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Özet – Sideritis türleri halk arasında çay olarak sindirim sistemi bozukluklarının tedavisinde karminatif, digestif ve diüretik 

özellikleri nedeniyle geleneksel olarak tıbbi bitki olarak kabul edilmektedir. Son zamanlarda, bu bitkinin biyoaktivite potansiyeli 

hakkında artan bir ivme vardır. Bu çalışmada, S. leptoclada’nın toprak üstünün n-hekzan (n-Hex), etil asetat (EtAOc), 

diklorometan (DCM), ve metanol (MeOH) ekstrelerinin antioksidan aktivitesi değerlendirilmiştir. S. leptoclada örnekleri 

Göktepe’den 2018’de toplanmıştır. Ekstrelerin antioksidan aktivite potansiyelleri 2,2-azino-di-[3-etilbenzotialosin-sülfonik asit 

(ABTS), difenil-1-pikrilhidrazil radikal süpürücü (DPPH●), bakır(II) iyonu indirgeme esaslı antioksidan kapasite (CUPRAC) ve 

β-karoten/lineloik asit analizleri ile belirlenmiştir. S. leptoclada’nın topraküstü kısımlarından elde edilen ekstrelerden EtOAc 

ekstresi en yüksek antioksidan kapasitesine sahip olduğu belirlendi. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, S. leptoclada'nın 

antioksidan biyoaktive özelliğine sahip doğal bitki kaynağı olduğunu göstermiştir.  

 
Anahtar Kelimeler – Sideritis leptoclada, Antioksidan aktivite 

 

I. GİRİŞ 

Sideritis cinsi Lamiaceae familyasına ait olup, dünya 

çapında 120; Türkiye’de ise 46 türü bulunmaktadır [1].  Dağ 

çayı olarak bilinen Sideritis türleri eski zamanlardan beri 

şifalı bitkiler olarak bilinmekte ve Türkiye, Yunanistan ve 

İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde geleneksel çay ve bitkisel 

ilaç olarak kullanılmaktadır [2]-[3]. 

 

Sideritis türleri, gastrointestinal rahatsızlıkların, soğuk 

algınlığının, öksürüğün ve grip semptomlarının tedavisinde 

etkilidir. Ayrıca, bu türler, antimikrobiyal, antiinflamatuar, 

antiülser, analjezik, antioksidan, böcek öldürücü, 

antiromatik ve sitotoksik etkiler gibi geniş bir biyolojik 

özellik spektrumunu göstermektedir. Sideritis türlerinin 

fitoterapideki önemi nedeniyle, kimyasal bileşimlerini ve 

biyolojik etkinliklerini detaylı olarak araştırmak gerekir [2]-

[3]. 

 

Sideritis leptoclada O. Schwarz et P. H. Davis kızlançayı 

bitkisinin fitoterapik özelliği üzerine çok az sayıda bilimsel 

çalışma vardır. Bu bağlamda bu çalışmada, Göktepe’ye 

endemik olan S. leptoclada (kızlançayı) bitkisinin 

antioksidan aktivite değerini açığa çıkarılması 

amaçlanmaktadır [4]-[10]. 

II. MATERYAL VE METOT 

A. Bitki Materyali  

Araştırma materyali olan S. leptoclada Grid Sistemine 

göre C1-C2 karesi içerisinde yer alan Göktepe bölgesinden 

2018 yılında toplandı. Bitki örneği, Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi, Biyoloji Bölümünün Herbaryum örnekleri 

karşılaştırarak ile teşhis edildi.  

 

B. Ekstraksiyonların Hazırlanması 

S. leptoclada bitkisinin toprak üstü kısmı oda 

sıcaklığında kurutuldu. Kurutulan numunelerden 10 gramlık 

numuneler alınıp 2x250 mL n-Hex, DCM, EtOAc ve MeOH 

ile dekoksiyon yöntemine tabii tutuldu. Dekoksiyon işlemi 

sonunda her bir çözücü döner buharlaştırıcıdan 

uzaklaştırılarak ekstreler elde edildi.  

 

C. Antioksidan Aktivite Testleri   

Tüm ekstrelerin umunelerin etanoldeki 12,5, 25, 50 ve 

100 µg/mL’lık konsantrasyonlardaki stok çözeltileri 

hazırlandı. Kontrol olarak etanol kullanıldı. 

 

β-karoten-linoleik asit renk açılım aktivitesi yöntemi 

Bitkinin ekstrelerinin toplam antioksidan aktivite tayini 

β-karoten-linoleik asit renk açılımı Miller, 1971 [11]. 

metoduna göre belirlendi. Farklı konsantrasyonlardaki 40 µL 

stok örnek çözeltilere 160 µL β-karoten çözeltisi ilavesiyle 

emülsiye olan çözeltiler mikroplatelere aktarıldı ve 

spektrofotometrede 490 nm dalga boyunda başlangıç 

absorbansı ölçüldü. İlk ölçümün akabinde mikroplateler 

45°C’de inkübasyona bırakıldı ve kontroldeki β-karotenin 

rengi kayboluncaya kadar inkübasyona devam edildi.  

 

DPPH serbest radikal giderim aktivite yöntemi 

Örneklerin serbest radikal giderim aktiviteleri DPPH 

serbest radikali kullanılarak tespit edildi [12]. Farklı 
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konsantrasyonlardaki 40 µL stok örnek çözeltilere 160 µL 

DPPH çözeltisi ilave edildi. Numunelerin, 25°C’de 30 dk 

inkübasyonunun ardından 517 nm dalga boyunda 

spektrofotometrede absorbans ölçümü yapıldı. Serbest 

radikal giderim aktivitesi aşağıdaki formüle göre hesaplandı: 

 

ABTS katyon radikal giderim aktivitesi yöntemi 

Örneklerin katyon radikal giderim aktiviteleri ABTS 

katyon radikali kullanılarak tespit edildi [13]. Farklı 

konsantrasyonlardaki 40 µL stok örnek çözeltilere 160 µL 

ABTS çözeltisi ilavesinin ardından numunelerin 734 nm 

dalga boyunda spektrofotometrede absorbans ölçümü 

yapıldı. 

 

CUPRAC aktivite yöntemi (Bakır (II) indirgeme gücü) 

Bitki ekstrelerinin, Cu (II) indirgeme gücü literatürde 

kayıtlı olan [14] metoda göre tespit edildi. Farklı 

konsantrasyonlarda hazırlanan örneklerin stok 

çözeltilerinden 40 µL, pH=7.0 amonyum asetat 

tamponundan 60 µL ve son olarak 100 µL neokuprin-Cu (II) 

reaktifi ile ilavesinin ardından 1 saat 25°C’de bekletilen 

çözeltilerin 450 nm dalga boyunda spektrofotometrede 

absorbans ölçümü yapıldı. 

 

D. İstatiksel analiz:  

Antioksidan aktivitelerinin sonuçları 3 paralel ölçümün 

ortalaması ± standart hata olarak verilmektedir. Sonuçlar 

Student-t testine göre % 95 güven sınırları içinde bulundu. 

Paralel ölçümler arasında anlamlı bir fark görülmedi. En 

küçük kareler yönteminin kullanıldığı doğrusal regresyon 

analizi eğim, intersept ve korelasyon katsayılarının 

değerlendirilmesiyle yapıldı.  

 

III. BULGULAR 

S. leptoclada ekstrelerinin antioksidan aktivitesi 4 farklı 

test ile BHT ve α-tokoferol (α-TOC) standartlarına göre 

kıyaslanarak belirlendi. S. leptoclada ekstrelerinin 

antioksidan aktivite sonuçları Tablo 1.’de verildi. β-karoten-

linoleik asit test sonuçlarına göre bitkinin EtOAc ekstresi 

IC50= 5,11±0,08 µg/mL değeri ile test edilen örneklere göre 

daha iyi lipit peroksidasyonuna sahip iken; bitkinin n-Hex 

ekstresi IC50= 11,86±0,54 µg/mL değeriyle en az lipit 

peroksidasyonuna sahip olduğu bulundu. DPPH serbest 

radikal giderim aktivite testinde, tüm ekstreler BHT 

standardından daha aktif olduğu ve en etkin ekstrenin ise 

EtOAc IC50= 14,80±0,57 µg/mL olduğu belirlendi. ABTS 

katyon radikal giderim aktivite test sonuçlarına göre, test 

numuneleri içerisinde bitkinin EtOAc ekstresi, α-TOC 

standardından daha iyi en aktif ABTS+. giderim aktivitesini 

sergiledi. Ekstrelerin tümü, Cu (II) indirgeme gücü aktivitesi 

test sonuçlarına göre, testin α-TOC standardından daha iyi 

Cu (II) indirgediği saptandı. 

 
Tablo 1. S. leptoclada ekstrelerinin antioksidan aktivitesia. 

Örnek 

 
Antioksidan Aktivite 

Ekstre 

β-karoten-

linoleik 

asit (IC50 

µg/mL) 

DPPH. 

aktivitesi 

(IC50 

µg/mL) 

ABTS+. 

giderim 

aktivitesi 

(IC50 

µg/mL) 

CUPRAC 

Kapasitesi 

(A0,5 

µg/mL) 

S
. 

L
ep

to
c
la

d
a

 

T
o
p
ra

k
 Ü

st
ü

 n-Hex 11,86±0,54 28,49±0,16 6,89±0,45 26,66±0,01 

DCM 7,39±0,74 19,87±0,35 4,33±0,64 24,59±0,00 

EtOAc 5,11±0,08 14,80±0,57 3,27±0,41 18,35±0,02 

MeOH 8,25±0,42 21,91±0,48 5,70±0,32 20,37±0,00 

R ef er a
n s BHTb - 2,34±0,09 54,97±0,99 2,91±0,55 4,00±0,04 

α-TOCb - 4,50±0,09 12,26±0,07 4,87±0,45 40,55±0,04 
aAktivite değerleri 3 paralel ölçümün ortalaması olup, standart sapma hatası olarak 

verilmektedir (p<0.05). 
bAktivite pozitif standartlarıdır. 

 

IV. TARTIŞMA 

S. leptoclada'nın aseton özü, β-karoten-linoleik asit (IC50: 

17.23±0.11 µg/mL), DPPH• (IC50: 28.14±0.05 µg/mL) ve 

ABTS•+ (IC50: 15.18±0.02 µg/mL)'deki en yüksek 

antioksidan aktivitesini gösterdi. S. albiflora'nın aseton 

ekstraktının (A0.50: 32.71±0.44 µg/mL), kuprik redüksiyon 

antioksidan kapasitesi (CUPRAC) analizinde en iyi 

indirgeyici olduğu bulunmuştur. Aseton ekstraktları, 

antioksidan aktivite açısından en yüksek aktivite 

sergilemiştir. Bu sonuçlar, Sideritis türlerinin gıda, ilaç ve 

kozmetik endüstrilerinde antioksidan kaynağı olarak 

kullanılabileceğini göstermektedir [15].  
 
S. leptoclada’nun infüzyon metoduyla hazırlanan su 

özütünün DPPH radikali giderim aktivitesi 0.16 mg/mL 

olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmanın sonucu, S. 

leptoclada’nın doğal antioksidanların potansiyel kaynağı 

olarak gıda takviyesi ve farmasötik endüstrinde bir destek 

maddesi olarak kullanılabileceğini göstermektedir. [16]. 
 

Sideritis türleri eski zamanlardan beri şifalı bitkiler 

olarak bilinmekte ve Türkiye, Yunanistan ve İspanya gibi 

Akdeniz ülkelerinde çay olarak kullanılmaktadır. S. 

leptoclada ve S. albiflora uçucu yağının göstermiş olduğu 

antioksidan aktivite neticesinde Sideritis türlerinin çay 

olarak tüketilmesinin, gözlemlenebilir herhangi bir yan etki 

olmadan, oksidatif strese karşı korunabileceğini 

belirtmektedir [17]. 
 

Sideritis'in 17 türünün (18 takson) liyofilize özütlerin 

antioksidan aktiviteleri karşılaştırmak üzere bitkilerin sulu 

ekstraktların antioksidan aktiviteleri serbest radikal 

temizleme aktivitesini saptamak için DPPH (1,1-difenil-2-

pikrilhidrazil radikal) testi ve lipozom lipit 

peroksidasyonunu saptamak için TBA analizi kullanılarak 

iki farklı teknik ile elde edilen tüm ekstreler (S. erithrantha 

subsp. Erithrantha, S. dichotoma, S. syriaca subsp. 

Nusariensis, S. tmolea hariç) DPPH testi ile güçlü bir 

antioksidan aktivite göstermiştir [18].  
 

Antioksidanlar, vücudu reaktif oksijen türlerinin neden 

olduğu oksidatif stresin neden olduğu zararlardan koruma 

yeteneğine sahip hayati maddelerdir. Bu çalışmada, 

Türkiye'ye özgü bir bitki olan S. leptoclada bitkisinin 

topraküstü kısmının farklı çözücülerdeki ekstreleri 

hazırlandı. Elde edilen ekstrelerin antioksidan aktivitesi test 

edildi. Çalışmanın sonuçları, S. leptoclada bitkisinin EtOAc 

ekstresinin iyi antioksidan kapasitesine sahip olduğu 

bulundu. Bu bağlamda S. leptoclada bitkisinin gıda ve 

eczacılık sanayiinde kullanılabileceğini göstermektedir. 

 

V. SONUÇ 

Bu araştırmada kullanılan S. leptoclada Grid Sistemine 

göre C1-C2 karesi içerisinde yer alan Muğla’nın Kavaklıdere 

ilçesine bağlı Göktepe’den 2018 yılında toplandıktan sonra 

kurutulan ve uygun bir şekilde muhafaza edildikten sonra 

dekoksiyon metoduyla 4 farklı ekstresi hazırlandı. 
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Çalışmaya konu olan S. leptoclada bitkisinin toprak üstü 

kısmının ekstre örneklerinin antioksidan aktivitesi test edildi. 

Genelde bitkinin toprak üstü kısmının EtOAc ekstresi 

antioksidan aktivite testlerinde en aktif sonuçlar verdiğine 

rastlandı. Literatür taramasında Sideritis cinslerinin tıbbi 

özelliğine rastlanmaktadır. Çalışmamızda, Sideritis cinsine 

ait S. leptoclada türü ile ilgili elde edilen bulgular 

doğrultusunda S. leptoclada bitkisinde yeni fitoterapik ürün 

olarak hazırlanabilecek droglar preparatların (majistral,  

ofisinal ve müstahzar) olması yönünden umut verici bir bitki 

türü olmuştur.   
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