) 

R = izosiklamopcntca 

Şekil 4. Mirabilin Lakton (6)'un Alkali Hidrolizi ve Diazometanla Metillenmesi. 
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reaksiyona sokulduğunda bir monometil ester bileşiği (mirabilin metil ester) elde edilmiştir 
(FAB-Kütle Spektr.: m/z 1275 [M+Na]+ , C g g H ^ O ^ için hesapla bulunan; ]H: ö 3.72 s, 
-COOMe). 

1 3C-NMR spektrumlannda, 7, 4 ve 6'nın oz kısmına ait sinyallerin aynı olmasına veya 
diğer bir deyişle literatürde isocyclamin için verilen değerlerle uygunluk göstermesine ve bu 
yapının HMBC ile ispatlanmasına rağmen bu saponinlerden 7, interglikozidik bağlanma 
noktalarını doğrulamak amacıyla asetillenmiştir. Bu işlem sonucu bir pentadekaasetat (7a) 
elde edildi. Toplam onbeş asetil grubundan biri aglikon, ondördü ise oz zincirine ait olduğu 
bileşiğin 'H-NMR spektrumdan anlaşılmaktadır. Spektrum TOCSY (Total Corralated 
Spectroscopy) yardımıyla yorumlandı. Bu spektrumdan yardımıyla, asetilleme sonucu aşağı 
alana doğru kayma göstermeyen sinyallerin arabinozun H-2' (ö 4.00) ve H-4' (ö 4.06), iç 
kısımda yer alan glukozun ise H-2'" (6 3.71) ve H r 6 ' " (6 3.60 ve 3.82) sinyalleri olduğu 
saptanmıştır. Bu sonuçlar, interglikozidik bağlanma noktalarının isocyclamin (REZNICEK 
et al., 1989) ile aynı olduğunu kesin olarak desteklemektedir. Ayrıca, FAB-kütle 
spektrumunda m/z 1339, 835, 331 ve 259 da gözlenen fragmentasyon  pikleri ile de bu sonuç 
doğrulanmaktadır. 

Böylece, 6 16a-hidroksi-3p-{{{[Ş-D-ksilopiranozil-(l->2)]-[p-D-glukopiranozil-
(l->6]-[p-D-glukopiranozil-(l->4)]}-[p-D-glukopiranozil(l->2)]-a-L-arabinopiranozil} 
oksi}olean-12-eno-30,28-lakton, 7 ise 16a,28-dihidroksi-3p-{{{|P-D-ksilopiranozil-(l->2)]-
[Ş-D-glukopiranozil-(l->6]-[p-D-glukopiranozil-(l->4)]}-[p-D-glukopiranozil-
(l->2)]-a-L-arabinopiranozil}oksi}-olean-12-en-30-oik asit olarak tayin edilmiştir. 

Heriki bileşik, yapılan literatür araştırması sonuçlarına göre doğadan ilk olarak elde 
edilmektedir ve bilim için yeni bileşiklerdir. CM-1 bileşiği mirabilin ve CC-2 bileşiği ise 
mirabilin lakton olarak isimlendirilmiştir. 

8 (SİKLAMİRABİLİN) ve 9 (İZOANAGALLOZİT) 

8 ve 9, saponinler arasında tam olarak saflaştırılamayan  saponinlerdir. Kanşım halinde 
elde edilmişlerdir. Kromatografık  olarak homojen bir leke elde edilmesi sebebiyle, 
spektroskopik çalışmalar sırasında iki saponin karışımı olduğu anlaşılmıştır. Molekül 
ağırlığını doğru olarak saptamak amacıyla hem negatif  iyon, hem de pozitif  iyon FAB-kütle 
spektrumları alınmıştır. Negatif  iyon-FAB-kütle spektrumunda moleküler iyon piki [M-H]" 
m/z 1224'de, pozitif  iyon-FAB-kütle spektrumunda moleküler iyon piki [M+Na]+ m/z 
1247'de gözlenmiştir. Bu bulgular, karışımı oluşturan saponinlerin molekül ağırlıklarının 
1224 olduğunu göstermektedir ( C ^ H ^ O ^ için hesapla bulunan Mol. Ağ. 1224.6139). Bu 
değer, siklamin (3) ve izosiklamin (4)'e göre 2 kütle birimi daha büyüktür. Kütle 
spektnımlarının aynı sonucu vermesi, ilk anda bileşiğin saf  olduğunu düşündürdü ise de, 
sonraki çalışmalar bunun aynı molekül ağırlığına sahip ve aynı polaritede olan iki saponin 
karışımından (8 ve 9) kaynaklandığını göstermiştir. 

'H- ve 1 3C-NMR spektrumlannda, diğer saponinlerle yapılan karşılaştırmaya göre, ne 
aldehit, ne karbonil, ne de çifte  bağ fonksiyonlarından  ileri gelen bir bulgu vardır. Ancak, 
proton ve karbon sinyallerinin bir kısmı çift  sinyal şeklindedir. Bu da, karışımı oluşturan 
saponinlerin yapılar arasında çok küçük bir farklılığın  olduğunu düşündürmüştür. Kütle 
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spektrumundan, saponinlerin her ikisi de pentaglikozidik yapıya sahip olmalıdırlar. Bu 
durum, 'H-NMR spektrumunda gözlenen on anomerik proton sinyalleri ile doğrulanmaktadır. 
Şeker ünitelerinden ileri gelen proton ve karbon rezonanslarından, karışımı oluşturan 
saponinlerden majör olanın, 7 (mirabilin) ve 4 (izosiklamin)'deki oz zinciri ile aynı 
(izosiklamopentoz), minör saponinin ise 3 (siklamin)'ün şeker zinciri (siklamopentoz) ile 
aynı olan şeker zincirleri taşıdığı anlaşılmaktadır. Çifte  bağ fonksiyonu  olmamasına 
karşılık, 13(Î,28-epoksi fonksiyonunun  varlığı, hem H 2 -28 (6 3.15 ve 3.53, AB sistem, JAB = 
7.6 Hz), hem de C-28 (6 78.6 t) rezonanslarından kesinlik kazanmaktadır. 60-90 ppm 
arasında, şeker kısmından ileri gelen sinyallere ilave olarak 66.7 ve 64.5 ppm'de "triplet" 
şeklinde yoğunlukları farklı  iki sinyal, sapogenollerin her ikisinin de yapısında bir primer 
alkol grubunun varlığını göstermektedir. CM-2'nin 2D-'H, 1 3 C -heteronükleer korelasyonlu 
spektrumunda (HMQC), sözkonusu karbon sinyali ile korelasyon gösteren iki çift  proton 
rezonanslarının (sırasıyla ö 3.35 ve 3.60 ve 3.33 ve 3.77, JAB = 12 Hz) birer AB sistemine 
sahip olmaları ile doğrulanmıştır. Böylece, varlığı kesinlik kazanan primer alkol gruplarının 
sapogenoller üzerinde bulunduğu konumların saptanması diğer aşama olmuştur. 

Şeker zinciri molekül ağırlığından çıkarılınca, sapogenollerin molekül ağırlıkları aynı 
ve 474 olmalıdır (CjoHtflC^  için hesapla bulunan). Bu da sapogenollerde, epoksi ve primer 
alkol dışında ikişer oksijenli fonksiyonun  bulunması demektir. Bu düşünce, total 
korelasyonlu spektrum (TOCSY) ile doğrulanmıştır. Bu spektrumda, şeker sinyalleri 
arasında sadece üç proton, veya diğer bir deyişle oksijenli fonksiyonların  geminal protonları 
(H: ö 3.93, 3.67 ve 3.18), yüksek alandaki protonlarla korelasyon göstermektedir. 
Heteronükleer korelasyonlu spektrumda (HMQC) ise, bu protonlarla korelasyon gösteren 
karbonlar (ö 78.1 d, 83.8 d ve 91.4 d) sırasıyla C-16 (heriki saponin için), C-3 (minör bileşik: 
9) ve C-3 (majör bileşik: 8) olarak yorumlanmıştır. 

C-3 rezonansları (6 91.4 ve 83.8), C-23'te C H 3 grubu taşıyan siklaminorin (1; 6 91.4) 
ve deglukosiklamin (2; ö 91.2) ile C-23'te CH2OH grubu taşıyan siklakoumin (5; ö 83.9)'e 
ait aynı karbon (C-3) değerleri ile karşılaştırılınca, 8'in C-23 konumunda bir metil grubunun 
varlığı kesinlik kazanmaktadır. Bu durumda tek olasılık C-30 konumu kalmaktadır. Böylece, 
8 saponozitinin sapogenol kısmının yapısı 3p,16a,30-trihidroksi,13p,28-epoksi-oleanan 
olmalıdır. Minör bileşik olan 9 'un C-3 sinyali ise siklakoumin (5; ö 83.9)'e benzer bir 
kimyasal kayma değerine sahiptir. Dolayısıyla, bu yapı için primer alkol grubunun yeri C-23 
olmalıdır. Bu bulgulara dayanarak, 9 saponozitinin sapogenol kısmının yapısı ise 
3(5,16a,23-trihidroksi,13(3,28- epoksi-oleanan olmalıdır. 

Bu bulgular, 2D-H,C-Heteronükleer (uzak-mesafe)  korelasyonlu spektrumlarla 
(HMBC) doğrulanmıştır. Her iki bileşiğin tüm proton ve karbon rezonansları, TOCSY, 
HMQC ve HMBC yardımıyla yorumlanmıştır: (i) 8 bileşiğine ait C-20 (ö 37.0 s) ve Me-29 
(ö 28.5 q) sinyalleri, primer alkol grubunun protonları (6 3.35 ve 3.60, H-ı-30) ile korelasyon 
gösterirken, (ii) 9 bileşiğine ait C-4 (ö 43.7 s) ve C-5 ( 6 48.1 d) sinyalleri, primer alkol 
grubunun protonları (ö 3.33 ve 3.77, H2-23) ile korelasyon göstermişlerdir . 

Tanımlanan yapılardan, 3Ş,16a30-trihidroksi,13p,28-epoksi-oleanan, daha önce 
Ardisia  crenata'dan  elde edilen ardisicrenoside A ve B saponinlerinin aglikonu olarak 
bulunmuştur (JIA et al., 1994). Cyclamen  türleri için yeni bir yapıdır. Pridentigenin E, 
Primula denticulata'dan  elde edilmiş olan benzer bir sapogenindir (AHMAD et al., 1980). 
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Ancak, 13p,28-epoksi fonksiyonu  açılmıştır ve 3p,16a,2830-tetrahidroksi-olean-12(13)-en 
yapısına sahiptir. Pridentigenin E'nin, saponozitin asit hidrolizi ile, aglikonu 
3($,16a,30-trihidroksi,13p,28-epoksi-oleanan olan bir saponozitten sekonder bir bozunma 
ürünü olarak meydana gelmiş olabileceği büyük bir olasılıktır. Benzer bir yapı olan 
3p,16a,22p,30-tetrahidroksi,13p,28-epoksi-oleanan ise, yine bir Primulacea bitkisi olan 
Androsace  saxifragifolia'dan  elde edilmiş olan androsacenol sapogenolü ( = 
3p,16a,30-trihidroksi,13p,28-epoksi-22p-asetoksi-olean-30-al)'nün indirgenmesiyle elde 
edilmiştir (PAL et al., 1984). 

Minör saponozitin aglikonu, 3p,16a,23-trihidroksi,13p,28- epoksi-oleanan, ise yine bir 
Primulaceae bitkisi olan Anagallis  arvensis'den  izole edilen anagalloside saponozitinin 
aglikonu anagalligenin B ile aynıdır (GLOMBITZA et al., 1987). 

Aglikonların yorumlanmasından sonra, I 3C-NMR spektrumunda kalan rezonanslar, 
majör bileşik için izosiklamopentoz ve minör bileşik için siklamopentoz olarak 
aydınlatılmıştır. Sinyallerin yorumlanmasında, yoğunluklarından ve HMBC'de gözlenen 
uzak-mesafe  (long-range) korelasyonlarından yararlanılmıştır. En önemli fark,  minör bileşik 
9'un a-L-arabinoz kısmına ait anomerik proton ve karbon rezonanslarının, siklamopentoz 
taşıyan yapılara göre az da olsa bir kayma göstermesidir. 'H- ve 13C-NMR spektrumlannda, 
önemsiz de olsa gözlenen bu farklılıklar,  9'un C-23 pozisyonunda taşıdığı primer alkol 
fonksiyonundan  ileri gelmektedir. Aynı sonuç, sapogenol kısmının "A" halkası aynı olan 
siklakoumin (5) bileşiğinde de gözlenmiştir. 

Karışım halinde yorumlanmasına rağmen, yapı analizlerini doğrulamak amacıyla 8 ve 
9 saponin karışımı asetillenmiştir. İTK'de biri majör diğeri minör (RfMajör>RfMinör) 
birbirine çok yakın iki leke olarak gözlenen ürün, kolon kromatografisine  uygulanmış 
(adsorban: Si jel; solvan sistemi: Benzen:Aseton, 5:1) ve majör ürün saf  olarak elde 
edilmiştir. Ürün bir pentadekaasetattır. Toplam onbeş asetil grubundan birinin aglikon, 
ondördünün ise oz zincirine ait olduğu bileşiğin 'H-NMR spektrumdan anlaşılmıştır. 
Aglikona ait 6 tersiyer metil rezonansı gözlenirken (ö: 0.74, 0.85, 0.96, 0.99, 1.12 ve 1.21; 
hepsi 3H ve singlet), oz kısmına ait 5 anomerik proton dahil tüm sinyallerin kimyasal kayma 
ve etkileşme sabiti değerleri, mirabilin asetat (7a)'a ait olanlarla aynıdır. Böylece, 
interglikozidik bağlanma noktalarının isocyclamopentoz ile aynı olduğu kesin olarak 
desteklenmektedir. Mirabilin pentadekaasetat'a göre farklı  olarak 2 AB sistem sinyalleri 
gözlenmiştir. Bunlar, 13p,28-epoksi grubunun (ö 3.49 ve 3.15, JAB = 7.7 Hz, H2-28) ve C-30 
da yer alan primer alkol fonksiyonunun  rezonanslarıdır (ö 4.08 ve 3.88, Jab = 12.0 Hz, 
H2-30). H-3 (ö 3.02 dd, J = 11.8 ve 5.0 Hz), H-5 (6 0.65 d, J = 11.6 Hz), C-3 (6 90.0 d) ve 
C-5 (ö 55.4 d) rezonansları da yapı ile ilgili ilk önerileri desteklemektedir. Ayrıca, 
FAB-kütle spektrumunda m/z 1878'de [M+Na+H]+ için gözlenen pik molekül ağırlığını 
(Mol. ağ.: 1854) doğrularken, 835, 331 ve 259 da gözlenen fragmentasyon  pikleri de oz 
zincirinin benzerliğini kuvvetlendirmektedir. Bulgular, majör bileşiğin primer alkol grubunu 
C-30'da taşıdığı görüşünü doğrulamıştır. 

Bu bulgulara dayanarak, ma jö r saponozi t 8 için öner i len yapı 
16a30-dihidroksi,13p,28-epoksi-3P-{{{[p-D-ksilopiranozil-(l->2)]-[p-D-glukopiranozil-
(l->61-[P-D-glukopiranozil-(l->4)]}-[p-D-glukopiranozil-(l->2)]-a-L-arabinopiranozil} 
oksi}-oleanan ve 7 için önerilen yapı da 16cC30-dihidroksi,13p,28-epoksi-3p-{{{ 
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[P-D-ksilopiranozil-(l->2)]-[p-D-glukopiranozil-(l->6]-[P-D-glukopiranozil-(l->4)]}-
[P-D-glukopiranozil-(l->2)]-a-L-arabinopiranozil}oksi}-oleanan'dır. Doğa ve bilim için yeni 
olan bu bileşikler sırasıyla siklamirabilin (cyclamirabilin) ve izoanagallozit (isoanagalloside) 
olarak isimlendirilmiştir. 

Sonuç olarak Cyclamen  coum bitkisinden toplam 4 saponin (1, 2, 5, 6), Cyclamen 
mirabile  yumrularından ise toplam 8 saponinin (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) izolasyon ve yapı 
tayinleri gerçekleştirilmiştir (Şekil S). 6 (mirabilin lakton), 5 (siklakoumin), 1 (siklaminorin), 
7 (mirabilin), 8 (siklamirabilin) ve 9 (izoanagallozit) olarak isimlendirilen saponinler doğa ve 
bilim için yeni olan olan 6 saponindir. Deglukosiklamin (2) her iki bitkiden izole edilen 
bilinen bir saponindir. Siklamin (3) ve izosiklamin (4) ise sadece Cyclamen  mirabile'den  elde 
edilmişlerdir. Ana bileşik olan deglukosiklamin daha önce Cyclamen  türlerinden elde 
edilmiştir (ANIL, 1977A.B; Harvala et al., 1978; REZNICEK et al., 1989; TANKER, 1965; 
TSCHESCHE et al., 1969). 

Saf  olarak elde edilen tüm saponinlerin antibakteriyel etkili olup olmadıkları 
araştırılmıştır. Bakterilere karşı saponinlerin hepsi, MİK değeri olarak 400 nglm\ üzerinde 
etkin olarak gözlendi. 

Çalışılan saponozitlerden siklaminorin (1), deglukosiklamin (2) ve siklamin (3), maya 
tipi mantarlara karşı 80 - 320 ^g/ml MİK değerlerinde etkili olmuştur. Bu saponozitlerin 
ortak özelliği, hepsinin siklamiretin A aglikonuna sahip olmasıdır. Siklamiretin A'nın 
sırasıyla tri-, tetra- ve pentaglikozitleridir. Bu bulgular, sözkonusu yapılarda sapogenol 
üzerindeki C-30 pozisyonundaki aldehit fonksiyonunun  etki için gerekli olduğunu 
göstermektedir. Bu sebeple, aynı aglikona sahip izosiklamin üzerinde çalışmalar 
tekrarlanmış, ancak bir farklılık  gözlenmemiştir. 

Antimikrobiyal etki çalışmaları, saponozitlerin maya benzeri mantarlara karşı daha 
etkili olduğunu göstermiştir. 

Uterotonik aktivite çalışmaları sadece C. coum'dan elde edilen saponozitlerle (1, 2, 5 
ve 6) yapılmıştır. 10"4 molar siklaminorin (1) ve deglukosiklamin (2) ile 3xl0" 6 molar 
asetilkoline eşdeğer kasılma cevabı elde edildi. 3x l0" 4 molar siklakoumin (S) ile, 
asetilkolinin 3x1ü"6 molar konsantrasyonu ile oluşturulan kasılmaya eşdeğer bir cevap 
gözlendi. Buna karşılık, mirabilin lakton (6) ile çalışılan doz aralığında cevap gözlenmedi. 

Uterotonik aktivite çalışmaları tamamlanmamış olmasına rağmen, elde edilen 
sonuçlar, antifungal  etki çalışma sonuçlan ile kimyasal yapıları yönünden paralel bir özellik 
göstermektedir. 

Her iki bitkide majör saponin olan deglukosiklamin (2), bir başka familyadan  Ardisia 
(Myrsinaceae) türlerinden de elde edilmiştir. Ardisia  crispa (Thunb.) A. DC., Asya 
ülkelerinde folklorik  yeri olan ve menstrual ağnlardan şikayet eden kadınlar tarafından  kirli 
kanı yıkamak için için, A.japonica (Thunb.) Bl. uterus kanamalannı durdurmak amacıyla 
kullanılan türlerdir (De TOMMASI et al., 1993; JANSAKUL et al., 1987; MAOTION et al., 
1992). Bu türlerden elde edilen, deglukosiklamin dahil benzeri saponozitlerin uterusu kasıcı 
etkileri saptanmıştır. Bu nedenle, farklı  bir familyadan,  farklı  ülkelerde, ancak kullanım 
alanları çok benzer olan tıbbi bitkilerden benzer sonuçlar (aynı aktif  bileşikler) elde edilmiş 
olması ilginçtir. 
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BUPLEURUM FALCATUM L. KÖKLERİNİN SAİKOSAPONİN İÇERİĞİ AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

Maksut COŞKUN1 , Nevin TANKER1, Ufuk ÖZGEN2 , M.l event A lTUN 1 , İlknur YÜKSEL1 

THE INVESTİGATİON OF BUPLEURUM FALCATUM ROOTS AS FOR SAİKOSAPONİN 
CONTENT 

Bupleuri  Radix  is vvell knovvn crude drug in the prescription of  oriental medicine 

and has been used in Japan. Many saponins mainly knovvn as saikosaponins a,c, and d 

have been isolated from  the roots of  B.  falcatum.  Among them saikosaponin a and d shovv 

anti- inflamatory,  antihepatic, antipiretic activity and lower the plasma chlollesterol level. 

Fourtyfive  Bupleurum  species are recorded in Turkey. Expect B.  falcatum,  all of 

them are annual plants. For this reason B.  falcatum  that is a perennial plant was selected as 

research species (B.  falcatum  L. ssp.  cernuum(Ten.)  Arc., B.  falcatum  ssp.  persicum  (Boiss.) 

Kosol-Pol. and B.  falcatum  L. ssp.  polyphyllum  (Ledeb) Wolff. 

The aims of  this study are to determine and identify  the saikosaponins in the roots of 

Turkish B.  falcatum  and compare it vvith the )apanese origine of  Bupuleurl  Radix  using as 

herbal medicine in Japan. Saikosaponin c is good separated from  saikosaponin a and d.But 

the spot of  saikosaponin a and d are overlapped in the TLC chromatograms. 

External standart method is used for  the determination of  saikosaponins a, c and d. 

Saikosaponin c and d vvere not detected in the roots of  B.  falcatum  ssp.  persicum.Jhe  roots 

of  B.  falcatumssp.  cernuum  and ssp.  polyphyllum  seem to be rich for  saikosaponin a and c 

These results indicate that there has possibility to use the root of  Turkish B.  falcatum 

(ssp.  cernuum  and ssp. polyphyllum)  like as Bupleuri  Radix. 

Keyvvords: Bupleuri Radix, Saikosaponins, HPLC. 

' A.Ü. Eczacılık Fakültesi, 06100, Tandoğan- ANKARA 
2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, ERZURUM 
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GİRİŞ 

Bupleurum  falcatum  L. (Umbelliferae) kökleri geleneksel Çin tedavi sisteminde 

(Kampo) yaygın olarak kullanılmaktadır. Çin'de ve diğer birçok uzakdoğu ülkesinde, Radix 

Bupleuri antipiretik, antienflamatuvar,antihepatik olarak kullanılan bitkisel ilaç 

karışımlarının bileşimine girer(l). 

B.falcatum  köklerinden başlıcaları saikosaponin a,b,c ve d olarak bilinen çok sayıda 

saponin izole edilmiştir (1-5). Bunlardan saikosaponin a ve d'nin antienflamatuvar, 

kortikosteroid salınımını artırıcı, plazma kollesterol seviyesini düşürücü, karaciğer 

tahribatını inhibe edici etki göstermesine karşın, saikosaponin c'de bu etkiler görülmemiştir 

(6-8). 

Radix  Bupleuri  saponinlerinin teşhisi ve miktar tayini ince Tabaka Kromatografisi 

(İTK) ve Ters Faz Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi (YBSK) yöntemiyle yapılmıştır (10-14). 

Türkiye'de doğal olarak 45 Bupleurum  türü yetişmektedir (15). Radix Bupleuri 

droğu çok yıllık Bupleurum  türlerinden elde edilir. Türkiye'de yetişen Bupleurum 

türlerinden sadece bir tanesi, B.falcatum  çok yıllıktır. Bu nedenle 3 alt türü ile temsil edilen 

bu tür araştırma konusu olarak seçilmiştir. 

B.falcatum  L. ssp. polyphyllum  (Ledeb) VVolff. 

B.falcatum  L. ssp.  cernuum  (Ten.) Are. 

B.falcatum  L.ssp.  persicum  (Boiss.) Koso-Pol. 

Bu çalışmanın amacı; Türkiye'de yetişen B.falcatum  alt türlerinin köklerinde 

bulunan saikosaponinlerin teşhisi, miktarının tayini ve elde edilen sonuçları tedavide 

kullanılan Japonya kökenli Radix  Bupleuri  ile karşılaştırmaktır. 
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MATERYAL VE METOD 

Bitki Materyali: 

Bupleurum  falcatum  alt türlerinin kökleri, bitkinin çiçek açma (temmuz-ağustos) ve 

meyva olgunlaşma dönemlerinde ( eylül-ekim), saikosaponin miktarlarında bir fark olup 

olmadığını görmek ve karşılaştırmak amacıyla farklı aylarda araştırma materyali 

toplanmıştır (Tablo 1). Toplanan örnekler Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi-AEF 

herbaryumuna konmuştur. 

Tablo 1. Bupleurum falcatum Alttürlerinin Toplandığı Yerler 

Bupleurum 

falcatum 

LOKALITE 

ssp. cernuum A 4 Kastamonu: İlgaz Dağı, Eski Karakol civarı, 1 700m, 12.7.1991 

(AEF 1721 5) ve 15.9.1991 (AEF 16493) 

ssp. persicum A 4 Kastamonu: İlgaz Dağı, Hacet tepesi 2050m, 12.7.1991 (AEF 

17232) ve 15.9.1991 (AEF 16492) 

ssp. polyphyllum A8 Erzurum: Bayburt, Kop geçidi, 1950m, 24.8.1991 (AEF 16497) 

ve 29.9.1991 (AEF 16498) 

Ayrıca Japonya'dan, tedavide kullanılan drog (Radix Bupleuri) ve ekstresi sağlanmış 

ve bu örnekler Türkiye'den toplanan numunelerle karşılaştırılmıştır 

METOD 

A. İnce Tabaka Kromatografisi 

Ekstrenin Hazırlanması: 

Kaba toz edilmiş kuru kökler (lOg) sıcak metanolle 1 saat ekstre edildi (2 kez). 

Metanollü ektreler süzülerek alındı, birleştirildi, kuruluğa kadar uçuruldu ve 5 ml metanol 

içinde çözülerek plaklara uygulandı (10). 

Solvan Sistemi: 

AcOEt: EtOH: H 2 0 (18:2:1) (krom. 1,2,3) 

CHCI3 : MeOH: H 2 0 (6:4:1, alt faz) (krom.4) 
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Adsorban: Silikajel C (Merck) Hazır Plak (0.2mm) 

Revelatör: Su 

P-dimetilaminobenzoikasit (krom.2) 

Fosfomolibdikasit-Anisaldehit-Sülfürikasit  (krom. 1,3,4) 

B. Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi 

Alet: Jasco Trirotar-lll 

Kolon: YMC A-212 (C8) 6x150mm 

Dedektör: UV,205nm 

Solvan Sistemi: AsetonitrihSu (3:7-1:1) 

Cradient, 45 dakika 

Solvan Akış Hızı: 1 ml/dak. 

Kağıt Hızı: 0.5 cm/dak. 

Ekstrenin Hazırlanması: 

lOg KÖK 

30ml % 3 piridin-metanol (3 defa) 

Süzülür 

Ekstre Kalmtı 

- Uçurulur 

- lOml suda çözülür 

^ — liyofilize edilir 

5ml Metanollü-KOH (% 0.2 KOH, %75 Metanol içinde) 

25 pl enjekte edilir. 

YBSK çalışmalarında miktar tayini için external standart metodu kullanıldı. Standart 

saikosaponinf") a,c ve d yardımıyla kalibrasyon eğrileri çizildi. Tüm saikosaponinlerin 

dedektöre cevabının linear olduğu görüldü. Ortaya çıkan piklerin alanları integratör 

yardımıyla hesaplanıp buradan miktar tayinine geçildi (Tablo 2). 
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Tablo 2: Bupleurum falcatum Köklerinde YBSK Metodu İle Bulunan Saikosaponin a,c ve d 

Miktarı (mg/IOOg) 

B.falcatum No Top. Tarih ss-a ss-c ss-d 

ssp.cernuum l a 12.7.1991 4.5 1.0 0.2 

ssp.cernuum 1b 15.9.1991 6.5 2.0 0.2 

ssp.persicum 2a 12.7.1991 Eser Yok Yok 

ssp.persicum 2b 15.9.1991 Eser Yok Yok 

ssp.polyphyllum 3a 24.8.1991 12.9 5.7 1.2 

ssp.polyphyllum 3b 29.9.1991 27.2 12.6 2.4 

Japonya  örneği 2.0 0.6 2.6 

(*) Saikosaponin a,c,d standart maddelerini ve Radix Bupleuri ekstresini gönderen merhum 

Prof.Dr. Hiroshi Mitsuhashi'ye müteşekkiriz. 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

B.falcatum  alttürleri arasında gerek saikosaponin çeşitliliği gerek miktarı yönünden 

belirgin farklar gözlenmiştir. B.falcatum  ssp.  polyphyllum'da  saikosaponinlere ait olduğu 

anlaşılan 8 leke görülmesine karşın diğer alttürlerde en çok 2 leke elde edilmiştir (krom.1-

4). B.falcatum  ssp.  persicum'da  saikosaponin a,c ve d'ye ait lekeler görülmemiştir; buna 

karşılık saikosaponin c ile aynı Rf değerinde büyük sarı bir leke vermiştir (krom.1 -4). 

Krom. 1-4. Bupleurum falcalum alttürlerinin İTK kromatogranıı 
il: standartlar (A: saikosaponin c, B: saikosaponin a ve d); 
1a,1b:B.falcatum ssp. cernuum; 2a,2b: B.falcatum ssp. persicum; 
3a,3b: B.falcatum ssp. polyphyllum. 
Solvan sistemi: EtOAc:EtOH: H,0 (18:2:1) (krom. 1-3). 
CHCIj:Me0H:H,0 (6:4:1) (krom.4). Revelalür: Fosfomolibdikasit-
Aııisaldehit- Sülfürik asit (krom.1,3,4); P-dimetilaminobenzoikasit 
(krom.2) 

Krom.1. Krom.2. Krom.3 Krom.4. 

YBSK çalışmalarında YMC A-212 C 8 kolonu ve C H 3 C N : H 2 0 (3:7-1:1) solvan sistemi 

kullanılmış ve iyi bir ayrım elde eddilmiştir (krom.5 lb,2b,3bjö) (krom.la,2a,3a,Jö). 
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Türkiye'de yetişen türlerde saikosaponin a ana bileşik olup, saikosaponin a'dan sonra en 

;ok saikosaponin c bulunmaktadır (Tablo 2). Halbuki Japonya orjinli ekstrede saikosaponin 

d ana bileşik olup, miktar yönünden bunu saikosaponin a izlemektedir (krom.5 Jö). Bu da 

Türkiye'de yetişen Bupleurum  falcatum'un  bazı alt türleri kimyasal yapı bakımından 

Japonya orjinli örneklere benzerlik göstermesine karşın saikosaponinlerin miktarları 

açısından farklıdır  sonucunu çıkarmaktadır(krom.5 1b,2b,3b,Jö) (krom.6 1a,2a,3a,Jö). 

l b 

SS-c 

)ö 

Krom. S. 3. falcatum  köklerinin Y8SK Kromatogramı. ssp. cernuum 
(mcyvanın olgunlaşma /amanı 1b), ssp. persicum  (meyvanın 
olgunlaşma /amanı 2b),ssp.  polyphyllum  (meyvanın olgunlaşma 
/amanı 3b), Japonya örneği (Jö),ss-a: saikosponin a, 
s»-c: saikosaponin c, ss-d: saikosaponin d. 

Buplerum  falcatum  ssp.  persicum  alt türünde saikosaponin c ve d'ye rastlanmamış, 

saikosaponin a'nın ise eser miktarda bulunduğu görülmüştür. 
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Bupleurum  falcatum  köklerinde bulunan saikosaponinlerden a ve d'nin etkiden 

sorumlu olduğu bilinmektedir (1). 

Türkiye'de yetişen B.falcatum  ssp.  polphyllum  ve B.falcatum  ssp.  cernuum  alt türleri 

saikosaponin a ve d yönünden zengindir.Özellikle birinci alt türde saikosaponin a miktarı 

çok yüksektir (27.2 mg/IOOg). Genelde Türkiye orjinli türlerde saikosaponin a miktarı 

Japonya kökenli örneklere göre çok yüksek bulunmuştur (krom.S 1 b,2b,3b,Jö) (krom.6 

1 a,2a,3a,Jö). 

Köklerdeki saikosaponin miktarının, meyvanın olgunlaşma zamanında çiçeklenme 

dönemine göre daha yüksek olduğu görülmüştür (Tablo 2). 

Sonuç olarak; 

1. Türkiye'de yetişen B.falcatum  ssp.  polyphyllum  ve B.falcatum  ssp.  cemuum'un 

köklerinin özellikle saikosaponin a yönünden çok zengin olduğu ortaya konmuştur. 

2. Bu alt türlerde saikosaponin d miktarı Japon orjinli örneğe göre biraz daha düşük 

bulunmuştur. 

3. B.falcatum  ssp.  polyphyllum  saikosaponin çeşitliliği açısından da dikkat çekmektedir. 

4. Bu sonuçlar B.falcatum  ssp.  polyphyllum  ve B.falcatum  ssp.  cernuum  köklerinin 

Japonya'da kullanılan B.falcatum  kökleri gibi kullanılabileceğini göstermektedir. 

Krom. 6. a. ijlcatum  köklerinin YBSK Kromatogramı. ssp. ccrnuum 
(çiçeklenme donemi 1a), ssp. persicum  (çiçeklenme dönemi 2i),ssp. 
polyphyllum  (çiçeklenme dönemi 3a), Japonya ürneği (Jü), 
sj-a: saikosponin a, »-C: saikosaponin c, s»-d: saikosaponin d. 
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TTM 813 ve C 6127 Zea mays L.(Mısır) HİBRİTLERİNİN TAZE FİDELERİNDEN 
1,4 -BENZOKSAZİN TÜREVLERt ve BENZOKSAZOLİNON'LARIN TEŞHİS VE 

İZOLASYONLARI 
imren ATTİLA1 , H. Basri SENTÜRK', Seçkin ÖZDEN 2 , Maksut COŞKUN 2 

The Isolation and Identification  of  1,4 Benzoxazine Derivatives from  the seedling of 
the Hybrids of  Maize TTM-813 and C-6177. 

Abstract: Five hydroxamic acids(Hz) have been isolated from  seedlings of  the hybrids of 
maize(TTM-813 and C-6177). By the comparison with other known 1,4-benzoxazines and the 
using of  the UV, IR, 'H NMR and "C NMR spectra . the isolated compounds were identified 
as 6-methoxybenzoxazolin-2-one( 1), 2-hydroxy-7-methoxy-l,4(2H)-benzoxazin -3-one(2), 
2,4-dihydroxy-7-methoxy-l,4(2H)-benzoxazin-3-one (3), 2-0-fl-glucopyranosyl-7-mcthoxy-
l,4(2H)-benzoxazin-3-one (4), 2-0-(l-glucopyranosyl-4-hydroxy-7-methoxy-I,4(2H)-
benzoxazin-3-one (5). 
Key VVords: Zea mays, l,4-Benzoxazines 

ÖZET 

Hidroksamık asitler (4-hidroksi-l,4-benzoksazm-3-on'Iar) bitkilerde doğal olarak 2-0-0-
D-glukozitlen halinde bulunurlar (1,2). Bitkide küçük miktarlarda serbest aglukon bulunmasına 
rağmen, bitkinin ekstraksıyon için parçalanmasından sonra enzımatik hidroliz ile hızlı bir 
şekilde aglukonlara dönüşürler (3). Aglukonlar, ısı ile veya su ve çeşitli çözücüler içinde 2-
benzoksazolinon'lara dönüşürler (4,5). l,4-benzoksazın-3-on türevlennin özellikle aglukon 
tıplen ile 2-benzoksazolinon'lar bitkilerde biyolojik aktıvıteye sahip maddelerdir (Şekil 1) ve 
Stoaleksinler içinde mütalâa edilirler (6,7,8,9). 

Mısır (Zea mays L.) dünyada olduğu gibi Anadolu'nun hemen her yerinde özellikle 
Adapazan ve Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen ve bölge halkı tarafindan  önemli ölçüde 
tükenlen bir hububat bitkisidir (10). Literatürde, çalışma materyali mısır hıbntlen ( TTM 813 ve 
C 6127)'ne ait hiçbir kimyasal çalışmaya rastlanamamıştır Bu nedenle Gramıneae familyası  ile 
adeta sımgeleşmış ve bulunduğu bitkide değişik biyolojik aktivite gösteren l,4-benzoksazm-3-
on türevi bileşikler yönünden mısır hıbntlennin analizi yapılmıştır 

Bu araştırmada, Zea mays L. (Gramineae)'ın Samsurı/GELEMEN Araştırma 
Enstitüsünde Islah edilen ıkı hıbntınin (TTM 813 ve C6127) laboratuvar şartlannda vetıştınlen 
fidelen  l,4-benzoksazın-3-on türevi bileşikler yönünden incelenmiştir. Fidelenn çeşitli 
metodlarla elde edilen ekstraktlannın yapılan TLC analizlennden çeşitli l,4-benzoksazm-3-on 
bıleşiklennı içerdiği anlaşılmıştır. Bu ekstrelerden kromatografik  yöntemler (kolon ve prep 
TLC) uygulanarak ikisi aglukon, ikisi glukozıt ve bir 6-metoksi-2(3)-benzoksazolinon olmak, 
üzeıe toplam beş farklı  1,4-benzoksazin-3-on türevi bileşik izole edilmiştir. Bileşiklerin 
yapılarının aydınlatılması enme noktası, enzimatık hidroliz, IR, 'H, 1 3 C NMR ve kütle 
spektrumlan yardımıyla yapılmıştır 

' K.T.Ü. Fen-Edebitat Fakültesi, Trabzon ; 2 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara 



Çeşitli kromatografik  metodlar kullanılmak suretiyle izole edilen ve yapılan farklı  birçok 

analiz metodlanyla aydınlatılan l,4-benzoksazin-3-on türevi bileşiklerin genel oluşum 

mekanizması Şekil l'deki reaksiyon denklemi ile özetlenebilir. 

İ h İH A 
Glukozit Hidroksamık Asit Benzoksazolinon 

Şekil 1. Glukozitten Hidroksamik Asit ve 2(3)-Benzoksazolinon'lann Genel Oluşum 

Mekanizması (11). 

MATERYAL ve METOD 

Bitki Materyali 

İncelenen Mısır hıbntlennm (TTM 813, C 6127) tohumlan Gelemen/Samsun Karadeniz 
Araştırma Enstitüsünden elde edilmiştir. 

Tohumlar laboratuvar şartlarında açık alanda plastik kaplar içinde doğadan rastgele 
alınmış toprakta 10-15 cm boy uzunluğuna enşınceye kadar büyütülmüştür. Bütün deneylerde 
fidelerin  topraküstü kısımları taze olarak çalışmaya alınmıştır. 

Genel Teknik 

Kolon Kromatografisi:  Adsorban olarak silikajel 60 (Merck) kullanılmıştır. 
İnce tabaka (TLC) ve prep. İnce tabaka (prep. TLC): Adsorban olarak silikajel H ile 

floresan  ındikatörlü silikajel 60 HF,54(1:1) kullanılarak 6 solvan sistemi denenmiştir. 

Sj: CHCl3 -MeOH-H20 (72:25:3 v/v/v) 

S 2 : CHCl 3 -Me0H-H 2 0 (72:28:3 v/v/v) 

S 3 : C 6 H 6 - E t 2 0 (1:4 v/v) 

S 4 : CHCl 3 -Me0H-H 2 0 (65:35:3 v/v/v) 

S 5 : CHC1 3 -CH 3 C00H (9:1 v/v) 

S 6 : E t0Ac-Me0H-H 2 0 (100:13.5:10 v/v/v) 
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Ekstraksiyon 

1) Agiukonlarm Ekstraksiyonu 
Fideler 30-60 dakika oda sıcaklığında masare edildikten sonra tülbent bezinden süzüldü. 

Süzüntü santrifüje  edildi, süpematant E t 2 0 ile (2 vol.x3) ekstrakte edildi ve organik faz 
kuruluğa kadar uçuruldu. Kalmü 50 ml eter içinde çözüldükten sonra az miktarda su ile birkaç 
kez yıkandı. Eter uzaklaştırıldı. Sıcak aseton içinde tekrar tekrar knstallendinlmek suretiyle 
DIMBOA elde edildi. 

Kolon kromatografisine  tatbik edilen eter ekstresi CHC13 ile yıkandı. Bol miktarda 
MBOA izole edildi. 

2) Glukozitlerin Ekstraksiyonu 

a. Fideler sıvı N içinde kurutulup toz edildikten sonra MeOH içinde masare edildi. Renkli 
ekstrakt filtre  edildikten sonra 30°C de vakum altında kuruluğa kadar evapore edildi. 
Kurutulmuş kalıntı az miktarda MeOH ile çözüldükten sonra preparatıf  TLC de (12) temizlendi 
ve HMBOA-Glc elde edildi. 

b. Fideler 65-70°C de kaynayan MeOH içme direkt olarak daldırıldı (15 dakika) (13). 
Süzüntü santrifüj  edildi. Süpematant kuruluğa kadar uçuruldu. Kurutulmuş kalına az miktar su 
içinde çözüldü. Ekstre silikajel kolona tatbik edildi. Birkaç fraksiyon  CHCI3 ile elüe edildikten 
sonra kolon sırasıyla CHCI3-CH3OH kanşımıyla (15:1, v/v; 15:2, v/v, 15:3, v/v, 15:4, v/v; 
15:5, v/v) yıkandı. Preparatıf  TLC plakası CHC1 3 -CH 3 0H-H 2 0 (72:28:3, v/v/v) solvan 
sisteminde develope edildi. HMBOA-Glc ve DIMBOA-Glc bileşikleri sıcak asetondan tekrar 
tekrar knstallendirmek suretiyle elde edildi. 

c. TTM 813 ve C 6127 fidelen  birkaç dakika kaynar su içinde tutulduktan sonra, su 
içinde Wanng blender'da homojenıze edildi ve daha sonra birkaç katlı tülbent bezinden 
süzüldü. Sulu ekstrakt düşük basınç alında kurutuldu. En son temizleme prep.TLC ile yapıldı. 
Su içinde kristallendirmek suretiyle DEMBOA-Glc bol miktarda elde edildi. 

İdentifikasyon 

İnce tabaka kromatografisınde  Aj, A 2 , A3, A4 ve A5 olarak isimlendirilen maddeler 
tanımlandı. Glikozitler ve aglukonlan plakalar üzerinde 254 nm UV ışığında karanlık lekeler 
halinde kolaylıkla görüldü. Aynca hidroksamik asitler (N-OH grubu içerenleri) FeCl3 reaktifi 
ile menekşe-mor renkli reaksiyon verirler. Diğer taraftan  bu bileşiklerin teşhisleri için erime 
noktası, IR spektrumlan ve kromatografik  analizleri için literatürdeki verilerle karşılaştırma 
yapıldı (14). İzolasyonlan gerçekleştirilen maddelerin yapılan enzimatık hidroliz, 1 3 C NMR 
ve Mass spektnımlanyla aydınlatıldı (Tablo 1 ve Tablo 2). 
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Aj: 6-metoksi-2(3)-benzoksazolinon (MBOA). e.n. 146-148°C; m/z: 165[M]+ 

Kbr 

Moleküler formül  C 8 H 7 N 0 3 , IR W cm"1: 3158, 1784, 1635-1500, 1316, 1208, 1138, 1094, 

968. 

A2: 2-hıdroksı-7-metoksı-2H-benzoksaan-3(4H)-on (HMBOA). e.n. 180-183°C, m/z: 
Kbr 

195[M]+ Moleküler kompozisyon CçHgNO^ IR W cm"1: 3170, 1680, 1600, 1500, 1300, 

1130-1075. 

A3: 2,4-dihıdroksı-7-metoksı-2H-benzoksazm-3(4H)-on (DIMBOA). e.n. 153-155°C, 
Kbr 

m/z: 211[M]+ Moleküler kompozisyon C 9 H 9 N 0 5 , IR W cm"1: 3333, 1602, 1519, 1311, 

1050, 1020. 

A4: 2-(2-hidroksı-7-metoksı-2H-1,4-benzoksazın-3(4H)-on (3-D-glukopıranozit 
(HMBOA-Glc). e.n. 220-225°C, m/z: 358[M+H]+ Moleküler kompozisyon C 1 5 H 1 9 N 0 9 , IR 

Kbr 

W . cm"1: 3150, 3350, 1680, 1505, 1300, 1075,1020. 

A5: 2-(2-dihidroksı-7-metoksı-2H-1,4-benzoksazın-3 (4H)-on (3-D-glukopiranozit 

(DIMBOA-GIc). e.n. 199-200°C, m/z: 373[M]+ Moleküler kompozisyon C 1 5 H 1 9 N O I 0 , IR 
Kbr 

W v cm"1: 3470, 3200, 1630, 1590, 1495, 1235,1065, 1020. Tablo 1. İzole Edüen Bileşıklenn >H NMR Spektral Venlen (200 Mz-DMSO-dfj) 

H 
Al 
MBOA 

A, 

HMBOA 
A3 

DIMBOA 

A 4 

HMBOA-Glc 
A5 

DIMBOA-GIc 

7 7.02(lH.d,j=2 Hz) 

4 6.97(lH,d.j=9 Hz) 

5 6.72(lH.ddj=2.9 Hz) 6.82(lH.d.j=9 Hz) 6.70-7.19(3Rm) 6.87(lH.d) 7.26(lH.d) 

2 5.47(lH.d.j=6 Hz) 5.66(lH,d) 5.66(lH.s) 5.88(lH,s) 

6 6.57(lH.dd.j=3.9Hz) 6.70-7.19(3H,m. 6.60(lH.dd) 6.63(lH,dd) 

8 6.61(lH.dj=3 Hz) H-5;H-6;H-8) 6.75(lH.d) 6.75(lH.d) 

OMe 3.75(3H,s) 3.71(3H.s) 3.73(3H.s) 3.71(3H.s) 3.73(3H.s) 

NH 11.40( lH.br) görülmedi 10.81(lRs) 

OH 7.91(lH.d.j=6 Hz) 8.18(lH.d) 

N-OH 10.85(lH.s) görülmedi 

Anomerik H 4.59(lH.m) 

4.59(lH,d) 

Glc-Hidrojenieri 3.0-3.4(m) 3.50-3.95(m) 

54 



Table 2. İzole Edilen Bileşiklerin 1 3 C NMR Verileri (DMSO-d6). 

c 
Al 
MBOA C 

A 2 
HMBOA 

A 3 
DCvtBOA 

A 4 
HMBOA-Glc 

A 5 
DIMBOA-Glc 

2 90.7 92.7 95.1 96.9 
2 155.4 3 162.2 157.1 160.0 156.3 
4 110.0 5 116.1 113.9 116.1 114.8 
5 109.4 6 108.1 107.9 108.9 108.2 
6 155.0 7 155.7 156.3 155.8 154.1 
7 97.3 8 103.7 103.7 104.0 103.3 
8 123.9 9 120.3 122.7 119.9 123.2 
9 144.3 10 141.7 141.9 141.4 142.3 
6-OMe 56.0 7-OMe 55.6 55.7 55.6 55.7 

glukoz 
1' 102.9 102.8 
2' 73.5 73.7 
3' 77.7 77.8 
4' 69 9 70.0 
5' 77.0 77.1 
6' 61.4 61.4 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

TTM 813 ve C 6127 tıpı mısır (Zea mays L.) hıbntlen ilk kez bu çalışmada 1,4-

benzoksazın ve onların glukozıllenmış formlan  açısından incelenmiştir. Preparatıf  TLC ve 

kolon kromatografisi  ile birbirinden farklı  beş bileşik (DEMBOA-Glc, D [MBOA, HMBOA-Glc, 

HMBOA ve MBOA) izole edilmiştir. Bu bileşiklerden MBOA miktar bakımından en fazla 

olarak tespit edilmiştir. 

Sulu solüsyonda yaklaşık nötral pH da serbest DIMBOA'nın MBOA ya dönüştüğü 

literatürde vurgulanmıştır (12) aynı dönüşüm benzer şartlarda deneylerimizde de gözlenmiştir. 

Laktam glukozıtlennin (A4 ve A,) enzımatık hidrolizi ile ortama glukoz ve suda 

çözünmeyen aglukonlar (A 2 ve A3) verilmiştir. 

l,4-benzoksazın-3-on türevi bileşıklenn böcekler ve çeşitli patojenlere karşı bitkide 

direnç faktörü  oluşturduğu öne sürülmektedir (15, 16, 17, 18, 19). 

Mısır kültür-ıslah çalışmalarında Hx sevıyelen yüksek ana-baba çaprazlamalarından elde 

edilen tohumlar ekim için tercih edilmektedir (20, 21). 

Gelemen/Samsun Karadeniz Araştırma Enstitüsü tarafından  geliştirilen bu iki tıp mısır 

(TTM 813 ve C 6127) direnç faktörü  bu bileşikleri (l,4-benzoksazın-3-on'lar) içermesi 

nedeniyle ekim için diğer hıbritlere nazaran daha fazla  güvenle tavsiye edilebilirler. 
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TÜRKİYE 'DEN İHRAÇ EDİLEN GEOFİT 'LER İN KORUNMASI 
VE ÜRETİMİ KONUSUNDA G E L İ Ş M E L E R 

MEHMET  KO  YUNCU 

DEVELOPMENTS ON CONSERVATION AND PROPAGATION 
OF NATURAL F L O W E R B U L B S İN T U R K E Y 

ABSTRACT 

Turkey is an extremely rich country in terms of its bulbous plant flora (geophytes) in 
line with ils overall botanical richness A number of these geophytic species are exported 
following either wild collection or artilicial propagation 

İn this paper, information will be given about the developments in bulb producfion 
in Turkey since the International Flovverbulb Symposium held in Skiernievvice (Poland) in 
1992 

The most important of the developments are (I) the strengthening of collection and 
export regulations to bring them in line with the C ITES terminology; and (İl) improvements 
in the propagation of Sternbergıa  /utea  and Fritillaria  persica  İn addition, the exportation 
of flovvetbulbs either form wild collected or artificially propagated sources has been 
significantly limited İn 1995 and 1996, the collection of ali Galanthus  species from natural 
sources was torbidden. 

G İR İŞ 

Yurdumuz coğrafi konumu, iklim ve topoğrafik özelliklerinin doğal sonucu olarak 
zengin bitki çeşidine sahiptir Bu zenginliğin önemli bir bölümünü de Geolil'ler oluşturur 
Geofit'ler çoğu ilkbaharda ve bir kısmı da sonbaharda güzel ve gösterişli çiçekler açan 
bitkilerdir. Ayrıca ekolojik toleransları fazla ve vegetatif yolla üretilmeleri de kolay 
olduğundan dünyanın her tarafında aranan, bahçe ve çevre süslemelerinde çok 
kullanılan bitkilerdir Diğer taraftan Cotchicum  (acıçiğdem), Galanthus  (kardelen), 
Leucojum  (gölsoğanı), Crocus  sat/vus  (safran) ve yumrulu orkideler (salepler) gibi tıbbi 
veya besleyici öneme sahip olanları da vardır Bu nedenle Geofitler çeşitli açılardan 
ekonomik değeri olan bitkilerdir. 

Bunların çoğu Monocotyledones  (bir çenekli bitkiler) sınıfında, bir kısmı da 
Dicotyledones (iki çenekli bitkiler) sınıfında bulunurlar. 

M Koyuncu, A.0.Eczacılık Fakültesi, Tandoğan-Ankara 
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Yurdumuzda 500'den (azla Geofit bulunmaktadır Bunların bazıları örneğin: lulipa 
(lale), Galanthus_(ka\de\er\),  Fritillaria  (ağlayangelin)... gibi, uzun yıllardan beri başta 
Hollanda olmak üzere çeşitli ülkelere süs bitkisi olarak kullanılmak üzere ihraç 
edilmekledir Ancak son yıllarda bunların ihracatları ve korunmaları konularında yasal 
düzenlemeler yapılmışTır 

TÜRK İYE 'DEN GEOFİT İHRACATI: 

Türkiye'den ihraç edilecek Geofitler Tarım ve Köyişleri bakanlığında oluşturulan 
"Doğal Çiçek Soğanı Teknik Komitesi" tarfınfan  cins ve tür düzeyinde her yıl yeniden 
belirlenir Bu bitkilerin başlıcaları şunlardır 

-Galanthus  ehvesıi  Hooker  fil 
ikariae  Baker 

-Leucojum  aest/vum  L. 
-Fritillaria  imperialts  L. 

persica  L. 
-Lilium  candidum  L 
-Anemone  b/anda  Schott  et  Kotschy 
-Eranthis  hyemalis  (L  )  Salisb 
-Cyclamen  hederifolium  Aiton 

cihcium  Boiss  et  Heldr 
coum  Miller 

-Arum  ita  Ucu  m Miller 
-Dracunculus  vulgaris  Schott 
-Sternbergia  lutea  (L.)  Ker-Gawler  ex  Sprengel 
- Tulipa  humilis  Herbert 
-Ornithogalum  nutans  L 
-Geranium  tuberosum  L 
-Scilla  bifolla  L. 
-Urginea  maritima  (L  )  Baker 

Bu bitkilerin 1990-1995 yılları arasındaki ihracat miktarları Tablo l'de verilmiştir: 

11990-1995 Yılları ara»ı Çiçek aofianı  ihracatı 
(x 1000) 

yit Cyctemıcn  Galanfftus  Leuoofum  Anemone Emnttvs  Arvrv Uryinett  Orrvfhoga/um  L0iurv Frififaria  Stemberz/ia  Gemniunt Toplam 

11990 1.474 29 950 8 116 13.273 10 039 138 3 - 264 229 461 562 64 509 

11991 1 458 19 813 4 534 II 507 11.235 264 3 148 231 242 927 154 50 516 

11992 1 313 12.860 3.674 6 567 7 700 7 4 152 253 181 646 304 33 661 

11993 1 488 13 581 4 450 6 642 7 406 14 6 450 15 308 434 348 35122 

11994 1490 15 536 5 000 6.343 7.805 263 6 229 229 449 276 37.626 

11995 1.705 6 325 3 000 7 500 7 500 283 5 351 303 300 301 27.573 
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OEOF İTLER İ KORUMA ÖNLEMLER İ 

I) Konu ile ilgili "Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, üretimi ve İhracatını" 
düzenleyen bir yönetmelik hazırlanmıştır. İlki I989'da hazırlanmış olan bu yönetmelik 1991 
ve 1995 yıllarında yapılan değişiklerle son şeklini almış, içerik ve terminoloji açısından da 
ClTES'e (C ITES Convention on the International Trade Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora - Nesilleri tehlikede olan doğal bitki ve hayvan türlerinin uluslararası 
ticaretinin düzenlenmesi'ne ait anlaşma, 1973 yılında VVashington'da imzalanmıştır) 
uyumlu hale getirilmiştir. Bu yönetmelik, ülkemiz Geofit florasının korunması amacıyla 
çiçek soğanlarının toplanması, üretilmesi, depolanması ve ihracatına ait esasları 
düzenlemektedir. 

Buna göre doğal çiçek soğanları: 

I)  İhracatı  serbest  olanlar 
II)  "  kontenjanla  sınırlandırılanlar 
III)  "  yasak  olanlar  olmak  üzere üç gruba ayrılır ve bunların listesi her yıl 

ekim ayı içinde Resmi Gazetede "Doğal çiçek soğanlarının ihracatı listesi" adı altında 
yayınlanır Listedeki bitkilerin çeşidi ve bunların ihracat miktarları yine her yıl bilim 
adamlarının Teknik Komiteye verdiği bilgiler ışığında belirlenir Her üç grupta yer alan 
bitkilerin soğan, yaprak, tohum, çiçek v s gibi aksamlarının ihracatı da yine izne bağlıdır 

2) Konu ile ilgili kararlar TÜGEM 3, C ITES 3, Çevre Bakanlığı I, Orman Bakanlığı I, 
Dış Ticaret Müsteşarlığı I ve İGEME'den I kişi olmak üzere oluşturulan 10 kişilik bir Teknik 
Komite tarafından alınır Bu komitenin başkanlığı ve sekreterya hizmetleri TÜGEM 
tarafından yürütülür Komitenin yaptığı ilk çalışmalardan birisi çiçek soğanlarının ihracat 
miktarlarını yıldan yıla azaltarak doğaya zarar vermeyecek düzeye indirmek olmuştur 

3) Bu yönetmeliğe göre: 

-Doğadan toplanıp ihraç edilecek çiçek soğanlarının sökümü ve ihracatı 
kontenjana bağlıdır 

-Doğada var olan, ancak doğadan sökülmeyerek tarla, bahçe veya diğer uygun 
alanlarda üretilen çiçek soğanlarının ihracatı Tarım İl Müdürlükleri taralından üretim, hasat 
ve ihracat safhalarında kontrol edilmek kaydı ile ihraç edilebilir. 

Materyali doğadan temin edilerek üretilen veya büyütülen çiçek soğanlarının 
ihracatı da kontenjana bağlıdır Ayrıca üretim ve araştırma amacıyla da olsa doğadan 
sökülecek soğanlar izne ve kontenjana bağlıdır. 

-Çiçek soğanlarının doğadan toplanması ve ihracatı, bunlardan başka yönetmelikte 
adı geçen organların önerileri ile de sınırlandırılabilir veya yasaklanabilir. 

-Salep türlerinin yumru ve drogları (toz. tablet ve her türlü formda) ile Gentiana 
lutea  köklerinin ihracatı da yasaktır 

•Colchicum speciosum (acı çiğdem) tohumunun toplanması Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının iznine bağlıdır. 
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-Çiçek soğanı ihraç edecek firmalar önce Bakanlıktan depo, tesis ve teknik eleman 
yönünden çiçek soğanı ihraç edebilecek yeterliğe sahip olduklarını belirten "yeterlik 
belgesi" alması gerekir yeterlik belgesi olmayan firmaya ihracat kontenjanı verilmez. 

-Firmalar ihracat amacıyla elde ettikleri soğanları ister doğadan isterse kültür 
alanlarından olsun ön depodan geçirmeleri gerekir. Her söküm bölgesinde sadece bir ön 
depoya müsaade edilir ve bütün firmalar tarafından müştereken kullanılır 

- Doğadan elde edilecek çiçek soğanlarına ihraç izni verilebilmesi için mahallin 
orman işletme müdürlüklerinden "menşe belgesi" alınması gerekir Bu belge ihraç edilecek 
soğanın nereden, ne zaman ve ne kadar söküldüğünü bildiren bir belgedir. Bu bölgenin 
alınabilmesi için ayrıca tarife bedeli ödenmesi gerekir 

-Mili park, tabiat parkı, tabiat anıtı, doğayı koruma alanları, orman doğal 
gençleştirme alanları ve ağaçlandırma alanlarından çiçek soğanı sökmek yasaktır 

-Üretim ve büyütme alanlarından çiçek soğanı elde edilebilmesi için, bunların 
üretme, büyütme ve hasat safhalarında kontrol edilmesi ve bunun resmi belgelerle 
belgelendirilmesi mecburiyeti vardır Bu kontrolleri Tarım Bakanlığı temsilcileri ve bilim 
adamları yaparlar. Büyütme ve üretimle ilgili rapor hazırlar ve bakanlığı verirler Bu 
raporlar Teknik Komite taralından değerlendirilir ve onaylandığı takdirde Bakanlık 
tarafından ilgili firmalara bildirilir Onaylanmadığı takdirde ihraç izni verilmez. Hasat Tarım 
İl Müdürlüklerinin kontrolünde yapılır Sonuçta firmaya soğanın büyütme veya üretim 
olduğunu belirten tasdikli "hasat belgesi" verilir Aksi halde firma bu soğanları sökemez ve 
ihraç edemez. 

-Çiçek soğanlarının ihraç edilebilmesi için firmaların "menşe" ve "hasat" belgelerine 
sahip olmaları gerekir Bu belgelerle Bakanlığa müracaat ederek ihraç izni isterler 
Bakanlık uygun gördüğü takdirde ihraç belgesi düzenler. Belgenin bir firmaya, bir 
nüshasını gümrük müdürlüğüne, bir nüshasını da mahallin Tarım İl Müdürlüğüne 
gönderir Ayrıca bazı türler için C ITES belgesi düzenlenir ve Bakanlık tarafından tasdik 
edilir, ihracat izni alan firma, ihraç için soğan yüklemesinin yapılacağı ilin, Tarım İl 
Müdürlüğüne önceden durumu bildirir İl Müdürlüğü elemanları gerekli denetimleri yaparak 
"bitki sağlık sertifikası" düzenler ve gümrükten çıkacak soğanların liziki kontrolünü 
yaparlar İhraç edilecek çiçek soğanlarının Teknik Komite tarafından kabul edilmiş esaslar 
uyarınca doğadan toplanmış, büyütülmüş veya üretilmiş olduğunu gösteren etiketler ihraç 
paketine yapıştırılır Bu etiketler C ITES kurulu tarafından verilir 

-İhracatçı firma, gerçekleşen ihracat sonunda, ilgili fatura, çeki listesi ve gümrük 
çıkış beyannamesinin birer örneğini Aralık ayı sonuna kadar Bakanlığa (TÜGEM'e) 
gönderir. 

EĞİTİM FAAL İYETLER İ 

Çiçek soğanlarını koruma ve üretim konularında projeler desteklemek ve eğitim 
çalışmaları yapmak amacıyla "Doğal Çiçek Soğancılar Derneği" kurulmuştur. Bu derneğin 
desteği ile çiçek soğanlarının söküldüğü Toroslarda (Beyşehir, Kurucuova, 
Yenişarbademli, İbradı, Akseki, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş, Ermenek, Anamur 
çevrelerinde) 30 kadar köyde eğitim çalışmaları yapılmıştır Bu amaçla konferanslar, 
kahve toplantıları yapılmış ve konu ile ilgili bilgiler verilmiş, eğitici broşürler dağıtılmıştır. 
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Bu faaliyetlerin sonucu kısa sürede alınmış ve bu gün erken söküm, aşırı söküm gibi 
olaylar son derece azalmış, elekaltı soğanların büyütülmesi suretiyle veya tohumla üretim 
şeklinde köylüler son derece olumlu çalışmalar yapmaktadırlar Bu gün söz konusu 
köylerin bahçelerinde bol miktarda Galanthus  (kardelen) soğanları mevcuttur 

Doğa gezileri yapılmış, bilim adamları, gönüllü kuruluş ve basın temsilcileri 
Toroslar, Ege ve Karadeniz bölgelerinde soğan sökülen ve üretilen alanlarda incelemeler 
yapmışlardır 

"Kardelenden haberler" adı ile bir bülten yayınlanmakladır Konu ile ilgili 
gelişmeleri, koruma ve üretim çalışmalarını anlatan ve renkli basılan bu bültenin henüz üç 
sayısı yayınlanmış bulunmaktadır 

Aksekide 1994 yılında "kardelen günü" düzenlenmiştir. Ayrıca bu olay 
gelenekselleştirilmiş olup bundan sonra Akseki Belediyesince "Kardelen Festivali" şeklinde 
devam ettirilecektir. 

Bu yıl 9-12 Nisan 1996 tarihleri arasında TEMA vakfı başkanı Sayın H KARACA ile 
birlikte Toroslarda kardelen sökülen yörelerde bir inceleme gezisi yapılmıştır 

ÜRETİM ÇALIŞMALARI : 

Eski yıllarda elek altı tabir edilen ihracat büyüklüğünün altında olupta satılmayan 
soğanlar bir kenara atılır, çürümeye terkedilirdi. Bu gün daha bilinçli bir söküm yapılması 
sağlanmakta ve elekaltı soğanlar ancak % 10 kadar olmaktadır Bu soğanlar da bitkilerin 
doğal ortamlarına yakın köylerde araziye veya bahçelere dikilerek büyütülmektedir 1995 
ve 1996 yılları ihraç edilen kardelen soğanlarının tamamı bu şekildeki dikim alanlarından 
sağlanan soğanlarla gerçekleştirilmektedir Ayrıca tohumla üretim çalışmaları da devam 
etmektedir. 

Çiçek soğanı üretim çalışmaları başlıca 3 grupta incelenebilir 

a) Tarlalarda yapılan üretim çalışmaları 

b) Bahçelerde yapılan " 

c) Doğal alanlarda yapılan üretim çalışmaları 

Bu faaliyetler sonucunda LiHum  candidum  L. (Beyaz zambak) bitkisinin üretimi 
başarılmış olup bu bitki son yıllarda tamamen üretimden sağlanan soğanlarla ihraç 
edilmekte, doğadan hiç soğan toplanmamaktadır. 

Leucojum  aestrvum  L (Gölsoğanı), Fritillaria  imperiatis  L ve Fpersıca  L (ağlayan 
gelin) ile Sternbergia  lutea türlerinin üretilmelerinde de oldukça mesafe alınmış 
bulunmaktadır Bunların önemli bir kısmı üretimden sağlanırken doğadan da bir miktar 
soğan sökülmektedir 

Eranthis  ve Anemone  cinslerinin üretimi üzerinde de çalışılmaktadır. Ancak bu 
bitkilerin doğadaki populasyonları son derece iyi olduğu için üretime fazla önem 
verilmemektedir. 
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Galanthus  (kardelen) soğanlarının gerek yavru soğanlarla üretimi, gerekse tohumla 
üretimi konusunda çok geniş ciddi çalışmalar bulunmaktadır Bu konuda. Doğal çiçek 
Soğancılar Derneğinin desteği ile yürütülen projeler vardır Ayrıca Toros Dağlarındaki bazı 
köylüler kırsal kesim ve orman içi arazilerinde çok olumlu sonuçlar almış bulunmaktadırlar. 
Örneğin: Aksekinin bir köyünde tohumdan ve tamamen kendi bilgi ve gayretleri ile 
kardelen üreten bir vatandaş bu sene 2 tondan fazla kardelen soğanını satmış 
bulunmaktadır Kardelen üretiminde özellikle bitkinin doğal habitatına yakın yerlerde iyi 
sonuç alınmaktadır Ancak henüz gerek elekaltı soğanların büyütülmesi ve gerekse 
tohumdan üretilen kardelen soğanları ihracatın tamamını karşılayacak durumda değildir 
Tohumdan üretim çalışmaları ise daha uzun vadeli, yani tohumdan itibaren bir kardelen 
bitkisi ancak ortalama 5 yılda ihracat iriliğine ulaşmaktadır Oysa doğadan söküm çok 
daha ucuza geliyor Ancak yine de kardelenin üretimi konusunda çok ciddi çalışmalar 
vardır ve özellikle köylü üretime inanmış bulunmaktadır Mutlaka başarılacaktır 
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Cistus  laurifolius  L. ÇİÇEKLERİNİN 

GASTRİK VE DUODENAL LEZYONLAR ÜZERİNDE 

ANTİÜLSEROJENİK ETKİSİ 

I. İN VİVO ÇALIŞMALAR 

İlhan GÜRBÜZ*, Erdem YEŞİLADA* 

ANTIULCEROGENIC EFFECT OF Cistus  laurifolius  L FLONVERS 

ON GASTRIC AND DUODENAL LESIONS 

I. IN VIVO STUDİES 

ABSTRACT 

Antiulcerogenic activity of  Cistus  laurifolius  L (Cistaceae) flowers  and buds was 

studied using various in-vivo ulcer models in rats Through bioassay guided fractionation  of  the 

aqueous extract from  material, precipitate obtained by ethanol addition from  aqueous extract 

(E-HjOİ) vvas determined as active fraction.  Active fraction  showed significant  iihibitor^' 

activity against water immersion and restraint induced stress ulcer, dose dependently, as vvell as 

indomethacin-induced gastric lesions and cysteamin-induced duodenal lesions in rats. On the 

other hand, remained inactive against serotonin-induced gastric lesions Since the activity was 

determined both in oral and subcutaneous administrations. a systemic effect  may be concerned 

in healing of  ulcers. 

Keywords: Antiulcerogenic activity, Cistus  laurifolius  L., Cistaceae, ulcer 

Giriş 

Peptik ülser oluşumu çok etkenli ve karmaşık bir yapıya sahip olup agresif  ve koruyucu 

faktörler  arasındaki dengeye bağlıdır. Agresif  faktörler  asit, pepsin, alkol, nonsteroidal 

antienflamatuvar  ajanlar gibi faktörler,  koruyucu faktörler  ise, mukus, bikarbonat, kan akımı, 

epitel hücrelerinin onarımıdır. Bu dengenin agresif  faktörler  lehine bozulması peptik ülsere 

sebep olmaktadır. 

" Gazi Üniversitesi. Eczacılık Fakültesi, 06330. Hipodrom-Ankara 
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Ülser tedavisinde H> reseptör antagonistleri, antasıtler, sükralfat,  muskarinik reseptör 

blökörleri, proton pompa inhibitörleri gibi ajanlar kullanılmaktadır. Ancak tedavi bırakıldığında 

ülserlerin tekrarlaması ve yan etkilen nedeniyle daha etkili ajanların bulunması amacıyla bu 

konuda araştırmalar sürdürülmektedir. 

Ülkemizde halk arasında pek çok bitkinin ülser tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. 

Bunlar arasında Cistus  laurifolius  L. (Cistaceae) çiçek ve tomurcuklannın dekoksiyonu, Afyon 

çevresinde, 3 ay süreyle sürekli olarak su yerine içildiğinde, hekim tarafından  peptık ülser tanısı 

konmuş hastalarda ülserlen iyileştirdiği bildirilmektedir (1). 

Bu bilginin doğruluğunu incelemek üzere, bitkinin etanollü ve sulu ekstrelerı 

hazırlanmış, fraksiyonlanmış,  antiülserojenık aktiviteleri incelenmiş ve çeşitli ülser modelleri 

kullanılarak etki şekli aydınlatılmaya çalışılmıştır 

Materyal  ve Metod 

Bitki Materyali: C. laurifolius  L. çiçek ve tomurcuklan, Ankara Kurtboğazı Barajı çevresinden 

Haziran -1994 tarihinde, bitki kısmen çiçekli iken toplanmıştır. Herbaryum örneklen Gazı 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu'nda mevcuttur 

Deney Hayvanları: Deneylerde 110-200 g ağırlığında erkek ve dişi albıno sıçanlar kullanıldı. 

Hayvanlar standart pellet yem ve su ile beslendi DenevTer yapılmadan 24 veya 4S saat önce 

hayvanların yiyecekleri alınarak sadece su verildi (ad  lıbıdunı).  Deneylerde her grupta 6 hayvan 

kullanıldı. Hayvanlara deney süresince yem ve su verilmedi 

Bitki Materyalinin Ekstraksıyonu ve Fraksıvonlanması: Materyal önce etanol 96° (EtOH 

ekstresı) ve ardından su ile (E-H20) ekstre edildi. Etanollü ekstre sırasıyla, n-heksan, 

kloroform,  suyla doyurulmuş n-bütanol ile sıvı-sıvı ekstraksıyona tabi tutularak fraksiyonlandı 

n-Bütanol fraksiyonu  elde edilirken bütanol ilavesiyle çöken kısım (BuOHİ) santrifüjle  ayrıldı. 

Kalan su fazı  da etanol ilavesiyle çöktürüldü (K-H^Ov) ve çöken kısım süzülerek ayrıldı. Sulu 

ekstre ise etanol 96° ilavesiyle çöktünildü (E-H^O^). 

Test Numunelerinin Hazırlanması: Materyalin polar fraksıyonlan  hesaplanan miktarlarda su 

veya serum fizyolojik  içerisinde çözüldü veya %0.5'lık karboksimetil selüloz çözeltisi 

içensınde, homojenızatör veya ultrasonık banyo yardımıyla süspanse edildi. Bu şekilde 
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hazırlanan test numuneleri, deney hayvanlarına ya özel mide gavajı vasıtasıyla per os yolla veya 

normal enjektörle subkütan yolla verildi. Kontrol grubundaki hayvanlara ise sadece test 

maddelerinin hazırlanmasında kullanılan çözücü verildi. Test numuneleri verildikten hemen 

sonra veya 30-60 dakika sonra, değişik ülser modelleri kullanılarak deney hayvanlannda gastrik 

veya duodenal lezyonlar oluşturuldu 

Referans  Madde: Sonuçların karşılaştırılmasında standart antiülser ajan olarak famotidın  (20 

mg/kg) kullanıldı. 

Aktif  Fraksiyonun Asit Hidrolizi ve İnce Tabaka Kromatografisi  Analizi: 100 mg aktif 

fraksiyon  (E-H20 4) üzerine 10 ml 1 N H 2 S 0 4 ilave edilerek 30 dakika su banyosunda gen 

çeviren soğutucu altında ısıtıldı. Hidrolızat baryum karbonat ile nötralleştınldı ve süzüldü. 

Süzüntü alçak basınç altında tamamen yoğunlaştınldı ve piridınde çözülerek İTK'ya tatbik 

edildi {Kieselgel 60, Art.5553, Merck; CHCI3: MeOH: Aseton: H2O (3:3:3:1)}. 

Suya Daldırma/Hareket Kısıtlaması Stresi ile Oluşturulan Gastrik Ülser Modeli: Test 

numuneleri per os yolla verildikten hemen sonra, her sıçan (4.5 x 4.5 x 18 cm) ebadında, özel 

olarak hazırlanan, tel stres-kafeslennin  bölmelerine yerleştirildi (2). Kafesler,  19-23°C'ye 

ayarlanmış su banyosu içensine, hayvanlann ksifoid  seviyesine kadar dik olarak daldınlarak, 

yedi saat sabit ısıda su içensinde hareketsiz kalmalan sağlandı. Süre sonunda sıçanlar aşın doz 

eter ile öldürüldü ve midelen çıkanlarak incelendi 

Etkili fraksiyonun  subkütan uygulanması: Test numuneleri (serum fizyolojik  içensinde) 

subkütan olarak sırt densi altına uygulandıktan sonra hayvanlarda, daha önce "suya daldırma ve 

hareket kısıtlaması stresi ülseri" modelinde açıklanan şekilde stres ülseri meydana getinlerek 

lezyonlar incelendi. 

İndometasin ile Oluşturulan Gastrik Ülser Modeli: Sıçanlara test maddelen per os yolla 

venldikten bir saat sonra, tüm hayvanlara ülserojen ajan olarak 30 mg/kg dozda indometasin'ın 

%1'lık CMC'dekı süspansiyonu (1 ml) per os yolla verildi. 5 saat sonra hayvanlar aşın doz eter 

ile öldürülüp mideleri çıkartıldı ve ülser indeksi hesaplandı. 

Serotonin ile Oluşturulan Gastrik Ülser Modeli: Sıçanlara test numuneleri per os yolla 

venldikten 30 dakika sonra, 50 mg/kg serotonin kreatinin sülfat'ın  (Merck) serum fizyolojik 

içerisindeki çözeltisi subkütan yolla enjekte edildi (3). 6 saat sonra hayvanlar aşın doz eter ile 

öldürülüp mideleri çıkanlarak ülser indeksi hesaplandı. 

65 



Sisteamin ile Oluşturulan Duodenal Ülser Modeli: Sıçanlara test maddeleri per os yolla 

verildikten bir saat sonra, sisteamin-HCl'm (Sigma) distile sudaki çözeltisinden 300 mg/kg 

dozda ve per os yolla verildi (4). Dört saat sonra sisteamın-HCI uygulaması aynı dozda ve aynı 

şekilde tekrarlandı. Hayvanlara bir saat sonra su, oniki saat sonra ise yiyecek verilmeye 

başlandı. İkinci sisteamin-HCl uygulamasından 48 saat sonra hayvanlar eter ile öldürülerek 

duodenumlan çıkartıldı ve %10'luk formolde  on dakika fikse  edildikten sonra dikey olarak 

açıldı Meydana gelen lezyonlar incelendi 

Midelerin İncelenmesi ve Ülser İndeksi Tayini: Sıçanların karın kısımları orta hattan açılarak, 

cerrahi sütürle önce ösefagus  mideye yakın kısımdan (cardia) bağlandı. 10 mL serum fizyolojik 

mideye enjekte edilerek mide şişırildı ve pilorik sfinkter  sütürle bağlandı. Böylece şişirilmiş ve 

her iki uçtan da bağlanmış olan mideler çıkarılıp %10'luk formol  içinde 10 dakika bekletilerek 

fıkse  edildi. Fikse olan mideler büyük kurvatür boyunca açılarak, midelerin korpus ve antrum 

kısımlarında meydana gelen kanama ve lezyonlann ebadı lupta (Euromex Arnhem No: 

166784) ölçüldü ve her gnıp için Ülser İndeksi (Üİ) hesaplandı. 

Duodenumların İncelenmesi: Sıçanların karın kısımları orta hattan açılarak, duodenum her iki 

uçtan kesilerek çıkarıldı ve %10'luk formol  içinde 10 dakika bekletilerek fıkse  edildi Fikse 

olan duodenumlar, dikey olarak açılarak oluşan lezyonlar çıplak gözle incelendi. Duodenum 

duvarlarında meydana gelen lezyonlar şu şekilde puanlamaya tabi tutuldu: 0: Ülser yok, 1 

Sadece yüzeyel mukoza ülseri var, 2: Ülser ve nekroz var, 3: Perfore  ülser veya pankreas, 

karaciğere penetrasyon var. 

İstatiksel Değerlendirme: Deney hayvanlannın mıdelenndekı lezyonlann ölçülmesi ile elde 

edilen değerlerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi, "çift  yönlü ortalama farklılık  testi" 

kullanılarak, bilgisayar programı vasıtasıyla yapılmıştır. Kontrol grubuna oranla farklılıklar 

*:p>0.5, **:p>0.1, ***:p>0.01 şeklinde ifade  edilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: 

Sulu ve etanollü ekstrelenn ülser oluşumu üzerindeki etkileri Tablo l 'de görülmektedir 

Buna göre sulu ekstre ülser oluşumunu üzerinde belirgin bir etki gösterirken, etanollü ekstrede 

düşük bir aktivite bulunmuştur. Materyalden hazırlanan etanol ekstresinin sıvı-sıvı 

ekstraksiyonu ile fraksiyonlanması  suretiyle elde edilen fraksiyonlardan  polar fraksiyonlar  olan 

bütanol (BuOHİ ve BuOH T) ve kalan su fazlarının  (R-H2Oİ ve R-H :OÎ) 
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Tablo 1: C.  laurifolius  L. bitkisinden elde edilen fraksiyonların  çeşitli gastrik ve duodenal 

lezyonlar üzerinde etkisi 

Doz Ülser İndeksi Ülser % 

(mg/kg) (ortalama±SS) önleme İnhibis 

Suya Daldırma ve Hareket  Kısıtlaması  Stresi  Ülseri  (Per  os) 

Kontrol - 82.81±25.2 0/5 -

Cl, H 2 0 333 31.12±22.8 *** 0/6 62.4 

Cl, EtOH 333 53.39±22.0 0/6 35.52 

Kontrol - 7.1±2.1 - -

BuOH 4 22.6 4.8±2.6 1/6 32.4 

B u O H Î 150 toksik - -

K-HjO-L 183 0.07±0.07 * 3/5 99.0 

k - h 2 o î 213 toksik - -

Doz-Cevap Deneyi (Per  os) 

Kontrol - 63.00±32.7 - -

Famotidın 20 29.65±14.6 0/6 53.93 

C l , E - H , 0 4 . 91.5 34.87±22.7 0/6 44.65 

C l , E - H 2 O İ 183 22.05±14.3 * 1/5 65.00 

Cl, E-H2Oİ 366 12.94±10.2 ** 1/6 74.46 

Subkütan  Uygulama 

Kontrol 

C 1 , E - H 2 0 1 183 

50.95±16.5 

12.25±10.4 ** 2/6 84.9 

Indometasin  ile Oluşturulan  Gastrik  Ülser  Modeli 

Kontrol - 17.50±11.1 

Famotidın 20 14.30±12.1 0/4 18.3 
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Cl, E-H.o! 183 2.70±2.2 * 1/4 84.6 

Serotonin  İle  Oluşturulan  Gastrik  Ülser  Modeli 

Kontrol - 32.10±25.3 0/6 

Famotidin 20 9.30±3.4 * 0/5 71.0 

Cl, E-H 2 Oİ 183 40.2±23.2 0/6 

Sisteamin  İle  Oluşturulan  Gastrik  Ülser  Modeli 

Kontrol - 2.33±1.15 0/6 

Famotidin 20 0.2±0.44 *** 4/5 914 

Cl, E-H2O! 183 0.4±0.89 * 4/5 82.8 

aktiviteleri, aynı stres modeli kullanılarak incelendiğinde, her iki fraksiyonun  çöken kısımlan 

aktif,  ancak üst kısımlan toksik bulunmuştur. Sulu ekstrenın etanol ilavesiyle çöken kısmı 

denendiğinde ise son derece iyi bir aktivite bulunmuştur. Deneylerin daha ileri kademelerinde 

aktif  fraksiyon  olarak sulu ekstreden etanolle çöken kısım kullanılmıştır. Bütanol fazı  ve 

özellikle de kalan su fazından  çöken kısımlarda da oldukça ıyı bir aktivite bulunmasına rağmen, 

üst fazlannın  toksık olması, halk arasında bitkinin sulu ekstresinin kullanılması nedeniyle bu 

fraksiyonlar  tercih edilmemiştir. 

Aktivitenin doza bağlı olarak değişimini incelemek amacıyla deney hayvanlarna 

kullanılan dozun yansı (91.5 mg/kg) ve iki katı (366 mg/kg) uygulanmıştır. Tablo l 'de 

görüldüğü gibi, stres ülseri modelinde aktivite doza bağlı olarak artmaktadır. 

Aktif  fraksiyon  etkisini subkütan yolla uygulandığında da göstermektedir. Dolayısıyla 

etkili fraksiyonun  sadece oral olarak değil, sistemik olarak da etkili olduğu söylenebilir 

Suya daldırma/hareket kısıtlaması stresi ülseri modelinde aktif  olduğu belirlenen sulu 

ekstreden etanolle çöken fraksiyonun  etki şeklini aydınlatmaya yönelik diğer ülser modelleri de 

kullanılmıştır. Bu amaçla denenen modellerden, nonsteroidal antienflamatuvar  ajanlar, gastrik 

mukozada koruyucu rolü olan endojen prostaglandinleri inhibe etmek suretiyle gastrik ülserlere 

yol açarlar. Bu grup bir ajan olan indometasin ülseri modeli denendiğinde, etkili fraksiyonun 

ülser oluşumunu oldukça yüksek bir oranda önlediği, ancak famotidinin  bu modelde anlamlı bir 

aktivitesi olmadığı saptanmışür (Tablo 1). Etkili fraksiyonun  indometasin ülseri üzenndeki 

kuvvetli inhibitör etkisi gözönüne alınırsa, endojen prostaglandin seviyesi üzerinde muhtemel 

bir etkinin rolü olabileceği düşünülebilir 



Serotonin, gastrik mukozada yaptığı vazokonstrüksıvon ile hücrelerin metabolizma 

faaliyetleri  için gereken kanın sağlanamaması neticesinde ülser oluşturmaktadır. Gastrik 

mukozada kan akımının artması ile glikoprotein miktarının artması arasında bir ilişki 

bulunmaktadır. Bu modelde famotidinin  etkili olmasına rağmen, aktif  fraksiyonun  etkisiz 

olduğu saptanmıştır. O halde aktif  fraksiyon  gastnk mukozada bir vazodilatasyon neticesi 

olarak kan akımını artırmamaktadır. Bu bulguda etkinin prostaglandinler üzerinden olabileceği 

düşüncesini kuvvetlendirmektedir. 

Buraya kadar olan tüm modeller gastnk ülser modelleri olarak bilinmektedir. Ancak 

peptik ülser denildiğinde, hem gastnk hem de duodenal ülserler akla gelmektedir. Aktif 

fraksiyonun  gastrik ülser modellenndeki aktıvıtesi açıklandıktan sonra, duodenal ülser modeli 

üzerindeki etkisini incelemek amacıyla, insan duodenum ülserine en yakın model olan ve 

tekrarlanabilir sonuçlar veren sısteamin ülseri denenmiştir. Aktif  fraksiyonun  bu model üzerinde 

de son derece etkili bulunmuştur (Tablo 1). 

Aktif  fraksiyonun  yapısını aydınlatmaya yönelik çalışmalar, etkili madde veya 

maddelenn polıholozit yapısında olduğunu göstermektedir. Aküf  fraksiyonun  asit hidrolizinden 

sonra yapılan İTK analizinde ramnoz, ksiloz, arabinoz, glikoz ve galaktoz varlığı tespit 

edilmiştir. Panax ginseng, Buplerum falcatum'dan  elde edilen poliholozit yapısındaki 

bileşiklenn antiülserojenik etkisi daha önce yapılan çalışmalar ile ortaya konmuştur (5,6). C. 

laurifolius'daki  antiülserojenik etkiden sorumlu poliholozitlenn izole edilerek yapısını 

aydınlatmaya yönelik çalışmalanmıza ilaveten, toksisıte deneylen de sürdürülmektedir 

Etanol ülsen sitoprotektıf  aktıvitenin ölçüldüğü bir modeldir. Etanol ile oluşturulan 

ülserlerde, aktif  fraksiyon  ülseri büyük oranda önlemektedir. Daha önce yapılan deney 

sonuçlanna göre, aktif  fraksiyon  mukoza heksozamin seviyesini artırmamaktadır, yani bir 

mukoza kalınlaşması sözkonusu değildir. Ancak etkili fraksiyonun  ındometasin ülsen 

üzenndeki kuvvetli inhibitör etkisi gözönüne alınırsa, endojen prostaglandin seviyesi üzerinde 

muhtemel bir etkinin rolü olabileceği düşünülebilir. Etkili fraksiyonun  gastrik mukozadaki 

glikoprotein seviyesi üzerinde rolü olmadığına göre, ya prostaglandinleri inaktive eden 

enzimlerin ınhibisyonunu artırarak ya da gastrik mukozadaki prostaglandin formasyonunu 

stimüle ederek etki ettiği düşünülebilir. 

Aktif  fraksiyon,  pilorusu ligate edilen sıçanlarda gastrik asiditeye bağlı olarak meydana 

gelen ülserasyonu da tamamen önlemektedir. Daha önce yaptığımız deneylerde aküf 

fraksiyonun  gastrik sekresyon hacmini etkilemediği ve antipeptik aktivitesi bulunmadığı 
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saptanmıştır. Yani gastrik antisekretuar bir aktivite sözkonusu değildir. Ancak gastnk pH'yı 

belirgin bir şekilde yükselterek nötralizan bir etki göstermektedir. 

Not.  Bu çalışma Gazi Ünivenstesi Araştırma Fonu tarafından  desteklenmiştir. 
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KASTAMONU YÖRESİNDE ORMAN KESİM YANURUNLERININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ* 

Mekin TANKER**, Nevin TANKER**, Mehmet KOYUNCU** , Maksut COŞKUN**, Osman 
SONER*, M.Lcvenl ALTUN**, Hüseyin EROCLU*** 

E V A L U A T I O N O F THE S İDE P R O D U C T S O r THE TOREST İN THE R E C I O N O F 
K A S T A M O N U 

Abstaract: This research has been caır ied oııt on the side products of the foıesl in the 
region of Kastamonu. Lefl parts of the timbering trees in Ihe forest (small pieces of 
branches, barks, cones and fresh or dried leaves) are stili containing some amount of 
essential oils. The main ingredients of this oil and its deı ival ives lı.ıs been using in the 
industry of parfüme. The highest amount of volatile oil was found in the fresh and dried 
leaves of P.nigra  as 0 . 1 2 % and % 1.1 respeclivelly. 

Key VVords: Volati le oils, Pinus, Picea nnd Abies species 

GİRİŞ VE AMAÇ 
Yeryüzünde uçucu yağ içeren bitkilerin sayısı oldukça fazladır. Bu bitkilerden, çok kolay 

elde edilebilen terponik hidrokarbonların oksijenli türevleri, parfümler ve koku vcrici 

ürünler arasında önemli bir grubu oluşturur. Terpenik hidrokarbonların oksijenli 

bileşiklerinden olan terpineol, monosiklik monoterpen yapısında bir alkoldür. Çeşitli 

türevlerin hazırlanmasına elverişli bir yapıda bulunması, fiyatının ucuz olması gibi 

nedenlerle parfümeri sanayiinde geniş bir kullanım alanı bulmuştur (1-13). 

Terpineoller, orman havasını anımsatan çiçek kokusuna sahiptir. Doğada, özelikle ~b-

Terpineol, serbest ya da ester halinde bulunduğu gibi, bazı doğal maddelerden basit 

yöntemlerle de elde edilebilir; bu nedenle bugüne kadar öneminden hiçbir şey 

yitirmemiştir. Dünyadaki yıllık torpil imi üretimi 15 ila 20 mi lyon kilogram karlaırlıı, kocin 

olmamakla birlikte yalnız parfümeri endüstrisindeki tetpineol tüketimi ise 10 milyon 

kilogramı bulmaktadır (1). 

* Bu araştırma Ankara Üniversitesi Tıbbı ve Kokulu Bitkiler Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (Antabarum) çalışma proıgramı içerisinde ve Kastamonu ili Öze l İdare 
Müdürlüğü' nün kısmı sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. 

** Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Tandoğan-Ankara 
*** İplikçiler Çarşısı No. 29, Kastamonu 
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Türkiye'de de terpineol kullanılmakta ve yıllara göre oldukça değişik miktarlarda ithal 

edilmekledir. Oysa Türkiye, kendisine yetecek miktarda terpineolii ya Ha yarı sentezi için 

gereken başlangıç maddelerini içeren bitkiler yönünden zengin bir floraya sahiptir. O 

halde terpineol ve türevlerini ithal etmek yer ine doğadan doğrudan doğruya ya da basit 

reaksiyonlarla ve yarı sentez yöntemi ile elde etme olanaklarının araştırılması 

gerekmektedir. 

Bu çal ışmada Kastamonu bölgesindeki ormanlarda yapı lan ağaç kesiminden sonra 

ormanda kalan artıkların değerlendirilmesi ele alınmıştırfl 4). Bölgede her yı l takriben 2.5-

3 mi lyon ağaç kesilmekte ve bu ağaçların küçük dalları ile kabukları ve yaprakları 

ormanda bırakılmaktadır. Projenin amacı bu artıkların taşıdıkları uçucu yağ nedeniy le 

değerlendiri lmesinin mümkün, rantabl ve fizibil olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu 

bölgede kesimi yapı lan ağaçlar başlıca Pinus  nigr.ı  (kara çam), P.  sylveslris  (sarı çam) ve 

Abies  bornmüelleritinn  (U ludağ göknarı) dır. Bu ağaçların sözü edi len artıklarında uçucu 

yağ bulunmaktadır; başlıca pinen izomerlerini taşımakta olan bu yağlar, doğrudan ve 

pinenden hazırlanan terpineol ve terpineol türevleri itibariyle değerlendi* ilebilecek 

ürünlerdir. 

Ormanda çal ışmaya gelen ekip, bir taraftan kesim yapar ve kesilen ağaçları temizlerken 

bir taraftan da çalışma alanlarında bir akarsu yanına kurulacak taşınabilir imbiklerde 

artıkları distilleyerek uçucu yağ elde edeceklerdir. Bu işlem için gerekli ısı y ine artıkların 

yakacak olarak kullanılması suretiyle, soğutma suyu ise çevreden sağlanmış olacaktır. 

Elde edi len yağ bir merkeze getirilerek buradaki fabrikada saflaştırılacak ve pinen türevleri 

hazırlanacaktır. Böy lece orman köylüsünün aynı çalışma süresindeki kazancı hemen 

hemen ikiye katlanabilecek, bugüne kadar ithal edilerek yurt içinde sarfedilen bazı ürünler 

artık öz kaynaktan üretilebilecek, az da olsa bir istihdam olanağı yaratılmış olacaktır. Bu 

çal ışmanın gerçekleştirilmesinin bir başka faydası da, kesimden sonraki artıkların orman 

altından kısmen temizlenmesi ile ormanın gençleştirilmesinin sağlanması olacaktır. O r m a n 

içinde bir distilasyon tesisi kurulmasının, orman yangını riskini hatıra getireceği 

şüphesizdir. Ancak Kastamonu bölgesi rutubetli bölgelerimizdendir ve büyük bir ihmal 

veya kasıt olmadıkça yangın ihtimali yok denecek kadar azdır. Distilasyon işlemi için 
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geniş ve kuvvetli bir alev gerekmez, ısıtma için basit bir ocak sisteminden yararlanılacaktır 

ve bu tesisler bir su kenarında bulunacaktır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalışmada yer alan ürünler giriş kısmında vurgulandığı gibi ormanda ağaç kesiminden 

arta kalanlardan elde edilecektir. K.ıst.ımonu bölgesinde mevcut olan ve kesimi yapılan 

ağaçlar Pinus  nigrn  (kara çam), Pinus  sylveslris  (sarı çam) ve Abies  bornmulleıian.ı  (Uludağ 

göknarıVdır. Hammadde kaynağı olarak bu ağaçların kesim artıkların düşünülmüştür. Bu 

artıkların hepsinden yararlanılıp yararlanılamıyacağının araştırılması için önce bu 

artıkların uçucu yağ verimi; sonrada uçucu yağdan ilk elde edilecek ürün olan terpinhidrat 

verimi araştırılmıştır. 

Hammadde kaynağı olabilecek artıklar şunlardır : 

a) Abies  bommıılleıi<m,ı'r\\r\  yapraklı dal uçları. 

b) P/nus'ların yeni kesilen dallarının taze yapraklan ve ince dalları 

c) P/nus'ların, önceki yıllarda yapılan kesimden arta kalmış, yeşil ıcngi, açık kahve l e r ime 

dönüşmüş yapraklan. 

d) Kozalaklar 

e) Kesilen ağaçların, yontulması sonucunda artık olarak ortada kalan kabuklar. 

f) Kerestelerin işlenmesi sırasında hızar altölyesindeki atık yongalar ve talaş. 

Hammadde olarak kullanılma olasılığı bulunan bütün bu atıklar A.Ü.Eczacıl ık Fakültesi 

laboratuvarında ayrı ayrı incelenmiş ve uçucu yağ miktarı tesbit edilmiştir. 

Hammadde Potansiyeli: Bu projenin gerektirdiği hammadde potansiyelinin tesbiti için 

Kastamonu Orman işletmesi Müdürlüğünden resmen bilgi istemiştir. Değerlendirmeler 

Kastamonu Orman İşletmesi Müdürlüğü 'nün cevaben gönderdiği bu rapordaki rakamlaı 

esas alınarak yapılmıştır. Bu verilere göre yılda 90 000 ton kabuktan en az 50 000 kg, 500 

000 ton dal ucu ve iğne yapraklardan en az 500 000 kg uçucu yağ elde etmenin teorik 

olarak mümkün bulunduğu hesaplanabilir. Diğer artıklardan elde edilebilecek uçucu yağ 

da bu miktarlara katılmalıdır. Bu hesaplamalara göre bölge artıklarından eğer hepsinin 

değerlendirilmesi mümkün olursa, yılda en az 600. 000 kg uçucu yağ elde edilebileceği 

tasarlanmaktadır. Düşünülen işletme ise şimdilik 50. 000 kg uçucu yağ işleyecektir. Bu 

nedenle hammadde kapasitesi, hem sonradan bir kapasite nrttırımını karşılayacak kadar 
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yeterli görülmekte, hem de sadece verimi yüksek materyalin kullanılması olanağını 

sağlamaktadır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
Pinen izomerleri taşıyan O l e u m Tercbenthinae gibi yağlar Eczacılıkta antiseptik, 

antimikrobiyal olarak ve sanayide de koku verici olarak çok kullanılır. 13u uçucu yağdan 

hareketle terpin hidrat, terpineol ve terpinil asetat da elde edilmektedir. Ü lkemizde 

termenti esansı hariç diğer ürünler elde edi lmemekte ve bütün bunlar yurt dışından ithal 

edilmektedir. 1994 yıl ında 13.000 kg terpineol; 1000 kg terpinhidrat; 12.000 kg terpenil 

asetat ve 1 1.000 kg terebentin esansı ithal edilmiş ve yaklaşık 75 mi lyon $ ödenmiştir. 

Türkiye bu ürünleri kendi öz kaynaklarından elde etme ve hazırlama imkanına sahiptir ve 

bunun da araştırılması bu çal ışmanın amaçlarını oluşturmakladır. Bu amaçla Türkiye'nin 

en geniş o ımanla ı ın ın bulunduğu Kastamonu c ı van aıaştı ıma alanı olaıak seçilmiştiı. 

O r m a n içine terk edilen artıklarda bulunan uçucu yağ miktarı ve bileşenleri tesbit edilmiş 

ve Tablo 1 de sonuçları verilmiştir. 

Tablo 1. Orman kesim arlıklarında bulunan uçucu yağ miktarları. 
Cins ve Tür Adı Kullanılan kısım % Uçucu yağ 
Pinus nigra, P.sylvestris Kuru İğne Yaprak 1.1 

ince Da l ve İğne Yaprak 0.12 
Kabuk 0.06 
Kozalaklar 0.04 
Hızar talaşı Eser 

Abies boınmuel ler iana ince Da l ve İğne Yaprak 0.3-0.4 

Çam ağaçlarının önceki yıllara ait dökülmüş ve renk değiştirmiş iğne yaprakları : Bu 

ynpraklardaki uçucu yağ miktarında büyük bir kayıp olmamaktadır. Bı ına karşı Ik iğne 

yaprakları suyunun önemli bir kısmını kaybetmiştir. Bu nedenle yüzde oıanı itibaııylo 

uçucu yağ miktarı, taze yapraklara nazaran yüksek göıülmekte ve eski, kuru çam 

iğnelerinden % 1.1 oranında uçucu yağ elde edilebilmektedir. Çamlar ın gerek eski 

gerekse taze iğne yapraklarından elde edilen uçucu yağın büyük bir kısmını pinenler 

oluşturduğundan elde edilebilecek terpin hidrat miktarı Abies  yapraklarından elde edi len 

uçucu yağınkine nazaran oldukça fazladır. Yapı lan araştırmada 100 kg uçucu yağdan 79 

kg Terpin hidrat elde edilebileceği anlaşılmıştır. 
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Pinus  sylvestris  ve P.  nigra'nın  yeni kesilen dallarının yeşil renkli taze yaprakları: 

Kesimden sonra dallar gövdeden ayrılmakta, çapı 5 c m nin üstiindekiler yakacak odun 

olarak alınmakta, ince olanlar ise iğne yapraklarla birlikte artık olarak nitelendirilmekte ve 

orman içinde terk edilmektedir. Bu atıklardan çok ince dallar ve iğne yapraklar 

hammadde olarak kullanılabilecektir. B u taze iğne yapraklar dal uçları ile bilikte 

distillendiği zaman % 0.1 2 oranında uçucu yağ elde edilmiştir. 

Kabuklar: Kesilen ağaçlar işlenirken gövde ve kalın dalların kabuklan soyulmaktadır. 

Soyulan kabuklar da başka bir grup artık maddeyi oluşturur. Kabukların su buharı 

distilasyonu ile % 0.06 oranında uçucu yağ elde edilmiştir. 

Kabuklardan ve yukarıda sözünü ettiğimiz kozalaklardan elde edi len yağ da terpinhidrat 

hazırlanmasında kullanılabilmekte ve iğne yapraklardan elde edi lene yakın bir ver im 

sağlanabilmektedir. 

Kozalaklar: Kesim dışında veya kesim sırasında oluşan atıkların bir kısmı da kozalaklardır. 

Kozalakların uçucu yağ verimi % 0.04 olarak hesaplanmıştır. 

Yongalar :Kesilmiş ve soyulmuş ağaçlar atölyelerde işlenmek kereste hal ine getiı i l i ıken 

artık madde olarak yonga ve talaş toplanmaktadır. Bu artıkların uçucu yağ içeriği de 

incelenmiş, fakat yararlanılabilecek miktarda yağ taşımadığı, ancak eser miktarda uçucu 

yağ içerdiği anlaşılmıştır. 

Abies  bornmuelleriana'n\n  yapraklı dal uçları: Bu ağaçlar kesimde oldukça önemli bir yer 

tutmaktadır. Yapraklı dal uçlarının uçucu yağ verimi % 0.3-0.4 kadardır. U ç u c u yağda, 

pinenler yanında bulunan diğer bileşiklerin çokluğu bu yağdan elde edilecek terpinhidrat 

verimini düşürmektedir. Yapı lan araştırmalara göre bu yağın 100 kilogramından 32.5 kg 

terpinhidrat elde edilebilir. 

Hammadde materyal inin seçinıi: Yapı lan ve yukarıda özetlenen araştırmalına göıe, 

hammadde materyali arasında en verimli olanı önceki yıllarda kesimi yapı lmış olan 

ağaçlardan kalan ve zamanla renk değiştirmiş bulunan iğne yapraklardır. Bu yapraklardan 

% 1.1. oranında uçucu yağ elde edilebilmektedir. O r m a n içinde bulunan bu artıkların 

işletmenin yıllık hammadde ihtiyacını fazlasıyla karşılıyabileceği hesaplanmıştır. Ertesi yıl, 

bir önceki yıl kesilmiş bulunan ağaçların artıklarından yararlanılacaktır. 

Tesisin kuruluş yeri ve nedenleri : Üret im tesisi iki kısımdan oluşmaktadır. Bir inci kısım, 

orman artıklarından uçucu yağ elde etmek için kullanılacak olan taşınabilir imbikler; 

75 



ikinci kısım ise pinen türevlerinin e lde edileceği sabit tesistir. Sabit tesisin Tosya'da 

kurulması planlanmıştır. Çünkü Kastamonu bölgesindeki kesim alanlarından biri Tosya 

çevresidir. Bu çevrede yılda 500.000 m ' ün üstünde ağaç kesilmekte ve bu nedenle yeterli 

hammadde kapasitesi bulunmaktadır. Tosya'da özel idare ve kişilerin ortaklığı ile 

kurulmuş bir meyva suyu fabrikası da vaulır(Tosya M r y v a Suyu ve Konsantresi fabrikası) . 

Enerji, su ve benzeri alt yapısı hazır o lan hu fabrikada, özellikle mevsim dışı aylarda 

büyük bir atıl kapasite de söz konusudur. Sabit tesisin bu fabrika arazisi iç inde kuıulması 

ve böylece yatırım ve alt yapı masraflarının azaltılması ve mevcut atıl kapasitenin 

değerlendirilmesi düşünülmüştür. 

Nakit akım analizi yatırım yılı ve işletme sürecini kapsamak üzere hazırlanmıştır(Tablo 2) 

Tabloda 10 yıllık süre boyunca nakit akım analizi verilmekte ve daha işletmenin ikinci yılı 

sonunda 3690.55 mTL tutarında bir birikim vermektedir. Yapı lan inceleme ve mali 

analizlere göre tesis % 65 rantabilite götermektedir. Tesisin kendisini geriye ödemesi 5 ay 

gibi kısa bir zamanda olmaktadır. Kapasitenin % 33 ünün kullanılması durumunda 

başabaş noktasına varıldığı hesaplanmıştır. Bütün bu bulgular ışığında projenin 

uygulanabilir olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 2. Nakit akım tablosu (milyon TL.)* 
\ Y.ılırım ; 

süresi 
işlelme süresi 

1 i - yıl i 2-5. yıl (,. yıl 7. yıl U. yıl 0-10. yıl 
A-KAYNAKLAR 

lîrül kar 
Vergi(%45) 
Nel K.ır 
Ödenmiş Serm.ıye 
Amorlism.ııı 

'»21 1 

ıır, n 
471').»'", 
">70 5.1 5 

054.4 

1 lir,-,.7", 
",924.")') 
7241.10 

1 57.5 

1 5000.5 
7 İT). 78 
8709.72 

127 

18432.5 
8204.02 
1(11 37.88 

143.5 

21000 
0470.7 
1 1 586.3 

127 
KAYNAKLAR 
TOPLAMI 

6447.55 7398.66 8926.72 10281.38 11713.3 

B-HAR< AMALAR 
S.ılıil Değerler 
işletme Serm.ıye 
K.ırşıliisiırmnsı 

M "ı 4 27r>7 1575 

114.", 

127(1 

314.r> 

1 4 l.r, 

314.5 

1270 

314.5 
HARCAMALAR 
TOPLAMI 

9211 2757 1889.5 1584.5 1749.5 1584.5 

C-rARK ı ır>*ın.r>"i 5500.10 7342.22 85 i 1.88 10128.8 
D-KUMU LATİF i 2.yıl 3690.5 

j 3.yıl 7381.1 
i 4.yıl 11071.6 
İ 5.yıl 14762.2 

20271.4 27613.6 36145.5 9. yıl 46274.3 
10. yıl 56403.1 

•I905 yılı verilerine göre heş.ıpl.ınntışlır. 
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Arnebia densiflora  (Nordm.) Ledeb. BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN 
NAFTAKİNONLARIN GIDA, KOZMETİK ve İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE 

KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

Berrin Bozan 1 , Serap Kara2, K.H.C.Başer1 

THE USEABILITY OF Arnebia densiflora  (Nordm) Ledeb. NAPHTHAQUINONES IN 
FOOD, COSMETICS and PHARMACEUTİCAL INDUSTRIES 

In ıhis study, useability of  alkannin dcrivatives in the form  of  naphthaquinones contained in Arnebia 
densiflora  roots, ın the food,  cosmctics and drug industries was studied. 

As the fırsı  step towards this goal, methods of  production of  the alkannin derivatives from  ıhe plant 
rooıs had been investigaıed and the methods of  analysis had been developed. It is a known fact  that natural 
products are less stable during their usage as both colouring material and as medicine, as compared to the 
synlhetic ones. Therefore,  ıhis study aimed at determination of  the stabilities of  ıhe alkannins under various 
conditions by conducting stability tesis and by studying reaction kineıics in these media. Further studies 
ıncluded toxicological work ıowards identifying  their ıoxiciıies for  use in food,  cosmelics, and drug materials . 

Finally, the data obıained in this study had been compared wiıh those of  materials permıtted for  use in 
ıhe food,  cosmelics and drug products and it was concluded that the studied plant materials may noı only be used 
as colouring agenıs in suitable formulations,  but also be included within suiıable medicinal preparations. 

Kev Words: Arnebia densiflora,  naphthaquınone, alkannins, stability, toxicology. 

GİRİŞ 

Arnebia (Forsk) (Boraginacea) cinsinin beş türünden birisi olan A.densiflora  bitkisi (1), 
tıbbi bitki özelliğinin yanısıra, içermiş olduğu naftakinonlardan  dolayı da boyar madde olarak 
kullanımı sözkonusu olan ve değerlendirildiğinde ekonomik potansiyele sahip bitkilerimizden 
birisidir. Bitkinin kökleri alkannin türevi naftakinonlar  taşımaktadır (2-6). Alkannin ve antipodu 
olan şikoninler çok eski yıllardan beri özellikle cilt hastalıklarında, yanık, yara, ekzama 
tedavilerinde halk arasında kullanılmaktadır (2,7,8). Son yıllarda özellikle Japonya'da 
endüstriyel boyutta hücre kültürü yoluyla üretilen şikonin bazı preparatlann bileşimine girmekte 
ve özellikle de gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde boyar madde olarak kullanılmaktadır (9-12). 

A.densiflora  ekstresi ve etken maddeleri üzerinde yapılan biyolojik aktivite 
çalışmalarında, antibakteriyal etkisi, antienflamatuvar  ve yara iyi edici etkileri incelenmiş, 
antibakteriyal etki yönünden Streptococcus  agalatica,  Bacillus  subtilis  mikroorganizmalarına 
karşı inhibe edici etkileri bulunmuştur (13). Antienflamatuvar  aktivitesinin değerlendirilmesine 
ait başka bir çalışmada ise A.densiflora  ekstresinin pençe ödemi oluşturan hayvanlara intra-
peritoneal (i.p.) yolla verildiğinde 3 mg/kg dozda %38 ödem inhibisyonu gerçekleştiği ve 
%5'lik ve %10'luk ekstre içeren pomadın yara iyileştirilmesini hızlandırdığı görülmüştür (14). 

1 Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve tiaç Araştırma Merkezi, 26470 Eskişehir 
2 Anadolu Üniversitesi, Çevre Sorunları Araşürma ve Uygulama Merkezi, 26470 Eskişehir 
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Bu çalışmada A.densiflora  bitkisinin köklerinin içermiş olduğu alkannin türevlerinin 
gıda, kozmetik ve ilaç endüstrisinde kullanılabilirlikleri araştırılmış, bu amaçla ilk olarak 
köklerden alkannin türevlerinin elde edilebilme yöntemleri incelenmiş ve analiz metodlan 
geliştirilmiştir. Gerek boyar madde, gerekse tıbbi amaçlı kullanımlarında, doğal bileşiklerin 
sentetik olanlara nazaran daha az stabil oldukları bilinmektedir. Bu nedenle alkanninlerin 
bulunduğu ortamda stabilite testleri yapılarak reaksiyon kinetiği çalışılmış ve çeşitli ortamlarda 
dayanıklılığı tespit edilmiştir. Ayrıca alkanninlerin özellikle gıda ve ilaç endüstrisinde 
kullanılabilirlikleri yeterince çalışılmamış ve toksikolojik veriler tam olarak aydınlatılmamıştır, 
bu amaçla çalışmada ektre üzerinde toksikolojik deneyler de yapılmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada Eskişehir-Sivrihisar Aşağı Kepen köyünün kireçli tepelerin dere 
yataklarından (850 m) toplanan A.densiflora  kökleri kullanılmıştır. 

Alkanninlerin çözücü olarak n-hekzan'ın kullanıldığı ekstraksiyon işleminde açık havada 
kurutulan köklerde parçacık büyüklüğünün, ekstraksiyon yönteminin ve zamanın ekstraksiyon 
verimine etkileri incelenmiştir. 0.5-0.71 mm, 0.71-1.00 mm ve 1.0-1.68 mm'lik parçacık 
boyutunda fraksiyonlara  ayrılmış kökler kaynatmalı, oda sıcaklığında kanştırmalı ve Soxhlet 
cihazlarında ekstraksiyona tabi tutulmuştur. 250 ml'lik Soxhlet cihazında yapılan ekstraksiyon 
işlemlerinde, 15 g kök, 200 ml n-hekzan ile ekstre edilerek ekstraksiyon veriminin zamanla ve 
parçacık boyutu ile değişimi incelenmiştir. 

Köklerden elde edilen hekzanlı ekstredeki naftakinonlann  izolasyonu ve yapı tayinleri 
daha önce yapılan bir çalışmada tayin edilmiş (5) ve terakrilalkannin (1), p - p -
dimetilakrilalkannin (2) ve karışım halinde a-metil-n-bütil alkannin (3) + izovaleril alkannin (4) 
olarak belirlenmişlerdir. 

OH O R 
(1) R 0-C0-CH2-C(CH3)=C(CH3)2 teracrylalkannin 

(2) R 0-C0-CH=C(CH3 )2 p.p-dimethylacrylalkannin 

(3) R 0-C0-CH(CH3)-CH2CH3 a-methyl-rt -butylalkannin 

(4) R 0-C0-CH 2 -CH(CH 3 ) 2 isovalerylalkannin 

Arnebia densiflora  naftakinonlan 
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Ekstrede ve Köklerde Naftakinon  Miktar Tavini: 
Ekstredeki ve köklerdeki alkanninlerin miktar tayinlerinde YBSK metodu kullanılmıştır. 

İzole edilen ve saflıkları  kontrol edilen terakrilalkannin, p-p-dimetilakrilalkannin ve karışım 
halinde a-metil-n-biitil alkannin + izovaleril alkannin maddelerin standart olarak kullanıldığı 
YBSK çalışmasında konsantrasyon alan değerleri kullanılarak kalibrasyon doğrulan çizilmiştir. 

Naftakinonlann  miktar tayinlerinde kullanılan YBSK analiz şartlan Tablo l'de ekstre 
kromatogramı Şekil l'de verilmiştir. 

Tablo 1. Naftakinonlann  Miktar Tayinlerinde Kulanılan YBSK Analiz Şartlan 

Kullanılan Cihaz Varian 2010 Model LC, Shimadzu SPDGAVUV-VIS 
Dedektör, Rheodyne injektör, Shimadzu CR4A 
integratör. 

Kolon Reversed phase ODS (20), 5|im, 4.6 mm x 25 mm 

(Phenomenex) 

Mobil Faz MeOH:Su:Formik asit (95:5:0.1) 

Akım Hızı 1 ml/dk 

Dalga Boyu 520 nm 

Enjeksiyon Miktan 10 \û 

'o i i i •- 1 i i } 4 1 
GB MC MS SO rr MO CA PR E <PC> reak-top Coanents 

Şekil 1. A. densiflora  «-hekzan ekstresi Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatogramı 

80 



Stabilite Çalışmaları: 
A. densiflora  köklerinden elde edilen ana bileşen terakrilalkannin'in çeşitli pH ve 

sıcaklıklarda, güneş ışığı ve gün ışığı lambalar altında hızlandırılmış stabilite testleri yapılmıştır. 
Terakrilalkannin'in ve ekstrenin çeşitli ortamlardaki bozunmaları analitik olarak YBSK yöntemi 
ile izlenmiş ve çalışılan koşullar altında terakrilalkannin ve ekstrenin zamanın bir fonksiyonu 
olarak reaksiyon hızlan, reaksiyon mertebeleri, yanlanma süreleri belirlenmiştir. 

Çalışmanın ilk aşamasında ekstreden saf  olarak elde edilen terakrilalkannin'in pH 
stabilitesinde N a H 2 P 0 4 / N a 2 H P 0 4 (pH= 4.5-8.41), Potasyum Biftalat  (KBF)/HC1 (pH= 3-4), 
KC1/HC1 (pH= 1.25-2.2) (iyon şiddeti 0.5) tampon çözeltileri kullanılmıştır. Sıcaklığın etkisi 
ise çeşitli tampon çözeltilerinde 40°C, 50°C ve 60°C de araştınlmıştır. Hızlandınlmış ışık 
stabilite testleri ise 18 Watt'lık dört adet floresan  (Daylight, Philips) lamba ile aydınlatılan ışık 
kabininde yapılmıştır. 

Reaksiyon çözeltileri terakrilalkannin'in ve ekstrenin alkoldeki 5 ml 0.8 mg'lık çözeltisi 
tampon çözeltiler ile 100 ml'ye (0.04 mg/ml) tamamlanarak hazırlanmıştır. Konsantrasyondaki 
azalma, % K alan (%C) cinsinden aşağıdaki formüle  göre hesaplanmıştır. Numune alma 
işlemine başlangıç maddesi konsantrasyonunun %30'u kalıncaya kadar devam edilmiştir. 

Reaksiyonda bozunmadan kalan maddenin 
YBSK alan değeri 

Bozunmadan kalan madde miktarı (%) = 
Başlangıçta reaksiyona girmemiş maddenin 

YBSK alan değeri 

Akut toksisite: 

A.densiflora  n-hekzanlı ekstresinin akut toksisitesini değerlendirmek amacıyla ortalama 
ağırlıklan 30 gr olan, üçer adet albino fare  üzerinde 200, 100, 50, 25, 16 ve 10 mg/kg olmak 
üzere azalan dozlarda sıvı yağda çözünen ekstre intraperitonal olarak uygulanmıştır. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 
Naftakinonlann  ekstraksiyonunda Soxhlet cihazında kaynamalı ve oda sıcaklığında elde 

edilen ekstre verimleri Şekil 2'de gösterilmiştir. 

Köklerin içermiş olduğu maksimum naftakinon  miktan Soxhlet cihazında %5.65 (t°°) 
(kuru baz üzerinden) bulunmuştur. İlk yanm saatte naftakinonlann  yaklaşık %80'i ilk iki saatte 
ise %90'ı ekstre edilmiştir. Optimum ekstraksiyon zamanı iki saat seçilerek diğer ekstraksiyon 
işlemleri bu süre üzerinden yapılmıştır. Parçacık büyüklüğünün ekstraksiyon verimi üzerine 
etkisi (%3) görülmemiştir. Soxhlet cihazında elde edilen verimlerle karşılaştırıldığında 
kaynamalı ekstraksiyon veriminin %32, oda sıcaklığında kanştırmalı da ise yaklaşık %40 daha 
düşük olduğu görülmüştür (Şekil 2). 
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Naftakinonlann  Miktar Tavini 
Konsantrasyon (mg/ml) - alan değerleri, kullanılarak çizilen kalibrasyon doğrulanndan 

elde edilen denklemlerden yararlanılarak terakrilalkannin, p-p-dimetilakrilalkannin ve a-metil-
/ı-bütil + izovaleril alkannin miktarlan Tablo 2'de verilmiştir. %21.54 ile terakrilalkannin'in 
köklerde ve ekstrede ana bileşik olduğu görülmüştür. 

Znmon(b) 

Şekil 2. Arnebia densiflora  köklerinin n-hekzan ile ekstraksiyon sonuçlan 

Tablo 2. A.densiflora  köklerinde ve ekstrede YBSK yöntemi ile belirlenen naftakinonlann 
miktarlan (n=10) 

Naftakinon Kalibresyon 

Denklemi 

Naftakinon  miktarı (%) ± SD Naftakinon Kalibresyon 

Denklemi Ekstre Kök 

terakrilalkannin (I) y=2726635x+ 5575 
(r= 0.999) 

21.54 ± 1.00 1.22 ± 2.6 x 10"2 

P-P-dimeülakrilalkannin (II) y=2433761x-21.95 
(r=0.999) 

2.18 ± 0.2 0.12 ± 1.55 x 10"4 

a-meul-n-bütil alkannin (III) 
+ izovaleril alkannin (IV) 

y= 427489lx + 1026 
(n=0.999) 

30.49 ± 0.75 1.72 ± 6.4 x 10"2 

Naftakinonlann  Stabiliteleri 
Stabilite çalışmalannda naftakinonlann  bozunma kinetikleri integrasyon-grafık  yöntem 

ile 0, 1/2, 1, 3/2 ve 2. menebe hız modelleri kullanılarak, deneysel olarak tayin edilmiş| 
konsantrasyonlar zamana (t, h) karşı grafiğe  geçirilmiştir. Öngörülen hız modellerinden 1 
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mertebe hız fonksiyonunun  en uygun olduğu bulunmuştur (15). Birinci mertebe hız 
fonksiyonuna  bir örnek olarak 40, 50 ve 60 °C lerde ve pH=7 'deki bozunma profili  Şekil 3'de 
verilmiştir. 

Zaman ( h) 

• 60°C O 50°C • 40°C 

Şekil 4. Birinci mertebe reaksiyon hız profiline  örnek (pH 7 , T= 40, 50 ve 60°C ) 

Kimyasal reaksiyon hızlarının incelenmesinde StatView SE (Macintosh) ve ilaçların 
bozunma kinetiklerini inceleyen "Kinetics of  Drug Decomposition-Basic Computer Solutions" 
adlı program paketinden yararlanılmıştır. 1. mertebe hız fonksiyonunun  uygulanmasında, 

-InCA-lnCAo-kt  (CAo= Başlangıç konsantrasyonu (%); CA=Bozunmadan kalan 

madde konsantrasyonu ( %); t=zaman (h); k= reaksiyon hız 

sabiti ( l/h) 

eşitliğinden yararlanılmış, %C konsantrasyonlarının logaritması (İn) zamana karşı grafiğe 
geçirilerek hız sabitleri bulunmuş, sıcaklığın reaksiyon hızı üzerine etkisi ise eşitliği aşağıdaki 
gösterilen Arhenius bağıntısı ile incelenmiştir (16,17). 

k=Aexp (-Ea/RT)  (k=l . mertebe hız sabiti, l/h; T=Mutlak sıcaklık (T°K) (t°C + 

273.15); Ea=Kimyasal reaksiyonun aktivasyon enerjisi (cal/mol); 

A=Frekans faktörü;  R=Gaz sabiti (1.987 kal/mol°K) 

Çalışılan pH değerlerinde ve sıcaklıklarda Arhenius eşitliğinin her iki tarafının 
logaritması alınıp 1/Tye karşı Log k değerleri grafiğe  geçirilerek her bir sıcaklık için aktivasyon 
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enerjileri bulunmuş ve sıcaklıklardaki bozunma hızı yanlanma süreleri (t %5o) bulunmuştur. 
Birinci mertebe hız fonksiyonunun  40, 50 ve 60°C sıcaklıklarda çeşitli pH değerlerinde 
reaksiyon hız sabitleri (k, l/h) ve yanlanma ömürleri (t%50, h) Tablo 3'de verilmiştir. Arhenius 
eşitliği kullanılarak terakrilalkannin'in çeşitli pH ve sıcaklıklarda elde edilen aktivasyon 
enerjilerinden yararlanılarak 25°C sıcaklıklardaki bozunma hızı ve yanlanma süreleri 
bulunmuştur. Yanlanma ömrünün (t%so) sıcaklık ve pH ile değişimi Şekil 4'de gösterilmiştir. 

Şekil 4'dan görüleceği gibi çalışılan her sıcaklıkta terakrilalkannin'in en stabil olduğu 
pH aralığı 2-3 olarak bulunmuştur. pH 7-7.4 aralığında reaksiyon bozunma hızında lineer bir 
artış gözlenmiş, 7.4-8.41 aralığında ise bu artış yavaşlamıştır. Reaksiyon hızı sıcaklıkla 
artmıştır. Sıcaklıktaki her 10°C'lik artış çalışılan tüm pH değerlerinde reaksiyon hızının yaklaşık 
2 kat artmasına neden olmuştur. 25°C sıcaklıkta terakrilalkannin'in en stabil olduğu pH 2.2'de 
yanlanma süresi 1615 saat (73 gün veya 2.43 ay), pH 3.05 de yanlanma ömrü 1838 saat (76 
gün veya 2.55 ay) olarak bulunmuştur. Yine Arrhenius denklemi kullanılarak 
terakrilalkannin'in yanlanma ömrünün 5°C'da (örn; buzdolabında) saklanması halinde daha da 
artmış pH 2.2 de yanlanma ömrünün 7983 saat (332 gün veya 11 ay), pH 3.05 de ise 11473 
saat (478 gün, 16 ay) olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 3. Birinci Mertebe Hız Fonksiyonunun Değişik Sıcaklık ve pH Değerlerinde 
Reaksiyon Hız Sabitleri (k, l/h) ve Yanlanma Ömürleri (t, h) 

pH 40°C 50°C 60°C pH 
k (l/h) tl/2 0 0 k (l/h) tl/2 (h) k (l/h) tl/2 (h) 

1.25 0.002980 232.55 0.005280 131.25 0.012530 55.31 

2 .20 0.001423 486.99 0.001825 379.73 0.005080 136.42 

3 . 0 5 0.001387 499.64 0.002286 303.15 0.005940 116.67 

3 .95 0.002798 247.68 0.005970 116.08 0.010270 67.48 

4 .53 0.007350 94.28 0.010540 65.75 0.015220 45.53 

5 . 2 5 0.007498 92.42 0.012170 56.94 0.017790 38.95 

5 .83 0.015009 46.17 0.024700 28.06 0.054180 12.79 

6 .25 0.018960 36.55 0.040800 16.98 0.117100 5.92 

6 .83 0.052603 13.17 0.141940 4.88 0.343100 2.02 

7 .00 0.088660 7.82 0.225800 3.07 0.449800 1.54 

7 . 2 0 0.116090 5.97 0.322600 2.15 0.818600 0.85 

7 .40 0.208300 3.32 0.473900 1.46 1.185200 0.58 

7 .60 0.207645 3.34 0.558600 1.24 1.542300 0.45 

7 .80 0.290870 2.38 0.592400 1.17 1.489900 0.46 

8 .11 0.357200 1.94 0.891700 0.78 1.716300 0.40 

8 .41 0.433300 1.60 1.019700 0.68 2.008000 0.35 
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P H 

Şekil 4. Terakrilalkannin'in Bozunma hızına pH ve sıcaklığın etkisi 

6.25, 7 ve 7.6'da yapılan stabilite çalışmalarında, terakrilalkannin'in gün ışığı 
lambalarda ve güneş ışığı etkisinde terakrilalkannin'in bozunma hızının çok fazla  olduğu 
görülmüştür. Güneş ışığında terakrilalkannin çalışılan koşullarda gün ışığı lambalara nazaran 
yaklaşık beş kat daha fazla  olduğu görülmüştür. 

Oda sıcaklığında karanlıkta terakrilalkannin'in bozunma hızının, ışıklı ortama göre çok 
az olmasına rağmen, bozunmanın özellikle >pH 7'de arttığı görülmüştür. 

Akut toksisite: 

A.densiflora  n-hekzanlı ekstresinin akut toksisitesini değerlendirmek amacıyla ortalama 
ağırlıkları 30 gr olan, üçer adet albino fare  üzerinde 200, 100, 50, 25, 16 ve 10 mg/kg olmak 
üzere azalan dozlarda sıvı yağda çözünen ekstre intraperitonal olarak uygulanmıştır. Ölümler 
200, 100, 50 mg/kg dozlarda ilk onaltı saat içinde gözlenmiş, 25 mg/kg dozda ise üç hayvanın 
birisi 24 saat, diğer ikisi de 48 saat içinde ölmüştür. Bu durum, ekstrenin toksisitesinin 25 
mg/kg/gün değerinin altında olduğunu göstermiştir. 16 mg/kg dozda üç hayvandan birisi 24 
saat içinde ölürken, 10 mg/kg dozda 24 saat içinde hiç ölüm olmamış, hayvanlarda hafif 
sedasyon ve writing refleksi  gözlenmiştir . Lork (18) metoduna göre değerlendirilen toksisite 
verilerinden, LD50 değeri 17.83 mg/kg/doz (r2=0.9972, t=l 3.2727) olarak bulunmuştur. 
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Sonuç  olarak; 
A. densiflora  bitkisinin içermiş olduğu izohekzenil naftakinon  türevi olan alkanninlerin 

gıda, kozmetik ve ilaç endüstrisinde kullanılmalarına yönelik olarak yapılan bu araştırmada, 
naftakinonlann  %90'ı ilk iki saatte ekstre edilmiş ve ekstre ve bitkideki alkanninler tayin 
edilerek miktarlan belirlenmiştir. Tayin edilen alkanninlerin ekstrenin yaklaşık %55'ini 
oluşturduğu ve ana maddenin terakrilalkannin olduğu (%20.54) görülmüştür. Elde edilen 
naftakinonlann  gıda, kozmetik ve ilaç endüstrilerinde kullanılabilirlikleri, bu maddelerin çeşitli 
ortamlardaki stabilite profillerinin  bilinmesiyle mümkündür. Ana bileşen terakrilalkannin 
üzerinden yapılan stabilite çalışmalannda alkanninlerin asidik ortamda stabil kaldıklan, 
sıcaklığın ve ışığın etkisi ile bozunma hızının arttığı gözlenmiştir. 

Bir maddenin gıda, kozmetik, ve ilaç endüstrisinde kullanımı için bir maddenin 
stabilitesi ve toksisitesi birlikte değerlendirilmelidir. Boyar maddelerin bu alanlarda kullanım 
limitlerinde aranılan en önemli özellik, kullanılmasına izin verilen günlük tüketim miktandır 
(ADI, mg/kg). Doğal maddelerin gıda, kozmetik ve ilaç endüstrisinde kullanımlannı kısıtlayan 
en önemli neden, üzerinde yeterince çalışma yapılmamış ve toksikolojik verilerin henüz 
tamamlanmamış olmasıdır. 

Alkannin ve türevleri üzerindeki araştırmalar henüz tamamlanmamış gıda boyar 
maddeleri listesindedir (18). Ancak listede yer alan ve dünyada boyar madde olarak kullanımı 
söz kor.usu olan alkanninlerin orijini, Allcanna tinctoria  bitkisinin kökleridir ve bu çalışmaya 
konu olan A.densiflora  köklerinde bulunan alkaninlerden farklı  alkannin türevi içermektedir. 
Bu nedenle, kullanımı düşünülen A.densiflora  ekstresinin toksikolojik verileri daha da önem 
kazanmıştır. Ekstrenin sahip olduğu 17.83 mg/kg toksisite değeri Resmi Gazete'de yayınlanan 
kullanılmasına izin verilen Gıda, Kozmetik ve İlaç Sanayii'nde kullanılan boyar maddeler ile 
karşılaştırıldığında (19) kullanım sınırına girmektedir. Sentetik renklendiriciler için 
kullanılmasına izin verilen maksimum miktarlar örneğin Sunset Yellow için 10-100 mg/kg, 
Tumarik için ise 20 mg/kg olarak belirlenmiştir. 

A .densiflora  ekstresinin bu değerle çeşitli gıda maddelerinde kullanıldığı 
düşünüldüğünde ortalama 70 kg aırlığında olan bir insanın alabileceği günlük ekstre miktan 
yaklaşık olarak 1.25 gr dır ki, bu boyar madde olarak alınması oldukça fazla  bir miktardır. 
İlaçlarda kullanıldığı durumlarda, örneğin tabletlerin kaplanması halinde, bir tabletin kaplanması 
için kullanılan ekstre miktan yaklaşık 0.211 mg olarak bulunmuştur (13). Ekstrenin toksik 
değerlere ulaşabilmesi için ortalama 70 kg ağırlığındaki bir insanın günde yaklaşık 84 adet tablet 
alması gerekir ki bu mümkün değildir. 

Bulunan sonuçlar ışığında zayıf  stabilitelerine rağmen A.densiflora  ekstresi ve içerdiği 
naftakinonlar,  uygun stabilizatörlerin kullanılmasıyla, standardize edilerek gıda, kozmetik ve 
ilaç endüstrisinde boyar madde olarak kullanılabildiği gibi tıbbi formülasyonlann  bileşimine 
girebilir. 
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ALLİUM SEKSİYONUNA DAHİL 23 ALLİUM  TÜRÜNDE ALLİİN VE ALLİSİN 
MİKTAR TAYİNİ 

Müberra KOŞAR1 , K.Hüsnü Can BAŞER1 , Mehmet KOYUNCU2 

ALLİİN AND ALLI CİN CONTENTS IN 23 ALLİUM  SPECİES 

Alliin and allicin contents were determined in 22 wild Allium  species and 
Allium sativum L. belonging to the section Allium grovving in Turkey. High 
Pressure Liquid Chromatography (HPLC) was u s e d in quantitative 
determinations. Such a study has been conducted for  the first  time in Turkey. 

It has been shovvn for  the first  time in this study that among the 23 species 
studied, Allium macrochaetum Boiss. et Hausskn and Allium tuncelianum 
(Kollmann) N. Ozhatay, B. Mathew and Şiraneci were found  to have economic 
potential since they are preferably  used as a garlic substitute in the regions vvhere 
they grow and vvere found  as equivalent to or even better than Allium sativum 
L. in alliin and allicin content. 

Kev vvords: Allium,  Liliaceae, alliin, allicin, HPLC 

GİRİŞ 

Sarımsak (Allium sativum L., Liliaceae) tüm dünyada çok iyi bilinen, 
gerek besin ve gerekse tıbbi amaçla kullanımından dolayı kullanılan ve kültürü 
yapılan bir bitkidir. Sarımsak dünyada 600 kadar türü bulunan Allium  cinsine 
dahildir. Bu cins içerisinde bulunan Allium seksiyonu soğanları sarımsak 
kokulu olan türleri kapsar. Yabani sarımsak olarak bilinen türler bu seksiyonda 
yer alır. Bu türler genellikle Kuzey yarıkürede ve Avrupa ile Asya'nın batı 
kesimlerinde yetişir. Ülkemizde yetişen 150 kadar Allium  türü içerisinde bu 
seksiyona dahil olanlar 50 tür kadardır (1). 

Sarımsağın bilinen kokusu içerdiği allilik kükürtlü bileşiklerden dolayıdır. 
Sarımsak içerisindeki en önemli dönüştürücü enzim allinaz'dır. Bu enzimin 
etkisi ile sarımsak kesildiği veya yaralandığı zaman karakteristik koku açığa çıkar 
(2). Çünkü sarımsakta bulunan alliin (Şekil 1) allinaz enzimi etkisi ile allisin'e 
dönüşür. Kokuyu ise allisin (Şekil 1) maddesi verir (Şekil 2). Allisin stabil bir 
madde değildir. 20 °C'de 20 saat bekletildiği zaman diallil disülfit  (%66), diallil 
sülfit  (%14) ve diallil trisülfit  (%9)' e dönüşmektedir (Şekil 3) (3, 4, 5). 

1 Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araşurma Merkezi (TBAM) 26470 Eskişehir 
2 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 06100 Tandoğan Ankara 
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Alliin Allisin 

Şekil 1. Alliin ve Allisin'in kimyasal yapıları. 

N H , 
Allinaz 

O ıı 

COOH 
+ H2O 

Alliin Allisin 

Şekil 2. Alliin'den Allisin'in oluşum mekanizması 

Allium macrochaetum '  un parçalanıp oda ısısında yarım saat bekletilmiş 
dişlerinden buhar distilasyunu ile elde edilen uçucu yağda ana bileşikler olarak 
diallil disülfid  (%54), diallil trisülfit  (%26), allilmetil trisülfit  (%6) ve allilmetil 
disülfit  (%5) bulunmuştur (Şekil 3) (6). 

Diallil disülfit Diallil trisülfit 

Allil metil disülfit Allil metil trisülfit 

Şekil 3. Allisin'in bozulması sonucu oluşan kükürtlü bileşikler 

Sarımsak üzerinde dünyada yapılan farmakolojik  çalışmalar daha çok 
kardiovasküler sistem üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunun nedeni ise halkın bu 
bitkiyi tansiyon düşürücü, damar gevşetici ve kan dolaşımını düzenleyici olarak 
kullanmasıdır. Alliin ve allisin'in tansiyon düşürücü, kan kolesterol ve lipid 
düzeylerini düşürücü etkiye sahip olduğu literatürlerde kayıtlıdır (7, 8, 9). 

Bu nedenle bu çal ışmada sarımsağın tıbbi kullanımdaki önemli 
bileşiklerinden olan alliin ve allisin miktarları ülkemizde yetişen 22 yabani 
Allium  türü (Sect. Allium) üzerinde incelenmiş ve bu değerler Allium sativum 
ile karşılaştırılmıştır. Analizler Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi  (YBSK) ile 
yapılmıştır. 
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Bitkisel  Materyal  ve Kimyasallar:  22 Allium  türü yörelerinden toplanmış 
Allium sativum ise pazardan alınmıştır. Toplanan 22 türün herbaryum 
örnekleri Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (AEF)'nda 
saklanmaktadır. Bu bitkilerin toplanma yerleri ve herbaryum numaraları Tablo 
l 'de verilmiştir. 

Standart madde olarak kullanılan alliin Münich Üniversitesi Farmasötik 
Biyoloji Enstitüsü'nden Anna Sendl'den temin edilmiştir. Standart allisin ise 
Allium sativum 'dan Orta Basınçlı Sıvı. Kromatografisi  (OBSK=MPLC) 
kullanılarak izole edilmiştir. 

Anal iz lerde YBSK kalitesinde çözücüler (Merck) ve bidisti le su 
kullanılmıştır. 

Kromatografik  Şartlar: 

Orta Basınçlı Sıvı Kromatografisi  (OBSK) Şartları: 

Cihaz : Buchi 681 

Dedektör : Buchi UV-VIS dedektör, 220 nm 

Kolon : B- 685, 460 x 26 mm'lik plunger kolon 

Dolgu Materyali : Prepex C18, 40-63 ^ (Phenomenex) 

Hareketli Faz : A) Su, B) Asetonitril (30 dakikada %20 B'den %100 B'ye) 

Akış Hızı : 10 ml/dak 

Fraksiyonlar : 3'er dakikalık fraksiyonlar  toplandı. 

Burada toplanan fraksiyonlar  kloroformla  ekstre edilip rotavaporda 
yoğunlaştırıldı. Daha sonra Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi'nde  kontrol 
edilip birleştirildi. 

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi  (YBSK) Şartları: 

Alliin  için uygulanan YBSK  şartları: 

Cihaz 

Entegratör 

Kolon 

Hareketli Faz 

Akım Hızı 

Varian 2010 YBSK sistemi 

Shimadzu C-R4A 

Zorbax ODS C18 (250 x 4.6 mm, 5|i) 

THF: 1,4-Dioksan: AcCN: Fosfat  tamponu (0.045 M, pH 7.15) 

1 ml/dak 

Dedektör : UV-VIS, 337 nm 
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T a b l o 1. Çal ış ı lan bitki lerin top lanma yöreleri ve h e r b a r y u m numaraları 

Çalışılan Türler AEF 
No 

Yöreler 

A jubatum  Macbride 15724 Çankırı 

A. affine  Ledeb. 15727 Adana 

A. ampeloprasum  L. 17498 Burdur 

A. atroviolaceum  Boiss. 17499 Burdur 

A. cappadocicum  Boiss* 15735 Kayseri 

A. curtum  Boiss. e Gaill 2166 İçel 

A. eldivanense  N. Özhatay* 17457 Çankırı 

A. guttatum  Stev. subsp. sardoum  (Moris) Steam 19272 Muğla 

A. ûgazense N. Özhatay* 17845 Kastamonu 

A. junceum Sm. subsp. tridentatum  Kollmann* 18704 Anamur 

A. macrochaetum  Boiss. et Hausskn 18234 Adana 

A. tuncelianum  (Kollmann) N.Özhatay, B.Mathevv and Şiraneci* 15969 Erzincan 

A. nevsehirense Koyuncu et Kollmann* 17452 Kayseri 

A. phanerantherum  Boiss. et Hausskn subspdeciduum  Kollmann et Koyuncu* 18545 Adana 

A. robertianum  Kollmann* 17716 İçel 

A. sativum  L. - -

A. scabriflorum  Boiss.* 14190 Konya 

A. scorodoprasum  L. subsp. rotundum  (L.) Stearn 17470 K.Maraş 

A. sintenisii  Freyn* 17465 K. Maraş 

A. sphaerocephalon  L. 18242 Konya 

A. stearnianum  Koyuncu, N. Özhatay et Kollmann subsp. stearnianum* 15318 Amasya 

A. stylosum  O. Schvvarz.* 18543 Antalya 

A. vineale  L. 16054 Ankara 

* endemik 
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Allisin  için uygulanan YBSK  şartları: 

Cihaz : Shimadzu LC-6A, Shimadzu SIL-6A otomatik enjektör 
sistemi 

Entegratör : Shimadzu C-R4A 

Kolon : Phenomenex ODS C20 (250 x 4.6 mm, 5 |i) 

Hareketli Faz : A) H 2 0 , B) AcCN (30 dakikada %20 B'den %80 A'ya) 

Akım Hızı : 1.5 ml/dak 

Dedektör : UV-VIS, 210 nm 

Alliin  Analizinde  Kullanılacak  Tür  evlendirme  Reaktifinin  (OPA/2-ME) 
Hazırlanması:  140 mg o-fitaldehit  (OPA) 5 ml metanolde çözüldü. 100 |il 2-
merkapto etanol ilave edilip 50 ml'ye 0.05 M sodyum fosfat  tamponu (pH 9.5) ile 
seyreltildi. Bu çözelti taze hazırlanarak kullanıldı. 

Alliin  Analizinde  Yapılan  Türevlendirme  İşlemi:  160 |il türevlendirme reaktifi 
(OPA/2-ME) ile 40 |il standart alliin veya analizi yapılacak numune çözeltisi 
kapalı şişelerde 2 dakika oda sıcaklığında karıştırılıp enjekte edildi. 

Standart  Çözeltilerin  Hazırlanması: 

Alliin standartının hazırlanması: Standart alliinden 0.06-0.16 m g / m l 
konsantrasyon aralığında 5 çözelti hazırlanıp bunlar kalibrasyon doğrusunun 
hazırlanmasında kullanıldı (r= 0.999). Her çözeltiden 3'er enjeksiyon yapılarak 
ortalama değerler kullanıldı. Standart alliin' in Yüksek Basınçlı Sıvı 
Kromatogramı Şekil 4'de verilmiştir. 

Allisin standartının hazırlanması: Orta Basınçlı Sıvı Kromatografisi'nden 
elde edilen ve spektroskopik değerleri kontrol edilen allisin standartından 1-3.2 
m g / m l konsantrasyonda 5 çözelti hazırlanıp bunlar kalibrasyon doğrusunun 
hazırlanmasında kullanıldı (r= 0.999). Her çözeltiden 3'er enjeksiyon yapılarak 
ortalama değerler kullanıldı. Standart allisin' in Yüksek Basınçlı Sıvı 
Kromatogramı Şekil 5'de verilmiştir. 

Ekstraksiyon  İşlemi:  Alliin ve allisin için farklı  ekstraksiyon yöntemleri 
kullanıldı. 

Alliin ekstraksiyonu: 4 g soyulmuş sarımsak dişleri tartılıp 50 ml MeOH: 
H2O (%2 HCOOH) (6: 4) karışımı ile 2 dakika blenderde homojenize edildikten 
sonra filtre  edildi. Bu filtrat  0.45u' luk naylon filtreden  süzülerek türevlendirme 
işleminde kullanıldı (Şekil 6). 
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Şekil 4. Alliin standartmm Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatogramı 

c 

Şekil 6. Allium sativum'  dan elde edilmiş alliin ekstresinin Yüksek Basınçlı Sıvı 
Kromatogramı 
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Allisin ekstraksiyonu: 5 g soyulmuş sarımsak dişleri tartılıp 25 ml distile su 
ile b lenderde homojenize edildikten sonra 30 dakika oda sıcaklığında inkübe 
edildi. Daha sonra filtre  edilen homojenat 3 kez 25 ml kloroform  ile ekstre edildi. 
Kloroformlu  fazlar  susuz NaSCVdan süzülerek <40°C' de yoğunlaşt ır ı ldı . Bu 
bakiye 5 m g / m l konsantrasyonda çözülerek analizde kullanıldı (Şekil 7). 

Yüksek  Basınçlı Sıvı Kromatografisi  Yöntemi:  Belirtilen kromatografik  şartlarda 
s t anda r t çöze l t i l e rden ve anal iz i yap ı lacak n u m u n e çöze l t i l e r inden 3'er 
enjeksiyon yapılmış ve or ta lama değerler kullanılmıştır . Değer lendi rmelerde 
konsan t r a syon ve bun la r a karşılık a lman pik alan değer ler i ku l lan ı la rak 
kalibrasyon doğrular ına göre hesaplamalar yapılmış ve sonuçlar taze sarımsak 
üzerinden % miktar olarak verilmiştir. 

: I , I 

Şekil 7 Allium sativum'  dan elde edilmiş allisin ekstresinin Yüksek Basınçlı Sıvı 
Kromatogramı 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada tarihi en az insanlık tarihi kadar eski olan sarımsak üzer inde 
d u r u l m u ş t u r . Sa r ımsak ter imi , Li l iaceae fami lyas ında  yer alan Al l ium 
seksiyonuna dahil Allium  türleri için kullanılır. Bu seksiyon 20 tanesi endemik 
63 taksondan oluşur (1). Bu türlerin toprak altı kısımları karakteristik sarımsak 
k o k u l u d u r ve bu neden le bazıları halk a ras ında yetiştiği bö lge le rde kaya 
sarımsağı , it sar ımsağı gibi adlarla b i l inmekte ve Allium sativum L. yerine 
kullanı lmaktadır (10). 

Sarımsağın halk arasındaki en önemli kul lanım nedeni kalp damar lar ın ı 
genişletici ve dolayısıyla tansiyon d ü ş ü r ü c ü olmasıdır . Bu konuda yapı lan 
farmakolojik  ça l ı şmalarda taze sa r ımsak tan haz ı r l anmış su lu veya alkollü 
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ekstreler kullanılmış ve sonuçta istenen etki gözlenmiştir (7, 8, 9). Hidrofilik  bir 
madde olan alliin ise sarımsaktan suya geçen ve farmakolojik  etkili bir bileşiktir. 
Bu madde sulu ortamda derhal bozunarak allisine dönüşür (Şekil 2). Bu nedenle 
çalışmamızın konusunu bu iki bileşik oluşturmuştur. 

Bu amaçla Türkiye'de yetişen ve Allium seksiyonuna dahil 23 Allium  türü 
çalışılmıştır. Bu bitkilerin toprak altı kısımlarından hazırlanmış alliin ve allisin 
ekstreleri Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi'nde  farklı  şartlarda analize tabi 
tutulmuş ve yüzde olarak taze sarımsak üzerinden hesaplanan değerler Tablo 
2'de verilmiştir. 

Tablo 2. Çalışılan Allium  türlerindeki alliin ve allisin'in taze sarımsak 
üzerinden % miktarları 

Türler % alliin % allisin 

A jubatum 0.15 0.02 

A. affine 0.38 eser 

A. ampeloprasum 0.38 eser 

A. atroviolaceum 0.05 eser 

A. cappadocicum 0.45 0.03 
A. curtum 0.19 eser 
A. eldivanense 0.46 eser 

A. guttatum  subsp. sardoum 0.31 eser 

A. ılgazense 0.07 0.02 
A. junceum subsp. tridentatum eser eser 
A. macrochaetum 0.56 0.18 
A. tuncelianum 0.36 0.08 1 

A. nevsehirense 0.17 eser 

A. phanerantherum  subsp . deciduum eser eser 

A. robertianum 0.35 0.01 

A. sativum 0.34 0.08 

A. scabriflorum 1.36 eser 
A. scorodoprasum  subsp. rotundum 0.15 eser 
A. sintenisii 0.17 0.01 
A. sphaerocephalon 0.14 eser 

A. stearnianum subsp. stearnianum 0.19 eser 

A. stylosum 1.98 eser 

A. vineale 0.02 0.01 

eser: <0.01 
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Allium  türleri üzerinde yapılan kimyasal çalışmalar genellikle A. sativum 
üzerinde yoğunlaşmış ve sadece A. ampeloprasum  üzerinde bazı çalışmalara 
rastlanmıştır. A. sativum ile farklı  ülkelerde yapılan çalışmalarda allisin 
miktarları en fazla  %1.2, alliin miktarları ise en fazla  %2.8 olarak bulunmuştur 
(11, 12, 13). Fakat bu literatürlerde değerlendirmeler konusunda herhangi bir bilgi 
yoktur. Bu nedenle çalışmamızda aynı şartlarda çalışılan ve değerlendirilen A. 
sativum bitkisi referans  olarak kullanılmıştır. 

Yapılan analizlerden göre A. macrochaetum subsp. macrochaetum'  un 
hem alliin (%0.56) hem de allisin (%0.18) bakımından A. sativum'  dan (%0.34, 
%0.08) zengin olduğu görülmüştür. Ayrıca A. tuncelianum'  un (%0.36, %0.08) ise 
A. sativum'a  eşdeğer olduğu tespit edilmiştir. Alliin bakımından A. sylosum 
(%1.98), A. scabriflorum  (%1.36), A. eldivanense  (%0.46), A. cappadocicum 
(%0.45), A. ampeloprasum  (% 0.38), A. robertianum  (%0.35) ve ,4. guttatum 
subsp. sardoum  (%0.31) A. sativum'dan  zeng in veya eşdeğer olarak 
bulunmuştur. 

Ülkemizde bu bitkilere ait bu tip bir çalışmaya rastlanamamıştır. Allium 
seksiyonuna dahi\Allium  türleri üzerinde böylesi bir çalışma ilk kez yapılmıştır. 
Ayrıca bu çalışma 1993 yılında TÜBİTAK desteği ile yürütülmüştür. 

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi  ile All ium seksiyonuna dahil 
23Allium  türü üzerinde yapılan bu çalışmada A. macrochaetum ve A. 
tuncelianum'un  A. sativum yerine kullanılabileceği görülmüştür. Bu türler 
kendi yetiştiği bölgelerde halk tarafından  sarımsak yerine kullanılmakta ve hatta 
sarımsaktan daha pahalı fiyata  satılmaktadır. Bu tercih sebebi yaptığımız çalışma 
ile doğrulanmıştır. Bu nedenle bu türler üzerinde tarımsal çalışmalara 
başlanması gerekliliği kanaatindeyiz. 
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BAZI  BİTKİSEL  HALK  İLAÇLARININ  GENOTOKSİSİTESİ 

GENOTOXICITY  OF SOKE  HERBAL  MEDICINE 

A. Ahmet Başaran1 Diana Anderson2 

ABSTRACT 

Besides the majör role in the health of  people, medicinal plants containing active 

principles, also have the importance for  new drugs in the research studies with modem 

scientific  methods. But there is few  information  about their potential riscs in phytotherapy. 

For this reason, the extracts of  the used parts of  the plants Arctium minus, Ecballium 

elaterium,  Euphorbia rigida,  Momordica  charantia. Plantago  majör, Salvia  triloba,  Urtica 

dioica  and Viscum  sp. have been prepared in şaline and investigated for  their genotoxic 

potential in the Salmonella  typhimurium mikrosomal activation assay (Ames) and the alkaline 

single celi gel elektrophoresis (Comet) assay in vitro. Of  the results obtained, none has 

produced a mutagenic response in Ames assay but ali showed an increase above negative 

control values suggesting that they produce DNA damage in human lymphocytes by strand 

breakage. 

KEYWORDS  : Medicinal  Plant  Extracts.  Genotoxicity,  Ames Assay, Comet  Assay. 

1 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara - Türkiye 
2 BIBRA International, Genotoxic Laboratory,Carshalton, Surrey - United Kingdom 
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ÖZET 

Bitkisel halk ilaçlarthalk sağlığında oynadıklan rolün yanında modern bilimsel 

metotlarla yeni ilaçların araştırılmasında da önemli bir veri tabanı oluşturmaktadır.Ancak 

bitkisel tedavinin potansiyel riskleri üzerinde çok az çalışma yapılmıştır.Bu nedenle Türkiye'de 

kullanılmakta olan Arctium minus, Ecballium  elaterium,  Euphorbia rigida,  Momordica 

charantia, Plantago  majör. Salvia  triloba,  Urtica  dioica  ve Viscum  sp. bitkilerinin tedavide 

kullanılan kısımlarından sulu ekstreler hazırlanarak genotoksik potansiyelleri Salmonella 

typhimurium mikrozomal aktivasyon (Ames) ve alkali tek hücreli jel elektroforezi  (Comet) 

deneyleri ile in vitro araştırılmıştır.Deney sonucunda, incelenen ekstrelerin mutajenik aktivite 

göstermediği buna karşılık insan lenfositlerinin  DNA yapısında negatif  kontrol ile 

karşılaştırıldığında artmış aktivite göstererek hasara yol açtığı tespit edilmiştir. 

GİRİŞ 

Bitkisel halk ilaçlan halk sağlığında oynadıklan rolün yanında, modem bilimsel 

yöntemlerle yeni ilaçların araştınlması ve tasarımında önemli bir veri tabanı oluşturmaktadır. 

Halk arasında kullanılan doğal bitkisel ekstre ve etken maddelerin biyolojik ve terapötik 

etkileri üzerinde çok az çalışma yapılmıştır. Bunun yanında, bitkilerin mutajenik ve 

kanserojenik özelliklere sahip maddeler içerdikleri bilinmesine rağmen bitkisel tedavinin 

potansiyel riskinin olup olmadığı üzerinde çalışma sayısı çok azdır(l). 

Bu nedenle, Türkiye'de halk arasında değişik amaçlarla tedavi için yaygın veya yöresel 

olarak kullanılmakta olan bazı bitkisel ekstrelerin genotoksik potansiyelleri Salmonella 

typhimurium  mikrozomal aktivasyon (Ames)(2) ve alkali tek hücreli jel elektroforezi 

(Comet)(3) deneyleri ile araştırılmıştır. 

Doğal veya sentetik maddelerin mutajenik aktivite tayinlerinde en çok kullanılan 

yöntem, ilk uygulayan kişinin adı ile isimlendirilmiş olan Ames deneyidir. "Comet" deneyi ise. 

yeni uygulanmakta olan bir yöntem olup memelilerden elde edilen lenfositlerde,  çeşitli 

nedenlerle indüklenen DNA harabiyetini ve/veya onarımını ortaya çıkarmak için in vivo veya in 

vitro kullanılmaktadır. "Comet" olarak isimlendirilmesinin nedeni, deney sonucunda, hücrelerin 

floresans  mikroskobundaki şekilleri, DNA harabiyetine bağlı olarak, kuyruklu yıldız 

görünümünde olmasıdır. 
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MATERYAL  ve METOT 

Bitkisel  Materyal 

Arctium mitıus bitkisi Kastamonu, İlgaz dağlan civan yol kenarlarından 1993 yılı Mayıs 

ayında; Ecballium  elaterium  meyvalan Ankara, Hacettepe Üniversitesi bahçe içlerinden 1994 

yılı Temmuz ayında; Momordica  charantia meyvalan Balıkesir, Burhaniye ilçesi bahçe 

kenarlarından 1994 yılı Ağustos ayında; Plantago  majör Ordu - Giresun karayolu boyunca yol 

kenarlarından 1993 yılı Temmuz ayında; Salvia  triloba  bitkisi Muğla ili, Korkuteli ilçesi civar 

tepelerden 1994 yılı Mayıs ayında ve Urtica  dioica  bitkisi Kahramanmaraş, Çağlayancerit ilçesi 

yol kenarlarından 1993 yılı Mayıs ayında toplanmıştır. Urtica  bitkisinin tohumları ve Viscum 

sp. meyvalan ise Ankara aktarlarından para karşılığı 1994 yılında satın alınmıştır. Çalışmamızda 

kullanılan Euphorbia rigida  bitkisinin köklerinden elde edilen lateks ve bitkinin kurutulmuş 

örneği ise Hatay, İskenderun ilçesi, Belen yaylasından 1993 yılında elde edilerek Anabilim 

Dalımıza gönderilmiştir. Kullanılan bitkilere ait örnekler Fakültemiz Herbaryumunda (HUEF) 

değişik numaralarda saklanmaktadır. 

Toplanan materyallerden Arctium minus ile Plantago  majör bitkilerinin yapraklan ve 

Salvia  triloba  ile Urtica  dioica  bitkilerinin topraküstü kısımlan ayrılmış, gölgede kurutularak 

kabaca toz edilmiştir. Toz edilen materyaller, toplanan meyvalar ve satın alınan örneklerden 

yüzer gram tartılmış ve herbir numune 100 ml serum fizyolojik  ile 50°C' lik su banyosunda 120 

dakika tüketilmiş, süzülmüş ve posa iyice sıkılarak atılmıştır. Süzüntüler, liyofilizatörde  (Vibro 

torr) uçurulup kurutulmuştur. Materyallerin tümü ve Euphorbia rigida  bitkisinin köklerinden 

elde edilen lateks, daha sonra dimetil sulfoksitte  (Sigma) 2 mg/ml olacak şekilde çözülmüştür. 

Ames ve Comet  Deneyleri 

TA 98 ve TA 100 suşlan kullanılarak standart Ames yöntemi kullanılmıştır(2). 

400 ve 800 pg konsantrasyondaki bitki ekstreleri ile S9 katılarak veya katılmadan Vogel 

Bonner petri kutularına ekimler yapılmış ve 72 saat sonunda sonuçlar okunmuştur. Sonuçlar 

triplikat olarak kontrol edilmiştir. 

'Comet' deneyinde (3) ise sağlıklı ve sigara içmeyen gönüllülerden alınan kanlardan elde 

edilen lenfositler,  37°C' lik su banyosunda 400 (ig konsantrasyondaki bitki ekstreleri ile birlikte 

60 dakika tutulmuştur. Preparatlann hazırlanışında Surgipath lamlan, kimyasal maddeler olarak 

ise agaroz ve düşük kaynama noktalı agaroz Gıbco Ltd., sodyum klorür, Tris, Sodyum 

hidroksit, N- Lauril sarkosinat ve ethidyum bromür Sigma Chemicals Co.Ltd., EDTA Fisons 

Ltd., fosfat  tampon tuz çözeltisi Oxoid Ltd. kullanılmıştır. 
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Bitki ekstrelerinin konsantrasyonlarının hesaplanmasında trypan mavisi ile yapılan hücre 

canlılığı testi sonucu canlı kalan hücrelerin bulunduğu en yüksek konsantrasyon alınmıştır. 

Soğukta yapılan santrifüj  sonrası elde edilen süzüntüler düşük kaynama noktalı agaroz 

jeli içeren lamlara yayılmıştır. Lamlar, önce taze ve soğukta hazırlanmış eritici çözeltisi içine 

daldırılarak 60 dakika 4°C de bekletilmiş, daha sonra jel elektroforezi  tankının içine konularak 

20 dakika 25 volt ile elektroforez  işlemine tabi tutulmuştur. Süre sonunda, lamlar çıkarılarak 

preparatlardaki elektroforez  çözeltisinin fazlası  yıkanarak nötralleştirilmiş ve etidyum bromür 

ile sabitleştirilerek floresans  mikroskobunda görüntü 600 kere büyültülerek ellişer hücre 

okunmuştur. Deneyler replikat olarak yürütülmüş ve üç kez tekrarlanmıştır. 

Deneysel sonuç olarak, pek çok araştırmacı tarafından  tercih edilen 'Comet' kuyruk 

moment değerleri seçilmiş ve bulgular, T- testi, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney non 

parametrik istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Ames deneyi ile TA 98 ve TA 100 suşlan kullanılarak 400 jig dozda. S9 katılarak ve 

katılmadan yapılan deneylerde, elde edilen bulgular negatif  kontrol ile karşılaştırıldığında 

negatif  cevaplar elde edilmiştir. 

Bu sonuçlan doğrulamak için deneyde kullanılan dozlar iki katına çıkarılmış, ancak 

yine aynı sonuçlar gözlenmiştir (Tablo-1). 

Tablo-1\  Bazı Tıbbi Bitki Ekstrelerinin Salmonella  typhimurium Ortalama Değerleri 

TA  98 Suşu TA  100 Suşu 
Bitki  Adı S 9 Katılmış S 9 Katılmamış S 9 Katılmış S 9 Katılmamış 

Arctium minus 34 27 140 120 
Ecballium  elatterium 25 20 118 117 
Momordica  charantia 25 24 130 110 
Plantago  majör 40 37 - -

Urtica  dioica  (herba) 26 30 135 120 
Urtica  sp. (tohum) 42 36 - -

Viscum  sp. 38 29 135 132 
Salvia  triloba 28 16 131 139 
Euphorbia rigida 31 25 127 126 
Pozitif  Kontrol 

2 NF (- S9 için) 789 973* 
2 AA (+ S9için) 1729 - 1905 -

Negatif  Kontrol 34 23 121 114 
* Sodyum azit kullanılmıştır ; 2 NF : 2 nitrofluoren;  2 AA : 2 aminoantrasen ; - : Araştırma 
yapılmadı. 
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"Comet" deneyinde ise kuyruk momentlerinin istatistiksel ortalama değerleri Tablo-2'de 

gösterilmiştir.Tüm ekstrelerden elde edilen sonuçlar negatif  kontrol değerlerine göre artış 

gösterdikleri ve bazı ekstrelerin diğerlerine göre daha yüksek ortalama değerleri taşıdıkları 

görülmüştür. 

Tablo-2:  Bazı Bitki Ekstrelerinin 400 |ig Dozda İnsan Lenfositleri  İle Muamele Edilmesinden 
Sonra Elde Edilen COMET Kuyruk Momentleri 

Bitki  Adı Deney 1 Deney 2 Deney 3 Ortalama  ± S .H. 
Arctium minus 9,29** 25,61** 19,14*** 18,01 ±4,74 
Ecballium  elatterium 9,11** 15,41*** 29,55*** 18,02 ±6,04 
Momordica  charantia 6,12 t 6,44T 10,32*** 7,62 ± 1,35 
Plantago  majör 13,73** 35,69*** 36,50*** 28,64 ± 7,46 
Urtica  dioica  (Herba) 22,09*** 18,30*** 21,86*** 20,75 ± 1,23 
Urtica  sp. (tohum) 2,39 t 1,94T 2,00T 2,11 ±0,14 
Viscum  sp. 8,03* 16,71*** 8,47** 11,07 ±2,82 
Salvia  triloba 27,96*** 13,06** 24,89*** 21,97 ±4,54 
Euphorbia rigida 10,38** 10,08** 13,04*** 11,16 ±0,94 
Pozitif  Kontrol' 11,18** 12,37*** 16,00*** 13,18 ± 1,45 
Negatif  Kontrol" 3,24 1,78 0,48 1,83 ±0,80 
a : 4mM Hidrojen peroksit b :Dimetil sülfoksit  S.H.: Standart Hata 
istatistiksel olarak belirgin değil; * :p<0 ,05 ; **: p< 0,01 ;***: p< 0,001. 

SONUÇ  TARTIŞMA 

Bu çalışmada Türkiye'de değişik yörelerden, farklı  kullanılışlara sahip olan ve değişik 

kısımlan yaygın veya yöresel olarak kullanılan bazı bitki ekstrelerinin genotoksisiteleri 

incelenmiştir. 

Bu çalışma sonunda incelenen bitki ekstrelerinin tümü TA 98 ve TA 100 gibi iki duyarlı 

Ames test suşlanna karşı negatif  sonuç vermişlerdir. Bu ise ekstrelerin mutagenik aktivite 

göstermediği ve bakteri hücrelerinde gen değişimine yol açmadıklarım ortaya çıkarmıştır. 

Buna karşılık "Comet" deneyinde, ekstrelerin tümü insan lenfositlerinde  negatif 

kontrole göre artmış aktivite bulgularına sahiptir. Bu ise, ekstrelerin lenfositlerin  DNA 

yapısını oluşturan ipliksi dizilişlerinde parçalanmalara neden olduklarını açıklamaktadır.Elde 

edilen bulgular değerlendirildiğinde, incelenen bitki ekstreleri örnek alınarak bitkisel ilaçların 

kullanımlan sırasında genotoksisitelerinin de dikkate alınması gereği ortaya çıkmıştır. 

Bu ise doğal yolla yapılan tedavilerde, bitkilerin insan sağlığı açısından yararlarının 

yanında bilinçsizce kullanımlan sonucu tehlikeli olabileceklerini ve bu nedenle bitkisel halk 

ilaçlarının uzman kişilerin gözetiminde yapılmasının gereğini de ortaya çıkmıştır. 
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CNIDIUM  SILAIFOUUM  ( JACQ) S IMONKAI SUBSP. ORIENTALE 

(BOİSS.) TUTIN R İZOMLARINDA B U L U N A N KUMARİNLERİN 

YBSK YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 

Yasemin SAZAK1 , Maksut COŞKUN 1 

A N INVESTİGATİON O N THE C O U M A R I N S OF CNIDIUM  SILAIFOUUM 

( JACQ. ) S IMONKAI SUBSP. ORIENTALE  (BOİSS.) TUTIN RHIZOMES BY HPLC 

Rhizomes of Cnidium  species are used for the purposes of sedative, treatment of 

anemia, disease of woman in Japan and some far-east countries. Apart from these 

activity, their antitumoral, antimutagenic and antiinflamatory effect  vvere also 

determined. 

One species of Cnidium  is recorded in Anatolia : Cnidium  silaifolium  subsp. 

orientale.  The information of the precense of Cnidium  coniifolium  and Cnidium 

coniifolium  var. alpinum  are insufficient. 

The research material was collected from three different localities (Kastamonu-

Tosya, Adana-Yarpuz, Mut-Gülnar) vvere compared by the reversed phase and normal 

phase methods of HPLC. The rhizomes of Cnidium  officinale  collected from Japonya 

are also compared vvith Turkish samples. As mobil phase CH 3 CN : H 2 0 (55:45) for 

reversed phase and n- hexan :EtOAC (80:20) for normal phase vvere used. 

internal standart method vvas used for quantitative determination and the amount 

of benzoiloxy columbianetin, o- senesioiloxy columbianetin, ostol, eduKin vvere 

determined. 

Keyvvords: Cnidium  silaifolium  subsp. orientale,  HPLC, benzoiloxy columbianetin, 

o- senesioiloxy columbianetin. 

1 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 06100, Tandoğan- ANKARA 
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GİRİŞ 

Cnidium  türlerinin rizomları Japonya ve birçok uzakdoğu ülkesinde sedatif, 

anemi tedavisinde ve kadın hastalıklarında kullanılmaktadır (1). Bu etkilerinin dışında 

antitümoral, antienflamatuar ve antimutajenik etkileri de tesbit edilmiştir (2-4). 

Cnidium  Umbelliferae familyasına ait bir cins olup Anadolu'da şimdiye kadar bir 

türü tesbit edilmiştir: Cnidium  silaifolium  subsp. orlentale.  Cnidium  coniifolium  ve 

Cnidium  coniifolium  var. alpinum'un  Türkiye'de yetiştiği konusundaki bilgiler henüz 

yeterli değildir (5). 

MATERYAL ve METOD 

Cnidium  silaifolium  subsp. orienta/e'nin  Kastamonu-Tosya, Adana-Yarpuz ve 

Mut-Gülnar 'dan toplanan rizomlarının içerdiği kumarinler YBSK yöntemiyle 

karşıiaştırılmıştıır. 

Çalışma Materyalinin Toplandığı Yerler 

Cnidium türü Toplandığı Yer Tarih 

C.  silaifolium  subsp. Kastamonu: Tosya- Sekiler 19.9.1993 

orientale köyü,Sekiler deresi 

civarı, lOOOm 

(AEF No:1 7608) 

C.  silaifolium  subsp. Adana: Yarpuz, 23.8.1994 

orientale Elmacık, 1 800m 

(AEF No:19446) 

C.  silaifolium  subsp. içel: Mut-Gülnar, Gülnar'a 3.7.1994 

orientale 15 km kala, lOOOm 

(AEF No: 19445) 

C.  offlcinale Higoshı-Nippon Gauken 16.9.1994 

Univ. Medicinal Plants 

Garden, Ishikarı Tobetsu, 

Sapporo, Japonya 
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Kumarinlerin teşhisi için hem normal faz hem de ters faz YBSK metodları kullanılmıştı 

YBSK Çalışma Şartları 

ALET: VVaters M-45 pompa, U6 K enjektör, VVaters M- 745 B integratör, Perkin Elmer 

LC 75 dedektör. 

KOLON : 

Ters faz için : Novapak C 1 8 ( 3,9 X 150 mm, VVaters) 

Normal faz için : p- Porasil ( 4,9 X 250 mm, VVaters) 

SOLVAN SİSTEMİ : 

Ters faz için : CH 3 CN : H 3 0 (55: 45) 

Normal faz için : n- hexan: EtOAC (80: 20) 

SOLVAN AKIŞ HIZI : 

Ters faz için : 1,3 ml/dk 

Normal faz için : 1,5 ml/dk 

KAĞIT HIZI : 0,5 cm/dk 

DEDEKTÖR : UV, 320 nm 

ATT:16 

STANDARTLAR : Kolumbianadin, edultin, ostol, imperatorin, o- asetil kolumbianetin 

Bunlara ilaveten; bitkinin dietil eterli ekstresinden izole edilen benzoiloksi 

kolumbianetin ve o- senesioiloksi kolumbianetin de belirtilen solvan sistemleri ve 

standartlar ile karşılaştırılmıştır. 

Ekstrenin Hazırlanması : 

Kastamonu-Tosya, Adana-Yarpuz, Mut-Gülnar ve Japonya'dan toplanan 

Cnidium  türlerine ait rizomlardan 5'er g tartılıp toz edildi. Dietil eter (Merck) ile geri 

çeviren soğutucu altında 1 saat ekstre edildi. Daha sonra süzüldü ve balon jojeye 

aktarılıp 100 ml'ye dietil eter ile tamamlandı. Ekstreler 0,45p filtreden geçirildikten 

sonra 5 pl miktarlarda kolona enjekte edildi. 
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Miktar Tayini: 

Ters faz YBSK metodu ile bileşiklerin ayrılamaması nedeniyle normal faz YBSK 

metodu kullanıldı. Miktar tayini, Kastamonu-Tosya'dan toplanan örneğin dietil eterli 

ekstresi üzerinde internal standart metodu ile yapıldı, internal standart olarak etil 

salisilatın asetonitril içindeki % 2,8 g/ml'lik çözeltisinden yararlanıldı. Burada 

bileşiklerin okunan pik alanlarının, internal standartın pik alanına oranından izole 

edilen benzoiloksi kolumbianetin ve o- senesioiloksi kolumbianetin ile birlikte eduİtin 

ve ostol'ünde miktarları tesbit edildi. 

SONUÇ VE TARTIŞMA : 

Kumarinlerin teşhisi bütün örneklerde ters faz ve normal faz YBSK metodları 

kullanılarak yapıldı ( krom. 1 -5-9-13 ). Verilen yönteme göre hazırlanan ekstreler, 

filtrelerden geçirildikten sonra 5 pl miktarlarda kolona enjekte edildi. Elde edilen 

kromatogramlardaki pikleri teşhis etmek amacıyla önce ekstrede bulunabileceği 

düşünülen standart maddeler ayrı ayrı kolona enjekte edildi. Retansiyon zamanları aynı 

olan piklerin teşhisinden emin olmak amacıyla, ekstrelere standart maddeler (5pl 

ekstre+ 5 pl standart) ilave edildi. Elde edilen kromatogramlarda, piklerin yeri ve pik 

boyunun değişip değişmediği kontrol edilerek, ekstredeki pikin ait olduğu madde tesbit 

edildi. 

Ters faz YBSK yöntemi ile standartlardan kolumbianadin ve edultin ile izole 

edilen bileşiklerden benzoiloksi kolumbianetin ve o-senesioiloksi kolumbianetin'in 

aynı retansiyon zamanlarına sahip olmaları nedeniyle ayrılamadıkları görüldü 

( krom. 2-6-10 ). Bu bileşiklerin ayırımı normal faz YBSK metodu ile yapıldı. Yalnız 

o- senesioiloksi kolumbianetin ve kolumbianadin bu sistemle de ayrılamadı. Daha 

sonra yapılan 1 H-NMR ve 1 3C-NMR spektral verilerine göre bu iki bileşiğin aynı yapıda 

olmadığı anlaşıldı. Dolayısıyla bitkinin kolumbianadin içermediğine karar verildi. 

Normal faz YBSK metoduyla yapılan miktar tayini çalışması sonucunda; 

Kastamonu-Tosya 'dan toplanan Cnidium  silaifolium  subsp. orientale  rizomunun dietil 

eterli ekstresinde ; Benzoiloksi kolumbianetin % 0.468, o- senesioiloksi kolumbianetin 

% 0.226 olarak tesbit edildi. Ayrıca ekstrede bulunduğu tesbit edilen edultin ve 
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ostol 'ün de miktar tayinleri yapıldı. Bu bileşiklerin miktarlan sırasıyla; % 0 . 1 0 4 ve 

% 0 . 0 1 2 olarak hesaplandı. 

Sonuç olarak : Japonya'dan toplanan Cnidium  officinale  örneği, Anadolu'dan 

toplanan Cnidium  silaifolium  subsp. orientale  örnekleriyle karşılaştırıldığında, kumarin 

içeriği açısından oldukça farklılık gösterdiği görüldü. Kastamonu-Tosya örneğinden 

izole edilen ve ana bileşik olan benzoiloksi kolumbianetin ve o- senesioiloksi 

kolumbianetin bu örnekte tesbit edilememiştir. Ayrıca ters faz YBSK çalışmalarında 

Rt= 4.30 da ki pik standartlardan ostol'le aynı retansiyon süresinde pik vermektedir 

( krom. 14). Ancak normal faz YBSK çalışmaları ile bu örneğin içerisinde ostol'ün 

bulunmadığı kesin olarak gösterilmiştir ( krom. 15). 

YBSK yöntemiyle Kastamonu-Tosya, Adana-Yarpuz ve Mut-Gülnar örneklerinin 

kumarin içerikleri karşılaştırıldığında, en zengin örneğin Adana-Yarpuz örneği olduğu 

görüldü. Mut-Gülnar örneği diğerlerine oranla daha az kumarin içermektedir. Bunun 

nedeninin bitkinin toplama zamanı ve yetiştiği ortama bağlı olduğu düşünülebilir. 

Özellikle meyvalı peryotta toplanan örneklerde (Kastamonu-Tosya, Adana-Yarpuz) 

miktarın yüksek çıkması, bu dönemde bitkinin kumarinler açısından daha zengin 

olduğu sonucunu desteklemektedir. Ancak daha detaylı bir çalışma ile bu değişimin 

bitkide vegetatif gelişmeye bağlı olduğu açıklanabilir. 
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krom.1. Kastamonu-Tosya örneğinin 
ters faz YBSK kromatogramı 
I : benzoiloksi kolumbianetin, 
o- senesioiloksi kolumbianetin ve 
edultin 

krom.2. Kastamonu-Tosya örneğinin 
I : benzoiloksi kolumbianetin, 
o- senesioiloksi kolumbianetin ve 
edultin ile birlikte ters faz YBSK 
kromatogramı 

I 

III ** 

krom,3. Kastamonu-Tosya örneğinin 
normal faz YBSK kromatogramı. 
11 o- senesioiloksi kolumbianetin; 
II s ostol; III: benzoiloksi kolumbianetin; 
IV ı edultin 

krom.4. Kastamonu-Tosya örneğinin 
I ı benzoiloksi kolumbianetin 
ile birlikte normal faz YBSK 
kromatogramı. 
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III 

krom.5. Adana-Yarpuz örneğinin 
ters faz  YBSK kromatogramı. 
I i o- asetil kolumbianetin; II : ostol 
III : benzoiloksi kolumbianetin, 
o- senesioiloksi kolumbianetin ve 
edultin. 

jJ \ 

krom.6 . Adana-Yarpuz örneğinin 
I : benzoiloksi kolumbianetin, 
o- senesioiloksi kolumbianetin ve 
edultin ile birlikte ters faz  YBSK 
kromatogramı. 

I 

_L 

krom. 7. Adana-Yarpuz örneğinin 
normal faz  YBSK kromatogramı. 
I : o- senesioiloksi kolumbianetin; 

II ı ostol; III : benzoiloksi kolumbianetin 
IV : o- asetil kolumbianetin; V: edultin. 

krom.8. Adana-Yarpuz örneğinin 
I i o- senesioiloksi kolumbianetin 
ile birlikte normal faz  YBSK 
kromatogramı. 
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krofn.9, Mut-Gülnar örneğinin 
tere faz Y8SK kromatogramı. 
I : benzoiloksi kolumbianetin, 
o- senesioiloksi kolumbianetin ve 
edultin. 

o 

krom.10. Mut-Cülnar örneğinin 
I : benzoiloksi kolumbianetin, 
o- senesioiloksi kolumbianetin 
ve edultin ile birlikte ters faz 
YBSK kromatogramı. 
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k/om . 11 . Mut-Cülnar örneğinin 
normal faz YBSK kromatogramı. 
I : o- senesioiloksi kolumbianetin; 
II : ostol; 111 : benzoiloksi kolumbianetin? 
IV ı o- asetil kolumbianetin; V i edultin. 

krom.12. Mut-Gülnar örneğinin 
I : edultin ile birlikte normal faz 
Y8SK kromatogramı. 
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krom.13. Japonya örneğinin ters faz krom.14. Japonya örneğinin 
YBSK kromatogramı. I s ostol ile birlikte ters faz 

YBSK kromatogramı. 

krom.15. U  J a p o n y a örneğinin normal faz YBSK kromatogramı; 
II : Japonya örneğinin ostol ile birlikte normal faz YBSK kromatogramı. 
O ı ostol 
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TÜRKİYE'DE YETİŞEN ECHİNOPHORA  TÜRLERİNİN 
UÇUCU YAĞLARI 

K. Hüsnü Can BAŞER*, Mine KÜRKÇÜOĞLU*, Hulusi MALYER**, 
Adem BIÇAKÇI»* 

THE ESSENTİAL OİLS OF ECHİNOPHORA  SPECİES 
GROVVING IN TURKEY 

Water-distilled essential oils from  aerial parts of  six Echinophora species recorded in 
the Flora of  Turkey vvere analysed by GC/MS. The species subjected to this study vvere the 
follovving:  E. tenuifolia  subsp. sibthorpiana, E. tournefortii,  E. chrysantha (endemic), E. 
tricophylla  (endemic), E. carvifolia  (endemic) and E. orientalis.  The detection of  dimeric 
derivatives in the oils of  E. tricophylla  and E. orientalis  was interesting. 

KEY WORDS: Umbelliferae,  Echinophora, Essential oil. 

G İ R İ Ş : Umbelliferae  familyasına  dahil Echinophora cinsinin Türkiye Florasında 3'U 
endemik olmak üzere 6 türü kayıtlıdır. Bunlar, 

E. tenuifolia  L. subsp. sibthorpiana (Guss.) Tutin 
E. tournefortii  Jaub. et Spach. 
E. chrysantha Freyn et Sint. 
E. tricophylla  J.E. Smith 
E. carvifolia  Boiss. et Bal. 
E. orientalis  Hedge et Lamond'dir (1). 

Halk arasında "Çörtük, Çördük, Tarhana otu, Turşu otu" adları ile bilinen E. 
tenuifolia  subsp. sibthorpiana ve "Dikenli Çörtük" adı ile bilinen E. tournefortii'nin  yara 
tedavi edici etkiye sahip olduğu, dahilen % 5'lik infüzyon  halinde mide ülserine karşı 
kullanıldığı bilinmektedir (2). 

Echinophora tenuifolia  subsp. sibthorpiana'nın  taze ve kurutulmuş yaprakları ve 
çiçekli dallan et yemeklerine, turşu ve çorbalara tat verici olarak katılmaktadır (3,4). Bitki ve 
uçucu yağının antibakteriyel ve antifungal  etkilerinin olmadığı anlaşılmıştır (3). Echinophora 
orienlalis'm  Van bölgesinde Çöven adı ile bilindiği ve helvaya koku ve gevreklik vermek 
için kullanıldığı bildirilmiştir (4). Çöven aslında Gypsophila türlerinin köklerine verilen bir 
isim olmakla birlikte Echinophora bitkisinin de aynı adla helva yapımında kullanılması 
ilginçtir. 

MATERYAL VE METOD 
Bitkisel Materyal: Bu çalışmada kullanılan bitkiler, toplandıklan yer ve tarihleri 

ile ESSE numaralan sonuçlar kısmında verilmiştir. 

* Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi (TBAM), 26470, Eskişehir. 

** Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 16059, Bursa. 
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Uçucu Yağ Eldesi: Çalışma materyalini oluşturan Echinophora türlerinin toprak 
üstü kısımları Clevenger apareyinde 3 saat süreyle su distilasyonuna tabi tutularak uçucu 
yağlan elde edilmiştir. 

Gaz Kromatografîsi/Kiitle  Spektrometrisi Analiz Koşulları: Elde edilen 
uçucu yağlann GC/MS analizleri Hewlett-Packard GCD sistemi ile yapılmıştır. Innowax 
FSC kolon (60m x 0.25 mm ID) ve taşıyıcı gaz olarak helyum kullanılmıştır. Kütle 
spektrumlan 70 eV'ta alınmıştır. Kütle aralığı m/z  10-425'dir. Sıcaklık programı 60°C de 10 
dakika, 60°C den 220°C ye dakikada 10°C artışla, 220°C de 10 dakikadır. Değerlendirmeler 
Wiley GC/MS, TBAM Uçucu Yağ Bileşikleri Kütüphanesi ve diğer kaynaklar kullanılarak 
yapılmıştır (5-13). 

SONUÇLAR: 

Echinophora tenuifolia  L. ssp. sibthorpiana (Guss.) Tutin 

Syn: E. sibthorpiana Guss. 

Türkçe Adı : Çörtük, Çördük, Tarhana otu, Turşu otu 
Toplandığı Yer: Van, Zeve Şehitliği (ESSE: 10968) 
Toplanma Tarihi: 05.08.1994 
Uçucu Yağ Verimi: % 1.01 
Teşhis Edilen Bileşik Sayısı: 31 
Teşhis Edilen Bileşik Yüzdesi: %99 
Ana Bileşikler % 
Metil öjenol 58.65 

a-fellandren  15.53 
p-simen 11.01 
/?-menta-l(7),5-dien-2-ol 4.14 

P-fellandren  2.62 
karvakrol 2.19 

Echinophora tournefortii  Jaub. et Spach. 

Syn: E.analolica  Boiss. et Heldr. 
Türkçe Adı: Dikenli Çörtük 
Toplandığı Yer: Antalya, Korkuteli, Yelten Kasabası Çevresi (ESSE: 10966) 
Toplanma Tarihi: 15.08.1994 
Uçucu Yağ Verimi: % 0.18 
Teşhis Edilen Bileşik Sayısı: 96 
Teşhis Edilen Bileşik Yüzdesi: % 93 
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Ana Bileş ikler % 
karyofıllen  oksit 12.77 

a-pinen 9.61 

hekzadekanoik asit 6.53 
frara-verbeııol 6 .17 

(3-pinen 5.31 

rram-pinokarveol 3 .18 
fıtol 2.31 
rrara-krizantenil asetat 2 .29 
karvakrol 2.27 
mirtenol 2.21 
p-simen 2.00 
metil öjenol 1.75 

terpinen-4-ol + Ş-caryophyllene 1.74 

kamfolenal 1.67 
frans-karveol 1.64 

a-kadinol 1.64 
mirtenal 1.48 
T-muurolol 1.28 
bornil asetat 1.22 
p-simen-8-ol 1.10 

a-terpineol 1.08 

CK-verbenol 1.01 

Echinophora chrysantha  Freyn et Sint. (Endemik) 

Toplandığı yer: Erzincan, Kelkit Yolu (ESSE 10693) 
Toplanma Tarihi: 02.08.1994 
Uçucu Yağ Verimi: % 0.65 
Teşhis Edilen Bileşik Sayısı: 52 
Teşhis Edilen Bileşik Yüzdesi: % 98 

Ana Bileş ikler % 
a-fellandren 47.65 

p-simen 9 .82 

P-fellandren 8 .19 

6-3-karen 7.21 

terpinolen 5.47 



P-pinen 2.88 
limonen 2.58 
p-menta-1 (7),5-dien-2-ol 2.34 

a-pinen 2.16 
miristisin 1.55 

Echinophora trichophylla  J.E.Smith (Eııdemik) 

Syn: E.radians  Boiss. 
Toplandığı yer: Bilecik, Söğüt (ESSE 10645) 
Toplanma Tarihi: 28.07.1994 
Uçucu Yağ Verimi: % 1.38 
Teşhis Edilen Bileşik Sayısı: 27 
Teşhis Edilen Bileşik Yüzdesi: % 90 
Ana Bileşikler % 
sabinen 27.28 
terpinen^-ol 16.40 
2,6-dimetil-13(£) ,5(£) ,7-
oktatetraen (=(E)-kosmen) 13.65 
/j-simen 5.60 
mirsen 4.68 
2,6-dimetil-l 3(£),5(Z),7-
oktatetraen (=(Z)-kosmen) 3.26 
limonen 2.45 

P-fellandren  2.27 

y-terpinen 2.22 

(£)-p-osimen 1.83 

a-fellandren  1.50 
rranv-sabinen hidrat 1.29 
cı's-sabinen hidrat 1.23 
trans-p-ment-2-en-1 -ol 1.00 

Echinophora carvifolia  Boiss. et Bal. (Endemik) 

Toplandığı Yer. Adana, Saimbeyli (ESSE 12051) 
Toplanma Tarihi: 07.06.1995 
Uçucu Yağ Verimi: Eser 
Teşhis Edilen Bileşik Sayısı: 59 
Teşhis Edilen Bileşik Yüzdesi: % 80 



Ana Bileşikler % 
germakren D 31.13 

P-karyofillen 5.29 
karyofıllen  oksit 4.30 
hekzadekanoik asit 3.43 
(£)-nerolidol 2.37 
spatulenol 2.28 
bisiklogermakren 1.69 

5-kadinen 1.30 

14-hidroksi-a-muurolen 1.30 
fıtol 1.10 

Echinophora orientalis  Hedge et Lamond 

Syn: E.trichophylla  J.E. Smith 
Toplandığı Yer: Van, Toprakkale (ESSE 10967) 
Toplanma Tarihi: 10.08.1994 
Uçucu Yağ Verimi: % 0.48 
Teşhis Edilen Bileşik Sayısı: 57 
Teşhis Edilen Bileşik Yüzdesi: % 88 

Ana Bileşikler % 
mirsen 34.22 
p-simen 18.91 
miristisin 3.74 

a-pinen 3.37 
limonen 2.89 

P-fellandren  2.47 
2,6-dimetil-l,3(E),5(£),7-
oktatetraen (=(£)-kosmen) 2.07 
p-menta-1 (7),5-dien-2-ol 1.86 
metil öjenol 1.59 
kripton 1.44 
p-simen-8-ol 1.34 
karvakrol 1.29 



TARTIŞMA: 
Bu çalışmada Türkiye'de yetişen altı Echinophora türünün topraküstü kısımlarından 

su distilasyonuyla elde edilen uçucu yağlar gaz kromatografisi/kütle  spektrometrisi 
yöntemiyle incelenmiştir. E.tenuifolia  subsp. sibthorpiana hariç diğer beş tür üzerinden 
yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Türkiyedeki türler haricinde sadece 
E.spinosa ile yapılmış tek bir uçucu yağ çalışması bulunmaktadır (18). 

En yüksek uçucu yağ verimine % 1.38 ile endemik E.trichophylla'da  rastlanırken, 
Çörtük adıyla kullanılan E.tenuifolia  s u b s p ..vibthorpiana'da  uçucu yağ verimi %1'in üstünde 
bulunmuştur. Yine endemik bir tür olan E.carvifolia'da  eser miktarda uçucu yağ bulunduğu 
belirlenmiştir. 

İncelenen bütün türlerin uçucu yağlarında farklı  bileşiklerin ana madde olarak 
bulunması kemotaksonomik açıdan önemli addedilebilir. 

Türkiye'de en yaygın kullanıma sahip E.tenuifolia  subsp. sibthorpiana uçucu 
yağından ana bileşik olarak metil öjenol (%58.7), a-fellandren  (%15.5) ve p-simen 
(%l l ) ' in varlığı belirlenmiştir. Metil öjenol (%49.7)'un ana madde olduğu daha önce 
Tanker ve grubu tarafından  yayınlanmıştır. 

Yine grubumuzca toplama yeri farklı  bir materyalle yapılan başka bir çalışmada % 1.7 
verimle elde edilen uçucu yağda a-fellandren  (%51.5), metil öjenol (%17.5) ve />-simen 
(%14.7) ana maddeler olarak rapor edilmiştir (15). 

Yine Türkiye materyali ile yapılan başka bir çalışmada a-fellandren  (%51) ve metil 
öjenol (%24.7)'ün ana bileşikler olduğu bildirilmiştir (16). 

Literatürde rastlanan ilginç bir sonuç gaz kromatografisinin  bilinmediği 1939 yılında 
yapılmış bir çalışmada %80 oranında a-fellandren  ve %14 oranında metil öjenol 
bulunmasıdır (17). 

a-fellandren'in  ana bileşik olduğu diğer bir tür E.chrysantha'dır.  Ancak bu türün 
uçucu yağında metil öjenol ihmal edilebilir miktarda (%0.1 oranında) mevcuttur. 

E.trichophylla  yağında sabinen (%27.3), E.orientalis  yağında ise mirsen (%34.2) ana 
bileşiklerdir. 

E.tournefortii'de  karyofıllen  oksit (%12.8) ve a-pinen (%9.6); endemik bir tür olan 
E.carvifolia'da  ise germakren D (%31.1)'in ana bileşikler olduğu belirlenmiştir. E.carvifolia 
yağının ana bileşikleri seskiterpenler olup hiç monoterpene rastlanmamıştır. 

Türkiyede bulunmayan E.spinosa'nın toprak üstü kısımlarından elde edilen yağda a-
fellandren  (%36.8), p-simen (%27.3) ve a-pinen (%15)'in varlığı rapor edilmiştir. Bu 
yağda ayrıca 2,6-dimetil-l 3(£),5{ZD,7-oktatetraen (=kosmen)'in %5 oranında bulunduğu 
bildirilmiştir (18). Daha önce Cosmos bipinnatus Cav. ve diğer bazı Compositae bitkilerinde 
varolduğu bilinen bu bileşiğin Umbelliferae  familyasındaki  varlığı ilk kez o yayında 
duyurulmuştur. Çalıştığımız türlerden E.trichophylla  uçucu yağında bu bileşik % 13.7; 
E.orientalis  yağında ise %2.1 oranında bulunmaktadır. 

E.trichophylla  yağında ayrıca bu maddenin (£,Z)-izomerine de rastlanmıştır. Bu 
izomerin Umbelliferae  familyasındaki  varlığı ilk kez burada duyurulmaktadır. 

İlginç olan diğer bir sonuç, iki Echinophora türünün uçucu yağlarında dimerik 13,6-
p-mentatrien türevlerinin varlığı olmuştur. Aynı tutunma zamanı aralığında E. trichophylla 
yağında toplam %7.7'ye karşılık gelen 9 pik; E. orientalis  yağında ise toplam % 6.4'e 
karşılık gelen 12 pik dimerlerin varlığına işaret etmiştir. E.orientalis  yağında ayrıca daha 
önce elüe olan % 0.7'lik toplama sahip 3 pik daha bulunmaktadır. 

119 



1,3,6-p-mentatrien dimerlerinin varlığı ilk kez maydanoz (Petroselinum  sativum) 
tohum ve herba yağında saptanmıştır (19). p-mentatrien dimerlerinin bu çalışmada karşımıza 
çıkan yapısı sadece kütle spektrumlannın incelenmesiyle ortaya çıkarılmıştır. Spektrumlar 
1,3,6-/>-mentatrien spektrumu ile çakışmakta, ancak dimerlerde moleküler iyon piki 268'de 
görülmekte, yani monomerin molekül ağırlığının iki katı olmaktadır. Monoterpen dimerlerine 
tabiatta rastlanır. Dimirsenlere Sakız uçucu yağında (Pistacia lentiscus  var. chia) (20). a-
fellandren  dimer'ine ise Canarium luzonicum oleorezininden elde edilen Manila elemi 
yağında rastlanmıştır (21). 
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TÜRK SAKIZI UÇUCU YAĞININ BİLEŞİKLERİ 

Gülendam Tümen* K.Hüsnü Can Başer** Neşe Kırımer** 

The Constituents of  the Gum Mastic Essential Oil of  Turkish Origine 

The essential oils, obtained by hydrodistillation from  mastic gums of  Çeşme-Alaçatı and 
chios İsland origine, were analysis by GC/MS. 

Qualitavite and quantitive difTerences,  obseved in both oils, were compared. 

GİRİŞ 

Sakız (Mastix) eski Mısırlılar devrinden beri hem tedavi hem de sanayi alanında 
kullanılan bitkisel bir üründür. Bu drog ile ilgili ilk bilgiler Theophrastus (M Ö 400) tarafından 
verilmiştir(l). Sakız, Sakız Adasında Dioscorides zamanından beri elde edilmektedir (2). 
Gildemeister ve HofTmann,  1900 yıllarda yılda 600 ton elde ettiği ve her ağacın yılda 4-5 kg 
sakız verdiğini belirtirken(3), son zamanlarda, Lawrence bir ağacın yılda sdece 0,1-0,2 kg sakız 
verdiğini ve sakızın uçucu yağ veriminin %l-3 arasında değiştiğini bildirmiştir (2) 

Dünya pazarlarında "Gum Mastic" adı ile yer alan sakızın bazı ilginç kullanım yerleri 
bulunmaktadır Bunlar Tablo-1 'de verilmiştir 

Son yıllara kadar sakız yağının kimyası hakkında çok az şey biliniyordu. 1975 yılında 
yağın dokuz bileşiği tanınırken (4), 1984' de teşhis edilen bileşik miktarı 13' e çıkmış (5), 1991 
yılında Sakız Adasında temin edilen numunenin buhar Distilasyonu yolu ile elde edilerek 
GC/MS analizi yapılmış 17 tane Majör ve 37 tanede eser bileşik teşhis edilmiştir (6). 

Çalışmamızın amacı, Sakız Adasından elde edilen birinci kalite sakızın uçucu yağı ile 
Çeşme-Alaçatı' da her yıl amatörce az miktarda elde edilen sakızın bileşiklerinin 
karşılaştırılmasıdır. Dünyada yıllık üretilen sakızın üçte ikisi Ortadoğu ve Arap ülkelerinde 
tüketilmektedir.Ülkemiz sakız için 1995 yılında ortalama 46 000 dolar ödeme yapmıştır Tablo-
II, 1990-1995 tarihleri arasında sakız alımı miktarı ve dolar bazında ödenen dövizi 
göstermektedir. 

Pistacia lentiscus L.'  nin Botanik  özellilkeri 
Maki bitki örtüsünde yer alan Pistacia lentiscus  L. Aııacardiaceae  familyasının  herdem 

yeşil, çalı formunda  bir bitki olup, Suriye' den İspanya' ya kadar uzanan geniş bir alanda yayılış 
gösterir (7). 

* Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğtim Fakültesi, Biyoloji Bölümü 10100 BALIKESİR 
** Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi (TBAM) 26470 

ESKİŞEHİR 
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1-Plastik Sanatlarda, ressamlar tarafından  "MEGILP" adıyla sanat eserlerinin koruyucu 
kaplama cilası olarak kullanılır. 

2-Cam, porselen , kemik, boynuz, ahşap ve metal sanat eserlerinin cilalanmasında kullanılır. 
3-Gıda ve içkide "Masticator" adıyla kullanılır. 
4-Antioksidan olarak, 
5-Dişçilikte dolgu materyalinin hazırlanmasında ve diş cilalayıcı materyallerde, 
6-Sindirim kolaylaştırıcı, nefes  açıcı, 

7-Kozmetikte güzellik müstahzarlarında ve parfümeride  fıksatör  olarak kullanılır. 

8-Sakızdan distilasyon yoluyla "mastic oil" =Sakız yağı elde edilmektedir. 

Tablo-I- Sakızın Kullanım Yerleri 

Pistacia lenliscus var. chia , P. lentiscus  ' un kültüre alınmış bir varyetisidir. Ağaç veya 
ağaççık formunda  Jioik  bir bitkidir, 3-5 m boylanabilir. Bipinnat olan yapraklarda yaprakçık 
sayısı 4-10 kadardır. Yaprakçıkların kenarları tam, tüysüz, deri gibi sert ve üst yüzü parlak, 
yeşil, alt yüzü mattır. Çiçekler kısa sürgünlerin üzerinde salkım şeklindedir Meyva yuvarlakça 
ve sivri uçludur Başlangıçta kırmızı sonraları siyah renk alır (8). 

Sakız üretimi erkek ağaçlarda yapılır. Dişi ağaçlarda sakız üretimi yapılamaz. Her ne 
kadar botanik yönden bir varyete olarak ayırt edilmekle birlikte kültürü yapılan bazı formlara 
rastlandığı bildirilmektedir (7). 

Yetişme Ortamının Özellikleri 
Pistacia lentiscus'un çok geniş bir yayılış alanı bulunmasına rağmen kendine has 

karakteristiklerdeki  sakız ancak "SAKIZ BÖLGESİ" adı verilen yörede yetişebilmektedir. Bu 
bölge Sakız Adasının güııey-doğu kısmı ile tam karşı sahili olan Çeşme-Alaçatı bölgesidir 
Bugüne kadar bu bölgelerin dışında çeşitli bölgelerde sakız bitkisi yetiştirilmek istenmiş bu 
amaçla pekçok çalışma başlatılmış ancak bitki yetiştirilse bile gerçek karakterdeki sakız verimi 
sağlanamamıştır (7). 

Yapılan çalışmalarda bazı edafık  faktörlerin  etkili olduğu ve gerçek sakız veriminin bu 
faktörlerce  belirlendiği zannedilmektedir (7,9). Bu özellikler şöyle sıralanabilir; 
a-) Sakız Bölgesi tipik bir jeolojik yapı göstermektedir. Yumuşak kireç taşı veya kireçten 
zengin toprak anakayadaki yumuşaklık önemli bir unsurdur. Ancak benzer anakaya olsa bile 
sert jeolojik yapı uygun düşmemektedir. 

b-) Bölge tipik Akdeniz iklimine sahiptir.Don olayı hemen hemen hiç görülmez. 
c-) Yaz-kış her zaman yeterli nemi taşıyan hava vardır. 

d-) Bölgede yıllık ortalama yağış 750 mm civarındadır. 
e-) Bölge poyraza kapalı, ancak tuzlu ve nemli deniz rüzgarlarına açıktır. 
f-)  Bölgenin rakımı deniz seviyesi ile 500m arasındadır. 
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Türkiye'de Sakız Ağaçlarının Durumu 
Uzun yıllar önce Türkiye'de İzmir ili, Çeşme ilçesi yöresinde sakız üretimi yapılmakta 
olduğunu,yer yer kalabilmiş bazı yaşlı sakızlıklann bulunmasından anlıyoruz. Yörede yaşamış 
Rumların "Kurtuluş Savaşı" sonrası Yunanistan' a göç etmesi ile terk edilen ve günümüzde 
sayısı toplam 80-100 ağaç olan yaşlı sakızlık kalıntuılan bulunmaktadır. Şu anda yaşlı ağaçların 
en büyük düşmanı inşaatlardır. 

YIL KG $ 
1990 4.770 14.90992 
1991 3.525 8.13238 
1992 1.050 2.64499 
1993 8.600 3.96409 
1994 1.000 3.53681 
1995 23.645 46.80210 

Tablo-II- Türkiye'nin son 5 yılda sakız ithalatı. (D.İ.E. Verileri) 

1959 yılında bir teknik ziraat heyeti Sakız Adası'na gönderilmiş, buradan materyal 
getirip, Sakız Ağacının yetişmesi için ekmişler ama bir sonuç alınamamıştır. 

1984 yılında konu, Ormancılık Araştırırıma Enstitüsü Müdürlüğünce etüt edilmiş 1985 
yılında başlayan bir proje haline getirilmiştir. Proje "Pistacia  lentiscus  var chia Sakızı (Mastic) 
Üretimini Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Üzerinde Araştırmalar" ismini taşımaktadır. 1986 
yılında Acar, sakızın fızikokimyasal  özelliklerini çalışmak üzere Londra' da "Tropical 
Development and Research Institute" gönderilmiş. Çeşme, Çiftlik  Köyden elde edilen sakızın 
fızikokimyasal  özellikleri ve İTK sonuçlan 1988' de Teknik Raporlar Bülteni'nde yayınlanmıştır 
(7). Bunların dışında Yerel Belediye 4 yıl önce sakızlıklann haritasını çıkarmaya başlamış ama 
işlem sonuçlanmamış, Ege Üniversitesi koruma altına almaya çalışmış bu işlemde yarım 
kalmıştır. Şu anda Alaçatı' da 50-60 tanesi birarada bulunan sakız ağaçlan koruma altına 
alınmış, bakımsız durumda olan ağaçların altında pinik yapılmaktadır. 

Alaçatı' da halen kendi bahçesinde bulunan ağaçlardan sakız elde eden kişi; bu yöntemi 
Sakız Adasında öğrendiğini söylemektedir.Aynı zamanda çiçekçilik yapan kişi, sakız 
ağaçlarının ancak daldırma metodu ile çelik, aşılama veya tohumla üretmede başanlı 
olunmadığını bildirmektedir. 

Daldırma Metodu, ağacın alt dallan veya filizleri  ağaçtan ayrılmadan bir tekneye 
ekiliyor, 1 veya 1.5 sene içinde kök veriyor. Tamamen köklendikten sonra ağaçtan ayrılıp 
bağımsız ekilebiliyor. Bir ağaca bu işlemden 2 veya 3 tane yapılabiliyor. 

Sakız Üretim Faaliyeti 
Yaralanan yani şişlenen ağaçlardan sakız akışı Haziran-Ekim aylarını kapsayan peryotta 

yapılır. Sakız Adasında öngörülen peryot 15 Temmuz-15 Ekim olarak yasal düzenleme ile 
sınırlandırılmıştır. Şişleme gövde ve dal eksenine diagonal istikamette yapılır. Şişleme adedi 
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ağaç yaşı, çapı ve tepe çatısı büyüklüğüne göre değişir. Olgun bir ağaçta ilk şişleme 15 
Temmuzda başlar 5-6 hafta,  20 civarında yara ile haftada  iki kez aynı miktarda yaralama ile 
devam eder. 5-6 haftalık  bu birinci şişleme işlemi sonunda ağaçta 200-300 şiş yarası açılmış 
olur. 

Birinci şişleme işlemi sonunda yaklaşık 10-15 günlük bir "ara" verilir. Bu "ara" 
süresince beyaz toprağa en son damlayan sakız damlacıklarının da yeterince sertleşerek elle 
dokunulabilir hale gelmesi sağlanmış olur. Aradan sonraki işlem"birinci toplama" dır. Yere 
düşen yapışamayacak kadar sertleşmiş olanlar toplanır. Gövde ve dallardaki damlalara 
genellikle dokunulamaz. Tekrar haftada  iki kez olmak üzere 5-6 hafta  süre ile yine aynı 
miktarda "İkinci Şişleme"işlemi yapılır. İkinci Şişlemeyi takiben yine 10-15 günlük "ikinci ara" 
verilir. İkinci aradan sonrada "ikinci toplama" işlemi yapılır. 

Birinci toplamadan farklı  olarak artık gövde ve dallarda, yapraklarda daha önceden 
kalmış bütün sakız damlacıkları toplanır İkinci toplama ile yıllık toplama işlemleri tamamlanmış 
olur. Toplanan sakızlar evlerde raflara  yayılarak Kasım ayına kadar iyice kurumaları sağlanır. 
Bu tam kurutma işlemi için damlalar şekil ve ebatları, renkleri ve alındıkları yerlere göre 
sınıflandırılarak  ayrı ayrı raflara  konur 

MATERYAL VE YÖNTEM 
Materyal Bu çalışmada kullanılan Sakız, Eylül 1994 yılında İzmir, Çeşme, Alaçatı' dan temin 
edilmiştir. 
Uçucu yağ elde edilmesi : Drog , Clevengerde 3 saat su distilasyonuna tabii tutuldu.Uçucu yağ 
alındıktan sonra aynı drog 3 saat daha Clevengerde distile edildi Her distilat hem ayrı ayrı 
çalışıldı, hem de elde edildikleri miktarlarda karıştırılıp çalışıldı. 
Gaz Kromatografisi-  Kütle Spektrometresi Koşullan : 

Sistem Hevvlett Packard G 1800 A GCD 
Kolon Innowax (60 mx 0,25 Q) Kapiler Kolon 

Taşıyıcı Gaz Helyum 
Taşıyıcı Gaz Akışı 1 nl/dak 

Enj : 250 °C 
Kolon 60 °C de 10 dak, 4 °C artışla 220 °C ye 220 °C de 10 dak, 

1 C artışla 240 °C ye 
Dedektör 250 °C 
Split Oranı 50:1 
Elektron Enerjisi 70 ev 
Mass Kütle Aralığı 20-425 m/z 
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Tablo-Jjt Türk Sakızı Uçucu Yağının Bileşenleri ve Relatif  Yüzdeleri 

Bileşikler A B C 
a-Pinen 44.04 24.67 53.03 
Kamfen 0.11 - 0.16 
p-Pinen 2.18 1.56 2.33 
Sabinen 0.24 - 0.24 
n-Butilbenzen - - U 
Mirsen 29.86 13.75 26.72 
Limonen 1.35 1.19 1.22 
2-Metil-2-butenal* U - -

P-Fellandren 0.15 tr -

P-Tujen - - 0.13 
p-Siınen 0.08 0.12 0 10 
Terpiııdcn - tr -

6-Mclil-5-l\ep(en-2-on - - 0 06 
o-McIilaııisol 1.57 1.06 0 84 
Perillcn 1.42 1.94 0.99 
a- kubeben - 0 10 -

a- Yılangen - 0.11 -

a-Kopaen - 0.21 -

a- Kamfolen  aldehit (=Kaıııfolcnal) 0.30 0.39 
P-Burboncn - 0.11 0.07 
Linalol 0.53 0.79 0.35 
Linalil asetat 0.17 0.30 0.12 
6-Metil-3,5-hcptadien-2-on - 0.27 -

2-Undekanon - u -

P-Karyofillen 8.57 24.20 7.10 
Mirtcııal 0.11 0.27 0.07 
Aronıadendren - 0.11 -

O5-Vcrbcnol 0.11 - -

frani-Pinokarvcol 0.45 0.66 0.27 
/)-Menta-1,5-dieıı-8-ol 0.25 0.51 0.12 
a-Humulen 0.95 3.20 1.09 
/ranj-Vcrbcnol 0.55 0.12 -

y-Murolen - 0.39 -

a-Terpineol 0 32 1.08 0.15 
a-Terpinilasetat - - 0.09 
Germakren D 0.45 0.74 0.25 
a-Murolcn - tr -

rra/75-p-Mcnt-2-en-1,8-diol 0.92 1.90 0.29 
Geranial - 010 -

5-Kadinen 0.08 0.69 0.11 
Mirtenol 0.17 0.42 0.11 
(£)-Anetol 0.74 1.87 0.45 
p-Simen-8-ol - - 0.09 
Kubebol - 0.13 -

Karyofillenoksit 1.14 4.51 1.08 
Perili alkol 0.19 0.39 0.10 
(£)-Nerolidol - 0.13 -

Humulen epoksit II 0.08 0.44 0.08 
c/s-Metilisoöjenol - 0.22 -

Dimirsen I-a - 0.37 -

Dinıirscn 1-b - 0.17 -
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frflrt.v-Mclilısoöjcnol 0.60 
1.24 
0.31 

2.22 
5.16 
1.53 
0.43 

tr 

0.35 
0.88 
0.22 

Dimirscn Il-a 
Dimirsen 11-b 
Karyofıllenol-11 
Benzilbenzoat 

tr :< 0.01 
A:Clevengerde 3 saat distile edildi. Verim % 2.00 
B:Uçucu yağ alındıktan sonra aynı drog tekrar 3 saat Clevengerde distile edildi. Verim %0 4 
C:A ve B elde edildikleri oranda karışım hazırlandı. 

Sakız, Pistacia lentiscus  var. chia bitkisinde gövde yaralanması sonucu oluşan patolojik 
bir üründür. Binlerce senedir hem tedavide hem de sanayide kullanmakta olan drogun uygun 
edafık  faktörler  bulunduğu zaman üretimi yapılmakta gerekli faktörler  bulunmadığı zaman 
sakız üretimi yapılamamaktadır. 

Bu edafık  faktörler  sakız adasının güneydoğu yöresi ile Çeşme ilçesinin bazı yörelerinde 
bulunduğu asırlardır bilinmekte ve bu yöreler SAKIZ BÖLGESİ olarak isimlendirilmektedir 
Sakız Adasında bütün dünyanın ihtiyacını karşılayan bir üretim yapıldığı halde Sakız Bölgesinin 
bir parçası olan İzmir ili, Çeşme ilçesi civarında ticari anlamda bir girişim bulunmamaktadır. 

Bu amaçla, yörede amatörce üretim yapan kişiden temin ettiğimiz materyalden su 
distilasyonu ile elde edilen uçucu yağın yapısı aydınlatılmış ve Sakız Adası menşeili sakız uçucu 
yağ çalışması ile bunun yanında aktardan alınan sakızdan elde edilen uçucu yağ laboratuvar 
şartlarımızda çalışılarak kararlaştırılmıştır. 

Çeşme, Alaçatı' dan temin edilen drog 3 saat distile edilerek %2 (h/a) verimde yağ elde 
edilmiştir. Uçucu yağ alındıktan sonra aynı drog tekrar 3 saat distile edilerek, % 0,4 (h/a) 
oranında daha yağ elde edilmiştir. Bu yağlar analizden sonra elde edildikleri oranlarda 
karıştırılmıştır Yağlar renksiz ve karakteristik kokuludur. Her üç uçucu yağ, ayrı ayrı GC/MS' e 
tatbik edilmiştir. Tablo-III' de teşhis edilen bileşikler ve relatif  yüzde miktarlan verilmiştir 
Tabloda da görüldüğü gibi monoterpen hidrokarbonlar ilk distilasyonda yağa yüksek oranlarda 
geçerken, buna karşılık oksijenli monoterpenler, seskiterpen hidrokarbon, diterpen ve 
diğerlerinin ikinci distilasyonda yüzde oranlan daha yüksektir. 

Sonuçlan, aktardan temin edilen sakız ve Papageorgiou ve arkadaşlannın 1991 yılında 
çalıştığı (6) sakız uçucu yağlarının kimyasal bileşimi ile karşılaştırdığımızda (Tablo-IV) 
Yunan'lılann birinci kalite dedikleri yağla yaptıkları çalışma bizim ilk üç saatlik distilasyon 
numunesi ile uygunluk göstermektedir. Aynı zamanda seskiterpenlerin de az görülmesi 
Yunan'lı araştırmacıların distilasyonu ilk üç saatte sınırlandırdığı tahminini güçlendirmektedir 
Sakız uçucu yağlarının kalitesini belirleyen bileşikler a-pinen ve mirsen miktarının 
yüksekliğidir. Türk sakızı uçucu yağında da bu iki bileşik yüksek bulunmuştur. Hem Çeşme-
Alaçatı'dan temin edilen hem de Sakız adası orijinli olduğunu tahmin ettiğimiz, aktardan temin 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
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edilen sakızın 6 saatlik distilasyonları sonucu elde edilen yağlarda Tablo-V de görüldüğü gibi 
oksijen taşıyan monoterpenlerin ve bir polimerizasyon ürünü olan diterpen dimirsenlerin arttığı 
gözlenmiştir. Ayrıca uzun süre bekletilme, uygun şartlarda saklanmamanın polimerizasyonu 
arttırdığı gözlenmiştir. 

1968 yılında Baytop'un (1), 1988 yılında Acar'ın (7) yapmış olduğu Türk ve Yunan 
sakızlarının fızikokimyasal  özelliklerinin karşılaştırılması şu anda yapmış olduğumuz sakız 
uçucu yağlarının fiziksel  özelliklerinin karşılaştırılması (Tablo-VI) , sakızların benzer özelliklere 
sahip olduğunu göstermektedir. Iş sadece mevcut sakızlıklann korunması ve daldırma yöntemi 
ile yenilerinin yetiştirilerek Türkiye'nin ihtiyacını karşılamaya kalmaktadır. 

Bileşik A C D E 

a-pinen 44.04 53.03 77.03 54.39 

b-pinen 2.18 2.33 2.46 3.64 
M irsen 29.86 26.72 12.27 15.27 

b-karyofıllen 8.57 7.10 1.47 4.19 
a-Humulen 0.95 1.09 t -

Karyofıllenoksit 1.14 1.08 t 0.48 

Dimirsen-II-a 1.24 0.88 - 1.23 

Dimirsen-II-b 0.31 1.53 - 031 

Tablo IV : Sakız numunelerinin Ana Bileşiklerinin Mukayesesi 
A:Çeşme, Alaçalı Sakızı Uçucu yağı ( Verim %2) 
C:3'er saat Ardarda yapılan distilatların kanşımı (3+3) saatte elde edilen uçucu yağlann karışımı . 
D:Papageorgiou ve Arkadaşlarının çalıştığı Sakız Uçucu Yağı ( Verim %3) 
E:Aktardan temin edilen Sakızın Uçucu ( Verim %3.3) 

Bileşik A B C E 

MTHK 78.73 41.29 83.93 76.41 

OMT 4.07 6.93 1.99 9.27 

STHK 11.20 33.56 9.65 4.74 

OST 1.22 1.13 0.08 0.83 

Diterpen 1.55 7.23 1.10 2.95 

Diğerleri 4.33 7.58 2.69 3.64 

Tablo-V - Anabileşiklerin, Farklı Distilasyon Sürelerinde Mukayesesi 

Çeşme-Alaçatı Numunesi; A:3 saat distile edildi. 
B:6 saat distile edildi. 
C: Elde edilen distilatlar birleştirildi. 
E: Aktardan temin edilen sakız 6 saat distile edildi. 
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A B 

d 0.8571 0.8333 
[a]d25 °C 

fnld^Ş  °C 
+18.67 
1.4820 

+21.60 
1.4795 

Tablo-VI- Sakız Uçucu Yağlarının Fiziksel Özellikleri 

A:Çeşme, AlaçaU Sakızı Uçucu Yağı, B:Aktardan alınan Sakızın Uçucu Yağı 

KAYNAKLAR 

1.Baytop.T., Türkiye'de Sakız (Mastix) Elde Etme İmkanları, İstanbul  Ecz.Fak.Mec.,  4, 31-35 
(1968). 

2.Boelens, M., Chemical Composition of  the Essential Oils from  the Gum and from  various 
Parts ofPisticia  lentiscus  L.(Mastic Gum Tree), Flav.andFrag.J.,6,  271-275 (1991). 

3.Gildemeiester, E., Hoffmann,  Fr., Die aetherischen Oele, 4 th Edn, Vol V,708, Akademie-
Verlag, Berlin (1959). 
4.Scrubis,B. Markakis, P , Zabik, M.J., Essential Oil of  Mastic Gum., Internat.  Flav.  Food 
Addit.  6 (6),349 (1975). 

5.Kastiotis, S. and Oikonomon, N.G., Qualitative and Quantitative GLC analysis of  the 
Essential Oil of  Pistacia lentiscus  (Mastic) from  different  district of  the chios Island, Delt. 
Epistem.Ekdotis,  10(1),17-28 (1984). 
6.Papageorgiou, P.V., Mellidis, A.S., Argyriadou, N., The Chemical Composition of  the 
Essential Oil of  Mastic Gum, J.Ess.  Oil Res., 3, 107-110 (1991). 

7.Acar, 1., (Pistacia lentiscus  L var. chia ) Sakızı üretiminin Geliştirilmesine Esas olmak üzere 
Sakızın Fizikokımyasal yönden incelenmesi, Ormancılık  Araş. Enstitüsü,  Teknik  Raporlar 
Serisi,  No:35, İzmir (1988). 

8.Davis, P.H., Flora  of  Turkey,  Vol II, 544-545, Edinburgh Univ., Press., Edinburg (1966). 
9.Davidson, D F D., Report on the Gum Mastic Industry in Chios., Bulletin  of  the Imperial 
insi., Vol XLVI (2-4), 184-191 (1949). 

129 



MICROMERIA  TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞLARI 

Neş'e KIRIMER, K.Hüsnü Can BAŞER* 

ESSENTİAL OİLS OF MİCROMERİA  SPECİES 

The genus Micromeria  is represented by 14 species and 22 taxa in Turkey. Twelve of  these 
taxa are endemic to Turkey. Water distilled essential oils from  12 taxa vvere studied by GC and 
GC/MS. The results are presented in a comparative manner. 

Key VVords: Labiatae, Micromeria,  essential oil, pulegone, GC/MS. 

GİRİŞ Zengin bir floraya  sahip olan yurdumuzda gerek aromatik gerekse halk arasında çay 

olarak kullanılan bitkilerin bir çoğu Labiatae familyasına  aittir. Labiatae familyası  ülkemizde 45 

cins, 546 tür ve 730 taksonla temsil edilmektedir. Bu familyadaki  endemizm oranı %44.2 dir 

(1). 
Labiatae familyasına  dahil Micromeria  türlerinin bir kısmı halk arasında nane gibi kullanılmakta 
diğer bir kısmı da çay olarak içilmektedir. Micromeria  cinsine ait 14 tür ve 22 takson Türkiye 
florasında  kayıtlıdır. Bu taksonlardan 12'i endemiktir. Halk arasında nane ya da kekik adlanyla 
kullanılan türler, mahalli isimleri ve kullanım amaçlan Tablo 1 'de verilmiştir. 
Bu türlerin uçucu yağlan ile ilgili ilk çalışmalar son altı yıldır merkezimizde yapılmaktadır. 
Kaynak taramalan göstermiştir ki Hindistan'dan Amerika' ya kadar pek çok ülkede Micromeria 
türlerinin çeşitli etkilerinden dolayı etnomedikal kullanımlan bilinmektedir. Bu şekilde kullanılan 
türler, kullanım amaçlan, kullanılış şekillleri Tablo 2'de verilmiştir. M.  biflora  ' nın etanol: su 
(1:1) ekstresinin farelerde  i.p. olarak Leuk-L 1210 tipi (17), M.  fruticosa'  nın metanol 
ekstresinin Hamster-chinese-V79 tipi tümörlerde (18) sitotoksik etkileri belirlenmiştir. M. 
sinaica uçucu yağı (19) ile M.  thymifolia  uçucu yağ ve etanol ekstresinin pekçok 
mikroorganizma üzerinde antimikrobiyal etkileri belirlenmiştir (20, 21). M.  congesta  uçucu 
yağı ile yapılan çalışmalarda antispazmodik etki gözlenmiş ve LD50 değeri (i.p.)  0.7 mL/kg 
olarak saptanmıştır (22). Bu türlerle yapılan flavon  ve triterpen araştırmalan Tablo 3 de 
özetlenmiştir. 

Bu çalışmada merkezimizde uçucu yağlan GC ve GC/MS sistemiyle incelenen 5'ü endemik 12 
taksona ait uçucu yağ analiz sonuçlan, diğer ülkelerde yapılmış olan uçucu yağ çalışmalan 
(Tablo 4) ile karşılaştırmalı olarak verilmektedir. 

* Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı ve Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç 
Araştırma Merkezi (TBAM) 26470 Eskişehir 
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MATERYAL VE METOD 
Bitkisel Materyaller: Micromeria  örneklerinin toplanma yer ve tarihleri Tablo 5' de 
verilmektedir. Bitki örnekleri Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu'nda 
saklanmaktadır (ESSE). 
Uçucu Yağların Eldesi: Gölgede kurutulmuş bitkisel materyaller Clevenger apareyinde 
hidrodistilasyona tabi tutulmuştur. Volumetrik nem miktarları da belirlenen materyallerin kuru 
baz üzerinden hesaplanan uçucu yağ miktarları Tablo 5' de verilmiştir. 

Gaz Kromatografisi  (GC) ve Gaz Kromatografisi/Kütle  Spektrometrisi 
(GC/MS): Elde edilen uçucu yağların analizleri GC (7) ve GC/MS sistemiyle (7,8) yapılmıştır. 
Değerlendirme işlemleri GC/MS sistemlerinin kütüphanelerinin yanısıra "TBAM Uçucu Yağ 
Bileşenleri Kütüphanesi" kullanılarak gerçekleştirilmiştir.. 

Tablo 1. Micromeria  Türlerinin Yöresel Adları ve Halk Arasında Kullanımları 

Tür Yöresel adı Bölge Kullanımı Kay. 
Micromeria Boncuk çay Karaman: Adaköy 4 
M.  corıgesla Kaya yarpuzu Gaziantep Taş düşürücü. 

Karın ağnsında 
7 

M.  cristata  ssp. carminea Keklik KÖZÜ Denizli: Karlık * 

M.  cristata  ssp. ryiorrhiza Kaya yosunu Afyon:  Dereçine köyü * 

M.  frulicosa Dağ çayı İçel: Gülnar * M.  frulicosa 
Taş nanesi Erzurum 2 

M.fı-uticosa  ssp. barbata Viks otu Antakya 5 M.fı-uticosa  ssp. barbata 
Viks çiçeği 

Antakya 
5 

M.fı-uticosa  ssp. barbata 

Eşek kekiği 

Antakya 

* 

M.fruticosa  ssp. 
serpyllifolia 

Taş nanesi Erzurum 5 

M.fruticosa  ssp. 
brachycatyx 

Viks otu Adana: Düziçi, Başkonuş yaylası Karuı ağnsında * 

M.  juliana Düğümlü çay Balıkesir: Sındırgı * M.  juliana Düğümlü çay 
Manisa: Spil dağı * 

M.  juliana 

Yosma otu 
Nane 

İzmir: Karşıyaka İştah açıcı, gaz 
söktürücü, uyancı 

* 

M.  juliana 

Topuklu çay Balıkesir * 

M.  juliana 

Boğumlu çay 
Balıkesir 

* 

M.  juliana 

Tas çayı 

Balıkesir 

* 

M.  juliana 

Tavşancit çayı Fethiye: Göcek * 

M.  juliana 

Dağ çayı Güney Anadolu 2 
M.  myrtifolia Topuk çayı Alanya: Anamur, Kaş İştah açıcı, gaz 

söktürücü, uyancı 
2 M.  myrtifolia 

Boğumlu çay Antakya, Mersin 5 

M.  myrtifolia 

Dağ çayı Gaziantep 5 

M.  myrtifolia 

Kaya yarpuzu Gaziantep 5 

M.  myrtifolia 

Sümbül çiçeği Antakya 5 

M.  myrtifolia 

Topuk çayı Antakya 5 

M.  myrtifolia 

Keklik otu Mersin: Aslanköy 6 

M.  myrtifolia 

Kayakekiği 
Altınbaş çayı 

Kahramanmaraş * 

M.  myrtifolia 

Kekik Hatay: Halilbey yaylası » 

*Şahsi gözlemlerimiz 
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Tablo 2. Micromeria  türlerinin etnomedikal kullanımı 

Tür Etki Ülke Kullanım Sekli Kay. 

M.  biflora antiseptik Hindistan Lana (haricen) 9 

M.  brownei abortif Jamayka Sulu ekstre (oral) 10,11 

M.  capitellata antiromatik Hindistan Yağlı ekstre (haricen) 12 

M.fruacosa öksürüğe, soğuk algınlığına, 
kalp hastalıklarına, hazımsızlığa 
karşı, kan basıncını düşürücü, 
tonik 

İsrail Sulu ekstre (oral) 13,14 M.fruacosa 

yara iyileştirici 

İsrail 

Lapa (haricen) 

13,14 

M.  myrtifolia hazımsızlığa, baş ağrısına karşı 
sinir sistemini düzenleyici 
karaciğer hastalıklarında (Rula 
chalepensis  ile) 

Sulu ekstre (oral) 

13,14 

M.  sinaica diş ağrısında Suudi Arabistan Uçucu yağ (oral) 15 

M.  varia tonik Kanarya Adaları Sulu ekstre (oral) 16 

Tablo 3. Micromeria  Türleri ile Yapılan Kimyasal Çalışmalar 

Tür Kullanılan Kısım Etken Madde Ülke Kay. 

M.  albanica Yaprak Flavon Yugoslavya 23 

M.  benthamii Toprak Üstü Triterpen Kanarya adaları 24 M.  benthamii 

Tohum Triterpen Kanarya adaları 25 

M.  cristata Yaprak Flavon Yugoslavya 23 

M.  croaüca Yaprak Flavon Yugoslavya 23 

M.  dalmatica Yaprak Flavon Yugoslavya 23 

M.  fruticosa Yaprak Flavon Yugoslavya 23 

M.  fruticulosa Toprak üstü Flavon Sicilya 26 

M.  graeca Yaprak Flavon Yugoslavya 23 

M.  graeca Toprak üstü Flavon Sicilya 26 

M.  juliana Yaprak Flavon Yugoslavya 23 

M.  montana Yaprak Flavon Sicilya 26 

M.  parviflora Yaprak Flavon Yugoslavya 23 

M.  pseudocroatica Yaprak Flavon Yugoslavya 23 

M.  rupestris Yaprak, dal Flavon Fransa 27 
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Tablo 4. Micromeria  Türleri Uçucu Yağlarının Ana Bileşikleri 

Tür Ana Bileşikler (%) Kay. 

M.  biflora menton (57) 28 

M.  boliviana mentol 29 

M.  brownei var. 
pilosiuscula 

pulegon (52), menton (21), neomentol (12) 30 

M.  capitellata pulegon (80) 31 

M.  croatica borneol (22), elemen (8), izomenton (6) 32 

M.  dalmatica piperitenone (21-23), pulegon (3-6), piperiton 
(3-4) 

33 

M.  douglassi izomenton (33), kafur  (18), kamfen  (9) 34 

M.fruticosa pulegon (61) 35 

M.fruticosa pulegon (46), mentol (10), (3-karyofıllen  (9), 

limonen (8) 
36 

M.fruticosa  ssp. 

barbata 

pulegon (62), izomentol (7), piperitenon oksit 
(5) 

37 

M.fruticosa  ssp. 

fruticosa 

pulegon (63-46), izomenton (15-9), 
izomenton (9), piperitenon (8) 

38 

M.  juliana karvakrol (19), pulegon (8) 39 

M.  sinaica fraru-izoöjenol  (32), a-bergamoten (10) 15, 19 

M.  teneriffae a-pinen (20), borneol (15), limonen (6) 40 

M.  thymifolia pulegon (64), menton (9), izomenton (7) 41 

M.  varia ssp. thymoides 
var. thymoides 

a-pinen (20-35), geranial (16-3) 42 
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Tablo 5. Türkiye Micromeria  Türlerinin Uçucu Yağları 

Türler Toplanma Yer 
ve Tarihleri 

Verim Anabileşikler (%) ESSE Kay. 

M.fruticosa  ssp. barbata 
(Boiss. et Kotschy) Davis 

Hatay: 
Samandağ, 
Çevrik, 7.91 

4.03 pulegon (81) 
piperitenon (3) 
neomentol (2) 

9214 43 

M.fruticosa  ssp. brachycalyx 
P.H.Davis 

Kahramanmaraş: 
Büyüksır, 8.91 

2.6 pulegon (57) 
izomenton (21) 
menthon (8) 

9226 44 

M.fruticosa  ssp. giresunica 
P.H.Davis (E) 

Giresun: 
Tamdere, 8.94 

2.0 pulegon (40) 
mentol (24) 
menthon (24) 

10950 45 

M.fruticosa  ssp. serpyliifolia 
(Bieb.) P.H.Davis 

Erzurum: 
Tortum, 7.91 

0.65 pulegon (33) 
piperitenon (33) 
ciy-piperiton oksit 
(4) 

9539 46 

M.  dolichodontha  P.H.Davis İçel: Gülnar, 
(E) Aydıncık, 7.95 

1.25 izomenton (23) 
cts-piperiton oksit 
(17) 
pulegon (15) 
piperiton (10) 

11572 

M.  congesta 
Boiss. et Hausskn. ex Boiss. 

Gaziantep: 
Perilikaya, 7.89 

0.3-
0.8 

piperitenon oksit 
(40-45) 
pulegon (12-10) 
verbenon (8-9) 

8747 47 

M.  myrtifolia 
Boiss. et Hohen. in Boiss. 

Bilecik, 6.90 0.03 P-karyofıllen  (43) 
karyofıllen  oksit (9) 
germakren D (7) 

8945 48 

M.  cremnophila  ssp. amana 
(Rech.fıl.)  P.H.Davis 

Adana: 
Osmaniye-
Yarpuz, 6.95 

0.02 germakren D (24) 
jî-karyofıllen  (23) 
karyofıllen  oksit (10) 

11546 49 

M.  juliana (L.) Bentham Balıkesir: 
Sındırgı, 7.92 

0.01 karyofıllen  oksit (10) 
P-karyofıllen  (9) 
karvakrol (9) 

12031 

M.  cristata  (Hampe) Griseb. 
ssp. phrygia P.H.Davis (E) 

Kütahya: Murat 
Dağı, 7.94 

0.08 bomeol (28) 
kafur  (10) 

10640 * 

M.  cristata  ssp. carminea 
P.H.Davis (E) 

Denizli: Karlık, 
7.89 

0.14 bomeol (26) 
kafur  (11) 

10187 50 

M.  cristata  (Hampe) Griseb. 
ssp. xylorrhiza  (Boiss. et 
Heldr.) Davis (E) 

Afyon:  Dereçine 
Köyü, 7.94 

0.12 borneol (26) 
kafur  (9) 

10641 

(E): Endemik 
* Yayınlanmamış bulgular 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 
Son altı yıldır merkemizde, aromatik bitkiler, özellikle de Labiatae bitkileri ile yapılan uçucu 
yağ çalışmaları yoğun olarak sürdürülmektedir. Bu çalışmalar sırasında halkımızın çeşitli 
isimlerle nane yerine kullandığı birçok Micromeria  türüne rastlanmış ve araştırmalar bu cins 
üzerinde yoğunlaştınimıştır. 

Bu araştırmalar sonucunda M.  fruticosa  'nın yurdumuzda yetişen 4 alttürü; brachycalxy, 
barbata, serpyllifolia  ve endemik olan giresunica'mn  uçucu yağlarının pulegonca zengin olduğu 
gözlenmiştir (%33-81). Bu durum bu türlerden bir kısmının halk tarafından  Taş nanesi, Viks 
otu v.b. isimlerle çay şeklinde kann ağrısını tedavi edici olarak kullanımını da açıklamaktadır. 
Yurt dışında yapılmış çalışmalarda da tüm M.  fruticosa  alttürlerinin pulegonca zengin olduğu 
görülmektedir. 

Mentha  pulegium  %0.15 uçucu yağ ve %60 pulegon taşır (2). Bu tür "Filiskin" adıyla nane 
gibi pek çok yörede kullanılmaktadır. Güney Anadolu'da, özellikle de Toroslarda pulegonca 
zengin uçucu yağ taşıyan bitkiler "Merduş" adıyla bilinmekte ve kullanılmaktadır. M.fruticosa 
alttürlerinin uçucu yağ verimi ve pulegon yüzdesi bakımından daha zengin olması, adı geçen 
türlerin filiskin  yerine kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Bu alttürlerden bir tanesi bu 
nedenle ticarete de girmiştir. M.fruticosa  ssp.brachycalyx  ve muhtemelen ssp. barbata Doğu 
Akdeniz bölgesinden toplanıp uçucu yağı elde edilerek "Türk Filiskin Yağı" (Turkish 
Pennyroyal Oil) adıyla ihraç edilmektedir. 1994 yılında 3 ton uçucu yağ ihraç edilmiştir (51). 
M.congesta  ve M.dolichodontha  da ana bileşik olarak piperitenon oksit, izomenton, cis-
piperiton oksit gibi maddelere rastlanmıştır. Bu maddeler biyojenetik olarak terpinolenden 
piperitenon ve izopiperitenon, bu maddelerden de pulegon ve piperiton'un sentezlenmesi 
şeklinde oluşmaktadır. Mentofuran,  izomenton ve menton gibi bileşikler ise daha sonraki 
basamakta pulegon ve piperiton'dan meydana gelmektedir (52, 53). Yani bu türlerde biyosentez 
bir basamak daha ileriye gitmektedir. 

M.cristata  alt türlerinde borneol ve kafur  ana bileşikler olarak gözlenmiştir. Borneol ve kafur 
biyosentetik olarak aynı yolla oluşmakta ve kafur  borneolden meydana gelmektedir (52, 53). 
M.myrtifolia,  M.cremnophila  ssp. amana ve M.juliana  türlerinde ana bileşiklerin seskiterpenler 
olduğu gözlenmiştir. 

Çalışmalarımız diğer Micromeria  türleri ile devam etmektedir. 
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TÜRKİYE EPHEDRA TÜRLERİNDEKİ ALKALOİTLERİN MEVSİME VE CİNSİYETE GÖRE 
GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİMLERİN YBSK METODU İLE İNCELENMESİ* 

Nevin TANKER1 , Maksut COŞKUN 1 , M.Levent ALTUN 2 

THE INVESTİGATİON O N SEXUAL AND SEASONAL CHANGES İN ALKALOID 

CONTENT OF TURKİSH EPHEDRA SPECİES, BY RP- HPLC 

İn this research, both male and female individuals of the Ephedra species (E.major 

Host, E.campylopoda  C.A.Mey. and E.distachya  L.) vvere collected from given localities 

between march and september. The changes in amount and in contentof alkaloids 

according to the months and the sex of the individuals were determined by RP- HPLC on 

42 extracts. 

Experimental results, shovved that in male and female individuals the amount and 

constituent of alkaloids changes according to the months. 

Keyvvords: Ephedra, Ephedraceae, RP-HPLC, Ephedra Alkaloids 

ÇİRİŞ 

Ephedra  (Ephedraceae) çok eskidenberi Çin, Hindistan ve ispanya'da bilinen ve 

tedavide kullanılan bir bitkidir. Ephedra  cinsinin çeşitli türleri,içerdiği efedrin ve 

psödoefedrin alkaloitler nedeniyle özellikle Uzakdoğu'da 5000 yıldan beri Ma-huang 

yöresel adıyla tanınmaktadır (1). 

1956 tarihli " Chinese Dispensatory" de bitkiden sirküler stimülan,diaforetik, 

antipiretik ve öksürük sedatifi olarak yararlanıldığı belirtilmiştir(2,3,4). 

*Bu Çalışma A.Ü. Araştırma Fonu Tarafından Desteklenmiştir. 

1 A.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik A.B.D. ,06100, Tandoğan- ANKARA 

2 A.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakognozi A.B.D. , 06100, Tandoğan-ANKARA 
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Uzakdoğu'da yapılan bir araştırmaya göre, doğu tıbbında "mao-kon" adı 

verilen Ephedra'nın  toprak altı kısımları, "mao" adı verilen toprak üstü kısımlarından 

farklı bir terapötik etki göstermektedir.Bitkinin toprak altı (mao-kon) kısımlarından 

alkaloit karakterli ve özellikleri sentetik bir bileşik olan, L-tirosin betaine benziyen 

bir bileşik izole edilmiş ve buna "maokonin" adı verilmiştir. Bu bileşik , 

Herba Ephedra'nın başlıca etken maddesi efedrin gibi hipertansif etki göstermektedir; 

oysa ki toprak altı kısımlarından hazırlanan ekstre , "feruloilhistamin" adı verilen 

maddelerden dolayı ratlar üzerinde hipotansif etki göstermiştir (3,5). 

Efedrin , uzun yıllardan beri soğuk algınlığında, saman nezlesinde ve astım 

tedavisinde de verilmiştir. Efedrin ve psödoefedrin akut iltihaplarda antienflamatuvar 

olarak kullanılmıştır.Efedrin ve norefedrin doping maddesi olarak ta kullamlmaktadır(1,6,7). 

Ephedra  genusu bugün için Türkiye'de 3 tür ile temsil edilmektedir: 

E.major  Hoşt, E.campylopodaCA.Mey.  ve  E.distachya  L. (8). 

Bu çalışmada önce bitkilerin teşhisi yapılmış; taşıdığı alkaloit miktarlarının 

türlere, cinsiyete, lokaliteye ve mevsime bağlı olarak gösterdiği değişiklik tesbit 

edilmiştir. 

Sonuçların daha iyi yorumlanabilmesi ve açıklanabilmesi için çubuk grafikleri 

çizilmiştir. 

MATERYAL 

Bu araştırmada 3 Ephedra  türü (E.major  Host, E.  campylopoda  C.A.Mey., 

E.  distachya  L.) aşağıda belirtilen lokalitelerden , hem erkek hem de dişi birey 

olarak ayrı ayrı toplanmıştır. 

E.major  Host : Ankara- Kırıkkale arasından aşağıda verilen tarihlerde 7 kez örnek 

toplanmıştır. 

1)30.3.1994 5)28.7.1993 

2) 9.4.1993 6) 13.8.1993 

3) 13.5.1993 7)23.9.1993 

4)20.6.1993 
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E.  camplopoda  C.A.Mey. : Antalya-Side harabe duvarlarından , 7 kez toplanmıştır. 

4) 23.6.1993 

Toplanan örnekler tayin edilip Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Herbaryumuna - ' 'AEF ' kondu . 

YÖNTEM 

Erkek ve dişi bireylerin içerdiği alkaloitlerin saptanması için ayrı ayrı, toplam 42 

ekstre hazırlanmış, miktarları YBSK ile tayin edilmiştir. 

Bu çalışmalarda Merck veya Merck kalitesinde saf organik solvan ve maddeler 

kullanılmıştır. 

a) Aparey: Yüksek Basınç Kromatografisi ; VVaters'ın model 440 kromatograf ve buna bağlı 

model 6000 A pompa ve M-440 dedektör, VVaters model U 6K Universal enjektör, VVaters 

750 B integratör (fakültemiz Farmakognozi Anabilim Dalında mevcuttur). 

b) Standartlar: Literatüre (7) göre bulunması olası bileşikler olarak ,aşağıdaki standartlar 

Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü ve Aldrich firmasından temin edilmiştir. 

(I) Efedrin hidroklorür 

(ii) Psödoefedrin hidroklorür 

(iii) Norefedrin baz 

(iv) N-metilefedrin 

1)20.3.1994 

2)23.4.1994 

3)23.5.1994 

5) 1.7.1994 

6)25.8.1993 

7)24.9.1993 

4) 8.6.1994 

E.distacya  L. : Kayseri-Yılanlıdağdan 7 kez toplanmıştır. 

1) 16.3.1994 

2)2 3.4.1993 

3) 30.5.1993 

5)24.7.1993 

6) 5.8.1993 

7) 26.9.1993 
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HCj* OH 

HC* N (CH3) 2 

CH3 

HC* OH 

HC* NH CH. '3 HC* NH CH '3 HC N H 2 

CH3 CH3 CH3 

EFEDRİN PSÖDOEFEDRİN N-METILEFEDRIN NOREFEDRIN 

c) 

Solvan : YBSK saflığında solvanlar kullanılmıştır. Solvanlar 0.45 pm filtreden 

(Milipore, Milfod, USA ) geçirilmiş ve ultasonik su banyosunda degaze edilerek 

kullanılmıştır. 

Mobil Faz: 0.0009 M Dibutilaminfosfat  (pH= 2.2) 

Akış Hızı: 1.5 ml/dak. 

Kağıt Hızı: 0.5 cm/dak. 

Att.: 4 

Dedektör: 254 nm (UV) 

Basınç: 2000 psi 

Hassasiyet : 0.05 AUFS 

Kolon : Nucleosil - Fenil (5p ,4.6x250 mm, VVaters) 

d) Ekstrenin Hazırlanışı : 

1 g civarında tam tartılmış toz numune 100 ml'lik bir balona alındı, üzerine 35 ml 

0.5 M H 2 S 0 4 ilave edilidi ve çalkalandı; oda sıcaklığında 12 saat maserasyona bırakıldı. 

Süzüldü, süzüntünün ilk 10 ml'si atıldı. 25 ml'lik suzüntüye 5 ml 6 M NaOH ilave edilip 

ve pH 11-13 arasına ayarlandıktan sonra 8 g NaCI ilave edilerek alkaloitlerin doymuş 

tuzlan hazırlandı. Karışım 50 ml (20,10,10,10 ml ) dietileterle ekstre edildi; eterli fazlar 

birleştirildi ve solvan uzaklaştırıldı. Artığa 3-4 damla 4 M HCI ilave edilerek balonjojeye 

alındı, metanolle total hacim 10 ml'ye tamamlandı ve iyice çalkalandı. Ekstreler filtreden 
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(fluoropore 0.45 pm, VVaters) geçirildikten sonra 5 yıl miktarda hassas olarak enjekte 

edildi(9). 

e)Miktar Tayini; 

Ephedra  türlerinde sıklıkla rastlanan efedrin. HCI , psödoefedrin. H C İ , norefedrin ve 

N-metilefedrin için kalibrasyon eğrileri çizildi. Herbir standarttan 10'ar mg metanolde 

çözüldükten sonra alınıp balonjojedelO ml'ye tamamlandı.Daha sonra imi alınıp 10 

ml'ye, 2 ml alınıp 10 ml'ye, 3 ml alınıp 10 ml'ye ve 4 ml alınıp 10 ml'ye tamamlanarak 

herbirinden farklı 4 dilusyon hazırlandı. Dilüsyonlardan peşpeşe 3 kez, 5'er yıl alınıp 

enjekte edildi, kromatogramda alınan piklerin integratör yardımıyla alanları hesaplandı ve 

ortalaması alındı. Bütün maddelerin dedektöre cevabının linear olduğu görüldü ve enjekte 

edilen standart alkaloit miktarına karşı kalibrasyon eğrileri çizildi . 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Ters faz YBSK ile Türkiye'de yetişen 3 Ephedra  türünden hazırlanan 42 ekstre 

incelenmiştir.Efedra alkaloit miktarları ayrı ayrı aylara ve cinsiyete göre; erkek birey ve 

aylara göre; dişi birey ve aylara göre olmak üzere tablolar halinde verilmiştir 

(Tablo 1,1 a,1b). 

Mobil faz olarak dibutilaminfosfat  tampon çözeltisi ilavesiyle değişik pH'larda 

görülen ayrımlar denenmiş ve eniyi ayrım pH 2.2 'de saptanmıştır. Böylece bu dört 

standart madde, kimyasal yapıları birbirine çok yakın olmasına rağmen, birbirlerinden 

kolaylıkla ayrılmıştır (Krom. 1). Bu solvan sisteminde elusyon, ekstrelerin verilmesinden 

sonra 6-7 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanmış ve iyi bir ayrım sağlanmıştır (Krom. 2-4). 

Burada, önce, standart maddelerle ( efedrin. HCI , psödoefedrin. HCI , norefedrin, N-

metilefedrin) karşılaştırarak türlerin içerdiği alkaloitler saptanmıştır. Ekstrede bulunan 

piklerin retansiyon zamanı, standart madde de ilave edilerek doğrulanmıştır. 
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TABLO 1: Türkiye Ephedra Türlerinin Alkaloit Miktarı. Aylara ve Cinsiyete 
Değişimi 
AYLAR E.major 

E PE NE NME 
E.distachya 
E PE NE NME 

E.campylopoda 
E PE NE NME 

Mart Erkek 30 e 30 e - e 
Mart Dişi - 75.2 - - 65.2 - e - -

Nisan Erkek - 30 1.2 23 - 2 
Nisan Dişi - 27.2 - - e 30.4 - - - 3.9 - -

Mayıs Erkek - 59.2 - 4 e 18.4 e e - 10 1.8 
Mayıs Dişi - 27.2 - - e 24.8 e - - e -

Haziran Erkek 2.8 74.8 - 4.8 2 - 3 7.8 
Haziran Dişi - 45.2 - 1 8 - 11 -

Temmuz Erkek 2.8 103.8 e 8.8 - 4.4 e - e 9.2 
Temmuz Dişi - 47.2 - 0.8 1.2 -

Ağustos Erkek 4 86 3.2 6.6 - 15.6 - e 3.8 
Ağustos Dişi - 55.6 e 2 10.4 -

Eylül Erkek 3.6 65.2 e 4.8 - 21.6 -

Eylül Dişi 99.6 4 9.6 14.4 3.9 
Kısaltmalar: E: Efedrin.HCI; PE: Psödoefedrin.HCl; NE: Norefedrin 
NME: N-metilefedrin; -: Bulunmadı; e: Eser 
TABLO la: Erkek Bireylerde Aylara Göre Değişimi 
AYLAR E.major 

E PE NE NME 
E.distachya 
E PE NE NME 

E.campylopoda 
E PE NE NME 

Mart 30 e 30 e e 
Nisan 30 - 1.2 - 23 e 
Mayıs 59.2 - 4 e 18.4 e e 10 e 
Haziran 2.8 74.8 - 4.8 - 2 3 7.8 
Temmuz 2.8 103.8 e 8.8 - 4.4 - e e 9.2 
Ağustos 4 86 3.2 6.6 15.6 - e 3.8 
Eylül 3.6 65.2 e 4.8 - 21.6 - -

TABLO 1 b: Dişi Bireylerde Aylara Göre Değişimi 
AYLAR E.major 

E PE NE NME 
E.distachya 
E PE NE NME 

E.campylopoda 
E PE NE NME 

Mart - 75.2 - - 65.2 e 
Nisan - 27.2 - e 30.4 - 3.9 -
Mayıs - 27.2 - 2.2 e 24.8 e e 
Haziran - 45.2 - 1 - 8 11 
Temmuz - 47.2 - 0.8 - 1.2 -

Ağustos - 55.6 e 2 10.4 - -

Eylül - 99.6 4 9.6 14.4 - 3.9 -
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_Jl 
Ej'tiEdca Alkaloitlerinin YBS Kromatogramı : Efedrin 
HCI (E), PBÖdoefedrln HCI (PE). Norefedrin (NE), 
N-Netllefedrln (NME). 

I X 
Krom 2. Fphedra malnr'da bulunan alkaloitlerin YBS 

Kromatogramı : Efedrin HCI (E), Psödoefedrin HCI (PE), 
Norefedrin (NL") . N-Me 11 lef edr İn (NME). 

3 * da bulunan alkaloitlerin YBS 
Kromatogramı : Efedrin HCI (E), Patldocf edrln HCI 
Norefedrin (NE), N-Netl1efodrİn (NME). (PE) , 

Krom a. Ephedra campylopoda'da bulunan alkaloitlerin YBS 
kromatogramı : 
Norefedrin (NE). N-Hetllefedrln (NME). 

Eksternal standart metoduyla maddelerin pik alanları integratör yardımıyla hesaplanmış ve 

buradan ekstredeki miktarına geçilmiştir. 

E. major'da  psödoefedrin .HCI miktarı, erkek bireyde mart ve nisan aylarında aynı 

seviyede iken mayıs ve haziran aylarında artmış, temmuz'da da en yüksek düzeye 

ulaşmıştır. Ağustos ve eylül aylarında ise miktarda tekrar azalma meydana gelmiştir. Dişi 
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bireyde martta miktar fazla, nisan ve mayısta azalmakta, haziranda tekrar artarak eylülde 

en yüksek düzeye çıkmıştır (Tablo 1 a, 1 b): 

Emajor'de  N-metilefedrin miktarlarına bakıldığında erkek bireyde mart ayında hiç 

bulunamazken; nisan,mayıs ve haziran aylarında giderek artış görülmüş, temmuzda ise en 

yüksek orana ulaşmıştır, ağustos ve eylülde ise tekrar azalma görülmüştür. Dişi bireylerde 

mart ve nisan aylarında hiç alkaloite rastlanmamış, mayısta miktarı artmış, haziran ve 

temmuzda tekrar azalıp , ağustosta artmış, eylülde en yüksek miktara çıkmıştır (Tablo 

la , 1b). 

E.distachya'da  psödoefedrin. HCI miktarları erkek bireyde martta yüksek iken 

nisan,mayıs,haziran aylarında azalmış, temmuzda tekrar bir miktar artmış, ağustos ve 

eylülde bu artışa devam etmiştir. Dişi bireyde mart en yüksek miktarı gösteren ay olmuştur. 

Nisan,mayıs,haziran ve temmuz aylarında yine azalma görülmüş, ağustos ve eylülde ise bir 

miktar artış görülmüştür (Tablo 1 a,1 b). 

E.camplopoda'da  N-metilefedrin miktarlarına bakıldığında; erkek bireyde martta 

bulunamamış, nisan ve mayısta eser miktarlarda bulunmuş, haziranda miktar artmış, 

temmuzda en yüksek miktara ulaşmış, ağustosta tekrar düşmüş, eylülde ise hiç 

rastlanmamıştır (Tablo la). 

Her üç tür de erkek ve dişi bireylerinde yukarıda verilen 4 alkaloit bakımından 

incelendiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir: 

E.major  ve E.distachya'da  erkek ve dişi bireylerde psödoefedrin.HCI miktarları diğer 

alkaloitlere gore daha yüksektir (Tablo 1 a,1 b). 

E.campylopoda'da  ise diğer türlere göre sonuçlar daha farklı olmuştur; norefedrin 

miktarı erkek bireyde en yüksektir. N-metilefedrinin hemen hemen norefedrin kadar 

olduğu saptanmıştır. Dişi bireyde psödoefedrin .HCI 'e ve noretedrine rastlanmıştır 

(Tablo la, 1b). 

Tüm bu sonuçlara göre; E.  majör  ve E.distachya'nın  hem erkek hem de diş 

bireylerinin psödoefedrin.HCI bakımından zengin olduğu görülmüştür, yani kaynat 

olabilir; bunun yanısıra E.major  erkek ve dişi bireylerinin N-metilefedrin kaynağı olarak t; 

kullanılabileciği görülmektedir. E.campylopoda'nın  da hem erkek hem de dişi bireylerde 

N-metilefedrin bakımından zengin olduğu ve kaynak olarak kullanılabileceği sonucı 
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çıkmıştır(N-metilefedrin kaynağı olarak bu iki tür arasında tercihin E.major  için kullanılması 

daha uygun görülmüştür. Çünkü E.campylopoda'da  N-metilefedrine hem her ay için hem 

de miktar yoğunluğu bakımından rastlamak mümkün olmamıştır. Oysa ki E.major'da  her ay 

rastlandığı gibi miktar bakımından da tatminkar bir sonuç elde edilmiştir). E.major'un 

erkek ve dişi bireylerinde diğer türlerden farklı olarak az da olsa efedrin HCI de bulunduğu 

görülmüştür. 

Bu türlerden psödoefedrin.HCI elde etmek isteniyorsa erkek bireyden E.major  için 

temmuz ayında , dişi bireyden ise eylül ayında materyal toplanması uygun görülmüştür. 

E.distachya  için ise hem erkek hem de dişi bireylerde mart ayının daha elverişli ay olduğu 

anlaşılmaktadır.f.campy/opoc/a psödoefedrin. HCI kaynağı olarak uygun bir tür değildir. 

Aynı şekilde N-metilefedrin elde etmek isteniyorsa E.major  ve E.campylopoda 

türlerinde erkek bireylerden temmuz ayında materyal toplanmasının daha uygun olacağı 

görülmüştür. Ayrıca E.major'un  dişi bireylerinden de, ancak eylül ayında materyal 

toplanması uygun olacaktır. Yine E.distachya  türü ise N-metilefedrin için kaynak olarak 

düşünülemez. 

Efedrin. HCI ve norfedrin alkaloitleri elde etmek için ise Türkiye'deki bu üç türün de 

Lygun olmadığı görülmüştür. 

TEŞEKKÜR 

(") Projemize mali destek sağlayan A.Ü. Araştırma Fonu Müdürlüğüne teşekkür ederiz. 

("*) Efedrin.HCI ve Psödoefedrin.HCI standartlarını sağlayan Refik Saydam Merkez 

Hıfzısıhha Enstitüsü ilaç ve Kozmetik Araştırma Müdürü sayın TEZER BURAT'a teşekkür 

ederiz. 
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GONOCYTISUS DIRMILENSIS Hub.- Mor. BİTKİSİNDEKİ 

FLAVONOİT VE ALKALOİTLERİN İZOLASYONU 

N. TANKER F. TOSUN 2 A.H. MERİÇLİ3 , İ. YÜKSEL 1 

FLAVONOEDS AND ALKALOİDS OF GONOCYTISUS DIRMILENSIS 

Abstract: 

Gonocytisus dirmilensis  Hub. -Mor. (Papilionaceae) is an endemic plant growing near 

Burdur, Tefennı-Dtrmtl.  In this research, the flavonoids  and the alkaloids of  G.dirmilensis 

which have not been studied before  were investigated. 

The flavonoids  of  the flowers  isolated by preparative TLC were identified  as vıtexin, 

luteolol, chrysoeriol and jaceosidin by compaınng their Rf  vaiues, melting points and UV 

spectra and in companson with publıshed data. 

The alkaloids of  different  organs ( roots, stems, leaves, flovvers,  pods and seeds ) of  the 

plant were isolated by preparative TLC. The total alkaloid content of  roots, stems, leaves, 

flowers,  pods and seeds of  G.dirmilensis  were found  to be 0.48, 0.47, 0.51, 0.55, 0.72, 

0.78 % respectively. The alkaloids isolated were identified  as cytısine, N-formylcytisine, 

N-methylcytisine, anagyrine, lupanıne and rhombifoline  by compainng their Rf  vaiues, melting 

points, IR and Mass spectral characteristıcs with authentıc samples. Among these, cytisine is 

the majör alkaloid of  the plant. N-formylcytisine,  cytisine, N-methylcytısine and anagyrine 

were isolated from  each of  the organs but lupanine and rhombifoline  vvere found  only in the 

stems. 

Key words : Gonocytisus dirmilensis, Flavonoids, Quınolizidine alkaloids. 

GİRİŞ 

Gonocytisus dirmilensis  Hub. - Mor. ( Papilionaceae), Burdur (C2), Tefenni-Dırmil 

yakınlannda yetişen ve üzerinde çalışma yapılmamış endemik bir bitkidir. Morfolojik  olarak 

G.angulatus  (L.) Spach bitkisine çok benzer; fark,  G.dirmilensis  'te korollanın daha büyük 

( 10 - 11 mm ), yapraklann daha dar olmasıdır(1). 

Bu çalışmada daha önce üzerinde çalışılmamış olan G.dirmilensis  'in flavonoitleri  ve alkaloitleri araştırılmıştır. 

1. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Tandoğan - ANKARA 2. Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Hipodrom - ANKARA 3. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Beyazıt-
İSTANBUL 
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MATERYAL ve METOD 

Bitki, tip örneğinin toplandığı lokaliteden Burdur ili Dirmil (Altınyayla) ilçesi 

yakınından (1100 m) çiçekli (Temmuz) ve meyvalı (Eylül) dönemlerde toplanmıştır. Bitki 

örnekleri Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumunda (AEF No. 17345,17821) 

kayıtlıdır. Bitkinin kök, gövde, yaprak, çiçek, perikarp ve tohumlan gölgede kurutulup toz 

edildikten sonra fitokimyasal  çalışmalarda kullanılmıştır. 

Flavonoit ve alkaloitlerin ekstraksiyon ve aynmı için uygulanan yöntemler ve izole 

edilen bileşiklerin fiziksel  ve spektral özellikleri aşağıda verilmiştir. 

Flavonoitlerin ekstraksiyonu ve ayrılması 

Kurutulmuş ve toz edilmiş çiçekler 
Petrol eteri (k.n = 40-60 °C) 
ile ekstraksiyon 

Ekstre edilmiş çiçekler 

MeOH ile ekstraksiyon 

MeOH ekstresı 

40 °C 'de alçak basınçta yoğunlaştırma 

MeOH : H 2 0 ( 10 : 90 ) 
kanşımında çözülür 

I 
Sulu faz 

Sulu ekstre 

EtOAc ile ekstraksiyon 

EtOAc fazı 

susuz Na 2 S0 4 ile 
kurutma 

Vakum altında 
yoğunlaştırma 

Flavonoitlerin preparatif 
İTK ile izolasyonu 
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İTK 

Adsorban : Kieselgel 60 GF254 (Merck No. 7730) 

Solvan sistemleri : Sı : n-butanol: asetik asit: su ( 4 : 1 : 5 ) 

S 2 : Asetik asit: su ( 40 : 60 ) 

S3 : Etil asetat: metanol : su ( 63 : 1 2 : 9 ) 

Revelatör: KOH çözeltisi 

% 5 lik sulu FeCl3 çözeltisi 

NH3 buharı 

NA Belirteci 

Preparatif  İTK 

Adsorban : Kieselgel 60 PF254+366 (Merck No. 7748) 

Solvan sistemi : Etil asetat: metanol : su ( 63 : 1 2 : 9 ) 

Revelatör : KOH çözeltisi 

% 5 lik sulu FeCl3 çözeltisi 

NH3 buharı 

NA Belirteci 

Flavonoıt e n. ÇC) Rr değerleri 
Viteksin 258 S, (0.44) 

S2(0.29) 
S3(0.61) 

Luteolol 320 S, (0.75) 
S2(0.27) 
S3 (0.78) 

Chrysoeriol 325 S, (0.89) 
S2 (0.36) 
S3 (0.83) 

Jaceosidin 228 S, (0.90) 
S2(0.43) 
S3 (0.66) 



Flavonoitlerin UV spektrum değerleri 

VİTEKSİN : 

( X nm ) Bant I Bant II YORUM 

MeOH 333 270.5 Flavon 

NaOMe 393.5 278.5 4 -OH 

329 7 - O H 

AıCı3 385.5 304.5 5 - O H 

347 276 

AıCıJ/HCl 382 302 o-dihıdroksi yok 

346 278 

NaOAc 377 278 7 - O H 

NaOAc / H3BO3 324.5 271 o-dihıdroksı yok 

LUTEOLOL : 

( J - ^ n m ) Bant I Bant II YORUM 

MeOH 347 254.5 Flavon 

NaOMe 404 267.5 4-OH 

329 7 - O H 

AICI3 421 271.5 5 - O H 

AICI3/HCI 383.5 275 o-dihidroksi var 

357.5 264 

NaOAc 378.5 269.5 7 - O H 

NaOAc /H3BO3 374 261.5 o-dihidroksi var 
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CHRYSOERİOL : 

( X <m, nm ) Bant I Bant II YORUM 

MeOH 346 267, 254, 245 Flavon 

NaOMe 405, 327 263 4 -OH 

AICI3 390, 365 om 275, 260 5 - O H 

AICI3 / HCI 390, 350 275, 260 o-dihidroksi yok, 

6-H 

NaOAc 393, 323 270 7 - O H 

NaOAc / H3BO3 347 269 o-dihidroksi yok 

JACEOSİDİN : 

Bant I Bant II YORUM 

MeOH 343 274, 252 om Flavon 

NaOMe 405, 340 263 4 -OH 

AICI3 370, 304 285, 263 5 - O H 

AICI3 / HCI 363, 300 287 om, 257 o-dihidroksi yok 

6 - OCH3 

NaOAc 375, 320 275 7 - O H 

NaOAc / H3BO3 350 275 o-dıhidroksi yok 
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Alkaloitlerin ekstraksivonu ve ayırımı 

Kurutulmuş ve toz edilmiş bitkisel materyal 

MeOH ile ekstraksiyon 

MeOH ekstresi 

Artık 

Vakum altında yoğunlaştırma 
+ % 5 H2SO4 
süzme 

Sulu - asitli faz 

CHCI3 fazı 

Sulu - alkali faz 

CHCI3 ile ekstraksiyon 

1 
Sulu - asitli faz 

+ % 33 NaOH 
CHCI3 ile ekstraksiyon 

CHCI3 ekstresi 

Susuz Na2S04 
ile kurutma 

Vakum altında 
yoğunlaştırma 

Ham alkaloit karışımı 

Total alkaloitlerin miktar tayini 

Ham alkaloit karışımı 

0.01 N HCI 'in aşınsı ile muamele 

Sulu - asitli solüsyon 

0.01 N NaOH ile geri titrasyon 

Total alkaloit miktan ( % ) 

G.dirmılensıs'in farklı  organlanndaki total alkaloit miktan kök, gövde, yaprak, çiçek, perikarp 

ve tohumda sırasıyla % 0.48, 0.47, 0.51, 0.55, 0.72 ve 0.78 olarak bulunmuştur. 
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İTK 

Adsorban : Kieselgel 60 FÎM (Merck) 

Solvan sistemi: Siklohekzan : Et2NH ( 7 : 3 ) 

Revelatör : Dragendorff  reaktifi 

Preparatif  İTK 

Adsorban : Kieselgel 60 F İ M (Merck) 

Solvan sistemi: Sı : Siklohekzan : Et2NH ( 7 : 3 ) 

S2 : CH 2CI 2 : MeOH : % 25 NH.OH ( 90 : 9 : 1 ) 

Revelatör : Dragendorff  reaktifi 

Preparatıf  İTK ile ayrılan alkaloitler, İTK 'da tekrar incelendiğinde de tek leke verdiği 

için, saf  olduğu düşünülerek bunların pikrat tuzlan hazırlanmıştır, bu bileşikler İTK 'daki Rf 

değerlen, e.n'lan, IR ve Mass spektrumlan, standart bileşiklerinkı ile karşılaştınlarak teşhis 

edilmiştir. 

N-formilsitisin  : R,: S2, 0.05 ; S4, 0.42 ; pikrat tuzu : e n. 182 °C. I R v max = 3380, 

3070-3000, 2935-2765, 1655, 1625 , 1480-1435, 1330, 1280, 1160, 1090, 940, 820 ve 

730 cm"1 . MS ( m/e )= 218 (M*, 49 ) , 190 ( 5.8 ), 161 ( 4.4 ), 147 ( 51 ), 146 ( 100 ), 134 

(14.6), 117 (8 .8 ) , 82 ( 14.6). 

Sitisin : Rr: S2, 0.07 ; S4, 0.35 ; e.n. 156 °C , pikrat tuzu : e n. 285 °C. IRvmax= 3420 

3100-3000, 3000-2800, 1635, 1545, 1425, 1325, 1260, 1150, 1070, 905, 745 ve 710 cm"1. 

MS (m/e)= 190 ( M \ 57.7 ), 189 ( 2.9 ), 160 ( 20.4 ), 147 ( 100 ), 146 ( 97.8 ), 134 (23.4 ), 

117 (5 .8 ), 109 ( 18.9), 82 ( 10.9 ). 

N-metilsitisin : Rf:  S 2 ) 0.30 , pikrat tuzu : e.n. 229 °C. IRvmax= 3420, 3100-3000, 

3000-2800, 1635, 1560, 1445, 1330, 1265, 1145, 1075, 910, 785, 740 ve 710 cm"1. 

MS (m/e)= 204 ( M \ 29.6), 160 ( 10.1 ), 1 4 6 ( 9 ) , 117(6.1 ), 58 ( 100 ). 

Anagiriıı: Rf:  S2, 0.35 ; e.n. 242 °C . IRvmax = 3410, 3100-3000, 3000-2800, 1635, 

1540, 1430, 1330, 1260, 1155, 1075, 910, 785 ve 705 cin1 . MS (m/e)= 244 ( M+ , 36.4 ), 

161 ( 10.5 ), 160 ( 1.75 ), 146 ( 19.3 ), 136 ( 4.8 ), 98 ( 100 ). 

Rombifolin  : Rf:  S2, 0.40 ; pikrat tuzu : e.n. 224 °C. IRvmax= 3420, 3080-3000, 

2960-2890, 2760, 1650, 1610, 1575, 1460-1430, 1345, 1270, 1160, 1080, 985, 930, 845, 790, 

740 ve 710 cm"1 . MS ( m/e )= 244 ( M 4 , 8.5 ), 203 (10.3), 190(5.1 ), 160(12.8), 147(6.8 ) 

146 ( 14.5 ), 123 (3.4 ), 98 ( 32.5 ), 58 (100). 
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Lupanin : Rf:  S2, 0.61 ; pikrattuzu : e.n. 177 °C . IR max=3415, 3100-3000, 

3000-2800, 1630, 1550, 1480, 1430, 1365, 1330, 1270, 1140, 1070, 935, 905, 790, 740 ve 

700 cm"1 . MS ( m/e )= 248 (JVf,  49.3 ), 247 (30.7), 149 (56 ), 136 ( 100 ), 134 ( 21.3 ), 

112 ( 16), 110(26.7) , 9 8 ( 3 6 ) , 84(21.3 ). 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Preparatif  İTK ile saf  halde elde edilen flavonoitler  Rf  değerleri, e.n 'lan ve UV 

spektrumlan standart bileşiklerinkiyle karşılaştınlarak vıteksin, luteolol, chrysoeriol ve 

jaceosidin olarak teşhis edilmiştir. ( 2 " 3 ) 

Preparatif  İTK ile saf  halde elde edilen alkaloitler ise R f  değerleri, e. n 'lan IR ve Mass 

spektrumlan standart bileşiklerinki ile karşılaştınlarak Lupanin, rombifolin,  anagirin, 

N-metilsitısin, sitisin ve N-formilsitisin  olarak teşhis edilmiştir ( 6"1 0 ) . Kök, gövde, yaprak, çiçek, 

penkarp ve tohumda titrimetrik yöntemle saptanan total alkaloit miktarları yukanda 

belirtilmiştir. İncelenen organlann hepsi için sitisin majör; N-Formilsıtısın minör alkaloittir ; 

anagirin ise gövde dışındaki diğer organlar için minör alkaloittir. Rombifolin  ve lupanin 

yalnızca gövdede saptanmış ve elde edilebilmiştir. 
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TÜRKİYE'DEKİ ETNOBOTANİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİR 

BİBLİYOGRAFYA 

Kerim ALPIN AR* & Seda SAÇLI* 

A BIBLIOGRAPHY ON TURKİSH ETHNOBOTANICAL STUDİES 

Summary: Turkish flora  consısts of  at least 10263 different  vascular plant taxa of  which 

approximately one-third are endemic. Some of  these taxa are used especıally for  medicinal 

purposes or fbr  food.  Many ethnobotanical studies which give information  on such plants 

e.g. the way of  uses or their vemacular names or both, are being published in various 

joumals. In this paper ethnobotanical studies realized in Turkey are gathered in a 

prelimınary bibliographic list. It ıs compiled of  various sources and contains a total of 

263 papers. A complete list that ıs under preparatıon will be at the service of  researches. 

Key Words: Bibliography, ethnobotamcal studies, Turkey. 

G İ R İ Ş 
1965-1988 yıllan arasında yayımlanan ve Türkiye ile birlikte Yunanistan'a ait Doğu Ege 

adalan'nı kapsayan, "Flora of  Turkey and the East Aegean Islands" adlı eserde, tür ve 

türaltı düzeyde toplam 10245 takson bulunmakta ve bunlardan 10093'ünün ülkemizde 

yetiştiği anlaşılmaktadır (1,2). Yapılan yeni ilavelerle, ülkemizdeki taksonlann sayısı 

1992 yılı sonunda en az 10214'e, 1993'de ise 10263'e yükselmiştir (2,3). 

Bilindiği gibi, çeşitlilik yönünden zengin olan floramızda,  farklı  şekillerde yararlanılan 

ve değişik yöresel adlarla tanınan pek çok bitki vardır. Yine bilindiği gibi, halk arasında 

yararlanılan bitkilerin tanıtıldığı etnobotanik çalışmalar, örneğin ilaç hammaddesi veya 

gıda olarak değerlendirilebilecek yeni kaynakların ortaya çıkmasına neden 

olabilmektedir. 

* İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötık Botanik Anabılim Dalı, 
34452, Üniversite-İstanbul. 
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Birçok uygarlıklara ev sahipliği yapmış ülkemizde de, bitkilerden yararlanma 

konusunda, zengin bir bilgi birikimi vardır ve deneme-yanılma yoluyla edinilmiş, 

nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşmış bu değerli bilgilerin kaybolmadan, yazılı 

hale geçirilmesi ve bilimsel bir çerçevede ele alınıp değerlendirilmesi, bu açıdan önem 

taşımaktadır. Bu düşüncelerle, ülkemizde halkın değişik yöresel adlar verilen, 

hastalıkların tedavisinde kullanılan ve/veya yenen ya da diğer şekillerde halk arasında 

yararlanılan bitkilerin tanıtıldığı etnobotanik çalışmaların bir araya getirilmesi, 

böylece bitkilerimizin değerlendirilmesi ile bilimsel olarak ilgilenenlere yardıma 

olunması amaçlanmıştır. 

M A T E R Y A L ve M E T O D 
Söz konusu çalışmalar, ilgili kaynakların (4-22) taranmasıyla saptanmış ve 

263 yayından ibaret özel bir bibliyografya  hazırlanmıştır. Yazar soyadlanna göre 

alfabetik  olarak hazırlanan bu bibliyografyada,  yöresel bitki adlan ile ilgili ve yenen, 

tıbbi ya da diğer amaçlarla yararlanılan bitkilerin tanıtıldığı yayınlara yer verilmiş; 

söz konusu bitkileri farmakognozik,  farmakolojik  ve fitokımyasal  yönlerden ayrıntılı 

olarak ele alanlar kapsam dışı bırakılmıştır. 

Yenen mantarlarla ilgili olarak 1994 yılı ve sonrasında yayınlanmış çalışmalar, 

bibliyografyada  yer almakta öncekiler ise ilgili bir derlemede (22) bulunmaktadır. 

Tüm çabalara rağmen, hazırlanan bibliyografyanın  eksiksiz olduğu söylenemez. 

İlgilenenlerin yayın listesine yapacaklan ilavelerin, ülkemizdeki etnobotanik 

çalışmaların derlenmesine değerli katkılar sağlayacağı şüphesizdir. 
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BALLOTA  SAXATRJS  subsp. SAXATRJS  ÜZERİNDE FARMAKOGNOZIK 

ARAŞTIRMALAR 

M. TANKER B. SEVER' , G. ÇİTOĞLU1, N. TANKER1 ,J. ENGLERT2, R ANTON2 

PHARMACOGNOSYTICAL STUDIES ON BALLOTA  SAXATILIS  Subsp. SAXATILIS 

In this study the anatomical properties of  Ballota  saxatilis  subsp. saxatilis  ( Lamiaceae ) 

has been investigated. From the aerial parts of  B.saxatilis  subsp. scaatilis  a diterpenoid has been 

isolated as hispanolone by spectral methods. 

Key words . Ballota  saxatilis  subsp. saxatilis  , Lamiacae , Morphology , Anatomy , Hispanolone 

GİRİŞ 

Lamiaceae familyasından  Ballota  cinsine ait 11 tür ve 6 alt tür yurdumuzda 

yetişmektedir. Bu taksonlardan 10 tanesi endemiktir (1). 

Ballota  scaatilis  subsp. scaatilis  Sieber ex.j. & C. Presl.bitkisi Türkiye'de yetişen ama 

endemik olmayan türlerden birisidir. Güney Anadolu'da yaygın olarak yetişir. Eflatun-mor  renkli 

çiçekleri olmasına rağmen fazla  gösterişli olmayan kuvvetli kokulu bir bitkidir. Halk arasında 

Şalba, Balotu isimleriyle anılır. Bitki arıcılıkta faydalanılan  bir kaynaktır ve doğal olarak yetişen 

bitkilerin miktan gittikçe azaldığı için bal üretiminde de azalmanın olduğu kanısı halk arasında 

yaygındır. (*) 

(*) O yörede arazi çalışması yapan Prof.  Dr. Mehmet KOYUNCU ' nun izlenimlerinden 

hareketle bu bilgiyi aktanyoruz 

'Ankara  Üniversitesi  Eczacılık  Fakültesi  Farmakognozi  Anabilim Dalı 06100 , Tandoğan  / 

ANKARA 
2Laboratoire  de  Pharmacognosie , Faculte  de  Pharmacie , Üniversite  Louis Pasteur Strasbourg 

, BP 24 F-67401  Illkirch  Cedex,  France 
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GÖVDE 

Köşe kısmından geçen enine keşide gövdenin anatomik yapısı kuvvetli bir büyütme altında, 

dıştan içe doğru incelendiğinde: epiderma tek sıra hücreden oluşmuştur , eni boyu hemen hemen 

eşit veya enine biraz uzamıştır ; epiderma hücrelerinin içe ve dışa bakan çeperleri hemen hemen 

aynı derecede kalınlaşmıştır ; kutikula Sartur reaktifinde  turuncu renge boyanarak da kolayca fark 

edilir. Epidermanın altında çeperleri kalınlaşmış köşe kollenkiması bulunmaktadır. Kostalarda bu 

hücreler çok sıralı (7-8) ,interkostal bölgede ise 1-2 sıralıdır. Kollenkima altında yer alan kabuk 

parenkiması hücreleri kostalarda 1-2 sıralı olduğu halde interkostal bölgede 4-5 sıra halindedir, 

çeperleri incedir ve özellikle sklerenkimatik tabakanın bitişiğindeki parenkima hücreleri diğerlerine 

göre daha büyüktür. Kabuk parenkiması hücrelerinde, bu hürelerin özellikle dış yüze bakan 

taraflarında  ve çepere yakın kısımlarında küçük rafitler  bulunmaktadır. Kabuk bögesinin 

karakteristik elementlerinden olan sklerenkima tabakası 3-5 sıra halinde görülür. Sklerenkima 

liflerinin  çeperi kalınlaşmış ve odunlaşmıştır; lümen genel olarak genişçedir. Floem halkasındaki 

hücreler ince çeperli, küçük ve ezilmiştir. Hücre çeperlerindeki kalınlaşma eşittir ve lümenleri 

oldukça küçüktür.Kambiyum hücreleri, tek sıra halinde görülür. Kambiyumdan içe doğru 10-12 

hücre dizisi kalınlığında ksilem yer almıştır; trakeitlerin arasında geniş trakeler yer alır ve ksilem 

parenkiması genişçe bir kuşak gibidir.Ksilem dokusundaki hücrelerin hepsinde lümen geniştir, 

çeperleri kalınlaşmış ve odunlaşmıştır. Öz bölgesine doğru, giderek büyüyen, çeperi kalınlaşmış 

ksilem parenkiması hücreleri yer almaktadır, hücreler arası boşluklar yer yer büyüktür. Gövdenin 

nerede ise yarışım kaplayan öz bölgesindeki parenkimatik hücrelerin çeperleri kalınlaşmış ve 

odunlaşmıştır, basit geçitler de kolayca fark  edilmektedir. Ayrıca öz parenkimasının içinde genel 

olarak hilumlan görülmeyen , oval şekilli nişastalara rastlanmıştır. 
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BALLOTA  SAXATOJS  subsp. SAXATRJS  ÜZERİNDE FARMAKOGNOZİK 

ARAŞTIRMALAR 

M. TANKER B. SEVER' , G. ÇİTOĞLU1, N. TANKER' ,J. ENGLERT2, R. ANTON2 

PHARMACOGNOSYTICAL STUDIES ON BALLOTA  SAXATILIS  Subsp. SAXATILIS 

In this study the anatomical properties of  Ballota  scccatilis  subsp. saxatilis  ( Lamiaceae ) 

has been investigated. From the aerial parts of  B.scaatilis  subsp. saxatilis  a diterpenoid has been 

isolated as hispanolone by spectral methods. 

Key words . Ballota  scaatilis  subsp. saxatilis  , Lamiacae , Morphology , Anatomy , Hispanolone 
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Avrupa' da yetişen Ballota  türleri spazmolitik ve sedatif  etkileri ile tanınmış 

bitkilerdir ve uzun yıllardan beri öksürükte, sindirim sistemi spazmlarında, insomnia , hemoroid 

hallerinde, anksiyetede, sempatikotoni hallerinde kullanılmaktadır. Bir süredir koleretik etkilerinin 

buluduğu da tespit edilmiştir (2,3). 

MATERYAL 

Ballota  saxatilis  subsp.saxatilis  : C4 İçel - Anamur - Ermenek kaş yaylası arasında 1550 

m' den toplanmıştır. 

AÜEF Herb. No. 18676 Toplayan: M.Koyuncu ve B. Sever 

Teşhis eden: M.Koyuncu - G. Yıldız 

AÜEF Herb. No. 18706 Toplayan: M.Koyuncu ve B. Sever 

Teşhis eden: M.Koyuncu - G. Yıldız 

METOT 
A- Anatomik Çalışma: Bitkinin gövdesinden ve yapraklarından alınan enine kesi mikroskopta 

incelenmiş ve yapısı çizilmiştir. 

B- Kimyasal Çalışma: 



Ekstraksiyon ve İzolasyon Yöntemi 

Ballota  saxatilis  subsp ,saxatilis 

Toprak üstü tasımlan (500g) 

i aseton 

Maserasyon 

4-

Asetonlu ekstre 

iyoğunlaşt irilir 

Etil asetatlı ekstre 

4-ekstraksiyon 

Ekstre 

4su 

Yıkanır 

İEtil asetatlı faz  yoğunlaştırma 

Kolon Kromatografisi 

Stasyoner Faz: Silikajel (0.08mm, 200meshASTM,Merck) 

Mobil Faz: a)Petrol eteri 

b)Petrol eteri : Etil asetat (98 : 2) 

c)Petrol eteri: Etil asetat (95 : 5) 

d)Petrol eteri: Etil asetat (90 : 10) 

e)Petrol eteri: Etil asetat (80 : 20) 

f)Petrol  eteri: Etil asetat (60 : 40) 

g)Petrol eteri: Etil asetat (50 : 50) 

h)Etil asetat 

4- kolon kromatografi 

Petrol eteri : Etil asetat (90 : 10) 

4 

BS 1 bileşiği ( lg ) 



GÖVDE 

Köşe kısmından geçen enine keşide gövdenin anatomik yapısı kuvvetli bir büyütme altında, 

dıştan içe doğru incelendiğinde: epiderma tek sıra hücreden oluşmuştur , eni boyu hemen hemen 

eşit veya enine biraz uzamıştır ; epiderma hücrelerinin içe ve dışa bakan çeperleri hemen hemen 

aynı derecede kalınlaşmıştır ; kutikula Sartur reaktifinde  turuncu renge boyanarak da kolayca fark 

edilir. Epidermanın altında çeperleri kalınlaşmış köşe kollenkiması bulunmaktadır. Kostalarda bu 

hücreler çok sıralı (7-8) ,interkostal bölgede ise 1-2 sıralıdır. Kollenkima altında yer alan kabuk 

parenkiması hücreleri kostalarda 1-2 sıralı olduğu halde interkostal bölgede 4-5 sıra halindedir, 

çeperleri incedir ve özellikle sklerenkimatik tabakanın bitişiğindeki parenkima hücreleri diğerlerine 

göre daha büyüktür. Kabuk parenkiması hücrelerinde, bu hürelerin özellikle dış yüze bakan 

taraflarında  ve çepere yakın kısımlarında küçük rafitler  bulunmaktadır. Kabuk bögesinin 

karakteristik elementlerinden olan sklerenkima tabakası 3-5 sıra halinde görülür. Sklerenkima 

liflerinin  çeperi kalınlaşmış ve odunlaşmıştır; lümen genel olarak genişçedir. Floem halkasındaki 

hücreler ince çeperli, küçük ve ezilmiştir. Hücre çeperlerindeki kalınlaşma eşittir ve lümenleri 

oldukça küçüktür.Kambiyum hücreleri, tek sıra halinde görülür. Kambiyumdan içe doğru 10-12 

hücre dizisi kalınlığında ksilem yer almıştır; trakeitlerin arasında geniş trakeler yer alır ve ksilem 

parenkiması genişçe bir kuşak gibidir.Ksilem dokusundaki hücrelerin hepsinde lümen geniştir, 

çeperleri kalınlaşmış ve odunlaşmıştır. Öz bölgesine doğru, giderek büyüyen, çeperi kalınlaşmış 

ksilem parenkiması hücreleri yer almaktadır, hücreler arası boşluklar yer yer büyüktür. Gövdenin 

nerede ise yarısını kaplayan öz bölgesindeki parenkimatik hücrelerin çeperleri kalınlaşmış ve 

odunlaşmıştır, basit geçitler de kolayca fark  edilmektedir. Ayrıca öz parenkimasının içinde genel 

olarak hilumlan görülmeyen , oval şekilli nişastalara rastlanmıştır. 



Şekil Gövdeden enine kesi l . (ot) onu I. ; (sı) salgı ı. ; ( r ) rafıl  ; (ku) kulıkula ; 

(e) epiderma ; (kol) kollenKıma ; (kp) kabuk par ; (ski) sklerenk.ma ; 

(II) floem  ; (k) kamb.yum ; (ık) Irake ; (ıkd) Irakeıd ; (ks p) ksilem par. ; 

(o) oz par. ; (n) nişasta İaneleri. 



YAPRAK 

Gelişmiş bir yaprağın tabanına yakın kısmındım geçmek üzere alınan enine kesiier 

mikroskopta, zayıf  büyütme altında incelendiğinde orta damar bölgesinde çok belirgin olmak 

üzere bütün damar bölgesinde , üst yüzde derin bir girinti, alı yüzde ise büyük bir çıkıntı bulunur. 

Yaprağın her iki yüzü de tüylerle kaplıdır ; tüyler alt yüzde , hem uzunluk hem de sildik bokumdan 

daha yoğundur ; bu nedenle yeşil olduğu halde gümüşi renkte görünür. 

Damarlar arası bölgenin çıkıntılı kısımlarında epidernıanın alımda genişçe bir kollenkima 

tabakası bulunur ; kollenkima ksilem ile üst epiderma arasını da doldurmuştur. İletim demetinde 

floem  , ksilem alunda bir Labaka halindedir. Alt ve üst epiderma bir sıra porenlamatik hücrelerden 

oluşmuştur , kuıikula dalgalı ve belirgindir. 

Biiasyal olan yaprakta palizaı dokusu sünger dukusıındun djiıu dardır. Sünger dokusu gevşek 

değildir. 



Şekil Yapraktan enine kesit. (ku) kutikula ; (ae) alt ep. ; (pp) palizat par. ; (r) rafit  • 
(sp) sünger par. ; (ks) ksilem ; (fi)  floem  ; (yt) yıldız t. ; (kol) kollenkima . 



TARTIŞMA VE SONUÇ 

BS 1 bileşiğinin spektral analizleri ('H - NMR , l 3 C - NMR , EIMS ve çift  dimersiyonlu 

teknikler) sonucu alman veriler değerlendirilmiş kaydedilen verilerle karşılaştırılmış (4,5) ve 

bileşiğin diterpenik yapılı olduğu sonucuna varılmıştır. Veriler Tablo 1 ve Tablo 2'de 

gösterilmiştir. 

BS 1 bileşiğinin moleküler pikinin 318 de gözlenmesi molekül formülünün 

C20H30O3 olabileceğini düşündürmüştür. 

MS m/z (rcl.int.%) 

3.18 ( [ M ] + , 15 ) , 300 ( [ M*- H : 0 ] , 6.2), 219 ( [ 300 - C5H5O ] * , 16), 195(13) , 

177(44), 165(41), 135(25) ,107(30), 79(28). 

Bileşiğin 'H - NMR spektrumu P - sübstitüe fiıran  halkasındaki üç protonun varlığını (7.37 , 

7.25 , 6.29), üç tersiyer atomun varlığı ( 1.20 , 0.92 , 0.90) ile bir sekotıdcr metil grubunun 

var lığını (1.14) belirtmektedir. 

Çift  dimersiyoniü NMR teknikleri( COSY-PS/ DQF , HMQC ve HMBC )nin 

kombinasyonu ile yapılan çalışmalar sonucu bileşiğin daha önce Ballota hispanica (4)., Ballota 

andreuzziana , Ballota africana  , ve Galleopsis angustifolia'  dan izole edilen hispanolon yapısında 

olduğu sonucuna vanlmıştır (5). 

Bileşiğe ait spektnımiar ( ' H - NMR, l 3 C - NMR, COSY) verilmiştir. 

O 

Hispanolon 



Tablo 1. 'H-NMR ( 300 Mhz , CDCI3, 25°C ) 

Kimyasal Kayma 5 

(ppm) 

Spin-Spin 

Etkileşimi 

Spin-Spin 

etkileşme 

sabiti 

Integral Gözlenen 

Protonlar 

7.37 d 8.8 İH H-15 

7.25 s - İH H-16 

6.29 d 8.8 İH H-14 

2.76 q 6.6 İH H-8 

2.49 m - 2H H-12 

2.31 t 13.4 2H H-6 

2.04 dd 13.0,4.1 İH H-5 

1.95 m - 2H H- 11 

1.60 m - 2H H-3 

1.47 t 6.6 2H H-l 

1.25 d 4.2 2H H-2 

1.20 s - 3H H-19 

1.14 d 6.4 3H H-20 

0.92 s - 3H H-17 

0.90 s - 3H H-18 



Tablo 2. UC-NMR (75 Mhz , CDCL3, 25°C) 

Kimyasal Kayma 5 (ppm) Gözlenen karbonlar 

210.0 C-7 

142.3 C-15 

137.8 C-16 

124.1 C-13 

109.9 C-14 

81.0 C-9 

50.2 C-8 

45.7 C-5 

42.6 c - ıo 

40.6 C-2 

38.5 C-6 

34.0 C-ll 

32.9 C-4 

32.3 C-18 

31.2 C-l 

20.8 C-12 

20.7 C-17 

17.8 C-3 

15.5 C-19 

7.5 C-20 
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Scabiosa rotata  Bieb. BİTKİSİ ÜZERİNDE 

FARMAKOGNOZİK ARAŞTIRMALAR 

Tayfun  PANAYIR1 , Turhan BAYKAL1 

Pharmacognostical Research on the Scabiosa rotata  Bieb 

Key Word Index: Scabiosa rotata  Bieb. Dipsacaceae, saponozit, antifungal 

ABSTRACT 

Botanical features,  chemical constituents and biological activities of  Scabiosa rotata 
Bieb. have been comparatively investigated. 

GİRİŞ 

Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde rastlanan Dipsacaceae famılyasındaki 
genuslardan biri olan Scabiosa  'nın Türkiye'de 30 turu bulunmaktadır1 

Scabiosa  cinsi halk arasında çeşitli kullanımları ile dikkat çekmektedir Biyolojik 
aktiviteleri nedeniyle yaygın olarak kullanılan bir bitkidir2 Bitkinin koku solunum yollan ile 
ilgili şiddetli hastalıklann başlangıç devresinde ekspektoran özelliğinden dolayı kullanılır. 
Gripte, bronşitte sekresyon arttırıcı özelliği vardır. Köklerinden hazırlanan ekstrafluitinin 
bronkopnömoni, akciğer kanamalannda ve yine bronşitte kullanıldığı bildirilmiştir. Bitkinin 
çiftlik  hayvanlarının ağız ve dillerinde meydana gelen şiddetli enflamasvonlarda  ve deri 
enfeksiyonlannda  etkili olduğu bildirilmiş, kullanılması için önerilmiştir. Bitkinin kökünün 
astrenjan özelliği de bulunmaktadır. Aynca bitkinin idrar artıncı, yara iyi edici ve kabız etkileri 
nedeniyle kullanıldığı belirtilmiştir3"5. 

Bu çalışmada Scabiosa rotata'nın  botanik özelliklerini aynntılı olarak incelemek, nitel 
ve nicel analizlerini yapmak, ham saponozit fraksiyonunu  elde etmek, bu fraksiyonunun 
antifungal  aktivitesini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu çalışmalann yanında (3-SitosteroI elde 
edilmesini ve yağ asitlerinin belirlenmesi de planlanmıştır. 

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Etiler Ankara-Türkiye 



MATERYAL 

Örnekler aşağıdaki bölgelerden toplanmıştır: 

A4 Çankırı, İlgaz Kesicik köyünden hemen sonra; Kıyısın köyü girişi, yol kenarı 
Ca. 1250m 10.07.1994 

A4 Ankara, İstanbul yolu üzeri, Ostim yol ayrımı, yol kenarları Ca. 850m 
13.04.1995 

BOTANİK ÇALIŞMALAR 

Bitkinin yaprak, gövde ve köklerinden hazırlanan preparatlar üzerinde anatomik 
özellikleri araştırılmıştır. Bitkinin yaprak, gövde ve kökünden alınan enine kesit ve toz 
numunelerin anatomik özellikleri, mikroskoptaki görüntülerinin fotoğrafları  çekilerek tesbit 
edilmiştir. Anatomik yapısının türe ait özellikleri ile ilgili bir literatür bulunmamaktadır Bu 
nedenle anatomik yapısının incelenmesi sırasında rastlanan tüm dokular belirtilmiştir. Ancak 
Dipsacaceae familyasına  ait diğer cinslerde salgı tüyünün nadiren bulunduğu kayıtlıdır 
Tarafımızdan  yapılan çalışmada, bu durumun Scabiosa rotata  bitkisi için de geçerli olduğu 
görülmüştür Örtü tüylerinden sadece tek hücreli olduklan bahsedilirken; yaptığımız çalışmada 
kütikulalan noktacıklı olan ve basit örtü tüylerininden sıkça bulunduğu gösterilmiştir. 
Familyanın diğer türlerinde mezofilde  küme halinde kristallerden bahsedilmiştir. Tarafımızdan 
yapılan çalışmada kökte druzlara rastlanmış ve fotoğrafı  çekilmiştir6. 

KİMYASAL ÇALIŞMALAR 

1. Yağ asitleri Üzerindeki Araştırmalar 

Scabiosa rotata  bitkisinin meyvasındaki sabit yağlar için yapılan deneyde, sonucu 
pozitif  çıkmıştır. Burada Soxhlet'te petrol eteri ile elde edilen ekstre ve Morrison yöntemi7 ile 
yağ asitleri metillendikten sonra yapılan gaz kromatografisi  analizleri sonuçlan ve yüzdeleri 
Tablo-2 ve Şekil-9 de gösterilmiştir. 



Gaz Kromatograf : HEVVLETT PACKARD 5890 Series II 
Kapiler Kolon : Ultra I (50m. 0.2mm. 0.3nm) 

(%100 dimetil polisiloksan) 

Enjeksiyon Sıcaklığı : 250 °C 

Dedektör Sıcaklığı : FED - 250 °C 
Fırın Başlangıç Sıcaklığı : ÖVEN 180 °C 
Final Isısı : 250 °C (2°C/ dakika programlı) 
Taşıyıcı gaz, Akış hızı : Helyum 0.9ml/dak. 
Split Oranı : 1:50 

Kağıt Hızı : 0.5cm/dak. 9dak. sonra lcm/dak. 

Şekil-1 Yağ asitlerinin metil esterlerinin kromatogramı 

Alıkonma Zamanı Madde % 
2.359 Kaprilik asit eser 

miktarda 
3.335 Nonanoik asit 3.47 

3.817 Kaprik asit 8.54 

4.549 Bilinmeyen 1.69 

8.708 Miristik asit 16.19 
13.625 Palmitik asit 13.41 
18.845 Linoleik asit 36.76 
19.123 Oleik asit 18.19 
20.075 Stearik asit 1.75 

Tablo-1 Scabiosa rotata  bitkisinin meyvalannın yağındaki yağ asitleri 



2. Saponoz i t Ekstraksiyonu 

Ekstraksiyon Şeması 

Toz Drog( Scabiosa ro/afaBieb.  'in toprak altı kısımları) 

. Petrol eteri ile 
tüketme 

Petrol eterli 
ekstre 

Çözelti 

Baki ve 
. Açık havada 
kurutulur 

Bakıve 
Metanol ile 
tüketme 

Metanollü 
ekstre 

Metanol 
yoğunlaştırılır 

Yoğun 
ekstre 

. Soğuk aseton'da 
çöktü rülür 

Çökelek 
(Ham Saponozit Karışımı) 

. Kolon kromatografisi 

. kloroform:metanol:su 
(61:32:7) 

VOl 
Ka 

14-27 nolu fraksiyonlar 
28-30 nolu fraksiyonlar 
31-37 nolu fraksiyonlar 
38-43 nolu fraksiyonlar 
44-51 nolu fraksiyonlar 
52-59 nolu fraksiyonlar 

Fraksiyon 
— Saponozit Karışımı 



Ekstraksiyon sonucu elde edilen ham saponozit karışımından lOg. alınıp silikagel 60 
(Merck 7733) adsorbanında Kloroform:Metanol:su  (61:32:7) solvan sisteminde kolon 
kromatografisi  uygulandı. 

Toplanan fraksiyonlar,  İTK'da aynı solvan sistemi ile kontrol edilip benzer fraksiyonlar 
birleştirildi Lekelerin saponozit olup olmadığını anlamak amacıyla kanlı plak yöntemi 
uygulandı. Yukarıda belirtilen solvan sistemiyle sürüklenen plaklar, izotonik sodyum klorür 
çözeltisi ile hazırlanmış %2 defibrine  eritrosit-jelatin süspansiyonu ile kaplandı. 2-3 saat sonra 
ham saponozit karışımının ve fraksiyonlarının  uygulandığı plakta 9 adet lekenin hemoliz 
gösterdiği görüldü. 

Front 

1 <=> CH5 

Ham S. 14-27 28-30 31-37 38-43 44-51 52-59 

Solvan sistemi : kloroform:metanol:su  (61:32:7) 

Tablo-2 Ham saponozit ve ham saponozitten elde edilen fraksiyonların  kanlı plak yöntemi 

sonunda hemoliz görülen lekeler. 

BİYOLOJİK AKTİVİTE ÇALIŞMALARI 

Saponinum purum albüm ile Scabiosa rotata  bitkisinin ham saponozit ve kolon 
kromatografisinden  elde edilen saponozit fraksiyonlarının  antifungal  aktiviteleri karşılaştırılmış 
ve aynı potensi gösterdikleri tesbit edilmiştir. 

Microsporum  cartis ve Trichophyton  rubrum'a  maddelerin etkisi aynı, Candida 
albıcans'a  en fazla  etkiyi gösterirken, Aspergillus  niger'e  karşı da etki görülmüştür. 



A B C D 

Ham Saponin 800 300 800 500 

14-27 nolu fraksiyon 800 300 800 500 

38-43 nolu fraksiyon 800 300 800 500 

52-59 nolu fraksiyon 800 300 800 500 

Saponinum purum albüm 800 300 800 500 

A: Microsporum canisC: Trichophyton rubrum 
B: Candida albicans D: Aspergillus niger 

Tablo-3 Scabiosa rotata  Bieb. bitkisinin ham saponoziti ve saponozit karışımlarının antifiıngal 
aktiviteleri (jig/ml) 

SONUÇ 

Bu araştırmada, Scabiosa rotata  Bieb. bitkisinin, botanik özellikleri, kimyasal içerikleri 
ve antifiıngal  aktiviteleri incelenmiş, özelliklerinin saptanmasına çalışılmıştır Bitkinin çiçek ve 
meyvelerin morfolojik  özellikleri çizilip, yaprak, gövde ve kökten alınan enine kesit ve toz 
numunelerinin anatomik özellikleri, mikroskoptaki görüntüleri, fotograflan  çekilerek tesbit 
edilmiştir 

Scabiosa rotata'nm  toprak altı kısımları etken madde gruplan yönünden incelenmiş ve 
nitel analiz sonucunda tesbit edilen etken madde gruplan: saponozit, flavonoit,  oz ve meyvada 
sabit yağ olarak belirlenmiştir 

Bitki kökünün metanolle ekstraksiyonundan sonra %9.4 oranında metanollü ekstre, 
%6.4 verimde de ham saponozit elde edilmiştir. Yapılan kromatografik  analizler sonucunda 
ham saponozit kanşımında dördü majör olmak üzere 11 madde bulunduğu tesbit edilmiştir 
Kanlı plak yöntemiyle 9 maddenin hemolizan özellik gösterdiği tespit edilmiştir (Tablo 2). 

Petrol eter'li ekstrakt'tan elde edilen bir maddenin P-Sitosterol olabileceği düşünülmüş 
ve yapılan İTK, erime noktası tayini ve IR değerlerinin değerlendirilmesi sonucu maddenin 
(3-Sitosterol olduğu tespit edilmiştir. 

Bitki meyvalannda % 6.76 oranında sabit yağ bulunmaktadır Bu yağ bileşiminin, GLK 
ile analizinde, eser miktarda kaprilik asit, % 3.47 nonanoik asit, %8.54 kaprik asit, % 16.19 
milistik asit, % 13.14 palmitik asit, % 36.76 linoleik asit, % 18.19 oleik asit, % 1.75 stearik 
asit ve % 1.69 oranında da bilinmeyen bir maddeden oluştuğu saptanmıştır. Sonuca göre % 
54.95 'inin doymamış yağ asitlerinden oluştuğu görülmüştür (Tablo 1). 



Scabiosa rotata  köklerinden elde edilen ham saponozit fraksiyonların  antifiıngal 
aktivitesi Candida  albicans, Aspergillus  niger, Microsporum  canis ve Trichophyton  rubrum'da 
araştırılmıştır. Çalışma sonucundan Microsporum  canis ve Trichophyton  rubrum'a  karşı 
maddelerin 800 |tg konsantrasyonda etkisi olduğu görülmüştür. En fazla  etkiyi Candida 
albicans'a  karşı 300 |ig konsantrasyonda göstermiştir. Aspergillus  niger't  karşı da 500 p.g 
konsantrasyonda etki göstermiştir (Tablo 3). 
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CYDONİA  OBLONGA  Miller MEYVALARI ÜZERİNDE YAPILAN 

ARAŞTIRMALAR 

Songül TÜRKÖZ* Uflık  KOCA* 

RESEARCHES ON FRUITS OF CYDONİA  OBLONGA  Miller 

Cydonia  oblonga  Miller (Rosaceae) is a tree cultıvated for  its edible fruits  and 

known as "Ayva" ın Turkey. Tannin and pectın, active substances in fruıt  pulp used as 

antıdiareıc ın folk  medicine, are determined as 1.22 % and 6.05 % respectively. Rutin, 

ın the peels of  the fruit,  takes place ın many pharmaceutical preparatıons used in 

Europe and U S A has been determined spectrophotometrically as 2.05 %. 

Key Word Index : Cydonia  oblonga,  Pectın, Tannın, Rutin 

GİRİŞ 

Rosaceae familyası  içensinde yer alan Cydonia  oblonga  'nm ana vatanı Kuzey-

Batı İran, Kafkasya  ve ve Kuzey Anadolu'dur (1). Günümüzde Avustralya hanç olmak 

üzere dünyanın hemen her yennde kültürü yapılmaktadır(2). Ülkemizde ise özellikle 

Kuzey Anadolu, İç Anadolu ve Ege bölgelen başta olmak üzere pek çok yerde 

bahçelerde kültür bitkisi olarak rastlanmaktadır(3). 

Cydonia  oblonga  yeryüzünde tek türle temsil edilmektedir Cydonia  oblonga 

Miller memleketimizde "Ayva" adıyla bilinen, genellikle kültür bitkisi olarak yetıştınlen 

çalımsı veya 2-8 m'ye kadar yükselebılen küçük ağaçlardır(3). Hemen her yerde 

yetişebilen bitkinin meyvalan tanen taşımaktadır. Bu nedenle buruk lezzetli olduğundan 

dolayı meyva olarak tüketimi fazla  değildir ve genellikle sınır ağacı olarak veya diğer 

meyvalarla kanşık olarak meyva bahçelerinde yetiştirilir. 

Kültür bitkisi olarak eskiden ben bilinen Cydonia  oblongdnın  ağaç kabuğu, 

yaprak, tohum ve meyvası pek çok ülkede farklı  amaçlarla halk ilacı olarak 

kullanılmaktadır(2). 

* Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozı Anabilim Dalı, 063 30-ANKARA 



Tohumlan taşıdığı müsilajdan dolayı demulsan ve emoliyan özelliktedir. 

Tohumlardan elde edilen müsilaj cilt losyonlan ve kremlerde yardımcı madde olarak 

kullanılır ve süspansiyon ajanı olarak bilinir(4-6). 

Ülkemizde tohumlar % 2-3 lük dekoksiyon halinde dahilen çocuklarda 

antıdiyareik, haricen gargara halinde boğaz enfeksiyonlannda  ve deri üzerinde emoliyan 

etkisinden dolayı kullanılır. Meyvasından ise komposto halinde veya meyva suyu balla 

kanştınlıp yenillerek kabız etkisinden yararlanılmaktadır.(7). 

MATERYAL 

Cydonia  oblonga  Miller; Kaysen-Kergah Bağlan. Araştırma materyali olan 

meyvalar 13 Ekim 1994 tarihinde toplandı. Herbaryum örneği hazırlandıktan sonra 

meyvalann önce kabuklan soyuldu. Pulpası ince dilimlenip, tohumlan aynldı. Kabuklar 

ve pulpa gölgede kurutuldu. 

YÖNTEM 

Rutin Tayini 

Meyva kabuğunun metanollü ekstresinin İnce Tabaka Kromatografisı  ile ön analizi 

yapıldı. 

Adsorban 
Solvan sistemi 
Revelatör 

Standart çözeltisi 
Numune çözeltisi 

: Silicagel 6OF254 Merck (Plastıc sheets) 
: Etil asetat:Metanol:Su (100:16.5:13.5) 
: a) NH3 buharlan 

b ) U V 3 6 6 

c) Alumınyum klorür'ün etanoldekı % 1 lik çözeltisi, UV366 
: Rutin Merck'in metanoldekı % 1 lik çözeltisi 
: Meyva kabuğunun metanoldekı % 5 lik çözeltisi 

Spektrofotometrik  Yöntemle Rutin Miktar Tayini 

Alet olarak BECKMAN DU 650 modeli spektrofotometreden  yararlanılmıştır. 

Standart çözeltisi: Rutin Merck'in spektroskopik metanoldeki 0.016 mg/ml lik 

çözeltisi . Standart çözeltinin 250-400 nm dalga boyundaki spektrumu çizdirildi. 264.5 

nm ve 364 nm de maksimum pikler görüldü. 



Kalibrasyon Eğrisinin Hazırlanması: Rutin'in 0.0064-0.024 mg/ml konsantrasyon 

aralıklarında spektroskopik metanolde bir seri çözeltisi hazırlandı. Çözeltilerin 264.5 nm 

de absorbans değerleri okunup, konsantrasyona karşı kalibrasyon eğrisi çizdirildi. 

Numune çözeltisi: 5 g meyva kabuğu oda sıcaklığında 50 ml eterle 3 defa  ekstre 

edilerek ön temizleme yapıldı. Eter uzaklaştırıldıktan sonra materyal metanol ile 5 defa 

oda sıcaklığında tüketildi. Birleştirilen metanollü ekstreler alçak basınç ve düşük 

sıcaklıkta kuruluğa kadar yoğunlaşünldı. Spektroskopik metanol ile farklı 

konsantrasyonlardaki dilüsyon çözeltileri hazırlandı. Uygun konsantrasyondaki 

çözeltinin spektrumu alındı Daha sonra 264.5 nm dalga boyundaki absorbans değerlen 

okundu. 

Pektin Miktar Tayini 

100 g kurutulup, toz edilen pulpa 400 ml % 96 lık etanolle 24 saat oda 

sıcaklığında bekletildi. Süzüntü süzgeç kağıdından süzülerek aynldı. Bakiye 5 defa  100 

er ml % 60 lık etanolle yıkandı. Daha sonra 3 defa  500 er ml asetonla yıkandı. Alkolde 

çözünen maddelerden kurtanlan artık üzenne 500 ml asitli su (pH:2, HCI) ilave edilip, 

su banyosu üzerinde 2 saat bekletilip süzüldü. Süzüntü üzenne % 96 lık etanolden, 

etanol miktan % 60 lık oluncaya kadar ilave edildi. 1 saat 4°C de bekletildi, sıvının 

yüzeyinde toplanan pektin santrifüj  edilerek alındı. 4 defa  100 er ml % 60 lık etanolle 

yıkanıp liyofilize  edilerek kurutuldu, tartıldı. 

Tanen Miktar Tayini 

5 g kurutulup toz edilen pulpa üzerine 150 ml su ilave edilerek hafif  ateş 

üzennde 30 dakika kaynatıldı. Süzgeç kağıdından 500 ml lik bir balonjojeye süzüldü. 

Bakiye üzerine 150 ml su ilave edilerek kaynar su banyosunda 30 dakika çalkalanarak 

bekletildi. Aynı balonjojeye süzüldü, 100 ml su ile işlem 2 defa  daha tekrarlandı. 500 ml 

lik balonjojede toplanan süzüntüler distile su ile 500 ml ye tamamlandı. G2 cam 

filtreden  süzülerek "ana çözelti" hazırlandı(8). 

- Ana çözeltinin 100 ml si, darası alınmış porselen kapsülde, su banyosu üzennde küçük 

porsiyonlar halinde uçuruldu. 100°C lik etüvde değişmez ağırlığa getirildi, soğutulup 

tartıldı(a). Kuru artık darası belli bir porselen krozeye aktarıldı, önce açık alevde, sonra 

800°C lik finnda  değişmez ağırlığa kadar külleştirildi, soğutulup tartıldı(b). 



- Ana çözeltinin 200 ml si 4 g kromlu deri tozu ("Hautpulver Schvvach Chromıert" 

Merck) ile sık sık çalkalanarak 1 saat bekletildi. Bu süre sonunda süzülerek alman 1 ml 

çözeltiye % 1 lik tuzlu jelatin çözeltisi ilave edilerek tanenin deri tozu tarafından 

tamamen tutulup, tutulmadığı kontrol edildi. Bulanıklık görülmeyince süzüldü. 

Süzüntüden 100 ml alınıp, daha önce yapıldığı gibi önce su banyosunda uçuruldu ve 

tartıldı(c). Sonra tanen taşımayan kuru artık 800°C lik firında  külleştirildi ve tartıldı(d). 

a-b = A g (tanen+diğer maddeler) 

c-d = B g (diğer maddeler) 

A-B = 1 g drogtaki tanen miktan 

SONUÇ 

Cydonia  cinsi Rosaceae familyasının  Pomoidea (Maloidae) alt familyasında  yer alır. 

Bazı botanikçiler Cydonia  oblonga  'yı Pyrus cinsine dahil etmişlerse de genellikle 

Cydonia  ayn bir cins olarak kabul edilmiştır(9). 

Cydonia  cinsinin yeryüzünde tek türü " C. oblonga"  bulunmaktadır. Bazı kaynaklar 

doğal olarak Çın ve Japonya'da yetişen Chaenomeles  japonica'yı  Cydonia  japonica 

olarak adlandırmaktadırlar. Ancak süs bitkisi olarak kültürü yapılan bu bitki genellikle 

Chaenomeles  cinsine dahil edılmektedir(9,10). 

Materyaldeki etkili maddelen belirlemek için yapılan klasik teşhis reaksiyonlannın 

sonuçlanna göre meyva kabuğunda flavonoıt  bulunduğu saptanmıştır. Meyva 

kabuğunun metanollü ekstresi hazırlanarak İTK incelendiğinde kromatogramda 

flavonoitlere  ait tek leke bulunduğu görülmüştür. Meyva kabuğu ekstresinin ITK'da 

standart madde ile mukayese edilmesiyle flavonoit  olan lekenin "rutin" olduğu tespit 

edilmiştir. Meyva kabuğu dıetıleter ile yabancı maddelerden kurtanldıktan sonra 

metanollü ekstresi hazırlanıp,, ekstrenin uygun dilüsyonunun UV spektrofotometnsınde 

264.5 nm'de okunan absorbans değeri y=36.02 n kalıbrasyon formülüne  uygulanmış ve 

materyaldeki rutin miktan % 2.05 olarak hesaplanmıştır. Antidiyareik etkili pekçok 

müstahzarın bileşiminde bulunan pektin ve tanen miktan meyva pulpasında gravimetrik 

olarak %6.05 ve % 1.22 olarak bulunmuştur.. 
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TÜRKİYE'NİN DEĞİŞİK BAZI YÖRELERİNDEN TOPLANAN 

HAPLOPHYLLUM  TÜRLERİ ÜZERİNDE ANATOMİK ÇALIŞMALAR 

iskender İNCE*, Hüsniye SAĞLAM*, Seda NOYAN*, Nehir ÜNVER* 

Gökay ARAR*, Tekant GÖZLER* ve M. Ali ÖNÜR* 

ANATOMICAL INVESTIGATIONS ON HAPLOPHYLLUM  SPECİES COLLECTED 

FROM VARIOUS REGIONS OF TURKEY 

SUMMARY 

Anatomical investigations have been carried out on various samples prepared from 

roots, stems, leaves, fruits and seeds of Haplophyllum  myrtifolium  Boiss. (Honaz, Denizli), 

Haplophyllum  cappadocicum  Spach. (Boranköy, Malatya), Haplophyllum  vulcanicum  Boiss. 

et Heldr. (Ulukışla, Niğde) and Haplophyllum  buxbaumii  (Poiret) G. Don subsp. buxbaumii 

(Urla, İzmir ve Didim, Aydın). 

Key  Words  : Rutaceae, Haplophyllum. 

GİRİŞ 

Akdeniz'den Doğu Sibirya'ya kadar yayılış gösteren ve 70 kadar tür ile 

temsil edilen Haplophyllum  genusu Rutaceae familyası üyeleri arasında yer 

alan ve ana etkili bileşikler olarak kinolin alkaloitleri ve lignanlar taşıyan çok yıllık 

otsu bitkilerden oluşmuş bir genustur (3,5). 

14 tane türünün Türkiye'de yabani olarak yetiştiği bilinen (2) Haplophyllum 

genusuna ait, potansiyel olarak ilaç olabilme özelliğindeki maddeleri bakımından 

Anabilim Dalımızda fitokimyasal olarak evvelce araştırılan ve halen de 

araştırılmakta olan Haplophyllum  cappadocicum  Spach., Haplophyllum 

myrtifolium  Boiss., Haplophyllum  buxbaumii  (Poiret) G. Don subsp. buxbaumii  ve 

Haplophyllum  vulcanicum  Boiss. et Heldr. türlerinin anatomik özelliklerinin 

saptanması amacıyla bu bitkilerden hazırlanan örnekler üzerinde anatomik ve 

mikroskobik araştırmalar gerçekleştirilmiştir. 

*Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Bornova- İZMİR 
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MATERYAL VE METOT 

Haplophyllum  cappadocicum  Spach. (Boranköy, Malatya), Haplophyllum 

myrtifolium  Boiss. (Honaz, Denizli), Haplophyllum  buxbaumii  (Poiret) G. Don 

subsp. buxbaumii  (Urla, İzmir ve Didim, Aydın) ve Haplophyllum  vulcarıicum 

Boiss. et Heldr. (Ulukışla, Niğde) bitkilerinin anatomik incelemeye konu olan 

muhtelif kısımları 1994 yılında, bitkiler çiçekli ve meyvalı durumdayken toplanmış, 

ayrıca bitkilere ait herbaryum örnekleri de hazırlanmıştır. Haplophyllum 

cappadocicum  Spach. (Boranköy, Malatya) bitkisi 1178, Haplophyllum  myrtifolium 

Boiss. (Honaz, Denizli) bitkisi 1174, Haplophyllum  buxbaumii  (Poiret) G. Don 

subsp. buxbaumii  (Urla, İzmir ve Didim, Aydın) sırasıyla 1170, 1172 ve 

Haplophyllum  vulcarıicum  Boiss. et Heldr. (Ulukışla, Niğde) bitkisi 1177 

numaraları ile Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı 

Herbaryumunda kayıtlıdır. Bitkilerin aynı yerde yetişen çeşitli fertlerinden  kök, 

gövde, yapraklar ile meyva ve tohumlara ait farklı  örnekleri (büyüklük, yaş vb.) 

içeren alkol materyalleri, 70° lik alkol (etanol) kullanılarak hazırlanmıştır. 

Anatomik kesit çalışmalarında bu alkol materyallerinden yararlanılmıştır. 

Alkol materyalinde mevcut olan kök, gövde, yaprak, meyva ve tohuma ait çeşitli 

örneklerden enine kesitler (gerektiğinde bunlara ilaveten boyuna kesitler) alınmış 

ve bunlar Sartur ve Kloralhidrat reaktifleri  (1) içinde hazırlanan mikroskobik 

inceleme preparatları halinde Cari Zeiss Jena marka araştırma mikroskobunda, 

anatomik yapılar açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu incelemeler 

sırasında bitkilerin kök, gövde, yaprak ile meyva ve tohumlarına ait sabit ve 

karakteristik özellikler, Cari Zeiss Jena mikrofotografi  cihazı kullanılarak 

saptanmıştır. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Son yıllarda taşıdıkları lignanlar, kinolin alkaloitleri ve kumarinleri 

açısından önem kazanacağını düşündüğümüz ve araştırmamıza konu olan 

Haplophyllum  cappadocicum  Spach., Haplophyllum  myrtifolium  Boiss., 

Haplophyllum  buxbaumii  (Poiret) G. Don subsp. buxbaumii  ve Haplophyllum 

vulcarıicum  Boiss. et Heldr. bitkilerinin tayininde yardımcı olmak amacıyla, 

bitkilerden hazırlanan alkol materyallerinden yararlanılarak bitkilerin kök, gövde, 

yaprak, meyva ve tohumlarının anatomik yapıları incelenmiştir. 



Farklı yörelerden toplanmış değişik Haplophyllum  türlerinden hazırlanan 

alkol materyallerinden alınan enine kesitlerin incelenmesi sonucunda tespit 

edilen ortak özellikler şunlardır: 

1- İncelenen bütün türlerin kök enine kesitlerinin en dışında süberinize 

olmuş eksodermis yer almaktadır. İletim demetleri kolateral olup, öz kolları bariz bir 

şekilde görülmektedir. Öz tamamiyle odun borularından oluşmaktadır. Genellikle 

endodermisin atılmış olduğu görülmektedir. 

2- Gövde korteksi dışarıdan ince bir kütikula ile örtülü olup, kserofitik tipte 

stomalar içermektedir. Epidermis üzerinde çeperleri kalın, tek hücreli, kütikulası 

kuvvetli noktacıktı, uçları düz veya kıvrık örtü tüyleri görülmektedir. Korteks 

içerisinde epidermise temas edecek şekilde yer yer şizolizigen salgı ceplerine 

rastlanmaktadır. Korteks parenkima hücrelerinin iç kısmında nişasta kın hücreleri 

ile beraber sklerankima lifleri,  floem, trake ve trakeitlerden oluşan ksilem ve yine 

parenkimatik hücrelerden oluşan öz bulunur. 

3- Yaprak monofasiyal olup, üst ve alt epidermis hücrelerinin dış çeperleri 

kalın ve stomalar kserofitiktir.  Mezofilde içleri uçucu yağ damlacıkları ile dolu 

bazen alt, bazen üst epidermise temas eden değişik büyüklükte şizolizigen salgı 

cepleri yer almaktadır. Orta damarda alt ve üst epidermisin altında 1-3 sıra halinde 

kollenkima ve iletim demetlerinin iç ve dış kısmında inceden kalına kadar değişen 

çeperli damar parenkiması yer almaktadır. Nişasta kın hücreleri ile floem 

arasındaki sklerankima demetleri görülebilmektedir. 

Yaprak yüzeysel kesitinde anomositik tip stomalara rastlanmaktadır. 

Epidermis üzerinde kütikulası noktacıklı düz veya kıvrık örtü tüyleri bulunmaktadır. 

4- Meyva ve tohum eksokarp hücrelerinin dış çeperi kalın ve bu hücrelerin 

üzeri ince bir kütikula ile örtülüdür. Eksokarp üzerinde gövde ve yaprakta olduğu 

gibi örtü tüyü mevcuttur. Mezokarpta her salgı cebini içeren perikarp bir papil 

şeklini almaktadır. Endokarp çeperleri kalınlaşmış ve odunlaşmış çok hücre sıralı 

sklerankimatik hücrelerden oluşmuştur. 

Tohum genel olarak testa, ezilmiş besi doku (nusellus artığı hücreler) 

endosperma ve embriyodan meydana gelmektedir. Tohumdan alınan enine 

kesitlerde testa epidermisinin dış çeperlerinin oldukça kalınlaşmış ve bu çeperlerin 

dış yüzeye doğru tüyümsü şekilde uzantılar oluşturarak aralarında asitli reaktiflerle 

gaz çıkışı ile eriyen kristal yapılar bulunduğu görülmektedir. Testa epidermisinin iç 

ve yan yüzeyleri dış yüzeye göre daha incedir. Testa parenkimasına ait hücrelerin 

çeperlerinin yine biraz kalın ve olgun tohumların da kısmen ezilmiş durumda 



olduğu görülmektedir. Ezilmiş besi dokuyu takip eden endosperma hücrelerinin 

çeperleri ince ve parenkimatik olup, içlerini yağ damlacıkları doldurmaktadır. 

Endosperma içerisinde yer alan embriyoya ait karakteristik bir özellik 

görülmemektedir. 

4 türün mikroskobik incelenmesi sonucunda ise şu farklılıklar  saptanmıştır: 

1- Kök korteksini oluşturan parenkimatik hücreler Haplophyllum 

buxbaumii  (Poiret) G. Don subsp. buxbaumii  ve Haplophyllum  cappadocicum 

Spach. bitkilerinde ince çeperli iken, Haplophyllum  myrtifolium  Boiss. ve 

Haplophyllum  vulcarıicum  Boiss. et Heldr. bitkilerinde kalın çeperlidir. 

Haplophyllum  myrtifolium  Boiss. ve Haplophyllum  vulcarıicum  Boiss. et Heldr. 

örneklerinde korteks parenkiması içinde tek veya demetler halinde sklerankima 

liflerine ve taş hücreleri kümelerine de rastlanmaktadır. 

Haplophyllum  cappadocicum  Spach. ve Haplophyllum  buxbaumii  (Poiret) 

G. Don subsp. buxbaumii  örneklerinde rizom diyebileceğimiz gövdenin toprak 

altındaki devamı olan bir kısım mevcut olup, bol miktarda sklerankima demetleri 

içerir. Buna ilaveten Haplophyllum  buxbaumii  (Poiret) G. Don subsp. buxbaumii 

'de rizom korteksinde taş hücrelerine de rastlanmakta ve öz kökten farklı  olarak 

ince çeperli parenkimatik hücrelerden oluşmaktadır. 

2 - H a p l o p h y l l u m  vulcarıicum  Boiss. et Heldr. bitkisinin gövde ve 

yaprağından alınan enine kesitlerde ampul şeklinde tek hücreli odunlaşmamış 

kalın çeperli tüylere rastlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda ise şu husus 

tespit edilmiştir; Ülkemiz florasını oluşturan bitkilerin tayininde yararlanılan en 

güvenilir kaynak olan "Flora of Turkey'de C.C. Tovvnsend'in Haplophyllum 

türlerinin tayini için hazırlamış olduğu anahtarda, Haplophyllum  vulcarıicum  Boiss. 

et Heldr. bitkisinin kısa saplı salgı tüyü ve uçları kıvrık örtü tüylerine sahip olduğu 

belirtilmektedir. Ancak biz, çalışmalarımız neticesinde kısa saplı salgı tüyleri olarak 

belirtilmiş tüylerin salgı tüyü değil, çeperleri kalın, içlerinde herhangi bir uçucu yağ 

veya salgı maddesi bulunmayan sitoplazmasız ölü örtü tüyleri olabileceği kanısına 

varmış bulunmaktayız. Zira salgı tüylerinin çeperlerinin ince olduğu ve bunların 

bol sitoplazmalı ve kloroplastlı canlı hücrelerden meydana geldiği bilinmektedir 

(4). 

3- Yaprak enine kesitlerinde diğer türlerden farklı  olarak Haplophyllum 

myrtifolium  Boiss.'ten alınmış örneklerde üst ve alt epidermis çeperlerinin papilsi 

bir çıkıntı şeklinde olduğu görülmüştür. İncelenen diğer türlerde nişasta kın 



hücreleri ile floem arasında sklerankima lifi bulunmasına rağmen Haplophyllum 

vulcanicum  Boiss. et Heldr. örneklerinde nişasta kın hücreleri ile floem arasında 

sklerankima lifine rastlanmamıştır. 

4- Haplophyllum  buxbaumii  (Poiret) G. Don subsp. buxbaumii  bitkisinin 

meyvasından alınan kesitte eksokarp üzerinde örtü tüyü görülmemektedir. 

Haplophyllum  myrtifolium  Boiss. ve Haplophyllum  vulcanicum  Boiss. et Heldr. 

bitkilerinin mezokarpındaki papiller arasında salgı ceplerine kadar ulaşan girintiler 

veya kanallar yer almaktadır. Ayrıca Haplophyllum  vulcanicum  Boiss. et Heldr. 

bitkisinin mezokarp hücreleri içinde nadiren küçük basit prizmatik billurlara 

rastlanabilmektedir ve salgı cepleri endokarpa yakın olup, bu salgı ceplerinin dış 

kısmında perikarp dış yüzeye doğru hafif  konik şekilde ve uzun görülmektedir. 
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ÜÇ YAKIN TIBBI CİNSİN AYIRT EDİCİ MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ: 

PEUCEDANUM,  FERULA,  FERULAGO 

EMİNE AKALIN \ NERİMAN ÖZHATAY1 

MAİN MORPHOLOGİCAL DIFFERENCES OF THREE MEDİCİNAL 

ALLIED GENERE: PEUCEDANUM,  FERULA,  FERULAGO 

ABSTRACTS 

Peucedanum  L. Ferula  L and Ferulago  Koch (Umbelliferae)  are closely related 

genera and because of  their morphological similitaries they are ali used for  sımilar same 

medical purposes for  their aphrodısıac, sedative, carmmatıf  and digestive proportıes. In this 

paper the main morphological dıfferences  are shovvn Peucedanum  ochrea present narrow 

and not inflated,  bracts and bracteoles usually absent, rarely present, vittae l-4(-8) in each 

mencarp. Ferula  ochrea present, broad and inflated,  bracts and bracteoles absent, vittae 

4-18. Ferulago.  ochrea absent, bracts and bracteoles present, vittae 4-40 Chromosome 

number of  Ferulago  pauciradiata  has been determined as 2n=22 

Key VVords: Peucedanum,  Ferula,  Ferulago,  morphological difFerences,  chromosome 
number. 

GİRİŞ 

Peucedanum  L. , Ferula  L. ve Ferulago  W.Koch (Umbelliferae)  birbirine filogenetık 

olarak yakın üç tıbbi cinstir. Cinsler dış görünüşlerinin benzerliği nedeniyle, 'afrodızyak,  sinir 

sistemi yatıştırıcısı, hazmı kolaylaştırıcı, gaz söktürücü ve kurt düşürücü' olarak, halk arasında 

aynı amaçlarla kullanılırlar. Üç cinsin birbirine yakınlığı çok fazladır,  cinsleri birbirinden kesin 

olarak ayırmak türleri ayırt etmek kadar zordur. Türlerin sinonimleri incelendiğinde bu durum 

açık olarak görülmektedir, örneğin, Index Kewensis'te yayınlanmış Peucedanum  türlerinin 

'istanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, 34452 
Beyazıt- İSTANBUL 



adedi 342 dir, ancak bugün geçerliliği olan tür adedi ise 120 dir. Peucedartum  en geniş yayılışı 

olan cinstir (Harita ) ve diğer iki cinsin atası olarak kabul edilmektedir (1). Ferulago  türlerinin 

gen merkezi Anadoludur, Dünya üzerinde yetişen 40 türün 30'u Anadolu'da yetişmektedir, 

bunların 16'sı ise Türkiye için endemiktir. Üç yakın cinsi tanıtmak üzere hazırladığımız bu 

çalışma devam etmekte olan ve 'Batı Anadolu'da yetişen Ferulago  türleri üzerinde farmasötik 

botanik araştırmalar' konulu doktora tezinin başlangıcıdır. 

MATERYAL ve METOD 

Bu çalışmada incelenen türler: 

Peucedanum  obtusifolium  Sm., A2(E) İstanbul: Çayağzı, Büyükkum Plajı, kum 
çayırlıkları, 30.x. 1992 (İSTE 64941). 

Ferula  communis L. subsp communis, A2(E) İstanbul: Yedikule, Yedıkule Tren 
istasyonu, 15.V.1996 (İSTE 71838). 

Ferulago  aucheri Boiss., C2 Muğla: Sandras Dağı, Kartal Gölü yolu, 1350-1500 m, 
22.ıx. 1995 (İSTE 68621). 

Çalışmada meyveden enine kesitleri el ile alınmış ve mikroskoptan çizim tübü yardımıyla 

çizilmiştir Çiçek durumu ve yaprak şekillen Bernardıi ( l ) 'den değıştinlerek venlmiştir. 

Kromozom sayımı için kullanılan Ferulago  pauciradiata  Boiss. et Heldr. örneklen Alidağ 

(Kayseri) dan toplanmış olup Gazi Ünıviversitesı Fen Fakültesi'nden temin edilmiştir (GAZİ 

M.Vural 7051). Örnekler için Gazı Üniv. Fen Fak. teşekkür edenz. Meyvalar petn kutulannda 

çımlendinlmış ve kök uçlan alınmıştır. Distile su içme toplanan kök uçlan, alfabromonaftalen 

ile + 4° C de 24 saat ön muameleye tutulmuştur. Carnoy sıvısı (1 glasial asetik asit + 3 absolü 

alkol) içinde fikse  edilmiş ve bilinen klasik Feulgen ezme metodu ile preparatlan hazırlanarak 

kromozom sayısı saptanmıştır. Preparatlar daimi hale sıvı karbondioksit kullanılarak getınlmiş 

ve Anabilim Dalımız daimi preparat kolleksiyonu içinde saklanmaktadır. 

BULGULAR 

Üç cinsin ortak atasının Peucedanum  cinsi olduğu kabul edilmektedir. Dünya üzerindeki 

yayılışlannda da Peucedanum  en geniş yayılış'a sahiptir, sonra sırasıyla Ferula  ve Ferulago 

gelir. (Hanta) (1) 

Ülkemizde ise, 16'sı endemik 30 Ferulago  türü en çok türle temsil edilen cinstir. Dünya 

üzerinde yetişen 40 türden 30'unun ülkemizde yetişmesi ve % 50 yi geçen endemizm oranı ile 

Ferulago'nun  gen merkezinin Anadolu olduğu düşünülmektedir (1). Diğer cinslerden 
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Peucedanum  ^ Ferula  Ferulago 

Harita 1. Peucedanum, Ferula ve Ferulago Cinslerinin Dünyadaki Genel Yayılışı 



Ferula  nm 8'i endemik 17 türü, Peucedanum'un  3'ü endemik 14 türü ülkemizde doğal olarak 

yetişmektedir(2). 

Birçok yönden birbirine çok yakın üç cinsi ayırt etmede başlıca 5 karakter önemlidir 

Bunlardan ıkısı (çiçek durumu ve yaprak parçalanmaları) her üç cins için ortaktır Ancak görülme 

oranlan değişebilir. 

ÇİÇEK DURUMU: 3 tip çiçek durumu vardır (Şekil 1) 

Tip I - çok sayıda umbella vertısıllat durumunda, 

Tip II - umbellalar gevşek bir panıkula durumunda. 

Tıp III - ana eksen verimli umbella durumunda, yanlardaki umbellalar venmsiz. 

Peucedanum  ve Ferulago'da her üç durum da bulunur Ancak Ferulago'nun 

Anadolu'da yetişen türlerinde ve Ferula'da  genellikle Tip II görülür 

Şekil 1: 3 cinse ait çiçek durumu 

BRAKTE ve BRAKTEOL: Ferula  ve Fendago  cınslen arasında ayırt edici özelliklerden 

bindir. Ferulago'da.  brakte ve brakteol çok sayıda ve belirgindir Ferula'da  ise brakte ve 

brakteol yoktur. Olan türlerde ise az sayıda ve düşücüdür Peucedanum  ikisinin arasındadır, 

brakte veya brakteol bulunur yada hiç bulunmaz. 



YAPRAK PARÇALANMALARI: Parçalanma şekillen 6 tipte toplanmıştır Bunlardan 

hepsi Peucedanum''  fa  görülür (I-VI) Ferula'da  parçalanma derecelen genellikle azdır (I, II, 

IV, V). Ferulago'da  ise yapraklar çok daha parçalıdır (IV-VI) (Şekil 2). 

Şekil 2: 3 cinse ait yaprak parçalanması. 

OKREA: Ferula  ve Ferulago  arasında diğer önemli ayırt edici özelliktir Ferula'An  geniş 

ve şişkin bir okrea varken Ferulago'da  okrea yoktur Peucedanum'da  ise geniş ve şişkin 

olmasa da belirgin bir okrea vardır 

SALGI KANALLARI: Mevvadan alınan enine kesitlerde üç emsi ayırt etmede salgı kanalı 

sayısı dışında belirgin bir özellik bulunamamıştır Salgı kanalı sayısı özellikle Ferulago  türleri 

arasında önemli bir ayırt edici özelliktir Sayısı 4-40 arasında değişir. Ferula'da  4-18 iken 

Peucedanum'da  1-4 nadiren 8 olabilir (Şekil 3). 



Şekil 3: Meyvadan enine kesit 
a) Peucedanum  obtıısijoliıım  (x 35) b) l erulcı communis subsp.eom//////M.v (x 35) c) l 'erutago  auchen (x35). 



Bu çalışmada cinslerin kromozom sayılan da incelenmiştir Literatür çalışmalarına dayanan 

çalışmada her üç cinste de temel kromozom sayısı x=l 1 dir (2n=22) ve genellikle dıploittırler. 

Ferulago  pauciradıaia  Boiss. et Heldr tohumlannı çimlendirerek yaptığımız kromozom 

sayımında 2n=22 bulunmuştur. Aşağıdaki tabloda ülkemizde yetişen ve kromozom sayısı 

saptanmış türler, kromozom sayılan ve ilgili literatür verilmiştir 

Türler 

Peucedanum  aegopodioıdes  (Boiss ) Vandas 

P.arenarium  VValdst et Kıt subsp arenarıum 

P.arenarıum  \Valdst et Kıt 

subsp neumeyerı (Vıs ) Stoj et Stef 

P.can'ifoltum  Vill 

P.longifolium  Waldst et Kıt 

P.palustre  (L ) Moench 

P.ruthenicum  Bieb 

Ferula  communis L 

Ferulago  humilıs Boiss 

F.sylvatica  (Besser) Reıchb 

F.pauciradıata  Boiss et Heldr 

SONUÇ 

Kromozom savısı 
(2n) 

66 

66 

->2 
n 

Referans 

Kuzmonov et al 1987a 
(4) 

Kuzmono\ et al 1987a 
(4) 

Kuzmonov et al 1987a 
(4) 

Kuzmonov et al 1987a 
(4) 

Kuzmonov et al 1987a 
(4) 

Arohonka 1982 (3) 

Kuzmonov et al 1987a 
(4) 

Garde, Malheıros-Garde 
1949(5) 

Stnd 1987 (4) 

Stnd 1986 (4) 

GAZI 7051 

Filogenetık bakımdan yakın olan üç cinsin çiçek durumlan, yaprak şekillen, folıollenn  ve 

foliol  parçalannın şekillen ve özelliklen ile ayırt edilemezler Bu bakımdan karakterler birbirinin 

içine girmiştir, incelenen örneklenn meyva anatomik yapısı da salgı kanallannın adetlen dışında 

genellikle bırbinne benzemektedir Her üç cinste de temel kromozom sayısı x=l 1 (2n= 22) dır 



Cinsler aşağıda özetlenen karakterleri ile birbirinden ayırt edilir 

Okrea Brakte Brakteol Salgı kanalı 

+ + 

dar + . l - 4 ( - 8 ) 

şişkin değil 

Okrea Brakte Brakteol Salgı kanalı 

geniş 

şişkin 

4 - 1 8 

• r-.i •' 

, •• i.-, i-r -i 
m 

Okrea 

M 
fec:- • "v.; ii- •< u ;«*»sc hi&s&Hi-.  a 
Brakte Brakteol 

i - - Ü^.V--

Salgı kanalı 

4 - 4 0 
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TÜRKİYE' DE AROMATİK BİR BİTKİ: 
ZİZİPHORA  TENUİOR  L.' UN MORFOLOJİK VE 

ANATOMİK ÖZELLİKLERİ 

AN AROMATİC PLANT IN TURKEY: 
MORPHOLOGİCAL and ANATOMİCAL PROPERTİES 

O F ZİZİPHORA  TENUİOR  L. 

Fehmiye KOCA* 
Gülendam TÜMEN** 

ABSTRACT 

Ziziphora  tenuior L. (Labiatae) is an annual aromatic plant naturally growing in Turkey. It 
is reported that this plant, named Anuk, is used to aromatize soups in the region of  Malatya. The 
use of  this plant as an expectorant, carminative and aphrodisiac in India is also reported. 

Morphological and anatomical properties of  the plant, distributed through the West-, South-
and Central- Anatolia, are investigated and the above named properties are illustrated. 

Key Words: Labiatae, Ziziphora  tenuior L., morfhology,  anatomy. 

G İ R İ Ş 

Aromatik bitkiler up, ecza, parfümeri,  kozmetoloji ve gıda sanayi gibi çeşitli alanlarda 
kullanılışı nedeniyle her zaman araştırıcıların ilgi odağı olmuştur. Ülkemizde herhangi bir 
kullanılışı olan yerli ve kayıtlı aromatik bitki sayısının, T.Baytop' un Türkiye' de Bitkiler ile 
Tedavi adlı kitabına (1) göre 120 kadar olduğu ve bunların % 40' ınm Labiatae familyası  içinde 
yer aldığı belirtilmektedir (2). Ziziphora  L. (Labiatae) kuvvetli aromatik bitkileri kapsayan bir 
cinstir. Flora of  Turkey' de (3) 5 tür ile tanıtılmaktadır. Bunlardan Z.tenuior  L. Anuk adı ile 
bilinmekte ve Malatya yöresinde çorbalan kokulandırmak için kullanılmaktadır (2) Ayrıca 
ekspektoran, karminatif  ve afrodiziak  olarak Hindistanda kullanıldığı kayıtlıdır (4). Batı, Güney 
ve İç Anadolu' da yayılış gösteren (2) bitkinin burada morfolojik  ve anatomik özellikleri 
verilmiştir. 

(*) Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı ESKİŞEHİR 
(**) Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü BALIKESİR 



GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırma materyalini 1978-1992 yılları arasında doğal ortamlarından (Edremit Kazdağı, 
Gürlek ve Güvertepe mevkii; Eskişehir, Kanlıpınar göleti; Eskişehir-Ankara karayolu; Bursa, 
Gelemiç köyü; Elazığ, Keban; Bitlis, Ahlat) toplanıp ESSE'ye (Anadolu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Herbaryumu) yerleştirilmiş örnekler ile %70 lik alkolde saklanan bitkiler 
oluşturmuştur. Morfolojik  çalışmalar Wild M5A stereomikroskop ve resim çizme tübü ile 
gerçekleştirilmiştir. Anatomik çalışmalarda kesitler elle alınmış ve Sartur ile boyanmıştır. 
Çizimlerde Leitz SM-LUX model binoküler mikroskobun resim çizme tübünden yararlanılmışDr. 
Polen tanelerinin ölçümlerini saptamak için Ertman' ın (5) Wodehause yöntemine göre 
preparatlar hazırlanmışur. 

MORFOLOJİK SONUÇLAR 

Ziziphora  tenuior L. 
Bitki tek yıllık, örtü ve salgı tüylü, örtü tüyleri hispid. Gövde basit veya dallanmış, 

5,5-22,5 cm, dik veya yükselici, tüyler basık, üstte daha yoğun. Yapraklar basit, dekusat, 
7-27 x (1)1,4-8,5 mm, taban yapraklan ovat veya ovat-lanseolat, gövde yapraklan linear veya 
linear-lanseolat, tepede akut, kenarlar seyrek siliat, alt yüz seyrek kısa tüylü, üst yüz hemen 
hemen tüysüz, damarlar belirgin, petiol eksik veya 0,9 mm ye kadar uzunlukta. Bitki 
ginomonoik veya ginodioik. Çiçek durumu 2-17 x 0,6-2 cm, vertisillerden oluşmuş terminal sık 
bir spika şeklinde. Floral yapraklar 8-22 x 1-5 mm, lanseolat veya linear-lanseolat tepede 
akuminat, kenarlar uzun siliat, alt yüz seyrek tüylü. Brakteol 2-3 tane, 0,7-1 mm, linear. Çiçek 
sapı 0,8-4 mm. Kaliks 5-8,8 mm, tabanda hafif  şişkin, tepede daralmış, belirgin 13 damarlı, 
5 dişli, dişler 0,8-1,5 mm, akut, kenarlar sık kısa tüylü, alt iki diş daha kısa, dış yüzü sen uzun 
tüylü, tüyler genellikle tabanda daha uzun ve yoğun, iç yüzü çıplak, kaliks boğazı dik uzun 
tüylü. Korolla leylak renginde, hermafrodit  çiçeklerde 9-14 mm, erkek steril çiçeklerde 
7,5-11 mm, bilabiat, korolla tübü kaliks içinde, üst dudak dik rotundat, alt dudak üç loplu, yan 
loplar rotundat, ona lop konkav, tepede trunkat veya emarginat, dış yüzü ve korolla tübünün içi 
tüylü. Stamen 4, didinam, hermafrodit  çiçeklerde tümü pertil, alt iki stamen üst dudakla aynı 
boyda ve anterler birleşik, üst stamenler kısa, tüb içinde, tekalar divergent ve küçük, erkek steril 
çiçeklerde stamenler korolla tübü içinde gizli. Polen krem. Ovaryum 4 loplu, stilus uzun, bifit 
Nuks 2-4 tane, 1,5-1,7 x 0,5-0,7 mm, kahverengi, oblong-ovat, trigonal, 2 areolalı (Şekil 1, 2) 

ANATOMİK SONUÇLAR 

Gövde 
Enine kesitte dört köşelidir. Epiderma tek sıra, kalın çeperli oval veya basık hücrelerder 

oluşmuştur. Örtü tüyü ve Labiatae tipi salgı tüyü taşır. Örtü tüyleri 1-4 hücreli, düz veya kıvnl 
yapıdadır, kalın çeperli olup üzeri kutikula çizgiciklidir (Şekil 5a). Köşelerde 7-8 sıra kollenkim; 



Şekil 1: Z. tenuior, (ESSE 9287), A bitki, b gövde yapraklan, c floral  yapraklar, d brakteol. 



Şekil 2: Z. tenuior, (ESSE 10417) a hermafrodit  çiçek, b korollanın iç yüzü pistil v 
stamenler, c kaliksin iç yüzü, d erkek steril çiçekte korollanın iç yüzü, e nukslar, f  ferül  stamenlc 
g steril stamenler. 



dokusu bulunur. Köşeler arasında ve kollenkimamn altında genellikle ezilmiş renksiz korteks 
parenkiması yer alır. Endoderma belirgin, enine uzun, dikdörtgen hücrelerden oluşmuştur. 
Perisikl belirsizdir. Floem ezilmiş, düzensiz çeperli hücrelerden oluşmuş dar bir halka 
halindedir. Kambiyum belirsizdir. Ksilem kesintisiz bütün özü çevrelemiş, sklerenkima ve 
trakeal elemanlardan oluşmuştur. Parenkimatik öz kollan 1 ve 2 sıra halindedir. Öz bölgesi 
parenkimatiktir, ince çeperli, yuvarlak veya çokgen şekilli olan hücreler ortada geniş, ksileme 
doğru dar çaplıdır, orta bölgede hafif  parçalanmıştır (Şekil 3). 

Yaprak 
Yaprak ayalannın orta bölgelerinden alınan enine kesitlerde, epiderma teğetsel yönde 

uzamış, basık veya dikdörtgen hücrelerden oluşmuştur, dış çeperleri kalınlaşmış, orta damar 
bölgesinde iç çeperler de kalınlaşmıştır. Üst epiderma hücreleri, alt epiderma hücrelerinden 
büyüktür, üzeri ince düz bir kutikula ile örtülüdür. Yüzeysel kesitte her iki epiderma hücreleri de 
ondüla çeperlidir, palizat parenkiması oval veya yuvarlak, sünger parenkiması ise genellikle 
düzensiz çeperlidir (Şekil 4D). Yapraklar amfıstomatik,  stomalar epiderma hücrelerinden hafif 
yukan seviyededir, yüzeysel kesitte oval şekilli ve diasitik tiptedir (Şekil 4CD). Örtü tüyleri 1-3 
hücreli (Şekil 5b), alt yüzde daha yoğundur. Salgı tüyleri her iki yüzde bulunmakta ve üç tiptir: 
Labiatae tipi; sapı iki, başı tek hücreli; sapı ve başı tek hücreli (Şekil 5e). Son tipteki salgı 
tüylerine ender rastlanmıştır. Mezofıl,  genellikle 2, bazen 1 sıra palizat parenkiması ile, 3-4 sıra 
sünger parenkimasından oluşmuştur (bifasiyal),  üst sıradaki palisat hücrelerinin çeperleri 
genellikle dalgalıdır. Enine kesitte kalın damarlar dışa doğru çıkıntı yapmıştır. Orta damar 
bölgesinde üst ve alt epidermanın altında parenkimatik doku bulunur, çeperleri orta kalınlıkta ve 
genellikle ezilmiştir. Ksilem üst epidermaya bakan taraftadır.  Floem ksilemin altında yer alır, ya 
parenkima hücreleri ile kesintiye uğramış gruplar halinde, ya da süreklidir. Orta damann her iki 
yanında 2-3 tane geniş sklerenkimatik demet bulunur, çevrelerinde az sayıda iletim elemanı yer 
alır (Şekil 4). 

Çiçek Kısımları 
Kal iks 
Kaliksten alınan enine kesitlerde iç ve dış yüzey bir sıra epiderma ile örtülüdür. İç epiderma 

hücrelerinde çeper kalınlaşması dıştan fazla  olup, at nalı şeklindedir. Yüzeysel kesitte her iki 
epiderma hücreleri ondüle çeperlidir (Şekil 6CD). Dış epiderma tüylü, iç epiderma çıplaktır. Örtü 
tüyleri 1-5 hücreli, düz veya hafif  kıvrıktır (Şekil 5c). Salgı tüyleri yapraklardaki gibi ve daha 
yoğundur (Şekil 5e). Kaliks boğazındaki tüyler 4-5 hücrelidir (Şekil 5f).  Damar bölgesinde dış 
epidermanın altında 2-3 sıra renkli parenkima dokusu bulunur, ortada geniş sklerenkimatik 
demet yer alır, çevresinde küçük iletim grupları gözlenmiştir. Damarlar arası bölge 
parenkimatiktir (Şekil 6). 



Sekil 3:Z. tenuior, (ESSE 10417), eövde enine tesit. A kesitin sema,, H t „ , 
m e epideıma, kp ta* p , „ n « m , s , . e» e „ « e m , f  1 



Şekil 4:2. tenuior, (ESSE 9287), A yaprağın enine kesitinin şeması, B orta damar bölgesinin 
anatomik yapısı, C üst, D alt yüzünün yüzeysel kesitleri, od ona damar, ae alt epiderma, üe üst 
epiderma, sd sklerenkima demeti, pp palizat parenkiması, p parenkima, ks ksilem, sp üsnger 
parenkiması, f  floem,  st stoma, öt önü tüyü tabanı, s salgı tüyü. 



e yaprak ve kaliks üzerindeki salgı tüyleri, f  kaliks boğazındaki tüy, g floral  yaprak kenarındaki sil, 
h '"rolla tübü içindeki tüy, k kaliks dişlerindeki tüyler. 



Şekil 6: Z. tenuior, (ESSE 10417), A kaliksin enine kesitinin şeması, B damar bölgesinin 
anatomik yapısı, C kaliksin dış epidermasının, D iç epidermasının yüzeysel görünüşü, de dış 
epiderma, sd sklerenkima demeti, ie iç epiderma, s salgı tüyü, p parenkima, st stoma. 
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Şekil 7: Z. tenuior, (ESSE 10417), korollada epidermanın yüzeysel kesitleri: a iç yüzde alt 
dudağın kenarı, b ortası, c korolla boğazı, d dış yüzde alt dudağın kenarı, e ortası, f  korolla boğazı, g 
korolla tübünün iç ve dış yüzü. Polen tanelerinin h polar, h j ekvatoryal görünüşü. 



Korolla 
Korollanın dudak kısmından alınan yüzeysel kesitlerde iç ve dış epiderma hücreleri 

dudakların kenarlarında papilli, ortada ve korolla boğazında dalgalı çeperlidir, korolla tüpünde 
ise hücreler uzun ve düz çeperlidir (Şekil 7). Korollanın dış yüzündeki örtü tüyleri 1-5 hücrelidir 
(Şekil 5d). Korolla tübünün iç yüzündeki tüyler 1 hücreli ve basıktır (Şekil 5h). Salgı tüyü 
olarak Labiatae tipi gözlenmiştir. 

Polen 
Polen taneleri basıkça küre şeklinde ve heksakolpattır. Polar eksenleri 29,26-34,58 p. 

ekvatoryal eksenleri ise 37,24 - 42,56 ı̂ olarak ölçülmüştür (Şekil 7). 

TARTIŞMA 

Çeşitli lokalitelerden toplanan Z.tenuior  örnekleri morfolojik  ve anatomik olarak incelenmiş 
ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Morfolojik  gözlemlerde genel olarak lokaliteler arasında fark  gözlenmemiştir. Ancak kaliks 
boylarının üst sınırının Bitlis (Ahlat) örneklerinde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 
bizim bulgularımızda bitki, kaliks ve korolla boylarındaki üst değerlerin, Edmonson' un (3) 
sonuçlarına göre daha yüksek olduğu da saptanmıştır. Z.tenuior  ile Z.taurica  Bieb. birbirine 
yakın iki türdür. Flora of  Turkey' de kaliks ve korolla boylan ile bu organlann birbirine oranı, 
ayıncı karakter olarak verilmiştir. Çalışmalanmız sırasında aynı lokalite içinde, hatta aynı bitki 
üzerindeki çiçeklerde bu karakterlerin birbirini örttüğü ve türün tanımında zorluk çekildiği sıkça 
gözlenmiştir. Bu nedenle, bu türlerin sistematik ilişkilerinin iyice belirlenmesi için, canlı örnekler 
üzerinde ve daha geniş lokaliteleri içeren, çalışmalann yapılması gereği ortaya çıkmıştır. 

İncelediğimiz bitkiler seksüel bakımdan ginomonoik veya ginodioiktir. Cinsin Flora of 
Turkey' de yalnızca ginodioik özelliği kayıtlıdır. Zaten ginodioiklik Labiatae familyası  içinde 
bazı cinslerde yaygındır (3, 6). Z.tenuior'da  erkek steril çiçeklerde korolla boyları 
hermafroditlere  göre daha küçüktür. Bu özellik Nepeta,  Ziziphora,  ve Micromeria  türlerinde 
saptanan önceki bulgularla uyuşmaktadır (6-9). Labiatae familyasında  sıkça rastlanan erkek 
steriliti mekanizmasının populasyon içinde heterozigotluğu koruduğu veya anmasına hizmet 
ettiği savunulmaktadır (6). 

Anatomik olarak Z.tenuior'un  iki lokaliteden (Balıkesir, Kazdağı; Eskişehir) örnekleri 
incelenmiştir, aralannda bir fark  gözlenmemiştir. Z.tenuior  ile ilgili anatomik bir bulguya 
rastlanmamıştır. Ancak tek yıllık Z.taurica  Bieb (4, 10) ve çok yıllık bir bitki olan 
Z. clinopodioides  Lam. (7) ile ilgili anatomik çalışmalar vardır. Gövde ve yaprak ile ilgili 
anatomik bulgulanmız Z.taurica  ile genel olarak uyuşmakta, Z. clinopodioides'in  gövde yapısı 
ile ise bazı farklılıklar  göstermektedir. 
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DAPHNE  PONTİCA  L. GÖVDESİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK İNCELEMELERE 

BİR ÖRNEK 

Nazire ÖZKAL1, Alev TOSUN' 

A SAMPLE OF ANATOMİCAL RESEARCHES ON STEM OF 

DAPHNE  PONTİCA  L. 

Daphne Pontica L., a plant of  Thvmelaeaceae family,  vvas collected from  Bolu-

Gölcük regıon and stems of  plant were conserved ın ethanol for  anatomical researches. 

For horızontal sectıons cutted from  plant stem, firstly  schematic drawing was 

made then, stem was studıed ın detaıl from  the cork laver to the pıth. .Also, a sample of 

powdered stem was exammed wıth mıcroscope and observed eiements drawn. 

Keyvvords : Daphne pontica L., .Anatomical structure of  Daphne pontica L. 

GİRİŞ 

Thymelaeaceae familyasının  bir bitkisi olan ve yöresel olarak, Türkçe, sınmağu 

sınmbağı, kurtbağı gibi isimler verilen Daphne pontica L., yurdumuzun özellikle kuzeyinde, 

kısmen Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinde, orman altlarında doğal olarak yetişen, her 

mevsim yeşil, çalı formunda  bir bitkidir (1, 2, 3, 4). 

incelenen literatürde, ne Daphne pontica ne de diğer türlerin anatomik çizimlerine ait 

herhangi bir araştırmaya rastlanamamıştır. Bu nedenle, üzennde çalıştığımız Daphne pontica L. 

bitkisinin anatomik yapısının ortaya çıkanlması amaçlanarak, bu cinsin belirtilen özelliklennden 

de yararlanılarak (5) onjinal çizimlerle, ilk defa  Daphne pontica L. bitkisi anatomik olarak 

incelenmiş ve tanıtılmıştır. 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. 06100 Tandoğan-ANKARA 



MATERYAL 

Bitkinin alındığı lokalıte, Bolu ' nun Gölcük yöresidır. Çam ağaçlarının altında, gölün 

kenarlarında daha az, yamaçlara doğru çıkıldıkça artan sayıda olduğu görülmüştür Daphne 

pontica L. 1994 yılının Mayıs ayında (bitki çiçekli haldeyken) toplanmış ve anatomik 

incelemeler için ayrılan gövde örneklen 70 ° lik etanol içine alınarak saklanmıştır. 

Toplanan bitki örneklen Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu ' nda 

saklanmaktadır (AEF 17721). 

YÖNTEM 

Sartur reaktıfi  içinde bitkinin gövdesinden alman kesiler ve tozlanndan hazırlanan 

preparatlar incelenerek, anatomik şekiller, WILD M 11 tipi ışık mikroskobunda, E. Leitz -

Wetzlar resim çizme prizması ile onjınal büyüklüklerde çizilmiştir Mikroskop büyütmesi 10x40 
1 dır. 

ANATOMİK İNCELEME 

Daphne pontica L. bitkisinin gövdesinden alınan enine kesitler, anatomik olarak 

incelenerek, karaktenstık özelliklen saptanmıştır. Aynca; gövdenin toz edilmiş parçalan da 

incelenerek, bulunan elementlerin, üstten görünüşleri de belirlenmiştir 

BULGULAR 

Daphne ponrica L. bitkisinin gövdesinden alınan enine kesit, mikroskopta küçük 

büyütme altında incelenmiş ve şematik şekil çizilmiştir (Şekil 1.) Gövde, hemen hemen daire 

şeklinde, en dışta tabaka sayısı çoğu yerde değişen ( bazı yerlerde kalın, bazı yerlerde daha 

ince) bir mantar dokusu bulunmakta, kabuk bölgesinde karaktenstik elemenüer olarak; mantar 

doku, kabuk parenkiması, sklerenkima ve floem  bulunmaktadır. 

Mantar doku, çok sıralı, hemen hemen dikdörtgen şeklindeki hücrelerden meydana 

gelmiştir (Şekil 2). 

Kabuk parenkiması hücreleri ise; selülozik kalınlaşma gösteren büyük hücreler, çoğu 

yerde ağsı kalınlaşma yapmıştır. Kabuk parenkiması hücrelen yer yer ezilmelere, yığılmalara 

ve sıkışmalara uğramış olarak görünmektedir (Şekil 3.). 

İçe doğru, floem  parenkiması, dilatasyona uğramış öz ışınlan ve sklerenkima 

lifleri  yer almıştır. 



Öz ışınlan çok karakteristik dilatasvon hali ile kabuk parenkımasına doğru 

genişleyerek uzanmaktadır (Şekil 4.) 

Sklerenkima liflen  tek tek, ya da demetler halinde bulunmaktadırlar; lümenleri 

genellikle dar yer yer geniş olarak da rastlanmaktadır. Kambiyumdan kabuk parenkımasına 

doğru gidildikçe sklerenkima liflennin  çaplan genişlemektedir. 

Floem parenkiması hücrelen ince çeperli hücrelerdir. 

Kambiyum üç ya da dört sıralı olarak dizilmiş, ince çeperli, ince dikdörtgen şeklindeki 

hücrelerden oluşmuştur. Bazı kısımlarda, kambiyum ezilmiş ve parçalanmış olarak da 

görülmektedir. 

Odun, trake, trakeıtler. ksilem parenkiması ve sklerenkima liflerinden  oluşmuştur 

(Şekil 5 ). 

Trake ve trakeıtler oldukça çok sayıda ve sırada, geniş bir alanı kaplamış olarak 

görülmektedirler. Çeperlen, odunlaşmış ve kalınlaşmış, ölü elementlerdir Bu hücrelenn 

çeperleri hemen hemen köşelidir Geniş trakelere de aralarda rastlanmaktadır 

Ksilem parenkiması hücrelen de küçük, selülozik ve ince çeperli hücrelerdir. 

Gövdenin merkezinde geniş bir öz bulunmaktadır. Çeperlen selülozik kalınlaşmış, 

aralannda hücreler arası boşluldan bulunan, az çok yuvarlak hücrelerdir. 

Özden kambıyuma ışınsal olarak uzayan öz kollan genellikle bir sıralı, yer yer iki 

sıralıdır Öz kolu hücrelennın çeperlerinde bulunan geçitler belirgindir 

Odun ile öz bölgesi arasında, özü saran sklerenkima liflerinden  oluşan bir halka 

bulunmaktadır (ŞekılS.). 

- o 
Şekil 1. Dapne pontica L. gövdesinin enine kesit inin şemntik şekli 

mrmantar, k: kamb iyum, kb: kabuk, o :odun , ö: öz 



Şekil 2. Dnpnc pontica L. anatomik şekli: Mantar dokusu 
m: mantar, kp: kabuk parenkiması 

Şekil 3. Dnpne pontica L. anntomik şekli: Kabuk Parenkiması dokusu 
kp: kabuk parenkiması, f lp: f loem parenkiması, sk: sklerankima lifi 



Şekil 4. Daphne pontica L. anatomik şekli : Kambıyumdan dışa doğru olan dokular 

kp: kabuk parenkiması 
fip:  floem  parenkimas 
sk: sklerenkima 
dlö: dilatasyona uğramış öz ışmı 
k: kambiyum 



floem  parenkiması 

.sklerenkima liflen 

kambiyum 
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Odun. 
boruları 

•ksilem parenkiması 

•sklerenkima liflen 

0,1 mm 

Şekil 5. Dap/me /JOrtftca  L. anatomik şekli : Öz kambiyum arası dokular 



Toz edilmiş gövde üzennde yapılan mikroskopik çalışmada ise; odun borulannın 

noktalı, helezonlu ve halkalı kalınlaşma gösterdiği anlaşılmıştır. Avnca. sklerenkima lıflennın  ve 

mantar dokunun tozdaki üstten görünüşlen incelendiğinde çok farklı  bir ayrıntıya 

rastlanamamıştır (Şekil 6.). 

c: sKİerenkıma demetlen 



TARTIŞMA ve SONUÇ 

Daphne pontica L., Anadolu ' da bulunan diğer türlerden, çiçeklerinin çiftler  halinde 

olması ve siyah renkli meyvaları ile kolayca aynlabılmektedır Daphne pontica ' ya ait 

anatomik bakımdan daha önce hiç bir çalışmaya rastlanamadığından dolayı, bitkinin anatomik 

olarak tanınabilmesi için ilk kez bir çalışma yapılmıştır Bitkinin gövdesi anatomik bakımdan 

incelendiğinde, gövdenin enine kesitinde dilatasyona uğramış öz ışınlan ve selülozik kalınlaşma 

göstermiş kabuk parenkiması hücrelen dikkat çekmiştir 
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Linaria  genistifolia  (L.) Miller ssp. confertiflora  (Boiss.) Davis 
BİTKİSİ ÜZERİNDE MORFOLOJİK VE ANATOMİK ÇALIŞMALAR 

Funda BİNGÖL, Bilge ŞENER, Nurgün KÜÇÜKBOYACI 

MORPHOLOGICAL AND ANATOMİCAL STUDIES ON Linaria genistifolia  (L.) Miller 
ssp. confertiflora  (Boiss.) Davis 

SUMMARY 

Linaria genistifolia  (L.) Miller subsp. confertiflora  (Boiss.) Davis is a herbaceous plant 
growing in inner and South Anatolia. 
It is used as a folk  medicine for  its antidiabetic, purgative and diüretic effects,  besides 
because of  its emollient and vulnerary activities it is topically applıed in the treatment of 
eczema and as an antihemorrhoidal agent. 
Iridoids (aucubin, antirrinoside, kickxioside), diterpens, flavonoids  (pectolinarin, linarine) 
and alkaloids (peganine) are the chemical constituents of  the plant, determined by the recent 
studies. 

In this study morphological and anatomical properties of  the plant are investigated. 

Key VVords: Linaria genistifolia  (L.) Miller subsp. confertiflora  (Boiss.) Davis 

GİRİŞ 
Scrophulariaceae familyasına  ait bir cins olan Linaria Miller çok yıllık otsu bir bitkidir. 
Yeryüzünde 150 kadar tür ile temsil edilen cinsin ülkemizde 9 tanesi endemik olmak üzere, 
20 türü ve 12 alttürü bulunmaktadır1. 
L.genistifolia  (L.) Miller subsp. confertiflora  (Boiss.) Davis Anadolu'da geniş bir yayılma 
alanına sahiptir. 
"Nevruz otu" olarak bilinen bitki, halk ilacı olarak antidiabetik, pürgatif  ve diüretik etkileri 
yanında emolient ve yara iyi edici özellikleri nedeniyle de basur ve ekzama tedavisinde 
kullanılmaktadır2,3. 
Bitkinin kimyasal yapısı üzerinde yapılan araştırmalarla, iridoitler (aucubin, antirrinoside, 
kickxioside), diterpenler4 9,flavonoitler  (pectolinarin, linarine)10 ve alkaloitler (peganine)1' 
tespit edilmiştir. 

Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 06330 Etiler 
Ankara-Türkiye 



Bu çalışmada bitkinin değişik organlarının (çiçek, yaprak, meyve, tohum v.b.) morfolojik  ve 
anatomik özellikleri incelenmiş,12 '15 literatürdeki deskripsiyonlarla karşılaştırılarak yeni 
bulgular ilave edilmiştir. 

MATERYAL 

Linaria genistifolia  (L.) Miller subsp.confertiflora  (Boiss.) Davis (Scrophulariaceae) 
21.7.1993 tarihinde Ankara-Konya karayolu (35.km) üzerinde Gölbaşı civarından 
toplanmıştır. 

MORFOLOJİK BULGULAR 

Linaria genistifolia  (L.) Miller subsp .confertiflora  (Boiss.) Davis çok yıllık, otsu, 50-100 cm 
boylanabilen yükselici ve dik gövdeye sahip bitkilerdir. 
Yapraklar alternan dizilişli, basit, ovat-lanseolat şekilli, akut tepeli, paralel damarlı ve 
tüysüzdür. Paralel damarlar 1-3 tanedir, iki yan damar orta damarın tabanından çıkarak 
gelişmiştir. 
Gövdenin orta kısımlarındaki yapraklar (3.5 x I cm) daha büyük, gövde dallandıktan sonra 
gelişen yapraklar ise daha küçüktür (1.5 x 0.5 cm). 
Brakteler lanseolat-linear şekillidir ve kaliksin boyu kadar uzundur. 
Çiçek durumu bileşik salkım şeklindedir. Kaliks 5 dişli ve derinlemesine bölünmüştür. Kaliks 
lobları ovattan, linear-lanseolata kadar değişebilen şekillerde, tepesi akut, tabanda yuvarlak, 
2-5 mm boyunda, yeşil ve tüysüzdür. 
Korolla parlak san renkte, 8-12 mm boyunda, bilabiat ve 5 petallidir. Korollanın alt kısmı tüp 
şeklini alarak uzar ve tabanda bir mahmuz oluşturur. Mahmuz konik-subulat şekilli, 5-8 mm 
boyunda ve diktir. Üst dudak 2 loblu, alt dudak 3 lobludur. İki dudak arasında korolla 
boğazını kapatan şişkin bir damak vardır. Petaller tüysüzdür ancak damağın üzeri yoğun 
tüylerle kaplıdır. 
Stamenler 4 tane, didinamdır. Ovaryum hipogin, iki gözlü, plasenta aksiler, ovüller çok 
sayıdadır. 
Meyva iki lokulusa aynlan kapsüldür. 3-4 mm çapında küre şeklindedir. Lokuluslar birbirine 
eşit büyüklüktedir. Olgunlukta üst kısımda oluşan yanklardan açılır. Kaliks, stilus ve stigma 
kalıcıdır. 
Tohumlar; 1-1.2 mm boyunda basık, köşeli, köşelerde dar kanatlan olan dörtgenler 
şeklindedir ve yüzeyleri pürüzlüdür. 

ANATOMİK BULGULAR 

Linaria genistifolia  (L.) Miller subsp.confertiflora  (Boiss.) Davis yapraklan enine keşide orta 
damara ait büyük iletim demeti ve yan damarlara ait küçük iletim demetleri olmak üzere 
muntazam bir diziliş göstermektedir. Yapraklann uç kısımlannda her iki yüzde de stoma 



hücreleri, mezofıl  dokuda kristaller ve kümelenmiş halde nişasta hücreleri bulunmaktadır 
Kristaller prizmatik, basit billurlar şeklindedir. Stoma hücreleri biri küçük ikisi büyük olmak 
üzere 3 komşu hücreye sahiptir. 
Çiçek tozunda yapılan çalışmalarda dalgalı çeperli korolla epiderması, kutikula kıvrımları ve 
polenler tespit edilmiştir. Korollaya ait dokularda billurlar ve damağa ait dokularda yıldı/ 
tüyler karakteristik bulgulardır. 
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AKDENİZ BÖLGESİ SUSAM TOHUMLARINDA ( Sesamum  indicum  L.)  YAC ASİTLERİ VE 

SESAMOLİN ANALIZİ 

Semra KURUCU 1 , Çağrı IŞIK1 

FATTY ACİDS AND SESAMOLİN ANALYSİS İN SESAME SEEDS (Sesamum  indicum  L.)  OF 
MEDITERRENEAN REGION 

Sesamum indicum  L. is a vvidely cultivated plant, especially in Aegean and 
Mediterrenean regions of our country. By using soxhelet extraction method 52.1 % w/w 
sesame oil vvas obtained from sesame seeds. 

Fatty acids of sesame oil vvhich vvas converted to methyl esters by using Metcalfe-
1966 metod, have been analyzed by capillary GLC on SE-52 column, FID detector and 
nitrojen carrying gas vvere used during analysis. 

Amount of sesamolin in sesame oil vvas assayed by HPLC on p-porasil (4,9mm.x 
25cm.) normal phase column by using n-hexan: ethylacetat (95:5) solvent system vvith flovv 
rate of 2 ml/min. 

KEY VVORDS: Sesame, Sesamum indicum L., Fatty acids, Sesamolin. 

GİRİŞ 
Sesamum indicum  L. (Susam) Pedaliaceae familyasına ait bir bitkidir. Özellikle 

tohumlarını elde etmek amacıyla susam bitkisinin kültürü ülkemizde Ege ve Akdeniz 
bölgelerinde yaygın bir şekilde yapılmaktadır. 

Susam tohumları bilinen en eski gıda kaynaklarından biridir. (1) Bitkinin 
tohumlarından elde edilen yağ intramüsküler enjeksiyonlarda solvan olarak kullanılmaktadır. 
Susam yağı içermiş olduğu antioksidan etkili, lignan yapısındaki bileşiklerden dolayı 
eczacılık tekniğinde geniş bir kullanıma sahiptir. Emoliyan ve antioksidan etkisi nedeniyle de 
susam yağı, emoliyan özellikteki kremlerin bileşimine girmektedir. Diğer bitkisel yağlara 
oranla deriden absorbsiyonu oldukça yüksek olan susam yağı ayrıca, güneş kremleri ve 
güneş yağlarının da formülasyonlarına girmektedir.(2) 

'Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara 



Ülkemizde susam tohumu, özellikle besin endüstrisinde kullanılmaktadır. Yurt 
dışında "Türk Balı" olarak adlandırılan "Helva" ve bazı yemeklere tad vermek üzere 
kullanılan "Tahin" de susam tohumlarından hareketle yapılan gıda maddeleridir. Ayrıca 
susam yağı, laksatif ve besleyici özellikleri nedeniyle de kullanılmaktadır.(3) 

MATERYAL VE METOD 

Materyal: Çalışma materyali olarak kullanılan örnekler 1994 yılı Ağustos ayında 
İçel'in Tarsus ilçesi Kalburgediği köyünden, kültürü yapılan tarladan toplanmıştır. 

Toplanan materyal kurutulduktan sonra, tohumlar ayrılmıştır. Çalışmalar bu tohumlar 
üzerinde yapılmıştır. Toplanan bitki örnekleri Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Herbaryumunda saklanmaktadır.(AEF 19124) 

Metod: Tohum yağı; n-hekzan kullanılarak , soxhelet ekstraksiyonu yöntemi ile elde 
edilmiştir. 

Caz-Sıvı Kromatografısi Analizleri 
Metcalfe-1966 yöntemi ile yağ asitlerinin metil esterleri hazırlanmıştır.Hazırlanan yağ 

asitleri metil esterlerinin analizi Shimadzu CC-14A gaz kromatograf ile yapılmıştır. 
GC analiz koşulları; 
Kolon:SE 52 kapiller kolon (5ûm.x0.25 id) 
Dedektör: FID 
Taşıyıcı gaz: Azot 
Enjektör ısısı: 230°C 
Isı programı: 70°C de 5dak. 

125°C ye kadar 5°C/ dak. artış 
240°C ye kadar 1°C/dak. artış 
240°C de 30 dak. 

Dedektör ısısı:245°C 
Enjeksiyon miktarı:1 |j| 
integratör:CR-6A 

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi Analizleri 
Analiz sırasında 0.154g. susam yağı 10ml hekzan içerisinde çözülerek, VVaters model 

600 ve buna bağlı Model 440 pompa ve Perkin Elmer LC-75 dedektör 'den oluşan YBSK 'na 
enjekte edilmiştir. 



YBSK  Analiz  Koşulları 
Kolon :p-porasil (4,9mm. x 25cm.) 
Solvan:HPLC saflığında solvanlar kullanılmıştır. Solvanlar 0,45p filtreden geçirilmiş 

ve degaze edilerek kullanılmıştır. 
Solvan sistemi: Hekzan:Etilasetat (95:5) 
Solvan akış hızı: 2ml/dak. 
Standart madde: Sesamolin (Takemoto oil & Fat Co„ Ltd.Kat. no:50728) 
Kağıt hızı:2cm/dak. 
Dedektör: 280nm. 

Sesamolin  Miktar  Tayini 
Eksternal standart metodu kullanılmıştır. Standart sesamolinden 2 mg tartılıp, 10ml 

hekzan içerisinde çözüldükten sonra 4 farklı dilüsyon hazırlanmıştır. ( 0,02 mg/ml; 0,04 
mg/ml; 0,06 mg/ml; 0,08 mg/ml ) Bu çözeltilerden 10pl' lik enjeksiyonlar yapılmıştır. 
Konsantrasyonlara karşı ölçülen pik alanları y olarak kabul edilip, y=1,52512.106X-3051 3,6 
doğru denklemi sesamolin için bulunmuştur.Pik alanları y olarak yerine konup, X olarak ipi 
numune içindeki pg cinsinden sesamolin miktarı hesaplanmıştır. Bu miktardan hareketle 
numune içinde bulunan % sesamolin miktarı hesaplanmıştır. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 
Bu çalışmada Sesamum  indicum  L. tohumlarından soxhelet ekstraksiyonu yöntemi ile 

sabit yağ elde edilmiştir. Metcalfe-1966 yöntemi ile susam yağının yağ asitlerinin metili 
esterleri hazırlanmıştır.GSK ile yağ asitlerinin miktarları tesbit edilmiştir. Analizler 
sonucunda bulunan susam yağı sabunlaşan kısım içindeki yağ asitleri miktarları Tablo 1'de 
verilmiştir. 

Tablo 1 :Susam Yağı Sabunlaşan Kısım içindeki Yağ Asitleri ve Miktarları. 

Materyal Palmitik asit Stearik asit Oleik asit Linoleik asit Araşidik asil 
Susam yağı 10.19 7.09 44.08 36.96 0.78 

Bulunan bu sonuçlar literatürlerde verilen değerler ile karşılaştırıldığında (Tablo 2) 
palmitik asit, oleik asit ve araşidik asit miktarlarının literatürlerde verilen değerlere uygunluk 
gösterdiği tebit edilmiştir. Ancak stearik asit miktarı, literatürde verilen değerlerden bir miktar 
fazla bulunmuştur. Linoleik asit miktarı ise literatürde verilen değerlerden az bulunmuştur. 
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Tablo 2: Literatürlere Göre Susam Yağı Sabunlaman Kısım İçindeki Yağ Asitleri 
Miktarları. 

Literatür Palmitik Stearik asit Oleik asit Linoleik Araşidik 
numarası asit asit asit 

3 10.44 6.29 36.31 45.69 1.2 
5 9.5-11.5 3.1-4.1 43.2-44.5 40.5-43.2 eser 
6 9.5 4.4 39.6 46.0 eser 

2 3 

Şekil 1 -.Susam Yağı Sabunlaşan Kısım içindeki Yağ Asitlerinin Gaz-Sıvı 
Kromatogramı. 
1.Palmitik asit; 2.Linoleik asit; 3,Oleik asit; 4.Stearik asit;5.Araşidik asite ait pikler. 

Bununla birlikte susam yağının yağ asitleri miktarları BP 1993 de verilen değerlere 
stearik asit hariç uygunluk göstermektedir. BP 1993'e göre; Palmitik asit % 7.0-12.0; Stearik 
asit % 3.5-6.0; Oleik asit % 35-50; Linoleik asit % 35-50; Araşidik asit % 1 den fazla 
olmamalıdır. 
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YBSK yöntemi ile susam yağının içerdiği sesamolin miktarı tesbit edilmiştir.Standart 
sesamolin'in kalibrasyon eğrisinden hareketle oluşturulan doğru denkleminden 
faydalanılarak sesamolin miktarı % 0.563 olarak bulunmuştur. 

Cr, 
Oi 
ri 
M 

Jl—X. 
'X. X. 

Şekil 2:Susam Yağının p-Porasil (normal faz) kolonu üzerinde Yüksek Basınçlı Sıvıı 
Kromatogramı. 31,89. dalc. Sesamoline ait pik görülmektedir. 

Bulunan bu değer literatürde verilen değerler ile karşılaştırmıştır.Literatürlerde 
sesamolin miktarı; % 0.02-0.04 (7); % 0.512 (8) olarak bildirilmiştir. Çalışmalar sonucunda 
bulunan sesamolin miktarının literatürlerde verilen değerlere yakın olduğu görülmüştür. 
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BURSA, ESKİŞEHİR VE İZMİR' DEN TOPLANARAK 
HAZIRLANMIŞ SEMEN HİPPOCASTANİİ DROĞUNDA ESSİNİN 

DAB 9 GÖRE SPEKTROFOTOMETRİK MİKTAR TAYİNİ 

Özlem ÇİZMECİOĞLU*. Bijen KIVÇAK* 

Ouantitative Spectrofotometric Determination of Escin in Semen 
Hippocastanii Collected From Eskişehir, Bursa and Bornova 

SUMMARY 
The quantitative determinations of escin in Semen Hippocastanii vvhich are 

collected from Eskişehir, Bursa and Bornova have been conducted according to DAB 9. 
Although it has been indicated in DAB 9, that escin has maximum absorbance at 540 
nm, the maximum absorbance for escin in pure form has been determined at 527 nm. 
İn order to determine the content of escin in Semen Hippocastanii by spectrofotometry, 
we have measured absorbances at both 527 nm and 540 nm.The highest content of escin 
vvas found in the material vvhich was dried at 40°C. 

Key Words: Aesculus hippocastanum,Hippocastanaceae L.,Escin,Horse chestnut 

GİR İ Ş 

Türkiye'de, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen 
Aesculus  hippocastanum  /_.(Hippocastanaceae)' un tohumları, DAB 
9 da yer alan bir drogtur(1).Semen Hippocastanii droğu Avrupa 
ülkelerinde fitoterapi ve fitokozmetolojide değişik amaçlarla 
kullan ılmaktadır(2-5). Günümüzde, Avrupa'da, Sem en Hippocastani i 
droğunun ana etkili bileşiği olan triterpenik saponozit kompleksi 
essin antienflamatuar bir ilaç hammaddesi olarak birçok müstahzar 
terkibinde yer almaktadır(6). 

Bu nedenle, tıbbi açıdan önemli bir drog olan S e m e n 
H i p p o c a s t a n i i ' deki essin miktarı ile ilgili literatürde mevcut 
çalışmalar (7-9) tarafımızdan incelenmiştir. Ancak bunun 
sonucunda görülmüştür ki Türkiye'de farklı bölgelerde 
yetiştirilebilen Aesculus  hippocastanum  L. dan hazırlanmış farklı 
örnekler üzerinde gerçekleştirilmiş yeterli nitelik ve kapsamda 
bilimsel araştırma yoktur. Çalışmamızda, yurdumuzda süs bitkisi 
olarak yetiştirilen Aesculus  hippocastanum  L. bitkisinin 
tohumlarındaki essin miktarının DAB 9' a göre saptanması ana 
amacımız olmuştur. 

*Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Bornova, 35100 İZMİR 
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmaya konu olan Aesculus  hippocastanum  L. 
( H i p p o c a s t a n a c e a e ) bitkisinin tohumları Bornova, Bursa ve 
Eskişehir'den toplandı. 

Semen Hippocastanii droğu, 13.09.1995 tarihinde Bornova 
Merkezden; 28.09.1995 tarihinde Bursa Merkezde KCıltürpark'tan; 
28.09.1995 tarihinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kampüsünden 
toplandı. 

Materyal önce küçük parçalar halinde kesilip oda 
sıcaklığında,40°C, 60°C ve 100°C de kurutulup, stabilize edildi(7). 

DAB 9 da 540 nm de essinin maksimum absorbsiyon verdiği 
belirtilmiş olmasına rağmen, çalışmamızda gerek saf essin, 
gerekse Semen Hippocastani i droğundaki essinin miktarı için 
maksimum absorbsiyonu 527 nm de tespit ettik(şema 1). Bu 
nedenle, hem DAB 9 yönteminde esas alınan 540 nm de, hem de 
maksimum absorbsiyon tespit edilen 527 nm de ayrı ayrı ölçümler 
yapıldı. 
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233 



DAB 9'a GORE ESSİN MİKTAR TAYİNİ 

Anal iz Çözelt isinin Hazırlanması: 

Uygun sıcaklıkta kurutularak toz edilmiş olan Semen 
H i p p o c a s t a n i i droğundan darası belli olan şilifli balona tam 
olarak 1g tartıldı. Üzerine 100ml %65 metanol çözeltisinden 
konularak tekrar tartıldı. 100°C sıcaklıkta olan su banyosunda, geri 
çeviren soğutucu altında 30 dakika ekstre edildi. 40 dakika kendi 
halinde soğuması için beklendi ve tekrar tartıldı. Eksilen metanol 
tekrar %65 metanol çözeltisi ile tamamlandı. Süzgeç kağıdından 
süzüldü. 

Elde edilen süzüntüden 30ml alınarak 250ml şilifli balonda 
rotavaporda alçak basınç yardımıyla ve 60°C deki su banyosunda 
kuruluğa dek uçuruldu. Balonda kalan bakiye üzerine 20ml 0,1 N 
hidroklorik asit konulup çözüldü ve 250ml'lik bir ayırma hunisine 
aktarıldı. Şilifli balon iki defa 5ml 0,1 N hidroklorik asit çözeltisi 
ile çalkalanıp asitli kısımlar ayırma hunisine aktarıldı. Asitli faz 
üzerine 20ml 1-propanol ve 50ml kloroform konularak 2 dakika 
boyunca ekstre edildi ve alt faz şilifli bir balona alındı. 
Rotavaporda alçak basınç altında, 60°C su banyosunda kuruluğa 
kadar uçuruldu. Azot gazı yardımıyla balon içindeki bakiye 
kurutuldu. 

Bakiye üzerine iki defa 10ml peroksitsiz eter konularak 
eterli faz cam filtreden süzüldü. Filtre en son tekrar 10ml eterle 
yıkandı. Eterli filtrat atıldı. Cam filtredeki bakiye azot gazıyla 
kurutulup üç defa susuz asetik asit ile muamele edildi ve cam 
filtreden 50ml'lik balon jojeye susuz asetik asit yardımıyla 
süzülerek tamamlama yapıldı. Bu çözeltiden 5ml alınarak 25ml'lik 
bir balon jojeye alındı. Daha önce hazırlanmış olan ferriklorür -
asetik asit çözeltisiyle 25ml'ye tamamlandı. 

Mukayese Çözeltisinin Hazırlanması: 
25ml'lik bir balon jojeye 5ml susuz asetik asit konulup, 

ferriklorür - asetik asit çözeltisiyle 25ml'ye tamamlandı. 

Hazırlanan örnek ve mukayese çözeltisi 60°C su banyosunda 
arada sırada çalkalanarak 25 dakika ısıtıldı ve çeşme suyu altında 
20 dakika soğutuldu. Daha sonra ölçüm yapıldı. 
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Ferriklorür - Asetik Asit Çözelt isinin Hazır lanması: 

Şilifli bir erlenmayere 75mg ferriklorür tartıldı ve 50ml 
susuz asetik asit ile çözüldü. Üzerine 50ml %98'lik sülfürik asit 
ilave edildi. 

Ekstinsivon Katsayısının Hesabı: 

0.6mg saf (SIĞMA) essin tartıldı, 10ml'lik bir balon jojeye 
alındı ve susuz asetik asitle 10ml'ye tamamlandı. Bu çözeltiden 
2ml alınarak 10ml'lik balon jojede ferriklorür-asetik asit 
çözeltisiyle "lOml'ye tamamlandı.Mukayese çözeltisi için ise 2ml 
susuz asetik asit alındı ve ferriklorür-asetik asit çözeltisiyle 
lOml'ye tamamlandı. 

Saf essinden hazırlanan örnek ve mukayese çözeltisi 60°C su 
banyosunda 25 dakika boyunca arada sırada çalkalayarak 
ısıtıldı.Daha sonra çeşme suyu altında 20 dakika soğutuldu ve 
alınan spektrumda 527 nm de maksimum absorbans tespit edildi. 

A%1 . 
" 1 cm ~~ M cm M cm 

bxc 

E= Okunan Absorbsiyon Değeri 
b= Küvetin Boyu (cm) 
c=Konsantrasyon (g/100mi) 
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DAB 9 da ekstinsiyon katsayısı 60 olarak verilmiştir. Buna 
göre % Essin miktar tayini için hesaplamada kullanılan formül 
aşağıdaki şekilde çıkarılmaktadır. 

A%1 = E
% 1 = 6 0 

1 cm 1cm 

İkinci seyreltme ile elde edilen 25 ml araştırma 
çözeltisindeki essinin gram cinsinden miktarı (X). 

25 . E 
X= 

100. E * 1 m 

İkinci seyreltme, birinci seyreltmeyle hazırlanan 50ml'lik 
çözeltinin 5ml'si alınarak hazırlandığına göre 50ml'lik ilk 
çözeltideki essinin gram cinsinden miktarı(Y). 

5 ml 25 . E 
1 0 0 . E;7;: 

50 ml Y 
y _ 50.25.E 

100.E?Vm -5 
1 cm 
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50 ml'lik çözelti ise 30 ml metanollü çözeltiden 
hazırlanmıştır. Ancak hazırlanan metanollü çözeltinin toplam 
hacmi 100 ml'dir. O halde 100 ml'lik metanollü çözeltideki essinin 
gram cinsinden miktarı(Z). 

30ml 50.25 E 
10O.E°(°c

1
m-5 

1 OOml 

Z = 100.50.25.E 
30.100.5. E J %1 

Aynı zamanda b gram drogdaki essinin gram cinsinden 
miktarıdır. O halde buradan drogdaki %ESS İN(W) geçilmek istenirse: 

b gram 100.50.25.E 

30.100.5.E°/o1 
cm 

100 w 

100 10050 25 E 2500.E 13,89.E 
W=%ESSIN= U U ' 1 U U 5 U ' ^ t = — = 

b.30.100.5.E^1m 3 - b - E i c m b 
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Çalışmamızda ise: 
527 nm de okunan absorbsiyon E= 0.456 
540 nm de okunan absorbsiyon E= 0.447 
Buna göre ekstinsiyon katsayılarının hesabı: 
0.6 mg= 0.0006 g Saf Essin 

10 ml 0.0006 g Essin 

100 ml x q Essin 

x = 0.006 g Essin 

527 nm için ekstinsiyon katsayısı: 

540 nm için ekstinsiyon katsayısı: 

%Essin = 2500xE 10.96xE 

3xbx76 b 

%1 _ 0.447 
H cm 

=74.5 

%Essin = 
2500xE 11.19xE 

3xbx74.5 b 

238 



SONUÇ VE TARTIŞMA 

527 nm de Bornova, Bursa ve Eskişehir 'den Toplanan Drogda 
Sıcaklıklara Göre %Essin Miktarı 

İller Oda Sıcaklığı 40°C 60°C 100°C 

BORNOVA %3.45 %3.97 %3.75 %3.50 

BURSA % 4.26 %4.79 %3.80 %4.0f 

ESKİŞEHİR %4.84 %5.98 %5.21 %5.40 

540 nm de Bornova, Bursa ve Eskişehir 'den Toplanan Drogda 
Sıcaklıklara Göre %Essln Miktarı 

İller Oda Sıcaklığı 40°C 60°C 100°C 

BORNOVA %3.43 %3.91 %3.63 %3.40 

BURSA %4.20 %4.68 %3.70 %3.93 

ESKİŞEHİR %4.79 %5.89 %5.08 %5.33 
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Verilen tablolara bakıldığında görüldüğü gibi Bornova, Bursa 
ve Eskişehir'den toplanarak oda sıcaklığı, 40°C, 60°C ve 100°C 
sıcaklıklarda kurutularak hazırlanan Semen H ippocastan i i 
droğunda en yüksek % E s s i n miktarı Eskişehir ilinden toplanan 
materyalde bulunmuştur. Yapılan denemelerde Eskişehir ilinden 
toplanan ve 40°C de kurutularak stabilize edilmiş olan S e m e n 
H i p p o c a s t a n i i droğunda 527 nm de %6.14, 540 nm de ise %5.99 
olarak hesap lanmış t ı r .Tab loda görüldüğü gibi, S e m e n 
H i p p o c a s t a n i i de en yüksek %ess in miktarı 40°C de stabilize 
edilen droglarda görülmektedir. Böylece çalışmamızda, S e m e n 
H ippocastan i i droğu için 40°C de stabilize edilen drog üzerinden 
çalışılmasının uygun olduğu da tespit edilmiştir. 

Bu değerler, DAB 9'da bu drog için istenen minimum 
değerinin iki katı olup oldukça iyi bir değer olarak kabul edilebilir. 
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LUPİNUS  sp. TOHUMLARINDAKİ YAĞ ASİTLERİNİN GAZ 
KROMATOGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ 

Şenay KÜSMENOĞLU *, Bilge ŞENER *, Nurgûn KÜÇÜKBOYAC1 * 

Mevlût MÜLAYÎM * *, ihsan ÖZKAYNAK * * 

INVESTİGATİON OF FATTY ACİDS IN THE SEEDS OF LUPİNUS  sp. 

BY USİNG GAS CHROMATOGRAPHY 

Key Word Indeı- Lupinus,Lupine, Fabaceae, Fatty acid, Gas Chromatography 

SUMMARY 

Lupinus species are named as "termiye, acı bakla" in our country and are used as 

diuretic, antihelminthic and tonic in the folk  medicine. In additıon, they are cultivaled for 

food  source of  cattle and also as ornamental plants and green fertilizer.  In this study, the 

seed oils of  indigenous and imported plants vvere investigated in the aspect of  fatty  acids 

by using gas chromatography. 

GİRİŞ 

Lupinus (Fabaceae) türleri ülkemizde Acı bakla, Delice bakla, Lupen, Termiye 

isimleri ile bilinmektedir1. Halk arasında idrar artırıcı, kurt düşürücü ve kuvvet verici 

olarak kullanılmaktadır1,2. Taşıdığı alkaloitlerden dolayı acı lezzetli ve zehirlidir^"7. 

Alkaloitlerden kurtulmak için tohumlar kaynar suda haşlanır ve soyulduktan sonra 

yenilir2. Tohumlar yüksek oranda protein taşımaktadır810. Herbası ve tohumlan 

hayvanlar için iyi bir besin kaynağıdır. Lupinus türlerinin tatlı (alkaloit miktarı düşük) ve 

acı (alkaloit miktan yüksek) olmak üzere iki varyetesi bulunmaktadır1. 

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara 

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya 
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MATERYAL VE METOD 

Materyal 

Lupinus türleri (Fabaceae) 1992 ve 1993 yıllarında Konya, Doğanhisar ilçesinin 

Deştiğin kasabasında ekilen örneklerden toplanmıştır. Yabancı kökenli tatlı 

Lupinus 'lardan Vlademir (L.  albus), Amigo (L.albus), Lublanc (L.  albus), Lollta 

(L.albus),  Prim»(L.albus),  Ida (L.  albus), Topaz(L.  luteus)  ile acı Lupinusîardan 

Kubesa (L.  angustifalius)  ve yerli Lupinus (Lupinus  albus) kullanılmıştır . 

Metod 

Kurutulmuş tohumlar susuz sodyum sülfatla  toz edildi. Toz numune petrol eteri 

(K.N. 40-60 °C) ile ekstre edildi. Elde edilen yağ Momson yöntemine göre BF3-MeOH 

reaktifi  ile metillendi". Yağ asitlerinin metil esterlerinin analizinde Hewlet-Packard Model 

5890 Gaz kromatografi,  Ultra-1 kolon (50m X 0.2mm X 0.33 nm film,  karşı bağlı metil 

silikon) ve alev iyonizasyon detektör kullanıldı. Başlangıçta 180°C olan kolon sıcaklığı 

dakikada 2°C artırılarak 250 "C'ye yükseltildi. Detektör sıcaklığı: 250 °C, Enjektör 

sıcaklığı: 250 °C olarak ayarlandı. Taşıyıcı gaz olarak Helyum kullanıldı. Helyumun akış 

hızı:0.9 ml/dk ve Split: 1/50 olarak ayarlandı. 

SONUÇ 

Tohumların elde edildiği bitkiler ve yağ miktarlan Tablo-1 de gösterilmiştir. Tabloda 

görüldüğü gibi tohumlann yağ miktarları yüksek değildir. Yağ içeriği, yabancı kökenli 

L.albus cv. Ida ve L.albus cv. Amigo türlerinde en fazla  bulunmuştur. Yerli tohumlarda da 

bu türlere yakın miktarlarda yağ bulunmaktadır. 
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Tablo 1. Tohumların Elde Edildiği Bitkiler ve Yağ Miktarları (%) 

BİTKİLER SABİT YAĞ MİKTARI 
(%) 

A: L.albus cv.Lolita 1993 8.57 

B: L.albus yerli 1993 8.45 

C,: L.albus yerli 1994 9.34 

D: L.albus cv.Amigo 1993 6.88 

E: L.albus cv. Lolita 1994 9.59 

F: L.albus cv. Lublani 8.39 

H: L.albus cv. Vlademir 8.10 

1: L.albus cv. 1da 10.14 

K: L.albus cv.Prima 8.30 

L: L.angustifolius  cv. Kubesa 4.46 

M: L.albus cv. Amigo 1994 9.57 

N: L. luteus  cv. Schwako 3.26 

0: L.luteus  cv. Topaz 4.12 

Kültüre alınan tohumlardan elde edilen yağların Gaz kromatografisi  ile analizi 

yapıldığında; Lupinus türlerinin tümünün yağında yüksek oranda oleik asitin bulunduğu 

tespit ed i 1 m ı ş 11 r. L. a^g-ustifolius  cv. Kubesa ve L.luteus  cv. Schwako' da diğer tohumlara 

oranla linoleik asit miktarının fazla  olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu iki kültürde düşük 

oranda da olsa linolenik asidin bulunduğu görülmüştür. L.luteus  cv. Scbwako ve L.luteus 

cv. Topaz kültürlerinin tohum yağlarında kaprik ve nonanoik asit miktarlarının diğer 

kültürlere oranla daha yüksek miktarda olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2). 
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Tablo 2. Lupinus Türlerinin Tohum Yağlarının İçerdikleri Yağ Asitleri Miktarları(%) 

YAĞ 
ASİTLERİ 

A B C D E F H I K L M N O 

Kaproik - 2.93 - 7.46 0.51 3.05 0.98 0.76 0.58 2.71 1.61 5.03 5.92 

Kaprilik 1.10 2.18 2.31 1.69 1.36 2.59 2.11 1.56 1.69 1.70 2.56 3.83 5.79 

Nonanoik 3.22 1.97 - - 3.19 0.64 2.89 1.38 1.51 1.06 3.10 2.89 8.77 13.07 

Kaprik 5.55 4.03 2.24 6.13 1.27 1.12 2.55 2.35 1.80 6.31 4.84 16.16 20.94 

Undekanoik 3.01 6.37 6.61 9.11 2.73 4.48 4.00 3.41 2.68 3.82 2.84 5.92 2.07 

Laurik eser 1.69 1.81 5.39 0.90 4.09 0.76 0.86 0.31 2.39 3.52 4.28 2.25 

Palmitik 12.30 15.05 12.58 25.11 11.20 12.99 13.33 11.34 10.99 17.65 15.43 8.40 11.27 

Linoleik 0.61 . -- - - - - 0.61 - - 1.91 0.90 3.44 18.62 - - 14.45 3.87 

Linolenik - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.17 - 1.54 -

Oleik 59.50 44.49 55.83 23.09 53.38 40.88 54.99 57.29 54.54 24.77 31.40 18.28 13.56 

Elaidik 3.10 2.46 2.25 1.99 2.28 2.21 2.91 2.81 3.03 0.74 1.94 1.33 eser 

Stearik 2.61 2.76 3.80 3.59 4.77 2.64 2.84 2.93 2.71 8.21 3.85 3.14 4.90 
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ALOE VERA  (L.) BURM.FIL. BİTKİSİNİN YAPRAKLARINDAKİ 

ANTRASEN TÜREVLERİ 

Süreyya İPEK1. Nurhayat SÜTLÜPİNAR 2 

The Anthracene Derivatives of the Leaves of Aloe vera 

GİRİŞ 

Fltoterapide önemli bir yer (utan ve Dünya üzerinde 600 kadar türle 
temsil edilen (1) Aloe (Sarısabır) türleri, kalıcı, etli. kenarları dikenli dişli ve 
genellikle tepede dikenli yapraklı, sarı veya kırmızı çiçekli, usare taşıyan 
Llllaceae familyasına  alt bitkilerdir. Bu bitkiler. Güney ve Doğu Afrika'  da 
kurak yerlere özgüdür. Kuzey Afrika.  İspanya, Doğu ve Batı Hindistan' da da 
doğal olarak rastlanır . 

Memleketinizin Güneybatı Bölgesi nde Romalılar döneminde yapılan 
kültürden yabanileşmiş Aloe vera türü yetişmektedir. Bu bitki yörede, "Ağıı" 
"Sabırlık" İsimleriyle bilinir ve zehirli olarak tanınır (2,3). 

Aloe  türlerinden elde edilen drogların tedavi alanında kullanılışları 
eski tarihlere dayanır. Eski Yunanlılar tarafından,  M.Ö 4. yy dan bert, 
Socotra Adası' nın bir ürünü olarak bilinmektedir. Theoplırastus Aloe 
türlerinden hiç bahsetmemlşse de, bu türlerin Celsus.  Dloscorides  (4). Pilny 
ve diğer eski Yunan ve Arap hekimler tarafından  İyi bilinmekte olduğu göze 
çarpmaktadır. Bitki, yaklaşık 10. yy da Araplar tarafından  Batı Avrupa' ya 
tanıtılmıştır. Drog, Avrupa' ya Kızıldenlz ve İskenderiye yoluyla İhraç 
edilmiştir. 17. yy ın İlk yarısında İngiltere ve Socotra arasında direkt bir Aloe 
ticareti görülmüş ve Doğu Hindistan ticaret şirketi kayıtlarında, drog 
hakkında "Klııg of  Socotra" şeklinde birçok notlar dikkati çekmiştir. 

Drog elde edilişinde, yararlanılan kaynak bitki, elde ediliş yöntemi 
veya yöreye göre, Aloe drogu değişik isimler almaktadır (5). Bunlardan 
sadece Socotrlne ve Zanzlbar Aloelerl. uzun yıllar offlclnal  türler olarak 
kalmıştır. Şimdi Cape ve Curacao Aloelerl onların yerini almıştır. 

Adliye  Eczanesi. Şlşli-lstanbul 
2İstanbul  Üniversitesi  Eczacılık  Fnkıiltesl.  Üntverslte-İstanbııl 
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T ü r k i y e ' de y a b a n i l e ş m i ş o l a r a k y e t i ş e n t ek t ü r o l a n Aloe vera 

t ü r ü n ü n Ü l k e m i z d e ilk defa  1847 y ı l ı nda Lycia Bölgesi ' n d e baz ı ye r l e rde 

g ö r ü l d ü ğ ü k a y d e d i l m i ş ve ilk ö r n e k l e r i 1882 y ı l ı nda t o p l a n m ı ş t ı r (6). Bu 

t a r i h t e n s o n r a ilk defa  2 6 . 4 . 1 9 7 7 t a r i h i n d e Prof.Dr.  T u r h a n BAYTOP vc 

N u r h a y a t SÜTLÜPINAR t a r a f ı n d a n  t o p l a n m ı ş t ı r ve ö r n e k l e r İSTE 3 6 6 7 8 

n u m a r a ile kayı t l ıdır (7). 

M A T E R Y A L v e M E T O T 

Aloe vera (L) Burm.fi l .  t ü r ü n ü n örnek le r i 2 9 . 5 . 1 9 9 3 t a r i h inde Anta lya 

ili Kale(Denıre) , Myra H a r a b e l e r i n d e n t o p l a n m ı ş ve İSTE 6 5 1 1 8 o l a r a k 

kaydedi lmiş t i r . 

Kromozom sayımlar ı , İ.Ü. Eczacı l ık F a k ü l t e s i s e r a s ı n a eki len örnek le r 

üze r inden yap ı lmış t ı r (8). 

1. USARENİN ELDE EDİLİŞİ (9) 

Aloe uera b i t k i s i n i n y a p r a k l a r ı , d i b i n d e n ve s o n r a b ı ç a k y a p r a ğ a 

p a r a l e l o l a c a k ş e k i l d e t u t u l a r a k o r t a d a n kes i ld i . J e l t a b a k a s ı s ı y r ı l a r ak 

(kaz ıya rak ) a l ı n d ı ve y a k l a ş ı k 2 kg lık b i r b i t k i n i n % 5 5 . 6 5 o r a n ı n d a jel 

içerdiği s a p t a n d ı . Je l k u r u t u l d u ğ u n d a % 1.41 ver im elde edildi. 

2.TÜKETME 

Doğa l o l a r a k y e t i ş e n Afr ika  k ö k e n l i Aloe vera ö r n e ğ i t e m i n 

e d i l e m e d i ğ i n d e n , k a r ş ı l a ş t ı r m a l ı b i r ç a l ı ş m a iç in A n t a l y a D e m r e ' d e n 

t o p l a n a n b i tk in in k u r u t u l m u ş jeli ve y a p r a k l a r ı ile s a d e c e Aloe d rogu (Aloe 

hepa t i ca ) t ü k e t m e ma te rya l i o l a rak kul lanı ld ı . 

Bi tkisel ma te rya l ö n c e b e n z e n s o n r a metano l le tüket i ldi . 

B e n z e n e k s t r e s i b e n z e n d e çözü l e r ek a y ı r m a h u n i s i n e a l ındı ve % 1 

lik NaOH ile t üke t i l d i . N a O H li k ı s ı m l a r bir a r a y a t o p l an d ı , 6 N HCI ile 

n ö t r a l i z e edi ldi ve b e n z e n e çeki ld i . B e n z e n l i k ı s ım , as i t l ik g i d e n e değ in 

d is t i le s u ile y ı k a n d ı ve a l ç a k b a s ı n ç t a y o ğ u n l a ş t ı r ü d ı (10). B e n z e n - A s e t o n 

(95:5) ç ö z ü c ü s i s t e m i n d e Si l icagel 6 0 F 2 5 4 (Merck) p l a k t a k romatogra f iye 

edildi, göz lenen 7 m a d d e d e n B o r n t r a e g e r (+) 2 m a d d e s a p t a n d ı . Bu m a d d e l e r 

s ü t u n ve p repa ra t i f  İ.T.K. ile saflaştırı ldı. 
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M e t a r ı o l e k s t r e s i B e n z e n - A s e t i k a s i t (2 :1) ç ö z ü c ü s i s t e m i n d e 

p r e p a r a t i f  o l a r a k ça l ı ş ı ld ı , g ö z l e n e n 5 m a d d e d e n , B o r n t r a e g e r (+) o l a r a k 

s a d e c e 1 m a d d e s a p t a n d ı . 

M a d d e l e r i n y a p ı l a r ı s a f  m a d d e l e r l e k a r ş ı l a ş t ı r m a , UV ve IR verileri 

s o n u c u aydınlat ı ldı . 

S O N U Ç V E T A R T I Ş M A 

1 Aloe vera (L) Burm.f i l .  t ü r ü n ü n k r o m o z o m s a y ı s ı 2 n = 1 4 o l a r a k 

s a p t a n m ı ş t ı r . Bu veri, Afrika  köken l i A. vera t ü r ü n e u y g u n l u k g ö s t e r m i ş t i r 

(11). 

2. A n t a l y a . D e m r e ' d e n t o p l a n m ı ş b i tk in in k u r u t u l m u ş y a p r a k l a r ı ve 

j e l inde , Aloe h e p a t i c a d r o g u ile k a r ş ı l a ş t ı r m a l ı o l a r a k s p e k t r o f o t o m e t r i k 

y ö n t e m l e 5 3 0 n m d e a n t r a k l n o n ve a n t r a n o l türevler i (12), ay r ıca 5 1 2 n m d e 

a n h i d r o b a r b a l o i n (13) m i k t a r tayinler i yap ı lmış t ı r (Tablo). 

3. B e n z e n e k s t r e s i n d e n C h r y s o p h a n o l ve A l o e - e m o d i n , m e t a n o l 

e k s t r e s i n d e n ise Ba rba lo in elde edi lmiş t i r . 

4 . B r i t i s h P h a r m a c o p o e i a 1 9 9 3 ' e g ö r e , Aloe vera t ü r ü n ü n 

kromatograf ik  t a n ı m a r e a k s i y o n l a r ı n d a Barba lo in bi leşiğinin a l t ı n d a 3 6 6 n m 

de m a v i l l u o r e s a n s ve ren m a d d e Aloesin o l a r a k t a n ı m l a n m a k t a d ı r . M e t a n o l 

e k s t r e s i n i n p r epa ra t i f  ince t a b a k a kromatograf i s i  ç a l ı ş m a l a r ı n d a bu t a n ı m a 

u y g u n b i r b a n t g ö r ü l m ü ş t ü r . Söz k o n u s u b a n t k a z ı n a r a k a l ı n m ı ş ve 

s ü t u n d a n m e t a n o l ile e l üe ed i lmiş t i r . A lk i lk romon tü r ev i bir m a d d e o lan 

Aloes ine a i t t a n ı m a r e a k s i y o n l a r ı (14) t e s t e d i l m i ş ve + s o n u ç l a r e lde 

edi lmişt i r . 

Tablo. Aloe vera T ü r ü n ü n A n t r a s e n Türevler i Mikta r Tayinler i 

J e l Yaprak Drog 
T ü m a n t r a k i n o n + 

a n t r a n o l türevler i 0 . 2 0 0 . 3 2 3 . 3 8 

A n t r a k i n o n türevler i 0 .11 0 . 1 7 1 .38 

A n t r a n o l türevler i 0 . 0 9 0 . 1 5 2 . 0 0 

Anh id roba rba lo in 0 . 7 0 1 .88 2 5 . 0 0 
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RHUS  TAITENSIS  'TEN ELDE EDİLEN FENOLİK BİLEŞİKLER 

PHENOLIC COMPOUNDS FROM RHUS  TAITENSIS 

Ayşen Yürüker1 *. Otto Sticher^ 

ÖZET 
Papua Yeni Gine (Papua New Cıuinea) geleneksel tıbbında sivilcelerin ve yaraların tedavisinde 
kullanılan Rhııs lailensis  yapraklarından metil gallat |1). gallik asit |2|. agathisflavon |3|. ve 
kerse(ol-3-glukozit |4 | izole edilmiş ve yapıları spektroskopik yöntemler (UV. IR. NMR ve 
kütle sp.) yardımıyla tanımlanmıştır.Bitkide antimikrobiyal etkili metilgallat bileşiğinin yüksek 
oranda bulunması, halk arasındaki kullanılış amacına uygunluk göstermektedir. 
Anahtar kelimeler : Rluı\ lailensis,  Anacardiaceae. metil gallat. gallik asit. agatisflavoıı. 
kcrsetol-3-glukozit 

SUMMARY 
Methyi gallate |1 |, gallic acid |2|. agathisflavonc |3| and quercetol-3-glucosidc |4| wcre 
isolated from the leaves of Rhııs lailensis  vvhich is used lo trcat boils ın Iraditional medicine of 
Papua New Cıuinea. and their structure have been elucidated by means of spectroscopic 
methods (UV. IR. NMR ve mass sp.). High contcnl of methyi gallate which has antimicrobial 
activity shows a good accordancc with its ıısage in folk medicine. 

Ke) words :Rhıt\ lailensis,  Anacardiaceae, methyi gallat. gallic acid. agathisflavone. qııercetin-

3-glucoside 

' Hacettepe Üniversitesi. Eczacılık Fakültesi. Farmakognozi Anabilim Dalı. 06100-Ankara. 
Türkiye 

2 Svviss Federal İnstitute of Technology ETH-Zurich. Deparment of Pharmacy. CH-8057 
Zürich, Svvitzerland 
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g i r i ş 
Rhus taitensis Guill. (Anacardiaceae) Malezya. Polinezya, Mikronezya ve Avusturalya da 
yayılışı bulunan ağaç şeklinde bir bitkidir(l). Papua Yeni Gine geleneksel tıbbında bitkinin 
kabukları su ile karıştırılıp içilerek, kalan posa ise doğrudan enfekte bölgenin üzerine konularak 
sivilcelerin tedavisinde kullanılmaktadır (\).RIu<\  cinsine ait diğer türler üzerinde daha önce 
yapılmış olan çalışmalarda flavonoidlerin(2,3). triterpenlerin(4) ve tanenlerini2) bulunduğu 
bildirilmiştir.Ayrıca uçucu yağlan üzerinde yapılmış çalışmalarda bulunmaktadır(5). Bu 
çalışmada, R.ıaiiensi\ yapraklarından , majör bileşik olarak, basit fenolik yapıya sahip 
metilgallat[l | ile gallik asit |2|. agatisflavone |3] ve kersetol-3-gluko7.it |4|' in izolasyonları 
ve yapı tayinleri ile ilgili bulgular sunulmuştur. 

M A T E R Y A L V E M E T O D 

Bitkise l materya l : Rhus laircnsis  Guill.. Nisan 1991 tarihinde. Papua Yeni Gine. Morobe 
bölgesinden toplanmıştır (ETH 91-184). Çalışmada bitkinin açık havada kurutulan yaprakları 
kullanılmıştır. 
E k s t r a k s i y o n ve i z o l a s y o n : Bitki maleryali (800g) orta basınçlı sıvı kromatografisi 
(OBSK ) kolonuna doldurulup pompa ile sürekli solvan pompalanarak oda ısısında sırasıyla 
petrol eteri (PE).diklorometan (CH2CI2I ve metanol (MeOH) ile tüketildi.Bu çalışmada MeOH 
ekstresi kullanıldı.MeOH ekstresinin 1/3 (ca.50g) silikajel ile hazırlanan kolona tatbik edildi. 
Elusyona C H C I 3 / MeOH H 2 0 (90:10:0.5) başlandı ve artan oranlarda MeOH ' H 2 0 ilavesi ile 

devam edilerek 9 ana fraksiyon elde edildi (Fr.i-lX). Kromatografik yöntemler yardımı ile 
(KK: silikajel. poliamit. sephadeks; VSK : Silikajel: Y B S K : Sepherisorb ODS. C18 kolonu. 
8x250mm) Fr.l den bileşik 111. Fr. Vl'dan bileşik 111 ve |31. Fr.VIII'den bileşik 111. |21 
ve | 4 | izole edildi. 
Meti l ga l lat fl],  C 8 H 8 O j ; ; ( JV ). maks (MeOH) nm : 274.6.1R r maks (KBr ) cm"1 : 
3410. 3295. 1677.1614.1542. 1439. 1382. 1310. 1263. 1206. 1036. 1003. 880.807.774. 
'H-NMR (300 MHz. CD30D) : 6 7.08 (s.2H). 3.85 (s.3H). i 3 C - N M R (75MHz. CD3OD) : 
Tablo -1 . E! Kütle Sp. m,z (Rel.lnt.): 185 (3.3 )|M-1 f . I84(32.5)|M|+ . I53( 100).l 25( 14). 
Gal l ik asit [2], C 7 H 6 0 5 ; U V /. maks (MeOH) nm : 268.4. İR ı> maks (KBr ) cm"1 : 
3401. 2923. 1700( .1630.1532. 1455. 1373. 1310. 1263. 1125. 1036. 880.80~.774.1 H-
NMR(300 MHz. CD3OD) : 6 7.05 (s.2H). ' V - N M R (75MHz. CD3OD) : Tablo -I. E l 
Kııtle Sp. m/z (Rel.lnt.): 171 |M+11+(0.42). 170|Mr<4.4), 153(3.5). 125(1.1), 113(1.3), 
79(6). 51(10.7). 
A g a t i s f l a v o n  [3] , C 3 0 H 1 8 O 1 0 ; UV X  maks (MeOH) nm : 275.8.332. IR ı< maks (KBr ) 
cm"1 : 3400, 2922. 1630.1608. 1434, 1364,83 1.1 H-NMR (300 MHZ.CD3OD) : Tablo-2 
FAB Kütle Sp. m/z (Rel. Ins.): 540 (3.8). 539 (100). 
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Rlıtıs  lailensis  yapraklan 

(ROOg) 

PE (21  o) 

CH-ıCU ( 1 ) 

MeOH (< a. 150g) 

1/3 MeOH Ek s. 

KK: Siliknjel 
CHn,/Me0H/H :0 
<X): 10:0.5 
60:40:4 

CZlLJ O 5 3 

CEEED ( E Z ) c e d 
Bileşik 1 j 

VSK 
Silika jel 

CHCI,/MeOH;H :() 
80:20:1 

l-r.s D 

KK: Polianıit 
H-ıO MeOH 

6A 6 C 

Er.8.2 | Fr.8.4 

f-V-8.1  Fr.8.3 
Hr.8.6 

6B 

Fr.8.5 

KK: Sephadeks 
MeOH 

Y B S K 
Spheriscrb ( ' 18. 
^50 MeOH 

Bileşik 1 Bileşik 3 
Bileşik 1 Bileşik 2 Bileşik 4 

İ Z O L A S Y O N Ş E M A S İ 
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T A B L O 1 - B İ L E Ş İ K 1 ve 2'niıı 1 ' ( "-NMR 
DHĞKR I . ER İ (75MHz.. C D , O D ) 

C No 1 2 

1 121.5 s 124.0 s 
2 1 10.1 d 1 10.2 d 
3 146.5 s 146.2 s 
4 140.0 s 139.0 s 
5 146.5 s 146.2 s 
6 110.1 d 1 10.2(1 
7 169.0 s 172.4 s 
CH , 52.2 s 

J 

TABLO-3 : B i l eş ik t im 'H-NMK Değerleri 
(300 MHz. CD ,OD ) 

T A B L O 2 B İ L E Ş İ K 3 'Un 
"H N M R Değerleri 

Proton No 6 (Hz) 

I 

3 6.7 İs 
8 6.63 s 

2,.6' 7.94ıl (8.7) 
3". 5' 7.01 d(8.7) 

I I 

3" 6.64 s 
6" 6.4 s 

2-.fi"' 7.58 d (8.7) 
3"'. 5"' 6.79 d (8.7) 

_J 
C vc H N( '*(" N M R 'H N M R 

İS 

2 158.97 s 
3 I35.fi s 
4 179.4 s 
5 163 .0 s 
6 99.95 d 6.19 d (7=1.8 Hz) 
7 166.6 s 
8 94 .75 d 6.37 d (./= 1.8 Hz) 
9 158.5 s 
10 105.0 s 

r 123.1 s 
"V 1 I7.5d 7.6') d (7=1.9 11/) 
.V 146.0 s 
4' 150.0 s 
5' 116.0 d 6.84 d (7=8.5 Hz) 
6' 123.2 d 7.57 dd (7=8.5.1.9 H/ı 

1" 104.3d 5.23d (7=7.3H /) 
•v 75.7 d 
3" 78.7 d 
4" 71.0 d • 

5" 78.1 d 3.173.85 

6" 62.51. 
• j 
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Kersctol-3-glukozit |4], C2 1H20O1 T-  UV /. maks (MeOH) nm : 259.5, 265(omuz>. 

360. 1 H-NMR (300 MHz. C D 3 O D ) : Tablo3 . 1 3 C - N M R (75MHz , CD3OD) : Tablo -3. 

FAB- Kütle Sp. m/z : 464(61 ) |M| + , 463( 100). 

S O N U Ç V E T A R T I Ş M A 

Bileşik 1 'in 1 H-NMR spektrumunda 6 7.08 (2H) ve 6 3.85 (3H) de singlet şeklinde 
iki sinyal gözlenirken. ' 3 C - N M R spektrumundaki sinyallerden, bileşiğin 8 karbonlu olduğı 
anlaşılmaktadır! Tablo-1 ). Bileşiğin kütle spektrumunda |M | + p ik i 184 de görülmektedir 
Bu bulguların değerlendirilmesi ile bileşik 1 'in yapısı metiIgallat olarak belirlenmiştir. 

E l kütle spektrumunda |M| + P'ki nı/z 170 de gözlenen bileşik 2 nin 'h-NMI 

spektrumunda. bileşik l'e benzer olarak ö 7.05 de singlet şeklinde bir sinyal görülmektedir 
•-V-NMR spektrumundaki sinyallerden dc bileşik 2 'nin 7 karbonlu bir yapı olduğı 
anlaşılmaktadır.Bu bulgulara dayanılarak bileşik 2 , gallik asil olarak tanımlanmıştır. 

Bileşik 3 un ' H-NMR spektrumunda iki grup halinde A2B2 dııbletleri 6 7.94. 7.58 
7.01. ve 6.79 ( Herbiri 2H. J  = 8.7Hz) görülmektedir. Bu sın\al çiftlen bir biflavonoit yapısın 
düşündürmektedir. 6 6.75 ( İH .s ) ve b 6.4K1H.S) de görülen sinyaller H-8 ve H-6 
protonları . t) 6.71 ve 6.64 de bulunan sinyaller ise H-3 ve H-3" olarak yorumlan 
mışlardır.'H- N M R spektrumunda bir meta etkileşim görülmemesi nedeniyle fla\onlar ara1 

bağlanmanın, her iki ünitenin A ve D halkası üzerinden ve simetrik olmayan biçimde 
gerçekleştiği düşünülmüştür.Bu durumda . 8-8" ve ya 6-6" bağlanma olasılıkları mümküı 
değildir . böylece bileşik 3 ün yapısı agatisflavon (6-8"-biapigenin) olarak aydınlatılmıştır. 

UV spektrumunda 259.5. 265 (omuz) ve 360 nm de absorsiyon veren bileşik 4 ' 111 
' H-NMR spektrumunda düşük alanda 6 6.13 ve ö 6.3" de (herbiri IH. d../ =1.8ı gözlenr 
sinyaller A halkasındaki H-C-6 ve H-C-8 protonlan olarak yorumlanmışlardır, ö ".69 ( d. 
J  -1.9Hz) , 6 7.57(dd. J  -8.5. 1.9Hz ) ve ö 6.85(d. ./= 8.5Hz ) deki sinyallerin ise sırası ili 
H-C-2'. H-C-6' ve H-C-5' protonlarına ait oldukları düşünülmüştür. Buna göre bileşik 4 
5.7.3".4" -tetra substitue flavonol türevi bir maddedir, ö 5.23 de dublet olarak görulcı 
sinyalde (7=7.3Hz) glukozun anomerik protonu olarak yorumlanmıştır. Bileşiğin ' V 
NMRspektrumuııda görülen sinyallerde düşünülen yapıya uygunluk göstermekte \t 
Heteronükleer korelasyonlu spektrumunda ( H M B C ) glukozun anomerik protonu ile C--
arasındaki ilişki açıkça görülmektedir. Bu bulgulara dayanılarak Bileşik 4 'ün yapısı kersetol-3 
glukozit olarak belirlenmiştir. 

Bu çalışmada R.ıaiıensh 'in majör fenolik bileşik olarak metilgallat 111 taşıdığı tespı 
edilmiştir. |1 | ve |2| 'nin antibakteriyal aktiviteleri bioautografik method (6) kullanılara) 
Escherichiacoli  ve Micrococcus  luleus  'a karşı test edilmiştir. Literatür bulgularına (7) paralc 
olarak bileşik 1 E.coli ye karşı aktivite gösterirken (9/rg ml). 2 de avnı konsantrasyonlarda 
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aktivite gözlenememiştir. Bitkinin, antimikrobiyal etkili metilgallatı yüksek oranda taşıması 
Papua Yeni Gine de halk arasındaki kullanılış amacına uygunluk göstermektedir. 

TEŞEKKÜR 
Bu çalışma. S\vıss Federal institute of  Technology taral ından desteklenen ' Papua Nev\ Guinca' projesinin bir 
bölümüdür. 
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T Ü R K İ Y E P İ Y A S A S I N D A B U L U N A N K U Ş B U R N U Ü R Ü N L E R İ N D E 

C V İ T A M İ N İ T A Y İ N İ 

Berrin BOZAN, Zeynep TUNALIER, Müberra KOŞAR, 
Ayhan ALTINTAŞ, K.Hüsnü Can BAŞER1 

QUANTITATIVE ANALYSİS OF VİTAMİN C IN ROSE HIP PRODUCTS COLLECTED 
FROM LOCAL MARKETS IN TURKEY 

In recent years, Rosa canina fruits  (Rose hip) and their commercial products have been widely used in 

Turkey. In general, Rose hips is traditionally consumed as a herbal tea and known to be a natural source of 

vitamin C. C-vitamin contents in eight dried rose hip drugs and eight packed rose hip preparations purchased 

from  the local market vvere determined by HPLC. 

KEYWORD : Rose hip, vitamin C, ascorbic acid, HPLC, herbal tea. 

G İ R İ Ş 

C vitamini bakımından zenginliği ile bilinen Rosa canina L.'nın (Rosaceae) parlak 
kırmızı renkli, oval veya armudi şekilli meyvalan halk arasında kuşburnu adıyla bilinmektedir. 
Bu meyvalar C vitamini yanında pektin, tanen, şeker, organik asitler, flavonoitler  ve 
antosiyaninler içermektedir. İçerdikleri pektin ve organik asitlerin diüretik ve laksatif  etkiden 
sorumlu olduğu bildirilmiştir (1,2, 3). 

Halk arasında kuşburnu, çay, marmelat, şurup ve benzeri şekillerde kullanılmakta, 
ayrıca piyasada aynı amaçla hazırlanmış ticari ürünleri de bulunmaktadır (3,4). Avrupa 
ülkelerinde ise kuşburnu ekstreleri, tablet, kapsül, şurup v.b. formlarda  doğal vitamin 
preparatlannın hazırlanmasında kullanılmaktadır (4). 

Taze kuşburnu meyvalannın %0.5-1.7 arasında C vitamini içerdiği ve kuşbumunun C 
vitamini açısından limon ve domatesten 30-40 kat, elmadan ise yaklaşık 300 kat daha zengin 
olduğu belirtilmektedir (4-7). 

Son zamanlarda ülkemizde gerek aktarlardan temin edilen kuşburnu meyvalarına gerekse 
ticari ürünlerine olan talep oldukça artmıştır. Çalışma materyalinin temini sırasında edinilen 
bilgilere göre halkın bu ürünleri genellikle C vitamini kaynağı olarak grip ve soğuk 
algınlıklarında veya günlük vitamin ihtiyacını karşılamak amacıyla kullandığı tespit edilmiştir. 
Taze kuşburnu meyvalan yüksek oranda C vitamini içermelerine rağmen, ticari olarak kullanılan 
kuru meyvalann içerdiği C vitamini miktan, bitkinin türüne, mevsim, toprak tipi, toplanma 
zamanı, kurutma ve depolama metoduna göre değişmektedir (4, 6). C vitamini (Askorbik asit) 
havanın oksijeni, sıcaklık, ışık ve bulunduğu ortamdaki bazı metal iyonlannın (bakır, demir) 

Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi (TBAM), 26470 Eskişehir 

258 



varlığı ile çok çabuk okside olup bozunan bir maddedir (6, 8, 9). Özellikle toplanma zamanı, 
kurutma ve depolama metodu kuşburnundaki C vitamini miktarını önemli bir şekilde 
etkilemektedir. Bu nedenle C vitamini içeriğinin kantitatif  olarak tanımlanması, hem bitkinin 
kalitesinin hem de üretim yönteminin belirlenmesinde önem taşımaktadır. Bu çalışmada C 
vitamini kaynağı olarak bilinen, aktarlardan sağlanmış kuşburnu meyvalan ve ticari çaylannın 
hangi oranlarda C vitamini içerdiği YBSK yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Kuşburnu Meyva ve Çay Örnekleri: Çalışmada Eskişehir'de bulunan sekiz aktardan 
toplanan kuşburnu meyvalan kullanılmıştır. C vitamini miktarlan kaba toz edilmiş meyva, 
kabuk ve tohumlannda ayrı ayrı incelenmiştir. Altı yerli, iki yabancı sekiz adet çay örneği de 
yine Eskişehir marketlerinden toplanmıştır. 

Standart C Vitamini ve Kimyasal Maddeler: Standart olarak saflığı  YBSK ile 
belirlenmiş (>%95) C vitamini (Askorbik Asit) (Toprak İlaç A.Ş.), ekstraksiyonda ve hareketli 
faz  hazırlanmasında metafosforik  asit (Merck) (MFA) ile bidistile su kullanılmıştır. 

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi  (YBSK) Yöntemi ile C Vitamini (AA) 
Miktar Tayini: 

C vitamini miktar tayininde kullanılan YBSK yönteminde analizler Varian Model 2010 
Cihazında, UV-VIS Dedektör kullanılarak yapılmıştır. Hareketli faz  olarak %0.5'lik MFA 
çözeltisi kullanılmış, ayınmlar Reversed Phase ODS C18 (250x4.6 mm, 5|i) kolonda, 242 nm 
dalga boyunda, 0.5 ml/dk akım hızında gerçekleştirilmiştir. Örnekler 10 (il sabit loop'lu 
Rheodyne Model Manual Injector sistemi kullanılarak uygulanmış, sonuçlar Shimadzu Model 
CR3-A Integratörde değerlendirilmiştir. Analizler sırasında her numuneden üçer paralel deney 
yapılmış ve ortalama değerler kullanılmıştır. Sonuçlar mg C vitamini/100 g drog olarak kuru 
baz üzerinden verilmiştir. 

C Vitamininin Stabilitesinin Belirlenmesi: 

C vitamininin kolayca okside olması nedeniyle stabilitesinin çok zayıf  olduğu 
bilinmektedir. Çözünmüş halde bulunan oksijen, sıcaklık, ışık ve metal iyonlannın varlığı 
oksidasyonu hızlandıran faktörlerdendir.  C vitamini bazik ortamlarda dayanıksız, asitli 
ortamlarda ise daha stabil bir yapıya sahiptir ve bu nedenle özellikle asitli ortamlarda 
çalışılmaktadır. Daha önce yapılan çalışmalarda C vitamininin özellikle MFA çözeltisi (%0.5-
%6) içinde stabil olduğu bildirilmiş ve kromatografik  çalışmalarda, numune hazırlama 
işlemlerinde MFA çözeltisi kullanılmıştır (6, 10, 11). Ancak bu çalışmada ekstraksiyon 
şartlannın belirlenebilmesi ve sonuçlann daha iyi değerlendirilebilmesi amacıyla C vitamininin 
hem suda hem de MFA (%3) çözeltisi içindeki stabiliteleri kontrol edilmiştir. Bu amaçla 10 mg 
civannda tam olarak tartılan standart C vitamini 100 ml'ye su ile tamamlanmış, reaksiyon 
çözeltisi ise stok çözeltiden 1/25 oranında seyreltme yapılarak hazırlanmıştır. Bu çözelti ışıksız 
bir ortamda oda sıcaklığında bekletilerek C vitamininin 0, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 
240, 360 ve 1200. dakika bekleme sürelerinde YBSK'da analizleri yapılmış ve askorbik asit 
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konsantrasyonundaki azalma gözlenmiştir. C vitamininin suda ilk üç saatte yaklaşık %35'inin 
altı saat içinde de %60'ının bozunduğu görülmüştür (Şekil 1). Aynı şekilde hazırlanan ve aynı 
şartlarda bekletilen C vitamini'nin %3'lük MFA çözeltisi içinde ilk üç saatte sadece %5'inin 
bozunduğu tespit edilmiştir (Şekil. 1). Bu sonuca göre, YBSK analizlerinde kalibrasyon 
eğrilerinin çizilmesinde kullanılacak standart C vitamini çözeltileri ve analizi yapılacak kuşburnu 
örnekleri %3'lük MFA çözeltisi ile hazırlanmıştır. 
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Şekil 1. C vitamininin suda ve %3'lük MFA çözeltisindeki stabilitesi 

Standart C Vitamini Çözeltisinin Hazırlanması: 

%3'lük MFA çözeltisi içinde 0.123 mg/ml konsantrasyonda hazırlanan stok çözeltiden, 
i.23x10"3- 12.3x10 3 mg/ml konsantrasyon aralığında 5 seyreltme yapılmış ve bu çözeltiler 
kalibrasyon doğrusunun hazırlanmasında kullanılmıştır (Şekil.2). 

Kuşburnundan C Vitamini Ekstraksiyon Parametrelerinin Belirlenmesi : 
Ekstraksiyonlarda kullanılacak çözücü miktarının ve ekstraksiyon zamanının belirlenmesi 
amacıyla bir dizi ön çalışma yapılmışür. 

Katı  sıvı oranının belirlenmesi  : Kuşburnu meyvalannın ekstraksiyonunda çözücü olarak 
%3'lük MFA çözeltisi kullanılmış ve ekstraksiyon süresi 15 dakika olarak sabit tutulmuştur. 
0.5'er g numune sırasıyla 5, 7.5, 10, 15, 20 ve 25 ml çözücü ile Vortex tipi karıştırıcıda ekstre 
edilmiş, filtre  kağıdından süzülmüş ve ekstreler 25 ml'ye tamamlanarak YBSK ile analizi 
yapılmıştır. C vitamini miktarlan (mg/100 g drog) ve katı/sıvı oranlan grafiğe  geçirildiğinde 0.5 
g drog/20ml MFA (%3) lik katı/sıvı oranının ekstraksiyon için yeterli olduğu gözlenmiştir 
(Şekil.3). 
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Konsantrasyon (mg/ml) 

Şekil 2. C vitamininin YBSK analizinden elde edilen kalibrasyon doğrusu 

5 10 15 20 25 30 
Kullanılan Çözücü miktarı (ml) 

Şekil 3. Katı/sıvı oranının ekstraksiyon verimi üzerine etkisi 

Ekstraksiyon  süresinin belirlenmesi:  Kuşburnu meyvalan 0.5g drog/20 ml %3'lük MFA ile 
10, 15, 30, 45 ve 60 dakika süreyle Vortex tipi kanştıncıda ekstre edilmiş, filtre  edildikten 
sonra 25 ml'ye tamamlanmış ve YBSK'da analize tabii tutulmuştur. Zamana karşı C vitamini 
miktarlan (mg/100 g drog) grafiğe  geçirildiğinde (Şekil 4) ekstraksiyon için en uygun sürenin 
30 dakika olduğu bulunmuştur. 
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Şekil 4. Ekstraksiyon süresinin ekstraksiyon verimi üzerine etkisi 

Numune Çözeltilerinin Hazırlanması: 

%3'lük  MFA  ile ekstraksiyon  : Kuşburnu meyvalan, kabuklan ve çaylan yukanda belirlenen 
ekstraksiyon parametreleri kullanılarak ekstre edilmişlerdir. 1 g kuşburnu örneği 40 ml %3'lük 
MFA çözeltisi ile 30 dk kanştınlarak ekstre edilmiş, filtre  edildikten sonra aynı çözelti ile 50 
ml'ye tamamlanmış ve analize tabii tutulmuştur. 

%2'lik  İnfüzyon  : Kuşburnu meyvalan ve çaylanndan hazırlanacak infüzyonlar  için 1 g tam 
tanım alınmış ve 50 ml sıcak su ilave edilmiş, ağzı kapalı olarak 80 °C'de su banyosunda 
bekletilmiş, sıcakken filtre  edildikten sonra 50 ml'ye tamamlanmış ve hemen analizi yapılmıştır. 
Aynca %2'lik infüzyonda  bekleme sonucu oluşan C vitamini değişimi incelenmiş ve infüzyonla 
hazırlanmış kuşburnu numuneleri 0, 20, 40 ve 60. dakikalarda analize tabi tutulmuşlardır. 

Kaynatmak  Ekstraksiyon  : C vitamininin kaynatma ile bozunup bozunmadığı anlamak için 
tohumu alınmış meyvalar (1 g) su (40 ml) ile geri çeviren soğutucuda kaynatılarak 30, 60, 120, 
180, 240 ve 300 dk sürelerle ekstre edilmiş ve ekstreler YBSK ile analize tabii tutulmuştur. 

Kuşburnu ekstrelerinin YBSK analizlerinden okunan C vitamini alan değerleri, 
kalibrasyon doğru denkleminde yerine konularak sonuçlar mg C vitamini/100 g örnek olarak 
kuru baz üzerinden hesaplanmıştır. Standart C vitamini, meyva ve çay 'ların YBS 
kromatogramlan Şekil 5'de verilmiştir. 
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a) b) c) 

Şekil 5. a) Standart C vitamininin YBS kromatogramı. b) Kuşburnu kabuklarının YBS 
kromatogramı. c) Ticari çayların YBS kromatogramı 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Doğal C vitamini kaynağı olarak bilinen ve özellikle günümüzde tüketimi oldukça artmış 
bulunan kuşburnu meyvalan ve ürünleri üzerinde yapılan çalışmada, kuşburnu meyvasında, 
tohumu alınmış meyvasında, tohumunda ve ticari çaylannda C vitamini miktarlan belirlenmiştir. 

Çalışmanın ilk aşamasında C vitamini'nin sudaki ve %3'lük MFA çözeltisindeki 
stabiliteleri kontrol edilmiş ve suda ilk üç saatte % 35'inin bozulduğu tespit edilmiş, %3'lük 
MFA'da ise stabil kaldığı görülmüştür (Şekil 1). 

%3'lük MFA çözeltisinde hazırlanan standart C vitamini çözeltisi kullanılarak 
Konsantrasyon (mg/ml)-Alan değerleri grafiğe  geçirilmiş ve 1.23xl0'3-12.3xl0'3 mg/ml 
konsantrasyon aralığında doğrusallık sağlanmıştır (r2=0.999, y=23023097.7x-5623.9) (Şekil 
2). Bu kalibrasyon doğrusu yardımıyla kuşburnu örneklerinin çeşitli ekstreleri kullanılarak C 
vitamini miktarlan mg/100 g drog cinsinden hesaplanmıştır. 

Kuşburnu örneklerinin ekstraksiyon parametrelerinin belirlendiği çalışmalarda da 
katı/sıvı oranının ve ekstraksiyon süresinin ekstraksiyon verimi üzerine etkisi incelenmiş, 0.5 g 
örneğin 20 ml %3'lük MFA çözeltisi ile 30 dk'da içermiş olduğu tüm C vitamininin ekstre 
edilebildiği görülmüştür (Şekil 3,4 ). 

Kuşburnu meyvalan ve kabuklan belirlenen ekstraksiyon şartlannda %3'lük MFA 
çözeltisi ile ekstre edilmiş ve sonuçlar Şekil 6'da, ticari çaylarda ise %2'lik infüzyon  ve %3'lük 
MFA çözeltisi ile ekstraksiyon sonucu bulunan değerler Şekil 7'de gösterilmiştir. 
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Şekil 6. Kuşburnu meyva ve tohumsuz meyvalanndaki C vitamini miktarları 
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Şekil 7. Ticari çaylardaki %3'lük MFA ve infüzyonla  elde edilen C vitamini miktarları 
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Literatürlerde taze kuşburnu örneklerinin içerdiği C vitamini miktarlarının %0.5-1.7 
arasında olduğu ve bu miktarların bitkinin türüne, mevsim, toprak tipi, toplanma zamanı, 
kurutma ve depolama metoduna göre değiştikleri bildirilmiştir. Mevsim nedeniyle bu çalışmada 
taze kuşburnu örnekleri kullanılamamış, dolayısı ile taze meyvalardaki miktarlar 
belirlenememiştir. Farmakope standartındaki kuşburnu meyvalannın en az %0.1 C vitamini 
içermesi gerektiği bildirilmiştir (8, 12). Ancak aktarlarca satılarak halkın doğrudan kullanımına 
sunulan meyva örneklerinde C vitamini miktarının standartların çok altında olduğu 
görülmüştür. Meyvalardaki C vitamini miktarlan 1.43-41.88 mg/100 g, tohumsuz meyvalarda 
5.82-125.67 mg/lOOg olarak bulunmuştur. C vitamini'nin meyvanın etli reseptakulumunda 
bulunduğu tohumlannın ise C vitamini içermediği bilinmektedir ve bu durum yapılan çalışmada 
da görülmüştür. Meyvalardaki reseptakulum/tohum oranı, kurutma ve saklama koşullan C 
vitamini miktannı etkileyen en önemli nedenlerdendir. Kuşburnu meyvalannda C vitamini 
miktarlannın standartların altında olması meyvaların kurutulması ve özellikle aktarlarda 
saklanması sırasında koşullann uygun olmamasına bağlanabilir. Ama şu da bir gerçektir ki 
aktarlarda sanlan kuşburnu meyvalan C vitamini kaynağı olarak düşünülemez. 

Kuşburnu meyvalanndan hazırlanan ticari çaylarda yapılan çalışmalarda da aynı durum 
söz konusudur. Yerli ve yabancı çay örneklerinde C vitamini miktarlan çok farklı  bulunmuştur. 
Beş farklı  yerli çay örneğinin sadece bir tanesinde 203.65 mg/100 g olarak bulunan C vitamini 
miktannın diğer örneklerde 5.00-94.11 mg/100 g arasında değiştiği görülmüştür. Yabancı 
çaylarda ise bu miktarlar 59.18-138.57 mg/100 g olarak bulunmuştur. Bu çaylar tohumsuz 
kuşburnu meyvalanndan yapılmaktadır. Rengini ve aromasını güzelleştirmek amacıyla da 
Hibiscus  sabdariffa  (Karkadeh) kaliksleri ile kanştınlmaktadır (3). Bu kanşımın oranı 
çaylardaki C vitamini oranını da etkileyecektir, çünkü yaptığımız çalışmalarda Hibiscus 
bitkisinin kesinlikle C vitamini içermediği saptanmıştır. Çaylann hazırlanması sırasında 
tohumlann meyvadan tamamen ayrılması gerekmektedir. Ancak özellikle yerli çaylarda 
tohumlann tam olarak aynlamadığı gözlenmiş ve bu nedenle çaylardaki miktarlar oldukça düşük 
çıkmış ve hatta bazı çaylarda C vitaminine rastlanamamışnr. Bu durum yabancı çaylarda mevcut 
değildir. Çaylann yapımındaki üretim koşullan (tohumu ayırma, kurutma, öğütme ve saklama) 
C vitamini açısından oldukça önemlidir. Yerli çaylarda gözlenen bu durum, çaylann üretimi 
sırasında bazı işlem problemlerinin olduğunu düşündürmektedir. 

Konunun diğer bir yönü de, tüketicinin gerek kuşburnu meyvalanndan gerekse 
çaylardan C vitamini açısından ne kadar yararlanabildiğidir. Geleneksel olarak kuşburnu 
meyvalanndan demleme yani infüzyon  ile çay hazırlanmaktadır. Yaptığımız çalışmalarda 
infüzyon  ile hazırlanan çaylann C vitamini miktarlan olması gereken miktarlardan düşük 
bulunmuştur (Şekil 7). Aynca çaylann infüzyonlanndaki  C vitamini miktannın ilk 20 dk da 
%15, 60 dk da ise %70'inin azaldığı görülmüştür. Bu nedenle çaylann, ticari ürün etiketlerinde 
yazıldığı şekilde, ilk 5 dk da tüketilmesi gerekmektedir. 

Kuşburnu meyvalannın içindeki C vitamini miktannın kaynama sırasında 
bozunabileceği düşüncesi ile yapılan kaynatmalı ekstraksiyon sonuçlanndan görüldüğü üzere C 
vitamini, meyvalann kaynaülması ile bozunmamaktadır. Kaynatma işlemine son verildiği andan 
itibaren ise C vitamini miktan hızla düşmektedir. C vitamini özellikle ortamda çözünmüş olarak 
bulunan oksijenin varlığı ile okside olarak bozunabilen bir maddedir. Ancak kaynatma sırasında 
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C vitamininin bozunmaması ortamdaki çözünmüş oksijen miktarının azalması kuramına 
dayandınlabilir. Meyvalann kaynatılması sonucu elde edilen bir ürün olan marmelatlarda da C 
vitaminine rastlanması (6.83 mg/100 g) bu kuramı doğrulayıcı bir sonuç olarak 
değerlendirilebilir. 

Sonuç olarak', 

Çalışmamıza konu olan altı yerli iki yabancı markalı çay örneğinden yabancı ve iki Türk 
kuşburnu çayları hariç diğerlerinin içerdiği C vitamini miktarları standartların çok altında 
bulunmuştur. Sekiz aktardan temin edilen kuşburnu meyvalarından biri hariç diğerlerinin C 
vitamini açısından oldukça fakir  oldukları belirlenmiştir. Ticarette bulunan kuşburnu ürünlerinin 
maliyetinin, sentetik C vitamini ürünlerinden yaklaşık 25 kat fazla  olduğu rapor edilmiştir (4). 
Piyasada bulunan çay ve droglardaki C vitamini yüzdelerinin düşük bulunması bu maliyetin 
tüketici için çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Zira, bu çaylardan arzu edilen miktarda 
C vitamini alamayacakları açıktır. Tüketicinin korunması açısından kuşburnu çaylarının içerdiği 
C vitamini miktarlarının paket üzerine yazılması uygun olabilir. 
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FARKLI KONAKÇILARDA YETİŞEN VİSCUM  ALBÜM  L.(ÖKSE OTU) ÖRNEKLERİNDEKİ 
ASKORBİK ASİT'İN HPLC İLE KANTİTATİF TAYİNİ 

Fatma ERGUN1, Didem DELİORMAN1 

ÛUANTITATIVE ANALYSİS OF ASCORBİC ACİD BY HPLC İN VİSCUM 

ALBÜM  L.(Ökse Otu) SAMPLES COLLECTED FROM DİFFERENT HOST PLANTS 

İn this study, ascorbic acid contents of various Viscum  albüm L.subspecies collected 
from tvvelve different host plants vvere analysed by using reverse phase HPLC. 

Key Word lndex : Viscum  albüm L., Loranthaceae, Ascorbic acid, HPLC 

GİRİŞ 
Tıbbi bitkilerden biri olan Viscum  L. cinsi Loranthaceae familyasına ait bir genustur. 

Türkiye'de, 1 tür ve bu türe ait 3 alt tür ile temsil edilmektedir1. Bu alt türler V.albüm  L. ssp. 
albüm, V.albüm  L. ssp. abietis (VVİesb.) Abromeit ve V.albüm  L. ssp. austriacum (VViesb.) 
Vollman'dır. 

Viscum  , köknar, çam, ladin gibi iğne yapraklı; ahlat, alıç, armut, ayva, badem, elma, 
erik, kayısı, kiraz, vişne ve zerdali gibi meyva ağaçlarının; akasya, dişbudak, ıhlamur, kavak, 
kestane, meşe, söğüt gibi kışın yapraklarını döken ağaçların veya çalıların üzerinde yetişen 
yarı-parazit bir çalıdır.2 

Nitel analizler sonucu alkaloit, fenilpropanoit, flavonoit, kardiyoaktif heterozit, lignan, 
redüktör ve nonredüktör oz, saponozit, siyanogenetik heterozit, tanen ve viskotoksin gibi 
etken madde gruplarının varlığı tespit edilmiştir3 

Bitkinin yaprak ve meyvalannın C vitamini içerdiği belirtilmektedir4. Askorbik asit 
(Vitamin C) yaşayan hücrelerin normal fonksiyonları için gereklidir. Hücrede oksidasyon-
redüksiyon reaksiyonlarında önemli bir rol oynar. Doğada yaygın olarak bulunur. Domates, 
patates, biber, narenciye meyvaları gibi taze meyvalar ve yeşil sebzeler en önemli askorbik 
asit kaynaklarıdır. Diğer taraftan elma, kiraz, armut ve erik gibi bazı Viscum  albüm alt 
türlerinin konakçı olduğu bitkilerinde C vitamini içerdiği bilinmektedir.5 

Bu çalışmada, çeşitli bölgelerde yetişen 12 farklı konakçı bitkiden toplanan V.albüm 

alt türlerine ait yaprak örneklerinin askorbik asit içerikleri HPLC ile analiz edilmiştir. 

' Gazı Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 06330 Hipodrom - ANKARA 



MATERYAL ve METOD 

Materyal: Çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz V.album  L. örneklerinin üzerinden toplandığı 
konakçı bitkiler, alt türler, örneklerin toplandığı yöreler daha önceki bir çalışmada detaylı bir 
şekilde verilmiştir2. 
Örneklerin hazırlanması: Kurutulup, toz edilmiş yaprak örnekleri (10 g) %2'lik metafosforik 
asitle ekstre edildi. Filtre kağıdından geçirilerek süzüldü ve 25 ml'lik; balonjojede %2'lik 
metafosforik asitle 25 ml'ye tamamlandı. Hazırlanan örnekler Millipore 0,45 pm filtrelerden 
süzüldükten sonra analiz için 20 pL HPLC kolonuna enjekte edildi6. 
Standartın hazırlanması: 10 mg L-Askorbik asit (Merck, No:500074) tam olarak tartıldı ve 
100 ml bidistile suda çözüldü. 
Kalibrasyon eğrisi: Standart çözeltiden 1:10, 1,5:10, 2:10, 4:10'luk bir seri dilusyon 
hazırlandı. Bu dilusyonlardan 20 pL alınıp HPLC kolonuna enjekte edildi. Kromatogramdaki 
pik alanlarının madde miktarlarına karşı grafiğe geçirilmesi sonucu kalibrasyon eğrisi 
hazırlandı (Şekil 1). 

HPLC şartları : 
HPLC Kolon : LiChrospher 100 RP-18, 5 um partide size, 4 mm İ.dx250 mm 

Mobil faz 
Akış hızı 
Dedektör 
Dedektör duyarlılığı 
Kolon basıncı 
Kağıt hızı 

(Hevvlett-Packard Chemical Industries, Ltd.) 
: %0.5 metafosforik asit (taze hazırlanmış) 
: 0.8 ml/dak. 
: UV, 254 nm 
: 0.05 aufs 
: 138 barr 
: 0.5 cm/dak. 
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Pik  Alanı 

Konsantrasyon  (mg/mL) 

Şekil 1. Askorbik asit'in kalibrasyon eğrisi 

Şekil 2. V.albüm  ssp.a lbüm (Amygdalus  communis 

üzerinden)  ekstresinin HPLC kromatogramı 



SONUÇ ve TARTIŞMA 

12 Viscum  albüm örneğindeki askorbik asit içeriği Tablo'da verilmiştir. 

Tablo. Farklı konakçı bitkilerden toplanan V.albüm  örneklerinin askorbik asit içeriği 

V.  albüm  alt türleri ve Konakçı bitkiler 

Askorbik asit 
içeriği 
(%) 

V.album  ssp. albüm 
Amygdalus  communis 0.0054 

Armeniaca  vulgaris  (Kayısı) 0 0020 

Armeniaca  vulgaris  (Zerdali) 0.0110 

Cerasus  avium 0.0360 
Cerasus  vulgaris 0.0061 
Cydonia  oblonga 0.0028 

Prunus  x domestica 0.0136 

Pyrus  communis  ssp. communis 0.0024 

Pyrus  eleagnifolia  ssp. eleagnifolia 0.0011 

Robinia  pseudoacacia 0.0103 
V.album  ssp abietis 

Abies bommülleriana 0.0363 
V.album  ssp austriacum 

Pinus  nigra 0.0119 

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde en yüksek askorbik asit içeriği Cerasus  avium 

üzerinden toplanan V.albüm  ssp. albüm ve Abies bornmülleriana'dan  toplanan V.albüm 

ssp. abietis  örneklerinde saptanmıştır. 
Citrus  meyvalarında tesbit edilen askorbik asit miktarları 7 (% 0.030-0.050) dikkate 

alınırsa, bu iki Viscum  örneğinin, askorbik asit kaynakları arasına girebileceğini 
göstermektedir. 

Pyrus  eleagnifolia  ssp. eleagnifolia  üzerinde gelişen V.albüm  ssp. albüm'a  ait 
kurutulmuş meyva örneğindeki askorbik asit miktarı ise % 0.0410 olarak bulunmuştur. 
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VİTAMİN-C'NİN BİTKİLERDEKİ TAYİNİNE YÖNELİK BİR KAPİLLER 

ELEKTROFORETİK YÖNTEM 

Neşe K I R I M E R ' , Barış TUNÇEL 2 , Figen DAĞL IOĞLU 2 , Muzaffer  TUNÇEL 3 

A CAPILLARY ELECTROPHORETIC METHOD FOR THE DETERMİNATİON OF 

VITAMIN-C 

A capillary zone electrophoretic method for the determination of vitamin-C is described in this 

study. The analysis of vitamin-C was achieved in the 20 mM borate buffer  at pH 9.0, using 60-cm 

effective length of silica column, applying 20 kV potential between the electrodes. Pyridoxine 

HCI was employed as a internal standard and a good resolution was obtained. For the 

quantifıcation of vitamin-C, the calibration curve vvas calculated from the ratio of the signals 

versus concentrations of vitamin-C with a valuable correlation. The validity of the method 

progressed in this study vvas tested applying the method to beverages and plant materials and 

observed that no interference vvere occured. 

Key vvo'rds. Vitamin-C, determination, plant materials, capillary electrophoresis 

GİRİŞ 

Vitamin-C (vit-C) bitkilerde yaygın olarak bulunan antioksidan özellikli maddelerden biridir. 

İnsan organizmasının fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için diğer 

1 Anadolu Üniversitesi. Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı. 26470 Eskişehir. 

1 Trakya Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ. 

1 Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı. 26470 Eskişehir. 
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vitaminlerin yanı sıra belli miktarda vit-C alımına da gerek bulunmaktadır. Eksikliğinde skorbit 

denilen rahatsızlıklar meydana çıkmaktadır. 

Son yıllarda, yeryüzünün kirlenişine de bağlı olmak üzere doğaya oksidan maddelerin salınımı 

artmıştır. Bu, endüstrileşme ile eşdeğer olduğundan önlenmesi son derece zordur. İnsan 

organizmasının çeşitli oksidan etkilerden korunabilmesi için antioksidanlardan oluşan preparatlar 

piyasaya arzedilmiştir ve bunlar reçetesiz olarak satılabilmektedirler. Ayrıca, bitkisel kökenli bazı 

antioksidan özelikli çaylarında piyasaya verildiği ve bu konularda araştırmalar (1) yapıldığı 

gözlenmektedir. 

En vaygm bilinen antioksidan özellikli maddelerden biri de vit-C dir. Sentetik yolla eldesi kolay 

olduğundan birçok ürün içerisine dışarıdan ilave edilerek, koruyucu olarak geniş ölçüde 

kullanılmaktadır. Bu arada, besinlerin konservasyonu sürecinde içerdikleri vit-C miktarlarının 

azalıp azalmadığı üretici firmanın sorumluluğu altında olduğu için sözü edilen değişimin mutlaka 

izlenmesi gerekmektedir. 

Vit-C" .nin tayini konusunda değişik amaçlar için geliştirilmiş çok sayıda araştırmaya 

rastlanmaktadır. Doğaldırki, karışımlar içerisindeki vitaminlerin analizlerinde en kullanışlı 

yöntemlerin kromatografık kökenlilerin olduğundan kimsenin kuşkusu yoktur. Bu amaçla, 

kapiller elektroforezle yapılmış suda çözünen vitaminlerle ilgili çalışmalar yayınlanmıştır (2,3) 

Bu arada, son yıllarda rutin analizlerde biyosensör türü elektrotlarla rutin vit-C analizleri 

gerçekleştirilmektedir (4). 
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Bu çalışmada, çeşitli içecek ve bitkisel orijinli maddelerin içerdikleri vit-C miktarının ölçümünde 

kullanılabilecek bir kapiller elektroforetik yöntem geliştirilmiş, yöntemin kullanılabilirliği bazı 

ürünlerdeki vit-C düzeylerinin ölçümü ile ispatlanmaya çalışılmıştır. 

Kapiller elektroforez son yıllarda çok önem kazanmış yöntemlerden biridir. Bütün maddelerin 

analizlerine (pozitif, negatif ve nötr moleküller) uygulanabilirliği, deneylerin çok ucuza 

maledilişi, kromatografık üstünlüklere aynen sahip olması, analitik açıdan tekraredilebilir, seçici 

ve duyarlılık gibi geçerliliğinin (validasyon) yüksek olması yüzünden bilim adamlarının artan 

ölçülerde ilgilerini çekmektedir. 

Kapiller elektroforez de mutlaka bir iç standart kullanımına gerek bulunmaktadır ve 

tekraredilebilirlik yalnızca bir iç standart kullanımı ile sağlanabilmektedir. Bu nedenle, bu 

çalışmada kapiller elektroforetik olarak vit-C nin miktar tayini gerçekleştirilirken sözü edilen 

teknik kullanılarak daha duyarlı tayinlerin yapılabileceği gösterilmiştir. 

MATERYEL ve YÖNTEM 

Kimyasallar 

Çalışmalar sürecinde tümüyle analitik ölçülerde saf kimyasallar kullanılmıştır. Standart vit-C 

Toprak İlaç Sanayii A.Ş. den temin edilmiştir. Çözeltilerin hazırlanışında laboratuvarımızda elde 

edilen bidistile su kullanılmıştır. 

Aletler 

Kapiler elektroforetik deneyler Modular Injector, High Voltage Power Supply ve Spectra FOCUS 

scanning CE detektörden oluşan Spectrophoresis 100 (hepsi Thermo Separation Products) sistemi 

ile Model Etacomp 486 DX4-100 bilgisayarına bağlantılı ve sinyalleri OS/2 Warp (Version3.0) 
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programı altında PC 1000 (Version 2.6) ile işleyen bir sistemle gerçekleştirilmiştir. Analizler 75 

p iç çaplı 60 cm effektif  uzunluktaki ergitilmiş silica kapillerlerde (Phenomenex) 

gerçekleştirilmiştir. Çözeltilerin tümü model Phenex mikrofıltrelerden  (25 mm 0.45 pm) 

(Phenomenex) süzülmüş, model B-220 ultrasonik banyoda (Branson Ultrasonic Cleaner) 

çözünmüş gazlan uzaklaştırılmıştır. Çözeltilerin pH lan model p 114 pH metre (Consort) ile 

ayarlanmıştır. 

Kapiller Elektroforetik  Koşullar 

En iyi ayırım 60 cm effektif  uzunluktaki 90 cm lik 0.75 p iç çaplı ergitilmiş silika kolonda 

(Fused silica column), pH 9 olan 20 mM borat tamponu içerisinde, elektrotlar arasına 20 kV 

potansiyel uygulama koşullarında başarılmıştır. Gerek vit-C standart çözeltileri gerekse bitki 

ekstreleri alete verilmeden önce mikro filtreden  süzülmüş ve içerisindeki çözünmüş gazlar 

ultrasonik işlemle uzaklaştırılmıştır. 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Vit-C'nin birçok ürün içerisinde tayini gerekmektedir. Bu yüzden vit-C'nin sayısız yöntemle 

analizi gerçekleştirilmiştir . Doğaldır ki. bu analizler arasında en çok tercih edilenleri 

kromatografık  kökenli olanlarıdır. Bilindiği gibi kromatografık  kökenli yöntemlerde karışımların 

analizi bir işleme tutulmaksızın ayırılarak (resolution) tayin edilebilmektedir. 

Kapiller Elektroforez  de kromatografık  kökenli bir yöntem olduğundan, hem ayırım sağlanmakta 

hem de tayin yapılmaktadır. Bu çalışmada, kapiller elektroforezin  en basit şekli olan kapiller zon 

elektroforetik  tekniği kullanılmıştır. 
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Vit-C ve iç standart olarak kullanılan piridoksin HCI nin yaklaşık on dakikalık analizine olanak 

veren tampon sisteminin pH'ı 9 olan borat tamponu olduğu bulunmuştur. Bu tampon sisteminin 

kullanımında, vit-C ve piridoksin HCI standartlarının 2 saniyelik vakum enjeksiyonu ile 280 nm 

yapılan kayıtla elde edilen elektroferogramı  Şekil 1 de verilmektedir. 

i i 

10 15 20 

dakika 

Şekil 1. Vitamin-C ve iç standart olarak kullanılan piridoksinin elektroferogramı 

Tarayıcı detektör ile spektrumların analizi yapılmış ve vit-C ile piridoksinin beraberce en yüksek 

absorpsiyon yaptığı dalgaboyu olarak 280 nm belirlenmiştir. Bu işlem tarayıcısız uv-

spektrofotometrik  detektörleri ile yapılamamaktadır. Elektroferogramdan  görüldüğü gibi her iki 
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komponent de birbirinden çok iyi şekilde ayrılmıştır. Bu ayrılma, elektroferogramın 

değerlendirilebilir olduğunun kanıtıdır. 

Vit-C' nin artan, iç standardın sabit derişimlerinde çözeltiler hazırlanıp kapiller elektroforeze 

enjekte edilip, integratörden alınan çıktılar; vit-C derişimlerine karşı vit-C alanı/ iç standart alanı 

oranları iyi bir korelasyonla ortalama 1.584 e denk olduğu bulunmuştur. 

Yöntemin geçerliliğini incelemek amacıyla, bazı bitkilerden elde edilen ekstreler kapiller 

elektroforeze  uygulanmıştır ve ekstrelerdeki bileşenlerin tümüyle ayrıldıkları gözlenmiştir. 

Ekstraksiyon işlemi, bitkilerin soğukta 10 dakika magnetik karıştırıcıda sıkıca karıştırılmasıyla 

gerçekleştirilmiş, daha sonra ekstre tampon çözeltisi ile seyreltilmiş, iç standart katıldıktan sonra 

membran filtreden  geçirilip doğrudan enjekte edilmiştir. Vit-C ile iç standardın herhangi bir 

girişiminin olmadığı gözlenmiştir. 

Ayrıca, yöntem meyvalı gazoz türlerine de uygulanmış ve çok iyi sonuçlar alınmıştır. Bu tür 

maddelerin analizlerinde de örnekler kapiler elektroforeze  doğrudan enjekte edilmiştir 

Enjeksiyonlar, vakum enjeksiyonla gerçekleştirilmiştir. Vakum enjeksiyonun, diğer enjeksiyon 

tarzlarına göre üstünlüğünden söz edilmektedir ( 5). 

Sonuç olarak, bu çalışma ile önerilen vit-C nin tayinine yönelik yöntemin, 10-12 dakikad;; 

tamamlanabileceği, çoğu örnekte süzme işlemi haricinde herhangi bir uygulama yapılmaksızın 

doğrudan enjekte edilip sonucun alınabileceği gibi üstünlükleri bulunmaktadır. Çalışmada iç 

standart kullanıldığından, yöntemin tekraredilebilirliğinin yüksek olduğu kesinlikle söylenilebilir 
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T Ü R K İ Y E ' D E Y E T İ Ş E N BAZ I RHAMNUS  V E FRANGULA  T Ü R L E R İ 
Ü Z E R İ N D E D A B 9'A G Ö R E KAL İTE K O N T R O L Ç A L I Ş M A L A R I 

Feryal KUTLUK* , İ. Ergün METE* 

ÛUALITY CONTROL DETERMINATIONS ON SOME S P E C İ E S OF RHAMNUS 
AND FRANGULA  GR0W1NG İN TURKEY ACCORDİNG TO DAB 9 

S U M M A R Y 

Cortex Rhamni Thymifolius and Cortex Rhamni Pyrellus collected from 
Antalya and Cortex Frangulae collected from İstanbul have been compared 
anatomically. Additionally, the drugs have been identified by TLC and assays for 
the glucofrangulin content are done spectrophotometrically. Their quality control 
determinations have been conducted according to DAB 9. As a result of this 
research on the above mentioned three drugs, it is established that only Cortex 
Frangulae is in conformity vvith the standarts of DAB 9. The amount of 
glucofrangulin A in Cortex Frangulae is found to be nearly 6 % vvhereas in Cortex 
Rhamni Thymifolius and Cortex Rhamni Pyrellus, the amounts are less than 1%. 

Key Word: Frangula  alnus, Rhamnus thymifolius  , Rhamnus pyrellus. 

G İ R İ Ş 

R H A M N A C E A E familyası, antrakinon, flavonoit, tanen, alkaloit ve 
saponozit içeren bitkilere sahiptir (1). Bu familyaya mensup Rhamnus genusuna 
ait bazı türlerin katartik etkilerinin yanısıra (2-4) içermiş oldukları antrakinonlardan 
dolayı antihipertansif (5), antilösemik (6) ve herpes simplex virüslerine karşı etkili 
olduğu (7) yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. 

R H A M N A C E A E familyasının yurdumuzdaki tek üyesi olan Rhamnus 
genusu, 7 tanesi endemik olmak üzere Türkiye bitki örtüsünde 22 tür ile temsil 
edilmektedir (8). 

Avrupa'da geniş çapta yayılış gösteren Frangula  alnus Miller (Syn. 
Rhamnus frangula  L.) yurdumuzda da doğal olarak yetişmekte olup (8,9), bu türün 
dal ve gövde kabukları halk arasında katartik olarak kullanılmakta ve "Barut ağacı" 
olarak anılmaktadır (10). Cortex Frangulae olarak adlandırılan bu kabuklar katartik 
etkisinden dolayı birçok Avrupa ülkesinin farmakopesine kayıtlı olduğu halde 1974 
Türk Farmakopesi'nde yazılı değildir. 

* Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 
Bornova, 35100, İZMİR. 
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Bu çalışmamızda Frangula  alnus Miller ile birlikte yurdumuzda endemik 
olarak yetişen Rhamnus thymifolius  Bornm. ve Rhamnus pyrellus  O. Schvvarz dal 
ve gövde kabukları üzerinde DAB 9 esas alınarak kalite kontrol çalışmaları 
yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasıyla anatomik, nem miktar tayini, kül miktar tayini, 
kromatografik ve spektrofotometrik olarak gerçekleştirilmiştir. 

M A T E R Y A L ve METOT 

Araştırma konumuzu teşkil eden bitkilerden Rhamnus thymifolius  Bornm. 
türü 28.04.1995 tarihinde Antalya Düzlerçamı, Güveruçurumündan; Rhamnus 

pyrellus  O. Schvvarz türü 26.05.1995 tarihinde yine Antalya, Serik-Akseki otoyolu, 
Hacıobası mevkiinden; son olarak Frangula  alnus Miller türü ise 12.07.1995 
tarihinde İstanbul-Belgrad Ormanları'ndan toplandı. Toplanan örnekler E.Ü. 
Eczacılık Fakültesi Herbaryumunda 1211, 1217, 1218 numaraları altında saklıdır. 
Bitkiler toplandıktan sonra dal ve gövde kabukları şeritler halinde soyulup, 
gölgede kurutulmuştur. Kuruyan materyaller ikiye ayrıldıktan sonra ilk kısım 100°C 
lik etüvde bir saat ısıtılmış, ikinci kısma ise hiçbir işlem uygulanmamıştır. Nem ve kül 
miktar tayinleri ile kromatografik ve spektrofotometrik çalışmalar bu droglar 
üzerinde DAB 9'daki yöntemler esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan anatomik 
çalışmalar ise hem taze dallardan alınan kesiler üzerinde, hem de drog haline 
getirdikten sonra toz edilmiş numuneler üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Morfolojik Tanım 

Bitki : 
Frangula  alnus Miller, yapraklarını her yıl döken, dikensiz, 1.5-2 m boyunda 

ağaççık. Yapraklar obovat-eliptik, 3.5-8.5 cm, alternat, pennat damarlı. Alttaki eksen 
damardaki küçük tüyler hariç her iki yüzde de tüysüzdür. Lateral damarlar 5-11 çift 
şeklinde; yaprak sapı 1-2 cm, tüylü. Yaprak ucu açıkça sivri uçlu. Meyva çapı 6-10 
mm, olgun iken siyah. 

K a b u k : 
Ortalama olarak 2 cm eninde ve 20 cm boyunda şeritler halindeki 

kabukların kalınlığı 1-1.5 mm kadardır. Boru biçiminde kıvrılmış olan bu kabukların 
dış yüzü koyu gri kahve renkli, yüzeyi mat, üzerlerinde uzunlamasına ince 
kırışıklıklara rastlanır. Gerek genç, gerekse yaşlı dallardan elde edilen kabukların 
üstünde yanlamasına uzamış lentiseller dikkat çeker. İç yüzü koyu sarı-turuncu 
renkli düz, boyuna lifli olması nedeniyle çizgili görünümlü, kırılışı lifli. Kırılış yüzü 
sarı veya sarımtrak renkli. Kokusuz, tadı tatlımsı acı ve yapışkan. 
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Anatomik Tanım 

Enine Kesi: 9 mm çapındaki taze koparılmış bir dalın kabuğundan alınan 
enine keşide dıştan içe doğru şu elementlere rastlanır : Mantar, bütün kabuğun 
1/4'ünü teşkil edecek kadar kalın, belirgin üç tabaka halindedir. Dıştaki 
kahverengi-siyah renkli tabaka fellem, kırmızı-turuncu renkteki ikinci tabaka 
fellogen, açık kahverengi görülen üçüncü tabaka ise fellodermdir. Primer kabuk 
dokusunda değişen miktarlarda çapları yaklaşık 5 |im olan nişasta taneleri ve basit 
druz tipinde kalsiyum okzalat kristalleri mevcuttur. Yine primer kabukta içe doğru 
gittikçe, lisigenik müsilaj kanalları ve enine uzamış şekildeki sklerenkima demetleri 
yer alır. Sklerenkima demetlerinin etrafı basit prizmatik billur içeren hücreler ile 
çevrelenmiştir. Primer özkolları bir veya iki sıralıdır. Segonder kodekste, segonder 
özkolları nişasta içerir. Korteks parenkiması çeperleri kalınlaşmış hücrelerden 
ibarettir. İçlerinde nişasta ve druz bulunmaktadır. Sklerenkima demetleri yer, yer 
gruplar halinde ve basit billur taşıyan hücrelerle çevrelenmiş. 

Boyuna Kesi: Boyuna radyal keşide mantarın farklı üç tabakası, boyuna 
basit billur dizileri içeren sklerenkima demetleri ve sklerenkima demetlerine dik 
olarak öz kolları dikkat çeker. 

Toz Numunenin İncelenmesi 

a) Organoleptik muayene: Rengi sarı-kahve, çok ince toz, arasında 
lifler gözle görülebilir büyüklükte ve bol miktarda. Kokusu hafif,  kendine has. 
Lezzeti acı. 

b) Mikroskopik özellikleri: Mantar parçaları az sayıda; basit prizmatik 
billur dizileriyle çevrelenmiş kalın duvarlı, lignifiye olmuş ve dar lümenli 
sklerenkima demetleri çok bol; primer korteste tek tek basit druz tipi kalsiyum 
okzalat kristalleri taşıyan parenkima hücreleri bulunmakta. 

Morfolojik Tanım 

Bitki: 
Rhamnus thymifolius  Bornm., yapraklarını her yıl döken, bir metreye kadar 

yükselebilen dikenli, karışık çalı. Genç dikenler tüylü, koyu kahverengi. Yaprak 
laminası 8-15 x 3-6 mm, küçük obovattan spatulata, seyrek fakat belli ve keskin 
olarak dişli-ince dişli, grimsi yeşil, gençken her iki yüzü açık şekilde tüylü, yaprak 
sapı 1-2 mm. Meyva sapı 2-3 mm, reseptakulum tüysüz, meyva çapı 5 mm, olgun 
halde siyah, tohum kısa oluklu yarıklı. 
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Kabuk: 
Ortalama olarak 5 ila 8 mm eninde, 10 cm boyunda şeritler halindeki 

kabukların kalınlığı 0.5-0.8 mm kadardır. Bazıları boru şeklinde kıvrılmış olan bu 
kabukların dış yüzü açık gri kahve renkli, yüzeyi mat, üzerlerinde uzunlamasına gri 
kırışıklıklara rastlanır. Kabukların üstünde yanlamasına uzamış lentiseller vardır. İç 
yüzü açık kahverengi, boyuna çok belirgin beyaz lifli olması nedeniyle çizgili 
görünümlü, kırılışı çok lifli, kırılma yüzeyi açık kahverengi, kokusuz, tadı acımsı ve 
yapışkan. 

Anatomik Tanım 

E n i n e Kesi : 7 mm çapındaki taze koparılmış bir dalın kabuğundan alınan 
enine keşide dıştan içe doğru şu elementlere rastlanır : Mantar, bütün kabuğun 
1/3'ünü teşkil edecek kadar kalın belirgin üç tabaka halindedir. En dıştaki sarımsı 
yeşil renkli kısım fellem, kızılımsı kahve renkte görülen ikinci tabaka fellogen, 
onun altında yeşil-kahverengi kısım ise felloderm adını alır. Primer korteksin 
dokusunda değişen miktarlarda basit druz şeklinde kalsiyum okzalat kümeleri, az 
sayıda nişasta taneleri bulunmaktadır. Parenkima grupları arasında sklerenkimatik 
lifler ve müsilaj kanalları vardır. Primer ve segonder kortekste 1-2 sıralı hücrelerden 
oluşmuş özkolları bulunmaktadır. Segonder korteksin sklerenkimatik demetleri çok 
daha fazla liften oluşmuş ve etrafı basit prizmatik billurlar içeren hücreler ile 
çevrelenmiştir. Segonder kortekste ayrıca tek başlarına da kalsiyum okzalat 
kristallerine rastlanır. 

Boyuna Kesi: Boyuna radyal keşide mantarın farklı üç tabakası, basit 
billur dizileri ve boyuna basit billur dizileri içeren sklerenkima demetleri ve onlara 
dik olarak öz kolları bulunmaktadır. 

Toz Numunenin İncelenmesi 

a) Organoleptik muayene: Açık sarımsı kahve, çok ince toz, arasında 
lifler gözle görülebilir büyüklükte ve bol miktarda, kokusuz, tadı acımsı ve yapışkan. 

b) Mikroskopik özellikler: Mantar parçaları az sayıda; basit prizmatik 
billur dizileriyle çevrelenmiş, kalın duvarlı lignifiye olmuş ve dar lümenli 
sklerenkima demetleri çok bol, druzlar gruplar halinde, ayrıca floeme ait çeşitli 
parenkima hücreleri ve öz kolu parçaları bulunmaktadır. 
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Morfolojik Tanım 

Bitki: 
Rhamnus pyrellus  O. Schvvarz, yapraklarını her yıl döken, 1-1.5 m 

boyunda, alternat dallı küçük karışık çalı. Genç dikenler kahverengi, tüysüz. Yaprak 
laminası obovat, eliptik-oblong veya oblanseolat, 7-15 x 3-6 mm, kenarı tam veya 
siliolat, üst yüzeyi yeşil, alt yüzeyi beyazımsı-buğulu yeşil ve belirsiz ağsı damarlı, 
yoğun bir şekilde ince tüylü; yaprak sapı 3-4 mm, ince tüylü. Reseptakulum ince 
tüylü. Meyva 3-4 mm çapta, tüysüz, taze iken yeşil renkli, tohum oluklu yarık. 

Kabuk: 
Ortalama 0.5-2 cm eninde, 10-12 cm boyunda, düzgün olmayan şeritler 

halindeki kabukların kalınlığı 0.8-1 mm kadardır. Bazıları boru biçiminde kıvrılmış 
olan bu kabukların dış yüzü, genç kabuklarda koyu kurşuni-kahve renkli, yüzeyi 
mat, üzerlerinde enlemesine lentiselli. Yaşlı kabukların dış yüzü ise parlak koyu 
kurşuni renkli olup yer yer enine, çeşitli genişlikte bantlar halinde açık gri renkli. 
Gerek genç, gerek yaşlı kabukların üzerlerindeki mantar tabakası yer yer kalkmış. İç 
yüzü kızıl-kahve renkli, düz, boyuna hafif  çizgili görünümlü, kırılışı bol lifli, kırılış 
yüzü beyazdan açık sarıya giden renkte, kokusuz, tadı acı ve yapışkan. 

Anatomik Tanım 

Enine Kesi : 8 mm çapındaki taze koparılmış bir dalın kabuğundan alınan 
enine keşide dıştan içe doğru şu elementlere rastlanır : Mantar, bütün kabuğun 
1/4'ünü teşkil edecek kadar kalın, belirgin üç tabaka halindedir. En dışta nadir 
olarak çeperleri kalın, dar lümenli ve tek hücreli basit örtü tüylerine rastlanır. En 
dıştaki tabaka kabuğun 1/2'sini oluşturan fellem olup üst kısmı sarımsı yeşil renkli, 
alttaki daha genç hücreleri ise kızılımsı renkte görülmektedir. Onun altındaki 
fellogen tabakası açık kahverengi, fellogenin altındaki üçüncü tabaka ise koyu 
kahve renkli fellodermdir. Fellodermin altında çeperleri kalınlaşmış hücreler 
arasında çok sık olmayan taş hücrelerine rastlanmaktadır. Primer kodeksin 
dokusunda nişasta taneleri, nadir olarak kalsiyum okzalat druzları vardır. 
Parenkima grupları arasında sklerenkimatik lifler bulunmaktadır. Primer kodekste 
içe doğru gittikçe lisigenik müsilaj kanalları yer alır. Segonder kodekste 1-2 hücreli 
öz kolları ve yığınsal halde kalın sklerenkimatik lif demetleri bulunur. Sklerenkimatik 
demetlerin çevresi basit prizmatik billurlar içeren hücreler ile çevrelenmiştir. 
Segonder kodekste ayrıca tek başlarına druz ve basit prizmatik billurlara rastlanır. 

Boyuna Kesi: Boyuna radyal keşide mantarın farklı üç tabakası, taş 
hücreleri, basit billur dizileri ve basit prizmatik billur içeren hücrelerle çevrili 
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sklerenkima demetleri ve bunlara dik olarak öz kolları bulunmaktadır. 

Toz Numunenin İncelenmesi 

a) Organoleptik muayene: Grimsi kahverengi, çok ince toz, arasında 
lifler gözle görülebilir büyüklükte ve bol miktarda, kokusuz, tadı acı ve yapışkan. 

b) Mikroskopik özellikler: Mantar parçaları az sayıda; basit prizmatik 
billur dizileriyle çevrelenmiş, kalın duvarlı lignifiye olmuş ve dar lümenli 
sklerenkima demetleri çok bol, druzlar ve basit prizmatik billurlar tek başına ve 
floeme ait parenkima hücreleri ve öz kolu parçaları bulunmaktadır. Parenkimatik 
hücreler içinde nadir olarak nişasta taneleri ve tek başına ya da gruplar halinde taş 
hücreleri görülür. 

Nem ve Kül Miktar Tayinleri 

100° C lik etüvde bir saat ısıtılarak hazırlanan droglar ile hiçbir işlem 
uygulanmadan sadece kurutularak hazırlanan droglardaki sülfat külü miktar tayini 
D A B 9'da belirtilen yöntem uygulanarak yapılmış, buna ilaveten DAB 9'da yer 
a lmamasına karşın total kül miktar tayini ve nem miktar tayini bilinen klasik 
yöntemlerle tarafımızdan gerçekleştirilmiş ve aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur: 

Drog Adı : 
100° C'de 
Isıtılmış : 

Hiçbir işlem 
görmemiş : 

Cortex Frangulae % 6.058 % 7.111 
Cortex Rhamni Thymifolius % 5.528 % 7.205 
Cortex Rhamni Pyrellus % 5.175 % 7.002 

Tablo 1: % NEM MİKTARI 

Drog Adı : 
100° C'de 
Isıtılmış: 

Hiçbir işlem 
görmemiş : 

Cortex Frangulae % 3.783 % 3.920 

Cortex Rhamni Thymifolius % 7.329 % 7.366 

Cortex Rhamni Pyrellus % 7.942 % 7.632 

Tablo 2: % TOTAL KÜL MİKTARI 
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Drog Adı : 
100° C'de 
Isıtılmış : 

Hiçbir işlem 
görmemiş : 

Cortex Frangulae % 7.999 % 8.149 

Cortex Rhamni Thymifolius % 14.699 % 15.718 

Cortex Rhamni Pyrellus % 17.077 % 15.879 

Tablo 3: % SÜLFAT KÜLÜ MİKTARI 

Antrakinon Glikozitlerinin DAB 9'a göre İTK ile teşhis ve 
kontrolü 

Deneme çözeltisi : 0.5 g toz drog, 5 ml % 7 0 (h/h) etanol ile 
kaynayıncaya kadar ısıtıldı. Soğuduktan ve santrifüj edildikten sonra üstte kalan 
sıvı, kromatografide kullanıldı. 

Referans çözelt isi: 20 mg Aloin R, 10 ml %70 (h/h) etanol içinde 
çözülerek hazırlandı. Kieselgel G R plağı üzerine ayrı olarak her çözeltiden bant 
şeklinde 10 \ı\ uygulandı. Kromatografi 13K su, 17K Metanol R, 100K Etilasetat R 
kar ı ş ımında 10 cm yürütmek suretiyle gerçekleştiri ldi. Mobil fazın 
buharlaşmasından sonra UV ışıkta 365 nm'de plaklar incelendi. Daha sonra 5 
dakika içinde taze hazırlanmış % 0.1 lik (m/v) p-nitroso-N,N-dimetilanilin R'nin 
piridin Rdek i çözeltisi ve ardından KOH'in % 5 0 lik etanoldeki % 5 lik çözeltisi 
püskürtüldü ve 15 dakika süreyle 100°-105° C'de ısıtıldıktan sonra değerlendirildi. 

Glukofrangulin A'nın DAB 9'a göre spektrofotometrik  esaslı 
miktar tayini 

Glukofrangulin A'nın miktar tayini D A B 9'da veri len yöntemle 
gerçekleştirilmiş olup yine DAB 9'da belirtilen aşağıdaki formüle göre % miktar 
tayini yapılmıştır: 

A x 3.25 (Glukofrangulin A'nın spesifik absorpsiyonu 192) 
m 

A: 515 nm'de ölçülen absorpsiyon 
m: Droğun gram olarak değeri 
Gerçekleştirilen denemeler ve yapılan hesaplamalar sonucu Tablo 4'te 

gösterilen sonuçlar elde edilmiştir: 
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Drog Adı : 
100° C'de 
Isıtılmış : 

Hiçbir işlem 
görmemiş : 

Cortex Frangulae % 6.003 % 5.488 

Cortex Rhamni Thymifolius % 0.875 % 0.840 

Cortex Rhamni Pyrellus % 0.871 % 0.983 

Tablo 4: % GLUKOFRANGULİN A MİKTARI 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Frangula  alnus Miller, Rhamnus thymifolius  Bornm. ve Rhamnus pyrellus 

O. Schwarz kabuklan morfolojik ve anatomik karakterleri yönünden bazı 
bakımlardan benzerlik, bazı bakımlardan da farklılıklar göstermektedir. Frangula 

alnus Miller ve Rhamnus pyrellus  O. Schwarz kabukları boru biçiminde kıvrılmış 
olduğu halde Rhamnus thymifolius  Bornm. kabuklan şerit şeklindedir. İç yüzleri 
incelenecek olursa Frangula  alnus Miller kabukları koyu sarı-turuncu renkli, 
Rhamnus thymifolius  Bornm.'un açık kahverengi, Rhamnus pyrellus  O. Schwarz'un 
ise kızıl kahverengi olduğu görülür. Bu karakterler üç kabuğun morfolojik ayrımına 
yardım eder. Her üç kabuk mikroskopik olarak incelenecek olursa enine kesileri az 
çok benzer bir yapı gösterir. Her üçünde de lisigenik müsilaj kanallarına, primer 
kortekste dağılmış vaziyette druzlara ve küçük nişasta tanelerine rastlanır. Her 
üçünde de özkolları 1-2 sıralıdır. Anatomik olarak dikkati çeken farklara gelince: 
Rhamnus thymifolius  Bornm. ve Rhamnus pyrellus  O. Schwarz 'un segonder 
kodekslerinde basit prizmatik billurlar yer alırken Frangula  alnus Mİller'un 
segonder kodeksinde bunlar görülmez. Frangula  alnus Miller ve Rhamnus pyrellus 

O. Schwarz'un mantar tabakaları kabuğun 1/4'ünü oluştururken Rhamnus 

thymifolius  Bornm.'daki mantar tabakası daha kalın olarak 1/3'ünü kapsar. 
Frangula  alnus Miller ve Rhamnus thymifolius  Bornm. kabuklarında taş 
hücrelerine rastlanmadığı halde bu iki kabuktan önemli bir anatomik fark olarak 
Rhamnus pyrellus  O. Schwarz kabuklarında taş hücreleri yer almaktadır. 

Her üç kabuk toz edilmiş olarak incelendiğinde koku bakımından hemen 
hemen aynıdırlar. Lezzet bakımından Frangula  alnus Miller tatlımsı acı ve yapışkan 
olduğu halde diğer iki tür acımsı ve yapışkandır. 

Tozun mikroskopik incelenmesinde müşterek element olarak mantara, 
sklerenkima demetlerine, nişastaya, diziler halinde druzlara rastlanır. Farklı olarak 
sadece Rhamnus pyrellus  O. Schvvarzla tek tek ya da gruplar halinde taş hücreleri 
bulunmaktadır. 

100 °C lik etüvde 1 saat ısıtılarak hazırlanan droglarda en az %5.175, en 
286 



çok %6.058 nem oranı bulunmuştur. Hiçbir işlem uygulanmadan sadece 
kurutularak hazırlanan droglardaki nem miktan % 7 civarında tespit edilmiştir 
(Tablo 1). 

DAB 9'da Cortex Frangulae droğu için sülfat külü miktarının en çok % 8 
olması öngörülmektedir. Araştırmamızda Cortex Frangulae droğu için bulmuş 
olduğumuz sonuçlar anılan farmakopedeki yüzde miktar ile uyum içindedir. Ancak 
Cortex Rhamni Thymifolius ve Cortex Rhamni Pyrellus'un sülfat külü miktarları 
Cortex Frangulae için bulunan yüzde miktarlarının yaklaşık iki katı olduğu tespit 
edilmiştir (Tablo 3). 

Total kül miktarı denemesi sonucunda Cortex Frangulae droğu için 
%3.8-3.9 civarında total kül miktarı tespit edilmiş olmasına karşın diğer iki drogda 
%7.3-7.9 gibi daha yüksek total kül miktarı tespit edilmiştir (Tablo 2). 

Dokuzuncu Alman Farmakopesi'nde Cortex Frangulae için yapılması 
öngörülmüş olan yabancı madde tayini denemesi, her üç droğun tarafımızdan 
hazırlanan örnekleri safsızlıklar içermediğinden emin olduğumuz için 
yapılmamıştır. 

DAB 9'da yer alan bir diğer önemli deneme de İTK çalışmasıdır. Develope 
edilen plakların incelenmesi sonucunda Cortex Frangulae'de glukofrangulin 
tespit edilirken diğer iki Rhamnus türünde glukofrangulin gözlenememiştir. Ayrıca 
DAB 9'da naftalitglikozitin belirtisi olan koyu mavi fluoresans zonu olmaması 
gerekmektedir. Oysa ki, Cortex Rhamni Thymifolius ve Cortex Rhamni Pyrellus'a ait 
kromatogramlarda istenmeyen mavi fluoresans zonları dikkati çekmektedir. Bu 
nedenlerden dolayı adı geçen bu iki droğun DAB 9 ile uyum sağlamadığı 
görülmüştür. 

Droglardaki etken maddelerin spektrofotometrik olarak miktar tayini 
Glukofrangulin A üzerinden hesaplanmıştır. DAB 9'da Cortex Frangulae için en az 
% 6 glukofrangulin istenmektedir. Bu veri ile mukayese ettiğimiz sonuçlara göre 
Codex Frangulae için bulunan % 6 lık değer DAB 9 ile uyum içindedir. Buna karşılık 
Codex Rhamni Thymifolius ve Cortex Rhamni Pyrellus'taki glukofrangulin içeriği 
%1 'e dahi ulaşamamaktadır. 

Araştırmamızdaki tüm bulgularımız göstermektedir ki yurdumuzda üretilmesi 
mümkün olan Cortex Frangulae droğu DAB 9'da belidilen verilere tamamen uyum 
sağladığı halde, Cortex Rhamni Thymifolius ve Cortex Rhamni Pyrellus drogları 
DAB 9'un istemiş olduğu standartlara uymamaktadır. Bu nedenle de kanımızca 
offisinal  olarak tüketilmeleri mümkün değildir. 
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TÜRKİYE'NİN DEĞİŞİK BAZI YÖRELERİNDEN TOPLANAN 
CHELİDONİUM  MAJUS  L. TOPRAK ÜSTÜ KISIMLARI ÜZERİNDE 

DAB 9'A GÖRE KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI 

Seda NOYAN*, Nehir ÜNVER*, Hüsniye SAĞLAM*, İskender İNCE*, Gökay 

ARAR*, M. Ali ÖNÜR* ve Tekant GÖZLER* 

ÛÜALITY CONTROL DETERMINATIONS ACCORDİNG TO DAB 9 ON AERIAL 

PARTS OF CHELİDONİUM  MAJUS  L. COLLECTED FROM DİFFERENT 

REGIONS OF TURKEY 

SUMMARY 

Various parts of Chelidonium  majus  L., growing wildly in Bursa (Uludağ), Kastamonu 

(Merkez), Kırklareli (Demirköy) and Ordu (Perşembe), have been anatomically investigated. 

İn addition, quality control determinations on Herba and Radix Chelidonii, prepared from these 

plants, have been conducted according to DAB 9. İn this concept, determinations of alkaloids 

by TLC and assays for ash, humidity and total alkaloidal content of Herba and Radix 

Chelidonii have been carried out. 

Key  Words  : Papaveraceae, Chelidonium  majus  L. Greater Celandine, Herba 

Chelidonii, Chelidonine 

GİRİŞ 

Fitoterapide ve dolayısıyla fitoterapiyi  destekleyici bir tedavi yöntemi olarak 

kabul eden Fransa ve Almanya gibi bazı Kıta Avrupası ülkelerinde kolagog, 

spazmolitik ve zayıf analjezik etkileri nedeniyle gerek standardize edilmiş tozu ve 

gerekse muhtelif ekstrelerinin yer aldığı fitofarmakaları  halinde kullanılan bir drog 

olan Herba Chelidonii (3), Papaveraceae familyasından Chelidonium  majus 

L. bitkisinin çiçeklenme zamanında toplanıp kurutulmuş toprak üstü kısımlarından 

ibarettir ve Alman Farmakopesi (DAB 9), droğun chelidonine üzerinden 

hesaplanmak şartıyla % 0.6'dan az oranda total alkaloit içermemesini şart 

koşmaktadır (2). Aynı farmakope droğun nem oranının %10'dan ve total kül 

miktarının ise %13'den çok olmaması gerektiğini belirtmektedir. 

* Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Bornova-İZMİR 
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Ayrıca bazı Avrupa ülkelerinde muhtelif kanser türlerinin tedavisinde 

önemli bir ilaç olarak kullanılmış (4) olan Herba Chelidonii adlı droğun içerdiği 

bazı alkaloitlerin son zamanlarda özellikle AİDS hastalığının tedavisinde 

kullanılıyor oluşu (5) droğun önemini artıran bir diğer husustur. Ancak ülkemizde 

değişik yörelerde yabani olarak yetişen kaynak bitkilerden hazırlanmış örnekler 

üzerinde gerçekleştirilmiş yeterli nitelik ve kapsamda bilimsel araştırmalar mevcut 

değildir. Bu nedenle ülkemizin farklı  bölgelerinde bulunan, Bursa, Kırklareli, 

Kastamonu ve Ordu illerinde yabani olarak yetişen Chelidonium  majus  L. 

bitkisinden hazırladığımız Herba Chelidonii örneklerinin DAB 9'a göre kalite 

kontrollerinin yapılması, çalışmamızın ana amacı olarak belirlenmiştir. 

MATERYAL VE METOT 

Anatomik incelemeye ve kalite kontrol çalışmalarına konu olan 

Chelidonium  majus  L. bitkileri 1994 yılının Temmuz ayında, çiçekli ve meyvalı 

haldeyken toplanmış ve herbaryum örnekleri hazırlanmıştır. Bursa, Kırklareli, 

Kastamonu ve Ordu illerinden toplanan bitkilere ait herbaryum örnekleri Ege 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Herbaryumunda 

sırasıyla 1181, 1182, 1185, 1186 numaraları ile saklı tutulmaktadır. Toplanan 

bitkisel materyalden, gerek mikroskobik çalışmalarda ve gerekse daha sonra 

kimyasal bölümde miktar tayini ve kalite kontrol çalışmalarında kullanılmak üzere 

Herba ve Radix Chelidonii drogları hazırlanmıştır. Drog tozlarının mikroskobik 

olarak incelenmeleri için herba droglarından alınan örnekler, bir tunç havan 

yardımıyla, mekanik olarak ince toz haline getirilmişlerdir. Anatomik çalışmalarda 

ise değişik yaş ve büyüklükteki bitkilerin kök, gövde, yaprak, meyva ve çiçeğe ait 

bitki kısımlarının dilüe alkol (70°'lik) içindeki materyalinden yararlanılmıştır. Bu 

şekilde hazırlanmış olan örneklerden alınan enine (gerektiğinde buna ilaveten 

boyuna) kesitler, Sartur ve Kloralhidrat reaktifleri  (1) içinde hazırlanan preparatları 

halinde, Cari Zeiss Jena marka araştırma mikroskobunda, anatomik yapıları 

açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Kimyasal bölümde esas olarak, 9. Alman Farmakopesi'nde bulunan 

monograftan ve bu farmakopenin genel kısmında yer alan yöntemlerden 

yararlanılmıştır. Bu çerçevede, alınan örnekler 9. Alman Farmakopesi'nde 

yapılması ön görülen gravimetrik esaslı nem, total kül miktar tayinleriyle 

spektrofotometrik  esaslı ve chelidonine üzerinden hesaplanan total alkaloit miktar 

tayini denemelerine tabi tutulmuşlardır. Ancak anılan farmakopede bu drog için 
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yapılmamıştır. İlaveten yine aynı farmakopede droğun teşhis ve saflık kontrolü için 

uygulanması öngörülen ince tabaka kromatografi  (İTK) çalışması da hem aynen 

hem de bazı değişiklikler yapılarak uygulanmıştır. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yaptığımız mikroskobik ve makroskobik çalışmalar sonucunda Bursa, 

Kırklareli, Kastamonu ve Ordu illerinden toplanmış olan örneklerin, DAB 9'da bu 

drog için tesbit edilen özellikler (2) ile genel olarak uyum içinde olduğu 

söylenebilir. Ancak bazı farklılıklar  ve DAB 9'da yer almayan bazı hususlar 

saptanmıştır. Yaptığımız makroskobik ve mikroskobik çalışmalar sonunda 

aşağıdaki hususlar saptanmıştır: 

1-Toz droğun mikroskobik özellikleri kısmında polen hariç olmak 

üzere çiçeğe ait parçacıklara hemen hemen hiç rastlanmamaktadır. Buna karşın 

meyva için karakteristik yapılar görülebilmektedir. Tanımlamada bu hususlara da 

yer verilmelidir. 

2-DAB 9'da gövde veya dalda kollenkimatik hücrelerin bulunduğu ve 

ayrıca bu yapının altında 5, 6 sıralı odunlaşmış geniş lümenli ve sarı noktacıklı 

liflerin yer aldığı yazılmaktadır. Bizim incelemelerimiz sonucunda örneklerimizde 

kollenkima mevcut değildir. 

3-Droğun anatomik karakterlerini belirtmek için DAB 9'da yer alan 

özelliklerden biraz daha farklı  bir tanımlama yapılmalıdır. Zira DAB 9'da meyva ve 

tohuma ait anatomik özelliklerden bahsedilmemekte, sadece yaprak ve gövdeye 

ait anatomik karakterlere yer verilmektedir. 

Anatomik özelliklerde, meyva ve tohumun anatomik yapıları hakkında 

"meyva ince çeperli eksokarpa göre çeperleri ağ şeklinde odunlaşmış ve hafif 

papilloz bir şekilde kalınlaşmış hücrelerden meydana gelmiş endokarp kısmı 

içermektedir. Mezokarpta ise kolateral iletim demetleri süt boruları ile dıştan içe 

doğru büyüyen mezokarp hücreleri görülmektedir. Tohum; testa, ezilmiş besi doku, 

endosperma ve embriyo kısımlarından oluşmuştur. Testa epidermis hücrelerinin 

periferik  çeperleri oldukça kalındır. Yine olgunlaşmamış tohumlara ait epiderma 

291 



hücrelerinin vakuolünde bulunan nişasta, olgun tohumlara ait benzeri hücrelerde 

görülmektedir. Testa epidermasının alt kısmında bir sıra halinde içleri basit 

prizmatik billur ile dolu dış yüzeye bakan çeperleri ince ve buna karşılık iç ve yan 

yüzeylere bakan çeperleri kalınlaşmış ve odunlaşmış küçük hücreler (Malpighi 

hücreleri) bulunmaktadır. Bunun altında ise çeperleri kalınlaşmış ve odunlaşmış 

küçük hücreli bir destek tabakası vardır. Ezilmiş besi doku 4, 5 hücre sırasından 

ibaret olup; dıştaki iki sıra genellikle ezilmiş, içteki sıralar ise nişasta taşıyan küçük 

hücrelerden meydana gelmiştir. Tohumun büyük kısmını oluşturan endosperma, 

yağ ve protein içermektedir." şeklinde saptadığımız özellikler yer almalıdır. 

Ayrıca 4 farklı  bölgeden (Bursa, Kastamonu, Kırklareli ve Ordu) toplanan 

droglar incelendiğinde aralarında anatomik ve mikroskobik olarak belirgin ve 

kayda değer bir fark görülmediği söylenebilir. 

Kimyasal çalışmalar çerçevesinde yapılan nem, total kül, total alkaloit 

miktar tayini denemeleri sonucunda saptanan % değerler, aşağıda yer verilen 

sırasıyla Tablo I, II ve lll'de bulunmaktadır. 

% NEM MÎKTRR TRVİIMİ SONUÇLHRI 

Toprak üstü Toprak altı 
KASTAMONU 6.68 7.23 

BURSA 6.96 7.54 

KIRKLARELİ 6.95 7.29 

ORDU 5.23 7.63 

TABLO I 
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% TOTHL KÜL MİKTAR TAYİNİ SONUÇLAAI 

Toprak üstü Toprak alt ı 

KASTAMONU 12.42 14.81 

BUASA 1 1.84 1 1.77 

Kİ RKLRRELİ 12.43 1 1.77 

ORDU 12.87 9.71 

TABLO II 

TOTfiL ALKALOİT MİKTAA TAVİNİ SONUÇL 

Toprak üstü Toprak alt ı 

KASTAMONU 1 .608 -1 .661 2 . 0 1 3 - 2 . 0 5 4 

BUASA 1 .759 -1 .840 2 . 2 6 9 - 2 . 3 5 5 

Kİ AKLAAELİ 1 .846 -1 .926 2 . 0 4 5 - 2 . 1 2 3 

OADU 1 .521 -1 .620 2 . 0 4 2 - 2 . 1 8 5 

TABLO III 

Örneklerimiz üzerinde DAB 9'da belirtilen yöntemle yapılan İTK 

çalışmalarında, farmakopeye uygun sonuçlar alınmıştır. Ancak İTK çalışmaları için 

anılan farmakopedeki mevcut denemede kromotografi  plağı olarak Kieselgel F254 

(Merck 5715) hazır cam plaklarının, developman çözeltisi olarak da toluen, 

kloroform,  metanol, amonyum hidroksit (50:30:10:10 damla) çözücü sisteminin 

kullanılması ve tek defada starttan itibaren çözücünün 15 cm'lik bir mesafe 

yükseltilmesi kromotografik  ayırımlar açısından daha iyi sonuç vermektedir. Ayrıca 

kromotografik  çalışmada mukayese çözeltisi olarak ya chelidonine, protopine ve 

sanguinarine karışımı veya standart drog örneği ile hazırlanacak uygun bir çözelti 

kullanılmalıdır. 
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DAB 9'a göre yapılan ve yukarıda ele alınan denemelerin sonuçlarına göre 

Kastamonu, Bursa, Kırklareli ve Ordu'da yabani olarak yetişen Chelidonium  majus 

L. bitkisinden usulüne uygun olarak ve dikkatle hazırlanacak bir Herba 
Chelidonii droğunun 9. Alman Farmakopesi'nin normlarına uygun olabileceğini 

söylemek mümkündür. 
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Abies nordmanniana subsp . e q u i - t r o j a n i E k s t r e l e r i n i n Ant imikrobiyal ve 
S i totoks ik A k t i v i t e l e r i 

The Ant imicrobia l and Cytotoxic A c t i v i t i e s of  Abie3 nordmanniana subsp. 
e q u i - t r o j a n i Extracts 

M. Koray Sakar*, Dilek Erci l* , A. üsame Tamer**, Nurettin Şahin** 

ÖZET 

Abies  rtordmannıar®  subsp. egui-trojani  (Pinaceae)' nin yaprakları, kozalakları, dal 
kabuklan ve gövde kabuklarının kloroform,  etilasetat ve metanol ile ardışık Soxhlet 
ekstraksiyonları sonucu elde edilen ekstrelerin antimikrobiyal ve sitotoksik etkileri 
i ncelenmiştir. 

SUMMARY 

İn this study, the antimicrobial and cytotoxic activities of the chloroform,  ethyl acetate 
and methanol successive extracts of the leave3, cones, young branch barks and stem bark3 
of Abies  nordmanniana  subsp. eçui-trojani  were investigated. 

Key words: Pinaceae, Abie3 nordmanniana subsp. equi-trojani, antimicrobial activity, 
cytotoxic activity. 

»Hacettepe üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 061 00- Ankara 
**Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Manisa 
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GIRIS 

Abies  cinsinin Türkiye fi o ra3i nda Abies  ctlicica  (Ant. & Kotschy) ve Abies 
nordmanniari3  (Stev.) Spach. olmak üzere 2 türü vardır. Bunlardan A. cilicica'nin; 
A.cilicica  subsp. cilicica  ve A. cilicica  subsp. isaurica  olmak üzere 2 alttürü vardır. 
A nordrnanniana  ise A. nordmanniana  subsp. nordrmnniana,  A.nordmanniana  subsp 
bornmuelleriana,  A. nordmanniana  subsp. equi-trojani  olmak üzere 3 alttür 
taşımaktadır. A nordmanniana  subsp. eçui-trojani  (Aschersen & Sinten ex Boiss.) 
Coode & Cullen (Pinaceae) Balıkesir iline bağlı Kaz dağında endemik olarak yetişmektedir 
(1).  Abies  türlerinin yapraklan ekspektoran ve antidiyareik olarak kullanılmaktadır. 
A.nordmanniana  nin kozalakları üzerinde meydana gelen sakız antiseptik ve haricen yara 
iyi edici olarak kullanılmaktadır (2) . Abies  türleri uçucu yağlar, seskiterpenler, 
diterpenler, triterpenler, flavonoitler,  kondanse tanenler, lignanlar, organik asitler, 
mumlar v.b. bileşikleri taşımaktadır (3) . 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Bıtkİ3el Matergal: Abies  nordmanniana  subsp. eçui-trojani  (Ascher. & Sint. ex 
Boiss.) Coode & Cullen: 22 Temmuz 1991 tarihinde Balıkesir i l i , Edremit ilçesi, Kaz 
dağı- Gürgen dağı serisinden toplanmıştır. Bitkisel materyal Hacettepe üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalının herbaryumunda bulunmaktadır (HÜEF 
91 - I 26). 

Çalışmamızda bitkinin açık havada, gölgede kurutulan ve toz edilen yapraklan, 

kozalakları, dal kabuklan ve gövde kabuklan kullanılmıştır. 

Ekstraksiyon: Bitkinin kurutulmuş yapraklan, kozalakları, dal kabuklan ve gövde 
kabuklan (5 er gram) Soxh!et cihazında önce kloroform (200 ml) ile solvan tamamen 
renksizleşinceye kadar ekstre edildi. Daha sonra kalan bitkisel materyal üzerinden aynı 
işlem sı rası ile etilasetat (200 ml) ve metanol (200 ml) ile yapıldı ve solvanlar 40° C 
de rotavaporda uçuruldu. 
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AKTIYITE TESTİ 

Tuzlu Su Karidesleri i l e S i totoks is i te Ülçümii: % 3,8 konsantrasyonda, deniz 
tuzu (Artemia salz, Hobby, Dohse Aquaristik Bonn) ile hazırlanan suni deniz suyu 
inklibasyon tankına konur. Bölmeli tankın, üstü kapalı olan kısmına karides yumurtaları 
( ~50 mg) eklenerek, bölme kapatılır. Üstü açık olan kısım bir ışık kaynağı ile 
aydınlatılır ve 48 saat bekletilerek, larvaların yumurtalardan çıkması ve olgunlaşması 
sağlanır. Yumurtalardan çıkan larvalar, aydınlatılan tarafa doğru hareket ederler. 20 mg 
liyofilize ekstrenin 2 ml alkoldeki çözeltisinden hareketle 1000, 100, 1 O ve I ppm 
konsantrasyonlarda ekstre içeren küçük şişeler hazırlanır. Her dilüsyon için 3' er tane 
ve 1 tane de kör deneme için şişe kullanılır Solvanın uçması için şişeler I gece 
bekletilir. Karides larvaları hazır olduğunda her şişeye, bir miktar deniz suyu konulur 
ve pastör pipeti yardımıyla sayılarak 1 O' ar adet karideş ilave edilir. (Her dilüşyonda 30 
adet karideş bulunmaktadır.) Şişeler deniz suyu ile 5'er ml' ye tamamlanır. 24saat sonra 
ölen karidesler sayılır. Analiz verileri, FINNEY bilgisayar programı (DOS) ile 
değerlendirilir ve %95 güvenirlik sınırları içinde LC 50 değerleri hesaplanır (4). 
(Tablo I ) . 

Biyoloj ik Aktivi te Teati: Antimikrobiyal aktivite tayini kağıt disk metodu ile yapıldı 
Mikroorganizmaların üretilmesinde besi yeri olarak Nutrient Broth (Difco) bakteriler 
için. Sıvı Malt ekstresi Agar (Difco) mantarlar için kullanılmıştır. Disk yönteminin 
uygulanmasında ise Nutrient Agar ve Sıvı Malt ekştreşi (Difco) kullanılmıştır. Çalışmada 
M. şmegmatiş CCM 2067, B. şubtiliş ATCC 6633, S. typhimurium CCM 583, S. lutea 
ATCC 5341, E. coli ATCC 1 1 230, S. aureus ATCC 1 I 230, C. utiliş La 991, S.cereviciae 
teştler için kullanılan suşlardır. 6 mm çapındaki her bir disk filtre kağıdına 0,1 g/ml 
konsantrasyondaki ekstraktın 0,02 ml si emdirildi, kurutuldu ve diskler besi yerine 
yerleştirilerek 37° C lik etüvde 24-48 saat inkübasyona bırakıldı ve meydana gelen 
zonlar "mm" cinsinden ölçüldü. Ekstrelerin antimikrobiyal aktiviteleri Penisilin G 
( 10 İÜ ) ile karşılaştırılarak tesbit edildi. Bütün saptamalar sonuçları 
doğrulamak için üç kere yapıldı (5,6). (Tablo 2). 
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T a b l o 1 

Tuzlu Su Karidesleri İle Sitotoksıstt* Olcûmü 
LC 5 0 ( m g / m l ) (X 95 g ü v e n i r l i k s ın ı r ı ) 

YAPRAK 
Kloroform 20.4 121 (35.4516-11.6157) 

TAPRAK 
Etil asetat 5.5430 (16.2623 -4 .1410) 

YAPRAK 
Metanol 34.0175 (57.6260-20.0500) 

KOZALAK 
Kloroform 15.4134 (27.1344-4,7385) 

KOZALAK 
Etil asetat >390 

KOZALAK 
Metanol >390 

DAL KABUĞU 
Kloroform • 390 

DAL KABUĞU 
Etil asetat n.t 

DAL KABUĞU 
Metanol • 390 

GÖVDE KABUĞU 
Kloroform • 390 

GÖVDE KABUĞU 
Etil asetat n.t 

GÖVDE KABUĞU 
Metanol • 390 

n.t- den«nrne<ll 

T a b l o 2 

TAPRAK 

DAL KABUĞU 
Kloroform 

6.5 

DAL KABUĞU 
Etil asetat 

DAL KABUĞU 
Metanol 

GÖVDE KABUĞU 
Kloroform 

GÖVDE KABUĞU 
Etil asetat 

GÖVDE KABUĞU 
Metanol 

KONTROL 
P E N İ S İ L İ N G (10 İ Ü ) 

A K T İ V İ T E T A Y İ N İ ( K a ğ ı l D isk M e t o d u ) 
M i k r o o r g a n i z m a l a r 

(1) Mycobacterlum smegmatls CCM 2067 
(2) Baclllus subUlls ATCC 6633 
(3) Salmonella typhlmurlum CCM 553 
(5) Sardna lut*a ATCC 534 1 
(5) Esctlerlchla coll ATCC I 1230 
(6) Slaphylococcus aureus ATCC 11230 
(7) Candida uuns U 99 I 
(fi) Saccharomycel ctrevıcıae 

n t-denenmedl 



SONUÇ ve TARTI5MA 

Antimikrobiyal aktivite tayininde, besin zehirlenmesine sebep olan Gram ( - ) bakteri 
olan Salmonella typhimurium' a karşı en fazla aktivite A. nordmanniana  subsp. 
equı-trojanı  dal kabuğundan hazırlanan metanol ekstresi göstermiştir. Bitkinin gövde 
kabuğu ve kozalaklarının kloroform ve metanol ekstreleri ile yaprağın bütün ekstreleri 
Gram ( + ) bakteri olan S. aureus' a karşı aktivite göstermişlerdir. Genel olarak metanol 
ve kloroform'  lu ekstreler aktivite gösterirken etil asetat ekstreleri hiç veya çok az 
aktivite göstermektedir. Kozalak ve gövde kabuklarının kloroform ekstrelerinin B. 
sııbtilis' e karşı aktiviteleri ile gövde kabuğunun metanol ekstresinin S. aureus' a karşı 
aktivitesi 10 İÜ Penisilin G ' nin gösterdiği aktiviteden daha fazladır.  Bitkinin değişik 
kısımlarının ekstreleri ise mantarlara karşı bir aktivite göstermemektedir. 

Toksisite incelemesi "Tuzlu Su Karidesleri ile Sitotoksisite Ölçümü = ( Brine Shrimp 
Yöntemi ) " yöntemine göre yapılmıştır. Bu yöntemle bulunan sonuçlar KB ve P-388 (4) 
ve L 5178Y ve L 1210 (7) gibi kanser hücrellerindeki sitotoksik etkilerle korelasyon 
göstermektedir. Bu çalışmada en yüksek aktivite A. nordmanniana  subsp. equi-trojani 
yapraklarının etil asetat ekstresi % 95 l ik güvenirlik sınırı içinde (LC 50 = 8,58 
ppm) ve kozalakları n kloroform ekstresi (LC 50 = 15,4 ppm) olarak tesbit edil mişti r. 
Dal kabuğu ve gövde kabuklarından hazırlanan ekstrelerde ise aktivite çok düşüktür 
(>390 ppm). 
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Tablo . Örneklerin etanollü ekstrelerinin MID değerleri (%) 

Etanollü 

Ekstre No 

Konakçı 

Bitkiler 

Mikroorganizmalar 
Etanollü 

Ekstre No 

Konakçı 

Bitkiler A B C D 

1 Ahlat >5 >5 3.13 3.13 

2 Akasya 0.07 0.07 

3 Armut 0.63 0.63 

4 Ayva 0.16 0.16 

5 Badem 0.07 0.07 

6 Çam 0.04 0.04 

7 Erik II II 0.16 0.16 

8 Kayısı •1 0.07 0.07 

9 Kiraz 2.50 2.50 

10 Köknar II 0.16 0.16 

11 Vişne II 0.16 0.16 

12 Zerdali 0.16 0.16 

A: Candida  guilliermondii  C: Microsporum  canis 

B: Cryptococcus  neoformans  D: Trichophyton  mentagropytes 

Ahlat: Pyrus  eieagnifoiia  Pallas ssp. eleagnifolia,  Akasya: Robinia  pseudoacacia  L., 

Armut: Pyrus  communis  L.ssp .communis,  Ayva -.Cydonia  oblonga Miller, 

Badem: Amygdalus  communis  L., Çam : Pinus  nigra  Arn., Erik : Prunus  x domestica  L., 

Kayısı, Zerdali : Armeniaca  vulgaris  Lam., Kiraz : Cerasus  avium  (L) Moench, 
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Köknar: Abies bommülleriana  Mattf.,  Vişne: Cerasus  vulgaris  Miller 

Tüm etanollü ekstreler, maya benzeri mantarlara karşı aynı derecede etkilidir. Pinus 

nigra  (çam) örneğine ait etanollü ekstrenin diğerlerinden daha fazla  mantarlara karşı etkili 

olduğu görülmektedir Ahlat, armut ve kiraz örnekleri dışındaki tüm ekstreler mantarlara 

karşı etkilidir. Test edilen mantarlara karşı en anlamlı antifungal  aktivite akasya, badem, 

kayısı ve çam üzerinden toplanan örneklerde tespit edilmiştir. Ayva, erik, köknar, vişne ve 

zerdali'ye ait örnekler eşit antifungal  aktiviteye sahiptir. 

Çalışmalarımız, fraksiyonlamaya  yönelik bioassay kullanılarak güçlü antifungal 

aktiviteye sahip etanollü V.album  ekstreleri üzerinde devam edecektir 
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BERBERIS CRATAEGİNA DC. BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN BERBERİN 
ALKALOİDİ VE EKSTRELERİN ANTİMİKROBİYEL AKTİVİTELERİ 

Nazire ÖZKAL*, KJlkerJîRTÜRK* 

ANTİMİCROBİAL ACTİVİTİES OF BERBERİNE AND EXTRACTS OBTAİNED 

FROM BERBERIS CRATAEGİNA DC. 

SUMMARY 

Berberis  crataegina  DC., knovvn as Karamuk , is a spiny shrub which grows 

widely in Anatolia plateaus. The different  parts of  plant are being used in folk  medicine. 

Antibacterial** and antifungal**  activities of  extracts, alkaloid fraction  and 

berberine alkaloid obtained from  the roots of  plant vvere performed.  And especially it 

was found  that berberine had a potent antifungal  activity. 

Keyvvords : Berberis crataegina, Berberine, Alkaloid, Antifungal,  Antibacterial 

GİRİŞ 

Yeryüzünde çok yaygın olarak bulunan Berberis  cinsi, 497 türü ile 

Berberidaceae familyasında  en geniş yeri almaktadır. 

Berberis  türleri içinde Berberis  vulgaris  L. ilgiyi çekenlerden biri olmakla beraber 

tıbbi amaçlarla kullanılışı 16. yüzyılda başlamıştır. Meyvaları 1908 Fransız kodeksinde 

kayıtlı olup, 16. yüzyılda diyare, hemoraji ve boğaz ağrılarında kullanılmış; 17. ve 18. 

yüzyıllarda ise kök kabuğundan kolagog ve sanlığa karşı yararlanılmıştır. Birçok 

Berberis  türü yetiştiği bölgede ekstreleri şeklinde halk hekimliğinde tonik, ateş 

düşürücü, diüretik, hipotansif,  antimikrobiyel, yara iyileştirici, göz enfeksiyonlarında, 

epilepside, deri hastalıklarında, sindirim sistemi rahatsızlıklarında kullanılmaktadır 

[1,2,3]. 

Anadolu' da ise Berberis  türlerinin, özellikle B. crataegina  DC. ve B. vulgaris  L.' 

nin değişik kısımlarının infüzyon  ve dekoksiyonlarının tonik, kolagog, müshil, ateş 

düşürücü, antibakteriyel, deri hastalıklarında, üriner sistem taşlarına karşı olan 

etkilerinden dolayı halk arasında geniş ölçüde kullanıldığı bilinmektedir [4,5], 

* Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ABD 06100 

Tandoğan Ankara 

** Aktivite çalışmalarının gerçekleştirilmesindeki yardımlarından dolayı Karachi 

Üniversitesi, H.E.J. Research İnstitute of  Chemistry Direktörü Prof.  Atta-ur 

Rahman, Dr. M. Iqbal Choudhary ve ekibine teşekkür ederiz. 
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B. crataegina  DC. ( Karamuk ), Anadolu yaylalarının dikenli ağaççığı, halkın 

yaşamına girmiş, hastalıklarında ilaç olmuş, mani ve türküsünü süslemiş, oyununa da 

girerek yöre folklöründe  önem taşımakta olan bir bitkidir. Karamuğun ekşi meyvaları 

yenir. Toplanan meyvalar taze veya kurutularak hoşaf  ve şurubu yapılır. Ekşi lezzette 

olan yapraklarını keçiler yerlerse sütleri de ekşi olur diye bilinir. Karamuk 

meyvalarından ayrıca " Garaş " ya da " Kara aş " adıyla bilinen bir tatlı da 

yapılmaktadır. Yapraklar bulgur pilavı ve çorba gibi yemeklere lezzet vermek için de 

kullanılmaktadır [6]. 

MATERYAL  ve  METOD 
Materyal 
Bu çalışmada materyal olarak, 1993 yılı Haziran ayında Ankara, Kızılcahamam 

girişi ( 950 m ), yol kenarındaki kayalık yamaçlardan toplanan ve havada kurutulup toz 

edilen Karamuk kökleri kullanıldı ( AEF 17856, 17857 ). Toplanan bitki örnekleri 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi herbaryumunda saklanmaktadır. 

Met  od 
Ekstrenin  hazırlanışı 

Toz edilmiş karamuk kökleri ( 5.5 kg ) etanolle oda sıcaklığında karıştırıcı 

( Heidolf  ) ile sürekli karıştırılarak renksiz bir süzüntü elde edilinceye kadar masere 

edildikten sonra etanol rotavaporda uzaklaştırıldı. Elde edilen ham ekstre ( 533.89 g ) 

130 ml % 10 hidroklorik asit kullanılarak pH1 sı 3' e getirildi. Bu asitlendirme işlemi 

sırasında bir çökelek oluştu. Asitli ham ekstre diklorometan ile ekstre edildiğinde bu 

çökeleğin ne sulu fazda  ne de diklorometanlı fazda  çözünmediği görüldü. Çökelek 

süzülerek ayrıldı. Asitli ham ekstre 7.5 İt diklorometan ile ayırma hunisinde ekstre 

edildi. Sulu fazlar  her ekstraksiyondan sonra toplandı, birleştirildi. Birleştirilen 10 İt sulu 

asitli faz  750 ml % 10 amonyum hidroksit ile pH 10' a ayarlandı. Alkalilendirilen bu 

faz  yine diklorometan ile ayırma hunisinde ekstre edildi. Bu kez diklorometanlı fazlar 

toplandı ve birleştirildi. Birleştirilen diklorometanlı fazlar  vakumda susuz sodyum sülfat 

yardımıyla süzülerek suyundan kurtarıldı ( Şema 1 ). 

Majör  alkaloitin  izolasyonu  (  Kolon  kromatografisi) 
Köklerden hazırlanan ham ekstrenin ekstraksiyonu sırasında elde edilen sarı 

renkli çökelek, kloroform  : metanol ( 1:1 ) karışımında çözülüp İTK' de Dragendorff 

reaktifi  ile turuncu renk verince bu çökelekten alkaloit izole edilmeye çalışıldı. 

305 



Toz edilmiş kökler 
+ 

Etanol 

Maserasyon 

Etanollü ekstre 

Etanolun evaporasyonu 

Ham ekstre 
+ 

% 10 Hidroklorik asit ( pH 3 ) 

Diklorometan ile ekstraksiyon 

Diklorometanlı faz  Çökelek Sulu faz 
+ 

% 10 Amonyum hidroksit ( pH 10 ) 

Diklorometan ile 
ekstraksiyon 

Diklorometanlı faz  Sulu faz 
( Alkaloitlerin bulunduğu faz  ) 

Şema  1. B. crataegina  köklerinden total alkaloit fraksiyonu  elde ediliş yöntemi 

Bunun için 400 mg çökelek kloroform  : metanol ( 1 : 1 ) karışımında çözüldü. 400 

mg flash  silikajel 60 ( 40-63 ) ilave edildi. Rotavaporda toz haline gelinceye kadar 

yoğunlaştırıldı ( Slurry işlemi). Kapsül içinde havada bir süre bekletildi. 
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70x1.5 cm boyutlarındaki cam kolona, 16 g fiash  silikajel 60 ( 40-63 ) bir 

miktar kloroform  ile hava kabarcığı kalmayıncaya kadar suspanse edilip dikkatlice 

yerleştirildi. Musluk açıldı ve kolona hafifçe  vurularak adsorbanın iyice yerleşmesi 

sağlandı. Solvan seviyesi adsorbanın 2-3 cm üstünde iken musluk kapatıldı ( Adsorban 

boyu : 50 cm ). 

Silikajel ile suspanse edilip ince toz haline getirilmiş olan çökelek huni yardımı 

ile kolona yüklendi. Musluk açılarak solvanın ilerlemesi sağlandı ve solvan ekstre 

seviyesine geldiğinde musluk kapatılarak ekstrenin üzerine deniz kumu ilave edildi. 

Artan miktarlarda metanol içeren kloroform  ile elüe edilen kolondan 25 ml1 lik 

fraksiyonlar  toplandı. Toplanan fraksiyonlar  rotavaporda yoğunlaştırıldı ve her fraksiyon 

İTK' de uygun solvan sistemlerinde standart alkaloit ile karşılaştırıldı 

( Kromatogram 1 ve 2 ). 

0 0 0 

o o o 
1 2 3 

Rf: 0.28 
Rf: 0.28 
Rf: 0.28 

1. Fraksiyon 20 
2. Fraksiyon 21 
3. Berberin 

Kullanılan  plak  : 20x20 cm, hazır kaplanmış aluminyum plak 
Adsorban  : Silkajel 6 0 F 2 5 < , 0.2 mm ( Merck 5554 ) 
Çözücü sistemi  : Kloroform  : metanol (80 :20) 
Sürüklenme  mesafesi  : 10 cm 
Belirteç  : Dragendorff  reaktifi  / UV 
Standart  : Berberin 
Kromatogram  1. Çökeleğin kolondan elüsyonu ile alınan fraksiyonlar  ve standart 

alkaloit berberinin kromatogramı 
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berberinin stok çözeltileri hazırlandı. Her bir stok çözelti 100 ^g/ml ve 200 Mg/mll 

olacak şekilde dilüe edildi. Mikropipet yardımı ile bu iki konsantrasyondaki sulu ekstre, 

alkaloit fraksiyonu  ve berberin 5 mm çapındaki kuyulara yerleştirildi. Kontrol için ise 

sadece 100 #1 DMSO kuyuya ilave edildi. Daha sonra petri kutuları 37 °C de 18-24 

saat inkubasyona bırakıldı. Bu süre sonunda örneklerin aktivitesi inhibisyon zonları 

ölçülerek standartlarla ( Ampisilin ve Tobramisin ) karşılaştırılıp tayin edildi. 

Standartların aktivitesi ise Agar Disk Diffüzyon  yöntemine göre tayin edildi [8]. 

Sonuçlar Tablo 1' de verilmiştir. 

Tablo  1. Sulu ekstre, alkaloit fraksiyonu  ve izole edilen berberinin 

antibakteriyel aktivite sonuçları 

Bakteri Test madde 
İnhibisyon 
zonu (mm ) 

İnhibisyon 
zonu ( mm ) Ampisilin Tobramisin 

kodu 100 tfg/ml 200 Mg/ml 10 MS 10 fi  g 
C. SE - -

diptheriae AF 
B 

6 
10 

7.5 
11 

11 12 

C. SE - -

hoffmanni AF 
B 

6.5 8 
7 

9 10 

S. SE - -

aureus AF 
B 9 

6.5 
11 

15 14 

K. SE - -

pneurııoniae AF 
B 

-

6.5 
15 12 

S. SE - -

boydii AF 
B 

-

7 
15 12 

P. 
vulgaris B - 7.5 11 12 

S. 
typhi B - 6 9 10 

E. 
coli B - 6 12 11 
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ANTİFUNGAL  AKTİVİTE 
Antibakteriyel aktivitede olduğu gibi karamuk köklerinden elde edilen sulu 

ekstre ( SE ), alkaloit fraksiyonu  ( AF ) ve berberinin ( B ) antifungal  aktiviteleri tespit 

edildi. 

Antifungal  aktivite Aytoun ve ark. tarafından  uygulanan yönteme göre yapıldı. 

Besiyeri olarak 65 g Sabouraud-% 4 dekstroz agar 1 litre demineralize suda su 

banyosu üzerinde çözüldü. Aktivitesi tayin edilecek SE, AF ve B için 10' ar adet deney 

tüpü hazırlandı. Çünkü 10 fungus  üzerinde aktivite yapıldı. Hazırlanan besiyerinden 

5' er ml her tüpe ilave edildi. Tüplerin ağzı sıkıca ya uygun kapakla ya da pamukla 

kapatıldı. Böylece hazırlanan tüpler otoklavda 121 "C de 15 dk sterilize edildi. 15 dk 

sonra çıkarılan tüplerin soğuması beklendi.SE ve AF' nin 200 mg/10 ml (20 ^g/ml), B' 

nin ide 100 mg/10 ml (10 ^g/ml) konsantrasyonda DMSO içinde stok çözeltileri 

hazırlandı. Her bir numuneden 0.1 ml (100 £İ) alınarak (ekstre ve alkaloit 

fraksiyonundan  400 tfg/ml,  berberinden ise 200 Ag/ml) mikropipet ile her tüpe 

dikkatlice ilave edildi. Tüpler çalkalandı ve oda sıcaklığında katılaşması için hafif  eğik 

bir şekilde bir gece bekletildikten sonra özel bir iğne yardımıyla 10 değişik fungus 

kültürü tüplerde oluşan eğimlerin üzerine dikkatlice uygulandı. Tüpler 27-30 °C de 7-

10 gün inkubasyona bırakıldı. Bu süre sonunda gelişme olup olmadığı kontrol tüpleri 

ile kıyaslanarak değerlendirildi. Kontrol tüpleri sadece besiyeri ( SDA ), DMSO ve 

fungus  içermektedir. 

Sonuçlar Tablo 2' de yer almaktadır. 

SONUÇ  VE  TARTIŞMA 

Antibakteriyel aktivite deneyleri sonucunda; berberinin S. aureus  ve 

C.  diptheriae'  e karşı güçlü aktiviteye, alkaloit fraksiyonunun  da C.  diptherıae  ve 

C.  hofmannP  ye karşı düşük aktiviteye sahip olduğu bulunmuştur. 

Sulu ekstrenin ise hiç antibakteriyel aktivitesinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Antifungal  aktivite deneyi ise berberinin E.  floccosum,  M.  canis,  P.  ostreatus, 
A. boydii,  N.  oryzae,  D.  rostrata  ve 5. atra'  ya, alkaloit fraksiyonunun  E.  floccosum, 
P.  ostreatus,  N.  oryzae  ve S.  atra'  ya ve sulu ekstrenin de E.  floccosum,  A. boydii  ye 

karşı güçlü aktiviteye sahip olduğu sonucunu ortaya çıkardı. 

Böylece berberinin antifungal  aktivitesinin antibakteriyel aktiviteye göre daha 

fazla  olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Tablo  2. Sulu ekstre, alkaloit fraksiyonu  ve izole edilen berberinin 

antifungal  aktivite sonuçları 

Fungus Test madde Aktivite 
kodu 

Candida SE -

albicans AF -

B -

Epidermophyton SE +++ 

floccosum AF +++ 
B +++ 

Microsporum SE + 

can  ıs AF + 
B +++ 

Pleuretus SE ++ 
ostreatus AF + + + 

B + + + 

Allefcheria SE + + + 

boydi  i AF ++ 
B +++ 

Nigrospora SE + + 

oryzae AF +++ 
B +++ 

Curvularia SE ++ 
1 una  ta AF ++ 

B ++ 
Drecbslera SE + 
rostrata AF + + 

B +++ 
Stachbotrys SE ++ 

atra AF +++ 
B + + + 

Aspergillus SE ++ 

nıger AF + 
B -

+++ = Güçlü aktivite 

++ = Orta aktivite 

+ = Düşük aktivite 
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Cistus  laurifolius  L. ÇİÇEKLERİNİN 

GASTRİK  VE  DUODENAL  LEZYONLAR  ÜZERİNDE 

ANTİÜLSEROJENİK  ETKİSİ 

II.  HİSTOPATOLOJİK  ÇALIŞMALAR 

Erdem  YEŞİLADA',  İlhan  GÜRBÜZ1,  Ender  ERGUN2 

ANTİULCEROGENİC  EFFECT  OF Cistus  laurifolius  L FLOfVERS  ON  GASTRİC  AND 

DUODENAL  LESİONS  II.  HISTOPA  THOLOGICAL  STUDİES 

ABSTRACT 

Antiulcerogenic activity of  Cistus  laurifolius  L. (Cistaceae) flovvers  and buds vvas 

studıed using various ulcer models in rats. After  the determination of  ulcer ındex, sections 

incised from  stomachs and duodenums vvere also investigated histopathologically. Results vvere 

in good accordance vvith those of  in-vivo studies. The most prominent observation vvas the 

number and the depth of  the lesions observed in animals treated vvith active fraction  vvere less 

than that of  control group. But, in stress-induced ulcer model, active fraction  caused more 

edema and inflammatory  celi infiltration  in the gastric vvall vvhen compared to control group, 

vvhich may be due to some irntating ingredıents exist in the fraction 

Kepvords:  Cistus  laurifolius  L, Cistaceae, antiulcerogenic activity, histopathology 

Giriş 

Cistus  laurifolius  L. (Cistaceae) bitkisinin çiçek ve tomurcuklarının etanollü ve sulu 

ekstreleri ve bunların fraksiyonlanması  sonucu elde edilen fraksiyonların  antiülserojenik 

aktivitesi ve etki mekanizması çalışmamızın ilk kısmında incelenmiştir. Mide ve duodenumlar 

ülser indeksleri ölçüldükten sonra, %10'luk formol  çözeltisinde muhafaza  edilerek, kesitler 

alınmış, histopatolojik olarak dokulardaki değişiklikler de incelenmiştir. Elde edilen bulgular, 

antiülserojenik aktivite ile birlikte değerlendirilmiştir. 

1 Gazi Üniversitesi. Eczacılık Fakültesi. 06330 Hipodrom. Ankara 
: Ankara Üniversitesi. Diş Hekimliği Fakültesi. Beşevler. Ankara 
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Materyal  ve Metot 

Materyal: Ülser indeksi ölçülen mide ve duodenumlar, %10'luk formol  içinde 24 saat 

bekletilerek fikse  edildi Bu materyalde lezyon bulunan alanlardan alınan kesitler, histopatolojik 

değişikliklerin incelemesi amacıyla sabit preparatlar hazırlanmak üzere işleme tabi tutuldu. 

Yöntem: Mide ve duodenumlartn lezyon olan kısımlarından kesilen parçalardan, patoloji 

laboratuvarında otomatik doku takip aletinde (Automatic Tissue Processor; Lipshaw), sırasıyla, 

absolü etanol, %65-75'lik etanol, absolü etanol, ksilol ve parafın  ile muamele suretiyle, parafın 

blokları hazırlandı. Rotary Microtom ile (Lipshaw) 5 n kalınlığında kesitler alındı. Kesitler lam 

üzerine aktarılıp, etüvde parafini  eritildikten sonra ksilol içerisinde bekletilerek parafın 

uzaklaştırıldı. Takiben hematoksilen-eosin (Merck) boyasıyla boyanarak, tekrar etanol ve ksilol 

ile muamele edildi ve üzerine lamel kapatılarak Kanada Balsamı ile sabıtleştırildı. Bu şekilde 

hazırlanan preparatlar mikroskop altında (Carl-Zeıss Jena bınoküler Ampluval tipi araştırma 

mikroskobu), 3.2x10 ve 10x10 büyütme ile incelendi ve gereken yerlerden mikrofotografı 

cihazı yardımıyla fotoğraflar  çekildi. 

Sonuç ve Tartışma 

Suya daldırma ve hareket kısıtlaması stresi ülseri modeli ile oluşturulan ülserasyonlarda, 

test grubu deney hayvanlarında, kontrol ve famotidin  gruplarına oranla daha az sayıda kanama 

alanı saptanmıştır. Lezyon bulunan alanlardan alınan kesitler histopatolojik olarak 

incelendiğinde, kanama alanı ve mukozadaki değişikliklerin daha yüzeyel olduğu açıkça 

görülmektedir (Şekil l-a,b,c). Ancak test grubunda, diğer gruplara göre, ödem ve iltihabi hücre 

infiltrasyonunun  dikkati çekecek kadar arttığı saptanmıştır (Tablo 1) Ancak bu olgu, etkili 

fraksiyon  subkütan enjeksiyon suretiyle uygulandığında daha az olarak görülmektedir (Şekil 2-

a,b). Bu sonuç, ödem ve iltihabi hücre infiltrasyonunun  etkili fraksiyon  içerisinde mevcut 

olabilecek bazı maddelerden kaynaklanmış olabileceğini düşündürmektedir 

İndometasin ülseri modeli ile test grubunda oluşturulan gastrik lezyonlann derinliği, 

iltihap ve ödem miktarlan bakımından kontrol grubuna oranla oldukça farklı  olduğu 

gözlenmiştir. Kontrol grubunda kanama aianlannın genişliği ve dejeneratif  değişiklikler, daha 

derindir ve daha geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Ancak famotidin  grubuyla karşılaştırdığında 

histopatolojik olarak anlamlı bir farklılık  görülmemiştir (Şekil 3-a,b,c). 
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Ülser Modeli İltihabı Hücre Ödem Ülser ınhibisyonu 

İnfıltrasyonu (%) 
Stres  Ülseri  (per  os) 

Kontrol + + -

Famotidin + + 53.93 

Cistus - H - + +++ 65.00 

Stres  Ülseri  (s.  a enjeksiyon) 

Kontrol + + -

Cistus ++ ++ 84.90 

Serotonin  Ülseri 

Kontrol ++++ 0 -

Famotidin ++ +++ 71.00 

Cistus + ++ -

Indometasin  Ülseri 

Kontrol + -H- -

Famotidin + + 18.30 

Cistus + + 84.60 

Sisteamin  Ülseri 

Kontrol +++ +++ -

Famotidın +++ +++ 91.40 

Cistus + + 82.80 

Tablo 1: Histopatolojik Bulguların Niceliği. 

(+ : Çok az; ++ : Az; +++ : Orta; ++++ : Çok) 

Serotonin ülseri modelinde, test grubunun, kontrol ve famotidin  gruplarına oranla, daha 

az iltihap ve ödem içermesine rağmen, etkisiz kaldığı, famotidin  grubunun profılaktik  olarak 



daha etkili olduğu saptanmıştır. Aktif  fraksiyon  ile bu model kullanılarak elde edilen in- vivo 

deney sonuçlan, histopatolojik olarak da doğrulanmaktadır (Şekil 4-a,b,c). 

Gastrik mukozayı nekroze edici ajan olarak etanol kullanılarak meydana getinlen 

lezyonlarda, famotidin  pek etkili olmamakla birlikte, aktif  fraksiyonun  son derece aktif  olduğu 

gözlenmiştir. Kontrol grubu hayvanların midelerinin histopatolojik incelenmesinde, yaygın 

ödem, iltihap, harabiyet ve ülserasyonlar görülmektedir. Famotidin verilen hayvanlarda ödem, 

kontrol grubuna göre, daha az olmakla birlikte, diğer tüm oluşumlar aynıdır. Test grubu 

hayvanlarda ise, her iki gruptan farklı  olarak ülsere rastlanmamış, ödem ve iltihap ise çok daha 

azdır. 

Pılorik ligasyon ülserinde, test grubu hayvanlar midelerinin histopatolojik 

incelenmesinde ülserasyonların, diğer gruplara göre, sayıca çok daha az olduğu görülmektedir. 

Bu sonuç, antiülserojenik aktivite sonuçlan ile de paralellik göstermektedir. 

Diğer ülser modellennden farklı  olarak sisteamin seçici olarak duodenum ülsen 

oluşturmak üzere kullanılmaktadır. Bu modelde, test grubunun, famotidin  ve kontrol gruplanna 

oranla oldukça farklılık  gösterdiği ve duodenumların çok daha iyi korunduğu görülmüştür. 

Kontrol grubunda üç olguda perforasyon  bulunması, iltihap ve ödemin diğer gruplara göre 

yoğun oluşu, famotidin  grubunda ise iltihap ve ödem olgularının test grubuna oranla daha 

yoğun olması, ayrıca lezyonlann derinliği ve genişliği açısından test grubundan farklılık 

göstermesi, aktif  fraksiyonun,  sisteamin ülserinde, kontrol ve famotidin  gruplanna oranla daha 

anlamlı bir sonuç verdiğini göstermektedir (Şekil 5-a,b,c). Duodenumlarda daha önce yapılan 

istatistiksel değerlendirmede de aktif  fraksiyon  ve famotidin  gruplan son derece etkili 

bulunmuştur. 

Sonuç olarak, yapılan histopatolojik çalışmalarda, tüm deney gruplannda ülserlenn 

oluşumu bakımından herhangi bir histolojik farklılık  bulunmamakla birlikte, lezyon sayısı ve 

lezyon dennliğı bakımından önemli farklılık  görülmektedir. Ayrıca aktif  fraksiyonun  etkili 

bulunduğu modellerde, lezyon sayısı sayıca kontrol grubuna göre daha az olmakla birlikte, stres 

ülseri modelinde iltihabi hücre infiltrasyonu  ve ödem miktannda bir artış olduğu gözlenmiştir. 

Bu olguda aktif  fraksiyon  içerisinde bulunan başka maddelerin de rolü bulunabileceği 

düşünülebilir. 

Not:  Bu çalışma Gazi Üniveristesi Araştırma Fonu tarafından  desteklenmiştir. 
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Şekil 1 -a) Suya daldırma ve hareket kısıtlaması stresi ülserinin kontrol 

grubunda lezyonun genel görünümü (32x), (H+E). 

Şekil 1 -b) Stres ülserinin famotidin  grubunda epitelde dejeııeratif 

derişiklikler, nekroz sahaları, deskuanıasyoıı, iltihap hücreleri- ve ödem 

100x). 



Şekil 1 -c) Stres ülserinin Cistus  grubunda lezyonun genel görünümü 

(32N). 

Şekil 2 -a) Subkütan enjeksiyonla stres ülserinde kontrol grubunda 
Jetonların genel göniııünui (32x). 
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Şekil 2 -b) Subkütan enjeksiyonla stres uıserının cısıus gruounda mide 
mukozasında bezlerde lokal dejeneratıf  değişiklikler, nekrotik alanlar ve 
dfsl-.ııamasyon  (100x). 

Şekil 3-a) İndometasin ülserinin kontroı grubunda kanama alanrarı, 

nekroz, epite'tde parçalanma, deskuamasyon ve ödem (100x). 
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Şekil 3- b) İndometasin ülserinin famotidin  grubunda belirgin yüzevel 

lezyonlar (100\). 

Şekil 3 -cl İndometasin ülseri, Cistus  grubunda lezyonun geııel 

görünümü, yüzeye! lezyonlar, epitelde deskuamasyon ve dejeneratif 

değişiklikler (100x). 
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Şekil 4-a) Serotonin ile oluştunılan gastrik ülserin kontrol grubunda 

lezyonuıı genel görünümü ve kanama alanları (32x). 

.Şekil 4 -b) Serotonin ülserinin famotidin  grubunda kananı;, alanları, 

parçalanmış hücreler, ödem, iltihap h'ica-lcıi (100x) 
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Şekil 4-c) Serotonin ülserinin Cistus  grubunda belirgin kananın alanları 

ri00x). 

Şekil 5-a) Sisteamin ile oluşturulan duodenal ülserin kontrol grubunda 

ieskuamasyon ve nekroz alanları (100x). 



Şekil 5-b) Sisteamin ülserinin famotidin  grubunda mukozal bezlerde 

parçalanma, deskuamasyon ve iltihap hücreleri (100x) 

Şekil 5-c) Sisteamin ülserinin Cistus  grubunda mukozal hücrelerde 

dejenerasyon, deskuamasyon, iltihap hücreleri ve ödem (xl00). 
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HYPERİCUM  PERFORATUM  FRAKSİYONLARININ HEPATOPROTEKTİF 
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Tuba HEREKMAN, Falih DEMİRCİ, Yusuf  ÖZTÜRK, Süleyman AYDIN, K.Hüsnu Caıı BAŞER 

INVESTİGATİON ON HEPATOPROTECTIVE ACTİVİTY OF HYPERİCUM 
PERFORATUM  FRACTIONS 

There is an increasing demand in the whole world for  hepatoprotective agents since the 
incidence of  hepatic diseases such as viral hepatitis, cirrhosis, hepatomegaly, 
hepatocarcinoma ete. has been increased in recent years. In Turkish folk  medicine, St-John's 
Wort, Hypericum  perforatum  L. (Guttiferaceae),  has been reported to be used for  various 
purpores ineluding liver proteetion. Previous experimental studies have also revealed that this 
plant possesses hepatoprotective properties and inereases bile flow  in the rats. The main 
purpose of  the present study vvas to perform  "bioassay-guided fractionation"  of  Hypericum 
extracts using bile flow  experiments in rats. The preliminary fındings  presented here indicate 
that aqueous fraetions  Hypericum extract exert a choleretic activity as an indication of  its 
hepatoprotective activity. Experimental studies in our labrotory are stili in progress for  further 
fractionation  and the purifıcation  of  Hypericum extract. 

Keywords: Hypericum perforatum  L., Hepatoprotection, CCI4, Hepatotoxicity. 

GİRİŞ: 

Halk arasında sarı kantoran, Binbirdelik otu, Yaraotu, Kanotu, Mayasıl otu ve 
Kuzukıran adlarıyla bilinen Hypericum  perforatum  L. (1), hemen hemen bütün Türkiye'de ve 
Avrupa'da yaygın ve yabani olarak yetişir. Parlak san çiçekli ve yaprak üzerinde noktacıklar 
halinde yağ bezleri bulunur. 10- 110 cm. boylarında nisan-eylül aylarında çiçeklenen ve çok 
yıllık otsu bir bitkidir (2). 

Ülkemizde, halk arasında yara iyi edici, mide-barsak hastalıklarında, sanlık, karaciğer 
ve safra  hastalıklannda kullanıldığı bilinmektedir. Aynca, taşıdığı tanen ve uçucu yağdan 
dolayı % 1 'lik infüzyon  halinde antispazmolitik, kurt düşürücü, kabız ve yatışnncı olarak 
kullanılmaktadır (3). Bunun yanında İngiltere ve Rusya'da sedatif  ve analjezik olarak aynca 
siyatik ve menopozal nevroz durumlannda kullanıldığı bilinmektedir (4-5). 

Hypericum  perforatum,  hiperisin, psödohiperisin, flavonoidler,  tanenler, sabit ve uçucu 
yağlar (6-7), kolin, rutin, glikozitler, pektin, beta-sitosterol, alkoloidler, çiçeklerinde 
karotenoitler taşıdığı görülmektedir (6). 

Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi (TBAM), 26470, Eskişehir 

325 



Karaciğerin detoksifikasyon  yeteneği yüksek olduğundan üzerine önemli görevler 
düşmektedir. Bazı hepatotoksikler safra  akışını azaltarak hepatitik veya karışık reaksiyonlar 
üretebilirler (8). Antimikrobiyal, antikoagulan, anabolik, androjenik, oral hipoglisemik, 
antitroid ve psikotropik ilaçların bazıları hepatotoksik etki göstererek safra  akımını 
azaltmaktadır (8). 

Hepatoprotektif  olarak düşünülüp araştırılmış bitkisel kökenli bir çok madde vardır. 
Örneğin; Picrorrhiza  kurroa,  safra  akımını yaklaşık %13 arttırmaktadır. Aynca tiyoasetamid 
ile oluşan karaciğer intoksikasyonuna karşıda koruyucu etki göstermektedir (9-10). 

Bu çalışmada amacımız Hypericum  perforatum  bitkisini fraksiyonlayarak  etkili 
fraksiyonu  bulmak olmuştur. Hypericum  perforatum  ' un fraksiyonlanması  amacıyla safra 
akış deneyleri kullanılmıştır. 

MATERYAL VE METOD: 

Deney Hayvanları: Bu çalışmada, Wistar dişi sıçanlar (200-300 g) kullanılmıştır. 
Deney hayvanlan iyi ventile edilmiş odalarda, yaklaşık 21 °C de banndınlmıştır. 

Bitki Materyali: Hypericum  perforatum'  un çiçekli toprak üstü kısımları 13.06.1990 
tarihinde Domaniç-tnegöl yakınlanndan toplanmıştır. 

Bitkinin Ekstraksiyonu ve Fraksiyonlanması: (11-12) 
Hypericum perforatum  % 50 EtOH ile ekstre edildi (1); Aynı materyal aynca EtOAc ile 

ekstre edildi (2). 
150 g Herba Hyperici (parçalanıp.ufalanmış)  J 

Q 48 h, 40° C, % 50 EtOH 
ile maserasyon (1:10, a/h) 

Etil asetat' lı faz 
| FD14 | 

Sulu Etanollü Eksire 2 25 

Süzme, yoğunlaştırma 

Yoğun Ekstre (hacminin 1/4 oranında) 

CHQ3 ekstraksiyon 
(hacmine ejit oranda, 4 kez) 

CHClj faz 
I FD11 I 

l.Mg 
1-08 g FD13 | 

18.9 g 

50 ml yoğunlajtuma 

Kuru Ekstre 

| FD10A | 

2.27 g 
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Safra  Akışı Deneyleri: 

Deney hayvanlarının karaciğerleri 24 saat önceden CCI4 (0.12 ml/kg i.p.) ile harap 
edilmiştir (13). Sıçanlar (200-300 g) her biri 5 adet olmak üzere 7 gruba ayrılmıştır. 
Hazırlanan % 25' lik üretan solüsyonundan 6.5 ml/kg i.p. verilerek daha önce kullanılan 
yönteme uygun olarak anesteziye edilmiş ve abdominal insizyon ile kann açılıp safra 
kanalının distal kısmı izole edilerek kanülasyon gerçekleştirilmiştir (14-15). İlk 5 gruba 500 
mg/kg Hypericum ekstresi fraksiyonları  verilmiş, son iki grup CCI4 ve CCİ4' süz kontrol 
olarak alınmıştır. 

Bütün gruplarda 15 dakika aralıkla 3 saat boyunca safra  toplanmıştır. Fraksiyon verilen 
gruplarda ise, ilk saatin sonunda fraksiyon  verilmiştir. Safra  hacmi değerleri hesaplanmış ve 
farklara  bakılmıştır. 

İnce Tabaka Kromatografisi  (İTK) Analizi: 

Plaklar silikajel GF 254 ile 0.25 mm kalınlığında kaplanmış, hareketli faz,  Herba 
Hyperici için daha önce belirtilen yönteme uygun olarak, etil asetatrasetik asit:formik  asit:su 
(100:11:11:27) hazırlanmıştır (16). Bitki fraksiyonlarından  her biri plaklara uygulanmış ve 
365 nm UV ışığında plaklara bakılmıştır. % 10' luk piridin çözeltisi püskürtülerek hypericin' 
e ait turuncu-kırmızı renk oluşumuna bakılmıştır. Lekenin Rf  değerleri ölçülmüştür. 

İstatistiksel Analiz: 

Elde edilen verilerin istatistiksel anlamlılığı Student t-testi uygulanarak 
değerlendirilmiştir (16-17). Ayrıca , ortalamanın standart hatası (OSH) olarak belirtilmiştir. 
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ŞEKİL-1: Hypericum Ekstresi fraksiyonlannın  sıçanlar üzerinde total safra  hacmi 
(ml/3 saat) üzerine etkileri ( * p<0.005, ** p<0.05, + p<0.1, + + + p>0.1 (NS) CCI4 göre; 
*** p>0.1 (NS), + + p>0.1 (NS) DMSO' ya, CCI4 ile işlem görmüş hayvanlara, göre istatistik 
farklılıklar) 
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ŞEKIL-2: Hypericum ekstresi fraksiyonlarının  salınımındaki zaman-etki profilleri 
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SONUÇ VE TARTIŞMA: 

Guttiferae  familyasından  olan Hypericum  perforatum  L. ekstresinin hepatoprotektif 
etkisi daha önceki çalışmalarda gösterilmiştir (18). Ekstrenin fraksiyonlanmasında  klasik bir 
yöntem olan safra  akış deneyleri kullanılmıştır (14). Bu amaçla önce klasik bir hepatotoksik 
olarak yaygın şekilde kullanılan CCI4 verilerek karaciğer harabiyeti oluşturulmuş ve 
harabiyetin düzelmesine safra  akış deneyleri bakılmıştır. Karbon tetraklorür' ün oluşturduğu 
hepatotoksisitenin serbest radikaller ile başlayan reaksiyonlardan ileri geldiği ve hücresel 
fonksiyonun  bozulması, lipid peroksit ve membran enzimlerinin inaktivasyonu ile 
sonuçlandığı bilinmektedir (19). 

Deneylerimizin sonucunda, FD10, FD12 ve FD13 fraksiyonlarında  istatistiksel açıdan 
anlamlı koleretik aktiviteler gözlenirken, FD11 ve FD14 fraksiyonları  etkisiz bulunmuştur. 
Yine bu fraksiyonlardan  FD13' ün en etkin koleretik aktiviteye sahip olduğu saplanmıştır 
(şekil-1). Zaman etki grafikleri  incelendiğinde de FD13' ün etki profilinin  diğer etkili 
fraksiyonlardan  bir ölçüde farklı  olduğu ve ilerleyen zamana bağlı olarak safra  salgılayıcı 
etkisinin bir ölçüde arttığı anlaşılmıştır (şekil-2). Yapılan ince tabaka kromatografisinde 
safra  akış deneylerinde etkili görülen fraksiyonlarda  turuncu-kırmızı leke (Rf=0.57) 
görülmüştür. Fakat etkisiz bulunan FD11 ve FD14' de bu leke görülmemiştir. Bu lekenin Rf 
değeri, gerekse rengi nedeniyle Hypericin' e uyduğu (16) gözlenmiştir. Daha ileri 
fraksiyonlama  çalışmaları halen sürmektedir. 
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Kekik  (Origanum  onites  L.) uçucu yağı 'nın kardiyovasküler  sistem üzerine etkisi 

Süleyman AYDIN, Yusuf  ÖZTÜRK, K. Hüsnü C. BAŞER 

Cardiovascular  actions  of  Kekik  (Origanum  onites  L.) essential  oil 

Origanum onites L., (Labiatae)  which is a well knovvn medicinal plant for 
centuries since antiquity due to its aromatic nature and has a wide folkloric  usage for 
various diseases. Recently its aqueous distillate vvhich accumulates under the 
essential oil (ADO) is reported to be used for  various therapeutic purposes in Turkish 
folk  medicine, specially at the West Anatolian region vvhich is also shovvn to have 
cardiovascular effects.  The cardiovascular effects  of  kekik (O.onites  L.) essential oil 
on rats vvere investigated and in contrast to the ADO of  kekik, in the present study in 
high doses it is shown to possess blood pressure lovvering actions in vivo. 

Key  Words:  Origanum onites L., kekik, essential oil, cardiovascular action. 
hypotensive. 

GİRİŞ: 
İnsanoğlunun doğada dikkatini çeken ilk bitkilerin arasında Labiatae familyasına  ait 
bitki türlerinin bulunması (1), hiç şüphesiz bu türlerin aromatik özelliklerinden 
kaynaklanmıştır. Dolayısıyla antik çağlardan bu yana. halen kullanılmakta bitkiler 
arasında belki ilk sırada bulunmaktadırlar ve nitekim bu bitkilerin hem kullanım hem 
de yetiştirilmesine yönelik çabaların arkeolojik dönemlere dek uzandığı görülmektedir 
(1-2). Ülkemizde de yaygın olarak kullanılmakta olan Labiatae türleri arasında en 
fazla  tanınmış olanı, 'kekik' olarak bilinen türlerdir ve sistematik açıdan farklı  bitki 
türleri olmalarına rağmen, birçok bitki türünün 'kekik' adı altında isimlendirilmesinin 
en büyük nedeni, bu türlerin uçucu yağlarının timol ve karvakrolce zengin olmasıdır 

(3). Dolayısıyla uçucu yağları karvakrol ve timolce zengin olan bitkilerin, kekik 
olarak önemli ölçüde dışsatımı yapılmaktadır (Şekil 1). Gerek halk arasındaki 
kullanım gerekse yurtdışına satışı açısından, ilk sırada O.onites L. türü gelmektedir 

(4). 
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Kekik (O.onites L) uçucu yağının çeşitli amaçlarla halk arasında kullanıldığı özellikle 

antihelmintik ve antiparazitik (5.6), haricen antiseptik (6) ve yara iyileştirici (7), dişeti 

hastalıklarına karşı (8), baş ve sırt gibi yaygın ağrılarda deri üzerine sürülerek ağrı 

kesici olarak (6,9)) ve soğuk algınlıklarında (6) kullanıldığı bilinmektedir. Öte 

yandan kekik ve uçucu yağının kabız yapabildiği halk arasında bilinmekte (6), bu 

etkisinin gastrointesitnal düz kaslar üzerinde gevşetici etkisi aracığıyla olduğu 

gösterilmiş bulunmaktadır (10). Sedatif  etkisi bilinmekte, ancak kekik uçucu yağının 

sedatif  etkili olduğuna ilişkin herhangi bir deneysel veriye şimdiye dek 

rastlanmamıştır. Ancak laboratuvarlarımızda yapılan çalışmalar çerçevesinde kekik 

yağının analjezik etkiye sahip olduğu deneysel olarak gösterilmiş bulunmaktadır (11). 

Kekik uçucu yağının antimikrobik etkilere sahip olduğuna ilişkin bol miktarda 

deneysel çalışma bulunmaktadır (12,13). Ayrıca O.onites L. uçucu yağının kimyasal 

bileşimi bilinmektedir (14). 

Kekiğin ayrıca diüretik ve kardivovasküler sistem üzerindeki etkileri bilinmekte ve 

dolaşım uyarıcısı olarak halk arasında kullanılmaktadır (3). Gene 

laboratuvarlarımızda yürütülen çalışamalar sonucunda kekik uçucu yağı elde edilirken 

bir yan ürün olarak ortaya çıkan kekik yağ-altı-suyu (YAS)'nun kardiyovasküler 

etkileri bildirilmiş bulunmaktadır (15). Dolayısıyla kekik uçucu yağının 

kardiyovasküler etkilerinin araştırılması bu çalışmada amaçlanmıştır. 

MATERYAL  ve YÖNTEM: 
- Deney Hayvanları:  Bu çalışmada, her iki cinsten albino sıçanlar (Rattus  norvegicus. 
200-350 gr.), erkek Sprague-Dawley  sıçanlar (350-550 gr., 7 aylık) ve her iki cinsten 
kobaylar (450-700 gr.) kullanılmıştır. Deney hayvanları normal gece-gündüz 
siklusunda ve ortalama 18-21°C oda sıcaklığında tutulmuş, çeşme suyu ve standart 
fare  yemi (Yem Fabrikaları, Eskişehir) ile, kobaylar ise pazardan alınan taze yeşillik 
ve sebze ile beslenmiştir. 

- Test  materyali  (kekik  uçucıı yağı): Ağustos 1988 tarihinde İzmir yöresinden 
toplanan O.onites L. herbasından 100 gram, 1250 mL. distile su içinde Clevenger 
apareyine konularak daha önce bildirilen yöntemlere uygun olarak distile edilmiştir. 
İki saatlik bir kanama sonucunda uçucu yağ toplanmış ve farmakolojik  testlere tabi 
tutulmadan önce DMSO (Merck, Almanya) içinde uygun konsantrasyonlarda 
çözülmüş ve deney hayvanlarına uygulanmıştır. 
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- Kan  basıncı ölçümleri:  Uretan (%20'lik hazırlanmış solüsyondan, 1,5 g/kg i.p.) ve 
ketamin (50 mg/kg i.p.) enjeksiyonu ile anestezi edilen deney hayvanları kan basıncı 
ölçümleri için kullanılmışlardır. Daha önce kullanılan yöntemlere uygun olarak kan 
basıncı ölçümleri ve gerekli cerrahi operasyon yapılmıştır (16). Özetle, anestezi 
altındaki deney hayvanın femoral  (a.,  v. femorales)  ve genellikle jugular ven ve 
carotid arter (v.jugularis  ant. et int., a.carotis communis et int.) iyice izole edildikten 
sonra pe-100 polietilen kanüller aracılığıyla kanüle edilmiştir. Gerektiğinde rodent 
suni solunum pompası (Ugo Basil, cat.no.7025) ile trakea entubasyonu yapılarak 
solunumun stabilize olması sağlanmıştır. Arter basıncının transducer (Ugo-Basil, 
cat.no.7016) aracılığıyla kaydediciye (Gemini recorder, Ugo-Basil, cat.no. 7070) 
aktarılmasıyla kan basıncı ölçümleri kağıt üzerine sürekli olarak kaydedilmiştir. 
Operasyon başlangıcından itibaren % 0.9 NaCl içinde 100 iu/L heparin intravenöz 
uygulanmış ve ilaç uygulamaları için genellikle 10 iu/L heparinli solüsyonlar 
kullanılmıştır. Operasyon sonrasında en az bir saat deney hayvanının stabile olması 
için beklenmiş ve bu zaman içerisinde kan basıncı ve hayvanın sağlık durumu sürekli 
olarak izlenmiştir. Stabilize olduktan sonra deney hayvanına ilaç ve test maddeleri 
verilmeye başlanmıştır. Herhangi bir doz uygulama öncesinde kan basıncının 
stabilize olmasına dikkat edilmiş ve kan basıncındaki sapmalar, cıvalı kan basıncı 
manometresiyle (Ugo Basil, cat.no.2900) yapılan kalibrasyon ve standart kayıtlara 
göre ölçülmüştür. 

SONUÇ  VE  TARTIŞMA: 
Kekiğin (sedatif  olarak) sinir sistemi ile ve (dolaşım uyarıcısı ve diüretik olarak) 

kardiyovasküler sisteme ilişkin etkileri olduğu bilinmektedir (3). 

Laboratuvarlarımızda yapılan çalışmalar sonucunda kekik YAS'nun in vivo olarak 

sıçanlarda kan basıncında bir artışa yol açtığının bildirilmesiyle, YAS'nun 

kardiyovasküler sistem üzerine etkileri ortaya konulmuş ve kekik uçucu yağının da 

kardiyovasküler etkilere sahip olabileceği düşünülmüştür. Nitekim, kekik uçucu 

yağının, YAS'nun aksine, hipotansif  etkisinin olduğu ve bu etkinin ancak 0.5 ml gibi 

yüksek dozlarda ortaya çıktığı yapılan çalışmalarımızda gözlenmiştir (Şekil 2). 

Daha önceki çalışmalarda, kekik yağlarında yüksek miktarlarda bulunan timol ve 

karvakrol gibi terpenlerin kan basıncı üzerindeki etkileri, özellikle timolun hipotansif 

etkileri gösterilmiştir (17). Nitekim, son zamanlarda yapılan bir çalışmada, bir bitki 

ekstresinin hipotansif  etkili bileşiği olarak timol izole edilmiş ve hipotansif  etkiden 

sorumlu olan bileşiğin timol olduğu gösterilmiştir (18). Timol (18) ve mentol'ün aynı 

zamanda kalsiyum kanal blokörü olarak davrandığı (19,20) düşünülürse, timol gibi 

terpenik yapıda bileşiklerden zengin olan kekik uçucu yağının (14) hipotansif  etkiye 

334 



2 5 0 

200 

az 
<c 
d o 

1 5 0 

£ 1 0 0 

5 0 

1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 

Y I L 

S e k i l 1. K e k i k Y a g i D ı ş s a t ı m d e ğ e r l e r i ( 1 9 8 7 - 1 9 9 2 ) 

M 

\ 

£ 

V 

\ 

İO 

V . 
< r 

Şekil 2. Kekik uçucu yağının sıçanlarda kan basıncı üzerine etkisi 
(a: Uçucu yağ, 0.5 mL. i.v.) 

335 



sahip olması anlaşılmaktadır. Öte yandan bu hipotansif  etkinin 0.5 mL (2 mL/kg i.v.) 
gibi yüksek dozda orta çıkması nedeniyle, gözlenen bu hipotansif  etkinin doğrudan 
kalsiyum kanallarıyla ya da bir reseptör etkileşmesinden mi, yoksa salıverilen ya da 
salıverilmesi kekik uçucu yağıyla indüklenen bir mediyatör üzerinden gelişen 
sekonder bir etki üzerinden mi ortaya çıktığının sorgulanması gerektiğini 
düşündürmüştür. Dolayısıyla bu etkinin, kardiyovasküler sistemde rol oynayan bir 
kalsiyum kanalı ya da reseptörle spesifik  bir etkileşmeden daha çok, salıverilmesi 
indüklenen bir mediyatör aracılığıyla ortaya çıkabileceği tarafımızdan  speküle 
edilmektedir. Bilindiği gibi, kan basıncı üzerine birden fazla  faktör  etki etmektedir 
(21,22). Bu etkinin etki mekanizmasının ne olduğu, ayrıca gözlenen bu hipotansif 
etkiden uçucu yağ içindeki hangi bileşiğin sorumlu olduğunu açıklığa kavuşturulması 
için yeni çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Kekik  (Origanum  onites  L.) yağ-altı-suyu'nun  kardiyovasküler  sistem üzerine etkisi 
Süleyman AYDIN, Yusuf  ÖZTÜRK, K. Hüsnü C. BAŞER 

Cardiovascular  actions  of  Kekik  (Origanum  onites  L.) aqueous distillate  which 
accumulates  under  the essential  oil  (ADO) 

Origanum onites L., vvhich is a vvell knovvn medicinal plant for  centuries since 
antiquity and has a vvide folkloric  usage for  various diseases. Recently its aqueous 
distillate vvhich accumulates under the essential oil (ADO) is reported to be used for 
various therapeutic purposes in Turkish folk  medicine, specially at the West Anatolian 
region. The cardiovascular effects  of  ADO on rats vvere investigated in the present 
study and shovvn to possess blood pressure augmenting actions in vivo. 

Key  fVords:  Origanum onites L., kekik, aqueous distillate, cardiovascular action, 
hypertensive. 

GİRİŞ: 
Kekik, hem baharat hem de ilaç olarak halk tarafından  halen kullanılmakta olan ve 

dolayısıyla yaygın olarak bilinen bir bitkidir. Kekik, sadece bugün değil, antik 

çağlardan beri kullanılmakta, 'timol' ve 'karvakrol' gibi karakteristik koku veren uçucu 

bileşenlerine sahip olduğu için Origanum onites'in  vanısıra Thymus.  Coridothymus. 
Thymbra.  Satureja  ve Origanum cinslerine ait çeşitli bitki türleri de kekik olarak 

kullanılmaktadır (1-3). Origanum cinsine ait 23 tür ve %65.2 oranında endemizm 

sözkonusudur (4). Bu denli fazla  'kekik' çeşitliliğine rağmen, kekik olarak bilinen en 

yaygın tür Origanum onites L.'tir ve son yıllarda giderek artan bir ticari öneme sahip 

olduğu görülmektedir (Şekil 1) (5). 

Kekik, İzmir kekiği, güvey otu (6), akkekik, peynir kekiği (7) ve taş kekik (8) olmak 
üzere halk arasında çeşitli adlarla anılan Origanum onites L., 65 cm'ye kadar yükselen, 
hirsut tüylü, yarıçalı ve Doğu Akdeniz'e özgü bir bitkidir. Halk arasında kekiğin 
sedatif  (9), analjezik (6,10), antiparaziter ve antihelmintik (10,11) uyarıcı ve kabız 
(10), diüretik ve üriner sistemle ilgili olarak kullanıldığı (12) bilinmektedir. 
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Öte yandan uçucu yağ altında biriken kekik yağ-altı suyu' (YAS) nun 

etnofarmakolojik  kullanımına ilişkin yeni bazı bilgiler son yıllarda bildirilmiştir. 

YAS'nun etnofarmakolojik  olarak en fazla  kullanım alanının (karın ağrısı, bulantı, 

kusma ve safra  artırıcı gibi) sindirim sistemine ilişkin olduğu bildirilmiştir (13). 

Kekik YAS ile ilk deneysel farmakolojik  çalışma niteliğinde olan çalışmalardan (14-

16) sonra herhangi bir deneysel farmakolojik  çalışma yapılmamış ve şu anda 

sunulmakta olan bu çalışma ile, YAS üzerine yeni deneysel farmakolojik  bulguların 

açıklanması amaçlanmıştır. 

MATERYAL  ve YÖNTEM: 
- Deney Hayvanları:  Bu çalışmada, her iki cinsten albino sıçanlar (Rattus  norvegicus, 
200-350 gr.), erkek Sprague-Dawley  sıçanlar (350-550 gr., 7 aylık) ve her iki cinsten 
kobaylar (450-700 gr.) kullanılmıştır. Deney hayvanları normal gece-gündüz 
siklusunda ve ortalama 18-21°C oda sıcaklığında tutulmuş, çeşme suyu ve standart 
fare  yemi (Yem Fabrikaları, Eskişehir) ile, kobaylar ise pazardan alınan taze yeşillik 
ve sebze ile beslenmiştir. 

- Test  materyali  (kekik  YAS):  Ağustos 1988 tarihinde İzmir yöresinden toplanan 
O.onites L. herbasından 100 gram, 1250 mL. distile su içinde Clevenger apareyine 
konularak daha önce bildirilen yöntemlere uygun olarak distile edilmiştir (17). İki 
saatlik bir kaynama sonrasında uçucu yağ altında kalan sulu kısım, yağ üstte kalacak 
şekilde, düşük hızda uygun cam kaplar içine toplanmıştır. Böylece elde edilen YAS. 
farmakolojik  testlerde kullanılmıştır. 

- Kan  basıncı ölçümleri:  Üretan (%20'lik hazırlanmış solüsyondan, 1,5 g/kg i.p.) ve 

ketamin (50 mg/kg i.p.) enjeksiyonu ile anestezi edilen deney hayvanları kan basıncı 
ölçümleri için kullanılmışlardır. Daha önce kullanılan yöntemlere uygun olarak kan 
basıncı ölçümleri ve gerekli cerrahi operasyon yapılmıştır (18). Özetle, anestezi 
altındaki deney hayvanının femoral  (a.,  v. femorales)  ve genellikle jugular ven ve 

carotid arter (v.jugularis  ant. et ini., a.carotis communis et int.) iyice izole edildikten 

sonra pe-100 polietilen kanüller aracılığıyla kanüle edilmiştir. Gerektiğinde rodent 

suni solunum pompası (Ugo Basil, cat.no.7025) ile trakea entubasyonu yapılarak 

solunumun stabilize olması sağlanmıştır. Arter basıncının transducer (Ugo-Basil, 
cat.no.7016) aracılığıyla kaydediciye (Gemini recorder, Ugo-Basil, cat.no. 7070) 
aktarılmasıyla kan basıncı ölçümleri kağıt üzerinde sürekli olarak kaydedilmiştir. 
Operasyon başlangıcından itibaren % 0.9 NaCl içinde 100 iu/L heparin intravenöz 
uygulanmış ve ilaç uygulamaları için genellikle 10 iu/L heparinli solüsyonlar 

kullanılmıştır. Operasyon sonrasında en az bir saat deney hayvanının stabile olması 
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için beklenmiş ve bu zaman içerisinde kan basıncı ve hayvanın sağlık durumu sürekli 
olarak izlenmiştir. Stabilize olduktan sonra deney hayvanına ilaç ve test maddeleri 
verilmeye başlanmıştır. Herhangi bir doz uygulama öncesinde kan basıncının 
stabilize olmasına dikkat edilmiş ve kan basıncındaki sapmalar, cıvalı kan basıncı 
manometresiyle (Ugo Basil, cat.no.2900) yapılan kalibrasyon ve standart kayıtlara 
göre ölçülmüştür. 

SONUÇ  VE  TARTIŞMA: 
Antik çağlardan beri kullanımı bulunan ve son yıllarda ekonomik önemi artan (Şekil 

1) kekiğin 'yağ-altı suyu (YAS)'nun kullanımına ilişkin bilgilerin bildirilmesi son 

derece yenidir (14-16) ve YAS üzerine kapsamlı herhangi bir kimyasal ya da 

farmakolojik  çalışma henüz yapılmamıştır. İlk kez 1993 yılında İzmir'de yapılan 

bitkisel ilaç hammaddeleri toplantısında bildirilen preliminer çalışmaların hiçbirisi 

kan basıncıyla ilişkili değildir. Öte yandan (sedatif  olarak) sinir sistemi ile ve 

(dolaşım uyarıcısı olarak) kardiyovasküler sisteme ilişkin etkileri olduğu bildirilmiştir 

(1). Dolayısıyla kan basıncı üzerine etkilerinin araştırıldığı ve ilk kez bu toplantıda, 

burada YAS'nun in vivo olarak sıçanlarda kan basıncında bir artışa yol  açtığı  ilk  kez 
bildirilmekte (Şekil 2) ve böylece YAS'nun kardiyovasküler sistem üzerine etkileri 

ortaya konulmuş olmaktadır. 

Kan basıncı üzerine etkili bileşiklerin, sinir sisteminin santral komponenti üzerinden 
(klonidin gibi), periferik  otonom ganliyonlar üzerinden (trimetafan  kamsilat. nikotin 
gibi), periferik  otonom sistemin muskarinik reseptörleriyle etkileşen (doğal ve 
sentetik kolin esterleri gibi), otonom sistemin adrenerjik reseptörleriyle etkileşen 
(katekolaminler'de olduğu gibi), nitrik oksit yolağını kullanan (ve dolayısıyla nitro-
.bileşikleri salıveren nitrogliserin gibi organik nitratlar), kalsiyum kanal blokörleri 
(nifedipin  gibi dihidropiridin türevleri, verapamil ve diltiazem gibi), diüretikler 
(furosemid  ve tiazitler gibi) ve bazı spesifik  enzim inhibisyonu üzeirinden (kaptopril 
gibi angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri) etkili oldukları bilinmektedir (19-
20). 

Kan basıncı üzerine bu denli çok sayıda ve farklı  mekanizmaların varlığı ve ayrıca 

YAS içindeki komponentlerin birden fazla  olması, bu alanda yapılması gereken yeni 

çalışmalara gerek olduğunu göstermektedir. 
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Kekik  (Origanum  onites L.) yağ-aitı-suyu'nun  koleretik  etkisi 

Süleyman AYDIN, Yusuf  ÖZTÜRK, K. Hüsnü C. BAŞER 

Choleretic  actions of  Kekik  (Origanum  onites L.) aqueous distillate  tvhich 
accumulates under  the essential  oil (ADO) 

Recently the aqueous distillate which accumulates under the essential oil 
(ADO) of  Origanum onites L., which is a well knovvn medicinal plant for  centuries 
since antiquity, is reported to be used for  various therapeutic purposes in Turkish folk 
medicine. specially at the West Anatolian region. Most. but not ali, of  the folkloric 
usage of  this species is related to the gastrointestinal disorders. The choleretic effect 
of  ADO on rats were investigated in the present study and shovvn to possess choleretic 
effect  in the acute phase of  intraduodenal administration of  ADO. 

Key  IVords:  Origanum onites L.. kekik. aqueous distillate. choleretic effect.  rat. 

GİRİŞ: 
Halk tababetinde en çok kullanılan bitkiler arasında hiç şüphesiz Labiatae familyasına 
ait bitki türlerinin başı çektiği görülür (1). Bu ilginin antik çağlardan beri bu yana 
devam etmesi, son derece etkili kokulu bileşiklere sahip olan bu bitkiler için şaşırtıcı 
olmamalıdır. Bu ilgi ve yaygın kullanımın yanısıra. aynı familya  üyelerinin en fazla 
kulanım amacının da gastrointestinal sistem ile ilgili olması dikkat çekicidir (1). 

Ülkemizde de Labiatae familyası  oldukça zengin bir tür çeşitliliğine sahip olmasıyla 
dikkati çekmektedir. Endemizm oranının %44.2 gibi oldukça yüksek oranlarda 
olduğu bir familyadır  ve ülkemizde 45 cins ve 546 türe sahiptir (2). Son yıllarda 
yayınlanan raporlardan da anlaşıldığı gibi. Türkiye florasının  bu zengin ailesinin, 
özellikle uçucu yağları üzerine sistematik ve detaylı bir şekilde bilimsel çalışmalar 
yürütülmektedir (3). Gene aynı çalışmaya göre. Labiatae familyası  üyelerinin sadece 
dörtte birinin uçucu yağları kimyasal açıdan incelenmiş bulunmaktadır (3). 

Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi, Eskişehir 
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Origanum, Labiatae familyasının  önemli bir cinsini oluşturmaktadır. O.onites L., 

Origanum cinsinin ticari önem taşıyan bir üyesi olarak dikkati çekmekte (4) ve esas 

olarak Güney ve Batı Anadolu'da yayılış göstermektedir (Şekil 1). Dolayısıyla bu 

bitki türüne ait yeni etnomedikal verilerin bu bölgelerden kaynaklanması 

beklenmelidir. Nitekim, uçucu yağ altında biriken sulu kısım olan 'yağ-altı suyu' 

(YAS) hakkında Batı Anadolu kökenli yeni etnomedikal veriler bulunmaktadır (5). 

Bu etnomedikal verilere göre, kekik YAS özellikle sindirim sistemi üzerine etkilidir 

ve halk arasında bu amaçla kullanılmaktadır (5). Oysa bu alanda hiç bir çalışma 

yapılmamış ve ilk çalışmalar, etnomedikal kullanım özellikleriyle birlikte 1993 

yılında sunulmuş ve ne kimyasal, ne de farmakolojik  bir çalışmanın bu alanda daha 

önce yapılmamış olduğu görülmüştür. Gene aynı bilimsel toplantıda kekik YAS'nun 

farelerde  barbiturat uyku zamanı üzerine etkisi bildirilmiştir (6). Sindirim sisteminin 

bir komponenti olan karaciğerle ilgili olarak başka her hangi bir çalışma, bugüne dek 

yapılmamıştır. Antik çağlardan bu yana kekik aynı zamanda antiparaziter ve 

antihelmintik olarak kullanılmasının yanısıra (7), baldıran gibi zehirlere karşı kuvvetli 

bir antidot olma özelliğiyle ün kazanmıştır (8). Dolayısıyla, hem sindirim sisteminin 

önemli bir komponenti olarak, hem de vücudun en önemli detoksifıkasyon  organı olan 

karaciğer (9-10) üzerinde, YAS'nun etkisinin araştırılması gerekmektedir. 

İlk deneysel farmakolojik  verilerin bildirildiği 1993 tarihinden itibaren (5,11) 

laboratuvarlarımızda devam eden çalışmalar çerçevesinde, kekik (O.onites  L.) 

YAS'nun karaciğer safra  salgılanması üzerine etkisi araştırılmış ve sonuçlar bu 

çalışmada bildirilmiştir. 

MATERYAL  ve YÖNTEM: 
- Deney Hayvanları:  Bu çalışmada, her iki cinsten albino sıçanlar (Rattus norvegicus, 

200-350 gr.), erkek Sprague-Dawley  sıçanlar (350-550 gr., 7 aylık) kullanılmıştır. 

Deney hayvanları normal gece-gündüz siklusunda ve ortalama 18-21°C oda 

sıcaklığında tutulmuş, çeşme suyu ve standart fare  yemi (Yem Fabrikaları, Eskişehir) 

beslenmiştir. 

- Test  materyali  (kekik  YAS):  Ağustos 1988 tarihinde İzmir yöresinden toplanan 

O.onites L. herbasından 100 gram, 1250 mL. distile su içinde Clevenger apareyine 

konularak daha önce bildirilen yöntemlere uygun olarak distile edilmiştir (12). İki 

saatlik bir kaynama sonrasında uçucu yağ altında kalan sulu kısım, yağ üstte kalacak 
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şekilde, düşük hızda uygun cam kaplar içine toplanmıştır. Böylece elde edilen YAS, 

farmakolojik  testlerde kullanılmıştır. 

- Koleretik  etkinin  ölçülmesi:  Üretan (%20'lik hazırlanmış solüsyondan, 1,5 g/kg 

i.p.) ve ketamin (50 mg/kg i.p.) enjeksiyonu ile anestezi edilen deney hayvanları, daha 

önce bildirilen yöntemlere uygun olarak safra  kanülasyonu için kullanılmış ve gerekli 

cerrahi operasyon yapılmıştır (13). Özetle, anestezi altındaki deney hayvanının kanüle 

edilebilmesi için önce abdominal orta hattan yapılan bir insizyon ile deri ve deri altı 

geçildikten sonra karın ön duvar kasları ve nihayet periton açılmıştır. Hepatoduodenal 

ligament içinde yer alan ductus  choledochus  iyice izole edildikten sonra, polietilen 

kanül ile d.choledochus  kanüle edilmiş ve karaciğerden gelen safra  toplanmaya 

başlanmıştır. Kanülasyon sonrasında ilk bir saat stabilizasyon için beklenmiş ve daha 

sonraki ilk ölçümler, herhangi bir ilaç enjeksiyon öncesi miktarları belirtmesi 

açısından volumetrik olarak ölçülmüş, ilk 15 dk. sonrasında, intraduodenal 

enjeksiyonla test maddeleri uygulanmıştır. Test grubuna 1.0 mL. YAS ve diğer gruba 

1.0 mL. serum fizyolojik  uygulandıktan sonra her 15 dakikada bir safra  toplanmaya 

devam edilmiş ve sonuçlar istatistiksel olarak Student'in t testi  ile değerlendirilmiştir 

(14). 

SONUÇ  VE  TARTIŞMA: 
Antik çağlardan beri kullanımı bulunan ve son yıllarda ekonomik önemi de artan (3) 

kekiğin (O.onites  L.) 'yağ-altı suyu (YAS)'nun kullanımına ilişkin bilgilerin 

bildirilmesi son derece yenidir (5) ve YAS üzerine kapsamlı herhangi bir kimyasal ya 

da farmakolojik  çalışma henüz yapılmamıştır. İlk kez 1993 yılında İzmir'de yapılan 

bitkisel ilaç hammaddeleri toplantısında bildirilen preliminer çalışmalar arasında, 

kekik YAS'nun fareler  üzerinde barbiturat uyku zamanı üzerinde deneysel bulgular 

sunulmuştur (11). Ayrıca, toksik etkilere karşı karaciğerin antitoksisite ve 

metabolizma üzerindeki etkileri bilindiğinden, safra  akışı üzerinde YAS'nun bir 

etkisinin olabileceğinden hareketle, laboratuvarlarımızda bu yönde araştırmalar 

yapılmıştır. Nitekim bulgularımız, akut dönemde bir koleretik etkinin varolduğunu, 

fakat  bunun kısa etkili ve daha önce diğer bitkisel materyallerle yapılan testlerden 

alınan sonuçlara göre çok daha hafif  bir koleresis şeklinde olduğunu göstermiştir 

(Şekil 2 ve 3). 

Daha önce bildirilen deneysel sonuçlarla birlikte düşünüldüğünde (6), kekik YAS'nun 
karaciğer üzerinde bir etkiye sahip olduğu, bu etkinin aynı zamanda barbiturat 
metabolizmasıyla ilişkili olduğu ve dolayısıyla sitokrom P 4 5 0 enzimleriyle bir 

etkileşmenin olduğunu düşündürmektedir. Bilindiği gibi, sitokrom P450 enzimleri 
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Z a m a n ( d k . ) 

Şekil 2. Kekik YAS'nun safra akışı üzerine etkisi (%) 

Şekil 3. Kekik YAS'nun safra akışı üzerine etkisi (mL) 



hepatik detoksifıkasyon  ve metabolizmada son derece önemli rol oynayan geniş bir 

enzim ailesidir (9,10). Kan yoluyla gelen bir kimyasal maddenin safra  salgısına etki 

edebilmesi için öncelikle karaciğer parankim hücreleri olan hepatositler üzerinde 

etkide bulunması gerekmektedir (15). Salgılanan safra  miktan üzerine olan YAS 

etkisinin, hepatositlerle bir etkileşmeyi gösterdiği düşünülmelidir. Öte yandan, antik 

çağlarda kekiğin antitoksik etkisiyle ünlü olması da, kekik içindeki bazı kimyasal 

bileşiklerin sitokrom P 4 5 0 enzimleriye bir etkisinin olması gerektiğini 

düşündürmektedir. Nitekim daha önce laboratuvarlarımızda kekik YAS ile yapılan 

çalışmalarda, barbiturat uyku süresi üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir (6). 

Dolayısıyla burada sunulan deneysel bulgularımız, yeni soru işaretlerine neden 
olmakta ve YAS'nun sitokrom P 4 5 o enzimlerinin hangi alt tipiyle etkileştiği ve bu 

etkileşmenin terapötik değerinin ortaya konulmasına yönelik yeni çalışmaların 

yapılmasının gerekli olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca, kekik YAS içindeki hangi 

komponentlerin hepatositlerle etkileştiğinin açıklığa kavuşması için yeni araştırmalara 

gerek bulunmaktadır. 
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FIBROBLASTHÜCRE  KÜLTÜRLERİNDE  CENTELLA  ASİATİCA  EKSTRESİ 

(TECA)VE  DEKSPANTENOL'ÜN  YARA  İYİLEŞTİRİCİ  ETKİLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Seval  KORKMAZ1,  Hülya  ZEYTİNOĞLÜ2,  Melih  ZEYTİNOĞLÜ2,  Yusuf 

ÖZTÜRK1,  K.  Hüsnü  Can BAŞER1 

INVESTİGATİON  OF WOUND  HEALING  ACTİVİTİES  OF TITRATED 

EXTRACT  FROM  CENTELLA  ASİATİCA  (TECA)  AND  DEXPANTHENOL  IN 

FIBROBLASTS  CELL  CULTURE 

ABSTRACT 

In this study, the effects  of  dexpanthenol and titrated extract of  Centella 

asiatica, whose wound healing activities have previously been reported, vvere studied 

on fıbroblasts  using celi culture tecniques. For this purpose, mitotic abilities. 

morphological changes and collagen production of  primary chicken embrvonic 

fıbroblasts  and T l 5 fıbroblasts,  vvhich vvere stained according to "Masson's trichrome " 

technique, vvere evaluated as a parameter by the means of  microscopy. On the basis of 

fındings  obtained, it vvas determined that the increased mitotic activity may play an 

important role in the mechanism of  vvound healing activity of  dexpanthenol, vvhereas 

the collagen production in fıbroblasts  may be important for  the effect  of  titrated 

extract from  C. asiatica. In addition, this study has reported for  the first  time that 

primary chicken embryonic fıbroblasts  may be an appropriate experimental model for 

testing the vvound healing activity. 

Key  Words:  Fibroblasts, Dexpanthenol, Centella  asiatica, Mitosis, Collagen 

1 Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi (TBAM) 

Tepebaşı-ESKİŞEHİR 

2 Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Tepebaşı-ESKİŞEHİR 
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GİRİŞ 

Yaraların, en kısa sürede ve en mükemmel biçimde iyileşmesi insanlar için 

oldukça önemlidir. Bu sürecin kısaltılmasına yardımcı olabilecek pek çok sentetik 

veya bitkisel kökenli maddeler ilaç olarak halk arasında ve klinikte kullanılmaktadır. 

Yaraların iyileşme süreci içinde vücutta bir kaç tipte hücre önemli görevler 

üstlenmektedir. Bu hücre tiplerinden biri olan fıbroblastlar  da, yaraların iyileşmesinin 

ikinci fazı  olan proliferatif  fazda  proliferasyonlan,  migrasyonları ve kollajen sentezleri 

ile önemli görevler üstlenmektedir (1-4). 

Dekspantenol ve Centella  asiatica ekstresinin (Titrated extract from  Centella 
asiatica = TECA) yara iyileşiminde etkili oldukları bilinmektedir (5-8). Bu çalışmada 
amaç; bitkisel kökenli bir ilaç olan TECA ve doğal bir madde olan Dekspantenol'ün 
(Provitamin B5) fıbroblastlann  morfolojileri  üzerine olan spesifik  etkilerini ve bu 

etkilerinin yara iyileşimindeki önemlerinin araştırılmasıdır. Çalışmada biri Tl 5, diğeri 

primer tavuk embriyonik fibroblastları  olmak üzere iki tip hücre kullanılmıştır. 

MA  TER  YAL  VE  METOD 

Primer  Embriyonik  Fibroblastların  Eldesi:  Döllenmiş tavuk yumurtasının 

38.5 °C'de, rutubetli ortamda, inkübasyonunun 8. günü diseksiyonu ile elde edilmiştir. 

T15  Fibroblastların  Eldesi:  İnkübe edilen hücrelerin tripsinlenmesi ile elde 

edilmiştir. 

Hücrelerin  İnkübasyonu:  37°C 'de %5 CO2 Iİ ortamda %10 FCS (Fetal Calf 

Serum), %1 L-glutamin ve %1 Penisilin-streptomisin solüsyonu içeren DMEM 

(Dulbecco's modification  of  eagle medium) kültür vasatında yapılmaktadır. 

Hücrelere  Maddelerin  Uygulanması:  Petriler içinde inkübasyona bırakılmış 

olan hücreler üzerine DMSO'da çözündürülmüş olan maddeler belli 

konsantrasyonlarda ilave edildi. Hücreler ilaç uygulanmış vasatta bir gün bekletildi. 
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Hücrelerin  Boyanması ve Sabit  Preparat  Haline  Getirilmesi:  İlaç 
uygulanmış olan hücreler alkolle fıkse  edilip Masson's trichrome tekniği ile boyandı, 
entellan ile kapatılarak sabit preparat haline getirildi (9). 

Gerek primer olarak elde edilen tavuk embriyonik fıbroblastlarında,  gerekse 
Tl5 fıbroblastlarda  hücreler petrilerin yüzeyini kapladığında ilaç uygulandı. 

Çalışmada dekspantenolün l(j.g/ml ve 10 (ig/ml, TECA 5 |ig/ml ve 10 pg/ml, 
dekspantenol'ün 1 pg/ml ve TECA'nın 5 |ig/ml kombinasyonunun final 
konsantrasyonları denendi. Maddeler DMSO'da çözündürüldüğü için bir petriye 2 pl 
DMSO uygulandı. 

Her bir petrideki hücre kolonisine bir doz ilaç uygulandı ve yirmidört saat 
sonra hücreler fıkse  edilip boyandı. 

İlaç uygulanmış olan preparatlar mikroskopta görünür alandaki hücre olarak 
sayıldı (görünür alan T151cr için A= 0.8655mm2, primer tavuk embriyonik 
fıbroblastları  için A= 2.1638xl0"3 mm )̂. Sayılan hücreler toplam, fuziform, 
poligonal, yuvarlak, vakuollü, mitoza giden hücre sayıları ile hücrelerdeki granül 
sayıları bazlarında değerlendirildi. 

SONUÇLAR 

Primer tavuk  embriyonik  fıbroblastları: 
DMSO uygulanan gruptaki sonuçlar kontrole göre farklılık  gösterdiğinden 

kontrol olarak DMSO uygulanmış olan grup kullanıldı (Şekil: la kontrol. Şekil: lb 
DMSO ). 

Dekspantenolün 1 p.g/ml dozda uygulanması ile toplam, poligonal, mitoza 
giden hücre sayıları ile hücrelerdeki granül sayılan artmıştır (Şekil: lc, mitoza giden 
hücreler oklarla gösterilmiştir). Fuziform  vakuollü ve poligonal hücre sayıları ise 
DMSO uygulanan gruba göre azalmıştır. 

10 ng/ml dozda Dekspantenol uygulanan hücrelerde toplam, poligonal, mitoza 
giden hücre sayıları ve hücrelerdeki granül sayılan artmış ve mitoza giden hücre 
sayılarındaki artış doza bağımlı bulunmuştur (Şekil:İd, mitoza giden hücreler oklarla 
gösterilmiştir). Fuziform,  vakuollü ve yuvarlak hücre sayılan azalmıştır. 

TECA'nın 5 pg/ml dozda uygulandığı hücrelerde toplam, poligonal, mitoza 
giden hücre sayılan DMSO uygulanan gruba göre artmıştır (Şekil: le, hücrelerdeki 
granüller oklarla gösterilmiştir). Fuziform,  yuvarlak ve vakuollü hücre sayıları 
azalmıştır. 

10 ng/ml dozda TECA uygulanan hücrelerde toplam, poligonal, mitoza giden 
hücre sayıları artmıştır. Granül sayılarındaki artış doza bağımlı bulunmuştur (Şekil: lf, 
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hücrelerdeki granül sayıları oklarla gösterilmiştir.). Fuziform,  vakuollü ve yuvarlak 
hücre sayıları azalmıştır. 

Dekspantenolün 1 |ig/ml ve TECA'nın 5 |ig/ml dozlarının kombinasyonlarının 
uygulandığı hücrelerde toplam, poligonal, mitoza giden hücre sayıları artmıştır (Şekil: 
lg, granül "a" ve mitoza giden hücreler "b" ile gösterilmiştir). Toplam ve mitoza giden 
hücre sayılarındaki artış dekspantenole güre anlamsız, TECA'ya göre anlamlı, granül 
sayılarındaki artış ise TECA'ya göre anlamsız, dekspantenole göre anlamlı 
bulunmuştur. 

Tl  5 fibroblastları: 
Kontrol grubunda kollajen sentezi olmaması sebebi ile sitoplazma pembe 

görülmektedir (Şekil: 2a ). DMSO uygulananlar maddenin toksik etkisine bağlı olarak 
deforme  olmuştur (Şekil:2b). 

Tl5 hücrelerde elde edilen sonuçlar ve primer embriyonik fıbroblastlar  ile elde 
edilen sonuçlar paralellik göstermektedir. Dekspantenol 1 pg/ml Şekil:2c ve 10 ^g/ml 
Şekil: 2d de gösterilmiştir. TECA 5 ng/ml Şekil: 2e ve 10 ng/ml Şekil: 2f  de 
gösterilmiştir. 

TARTIŞMA 

DMSO uygulanan hücrelerde, maddenin bilinen sitotoksik etkisine bağlı 
olarak toksik etki gözlenmiştir (10-12) Yuvarlak, fuziform  ve vakuollü hücrelerdeki 
artış toksik etkiyi göstermektedir. 

Dekspantenol uygulanan hücrelerde toplam ve mitoza giden hücre 
sayılarındaki artış ve bu artışın doza bağımlı çıkması pantotenik asitin daha önce rapor 
edilmiş olan mitotik aktivitesine benzemektedir (13). 

TECA'da granül sayılarındaki artış ve bu artışın doza bağımlı olması ve 
toplam ile mitoza giden hücre sayılarının doza bağımlı çıkmaması bu maddenin yara 
iyileştirici etkisini kollajen sentezi üzerinden gösterdiğini kanıtlamaktadır. Bu özellik 
TECA'nın daha önce gösterilmiş olan kollajen sentezini stimüle edici etkisi ile 
uygunluk göstermektedir (8, 14-15) 

Dekspantenol ve TECA'nın kombinasyonunda ise hücrede hem mitotik 
aktivite hem de kollajen sentezi gözlenmektedir (16). 

Bu çalışmada, dekspantenol ve standart Centella  asiatica ekstrelerinin yara 
iyileşiminde farklı  mekanizmalar ile etkili oldukları ve tavuk embriyonik 
fıbroblastlarının  yara iyileştirici etkinin araştırılmasında kullanılabileceği 
gösterilmiştir. 
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DIITAMNUS  ALBUS  'UN KONTAKT DERMATİT YAPICI ETKİSİNİN DENEY 
HAYVANLARI ÜZERİNDE İNCELENMESİ 

Rana BElS, Yusuf  ÖZTÜRK, Süleyman AYDIN, K.Hüsnü Can BAŞER 

INVESTİGATİON OF CONTACT DERMATITIS INDUCING EFFECT OF D. ALBUS 
ON EXPERIMENTAL ANIMALS 

In the present study, certain effects  of  D. albus,  which has been previously reported to cause 

phytophoıodermatitis, vvere investigated using various experimental models. Dermaliüs forming  effects  of  D. 

albus  vvere noticed follovving  the application of  its aqueous and ethanolic macerates into the skin of  guinea pigs. 

Histological studies revealed that, by applying into the skin of  guinea pigs, the macerates of  D albus  do not 

cause a significant  actıvation of  mast cells, and rather induce leucocytes infiltraüon.  Contractile effects  of 

aqueous macerates vvere observed in the guinea pig ileum and these effects  vvere investigated by comparing them 

vvith those of  histamine. Furthermore, by using ıhe antagonists of  histamine and histamine liberaüng agenı, il 

vvas delineated that endogenous histamine may nol play an important role in ıhe development of  contractile 

effects.  In addition, it vvas demonstrated that the macerates of  D. albus  have no algesic or analgesic properties in 

the "Tail-Flick" expcriments and possess sedaüve properties in the svvimming test of  mice. Acute lethal toxicity 

tests indicated very lovv toxicity in the macerates prepared from  D. albus  . Also, the presence of  sedaüve effects 

vvas confırmed  dunng this test. Taking into the consideratıon ali the findings  obtained, it vvas concluded that 

endogenous histamine may noı have an important role in the phoıodcrmalilis producing effect  of  the plant. 

Key Words: Contact dermaütis, Dictamnus albus,  phytophotodermatitis. 

GİRİŞ VE AMAÇ: 
Dictamnus albus, Rutaceae familyasına  ait çok yıllık otsu bir bitkidir. Halk arasında 

Gazel otu, Geyik otu, Girit otu olarak adlandırılır. Çiçekleri pembe, koyu kırmızı damarlı, 
nadiren beyaz, gösterişli salkım şeklindedir. Bitkinin bütünü fena  kokulu ve acı lezzetlidir 
(1,2). 

Literatürlerde D. albus'un  ciltle temasında ağrılı yanıklara ve çeşitli deri lezyonlanna 
sebep olduğu bildirilmiştir (1, 3). D. albus ile ilgili bildirilen vaka takdimlerinde bu bitkiyle 
çalışan ya da herhangi bir şekilde temas eden kişilerde deri reaksiyonları meydana geldiği 
bildirilmektedir. Deri iritasyonunun nedeni, fotosensitizasyon  yapan bir maddedir. Literatürde 
bildirilen bu vakalarda deride döküntüler, kızarıklık, nadiren kaşıntı, su toplu kabarcıklar 
meydana geldiği belirtilmiştir (3, 4). 

Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi (TBAM), 26470, Eskişehir 
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Fitofotodermatitis,  fototoksik  dermatitlerin bir şeklidir. Bitkiler nedeniyle meydana 
gelen kontakt dermatitlerdir. Genellikle ışıkla beraber furokumarin  içeren eden bazı bitkiler 
ve bu bitki türevlerinden yapılmış kozmetiklerin cilde teması ile meydana gelir. Deri 
reaksiyonları, hiperpigmentasyondan eritem, bül veziküle kadar sıralanabilir. Lezyonlar ışığa 
maruz kalındıktan 5-18 saat içerisinde ortaya çıkar. Daha ağır lezyonlar 36-72 saat içerisinde 
görülür (5, 6). 

Çalışma materyali üzerinde TBAM'da yapılan araştırmada yan kurumuş ve kurumuş 
örneklerin uçucu yağlannda sırasıyla, dictagymnin (% 46.5-49.0), feniculin  (% 9.9-22.9), 
(E)-anethol (% 28.0-16.9), methyi chavicol (% 11.0-2.8)'un ana bileşenler olduğu 
bulunmuştur (7). 

Bu çalışmada, D. albus '  un kontakt dermatit yapıcı ve diğer bazı etkileri deney 
hayvanlan üzerinde araştınlmışür. 

MATERYAL VE METOD: 
Deney Hayvanları: Bu çalışmada, kontakt dermatit, izole organ banyosu ve histolojik 

deneylerde çoğunluğu albino kobaylar ve diğer deneylerde de albino fareler  kullanılmıştır. 
Deney hayvanlan iyi havalandırılmış odalarda, 21-23°C' de barındırılmışlar, fareler 
standart yemle, kobaylar bunun yanısıra marul, havuç gibi taze yeşilliklerle de 
beslenmişlerdir. 

Bitkinin Toplanması ve Ekstraksiyonu: Haziran ayında, Samsun-Ankara yolu 
üzerinde 35.km.'de (Çakallı mevkiinde) yolun üst kısmındaki ormanlık alandan, çiçeklerini 
dökmüş ve meyvalı haldeki Dictamnus albus bitkisi toplanmıştır. Bitkinin yaprak ve 
meyvalanndan sulu ve %50 alkollü olmak üzere masereler hazırlanmıştır. 

Kontakt Dermatit Deneyleri: Bu deneyler ağırlığı 350-600g arasında olan albino 
kobaylar kullanılarak yapılmıştır. Kontakt dermatit testi için kullanılan yöntem daha önce 
literatürde bildirildiği gibi uygulanmıştır (8,9,10). Üç grup oluşturulmuş ve her grupta üçer 
hayvan yer almıştır. Hayvanlann her iki yanları 3-4 mm çapında önce makasla kırpılmış 
sonra, jiletle traş edilmiştir. Kontrol grubu olarak kullanılan hayvanlann bir taraflanna 
dinitroklorobenzen (DNCB), diğer taraflanna  ise %96' lık etilalkol intradermal olarak enjekte 
edilmiştir. İkinci gruba, D. albus 'un sulu ve %50 alkollü yaprak ekstreleri aynı şekilde 
verilmiş, üçüncü gruba ise D. albus 'un sulu ve %50 alkollü meyva ekstreleri aynı yolla 
enjekte edilmiştir. Enjeksiyondan yaklaşık bir saat sonra hayvanlar bir saat süreyle güneş 
ışığına maruz bırakılıp, daha sonra hayvanlar normal banndıklan yerlere konulmuş, 12., 24. 
ve 48. saatlerde gözlenmiştir. 

Yapılan kontakt dermatit deneyleri aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilmiştir: 
0: Hiç bir kızanklık ve kabarma yok 
1: Tıraşlı bölgede 5' den az kızartı ve kabanklık 
2: Tıraşlı bölgede 5' den fazla  kızartı ve kabanklık 
3: Tıraşlı bölgede 10' dan az kızartı ve kabanklık 
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4: Tıraşlı bölgede 10' dan fazla  kızartı ve kabarıklık 
5: Enjeksiyon bölgesinde nekroz oluşumu 

Histolojik Deneyler: Bu grup çalışmada, kontakt dermatit deneylerinde en olumlu 
sonuçların alındığı maddeler seçilmiş ve kullanılmıştır. RN3 (D.  albus yaprak %50 alkol 
maseresi) ve RN9 (D.  albus meyva sulu maseresi) kontakt dermatit deneylerinde en çok deri 
reaksiyonuna neden olan maddeler olarak belirlenmiştir. Kontrol olarak serum fizyolojik  ve 
%95 alkol kullanılmış, enjeksiyonlar yapıldıktan sonra hayvanlardan 24. saatte ve 48. saatte 
deri örnekleri alınıp, dokular histolojik izlemeye alınmışlardır (11). Bütün bu işlemler 
tamamlandıktan sonra, dokular rutin Hematoksilen-eozin (H.E.) ve toluidin blue (TB) ile 
boyanıp, boyanan kesitler mikroskopta incelemeye alınmış ve fotomikroskopta  fotoğrafları 
çekilmiştir. 

İzole Organ Banyosu Deneyleri: Bu deneylerde ise erkek kobayların ileo-çekal 
sfınkterden  15-20 cm. uzaklıktan, 2-3 cm. uzunluğunda ileum parçaları alınmış, izole organ 
banyosu (Ugo Basil, No:9791) için hazırlanıp, bir saat inkübasyona bırakılmıştır. D. albus 
meyva (RN9) ve yaprak (RN1) sulu maserelerinin üç değişik konsantrasyonu uygulanmıştır. 
Antagonist olarak, klorfeniramin  maleat (10"8 g/L), ketotifen  (3.09xl0~4 g/L ve 3.09xl0"6 
g/L) ve compound 48/80 (3.10-2 g/L) kullanılmıştır (12). 

Farelerde Akut Letal Toksisite: Bu deneyde D. albus meyva ve yapraklarından elde 
edilen ekstreler kullanılmış ve literatürde verilen yöntem izlenmiştir (13,14). 

Farelerde Yüzme Dayanıklılık Testi: Akut toksisite deneyinde sedasyon görülen 
dozlar (RN1: 130 mg/kg, RN9: 126 mg/kg) kullanılmıştır. Fareler sıcaklığı 26-28°C olan 15 
cm derinliğindeki kaplarda yüzdürülmüştür (15,16). 

Farelerde "Tail-Flick" Testi: Literatürlerde belirtilen yöntemler (17, 18) esas alınarak 
üç grup oluşturulmuştur. Kontrol grubu dışındakilere fare  yüzme dayanıklılık testinde 
kullanılan dozlar uygulanmış, kontrol grubuna ise 0.5 ml serum fizyolojik  enjekte edilmiştir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA: 
Kontakt dermatit deneylerinde, kontrol olarak EtOH ve DNCB kullanılmıştır. DNCB' 

nin daha kuvetli bir dermatite neden olduğu gözlenmiştir. Tablo 1' de görüldüğü gibi RN3, 
DNCB' ne eşdeğer bir dermatit meydana getirdiği görülmektedir. RN9' un oluşturduğu 
dermatitin ise %96' lık EtOH' ün oluşturduğu dermatite eşit olduğu görülmektedir. Buradan 
hareketle RN3 ve RN9' un dermatit oluşturma potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. 

Kontakt dermatit deneyleri sonucunda en çok etkisi olduğu belirlenen RN3 ve RN9 
ekstreleri histolojik deneylerde de incelenmiştir. Kobay derisine intradermal enjeksiyon 
yoluyla verilen bu maddelerin dokuda meydana getirdiği değişiklikler izlenmiş, ancak 
beklendiği gibi bu maddelerin mast hücreleri üzerine bir etkileri görülmemiştir. Bunun yanı 
sıra dermiş ve epidermiste yapı değişiklikleri göze çarpmamıştır. 
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Tablo 1. Kontakt dermatit deney sonuçlan 

Gruplar I. Denek II. Denek III. Denek Ortalama 
DNCB 5 1 2 3 
EtOH(%96) 1 2 2 2 
RN1 0 1 2 1 
RN3 5 2 1 3 
RN9 4 2 1 2 
RN5 2 1 1 1 

Bununla birlikte, %96' lık alkol ve RN9 ekstrelerinin 24. saat preparatlarında 
hipodermiste eksudatif  formda  inflamasyon  ve polimorf  nükleer hücre infıltrasyonu 
görülmüştü. Yine RN9 ekstrelerinin 24. saat preparatında dermişte mast hücresine hiç 
rastlanmamış ancak, inter musküler alanda tek tük mast hücresine rastlanmıştır. 

İzole organ banyosu deneylerinde, sulu D. albus masereleri (RN1 veRN9), kobay 
ileumunda doza bağımlı kasılmalar oluşturmuştur. Bu kasılmaların histamin kasılmalanna 
kıyasla çok küçük olduğu gözlenmiştir. RN1 ve RN9 ekstrelerinin etkisi klorfeniramin  (10~& 
g/L) ile azalmış olmasına karşın, tam bir inhibisyon sağlayamamıştır (Şekil 1). Ancak; 
klorfeniramin  histamin cevaplannda çok belirgin bir azalmaya neden olmuştur. Mast hücre 
stabilizatörü ketotifen  iki farklı  dozda RN1 ve RN9 ekstrelerinin etkisini belirgin bir şekilde 
inhibe etmiştir (Şekil 2-3). Ancak, ketotifen  aynı dozlarda histamini de hemen hemen 
tamamiyle inhibe etmiştir. D.albus maserelerinin etkilerini 48/80 maddesi hafif  bir ölçüde 
azaltmıştır (Şekil 4). 

Akut letal toksisite testinde ekstrelerin toksik özellik taşımadıkları görülmüştür. 
RNl'in LDso'si 130mg/kg, RN9'un LDso'si 126mg/kg olarak belirlenmiştir. Yapılan "Tail-
Flick"testi sonunda kullanılan ekstrelerin aljezik veya analjezik etkileri görülmemiştir. 
Farelerde yüzme performans  testinde denenen ekstrelerin, kontrole göre yüzme sürelerini 
anlamlı bir şekilde azaltnğı gözlenmiştir (şekil 5). 

Tüm bu gözlemler bir bütün olarak değerlendirildiğinde D. albus ile ilgili klinik 
vakalarda görülen fitodermatit  bu çalışma kapsamında yapılan deneylerde kanıtlanmıştır. 
Ancak mekanizması tam olarak onaya çıkanlamamış, sadece histaminin bu olaydaki rolünün 
minimal düzeyde olabileceği saptanmıştır. Bu noktada prostaglandinler ve lökotrienler gibi 
alleıjik ve enflamatuar  mediatörlerin rol oynayabileceği düşünülmelidir. 
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C e v a p ( m m ) 

• * • H N 9 K l o r t e n ı r a m ı n 

D o z ( g / L ) Doz (o/L) 

C e v a p ( m m ) 

Şekil 1. Kobay ileumunda RN1 ve RN9' un kastıncı etkisi üzerine klorfeniraminin  (İO'8 g/L) etkisi 

C e v a p ( m m ) 

RN1 Ketotifen  I 

C e v a p ( m m ) 

R N 9 K e t o t t f e n I 

D o z (q/L) 

Şekil 2. Kobay ileumunda RN1 ve RN9' un kastıncı etkisi üzerine ketotifenin  (3.09x1 (T4 g/L.) etkisi 
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C e v a p ( m m ) 

R N 1 K » t o t i f o n I I 

D o z ( g / L ) 

C e v a p ( m m ) 
70r 

D o z ( g / L ) 

Şekil 3. Kobay ileumunda RNl ve RN9' un kastıncı etkisi üzerine ketotifenin  (3.09xl0'6g/L) etkisi 

C e v a p 

D o z (g /L ) 

C e v a p ( m m ) 

D o z ( g / L ) 

Şekil 4. Kobay ileumunda RNl ve RN9' un kastırıcı etkisi üzerine 48/80 maddesinin 
(3.xlO"2g/L)etkisi 

RNS Ke to t i f en II 

( m m ) 

366 



Şekil S. Farelerde yüzme performansı  test sonuçlan 

KAYNAKLAR: 

1. Davis, P.H., Flora of  Turkey, vol. 2, 1967, Edinburg University Press. 

2. M ak aklı, B., Tıbbi Bitkilerimizi Değerlendirelim, 1982, Akgün Yayınevi Yalova, 
İstanbul. 

3. Sommer, R.G. and Jillson, O.F., Phytophotodermatitis, The  New  Eng. Jor.  of  Med.,  276 
(26), 1484-86, 1967 

4. Cummer, C.L. and Dexter, R., Dermatitis caused by Dictamnus albus , JAMA  , 109 (7), 
495-97,1937 

5. Atmanoğlu, N., Kontakt Dermatit, 1988, Hürriyet Ofset,  İstanbul 

6. Leopold, C.J.C., Tunnessen, W.W., Pictures of  the Month: Phytophotodermatitis, 
AJDC,  147: 311-12, 1993 

7. Başer, K.H.C., Koşar, M., Malyer, H., Özek, T., The Essential Oil Composition of 
Dictamnus albus from  Turkey, Planta  Med.  60, 481-482, 1994 

8. Magnusson, B. and Kligman, A.M., Allergic kontakt dermatitis in the guinea pig, 
Identifıcations  of  Contact Allergens , Charles C. Thomas (Ed.), Springfıeld,  Illinois, 
USA, 1969, p. 1-12 

9. Nowak, A. and Birecka, I., Bradykinin as a factor  damaging skin in guinea pigs, 
Archivum Immunologiae  et. Therapiae  Experimentalis,  20, 781-86, 1972 

367 



10. Morison,W.L., Parrish, J.A., Woehler, M.E. and Bloch, K.J., The influence  of 
ultraviolet radiation on allergic contakt dermatitis in the guinea pig. I. UVB radiation. 
Brit.J.Dermatol.,  104: 161-164, 1981 

11. Bancroft,  J.D., Stevens, A., Theory and practice of  histological techniques, 3rd. Ed., 
Churchill Livingstone, London, 1990 

12. Fontaine, J., Ouedraogo, C., Famaey, J.P., A study of  the effect  of  8-aminoquinolines 
(primaquine, pamaquine, pentaquine) on the guinea pig isolated ileum. Arch. Int. 
Pharmacodyn.  Ther.,  275 (2): 217-30, 1985 

13. Lenk, W., Akute toxizitat von vershiendenen polysacchariden aus Echinacea purpurea 
an der maus. Zeitschr.f.  Phytother.,  10: 49-51, 1989 

14. Lorke, D., A new approach to practical acute toxicity testing. Arch. Toxicol.,  54: 275-
287, 1983 

15. Aydın, S., Öztürk, Y„ Başer, K.H.C., Kınmer, N. ve Kurtar-Öztürk, N„ Effects  of 
Alcea pallida  L. (A.) and Tilia  argenta  Desf.  ex. DC. influsions  on swimming 
performance  in mice. Phytother.  Res., 6: 219-220, 1992 

16. Porsolt, R.D., Anton, G. and Jalfre,  M., Behavioral despair in rat: a new model sensitive 
to antidepressent treatments. Eur. J.  Pharmacoi., 47: 379-391, 1978 

17. Bhargava, K.P. and Singh, N., Antistress activity of  Ocimum sanctum. Linn. Indian  J. 
Med.  Res., 73: 443-451, 1981 

18. Dhawan, B.N., Evaluation of  acute toxicity and CNS effects  of  natural products. 
Eskişehir, p. 15-38, 1993 

368 



ŞEKER HASTALIĞINDA KULLANILDIĞI BİLİNEN BAZI BİTKİLERİN 
KAN AMİNOASİT DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN YÜKSEK BASINÇLI SIVI 

KROMATOGRAFİSİ İLE BELİRLENMESİ 

Berrin BOZANI, Müberra KOŞAR1, Zeynep TUNALIER1, 
irfan  DEĞİRMENCİ2, Cengiz ÜSTÜNER2, Ayşe BAŞARAN2, 

K.Hüsnü Can BAŞER1 

DETERMINATION OF THE EFFECTS OF CERTAIN PLANTS KNOWN TO BE USED IN 
DIABETES MELLİTUS ON PLASMA AMINO ACID LEVELS BY HPLC 

Myrıus  communis and Sorbus domeslica  are used in folk  medicine for  ıhe treatment of  diabeıes. The 
preseni study is concemed wiıh delermination of  ıhe varialion in amino acid contenı in blood samples of  normal 
and STZ-diabeüc rats, since one of  ıhe main abnormality in uncontroled diabetes is the elavaıion of  plasma 
amino acids such as valine, isoleucin and leucin. A drop in the amino acid content was observed with myruıs-
infusion,  while no differences  was observed with Sorbus-ınfusion.  Since this sludy was limııed Ihe invesügalıon 
of  insulin dependent deabeıic model, it seems to be necessary lo perform  further  experiments in order to study ıhe 
planı infusions  usıng experimenlal models of  non-insulin dependent diabetes. 

Kev Word : Diabetes mellitus, amino acids, Myrıus  communis, Sorbus domeslica. 

GİRİŞ 
Kronik bir metabolizma hastalığı olan Diabetes mellitus hipergliseminin, yağ ve protein 

metabolizmasındaki bozuklukların eşlik ettiği insülin eksikliği sendromudur. lnsülin eksikliği 
kandaki glikoz seviyesinin artmasına ve Diabetes mellitus sendromunun ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır, lnsülin protein sentezinde önemli etkisi olan esansiyel amino asitlerin hücre içinde 
taşımmını sağlar. Protein yıkımını artırarak sentezini durdurur ve Diabetes mellitus için 
karakteristik olan amino asitlerin (valin, lösin, izolösin) plazmadaki seviyelerinin değişmesine 
neden olur (1-8). 

Modem üpta tedavisi insülinle gerçekleştirilen Diabetes mellitus'da, özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde insülinin sağlanması, saklanması, uygulanması, diyet kontrolü ve 
komplikasyonlan gibi zorluklardan dolayı insülinle tedavinin yanında alternatif  olarak yeni 
doğal veya sentetik antidiabetik ilaç arayışları başlamıştır (9). 

Diabetes mellitus'un tedavisinde bitkisel kaynaklı geleneksel ilaçların çok eski çağlardan 
beri kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde de Dünya'da Anacardıum  occidentale,  Eucalypm 
globulus,  Aloe vera ve Allium  türleri yaygın olarak kullanılan bitkiler arasındadır. Urtica 
dioica,  Taramcum  officinale  gibi bitkilerin geleneksel halk ilacı olarak Avrupa ve ABD'de 
kullanıldığı bilinmektedir (9). Ülkemizde de halk arasında Urtica  dioica  (Isırgan), Myrtus 
communis (Mersin), Rumex patientia  (Labada), Sorbus  domestica  (Üvez), Juglans  regia 
(Ceviz), Rubus caesius (Böğürtlen), Rosa canina (Kuşburnu) Diabetes mellitus'a karşı 
kullanılmaktadır (10-12). 

Bu çalışmada halk arasında kullanıldığı bilinen Mersin (Myrtus  communis) ve Üvez 
(Sorbus  domestica)  (10-13) yapraklarının, deneysel olarak Diabetes mellitus'da kan şekeri 

' Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi, 26470-Eskışehir 
^ Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 26480-Eskişehir 
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düzeyleri ve aminoasit metabolizmalarına etkileri araştırılmıştır. Sıçanlardan alınan plazma 
örneklerinde kan glukoz seviyeleri Glukoz Oksidaz , aminoasit düzeyleri ise Yüksek Basınçlı 
Sıvı Kromatografisi  (YBSK) yöntemleri ile kantitatif  olarak belirlenmiştir. 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Bitkisel materyal 

Aktardan temin edilen Mersin ve Üvez yapraklarının %2'lik infüzyonlan  kullanılmıştır. 

Hayvan deneyleri 

Bu çalışmada ortalama ağırlıkları 200-250 g arasında olan 2.5 ile 3 aylık Rattus 
norvegicus türü beyaz sıçanlar kullanıldı. Deney hayvanlan yedişerli dört gruba aynldı ve bu 
gruplara; 

Deney A: Mersin 

Al . Grup (Kontrol) 

A2. Grup (STZ+Su) 

A3. Grup (Mersin) 

A4. Grup 

(STZ+Mersin yaprağı) 

Deney B: Üvez 

0.3 ml serum fizyolojik 

65mg/kg Streptozotocin (STZ), (Sigma) 

%2'lik Mersin yaprağı infüzyonu 

65 mg/kg STZ +%2'lik Mersin yaprağı infüzyonu 

0.3 ml serum fizyolojik 

65mg/kg Streptozolocin (STZ), (Sigma) 

%2'lik Üvez yaprağı infüzyonu 

65 mg/kg STZ +%2'lik Üvez yaprağı infüzyonu  verildi. 

B l . Grup (Konırol) 

B2. Grup (STZ+Su) 

B3.. Grup (Üvez) 

B4. Grup 

(STZ+Üvez yaprağı) 

Üvez ve Mersin bitkilerinden hazırlanan infüzyonlar  hayvanlara oral yolla verildi. 
Deneyin 10. gününde sıçanlardan kan örnekleri alınarak glukoz düzeylerine Glukoz Oksidaz 
Yöntemi ile bakıldı. Plazma örnekleri deproteinize edilerek -80 °C lik derin dondurucuda 
saklandı ve YBSK ile Amino asit miktarlannın belirlenmesinde kullanıldı. 
Deproteinizasyon işlemi 

Sıçanlardan alınan heparinize kan örnekleri 2000 rpm'de 15 dakika süreyle santrifüj 
edildi. Plazmadan 0.5 ml alınıp 1 ml metanol ile deproteinize edildikten sonra tekrar santirüj 
edildi ve üstteki faz  toplandı. Bu işlem 0.5 ml metanol ile iki kez daha tekrarlandı. Metanol 
fazlan  birleştirildi (2 ml) ve analizleri yapılmak üzere -80°C de saklandı. 

Kromatografik  şartlar 

YBSK  sistemi: Amino asitlerin analizlerinde gradient akışın kontrol edilebildiği Shimadzu 
LC6-A YBSK sistemi, Sil 6A otomatik enjeksiyon ünitesi, Shimadzu RF 535 Floresan 
dedektör ve CR4-A entegratör kullanıldı. Florometrik ölçümler 335 nm (Ekstinksiyon) ve 445 
nm (Emisyon) dalga boylannda, 1.5 ml/dk akım hızında gerçekleştirildi. 5 p. Adsorbosphere 
OPA-HR RP (4.6mmxl5 cm ) kartuş kolon, C8 (5 n, 4.6 mmx2 cm) ön kolonla birlikte 
kullanıldı. 
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Hareketli  fazın  hazırlanışı:  Gradient akış sisteminin uygulandığı çalışmada. A çözeltisi olarak 
25 mM Sodyum asetat (pH 5.9), B çözeltisi olarak ise MeOH:Dioksan:i-PrOH (97:1.5:1.5) 
çözücü sistemi kullanıldı. Zamana karşı B çözücü konsantrasyonunun artırılması ile kontrol 
edilen gradient akış sisteminde 0. dk da %0, 10. dk %10 (L), 15. dk %20 (L), 25. dk %20, 
30. dk %40 (L), 42. dk %85 (B Curve 2), 45. dk %100 (L) gradient akış programı 
uygulandı. 

Standart  Amino asit çözeltilerinin  hazırlanması  : Her biri 2.5 pmol/ml konsantrasyonda 16 adet 
amino asit standardı içeren karışımdan (Sigma) 0.1 mM konsantrasyonda su içersinde stok 
çözelti hazırlandı. Bu çözeltiden 10 nmol/ml-80 nmol/ml konsantrasyon aralığında beş 
seyreltme yapılarak kalibrasyon doğrusu hazırlandı. 

OPAI2-ME  derivatizasyon  çözeltisinin hazırlanması:  50 mg OPA (O-phthaldialdehyde, Sigma) 
2 ml Metanolde çözüldü. 8 ml 0.4 M Borat buffer  (pH 9.5) ve 50 |il 2-ME (2-
Mercaptoethanol, Sigma) ilave edildi. Her iki günde bir 20 2-ME ilave edildi. 

Amino asitlerin  derivatizasyonu  : 100 |il amino asit çözeltisi 500 (il OPA/2-ME çözeltisi 2 ml lik 
ağzı kapalı şişelerde 2.5 dk kanştınlılarak hazırlandı ve 10 p.1 enjekte edildi. 

İstatistiksel analiz: Sonuçlar Anova testi ile istatistiksel analize tabii tutuldu ve 
değerlendirmeler p<0.001, 0.05, 0.01 düzeylerinde Fisher F ve Scheffe  F sınamalarına göre 
yapıldı. Bildirilen değerler, Ortalama ± Standart hata (±SH) olarak verilmiştir. 

SONUÇ ve TARTIŞMA 
Çalışmada, halk arasında şeker hastalığında kullanıldığı bilinen mersin ve üvez 

yapraklarının kan glukoz seviyeleri ve amino asit metabolizması üzerine etkileri incelenmiş, 10. 
gün sonunda alınan kan örneklerinde YBSK yöntemi ile amino asit miktarlan belirlenmiştir. 

Deneylerde kullanılan hayvanlar Mersin (A) ve Üvez (B) olarak iki gruba aynlmış ve her 
iki grupta da ayn ayn kontrol, STZ (Streptozotocin), STZ+bitki infüzyonu  ve sadece infüzyon 
gruplan oluşturulmuştur. Her grubun deneybaşı, 24. saat, 48.saat, 5.gün ve 10. günde alınan 
kan örneklerinde glukoz seviyeleri ölçülmüş sonuçlar Tablo l'de gösterilmiştir. 

OPA/2-ME ile derivatize edilmiş amino asit örneklerinde YBSK yöntemi ile 16 adet 
amino asitin 45 dk içinde ayınmı sağlanmıştır. Kantitatif  değerlendirilmelerin yapılabilmesi için 
10 nmol/ml-80 nmol/ml konsantrasyon aralığında hazırlanan standart amino asit çözeltilerinde 
her bir amino asit için kalibrasyon denklemi hesaplanmış ve korelasyon katsayılannın r=0.990-
0.999 arasında olduğu görülmüştür (Tablo 2). Her deney grubuna ait örneklerdeki amino 
asitlerin miktarlan bu denklemler kullanılarak nmol/ml±SE cinsinden Tablo 3 'de verilmiştir. 
Sonuçlar Anova testi ile istatistiksel analize tabii tutulmuş ve gruplar arası farklılıklar  p<0.001, 
p<0.005 ve p<0.01 düzeylerinde Fisher F ve Scheffe  F sınamalanna göre değerlendirilmiştir. 
Gruplar arası farklılıklar  Tablo 4-6'de gösterilmiştir. Standart amino asit ve plazma YBSK 
kromatogramlan Şekil 1,2 de verilmiştir. 
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Tablo 1. Mersin ve Üvez yapraklarının kan glukoz seviyesine etkisi 

G R U P L A R D E N E Y 
B A Ş I 

24 S A A T 48 S A A T 5. G Ü N 10. G Ü N 

G r u p A l 
( K o n t r o l ) 

143.83±3.92 102.4313.78 99.1313.39 123.0015.38 141.6017.93 

G r u p A2 
( S T Z ) 

111,20±2.35 228.7118.20 329.5719.51 248.0019.26 233.83110.44 

G r u p A3 
( M e r s i n ) 

132.5715.92 108.0014.72 110.0015.31 120.0016.59 139.83110.69 

G r u p A4 
( S T Z + 

M e r s i n ) 
131.5713.92 258.0018.43 252.00+12.92 327.56112.13 291.45+12.21 

G r u p B1 
( K o n t r o l ) 

114.4314.74 112.0013.18 114.8614.29 115.7113.723 104.4313.93 

G r u p B2 
( S T Z ) 117.5713.30 175.4316.49 193.29111.85 179.71+15.96 159.57+5.01 

G r u p B3 
( Ü v e z ) 

123.5716.69 114.4314.02 113.8615.43 115.43+6.69 140.1417.56 

G r u p B4 
( S T Z + Ü v e z ) 127.7115.96 209.43120.29 254.43137.23 241.71+40.52 239.29135.73 

Giy 
ScI Thr 

'I ! U I J 1 VJ U L twJU 

Şekil 1. Standart amino asit karışımı Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatograrru 

* * I i| 
J J l 

Arg+Tau 

J P» 
Ma I 

İ J J x J i 

Ly. 

Şekil 2. Plazma amino asitleri Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatograrru 
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Tablo 2. Amino asit standartlarının kalibrasyon verileri 

Amino asit Regresyon eşitliği Korelasyon 
katsayısı (r) 

Aspartik asit (ASP) y=2209.81 x+3263.3 0.999 
Glutamik asit (GLU) __- y=1947.47x+100.3 0.999 
Serin (SER) y=1444.80x+3770.2 0.996 
Histidin (HİS) y=613.77x+640.5 0.998 
Glisin (GLY) y=1673.20x+537.7 0.999 
Treonin (THR) y= 1882.03x4332.6 0.999 
Arginin (ARG)+ Taurin (TAU) y=2961.12x-1529.7 0.999 
Alanin (ALA) y=1959.08x+731.2 0.999 
Tirozin (TYR) y=1557.12x+1558.0 0.999 
Metiyonin (MET) y=2230.40x+3250.6 0.999 
Valin (VAL) y=2573.90x+2942.7 0.999 
Fenilalanin (PHE) y=1567.60x+1596.1 0.999 
İzolösin (ILEU) y=2599.18x+1306.2 0.999 
Lösin (LEU) y=1992.17x+175.7 0.999 
Lisin (LYS) y=380.14x-855.8 0.990 

y=ax+b şeklinde verilen Regresyon eşitliğinde, y= pik alan değerleri, x = aminoasit 
konsantrasyonu (nmol/ml) 

Plazmada amino asit düzeylerinin değişmesi metabolik bir bozukluğun göstergesi olarak 
değerlendirilmektedir. Diabetes mellitus'ta aminoasit metabolizmasında da bazı değişikliklerin 
olduğu bilinmektedir. Protein sentezinde önemli etkisi olan insülin pek çok amino asitin hücre 
içine aktif  taşınımını sağlamaktadır. Lösin, izolösin, valin gibi amino asitler ile tirozin ve 
fenilalanin  en güçlü taşınıma uğrayan amino asitlerdir. İnsülin yokluğu, proteinlerin yıkımını 
artırarak, sentezini durdurarak pek çok amino asitin plazmada artışına yol açmaktadır. İnsülin 
hormonunun yokluğu, yetersizliği veya eksikliği ile karakterize olan Diabetes mellitus'da 
glisemi kontrol altında değilse valin, izolösin ve lösin gibi aminoasitlerin plazmada arttığı 
belirtilmektedir (2,5,14). Çalışmamızda da kontrol ve STZ gruplardaki plazma amino asit 
düzeylerindeki değişiklikler bariz bir şekilde gözlenmiş, özellikle Diabetes mellitusda 
karakteristik biçimde yükselen amino asitler, valin, izolösin ve lösin miktarlarında kontrol 
grubuna göre STZ li gruplarda anlamlı düzeyde (p<0.01) artış belirlenmiştir. Aynca aspanik 
asit, glutamik asit, histidin, treonin, alanin ve tirozin konsantrasyonların azaldığı (p<0.05); 
serin, glisin, arjinin+taurin, metiyonin, lisin, fenilalanin  konsantrasyonunda ise bir değişiklik 
olmadığı gözlenmiştir (Tablo 4). 

Sadece Mersin'in uygulandığı gruplarda, glisin, treonin, alanin, valin, fenilalanin, 
izolösin, lösin konsantrasyonlannda kontrol grubuna göre azalma, histidin ve aıjinin+taurin 
miktarlannda ise artma gözlenmiştir. Üvezin uygulandığı gruplarda ise kontrol grubuna göre 
asparik asit, tirozin, lösin konsantrasyonlan azalmış, histidin, fenilalanin  ve izolösin miktarlan 
artmışür (Tablo 5). 

STZ'li gruba Mersin uygulandığında STZ'li gruba nazaran valin, fenilalanin,  izolösin ve 
lösin konsantrasyonunda anlamlı düzeyde bir düşme gözlenirken, üvez uygulandığında ise 
arjinin+taurin, izolösin'de azalma alanin, tirozin, valin ve lösinde ise belirgin bir artma söz 
konusudur (Tablo 6). 
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Amino 

asit 

Mersin Yaprağı Üvez yaprağı Amino 

asit Kontrol STZ Mersin STZ+ Mersin Kontrol STZ Üveı STZ +Üvez 

ASP 4.5+0.05 3.04+0.80 4.18+1.18 1.15+0.12 8.5010.25 2.49+0.88 3.8110.71 4.37+0.50 

GLU 66.3813.01 44.8812.15 63.24+6.37 37.05+6.92 84.88+1.40 50.31+2.58 80.42+11.23 61.54+9.85 

SER 133.23+7.66 134.3414.72 141.29+2.31 124.06+4.44 248.06110.63 116.28+2.78 260.02114.16 126.3311.00 

HÎS 224.47110.18 201.9419.65 271.11118.89 191.37119.21 224.47+10.18 201.94+9.66 310.78+24.58 170.42123.80 

GLY 207.9616.62 196.04+15.63 139.59+17.08 179.60+19.16 209.0519.24 207.53+15.87 204.99+29.19 174.24115.98 

THR 91.6717.56 56.68+9.52 53.49+4.46 43.26+6.84 91.6717.56 56.68+14.52 95.94+11.46 65.3117.19 

ARG+TAU 362.05114.42 339.85+13.53 412.48+5.59 368.45110.24 372.07+17.94 327.11+7.86 372.93+14.08 233.07+2.93 

ALA 147.86117.80 96.14+22.06 108.42+91.08 91.08+14.18 154.5118.37 85.67+4.86 170.05117.14 217.70121.22 

TYR 74.8719.06 48.78+1.26 66.04+8.94 43.2311.03 76.9817.15 48.7511.26 113.13+11.32 99.31+5.91 

MET 52.0815.05 58.72+6.86 45.8310.50 44.33+2.45 51.0313.35 56.31+4.61 55.7311.82 64.11+3.32 

VAL 243.3417.36 398.36+12.64 143.29+4.11 181.14+7.25 243.3417.36 398.36+12.64 283.61129.26 464.64+7.37 

PHE 83.0016.73 91.7015.23 55.4513.70 60.57+2.38 83.0016.73 91.7015.23 118.09+6.76 97.1312.45 

ILEÜ 118.7516.76 241.83110.48 74.62110.90 102.6919.10 120.2616.24 250.94+8.96 150.38+5.07 93.48110.48 

LEU 172.35111.54 233.6219.45 99.84+5.82 123.12110.03 172.35111.55 233.62+9.95 137.36+4.61 370.21+13.92 

LYS 376.66126.63 374.93+23.61 367.41+19.03 308.5215.72 537.66+26.63 522.34+23.29 315.05+16.69 552.03113.21 

Tablo 3. Mersin ve Üvez yapraklarının plazma aminoasit düzeylerine etkisi 



AMİNO 
ASİT 

MERSİN ÜVEZ AMİNO 
ASİT Kontrol STZ Farklılık 

(P<) 
Kontrol STZ Farklılık 

(P<) 

ASP 4.5010.05 3.0410.08 0.05 8.510.25 2.4910.88 0.01 

GLlî • • 66.3813.01 44.8812.15 0.01 84.88+1.40 50.31+2.58 0.01 

SER 133.2317.66 134.3414.72 yok 248.06+10.63 116.28+2.78 0.01 

HİS 224.47110.18 201.9419.65 0.05 224.47110.18 201.9419.66 yok 

GI,Y 207.9616.62 196.04115.63 yok 209.0519.24 207.53115.87 yok 

THR 91.67+7.56 56.6819.52 0.05 91.6717.56 56.6814.52 0.05 

ARC+TAU 362.05+14.42 339.85113.53 yok 372.07+17.94 327.11+7.86 yok 

ALA 147.86117.80 96.14122.06 0.01 154.5118.37 85.6714.86 0.01 

TYR 74.8719.06 48.7811.16 0.05 170.7517.15 113.1311.26 0.05 

MET 52.0515.05 58.7816.86 yok 51.03+3.35 56.31+4.61 yok 

VA"L 243.3417.36 398.96112.64 0.01 243.3417.36 398.36112.64 0.001 

PHK 83.0016.73 91.7015.23 yok 83.00+6.73 91.70+5.23 yok 

IIEO 118.7516.76 441.83+10.48 0.01 120.2616.24 250.94+8.96 0.001 

i 172.35111.54 233.6219.95 0.01 172.35111.55 233.6219.95 0.001 

LYS 1 376.66+26.63 374.93123.61 yok 535.66126.63 522.34123.29 yok 

Tablo 4. Kontrol ve STZ gruplarının plazma aminoasit düzeyleri 
arasındaki farklılıklar 



-o 

AMİNO 
ASİT 

MERSİN ÜVEZ AMİNO 
ASİT Kontrol Mersin Farklılık 

(P<) 
Kontrol üvez Farklılık 

(P<) 

ASP 4.50+0.05 4.18+1.18 yok 8.5+0.25 3.81+0.71 0.(X)1 

GLU 66.38+3.01 63.2416.37 yok 84.8811.40 80.42111.23 yok 

SER 133.2317.66 141.29+2.3! yok 248.06110.63 260.02+14.16 yok 

IUS 224.47+10.18 271.11 + 18.89 0.05 224.47110.18 310.78124.58 0.05 

GLV 207.96+6.62 139.59117.08 0.01 209.0519.24 204.99+29.19 yok 

THR 91.6717.56 59.49+4.46 0.05 91.6717.56 95.94+11.46 yok 

ARG»TAU 362.05+14.42 412.4815.59 0.05 372.07+17.94 372.93+14.08 yok 

ALA 147.86+17.80 108.43+91.08 0.05 154.51+8.37 170.05+17.14 yok 

TYR 74.8719.06 66.04+8.94 yok 170.75+7.15 113.13+11.32 0.05 

MET 52.0515.05 45.83+0.5 yok 51.03+3.35 55.73+1.82 yok 

VAL 243.34+7.36 143.2914.11 0.001 243.3417.36 283.61+29.20 yok 

PHE 83.0016.73 55.45+3.70 0.01 83.(X)±6.73 118.0916.76 0.01 

ILEU 118.75+6.76 74.6210.90 0.05 120.26+6.24 150.3815.07 0.05 

LEU 172.35+11.54 99.8415.82 0.05 172.35111.55 137.36+4.61 0.01 

LYS 376.66+26.63 367.41119.03 yok 535.66+26.63 315.05+16.69 0.01 

Tablo 5. Mersin ve Üvez Uygulanan grupların kontrol gruplarına göre plazma 
aminoasit dü/.evleri arasındaki farklılıklar 



AMİNO MERSİN UVEZ 
ASİT STZ STZ+Mersin Farklılık 

(P<) 
STZ STZ+Uvez Farklılık 

(P<) 
ASP 3.04+0.08 1.15+0.12 yok 2.44 40.88 4.37+0.5 yok 

(»LU 44.88+2.15 37.0516.92 yok 50.3112.58 61.54 + 9.85 yok 
SER 134.34+4.72 124.06+4.44 yok 116.28+2.78 126.33+1.00 yok 

HİS 20I.94±9.65 191.37+19.21 yok 201.94+9.66 170.42+23.80 yok 
C.LY 196.04+15.63 179.60119.16 yok 207.53+15.87 174.24115.98 yok 
T1IR 56.68+9.52 43.26+6.84 yok 56.68+4.52 65.31+7.19 yok 
ARG+TAU 339.85+13.53 368.45+10.24 yok 327.1 1+7.86 233.07+2.93 0.01 
ALA 96.14+22.06 91.08114.14 yok 85.67+4.86 217.70121.22 0.01 
TYR 48.78+1.16 43.26+1.03 yok 113.1311.26 99.31+5.91 0.01 
MET 58.78+6.86 44.3312.45 yok 56.31+4.61 64.11+3.32 yok 
VAL 398.96+12.64 181.1417.25 0.01 398.36112.64 464.6-117.37 0.05 
PHE 91.70+5.23 60.57+2.38 0.05 91.70+5.23 97.13+2.45 yok 
ILEU 441.83110.48 102.69+9.10 0.01 250.94+8.96 93.48+10.46 0.01 

LEU 233.6219.95 123.12110.03 0.01 233.62+9.95 370.21 + 13.92 0.01 
LYS 374.93+23.61 308.52+5.72 yok 522.34+23.29 552.03+13.21 yok 

Tablo 6. STZ ve STZ+Mersin, STZ+Üvez grularının plazma aminoasit düzeyleri 
arasındaki farklılıklar 



Mersin ve Üvez yapraklarının kan glukoz seviyelerine bakıldığında glukoz seviyelerini 
düşürücü bir etkisi gözlenmemiştir. Özellikle Üvez yapraklarının STZ'li hayvanlarda kan 
glukoz seviyesini daha da artırdığı tespit edilmiştir (Tablo 1). Bu veriler diabet için karakteristik 
plazma amino asit (valin, izolösin ve lösin) seviyelerindeki artışla da desteklenmektedir. Mersin 
bitkisinin ise STZ'li hayvanların kan glukoz seviyesini değiştirmediği, ancak karakteristik 
aminoasitlerin plazmadaki seviyelerini düşürdüğü gözlenmiştir. 

İncelenen deneysel model insüline bağımlı Diabetes mellitus modeline bir örnektir. 
Diabetes mellitus'un oldukça farklı  semptomlar veren çeşitli tiplerinin olduğu bilinmektedir. 
Halk arasında yaygın şekilde kullanılan bu iki bitkinin hangi tip Diabetes mellitus'da etkili 
olduğu bilinmemektedir. Çalışmamızda bitkilerin insüline bağımlı Diabetes mellitus'da beklenen 
etkiyi göstermemesi, insüline bağımlı olmayan diabete karşı etkili olmayacağı anlamına gelmez. 
Bu nedenle bitkilerin gerçekten etkili olup olmadığının belirlenmesinde çalışmaların diabetin 
farklı  tipleri üzerinde sürdürülmesi yararlı olacaktır. 

KAYNAKLAR 

1. Kayaalp, O., Tıbbi Farmakoloji, Cilt:3, Ankara, 1990. 
2. Efe,  B., Başaran, A., Vardareli, E., Kıraç, S., Dinçer, S., Harmancı, A., Eren, Z., Erenoğlu, E., Diabetes 

mellitus'ta aminoasiüer, Endokrinolojide  Yönelişler  (Ed. H. Halemi), 5: 36-13, 1992 
3. Sasaki, M., Sato, K., Maruhama, Y., Rapıd changes in urinary serine and branched-chain amino acid 

excretion among diabctic patients dunng insulin treatment, Diabetes  Research and Clinical  Practise,  4:219-
224,1988 

4. Lowry, M., Hail, D.E., Hail, M.S., Brosnan, J.T., Renal metabolism of  amino acids in vivo: studies on 
serine and glycine fluxes,  AmJ.Physiol.,  252: F304-F309, 1987 

5. Marchetti, P., Masiello, P., Benzi, L., Cecchetü, P., Fierabracci, V., Giannarelli, R., Gregorio, F., 
Brunetti, P., Navalesi, R., Effects  of  metformin  therapy on plasma amino acid pattern in patients with 
maturity-onset diabetes, Drugs Expll.  Clin.  Res., XV(11-12): 565-570, 1989 

6. Boden, G„ Tappy, L„ Effects  on amino acids on glucose disposal, Diabetes,  Vol.39: 1079-1084, 1990 
7. Ozturk, Y., Allan, M., Yıldızoğlu-Arı, N., Effects  on experimenlal diabetes and insulin on smooth muscle 

funcüons,  Pharmacological  Reviews, VoI.48(l): 69-112, 1996 

8. Felig, P., Marliss, E., Cahili, G.F., Plasma amino acid levels and insulin secreüon in obesity, The  New 
England  Journal  of  Medicine,  Vol.281(15): 811-816,1969 

9. Marles, RJ., Famsworth, N.R., Antidiabetic plan ıs and their acüve constituents, Phylomedicine,  Vol. 2(2): 
137-189, 1995 

10. Baytop, T., Türkiye'de bitkiler ile tedavi, Ist.Ün.Yay. No: 3255, Ecz.Fak. No. 40, İstanbul, 1984 
11. Başer, K.H.C., Honda, G., Miki, W., Herb drugs and herbalists in Turkey, Tokyo, 1986 
12. Akçoş, Y„ Ezer, N., Antidiabetik aktıviteli bitkilerin araştırılmasında kullanılan biyolojik yöntemler, 

FABAD Farmasölik  Bilimler  Dergisi,  Vo. 19, 111-119, 1994 
13. Tümen, G., Sikindiz, O.A., Balıkesir ve merkez köylerinde halk ilacı olarak kullanılan bitkiler, Uludağ 

Ün.,Araş.Fonu, Proje No: 86/12, Balıkesir, 1989 
14. Rosenlund, B.L., Effects  of  insulin on free  amino acids in plasma and the role of  the amino acid 

metabolism in the etiology of  diabetic microangiopaty, Biochemical  Medicine  and Metabolic  Biology,  Vol. 
49: 375-391, 1993 

378 



ANTİOKSİDASYON  GÜCÜNÜN  ASKORBİK  ASİT  CİNSİNDEN  TA  YİNİ 

Nuray GÖKÖREN1 Neşe KIRIMER2 ve Muzaffer  TUNÇEL1 

THE  DETERMİNATİON  OF ANTIOXIDATON  ACTİVİTY  AS ASCORBİC  ACİD 

CONCENTRATİON 

This study describes a spectrophotometric modified  method for  the measurement of  antioxidation 
activity in the plant material as concentration of  ascorbic acid. The method is based on the 
autooxidation of  quercetin at the pH 9.2 solution consisting of  0.08 M potasium dıhydrogen 
phosphate, 0.8 mM TMEDA and 0.08 mM EDTA. The autooxidation reaction of  quercetin obeys 
the first-order  reaction kinetic at 406 nm and the measurement of  antioxidation activities vvere 
determined in certain plant materials using the modified  method progressed in this study. 

Key  rvords:  antioxydant activity, quercetin ınhibıtion, spectrophotometry, ascorbic acid. 

GİRİŞ 

Serhest radikal kavramının ortaya çıkması ile antioksidanlann önem kazanması, paralel 
yürümüştür. Bilim adamlarının moleküler düzeydeki çalışmaları, serbest radikallerin DNA 
üzerindeki hasarını ispatlamış, bu yüzden mutant ve kanserojen etkinin kaynağı yüksek risk 
düzeyinde bulunmuştur (1). 

Antioksidanlann en sık kullanılan tanımı, lipid peroksidasyonun inhıbisyonuna dayandırılmıştır Bu 
tanım konusunda henüz bir birlik oluşmamıştır. Çünkü çok çeşitli yapıda oksidan karakterli madde 
bilinmektedir ve bütün bu oksidan maddelenn etkılennin saptanmasında kullanılabilecek ortak bir 
tayin yöntemi henüz bulunamamıştır. 

Bilinen bir çok serbest radikal vardır. İsim vermek gerekirse, bunlar reaktif  oksijen, hidroksil, 
peroksil ve peroksınitril radikalleridir. Bunlar arasında doğada en bol bulunanı reaktif  oksijen 

1 Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, 26470 Eskişehir. 
2 Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 26470 Eskişehir 
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radikalidir. Çünkü oksijen radikalinin her yerde ve birçok reaksiyon sonucunda oluştuğu hatta 
ultraviyole ışınlarının veya radyasyonun bile bu olaya katıldığı bilinmektedir. 

Bu çalışmada; daha çok reaktif  oksijenin, kersetin otooksidasyonunu önleyici etkisinden 
yararlanılarak, superoksit dismutaz aktivitesi ölçümünde kullanılan bir yöntem (2) modifiye 
edilerek kullanılmış ve kersetin inaktivasyonun model madde olarak seçilen belli derişimdeki 
askorbik asit cinsinden ölçümüne dayandırılmaya çalışılmıştır.. 

MATERYEL  ve YÖNTEM 

Kimyasallar 

Çalışmada analitik ölçülerde saf  kimyasallar kullanılmış, çözeltileri bidistile su ile hazırlanmıştır. 
Kersetin (Quercetin) Merck firmasının  üretimi olup analitik ölçülerde saf  olduğundan 
saflaştınlmadan,  ayrıca, N.N.N'.N'-Tetrametil-etilendiamın (TMEDA) (SIĞMA) ve etilen diamin 
tetraasetik asit di sodyum tuzu (EDTA) (MERCK) reaksiyon ortamının hazırlanmasında 
kullanılmışlardır. 

Aletler 

Spektrofotometrik  ölçümler UV-1201V model görünür alan spektrofotometresi  (Shimadzu) ile 
kuvartz •küvetler içerisinde yapılmıştır. Antioksidasyon gücü ölçülen maddelerin ekstraksiyonlan el 
yapunı bir homojenizatör ve karıştırma işlemleri NM 110 model Nuvemix vorteks (Nüve) ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Çözeltiler ve İşlemler 

Ekstraksiyon işlemleri su, seyrelmeler ise pH 9.2 tamponu (potasyum dihidrojen fosfat)  ile 
yapılmıştır. Kersetin'in otooksidasyonu pH 9.2 tamponu içerisinde 406 nm deki absorbansının 
değişimi yoluyla incelenmiştir. Stok kersetin N,N'- dimetil formamid  içerisinde hazırlanmıştır. 
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SONUÇ  ve TARTIŞMA 

İnsan organizmasında, bütün reaksiyonlar bir denge çerçevesinde cereyan etmektedir. Dışarıdan 
alınan tüm maddeler, organizmanın yapısına veya yararlanımına uygun şekle çevirildikten sonra 
metabolızasyona uğrar ve daha sonrada atılırlar. Bu olaylar doğal olaylardır. Bu doğal olayların 
dışında gerçekleşen olaylarda ya organizmanın zarar görebilecek birimleri etkilenir veya organizma 
savunma mekanizması ile önlemeye çalışır. Ortada bir oksidan baskı varsa bu etkiyi ortadan 
kaldırabilecek maddelere antioksidanlar denilmektedir. Antioksidanlar hemen her yerde 
bulunmaktadır ve öncelikle kendileri oksitlenerek yanında bulundukları maddeleri korumaktadırlar. 
Önleyemediklerinde ürünlerin tazeliklerinin kriteri olan ransidite indeksinde değişiklikler oluşur ve 
bu da ürünün tadında değişikliklere neden olur. 

Ürünlerin dayanıklılığını artırabilmek için dışarıdan katılan antioksidanlann önemi son yıllarda 
büyük ölçüde artmıştır. Bu arada, çevre kirliliğinin neden olduğu etkilerin ortadan kaldınlabilmesi 
için antıoksidan kullanımına yönelim olmuştur. 

Bitkisel ürünlerin bir çoğu, değişik yapılarda antioksidan içermektedir ve bitkisel antioksidanlar 
üzerinde yapılmış çalışmalar bulunmaktadır (3-4). 

Bu çalışmada, genel anlamda antioksidan içerip kersetinin otooksidasyonunu önleyebilecek tüm 
antioksidanlann, antioksidan güçlerinin ölçümüne temel olabilecek bir yöntem araştınlmış, kolay 
uygulanabilirliği nedeniyle süperoksit dismutaz tayininde kullanılan bir yöntemin modiiiye edilerek 
kullanılabileceği bulunmuştur. 

Önce kersetinin, pH'ı 9.2 olan 0.08 M potasyum dihidrojen fosfat,  0.8 mM TMEDA ve 0.08 
EDTA içerisindeki 406 nm deki otooksıdasyonu incelenmiştir. Bu incelemenin birinci derece bir 
reaksiyon olduğu ve reaksiyon denkleminin [lnA20 = -1.339 - 0.0269 t (dak)] eşitliğine uyduğu 
bulunmuştur. Eğrilerde zamana karşı absorbans değişimlerinin yaklaşık yirminci dakikalarda tam 
olmasa da bir kararlılığa eriştiği gözlenmektedir. Bu yüzden % inhibisyon hesaplamalarında A20 
baz olarak seçilmiştir. Kersetinin otooksidasyonu ile ilgili grafikleri  Şekil 1 de verilmektedir. 

Bu eşitlikteki Ao ve A2o değerlerinin antioksidan gücünün hesaplanmasında büyük önem taşıdığı 
bilinmektedir ve Ao-A20 farkı  % inhibisyonu vermektedir. 

381 



Bu çalışmada kersetin otooksidasyonunu inhibe eden miktarın hangi kritere göre 
değerlendirilebileceği konusunda, en bol ve en kolay okside olabilen bir madde olan askorbik asit 
karşılaştırma materyeli olarak seçilmiş ve çeşitli askorbik asit 

Zaman (dakika) 

Şekil 1. Kersetin otooksidasyonunun zamana karşı absorbans ve İn absorbans eğrileri. 

derişimlerinin kersetinin otooksidasyonunu önlediği miktar bulunmuştur. İşlem sürecinde 5x1ü"6 ile 
5x10"5 M askorbik asit denşimlen kullanılmış ve belirtilen denşimlere göre % inhibisyon miktarları 
bulunduktan sonra grafiğe  geçirildiğinde, lineer bir eğri elde edilmiştir. Bu eğrinin 
[i(%inhibisyon)=0.143+11520C(M) ] denklemine uyduğu bulunmuştur 

Su denklem, incelenmekte olan çözeltilerin, kersetinin otooksidasyonunun inhibisyonuna bağlı 
olarak askorbik asit cinsinden antıoksidan aktıvıtesinı verecektir. 
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Bu modifıye  yöntem ile bazı bitkisel maddeler içerisindeki antioksidan aktiviteler araştırılmıştır. Bu 
amaçla, bitkilerin havada ve fırında  kurutulmuş örneklerinde antioksidan aktivite ölçülmüştür. 

Yöntemin geçerliliğinin araştınlabilmesi için model madde olarak maydanoz ve soğan üzerinde 
çalışılmıştır. Normal ve firında  kurutulmuş maydanoz ve soğan örneklerinde bulunan antioksidan 
aktivitesi değerleri Tablo I de verilmektedir. 

Tablo I. Normal ve firında  kurutulmuş maydanoz ve soğanda bulunan antioksidan aktiviteleri 

Ürün Antioksidan aktivitesi 

(mol/L askorbik asit) 

Maydanoz (normal kurutulmuş) 3.4xl0"3 

Maydanoz (firında  kurutulmuş) 2.6x10"3 

Soğan (normal kurutulmuş) 2. Ixl0'3 

Soğan (firında  kurutulmuş) 1.7x10"3 

Tablo I de görüldüğü gibi, ürünlerin normal ve firında  kurutulmuş şekilleri arasında bir fark  olduğu 
gözlenmiştir. Bu farkın,  maydanozda %19, soğanda %24 dolaylarında olduğu ve sıcaklık 
uygulanmasından kaynaklandığı söylenebilir 
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TÜRKİYE'DEN  İHRAÇ  EDİLEN  BAZİ  Amaryllidaceae  FAMİLYASI  BİTKİLERİNİN 

LİKORİN  YÖNÜNDEN  DEĞERLENDİRİLMESİ 

Funda  MUHTAR',  Itilf-e  ŞENER' 

EVALUAT10N  OF Amaryllidaceae  PLANTS  EXPORTED  FROM 

TURKEY  REGARDİNG  L YCORİNE 

Summary:  The family  of  Amaryllidaceae ıs represented by 8 gerıera ın Turkey The bulbs of 
these plants are contaıned bıologıcally actıve compounds knovvn as Amaryllidaceae alkaloids. As a 
contınuation of  our studies on the alkaloids of  Amaryllidaceae plants exported from  Turkey, this 
paper descnbes a method to determıne lyconne \vhıch is the majör alkaloid ın the bulbs of 
Leucojum , Galanthus  and Narcissus  species using HPLC. 

HPLC analysis vvas performed  on column packed wıth C-18 bonded silica gel operated ın 
reversed phase mode, and chloroform-methanol  as mobıl phase.Lycorın was determined at 290 
nm using photodiod-array detector 

Key Words lndex Amaryllidaceae plants, Lyconne, HPLC. 

GİRİŞ 

Geofıtler  zengin bir floraya  sahip olan ülkemizde, göstenşlı çiçekleri ile önemli bir yer 
tutmaktadır. Soğanlı, nzomlu veya yumrulu bitkiler olan geofıtler  süs bitkisi olarak doğadan 
sökülmekte ve ihraç edilmektedir1. Geofıtlenn  bir bölümünü oluşturan Amaryllidaceae familyası 
bitkilerinden Galanthus,Leucojum  ve Narcissus  cinslerine ait soğanlar doğadan sökülerek ihraç 
edilmektedir Soğanlarda bulunan bileşikler arasında familya  bıtkılenne özgü olan "Amaryllidaceae 
alkaloitleri" değişik biyolojik aktiviteleri açısından önem kazanmıştır. 

Çalışmalanmızın ilk kısmında Türkiye'den ihraç edilen Amaryllidaceae familyası  bitkilerinde 
onak ve majör alkaloit olan Likonn'in miktannın belirlenmesi amaçlanmıştır Burada tarafımızdan 
geliştirilen HPLC yöntemi ve bu yöntem kullanılarak elde edilen sonuçlar verilmiştir 

* Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, Etiler-ANKARA 
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MATERYAL ve METOD 

Materyal Ülkemizden yabanı çiçek soğanı olarak ihraç edilen Amaryllidaceae familyasına  ait 

bitki soğanları çıçeklenme döneminde toplanmıştı 

Narcissus  tuzetla  subsp tazetta  L : Antalya-Kumluca 

Lcucojum aestivum L : Samsun-Terme 

(lalunthus  ehvesii Hooker Antalya-Akseki 

Galanthus ikariae  Baker : Trabzon-Sürmene 

Ekstraksiyon ve Kromatourafık  Ayırma 

75g Galuntlıus  ehvesii, 174g (i.ikariae,  46g.A'.tazetta  subsp tazetta  ve 41g Leucojunı 

uestivum'un  soğanları kurutulup toz edildikten sonra, etanol ile oda sıcaklığında masere edilerek, 

40°C'de vakumda yoğunlaştırılmıştır Etanollü ekstreden % 3'lük HC1 ile çöken kısımlar süzülerek 

ayrılmıştır. Derişik NH? ile pH 8'e ayarlanarak kloroform  ile sıvı-sıvı ekstraksiyon yapılmıştır. 

Kloroformlu  fazlar  anhıdr Na;S04 ile kurutulduktan sonra 40°C'de vakumda yoğunlaştırılarak 

ham alkaloit ekstreieri elde edilmiştir. 

I T K ile Tanı : Sıvı-sıvı ekstraksiyon sonucunda elde edilen total alkaloit ekstreieri 

Lıkorin yönünden 1 T K. ile aşağıda belirtilen şartlarda incelendi" 

Adsorban : Kıeselgel 60 ile kaplanmış hazır plaklar 

Çözücü sistem CHC1:,: CH-.OH (90:10)+NH, buharı 

CHCL : CH-.OH NH4OH(84:14:1) 

Revelatör : UV:m nm'de vermiş oldukları mor lekeler ve DRAGENDORFF reaktıfı 

ile belirlenmiştir 

Standart : Pancratium maritimum'dan  elde edilen Likorin 

HPLC ile Tanı ve Miktar Tayini : İhraç edilen soğanlarda majör alkaloit olarak bulunan 

Likorin'ın miktarları HPLC ile aşağıda belirtilen şartlarda analiz edilmiştir. 

Cihaz : NVaters Liquıd Chromatograph Rheodyn Loop Injector (20 pl) 

HP-1040 M Photodıode Array Dedector. 

Kolon : ).ı-Bondapak C18 (30mmx3.9mm) 

Adsorban partıkül büyüklüğü : 10 p 

Mobil faz  : CHCf,:  CH;OH (90 10) 

Mobil faz  akış hızı: 1 ml/dak 
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Mobil faz  akış hızı : 1 ml/dak 
Pompa basıncı : 550 psıg 
Dedektör: Photodiod-array 
Dalga boyu: 288-292 nm 
Dedektör duyarlılığı : 0.2 aufs 
Kalibrasyon eğrisinin hazırlanışı: 12.2 mg olarak tartılan Likorin CHC13 : MeOH(9:l)'den 

meydana gelen mobıl faz  içinde ultrasonik banyoda çözülerek çözücü karışımı ile balon jojede 25 
ml'ye seyreltildi. Bu stok çözeltiden hazırlanan değişik konsantrasyonlara karşı gelen alanlar 
grafiğe  geçirilerek elde edilen kalibrasyon grafiğinden  % likorin miktarlan hesaplandı (Şekil 1) 

Eksırelenn Hazırlanışı : Sıvı-sıvı ekstraksiyon ile daha önceden elde edilmiş olan total 
alkaloit ekstrelennden aşağıda belirtilen miktarlarda tartılarak mobıl fazda  çözüldükten sonra balon 
jojede yine aynı mobıl faz  kullanılarak 5'er ml 'ye seyreltildi. 

SONUÇ 
S.tıızetla  subsp fâ ffa,  Laestivum, G.ehvesii, ve G.ikariae'niıı  soğanlannda bulunan 

Likorin aşağıdaki kromatogramlarda (Şekil 2,3,4,5) görüldüğü gibi HPLC yöntemi ile tesbit edildi2 

i .. 

j 

3 .v luUllt  "1». UUII*  logautarmdaiı «İde 
aUılaa luıal alkaluıl «kurumda Lıkuruı'ıa HPLC ila »«»İm ILıkurın: l.-Ut, dakıkal 

O. ıiuJ<*e Mitaularıodaa tide adılca 
lulal alkalini tkalftaıada  LıkAfıa'ıM 

UCU' ila afıalıi*  iLıkuflıı:  2.-41*4 dakika) 
(..  rlwe%U  w£aal»rıadaıı aide tdıleu 
ImUI alkalini ckaıraaıudc Lıkünu'ıa 

lll-U.' İla aaalıU II..kurıu: J.4İU d.k.ka) 
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Şekil  1. I.ikoriıı  'in Kulibrasyun  Eğrisi 

Yukarıdaki kalıbrasyon grafiğinden  yararlanılarak hesaplanan sonuçlara göre /V.tazetta 
subsp tuzetta  soğanlarında diğerlerine gore daha fazla  oranda likorin bulunduğu tesbıt edildi. 
(Tablo 1) 

Materyal % Likorin 

N.  tazetta  subsp. tazetta  L 0.089 

l~ue\tivum  L. 0.078 
6'.ikariae  Baker 0.043 

G.ehvesii Hooker 0011 

Özellikle bu türün ülkemizde geniş çapta kültürü yapılarak soğanlarının likorin kaynağı 
olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 
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THALICTRUMISOPYROIDES  ALKALOİTLERİ 

ALKALOİDS OF THALICTRUM  ISOPYROIDES 

Ayla ERTAN, K.Hüsnü Can BAŞER* 

ABSTRACT 
The ısolation and identifıcation  of  four  alkaloids from  root extract of  Thalictrum 

isopyroides  is described. The aporphine alkaloids characterized vvere N-
demethylthalphenine, glaucine, N-methyllaurotetanine and magnoflorine. 

KEY WORDS: Thalictrum  isopyroides,  Ranunculaceae, glaucine, magnoflorine,  N-
demethylthalphenine, N-methyllaurotetanine. 

GİRİŞ 
Ermenistan, Irak, İran, Afganistan,  Suriye ve Türkiye'de yetişmekte olan Thalictrum 

isopyroides  C.A.M. (Ranunculaceae) yurdumuzun Kuzey ve Orta Anadolu bölgesinde 
yayılış göstermektedir (1). 

Bu türün alkaloitlerinin antiepileptik ve sedatif  özellikleri ile antihipertansif,  iskelet 
kaslarında gevşeme ve uterotonik etkileri rapor edilmiştir (2, 3). 

T  .isopyroides  ile Sovyetler Birliğinde yapılan çalışmalarda dokuz monomerik ve iki 
dimerik alkaloit izole edilmiştir. Bunlar izokinolin türevi l-oxo-2 metil-6,7-dimetoksi-l,2-
dihidroizokinolin (4); protoberberin türevi berberin (5); protopin türevi kriptopin (6); aporfin 
türevi okotein (6), kabudin (7), talisopinin (4) ve magnoflorin  (5); dihidroaporfin  türevi 
dihidrookotein (8); oksoaporfin  türevi talikminin (6) ve bisbenzilizokinolin türevleri talizopin 
(6) ve talizopidin (6). 

S.A. Khalil ve P.L. Schiff,  T.isopyroides  ile yaptıklara çalışmalarda toprak altı 
kısımlarından 12 alkaloit izole etmişlerdir (9). Aporfin  türevi okotein, taliporfın,  preokotein, 
N-metilkassitin ve magnoflorin;  dihidroaporfin  türevi dihidrookotein; oksoaporfin  türevi 
talikminin ve bisbenzilizokinolinler taligosinin ve talizopidin. Toprak üstü kısımlarından ise 
6 alkaloit izole edilmiştir (10). Bunlar bezilizokinolin türevi tembetarin; aporfin  türevleri 
taliporfın  ve magnoflorin;  dihidroaporfin  türevi dihidrookotein; oksoaporfin  türevi talikminin 
ve bisbenzilizokinolin türevi talizopidin. 

*Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 26470 
Eskişehir. 

389 



Ülkemizde yetişen Thalictrum  isopyroides  üzerinde yapılmış bir çalışmaya 
rastlanmadığından bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu makalede, yapılmakta olan 
araşürmanın bir bölümü sunulmaktadır. 

MATERYAL VE METOD 
Araştırmada kullanılan materyal 30.5.1984 tarihinde Konya-Şereflikoçhisar'a  10 km 

kala yol kenarındaki kayalık yarlardan toplandı. Örnekler fakültemiz  herbaryumunda 
saklanmaktadır (ESSE 6485). 

3 kg kaba toz edilmiş kök ve rizom etanol ile perkalasyona tabi tutularak ekstre edildi. 
Etanolün alçak basınçta uçurulmasıyla elde edilen bakiye (228 g) sırasıyla Etilasetat, Eter ve 
Kloroform  ile sıvı-sıvı ekstraksiyonuna tabi tutuldu. Kalan sulu ekstreden kuaterner alkaloit 
klorürleri elde edildi. Eterli ekstre (17 g) Eterde çözünen Non-fenolik  Bazlar (1.2 g), 
Kloroformda  çözünen Non-fenolik  Bazlar (0.410 g) veFenolik Bazlar (0.198 g) elde edecek 
şekilde fraksiyonlandı  (11). 

N-Demetiltalfenin  (I): Eterli ekstreden (1 g) metanolde kristallendirerek elde edildi (83 
mg). Erime derecesi: 173°-175°C, UV (MeOH): X m a x 227, 289, 316 nm; IR v m a x : 2950, 
2900, 2790, 1590, 1500, 1479, 1445, 1410, 1390, 1339, 1310, 1285, 1270, 1190, 1059, 
1020, 1000, 990, 925 cm"1; NMR (CDC13, 60 MHz): 2.50 (NMe), 3.85 (OMe), 5.91, 5.93 
(2H, q, O C H 2 ö , J: 1Hz), 4.86, 5.41 (q J:14Hz, Ar-Ö-CH2-Ar'), 6.53 (İH ArH), 6.60 
(İH ArH); MS: m/z 337 (M+, C 2 oH 1 9 N04, %49.5), 336 (100), 335 (99.5), 332 (28.5), 
319 (20), 294 (36.5), 293 (13), 278 (17), 262 (24), 167 (12). 

N-Metillaurotetanin (II): Kloroformlu  ekstrenin silikajel sütunda kloroform:  metanol 
(95:5) elüe edilen 34-35 fraksiyonların  birleştirilmesi sonucu elde edilen bakiyenin preparatif 
I.T.K. ile EtOAc: ı-prOH:NH3 (80:15:5) sisteminde temizlenerek elde edildi. UV (MeOH): 
Xmax  220, 280, 301 nm, İN KOH ilavesi ile 326 nm., NMR: (CDCI3, 250 MHz) 2.62 
(NMe), 3.64, 3.88, 3.90 (3 OMe), 6.58 (İH), 6.82 (İH), 8.05 (İH); MS (35 eV) m/z 341 
(M+ , C20H23NO4, %67), 340 (70), 326 (34), 310 (17), 297 (12), 282 (10), 267 (13), 87 
(10), 85 (65), 83 (100). 

Glausin (III): Kloroformlu  ekstrenin silikajel sütunda kloroform  ile elüe edilen 15-27 
fraksiyonların  birleştirilmesi sonucu elde edilen bakiyenin preparatif  İ.T.K. ile EtOAc: i-
prOH: NH3 (80: 15:5) sisteminde temizlenerek elde edildi. UV (MeOH): X m a x 219, 279, 
300 nm., NMR: (CDCI3, 250 MHz), 2.61 (NMe), 3.65, 3.89, 3.90, 3.93 (4 OMe), ArH 
(6.59, 6.78, 8.0); MS (35 eV): m/z 355 (M+. C 2 ı H 2 5 N 0 4 , %100), 354 (95), 340 (53), 
324 (28), 312 (17), 295 (13), 281 (20), 177.5 (3). 

Magnoflorin  (IV): Kuaterner alkaloitler fraksiyonunun  çeşitli çözücü sistemlerinde 
İ.T.K.'de magnoflorin  ile karşılaştırılması sonucu bu fraksiyonun  çok iyi bilinen 
magnoflorin  ihtiva ettiği gözlendi. 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 
Eterli ekstreden metanol ile kristallendirerek elde edilen N-Demetiltalfenin 

T  .isopyroides'  in ana bileşeni olarak tespit edildi. Bir aporfin  alkaloiti olan N-
Demetiltalfenin  ilk kez Thalictrum  revolutum'dan  1977 yıllarında izole edilmiştir (12). 
Talfenin'den  N-Demetiltalfenin'in  hazırlanışı M.Shamma tarafından  rapor edilmiştir (12). 
Alkaloitin bu bitkideki varlığı ilk kez burada rapor edilmektedir. N-Demetiltalfenin'in 
Staphylococcus aureus, Mycobacterium smegmatis ve Candida albicans üzerinde in vitro 
antimiktobik aktivitesi tespit edilmiştir (13). N-Demetiltalfenin'in  spazmolitik etkileri sıçan 
sindirim kanalı, mesanesi ve koyun üreten üzerinde in vitro olarak değerlendirilmiştir. 
Barsak düz kaslannda ve koyun üreterinde gevşeme yapuğı saptanmış ve bu nedenle bu 
maddenin sindirim kanalı ve üreterde spazmolitik etki gösterebileceği sonucu çıkanlmıştır 
(14). 

Kloroformlu  ekstreden N-Metillaurotetanin ve glausin elde edilmiştir. N-
Metillaurotetanin ilk kez 1933 yılında Litsea citrata  (Lauraceae) dan izole edilmiştir (9). 
Thalictrum  türlerinden izolasyonu ilk 1977 yılında T.  revolutum'dan  olmuştur (9) 
T.isopyroides'deki  varlığı 1985 yılında bildirilmiştir (9). 

Glausin ilk kez T.minus'dan  izole edilmiş bir aporfin  alkaloitidir (15). Daha sonra 
birçok Thalictrum  türlerinden izole edilen glausin'in T.  isopyroides'deki  varlığı ilk kez 
burada rapor edilmektedir. Kloroformlu  ekstreden elde edilen diğer alkaloitlerin yapı tayini 
çalışmaları sürmektedir. Kuatemer alkaloitler fraksiyonundan  elde edilen magnoflorin  bir 
çok Thalictrum  türünden izole edilmiş yaygın bir kuatemer aporfin  alkaloiti olup 
T.isopyroides'deki  varlığı daha önce bildirilmiştir (9). 
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Consolida  armeniaca BİTKİSİ  ÇİÇEKLERİNDEN  FLA VONOİT  İZOLASYONU  VE 
KARA  TERİZASYONU 

Mustafa  KÜÇÜKİSLAMOĞLU1 H.Basri ŞENTÜRK2 ve Seçkin ÖZDEN3 

The Isolation and Identification of the Flovonoids 
from the Flovvers of Consolida armeniaca 

GİRİŞ 

Türkiye de 23 doğal türü ile yayılış gösteren Consolida genusu, Ranuculeceae 
familyasında  yer alır. Bir yıllık ve endemik bir bitkidir [1], 

Consolida genusu, batı Akdenizden Orta Asyaya kadar olan geniş bir alanda 
yetişmektedir. Esas merkezi Anadoludur [2] 

Consolida türleri, daha çok alkaloitleri yönünden incelenmiş, diterpen alkaloitleri 
içeren Consolida türleri[3], Türkiye de halk arasında bit ilacı ve bitkiler ahırlara asılarak 
sinek kovucu olarak kullanılmaktadır[4], 

Consolida  armeniaca bitkisi ile ilgili literatürde fenolik  asitleri dışında herhangi bir 
çalışmaya rastlanmamıştır [5,6] 

Bu çalışmada, Consolida  armeniaca bitkisi çiçekleri yönünden incelenmiş, uygun 
kromatografik  yöntemlerle izole edilen flavonoitin  yapısı 'H NMR, 1 3 C NMR COSY, 
DEPT ve FAB-MS spektrumlan yardımıyla aydınlatılmıştir. Ayrıca bu bileşiğin perasetil 
türevi hazırlanmış, yapısı, JH NMR, , 3 C NMR, DEPT, COSY, HETCOR ve FAB-MS 
speknımlan yardımıyla aydınlatılmıştır. 

MA  TER  YAL  VE  METOD 

Materyal 

Consolida  armeniaca bitkisi Temmuz-Ağustos 1995 yılında Gümüşhane-Bayburt 
yöresinden toplandı. Çiçekleri ayıklanıp açık havada kurutuldu 

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 61333 Söğütlü 
TRABZON 
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 61080 TRABZON 
3 Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 06100 Tandoğan, Ankara 
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Metod 

Flavonoitin  Bitkiden  Ekstraksiyonu  ve İzolasyonu:  Havada kurutulan çiçekler, 
blenderde kuru halde toz haline getirildi. Sokslet cihazı kartuşuna yeleştınlen bitki materyali 
12 saat metanol ile tüketildi. Metanol düşük basınç altında evaporatorde uzaklaştırıldıktan 
sonra ham ekstre suda çözüldü. Sırasıyla petrol eteri, kloroform,  etil asetat ile ekstrakte 
edildi. İnce tabaka kromatografisiyle  yapılan analizde etil asetat ekstresinın flavonoit  lekelen 
içerdiği görüldü 

Elde edilen ekstre silikajel 60G ye emdirilerek silikajel doldurulmuş kolona 
uygulandı. Etil asetat ile kolon üzerine basınçlı hava uygulanarak elusyon gerçekleştirildi. 
Fraksiyonlardan elde edilen ikili flavonoit  karışımı Etilasetat:Metanol:Su (90:15:10) solvan 
sistemiyle preparatif  ince tabaka kromatografisi  ile saflaştınldı. 

Perasetil  Türevinin  Hazırlanması.15  mg saf  flavonoit  pıridin- Asetik Anhidrıt (1/1) 
karışımında çözülüp su banyosunda 80 °C de 4 saat bekletildi Karışım düşük basınç altında 
kuruluğa kadar buharlaştınldı. Kalıntı kloroformda  çözülüp preparatif  ince tabaka 
kromatografisiyle  kloroform-metanol  (15:3) solvan sistemi kullanılarak saflaştınldı. 

SONUÇ  VE  TARTIŞMA 

C. armeniaca bitkisinden M2 koduyla 1 nolu molekül saf  halde çeşitli kromatografik 
yöntemlen uygulayarak saflaştınldı.  İzole edilen 1 nolu molekülün yapısı spektroskopık (İH 
NMR, 13C NMR, COSY, DEPT ve FAB-MS) ve kimyasal yöntemlerle (asetillendınldi, 
pndın/asetık anhidnd) aydınlatıldı. 

1 nolu molekülün İH NMR spektrumunda en aşağı alanda 5 7.72 ppm (2H, d, 
J=8.34 Hz) ve 5 6.72 ppm (2H, d, J=8.55 Hz) dublet AX spin sistemi vardır. Bu spın 
sistemine sahip pıklenn literatür değerleriyle karşılaştıma sonucu 2-subtıtüye fenil  l',4'-
subtıtuye olduğu bulundu[7], M2 nın İH NMR spektrumunda görülen 5 6.45 ppm (İH, bs) 
ve 6.15 ppm (İH, bs) pıklennınde flavonoit  iskeletinin H6 ve H8 nolu protonlanna karşılık 
geldiği literatür değerlenyle karşılatınlarak bulundu [7] Böylece iskeletine H3, H6 ve H7 
nolu proton piklerinin gözlenmeyişi, bu pozısyonlann serbest hidroksil veya glikosidik şeker 
gruplann bağlı olabileceğinin ispatıdır. 

Spektrumda 5 5.56 (İH, bs), 5.42 (İH, bs) ppm deki pıklenn a-L-glıkosidik bağlı ve 
bu türlerde çok yaygın olan ramnoz şekenne ait literatür araştırması sonucu bulundu [8], İH 
NMR spektrumunda 5 4.29 (İH, d, J=7.5 Hz) ppm deki pik dublet olup 7.5 Hz etkileşme 
sabiti vardır. Bu da p-glikosidik bağlı üçüncü şeker molekülünün işaretidir. Bu bilgiler ışığı 
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altında 1 nolu molekülün iskeletinin flavonol  türü ve buna da 3 adet glikosidik bağlı 2 mol a-
L-ramnoz ve 1 mol P-D-glukoz ünitelerinin var olduğu literatür ve spektroskopik değerler 
sonucu bulundu. 

Tablo  1. 1 ve 2 Nolu Molekülün 1 3 C NMR ve ! H NMR Değerleri 

;a 2h 

1 3 C NMR ^H NMR 1 3 C NMR Ĥ NMR 
2 158.7 - 155.2 -

3 134.0 - 137.5 -

4 177.0 - 173.0 -

5 161.0 - 160.2 -

6 99.0 6.18 109.8 6.78 
7 162.4 - 159.1 -

8 101.4 6.45 102.3 7.10 
9 - - 153.1 -

10 - - 112.6 -

1' - - 127.8 -

2' 131.4 7.72 130.6 7.88 
3' 116.9 6.82 122.4 7.30 
4' - - 151.7 -

5' 116.9 6.82 122.4 7.30 
6' 131.2 7.72 130.6 7.88 

3-O-Rh 1" 99.0 5.62 bs 96.5 5.70 
2" 81.9 4.13 78.0 5.42 
3" 71.2 3.58 73.0 5.20 
4" 72.5 3.18 71.1 5.18 
5" 71.1 3.40 68.6 3.90 
6" 18.3 1.16 17.4 1.23 

Gic 1™ 106.7 4.38 d,J=7.5Hz 102.7 4.60 d,J=7.5Hz 
2'" 74.8 3.39 71.5 5.05 
3" 77.4 3.14 70.8 5.20 
4- 70.8 3.60 70.9 5.12 
5'" 77.2 3.32 72.1 3.72 
6'" 61.7 3.38 62.0 4.37 

2.98 4.07 
7-O-Rh l"" 101.4 5.45 bs 100.7 5.70 bs 

2"" 70.8 3.38 69.5 4.48 
3"M 71.2 3.32 68.9 5.22 
4«" 72.5 3.67 68.7 4.85 
S"" 70.5 3.30 68.4 3.18 
6"" 18.8 0.96 17.8 0.96 

a NMR spektrumu TM S internal standardı kullanılarak DMSO-dg da alınmıştır 
b NMR spektrumu TMS internal standardı kullanılarak CDCI3 da alınmıştır 
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1 nolu molekülün DMSO-dg NMR çözücüsü içinde alınmış 13C NMR spektrumunda 5 
106.7, 101.4 ve 99.2 ppm de üç adet anomerik karbon bulundu. Bu da molekülde üç adet 
şeker ünitesinin var olduğunu gösterir. 1 ve 2 nolu mleküllerin spektroskopik değerleri Tablo 
I dedir. 1 nolu molekülü 13C NMR spektrumundakı piklerin literatür değerleriyle [8] Tablo 1 
de görülmektedir. Şeker ve halka protonlarının korelasyonu İH-İH-COSY spektrumundan 
yapıldı. M2 kodlu molekülün İH-13C-COSY (HETCOR) spektrumu 13C piklerini 
yorumlamak amacıyla alındı. Fakat nümünenin azlığı nedeniyle bu spektrum net bir şekilde 
alınamamiştir. 

1 nolu molekülün polaritesıni düşürmek ve madde miktarını artırmak amacıyla M2 
kodlu nümünenin piridin-asetik anhidrid içinde asetillendirildi Bu nümüne M2-Ac koduyla 
kodlanıp 2 nolu molekülü temsil etmektedir. 1 nolu molekülün yapısını ispat etmek amacıyla 
sentez edilen 2 nolu molekülün NMR spektrumlan CDCI3 NMR çözücüsü içinde alındı ve 
çok daha net, temiz spektrumlar (İH-NMR, 13C-NMR, DEPT, 2D-COSY, HETCOR) elde 
edildi. Spekrumlann analizi sonucu elde spektroskopik değerleri Tablo I de görülmektedir. 

Literatürden elde edilen bilgiler sonucunda molekül içi glikosidik bağlı karbon 
atomlarının kimyasal kayma değerlerinin 8 78-85 ppm arasında olduğu bulundu [9], 2 nolu 
molekülün 13c ve DEPT spektrumlannm analizi sonucu 578.0 ppm de bir pik gözlendi. Bu 
da 3 şeker ünitesinden sadece ikisinin birbirine molekül içi glikosidik bağlı olduğunu 
göstermektedir. 2 nolu molekülün İH-NMR spektrumunda 5 4.60 ppm de dublet piki olup 
etkileşme sabitinin 7.50 Hz olduğu bulundu 2D-COSY ve HETCOR analizi sonucu bu şeker 
ünitesinin NMR değerlerinin literatür değerleriyle karşılaştırma sonucu (3-D-glikoz şekeri 
olduğu bulundu[9]. 

Diğer iki şeker molekülünün İH, DEPT analizleri sonucu a-L-ramnoz olduğu 
tesbit edildi (Tablo I). 

1 nolu molekülün FAB-MS spektrumuda [M+] moleküler iyon pik 
görülmemektedir. Fakat fragmenlerine  bakıldığında m/z 577 [M+-glc] , 431 [M+-Rha-Glc] 
ve 287 [aglıkon] pikleri görülmektedir. Bu fragmentlerden  molekülün 1 nolu formüle  sahip 
olduğu kütle spektroskopisiyle ispatlandı 

2 nolu asetillenmiş molekülün moleküler iyon piki m/z 1203 [M+] bulundu Bu 
değerin 2 nolu formülün  hesaplanan değeriyle aynı olduğu görüldü. 

Yukardaki spektoroskopik bilgiler ışığı altında M2 kodlu bileşik kamferol-3-0-(3-D-
glukopranozü(l-2)-a-L-ramnopranozit-7-0-a-L-ramnopranozit (7) olarak adlandırıldı 
M2Ac kodlu asetillenmiş molekül ise kamferol-3-0-P-D-glukopranozıl(  1 -2)-a-L-
ramnopranozit-7-O-a-L-ramnopranozit undeka asetat (2)olarak adlandırıldı 
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GONOCYTİSUS  ANGULATUS  (L.) SPACH 

BİTKİSİNİN F L A V O N O İ T L E R İ 

Fatma TOSUN Çiğdem AKYÜZ 1 

FLAVONOİDS OF GONOCYTİSUS 

ANGULATUS  (L.) SPACH 

In this research, the flavonoids  of  Gonocytisus angulatus  (L.) Spach 

(Fabaceae) collected from  İzmir-Bornova were investigated. The flavonoids  ın 

the flavonoid  mixture obtained from  the aerıal parts of  G. angulatus  were 

isolated by preparative TLC and identified  on the basis of  their physical and 

spectral properties. 

Key VVords: Gonocytisus angulatus,  flavonoids. 

GİRİŞ 

Gonocytisus angulatus  (L.) Spach (Fabaceae) bitkisi l-5m boyunda, çalı 

formunda  bir bitki olup Doğu Akdeniz çevresi ülkelerinde yayılış 

göstermektedir. Türkiye'de ise Trakya'da, Batı ve Güney Anadolu'da 

yetişmektedir1 

Bitki üzerinde yapmakta olduğumuz Farmakognozik araştırmalarda, 
bitkinin değişik kısımlarından izole edilen kinolizidin alkaloitlerinin yapıları 
aydınlatılmış ve bitkinin tohumlarından elde edilen yağın Gaz-Sıvı 
Kromatografisi  ile analizi yapılmıştır2-3. 

Bu çalışmada ise bitkinin toprak-üstü kısımları, flavonoitleri  yönünden 

incelenmiştir. 

1 Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı. 06330 Etiler / ANKARA 399 



MATERYAL ve METOD 

Bu çalışmada kullanılan Gonocytisus angulatus  bitkisi İzmır-Bornova'dan 

toplanmıştır. Bitki örnekleri Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Herbaryumunda kayıtlıdır (AEF No. 18473). 

Bitkinin kurutulup toz edilen topraküstü kısımları petrol eteri (40°-60°C) 

ile Soxhlet apereyınde ekstre edildikten sonra kurutulmuş ve yine Soxhlet 

apareyinde bu kez metanol ile ekstre edilmiştir.Metanollü ekstre vakumda 

yoğunlaştırıldıktan sonra metanol-su (10:90) karışımında çözülmüş ve 

etilasetat ile ekstre edilmiştir Etilasetat ekstresi susuz N a 2 S 0 4 ile 

suyundan kurtarılmış ve vakumda yoğunlaştırılmıştır. Elde edilen flavonoit 

karışımı silikajel 60 F254 kaplanmış plaklarda ( Merck No. 5554 ) etilasetat 

- metanol - su ( 63 : 1 2 : 9 ) solvan sistemi kullanılarak ince tabaka 

kromatografisine  uygulanmıştır. Plaklar UV ışığında 366 nm de incelendikten 

sonra lekeleri belirlemek için revelatör olarak kullanılan NH3 ve NA belirteci 

ile muamele edilmiştir. 

Flavonoit karışımında bulunan bileşikler, silikajel 60 PF254+366 kaplanmış 
plaklar (Merck No.5744) ve solvan sistemi olarak etılasetat-metanol-su 
(63:12:9) karışımı kullanılarak uygulanan preparatif  ÎTK ile izole edilmiştir. 

İzole edilen flavonoitler,  erime dereceleri, Rf  değerleri ve UV 

spekturumları standart bileşiklerinkı ile karşılaştırılarak teşhis edilmiştir. 
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SONUÇ ve TARTIŞMA 

Genisteae tribusundaki bitkilerin flavonoit  ve izoflavonoıt  içeriği 

üzerinde yapılmış olan kromatografik  bir çalışmada Gonocytisus angulatus 

bitkisinin yapraklarında luteolol bulunduğu belirtilmektedir 4 . 

Bu çalışmada ise İzmır-Bornova'dan toplanan G. angulatus  bitkisinin 

topraküstü kısımlarından elde edilen flavonoit  karışımından preparatif  İTK ile 

izole edilen flavonoitler,  luteolol, luteolol 7-O-rutinozit, viteksin, izoviteksin, 

ramnozil viteksin ve orientın olarak teşhis edilmiştir 
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MACLURA POMIFERA (Rafın.)  Schneider MEYVALARININ İZOFLAVONLARI 

ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 

Gülnur TOKER" Bilge ŞENER*, İlkay ERDOĞAN* 

RESEARCH ON THE ISOFLAVONES OF MACLURA POMIFERA (Rafin.) 

Schneider FRUITS 

SUMMARY 

The isoflavones  in the fruits  of  Maclura  pomifera  (Rafin.)  Schneider (Moraceae) are 

investigated in this study. Scandenone (warangalone) and auriculasin were isolated and their 

structures were established on the basis of  spectral data. 

Key VVord Index; Maclura  pomifera,  isoflavones,  scandenone, warangalone, 

auriculasin 

G İ R İ Ş 

Bir Güney Amerika bitkisi olan Maclura  pomifera  ( Rafin.  ) Schneider ( Moraceae ) 

memleketimizde parklarda ve tarla kenarlarında " Hint portakalı " adıyla çit ağacı olarak 

yetiştirilmektedir 1,2. Bitkinin portakal büyüklüğünde yeşilimsi san meyvalannda' , kök 

kabuklarında4 ve odununda5 çeşitli flavonoitler  bulunmaktadır Meyva ekstrelerinde bulunan 

antimikrobiyal aktivitenin izoflavon  yapısında olan osajin ve pomiferinden  ileri geldiği tespit 

edilmiştir6 Meyvalarda antitümoral aktiviteye sahip bir sabit yağ7, triterpen türevi maddeler6 ve 

tohumlannda ise lektinler8 bulunmaktadır Son yıllarda meyvalar üzerinde yapılan çalışmalarda 

osajin ve pomiferin  yanında 4 izoflavon,  2 flavon  ve 2 flavonol  türevi madde izole edilmiştir9 

Bu çalışmada Maclura pomifera  meyvalannda miktarca fazla  olan iki izoflavon  türevi 

madde izole edilmiş ve yapılan aydınlatılmıştır. 

M A T E R Y A L v e M E T O D 

Bitki Materyali 

Maclura  pomifera  ( Rafin.  ) Schneider meyvalan Eylül 1994 de Ankara Üniversitesi, 

Fen Fakültesi Bahçesinden toplanmıştır 

' G;ı/i Üniversitesi. Eczacılık Fakültesi. Hipodrom-ANKARA 
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Flavonoitlerin İzolasyonu 

Parçalanıp kurutulmuş ve iri toz edilmiş 25g meyva petrol eteri ile yağlarından 

kurtarıldıktan sonra kloroform  ile ekstre edildi. Kloroformlu  ekstre vakumda kuruluğa kadar 

yoğunlaştınlıp tartıldı(2.25g) ve Kieselgel 60 PF254.366 Merck ile kaplanmış plaklarda preparatif 

İTK ya tatbik edildi. Solvan sistemi olarak Toluen: Pridin: Formik asit (36:9:5), revelatör 

olarakta UV366 ve AlCl3ün etanoldeki % 1 lik çözeltisi / UV36<s kullanıldı. 

İzole edilen maddelerden 1 ( Rf:  0.61, 0.89g ) kloroformdan,  2 ( Rf:  0.50, 0 74g ) 

önce ksilol daha sonra metanolden kristallendirildi. 

Cihazlar: 

1-Erime Noktası ( E.N.) 

2- UV Spectrumu 

3-Kütle Spektral Analizleri 

4- ' H - N M R , U C - N M R ve 

H E T C O R Analizleri 

B U L G U L A R : 

Maclura  pomifera  meyvalannın kloroformlu  ekstresinden iki madde izole edilmiştir 

Bunlar, 

SKANDENON (1) : CrsH^Os 

E N 184 3 "C Açık san parlak toz, kloroformlu  ekstrenin % 27.3'ü dür 

UV nm (log s) : (MeOH) 225 (2.27), 273 (2.66), 357 sh (2.36); (+A1C13): 229.5, 275.5, 

336 sh (20 dakika sonra) 

L C - M S : 4 0 4 [ M* ] (50) , 3 8 9 [ M - M e ] + ( 100 ) , 361 [ M - C j H 7 ] + (50) , 3 4 9 [M-

C4H7]+ (55), 333 [M-Me-C4Hs]+ (35), 215 (23), 167 [M-Me-

C+H?]*2 (15). 

'H-NMR ( 400 MHz, CDC13) : Tablo 1 ; 13C-NMR ( 400 MHz ,CDC13); HETCOR 
spektrumu : Şekil 1 

; Electrothermal - 9200 Digital Melting Point 

Apparatus. 

, Beckman DU 650 UV-VIS Spectrophotometer 

; Fisons Instruments, VG- Platform-II,  LC-MS 

Spectrometer 

, Bruker GmbH DPX 400, 400 MHz High 

Performance  Digital FT-NMR Spectrometer 

403 



AURİKULASİN (2 ) : C j s H ^ 

E N. : 171°C San toz. Kloroformlu  ekstrenin % 32 sidir. 

U V U nm (log e): (MeOH) 273.5 (4.66), 361.5 sh (3.52); (+ AlClj): 225.5, 276.5, 359 sh ( 

20 dakika sonra). 

LC-MS : 420 [M*] (45), 405 [M-Me]+ (100), 377 [M-CjH,]* (47), 365 [M-C^H,]* 

(50), 349 [M-Me-C4Hsf  (30), 215 (25), 175 [M-Me-C+H7f2 

(15). 

'H-NMR ( 400 MHz, CDCİ3): Tablo 1 

(1) Skandenon R = H 

(2) Aurikulasin R = OH 

S O N U Ç L A R v e T A R T I Ş M A 

Maclura  pomifera  meyvalannın kloroformlu  ekstrelerinden elde edilen iki maddenin 

kimyasal yapılan UV, 'H, l3C-NMR, LC-MS ve HETCOR analizleri yardımı ile 

aydınlatılmıştır. 

Maddelerin UV spektrumlannda 273 nm dalga boyunda sadece bant Il'nin bulunması 

ve bant I'in omuz şeklinde olması, 'H NMR spektrumlarda ise C-2 protonu için karakteristik 

olan 7.8 - 7.9 ppm deki singlet izoflovan  yapısını göstermektedir10. Dimetil allil grup; 8 1.7 

(3H), 1.8 (3H), 5.2 (İH), 3.3-3.5 (İH) ve 2,2, dimetil kromen halkası; 8 1.5 (6H), iki olefinik 

proton 5 6 (İH), 6.7 (İH) (J= 10 Hz) ile tanımlanmaktadır. 
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Tablo 1: Skandenon ve Aurikulasinin 'H-NMR ( 400 MHz, CDC13 ) ve Skandenonun 13C-

NMR ( 400 MHz, CDCK ) spektral değerleri. 

Atom 

Scandenon 

Aurikulasin 

'H , 3 C 'H 
5 ( ppm ) 8(ppm ) 5 (ppm) 

2 7.95 153.7d 7.8s 

3 - ]24s -

4 - 18 İs -

4a - 106s — 

5 — 156s -

6 — 114s — 

7 - 157s -

8 - 101 s -

8a — I52s -

r - 123.5s -

2' 7.3 5d J=8.09Hz 131 d 7.02d J=2Hz 

3' 6 85d J=7.70Hz 116.8d — 

4' — 160s —-

5' 6.85d J=7.70Hz 116.8d 6.81 d J=8Hz 

6' 7.35d J=8.09Hz 13 İd 6.86dd J=8. 2.5Hz 

1" — - -

2" — 78.7s — 

3" 5 6d J=9.95Hz 128d 5 61d J=10.35Hz 

4" 6.7d J=994Hz 116d 6.72d J=9.74Hz 

5" 1.3a 28.7q 1.5s 

6" 1.5s 28.7q 1.5s 

1'" 3.5d J=7.3Hz 21.St 3.37d J=6.36Hz 

2'" 5.27t I23d 5.241 

3'" — 132s -

4"' 1.82s 18q 1.82s 

5'" 1.78 26q 1.69s 

5-OH 13. lOs - 12.94s 
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Son yıllara ait bir çalışmada Maclura  pomifera  meyvalannda osajin ve pomiferin 

yanında bunların doğrusal izomeri olan skandenon ve aurikulasin bulunmuştur4. Doğrusal 

izomerlerin kütle parçalanmalarında kromen halkasından bir metil kaybı ile oluşan [M- Me] 

iyon piki temel piktir4. Aynca m/z (215) iyon pikinin varlığı yan zincirin A halkasına 8 

pozisyonundan bağlı olduğunun işaretidir10'11. 13C-NMR ve HETCOR analizler yukandaki 

sonuçlan doğrulamaktadır. 

Diğer spektral verilerin değerlendirilmesi sonucu Maclura  pomifera  meyvalannın 

klorofromlu  ekstresinden elde edilen maddelerden 1 numaralı madde Skandenon 

( Varangalon)12,13, 2 numaralı madde Aurikulasin" olarak tanımlanmıştır. 
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NEPETA  CAESAREA  BOİSS. BİTKİSİNİN TERPENİK VE FENOLİK BİLEŞİKLERİ 

Cülaçtı Topçu1, Gamze Kökdil2, Sabiha Manav Yalçın3 

TERPENIC AND FENOLIC COMPOUNDS FROM NEPETA CAESAREA BOİSS. 

From the extract of whole Nepeta caesarea ( Lamiaceaae ) nepetalactones, some 

triterpenes and a fenolic compound vvere isolated besides a few iridoids. The 

compounds vvere identified as a nepetalactone, 2;8 ( ( V-methyl-2-al) ethyl-5a-

methyl-cyclopenta-|8-carboxylic acid and its a-methyl isomer, triterpenes betulin, 

ursolic, oleanolic acids, sitosterol 3/6-D glucoside and an iridoid, 1,5,9-

epideoxyloganic acid. 

The structures of the fenolic compound as well as some other compounds are 

being investigated. The structures of the compounds have elucidated by 

spectroscopic means including İ D and 2D NMR techniques. 

Key VVords: Nepeta caesarea Boiss., Lamiaceae, nepetalactones, iridoids, fenolic 

compound, triterpenes 

GİRİŞ 

Dünyada 250 den fazla ( ^280 ) Nepeta  türü bulunmaktadır. Genellikle Avrupa ve 

Asya'da, başlıca da Akdeniz iklimine sahip bölgelerde yetişmektedir (1). Türkiye'de 

33 Nepeta  türü yetişmekte olup bunun yarısı endemiktir (2). Nepeta  türlerinden 

genellikle monoterpenik laktonların yanısıra bazı iridoitler, diterpenler ve 

triterpenler izole edilmiştir. 

Bu çalışmada Nepeta  türleri üzerindeki araştırmalarımızın bir devamı olarak 

endemik bir tür olan Nepeta  caesarea  Boiss. ile çalıışılmıştır. Bu tür 50-80 cm 

yükseklikte, çok yıllık, yumuşak tüylü, beyaz ya da pembe çiçekli bir bitkidir. 

1 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, TBAE, Kimya Bölümü P.K 21, 41470 Gebze-

KOCAELİ 
2 A.Ü Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 06100 Tandoğan-ANKARA 
3 Yıldız Teknik Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi,Kimya Bölümü 80270Şişli-İSTANBUL 
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Halk arasında "Ar ı Otu " ve ayrıca " Kedi Nanesi" adıyla da bilinmektedir (3). 1990 

yılında Saraçoğlu ve arkadaşları tarafından bu türün sadece topraküstü kısımları 

üzerinde bir çalışma yapılmış ve bitkiden 1,5,9-epideoxyloganic acid izole 

edilmiştir (4). 

Bu çalışmada Nepeta caesarea  'nın kökleri de dahil olmak üzere tüm bitki ile 

çalışılmış ve bitkinin aseton ekstresinden kromatografik yöntemlerle bir fenolik 

bileşik, bir nepetelakton, bir iridoit glukozit, bazı farklı iridoidler, üç triterpen ve iki 

steroit bileşik izole edilmiştir. Bileşiklerin yapı tayinleri spektral yöntemlerle ( İR, 

UV, MS, H ve C-NMR ) yapılmaktadır. Yapıları belirlenen bileşikler, nepetonik asit 

( 2/3 ( 1 -methyl-2-al )ethyl-5a-methyl-cyclopenta- j8-carboxylic acid ) (5) ve izomeri, 

1,5,9-epideoxyloganic acid (6) ve betulin, ursolic ve oleanolic acid ile sitosterol 

3/3-D glucoside ' dir. Yeni bileşiklerin kesin yapılarını belirlemek için 2D NMR 

teknikleri uygulanmakta ayrıca bileşiklerin kristallendirilerek X-ray analizlerinin 

alınmasına çalışılmaktadır. 

Materyal ve Metod 

Nepeta  caesarea  Boiss. (Lamiaceae) bitkisi, kökleri ile birlikte Mersin ( Cözne Yaylası 

1500m) 'den 1995 Haziran ayında toplanmış ve teşhis edilmiştir! AEF-19569 ). 

Gölgede kurutulup toz edilen bitki ( 4 kg ) asetonla üçer gün iki kez masere 

edilerek 1 67 g kuru ekstre elde edilmiştir. Taşıdığı yağlardan M e O H ile muamele 

edilerek kurtarılmış ve toplam 92 g kuru ekstre elde edilmiştir. Ekstre paketleme 

usulü ile Si-gel kolon kromatografisi kullanılarak fraksiyonlandırılmış, 

fraksiyonlandırma için elüsyona hekzan ile başlanıp gittikçe artan polaritede önce 

diklorometan, daha sonra aseton ilave edilmiş, nihayet metanol ile 

sonlandırılmıştır. Benzer fraksiyonlar birleştirilerek küçük Si-gel ya da Sephadex 

LH-20 kolonlar ve preparatif ince tabaka kromatografisi ya da kristallendirmek 

suretiyle saf maddeler elde edilmiştir. 
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Fenolü bileşiğe ait spin decoupling spektrumu 
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NEPETA  TÜRLERİNİN HALK ARASINDAKİ KULLANIMI 

Dünyada, Nepeta  türleri üzerindeki çalışmalar taşıdıkları nepetalaktonların feline 

attractant  (kedi  çekici)  ve insect  repellant  (böcek  uzaaklaştırıcı)  (1) aktivitelerinden 

dolayı çok artmıştır. Nepeta  türleri, halk arasında ekzema ve benzeri cilt 

hastalıklarına karşı, diüretik ve bakteriostatik etkilerinden dolayı kullanılmaktadır. 

Toprak üstü kısımları, infüzyon halinde ( %2-3 ) midevi ve uyarıcı olarak 

kullanılmaktadır ( 7 ). 

Nepeta  cataria  bitkisi 17.yüzyıldan beri kuvvetlendirici, dezenfektan, soğuk 

algınlıklarını tedavi edici olarak halk arasında kullanılagelmiştir ( 8 ). Nepeta 

hindostana'  nın alkol ekstresi serum lipid ve protein seviyelerini düşürücü 

olduğundan arterosklerozise karşı kullanılmaktadır ( 9 ). 
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ANGELICA  SYLVESTRIS  BİTKİSİNİN KUMARİNLERİ ÜZERİNDE 
ARAŞTIRMALAR' 

Meltem ÖZİPEK1. thsan ÇALIŞ1, Yoshihito OKADA2 

INVESTİGATİONS ON COUMARINS OF ANGELICA  SYLVESTRIS 

From the roots of  Angelica sylvestris  , three furanocoumarins  vvere isolated and identified  by 
spectral methods (UV, IR, 'H-NMR and 13C-NMR) as isoimperatorin. ostruthol and 
oxypeucedanin hydrate. 

Keywords: Angelica sylvestris,  Umbelliferae,  linear furanocoumarins,  isoimperatorin, 
ostruthol, oxypeucedanin hydrate. 

GİRİŞ 

Umbelliferae  familyasında  yer alan Angelica sylvestris  L., Türkiye florasında  Angelica  cinsini 
temsil eden tek tür olarak bulunmaktadır (1). Angelica  L. türleri, kumarin bileşikleri açısından 
zengin bitkiler olup, antipiretik, spazmolitik. antienflamatuvar,  analjezik ve antitümör gibi 
önemli farmakolojik  aktivitelere sahiptirler (2.3). 

Bu çalışmada bitkinin köklerinden elde edilen furanokumarin  bileşiklerine ait araştırma 
sonuçlan verilmiştir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Angelica sylvestris  L., 26 Temmuz 1994 tarihinde Kastamonu, İlgaz dağı-Acı Su yöresinden 
toplandı. Herbaryum örneği, Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Herbaryumunda 
(HÜEF-94-088) saklanmaktadır. Çalışmada, bitkinin kurutulmuş kökleri kullanıldı. 

Ekstraksiyon ve İzolasyon- Bitki materyali (200 g) Soxhelet cihazında EtOH (3 1) ile ekstre 
edildi. Etanollü ekstre kuruluğa kadar uçuruldu. Ekstrakt suda çözülüp, sırasıyla petrol eteri, 
dietil eter, EtOAc ve n-BuOH ile tüketildi. Petrol eteri ve dietil eter ekstreleri ayn ayn kolon 
kromatografisine  uygulanarak fraksiyoniandı.  Elde edilen fraksiyonlardan  furanokumarin 
yapısında üç bileşik safi  aştırıldı [Adsorban: silikajel, solvan sistemi: Hekzan:EtOAc 
(4:1—>1:1)]. 

İzoiraperatorin (ASKİ): C16H,404; Mol.ağ. 270.1; UV (X™ks, MeOH): 219, 250, 267, 308 
nm; IR V m a k s cm1: 1738 (C=0), 1626 (C=C), 1456, 820; 'H-NMR (270 MHz, CDC13): Tablo 
1; l3C-NMR (67.8 MHz, CDC13): Tablo 2. 

* Bu araştırma, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından  desteklenmiştir. (Proje no. 94 01 013 008). 
1 Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 06100 Ankara, TURKEY 
2 Meiji College of  Pharmacy, Department of  Phytochemistry and Pharmacognosy, 1-35-23 Nozawa,Setagaya-ku 

Tokyo 154, JAPAN 
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Ostrutol (ASK3): C2,H2207; Mol.ağ. 386.1; UV (A™,ks, MeOH): 222, 250, 267, 310 nm; IR 
vmaks cm"': 3415 (OH), 1719 (C=0), 1626 (C=C), 1579. 1460, 1381. 751; 'H-NMR (270 MHz, 
CDC13): Tablo 1; 13C-NMR (67.8 MHz, CDC13): Tablo 2. 

Oksipösedanin hidrat (ASK4): C,6H1606; Mol.ağ. 304.1; UV ( ^ k s , MeOH): 222, 250, 267, 
308 nm; IR vmakscm"': 3435 (OH), 1719 (C=0), 1622 (C=C), 1579, 1456, 1351. 826, 752; 'H-
NMR (270 MHz, CDC13): Tablo 1; 13C-NMR (67.8 MHz, CDC13): Tablo 2. 

Tablo 1. İzoimperatorin (ASKİ), ostrutol (ASK3) ve oksipösedanin hidrat (ASK4)'ın 
'H NMR spektral değerleri (270 MHz. CDC13). 

1 h ASKİ 

8 (ppm) J (Hz) 

ASK3 

8 (ppm) J (Hz) 

ASK4 

8 (ppm) J (Hz) | 

3 6.27 d (9.9) 6.24 d (9.6) 6.27 d (9.8) 

4 8.16 d (9.9) 8.08 d (9-6) 8.17 d (9.3) 

8 7.16 s 7.14 s 7.14 s 

2' 7.61 d (2.6) 7.60 d (2.3) 7.60 d (2.3) 

3' 6.96 dd (2.6/1.0) 6.99 d (2.3) 6.99 dd (2.3/1.0) 

1" 4.92 d (6.9) 4.84 dd (10.3/2.8) 4.45 dd (9.9/7.9) 

4.64 dd (10.3/7.9) 4.55 dd (9.9/3.0) 

2" 5.54 m 5.42 dd (7.9/2.8) 3.93 dd (7.9/3.0) 

4" 1.70 s 1.35 s 1.31 s 

5" 1.80 s 1.37 s 1.36 s 
^ III 6.12 q (7.2) 
4'" 1.99 d (7.2) 

5'" 1.88 s 
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Tablo 2. İzoimperatorin (ASKİ), ostrutol (ASK3) ve oksipösedanin hidrat (ASK4)'ın 
nC-NMR spektral değerleri (67.8 MHz, CDC13). 

ASK 1 ASK 3 ASK 4 
c S (ppm) S (ppm) S (ppm) 

2 161.0 161.3 161.3 
3 112.6 112.7 113.2 
4 139.6 139.7 139.3 
4a 107.6 106.8 107.5 
5 148.9 148.5 148.7 
6 114.0 112.9 114.4 
7 157.5 158.2 158.3 
8 94.3 94.3 94.9 
8a 152.5 152.6 152.6 
2' 149.9 145.1 145.4 

1 
j 

105.0 104.9 104.9 
1" 69.7 71.5 74.7 
2" 119.1 77.2 76.7 
3" 139.8 71.2 71.8 
4" 25.8 25.6 25.3 
5" 18.2 26.3 26.8 
r 167.3 
2"' 127.2 
3"' 139.3 
4"' 15.9 
5'" 20.5 
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İzoimperntoı in (ASKl)'in 'H-NMR spektrumu 
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Oksipösedanin hidrat (ASK4)'ın ' l l -NMR spektrurnu 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bileşiklerin UV spektrumlannda, 267 nm'de gözlenen maksimum absorbsiyon linear 
furanokumarinler  için karakteristiktir.  Bunun yanısıra -277 nm'de gözlenen minimum 
absorbsiyon, bileşiklerin C-5 ya da C-8 den sübstitüe olduklarım göstermektedir. C-5 ten 
monosübstitüe olan bileşiklerde -268 nm'de maksimum ve -254 nm'de minimum absorbsiyon 
gözlenirken C-8 den monosübstitüe olanlarda bu absorbsiyonlar gözlenemez. Ayrıca, C-5 ten 
monosübstitüe olanlar -310 nm'de maksimum absorbsiyon gösterirken, bu değer C-8 den 
monosübstitüe olanlar için -300 nm'dir (4,5). Bu bilgiler ışığında, ASKİ, ASK3 ve ASK4'ün 
C-5 ten monosübstitüe linear yapıda furanokumarin  bileşikleri oldukları görülmekedir. IR 
spektrumlan incelendiğinde, -750 ve -820 cm"1 Merde görülen bantlar furan  halkasından ileri 
gelmektedir. -1620 cm"'"deki bantlar aromatik özelliği göstermekte olup. -1720 cm"'"de ise 
C=0 bantları gözlenmektedir. ASK3 ve ASK4 de -3400 cm"''de gözlenen bantlar yapıdaki 
OH gruplarının varlığına işaret etmektedir. 'H-NMR spektrumlannda (Tablo 1) furanokumarin 
yapısındaki her üç bileşikte, kumarin iskeletine ait H-3 ve H-4 sinyalleri bir AB sistem şeklinde 
gözlenmiştir. H-3 protonları sırasıyla 6.27 (1=9.9), 6.24 (J=9.6) ve 6.27 (J=9.8) ppm'lerde 
gözlenirken, H-4 sinyalleri 8.16, 8.08 ve 8.17 ppm'lerde görülmüştür. H-4 sinyallerine ait 
bulgular bileşiklerin C-5 ten sübstitüe olduklarını göstermektedir. Bu nedenle de H-8 sinyalleri 
birer singlet olarak sırasıyla 7.16, 7.14 ve 7.14 ppm'lerde görülmektedir. Furan halkasına ait H-
2' ve H-3' sinyalleri de ASKİ için 7.61, 6.96; ASK3 için 7.60. 6.99; ASK4 için 7.60. 6.99 
ppm'lerde yer almaktadır. ASKİ ve ASK4 bileşiklerine ait H-3' sinyalleri H-8 protonu ile olan 
etkileşmeden dolayı dd olarak gözlenmiştir (J3 '8=1.0 Hz). Bileşiklerin C-5 ten sübstitüe olmaları 
nedeniyle l3C-NMR spektrumlannda da (Tablo 2) C-4a ve C-6 sinyalleri (107.6, 114.0; 106.8, 
112.9 ve 107.5, 114.4 ppm'ler sırasıyla) yüksek alana, C-5 sinyallleri (148.9 , 148.5 . 148.7 
ppm'ler sırasıyla) ise düşük alana kaymış olarak gözlenmektedir. Furanokumarin yapısını 
gösteren bu üç bileşik, yan zincirlerinden ötürü farklılık  göstermektedir. ASKİ bileşiğinin 'H-
NMR spektrumunda, 1.70 ve 1.80 ppm'lerde görülen sinyaller ile 4.92 (H-l") ve 5.54 (H-2") 
ppm'lerde görülen sinyaller yan zincirdeki izopenteniloksi grubuna aittir. ASK3 bileşiğinde.1H-
NMR spektrumunda. 4.6-5.5 ppm'lerde gözlenen ABX sistemine ait sinyaller ile 1.35 ve 1.37 
ppm'lerde gözlenen metil sinyalleri 2,3-dioksi izopentiloksi yan zincirini göstermektedir. 6.12 
ppm'deki anjeloil protonuna (H-3'") ait sinyal ile 1.99 ve 1.88 ppm'lerdeki metil gruplarına 
(4'",5"') ait sinyaller ise anjelik asit varlığını göstermektedir. H-2" sinyalinin oksipösedanin 
hidratın aynı sinyaline göre yaklaşık +1.5 ppm düşük alanda yer alması anjelik asitin. 
izopentiloksi yan zincirinde C-2" - OH grubu üzerinden esterleştiğini göstermektedir. ASK4 
bileşiğinin 'H-NMR spektrumunda, 4.6-3.9 ppm'ler arasında ABX sistemine ait sinyaller ile 
1.31 ve 1.36 ppm'lerde iki metil grubuna ait sinyaller izopentiloksi yan zincirinin varlığına 
işaret etmektedir. 2.32 ve 3.04 ppm'lerdeki sinyaller ise 2" ve 3".C'larda bulunan OH 
gruplanna aittir. Bu bulgular, bileşiklerin l3C-NMR spektrumlarına ait bulgular ile de 
desteklenmektedir. 

ASKİ, ASK3 ve ASK4'ün UV, IR, 'H-NMR ve l 3C-NMR spektrumlarından elde edilen 
bulgular, literatürde sırasıyla izoimperatorin, ostrutol ve oksipösedanin hidrat için verilen 
değerlerle uygunluk göstermektedir (6,7,8). Bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir. 
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PRANCOS PLATYCHLAENA BOİSS. EX. TCHIHAT. (UMBELLİFERAE) BİTKİSİNDEN 
ELDE EDİLEN FURANOKUMARİN TÜREVİ İKİ BİLEŞİK 

HAKKINDA 

Mekin TANKER*, OsmatLSONIfi*, Toru OKUYAMA**, A. Alper ŞAHİN* 

ÖZET : 

Prangos platychlaena Boiss. Ex. Tchiat (Umbelliferae) Erzincan-Kemaliye yöresinde 
yetişen lokal endemik bir türdür ve bölgede Çakşır otu ile anılır (Tayin Mehmet Koyuncu, 
AEF 14904). Bitkinin gövdesinden elde edilen reçineden daha önceki çalışmalarımız 
sırasında imparatorin  ve Oxypeusedanin  izole edilmişti. 

Bu çalışmada ise yine aynı reçinenin başka fraksiyonlarından söz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Prangos platychlaena, İzo imparatorin, Furanokumarin 

FURANOCOUMARİNS FROM PRANGOS PLATYCHLAENA BOİSS. EX. TCHIHAT. 
(UMBELLİFERAE) 

SUMMARY : 

İn this study,the material vvas collected from Kemaliye around Mazman fountain 
(1950 m) at 10.04.1989 

The stem vvas cut at flovvering time and the accumulating resin collected from both 
ends, then another cut vvas made and the resin collected once again. 

This procedure vvas repeated 5-6 times and the resin vvas air-dried under shade as 
the study material. 

Keyvvords : Prangos platychlaena, izo İmparatorin, Furanocoumarin 

* Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi A.B.D. Tandogan 
Ankara 

** Department of Pharmacognosy and Phytochemistry Meiji College of Pharmacy 
Nazovva Tokyo Japan 
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GİRİŞ : 

Prangos platychlaena Boiss. Ex. Tchihat (Umbelliferae)  Erzincan-Kemaliye 
yöresinde yetişen lokal endemik bir türdür ve bölgede Çakşır otu adıyla anılır.Bitkinin 
gövdesinden eide edilen reçineden daha önceki çalışmalarımız sırasında imparatorin  (1) ve 
oxypeusedanin  (2) izole edilmişti. Bu çalışmada ise yine aynı reçinenin başka 
fraksiyonlarından  elde edilen iki maddeden söz edilecektir. 

MATERYAL - METOD : 

Çalışma materyali Kemaliye Mazman çeşmesi civarındaki bayırlardan 
1950 m. yükseklikte yetişen bitkinin gövdesinden elde edilmiştir.* 

Bitki çiçekli periyotta iken, gövde enine kesilmiş, kesilen ve toprakta kalan kısmın 
yüzeyinde toplanan reçine sıyrılarak alınmış, tekrar bir dilim kesilmiş ve yeniden toplanan 
reçine tekrar sıyrılarak alınmıştır. Bu işleme 5-6 kez devam etmek suretiyle toplanan reçine 
havada ve gölgede kurutulmuş, sonra çalışma materyali olarak saklanmıştır. 

* Bitkinin teşhisini yapan ve materyal toplamadaki yardımlarından dolayı sayın Prof. Dr. Mehme 
Koyuncu'ya teşekkür ederiz. 
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1.5 gr. kurutulmuş reçine geri çeviren soğutucu altında her defasında  100 ml. etil 
asetatla 3 defa  ekstre edilmiş, süzgeç kağıdından süzülerek alınan ekstreler birleştirilmiş 
vakum altında yoğunlaştırılarak önce silicagel (0.063-0.200) 20 mm çapında ve 250 mm 
uzunluktaki HPLC (silica 5251 N) sütunundan elue edilmiştir. 

S O N U Ç : 

Silicagel sütunundaki n-hekzan:etil asetat (2:1) elüsyonunun 4-5. fraksiyonundan 
HPLC de aynı çözücü sistemiyle izo imparatorin  (1.5 gr reçineden 29.4 mg) ; 8. 
fraksiyonundan  HPLC de yine aynı çözücü sistemiyle imparatorin  (1.5 g reçineden 39 mg) 
11-12. fraksiyonlarından  HPLC de etil asetat ve n-hekzan (1:1) solüsyon sistemleriyle 
oxypeusedanin  (1.5 gr reçineden 238.6 mg) ve 15-17. fraksiyonlarından  HPLC de n-
hekzan:etil asetat (1:1) solvan sistemiyle R-5 maddesi (1.5 gr reçineden 173.9 mg) elde 
edilmiştir. 

Bunlardan imparatorin  ve oxypeusedanin  önceki çalışmalarımızda da elde 
edilmişti. Bu çalışmada bulunan izo imparatorin  ile R-5 maddesinin C,3 ve H değerleri 
cetvelde gösterilmiştir. 
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izo imparatorin R-5 

C 2 161.31 s 160.33 s 

C 3 112.60 d 113.94 d 

C4 139.58 d 144.36 d 

C 5 152.70 s 116.49 s 

C6 114.23 s 113.94 d 

C 7 158.15 s 148.30s 

C 8 94.23 d 131.43 s 

C B a 148.93 s 143.59 s 

C2 . 144.90 d 146.83 d 

C3 . 105.07 d 106.84 d 

C r 69.77 1 77.47 t 

Cr  119.12 d 61.33 d 

Cy 139.84 s 58.17 s 

18.24 18.87 

C5„ 24.12 24.56 
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H 3 6.27 1 H d (j=9.9 ) 

H 4 8.16 1 H d (J=9.9 ) 

H s 

6.35 1 Hd (J=9.57 ) 

7.76 1 Hd (J=9.57) 

7.38 1 Hd s 

H 8 7.16 1 H s 

H2. 7.60 1 H d (J=2.31 ) 

H3 . 6.96 1 H d (J=2.64 ) 

H 4 . 9 2 2 H d (J=6.93 ) 

7.68 1 Hd (J=1.98 ) 

6.81 1 Hd (J=1.65 ) 

4.56 2 Hd 

H2» 5.54 1 H t 

H4» 1.70 3 H s 

H v . 1.80 3 H s 

3.30 1 Ht 

1.26 3 H s 

1.32 3 H s 
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MORİNA  PERSICA  L. ÇİÇEK UÇUCU YAĞININ BİLEŞİMİ 

K. Hüsnü Can BAŞER, Mine KÜRKÇÜOĞLU 

ÖZET: Morina persica'nın taze çiçeklerinden su disülasyonuyla elde edilen uçucu yağ GC/MS ile incelendi. 

Yağın %96'sına karşılık gelen oıuziki bileşik tanımlandı ve (2E, 6£)-farnesol  (%58.79) ve germakren D 

(%10.99)'nın ana bileşikler olduğu belirlendi. 

COMPOSITION OF THE ESSENTIAL OIL OF MORİNA  PERSICA  L. FLOWERS 

ABSTRACT: The water disülled essential oil from  fresh  flowers  of  Morina  persica was analysed by GC/MS. 

Thırty two components were characterized represenüng 96% of  the total components detected vvith (2£, 6£)-

famesol  (58.79%) and germacrene D (10.99%) as majör constituents. 

KEY VVORDS: Morina  persica, Morinaceae, essential oil, farnesol,  germacrene D 

GİRİŞ 

Türkiye florasında  Morinaceae familyasına  ait bir cins ve iki tür kayıtlıdır (1). 
Morina  persica'nın  taze çiçeklerinden hazırlanan infüzyon,  Türkiye'nin bazı 

bölgelerinde çay olarak kullanılmaktadır. 
Kaynak taramalarımız sonucunda Morina  persica L. çiçeklerinin uçucu yağı ile 

yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Bu çalışmada; Eskişehir yöresinden toplanan Morina  persica çiçeklerinin uçucu 

yağının GC/MS analiz sonuçlan değerlendirilmiştir. 

MATERYAL VE METOD 

Bitkisel Materyal: Morina  persica Eskişehir, Mihalıççık-Alpu yolunun 21. km den, 15 
Temmuz 1995'de toplanmıştır. Herbaryum örneği Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
herbaryumunda saklanmaktadır (ESSE: 11460). 

Uçucu yağın eldesi: Taze çiçekler Clevenger apareyinde 3 saat su distilasyonuna tabi 
tutulmuştur. Distilasyon öncesi dereceli kışıma 1 ml n-hekzan ilave edilerek, uçucu yağ 
alınmıştır. 

Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araşurma Merkezi (TBAM), 26470, Eskişehir 
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Tablo. 1 Morina  persica L. Çiçek Uçucu Yağının Bileşimi 

Bileşikler % 
n on an al 0.18 
pentadekan+a-kopaen 1.07 
p-bourbonen 0.18 
1-heptadekan 3.64 
germakren D 10.99 
bisikloeermakren 0.94 
a-farnesen 0.44 
sitronellol 0.31 
5-kadinen 1.17 
4,8,12-trimetil-13(E)J(E),  11 -tridekatetraen 4.18 
(£,£)-2.4-dekadienal 0.21 
(£)-geranilaseton 0.79 
metil öienol 0.36 
(£)-nerolidol 0.48 
heneikosan <0.01 
hekzahidrofarnesilaseton 0.31 
seskiıerpen alkol 220. bp 107) 1.12 
dokosan 1.08 
1-p.entadekanol <0.01 
öjenol 0.27 
a-kadinol <0.01 
seskiterpen alkol 0.90 
T-muurolol 0.45 
famesol  izomer 0.38 
(2E, 6£)-farnesil  asetat 0.86 
seskiterpen alkol (M+236,  bp 95) 1.26 
trikosan 3.19 
(2£,6£)-farnesol 58.79 
farnesil  aseton 0.30 
tetrakosan 0.24 
pentakosan 0.71 
geranil linalool 1.02 
farnesil  bütirat 1.23 
hekzadekanoik asit 1.25 



File : D:\DATA\E590C.D 
Operatör : Mine 
Acquired : 26 Jul 95 5:24 pm using AcqMethod IWAX-2 
Instrument : GCD 
Sample Name: Morina persica 
Mise Info : Çiçekler 
Vial Number: 1 
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Şekil 1. Morina  persica Çiçek Uçucu Yağının Kromatogramı 



Gaz kromatografisi/Kütle  Spektrometrisi 
Analiz Koşulları: GC/MS analizi Hewlett-Packard GCD sistemi ile yapılmıştır. Innowax 
FSC kolon (60m x 0.25 mm 0 ) ve taşıyıcı gaz olarak helyum kullanılmıştır. 

Kütle spektrumlan 70eV ta alınmıştır. Kütle aralığı m/z 10-425 dir. Sıcaklık programı 
60 °C'da 10 dakika, 60 °C'dan 220 °C'a dakikada 10 °C artışla, 220 °C'da 10 dakikadır. 
Değerlendirmeler Wiley GC/MS ve TBAM uçucu yağ bileşikleri kütüphanesi ve diğer 
kaynaklar kullanılarak yapılmıştır (2-9). 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Morina  persica çiçekleri halk arasında çay olarak kullanılır, hafif  gül kokusuna sahiptir. 
Yapılan kaynak taramasında bu bitkiye ait herhangi bir uçucu yağ çalışmasına 
rastlanmamıştır. 

Morina  persica taze çiçeklerinden su distilasyonuyla elde edilen uçucu yağın GC/MS 
analiz sonuçlan Tablo l'de, kromatogramı Şekil l 'de verilmiştir. 

Bu uçucu yağın %81'ini seskiterpenler, %13'ünü ise parafinler  oluşturmaktadır. Uçucu 
yağın %70'i oksijenli bileşiklerden ibarettir. Morina  persica uçucu yağının ana bileşiği (2E, 
6E)-farnesol  (% 58.79) olarak belirlenmiştir. Bu madde seskiterpen alkol yapısındadır. Daha 
önce Hibiscus  abelmoschus tohum uçucu yağı, ylang-ylang, palmarosa, zencefil,  gül v.b. 
yağlanndaki varlığı rapor edilmiştir (10). 

Son olarak Helichrysum  odoratissimum  uçucu yağında %16.8 oranında (£,£)-farnesol 
bulunduğu belirlenmiştir (11). 

Bu çalışma, tabiatta bulunan en zengin (£,£)-farnesol  kaynağının rapor edildiği ilk 
araştırmadır. 

Trans, trans-farnesol  hafif  bal-benzeri gül kokusuna sahip olduğundan ve fiksatör 

özelliği bulunduğundan tatlı çiçeksi parfümlerin  hazırlanmasında kullanılır (9-12). 
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Eucalyptus  camaldulensis  Dehn. ve Eucalyptus  grandis  W.Hill ex Maiden YAPRAK VE 
MEYVA UÇUCU YAĞLARININ BİLEŞİMLERİ 

Nezihe AZCAN, Mine KÜRKÇÜOĞLU, Mustafa  KARA, K.Hüsnü Can BAŞER 

COMPOSITIONS OF THE ESSENTİAL OILS OF Eucalyptus  camaldulensis  Dehn. and 
Eucalyptus  grandis  W.Hill ex Maiden 

Hydro-distilled essential oils from  dried leaves and fruits  of  E.camaldulensis  and E.grandis 
vvere examined by GC and GC/MS. 54 components were identified  in E.camaldulensis  and 39 
components in E.grandis  essential oils. The oil yields of  leaves and fruits  of  E.camaldulendis 
(%1.7, %2) and E.grandis  (%1.9, %0.8) vvere determined. 

KEY WORDS: Myrtaceae, Eucalyptus  camaldulensis,  Eucalyptus  grandis,  essential oil 
composition 

GİRİŞ 

Myrtaceae familyasının  bir üyesi olan Eucalyptus'un  ana vatanı Avustralya olup dünya 
yüzeyinin 6 milyon hektarından fazlasını  kaplamakta ve bütün dünyada ılıman kuşakta 
kültürü yapılmaktadır. Eucalyptus'un  600 farklı  türü olup bunların 300 den fazlası  uçucu yağ 
içermektedir (1). 

Türkiye'deki Eucalyptus  plantasyonu yaklaşık 20.000 hektardır. Bunun %90'ını E. 
camaldulensis  oluşturmaktadır (2). E.grandis  ise deneme sahalarında yetiştirilmekte olup, iyi 
kalitede kerestesinden dolayı son yıllarda yetiştirme sahalarında artış gözlenmektedir. 
Eucalyptus  yapraklarından ülkemizde henüz yararlanılmamakta olup Türkiye'nin Eucalyptus 
yağı ihtiyacı ithal yoluyla karşılanmaktadır. Ülkemizde yetiştirilen bazı Eucalyptus 
türlerinden endüstriyel ölçekte uçucu yağ üretmek amacıyla yağların bileşimi, verimi ve 
çalışma koşullarını belirleyen çalışmanın sonuçlan kısa süre önce yayınlanmıştır (3). 

Türkiye'deki plantasyonun büyük bir kısmını E.camaldulensis  teşkil ettiğinden ve 
E.grandis  alanlannın arttırılacağı bildirildiğinden çalışmamız bu iki tür üzerinde 
yoğunlaştırılmıştır. Uçucu yağ üretiminde kullanılan yaprak bir miktar da meyva 
içerdiğinden meyvanın yağ verimine ve bileşimine etkisini belirlemek amacıyla her iki türün 
yaprak ve meyva uçucu yağlan elde edilip bileşimleri belirlenmiştir. 

Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araşurma Merkezi (TBAM), 26470, Eskişehir 



MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada Tarsus yöresinden sağlanan Nisan-Mayıs 1994 dönemine ait 
E.camaldulensis  ve E.grandis'in  gölgede kurutulmuş meyva ve yapraklarından 100 g alınıp 
Clevenger apareyi kullanılarak 3 saat süreyle hidro distilasyonla uçucu yağ elde edilmiştir. 

Gaz kromatografısi  GC: Uçucu yağ içinde bulunan bileşenler kapiler kolonda tutunma 
sürelerine göre ayrılmıştır. Gaz kromatografısi  analiz koşulları Tablo l'de belirtilmiştir. 

Tablo 1. Gaz Kromatografısi  Analiz Koşullan 

Cihaz Shimadzu GC; 9A 

Kolon Thermon-600T (Fused Silica Kapiler Kolon, 
50 m x 0.25 mm0 ) 

Taşıyıcı Gaz Azot 

Dedektör FID 

Dedektör Sıcaklığı 250 °C 

Enjeksiyon Sıcaklığı 250 °C 

Split Oranı 60:1 

Isı Programı 70°C - 10y/2°C/min/l 80°C-30' 

Entegratörlü Yazıcı C-R4A 

Kağıt Hızı 5 mm/dak 

Gaz Kromatografisi/Kütle  Spektrometresi (GC/MS): Uçucu yağ içindeki bileşikler Gaz 
Kromatografısi  kolonundan aynlıp iyonlaştıktan sonra her birinin tek tek kütle spektrumlan 
alınmıştır. 

Değerlendirme işlemleri GC/MS cihazının 43000 maddelik NBS/NIH/EPA 
kütüphanesi ve TBAM uçucu yağ bileşikleri kütüphanesinin yanısıra "THE Wiley/NBS 
Registry of  Mass Spectral Data" ve diğer kaynaklar kullanılarak yapılmıştır (4-7).Gaz 
kromatografısi/Kütle  Spektrometresi koşullan Tablo 2'de belirtilmiştir. 
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Tablo 2. GC/MS Koşullan 

Kolon Thermon-600T (Fused Silica Kapiler Kolon, 
50 m x 0.25 mm 0) 

Taşıyıcı Gaz Helyum 

Cihaz Shimadzu GCMS QP 2000 A 
Dedektör Sıcaklığı 250 °C 
Enjeksiyon Sıcaklığı 250 °C 

Split Oranı 60:1 
Isı Programı 70°C- 10y/2°C/min//180°C-30' 
İyon Kaynağı Sıcaklığı 250 °C 

Elektron Enerjisi 70 eV 
Kütle Aralığı 10-400 m/z 

Scan Aralığı 2 sn. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada elde edilen uçucu yağlann GC ve GC/MS analizlerinde E.camaldulensis, 
E.grandis  meyva ve yaprak uçucu yağlannda sırasıyla 54 ve 39 bileşik bulunmuştur (Tablo 
3). Bulunan bileşik sayılannın daha önce rapor edilen çalışmalarda bulunanlardan daha fazla 
ve uçucu yağ verimlerinin ise daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (8-15). E.camaldulensis 
yaprak ve meyva uçucu yağ verimleri kuru baz üzerinden %1.7 ve %2; E.grandis'inki  ise 
% 1.9 ve %0.8 olarak bulunmuştur. 

E.camaldulensiss  meyva ve yaprak uçucu yağ verimlerinin hemen hemen aynı 
olduğu ve meyvanın 1,8-sineol içeriğinin daha fazla  olduğu bulunmuştur. Ana bileşikleri; 

Meyva: 1,8-sineol (%57.84), p-simen (%8.34), limonen (%2.20), kripton (%1.60) 
Yaprak: 1,8-sineol (%16.43), p-simen (%16.57), kripton (% 6.75), limonen (%1.61) 

olarak belirlenmiştir. Meyva ve yaprak uçucu yağlann kromatogramlan Şekil. 1'de 
gösterilmektedir. 

E. grandis  'te ise yaprak uçucu yağ veriminin meyvanınkinden daha fazla  olduğu fakat 
meyva uçucu yağının 1,8-sineol içeriğinin daha fazla  olduğu tespit edilmiştir. Ana 
bileşikleri; 

Meyva: 1,8-sineol (%52.03), a-pinen (%12.58), fra/ıs-pinokarveol  (%8.60) 
Yaprak: 1,8-sineol (%36.77), a-pinen (%23.60), rranî-pinokarveol (% 11.02) 

olarak belirlenmiştir. Meyva ve yaprak uçucu yağlann kromatogramlan Şekil.2'de 
gösterilmektedir. 
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Yapılan çalışma sonucunda E.camaldulensis  ve E.grandis'in  meyva ve yapraklarından 
elde edilen uçucu yağların gerek verim gerekse bileşim açısından büyük bir farklılık 
göstermediği tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Eucalyptus  camaldulensis  ve Eucalyptus  grandis  meyva, yaprak uçucu yağlan 
bileşenleri 

Bileşikler Eucalyptus  camaldulensis E.grandis 

Yaprak (%1.7) Meyva (% 2) Yaprak (%1.9) Meyva (%0.8) 

izovaleraldehit 0.02 0.49 0.80 0.06 
a-pinen 1.78 1.39 23.60 12.58 
a-fenken 0.01 0.03 0.23 0.14 

kamfen tr 0.03 1.01 0.61 
(3-pinen 0.08 0.10 0.04 0.10 

sabinen 0.10 0.02 0.02 tr 

mirsen 0.75 4.25 0.03 tr 
a-fellandren 0.50 

4.25 
tr 

tr 

a-terpinen 0.10 0.38 0.02 0.03 

limonen 1.61 2.20 2.78 2.97 

1,8-sineol 16.43 57.84 36.77 52.03 
(Z)-P-osimen 0.03 tr tr tr 
y-terpinen 0.28 4.40 0.11 0.02 

p-simen 16.57 8.34 1.58 0.72 

terpinolen 0.07 0.75 0.10 0.11 

metil heptil keton tr tr - -

limonen oksit I 0.07 tr - -

l-octen-3-ol 0.03 tr - -

limonen oksit II 0.07 0.05 - -

trans-sabinen 
hidrat 

tr 0.02 - -

trans-linalol oksit 
(furanoit) 

0.07 0.05 - -

kamfolen  aldehit 0.03 - 0.43 0.35 

linalol 0.07 0.03 - -

cis -sabinen hidrat 0.52 0.20 0.03 0.02 

pinokarvon 0.74 0.43 2.11 1.55 
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fenkil  alkol 0.07 tr 1.45 1.75 
terpinen-4-ol 3.43 3.89 0.25 0.44 

alloaromadendren 

3.43 
- -

cıs-p-menta 2,8 
dien-1 ol 

0.57 tr - -

aromadendren 0.37 0.07 0.19 0.15 

rra^-pinokarveol 0.06 0.02 11.02 8.60 
kripton 6.75 1.60 
5-terpineol 0.11 0.11 
p-menta 1,8-dien-
4-ol 

0.11 0.28 0.28 0.11 

cc-terpineol 1.90* 1.15* 7.03** 9.48** 
karvon 0.06 0.02 0.10 0.09 
bisikloaermakren tr tr - . 

y-elemen - - tr tr 
kumin aldehit 1.30 0.33 0.03 0.02 
mirtenol 0.03 0.05 0.05 0.20 

frani-karveol 0.03 tr 0.49 0.02 

p-simen-8-ol 0.50 0.46 0.21 0.18 
cis-eeranil aseton - . 0.02 tr 

dA-karveol 0.04 0.03 0.08 0.08 
a-fellandren 

epoksıt 
0.11 0.03 - -

karvofılen  oksit 1.38 0.50 -

perilla alkol " 0.24 0.10 - -

epiglobulol 0.08 0.07 0.36 0.18 

ledol 0.35 0.08 . -

dobulol 0.95 0.75 0.33 0.34 

viridiflorol 0.63 0.22 0.13 0.05 

spatulenol 15.99 2.31 0.49 0.28 

karvakrol 0.90 0.02 0.07 0.11 
a-ödesmol 1.31 0.25 0.04 0.04 
(3-ödesmol 0.23 0.24 - -

terpinil asetat ile karışım halinde 
bomeol ile karışım halinde 
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CYCLOTRİCHİUM  NIVEUM  (Boiss.) Manden. & Scheng. TÜRÜ 
ÜZERİNDE MORFOLOJİK VE ANATOMİK ARAŞTIRMALAR 

Ayla KAYA, K. Hüsnü C. BAŞER 

MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL INVESTİGATİONS ON 

CYCLOTRICHIUM  NIVEUM  (Boiss.) Manden. & Scheng. 

ÖZET: Bu çalışmada Sivas'tan toplanan Cyclotrichium  niveum (Boiss.) Manden. & Scheng'un morfolojik  ve 

anatomik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Taksonomik sonuçlar herbaryum materyalleri üzerinde 

yapılan morfolojik  ve anatomik incelemelere dayanmaktadır. Anatomik çalışmalar gövde ve yaprakların orta 

bölgelerinden alınan kesitler üzerinde yapılmıştır. 

ABSTR ACT:This study w as carried out to determine the morphological and anatomical properties of 

Cyclolrichium  niveum (Boiss.) Manden. & Scheng. collected from  Sivas. Taxonomic results vvere based on 

both morphological and anatomical ınvestigations conducted on herbarium materials. Anatomical studies vvere 

performed  on eross seetions of  the middle /.öne of  stems and leaves. 

Key VVords: Cyclolrichium  niveum, Labiatae, Morphology, Anatomy. 

GİRİŞ : 
Cyclolrichium  cinsi Labiatae (Lamiaceae) familyasının  bir üyesi olup. Ülkemizde 

2'si endemik toplam 6 tür ile temsil edilmektedir. Endemizm oranı % 33.3'dür. Araştırma 
konumuzu oluşturan Cyclotrichium  niveum ülkemizde Doğu Anadolunun çeşitli 
yörelerinde 1200-1830 m yüksekliklerde yayılış gösteren bir İran-Turan elementi olup. 
endemiktir (1.2). 

Beyaz, dallanmış indumentumu dolayısiyle diğer türlerden hemen ayrılan C. 
niveum. halk arasında "Dağ nanesi" adıyla bilinmekte ve yetiştiği yörelerde nane yerine 
kullanılmaktadır (3). 

Bu familya'va  ait bitkilerde olduğu gibi Cyclotrichium  cinsi de uçucu yağca oldukça 
zengindir. C. niveum'un yaprak+çiçekleri ile herbasında uçucu yağ verimleri sırasıyla 9c 
5.74 ve % 1.54 olup. vağın ana bileşenleri sırasıyla pulegon % 56.11 ve % 56.4. 
izomenton % 35.36 ve % 34.2 dir (4). 

MATERYAL VE METOD : 
İncelemeye konu olan C. niveum örnekleri  Sivas'tan Ağustos avında toplanmıştır. 

Morfolojik  özellikleri herbive materyallerine dayanmaktadır. Burada türün genel 
görünüşü, yaprak, kaliks, korolla ve meyva şekilleri çizilmiştir. Ayrıca Türkiye 
Florasındaki kayıtlara göre harita üzerinde yayılışı gösterilmiştir (Şekil 3). Anatomik 
özellikleri ise % 70'lik alkolde saklanan materyallerden, elle alınan kesitler üzerinde 
incelenmiş ve orijinal çizimleri yapılmıştır. İncelemelerde daha iyi sonuçlar elde etmek için 
Sartur reaktifı  kullanılmıştır. Anatomik yapılar Leitz SM-LUX binoküler mikroskobunda 
resim çizme tübü ile çizilmiştir. 

Anadolu üniversitesi. Tıbbi ve Aromatik Bitki ve ilaç Araşurma Merkezi, (TBAM), 26470 Eskişehir 
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BULGULAR: 

Morfolojik  Araştırmalar: 

Cyclotrichium  niveum (Boiss.) Manden. & Scheng. in Not. Syst. (Leningrad) 
15:337 (1953). 

S y n : Calamintha  nivea Boiss. in Ann. Sci. Nat. ser. 4, 2:253 (1854); 
Clinopodium  niveum (Boiss.) Kuntze. Rev. Gen. 2:515 (1891): Saıureia  nivea (Boiss.) 
Briq. in Engler & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.  4(3):299 (1895). 

Bitki çok yıllık, yarıçalımsı. 20-50 cm boyunda, gövdeler dik ya da yükseliri, çok 
dallı, dallar ince basit ya da dipten dallanmış, yüzeyi beyaz, karıcık kısa dallanmış yoğun 
örtü tüylü, örtü tüylerinin altında seyrek salgı tüylü. Yapraklar basit, dekussat dizilişli, 
ovat-eliptik 8.5-16 x 4.8-8 mm. 1-1.5 mm saplı, kenarda düz. tepede akut-obtus. tabanda 
obtus, damarlanma alı yüzde hafif  belirgin, örtü tüyleri her iki yüzde de yoğun ve kısa 
dallanmış, örtü tüylerinin altında salgı tüylü. Brakteler ovat-eliptik. 3.5-12 x 2-6 mm. 
sapsız ya da 1 mnı'ye kadar saplı, kenarda düz. tepede ve tabanda obtus, damarlanma 
şekli, örtü ve salgı tüyleri yapraktaki gibi. Brakteoller 1.5-2.5 mm. linear. linear-subulat. 
Çiçek durumu vertisillastrum, 3-6 (-10). vertisillatlar mesafeli,  çiçekler yoğun ve yayık 
görünümlü. 1-2 mnı'ye kadar saplı. Kaliks beyazımsı, bazen damarlarda mor çizgili, 
kaliks tübü dik. 4.5-6.8 mm, tubulat. gamosepal. 1? damarlı, bilabiat: üst dudak 3 
(nadiren 4) dişli, üçgen, dikensiz. 0.4-0.6 mm, alt dudak 2 dişli, üçgen-subulat. 1-1.5 
mm. dış yüzey kısa dallanmış yoğun tüylü, tüylerin altında salgı tüylü, iç yüzey dişlerin 
bulunduğu kısımda uzun tüylü. Korolla dudaklarda mor. uç kısımda açık leylak, alt 
kısımda beyaz. 7-9 mm, tubulat. gamopetal. bilabiat. üst dudak (abaxiali 1. alt dudak 
(adaxial) ? loplu, orta lop yan loblardan daha uzun, loplar obtus-rotundat. korolla tübü 
dik resupiııat, bir kısmı kaliks dışında iç yüz boğaz kısmında yoğun tüylü, dış yüzde ince 
tüylü. Stamenler 4. hemen hemen eşit uzunlukta ve korollo tübünün dışında. Anterler 
0.5-0.7 mm, filamentler  5.5-7.5 mm, tekalar paralel. Stilüs 10-12 mm. ginobazik. stigma 
dallanmış, dallar subulat, hemen hemen eşit uzunlukta ve korolla tübîinün dışında. 
Ovarvum üst durumlu. 2 karpelli ve 4 gözlü. Nuks 4 tane, açık kahverengi. 1.2-1.5 x 
0.5-0.7 mm. oblong, tüysüz, tepede obtus (Şekil 1,2). 

İncelenen Örnekler: B6 SİVAS: Gürün-Darende 20 km., 25.8.1991. M. Kara. ESSE 
9228. 
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Şekil 1. C. niveum,  a-bitki genel görünüş, b-yaprak, c-çiçek 
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Şekil 2. C. niveum,  a-kaliks b kaliksin iç yüzü c-korolla d-korolla iç yüzü e-nukslar 
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Şekil 3. C. niveum'un Türkiye'deki yayılışı 

Anatomik Araştırmalar 

G ö v d e 

Enine kesitte dört köşelidir. Epiderma enine uzamış, tek sıra genellikle dikdörtgen 
şeklindeki hücrelerden oluşmuştur. Alt ve üst çeperler kalın, yan çeperler incedir. Üzeri 
ince bir kütikula ile örtülüdür. Çok sayıda örtü tüyü, seyrek salgı tüyü gözlenmiştir. Örtü 
tüyleri genellikle dallanmış ve çok hücrelidir. Ayrıca seyrek oranda basit, 1-3 hücreli 
tüylere de rastlanmıştır. Salgı tüyleri başı 1, sapı 1 ya da 2 hücreden oluşur. Başı 8 hücreli 
Labiatae tipi salgı tüyleri de bulunmaktadır. Gövde de stomaya da rastlanmıştır. Köşelerde 
epidermanın altında 5-6 sıra gayri muntazam şekilli kollenkima dokusu bulunur. Köşeler 
arasında ve kollenkimanın altında parenkimatik bir doku yer alır. Bu doku kollenkimamn 
altında genellikle ezilmiş 1-3 sıra iken, köşeler arasında 2-5 sıra enine uzamış, genellikle 
büyük, oval şekilli, yer yer ezilmiş, hücrelerarası boşlukludur. Kalınlaşmış gövdelerde 
endodermanın üstünde 3-8 sıra boyuna uzamış genellikle dörtgen şekilli mantar dokusu 
yer alır. Endoderma tek sıra teğetsel yönde uzamış basık hücrelerden oluşmuştur. Periskl 
endodermanın altında bazı preparatlarda 1 ya da 4 taneli, enine uzamış oval şekilli hücre 
grupları halinde ya da bazı preparatlarda olduğu gibi yer yer floem  tarafından  kesintiye 
uğramış birkaç sıralı halka şeklindedir. Floem 2-5 sıralı, irili-ufaklı  dörtgen veya düzensiz 
çeperli hücrelerden oluşmuştur. Kambiyum belirsizdir. Ksilem trake ve trakeidlerden 
meydana gelmiştir. Trakeler yuvarlak ya da oval şekilli, trakeidler ise çokgendir. Öz 
kollan genellikle tek nadiren iki sıra halindedir. Öz büyük, çokgen ya da yuvarlak 
parenkimatik hücrelerden oluşmuştur. Ksilemin altında çeperleri kalın, çapları dardır 
(Şekil 3). 
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Şekil 4. C. niveum,  A-gövdenin enine kesiti (şematik), B-gövdenin enine kesiti 
(anatomik), C-salgı tüyleri D-örtü tüyleri e-epiderma, ko-kollenkima, p-parenkima, 
k-ksilem, en-endoderma, pe-periskl, f-floem,  öt-örtü tüyü, st-salgı tüyü, ö-öz 
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Şekil 5. C.  niveum,  A-yaprağın yarısının enine kesiti (şematik), B-yaprağın enine 
kesiti (anatomik), C-üst D-alt y ü z ü n ü n yüzeysel kesitleri (anatomik), st-salgı tüyü, 
üe-üst epiderma, k-ksilem, f-floem,  ae-alt epiderma, öt-örtü tüyü, pp-palizat 
parenkiması, sp-sünger parenkiması, s-stoma 
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Yaprak 

Epiderma tek sıralıdır. Enine kesitte genellikle dikdörtgen ya da kare şekilli 
hücrelerden meydana gelmiş olup, üzeri ince kütikula ile örtülüdür. Tüyler her iki 
epidermada da gözlenmiştir. Örtü tüyleri salgı tüylerinden daha yoğun olarak bulunurlar. 
Örtü tüyleri basit ve dallanmış olmak üzere iki tip olup, dallanmış olanları diğerlerine göre 
oldukça yoğundur. Basit tüyler ise 1-3 hücrelidir. Salgı tüyleri başı 8 hücreli Labiatae tipi 
salgı tüyü ile başı 1, sapı 1-3 hücreli kısa saplıdır. Sapı 2 ve 3 hücreli olanlar diğerlerine 
oranla daha yoğun olarak bulunur. Stomalar yüzeysel kesitte oval şekilli ve diasitik (5) 
tipte olup, yaprağın her iki yüzünde de yoğun olarak bulunurlar. Enine kesitte epiderma 
hücreleri ile hemen hemen aynı seviyededirler. Mezofil  üst ve alt epidermada yer alan 
2'şer sıra palizat parenkiması ile onun ortasında yer alan 1-2 sıra genellikle boyuna uzamış 
sünger parenkimasından oluşmuştur (Ekvifasiyal  yaprak). İletim demetleri dar bir alanı 
kapsar. Ksilem yaprağın üst epidermaya bakan yönünde, floem  ise alt epidermaya bakan 
yöndedir. Floem ve ksilem dıştan parenkima dokusu ile çevrelenmiştir (Şekil 4). 

S O N U Ç : 
Araştırmamızda yetiştiği yörelerde "Dağ nanesi" olarak bilinen ve bu bölgelerde nane 

yerine kullanılan Cyclotrichium.  niveum (Boiss.) Manden.& Scheng. (Labiatae) 
bitkisinin morfolojik;  gövde ve yaprağın anatomik özellikleri ortaya çıkarılmıştır. 
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GÜNEY ANADOLU BÖLGESİNDE YETİŞEN BAZI NEPETA  TÜRLERİNİN UÇUCU 

YAĞLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 

Gamze Kökdil1 , Semra Kurucu1 , Gülaçtı Topçu2 

INVESTIGATIONS ON THE ESSENTİAL OİLS OF SOME NEPETA SPECİES 

GROWING İN SOUTH ANATOLIA 

The genus Nepeta L.( Lamiaceae ) has över 250 species distributed in Europe, Asia 

and a few  areas of  Africa.  Some species from  the genus Nepeta ( e.g N.cataria, 

N.hindostana ) are important medicinal plants and the extracts of  some species 

are used in folk  medicine. Nepeta oils are characterized by the presence of 

nepetalactones. These compounds are responsible for  their teline attractant or 

insect repellant properties. However, some differences  in essential oil composition 

vvere detected in the Nepeta oils. 

The genus Nepeta is represented in Turkey by thirthy-three species. İn this 

research, the essential oils of  four  Nepeta species grovving in south Anatolia vvere 

investigated by means of  capillary GLC and GC-MS. The main components in 

N.nuda L.ssp.albiflora  oil vvere the nepetalactones ( 75.1% ). The essential oils of 

N.italica and N.sulfuriflora  consisted mainly of  1,8-cineole ( 80.8% and 61.5% 

respectively ) and the esssential oil of  N.cilicia vvas characterized by a high 

percentage of  sesquiterpenes ( 40% caryophyllene oxide, 15.7% |3-caryophyllene ). 

GİRİŞ 

Lamiaceae familyası  bitkilerinden olan Nepeta türleri Avrupa ve Asya'da geniş 

yayılış alanı gösteren, yeryüzünde yaklaşık 250 türle temsil edilen bitkilerdir (1). Bu 

türlerden bazılarının ( N.cataria N.kopetdaghensis, N.hindostana v.b ) ekstreieri halk 

V . Ü Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 06100 Tandoğan-ANKARA 
2 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, TBAE Kimya Bölümü P.K 21, 41470 Cebze-

KOCAELİ 
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tıbbında diüretik özellikleri , bakteriostatik aktiviteleri nedeniyle ve ekzema benzeri 

cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılagelmişlerdir (1,2). 

Nepeta türlerinden elde edilen uçucu yağlar genellikle taşıdıkları nepetalaktonlar ile 

karakterize edilmekte ve bu bileşikler bulundukları bitkilerin " feline attractant" ve 

"insect repellant" özelliklerinden sorumlu tutulmaktadırlar (3). Ancak son yıllarda 

yapılan araştırmalar oldukça farklı kimyasal bileşimlere sahip Nepeta uçucu 

yağlarının da varlığını göstermiştir (4,5). 

Türkiye florasında 33 Nepeta türü kayıtlıdır, bu türler çeşitli bölgelerde doğal 

olarak yetişmektedir ve üzerlerinde az sayıda araştırma mevcuttur (6-8). Bu 

çalışmada Güney Anadolu'da yetişen Nepeta türlerinden 4'ü ; Nepeta nuda L. 

ssp.albiflora (Boiss.)Gams, N.italica L., N.sulfuriflora P.H.Davis ve N.cilicia Boiss., 

uçucu yağları bakımından incelenmiştir. 

MATERYAL 

Araştırma konusunu oluşturan Nepeta nuda L.ssp.albiflora (Boiss.) Gams, N.italica L., 

N.sulfuriflora P.H.Davis ve N.cilicia Boiss. Haziran-Temmuz ayları arasında Güney 

Anadolu Bölgesinden çiçekli iken toplandı ve gölgede kurutuldu. 

YÖNTEM 

Uçucu Yağ izolasyonu 

Bitkilerin çiçekli dal uçlarından ve yapraklarından Clevenger cihazında distilasyon 

ile uçucu yağlar elde edildi ve susuz sodyum sülfat üzerinde kurutuldu. 

Gaz-Sıvı Kromatografisi ( GLC ) 

Analizler "Shimadzu GC 14 A" cihazında yapıldı. OV-1 fused silika kolon( 

25mx0.25mm i.d, film kalınlığı 0.24um ) ve SE-52 fused silika kolon ( 50mx0.32 mm 

i.d, film kalınlığı 0.29pm ) kullanıldı. Taşıyıcı gaz helyumdur. Isı programı 40°C'de 

4dk, 250°C'ye 2°C/dk ve 250°C'de 10 dk olarak uygulandı. Enjektör ve detektör ısısı 

250°C'dir. Split oranı 1/30'dur. 
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Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (CC-MS) 

CC-MS analizleri HP-5890 VG Zapspec GC-MS sistemi ile yapıldı. OV-1 fused 

silika kolon (30mx0.32mm i.d) vetaşıyıcı gaz olarak helyum kullanıldı. Kütle 

spektrumları 70eV'da alındı, tarama hızı 2sn, kütle aralığı 50-700 dür. 

Uçucu Yağların Bileşimlerindeki Maddelerin Teşhisi ve Miktar Tayini 

Gaz kromatogramlarındaki piklerin bağıl tutuş zamanlarının, önceden analizi 

yapılan standart yağlardaki bileşiklerin ve standart maddelerin tutuş zamanlarıyla 

karşılaştırılması yada kütle spektrumlarının değerlendirilmesi ve karşılaştınImasıyla 

yapıldı. 

incelenen uçucu yağ örneklerinde saptanan bileşiklerin yüzde miktarları elektronik 

integratör kullanılarak bulundu. 

BULGULAR 

Araştırma konusunu oluşturan Nepeta türlerinin kuru drog üzerinden uçucu yağ 

verimleri ; 

N.nuda L.ssp.albiflora (Boiss.)Gams %1.1 

N.italica L. %1 .1 

N.sulfuriflora P.H.Davis %0 .8 

N.cilicia Boiss. %0 .1 

GLC ve GC-MS analizleri sonucunda N.nuda ssp.albiflora uçucu yağında yağın 

%95.6'sını oluşturan 16 bileşik, N.italica uçucu yağında yağın %97.6'sını teşkil 

eden 17 bileşik, N.sulfuriflora uçucu yağında yağın %92'sini oluşturan 26 bileşik 

ve N.cilicia uçucu yağında ise yağın %96.6'sını oluşturan 23 bileşik teşhis edildi. 

Tablo 1'de bu uçucu yağların ana bileşenleri görülmektedir. N.nuda ssp.albiflora 

uçucu yağı özellikle nepetalaktonlar (%75.1) yönünden zengin iken, N.italica ve 

N.sulfuriflora uçucu yağları majör bileşen olarak 1,8 sineol ( %80.8 ve %61.5 ) 

taşımaktadırlar. N.cilicia uçucu yağının ise ana bileşenlerini seskiterpenler 

(%40.7 karyofillen oksit, % 1 5.7 5-karyofillen ) oluşturmaktadır. 
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Tablo 1. İnce lenen Nepeta  örnekler inin uçucu yağlar ında s ap l anan ana bileşikler 

ve yüzdeler i 

Bileşikler N.nuda 

ssp.albiflora 

M.  it  a Uca N.sulfuriflora N.cil, 

C-pinen 0 .9 3 .9 4 .8 1.3 

p-simen 0.2 - 3.1 -

l imonen - - - 1.6 

1,8-sineol 1.3 80 .8 61 .3 -

4 a a , 7 a , 7 a a - n e p e t a l a k 1 o n 37.3 - 0.3 -

4 a a , 7 a , 7 a û - n e p e t a l a k l o n 37.6 - - -

4aE ,7a ,7aG-nepe t a l ak ton 2.1 - - -

a -kopaen - 0.2 0.4 7.3 

K-kübeben - - - 6.6 

!î -karyotil len 1.8 0.4 3.3 15.7 

a - h u m u l e n 0.4 - 0.1 1.9 

g e r m a k r e n - D • 0.7 1.5 3.1 

£ -b i sabo len 2.7 - 1.8 -

karvofillen  oksit 4 - 4 2.2 3.2 40 .7 

KAYNAKLAR 

1. H.L. De Pooler , B.N'icola i, L.F. De Buyck, P.Goethebeıır , N.M.Schanıp, 

Phytochemisry, 26, 2311 (1987). 

2. C.Bİcchi, M.Mashaly , P.Sandra, Planta Medica, 50, 96 (1 984). 

3. F.E. Regnier, G.R.VValler, E.J.Eİsenbraun, Phytochemistry, 6, 1281 (1967). 

4. N.Arnold, C.Valenlini, B.Bellomaria, H.J.Arnold, Plant.Med.et Phytother., 26, 149 

11993) 

5. N.Arnold, B.Bellomaria, C.Valentini, C.Yanniou , H.J.Arnold, Plant.Med.et. 

Phytolher.,26 , 149 (1993) 

6. I.C.Hedge , J.M.lamond, in Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol.7, 

ed.P.H.Davis, Edinburgh University Press, Edinburgh (1982) 

7. K.H.C.Başer, T.Özek, A.Akgül , C.Tümen, J.Essent.Oil Res., 5, 215 (1993) 

8. K.H.C.Başer, T.Özek , G.Tümen, J.Essent.Oil Res., 7, 569, (1 995) 

449 



Nepeta  flavida  Hub. -Mor ve Nepeta  sulfuriflora  P. H. Davis Uçucu 

Yağlarının Bileşimi 

K. Hüsnü Can BAŞER1, Betül DEMİRÇAKMAK1, Hayri DUMAN2* 

Composition of  the Essential Oils of  Nepeta  flavida  Hub. -Mor and Nepeta 
sulfuriflora  P. H. Davis 

Water distilled essential oils from  aerial parts of  Nepeta  flavida  and Nepeta  sulfuriflora 
(endemic in Turkey) were analysed by GC/MS. Nepeta  flavida  oil contained linalool 
(37.65 %) and 1,8-cineole (22.67 %) as majör constituents. In N.  sulfuriflora,  flovvering  and 
fruiting  specimens vvere analysed. The oils from  these specimens contained 1,8-cineole (46.35 
and 24.23 %) and sabinene (6.38 and 12.79 %), respectively as majör constituents. The oil 
from  fruiting  specimen also shovved a-cadinol (8.05 %) as one of  the main components. 
Key YVords: Labiatae, Essential oil, Nepeta  flavida,  Nepeta  sulfuriflora,  1,8-cineole, linalool, 
sabinene, a-cadinol 

GİRİŞ 

Labiatae, adaçayı, nane, kekik gibi çok sayıda ticari önemi haiz faydalı  bitkiyi içine 
alan, 170-250 cins, 3000-3500 türe sahip geniş bir familyadır.  Bu familyaya  dahil ve dünya 
üzerinde geniş bir yayılışa sahip Nepeta  cinsinin 250' yi aşkın türünün bulunduğu 
bilinmektedir. Türkiye florasında  17' si endemik olmak üzere 33 Nepeta  türü kayıtlıdır. 
Türkiye' deki endemizm oranı yaklaşık % 48 olup, endemizm bakımından Güney-Batı 
Anadolu başta gelmektedir (1). 

Bazı Nepeta  türlerinin tedavi edici özelliklerinin olduğu da bilinmektedir. Cinsin en 
iyi bilinen türü olan N.  cataria'  nın (Kedinanesi) en önemli özelliği kedigiller için cezbedici 
nitelikte olmasıdır, bunun sebebi bitkide bulunan nepetalaktonlardır. Ayrıca yapraklan ve 
sürgünleri soslar ve çorbalarda baharat olarak kullanılmaktadır. Halk arasında sedatif 
özelliğinden dolayı uykudan önce çay olarak kullanılması yanında tonik, stimulan, 
antispazmotik ve emenagog etkileri bilinmektedir (2-4). 

Ülkemizde yetişmeyen N.flucosa  çiçek ve yapraklarından hazırlanan dekoksiyon, kan 
temizleyici olarak ve ateşli hastalıklarda kullanılır. N.  glutinosa  sigara halinde pnömonide 
kullanılır. N.  salviifolia  yatıştırıcı etkiye sahiptir (5). N.  glechoma'  dan mide hastalıklarında 
ve hazımsızlıkta faydalanılır  (6). 

"'Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi, 26470, Eskişehir 
2Cıazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06330, Ankara 
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Nepeta  türleri ile bugüne kadar yapılan uçucu yağ çalışmaları arasında N.  flavida  ve 
N.  sulfuriflora  ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada; N.  flavida  ve 
yurdumuz için endemik bir tür olan N.  sulfuriflora'  dan su-distilasyonu ile elde edilen uçucu 
yağlann kimyasal bileşimlerinin gaz kromatografısi  / kütle spektrometrisi (GC/MS) sistemi 
ile incelenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bitkisel Materyal: Nepeta  flavida  'nın topraküstü kısımlan 21.07.1995 tarihinde, Adana: 
Düziçi, Kuşçu Köyünden toplanmıştır. N.  sulfuriflora'  nın çiçekli topraküstü kısımları (A), 
Antalya: Anamur, Abanoz Yaylası çıkışı, 1400 m yükseklikten, 18.07.1995 tarihinde, 
çiçekleri kurumuş, meyvaya dönüşmüş örnekler ise (B), yine aynı tarihte, Antalya: 
Gazipaşa-Anamur arası, 420 m yükseklikten toplanmıştır. Bitki örnekleri Anadolu 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumunda saklanmaktadır (ESSE: 11618, 11623 ve 
11640). 

Uçucu Yağ Eldesi: Bitkisel materyalden Clevenger apareyinde üç saat süreyle 
su-distilasyonu ile uçucu yağlar elde edilmiştir. 

Nem Miktar Tayini: Elde edilen uçucu yağlann verimini kuru baz üzerinden hesaplamak 
amacıyla bitkisel materyalin içerdiği nem miktan volumetrik yöntemle saptanmıştır. 

Gaz Kromatografısi  / Kütle Spektrometrisi (GC/MS) Analiz Koşullan: Elde edilen 
uçucu yağlar GC/MS sistemi ile değerlendirilmiştir. GC/MS analizleri Hewlett Packard G 
1800A GCD sistemi ile yapılmıştır. Innowax (60 m x 0.25 0 ) kapiler kolon ve taşıyıcı gaz 
olarak Helyum kullanılmıştır. Sıcaklık programı 60°C' de 10 dak., 4"C artışla 220°C' ye, 
220°C' de 10 dak., 1°C artışla 240°C olarak uygulanmıştır. Enjektör ve dedektör sıcaklığı 
250°C' dir. Split oranı 50:1' dir. Kütle spektrumlan 70 eV' ta alınmıştır. Kütle aralığı 
20-425 m/z'  tir. Bileşikler gaz kromatografısi  kolonunda ayniıp iyonlaştmldıktan sonra her 
birinin kütle spektrumlan alınmıştır. Değerlendirme işlemleri GC/MS cihazının Wiley 
kütüphanesinin yanısıra, 'TBAM Uçucu Yağ Bileşenleri Kütüphanesi" ve diğer kaynaklar 
kullanılarak yapılmıştır (7-15). Analiz sonuçları aşağıda Tablo I. ve Tablo İL' de 
verilmektedir. 
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Tablo I. Nepeta  flavida  Uçucu Yağının Kimyasal Bileşimi 

Bileşik % Bileşik % 

a-pinen 0.73 leden 0.07 

a-tuyen 0.02 oermakren-D 1.90 

[3-pinen 1.87 rrart.s-p-menth-2-en-1,8-diol 0.07 

sabinen 1.70 a-murolen 0.07 

mirsen 0.50 piperiton 0.03 

a-terpinen 0.03 bisiklogermakren 0.10 

dehidro-1,8-sineol 0.07 a-farnesen 0.10 

limonen 0.38 ! m-linalol oksit (piranoid) 0.04 

1,8-sineol 22.67 5-kadinen 0.20 ; 

(Z)-p-osimen 0.12 y-kadinen 0.47 

y-terpinen 0.10 tır-kurkumen 0.02 

(£)-(3-osimen 0.16 metil salisilat 0.20 
5-metil-3-heptanon 0.05 mirtenol 0.15 
p-simen 0.05 3,7-guavudien 0.16 
terpinolen 0.04 trans  -karveol 0.03 

(Z)-3-hekzen-l-ol 0.04 kalamenen 1.03 

; cis -linalol oksit (furanoid) 0.25 p- simen-8-ol 0.03 

l-okten-3-ol 0.24 metil hidrosinamat 0.04 

• a-kubeben 0.09 a-kalakoren-I 0.08 

trans  -sabinenhidrat 0.47 palustrol 0.46 

. trans  -linalol oksit (furanoid) 0.21 a-kalakoren-II 0.07 

i (Z)-3-hekzenil-3-metil butaııoat 0.03 izokıu-vot'illen oksit 0.30 

a-kopaen 0.06 karvofillen  oksit 2.40 

i |3-burbonen : 0.16 perilla alkol 0.18 

; benzaldehit i 0.01 norburbonon 
: (=11-norburbonan-l-on) 

0.07 | 

| a-gurjuneıı 0.05 ' (£)-nerolidol 1.03 : 
linalol 37.65 ledol 1.52 i 

trans  -p-ment-2-en-l-ol 0.02 1,6-germakradien-5-ol 0.29 

ı trans  -|3 -bergamoten 0.02 kubenol 0.36 
i 
î (3-elemen 0.16 viridiflorol 0.55 

terpinen-4-ol 0.29 hekzahidrofarnesil  aseton i 0.04 

(3-karyofillen 4.74 ! spatulenol 0.10 

mirtenul 0.14 ' (Z)-3-hekzen-l-il beıızoat i 0.11 
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sabinaketon 0.04 öjenol 0.83 
kubeben izomeri 1.00 T-murolol 0.14 

aromadendren 0.15 karvakrol 0.03 
trans -pinokarveol 0.17 a-bisabolol 0.09 

(E)-P-famesen 0.04 a-kadinol 1.04 

5-terpineol 0.74 bir karyofilladieııol 0.10 

y-kurkumen 0.10 karyofillenol-II 0.27 
a-terpineol 2.21 abietatrien 0.32 

Tablo II. Nepeta  sulfuriflora  Uçucu Yağının Kimyasal Bileşimi 

Bileşik A ( % ) B ( % ) Bileşik A ( % ) B ( % ) 
a-pinen 2.72 1.80 a-terpineol 2.94 2.75 
a-tuyen 0.25 1.07 trans -sabinol + borneol 0.11 0.10 
kamfen 0.06 0.01 verbenon 0.18 1.47 
Ppinen 4.03 2.33 germakren-D 1.88 1.47 

0.17 sabinen 6.38 12.79 trans-p -ment-2-en-1,8-diol 0.22 
1.47 
0.17 

n -butil benzen 0.06 0.04 a-murolen 0.04 0.06 
m irsen 0.56 0.61 karvon 0.15 0.07 
p-menta-l(7),8-dien 0.02 - cis -piperitol 0.04 0.08 
a-terpinen 0.42 1.01 a-famesen 0.08 0.19 
dehidro-l,8-sineol 0.28 0.09 8-kadinen 1.35 1.47 
limonen 0.34 0.55 y-kadinen 0.03 _ 
1,8-sineol 46.35 24.23 cis -p -ment-2-en-l,8-diol 0.06 0.04 
(£)-2-hekzenal 0.02 . cis -sabinol + metil salisilat 0.13 0.12 
(Z)-p-osimen 0.02 0.01 kuminaldehit 0.05 0.05 
-y-terpinen 0.79 1.97 mirtenol 0.74 0.27 

0.26 (£)-p-osimen 0.11 0.05 p -menta-l,5-dien-4-ol 0.11 

0.27 

0.26 

p -simen 0.32 0.22 trans -karveol 0.29 0.18 
terpinolen 0.18 0.43 kalamenen + geraniol 0.07 0.20 
6-metil-5-hepten-2-on 0.02 0.01 p -simen-8-ol 0.13 0.08 
(Z)-3-hekzen-l-ol 0.04 0.03 metil hidrosinamat 0.12 0.14 

6-metil-3-heptanol 0.09 0.10 epikubebol+ 
etil 3-fenilpropionat 

0.10 0.03 

nonanal 0.04 0.05 a-kalakoren I 0.33 0.02 

hekzil 2-metilbutirat - 0.04 kubebol 0.09 0.02 
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cis -linalol oksit (furanoid) 0.11 0.12 a-kalakoren II 0.09 0.02 

l-okten-3-ol 0.21 0.30 izokaryofillen  oksit 0.40 0.74 

ökarvon 0.04 0.02 karyofıllen  oksit 2.55 4.64 

trans - sabinen hidrat 1.11 1.39 perilla alkol 0.06 0.02 

frans-linalol 
oksit (furanoid) 

0.07 0.09 norburbonon 
(=11 -norburbonan-1 -on) 

0.36 0.11 

a-kopaene 1.53 0.20 (E)-nerolidol 0.09 0.90 

p-burbonen 0.26 0.30 /7-menta-1,4-dien-7-ol+ 
humulen epoksit II 

0.38 0.22 

linalol 2.13 4.65 kubenol 0.22 0.45 

0.03 cis -sabinen hidrat 0.33 0.92 viridiflorol 0.15 
0.45 

0.03 

trans -p -ment-2-en-l-ol 0.12 0.28 hekzahidrofarnesil  aseton 0.07 0.15 

P-elemen 0.18 0.10 spatulenol 0.10 0.04 

terpinen-4-ol+ 
P-karyofillen 

3.02 5.76 (Z)-3-Hekzeıı-l-il benzoat 0.11 0.08 

cis -p -ment-2-en-l-ol 0.12 0.15 öjenol 0.14 2.79 

mirtenal 0.90 0.27 timol <0.01 0.02 

sabinaketon 0.15 0.07 T-murolol 0.11 -

cis -verbenol 0.22 0.23 5-kadinol 0.05 -

trans -pinokarveol 1.02 0.42 karvakrol 0.39 2.39 

p -menta-l,5-dien-8-ol 0.05 0.08 a-kadinol** 0.48** 8.05 

5-terpineol 1.28 0.79 karyofillenol  II 0.24 0.40 

trans -verbenol 1.55 2.08 4-isopropil-6-metil-l ,2,3,4-
tetrahidronaftalen-1  -on* 

0.12 0.02 

p -menta-l,8-dien-4-ol 0.02 0.05 

* Kütle spektrumu benzerliğinden 
**Kadalen ile karışım 
A: Çiçekli topraküstü kısımlar 
B: Çiçekleri kurumuş, meyva dönüşmüş topraküstü kısımlar 
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SONUÇ TARTIŞMA 

Nepeta  flavida  topraküstü kısımlarından % 1.35 verimle uçucu yağ elde edilmiştir. 
GC/MS analizi sonucunda yağın % 92.8' ine karşılık gelen 82 bileşik tanımlanmıştır. 
Anabileşikler linalol (% 37.65) ve 1,8-sineol (% 22.67)' dür. 

N.  sulfuriflora'  nın çiçekli topraküstü kısımlarından Clevenger apareyinde 3 saatlik 
su-distilasyonu sonucunda % 0.44 verimle uçucu yağ elde edilirken, çiçekleri kurumuş, 
meyvaya dönüşmüş /V. sulfuriflora  topraküstü kısmından % 0.33 verimle uçucu yağ elde 
edilmiştir. Sırası ile yağların % 93' ne karşılık gelen 92 ve % 94' üne karşılık gelen 86 
bileşik tanımlanmıştır. Çiçekli örneğin yağındaki anabileşik % 46.35' lik oranla 1,8-sineol 
iken meyvaya dönüşmüş örneğin yağında 1,8-sineol yüzdesi 24.23 olarak belirlenmiştir. 

Bu çalışmanın konusunu oluşturan N.  flavida  ve N.  sulfuriflora  uçucu yağlan ile ilgili 
daha önce yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Merkezimizde, Nepeta  türleri ile ilgili daha önce yapılan çalışmalarda N.  caesarea 
uçucu yağında ana bileşik olarak (% 91-95) 4aa, 7a, 7aa-nepetalakton bulunmuş (16), farklı 
iki yöreden toplanan N.  racemosa örneklerinde de 4aa 7a, 7ap-nepetalakton (% 31.5 ve 91.5) 
olduğu bildirilmiştir (17). 

N.  flavida  ve N.  sulfuriflora  yağlarında nepetalakton bulunmaması normal 
karşılanmalıdır, zira nepetalakton taşımayan ya da eser miktarda taşıyan Nepeta  türlennin 
varlığı bilinmektedir. Çalışılan iki tür de nepetalakton taşımayan Nepeta  türleri grubuna 
girmektedir. 
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Sideritis  erythrantha  ' NIN İKİ VARYETESİ: 
var. erythrantha  ve var. cedre  torum 
UÇUCU YAĞLARININ BİLEŞİMİ 

Nurhayat ERMİN, Neş' e KIRIMER, K. Hüsnü Can BAŞER 

THE COMPOSİTİON OF ESSENTİAL OİLS FROM TWO VARIETIES OF 

SIDERITIS  ERYTHRANTHA:  VAR. ERYTHRANTHA  AND VAR. CEDRETORUM 

ABSTRACT 
Water-distilled essential oils from  two varieties of  Sideritis  erythrantha;  var. 

erythrantha  and var. cedretorum  both endemic to Turkey were analysed by GC/MS. Main 
components vvere characterized as a-pınene (16.31, 19.51 %) and sabinene (6.14, 10.37 %) 
for  var. erythrantha;  a-pinene (11.37, 12.44) and myrcene (21.91, 24.38) for  var. 
cedretorum. 

KEY WORD INDEX: Sideritis  erythrantha  var. erythrantha,  Sideritis  erythrantha  var. 
cedretorum,  Labiatae, essential oil, GC/MS. 

GİRİŞ 
Labiatae familyasının  Sideritis  cinsi Anadolu' da çay olarak bilinen bitkilerin büyük bir 

grubunu oluşturmaktadır. Sideritis  cinsi Türkiye Florasında 40 tür, 10 alttür ve 2 varyete ile 
temsil edilmektedir (1). Türkiye Florası için yeni bir kayıt (S.  scardica  ssp. scardica)  (2) ve 
iki yeni türle (S. akmanii  ve S. gulendamii)  bu sayı 43 tür ve 50 taksona ulaşmıştır (3). 

Sideritis  türleri halk arasında çay olarak yaygın bir kullanıma sahiptir. Yurdumuzda çay 
olarak kullanılan türler Tablo I' de özetlenmiştir. Bu türlerle gerek ülkemizde gerekse diğer 
ülkelerde farmakolojik  ve antimikrobiyal çalışmalar da yapılmaktadır. Antiinflamatuvar, 
antispazmotik, antihepatotoksik, diüretik, analjezik, antikonvülzan, hipotensif  ve santral sinir 
sisteminde antidepresan etkiler çeşitli türlerle yapılan farmakolojik  araştırmalar sonucu 
belirlenmiştir. Yine birçok Sideritis  türünün uçucu yağı, etanol ve kloroform  ekstrelerinin 
birçok mikroorganizma üzerinde antimikrobik etkileri gözlenmiştir (4). 

Bu araştırmada Sideritis  cinsinin iki endemik taksonu Sideritis  erythrantha  Boiss. & 
Heldr. apud Bentham var. erythrantha  ve S. erythrantha  Boiss. & Heldr. apud Bentham var. 
cedretorum  P.H.Davis uçucu yağlarının bileşimleri incelenmiştir. S. erythrantha  var. 
erythrantha  İsparta yöresinde "Boz ot" adıyla bilinmekte var. cedretorum  ise Antalya: 
Alanya yöresinde "Yayla çayı" adıyla çay'olarak kullanılmaktadır. 

Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araşurma Merkezi, (TBAM), 26470£skişehır 



M A T E R Y A L VE M E T O D 

Bitkisel Materyal: Sideritis  erythramha  örneklerinin toplanma yerleri ve toplanma tarihleri 

Tab lo II' de ver i lmişt i r . Bitki örnekler i Anadolu Ünivers i tes i Eczac ı l ık Fakül tes i 

Herbaryumu' nda saklanmaktadır (ESSE). 

Tablo I. Yurdumuzda Çay Olarak Kullanılan Sideritis  Türleri (4) 

Bitki Adı Yöresel Adı Kullanılan Bölge Kullanım Amacı 
5. albiflora Dağ çayı Muğla: Yeniceköy 
S. arguta Çay otu Antalya: Toros Dağı S. arguta 

Yayla çayı, 
Dağ çayı 

Antalya: Gündoğmuş Mide hastalıklarında, idrar 
söktürücü, böbrek taşlarına karşı, 
soğuk algınlığında 

S. argyrea Eşek çayı, 
Acı çay 

Antalya: Alanya S. argyrea 

Eşek çayı Antalya: Gündoğmuş Mide hastalıklarında, idrar 
söktürücü, böbrek taşlarına karşı, 
soğuk algınlığında 

S. athoa Kedikuyruğu Balıkesir: Edremit Soğuk algınlığında 
S brevibracteala Dağ çayı Antalya: Alanya 
S. brevidens Ada çayı Antalya: Alanya 
S. biigerarıa Dağ çayı Konya, 

İsparta 
S. cilicica Dağ çayı, 

Yayla çayı 
Adana: Andıl Dağı 

S. condensaıa Eşek çayı Antalya: Manavgat, Murt S. condensaıa 

Ada çayı, 
Yayla çayı 

Antalya: Akseki, 
Aşağıışıklar Köyü 

S. condensaıa 

Kozalıkekik Antalya, 
İsparta, 
Burdur 

S. congesta Ada çayı Mersin: Silifke S. congesta 
Dağ çayı Antalya 

S. congesta 
Dağ çayı 

İçel: Anamur 

S. congesta 

Yayla çayı. 
Dağ çayı 

Alanya Mide hastalıklarında, idrar 
söktürücü, böbrek taşlarına karşı, 
soğuk algınlığında 

S. dichotoma Dağ çayı Bilecik: Pazaryeri S. dichotoma 
Yayla çayı Bursa: İnegöl 

5. erythramha var. 
cedrelorum 

Yayla çayı Anıalya: Alanya 

S. germanicopolitana 
ssp. germanicopolitana 

Tosboğa otu Amasya: Gümüşhacıköy, 

S. hispida Dağ çayı Konya: Kayseri 
S. huber-moralhii Dağ çayı Haıay: Yayladağı 
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S. leptoclada Dağ çayı Muğla: Karadağ 
Ada çayı Antalya: Fethiye 
Kızlançayı Antalya. Muğla 

S. libanolica Acem arpası, 
Altınbaş. 
Çay otu, 
Yara otu 

Antalya, 
Burdur, 
Mersin 

S. libanotica  s s p . 
kurdica 

Dağ çayı Kahramanmaraş: 
Büyüksır Köyü 

S. libanotica  s s p . 
linearis 

Dağ çayı Adana: Tekir Yaylası 

S. libanotica  ssp. 
microchlamys 

Balbaşı, 
Dağ çayı 

Gaziantep: Battal Köyü 

S. libanotica  ssp. 
violascens 

Ada çayı. 
Dağ çayı, 
Topuklu çay 

Anta lya : Alanya , 
Durbanas 

S. libanotica  ssp. 
violascens 

Yayla çayı Antalya: Akseki 
S. maniana ssp. montana Dağ çayı Kırklareli 
S. niveotomentosa Dağ çayı İçel: Gülnar 
S. perfoliata Dağ çayı Alanya Mide hastalıklarında, idrar 

söktürücü, böbrek taşlarına karşı, 
soğuk algınlığında 

S. phlomoides Yayla çayı Niğde: Çamardı 
S. pisidica Dağ çayı Antalya: Kemer S. pisidica 

Eldiven çayı Antalya, Muğla 
S. pisidica 

Hava otu. 
Dallı adaçayı 

Konya: Beyşehir Karın ağrılarında 

S. pisidica 

Ada çayı Konya: Ermenek 

S. pisidica 

Elduran otu Denizli: Çardak, 
Söğüt Köyü 

S. pisidica 

Kandil çayı 
Denizli: Çardak, 
Söğüt Köyü 

S. pisidica 

Dağ çayı Burdur: Dirmil 

S. pisidica 

Çal al bası Antalya, Muğla 
5. scardica  ssp. scardica Dağ çayı Kırklareli: Lüleburgaz 
S. serralifolıa Dağ çayı İçel: Gülnar 

S. sıpylea 
Dağ çayı İzmir: Kiraz, Ödemiş, 

Bozdağ S. sıpylea 
Ada çayı İzmir: Ödemiş, Bozdağ Soğuk algınlığında 

S. sıpylea 
Ada çayı 

Manisa: Salihli 

S. sıpylea 

Dağ çayı Antalya: Kaş, Muğla 
S. stricta Tosbağa otu Antalya: Finike S. stricta 

Dağ çayı Antalya: Muğla 

S. syriaca s s p . 
nusairiensis 

Dağ çayı Gaziantep: Nur Dağı 
S. syriaca s s p . 
nusairiensis 

Dağ çayı Gaziantep S. syriaca s s p . 
nusairiensis 

Adana 
S. tmolea Balbaşı, 

Sivri çay 
İzmir: Ödemiş, Bozdağ 

S. trojana Sankız çayı Balıkesir: Edremit Soğuk algınlığnda S. trojana 
Yayla çayı 

S. trojana 

Kazdağı çayı Balıkesir: Bayramiç 

S. trojana 

Kazdağı çayı 
Çanakkale 
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Tablo n . Sideritis  erythrantha  Örneklerinin Toplanma Tarih, Yer ve ESSE Numaralan 

Tür Kod T. Tarihi Toplanma Yeri ESSE 

var. erythrantha 
A 30.08.1993 İsparta: Sütçüler, Çandır-Söğüt 

yaylası, 1700-1800m 
10979 

var. erythrantha 

B 16.07.1995 İsparta: Sütçüler, Çandır-Akçal 
yangın gözetleme kulesi yolu, 
1675m 

11488 

var. cedretorum 
C 9.08.1994 Antalya: Alanya, Çökele-Gökbel, 

1350m 
10701 

var. cedretorum 
D 17.07.1995 Antalya: Alanya, Çökele-Gökbel 

Alanya' dan 32 km, 1275m 
11489 

Uçucu Yağın Eldesi: Clevenger apareyinde hidrodistilasyonla elde edilmiştir. Uçucu yağ 
verimleri Tablo III' de verilmiştir. 
Nem Miktar Tayini: Volumetrik yöntemle bitkisel materyalin içerdiği nem miktarı 
belirlenmiş ve uçucu yağ verimleri kuru baz üzerinden hesaplanmıştır. 
Yoğunluk Tayini: Yoğunluk tayini için 5(il' lik mikrokap kullanılmıştır. 

Optik Çevirme: Uçucu yağlann optik çevirme açılan elektronik polarimetrede (Optical 

Activity LTD) okunmuştur. 
Kırılma İndisi: Elde edilen uçucu yağlann kırılma indisleri Abbe Refraktometrisi 
kullanılarak doğrudan okunmuştur. 

Yoğunluk, optik çevirme ve kınlma indisi değerleri Tablo III' de verilmiştir. 

Tablo III. Uçucu yağlann Verimleri ve Fiziksel Özellikleri 

Tür % Fiziksel Özellikler 

KDV d?» [ccpD« [n]20 

A 0.39 0.9500 - 8.42 1.4820 

B 0.49 0.9000 -7.70 1.4800 

C 0.70 0.9591 - 12.51 1.4840 

D 0.56 0.9444 - 14.82 1.4842 

Gaz Kromatografisi  / Kütle Spektrometrisi (GC/MS): Elde edilen uçucu yağlar GC/MS 
sistemi ile değerlendirilmiştir. GC/MS analizleri Hevvlett Packard G 1800A GCD sistemi ile 
yapılmıştır. Innowax (60 m x 0.25 0 ) kapiler kolon ve taşıyıcı gaz olarak helyum 
kullanılmıştır. Sıcaklık programı 60°C' de 10 dak., 4°C artışla 220°C' ye, 220°C' de 10 dak., 
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TC artışla 240°C olarak uygulanmıştır. Enjektör ve dedektör sıcaklığı 25CTC' dir. Split oranı 
50:1. Kütle spektrumlan 70 eV' ta alınmıştır. Kütle aralığı m/z 20-425 ' tir. Bileşikler gaz 
kromatografisi  kolonunda ayrılıp iyonlaştırıldıktan sonra her birinin tek tek kütle 
spektrumlan alınmıştır. Değerlendirme işlemleri GC/MS cihazının Wiley kütüphanesinin 
yanısıra, "TBAM Uçucu Yağ Bileşenleri Kütüphanesi" ve diğer kaynaklar kullanılarak 
yapılmıştır (4). Analiz sonuçlan Tablo IV' de verilmektedir. 

Tablo IV. Sideritis  erythrantha  Uçucu Yağlarının Bileşimi + 

Bileşik A B C D 

a-pinen 16.31 19.51 12.44 11.37 

a-tuyen 0.68 1.34 - 0.09 

1,3,5 sikloheptatrien 1.03 - - -

kamfen - 0.04 - 0.02 

p-pinen 3.24 4.04 3.70 3.88 

sabinen 6.14 10.37 0.21 0.24 

mirsen 0.70 0.33 24.38 21.91 

a-fellandren 0.64 0.32 - -

a-terpinen 0.18 0.29 - 0.16 

limonen 1.78 1.83 0.83 0.83 

1,8-sineol 2.06 2.00 - e 

p-fellandren 10.00 6.50 - 0.11 

p-tüyen - - 0.12 -

('£J-2-hexenal 0.11 0.04 0.17 0.02 

(Zj-p-osimen - - 0.03 0.09 

•y-terpinen 0.48 0.59 - 0.06 

(Ej-p-osimen - e 0.13 0.32 

p-simen 0.35 0.11 - 0.03 

terpinolen 0.12 0.14 0.23 0.28 

1-hekzanol - e 0.04 0.06 

6-metil-3-heptanol 0.09 0.08 0.15 0.11 

nonanal - 0.02 - -

perilen - - 0.03 0.02 

l-okten-3-ol 0.32 0.08 0.35 0.17 
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a-kubeben - - 0.42 0.60 

trans-sabinen hidrat 0.63 0.64 - -

a-kopaen 0.05 0.08 0.86 0.91 

p-burbonen 0.51 0.27 0.21 0.14 

benzaldehit 0.06 e 0.07 0.02 

a-gurjunen - - 0.14 0.17 

p-kubeben - - 0.17 0.20 

linalol 2.72 1.77 1.18 1.29 

ris-sabinen hidrat 0.17 0.19 - -

oktanol 0.07 0.09 i - 0.11 

w-ans-p-menth-2-en-1 -ol 0.10 0.08 - -

metil sitronellat - 0.08 -

bomil asetat 0.13 0.08 0.03 0.04 

trans -p- bergamoten - - - 0.02 

P-elemen - 0.21 - -

p-karyofillen 2.23 4.14 8.03 5.49 

terpinen-4-ol 1.61 2.76 0.05 -

2-metil-6-metilen-3,7-oktadien-2-ol - - 0.20 0.08 

cu-p-menth-2-en-1 -ol 0.05 - - -

sitronellil asetat 0.38 0.14 - 0.05 

f£j-p-farnesen 0.20 0.30 | 0.09 -

oc-humulen 0.07 0.20 0.42 0.36 

5-terpineol 0.20 0.16 - -

rrans-verbenol 0.50 - 0.04 -

kripton - 0.10 - -

p-menta-1,8-dien-4-ol - - - 0.02 

a-terpineol 1.65 1.23 0.15 0.10 

leden - - 0.03 0.14 

germakren D 3.88 6.01 3.20 4.17 

p-bisabolen 0.23 0.58 0.30 0.33 

bisiklogermakren 1.94 1.12 3.43 3.70 

a-farnesen - - 0.38 0.34 

geranil asetat 0.12 - - -



5-kadinen - 0.14 1.85 1.40 

sitronellol 0.51 0.25 0.13 0.21 

f-kadinen - 0.02 - 0.02 

p-seskifellandren - 0.25 0.11 0.15 

kadina-l,4-dien - - 0.35 0.34 

p-metil asetofenon 0.14 - - -

metil salisilat 0.08 - - -

izobutil benzoat 0.77 0.05 0.05 0.03 

(5-damaskenon 0.05 - - 0.02 

kalamenen - - 0.09 0.10 

geraniol - 0.03 - -

butil benzoat 0.30 - - -

epikubebol - - 6.29 6.33 

izoamil benzoat 0.31 - 0.08 0.03 

kubebol - - 2.05 1.85 

izokaryofıllen  oksit - - 0.12 0.05 

karyofıllen  oksit 1.59 0.60 0.75 0.34 

pentadekanal 0.10 - - 0.03 

gleenol - - - 0.08 

(£)-nerolidol 0.05 0.05 0.11 0.08 

1,6-germakradien-5-ol - - - 0.08 

humulen epoksit- II - 0.04 0.03 -

1-epikubenol - - 1.01 0.69 

globulol - - - 0.10 

hekzil benzoat 0.09 - - -

viridiflorol - - 0.09 0.10 

hekzahidrofarnesil  aseton 

(=6,10,14 trimetil pentadekanon) 

0.52 0.86 " -

spatulenol 0.90 0.12 0.07 -

valeranon - - 0.07 0.65 

(Zj-3-hekzen-1 -ol-benzoat 0.32 0.06 0.11 0.09 

a-bisabolol oksit - 0.06 - -

öjenol 0.43 0.05 - 0.05 



timol 0.17 - - 0.04 

T-murolol - 0.07 0.72 0.84 

6-kadinol - - - 0.12 

a-bisabolol 1.06 7.21 4.92 4.73 

karvakrol 0.98 1.80 0.30 0.88 

dimirsen-II-b 0.50 - 0.68 0.61 

karyofılladienol* - 0.04 - -

8a-13-oksi-14-en-epilabdan 0.18 0.14 0.10 0.19 

Katır-16-en - - - 0.25 

izobutil ftalat 0.30 - - -

heptakosan 0.58 0.06 - 0.04 

hekzadekanoik asit 0.52 - - -

Oksijensiz Monoterpenler 40.62 45.41 42.07 39.39 

Oksijenli Monoterpenler 12.60 11.33 2.60 3.54 

Oksijensiz Seskiterpenler 9.11 13.32 20.08 18.58 

Oksijenli Seskiterpenler 3.60 8.12 15.51 15.20 

Diterpenler 0.68 0.14 0.78 1.05 

Diğerleri 5.57 1.44 1.25 0.81 

e: eser (< % 0.01) "Külle spektrurnu benzerliğinden 
+ Bileşikler Rt sıralamasına göre verilmiştir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sideritis  cinsi Türkiye' nin aromatik bitkileri içinde gerek endemizm oranının fazlalığı 
gerekse halk arasında hemen hemen tüm türlerinin çay olarak tüketilmesi bakımından önem 
taşımaktadır. Bu arada yapılan arazi çalışmaları sırasında Türkiye için bir yeni kayıt ve iki 
yeni tür bulunmuştur. Bu durum bu cins ile yapılan ve yapılacak araştırmaların önemini daha 
da arttırmaktadır. 

Bu çalışmada belirlenen erythrantha  ve cedretorum  alttürlerinin uçucu yağlarının 
fiziksel  özellikleri Tablo III' de uçucu yağların bileşimleri Tablo IV' de verilmiştir. İki 
varyetenin uçucu yağ miktarları ve bileşimlerinde farklılıklar  gözlenmektedir, var. 
cedretorum  uçucu yağ bakımından daha zengindir. Her iki yağda da oksijensiz monoterpenler 
bol bulunmaktadır (% 40-46). Oksijenli monoterpenler var. erythrantha'  da , oksijensiz 
seskiterpenler var. cedretorum  da daha bol miktardadır. Oksijensiz monoterpenleri oluşturan 
bileşiklerin oranlan da iki varyetede farklıdır,  var. erythrantha'  da a-pinen (% 16-20) ve 
sabinen(% 6-10), var. cedretorum'  da mirsen (% 22-24) ve a-pinen (% 11-12) oranındadır. 
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Bir oksijenli seskiterpen olan epikubebol var. erythrantha'  da bulunmazken, var. cedretorum' 
da % 6 oranında gözlenmiştir. 

Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi (TBAM) ' da 
Sideritis  cinsi ile yapılan çalışmalarda 46 takson' un uçucu yağı incelenmiş bunlardan 32 
takson' un oksijensiz monoterpenlerce zengin olduğu gözlenmiştir. (Tablo V ). 

Tablo V. Türkiye Sideritis  Türlerinin Ana Bileşenlerine Göre Sınıflandırılması 

Oksijensiz 
Monoterpenler 

S. akmanii,  S. argyrea,  S. armeniaca, S. athoa, S. 
bilgerana,  S. brevidens,  S. congesta, S. dichotoma,  S. 
erythrantha  var. erythrantha,  S. erythrantha  var. 
cedretorum,  S. galatica,  S. germanicopolitana  ssp. 
germanicopolitana,  S. germanicopolitana  ssp. viridis, 
S. gulendamii,  S. huher-morathii,  S. libanotica  ssp. 
libanotica,  S. libanotica  ssp. kurdica,  S. lycia, S. 
montana ssp. montana, S. montana ssp. remota, S. 
niveatomentosa, S. pisidica,  S. perfoliata,  S. phrygia, 
S. rubriflora,  S. scardica  ssp. scardica,  S. serratifolia, 
S. sipylea, S. stricta,  S. syriaca ssp. nusairiensis, S. 
taurica, S. trojana 

Oksijenli 
Monoterpenler 

S. arguta,  S. libanotica  ssp. mieroehlamys, S. lanata 

Oksijensiz 

Seskiterpenler 

S. albiflora,  S. brevibraeteata,  S. cilicica, S. 
condensata,  S. hispida,  S. hololeuca,  S. leptoclada,  S. 
libanotica  ssp. linearis, S. libanotica  ssp. violascens, 
S. phlomoides,  S. tmolea 

KAYNAKLAR 

t. Davis, P.H., Flora of  Turkey and Easl Aegcan Islands, Vol. 7, 10, Univ. Press, Edinburgh, 1982, 1988. 

2. Duman, H., Aytaç, Z., Ekici, M., Karavelioğulları, F.A., Dönmez, A., Duran, A., Three New Species 

(Labiatae) from  Turkey, Flora Mcditcrranea 5,221-228, 1995. 

3. Başer, K.H.C., Vural, M., Tümen, G„ Akyalçın, H„ Satıl, F„ Tvvo New Records for  The Flora of 

Turkey, Tr. DoğaJ. Vol. 14 (4), 489-490, 1995. 

4. Ermin, N„ Sideritis  erythrantha'  nın iki varyetesi: var. erythrantha  ve var. cedretorum  Uçucu 
yağlarının Bileşimi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniv., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, (189 

Kaynak), 1995. 
465 



EĞİRDİR (İSPARTA ) YÖRESİNİN GELENEKSEL 
HALK İLACI OLARAK KULLANILAN BİTKİLERİ 

M. Kayhan EROL', Ertan TUZLACI1 

PLANTS USED AS TRADITIONAL FOLK MEDİCİNE 
EN EĞİRDİR (İSPARTA ) 

SUMMARY 
66 species of  plants were used as traditional folk  medicine in Eğirdir 

(İsparta). These are presented in the text according to their usage in therapy. As 
a result, it has been found  that these plants are mostly used for  kidney stones, 
ulcer, hemorrhoid, rheumatism, cold and as analgesic, diuretic and carminative. 

Key words: Folk medicine, medicinal plants, Eğirdir. 

GİRİŞ 
Türkiye'nin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkilerinin saptanmasına 

yönelik olarak, Anabilim Dalımızda çeşitli yöresel araştırmalar yürütülmekte olup 
bu kapsamda daha önce araştırılmamış olan "Eğirdir" yöresi üzerinde bir çalışma 
gerçekleştirilmiştir. 

Eğirdir, yurdumuzun güneybatı bölgesinde, İsparta iline bağlı iki bucağı ( 
Barla, Sarıidris ) ve 29 köyü bulunan bir ilçedir. İlçe merkezi, Eğirdir Gölü'nün 
güney kıyısında, köylerinin bir kısmı ise dağlık yerlerde bulunmaktadır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalışmamızın materyalini Eğirdir yöresinden, Mart 1994, Ağustos 1994 

tarihleri arasında topladığımız bitkiler oluşturmaktadır. Bu bitkilerin örnekleri 
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu'nda (MARE) saklı 
bulunmaktadır 

Bu çalışmamız esnasında, Eğirdir yöresinin bütün yerleşim merkezlerine 
gidilmiş ve araştırmalar yapılmıştır. Burada yaşayan yerli halktan kişilerle ve 
özellikle halk hekimliği yapan, bu konuda bilgi ve deneyimi olan kimselere 
başvurularak konu hakkında derlemeler yapılmış ve kullanılan bitkilere ait 
örnekler toplanmıştır. Bu örnekler, başlıca "Flora of  Turkey" ( 1 ) den 
yararlanılarak teşhis edilmiştir. 

1 M. Ü. Eczacılık Fak. Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Haydarpaşa-İSTANBUL 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 
Yapılan bu çalışma esnasında toplanan 94 örneğin teşhislerinin sonucunda 

66 tür bitkiden yörede halk ilacı olarak yararlanıldığı saptanmıştır. Bunlar tek 
başına kullanıldığı gibi, iki veya daha çok bitkinin karışımları halinde de 
kullanılmaktadır. Quercus cerris  tek başına kullanılmayıp, yalnız özel bitkisel 
karışım içinde yararlanıldığı belirlenen tek türdür. Yörede 13 adet özel bitkisel 
karışım karışım saptanmış olup, bunlar bu çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Geleneksel halk ilacı olarak kullanıldığı saptanan bitkiler, tedavideki 
kullanlışlarına göre gruplandırılarak aşağıda sunulmuştur. Bunlar arasında 10 tür 
yörede yetiştirilen bitkiler olup, listede ( * ) ile belirtilmiştir. 

Eğirdir yöresinde, yurdumuzun bir çok yöresinde olduğu gibi bitkilerin 
çoğunlukla infüzyon  ve dekoksiyonu kullanılmaktadır. Ayrıca belirli bir ayırım 
yapılmadan yakı olarak da adlandırılan lapa, oldukça yaygın şekilde 
kullanılmaktadır. 

Araştırma yöresinde, bitkilerden en çok ağrı kesici, diüretik, taş düşürücü, 
mide ve bağırsak gazlarını giderici olarak, ülser, hemoroid, romatizma ve soğuk 
algınlığı tedavilerinde yararlanıldığı saptanmıştır. 

AĞRI KESİCİ 
ADALE AĞRISI 

:Anemone coronaria L [MARE 4200] 
Berberis crataegina DC. [MARE 4250, 4287, 4297] 
"Laurus nobilis L. [MARE 4275] 

ADET SANCISI 
Verbascum cheiranthifolium  Boiss. var. cheiranthifolium  [MARE 4306] 
Verbascum chrysochaete Stapff  [MARE 4274] 

BAŞ AĞRISI 
Teucrium polium L. [MARE 4285, 4329] 

BEL AĞRISI 
Pinus brutia Ten. [MARE 4217, 4285] 
Urtica dioica L. [MARE 4260] 
Urtica urens L. [MARE 4254, 4311 ] 

BOĞAZ VE BADEMCİK AĞRILARI 
:*Laurus nobilis L. [MARE 4275] 

DİŞ AĞRISI 
Anthemis pseudocotula Boiss. [MARE 4252, 4303] 
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GENEL AĞRI KESİCİ 
Salvia tomentosa Miller. [MARE 4243, 4286, 4307, 4315, 4327] 
Teucrium chamaedrys L. subsp. lydium O. Schwarz [MARE 4316, 4323. 4328] 
Teucrium polium L. [MARE 4285, 4329] 

GÖĞÜS AĞRISI 
:Rosa caııina L. [MARE 4288] 

KARIN AĞRISI 
Achillea biebersteinii Afan.  [MARE 4304, 4317] 
Alcea pallida Waldst. & Kıt. [MARE 4309] 
Anthemis pseudocotula Boiss. [MARE 4252, 4303] 
Artemisia absinthium L. [M\RE 4237, 4308] 
Juniperus oıycedrus L. subsp. oxvcedrus [MARE 4207, 4240, 4298] 
Malva neglecta Wallr [MARE 4224, 4248, 4302] 
Malva sylvestris L [MARE 4234] 
Origanum onites L. [MARE 4272] 
Phlomis bourgaei Boiss [MARE 4242, 4270] 
Salvia tomentosa Miller. [MARE 4243, 4286, 4307, 4315, 4327] 
Tanacetum cadmeum (Boiss.) Heywood subsp. cadmeum [MARE 4326] 
Teucrium chamaedrys L. subsp. lydium O. Schwarz [MARE 4316, 4323, 4328] 

KULAK AĞRISI 
Helichrysum arenarium (L ) Moench 

subsp. aucheri (Boiss.) Davis & Kupicha [MARE 4331] 
Verbascum cheiranthifolium  Boiss. var. cheiranthifolium  [MARE 4306] 
Verbascum chrysochaete Stapff  [MARE 4274] 

KULUNÇ 
:*Laurus nobilis L [MARE 4274] 

MİDE AĞRISI 
Achillea biebersteinii Afan.  [MARE 4304, 4317] 
Anthemis pseudocotula Boiss [MARE 4252, 4303] 
Centaurea iberica Trev. ex Sprengel [MARE 4277, 4541] 
Ceterach officinarum  DC. [MARE 4209] 
Helichrysum arenarium (L.) Moench 

subsp. aucheri (Boiss.) Davis & Kupicha [MARE 4331] 
Juniperus foetidissima  Willd. [MARE 4239, 4271] 
Juniperus oxycedrus subsp osycedrus [MARE 4207, 4240, 4298] 
Mentha spicata L. [MARE 4538] 
Rosa canına L. [MARE 4288] 
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Taııacetum cadmeum (Boiss.) Heyvvood subsp. cadmeum [MARE 4326] 
Teucrium polium L. [MARE 4285, 4329] 
Thymus tongicaulis C Presi, subsp chaubardii (Boiss. & Heldr ex Reichb. fil.) 

Jalas var alternatus Jalas [MARE 4330] 

DERİ 
ÇIBAN 

Malva neglecta Wallr [MARE 4224, 4248, 4302] 
Malva sylvestris L. [MARE 4234] 
Nerium oleaııder L. [MARE 4278] 
Plantago majör L subsp majör [MARE 4257. 4321] 
*Vitis vinifera  L. [MARE 4293] 

DERİ HASTALIKLARI 
Urtica dioica L. [MARE 4260] 
Urtica urens L. [MARE 4254, 4311] 

EPİTELİZAN 
Rhus coriaria L [MARE 4538] 

GÜNEŞ YANIĞI 
Arctium minus (Hıll) Bemh subsp. minus [MARE 4292] 

İLTİHAPLI YARALAR 
Ceterach ofTıcinarum  DC. [MARE 4209] 
Salvia tomentosa Miller. [MARE 4243, 4286, 4307, 4315, 4327] 

SEDEF 
Rosa canina L. [MARE 4288] 

SİĞİL 
Euphorbia rigida Bieb. [MARE 4218] 
*Ficus carica L. [MARE 4294] 
Telephium imperati L. subsp. orientale (Boiss.) Nyman [MARE 4246, 4313] 

YANIK 
:Quercus coccifera  L. [MARE 4210, 4253] 

DOLAŞIM SİSTEMİ 
HİPERT AN S İY ON 

Juniperus foetidissima  Willd. [MARE 4239, 4271] 
Origanum onites L. [MARE 4272] 
Rosa canina L [MARE 4288] 
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KALP HASTALIKLARI 
:*AmygdaIus communis L [MARE 4211, 4268] 
Rosa canina L. [MARE 4288] 
Sorbus torminalis (L.) Crantz var torminalis [MARE 4545] 

KORONER YETMEZLİK 
Teucrium polium L. [MARE 4285, 4329] 

ENDOKRİN SİSTEM 
DİABET 

Juniperus foetidissima  Willd [MAJIE 4239, 4271] 
Juniperus oıycedrus L subsp oıvcedrus [MARE 4207, 4240, 4298] 
*Morus rubra L [MARE 4300} 
Quercus coccifera  L. [MARE 4210, 4253] 
Teucrium polium L. [MARE 4285, 4329] 

GUATR 
:Juglans regia L. [MARE 4226] 
Sanguisorba minör Scop subsp. muricata (Spach) Bnq [MARE 4283] 

ENFEKSİYON 
SARILIK 

Ecballium elaterium (L ) A Rıch [MARE 4256] 
SOĞUK ALGINLIĞI 

Achillea biebersteinii Afan.  [M'YRE 4304, 43 17] 
Anthemis pseudocotula Boiss. [MARE 4252, 4303] 
Artemisia absinthium L. [MARE 4237, 4308] 
Juniperus oıycedrus L. subsp oıycedrus [MARE 4207, 4240, 4298] 
Malva neglecta Wallr. [MARE 4224, 4248, 4302] 
Malva sylvestris L. [MARE 4234] 
Rosa canina L. [MARE 4288] 
Salvia tomentosa Miller. [MARE 4243, 4286, 4307, 4315, 4327] 
Tanacetum cadmeum (Boiss.) Heyvvood subsp. cadmeum [MARE 4326] 
Teucrium chamaerys L subsp. lydium O. Schwarz [MARE 4316, 4323, 43 
Teucrium polium L. [MARE 4285, 4329] 

GENİTAL SİSTEM 
ABORTİF 

Artemisia absinthium L. [MARE 4237, 4308] 
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KISIRLIK (ERKEK) 
Berberis crataegina DC. [MARE 4250, 4287, 4297] 
Nasturtium ofTicinale  R. Br. [MARE 4247] 
Rubus sanctus Schreber [MARE 4540] 

KISIRLIK (KADIN) 
:Berberis crataegina DC. [MARE 4250, 4287, 4297] 
Nasturtium ofTicinale  R Br [MARE 4247] 
Rosa canina L. [MARE 4288] 

PROSTAT 
Telephium imperati L. subsp. orientale (Boiss.) Nyman [MARE 4246, 4313] 

İDRAR YOLLARI 
BÖBREK HASTALIKLARI 

:*Amygdalus communis L [MARE 4211, 4268] 
BÖBREK İLTİHABI 

Helichrysum arenarium (L.) Moench 
subsp. aucheri (Boiss.) Davis & Kupıcha [MARE 4331] 

DİÜRETİK 
Cardaria draba (L.) Desv. subsp. chalapensis (L.) O E. Schulz [MARE 4233] 
"Cerasus avium (L.) Moench [MARE 4238] 
Ceterach officinarum  DC. [MARE 4209] 
Doronicum orientale Hofftn.  [MARE 4227] 
Platanus orientalis L. [MARE 4542] 
Rubus sanctus Schreber [MARE 4540] 
Sorghum halepense (L.) Pers. var halepense [MARE 4314] 
Telephium imperati L subsp. orientale (Boiss.) Nyman [MARE 4246, 4313] 
Zea mays L. subsp. mays [MARE 4544] 

İDRAR YOLLARI HASTALIKLARI 
"Amygdalus communis L. [MARE 4211, 4268] 
Urtica dioica L. [MARE 4260] 
Urtica urens L. [MARE 4254, 4311 ] 

TAŞ DÜŞÜRÜCÜ 
Cardaria draba (L.) Desv. subsp. chalapensis (L.) O. E. Schulz [MARE 4233] 
Ceterach officinarum  DC. [MARE 4209} 
"Elaeagnus angustifolia  L. [MARE 4223, 4255, 4258] 
Helichrysum arenarium (L.) Moench 

subsp. aucheri (Boiss.) Davis & Kupicha [MARE 4331] 
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Juniperus ozycedrus L. subsp. oxycedrus [MARE 4207, 4240, 4298] 
Rhus coriaria L. [MARE 4538] 
Rosa canina L. [MARE 4288] 
Rubus sanctus Schreber [MARE 4540] 
Zea mays L. subsp. mays [MARE 4544] 

İSKELET-KAS SİSTEMİ 
EKLEM KİREÇLENMESİ 

Juniperus foetidissima  Willd. [MARE 4239, 4271] 
KIRIK - ÇIKIK - BURKULMA 

Origanum onites L. [MARE 4272] 
ROMATİZMA 

:Anemone coronaria L. [MARE 4200] 
Cistus laurifolius  L. [MARE 4320] 
Muscari neglectum Guss. [MARE 4219] 
Nerium oleander L. [MARE 4278] 
Plantago majör L. subsp. majör [MARE 4257, 4321] 
*Salix babylonica L. [MARE 4244] 
Urtica dioica L. [MARE 4260] 
Urtica urens L [MARE 4254, 4311 ] 
Verbascum cheiranthifolium  Boiss var. cheiranthifolium  [MARE 4306] 
Verbascum chrysochaete Stapff  [MARE 4274] 

SİYATİK 
:Urtica dioica L. [MARE 4260] 
Urtica urens L. [MARE 4254, 4311] 

SİNDİRİM SİSTEMİ 
ANTİDİAREİK 

:Alcea pallida VValldst. & Kıt. [MARE 4309] 
Anthemis pseudocotula Boiss. [MARE 4252, 4303] 
Myrtus communis L. subsp communis [MARE 4245] 

BAĞIRSAK PARAZİTLERİ 
:Papaver rhoeas L. [MARE 4251] 

HEMOROİD 
:Anthemis pseudocotula Boiss. [MARE 4252, 4303] 
Arum detruncatum C. A. Meyer ex Schott 

var. detruncatum [MARE 4312, 4319, 4325] 
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Bellis perennis L. [MARE 4216] 
»Laurus nobilis L. [MARE 4275] 
Malabaila secacul Banks & Sol. [MARE 4225] 
Opopanax hispidus (Friv ) Gris. [MARE 4295] 
Rosa canina L. [MARE 4288] 
Rubus sanctus Schreber [MARE 4540] 
Styras officinalis  L. [MARE 4236] 
Verbascum lasianthum Boiss. ex Bentham [MARE 4544 - a] 
Verbascum cheiranthifolium  Boiss. var cheiranthifolium  [MARE 4306] 
Verbascum chrysochaete Stappf  [MARE 4274] 

MİDE-BARSAK GAZLARİ 
Achillea biebersteinii Afan.  [MARE 4304, 4317] 
Rosa canina L. [MARE 4288] 
Tanacetum cadmeum (Boiss.) Heywood subsp. cadmeum [MARE 4326] 
Teucrium chamaedrys L. subsp. lydium O. Schwarz [MARE 4316, 4323, 4328] 
Teucrium polium L. [MARE 4285, 4329] 

MİDE HASTALIKLARI 
Anthemis pseudocotula Boiss. [MARE 4252, 4303] 

PURGATİF 
Euphorbia rigida Bieb. [MARE 4218] 

ÜLSER 
Achillea biebersteinii Afan.  [MARE 4307, 4317] 
Arum detruncatum C. A. Meyer ex Schott 

var. detruncatum [MARE 4312, 4319, 4325] 
*Elaeagnus angustifolia  L. [MARE 4223, 4255, 4258] 
Helichrysum arenarium (L.) Moench 

subsp. aucheri (Boiss.) Davis & Kupıcha [MARE 4331] 
Juniperus oscedrus L. subsp. osycedrus [MARE 4207, 4240, 4298] 
Rhus coriaria L. [MARE 4538] 
Rosa canina L. [MARE 4288] 
Rubus sanctus Schreber [MARE 4540] 

Tanacetum cadmeum (Boiss.) Heywood subsp. cadmeum [MARE 4326] 

SOLUNUM SİSTEMİ 
AKCİĞER HASTALIKLARI 

:Pinus brutia Ten. [MARE 4217, 4235] 
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ASTIM 
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus [MARE 4207, 4240, 4298] 
Pinus brutia Ten. [MARE 4217, 4235] 
Rosa canina L. [MARE 4288] 
Salvia tomentosa Miller. [MARE 4243, 4286, 4307, 4315, 4327] 
Sorbus torminalis (L.) Crantz var torminalis [MARE 4545] 

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ 
Salvia tomentosa Miller. [MARE 4243, 4286, 4307, 4315, 4327] 

BRONŞİT 
Arum detruncatum C. A. Meyer ex Schott 

var. detruncatum [MARE 4312, 4319, 4325] 
Juniperus oxcedrus L subsp oxvcedrus [MARE 4207, 4240, 4298] 
Pinus brutia Ten [MARE 4217, 4235] 
Sorbus torminalis (L.) Crantz var. torminalis [MARE 4545] 
Viscum albüm L. subsp albüm [MARE 4206, 4261 ] 

GÖĞÜS YUMUŞATICI 
Salvia tomentosa Miller. [MARE 4243, 4286, 4307, 4315, 4327] 
Sorbus torminalis (L.) Crantz var. torminalis [MARE 4545] 

NEFES DARLIĞI 
Helichrysum arenarium (L.) Moench 

subsp. aucheri (Boiss.) Davis & Kupicha [MARE 4331] 
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus [MARE 4207, 4240, 4298] 
Pinus brutia Ten. [MARE 4217, 4235] 

ÖKSÜRÜK KESİCİ 
Anthemis pseudocotula Boiss [MARE 4252, 4303] 
Bellis perennis L. [MARE 4216] 
Juniperus oxycedrus L. subsp. osycedrus [MARE 4207, 4240, 4298] 
Pinus brutia Ten. [MARE 4217, 4235] 
Salvia tomentosa Miller. [MARE 4243, 4286, 4307, 4315, 4327] 

SES KISIKLIĞI 
:Pinus brutia Ten. [MARE 4217, 4235] 

SİNÜZİT 
:Ecballium elaterium (L.) A. Rıch. [MARE 4256] 

TÜBERKÜLOZ 
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus [MARE 4207, 4240, 4298] 
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DİĞER KULLANILIŞLAR 
AĞIZ HASTALIKLARI 

"Morus rubra L. [MARE 4300] 
BÖCEK-YILAN SOKMASI 

Centaurea iberica Trev. ex Sprengel [MARE 4277, 4541] 
Styrax officinalis  L. [MARE 4236] 

DEZENFEKTAN 
Berberis crataegina DC. [MARE 4250, 4287, 4297] 

DİŞ ÇÜRÜMESİ 
Pinus brutia Ten. [MARE 4217] 

K4.NSER 
Rosa canina L. [MARE 4288] 
Urtica dioica L. [MARE 4260] 
Urtica urens L. [MARE 4254, 43 11 ] 

KARACİĞER HASTALIKLARI 
Antemis pseudocotula Boiss. [MARE 4252, 4303] 

SAÇ GÜÇLENDİRİCİ 
Myrtus communis L. subsp communis [MARE 4245] 
*Vitis vinifera  L. [MARE 4293] 

ZAYIFLATICI 
:Spartium junceum L. [MARE 4249, 4273] 

HAYVAN TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİTKİLER 
ANTİPARAZİTER 

Euphorbia rigida Bieb [MARE 4218] 
Teucrium chamaedrys L. subsp. lydium O. Schwarz [MARE 4316, 4323, 4328] 
Teucrium polium L. [MARE 4285, 4329] 

YARA İYİLEŞTİRİCİ 
Teucrium polium L. [MARE 4285, 4329] 

KAYNAKLAR 
1. Davis, P. H., Flora of  Turkey and the East Aegean Islands, vol. 1 - 10, 

1965 - 1988. 
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TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN DOĞAL KAYNAKLI ANTİBİYOTİK SPESİALİTELERİ 
1995-1996 

Sevda SÜZGEÇ*. Bayhan ÇUBUKÇU* 

NATURAL ANTIBIOTICS İN MEDICINES İN TURKEY 
1995-1996 

SUMMARY 

This study was carried out to determine the frequency of use of antibiotics 
in medicines in Turkey. The antibiotics taking the first  3 places on the list are as 
follows: penicıllin (59), cephalosporin (38) and lincomycin (14). 

Key words: Natural antibiotics, medicines, Turkey. 

G İ R İ Ş 

Bitkilerle tedavi yani fitoterapinin günümüzde ne ölçüde uygulandığını 

saptamak amacıyla yapılan çalışmaların başında Avrupa Ortak Pazar ülkeleri için 

1975-76 yıllarında BEZANGER-BEAUOUESNE ve ark. tarafından seri halinde 

yapılan incelemeler gelmektedir (1,2,3,4,5). 

Bu amaçla Türkiye'de fitoterapi adı altında 1976-78,1986-87, yıllarında ta-
rafımızdan da aynı tarzda seri çalışmalar yapılmış ve diğer ülkelerdeki sonuçlar ile 
karşılaştırılmıştır (6,7,8). Bu inceleme 10 yıl ara ile yaptığımız çalışmaların bir 
devamı mahiyetindedir. 

M A T E R Y A L V E M E T O D 

Daha önce yapılan araştırmalarda olduğu gibi Türkiye'de üretilen bitkisel 
kaynaklı spesialitelere, tıbbi bitkilerin katılımı, 1995-96 "İlaç İndeksi" ve "İlaç 
Rehberi" esas alınarak ayrıca yeni ruhsatlandırılanlar da ilâve edilerek tekrar 
incelenmiştir (9,10). Doğal kaynaklı antibiyotik spesialiteleri ise bu çalışmanın bir 
bölümünü oluşturmaktadır. 

Antibiyotiklerin ana kaynağını teşkil eden mikroorganizmalar alfabetik bir 
düzende verilmiş ve spesialitelere katılım sayıları belirtilmiştir. Mikroorganizmala-
rın ürettiği doğal antibiyotikler yanında bunlardan hazırlanan yarı sentetik türevler 
de hesaplamalara dahil edilmiştir. Katılım sayılarında aynı spesialitenin değişik 
formları  tek olarak kabul edilmiştir. 

* İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi .Farmakognozi Anabilim Dalı, İstanbul. 
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Lis te 1. 
ANTİBİYOTİK GRUPLARI VE SPESİALİTELERE KATILIM SAYILARI 

Antibiyotikler ve Mikroorganizmalar Katılım Sayıları 
Türevleri 

Katılım Sayıları 

Amikacin Streptomyces kanamyceticus 4 
Aminosidine S chrestomycetıcus 1 
Bacitracin Bacillus subtılıs 2 
Cephalosporin Cephalosporium sp. 38 
Chloramphenicol Streptomyces Venezüella 7 
Clavulanic acid S.clavuligerus 4 
Erythromycin S.erythreus 11 
Gentamicin Micromonospora purpurea 10 
Griseofulvin Penicillium grıseofulvum 3 
Kanamycin Streptomyces kanamyceticus 1 
Lincomycin S.lincolnensis 14 
Neomycin S.fradıae 4 
Nystatin S.noursei 1 
Oleandomycin S.antıbiotıcus 2 
Oxytetracycline S rimosus 6 
Penicillirı Penicillium chrysogenum 59 

P notatum 
Polymyxin Bacillus polymyxa 8 
Pimaricin(Natamycin) Streptomyces natalensis 1 

S chattanoogensis 
Rifamycin S.medıterranei 10 
Streptomycin S griseus 2 
Tetracycline S.aureofacıens 7 

S.viridifaciens 
Tobramycin S tenebrarıus 5 



Tyrothricine 

Diğer Antibiyotikler 
Amphotericin-B 
Bleomycin 
Dactinomycin 

Daunomycin 
(Daunorubicin) 
Doxorubicin 
(Adriamycin) 
Fusidat sodium 
Gramacidin 
Imipenem 
Mitomycin 
Mupirocin 
Spiramycin 
Vancomycin 



Bacillus brevis 4 

Streptomyces rıodusus 1 
S.verticillus 1 
S.chrysomallus 1 
S.antibioticus 

S.peucetius 2 

S.peucetius var.caesius 2 

Fusidium coccirıeum 
Bacillus brevis 
Streptomyces cattieya 
S.caespitotus 
Pseudomanas fluorescens 
Streptomyces ambofaciens 
S orientalis 



Liste 2. 

ANTİBİYOTİKLERİ VEREN MİKROORGANİZMALARIN SPESİALİTELERE KATILIM SAYILARI 

Mikroorganizmalar Katılım Savılan Antibiyotikler 
Bacillus brevis 1 Gramacidin 
B.brevis 4 Tyrothricine 
B.polymyxa 8 Polymyxin 
B.subtilis 2 Bacitracin 
Cephalosporium sp. 38 
Cephalosporin 
Fusidium coccineum 1 Fusidat sodium 
Micromonospora purpurea 10 
Gentamicin 
Penicillum chrysogenum 59 
Peniciliin 
P.notatum 
P.griseofulvum 3 Griseofulvin 
Pseudomanas fluorescens 1 Mupirocin 
Streptomyces ambofaciens 1 Spiramycin 
S.antibioticus 2 Oleandomycin 
S.aureofaciens 7 Tetracyclin 
S.viridifaciens 
S.caespitotus 1 Mitomycin 
S.cattleya 1 imipenem 
S.chrestomyceticus 1 Netilmycin 
S.chrysomallus 1 Dactinomycin 
S.antibioticus 
S.clavuiigerus 4 Clavulanic acid 



S.erythreus 
S.fradiae 
S.griseus 
S.kanamyceticııs 
S.kanamyceticus 
S.lincolnensis 
S.mediterranei 
S.natalensis 
S.chattanoogenis 
S nodusus 
S.noursei 

S.orientalis 
S.peucetius 

S.peucetius var.caesius 

S.rimosus 
S.tenebrarius 
S.venezuella 
S.verticullus 



11 Erythromycin 
4 Neomycin 
2 Streptomycin 
4 Kanamycın 
1 Amikacin 

14 Lincomycin 
10 Rifamycin 

1 Pimaricin(Natamycin) 

1 Amphotericin-B 
1 Nystatin 

1 Vancomycin 
2 Daunomycin 

(Daunorubicine) 

2 Adriamycin 
(Doxorubicine) 

6 Oxytetracycline 
5 Tobramycin 
7 Chloramphenicol 
1 Bleomycin 



S O N U Ç VE TARTIŞMA 

Bu incelemede, doğal kaynaklı ve yarı sentetik antibiyotiklerin 
spesialitelere katılım sayısı 218 olarak saptanmıştır. 1976-78 kayıtlarında bu katılım 
sayısı 231 olarak hesaplandığına göre sayısal bir farklılık olmadığı görülmektedir 
(6). 

21 etken madde grubu ve de değişik grup olarak sınıflandırdığımız 
antibiyotikler içinde ilaçlara katılım sayısı 59-1 arasında değişmekte ve ilk üç 
sırada içinde yarı sentetik türevlerin de bulunduğu penicillin (59), cephalosporin 
(38) ve lincomycin (14) grupları yer almaktadır. Mikroorganizmalar içinde de 
dolayısı ile ilk üç sırada Penicillium sp. Cephalosporium sp ve Streptomyces 
lincolnensıs bulunmaktadır. 
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1989-1995 YILLARI ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN BİTKİSEL İLAÇLAR 
İÇİN VERİLEN İTHAL VE ÜRETİM RUHSATLARI ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA 

A STUDY O N IMPORT AND PRODUCTİON LICENCES GIVEN BY THE MİNİSTRY OF 
HEALTH FOR THE PLANT ORIGINATED REMEDIES İN 1989-1995 PERIOD 

GÜLB İN ÖZÇELİKAY, SEVGİ ŞAR, ERİŞ ASİL 
SUMMARY 

İn recent years, it is said that using of the plant originated remedies increased ali 
över the vvorld and in Turkey. 

As knovvn, import,export and production of plant originated remedies vvhich their 
effects recorted on the boxes are subjected to the permission of the Ministry of Health. 
Licencing is obligatory for these kinds of remedies and the application files one examined 
by the Scientific Commissions charged by the Minister of Health. Permissions for the plant 
originated products vvhich their effects unrecorted on the boxes are given by the Ministry 
of Agriculture. For these reason, these kind of products have not been taken into 
consideration in this study. 

İn this study, import and production permission and licences for plant originated 
remedies given by the Ministry of Health are examined for 1989-1995 period and it is 
aimed to actualize the list of the Plant Originated Remedies published by Prof.Dr.Bayhan 
Çubukçu in 1989. 

According to the result of the study, it has been defined that 11 import and 5 
production permissions in addition 11 import and 19 production licences given for plant 
originated remedies by the Ministry of Health in 1989-1995 period. Ali the these 
permissions and licences examined and various evaluations have been carried out. 
Key vvords: Permission,Ministry of Health,Plant originated products. 
GİRİŞ 

Eski uygarlıklarda çeşitli doğal kaynaklı materyalden yararlanıldığını ve ilaç kavramının 
M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzandığını Eczacılık ve Tıp tarihi araştırmaları ortaya 
koymaktadır. 

Yerli tıbbi müstahzarların yapımı ve ticarete çıkarılması için "yapım izni" alınması 
zorunluğunun hangi tarihten itibaren başlamış olduğu hakkında kesin bilgiye sahip değiliz. 
Osmanlı dönemine ait bulabildiğimiz tek tıbbi müstahzar ruhsatnamesi Eczacı Mehmet 
Muhittin Bey ' in " Rusma Muhittin " ismini verdiği depilatuvar pudraya aittir (2). 

Ülkemizde Cumhuriyet 'in ilanından sonra Sağlık Bakanlığının kurulması ile ilaç 
konusunun daha ciddiye alındığı görülmektedir.Özellikle 26.5.1928 tarih ve 1262 sayılı 
ispençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile olumlu adımlar atılmıştır.Bu kanuna göre 
ilaç ithal,ihraç ve üretiminde Sağlık Bakanlığından izin alma zorunluluğu vardır (1,3). 

İnsanda kullanılmak üzere ticarete sunulmak istenen tıbbi farmasötik ürünlerin yeterli 
etkiye, gerekli emniyete ve uygun kaliteye sahip olmalarını sağlamak üzere ruhsatlandırma 
işlemlerinde uygulanacak esas ve usuller ile ruhsatlandırılmış tıbbi farmasötik ürünlerle 
ilgili uygulamaları belirlemek amacıyla Tıbbi Farmasötik Ürünler Ruhsatlandırma 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık işletmeciliği ABD 
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Yönetmeliği yeni haliyle 2 Mart 1996 tarih ve 22218 sayılı resmi gazete de 
yayınlanmıştır.Bu yönetmeliğe göre ruhsat , bir tıbbi farmasötik ürünün belirli bir formül 
ile belirli bir farmasötik form ve kabul edilen ürün bilgilerine uygun olarak üretilip ticarete 
sunulabileceğini gösteren ve düzenlenen izin belgesini ifade etmektedir. Bir tıbbi 
farmasötik ürüne ruhsat verilirken ürünle ilgili olarak Bakanlıkça dikkate alınacak kriterler 
şunlardır (9). 

a) Öngörülen kullanım şartlarındaki etkinliği kanıtlamış olmalıdır. 
b) Farklı hasta grupları (yaş,cins gibi) dikkate alınarak , öngörülen kullanım 

şartlarındaki emniyeti kanıtlanmış olmalıdır. 
c) Ticarete sunulmasında fayda bulunmalıdır. 
d) Uygun teknik ve farmasötik özelliklere sahip olmalıdır. 
e) Fiyatı uygun olmalıdır. 
Bir tıbbi bitkisel farmasötik ürünün ruhsatlandırması amacıyla Sağlık Bakanlığına 

sunulan dosya bir farmasötik ürünün ruhsat başvuru dosyasıyla aynı içerikli 
hazırlanır.Buna ilave olarak bitkisel kaynaklı preparatlar için (9) : 

* Bitkinin bilimsel adı , cins , tür , varyete ve kemotipi , 
* Bitkinin kullanılan kısımları , 
* Preparatın adı , 
* Bitkisel drogun coğrafi kaynağı , 
* Solventler, reaktifler, diğer bileşenler, 
* Bitkisel drogun makroskopik ve mikroskopik tanımı , 
* Kompozisyonu , bileşenler için analitik inceleme ve fizik özellikleri , 
* Bilinen toksik maddelerle tahşişatın incelenmesi , 
* Analitik geliştirme ve validasyon , rutin testlerin ve spesifikasyonların seçimine 
ilişkin yorum , 
* Bitkisel drog toz ekstrelerinin : 

- kimyasal analitik ve kantitatif profili , 
- toksik bileşenlerin tespiti , 
- analitik geliştirme ve validasyon,rutin test ve spesifikasyonların seçimine 
ilişkin yorum 

* Bitkisel drogların , mikroorganizmaların ve bunların ürünlerinin , pestisitlerin , 
fumigantların , toksik metallerin , radyoaktivitenin v.s. tesbitine ilişkin metodlar , 

* Bitkisel drogların potansiyel tağşiş deneyleri gerekmektedir. 
Bitkisel çaylar için ruhsat almaya gerek yoktur. Üretim veya ithal izni almak yeterlidir . 

Bitkisel çaylar için üretim veya ithal izni alırken hazırlanması gereken başvuru formunda 
istenen belgeler şunlardır : 

* Bitkisel çay içinde yer alan drogların Latince isimleri , 
* Bitkisel çaya ait detaylı imalat yöntemi , 
* Bitmiş ürüne ait tüm fiziksel ve kimyasal spesifikasyonlar, 
* Bitmiş ürüne ait analiz ve kontrol yöntemleri , 
* Kutu içinde yer alacak Türkçe prospektüs örneği , 
* iç - dış ambalaj örneği , 

Bir tıbbi farmasötik ürün için Bakanlıkça verilen ruhsatın geçerlilik süresi beş yıldır . 
Bakanlığın yapacağı gerekli incelemeler sonucunda , uygun görülmesi halinde , bu süre 
beş yıllık aralarla yenilenir (9) . 
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Bu çalışmada Sağlık Bakanlığınca 1989-1995 yılları arasında tamamen bitkisel olan 
ilaçlar için verilen üretim ve ithal izin ve ruhsatları ele alınmıştır . Bitkisel etken madde 
yanında sentetik maddeler de içeren ilaçlar , bu çalışma kapsamına alınmamıştır . Bu tür 
ilaçlar ayrıca yayınlanacaktır . 

MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmanın materyalini Sağlık Bakanlığı tarafından 1989-1995 yılları arasında 
üretim izni ve üretim ruhsatı verilen tamamen bitkisel olan ilaçlar oluşturmaktadır.Bunun 
için Sağlık Bakanlığı Arşivleri ve ilaç işverenler Sendikası Yayınları tek tek incelenmiştir . 
Ayrıca İlaç ve Eczacılıkla ilgili yasa ve yönetmelikler taranarak işlemlerin yasallığı 
araştırılmıştır . 

SONUÇ VE TARTIŞMA 
Bu çalışmada 1989-1995 yılları arasında Sağlık Bakanlığı tarafından bitkisel ilaçlar için 

verilen ithal ve üretim ruhsatlan incelenerek bitkisel ilaçların ülkemizde ne ölçüde 
kullanıldığı belirlenmeye çalışılmıştır . 

Bilindiği gibi ülkemizde ilaçların üretimi ve ithali ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığınca 
ürünün özelliğine bağlı olarak " Üretim Ruhsatı " , '' Üretim izni " , '* ithal izni " ya da 
"ithal Ruhsatı " verilmesi şeklinde işlemler yapılmaktadır . 

Bir bitkisel ilacın Sağlık Bakanlığından ruhsat veya izin alabilmesi için ambalajının 
üzerinde etkisinin açık olarak yazılması gerekmektedir. Ancak bilindiği gibi Türkiye 
piyasasında ambalajı üzerinde etkisi yazılı olmayan çok sayıda ürün bulunmaktadır . Bu 
tür bitkisel ürünler için ruhsat Tarım Bakanlığınca verilmektedir. Bu nedenle Tarım 
Bakanlığından izin alınarak üretilen preparatlar çalışma kapsamına alınmamıştır . 

Çalışmanın 1989-1995 yıllarını kapsamasının nedeni 1989 yılına kadar Türkiye ' de 
üretilen veya ithal edilen bitkisel ilaçlarla ilgili kapsamlı bir çalışmanın yayınlanmış 
olmasıdır (4) . 

Tamamen bitkisel olan ilaçlar 4 gruba ayrılarak tablolaı halinde gösterilmiştir 
(4,5,6,7,8) . 

Tablo 1 : Üretim Ruhsatı verilen ilaçlar 
Tablo 2 : ithal Ruhsatı verilen ilaçlar 
Tablo 3 : Üretim izni verilen ilaçlar 
Tablo 4 : ithal izni verilen ilaçlar 

Tablo 1 , 2 , 3 ve 4 ün incelenmesinden , 1989-1995 yılları arasında Sağlık Bakanlığı 
tarafından 19 adet tamamen bitkisel olan ilaç üretim ruhsatı, 11 adet tamamen bitkisel 
olan ilaç ithal ruhsatı, 5 adet ilaç için üretim izni, 11 adet ilaç için ithal izni verildiği 
görülmektedir. 

Bu çalışma ve bu alanda daha önce yapılan çalışmalar bize göstermiştir ki bitkilerin, 
bitki kısımlarının veya bitkilerden elde edilen etken maddelerin ya da bu tür etken 
maddelerle sentetik maddelerin beraber yer aldığı çok sayıda ilaç Sağlık Bakanlığından 
verilen ruhsat veya izinle piyasaya sürülmekte ve bu ürünler reçeteli veya reçetesiz olarak 
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eczanelerde ve bazı satış yerlerinde halka satılmaktadır. Halkın bitkisel ilaçlara olan 
talebinin oldukça yüksek olduğu eczacılar tarafından ifade edilmektedir. 

Sonuç olarak bu ilaçlar formülasyonu,etkisi belli ruhsatlı ürünlerdir. Ancak ambalajında 
etkisinin yazılı olmaması tek koşul olan bitkisel ürünlerin Tarım Bakanlığından izin 
alınarak üretilip piyasaya verilmesi ve gelişigüzel her yerde satılması sağlık açısından 
sakıncalı hatta tehlikeli durumlar yaratabilir. Bu nedenle bu uygulamanın durdurularak her 
türlü bitkisel ürün için Sağlık Bakanlığından ruhsat veya izin alınması koşulunun 
getirilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. Konunun daha korkunç yönü ise bu çalışma 
kapsamına alınmamakla birlikte piyasada bitki, bitki kısımları ve bitkisel ürünlerle ilaç 
hazırlayarak bunları halka satan aktar veya benzeri dükkanlardır. Bu yerlerin yeterince 
denetlenmediği ve halk sağlığını tehdit eden uygulamaları yapıldığını dehşetle 
izliyoruz.Bu dükkanların ya çok ciddi bir şekilde kontrol altında tutulması veya 
kapatılması gerekmektedir. 
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BULGULAR 

Tamamen bitkisel olan ilaçlar tablolar halinde aşağıda verilmiştir(4,5,6,7,8,). 

TABLO 1 : Üretim Ruhsatı Verilen İlaçlar 

İLAÇ İSMİ 

Buğumentol 

Mentoseptol 

Mentolin 
Mentol in 
Liposyn II %20 

Liposyn II %10 

Tebokan Fort 

Tebokan Fort 

Hametan 
Ökamentol 

Ginger 
Croton Fort 

Croton Fort 

DROG / ETKEN MADDE 

Mentol,Ökaliptol, 
Terementi esansı, 
Nane esansı 
Mentol,Ökaliptol, 
Nane esansı,Kekik esansı 
Alkol 
Mentol 
Mentol 
Saf Flovver Yaprağı 
Soya Fasulyesi Yağı 
Yumurta Fosfolipitleri 
Saf Flovver Yaprağı 
Soya Fasulyesi Yağı 
Yumurta Fosfolipitleri 
Standardize Ginkgo biloba 
kuru extresi 
Standardize Ginkgo biloba 
kuru extresi 
Hamamelis virgiana distilatı 
Mentol,Ökaliptol,Timol, 
Kafur 
Zingiber officinalis  rizomu 
Ginkgo biloba yaprakları 
kuru extresi 
Ginkgo biloba yaprakları 
kuru extresi 

FARMASÖTİK ŞEKİL 

Solüsyon 

Solüsyon 

Burun Tüpü 
Solüsyon 
Solüsyon 

Solüsyon 

Damla 

Film Tablet 

Krem 
Pastil 

Kapsül 
Damla 

Film Tablet 

FİRMA 

Drogsan 

Drogsan 

Ecz.Ö.Aslan Kalafatçılar 
Ecz.Ö.Aslan Kalafatçılar 
Abbott 

Abbott 

Abdi ibrahim 

Abdi ibrahim 

Abdi ibrahim 
Kurtsan 

Adeka 
Barut 

Barut 



Carli - Kaps Toz Sarmısak 
Tanakan Cinkgo biloba 

extresi 
Tanakan Cinkgo biloba 

extresi 
Oilatum Arachis hypogaea 
Otacı Termal Mentol,Kafur,Ökaliptol, 

Metibelisid,Defne yaprağı 
Mentimol Timol,Ökaliptol, Mentol, 

Kafur 

TABLO 2:İthal Ruhsatı Verilen İlaçlar 

İLAÇ İSMİ DROC / ETKEN MADDE 

Laxiplant Plantago ovate tohum 
kabukları ,Sennae acutifoliae 
meyvası kuru extresi 

Laxiplant Soft Plantago ovate tohum 
kabukları 

Rolo-light Plantago ovate 
tohumları 

Roha-Lax Sennozid B 
Roha-Lax Sennozid B 
Ch ina-Oil Mentha piperita 

aetheraleum 
Sanhelios Sarmısak yağı maseratı 
Carlic Oil Sarmısak yağı 
Psyllax Psylli kabuğu tohumu 
Circulin Ultra Carlic Kurutulmuş Sarmısak Tozu 
Carli-Cel Konsantre Sarmısak yağı 



Kapsül 
Film Tablet 

Doğa 
Doğu 

Solüsyon Doğu 

Krem 
Pomad 

Pomad 

Eczacıbaşı 
Kurtsan 

Ecz.Enver Olgunsoy 

FARMASÖTİK ŞEKİL 

Granül 

FİRMA 

Barut 

Granül 

Gıanül 

Granül 
Enterik Tablet 
Oil 

Kapsül 
Kapsül 
Draje 
Enterik Draje 
Kapsül 

Barut 

Abdi ibrahim 

Abdi İbrahim 
Abdi İbrahim 
Mena Sağlık 

Mena Sağlık 
Berk 
Ecz.Ercüment Barlas 
Münir Şahin 
Adeka 



TABLO 3: Üretim İzni Verilen İlaçlar (ÇAYLAR) 

İLAÇ İSMİ 

Phyto-coff 

Phyto-lax 

Phyto-cJigest 

Phyto-calm 

DROC / ETKEN MADDE 

Pimpinella anisum meyvası 
Thymus vulgaris yaprağı 
Clycyrrhiza glabra kökü 
Foeniculum vulgare meyvası 
Myrtus communis yaprağı 
Thymus vulgaris yaprağı 
Mentha piperita yaprağı 
Matricaria chamomilla çiçeği 
Cassia angustifolia yaprağı 
Pimpinella anisum meyvası 
Foeniculum vulgare meyvası 
Melissa officinalis  yaprağı 
Mentha piperita yaprağı 
Lavandula angustifolia çiçeği 
Melissa officinalis  yaprağı 
Rosa damascena çiçeği 
Crataegus monygyna çiçeği 
Mentha piperita yaprağı 
Lavandula stoechas çiçeği 
Foeniculum vulgare meyvası 
Rosmarinus officinalis  yaprağı 
Cerasus avium sapı 
Zea mays püskülü 
Rosa damascena çiçeği 
Petroselinum sativum yaprağı 

TABLO 4 : İthal İzni Verilen İlaçlar (ÇAYLAR) 

İLAÇ İSMİ DROC / ETKEN MADDE 

Phyto-slim 

Evçay Migrev 

Evçay Bronök 

FİRMA 

Doğa 

Doğa 

Doğa 

Doğa 

Doğa 

Cola nitida,Salvia officinalis, 
Achillea millefolium, Cinchona 
succirubra, Humulus lupulus, 
Matricaria chamomilla, Calluna 
vulgaris, Robinia pseudoacacia 
Salvia officinalis,Poligonum aviculare, 
Clycyrrhiza glabra, Thymus vulgaris, 
Althaea officinalis,  Helichrysum arenarium, 
Papaver rhoeas, Calendula officinalis, 
Centaurea cyanus, Malva sylvestris 

FİRMA 

Evcin 

Evcin 
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Evçay Evdiet 

Evçay Karsaf 

Evçay Kalkadol 

Evçay Müshev 

Evçay Kantem 

Evçay Midbağ 

Evçay Romat 

Evçay Sintes 

Cinseng 

Cassia acutifolia,Cassia angustifolia, Evcin 
Centaurea cyanus, Convolvulus arvensis, 
Rhamnus frangula, Helichrysum arenarium, 
Betula pendula, Sambucus nigra, Calendula 
officinalis 
Cichorium endiva, Verbena officinalis,  Evcin 
Curcuma domestica, Taraxacum officinale, 
Mentha piperita, Helichrysum arenarium, 
Calendula officinalis,  Centaurea cyanus, 
Agrimonia eupatoria 
Viscum albüm,Rosmarinus officinalis,  Evcin 
Melissa officinalis,  Leolunus cardiaca, 
Valeriana officinalis,  Foeniculum vulgare, 
Arbutus unedo, Helichrysum arenarium, 
Calendula officinalis,Centaurea cyanus 
Petroselinum hortense, Convolvulus arvensis, Evcin 
Nasturtium officinale,Hypericum perforatum, 
Sambucus nigra,Calendula officinalis, 
Centaurea cyanus 
Betula pendula, Urtica dioica, Taraxacum Evcin 
officinalis,Calluna vulgaris, Arbutus unedo, 
Viola tricolor,Sambucus nigra, Helichrysum 
arenarium,Calendula officinalis,  Centaurea 
cyanus 
Mentha piperita, Achilliea millefolium, Evcin 
Juglans regia,Hypericum perforatum, 
Coriandrum sativum, Carum carvi, 
Matricaria chamomilla, Helichrysum 
arenarium, Calendula officinalis, 
Centaurea cyanus 
Urtica dioica,Hyperium perforatum, Evcin 
Betula pendula,Filipendula ulmaria, 
Salix alba,Acarus calamus.Juniperus 
communis, Ononis spinosa,Helichrysum 
arenarium, Calendula officinalis,Centaurea 
cyanus 
Humulus lupulus, Hypericum perforatum, Evcin 
Rosmarinus officinalis,  Lavandula angustifolia, 
Valeriana officinalis,  Citrus aurantium, Carum 
carvi, Equisetum arvense, Melissa officinalis, 
Calendula officinalis,Helichrysum arenarium 
Panax ginseng Editaş 
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BAZI KİŞNİŞ (Coriandrum sativum L.) POPULASYONLARININ 

ANKARA ŞARTLARINDA KIŞA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Neşet A R S L A N 1 Bilal G Ü R B Ü Z 1 Ahmet G Ü M Ü Ş Ç Ü 1 

A RESEARCH O N VVINTER RESISTANCE OF SOME CORIANDER 
(Coriandrum sativum L.) POPULAT IONS İN ANKARA CONDİT İONS 

SUMMARY 

This research was conducted at the Field Crops Department, Faculty of Agriculture, 

University of Ankara in the years of 1993- 1995. Experiments vvere arranged in randomized 

block desıgn vvith four replicatıons Sovving of the expenments vvas performed in the first vveek 

of October in both years Second year expenments vvere not evaluated, because the fact that 

plant density in plots vvas not enaugh for a meaningful data. 

According to the results of this research, the lovvest and highest value of characters 

such as plant height, seed yield, biological yield, one thousend seed vveight, branch number, 

branches vvıth seed, seed yield per plant and essential oil content vvere determined as 70 1- 95 3 

cm, 155.5- 292.1 kg/da, 772.3- 898 8 kg/da, 7.52- 15 90 g, 7.35- 11.50, 6.35- 9.70, 1.32- 1.71 

g and 0.31- 0 63 % , respectively. 

GİRİŞ 

Kişniş (Coriandrum sativum L ), Apiaceae (Umbelliferae) familyasına bağlı tek yıllık bir 

bitkidir. Akdeniz Bölgesi'nde yayılış göstermektedir (1,2). Bugün dünyada kişniş tarımı Rusya, 

Macaristan, Polonya, Bulgaristan, İngiltere, Hollanda, Fas, Mısır, Çin, Hindistan, Romanya ve 

Arjantin gibi ülkelerde yapılmaktadır (3,4). Ülkemizde Ankara, Konya, Eskişehir, Niğde gibi 

illerimizde yatiştirilmekte ve ihracatı yapılmaktadır (5). 1993 yılında 27.2 ton, 1994 yılında 55 9 

tonluk bir ihracat gerçekleştirilmiştir (6) 

Tek yıllık otsu bir bitki olan kişniş, ortalama 50-70 cm boylanabilmektedir (7,8) 

Şemsiyeçiçekliler familyasından olan bitkide her bir çiçek beşli olup, taç yapraklan beyaz ya da 

açık pembe renklidir. Bitki vejetatif gelişme süresince etrafa hoş olmayan bir koku yaymaktadır. 

" Anakara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü- Ankara 
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Ancak kuru bitki ve tohumlarda bu koku kaybolmakta, yerini hoş bir kokuya bırakmaktadır 

(9). Kişnişte protandri mevcut olmakla birlikte, aynı şemsiyede bulunan çiçekler farklı 

dönemlerde açtıklarından yanyana bulunan çiçekler birbirini döllemektedir. Kişniş çiçekleri 

nektar ve polen yönünden zengin olduğundan anları cezbetmektedir (10). 

Bitkinin kullanılan kısımları tohum (meyve)'landır. Tohumlannda %0.2-1.5 arasında 

değişen oranlarda uçucu yağ bulunmaktadır (1,5,11). Uçucu yağı %60-70 oranında linalool 

içermektedir. Bunun yanında geraniol, citronellol, borneol gibi maddeler vardır. Kişnişte meyve 

iriliği ile uçucu yağ oranı arasında ters bir korelasyon vardır. Meyve irliği arttıkça uçucu yağ 

oranı azalmaktadır (1, 12, 13, 14). Kişniş meyve iriliği bakımından iki alt varyeteye ayrılır 

Bunlar Coriandrum  satıvum var. vulgare  (büyük meyveli) ve Coriandrum  sativum var. 

microcarpum (küçük meyveli)' dır (12, 13, 14, 15). 

Kişniş koku ve tat vermek amacıyla şekerlemelere, çikolatalara, konservelere ve alkollü 

içeceklere katılmaktadır. Tohumlan gaz giderici, mideyi kuvvetlendincı, safra  giderici, 

sennletici, idrar artıncı ve kuvvet venci etkilere sahiptir (16, 17). Tohumlanndan elde edilen 

uçucu yağ ve özellikle ana bileşeni olan linalool, parfümeri  ve kozmetik sanayiinde önemli bir 

hammaddedir Tohumlannda %11- 12 ham protein, %18- 22 yağ bulunduğundan, uçucu yağı 

alındıktan sonra sabit yağ elde edilmesinde de yararlanılabilir. Aynca kişniş yapraklan baharat 

olarak çorbalara katılmakta, hancen çıban ve iltihaplara karşı kullanılmaktadır (5, 13). 

MATERYAL VE METOD 

Araştırmada dördü yurtdışından, sekizi ülkemizin değişik bölgelenmizden olmak üzere 

toplam 12 kişniş populasyonuna ait tohumlar kullanılmıştır. Numuneler Almanya (2), 

Bulgaristan (2), Ankara (2), Bursa, Çeşme (2), Denizli (2) ve Erzurum'dan temin edilmiştir. 

Materyallerden iki tanesi (Bulgaristan- 1 ve Bulganstan- 2) iri tohumlu, on tanesi ise küçük 

tohumludur 

Araştırma 1993-1995 yıllan arasında yürütülmüştür. Denemeler her iki yılda da (1993, 

1994) tesadüf  bloklan deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Her iki yılda 

da denemelerin ekimi ekim ayının ilk haftasında  yapılmıştır. Denemelere sulama yapılmamış ve 

gübre verilmemiştir. Dekara küçük tohumlular için 2 kg, iri tohumlular için 2.5 kg hesabıyla 

ekim yapılmış, sıra arası 40 cm olarak ayarlanmıştır. Hasattan sonra şu karakterler üzerinde 

durulmuştur: bitki boyu, tohum (meyve) verimi, biyolojik verim, bin tohum ağırlığı, dal sayısı, 

meyveli dal sayısı, bitki başına tohum (meyve) venmi ve uçucu yağ oranı Tohumda uçucu yağ 

oranı distilasyon metoduyla bulunmuştur. Bin tohum ağırlığı belirlenirken şizokarp tohumlar 
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kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen değerler varyans analizine tabi tutulmuş, örnekler 

arasındaki farklılığı  belirlemek için 'Duncan Testi" uygulanmıştır (18). 1994 yılı ekim ayında 

kurulan ikinci yıl denemelerine ait parsellerde 1995 yılı mayıs ayında gözlemler yapılmış ve 

parsellerde yeterli bitki sıklığının olmadığı tesbit edilmiştir. Bu nedenle ikinci yıl deneme 

sonuçlan istatistiki değerlendirmeye alınmamıştır. 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Araştırma sonunda elde edilen değerler Tablo 1 ve Tablo 2'de venlmiştir. 

Tablo 1. Bitki Boyu, Tohum Verimi, Biyolojik Venm ve Bin Tohum Ağırlığının 

Karşılaştınlması 

Materyalin Bitki boyu Tohum venmi Biyolojik Bin Tohum 
opıni (cm) (kg/da) venm (kg/da) ağırlığı (g) 

Almanya- 1 86.7 cd* 173.7 a 799.9 bc 9.21 c 
Almanya- 2 92.0 abc 205.7 b 849.7 abcd 9.80 b 
Ankara- 1 93.2 ab 184.8 cd 825.9 cdef 8.62 d 
Ankara- 2 84.7 d 195.7 bc 851.5 abcd 7.98 e 
Bulganstan- 1 71.1 e 284.2 a 898.8 a 15.54 a 
Bulganstan- 2 70.1 e 292.1 a 893.2 a 15.90 a 
Bursa 89.7 abcd 155.5 e 784.4 ef 7.75 ef 
Çeşme- 1 94.1 ab 171.0 d 883.6 a 7.52 f 
Çeşme- 2 88.8 bed 196.0 bc 881.7 abc 7.79 ef 
Denizli- 1 95.3 a 185.6 cd 893.6 a 7.59 ef 
Denizli- 2 84.7 d 196.0 bc 829.6 bede 7.75 ef 
Erzurum 90.2 abcd 182.4 cd 772.3 f 9.55 bc 

*) Aynı harfle  gösterilen ortalamalar istatistiki olarak, %5 seviyesinde bırbınnden farksızdır. 

Bitki Boyu: Örnekler bitki boyu bakımından 70.1- 95.3 cm arasında değişen değerler 

almışlardır. En yüksek değer Denizli- 1, en düşük değer Bulgaristan- 2 oıjinli örneklerde ortaya 

çıkmıştır. İri tohumlu olan Bulganstan örnekleri son iki sırayı almış ve istatistiki olarak aynı 

gruba girmişlerdir. 12 kişniş populasyonu bitki boyu bakımından beş grup oluşturmuştur. Diğer 

çalışmalarda kişnişte bitki boyu ortalama 61.8 cm (19) ve 68.8- 83.4 cm (20) arasında 

bulunmuştur. Araştırma sonunda elde edilen değerler, diğer çalışmalann sonuçlanndan daha 

yüksek çıkmıştır. Bunun ekim zamanının kışlık olmasından ileri geldiğini söyleyebiliriz. Aynca 

araştırma sonuçlan incelendiğinde, iri tohumlu örneklerin (Bulganstan- 1 ve 2) bitki boyunun 

küçük tohumlu örneklerden önemli derecede daha kısa olduğu anlaşılmaktadır. 

Tohum Verimi: Tohum veriminde ait ortalama değerler 155.5 kg/da (Bursa) ile 292.1 

kg/da (Bulgaristan- 2) arasında değişim göstermiştir. Tohum verimi bakımından numuneler 
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istatistiki olarak beş grup oluşturmuşlardır. Bulgaristan oıjinli iki iri tohumlu numune verim 

bakımından ilk iki sırayı almış ve istatistiki olarak aynı gruba girmişlerdir. Son iki sırayı Çeşme-

1 ve Bursa örnekleri almıştır Rusya'da yapılan bir çalışmada tohum verimi 127.2- 134.3 kg/da 

(21) arasında değişmiştir. Ankara şartlarında kişniş verimi 156.8- 214.5 kg/da arasında 

bulunmuştur (20). Bulduğumz sonuçlar diğer çalışmalara göre biraz yüksek çıkmıştır. Bu 

durum kışlık ekimin tohum verimini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Tohum 

verimine ait sonuçlar incelendiğinde, iri tohumlu numunelerin veriminin yüksek olduğu 

görülmektedir. Literatürlerde de iri tohumlu kişniş varyetelerinin daha verimli oldukları 

bildirilmektedir (12, 13) 

Biyolojik Verim: Populasyonlara ait biyolojik venm değerlen 772.3- 898.8 kg/da 

arasında değişmiştir. En yüksek değer Bulganstan- 1, en düşük değer Erzurum örneğinden elde 

edeilmiştir Örnekler istatistiki olarak altı farklı  grupta toplanmıştır. Ankara şartlannda yapılan 

bir çalışmada 442.9- 553.1 kg/da arasında değişen değerler elde edilmiştir (20). Her iki çalışma 

arasındaki farklılık  ekim zamanlannın yazlık ve kışlık olması ve bınm alan bitki sıklığı ile 

açıklanabilir. 

Bin Tohum Ağırlığı: Örnekler bin tohum ağırlığı bakımından 7.52- 15 90 g arasında 

değişen değerler almışlardır. En yüksek değer Bulganstan- 2, en düşük değer Çeşme- 1 

numunelerinden elde edilmiştir. Örnekler istatistiki bakımdan altı farklı  grup oluşturmuşlardır 

Bulgaristan örneklen iri tohumlu olduğundan ilk iki sırayı almış ve aynı gruba girmişlerdir 

Yapılan çalışmalarda bin tohum ağırlığı 7.17- 10.22 g (19), 7.34- 15.61 g (20) arasında 

bulunmuştur. Literatürlerde de bin tohum ağırlığının 4-19 g arasında değiştiği belirtilmektedir 

(13, 21). Bulduğumuz sonuçlar literatür sınırlan arasında kalmıştır 

Dal Sayısı: Dal sayısı bakımından en yüksek değer Almanya- 2 (11.50 adet), en 

düşük değer Ankara- 1 (7.35 adet) kişniş örneklennde ortaya çıkmıştır. Almanya- 2 tek başına 

bir grup oluşturmuştur. Almanya- 1, Ankara- 2, Bulganstan- 1, Bursa, Çeşme- 1 ve 2, Denizlı-

1 ve Erzurum örneklen arasındaki farklılık  istatistiki olarak önemsiz çıkmıştır. Konu ile ilgili 

olarak yapılan bir çalışmada dal sayısı 10.45- 13.78 adet arasında bulunmuştur (20). Yaptığımız 

çalışmada bitki sıklığının biraz fazla  tutulması, dal sayısını azaltmıştır. Ancak kışlık denemede 

ana sap ve yan dallarda kalınlaşma daha fazla  olmuş, bu da biyolojik verimi olumlu yönde 

etkilemiştir. 
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Tablo 2. Dal Sayısı, Meyveli Dal Sayısı, Bitki Başına Tohum Verimi ve Uçucu Yağ Oranı 

Değerlerinin Karşılaştırılması 

Materyalin 
orjini 

Dal sayısı 
(adet) 

Meyveli dal 
sayısı (adet) 

Bitki başına 
tohum verimi (g) 

Uçucu yağ 
oranı (%) 

Almanya- 1 9.55 bc 8.13 b 1.46 bc 0.50 e 
Almanya- 2 11.50a 9.70 a 1.66 ab 0.50 e 
Ankara- 1 7.35 e 6.35 d 1.42 c 0.48 e 
Ankara- 2 9.48 bc 7.60 bed 1.44 c 0.58 abc 
Bulgaristan- 1 8.43 bcde 7.13 bed 1.71 a 0.31 g 
Bulgaristan- 2 8.23 ede 7.05 bed 1.68 a 0.31 g 
Bursa 9.05 bed 7.60 bed 1.38 c 0.51 de 
Çeşme- 1 9.15 bed 7.55 bed 1.32 c 0.56 bc 
Çeşme- 2 8.85 bed 7.65 bc 1 45 c 0.55 cd 
Denizli- 1 9.90 b 8.25 b 1.70 a 0.60 ab 
Denizli- 2 7.73 de 6.67 cd 1.53 abc 0.63 a 
Erzurum 8.58 bcde 7.63 bc 1.42 c 0.40 f 

*) Aynı harfle  gösterilen ortalamalar istatistiki olarak %5 seviyesinde birbirinden farksızdır. 

Meyveli Dal Sayısı: Meyveli dal sayısına ait ortalama değerler 6.35 adet (Ankara- 1) 

ile 9.70 adet (Almanya- 2) arasında değişim göstermiştir. Bu özellik bakımından örnekler dört 

grup oluşturmuştur. Almanya- 2, Ankara- 1 ve Denizli- 2 dışında kalan tüm örnekler istatistiki 

olarak aynı gruba girmişlerdir. Kişnişte meydana gelen dalların tamamı tohum 

bağlamamaktadır. Özellikle sonradan gelişme gösteren alt dallarda bu durum ortaya 

çıkmaktadır Bu nedenle meyveli dal sayısı verim üzerinde direkt etkili özelliklerden birisidir. 

Ankara şartlarında yapılan bir araştırmada 6 80- 9.33 adet arasında bulunmuştur. Bulduğumuz 

sonuçlar Bu çalışmaya benzerlik göstermektedir. Ankara şartlarında yürütülen ve ilkbaharda 

ekimi yapılan araştırmada dal sayısı ile meyveli dal sayısı arasında fazla  fark  çıkarken, 

sonbaharda ekim yaptığımız Bu çalışmada farklılık  daha az bulunmuştur. 

Bitki Başına Tohum Verimi: Bu özellik bakımından numuneler 1.32- 1.71 g arasında 

değişen değerler almışlardır. En yüksek değer Bulganstan- 1, en düşük değer Çeşme- 1 

örneklerinde ortaya çıkmıştır. Bitki başına tohum verimi bakımından üç farklı  grup oluşmuştur 

Yapılan bir çalışmada 1.60- 1.92 g arasında değişen değerler elde edilmiştir (20). Bulduğumuz 

sonuçlar bu değerlerden daha düşüktür. Hasat zamanının gecikmesi sonucu fazla  kuruyan 

tohumlar dökülmüş, bu dunım bitki başına tohum veriminin düşmesinde etkili olmuştur. 

Uçucu Yağ Oranı: Kişniş uçucu yağının çok değişik kullanım alanlan vardır. Bu 

nedenle numuneler bu özellik bakımından da incelenmiştir. İri tohumlu numunelerde uçucu yağ 

oranı düşük, küçük tohumlularda yüksek çıkmıştır. Uçucu yağ oranı bakımından %0.31- 0.63 

arasında değişen değerler elde edilmiştir. En yüksek değer Denizli- 2 örneğinden elde edilmiş. 



Denizli- 1 ve Ankara- 2 ile aynı gruba girmiştir. En düşük değerler Bulgaristan orjinli iki 

örnekte ortaya çıkmıştır. Ankara şartlarında ilkbahar ekimi yapılarak yürütülen bir çalışmada 

%0.30- 0.60 arasında değişen değerler elde edilmiştir. Her iki çalışmada da benzer sonuçların 

bulunduğunu dikkate alarak, uçucu yağ oranının ekim zamanından fazla  etkilenmediği 

sonucuna varılabilir. 

Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Populasyonlar arasında özelliklere ait değerler 

bakımından önemli farklılıklar  görülmektedir. Hatta aynı lokasyondan alınan iki örnek arasında 

bile bazı özellikler bakımından farklılıklar  ortaya çıkmıştır. Bu durum kişniş populasyonlannın 

stabil bir yapıda olmadığını göstermektedir. 

Kişniş kışa oldukça dayanıklı bir bitkidir. 1993 ve 1994 yıllarında denemelerin ekimi 

ekim ayının ilk hastafinda  yapılmıştır. Her iki vejetasyon yılında da en düşük sıcaklık sırasıyla -

10.6 °C ve - 10.0 °C olmuştur. Ancak birinci yıl ekiminde vejetasyon süresince en düşük 

sıcaklık şubat ayında, ikinci yıl ekiminde aralık ayında gerçekleşmiştir. Ayrıca ikinci yılın kasım 

ayı minimum sıcaklığı da - 7.0 °C olmuştur. Her iki yılda da en düşük sıcaklık - 10 °C civarında 

olmasına rağmen, birinci yılda bitkiler gelişmenin ilerikı devrelerinde çok düşük sıcaklıklara 

maraz kalırken, ikinci yılda gelişmenin ilk devrelerinde bitkiler zayıf  ve kök sistemlerini tam 

oluşturamadıklan bir dönemde düşük sıcaklıklardan daha fazla  etkilenmişlerdir. Buna rağmen 

ikinci yıl denemelerinin bazı parsellerinde bitki sıklıkları %60'lara kadar çıkarken, bazı 

parsellerde %30-40'larda kalmıştır. Genel olarak Bulganstan orjinli ın tohumlu numunelerin 

olduğu parsellerde, bitki sıklığının diğerlenne nazaran biraz daha fazla  olduğu gözlenmiştir 

İki yıllık araştırma sonuçlanna göre kişniş için kışa dayanmada kritik sınırın - 10 °C 

civannda olduğu, ancak kar örtüsü altında dayanıklılığın daha da arttığını söyleyebilinz. Ayrıca 

bıtkılenn kışa girişte iyi bir rozet oluşturmalan da kışa dayanmada önemli bir faktördür. 
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DEREOTUNDA (Anelhum graveolens L.) FARKLI EK İM ZAMANI VE EK İM 
YÖNTEMLER İN İN VER İM VE KALİTEYE ETKİLERİ 

Emine BAYRAM' , Elvan ÇAKMAK*, Ayhan CEYLAN' 

THE EFFECTS OF DİFFERENT SOVVİNG TIMES A N D SOVVINC SYSTEMS O N YİELD AND 
QUAL ITY İN DILL (Anelhum graveolens L.) 

ABSTRACT: The study wns cnrried oul in 1993-94 anıl 1994-95. Tlıc c\poıimcnts wc ı r 
conducted in factorial experiment (4 reps) design vvilh two factors. Six different sovving times 
(Nowember, December, )anuary, February, Mnrch, April) and lwo sovving systems (Broadcast 
seeding, line seeding) vvere applied. The highest field yield vvere obtained first yield in 
(anuary and broadrast seeding system, second yield in November nnrl line seeding. Plants 
vvere harvesterl at Ihe beginning of flovvering. For that reason, phellandren rate vvas obtained 
higher Ihan carvon rate. 
KEYYVOltn : Dili, Anethum graveolens L., essential oil, phellandren, carvon. 
G İ R İ Ş 

Dereotu (Anethum  gravı-olcııs  i.) Umbelliferae  familyasına  bağlı, tek yıllık, Güııcy vc Orta 

Avrupa'nın yerli, çok eski bir kiıltür bitkisidir. İspanya'dan Güııcv Mısır'a, tropikal vc 

subtropikal Hindistan'a kadar yayılma alanı göstermiş ve Kuzcv Amerika'nın iklimine 

uymuştur. Bugün Akdeniz ülkelerimle. Iıcıııcıı biitiiıı Avrupa'da. A.ll.D.'ılc vc dalı.ı birçok 

ülkede kültürü yapılmakladır (Finncmore. I92fı:  Stocsscr, 1984). Dereotu Uıprak bakımından 

pek fazla  seçici olmayan, lıcmcıı lıcr toprakla yetişebilen bir bitki olmasına rağmen, tııılı 

topraklarda iyi sonuç vermektedir.Nemli yerlerde dcrcotuııun kültürü başarı ile yapılmakladır. 

Ön bitki için belirli bir işleği yoktur. Ayrıca tarlayı çabuk boşalttığından kendisinden sonra 

gciccck olaıı bitkiye toprak hazırlığı için yeterli 7.anuııı bırakır (Ccylaıı, I9K7). 

Dereotu çok eski bir küllür bilkisi olmasına rağmen üzerinde pek fazla  çalışılmamıştır. 

Ülkemizde yabani olarak bulunmakta ekimi de çok yaygın yapılmamakladır Daha çok kiiçük 

alanlarda vc bahçelerde tavalar halinde vc scrpıııc olarak yetiştirilmekledir. Bilkiııiıı daha çok 

laze veya kurutulmuş yaprakları evlerde, yemeklerde kullanılmaktadır (Akgiil. 1993). 

Ülkemizde daha çok Güııcv ve Balı Anadolu'da kültürü yapılan bir bitkidir. Yurdumuzda 

dereotu üretimi 1992 yılına kadar istatisliki kaynaklarda yer almamıştır 1992 yılında 2f>K  loıı. 

1993 yılında ise İSO loıı dereolu üretimi gerçekleşmiştir (Türkiye İstatistik Yıllığı, 1994. 

Ankara). Başlıca dereotu üretimi yapan iller ise Antalya. Bursa. Eskişehir. İzmir vc 

Zonguldak'tır. 

Renksiz veya soluk sarı renkli uçucu yağı dislilasyoıı yöntemi ile ekle edilmekledir. Meyvesi 

%2.5-4, yaprak vc lıcrbası %<>.2-1.1 oranında uçucu yağ içermekledir vc yağının cıı önemli 

bileşeni carvoııdur (Baytop. I9K4; Akgiil, 1993). Ülkemizde dereolu meyve vc uçucu yağ 

üretimine rasllaııılıııanıakladır. Uçucu yağın pek çok kullanım alanı bıılımınakladu. 

': Ege Üniversitesi. Ziraal Fakültesi, Tarla Bilkilcri Bölümü. Bornov a. İzmir 
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Herba ve meyvası midevi, karminatif,  diürctik olup, sinir sistemini sakinleştirmede, süt 

salgısını arttırmada etkilidir. Ayrıca parfümeri  sanayinde de kullanılmaktadır. 

Anethum graveolens  L.'nin baharat olarak dünya ticaretinde önemli bir yer tutması ve insan 

sağlığı üzerine olumlu etkisi dolayısıyla kültüre alınması gerekli bir bitkidir. Bu nedenle 

yürütülen bu çalışmanın amacı, dereotunda en iyi ekim zamanı ve ekim yöntemini belirlemek 

ve bu faktörlerin  verim ve kalite üzerine etkilerini saptamaktır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırma 1993-94 ve 1994-95 yıllarında E.Ü.Z.F., Tarla Bitkileri Bölümünün Bornova 

Araştırma alanında yürütülmüştür. Bölgede Akdeniz iklimi hüküm sürmekte, kışlar ılık ve 

yağışlı, yazlar ise kurak ve sıcak geçmektedir. Deneme yeri toprağının killi-tınlıbünyede, hafif 

alkali durumda, tuz oranı az ve kireçli olduğu görülmüştür. 

Deneme iki faktörlü,  basit faktöriyel  deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. 

Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları olmak üzere 6 farklı  ekim zamanı ve sıra ve 

serpme olmak üzere iki farklı  ekim yöntemi uygulanmıştır. Dekara 2 kg tohumluk 

kullanılmıştır. Sıraya ekimde sıra arası mesafe  40 cm'dir. Parsel büyüklüğü ekimde; 1.6x4.0= 

6.4 m2, biçimde; 0.8x3 m=2.4 m2'dir. Denemeye gübre olarak 6 kg/da N ve 6 kg/da P-,05 

verilmiştir. Azotlu gübrenin yarısı ekimden önce %21'lik amonyum sülfat  olarak, diğer yarısı 

bitkiler 10-15 cm boylandıktan sonra uygulanmıştır. Vejetasyon dönemi boyunca gerektiğinde 

sulama ve yabancı ot mücadelesi yapılmıştır. Anethum graveolens  L. denemesine ait ekim ve 

hasat tarihleri ile ilgili bilgiler Çizelge l'de bulunmaktadır. 

Çizelge 1. Anethum graveolens  L. denemesine ait ekim ve hasat tarihleri. 

Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan 

Ekim Tarihi 
29.11.93 21.12.93 18.1.94 25.2.94 18.3.94 22.4.94 

Ekim Tarihi 
23.11.94 15.12.94 19.1.95 8.2.95 1.3.95 5.4.95 

Hasat Tarihi 
25.5.94 25.5.94 31.5.94 28.6.94 28.6.94 11.7.94 

Hasat Tarihi 
18.5.95 18.5.95 8.6.95 23.6.95 28.6.95 -
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Bitkiler çiçeklerime dönemi başlangıcında hasat edilmiştir. Hasat edilen bitkilerde bitki boyu, 

yeşil herba, drog herba ve drog yaprak verimi ile uçucu yağ oranı ve bileşimi belirlenmiştir. 

1995 yılı Nisan ayı verileri değerlendirmeye alınmamıştır. Elde edilen verilerin istatistiki 

analizleri ARİST bilgisayar paket programı ile basit faktöriyel  deneme desenine göre 

yapılmıştır (Açıkgöz, 1993). Varyans analiz tablosunda %5'e göre önemli bulunanlar LSD 

testine göre gruplandırılmıştır. 

BULGULAR 

E.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova deneme alanında yetiştirilen Anethum 

graveolensL.  bitkisinin bazı agronomık ve kalite özelliklerini belirlemek için yapılan araştırma 

sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Bitki Boyu 

Anethum graveolens  L!de farklı  ekim zamanı ve ekim yöntemlerinin bitki boyu üzerine etkileri 

Çizelge 2'de sunulmuştur. 

Çizelge 2. Anethum graveolens  I. 'de farklı  ekim zamanı ve ekim yöntemlerinin bitki boyu 

üzerine etkileri (cm). 

Ekim 

Zamanları 

1994 1995 Ekim 

Zamanları Ekim Yöntemleri 
Ekim 

Zamanları 
Serpme Sıra On. Serpme Sıra On. 

Kasım 38.9 30.5 34.7 D 54.0 62.7 58.3 AB 

Aralık 38.7 26.3 32.5 D 48.3 53.0 50.7 B 

Ocak 54.5 48.7 51.6 A 64.0 60.0 62.0 A 

Şubat 46.8 43.3 45.1 BC 32.7 42.8 37.7 C 

Mart 46.6 42.8 44.7 C 38.5 40.5 39.5 C 

Nisan 49.8 51.9 50.9 AB - - -

Ortalama 45.9 A 40.6 B 43.2 47.5 51.8 49.7 

LSD (%5) Ekim Zamanı : 6.081 

Ekim Yöntemi: 3.511 

Ekim Zamanı: 9.371 
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Çizelgede dc görüldüğü gibi her iki deneme yılında da ekim zamanları arasındaki farklılık 

istatistiki olarak önemli bulunmuş, en uzun bitki boyu değerleri Ocak ayında yapılan 

ekimlerden elde edilmiştir. 

Yeşil Herba 

Çizelge 3'de deneme varyantlarının yeşil herba verimi üzerine olan etkileri verilmiştir. Çizelge 

incelendiğinde, ilk vıl ekim zamanı x ekim yöntemi interaksiyonu önemli bulunmuştur. Buna 

göre serpme ekim yönteminde Ocak avının çok küçük bir fazlalık  ile (766.1 kg/da) diğer 

ayların önüne geçtiği görülmüştür. Bu avı aynı grubu oluşturan Aralık ve Kasım ayları 

izlemiştir. Sıraya ekim yönteminde ise en yüksek yeşil herba verimi Ocak avında (643.2 kg/da) 

elde edilmiştir. Denemenin ikinci yılında ise sadece ekim zamanları arasındaki fark  istatistik 

olarak önemlidir. Kasım ve Aralık aylarında yapılan ekimlerden en yüksek yeşil herba verimi 

değerleri elde edilmiştir. 

Çizelge 3. Anethum gravcolens  L. bitkisinde farklı  ekim zamanı ve ekim yöntemlerinin yeşil 

herba verimi üzerine etkileri (kg/da). 

Ekim 

Zamanları 

1994 1995 
Ekim 

Zamanları 
Ekim Yöntemleri Ekim 

Zamanları 
Serpme Sıra Ort. Serpme Sıra Ort. 

Kasım 673.1 A 303.3 CD 488.2 2433.3 2238.9 2336.1 A 

Aralık 761.7 A 279.7 D 520.7 2183.3 2211.1 2197.2 A 

Ocak 766.1 A 643.2 A 694.6 793.8 679.7 736.8 B 

Şubat 373.0 B 355.4 BCD 364.2 291.7 375.0 333.3 B 

Mart 338.8 B 374.9 BC 356.9 156.7 126.4 141.5 B 

Nisan 644.5 A 493.6 AB 369.1 - - -

Ortalama 589.5 408.4 498.9 1171.8 1126.2 1148.9 

LSD (%5) İntcraksivon: 160.386 Ekim Zamanı: 683.883 

Drog Herba Verimi 

Anethum gravcolens  L. bitkisinde drog herba verimleri Çizelge 4'de verilmiştir. Çizelgede 

denemenin ilk yılı ekim zamanı x ekim yöntemi interaksiyonu önemlidir. Buna göre ilk vıl 
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serpme vc sıraya ekim yönteminde Ocak ayı eıı yüksek drog herba verimini verirken, en düşük 

verim serpme ekimde Mart ayında, sıraya ekimde Aralık ayında elde edilmiştir. İkinci yıl ise 

sadece ekim zamanları arasındaki farklılık  önemlidir. Burada Kasım ve Aralık ayları ilk 

grubu ; Ocak, Şubat vc Mart ekimleri ise ikinci grubu oluşturmuştur. 

Çizelge 4. Anethum graveolens  L. bitkisinde farklı  ekim zamanı ve ekim yöntemlerinin drog 

herba verimi üzerine etkileri (kg/da). 

Ekim 

Zamanları 

1994 1995 Ekim 

Zamanları 
Ekim Yöntemleri 

Ekim 

Zamanları 
Serpme Sıra Ort. Serpme Sıra Ort. 

Kasım 146.5 BC 77.9 CD 112.2 580.9 683.3 632.1 A 

Aralık 192.7 B 67.1 D 129.9 505.9 564.1 535.1 A 

Ocak 258.3 A 231.2 A 244.8 274.6 255.7 265.1 B 

Şubat 134.9 C 129.9 B 132.4 131.2 177.8 154.5 B 

Mart 120.8 C 140.4 B 130.6 84.5 74.0 79.3 B 

Nisan 146.1 BC 120.1 BC 133.1 - - -

Ortalama 166.5 127.9 147.1 315.4 351.0 333.2 

LSD (%5) İnteraksiyon: 51.336 Ekim Zamanı: 222.098 

Drog Yaprak Verimi 

Çizelge 5'de ekim zamanı ve ekim yöntemlerinin drog yaprak verimi üzerine etkileri 

görülmektedir. Çizelgede ilk yıl ekim zamanı x ekim yöntemi ikili interaksivonu önemlidir. 

Burada en yüksek verim değerleri, serpme ekim (69.7 kg/da ile) ve sıraya ekim yönteminde 

(138.8 kg/da ile) Ocak avında alınmıştır. İkinci yıl en yüksek verim Kasım ayında (213.0 

kg/da), en düşük verim Mart avında (36.3 kg/da) belirlenmiştir. Bununla beraber Kasım ve 

Aralık avları ilk grupta, Ocak, Şubat vc Mart avları diğer grupta yer almıştır. 

Uçucu Yağ Oranı 

Çizelge 6' da uçucu yağ oranları bulunmaktadır. 1994 yılında uçucu yağ analizleri drog 

herbada, 1995 yılında drog yaprakta yapılmıştır. Çizelge incelendiğinde, denemenin ilk yılında 

ekim zamanı x ekim yöntemi interaksivonu önemlidir. Burada en yüksek uçucu yağ oranı 
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Çizelge 5. Ancthum gravcolens  L. bitkisinde farklı  ekim zamanı vc ekim yöntemlerinin drog 

yaprak verimi üzerine etkileri (kg/da). 

Ekim 

Zamanları 

1994 1995 
Ekim 

Zamanları 
Ekim Yöntemleri Ekim 

Zamanları 
Serpme Sıra Ort. Serpme Sıra Ort. 

Kasım 54.9 ABC 34.3 BC 44.6 202.9 223.1 213.0 A 

Aralık 64.2 AB 31.5 C 47.9 169.8 205.3 187.6 A 

Ocak 69.7 A 138.8 A 104.2 93.0 86.7 89.8 B 

Şubat 44.5 C 35.3 BC 39.9 56.0 75.6 65.8 B 

Mart 41.1 C 50.1 BC 45.6 36.7 35.9 36.3 B 

Nisan 48.2 BC 51.6 B 49.9 - - -

Ortalama 53.8 56.9 52.2 111.7 125.3 118.5 

LSD (%5) İnteraksivon: 19.640 Ekim Zamanı: 70.207 

Çizelge G.Anethum gravcolens  L. bitkisinde farklı  ekim zamanı ve ekim yöntemlerinin uçucu 

yağ oranı üzerine etkileri (%). 

Ekim 

1994 1995 

Ekim Ekim Yöntemleri Ekim 
Serpme Sıra Ort. Serpme Sıra Ort. 

Kasım 0.36 D 0.36 D 0.36 0.25 0.27 0.26 C 

Aralık 0.44 C 0.61 C 0.52 0.14 0.07 0.10 c 

Ocak 0.13 E 0.15 E 0.14 0.59 0.52 0.55 B 

Şubat 0.84 A 0.79 A 0.81 1.08 0.63 0.85 A 

Mart 0.75 B 0.61 C 0.67 1.15 0.88 1.02 A 

Nisan 0.74 B 0.66 B 0.69 - - -

Ortalama 0.54 0.53 0.53 0.64 A 0.47 B 0.56 

LSD (%5) İnteraksivon: 0.019 Ekim Zamanı : 0.164 

Ekim Yöntemi: 0.104 

serpme ve sıraya ekim yönteminde Şubat ayında (sırasıyla % 0.84, %0.79) belirlenmiştir. En 

düşük uçucu yağ oranı ise her iki ekim yönteminde de Ocak ayında (sırasıyla % 0.13, % 0.15) 

elde edilmiştir. Denemenin ikinci yılı incelendiğinde, hem ekim zamanlan hemde ekim 

yöntemleri arasındaki fark  önemlidir. Ekim zamanları içinde en yüksek oran Mart ayında 

(%1.015), en düşük oran Aralık ayında (%0.103) elde edilmiştir. Yine serpme ekim yöntemi 

sırava ekim yöntemine uöre daha vüksek uçucu vağ oranı vermiştir. 
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Uçucu Yağın Bileşimi 

Dereotunda farklı  ekim zamanı vc yöntemlerinin uçucu yağ bileşimi üzerine olan etkileri 

Çizelge 7' de sunulmuştur. Çizelgede uçucu yağın en büyük kısmını phellandrcnin oluşturduğu 

görülmektedir. Bunu limonen, anethofuron  ve carvon izlemektedir. Yapılan değişik hasat 

zamanlarına göre uçucu yağın bileşimi de değişiklik göstermekte, phellandren oranı ile carvon 

oranı arasında ters bir ilişki söz konusu olmaktadır. Bu araştırmada hasat çiçeklcnme 

başlangıcında gerçekleştirilmiş ve bunun sonucunda da phellandren oranı carvon oranından 

yüksek bulunmuştur. Ayrıca Şubat ve Mart aylarında carvon oranları yükselmiş buna bağlı 

olarak da phellandren oranları azalmıştır. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu denemede dereotu (Anethum  graveolens  L.) bitkisinin bazı agronomik ve teknolojik 

özellikleri araştırılmıştır. 

Bornova ekolojik koşullarında yürütülen bu çalışmada 6 farklı  ekim zamanı ( Kasım, Aralık. 

Ocak, Şubat, Mart, Nisan), iki farklı  ekini yöntemi (sıra ve serpme) ele alınmıştır. Ortalama 

olarak yeşil herba verimi, ilk yıl 356.9 kg/da ile 694.6 kg/da, ikinci vıl 141.5 kg/da ile 2336.1 

kg/da arasında varyasyon göstermiştir. Serpme ekim yöntemi sıraya ekim yöntemine göre daha 

yüksek veşıl herba verimi vermiştir. Boelt (1990), Danimarka'da yapmış olduğu denemede. 

Mayıs. Haziran, Temmuz, Ağustos avları olmak üzere dört ekim gerçekleştirmiştir. Mavıs ve 

Haziran aylarında 350-490 kg/da arasında verim elde ettiği halde, Sonbahar ekimi olarak 

kabul edilen Ağustos ayından 510 kg/da verim almıştır. Bununla birlikte araştırıcı. Sonbaharda 

yapılan ekimlerde çiçeklerin zorlukla görüldüğünü, sık sık hastalıklara maruz kaldığını, carvon 

oranının istenilen oranlarda gerçekleşmediğini vc kalitesini kaybettiğini belirtmektedir ve en 

iyi ekim zamanı olarak Mayıs ve Haziran ayını işaret etmektedir. Bu denemeden elde edilen 

yeşil herba verimleri, Boelt'in yapmış olduğu denemeden yüksek bulunmuştur. Ancak bu 

denemenin yapıldığı ülkenin kuzeyde olduğu ve günlük sıcaklık ortalamalarının bölgemizden 

düşük olduğu gözönünde bulundurulmalıdır. 

Araştırmada ortalama drog herba verimleri, ilk yıl 112.2 ile 244.8 kg/da. ikinci yıl 79.3 ile 

632.1 kg/da arasında varyasyon göstermiştir. Halva ve ark.(1988), yapmış oldukları saksı 



Çizelge 7. Anethum graveolens  L. bitkisinde farklı  ekim zamanı vc ekim yöntemlerinin uçucu 

yağın bileşimi üzerine etkileri (%) 

Ekim 

Zamanı 

Ekim 

Yöntemi 
a-pinen /9-pinen Phellandren Limonen Anethofuran Carvon 

1994 (Drog herbada) 

Kasım 
Serpme 

Sıra 

1.53 

1.92 

1.13 

1.23 

44.82 

53.73 

29.32 

28.24 

16.69 

12.67 

2.31 

1.00 

Aralık 
Serpme 

Sıra 

1.46 

1.88 

1.07 

1.16 

47.15 

52.55 

29.72 

28.89 

13.25 

12.64 

4.63 

1.16 

Ocak 
Serpme 

Sıra 

2.18 

2.07 

1.02 

1.00 

50.35 

26.04 

26.35 

52.64 

15.78 

15.21 

4.04 

1.51 

Şubat 
Serpme 

Sıra 

1.52 

1.64 

0.85 

0.80 

34.74 

36.52 

31.63 

28.85 

11.63 

9.77 

17.06 

18.05 

Mart 
Serpme 

Sıra 

1.82 

2.26 

0.92 

1.10 

38.85 

47.14 

30.03 

28.82 

13.60 

13.79 

14.20 

5.98 

Nisan 
Serpme 

Sıra 

2.42 

2.27 

1.10 

1.02 

50.86 

47.52 

24.93 

25.74 

16.86 

13.29 

3.80 

9.87 

1995 (Drog yaprakta) 

Kasım 
Serpme 

Sıra 

1.50 

1.99 0.76 

52.61 

51.04 

11.61 

37.21 

32.01 

7.41 

2.27 

1.06 

Aralık 
Serpme 

Sıra 

1.94 

2.19 

0.97 

0.70 

49.22 

50.26 

13.25 

34.60 

27.56 

9.20 

7.56 

2.62 

Ocak 
Serpme 

Sıra 

2.38 

2.39 

0.97 

0.64 

45.82 

49.48 

14.88 

31.99 

23.10 

10.98 

12.85 

4.18 

Şubat 
Serpme 

Sıra 

2.33 

2.26 

0.64 

0.60 

26.42 

34.99 

18.49 

33.64 

13.37 

12.69 

38.75 

15.82 

Mart 
Serpme 

Sıra 

2.06 

2.89 

0.47 

0.75 

29.31 

30.74 

29.91 

16.13 

8.78 

1.56 

29.46 

47.94 

denemesinde drog herba verimini 70.03-40.7 gr/saksı olarak bildirmişlerdir. Bir tarla 

denemesinden elde ettiğimiz bulguları bir saksı dcncmesiyle karşılaştırmak pek doğru 

olmamaktadır. Ancak bu konunun ele alındığı başka bir çalışmayada rastlanılmamıştır. 

506 



Bu çalışmada uçucu yağ oranlan, ilk yıl drog hcrbada ort. %0.14 ile %0.81 arasında, ikinci 

yıl ort. %0.1() ile %L.Ü2 arasında değişmiştir. En yüksek uçucu yağ oranları Şubat vc Mart 

aylarında elde edilmiştir. Yapmış oldukları çalışmalarda dereotunda uçucu yağ oranlarını 

Virmani ve ark. (1970), %0.16 ile %1.5, Zlatcv (1975), %0.68 ile %1.4 olarak bildirmişlerdir. 

Huopalahti (1985), iki yıl üst üste yapmış olduğu denemede, Dura SV, Dukat OE, Mammut 

WW olmak üzere üç dereotu çeşidini kullanmıştır. Yapılan analizlerde. Dura SV'den %0.57 

ile %1.1 oranında uçucu yağ elde edilirken, Mammut ve Dukat OE çeşitlerinden %0.38-0.70 

oranında elde edilmiştir. Bu denemeden elde edilen uçucu yağ oranlan verilen literatür verileri 

ile paralellik göstermiştir. 

Bu çalışmada uçucu yağın en önemli bileşeni olarak phellandren belirlenmiştir. Phellandren 

oranı ilk yıl %26.04-53.73arasında. ikinci vıl %26.42-52.ölarasında değişmiştir. Huopalahti 

(1985) de yapmış olduğu çalışmada, phellandren oranını %40-60 olarak bildirmiştir. 

Literatürde bitkinin en önemli bileşeni durumunda olan carvon ise bu denemede hasadın 

çiçeklenme başlangıcında yapılmasından dolayı ilk vıl %1.0-18.05, ikinci vıl %1.06-47.94 

arasında belirlenmiştir. Porter ve ark.(1983), maksimum carvon içeriği için en iyi yağ 

örneğinin çiçeklerden ve tohumlardan elde edilebileceğini bildirmişlerdir. 

Sonuç olarak, dereotunda erken yapılan ekimlerin ve yabancı ot mücadelesi bakımından sıraya 

ekimin uygun olduğu, ticari açıdan önemli olan carvon oranının yüksek olması için çiçek 

üretiminin teşvik edilmesi ve hasadın tam çiçeklenme döneminde yapılması gerektiği 

söylenebilir. 
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ULUCAMİ ÇAY PLANTASYON ALANLARINDA TOHUMLA YETİŞTİRİLEN 

FARKLI BİTKİ TİPLERİNİN TESBİTİ İLE BU TİPLERİN VERİMLERİ VE 

KALİTESİ 

ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 

Seval AYDIN ( 1 ) Neşet ARSLAN (1) 

SUMMARY: A RESEARCH ON THE YDELDS AND QUALITIES OF THESE 

TYPES AND DETERMINATION THE DIFFERENT TYPES OF PLANT PRODUCED 

WITH SEED IN THE TEA PLANTATION AREAS OF ULUCAMİ 

This research was conducted at the tea plantatıon area of  Ulucamı in 1988. 

The aim of  this research is to determine the productıvıty, earliness and quality of  35 

different  tea plants whıch were selected for  their some morphologıcal traits. 

The physıcal and chmical analyses were done the fresh  teas whıch vvere harvested from 

types selected. 

The characters of  the number of  branch, number of  young shoots, length of  shoot, 

vveight of  total shoots, yıeld of  total leaves, average vveight of  one shoot, the time of  putting 

forth  shoots, amounts of  polyphenol and extract for  productivity, the characters of  the number 

of  young shoots, length of  shools, vveight of  one shool, the time of  putting forth  shoots, 

amounts of  polyphenol and extract for  earliness; the characters of  the number of  young shoots, 

length of  shoot, vveight of  total shoots, average vveıghtof  one shoot, amounts of  polyphenol, 

extract and cafFeme  for  quality vvere used as selectıon cntena ın this research. 

The results obtained vvere evaluated vvith method of  vveighted-ranked. 

It is observed that the type of  Güneysu 2 and Sırtlar 3 is suitable to use as clone for 

productivity, earliness and quality. 

( 1 ) A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 06110- ANKARA 
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GİRİŞ 

Anavatanı Çin olan çay ( Camellia  sinensis (L.) O Kuntze), Theaceae familyasına  dahil 

çok yıllık ve herdem yeşil bir bitki olup, kültür şartlarında ekonomik ömrü ortalama 50-60 yıl 

kabul edilmektedir. 

Tropik ve subtropik iklim kuşaklarının yıllık yağışı 1270 mm üzerinde olan bölgelerinde 

ve uygun yüksekliklerde yetiştirilmektedir. Normal çay yetiştirme alanlarının dışında kalmakla 

birlikte ekolojik faktörlerden  ilen gelen özel mıkroklimalara sahip Türkiye, Gürcistan ve 

İran'da da yetiştirilmektedir. 

En önemli çay üreticisi ülkeler Hindistan, Çin, Sn-Lanka, Kenya, Türkiye, Gürcistan, 

Endonezya, Japonya ve Malawı'dır. 

Ülkemizde çay Doğu Karadeniz bölgesinde oldukça dar bir alanda yetiştirilmektedir. 

Çay plantasyoniannın hemen hemen tamamı Çin çayının hakim olduğu melez tohumlarla 

kurulmuştur. Çayda yabancı döllenme hakim olduğundan önemli açılmalar olmakta ve bir 

plantasyonda bırbinnden çok farklı  tipler ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bir kısmı düşük kaliteli 

venmsız ve niteliksizdir. 

Ekonomik ömrü 60 yıl civannda olan çaylıklanmızın bir kısmı yenilenme dönemine 

girmektedir. Bu çaylıklann venm ve kalite yönünden üstün klonlardan alınan çeliklerle vejetatıf 

olarak çoğaltılması gerekmektedir. Çünkü bu üretimde yeni bitkiler anaç klonlann tüm ıvı 

özelliklenni taşır. Kalite ve venm yanında hasat, uygun işleme tekniğinin belirlenmesi gibi 
önemli kolaylıklar da sağlanır. Niteliksiz ve ne olduğu belirsiz tohumlarla çoğaltma dünyada 

terkedilmiştir. Ülkemizde de seçilmiş klonlar vejetatıf  olarak çoğaltılmaktadır. 

Bu araştırmada Ulucami çay fabrikası  sahasında tohumla üretilmiş çay plantasyonlannda 

farklı  bitki tipleri belirlenmiş, bunlann verimlilik, erkencilik ve kalite yönünden karşılaştırmaian 

yapılmıştır. Bunlardan klon olmaya elverişli olanlar belirlenmiştir. 

MATERYAL VE METOT 

Araştırmanın materyali Ulucami çay fabnkası  alım sahasında bulunan tohumla üretilmiş 

çay plantasyonlandır. Bu plantasyonlarda farklı  çay tiplerinin belirlenmesi için Ayfer 

(1986)'den yararlanılarak; bitki boyu, dallanma özelliği, körpe sürgün sayısı, kör sürgün sayısı, 

kör/toplam sürgün oranı, sürgün (filiz)  uzunluğu, toplam filiz  ağırlığı, toplam kör sürgün 

ağırlığı, toplam yaprak (körpe+kör) verimi, tabla yüksekliği, ortalama tek filiz  ağırlığı, sürgün 

verme zamanı, dona, soğuğa ve zararlılara dayanıklılık, çiçek ve meyve miktan, polifenol, 

ekstrakt ve kafein  miktan gibi özellikler göz önüne alınarak yapılmıştır. 
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Bu ölçümlere göre seçilen 35 tipin 1., 2., 3. sürgün dönemlenndekı verimleri tesbıt 

edilmiş, elde edilen veriler Tartılı-Derecelendirme ( weıght-rankıt ) yöntemi kullanılarak 

değerlendirilmiştir. 

Önce ölçülen değerlere göre her bir kriterin alt ve üst sınırlan dikkate alınarak sınıflar 

oluşturulmuş, tiplenn bunlardan üç sürgün döneminde de hangisine girdiği belirlenmiş ve 

herbınnin ortalama puanı hesaplanmıştır. Daha sonra erkencilik, verimlilik ve kalite yönünden 

bu özeliklenn alacağı puanlara göre (Tablo 1) tipler arasında derecelendirme ve seçim 

yapılmıştır. 

Tablo 1. Venmlilik Erkencilik ve Kalite Knterlenne Göre Venlen Görece Puanlan 

Seleksıyon Knterlen Venmlilik 

Erkencilik 

Kalite 

1. Bitki boyu ( cm ) 0 0 0 

2. Dal sayısı 5 0 0 

3. Körpe sürgün sayısı 15 10 15 

4. Kör sürgün sayısı 0 0 0 

5. Körpe/Toplam sürgün oranı ( % ) 0 0 0 

6. Sürgün uzunluğu ( cm ) 5 5 2 

7. Toplam filiz  ağırlığı ( g ) 10 10 5 

8 Toplam kör sürgün ağırlığı ( g ) 0 0 0 

9. Toplam yaprak venmi ( g ) 15 0 0 

10 Tabla yüksekliği ( cm ) 0 0 0 

11. Ortalama tek filiz  ağırlığı ( g ) 20 15 5 

12. Sürgün verme zamanı 5 35 0 

13 Dona ve soğuğa dayanıklılık 0 0 0 

14. Zararlılara dayanıklılık 0 0 0 

15. Çiçek miktan ( adet) 0 0 0 

16. Meyve miktan ( adet) 0 0 0 

17. Polifenol  miktan ( % ) 15 15 35 

18. Extrakt miktan ( % ) 10 10 28 

19. Kafein  miktan ( % ) 0 0 10 

Toplam puan 100 100 100 
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Polifenol  ve ekstrakt analizi 2-5 yapraklı çay filizlerinde  Lovvental metoduna göre, 

kafein  miktan da UNCTAD (spektrofotometrik)  yöntemle belirlenmiştir (Anonymous 

1980,1982, Öksüz 1986). 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Bitki boyu: Seçilen tiplerin bitki boyu 61 (Başaklı 1>- 131 (Sırtlar 4) cm arasında 

değişmiştir. Kısa veya aşın bitki boyu hasadı zorlaştınr, verimi ve kaliteyi düşürür. 90-100 cm 

uygundur. 

Dal sayısı: Dal sayısı 11 (Cebeci 1)- 35 (Sırtlar 4) adet arasında değişmiştir Ana 

gövdeden olmak kaydıyla dal sayısının fazla  olması istenir ve verimi olumlu yönde etkiler. 

Körpe sürgün sayısı: Körpe sürgün sayısı I. sürgünde 53 (Cebeci 1)- 532 (Sırtlar 4), 

II. sürgünde 5 (Yukan Ulucami 5)-279 (Y. Ulucami 3), m . sürgünde 6 (Yüksekköy 3)- 194 

(Sırtlar 4) adet arasında değişmiştir Filiz sayısı I. sürgün döneminde fazla,  III sürgün 

döneminde ise az olmaktadır. 

Kör sürgün sayısı: Kör sürgün sayısı I. sürgünde 23 (Ballıdere 1)- 665 (Güneysu 3), 

II. sürgün döneminde 52 (Ferah 2)- 377 (Güneysu 1), İÜ. sürgünde 0 (11 tipte)- 126 (Sırtlar 4) 

adet arasında değişmiştir Kör sürgün sayısının fazlalığı  çayın kalitesini olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

Körpe/ Kör sürgün oranı: Körpe/kör sürgün oranı %13 (Güneysu 3)- %92 (Ballıdere 

1) arasında değişmiş; 13 tipte %70'in üzennde bulunmuştur. Körpe/kör sürgün oranının 

yüksekliği kalite açısından istenen bir özelliktir. 

Filiz uzunluğu: Filiz uzunluğu 13 (Y. Ulucami 5)- 34 (Sırtlar 4) cm arasında 

değişmiştir. 12 tipte filiz  uzunluğu 25 cm'den yüksek olmuştur. Çok çeşitli faktörlere  bağlı olan 

sürgün uzunluğu erkencilik ve verim bakımından önemlidir. 

Toplam filiz  ağırlığı: Toplam filiz  ağırlığı I sürgünde 61 (Cebeci 1)-1772 (Sırtlar 4), 

II. sürgünde 10 (Y. Ulucami 5)- 660 (Sırtlar 4), m . sürgünde 8 (Yüksekköy 3)- 439 (Sırtlar 4) 

g arasında değişmiştir. Filiz ağırlığı uygun işleme tekniğinin seçilmesinde en önemli kriterdir. 

Kalite ve erkencilik açısından da önemlidir. 

Toplam kör sürgün ağırlığı: Kör sürgün ağırlığı I. sürgünde 52 (Ballıdere 1)- 885 

(Güneysu 3), II. sürgünde 69 (Merkez 2)- 626 (Sırtlar 2), El. sürgünde 0 (11 tipte)- 210 g 

(Sırtlar 4) arasında değişmiştir. Nisbi olarak II. sürgün döneminde kör sürgün ağırlığı daha 

yüksek olmuştur. Kaliteyi olumsuz etkileyen bir özelliktir. 
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Toplam yaprak verimi: Toplam yaprak verimi I. sürgünde 173 (Cebeci 1)- 2204 

(Sırtlar 4), II. sürgünde 157 (Örnek 1)- 1068 (Sırtlar 2), IH. sürgünde 19 (Ballıdere 1)- 649 g 

(Sırtlar 4) arasında değişmiştir. Toplam yaprak verimi birim alan verimi ile ilgili önemli bir 

özelliktir. 

Tabla yüksekliği: Tabla yüksekliği 41 (Çamlıbel 1)- 105 cm (Sırtlar 4) arasında 

değişmiştir. 

Ortalama tek filiz  ağırlığı: Ortalama tek filiz  ağırlığı I. sürgünde 1.4 (Cebeci 1)- 5.2 g 

(Sırtlar 3) arasında değişmiş, II. ve IH. sürgün dönemlerinde biraz daha azalmıştır. 

Sürgün verme zamanı: Sürgün verme zamanı I. sürgünde 1 Mayıs (Örnek 1)- 31 

Mayıs (Tatlısu 1), II. sürgünde 25 Temmuz (Çamlıbel 1)- 16 Ağustos (Ballıdere 2), III 

sürgünde 18 Eylül (Y. Ulucami 4)- 18 Ekim (Ballıdere 2) arasında değişmiştir. Sürgün 

vermede erkencilik ve geççilik yüksekliğe göre değişmekle birlikte tipler arasında da önemli 

farklılık  gözlenmiştir. 

Dona ve soğuğa dayanıklılık: Çay bitkisi nisbeten düşük sıcaklıklara dayanıklı olmakla 

birlikte zaman zaman don ve soğuklardan önemli zarar görebilmektedir. Bu yılda düşük 

sıcaklık fazla  olmamıştır. Bununla birlikte 5 tipte kısmen zarar görülürken, dört tipte de hiç bir 

zararlanma olmamıştır. 

Zararlılara dayanıklılık: Çaylıklarda ekonomik zarar veren çay filiz  güvesi, çay 

koşnili, turunçgil siyah yaprak biti gibi zararlılardan 16 tıp hiç zarar görmemiştir. 

Çiçek ve meyve miktarı: 4 tipte çiçek, 6 tipte de hiç meyve görülmemiştir. Az çiçek 

açan ve tohum bağlayan tipler tercih edilir. Çiçek ve tohumun çok olduğu ocakların verimi ve 

kalitesi düşer. 

Ekstrakt oranı: Ekstrakt miktan, I. sürgünde %23.7 (Y. Ulucami 1)- %39.9 (Sırtlar 

2), II. sürgünde %22.0 (Cebeci 1)- %41.1 (Ferah 3), III. sürgünde %27.4 (Merkez 2)- %37.3 

(Ferah 1) arasında değişmiştir. Ekstrakt miktan arttıkça çayın kalitesi iyileştiğinden önemli bir 

kriter olup, ISO standartlannda minimum %32 kabul edilmektedir. 

Polifenol  oranı: Polifenol  miktan I. sürgünde %8.4 (Y. Ulucami 1)- %16.7 

(Yüksekköy 3), II. sürgünde %6.5 (Cebeci 1)- %17.3 (Ferah 3), III. sürgünde %9.4 (Ferah 3)-

%16.8 (Ferah 1) arasında değişmiştir. Polifenol  miktan ile ekstrakt miktarları arasında yakınlık 

gözlenmiştir. 

Kafein  oranı: Kafein  oranı I. sürgünde %1.76 (Cebeci 1)- %5.84 (Ortaköy 2), II. 

sürgünde %1.17 (Merkez 2)- %5.61 (Y. Ulucami 3), III. sürgünde %1.47 (Yüksekköy 2)-

%5.52 (Güneysu 3) arasında değişmiştir. 
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Tipler in derecelendirilmesi: Uç sürgün dönemi dikkate alınarak kalite, erkencilik ve 

verimlilik yönünden tiplerin aldıkları puanlar ayn ayn ve toplam olarak Tablo 2'de 

göstenlmiştir. Tablodan da anlaşılacağı gibi, tipler arasında Bu knterler bakımından oldukça 

önemli farklılıklar  görülmektedir. Güneysu 2, Sırtlar 3, Sırtlar 4, Sırtlar 2, Çamlıbel 1, Merkez 

3 tiplen en az iki özellik bakımından tercih edilebilir durumdadır. Bu tipler klon olarak 

kullanılabilirler. Çay Araştırma Enstitüsü tarafından  daha önce seçilen 7 adet klonla Bu tipler 

karşılaştırdığında bazılannın daha iyi olduğu görülmüştür. 

Tablo 2. Seçilen tiplenn verimlilik, erkencilik ve kalite bakımından aldıklan toplam 

puanlan 

Tip no; Tip Adı Verimlilik Erkencilik Kalite Toplam 

1 Güneysu 1 652.1 779.6 707.4 2139.1 
2 Güneysu 2 730.3 872.3 925.0 2527.6 
3 Güneysu 3 531.5 768.0 677.8 1977.3 
4 Y. Ulucami 1 682.8 777.8 777.3 2237.9 
5 Y. Ulucami 2 654.0 781.0 788.8 2223.8 
6 Y. Ulucami 3 627.5 742.5 790.3 2160.3 
7 Y. Ulucami 4 536 6 728.6 626.6 1891.8 
8 Y. Ulucami 5 499.5 688.5 704.8 1892.8 
9 Ballıdere 1 540 6 528.1 719.3 1788.0 
10 Ballıdere 2 673.8 620.3 842.5 2136.6 
11 Çamlıbel 1 697 8 864.8 808 5 2371.1 
12 Çamlıbel 2 696.0 830.0 673.4 2199.4 
13 Tatlısu 1 560.8 594.3 725 9 1881.0 
14 Başaklı 1 588.3 794.3 728.3 2110.9 
15 Başaklı 2 655.8 846.8 749.3 2251.9 
16 Ortaköy 1 552.8 652.8 672.3 1877.9 
17 Ortaköy 2 544.6 672.1 636.3 1853.0 
18 Cebeci 1 423.5 518.0 537.0 1478.5 
19 Yeşilköy 1 688.1 760.1 770.1 2218.3 
20 Merkez 2 557.8 708.3 644 9 1911.0 
21 Merkez 3 694.1 839.1 888.0 2421 2 
22 Örnek 1 534.5 756.0 717.3 2007.8 
23 Örnek 2 613.3 796.8 869.8 2279.9 
24 Örnek 3 457.8 648.8 609.3 1715.9 
25 Ferah 1 602.6 715.6 845.5 2163.7 
26 Ferah 2 643.9 746.9 864.8 2255.6 
27 Ferah 3 544.8 655.3 690.3 1890.4 
28 Ferah 4 742.6 832.6 801.7 2376.9 
29 Yüksekköy 1 641.0 679.0 788.9 2108.9 
30 Yüksekköy 2 764.1 595.1 749.6 2108.8 
31 Yüksekköy 3 524.5 602.0 655.0 1781.5 
32 Sırtlar 2 852.0 876.1 797.4 2525.5 
33 Sırtlar 3 762.6 848.6 824.8 2436.0 
34 Sırtlar 4 877.8 852.8 821.6 2552.2 
35 Sırtlar 5 674.8 773.8 741.3 2189.9 
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FARKLI YÖRELERDEN TEMİN EDİLEN KİMYON (Cuminum cyminum L.) 

ÖRNEKLERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 

Mustafa  TURAN (1 ) Neşet ARSLAN (1 ) 

A RESEARCH ON SOME CHARACTERS OF CUMIN 

(Cuminum cyminum L.) SAMPLES PROVIDED FROM DİFFERENT REGIONS 

40 cumin samples whıch were derived from  Konya, Ankara, Eskişehir, Niğde, Yozgat 

provınces vvere sovvn, but 35 of  those samples vvere evaiueted. 

The phenological observatıons, such as the date of  emergence, the days to flovverıng, 

the days to fruıt  setting, and the day to maturity and the situatıon of  the seed (fhııt)  sheddıng 

are recorded after  sovving. The characters of  plant height, the number of  total branches, the 

number of  branches vvıth fruit,  the number of  fruits  per branch, seed yield per plant, total 

biological yield, seed yield per decare, harvest ındex, 1000 seed-vveıght and the rate of  volatile 

oil are determined after  harvestıng The analysis of  vanance vvas done for  those characters 

evaiueted 

According to the results of  analysis of  variance: The ecotypes have shovved some 

differences  from  the poınt of  view of  the characters evaiueted. The highest seed yield per 

decare vvas obtained from  ecotype of  4 number vvith 73 20 kg/da. 

GİRİŞ 

Kimyon (Cuminum cyminum L.) ülkemizde eskiden ben yetiştirilen bir baharat 

bitkisidir. Öncelen üretimi oldukça sınırlı olan kimyon, son yıllarda daha geniş alanlarda 

yetiştinlmeye başlanmıştır. Bunda kimyon ihracatında görülen önemli artış yanında nadas 

alanlannın değerlendirilmesi yönündeki çalışmalann da katkısı olmuştur. 

Bilindiği gibi Orta ve Güneydoğu Anadolu gibi yıllık yağışı yetersiz ve düzensiz olan 

bölgelerimizde tarlalar bir yıl boş (nadas) bırakılmakta, bir yıl ise tahıl (buğday, arpa, çavdar) 

yetıştınlmektedir. Diğer bir deyişle iki yılda bir ürün alınmaktadır. Nadas alanlannda yetişme 

süresi kısa, su ve besin maddesi isteği az olan kültür bitkilerinin başanlı ve ekonomik olarak 

yetiştınlebileceği ve milli gelire katkıda bulunabileceği yapılan çalışmalarla gösterilmiştir . 

( 1 ) A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkilen Bölümü 06110- Ankara. 
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%2-4 oranında uçucu yağ taşıyan meyveleri baharat olarak yalnız başına veya diğer 

baharat bitkileri ile karıştırılarak çok çeşitli şekillerde tüketilmektedir. Uçucu yağı et ve 

konserve sanayiinde, peynircilikte, ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılmaktadır. Halk 

hekimliğinde de iştah açıcı, gaz giderici, kas gevşetici ve kramp çözücü olarak kullanıldığı gibi 

şeker hastalarına da tavsiye edilmektedir (Arslan, 1987). 

Bitkisel üretimde başarılı bir sonuç alınabilmesi için özellikle uygun çeşit seçimi ve iyi 

bir tohumluk kullanılması gerekir. Kimyon yetiştiren çiftçilerin  elinde geliştirilmiş bir çeşit 

bulunmamakta ve tohumluk olarak populasyon özelliği gösteren materyal kullanılmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı çiftçi  elindeki kimyonların özelliklerim ve farklılıklarını  belirlemektir. 

MATERYAL VE METOT 

Bu araştırma 1988 yılında A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme 

tarlasında yürütülmüştür. 

Araştırmada kullanılan kimyonlar, bu bitkinin üretiminin yapıldığı Konya (20), Ankara 

(11), Eskişehir (7), Niğde (1) ve Yozgat (1) illerinden temin edilmiştir. Toplam 40 örnekten 5 

tanesinde çıkış olmamış, 35 örnek üzerinde araştırma yürütülmüştür. 

Denemede kimyon örneklerinin herbin 120x 2.00= 2.40 m : 'lik parsellere 30 cm 

aralıkla ekilmiştir Deneme tesadüf  parsellen deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak 

kurulmuş olup, toplam ekili alan 384 m2'dir. 

Bitkilerde çıkış, çıçeklenme, meyve bağlama, olgunlaşma, hastalık durumu ve meyve 

döküm gibi fenolojik  gözlemler yapılmış, bitki boyu, toplam dal sayısı, meyveli dal sayısı, dal 

başına meyve sayısı, bitki başına meyve venmi, toplam biyolojik venm, dekara tohum (meyve) 

venmı, hasat indeksi, 1000 tane ağırlığı, uçucu yağ oranı gibi karakterlen ölçülmüştür. Bunlann 

bir kısmı parsel değerlennden, bir kısmı da her parselde 10'ar bitkide yapılan ölçümlerden 

hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar varyans analizine göre istatistiki olarak değerlendirilmiştir. 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Bazı karakterlerde yapılan ölçüm ve hesaplamalann ortalama değerleri Tablo l 'de toplu 

olarak verilmiştir. 

Olgunlaşma süresi: Kimyon örneklerinin olgunlaşma süreleri 109-115 gün arasında 

değişmiştir. Olgunlaşma süreleri bakımından örnekler arasında önemli bir farklılık 

gözlenmemiştir. 
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Bitki boyu: Bıtlo boyu 25.5 cm (Konya, Ereğli 2) ile 33.5 cm (Ankara, Polatlı 6) 

arasında değişmiştir. Bu değerler Arslan ve Bayrak'ın (1987) değerlen ile uyum göstenrken, 

Mathur vd. (1971), Baswana vd. (1983) bulduklan değerlere göre düşük olmuştur. Hindistan 

menşeli kimyon ile yaptığımız çalışmada da bitki boyunun ülkemiz kımyonlanndan daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Bitki boyu kimyon hasadının mekamzasyonu bakımından önemlidir. 

Tablo 1 Bazı karakterlerde yapılan ölçüm ve analiz sonuçlan 

Ör- Yöre Olgunlaş- Bitki Meyveli Dalda Biyo- Dekara Ha- Bin Uç. 
nek ma süresi boyu dal sayısı meyve lojik meyve sat tane yağ 

(gün) (cm) sayısı verim 
kg/da 

(kg) index 
(%) 

ağırl. 
(S) 

oram 
(%) 

1 Konya S1 109 27.6 17.1 13.3 56.0 27.6 53.0 2.57 2.90 
2 Konya S2 109 29.5 19.4 13.3 218.1 55.2 25.4 3.00 3.20 
3 Konya Ol 109 31.3 16.7 15.9 223.5 63.6 28.4 3.60 3.20 
4 Konya 02 109 31.7 14.6 13.8 218.3 73.2 33.4 3.46 3.10 
5 Konya Kİ 109 27.9 15.2 15.0 189 4 55.2 28.6 3.77 3.00 
6 Konva K2 109 28.8 16.0 14.4 138.0 34.3 24.9 3.53 3.00 
7 Konya K3 109 26.5 13.6 12.7 132.6 30 8 21.5 3.52 3.20 
8 Konya Yİ 111 30 8 21.2 14.0 139.7 30.1 21.5 3.55 3.50 
9 Konya Y2 111 32.5 23.3 19.1 207.2 52.2 25.4 3.95 3.25 
10 Konya Cl 109 30.5 17.3 15.1 180.0 55.0 30.7 3.51 3.40 
11 Konya C2 109 30.3 18.0 15.5 195.4 51.7 28.9 3.43 3.20 
12 Konya C3 115 28.4 17.9 12.1 166.9 43.8 26 4 2 72 3.10 
13 Konya H1 115 27.7 15.2 15.6 162.2 34.7 21.6 2.58 3.45 
14 Konya E2 111 25.5 10.4 12.3 130.1 34.0 26.4 2.67 2.90 
15 Konya E3 115 28.4 16.1 10.5 119.6 29.3 25.3 2.58 3.20 
16 Konya E4 115 28.7 13.5 11.3 163.5 42.4 26.2 3.09 3.50 
17 Konya E5 111 29.1 16.0 15.2 165.6 44.4 27.4 2.81 3.10 
18 Konya E6 111 27.4 9 8 12.0 145.5 41.3 28.5 4.85 3.00 
19 Konya Ç2 109 28 9 16.8 15.8 138 8 35.4 25.6 5.29 3.30 
20 Konya Kh 115 31.0 16.0 13.8 157.5 37.0 23.5 2.54 3.20 
21 Ankara H1 115 28.0 14.8 13.0 131.1 35.4 27.0 2.84 3.30 
22 Ankara P1 111 31.1 12.1 15.5 236.3 61.9 26.3 3.44 3.30 
23 Ankara P2 111 31.3 24.5 17.4 159.9 36.2 22.6 3.13 3.40 
24 Ankara P3 111 29 8 19.1 15.7 202.9 51.7 26.1 2.90 3.50 
25 Ankara P4 109 28.0 16.2 17.4 125.6 24.1 19.2 3.41 3.20 
26 Ankara P5 109 30.0 12.2 15.8 202.9 29.2 18.7 3.23 3.40 
27 Ankara P6 109 33.5 20.8 18.7 202.5 48.6 23.8 3.38 3.20 
28 Ankara Sİ 109 31.6 19.5 20.8 214.2 38.4 19 6 3.08 3.10 
29 EskşehırS 1 115 29.3 18.2 20.2 195.9 47.2 24.1 3.67 3.45 
30 EskşehırS2 109 30.2 19.1 17.3 191.3 46.3 24.5 3.61 3.50 
31 EskşehirS3 111 29.5 17.5 17.6 156.5 35.1 22.4 2.91 3.40 
32 EskşehirS4 111 30.0 21.3 16.0 166 5 43.1 25.9 3.17 3.50 
33 EskşehirS5 111 28.5 13.2 14.7 191.3 57.2 29.9 3.57 3.20 
34 Eskişehir 

ZA 109 30.7 19.1 15.3 172.0 43.9 25.5 3.11 3.25 
35 Eskişehir 

ZA 111 29.4 10.6 13.8 139 9 23.1 16.6 3.53 3.20 

Meyveli dal sayısı: Bitki başına meyveli dal sayısı 9.8 adet (Konya, Ereğli 5) ile 24.5 

adet (Ankara, Polatlı 2) arasında değişmiştir. Bu değerler Arslan ve Bayrak'a (1987) göre biraz 
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yüksek, Basvvana vd. (1983) göre ise oldukça düşüktür. Şemsiye başına meyve sayısı da verimi 

etkileyen önemli kriterdir. 

Biyolojik verim: Biyolojik verim 56.0 kg/da (Konya, Sarayönü 1) ile 236.3 kg/da 

(Ankara, Polatlı 1) arasında değişmiştir. Bitkinin ürettiği tüm verim olan biyolojik venm ile 

meyve verimi arasında yakın bir ilişki olduğundan önemli bir karakterdir. Bu değerler Arslan 

vd. (1986 b) ve Arslan ve Bayrak'ın (1987) buldukları değerlere göre daha geniş bir değişim 

göstermişlerdir. 

Meyve (tohum) verimi: Tohum verimi 24.1 kg/da (Ankara, Polatlı 4) ile 73.2 kg/da 

(Konya, Obruk 2) arasında değişmiştir. Bu sonuçlar ülkemizde daha önce yapılan araştırma 

sonuçlarına benzerlik göstermektedir. Özellikle Konya- Obruk menşeli kimyonlarda verimin 

yüksek oluşu dikkati çekmektedir. 

Hasat indeksi: Meyve veriminin toplam verime oranı olan hasat indeksi, biyolojik 

verim yanında, verimi etkileyen önemli bir kriter olup, Bu denemede % 16.6 (Eskişehir Zirai 

Araştırma Enstitüsü) ile %53.0 (Konya, Sarayönü 1) arasında değişmiştir. Hasat indeksi Arslan 

ve Bayrak (1987) ve Arslan vd. (1986 b) göre biraz daha düşük olmuştur. 

1000 tane ağırlığı: Şizokarp meyvelerde ölçülen 1000 tane ağırlığı 2.54 g (Konya, 

Kadınhanı) ile 5.29 g (Konya, Çeşmeli Zebir) arasında değişmiştir. Bu değerler ülkemizde 

önceden yapılan çalışmalara benzerlik gösterirken Mathur vd. (1971) kısmen uyum 

göstermektedir. İn ve dolgun taneler daha göstenşli olduğu için albenisi yüksek olmaktadır. 

Uçucu yağ oranı: Uçucu yağ oranı %2.90 (Konya, Sarayönü 1) ile %3.50 (Konya, 

Yunak 1) arasında değişmiştir. Örneklenn uçucu yağ oranlan genellikle birbirine yakın 

bulunmuş, önceki araştırmalara da benzerlik göstermiştir. 

Elde edilen sonuçlar birlikte değerlendirdiğinde 4, 3, 22, 5, 10, 33 nolu örnekler 

tohumluk olarak şimdilik çiftçilere  önerilebilir. 1000 tane ağırlığı yüksek 18 ve 19 nolu 

örnekler üzerinde de durulmalıdır. Devamlılık gösterdiği takdirde kimyon üzenndekı 

çalışmalarla venmli ve uçucu yağ oranı yüksek çeşit geliştirilmesi mümkün görünmektedir. 

Yurtdışından temin edilecek örneklerle mevcut varyasyonun genişletilmesi, yapılacak 

seleksiyon ve melezleme çalışmalanndan daha iyi bir sonuç alınmasını kolaylaştırabilir. 
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ÜLKEMİZDE SAFRAN ÜRETİMİ TERK Mİ EDİLİYOR? 

Mehmet KOYUNCU1, Ayşegül GÜVENÇ1 

IS SAFFRON CULTURE BEİNG ABONDONED IN TÜRKİYE ? 

Abstract :Crocus sa t ivus L. (İridaceae). It h a s b e e n regis tered t h a t 3 2 

C r o c u s species a n d 56 t axa belonging to th i s g e n u s a re be ing exist ing in 

Türkiye . Saffron  is na t ive to Asia m i n ö r a n d s o u t h e r n Europe . The 

s ü g m a is a pa r t of  tlıe p l an t which is regis tered in va r ious P h a r m a c o p e a 

a s a d rug . It h a s a lso been registered in the E b e r s P a p y r u s in 1500's 

B.C. it is u s e d for  t h e t r e a t m e n t of  va r ious d i s ea se s in folk  medicine. 

Except it 's u s a g e a s dye, it is also u s e d in food  i n d u s t r y widely. 

Flowers of  Aspir ( C a r t h a m u s t inctorius) is be ing sold a s T u r k i s h 

Saffron  in t he tour is t ica l regions of  wes t a n d s o u t h Anatol ia . On the 

o the r h a n d , cu lüva t ion of  the real Saffron  h a s near ly been leaved. 

In th i s s t udy our a im is to e m p h a s i z e t he i m p o r t a n c e of  t he C. 

s a t i vus a s a d rug . Because ; the flovvers  of  the Aspir vvere sold vvrongly 

i n s t ead of  Üıe Saffron,  i ts nat ive c o u n t ı y is Anatol ia , i ts cu l t ivaüon is 

verv ea sy a n d it h a s a very long u s a g e his tory. On the o ther h a n d , tlıe 

Satfron  d r u g plays a n impor t an t role in the income of  ou r couı ı t ry a n d 

p e a s a n t s . Hence, we hope tha t the Saffron  cu l t u r e vvould vviden more , 

a n d the Saffron  flovvers  vvould give colors to t he o the r regions of  o u r 

coun t ry in a u t u m n also like they doin Safranbolu . 

Key word : Crocus sa t ivus , Saffron,  History a n d usage . 

CROCUS  SATİVUS  L. 

C. sativus L. iridaceae  familyası  k a p s a m ı n d a olan bir bitkidir . Familya 

d ı ş tak i çiçek ör tü yaprak la r ın ın k a r ş ı s ı n d a bir h a l k a Çizerinde dizilmiş, 

ü ç e ind i rgenmiş s t a m e n l e r ve al t d u r u m l u o v a r y u m a s a h i p erdişi 

tür ler le k a r a k t e r d e d i r .  Crocuslar  genel familya  özelikllerini taş ı r lar . 

Türkiye 'de 3 2 Crocus  t ü r ü ve b u tü r le re ai t 56 t a k s o n yetiştiği kayıtlıdır 

(1). B u tür ler in bir k ı smı i lkbaharda , bir k ı smı d a s o n b a h a r d a sar ı veya 

' A n k a r a Üniversitesi Eczacılık Fakül tes i , Tandoğan.-ANKARA 
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mavi-viyole renkl i çiçek aça r l a r . Safran  s o n b a h a r d a çiçek a ç a n 

t ü r l e r d e n bir is idir . 

Morfolojik  özellikleri 

C.satiuus  L. 10-30 c m b o y u n d a , k o r m u s l u , güzel bir bi tkidir . 

K o r m u s dayanık l ı ipliksi ve r e t i k u l a t y a p ı d a b i r k a b u k l a san l ı , 2 - 4 cm. 

ç a p ı n d a ve he r yıl filizlenerek  yeni bitkiyi m e y d a n a getirir . B u yeni bi tki 

d e er tes i yılki k o r m u s u o l u ş t u r u r . Y a p r a k l a r 5-11 ade t , 1 .5-2 m m 

geniş l ikte , heps i t a b a n d a , şeri t şek l inde , dik, u z u n , k e n a r l a r ı se r t ve 

para le l damar l ıd ı r . Bitkiyi t a b a n d a k m gibi s a r a r . Çiçeklerle b e r a b e r 

veya h e m e n s o n r a gelişirler. Çiçekler viyole r e n k t e ve ç a n şek l inde . 

Genell ikle bir b a z e n iki t anedi r , z a n m s ı iki b r a k t e n i n k o l t u ğ u n d a n 

ç ıkar . Çiçek ö r t ü y a p r a k l a n per igon şek l inde , tepal ler 3 . 5 - 5 x 1 -2 c m 

b ü y ü k l ü k t e iki h a l k a üze r ine dizi lmişt ir . Her h a l k a 3 t epa l taş ı r . 

T a b a n d a bir leşik u z u n ve ince bir t ü p o l u ş t u r u r . B u t ü p iç inde 3 t a n e 

s t a m e n yer alır. F i l amen t l e r 7-11 m m b o y u n d a , viyole renkl i ve t üysüz ; 

a n t e r l e r ise 0 .5 -2 c m u z u n l u ğ u n d a ve s a n renkl i . O v a r y u m 3 karpel l i , 3 

gözlü, u z u n s a r ı m s ı renkl i bir s t i lus ve kırmızı t u n ı n c u renkl i , 3 parça l ı , 

gen i ş l emiş k ü ç ü k b o r u şekl inde , 2 . 5 - 3 . 2 c m b o y u n d a s t i gma la r ile 

son lan ı r . Çiçekler genell ikle Ek im-Kas ım a y l a n n d a a ç a r ve 

y a p r a k l a r d a n d a h a y ü k s e k t e olur . Yaklaş ık ü ç h a l t a k a d a r dayan ı r . 

Mavv'a göre C.satiuus  var . orsinii, var . cartwrightiarıus,  var . 

hausnechlii, var . eluıesiL, var . pallasii  o lmak üzere 5 a l t t ü r ü vardı r . 

A n c a k Davis Türk iye F lo ras ı ' nda t ü r al t ı t a k s o n l a n ince lememiş t i r . 

Coğrafi  Dağılımı 

C. saliuus'urı  v a t a n ı A n a d o l u ve Doğu Akdeniz çevresidir . F r a n s a , 

İ talya, İ spanya , G ü n e y Almanya , Avus tu rya , Y u n a n i s t a n ve Sovyetler 

Birl iği 'nde k ü l t ü r ü yapıl ır . İ ran ve H i n d i s t a n ' d a da öneml i ö lçüde 

ü r e t i m i y a p ı l m a k t a d ı r (2-5). 

Tarihçe 

Safran  a n t i k bir k ü l t ü r b i tk is idi r ve y e t i ş m e s i n d e coğrafık 

özellikler çok etkil idir (6). C. saliuus L. A n a d o l u ' d a e sk iden ber i bilinir. 

A n c a k , b i tk in in bilinçli o l a rak mı d o ğ a d a n k ü l t ü r e alındığı y o k s a 

t e sadüfen  melez leme yoluyla rai o r t a y a çıkuğı b i l inmemekted i r . K ü l t ü r ü 



M.Ö. 2 3 0 0 yı l ına k a d a r d a y a n m a k t a d ı r . İlk k ü l t ü r Hiti t İ m p a r a t o r u 

S a r g o n t a r a f ı n d a n  Fı ra t ' ın A z u p i r a n o bö lges inde yapü r ı lmı ş t ı r . Bi tk in in 

Hit i tçe ad ı d a AZUPİRU'dur. Saf ran  ilk defa  M.Ö. 1600-1700 y d l a n 

a r a s ı n d a Girit ' in Knossos ş e h r i n d e Minos s a r a y ı n d a b o y a o la rak 

ku l l an ı lmas ıy l a t a n ı n m ı ş t ı r . T h e r a (Santor ini) a d a s ı n d a k ı s a s ü r e önce 

keşfedilen  M.Ö. 1500 y ı l la r ında yap ı lmış , kad ın la r ı ü r ü n t op l a rken 

gös t e r en b i r r e s i m d e de b o y a o l a r ak ku l l an ı lmış t ı r . M.Ö. 4. yy d a 

Saf ran ın  ası l k ü l t ü r yöres i A n a d o l u ' n u n Akdeniz sah i l le r indeki 

Kl ikya 'mn Co ıycos bölgesidir . İ s p a n y a ' y a A r a p l a r t a ra f ından  getiri len 

bitkiyi A v r u p a Haçlı Sefer ler inden  s o n r a t a n ı m ı ş t ı r (3,5,7,8). 

Bi tk in in c ins adı o lan Crocus  Y u n a n c a "iplik", epitet i o lan sativus 

ise Lat ince "kü l t ü r yap ı l an" a n l a m ı n a ge lmekted i r . Safran  kel imesi 

b i tk in in A r a p ç a adı o lan "zafran,  za 'feran"  ke l imes in in değişikliğe 

u ğ r a m a s ı y l a o r t aya ç ıkmış ve h e m e n b ü t ü n dil lerde a y n e n veya az çok 

değiş t i r i lmiş o l a r ak k u l l a n ı l m a k t a d ı r . Za 'feran  " s a n veya s a n olan" 

a n l a m ı n d a d ı r . (2,6,8). Safran  esk iden ber i b ü y ü k ö n e m e s a h i p olaıı b i r 

d rogdu r . B u n e d e n l e A n a d o l u ' d a ve diğer ü lke le rde çeşitli ye r leş im 

a l a n l a n n a ve iş merkez le r ine ad ın ı vermiş t i r . A n k a r a ' d a Zağferan  Han' ı , 

İ s t a n b u l ' d a B ü y ü k Safran  Han ı ve K ü ç ü k Safran  Hanı , s a f r a n d a n  i smin i 

alem iş yerleri; Türk iye 'de Sa f ranbo lu  (Safran  kenti) , İngil tere 'de Saifron 

Walden , Y u n a n i s t a n ' d a Krokos ise ye r l e ş im a l a n l a n d ı r (5,8,9). 

SAFRAN ( C r o c u s ,  Stigmata  Crocî) 

Morfolojik  Özellikleri 

Çeşitl i f a rmakope le rde  kayıtlı o l an ve d rog o la rak ku l l an ı l an k ı sm, 
k o y u t u r u n c u kırmızı renkl i , iplik şek l indeki s t igmala rd ı r . Çok az 
m i k t a r d a s t i l u s u c u n d a k i s a n k ı s ım d a kat ı labi l i r . S t igmalar , y a n tarafı 
yırt ık, t epes i gen i ş ağızlı ve dişli, d a r b i r b o r u şek l indedi r . Yaklaş ık 
o l a r ak 3 c m u z u n l u ğ u n d a d ı r . D o k u n u l d u ğ u n d a k a y g a n ve e s n e k t i r 
(Şekil 1) (5,8,11). 

Mikroskobik Özellikleri 
E n i n e Kesi : Çok köşeli h ü c r e l e r d e n o l u ş m u ş b i r p a r e n k i m a , k ü ç ü k 
i let im d e m e t i izleri, h e r iki yüzey ide ince b i r k u t i k u l a ile ö r t ü l m ü ş 
e p i d e r m a gö rü lü r . 
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Şekil 1: Saf ran  Şekil 2 : Sa f ran  t o z u n u n 
k a r a k t e r i s t i k e lement ler i 

Y ü z e y s e l Kes i : E p i d e r m a hüc re l e r i pa ra l e l o l a r ak u z a m ı ş t ı r ve 
o r t a l a r ı n d a k ü ç ü k papi l t aş ı r la r . S t i g m a n ı n t e p e s i n d e çok say ıda u z a m ı ş 
s i l indir ik papilli hüc r e l e r ka rak te r i s t ik t i r .  B u n l a r ı n uç la r ı 
yuva r l ak l a şmı şUr . 

T o z u : U z a m ı ş s ü l ü s ep ide rmas ı p a r ç a l a n ve y u v a r l a k papi ls i s t i g m a 
p a r ç a l a n gö rü lü r . S t i l u s t a t r ake le r vardır . 85-100 n b ü y ü k l ü ğ ü n d e , 
y u v a r l a k , d ü z ve p a r l a k yüzeyli , ka l ın cidarlı polen taneler i g ö r ü l ü r . 
Yuvar l ak veya çok köşel i h ü c r e l e r içerir (Şekil 2) (11). 

Elde Edi l i ş i S o n b a h a r d a m e y d a n a gelen ç içekler s abah l ey in e r k e n d e n 
h e n ü z t a m a m e n a ç m a d a n top lan ı r la r . S o n r a h u çiçekler gölge b i r ye re 
geür i le rek a ç m a s ı için serilirler. Çiçekler aç ı ld ık tan s o n r a s ü g m a l a r b a ş 
ve i ş a re t p a r m a ğ ı y l a veya m a k a s l a z e d e l e n m e d e n s t i lus la b a ğ l a n m a 
n o k t a l a r ı n d a n kopan l ı r l a r . K o p a n l a n k ı s ımda k a l a n s ü l ü s p a r ç a s ı n ı n az 
o lmas ı y ü k s e k kaliteli safran  e lde edi lmesin i sağlar . Teps i ler iç ine 
ser i lerek o d u n k ö m ü r ü a teş i üze r inde k u r u t u l u r . D r o ğ u n özel 
k o k u s u n u n kalıcdığı b u i ş lemin iyi y ü r ü t ü l m e s i n e bağlıdır . 1 kg k u r u 
sa f ran  elde e t m e k için aşağ ı y u k a n 100 000-140 0 0 0 çiçek gerekl idir(2-
5). 
Kimyasal Bileşimi : 

S ü g m a l a r % 0 . 3 - 0 . 8 u ç u c u yağ, % 5 . 8 s ab i t yağ, % 12-13 
p r o ü ü e r , % 11-12 n i ş a s t a ve glikozitler taş ı r . Sa f r ana  k e n d i n e özgü rengi 
ve ren boya m a d d e s i k ros ind i r . Krosin 2 mo lekü l gensiyobiyoz ile e s t e r 
o l u ş t u r a n 18 k a r b o n l u d o y m a m ı ş b i r d ias i t o l an k r o s e t i n d e n o l u ş u r . 
Krosin g ıda m a d d e l e r i n i n r e n k l e n d i r i l m e s i n d e ve b a h a r a t o l a r ak k o k u 
ve t a t v e r m e s i için k u l l a n ı l a n h o ş koku lu , kuvvet l i s a n r e n k t e b i r 
t o z d u r (12,13). P ikrokros in k r o s e ü n ile bir l ikte s a f r a n d a  b u l u n a n acı 
m a d d e l e r d e n bir is idi r ve özel b i r k i m y a s a l y a p ı y a sah ip t i r . As iüe r in 
h a t t a a lkal i ler in e tkis i ile D-glukoz ve çifte  d o y m a m ı ş bir a ldeh i t o lan 
sa f rana le  d ö n ü ş ü r . (Safranal  t e r p e n l e r s ın ı l ındad ı r ve s a f r a n a 
k a r a k t e r i s ü k k o k u s u n u verir. Enz imle r b u g lukoziü n o r m a l o l a r a k 
h id roks i B-s ik los i t ra le ve D-g lukoza p a r ç a l a r . Yapı lan a r a ş t ı r m a l a r 
p ik rok ros in ve k ros in in y a k ı n ilişki iç inde b u l u n d u ğ u n u gös t e rmiş t i r . 
B u n l a r ı n b a ş l a n g ı ç madde l e r i m u h t e m e l e n ışık etkis i a l t ı n d a 
p a r ç a l a n a n p rok ros ind i r (12,13,15). 
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»0-Gtucos« 
Pıcrocrocin Safranal 

SAFRAN IN KULLANIM ALANLARI 

Safran  ç o ğ u n l u k l a yemek le re k o k u ve ta t ve rmek , a y n c a k u m a ş 

b o y a m a k için ku i l an ı lmı şü r . Ha len ge l i şmek te o lan ü lke le rde ve 

b u n l a r ı n z a n a a t k a r l a n ta ra f ından  b o y a m a iş ler inde kul lanı l ı r . Saf ran 

folklorik  o l a r a k sedatif,  e k s p e k t o r a n ve diaforetik  a m a ç l a d a 

ku l l an ı lmak tad ı r (8 ,16 ) . Gene l o l a r ak saf ran ' ın  k u l l a n ı m a l a n l a n n ı dö r t 

g r u p a l t ı nda toplayabil ir iz: 

1- Tıpta Kullanımı : 

M.Ö. 1550 y ı l l a n n d a E b e r s P a p y r u s l a r i n d a sa f r an ın  b ö b r e k 

h a s t a l ı k l a n için h a z ı r l a n a n bir p r e p a r a t a katıldığı kayıt l ıdır . Saf ran 

İbran i le rde öneml i bir ilaç ve b a h a r a t o l a rak ku l l an ı lmış t ı r . 

H ı r i s t iyan l ık tan s o n r a Sur iye 'de Übbi a m a ç l a k u l l a n ı l m a k üze re 

yet iş t i r i ldiğine da i r bilgiler va rd ı r (6,8). 

12. Y.Y. d a saf ran  yemek le r e ka lp ilacı o l a rak ilave edi lmeye 

baş land ı . (Ep idemiyo lo j ik veri ler İ s p a n y a ' d a k a r d i y o v a s k ü l e r h a s t a l ı k l a r a 

az r a s t l and ığ ın ı gös te rmek ted i r . Bu sa f ran ' ın  g ü n l ü k ku l l an ımıy la ilişkili 

olabilir.) A n c a k , belirli b i r d o z d a n fazlasının  i ş t a h keseceği d e 

bel i r t i lmişt i r . Belirli m i k t a r d a i ş t a h açıcı ve b a ş a ğ n s ı n ı giderici e tk i s in in 

o l d u ğ u kaydedi lmiş t i r . D a h a yak ın z a m a n l a r d a ise gr ipal enfeksiyonlar , 

melankol i , u y u ş m a , y o r g u n l u k ve ka rac iğe r b ü y ü m e s i n e karş ı iyi 

ge lmes i y a n ı n d a sedatif,  karminat i f ,  d iaforeük  e tk i ler in in de o l d u ğ u 

bel i r t i lmiş t i r . Ancak , 1.5 g 'dan fazla  a l ı n ı r s a toks ik etki gös te r i r ve ö l ü m e 

n e d e n olur . Normal etki d o z u 0 . 5 g dır (8 ,10 ,14 ,17) . A.B.D. 'de der i 

p a p i l l o m a l a n n m tedav is inde , s p i n a l b a ğ d o k u s u h a s a r l a n n d a ve 
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h i p e r t a n s i y o n t edav i s inde k rose t in in ku l l an ı lmas ı için p a t e n t l e r 

ç ıkmışt ı r . A l m a n y a ' d a O p i u m , Kinin ve Saf ran  k a r ı ş ı m ı n d a n h a z ı r l a n a n 

ve e rken boşa lmay ı ö n l e m e d e k u l l a n ı l a n b i r p r e p a r a t ı n h a z ı r l a n m a s ı n a 

izin veren b i r p a t e n t vard ı r . Minoxidil ve sa f ran  eks t re s i içeren s a ç toniği 

J a p o n y a pa ten t l id i r (JP Appl. 9 0 / 2 6 2 , 1 6 3 , 2 8 Sep . 1990). Miııoxidil ve 

saf ran  s a ç b ü y ü m e s i ü z e r i n e s ine ı j ik e tki gös ter i r (16,18). 

Saf ran ın  u t e r u s üze r ine o lan etkis i ilk defa  Se rap ion t a r a f ı ndan 

belir t i lmişt ir . Desbo i s de Rochefort,  saf ran  k u l l a n a n k a d ı n l a r ı n a m n i y o n 

sıvısının ve fö tüsün  b o y a n m a s ı n d a n sa f r an ın  dişi geni ta l o r g a n l a r ı n a 

spesifik  o l a r ak etkidiğini k a n ı t l a m ı ş t ı r (10,14). Özellikle ağrılı 

d i s m e n o r e l e r d e kul lanı l ı r . P ikrokrokos in ton ik e tk i s inden dolayı u t e r u s 

ka s l a r ı n ın k a s ı l m a s ı n a n e d e n o lu r ve h a r e k e t e geçirir. U ç u c u yağı 

sedat i f  etkil idir . D i smenoreye bağlı o lan bel ağr ı lar ını ve s p a z m l a r ı 

kısalt ır . E m e n a g o g reçe te o la rak en çok : Safran  0 . 2 5 g ve P a p a t y a 

0 . 3 0 g ka r i ş imı kul lanı l ı r . Bu b i l e ş im 1 k a ş e iç indir (8,14). K a d ı n l a r d a 

p r e m e n s t r u a l s e n d r o m u d ü z e l t m e k için k u l l a n ı l a n B 6 vit. i çe ren 

farmasöt ik  ş u r u p l a r ı n b i l eş iminde sa f ran  yer a l m a k t a d ı r (19). Sa f ran ın 

t ıp ta e m e n a g o g e tk i s inden dolayı ku l l an ımı d ı ş ı n d a son y ı l la rda 

ku l l an ımı aza lmış t ı r . F a k a t Ka ikasya ve Tibet gibi belirli bölgelerde 

bi tkisel ilaç o la rak ö n e m i n i h a l a k o r u m a k t a d ı r (8,17). Son y ı l la rdaki 

ç a l ı şma la r p la te le t a g r e g a s y o n u n u inh ibe edici e tkis i ü z e r i n d e 

y o ğ u n l a ş m ı ş t ı r (21,22). 

Saf ran  içerdiği 100 y / g riboflavin  ile riboflavinin  b i l inen en zeng in 

kaynağıd ı r . Albino kobay la r ile y a p ı l a n ç a l ı ş m a l a r d a 150 m g sa f ran ın  4 0 

m g saf  s en t e t i k riboflavine  eşi t m i k t a r d a etki gösterdiği g ö r ü l m ü ş t ü r (8). 

Teor ik o la rak d a k r o s e ü n b i l e ş iminde b u l u n a n k a r o t e n o i ü e r i n 

y ü k s e l m i ş p l a z m a pro te in in i ve koles terol seviyesi nedeniy le b o z u l a n 

oks i jen o r a n ı n ı dengeleyeceği d ü ş ü n ü l m e k t e d i r . T a v ş a n l a r a IM o l a r a k 

veri len k rose t in d a h a önce o l u ş t u r u l a n d a m a r sert l iğini b i r s ü r e s o n r a 

aza l tm ı şü r . Birçok h a s t a d a oks i jen d i f ü z y o n u n u  a r t ü r m a kabil iyet i 

saf ran ' ın  belki de en az a n l a ş ı l m ı ş aküvi tes id i r . D a m a r ç e p e r i n d e 

h ipoks i ile a r te r iosk leroz baş layab i l i r ve b u h ipoks i kırmızı k a n 

h ü c r e l e r i n d e n oksi jen di füzyonu  o r a n ı n d a k i a z a l m a d a n dolayı m e y d a n a 
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gelir. B u şeki ldeki bir a z a l m a n ı n ö n l e n m e s i için b i r yol d a oks i jen 

d i f ü z y o n u n u  a r t ı r a n b i r ilaç k u l l a n m a k olabilir . Kroset in p l a z m a oks i jen 

d i f ü z y o n u n d a  % 8 0 a r t m a m e y d a n a getirir . Kroset in in oks i jen 

d i f ü z y o n u n u  a r t t ı r m a m e k a n i z m a s ı h a l a k u r a m s a l d ı r .Ayrıca s e r u m 

koles terol düzeyin i yar ıya ind i rmiş t i r . Kolesterol ve trigliserit seviyeleri 

ü z e r i n e k rose t i n in etki m e k a n i z m a s ı t a m a m e n a y d ı n l a t ü a m a m ı ş t ı r 

(8.16). 
2- Boya Olarak Kullanımı : 

M.Ö. 1000 y ı l la r ında Mısı r 'da ı n u m y a c ı l ı k t a e rkekler için kırmızı, 

k a d ı n l a r için s a n renkl i sa f ran la  b o y a n m ı ş ö r tü l e r kul lanı l ı rdı . Safran 

eski Romal ı la r ve Yunan l ı l a r ca öneml i bir boyaydı ve gelinlikler sa f ran la 

boyan ı rd ı . Halı ipl iklerinin b o y a n m a s ı n d a d a ku l lan ı lmış t ı r . Y ü n ve ipek 

b o y a n ı r k e n ö n c e ş a p l a m o r d a n l a n ı r s o n r a d a safranl ı  s o l ü s y o n a a t ı l a rak 

i s ten i len r e n k t o n u elde edi l inceye k a d a r bekleti l irdi . A n a t o m i k 

y a p ı l a r d a b a ğ d o k u sa f ran la  boyan ı rd ı . Halen bud i s t l e r i n i bade t ede rken 

giydikleri ipek k u m a ş l a n n b o y a n m a s ı n d a k u l l a n ı l m a k t a d ı r (2,8). 

3- Kozmetikte Kullanımı: 

Taze o l a r ak top land ığ ında k o k u s u z o lan saf ran ,  k u r u m a s ı r a s ı n d a 

e n z i m veya ısı etkisi ile safranal ' ı  o l u ş t u r u r . Sa f rana l  çok kesk in , tatlı , 

yeşi l çiçekli ve b i raz t ü t ü n h e r b a s ı k o k u l u d u r . Çok dilüe edi ldiğinde bile 

sa f ran  k o k u s u n u h a t ı r l a ü r (8,20). 

Makya j ma lzemes i i m a l a ü n d a (renklendir ic i a j a n olarak) saf ran 

p i g m e n ü e r i renkler i s a b i t kılıcı o l a rak k u l l a n ı l m a k t a d ı r . B u 

renklendi r ic i a j a n ışığa, s u y a , ısıya r ez i s t an ve i r r i t an değildir (23). 

4- Gıda Sanayiinde Kullanımı : 

Safran  çok eski y ı l la rdan ber i b a h a r a t o l a r a k lezzet, k o k u ve r e n k 

v e r m e k için yiyeceklere katı l ır . Peynir , m a k a r n a , s u c u k , tereyağı , 

k r e m a , ço rba , likör gibi g ıda ve içecek m a d d e l e r i n e r e n k ve k o k u verici 

o l a r a k katı l ır . F rans ı z l a r ın "bouı l laba isses" ad ın ı verdikleri safranl ı  bir 

ba l ık yemekler i va rd ı r (2 ,4 ,8 ,17,24) . Ülkemizde d a h a çok d ü ğ ü n l e r d e 

p i r inç ve s ü t t e n yap ı l an "Zerde " ad ı veri len ta t l ıya kaül ı r . 
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Safranın  kali tesi r enk verme g ü c ü n e göre ölçülür . Ancak , en 

kalitelisi r e n k ve rme g ü c ü n ü n y a n ı n d a e n çok "safranal"  içerendir . B u 

kalite k u r u t m a ve depo lama koşu l l a r ına bağlıdır (8). 

SAFRANIN TAĞŞİŞATI 

Safran,  çok paha l ı bir drog o lduğu için hile ve tağş iş ler 

yap ı lmaktad ı r . Hile ve tağş iş ler saf ranın  k u l l a n ı m ı n d a n b u y a n a 

süregelmektedi r . Safran 'a  yapı lan hi le lerden Dioscorides ve Pl in ius 

bahse tmek ted i r . Ha t t a d ü n y a d a safran  k a d a r hiç bir droğa b u k a d a r 

çok hile yapı lmadığı belir t i lmektedir . B u n d a n dolayı Or t a Çağda 

Almanya ve İsviçre'de sa f rana  hile y a p a n l a r ö lümle cezalandırı l ıyorlardı . 

B u g ü n bile d ü n y a n ı n en pahal ı b a h a r a t ı o lması nedeniyle t ağş i ş riski 

h e n ü z t a m a m e n yok o lmuş değildir (2,8). E n çok Carthamus 

tinetorius'un  ligulat çiçekleri saf  veya m u m emdir i lmiş o larak p i y a s a d a 

safran  yer ine sa t ı lmak tad ı r (17) 

SAFRAN TİCARETİ 

İlk ve Or ta Çağlarda safranın  ü r e ü m ve t ü k e ü m alanlar ı 

bir ibir ler inden çok uzakt ı . Bu neden le k ü ç ü k mik ta r l a rda safran  sa t ımı 

bile çok p a r a get i rdiğinden ticareti o ldukça cazip bir işti. B u g ü n için 

d ü n y a d a safran  i h r a c a ü baş l ıca İ spanya ve İran ta raf ından 

yap ı lmaktad ı r . 

ÜLKEMİZDE SAFRAN IN BUGÜNKÜ DURUMU 

Anado lu ' da ilk çağ la rda Safran  ta r ımı Klikya bölgesinde 

yapı l ıyordu. Anado lu eski çağlardaki önemli safran  üreticisi k o n u m u n u 

Osmanl ı l a r d ö n e m i n d e de k o r u m u ş a n c a k 20. yy b a ş l a r ı n a gelindiğinde 

Safran  ta r ımı son derece gerilemiştir . Safran  eskiden en çok 

Saf ranbolu 'da  üretil irdi (Safranbolu,  Safran  k e n ü a n l a m ı n a ge lmekte ve 

adını b u r d a n a lmaktadı r ) . 1858 'de Osman l ı Ülkes inden İngiltere'ye 

ih raç edilen on t ona yakın Safran  m önemli b ö l ü m ü Saf ranbo lu 'da 

yetişt ir i l iyordu. Osmanl ı l a r d ö n e m i n d e a y n c a İ s t anbu l , İzmir, Tokat , 

A d a n a ve Şanl ı Urfa'da  da üret i l iyordu. Ancak d a h a sonra la r ı s adece 

Safranbolu  yöres inde üre t i lmeye devam edildi. Önceleri b u yörede 4 0 

k a d a r köyde yetiştiri len Safran  1960 'da yalnız iki köyde (Davutobası ve 

Akveren) b u g ü n ise s adece Davu tobas ı köyünde iki aile ta raf ından 
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t o p l a m bi r d ö n ü m k a d a r bir a l a n d a ü r e t i m devan ı et t i r i lmeye 

ça l ı ş ı lmak tad ı r (2,7,25). 

Üre t imin ger i lemcs indeki neden le r i şöyle s ıralayabil i r iz: 

1 - Yak ındak i K a r a b ü k ' ü n gelişen e k o n o m i k o l anak l a r ı n ın etkisiyle 

i lçedeki ticari e tkinl ikler ve t a r ımsa l ü r e ü m ger i lemiş t i r . İlçe merkeziyle 

yöreye ad ın ı ve ren ve geçmiş t e çok m i k t a r d a yet iş t i r i len Safran  ü r e ü m i 

d e gençler in fabr ika larda  işçi o l a r ak ça l ı şmayı te rc ih e tmeler i nedeniy le 

eski önemin i yi t i rmişt i r . 

2- Açan çiçekler g ü n l ü k o la rak toplanı r , s t i lus la r ı ay r ı l a rak tepalleri 

atılır. Çiçeğin s t igmalar ı ile bir l ikte s t a m e n l e r i de al ınır . Böylece elde 

edi len ü r ü n önce b a l m u m u n a ba t ın l ı r , s o n r a k u r u t u l u r . Bazen 

k u r u t u l m a k t a o lan ü r ü n üze r ine eri t i lmiş b a l m u m u d ö k ü l ü r böylece 

ver im a r t a r a n c a k kali te çok d ü ş e r . B u d a Saf ran  ü c a r e t i n d e ü lkemiz in 

ö n e m k a y b e t m e s i n e n e d e n o l m u ş t u r . Alıcı ü lke le r b u n u b i r t ağş i ş k a b u l 

ede rek b izden i tha la t ı k e s m i ş b a ş k a ü lke lere yöne lmiş le rd i r . 

3- Ayrıca elde edilen d r o g u n değer fiyatı  ü z e r i n d e n s a U l a m a m a s ı , eski 

yetişt ir ici lerin vefat  e tmeler i gibi neden le r le ü r e t i m b u g ü n için bir 

d ö n ü m e ve elde edilen drog d a yı lda 1 kg 'a k a d a r d ü ş m ü ş t ü r . 

S a f r a n b o l u ' n u n  D a v u t o b a s ı k ö y ü n d e h a l e n ü re t i lmeye çal ış ı lan 

Safranı  ye r inde g ö r ü p inceleyip üret ic i ler in ş ikaye t vc öneri ler ini de 

öğ renmemiz gerek iyordu . B u n u n için 20.x . 1995 'de Sa f ranbo lu 'ya  2 0 k m 

uzak l ık t a 4 5 h a n e d e n o l u ş a n ve b i r o r m a n içi köyü o lan Davu tobas ı 

k ö y ü n e gidildi. Köyün gi r iş inde iki p a r ç a d a n o l u ş a n , t o p l a m bir d ö n ü m 

k a d a r , etrafı  s a ğ l a m kafes  tel ile çevrili ve b i re r köşe le r inde b u l u n a n s a n 

renkl i l evhada 'İlçe Ta r ım M ü d ü r l ü ğ ü Sa f ran  Üret imi Des t ek leme 

Projesi ' yazılı Saf ran  ek im a lan la r ı g ö r ü l d ü . (Safran  s o ğ a n l a r ı n a 

d o m u z l a r ı n z a r a r vermeler i nedeniy le t a r l a l a r ın etrafı  tel ile çevrilmiş). 

K o r u m a tel inin İlçe Ta r ım M ü d ü r l ü ğ ü t a ra f ından  sağ landığ ın ı a n c a k 

b u n u n d ı ş ı n d a h e r h a n g i b a ş k a b i r des teğ in o lmadığı öğrenildi . Ayrıca 

safran  s o ğ a n l a r ı n a kös tebek le r in de za r a r verdiği, b u n l a r a ka r ş ı t u z a k 

k u l l a n ı l a r a k m ü c a d e l e edildiği bel ir lendi . 

Esk iden , Eylül ayı b a ş l a r ı n d a Saf ran  soğan ı d ik imin in imece 

u s u l ü ile şa rk ı l a r t ü r k ü l e r söylenerek şenl ik ler le yapı ldığını ,d ikim 
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s o n u n d a y e m e k ziyafetleri  ve eğlenceler in o l d u ğ u n u yerli h a l k t a n 

öğrendik . Ş imdi b u ade t l e r k a l m a m ı ş . Peki s o n u ç n e o lacak, Safranı 

t e rk mi ed iyoruz? diye s o r d u ğ u m u z d a , köy lü le rden ş u y a n ı ü al ıyoruz: 

' B u g ü n köyde top l a r san ı z 5 0 0 - 6 0 0 kg Saf ran  soğan ı ç ıkar . B u n u 

damızl ık o l a r ak k u l l a n ı r s a k y e n i d e n çoğa l t a rak eski düzey le re 

çıkartabi l i r iz . F a k a t Devletin bize d e s t e k ve rmes i , üre t t iğ imiz ü r ü n ü de 

s a t m a m ı z d a ya rd ımc ı o lmas ı gerekir ' . Köylüler elde ett ikleri b u Safranı 

s a t a m a d ı k l a r ı n ı ve b u gidişle ö n ü m ü z d e k i y ı l la rda b i tk in in ü r e t i m i n d e n 

t a m a m e n vazgeçileceğini bel ir t iyorlar . 

SONUÇ 

Üretici köylüler in en b ü y ü k s o r u n u üre t t ik ler i ü r ü n ü 

s a t a m a m a k t ı r . O y s a Bat i ve G ü n e y A n a d o l u Bölgelerimizin t u r i s t i k 

yöre le r inde Aspi r (Carthamus  Cinctorius)  b i tk i s in in l igulat çiçekleri T ü r k 

Safranı  o l a rak s a t ı lmak tad ı r . B u n u n y a n ı n d a s o n 2 5 yıllık DİE i h r a c a t 

ve i tha la t verilerini incelediğimiz z a m a n 1 9 7 0 - 1 9 8 1 y ı l lan a r a s ı n d a 

ih raca t ımız yok, a n c a k 1981 'den s o n r a Safran  ih raç e t m e y e 

baş l ıyoruz . 1984 'den s o n r a ise i thal ediyoruz . İh raca t ve i thala t ımızı 

karş ı laş t ı rd ığ ımız z a m a n (Tablo 1) çelişkili bir d u r u m l a ka r ş ı l a ş ıyoruz . 

Safran  ü r e t im imiz yeters iz o lduğu ve k ö y l ü m ü z el indeki Saf ran ı 

s a t a m a m a k t a n yakındığı h a l d e Safran  i h r a ç eden ü lke k o n u m u n d a y ı z . 

Bizim y o r u m u m u z a göre y u r t d ı ş ı n d a n gerçek Safran  al ıp y u r t d ı ş ı n a 

Safran  ad ı a l t ı nda Aspir (yalancı safran)  sa t ıyoruz . 

Ülkemizde gerçek S a f r a n a  ta lep var ki i tha l ediyoruz. Oysa k e n d i 

ü lkemizde Saf ran  ü re t imi için yeterli po tans iye le sah ib iz . Saf ran 

pol i t ikamız A s p i r i n gerçek Saf ran  ye r ine geçmes ine , gerçek Saf ran 

i t ibarı g ö r ü p Saf ran ın  ise değer in i k a y b e t m e s i n e n e d e n o lmak tad ı r . B u 

tar ih i ve t ıbbi b i tk in in ü l ke mi zd e yok o l m a s ı n a razı o lmamalıyız . Saf ran 

ü re t imin i gel işt i rmeli , k ö y l ü m ü z e , ekonomimize k a z a n d ı r m a l ı ve Ubbi 

özel l ikler inden ya ra r l anmal ıy ız . Sa f ranbo lu 'ya  ad ın ı ve ren Safranı  ö n c e 

Sa f r anbo lu ' da  d a h a s o n r a diğer yöre ler imizde üretmel iyiz . Kısaca 

Safranı  milli bir bitki ve drog o l a r ak b e n i m s e y i p m u ü a k a yaşa tmal ıy ız . 
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Tablo 1: 1 9 8 1 - 1 9 9 5 Yıl lan DİE Safran  İ h r a c a t ve İ tha la t Verileri 

Yıl 

İHRACAT 

Kg ABDŞ Kg 

İTHALAT 

ABD § 

1981 5 , 0 0 0 5 , 6 4 9 - -

1982 - - - -

1 9 8 3 180 7 0 0 - -

1984 10 ,600 8 , 2 6 7 150 8 , 1 5 1 
1985 8 , 7 5 9 6 , 5 7 1 151 9 , 0 5 9 
1 9 8 6 6 , 5 0 0 1 2 , 7 3 7 - -

1987 4 , 0 0 5 7 , 6 0 8 135 11 ,737 
1 9 8 8 - - 100 6 . 1 1 8 
1989 2 6 5 3 8 9 9 0 2 , 6 8 3 . 1 4 
1990 - - - -

1991 1 ,175 3 , 5 6 5 2 0 0 8 , 3 7 8 . 5 0 
1992 - - 1,100 8 , 9 6 2 . 5 5 
1 9 9 3 4 0 0 1 , 0 5 3 1 ,176 9 , 9 3 6 . 8 7 
1994 10 ,279 1 ,355 - -

1995 - - 3 2 2 1 .595 .28 
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Marrubium  anisodon  C.Koch BİTKİSİNİN 
KİMYASAL BİLEŞENLERİ 

Gulçın ÇITOĞLU1 . Mekın TANKER1 . Jurgen ENGLERT . Robert ANTON2 

CHEMICAL COSTITl ENTS OF 
Marrubium  anisodon  C. Koch 

Summary: From the aerıal parts of  Marrubium  anisodon  C Koch vvhich ıs 
endemic ın Turkev. a phvtosterol. a fam  acid ester and a hydrocarbon chaın have been 
isolated Their structure vvere determınated as B-sıtosterol. methvl ester of  palmıtıc acid 
and CH3(CH:)27CH(CH?)r 

Kev words:Alarrubıum anisodon.  Lamiaceac, B-sıtosterol. 
methyi ester of  palmıtıc acid 

GİRİŞ 

Marrubium  türleri Lamiaceae familyasına  ait tek ya da çok yıllık bitkilerdir 
Marrubium  genusuna ait Türkiye'de 18 tur bulunmakta olup bu türlerden 1 l 'ı endemıktir 
Bitkinin yapraklan ve çiçekli kısımları halk arasında ekspektoran. tonik, antıastmatık ve 
aromatızan olarak kullanılır Ayrıca boğaz ırrıtasyonlanna karşı pastil ve şurupları 
bulunmakta, ayrıca çocuklar için hazırlanan şekerlemelerin terkibine girmektedir (1) 

Marrubium  genusuna ait dünyada 40 tur bulunmasına rağmen ancak birkaç turun 
diterpenik bileşenleri, flavonoıtlerı  ve yağ asitleri incelenmiştir Türkiye'de yetişen 18 
türden 15'ı üzerinde yapılmış herhangi bir çalışma yoktur (2.3.4,5) 

Marrubium  anisodon  C Koch Orta .Anadolu'da yayılış göstermektedir ve Türkiye 
için endemık bir turdur (6) Yapılan literatür çalışması sonucunda Marrubium  anisodon 
üzerinde yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır 

1 Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi. Farmakognozi Anabilim Dalı. 06100 
.Ankara, Türkiye 

2 Üniversite Louıs Pasteur Strasbourg, Faculte de Pharmacıe, 
Laboratoıre de Pharmacognosıe, BP 24 F-67401 Illkırch, Cedex, France 
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MATERYAL YE METOT 

MATERYAL: 
Marrubium  aıusodon  C Koch Mayıs 1994'de Çıftehan  (C5 Niğde) yakınlarından 

çiçekli halde toplandı Dr Gülçın ÇITOGLL' tarafından  teşhis edilip. Ankara Üniversitesi, 
Eczacılık Fakültesi Herbaryumunda saklandı (AEF No 19557) 

EKSTRAKSİYON: 
Havada kurutulup toz edilen bitki (1500 g) aston ile masere edildi Çözücü 

vakumda voğunlaştırılıp suzuldu Asetonlu ekstre vakumda kuruluğa kadar uçurulup artık 
petrol eterinde çözüldükten sonra sıiıka gel 70-230 mesh taşıyan kromatografı  kolonuna 
uygulandı Petrol eteri ile elusyona başlandı Elusyona petrol eteri içinde gittikçe artan 
oranda etil asetat içeren solvan sistemi ile devam edildi ITK ile kontroledılen 
fraksiyonlardan  benzer olanlar birleştirildi Birleştirilen fraksiyonların  taşıdıkları bileşikler 
CHC1, MeOH (95.5) solvan sistemi kullanılarak preparatif  olarak saflaştınldı  Saf  halde 
elde edilen B, C, D bileşenlerinin spektral analizleri ( 'H-NMR. 'T-NMR. EIMS) 
yapılarak yapıları aydınlatıldı 

Mannbıunı  anısodon  C Koch 
toprak üstıı k ı smı 

1 aseton ile maseras\otı 
2. vakumda 50°C"dc voğuıılaştırnıa 
"i süzme 

• ,-Vseloniu ekstre | 

] \ogunlastirma 
2 petro! eteri ile ekstraksıuın 

Petrol eterli ekstre 

] kolon kromatografisi 
Silica gel 70-210 mesh 

I Petrol eteri: RlOAC 1100» 
II Petrol eten EtOAc (98:2 ı 
III Petrol eteri KOAc(9?:M 
IV.Petrol eten EtOAc (90:10ı 
Y Petrol eten EtOAc (85 1?) 
VI Petrol eten ElOAc (80:20) 

FRAKSİYONLAR 

1 PREPARATİF İ T K 
CHC13MeOH (95:5) 

A Bileşeni B Bileşeni I Bıleşoıı 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Ekstraksıyonla elde edilen B, C, E bileşiklerinin yapıları 'H-NMR, ' C-NMR, 
EIMS ve çift  dımersıyonlu NMR teknikleri ile saptanmıştır 

B bileşiğine ait electron ımpact kütle spektrumunda bileşiğin molekül ağırlığının 
m/z 270'de görülen moleküler iyona karşı geldiği ve molekül formülünün  C17H34O2 
olduğu belirlenmiştir M-15 ve M-43 parçalanmaları 18 karbonlu doymuş asit yapısını ve 
17 karbonlu metil esterinin varlığını göstermiştir 

MS m/z (rel. int. %): 

270 (M", 12.4), 255 (1.7), 227 (6 9), 213 (2.2), 199 (4.7), 185 (3.8), 171 (3.6), 
143 (13.7), 129 (6.8), 71 (31.5), 57 (68.1), 43 (100) 

Bileşiğin 'H-NMR spektrumu bir metoksil, bir metil grubunun bulunduğunu, çifte 
bağın ve hidroksil gruplarının bulunmadığını belirtmektedir Çift  dımersıyonlu NMR 
teknikleri ( 'H-'H cosy ve 'H- L , C cosy) ise metil ester varlığı ile -CH olmadığını 
açıklamaktadır (Tablo 1,2). 

Tablo 1. B bileşiğinin 'H-NMR (CPC13, 25°C) verileri 

kimyasal kayma 
(ppm) 

spın-spın 
etkileşimi 

spin-spin 
etkileşme 
sabıtı(Hz) 

integral belirlenen 
protonlar 

kimyasal kayma 
(ppm) 

spın-spın 
etkileşimi 

spin-spin 
etkileşme 
sabıtı(Hz) 

belirlenen 
protonlar 

spin-spin 
etkileşme 
sabıtı(Hz) 

4 05 t 6 9 2H H-2 

3.45 s - 3H MeO-

2 27 m - 2H H-3 

1.24 m - 2 0 H H-l 3 

1.07 m - 2H H-14 

0.87 m - 2H H-l 5 

0.86 m - 3H H-16 
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Tablo 2. B Bileşiğinin l3C-NMR (75 Mhz, CDCI3, 25°C) verileri 

kimyasal kayma (ppm) belirlenen karbonlar 

169.2 C-l 

52.5 MeO-

34 9 C-2 

31 4 C-3-C-14 

21 5 C-l 5 

15 8 C-16 

Bileşiğin alkali hidrolizi sonucu MeOH ve palmitik asit elde edilmiştir (ötentık 
maddelerle karşılaştırma sonucu) 

Bu verilerin ışığında B bileşiğinin yapısı palmitik asidin metil esten olarak 
saptanmıştır 

CH 3 (CH 2 ) 1 4 COOCH3 

Tablo 3. C Bileşiğinin 'H-NMR (300 Mhz. CDCI3, 25°C) verileri 

kimyasal kayma spın-spın spın-spın ıntegral belirlenen 
(ppm) etkileşimi etkileşme protonlar 

sabıtı(Hz) 

0.70 s - 3H Me-18 

0.83 d 6.6 6H Me-26 ve 27 

0.85 t 7.1 3H Me-29 

0 9 4 d 6 6 3H Me-21 

1.03 s - 3H Me-19 

3.55 m - İH H-3 

5.37 m - İH H-6 
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Tablo . ileşiğinin C-NMR (CDCI3, 25C) verileri 

kimyasal kayma 
(ppm) 

Belirlenen 
karbonlar 

DEPT 

111 C-18 CH? 

11.2 C-29 CH, 
18.0 C-21 CH3 

18 3 C-27 CH, 

18.6 C-19 CH3 

19.1 C-26 CH3 

20.3 C-l l CH; 

22.3 C-28 CH; 
23.5 C-15 CH; 

25.3 C-23 CH; 

27.5 C-16 CH; 

28.4 C-25 CH 
28 9 C-2 CH; 
30 9 C-7 CH; 

31.7 C-8 CH 

33.2 C-22 CH; 
35 4 C-20 CH 

35.7 C-10 C 

36.5 C-l CH; 

39.0 C-4 CH; 

41.6 C-L 2 CH; 

41.6 C-L 3 C 

45 1 C-24 CH 

49 3 C-9 CH 

55.3 C-L 7 CH 

56 0 C-14 CH 

71.1 C-3 CH 
120.9 C-6 CH 
140 0 C-5 C 
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Tablo 5. C Bileşiğinin EIMS verileri 

pik 1 
414 M 

396 M - H 2 0 

381 M ( C H , + H 2 0 ) 

329 M'(H20+67) 

303 M~(H20+93) 

273 M-(yan zincir) | M-(yan zincir) | 

255 M~-(yan zıncır+H20) 

231 M*(yan zıncır+42) 

213 M (yan zıncır+42+H20) | 

Bu verilerin ışığında bileşik B-sıtosterol olarak saptandı 

E bileşiğinin mass spektrumu incelendiğinde 436 da moleküler iyon piki görülmüş 
ve bir CH3, bir CH- ve 27 tane CH2 kopması ile molekül formülünün  C31H64 olabileceği 
düşünülmüştür 

MS m/z (rel.int. %): 436 (M", 0 1), 421 (0 1), 408 (0 5), 393 (1 0), 379 (0.3), 
365 (0.5), 351 (0.7), 337 (0.7), 323 (0.9), 309 (1.1), 295 (1.3), 281 (1.6), 267 (1.9), 253 
(2.3), 239 (2 9), 225 (3 9), 211 (3 6), 197 (4 4), 183 (4.9), 169 (6.0), 155 (7 1), 141 (9 0), 
127 (11.1), 113 (14 8), 99 (20 4), 85 (48.5), 71 (70.0), 57 (100 0), 43 (57.4). 

Bileşiğin 1 H-NMR spektrumu bileşikte sekonder ve lineer metil gruplarının 
varlığını belirtmekte çift  dımersıyonlu teknikler ise polar grup bulunmadığını 
göstermektedir 

Tablo 6. E bileşiğinin 'H-NMR (300 MHz, CDCb, 2S"C) verileri 

kimyasal kayma 
(ppm) 

spın-spın 
etkileşmesi 

spin-spın 
etkileşme sabiti 

ıntegral belirlenen 
protonlar 

kimyasal kayma 
(ppm) 

spın-spın 
etkileşmesi 

spin-spın 
etkileşme sabiti 

belirlenen 
protonlar 

2.27 m - | , H - H-3 

1.28 m 56H H-4-H-30 

0.9Q d 6,4 i 6H H-l ,H-2 

a ş s n m : j L & H-31 
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Tablo . ileşiğinin C-NMR (75 Mhz, CDCI3, 25C) verileri 

Kimyasal kayma (ppm) Belirlenen 
karbonlar 
Belirlenen 
karbonlar 

37.8 C-3 

29 7 C-4-C-30 

22 8 C-LC-2 

14 8 C-31 

Bu verilerin ışığında bileşiğin yapısı 

CH 3 (CH 2 )27CH(CH 3 )2 
alarak aydınlatılmıştır 
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TÜRKİYE'NİN GÜZEL KOKULU SOĞANLI BİTKİLERİ 

NERİMAN ÖZHATAY1 

WILD AROMATİC PETALOID MONOCOTS in TURKEY 

ABSTRACT 

Some wıld species of  Turkısh petaloıd monocotyledones have very specıal scents such as, 

carnatıon, ffeesıa  and powerful  musk. 

(endemic) Allium lycaonicum Siehe ex Hayek, 2n=16 
(endemic) Sternbergia  candida  Mathew & T Baytop, 2n=20 
(endemic) Muscari  muscarimi Medıkus, 2n=18 

Muscari  macrocarpum Sweet, 2n=18. 

Their short descnption, dıstnbution ın Turkey, chromosome numbers and conservatıon 

status are gıven 

Key words: Allium lycaonicum, Sternbergia  candida,  Muscari  macrocarpum, 
M.muscarimi,  chromosome number, conservation status, Turkey 

G İ R İ Ş 

Türkiye, 10.300 doğal vaskular bitki taksonu ile Dünya'nın önemli gen merkezlerinden 

bindir. Bugün hala florasına  yılda ortalama 30 yeni takson katılmaktadır (Özhatay et al. 1994) 

Türkiye florasının  bu denli zenginliğinin önemi salt bilimsel değildir, ekonomik bakımdan da 

çok büyük değer taşır Medeniyetin beşiği olan Anadolu yeşil bir hazinedir, bir çok kültür 

bitkisinin atasının, doğal yakınlarının yetiştiği yerdir. Ağaçlan, soğanlı bitkileri, tıbbı, aromatik 

ve boya bıtkilen ile de eşsizdir. 

Bu çalışmada güzel kokulannı az tanıdığımız Anadolu'nun soğanlı bıtkılennden bazılannı 

tanıtıyoruz. Posterde türlerin kısa deskripsiyonlan, yayılıştan, kromozom sayılan, ihracatlan ve 

koruma statülen hakkında bilgi verilmiştir. 

Liliaceae, Türkiye Florasında yeralan dokuzuncu büyük familyadır  ve 31 cins, 388 doğal 

tür içerir (Davis 1984). Türkiye Florasının ek cildinin yayın tarihinden 1994 yılı sonuna kadar 

'İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, 34452 
Üniversıte-İstanbul 
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ilave edilen tür sayısı ile (31 tür) bu sayı 419'a yükselmiştir (N.Özhatay et al. 1994). Türkiye 

florasının  bu önemli familyası  içinde yeralan bazı soğanlı bitkilerin çiçekleri çok güzel 

kokuludur: Allium lycaonicum Siehe ex Hayek, Muscari  muscarimi Medikus, M.macrocarpum 

Svveet ve Sternbergia  candida  Mathevv & T.Baytop (Amaryllidaceae).  Sadece 

M.macrocarpum,  Türkiye dışında da Yunanistan'da (Siklat ve Doğu Girit) yetişir, diğer türler 

Türkiye için endemiktır. Türlerden A.lycaonicum hariç (Kuzey-batı Anadolu'da yetişir) 

diğerleri birçok lokal endemığe ev sahipliği yapan Güney-batı Anadolu'da yayılış gösterirler 

MATERYAL ve METOD 

Örnekler doğal ortamlarından aşağıda belirtilen bölgelerden toplanmış ve soğanlar ekilerek 

köklendırilmiştir 

İncelenen örnekler: 

Allium lycaonicum, A3 Bolu: Bolu-Kıbnscık, Bolu'dan 37 km, Kargan odun deposu 
üstlen, 1450 m, 20.v.1983, N ve E Özhatay (İSTE 50533) ve A3 Ankara: Gerede-
Kızılcahamam, Kızılcahamam'a 36 km, 5.vı 1984, N ve E Özhatay (İSTE 54079) 

Muscari  macrocarpum, C2 Muğla: Sandras Dağı, Ağla altlan, E Özhatay, s n 

Muscari  muscarimi, C2 Denizli: Boz Dağı, N Özhatay, s n 

Sternbergia  candida,  C2 Muğla: Fethiye yakınlan, 14 1.1979, T Baytop, (İSTE 41750). 

Kromozom sayılan standart Feulgen ezme metodu kullanılarak saptandı Kök uçlan 

Alfabromonaftalen  içinde 24 saat 4 °C de bırakıldı Preparat hazırlanırken % 2 lik aseto-orsein 

içinde ezildi Preparat CO 2 ile daimi hale getirildi ve Anabilim Dalımızdakı preparat koleksiyon 

içinde saklanmaktadır Sm Lux mikroskobuna izim tübü takılarak, karyotıpler çizildi 

BULGULAR 

Allium,  Dünya üzennde Kuzey Yarımkürede ılıman bölgelerde yayılış gösteren 750 kadar 

türü ile petaloıd monokotıllenn ikinci büyük cinsidir. Ekonomik ve tıbbi öneme sahip cinsin 

kültürü yapılan türlennın tanıtıcı soğan, sarmısak kokulan doğal yetişen türlerde de vardır 

Doğada bu türler, henüz çiçek açmadan da, taze yaprak ve soğanlannın oğuşturulmasıyla 

meydana çıkan kokulan ile Allium  cinsine ait olduklarını belli ederler. 

Türkiye'de doğal olarak yetişen Allium  türlennın adedi her geçen gün yeni türlenn ilavesi 

ile artmaktadır Son yayınlanan türlerle "A.turcicum N Özhatay & Covvley, A.karacae 
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M.Koyuncu. A.enginii N.Özhatay & B.Mathev,. A.felhiyense  N. Özhatay & BMathev. ve 

A.analolicum  N Özhatay & B Mathew" bu sayı 152' ye. endemızm ise % 37've ulaşmıştır 

Türkiye'de yetişen türler 13 seksiyon altında toplanır ve bu seksiyonlardan Melatıocrommyum 

içinde yer alan türlerin çoğu Mayıs-Hazıran avlarında güzel kokulu çiçek açar. 

A. lycaonicum Sıehe ex Havek (SeciAielanocrommvıım) 

1.5-3 cm çapında soğanlı, çok sayıda soğancıklı. 20-30 cm boyunda, skapusu çoğunlukla 

erguvanı-mor olan bitkiler Yapraklar tabanda. 2-5 adette. 1-1.5 cm genişliğinde, skapustan 

kısa. ma\ımsı-yeşil renkli, şentsı Umbella yarıküresel-küresel. 3-5 cm çapında, çiçekler pembe-

erguvanı. güzel kokulu (karanfil  kokulu), meyva zamanında kokusuz 

Kromozom sayısı: 2n=16 (dıploıd), 2n=24 (tnploıd). Şekil 1 A 
Çiçek açma mevsimi Mavıs-Hazıran 
Yetişme ortamı Açık taşlık, kurak araziler 1000-1900 m 
Türkiye'de yetiştiği bölge: Kuzey-batı Anadolu (Bolu ve çe\Tesi) 
Genel yayılışı Endemık 
Koruma durumu. Nadir 
Dış satım Soğanlı bitkiler yönetmeliğine gore yasak 

Muscari,  Dünya üzerinde yaklaşık 65 türü bulunan ve genellikle Akdeniz Bölgesinde 

yetişen küçük bir cinstir. Türkiye Florası nda (Davis 1984) Türkiye'den 19 tur kayıtlıdır, ancak 

günümüze kadar yapılan ilavelerle tur sayısı 23'e yükselmiştir M.sandrasıcum  Karlen (Karlen 

1984), M.mcbealhıanıım  Kıt Tan (Tan 1988), M.nurum  Speta (Speta 1989) ve M.analolıcum 

Covvley & N Özhatay (Cowley et al 1994) 

Muscari.  cins adı '"misk kokulu'' anlamına gelmektedir, çiçekleri misk kokulu olan 

M.macrocarpum  nedeniyle cins bu adı almıştır M.macrocarpum  Sweet ve M.muscarimi 

Medıkus bu cins içinde güzel kokulu çiçeklere sahip ıkı türdür 

Muscari  cinsi, üç subgenusa ayrılır ve çalışmaya konu olan güzel kokulu türler subgenus 

Muscari'  de yer almaktadır. 

M.  macrocarpum Sweet 

M.muscarimi'ye  benzeyen ancak ondan daha uzun olması, çiçeklerinin daha büyük (10-12 

mm), san renkli olmasıyla ayrılan bir türdür. 

Kromozom sayısı: 2n=18, Şekil 1 B 
Çiçeklenme zamanı: Şubat-Nisan 
Yetişme ortamı: Kayalık, taşlık maki açıklıkları, denize yakın serpentin ve kıreçtaşlı sırtlar 

10-800 m 
Türkiye'de yetiştiği bölge Güney-batı Anadolu (Muğla) 



Genel yayılışı: Siklat adaları ve Doğu Girit. 
Koruma durumu: Nadir 
Dış satım: Soğanlı Bitkiler Yönetmeliğine göre yasaktır 
M.muscarimi  Medıkus (M.moschatum  VVılld.) 

2-4 cm çapında soğanlı, 10-18 cm boyunda bitkiler. Yapraklar tabanda, 3-6 adette, grimsi 

yeşil, skapustan uzun. Çiçek durumu sık salkım, 12-30 çiçekli Fertıl çiçekler misk kokulu, 

çiçek açmadan açık menekşe renkli, çiçek açtığı zaman kırlı gnmsı-beyaz veya açık 

kahverengımsı. Meyva büyük, 2-2.5 cm boyunda, küresel tepede emarginat 

Kromozom sayısı 2n=18. Şekil 1 C 
Çiçek zamanı: Mayıs-Hazıran 
Yetişme ortamı: Açık, kurak taşlık, dik sırtlar. 800-1950 m 
Türkıve'de yetiştiği bölge Güney-batı Anadolu (.Antalya. Denizli. Karaman) 
Genel yayılışı: Endemik 
Koruma durumu: Tehlikede 
Dış satım: Soğanlı Bitkiler Yönetmeliğine göre yasaktır 

Sternbergia.  Dünya üzerinde 8 türü yetişen küçük bir cinstir Türkiye'de ise 6 türiı yetişir 

ve Anadolu bu cins içinde önemli bir merkezdir Sternbergia  türlennın hepsinin çiçekleri sarıdır 

ve kokusuzdur 1979 yılında bilim dünyasına tanıtılan S.candida  Mathew et T Baytop ise beyaz 

çiçekli ve çok güzel kokuludur Fethiye üstlerindeki dağlarda saklanan bu olağanüstü 

güzellikteki soğanlı bitkimiz erken ilkbaharda çiçek açmaktadır 

S.candida  Mathevv et T Baytop 

2-3 cm çapında soğanlı. 12-20 cm boyunda bitkiler Yapraklar genellikle 4. gnmsı-yeşil. 8-

10 mm genişliğinde, çiçekleri beyaz, büyük, sapsız ve güzel kokulu 

Kromozom sayısı: 2n=20. Şekil 1 D 
Çıçeklenme zamanı: Ocak-Mart 
Yetişme ortamı: Cedrıts  ormanlan altlanndakı kayalık, taşlık sırtlar. 1000-1100 m 
Türkiye'de yetiştiği bölge: Güney-batı Anadolu (Muğla) 
Genel yayılışı: Endemik 
Koruma durumu: Tehlikede 
Dış satım: Soğanlı Bitkiler Yönetmeliğine göre yasaktır. 

SONUÇ 

Osmanlı döneminde İstanbul'da kültürü yapılan ve misk sümbülü adıyla bilinen Muscari 

macrocarpum türünün, haremdeki hanımlar tarafından  parfüm  yenne kullanıldığı ve bu nedenle 

de bir çok kültür ırkı ile bahçelerde yetiştirildiği kayıtlıdır. Bugün İstanbul'da bu bitkinin 

kültürüne ancak Samandıra'da çiçekçilik yapan A.Atilla'nın bahçesinde rastlanmaktadır Bu 

örneklerin orçını de doğadır, Muğla civanndan toplanan soğanlar yetiştirilmektedir 
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C ^uscar: ma-rocarDur a S temoerc i c cencioe 

Harita 1. Türkiye' nin Güzel Kokulu Soğanlı Bitkileri 
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Şekil 1: Somatik kromozomlar: A. Allium lycaonicum 2n= 16, B. Muscari 

macrocarpum 2n=18, C. M.  muscarimi 2n=18, D. Sternbergia  candida  2n=20 
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Günümüzün en gözde parfümlerinin  (Chanel No5, Eternity, Joy, Jovan Musk, Boss, 

Cabonıte) içeriğini oluşturan güzel kokulu bitkileri gözönüne alırsak Misk kokulu bu ıkı 

Muscari  türünün Ülkemiz için ne denli önemli oldukları açıktır Ne yazık kı arazı 

çalışmalarımızda Türkiye'de soğanlı bitkilerin ticaretini yapan bir firma  tarafından  soğanlarının 

toplatıldığını saptadık Doğal ortamında az sayıda örneklen olan bu türler, ticaret amacıyla 

doğadan kesin olarak toplanmamalıdır 

Alliıım lycaonicum türünün çiçeklennin karanfil'e  benzer güzel kokusu literatürde kayıtlı 

bir özellik değildir Kuzeybatı Anadolu için endemik olan bu Al hum türü dekoratif  ve güzel 

kokuludur, üretimi de vejetatıf  olarak kolaylıkla yapılabilir. 

Sternbergia  candida.  1979 yılında bilim dünyasına tanıtılan bir türdür 1981 yılında da 

İngiltere'de çiçek füarlannda  tek bir soğanı 5 Sterlın'den (500.000 TL ) satılmıştır !!"'!' 

Soğanlı bitkiler yönetmeliğine göre bu türlenn hepsinin ticaret amacıyla doğadan 

toplanması ve ihracatı yasaktır 

Bu biyolojik zenginliklerden devamlı olarak faydalanmak  istiyorsak, bu bitkilerin 

kültürü yapılmalıdır. 
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ARTEMISIA  AUSTRIACA,  A.SPICIGERA:  DIŞ 
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE'DEKİ 

Y A Y I L I Ş L A R I 

Leyla ÖZTÜRKMEN1, Gülay MELİKOĞLU1 

Ustanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 34452 
Üniversite/İSTANBUL 

Arremisia türleri geleneksel tedavide eskiden beri 
kullanılan bitkilerdir. A.abroranum, A.absinthium, 
A.vulgaris  en çok bilinen ve kullanılan türler olup birçok 
farmakope'de  yer almıştır. 

Arremisia türlerinin günümüzde yeniden önem 
kazanması 1972 yılında Çinli araştırmacıların A.annua'dan 
Artemisinin (Qinghaosu) adını verdikleri sesk i te rpen 
lakton yapısında antimalaryal etkili bir maddeyi izole 
etmesiyle başlamıştır. 

Bu çalışmada, Türkiye'de yetişen Arremisia ausrriaca ve 
Arremisia spicigera türleri üzerinde yapılan dış morfolojik 
çal ışmalar öze t lenmektedi r . Bu tür le r in tanıt ıcı 
karakterleri, şekilleri ile verilmiştir. Geç çiçek a ç a n 
Arremisia türlerinin. Türkiye Florası'nda eksik olan meyva 
ve tohum özellikleride çalışmaya ilave edilmiştir. 
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CONOCEPHAL  UM  CONICUM  ÜZERİNDE 
KİMYASAL ARAŞTIRMALAR 

Alı H.MERİÇLİ1, Filiz MERİÇLİ1, Hans BECKER2 

'İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Üniversite-
İstanbul, TÜRKİYE 
:Universitat des Saarlandes, Instıtut ftir  Pharmakognosie 
und Anlytische Phytochemie, Saarbriicken, 
DEUTSCHLAND 

Karayosunlarmın Hepaticae sınıfına  ait olan 
Conocephalum conıcum dünya üzerinde yaygın olan bir 
türdür. Bu türün özellikle lipofil  bileşikleri üzerinde 
detaylı çalışmalar yapılmış ve lipitler, monoterpenler, 
seskiteıpenler, seskiterpen laktonlar, triterpenler, 
aromatık bileşikler ve flavonoitler  izole edilmiştir. 

Bu çalışmada bitkinin eterle tüketildikten sonra 
metanolle alınan ekstresi incelenmişti, bu ekstrenin 
çalışılması sonucu bilinen ve bol olarak bulunan 
aromatik bileşikler lunularin ve lunularik asidm yanında, 
glikolıpitler, C.conicum türü için yeni olan y-selinen ve 
2-(3,4-dihidrofenil)-etil  p-D-glikopiranozit ile doğadan 
ilk kez elde edilen 2,3,7-trihidroksifenantren  isimli 
bileşikler izole edilerek tanımlanmışlardır. 
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RUMEX  T Ü R L E R İ N D E B U L U N A N A N T R A K İ N O N 
A G L İ K O N L A R I N I N Y B S K İ L E İ N C E L E N M E S İ 

L.Ömür Demirezcr'. Ayşe Kuruüzüm'. Avşen Özcan:. Aşkın Işımcr 

1 Hacettepc Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sıhhiye-ANKARA 
: GATA Eczacılık Bilimleri Merkezi Etlik-ANKARA 

Doğal antranoıtler, sekonder metabolitler olarak, bitkinin 
gelişmeye başladığı andan itibaren oluştuklarından, bitki 
metabolizmasında önemli rolleri bulunmaktadır Bıyosentez yolu 
incelendiğinde ilk oluşan madde emodin antron olup, diğer 
antrakinon türevleri buradan türemektedir. Daha önce Rıımex 
türleri üzerinde yapılmış olan araştırma sonuçlarına göre 
emodinden türeyen maddelerin varlığı tartışmalıdır. 3. konumun 
oksıdasyonu ile meydana gelen aloe emodin, incelenen Rıımex 
türlerinde eser miktarda bulunmuş ve bazı türlerde hiç 
bulunmamıştır (1). Çalışmamızda modern bir yöntem olan YBSK 
ile 1 i Rumex türünün antrakinon aglikonları şahit maddelerle 
karşılaştırılarak saptanmış ve sonuç olarak antrakinon taşıyan 10 
türün hepsinde aloe emodin bulunmuş ve diğer antrakinon 
aglikonları ile karşılaştırıldığında daha fazla  miktarda olduğu 
saptanmıştır 

1. Fairbairn. J.W.. El-Mulıtadi. F.J.. Chemota.\onomy of 
anthraqu iııoncs in Rıımex. Plı\loclıcmistrv. 11. 263-8 (1972). 
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BAZI BORAGİNACEAE FAMİLYASI BİTKİLERİNDE ENANTİOMERİK 
NAFTAKİNON BİLEŞİKLERİNİN HPLC İLE KANTÎTATİF ANALİZİ 

Erdem YEŞİLADA1, Ekrem SEZİK1, Mustafa  ASLAN1 . Akgül YEŞİLADA2 

'Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 06330 - ANKARA 

2Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 06100-ANKARA 

Alkanna  tinctoria  Tausch. (Boraginaceae) bitkisinin kök ve kök kabuklan 
Anadolu'da "Havacıva Kökü"olarak bilinnıektedir.Halk arasında yanık , yara 
iyi edici ve ayrıca kökboya olarak halı ve dokumacılıkta 
kulanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu etkilerin köklerde bulunan ve 
birbirlerinin enantıomerik izomerleri olan alkannin vc şikonin türevi 
naftakinon  yapısındaki bileşiklerden ileri geldiği onaya konmuştur. 

Çalışmammızda Anadolu'da yetişen ve halk arasında Havacıva olarak bilinen 
Alkanna,  Echium, Onosnıa, Anchusa, Arncbia cinslerine ait 17 kök örneğinin 
HPLC 'de iki farklı  kolon sistemi kulanılarak ; Li Ctırospher 100 RP-18 ile 
toplam naftakinon  bileşimi , Chirasel OD ile alkannin vc şikonin miktarları 
ayrı ayrı tayin edilmiş ve her iki yöntem ile elde edilen sonuçlar 
karşılaştınlmıştır. 

Naftakinon  bileşikleri bakımından en zengin bitki sadece şikonin içeren 
Arnebia numunesidir. Alkanna  cappadocica  numunesi alkannin ağırlıklı bir 
bileşime sahiptir.Merzifon'dan  toplanan Echium ilalicum  örneği sadace 
şikonin içermesi bakımından temel olarak alkannin taşıyan diğer Echium 
örneklerinden büyük farklılık  göstermektedir. Onosma sericeum numunesi ise 
şikonin ağırlıklı bir bileşime sahip olması bakımından dikkat çekmektedir. 

Bu çalışma Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu tanfından  desteklenmiştir. 
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CLEM  I TIS  I İTAMA  L .,EQUISETUM  RİMOSISSIMU.M  DESF. , 
ERYSGIL'M  M.  IRITIMLM  L . .MEUSS.  1 01TICIS.  U.IS  L .SUBSP. 
ILTISSIM.  1(SM.) ARC'A.N(;ELI,7"J'/'//. 1 I)OMI\GE\SIS  PERS., 

ÜZERİNDE YAPILAN BİYOAKTİVİTE TAYİNLERİ 

Elçin GÜRKAN1 , Ümran SARIBOYACI1, Adile ÇEVİKBAŞ', 
Korav DERİCİ', Ertan TUZLACl' 

1 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi I laydarpaşa-ISTANBUL 

Bu çalışmada İstanbul çevresinden toplanan C.vitalha  (Ranıınculaccac) 
(topraküstü kısımları)Jt.ramosissimum  (Equisctaccae) (toprakaltı ve toprak-
üstü kısımları), E.maritimum  (Umbelliferae)  ( toprakaltı vc topraküstü kısım-
ları )SI.oJJîcmalis  subsp oluşuma (Labiatae) (topraküstü vc toprakaltı kısım-
ları ),T.dommgensıs  (Typhaccae) (topraküstü kısımları)dcıı hazırlanan petrol 
eteri.kloroform  vc etanol ekstrelerinin biyoaktivitclcriııi tespit etıııck için önce 
brinc shrinıp yöntemiyle ön taramaları yapılmıştır Dülıa sonra da antibakteri-
yel vc antifungal  etkileri oluk dilTıizyon yöntemiyle araştırılmıştır. 

lirine shrimp ön tarama yöntemiyle biyoaktif  bulunan beş bitkiden 
E. ramosissimum dışındaki diğer bitkilerin hiç değilse bazı ekstreleri 
oluk diffıizyon  yöntemiyle de antibakteriyel aktivite göstermiştir. 



HEUOTROPIl'M  U1RSUTISSIMVM  GRAUER BİTKİSİNİN 
A N T İ B A K T E R İ Y E L V E A N T İ F U N G A L E T K İ L E R İ 

Dchen SÜR- ALTIN ER1 .Elçin GÜRKAN '.Ümran SARIBOYACI 
Meltem UZUN 2 ,Ertan TIJZLACI1 

1 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ilaydarpaşa-İSTANBUL 
2 İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.l) 
Çapa-İSTANBUL 

Bu çalışmada Heliotropium  hirsutissimum Graııer (Boragiııaceae) bitkisinin 
toprak üstü kısımlarından hazırlanan petrol eteri,kloroform  ve etanol ekstre-
lerinin antibakteriyel ve antilungal etkileri disk ditfüzyon  yöntemiyle incelen-
miştir. 
tneelenen 6 ıııava arasında Candida  albicans, Candida  tropicalis,  Candida 
pseudolrnpicalis  vc Candida  guilliermondii'  ye karşı inlıibisyon zonları 
saptanırken iııcelencn 8 bakteri arasından yalnızca Slaplıylococctts  aureus'a 
karşı bir ııılııbisyon /.onu gözlenmiştir 
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CENTAUREA  HERMANNII  F. HERMAlVN'nın 
ANTİBAKTERİYEL ve ANTİFUNGAL ETKİLERİ 

Dehen SÜR-ALTINER1 , Elçin GÜRKAN 1 , İlhan SARIOĞLU1 , 
Özdem ANG3 , Ertan TUZLACI1 

'Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Haydarpaşa-ISTANBUL 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik 

Mikrobiyoloji A.B.D. Çapa-İSTANBUL 

Bu çalışmada Centaurea  hermannii F. Hermann (Compositae) 
bitkısimn toprakaltı ve topraküstü kısımlanndan hazırlanan petrol eteri, 
kloroform  ve etanol ekstrelerinın antibakteriyel ve antifungal  etkilen 
disk difüzyoıı  yöntemiyle incelenmiştir. 

Bitkinin kloroform  ekstresının incelenen 6 mayadan Candida 
albicans ve C.glabrata  üzerinde dikkat çekici etkileri saptanmıştır. 



DAPHNEPONTİCA  L.'nın ANTİBAK TF.RİYF.L 
ve ANTİFUNGAL ETKİLERİ 

Dfhm  SÜRVLTINFR1 . Rlçkı GÜRKAM1 J»ıwı SARIOĞLU' . 
ö ıden BÜYÜKBABA'. Eıtarı TUZLACT 

1 Marmara Üniversitesi RczarıHt Fala»»esi Haydarpaşa İSTANBUL 
'İstaııNıl Üniversitesi tst$wıbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Rlkıflt 
Mkrobiyoloji A.B.D. Çapa İSTANBUL 

Bıı çalışmada Daphne ponlıca L. ( Tltynıelnenceae ) bitkininin 
toprak fistO  kısımlarındım hazırlanan petrol eteri, kloroform  ve etanol 
ekstrekrinin antibaktcrivel ve antifimgal  etkileri disk difilzyon  yöntemi 
ile incelenmiştir. 

İncelenen 8 bakteri arasından Staphyloc  ocrus autvus'un  iki 
farklı  sıışıına karşı inhibisyon zonları saptanırken incclcnen 6 maya 
arasından Candida  albıcans, C. tropıcalıs,  C. pseudotrop'.ca'as  ve 
C. guıllıermondıı'yekanji  inhibisyon zordan kaydedilmiştir. 
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A N T İ E N F L A M A T U V A R A K T İ V İ T E S İ 

Yelda AKCOŞ 1 , Nurten E Z E R 2 , Rümeysa DEMİRDAMAR3 , 
Banu Cahide T E L 3 

^Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ABD, Sıhhiye-Ankara 
^Hacettepe Üniversitesi. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik ABD, Sıhhiye-Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji ABD. Sıhhiye-Ankara 

Bazı Sideritis  türleri (Lamiaceae), genellikle Akdeniz ülkelerinde 
halk ilacı olarak, antienflamatuvar aktivitesinden dolayı, romatizma 
tedavisinde kullanılmaktadır. Bu aktivitenin, flavonoit ve 
diterpenlerden ileri geldiği gösterilmiştir1. Türkiye' de de Sideritis 
türleri, halk ilacı ve bitkisel çay olarak kullanılmaktadır2. Sideritis 
türlerinin kimyasal ve biyolojik aktiviteleri üzerinde devam eden 
çalışmalarımızda, endemik bir tür olan Sideritis  lycia  Boiss. & 
Heldr.' in uçucu yağının bileşenleri, flavonoitleri  ve fenilpropanoit 
heterozitleri araştırılmıştır3 4 5 . Ayrıca bu türün değişik ekstrelerinin 
antienflamatuvar aktiviteleri tayin edilmiş ve etkili bulunan 
ekstrelerden izole edilen fenilpropanoit  heterozitleri ile 
flavonozitlerinin antienflamatuvar ve gastrik ülserasyon etkileri 
gösterilmiştir5. Bu çalışmada ise, S. lycia'  nın sulu ekstresinden 
izole edilen 4'-0-metilhipoletin-7-0-[6"-0-asetil-p-D-glukopiranozit]' 
in yapısı, kimyasal ve spektroskopik yöntemlerle aydınlatılarak; 
antienflamatuvar ve gastrik ülserasyon etkisi araştırılmıştır. 
1 Alcaraz.M.J., Jimenez.M.J , Salverde.S., Sanz.J., Rabanal.R.M., Villar.A.. Anti-

Inflammatory Compounds from  Sideritis  javalambrensis  N-hexane extract, 
J.Nat.Prod., 52 (5), 1088-91 (1969). 

2. Baytop.T, Geçmişte ve Günümüzde Türkiye' de Bitkilerle Tedavi. İstanbul 
Üniversitesi Yayınları, No 3255, istanbul (1984). 

3 Ezer.N., Vila.R., Canigueral.S., Adzet.T., Essential Oil of  Sideritis  lycia  Boiss. et 
Heldr., J Essent Oil Res., 7, 183-85 (1995). 

4 Ezer.N , Akcoş.Y., Flavonoids from  Sideritis  lycia,  H. Ü Ecz. Fak. Dergisi 
.1:5(2), 35-41 (1995) 

5. Ezer.N., Akcoş.Y, Çalış, I., Demirdamar.R., Tel.B.C., Sideritis  lycia: 
Phenylpropanoid Glycosides and The Antiinflammatory Activity of İts Active 
Compounds, Planta Med., (Yayına gönderildi). 
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FERULAGO  AUCHERİ  BOİSS. DEN ELDE EDİLEN BAZI AROMATİK 

BİLEŞİKLERİN ARTEMIA  SALINA  (BRINE SHRIMP) YÖNTEMİYLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Solmaz DOĞANCA', Elçin GÜRKAN1, Fatma HIRLAR', Odil Tuna TIJZÜN', 

Ertan TUZLACI' 

1 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Haydarpaşa - İSTANBUL 

Bu çalışmada Denizli'den 1989 yılında toplanan Ferulago  aucheri Boiss. 

(Umbelliferae)  bitkisinin toprak üstü kısımlarından elde edilen 1-asetil 

hidrokinon 4 -galaktosid (FAMj), bu maddenin asetil türevi, kinol 

monoasetat oldukları saptanan maddelerin Artemia salina ( Brine shrimp ) 

metoduyla aktiviteleri tayin edilmiştir. Sonuç olarak bu maddelerin içinde en 

aktif  maddenin kinol monoasetat olduğu, 1-asetil hidrokinon 4-galaktosid 

(FAMj) ve asetil türevinin de daha az aktif  olduğu saptanmıştır. Kinol 

monoasetat . 1-asetil hidrokinon 4-galaktosidin (FAMj) referans  madde 

olarak kullanılan Umbelliferon'dan  daha aktif  olduğu bulunmuştur. 
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TÜRKİYE' DE YETİŞEN BAZI RUMEX  TÜRLERİNİN SİTOTOKSİK 
AKTİVİTELERİ 

Avşc Kuruüzüm1. L.Ömür Demirczer1 

1 Hacctlepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sıhhiye-ANKARA 

Polygonaceae familyasında  yer alan Runıcx türlerinin antitümör 
etkileri bulunmaktadır (1,2) Çalışmamızda Türkiye' de yetişen 1 i 
Rıımex türünün kökleri sıtotoksik etkileri yönünden incelenmiştir. 
Bu türler: R. aceio.scİla,  R. cılpimıs, R. angustifolıus  subsp 
angustifolius,  R conglomcratus,  R. crispus, R. dcnialvs  subsp 
halacsyi, R. graci/esccıı.s.  R. pcılienlia,  R. sauguirıeus, R. 
scutatus  ve R. tmoleus'  dur 1 1 türde tuzlu su karidesleri ile 
yapılan sıtotoksisite testleri sonucunda 4 bitki çok yüksek aktivite 
göstermiştir (R.  angustifolius  subsp angustifolius,  R. crispus, R. 
scııtatııs, R. paltoma)  Bunlardan biri olan R. scutatus 
(LC.mi=0,96 |.ıg/ml) bitkisinin köklerinin metanolık ekstresi 
polıamıt üzerinden fraksıyonlanarak,  fraksiyonların  aktivitesi 
saptanmış ve aktif  fraksiyonun  taşıdığı maddeler klasik teşhis, 
İTK ve YBSK ile teşhis edildikten sonra saf  maddelerin 
sıtotoksısitesı ölçülmüştür Sonuçta antrakinon aglıkonlarının çok 
etkili olduğu, antrakinon heterozitlerinin ve tanen yapısındaki 
kateşol' ün ise bu yöntemle etkisiz bulunduğu görülmüştür. 

1 Bclkin. M . Fıtzgcrald. D.B.. Cogaıı.GAY. Tumor-damaging 
capacity of  plant materials I Plant used as catlıaılics. J. Nail 
Canccr insi.. 13.139 (1952) 

2 Colc. J R.. Buchaltcr. L . lsolalıon of  a potential antitumor fraclıoıı 
from  Rumcx hywcnosc;>ahıs. J Pharm Sci . 54.1376 (1965). 
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BAZI BİTKİ EKSİ BELERİNİN FİBRİNOLİTİK SİSTEM 
YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Musa Şahin UĞUR1 ,Elçin GÜRKAN2 ,İlhan SARIOĞLU2 , 
Ümran SARIBOYACI2 , Ertan TUZLACI2 

1 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Gnztcpe-İSTANBUL 
2 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ilaydarpaşa-İSTANBUL 

Bu çalışmada Daphne poıılica L.(Thymclacaceae) (topraküstü 
kısımları), Ainus glulinosa  (L.) Gaertner subsp glutinosa  (Betulaceae) 
(topraküstü k ı s ımlar ı ) , Olanthus maritimus (L.) HolTınan et Links 
( Compositae ) (toprakaltı ve topraküstü kısımları ) , Heliotropium 
hırsutıssımutn  Graucr (Boraginaceae) (topraküstü kısımları). Cenlaurea 
hermaımii F.I lermann (Compositae) (toprakaltı ve topraküstü kısımları) , 
bitkilerinin etanolle hazırlanmış ekstrelerinin semin fizyolojikdeki 
süspansiyonları kullanılmış ve normal kişilerden hazırlanmış pool 
plazmadaki fibriııolitik  sisteme etkisi değerlendirilmiştir 

Sonuçta D.poıılica ve O.maritimus'  dan hazırlanan ekstrelerin 
aktivite gösterdiği gözlenmiştir 



PINAROPAPPUS ROSEUS'DAH ELDE EDİLEN FLAVONOÎTLER VE ANTİOtSİDAN ArTİVİTELERt 

tclal SARAÇOĞLU
1
. Şebnem HARFUT

1
, Pelin [ELtÇEN

2
, tncl ERDEMLİ

2
, 

teisuke tOJIMA , Tukio OGIHARA 

^Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilin Dalı, AKIARA. 
^Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabil!» Dalı, ANKARA. 
Nagoya City University Faculty of Pharmaceutical Sciences, NAGOYA. 

Pinaropappus roseus (Compositae) bir Meksika bitkisi olup, toprak üstü 
kışlalarından hazırlanan dekokaiyonlar,aynı ülkede, yaygın olarak konstipasyon 
tedavisinde kullanılmaktadır (l).Bu çalınmada, Horelos, Mezico'dan toplanan 
bitkinin herbasının metanol ekstresinden üç flavonoit glikoziti izole 
edilmiştir. Açık kolon kromatografisi (silika Jel, sefadeks LH-20), orta 
basınçlı sıvı kromatografisi (OBSl;sepralyte 40 mm)  ve yüksek baaınçlı sıvı 
kromatografisi (TBSi:; Asahipack 0DP-50) yöntemleri kullanılarak saflaştınlan 
bileşiklerin yapıları spektral yöntemlerle (UV,IR,NMR ve FAB-kütle) Rutin 
X, Kemferol-3-O-rutinozit 2 ve Izoramnetin-3-0-rutinozit (Narcissin) 3 olarak 
aydınlatılmıştır (2-4). tzole edilen bileşiklerin antioksidan/serbest radikal 
süpürücü aktlviteleri de, sıçan aorta halkalarında endotele bağımlı gevşeme 
yanıtlarında, reaktif oksijen türevlerinin oluşturdukları bozulmayı koruyucu 
etkinlikleri üzerinden değerlendirilmiştir. 

Çalışmamız,Plnaropappus cinsi üzerinde yapılmış ilk araştırmadır. 

R 

1. Di az, J.L., "Index y Sinonoma de las Planta* medicinales de 
Heıico",Instituto Hezicana para el estudlo de laa Plantaa medicinales, Hezico 
City, 1976. 
2. Hukuti, G., J.Pharm.Soc.Japan,59, 258 (1939). 
3. Kubota.T., Hase.T., J.Chem.Soc.Japan,77,1059 (1956). 
4. Arakava, H., J.Chea.Soc.Japan,77, 1057 (1956). 

559 



L ili  um c a n d  id  um L . B İ T K İ S İ N İ N 
S O Ğ A N L A R I N D A BULUNAN ALKALOİTLER 
ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

İlkay ERDOĞAN1 , Bilge ŞENER1 

'Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Etiler-ANKARA 

Geofıtler,  zengin bir floraya  sahip olan ülkemizde 
gösterişli çiçekleri ile önemli bir yer tutmaktadır. Soğanlı, 
rizomlu ya da yumrulu bitkiler olan geofitler  süs bitkisi 
olarak doğadan sökülmekte ve ihraç edilmektedir. 
Geofıtler  arasında yer alan Liliaceae familyasından  Lilium 
candidum  L. Türkiye'de yetişen ve beyaz çiçekli olan tek 
Lilium türüdür. Süs bitkisi yetiştirmek amacıyla ihraç 
edilen bu türün soğanlarında alkaloitler, steroidal 
b i leş ik ler , feni lpro  pano it ler ve pol i sakkar i t le r 
bulunmaktadır. Bu çalışmada soğanlardan elde edilen 
alkaloit ekstresinde bulunan bileşikler saflaştırılmış  ve 
y a p ı l a r ı m o d e r n spektroskopik yöntemler le 
aydınlatılmıştır. Soğanlarda ana alkaloit olarak Jatrofam 
tespit edilmiştir. 

Bu çalışma, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu tarafın-
dan desteklenmiştir. 
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URTİCA DİOİCA L. ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR 

P. Akbav\ A. Başaran"'" 

"'"Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 
Farmakognozi Anabilim Dalı Sıhhiye-ANKARA 

Türkiye'de yaygın olarak yetişen Urtica dioica 
L. bitkisi (Urticaceae), halk arasında romatizma, 
prostat hiperplazisi, ekzema, kanser, diyabet gibi 
pekçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca, 
toprak üstü kısımlarından Kahramanmaraş yöresinde 
hemoroit tedavisinde yararlanılmaktadır. Ancak bitkinin 
ödem ve enflamasyona neden olduğu da bilinmektedir 

(1). 'COMET' deneyi ile genotoksik açıdan 
incelendiğinde Urtica ekstrelerinin, dozla ilişkili 
olarak, pozitif sonuç verdiği tespit edilmiştir. 3u 
nedenle Urtica ekstresinin çeşitli etken madde 
gruplarını içeren fraksiyonları incelenmiştir. 
Flavonoit fraksiyonu, diğer fraksiyonlar ve ekstre 
ile karşılaştırıldığında daha az pozitif sonuç 
göstermiştir. Bu ise, literatürde belirtilen 
flavonoitlerin glikozit şeklinde antigenotoksik 
kapasiteye sahip oldukları bulgusunu doğrulamaktadır 

(2). Flavonoit fraksiyonundan kromatografik ve kimyasal 
işlemler sonucu saflaştınlan maddelerin aglikonlannın 
kemferol olduğu tespit edilmiştir. 

1. Atasü, E., Cihangir, V., FABAD, 9,73 (1984). 
2. Sugimura, T., Sato, S., Cancer Res., (Supp). 

43, 24155 (1983). 
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CRA TA  E G US  STEVENİİ  TÜRÜNÜN FLAVONOİT LERİ 
ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 

Gülay MELİKOGLU1, Ali II. MERİÇLİ1 

'İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Üııiversite-
İSTANBUL 

Crataegus  türlerinin meyva. çiçek ve yapraklan bitkisel 
ilaçların terkiplerine giıetı droglarm en önemlilerindendir. 
Crataegus  ekstreieri pozitif  inotrop etkilidir, kalp kası 
hücrelerinin aktivitesini arttırır, daha iyi beslenmesini 
sağlarlar, koroner dilatatör etkileri vardır, kan akımını 
düzenlerler. Avrupa piyasalarında özellikle Almanya'da 
Crataegus  ekstre ve bileşiklerini içeren çeşitli preparatlar 
bulunmaktadır. Bu özelliklerde flavonoid  bileşikler de 
önemli rol oynamaktadır. 

Bu çalışmada Anabilim Dalımızda üzerinde seri 
araştırmalar yapılan Crataegus  türlerinden Crataegus 
stevenii türü ele alınmıştır. Türün yapraklarından hazırlanan 
ekstreler üzerinde çalışılmış ve bu türden bilinen 
flavonoitler  olan apigeniıı, quercetiıı, apigeniıı 7-glikozit, 
hiperozit ve viteksiıı 4'-ramnozit izole edilmiştir. Crataegus 
stevenii türünden izole edilen bu flavonoitler  daha önce 
Crataegus  türlerinden elde edilen flavonoitlerle  uygunluk 
göstermektedir. Crataegus  stevenii türünün meyva ve 
çiçekleri üzerinde de çalışmalar devam etmektedir. 

Crataegus  stevenii, daha önce anabilim dalımızda 
çalışılmış olan Crataegus  tanacetifolia  türü ile de 
flavonoitler  açısından mukayeseli olarak incelenmiş ve 
Crataegus  stevenii türünün daha zayıf  flavonoit  bileşik 
içeriğine sahip olduğu görülmüştür. 
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T Ü R K İ Y E ' DE Y E T İ Ş E N BAZ I RUMEX  T Ü R L E R İ N İ N 
K E M O T A K S O N O M İ K AÇ IDAN K A R Ş I L A Ş T I R I L M A L A R I 

Avşe Kuruüzüm'. L.Ömür Demirezer1 

1 Hacettcpe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sıhhiye-ANKARA 

British Herbal Pharmacopoeia' da yer alan Rumex crispus 
(Polygonaceae) köklerinin laksatif,  diüretik ve kolagog 
etkilerinden (1), Sovyet Farmakopesı VlII'de kayıtlı R. confertus 
köklerinin ise kalp stımulanı etkilerinden (2) söz edilmiştir. 
Çalışmamızda Türkiye'de yetişen 11 Rumcx türünün kökleri 
kemotaksonomık açıdan incelenmiştir Bulgularımıza göre 
bitkilerin majör bileşiklerinin antrakinon ve tanen oldukları 
saptanmıştır. Bunun yanısıra naftalen  türevleri ve flavonoitler  de 
türlerden bazılarında gözlenmiştir. Sadece bir türde antosiyanidol 
ve kumarin bulunduğu teşhis edilirken, kardiyoaktıf  heterozit ve 
ıridoite hiç rastlanmamıştır. Yapılan miktar tayini sonucunda % 
1,97-8,48 arasında tanen, % 0,01-0,09 arasında flavonoit 
bulunmuştur 

1 British Herbal Pharmacopoeia, Publishcd br the British Herbal 
Medicine Assocıation Scientifıc  Committee (1983). 

2. Pis' Ko. G.T.. Pharmacoiogy of  horse sorrel root, Farmakol. i 
Toksikol. 22.532 (1959). C.A.'54. 17718b (1960). 
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LİNUM  TÜRLERİNİN  A RİL  T  E TRALİN 
LİGNANLARI  A ÇISINDAN  DEĞERLENDİRİLMESİ 

Belma KonuklugU 

Ankara Üniversitesi,  Eczacılık  Fakültesi,  06100-Tandoğan, 
Ankara 

Etopozıt ve tenıpozıt kanser tedavisinde kullanılmakta olup, 
podofilotoksınden  yan sentez yolu ile elde edilmektedir. Günümüzde 
podofilotoksın  doğadan toplanan ıkı Podophyllum  türünün 
(P.  hexandrum  ve P.peltatum)  köklennden elde edilmektedir. 
Kimyasal sentezinin pahalı olması nedeni ile de yeni kaynaklar 
bulunmasına çalışılmaktadır 1975 yılında anitetralın lignanlann 
Linum albüm'dan  izole edilmesiyle birlikte bu türlerle çalışmalar 
başlamıştır (1-3). Bu çalışmada, Linum cinsinin 5 seksiyonuna ait 
bazı türler anitetralın lıgnanlan açısından analız edilmiş olup kök ve 
yaprak örneklerindeki podofiltoksın,  a, P-peltatın ve 5-metoksıpo-
dofilotoksın  miktarı saptanmıştır. 

Aynca Linum cinsinde ilk defa  anitetralın lıgnanlarla birlikte 
furofuran  lıgnan pınorezınol de izole edilmiştir 

Kaynaklar, 
1. Weis, S. G., Tın-Wa, M., Perdue, R. E and Farnsvvorth, N. R , 
J. Pharm. Scı. 64, 95-98, (1975). 
2. Berim, J , Wray, V , Mollenschoft,  C and Sasse, F., J. Nat. Prod 
49, 435-438, (1985) 
3. Broomhead, A. J and Dewıck, P. M , Phytochemistry, 29, 3839-
3844,(1990) 



HELİCHRYSUM  PLICATUM  DC ssp. PLICATUM  'UN 
UÇUCU YAĞI 

Ekrem SEZİK Mustafa  ASLAN 

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 06330 ANKARA 

Helichrysum  plicatıım  DC ssp. plicatum  ' un kapitulumları, 
Anadolu 'da genellikle infüzyon  veya dekoksiyon halinde, 
idrar söktürücü , böbrek taşlarına ,yara ,yanık ve kulak 
ağrılarına karşı halk ilacı olarak yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. 
Araştırma Palandöken Dağı ( Erzurum ) ' ndan toplanan 
materyal üzerinde yapılmıştır .Kapitulumlardan %0.1 (a/h) 
oranında elde edilen uçucu yağda ,GLK,GLK/MS yöntemleri 
kullanılarak yapılan analizlerde aşağıdaki maddelerin 
bulunduğu tespit edilmiştir: a-pinen ,a-fenken  , kamfen  , 
heksanal , undekan , (3-pinen , limonen ,1,8 sineol , (E)-2-
heksenal , 2 -pentilfuran  , y-terpinen ,p-simen ,terpinolen , n-
heksanol , nonanal ,tetradekan ,l-okten-3-ol ,kamfolen 
aldehit, a-kopaen , dekanal, kâfur,  (Z)-2-nonenal , linalol, 
1-oktanol ,fenkilalkol,  (3-karyofıllen  ,a-humulen ,a-terpineol, 
borneol , undekanal , a-muurolen ,5-kadinen , (E,E)-2,4-
dekadienal cis-geranilaseton , a-kalakoren,karyofıllen  oksit, 
nerolidol ,oktanoik asit , heksahidrofarnesil  aseton ,torreyol, 
nonanoik asit (%3.13) , karvakrol , (3-ödesmol , T-muurolol, 
dekanoik asit( %6.72) , trikosan , laurik asit (%3.99) , 
tetrakosan(%4.1),izobütil ftalat  ,bütil ftalat  ,tetradekanoik 
asit (%9.30), heptakosan , palmitik asit (%11.76),oktakosan . 
H.  plicatum  ssp. plicatum '  un uçucu yağı , uçucu yağ 
asitleri bakımından zengindir ve daha önce yapısı aydınlaülan 
türlerin uçucu yağlarına benzememektedir . 
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CALAMİNTHA  CRANDIFLORA  (L.) MOENCH UÇUCU YAĞININ 
KİMYASAL BİLEŞİMİ 

1 A.Cl.Eczacılık Fakültesi Tandoğan-ANKARA 

Calamintha  türleri (Lamiaceae) halk arasında genellikle stimulan, 
stomaşik, antiseptik ve antispazmodik olarak kullanılırlar.Aynca bazı 
türlerden baharat olarak da yararlanılır (1,2). 
Calamintha  türleri çok yıllık otsu bitkilerdir. Anadolu'da 8 tür ve 6 alt 
tür yabani olarak yetişir (3). 
Calamintha  grandiflora  (L.) Moench başlıca Kuzeybatı ve Kuzey 
Anadolu'da yaygın bir türdür. Avrupa kaynaklı C.grandiflora 
örneklerinde, uçucu yağ bileşimlerinin farklı olduğu bilinmektedir. 
Kütahya kaynaklı C.grandiflora  örneği üzerinde yapılan çalışmada; bu 
örneğin uçucu yağının ana bileşeninin izopinokamfon olduğu 
bildirilmiştir (4). 
Araştırmamızda, Eskişehir çevresinde doğal olarak yetişen Calamintha 
grandiflora  uçucu yağı LSC, CLC ve CC-MS yöntemleriyle incelendi. 
Bitkinin uçucu yağ verimi % 1.10 'dur.Uçucu yağın ana bileşeni ise 
cis-p-menten-1-oi'dür (%38.10). 

Kaynaklar 
1. Tucker,A.O.,Madarello,M.J.,j.Ess.Oil Res.3,125-6,1991. 
2. Kokkalou,E.,Stefanou,E.,Flav.and Fragr.Journal 5,23-6,1990. 
3. Davis,P.H.,F|ora of Turkey,Vol.VII,Edinburgh,University Press,1982. 
4. Başer,K.H.C.,Özek,T„Planta Medica 59(4),390,1993. 
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D O Ğ R U D A N BAS IM YÖNTEMİYLE K U Ş B U R N U T O Z U VE C-VİTAMİNİ 
İÇEREN TABLETLERİN BASILABİLME ÖZELL İKLERİNİN İNCELENMESİ 

Murat KARTAL', Gamze KÖKDİL ' , Asuman EVCİN2 . Tamer BAYKARA 3 , 
Semra K U R U C U ' , Maksut C O Ş K U N ' , Mekin TANKER' 

'A.Ü.Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi A.B.D., ANKARA 
2 A.Ü.Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji A.B.D., ANKARA 

Kuşburnu meyveleri temizlenip toz edildikten sonra, C-Vitamini ilavesiyle 
tablet şeklinde ilaç formları hazırlanmaktadır. Özellikle, koruyucu ve 
vücut direncini artırıcı amaçlarla kullanılmaktadır. Amerika'da bu şekilde 
Amerikan ordusu için AAFES (Aımy &.Air Force, Exchange Service, Dallas) 
tarafından hazırlanan tabletler; deri, kemik ve tendonlarm direncini 
artırmak amacıyla günde bir tablet şeklinde tavsiye edilmektedir. Kuşburnu 
ve C-Vitamini kombinasyonu ile hazırlanan tabletler sinerjik etkilerle 
soğuk algınlıklarında, halsizlik ve vücut direncinin düştüğü durumlarda 
kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde sadece C-Vitamini içeren tabletler 
müstahzar olarak bulunduğu halde (Alcacyl, C-Vit., Calcium Sandoz, 
Ceperla vb...) Kuşburnu ve C-Vitamini kombinasyonu içeren bir preparat 
bulunmamaktadır. 
Bu çalışmamızda kuşburnu meyve tozu ve C-Vitamini doğrudan 
tabletleme ajanlarından olan Ludipress ve Avicel PH 102'nin 
kullanılmasıyla hazırlanmış bu formüllerin basılabiliriikleri Heckel ve 
Kavvakita eşitliklerinden yararlanılarak (Py) değerlerinin saptanmasıyla 
incelenmiştir. Ayrıca toz karışımlarının konsolidasyon özelliği de hazır bir 
bilgisayar programı kullanılarak saptanmıştır. 
Sonuçta en iyi basılabilme değerlerinin mikrokristalen selüloz (Avicel PH 
102) ile basılan tabletlerde elde edildiği saptanmıştır. Mikrokristalen 
selüloz ile basılan tabletlerin konsolidasyon davranışlarının sonucu da 
basılabilirlik testlerinin sonuçlarını doğrulamaktadır. 
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TÜRKİYE'DE YETİŞEN PAPAVER  POLYCHAETUM 
VE P.TRİNİİFOLİUM  TÜRLERİNİN 

ALKALOİTLERİ 

Günay SARIYAR1, Neriman ÖZHATAY1, Aynur SARI1, 
Meltem ATAY1, Afife  MAT1 

'istanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 34452 
Üniversite/İSTANBUL 

Bu çalışmada, Türkiye'de yetişen Miltantha 
seksiyonunun 2 endemik türü, Papaver polychaetum 
Schott and Kotschv ve P.triniifolium  Boiss. ana 
alkaloitleri bakımından araştırılmış ve bazılarının 
kromozom sayıları saptanmıştır. 

P.polychaetum  türünde ana alkaloit olarak 
berberin bulunmuştur. 

P.triniifolium  türüne ait 9 örnek incelenmiştir. 
Bu örneklerin ana alkaloitleri bakımından farklılık 
gösterdiği ortaya konmuştur. Ana alkaloitlerin 
berzi l izokinolin, fi tati l izokinolin,  proaporf in , 
promor-finan  ve rhoeadin g rubundan olduğu 
saptanmıştır. Türlere ait örnekler kromozom sayıları 
bakımından da farklı  bulunmuştur. 
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TÜRKİYE'DE YETİŞEN DELPHINIIJMVE 
A CONITUM  TÜRLERİNİN DİTERPEN 

ALKALOİTLERİ ÜZERİNDE YENİ SONUÇLAR 

Alı H. MERİÇLİ'Jiliz MERİÇLİ1 ̂ Ayhan ULUBELEN1 

'İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Üniversite-
İSTANBUL 

1990 yılından itibaren yürütülen diterpen alkaloitlerinin 
izolasyon ve yapı aydınlatılmasını esas alan bu 
çalışmaların son üç yılında Delphiniıım munzianum, 
D.formosum,  D.albiflorum,  D. dav  is ii ile Aconitum 
orientale  ve A.nasutum üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 
Yapılan çalışmaların sonucunda bilinen çok sayıda 
alkaloidin yaranda D. munzianum türünden 14-0-
benzoilperegnn, 14-O-asetilperegrin, munzıanon, mun-
zianin ve 10-hıdroksiperegrin, D.formosum  türünden 14-
demetilajasın. D.albiflorum  türünden deasetılhe-
terofılloidin,  D.davisıi  türünden davisinol, 18-benzo-
ildavisinol ve davısın, Aconitum orientale  türünden 
demetillappakonıtm, 7,11,14-trıhıdroksi, 2,13-dioksohe-
tısan, 6,13,15-tnhıdroksihetısan ve N-deetildelfatm 
A.nasutum türünden ise 3-hidroksitalatisamin ve akona-
sutuı isimli yeni bileşikler izole edilmiştir. 
İzole edilen bileşiklerin yapılan özellikle NMR ('H 
NMR, 1 JC NMR, DEPT, NOESY, HETCOR, HMBC 
vb.) tekniklen ile aydınlatılmıştır. 



AVRUPA TOPLULUĞUNUN LİDER ÜLKESİ 
ALMANYA'DA ECZANELERDE 

FARMAKOGNOZİ'NİN YERİ VE GB İLE 
TÜRKİYE'DE GÜNCELLEŞEN SORUMLULUKLAR 

Filiz MERİÇLİ 

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Üniversite-
ISTANBUL 

Türkiye AT ülkeleri ile Gümrük Birliğine girmiştir ve 
topluluğa tam üye olmaya hazırlanmaktadır. Bu durunu her 
alanda olduğu gibi eczacılık alanında da Avrupa 
standartlarını yakalama gereğini gündeme getirmektedir, 
örneğin, bugün AT üyesi ülkelerde eczanelerde sunulun 
sağlık hizmetinin benzer düzeyde ve şekilde ülkemizde de 
halkımıza verilmesi için projeler geliştirilmelidir. 
Avrupalı eczacı, nasıl eğitim görmekte, eczanesinde nasıl 
çalışmakta ve ne gibi hizmetler yapmaktadır0 Bu ve benzeri 
soruların yanıtlarının ayrıntılı ve doğru olarak bilinmesi, 
eğitimimizi, öğrencilerimizi, meslektaşlarımızı, meslek 
kuruluşlarımızı ve büıokratlarmuzı yönlendirirken mutlaka 
gereklidir. 
Bu düşünceden hareketle konuk araştırmacı olarak uzun süre 
yaşadığımız AT nin lider ülkesi Almanya'da eczacılık 
eğitimi, eczaneleri ve eczacıları tarafımızdan  titizlikle 
incelenmiştir. Slaytlar ile somutlaştırılan bu nicelemelerin 
sonuçları, örnek alınabilecek uygulamalarıyla aktarılacaktır. 
Eczacı-Farmakognozi bağlantısının gerçek boyutu 
Almanya eczanelerinden görüntülerle sergilenerek, Tür-
kiye'de yapılması gerekenler ve güncelleşen sorumluluklar 
özetlenecektir. 
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SANICULA  EUROPAEA  L. BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN 
BİOAKTİF MADDELER VE YENİ BİR SAPONOZİT. 

Nezhun Gören1. Nazlı Arda2, John M.Pezzuto3, Geoffrey 
A.Cordell3, Otto Sticher* 

1TUBITAK, Marmara Araştırma Merkezi, TBAE, Kimya 
Bölümü, PK 21, 41470 Gebze, Kocaeli 

2lstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji ABD. 
Vezneciler, İstanbul 

3Department of Medicinal Chemistry and Pharmacognosy, 
College of Pharmacy, The University of Illinois at Chicago, 
Chicago, Illinois 60612, U.S.A. 

4Department of Pharmacy, Swiss Federal Institute of 
Technology (ETH) Zürich, VVinterthurerstr 190, CH-8057 
Irchel-Zürich, Switzerland 

Sarıicula  europaea  L. bitkisinin ekstrelerinin HIV-1 üzerinde 
antiviral etki gösterdiği saptandı. En fazla aktivite gösteren 
ekstredeki kimyasal maddeler izole edildi. Bu ekstreden yeni 
bir saponozit elde edilerek, yapısı spektroskopik yöntemler 
(1H NMR, APT, HMBC, HMQC, HRMS, EIMS) ve kimyasal 
reaksiyonlar yardımıyla aydınlatıldı. 

OH 
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T Ü R K İ Y E ' D E N İ H R A Ç E D İ L E N BAZI 
Amary l l idaceae F A M İ L Y A S I BİTKİLERİNİN 
B İ Y O L O J İ K A K T İ V İ T E L E R İ V E 
A L K A L O İ T L E R İ Ü Z E R İ N D E Y A P I L A N 
ARAŞTIRMALAR 

Bilge ŞENER1 , Funda MUHTAR, İlkay ERDOĞAN1 

!Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Etiler-ANKARA 

Dünyanın çeşitli bölgelerinde rastlanılan tıbbi bitkiler 
floraların  önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. İnsan 
sağlığında kullanılan ilaçların % 25 kadarını teşkil eden 
bitkiler aynı zamanda doğal insektisidlere de öncülük 
etmektedir. Zengin bir floraya  sahip olan ülkemizde tıbbi 
bi tki ler insan sağlığı ve bitki korumasında 
kullanılmaktadır. Son yıllarda biyolojik aktiviteleri 
nedeniyle Amaryllidaceae familyasındaki  bitkiler önem 
kazanmıştır. Bu bitkilerde bulunan alkaloitler antiviral. 
antitümor, antimalaryal ve antikolinerjik gibi değişik 
biyolojik aktiviteler göstermektedir. Türkiye'den ihraç 
edilen Amaryllidaceae familyası  bitkilerinde bulunan 
alkaloitleri belirlemek üzere planlanan araştırmamızın bu 
bölümünde bitkilerin biyolojik aktiviteleri saptanmış ve 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu çalışmada ayrıca 
alkaloit içerikleri tamamlanan bitkilerden elde edilen 
sonuçlar da tartışılacaktır. 
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TÜRKİYE'DE İKİ FARKLİ YÖREDE ELDE EDİLEN PROPOLİS 
ÖRNEKLERİNİN GC-MS YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 

Semra KURUCU1, Serdar KAYA1. Murat KARTAL' 

'Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Tan doğan-AN KARA 

Balansı (Apis mellifera  L.) kovanlarından 4 ürün elde edilmektedir: 
bal, balmumu, arı sütü ve pirebolu. Bunlardan pirebolu (Propolis) 
işçi arılar tarafından  bazı ağaçlardan topladıkları reçinemsi 
maddeler ile hazırlanan, kovanın tamirat ve izolasyonunda 
kullanılan bir üründür. Propolis eskiden beri halk ilacı olarak 
kullanılmıştır. Son yıllarda ise Avrupa'da standardize edilmiş 
Propolis taşıyan çok sayıda müstahzar antibakteriyel ve 
antienflamatuvar  olarak kullanılmaktadır. 
Propolis majör bileşikler olarak Fenolik asit ve esterlerini taşımakla 
birlikte kovan çevresinde yetişen ağaç türlerine bağlı olarak bileşimi 
değişmektedir. Bu çalışmada ilk kez Türkiye'de 2 farklı  yöreden 
(Muğla-Marmaris ve Ankara-Kazan) toplanan Propolis örnekleri 
silillenerek GC-MS yöntemiyle analiz edilmiş ve majör bileşikler 
saptanmıştır.Sonuç olarak Ankara-Kazan Propolis örneğinde GC-MS 
yöntemiyle saptanan majör bileşikler gliserol, D-fruktoz, 
mannopiranoz, hekzadekanoik asit, farnesol,  kafeik  asit, isopimarik 
asit ve Muğla-Marmaris Propolis örneğinde GC-MS yöntemiyle 
saptanan majör bileşikler olarak bütandioik asit, malik asit, ferulik 
asit, kafeik  asit, oleik asit, isopimarik asit ve abietik asit olarak 
saptanmıştır. 
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MATRICARIA  CHAMOMILLA  L. 
var. RECUTITA  Grierson UN UÇUCU YAĞI 

Ekrem SEZİK , Gökay GÜL 

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 06330 ANKARA 

Türkiye 'nin bazı bölgelerinde Matricaria  chamomilla  L. 
var . recııtita  Grierson bitkisinin kapitulumlan çok miktarda 
toplanmakta ve piyasada papatya olarak satılmaktadır . 
Araştırma materyali Çan ( Çanakkale ) civarından toplanmış 
ve kapitulumlardan elde edilen uçucu yağın yapısı GLK -
GLK/MS yöntemleri ile analiz edilmiştir . Uçucu yağda 
aşağıdaki maddeler bulunmaktadır : Amil furan  , artemisia 
alkol , artemisia keton , benzaldehit , benzenasetaldehit , 
benzilizovalerat, (-) -a- bisabolol, (-) - a- bisabololoksit A 
(% 73.12) , (-)- a- bisabololoksit B ( % 2.96 ) , (-)-a-
bisabolonoksit A ( % 2.00 ) , bisiklogermakren , bomeol , 
(E,E)-2,4-dekadienal , dekanoik asit , (3 - elemen , 
etilizovalerat , etil-2-metil bütirat , a - farnesen  , (E) -(3-
farnesen  , furfural  , germakren-D , hekzanal, (Z) -3- hekzen-
l-ol , (E) - 2- hekzenal , kamfen  , kafur  , kamazulen , 
karvakrol , karyofilenoksit  , limonen , linalol , 2 - metil -
hekzil -bütirat , (E) -6-metil-3,5-heptadien-2-on , mirsenil 
asetat , nonanal , (E)-2-nonanal , (E)-P - osimen , (Z)-(3-
osimen , oktakosan , 1-oktanol, n-oktanol, pentakosan , 
a - pinen , p-simen , 1,8-sineol , spatulenol ( %1.04 ) , 
spiroeter ,y-terpinen , terpinen-4-ol , a-terpineol , a -tuyon , 
yomogi alkol . 
Uçucu yağın yapısında yüksek oranda bisabololoksit A 
bulunması , bitkinin kemotipinin A olduğunu 
göstermektedir. 
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BELLARDIA  TRlXAGO  DAN ELDE EDİLEN IRIDOİTLER 

Tayfun  ERSÖZ1. Funda N. YALÇIN1, Deniz TAŞDEMIR2, İhsan ÇALIŞ1, 
Otto STİCHER2 

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 
06100 Sıhhiye, ANKARA. 

Zürich (ETHZ), Department of Swiss Federal Institute 
Pharmcy. CH-8057, Zürich 

of  Technology, Zı 
ı, SWITZERU\ND 

Bellardia  trixago  {!_.) Ali. (Scrophulariaceae) bitkisi Bellardia  cinsinin 
Türkiye bitki örtüsünde yer alan tek örneğidir. Bu tür üzerinde daha önce 
yapılmış olan çalışmalarda okubin (=okubozıt) (1,2) ve bartsiozit (1) adlı iridoit 
bileşikleri yanısıra diterpen alkol yapısında bileşikler olan trixagol ve türevleri 
(2) elde edilmiştir. 

Bu çalışmada bitkinin toprak üstü kısımlarının mctanollk ekstrcslııden 4 Irldo 
it bileşiği (1-4) elde edilmiştir. Açık kolon kromatografisi  (Silika jel, Sefadex 
LH-20), orta basınçlı sıvı kromatografisi  (OBSK:Sepralyte 40 pm) yöntemleri 
yardımı ile elde edilen ve saflaştırılan  bileşiklerin yapıları spektroskopik (UV, 
İR, NMR) yöntemler ile aydınlatılmıştır. Bu sonuçlara göre elde edilen 
bileşiklerin okubin d), melampirozit (2), mussenozit (3) ve oartsiozit (4) ol-
duklan anlaşılmışür. 

COOCHj 

RI R2 
l:OH CHjOH 
2:OH CHıO-CO-CeHs 
4:H CHîOH 

HO 
O-Ghjkoı O-Gnkoz 

1. Bianco, A., Guiso, M., et al., Gazz. Chim. hal., 1 0 $ 725 (1976). 
2. De Pascual-Teresa, J., Caballero, E., et al., Tetrahedron, 38, 1837 

(1982). 
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SYMPHYTUM  SYLVATİCUM  BOİSS.  SUBSP.  SEPULCRALE 
(BOISS.&BAL.)  GREUTER  &  BURDET  BİTKİSİNİN 
ALKALOİTLERİ VE ANTİFUNGAL AKTİVİTELERİ 

Semra KURUCU1, Murat KARTAL1. M.lqbal CHOUDHARY2, 
Serdar KAYA' 

i n k a r a Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Tatıdoğan-ANKARA 
2H.E.J. Research institute of  Chemistry,Karachi-PAKİSTAN 

Boraginaceae familyasına  ait Symphytum  cinsi; Avrupa, Kuzey Asya 
ve Anadolu olmak üzere geniş bir bölgede doğal olarak yetişmekte 
ve dünyada 28 tür ile temsil edilmektedir. Anadolu'da Symphytum 
cinsine ait 17 tür bulunmaktadır. Bu türlerin de 9 tanesi endemiktir. 
Symphytum  sylvaticum  iki alt tüt ile Doğu Kaıadeniz Bölgesinde 
yaygın olarak bulunan endemik bir Symphytum  türüdür. 
Yaptığımız bu çalışmada Rize; İkizdere'den toplanan Symphytum 
sylvaticum  subsp.  sepulcrale'nin  toprak altı ve toprak üstü kısımla-
rından elde edilen alkaloit fraksiyonları  ve elde edilen diğer fraksi-
yonlar üzerinde Antifungal  aktivite tarama çalışmaları yapıldı. 
Candida albicans, Epidermophyton floccosum,  Microsporum canis, 
Pleuretus ostratus, Allefcheria  boydii, Nigrospora oryzae, Curvularia 
lunata, Drechslera rostrata, Stachbotrys atra ve Aspergillus niger'e 
karşı Nagvi ve Ark tarafından  uygulanan yöntem uygulanarak 
sonuçlar karşılaştırıldı. Alkaloit fraksiyonlarının  diğer fraksiyonlara 
göre daha çok fungusa  karşı daha aktif  olduğu gözlendi. 
Alkaloit fraksiyonu  üzerinde yapılan izolasyon çalışmaları sonunda 
Majör alkaloit saf  olarak izole edildi. Bu alkaloit'in yapısı NMR, 
Mass, UV, İR ve diğer teknikler kullanılarak saptandı. Elde edilen 
Echimidine-N-oksit'in bu funguslara  karşı antifungal  aktivitesi tekrar 
incelendi. Bu çalışmalara göre ekstrelerde gözlenen güçlü 
antifungal  aktivite başlıca Echimidine-N-oksit alkaloidine 
dayanmaktadır. 
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A.phanerantherum , 91,95 
A.robertianum . 91,95-96 
A.scabriflorum  . 91,95-96 
A.scorodoprasum, 91,95 
A.sintenisii , 91 ,95 
A.sphaerocephalon, 91,95 

A.steamianum . 91,95 
A.stylosum , 91,95 
A.vineale , 91,95 
Aloe , 247 
A.vera, 247-249, 369 
Althaea officinalis,  487 
Amygdalus communis, 270, 302, 470-471 
Anacardium occidentale, 369 
Anagallis arvensis, 39 
Anchusa, 550 
Androsace saxifragifolia,  39 
Anemone, 61 
A. blanda , 58 
A. coronaria, 467, 472 
A. graveolens, 499-506 
Angelica sylvestris, 414 
Anthemis pseudocotula , 467-468,470,472-475 
Anthoceros agrestis , 24 
Ahis mellifera,  573 
Arbutus unedo , 488 
Arctium minus , 98-102.469 
Ardisia , 40 
A. crenata ,38 
A. crlspa , 40 
A. japonica , 40 
Armeniaca vulgaris , 270,302 
Amebia , 550 
A. densiflora  , 78-82, 85-86 
Artemia salina , 556 
Artemisia abrotanum . 547 
A. absinthium , 468, 470, 547 
A. annua, 547 
A. austriaca, 547 
A. spicigera, 547 
A. vulgaris, 547 
Arum detruncatum , 472-473 
A. italicum , 58 
Aspergillus niger , 182.184, 309 

B 
Bacillus brevis , 478-479 
B. polymyxa, 477, 479 
B.subtills, 78, 477, 479 
Ballota , 167-168 
B. africana  , 174 
B. andreuzziana, 174 
B. saxatilis , 167, 168 
Bellardia trixago, 575 
Bellls perennis, 473-474 
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Berberis , 304 
B. crataegina , 304-306. 467, 472, 475 
B. vulgaris , 304 
Betula pendula , 488 
Bupleurum, 42.43 
B. falcatum  , 42, 43, 48, 69, 
B. falcatum  ssp.cernuum , 42 44, 46,49 
B. falcatum  ssp. persicum , 42-44, 46-49 
B.falctum  ssp. polyphyllum, 42-44,46-49 

c 
Calamintha grandiflora  , 566 
Calendula officinalis  , 487,488 
Calluna vulgaris , 487,488 
Calypogeia azurea , 23 
Camellia sinensis , 510 
Canarium luzonicum . 120 
Candida albtcans , 29, 182, 184, 309 
C. guilliermondii , 300-302 
C. krusei , 29 
C. parapsilosis, 29 
C. pseudotropicalis, 29 
C. stellatoidea , 29 
C. tropicalis. 29 
C. draba ssp.chalapensis, 471 
Carthamus tinctorius, 531 
Carum carvi, 488 
Cassia acutifolia,  488. 488 
Catharanthus, 18 
Centaurea cyanus, 487-488 
C. hermanii, 553 
C. iberica, 468,475 
Centella asiatica. 352-353,355 
Cephaiosporium , 477. 479-480 
Cerasus avium, 270,302.471 
C. vulgaris. 270 
Ceterach officinarum.  468-469,471 
Chaenomeles, 188 
C. japonica, 188 
Chelidonium majus, 289-290,294 
Cichorium endiva, 488 
Cinchona succirubra, 487 
Cistus laurifolius.  63-64, 314, 472 
Clematis vitalba, 551 
Cnidium, 104,106 
C. coniifolium.  104-105 
C. officinale.  105.108 
C. silaifolium  ssp.orientale.104-105,107,108 
Cola nitida, 487 
Colchicum, 57 
C. speciosum, 59 
Conocephalum conicum, 548 
Consolida armeniaca, 393-394 

Convolvulus arvensis, 488 
Coriandrum sativum var. microcarpum, 492 
C. sativum var. vulgare, 488, 491,492 
Corynebacterium diptheriae, 309,311 
C. hoffmanni,  309,311 
Cosmos bipinnatus, 119 
Crataegus, 561 
C. stevenii, 562 
C.tanacetifolia  . 561 
Crocus. 522 
C. sativus, 57,522,523 
C. sativus var. orsinii, 523 
Cryptococcus neoformans,  29,300-302 
Cuminum cyminum, 517 
Curcuma domestica, 488 
Curvularia lunata, 309 
Cyclamen, 27,38,40 
C. ctlicium,58 
C. coum, 26, 27, 29, 31, 34, 40 
C. hederifolium,  58 
C. mirabile. 26-28,34.40 
Cyclotrichium niveum, 438-445 
Cydonia . 188 
C. japonica, 188 
C. oblonga , 185-186, 188. 270. 302 

D 
Daphne pontica , 215-222, 222, 554. 558 
Delphinium albiflorum  f,  569 
D. davisii, 569 
D. formosum  569 
D. munzianum, 569 
Dictamnus albus , 361-364 
Doronicum orientale , 471 
Dracunculus vulgaris , 58 
Drechslera rostrata , 309.311 

E 
Ecballium elaterium , 99-102, 470,474 
Echinophora , 115,120 
E. anatolica . 1 1 5 
E. carvifolia  , 114.118 
E. chrysantha . 114, 116, 119 
E. orientalis , 114, 118-120 
E. radians , 1 1 7 
E. spinosa , 1 1 9 
E. tenuifolia  , 114,119 
E. tournefortii,  114-115,119 
E. trichopylla . 114,117-120 
Echium, 550 
E. italicum . 550 
Elaeagnus angustifolia  , 471, 473 
Enterococcus faecalis  , 29 
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Ephedra, 139-140.144-145 
E. campylopoda . 139-141, 145-147 
E. distachya , 139-141, 145-147 
E. majör , 139-140, 145-147 
Epidermophyton floccosum,  308,310 
Equisetum ramosisslmum, 551 
Eranthls , 61 
E. hyemalis , 58 
Erynglum marltlmum , 551 
Escherichia coli, 29, 309 
Eucalyptus camaldulensis , 431-434,436 
E. globulus , 369 
E. grandis , 431-434,436 
Euphorbia rigida , 98-102 , 469, 473 .475 

F 
Ferula , 195-199 
F. communis , 196, 201 
Ferulago, 195-199 
F. aucheri , 196, 556 
F. humilis , 201 
F. pauclradiata , 196, 201 
F. pauclradiata . 201 
F. sylvatica , 201 
Flcus carica , 469 
Filipendula ulmaria , 488 
Foeniculum vulgare , 488 
Fossombronla alaskana , 23 
F. pusilla ,20. 23 
Frangula , 279 
Frangula alnus , 279-280, 286 
Fritillaria . 58 
F. imperialis . 58,61 
F. persica , 57. 58,61 
Fusidium coccineum , 478,479 

G 
Galanthus, 57.58, 62, 385 
G. elwesii, 58, 386-387 
G. ikariae, 58, 386-387 
Galleopsis angustifolia,  174 
Geranium tuberosum, 58 
Ginkgo biloba .486 
Glycyrrhlza glabra, 487 
Gonocytisus angulatus, 399-401 
G. dirmilensis, 149 

H 
Haplophyllum, 190,192 
H.buxbaumii , 190-194 
H.cappadocicum. 190-191,193 
H. myrtifolium,  190-191,193-194 
H. vulcanicum, 190-191,193-194 

Helichrysum arenarium. 487-488 
H. arenarium ssp.aucheri. 468,471,473-474 
H. odoratissimum, 429 
H. plicatum , 565 
Heliotropium hirsutissimum, 552 
Hibiscus, 265 
H. abelmoschus, 429 
H. sabdariffa,  265 
Humulus lupulus, 487,488 
Hypericum perforatum,  325-326,330, 488 

J,K,L 
Jamesoniella autunınalis, 23 
Juglans regia , 369, 470, 488 
Juniperus communis, 488 
J. foetidissima,  468-470.472 
J. oxycedrus, 468,470,472-474 
Klebsiella pneumoniae, 309 
Laurus nobilis, 467-468,473 
Lavandula angustifolia.  488 
Leolunus cardiaca, 488 
Leucojum, 57, 385 
L. aestivum, 58,61, 386-387 
Lilium candidum, 58,560 
Linaria genistifolia  , 223.224 
Linum, 564 
Lupinus, 242-243 
L. albus, 243, 244 
L. angustifolius,  244 
L. luteus, 244 

M 
Maclura pomifera,  402-404,407 
Malabaila secacul, 473 
Malva neglecta, 468-470 
M. sylvestris. 468-470, 487 
Marchantia polvmorpha, 23 
Marrubium anisodon ,534,535 
Matricaria chamomilla, 487. 574 
M.a chamomilla, 488 
Melissa officinalis  subsp. altissima , 551 
Melissa officinalis  , 488 
Mentha piperita , 488 
M. pulegium , 135 
Mentha spicata , 468 
Mlcromeria , 130-131,135 
M. albanica , 132 
M. benthamll , 132 
M. biflora  , 130,132-133 
M. boliviana , 133 
M. brownei var.pilosiuscula , 132,133 
M. capitellata , 132-133 
M. congesta, 130-131.134-135 
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M. cremnophila ssp.amaııa , 134 
M. cristata , 132,133 
M. cristata ssp.carminea , 131,134 
M. cristata ssp.phıygıa , 134-135 
M. cristata ssp. xylorrhiza , 131,134 
M. croatica , 132-133 
M. dalmatica . 132-133 
M. dolichodontha , 134-135 
M. douglassi , 133 
M. fruticosa  ssp. brachycalyx , 131,134 
M. fruticosa  ssp.barbata , 131,133-134 
M. fruticosa  ssp.fruticosa,  133 
M. fruticosa  ssp.giresunica , 134 
M. fruticosa  ssp.serpyllifolia  , 131,134 
M. fruticosa  , 130-133,135 
M. graeca , 132 
M. juliana , 131-135 
M. montana, 132 
M. myrtifolia,  131-132,134-135 
M. parviflora,  132 
M. pseudocroatica, 132 
M. rupestris , 132 
M. sinaica , 132,133 
M. teneriffae,  133 
M. thymifolia  . 130,133 
M. varla , 132 
M..varia ssp.thymoides , 133 
Micromonospora purpurea , 4 7 7 4 7 9 
M. canis , 184.300-302,309,311 
Momordica charantia , 98-102 
Morina persica , 426-429 
Morus rubra , 470,475 
Muscari anatolicum , 543 
M. macrocarpum , 541.542,544,545 
M. mcbeathiamum , 543 
M. mirum , 543 
M. muscarimi . 541-545 
M. neglectum, 472 
M. sandrasicum , 543 
Muscl , 19 
Myrtus communis , 369 
Myrtus communis ssp.communis, 472,475 

N 
Narcissus, 385 
N. tazetta ssp.tazetta, 386-388 
Nasturtim officinale,  471, 488 
Nepeta, 446 
N. caesarea, 408-410 
N. çatarla, 413,446,450 
N. cilicia , 447-449 
N. flavida.  450-452,455 
N. flucosa,  450 

N. glechoma, 450 
N. glutinosa, 450 
N. hindostana, 413,446 
N. italica, 447-449 
N. kopetdaghensis, 446 
N. nuda ssp.albiflora,  447-449 
N. salviifolia,  450 
N.sulfuriflora,  447-451,453,455 
Nerium oleander, 469,472 
Nigrospora oryzae, 309,311 

O 
Ononis spinosa, 488 
Onosma. 550 
O. sericecum, 550 
Opopanax hispidus, 473 
Origanum onites. 332-333, 339-340, 345, 347-

348, 468-469,472 
Ornithogalum nutans, 58 

p . 9 
Panax ginseng, 69, 488 
Pancratium maritimum. 386 
Papaver rhoeas , 472, 487 
P. polychaetum. 568 
P.triniifolium,  569 
Penicillium . 481 
P. chrysogenum, 477, 479 
P. griseofulvum,  477, 479 
P. nataiensis, 477 
P. notatum, 477, 479 
Petroselinium hortense, 488 
Peucedanum. 195-199 
P. aegopodioides, 201 
P. arenarium ssp.neumeyeri, 201 
P. arenarium, 201 
P. carvifolium,  201 
P. longifolium,  201 
P. obtusifolium,  196 
P. palustre, 201 
P. ruthenicum, 201 
Phlonıis bourgaei, 468 
Pimpinella anisum, 18 
Pinaropappus roseus, 559 
Pinus brutia, 467.474-475 
P. nigra. 72-75, 270,302-303 
P. sylvestris, 72-75 
Pistacia lentiscus , 122-124,127 
Plagiochila, 19 
Plantago majör , 469,472 
P. majör , 98-102 
Platunus orientalis , 471 
Pleuretus ostreatus , 309,311 
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Podophyllum hexandrum , 563 
P. peltatum , 563 
Poligonum aviculare, 487 
Prangos platychlaena , 421,422 
Primula denticulata , 38 
Proteus vulgaris, 309 
Prunus x domestica, 270,302 
Pseudomanas fluorescens,  478, 479 
P. aerugtnosa . 29 
Pyrus communis , 270,302 
P. eleagnifolia  ssp.eleagnifolia  , 270,302 
Quercus coccifera  , 469-470 

R 
Rhamnus frangula  , 488 
Rhamnus , 279 
R pyrellus , 279.283,286 
R thymifolius  . 279-281,286 
Rhus coriaria, 469,472-473 
R taitensls, 251,254,256 
Robinia pseudoacacia, 270,302. 487 
Rosa canina . 258, 369, 468-471, 473, 475 
Rosmarinus officinalis  . 488 
Rubus caesius , 369 
R sanctus , 471-473 
Rumex . 549, 563 
R acetosella , 557 
R. alpimus, 557 
R augustifolius  , 557 
R confertus,  562 
R conglomeratus, 557 
R crispus, 557,562 
R dentatus , 557 
R gracilescenş, 557 
R patientia, 369 
R patientia, 557 
R sanguineus , 557 
R scutatus . 557 
R tmoleus, 557 

S 
Salix alba. 488 
S. babylonica , 472 
Salmonella aureus .299 
S. typhi , 309 
S. typhimurium ,99 , 101, 299 
Salvia officinalis  , 487 
S. tomentosa, 468-470,474 
S. triloba , 98-102 
Sambucus nigra , 488 
Sanguisorba minör , 470 
Sanicula europaea, 570 
Scabiosa , 178 

S. rotata . 178, 179, 181-184 
Scilla bifolia  , 58 
Sesamum indicum , 226, 228 
Shigella boydii, 309 
Sideritis, 457,465, 555 
S. akmanii, 457,465 
S. albiflora.  465. 458 
S. arguta, 465, 458 
S. argyrea. 465, 458 
S. armeniaca, 465, 458 
S. athoa, 465, 458 
S. bilgerana, 465, 458 
S. brevibracteata, 465, 458 
S. brevidens, 465, 458 
S. cilicica, 465, 458 
S. condensata, 465. 458 
S. congesta, 465, 458 
S. dichotoma. 465, 458 
S. erythrantha var.cedretorum. 457-460,465 
S. erythrantha var.erythrantha. 457-460,465 
S. galatica, 465 
S. germanicopolitana . 465 
S. germanicopolitana ssp. viridis, 465 
S. gulendamii, 457, 465 
S. hispida, 458.465 
S. hololeuca. 558, 465 
S. huber-morathii, 458, 465 
S. lanata, 465 
S. leptoclada, 459, 465 
S. libanotica ssp.kurdlca, 459,465 
S. libanotica ssp.libanotica, 465 
S. libanotica ssp.linearis. 459,465 
S. libanotica ssp.microchlamys. 459,465 
S. libanotica ssp.violascens, 459,465 
S. lycia, 465. 555 
S. montana ssp.montana. 459.465 
S. montana ssp.remota, 465 
S. niveotomentosa, 459,465 
S. perfoliata,  459.465 
S.phlomoides, 459 
S. phlomoides, 465 
S. phrygia, 465 
S. pisidica, 459.465 
S. rubriflora,  465 
S. scardica , 459.465 
S. serratifolia,  459,465 
S. sipylea, 459,465 
S. stricta, 459,465 
S. syriaca ssp.nusalriensis, 459,465 
S. taurica , 465 
S. tmolea , 459, 465 
S. trojana , 459,465 
Sorbus domestica , 369 
S. torminalis , 470,474 
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Sorghum halepense , 471 
Spartium junceum , 475 
Stachbotrys atra , 309,311 
Staphylococcus aureus , 29, 309, 311, 299 
Sternbergia candida , 541. 542, 544-546 
S. lutea , 57, 58, 61 
Streptomyces ambofaciens  , 478 
S. ambofaciens  , 479 
S. antibioticus , 477-479 
S. aureofaciens  , 477, 479 
S. caespitotus , 478, 479 
S. cattleya , 478, 479 
S. chattanoogensis , 477, 480 
S. chrestomyceticus , 477, 479 
S. chrysomallus , 478, 479 
S. clavuligerus , 477, 479 
S. erythreus , 477, 480 
S. fradiae,  477, 480 
S. griseus , 477, 480 
S. kanamyceticus , 477, 480 
S. lincolnensis , 477, 480-481 
S. mediterranei , 477, 480 
S. natalensis , 480 
S. nodusus . 478, 480 
S. noursei , 477, 480 
S. orientalis . 478, 480 
S. peucetlus var.caesius, 478,480 
S. tenebrarius , 477, 480 
S. Venezüella, 477. 480 
S. vertlclllus , 478. 480 
S. vlridifaciens  , 479 
Styrax offlclnalis  , 473,475 
Symphytum sylvatlcum ssp.sepulcrale , 576 

u 
Urginea maritima , 58 
Urtica, 100-101, 560 
U. dioica , 98-102, 467-472, 475. 488. 561 
U. urens , 467-469, 471-472, 475 

V 
Valeriana . 18 
V. officinalis  , 488 
Verbascum cheiranthifolium,  467-468, 472-473 
V. chrysochaete , 468, 472-4734 
V. laslanthum , 473 
Verbena offlcinali  s. 488 
Violo tricolor , 488 
Viscum , 98-102 
V. albüm ssp. abietis ,270 
V. albüm ssp.albüm , 270, 474 
V. albüm ssp.austriacum .270 
V. albüm , 267, 268, 270, 300, 301, 488 
Vitis vinifera  , 469, 475 

z 
Zea mays , 51,55 
Z. mays subsp.mays , 471-472 
Zlzlphora , 203 
Z. cllnopodioides , 2 1 3 
Z. taurica , 213 
Z. tenuior , 203- 213 

T 
Tanacetum cadmeum , 468-470,473 
Taraxacum offlcinale  , 369, 488 
Telephium imperati subsp.orientale , 469, 471 
Teucrium chanıaeıys ssp.lydium, 468,470,475 
T. polium , 467-470. 473, 475 
Thalictrum , 391 
T. isopyroides , 389-391 
T. minus , 391 
T. revolutum ,391 
Thymus longicaulis subsp. chaubardii , 469 
T. vulgaris , 487 
Trichophyton mentagropytes . 300-302 
T. rubrum . 182. 184 
Tulipa , 58 
T. humilis , 58 
Typha domingensis , 551 
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