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ÖZET  

Ammi visnaga ve Ammi majus (Umbelliferae)’un BĐYOKĐMYASAL ANALĐZĐ  ve 
RAPD-PCR YÖNTEMĐ ĐLE POLĐMORFĐZM ve FĐLOGENETĐK ĐLĐŞKĐSĐ 
 
Bu çalışmada, Ammi visnaga ve Ammi majus’un çeşitli ekstraktlarının antioksidan, 
antifungal ve sitotoksik aktivitelerinin belirlenmesi ve RAPD-PCR yöntemiyle 
filogenetik olarak karşılaştırılması hedeflenmiştir. Bitkilerin metanol ekstrelerinin 
antioksidan aktiviteleri beta-karoten-linoleik asit yöntemi, DPPH radikal giderme 
aktivitesi ve metal bağlama yöntemleri ile belirlenmiştir. Ayrıca bu ekstrelerin toplam 
fenolik ve toplam flavonoit içerikleri de belirlenmiştir. Bitkilerin antioksidan aktiviteleri 
karşılaştırıldığında A. majus’un toplam fenolik ve flavonoit içeriklerinin A. visnaga’ya 
göre daha yüksek olduğu saptanmasına rağmen β-karoten linoleik asit yönteminde,             
A. visnaga’nın antioksidan aktivitesinin A. majus’a göre daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. DPPH yöntemi sonuçları her iki bitkinin de antioksidan aktivitelerinin 
yakın olduğunu gösterirken, A. majus’un metal bağlama etkisinin A. visnaga’ya göre 
daha yüksek olduğu gözlenmiştir. A. majus ve A. visnaga’nın metanol, hekzan ve 
kloroform ekstrelerinin Aspergillus niger üzerine antifungal etkileri incelenmiştir ve bu 
ekstreler, A. niger’in gelişimini engelleyememiştir. A. visnaga (kök) metanol ekstresi ve 
A. visnaga (tohum) metanol ekstresi, tümör hücrelerin %50 ve/veya üstü oranında, 
khellin ise DU-145 ve PC-3 hücreleri hariç diğer hücrelerin %50 ve/veya üstü oranında 
gelişimini engellemiştir. A. majus’tan elde edilen  uçucu yağ, sadece MCF-7 hücresinde 
etki göstererek, hücrelerin %88’inin gelişimini engellemiştir. A. majus (kök) metanol 
ekstresi test edilen 4 hücre tipinde de etki göstermemiştir. Ancak A. visnaga’nın                     
A. majus’a göre fenolik ve flavonoit içeriklerinin düşük olduğu  görülmektedir. Bu 
sonuç, sitotoksik aktivite’den fenolik ve flavonoit bileşiklerin sorumlu olmadığını 
göstermektedir. Bitkiler moleküler düzeyde RAPD yöntemi ile karşılaştırmalı olarak 
incelenmiştir. A. visnaga (Selam) ve A. majus arasındaki polimorfizm değeri  % 0.041,  
A. visnaga (Selam) ve A. majus arasındaki polimorfizm değeri  % 0.178, A. visnaga 
(Belen) ve A. majus arasındaki polimorfizm değeri ise  % 0.65 bulundu. Buna göre               
A. visnaga (Belen) ve A. visnaga (Selam) örnekleri arasında %91, A. majus ve                      
A. visnaga (Selam) örnekleri arasında %89, A. majus ve A. visnaga (Belen) arasında 
%81 benzerlik bulunmaktadır. Çalışmada kullanılan 20 primerin, örneklerde 
oluşturduğu polimorfik bantlar dikkate alınarak Sorensen indeksine göre filogenetik 
ilişkinin belirlendiği dendrogram hazırlanmıştır. 20 primerden sadece 4 primerin 
değerlendirilmesiyle ortaya çıkan bu sonuçların, polimorfik bantlar meydana getirecek 
daha fazla sayıda primer ile tekrarlanması gerekmektedir. Elde edilen verilerin, ileride 
yapılacak çalışmalara temel oluşturacağı düşünülmektedir. 
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SUMMARY 

BIOCHEMICAL ANALYSIS and POLYMORPHISM and PHYLOGENETIC 
RELATIONS AS DETERMINED BY RAPD-PCR OF Ammi visnaga and             
Ammi majus (Umbelliferae)    
 
In this study, it is targeted that determination of antioxidant, antifungal and cytotoxic 
activities of Ammi majus and Ammi visnaga various extracts and phylogenetic 
relationship of the species by RAPD-PCR method. Methanol extracts of A. visnaga and 
A. majus were investigated for their antioxidant capacity by three different assays, 
namely, the β-carotene linoleic acid systems, DPPH radical scavenging and metal 
chelating activities. In addition, total phenolics and total flavonoid contents of these 
methanol extracts were determined. Total phenolics and flavonoid content of A. majus 
was found to be higher than A. visnaga. However, antioxidant activity of A. visnaga was 
higher than A. majus in β-carotene linoleic acid systems. The DPPH  test system results 
of A. majus and A. visnaga was found to be similar. Metal chelating potential of                    
A. majus is higher than A. visnaga. Methanol, hexane and chloroform extracts of                 
A. majus and A. visnaga were assayed for antifungal activity against Aspergillus niger 
and these extracts did not inhibit A. niger. Methanol extract of A. visnaga (root) and             
A. visnaga (seed) inhibited 50% or over of tumor cells, khellin inhibited other cells 50% 
or over of tumor cells except DU- 145 and PC-3 cells. Essential oil of A. majus affected 
only on MCF-7 cell by inhibiting 88% of tumor cells while A. majus (root) methanol 
extract did not inhibit four tested cells type. But A. visnaga’s phenolic and flavonoid 
contents are found to be lower in comparison  with to those of A. majus. According to 
this result, phenolic and flovonoid compounds are not responsible for the cytotoxic 
activity. Plants were comparatively investigated at the molecular level by RAPD 
technique. Between  A. visnaga (Selam) and A. visnaga (Belen) polymorphism value 
was determined to be 0.041%, between A. visnaga (Selam) and A. majus polymorphism 
value was determined to be 0.178%, between A. visnaga (Belen) and A. majus 
polymorphism value was determined to be 0.65%. According to these results, the 
similarity rate was found as 91% between the samples of A. visnaga (Belen) and                
A. visnaga (Selam); 89% between the samples of A. majus and A. visnaga (Selam); 
while it was found as 81% between the samples of A. majus and A. visnaga (Belen). In 
this study, a dendrogram which shows pylogenetic relationship based on Sorensen 
index, was prepared regarding to the polymorphic bands, formed by used 20 primers on 
the samples. These results consisting of 4 primers’ evaluation out of 20 primers, are 
considered to be repeated with more primers which will form polymorphic bands. Data 
obtained here are expected to constitute a base for the further studies.  



 

 

1 

1. GĐRĐŞ 

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)’nın 91 ülkenin farmakopelerine ve tıbbi bitkileri 

üzerinde yapılmış olan bazı çalışmalara dayanarak yaptığı bir araştırmaya göre tedavi 

amacıyla kullanılan tıbbi bitkilerin toplam miktarının 20.000 kadar olduğu belirtilmiştir               

[Mahindru, 1992]. Bundan dolayı son yıllarda tıbbi bitkiler içermiş oldukları çeşitli aktif 

maddelerden dolayı ülkemizde de bir çok bilim adamının ilgisini çekmiştir. 

Umbelliferae ailesi bitkileri içerdikleri aktif maddeler ve uçucu yağlar nedeniyle tıp ve 

kozmetik alanında oldukça önemli bir yere sahiptir.  

 

Tıbbi önemi olan iki bitki türünden; Ammi visnaga’da bulunan furanokromonlar ve 

Ammi majus’ta bulunan furanokumarinler oldukça araştırılmasına rağmen, RAPD-PCR 

yöntemi ile filogenetik olarak karşılaştırılmasına literatürlerde rastlanmamıştır.  

 

Bu tez çalışmasında Ammi visnaga ve Ammi majus bitkilerinin ekstreleri farklı 

polariteye sahip çözücüler ile fraksiyonlandırılmış, Aspergillus niger mantarına karşı 

antifungal etkileri  belirlenmiş, DPPH (Difenilpikrilhidrazil), metal bağlama kapasitesi, 

β- karoten linoleik asit yöntemleri ile antioksidan aktivitelerinin ölçümü yapılmış, 

MCF-7 (insan meme adenokarsinoma), PC-3 (insan prostat adenokarsinoma), DU-145 

(insan prostat karsinoma), LNCAP (insan prostat karsinoma) kullanılarak, bitki 

ekstrelerinin bu hücreler üzerindeki sitotoksik aktiviteleri belirlenmiş ve her iki bitki 

RAPD-PCR yöntemi ile filogenetik açıdan karşılaştırılmıştır. 
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2. GENEL KISIMLAR 

2. 1.  UMBELLIFERAE FAMĐLYASININ GENEL ÖZELLĐKLERĐ 

Apiales ordosuna ait olan Umbelliferae (Apiaceae) familyası, 3 alt familya’ya sahip, 

yaklaşık 300 cins ve 2500-3000  türü ile oldukça geniş bir familyadır [Heywood, 1979]. 

 

Umbelliferae (şemsiyeçiçekliler) üyeleri genellikle aromatik, bir kısmı zehirli, tek, iki 

ve çok yıllık otsu bitkilerdir. Karakteristik çiçek durumu, meyve yapısı ve kimyasal 

maddeleri ile Umbelliferae, çiçekli bitkilerin en iyi bilinen familyalarından biridir.                

Bu familya üyelerinde çiçekler çoğunlukla bileşik umbella şeklindedir (Şekil 2. 1). 

Türlerinden birçoğu, insan besini, havyan yemi, baharat olarak ve parfümeride 

kullanılır. Daucus carota (havuç), Apium graveolens (kereviz), Foeniculum vulgare 

(rezene, arap saçı), Petroselinum crispum (maydanoz), Anethum graveolens (dere otu), 

Coriandrum sativum (kişniş), Carum carvi (karaman kimyonu), Pimpinella anisum 

(anason), Cuminum cyminum (kimyon) ve ülkemizde tanınmayan pek çok türün kültürü 

yapılmaktadır [Yıldız ve Aktoklu, 1987]. 

 

Umbelliferae familyası üzerinde dünyanın çeşitli bölgelerinde bir çok laboratuvarda, 

morfoloji ve anatomi  çalışmalarından, sitoloji ve bitki kimyası alanlarına kadar çok 

geniş bir yelpazede araştırmalar sürmektedir. Bu familya sekonder metabolitler 

bakımından oldukça zengindir. Familyanın bir çok cinsinden, kumarin, flavanoit, 

asetilenik bileşikler, seskiterpenik laktonlar ve uçucu yağlar elde edilmekte ve bu 

bileşiklerden tıbbi ve ekonomik açıdan büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Türkiye’de 

Umbelliferae bitkileriyle yapılmış kimyasal çalışmalar Türkiye Florası’nın 11. cildinde 

özetlenmiştir [Güner ve diğ., 2000].  
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Şekil 2. 1. Bileşik umbellanın kısımları (Teillier, 2006) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Bu çalışmada Ammi visnaga L. (Lam.) ve Ammi majus (L.) bitkileri incelenmiştir. 
 
 

2. 1. 1.  Ammi visnaga’nın  Yetiştiği Bölgeler ve Yöresel Đsimleri 

A. visnaga, bir yıllık bir Akdeniz bitkisi olup, Güneyanadolu, Yakındoğu, Afrika’nın 

kuzeyi ve özellikle Mısır’da yetişmektedir [Tanker ve Tanker, 1998]. Türkiye’de ise, 

Tekirdağ, Đstanbul, Zonguldak, Amasya, Samsun, Trabzon, Đzmir, Aydın, Muğla, 

Antalya, Adana, Gaziantep, Urfa ve Diyarbakır’da yetişmektedir [Davis, 1969]. Flora of 

Turkey’de belirtilmediği halde Hatay (Reyhanlı civarı)’da bol miktarda yabani olarak 

yetişmektedir [Beyazıt, 2001]. 

 

Çiçek durumu bitki çiçekli iken açık bir şemsiye biçiminde olduğu halde, meyve 

olgunlaşmasını tamamlarken çiçek sapları birbirine yaklaşır, sertleşir ve şemsiye 

kapanır. Böylece çiçek durumu 3-6 cm boyunda, elipsoit bir şekil alır (Şekil 2. 2. a). 

Takım           : Apiales 

Familya        : Apiaceae (Umbelliferae) 

Cins              : Ammi 

Tür               :   1. Ammi visnaga 

                         2. Ammi majus 
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Sertleşen saplar halk arasında kürdan olarak kullanıldığından bitki Anadolu’da “dişotu”, 

“kürdanotu”, “kılır” ya da  “hıltan” gibi isimlerle tanınır [Tanker ve Tanker, 1998 ]. 

 

Bitki Mısırda “Khilla”, “Chellah” ya da “Khella”, Avrupada ise daha çok “Toothpick 

herb”  veya  “Bishop’s weed” gibi isimlerle bilinmektedir [El-Fiky ve diğ., 1989]. 

 

2. 1. 2. Ammi majus’un Yetiştiği Bölgeler ve Yöresel Đsimleri 

A. majus bir yıllık bir bitki olup, Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Kıbrıs, Irak, Đran, 

Suriye’de yetişmektedir. Türkiye’de ise Edirne, Đstanbul, Balıkesir, Manisa, Denizli, 

Antalya, Mersin, Hatay ve  Diyarbakır’da yetişmektedir [Davis, 1969]. Bitki ülkemizde 

“büyük kürdan otu”, “büyük dişotu” veya “yalancı dişotu” olarak, Avrupa’da ise 

“Bishop's Flower” veya “False Queen Anne's Lace” gibi isimlerle bilinmektedir              

(Şekil 2. 2. b). 

 

A. visnaga’nın yaprak lopları iplik şeklinde olup, genişliği 1 mm.’yi geçmemektedir 

Meyva zamanında, ışın kısımları kalınlaşmaktadır. A. majus’un bazal ve sap üzerindeki 

yaprakları 4-20 mm. genişlikte olup, yapraklar çentikli görünümdedir ve meyva 

zamanında bile ışın kısımlarının kalınlaşmaması ile A. visnaga türünden farklılık 

gösterir [Davis, 1969].  

 

 

        

a                                                             b 

  Şekil 2. 2. a)   Hatay, Reyhanlı- Selam çiftliğinden A. visnaga’ya ait bir görünüm 

                   b)   Balıkesir, Ayvalık’tan A. majus’a ait bir görünüm 
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2.2. KUMARĐNLER 

Kumarinler ilk defa 1820 yılında Fabaceae familyasına ait olan Dipteryx odorata 

bitkisinden izole edilmiştir [Bruneton, 1999]. Kumarinler, benzen halkasına piron 

katılmasıyla oluşan benzo-α- piron grubuna aittir (Şekil 2. 3). Kumarinler serbest halde 

ya da glikoz ile kombine halde bulunabilirler [Keating ve O’Kennedy, 1997].  

 

Kumarinler, Apiaceae, Asteraceae, Fabaceae, Moraceae, Rosaceae, Rubiaceae, 

Rutaceae ve Solanaceae familyalarında bulunur [Weinmann, 1997; Matern ve diğ., 

1999]. 

 

O O     

 

Şekil 2. 3. Kumarin’in yapısı 

 

Kumarinler, kokulu bileşiklerdir ve bu nedenle eczacılıkta, parfümeride, sabun, 

deterjan, plastik endüstrisinde koku verici olarak kullanılır. Ancak kumarinlerin bazı 

toksik özellikleri olduğu hatta bazı hayvan testleriyle karaciğer bozukluklarına yol açtığı 

anlaşıldığından koku verici olarak kullanımı azaltılmış hatta bazı ülkelerde 

yasaklanmıştır. Kumarinlerin sağlık açısından oldukça yararlı olanları da vardır. Bazı 

kumarinler damar genişletici, antispazmodik, antiseptik, solunum analeptiği olarak etki 

gösterirken bazılarının da P vitamini aktivitesini, safra ifrazını arttırıcı etkileri vardır 

[Tanker ve Tanker, 1998]. Kumarinler, bitki dokularındaki sekonder metabolitlerin çok 

önemli bir sınıfını oluşturmaktadırlar. Bazı kumarinler, pıhtılaşmayı önlemekte, 

Parkinson sendromu tedavisinde kullanılmaktadırlar, ayrıca antibakteriyal, antitümör ve 

antifungal aktivitelere sahiptirler [Mabry ve Ulubelen, 1980]. Furokumarinler de derinin 

ışığa karşı hassasiyetini arttırdığı için bazı deri rahatsızlıklarında tedavi amaçlı olarak 

kullanılır. Ancak toksik etkileri nedeniyle kullanım dozları ve şekilleri önemlidir. 
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Işık altında mavi-yeşil fluoresans gösteren kumarinlerin bu özelliklerinden 

yararlanılarak kromatografide teşhis etmek, buna bağlı olarak miktar tayini yapmak 

mümkündür. Ayrıca fenolik hidroksil gruplarının tepkimelerine dayanarak geliştirilen 

miktar tayini yöntemleri de vardır [Tanker ve Tanker, 1998]. 

 

Kumarinler grubuna ait olan furanokumarinlerden özellikle psoralen, bergapten ve 

ksantotoksin fotosensibilizasyon özelliği gösterir. Son yıllarda 8-metoksi-psoralen           

(ksantotoksin) psoriasis tedavisinde kullanılmaktadır. Piranokumarinler ise, visnadin, 

samidin, dihidrosamidin ve dihidroseselin türevi bileşiklerdir [Sakar ve Tanker, 1991]. 

 

A. majus linear kumarin ve furanokumarinler açısından zengindir : umbelliferon, 

psoralen, ksantotoksin, bergapten ve imperatorin. Schoberg ve Sina (1948)’nın 

çalışmalarından beri A. majus’un farmakolojik aktivitesi bilinmektedir [Schoberg ve 

Sina, 1948]. 

 

Kuznetsova ve diğ. (1967), A. majus’ta bulunan ksantotoksin ve bergapten maddelerinin 

kolorimetrik metodla tayin edilebildiğini belirtmişlerdir.  

 

Genkina (1981), A. majus’ta bulunan ksantotoksin, imperatorin ve bergapten 

maddelerini ince tabaka kromatografisi ile saflaştırdıktan sonra, kolorimetrik yöntemle 

tayin edilebildiğini belirtmiştir.  

 

Gromakova (1982), A. majus meyvelerinin etanol ekstresinin GC ile tayinini yapmış ve 

tayin edilen ksantotoksin maddesinin WRS “working reference sample” ile 

karşılaştırmasını yapmıştır.  

 

Önceki çalışmalarda, bitki ekstraktlarındaki kumarin ve furanokumarinler normal ve 

ters faz HPLC [Kaminski ve diğ., 2003], kapiller elektrokromatografi [Ganzera ve diğ., 

1997], kapiller elektroforez [Ochocka ve diğ., 1995], kütle spektrometri ile gaz 

kromatografi [Krolicka ve diğ., 2001] ve ince tabaka kromatografisi [Hawryl ve diğ., 

2000] gibi  çeşitli metotlarla tespit edilmiştir. 
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Nasser ve Singab (1998), A. majus bitkisinin gövde üstü kısmının metanol ekstresinden 

kamferol glukozit (1)  ve isorhamnetin glukozit (2)  izole etmişlerdir. 

 

 

                                                       1  R = H 

                                                       2  R = OCH3 

 

Ekiert ve diğ. (2000), A. majus kallus kültürleri, meyve, yaprak ve kök kısımları etanol 

ile ekstrakte etmiş, kallus kültürlerinde ve meyvelerinde psoralen, bergapten, 

ksantotoksin, isopimpinellin, imperatorin ve umbelliferon tespit ederken, yaprak 

ekstresinde bu 6 maddeden bergapten ve isopimpinellin’e rastlamamışlar, kökte ise 

isopimpinellin dışındaki diğer maddeler tespit etmişlerdir. 

 

O O

H

H

O

                    

O O

H

R1

O

 

psoralen                                                            imperatorin 

                                                                         [ R1: OCH2 – CH = C ( CH3)2 ] 

 

Krolicka ve diğ. (2001), Agrobacterium rhizogenes’in Ri plasmidinin T-DNA’sını            

A. majus bitkisine aktarmış, T-DNA bölgesinin bitki dokusunda anlatım yapması ile          

A. majus’ta saçak kök oluşmuştur. Böylece in vitro koşullarda A. majus’un saçak kök ve 

kalluslarında umbelliferon biriktiğini tespit etmişlerdir.  
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Krolicka ve diğ. (2001), A. majus bitkisine Agrobacterium rhizogenes bakterisini 

aktarmış ve sekonder metabolitlerini araştırmışlardır. A. majus’un petrol eteri, 

kloroform ve metanol ekstraksiyonları yapılmış tohum, kallus, hücre süspansiyonu ve 

saçak köklerinin analizinde umbelliferon tespit edilirken, bergapten, ksantotoksin ve 

isopimpinellin maddelerinin sadece tohumda bulunduğunu, diğer organlarda 

saptanmadığını belirtmişlerdir.  

O
O

OCH3

OCH3

O

 

isopimpinellin 

 

 

Pande ve diğ. (2002), A. majus’un in vitro kültürlerinin kloroform ekstresinden 

ksantotoksin izole etmişlerdir.  

 

Sidwa-Gorycka ve diğ. (2003), A. majus bitkisinin saçak kök kültürünün kloroform 

ekstresini HPLC yöntemini kullanarak incelediklerinde ksantotoksin ve bergapten 

maddelerini tespit  etmişlerdir.  

 

O
O

O

OCH3                   O
O

O

OCH3

 

ksantotoksin                                                      bergapten 
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Staniszewska ve diğ. (2003), A. majus’a Agrobacterium rhizogenes baktesi aktarılarak 

saçak kök kültürü elde etmiştir. Enterobacter sakazaki bakterisinin kültürü belirleyici 

olarak kullanılarak, A. majus’un saçak kök, kallus kültürleri ve hücre süspansiyonuna 

geçen bileşenlerini araştırmışlardır. A. majus saçak kök kültürlerinin kallus kültürlerine 

göre 70, hücre süspansiyonu kültürlerine göre 50 kat daha yüksek gelişim gösterdiğini 

gözlemlemişlerdir. A. majus kloroform ekstresindeki bileşenlerin E. sakazaki ile 

tespitinde bitki kallusunda skopoletin, hücre süspansiyonunda ve saçak kök kültüründe 

ise umbelliferon tespit etmişlerdir. 

 

O O

H3CO

HO  

skopoletin     

 

 

 

Krolicka ve diğ. (2006), A. majus’a Agrobacterium rhizogenes bakterisini aktarmışlar 

ve bitkinin saçak kök kısmında soxhlet ekstraksiyonu ve ASE “accelerated solvent 

extraction” yöntemleriyle sekonder metabolitlerini araştırmışlardır. Saçak kök 

kültürlerinin kloroform ekstresinde soxhlet yöntemiyle bergapten izole edilirken, bu 

yöntemle umbelliferon izole edilememiştir. Yine aynı yöntem kullanılarak bitkinin 

metanol ekstresinden hem umbelliferon hem de bergapten izole edilmiştir. ASE 

yöntemiyle bitkinin metanol ekstresinden hem umbelliferon hem de bergapten 

maddelerini izole etmişlerdir.  

 

O OOH  

umbelliferon 
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2.3. KROMONLAR 

Kromonlar, benzo-γ-piron ya da benzo-4-piron adlarıyla bilinen halka sistemi içeren 

bileşiklerdir (Şekil 2. 4). Bugüne kadar doğal kaynaklardan elde edilmemiş olmasına 

rağmen birkaç hidroksi türevi belirli bazı bitkilerde bulunmaktadır [Beyazıt, 2001]. 

 

O

O  

Şekil 2. 4 Kromon’un yapısı 

 

Georgievskii ve diğ. (1990), A. visnaga’da bulunan khellin’in fluorimetrik metod ile 

analizini yapmışlardır. 

 

Ganzera ve diğ. (1997), A. visnaga bitkisinin metanol ekstraksiyonu sonucunda 

bileşenlerin HPLC-MS ve LC-MS yöntemleriyle tayinini yapmışlardır. HPLC-MS 

yöntemiyle khellin, visnagin ve visnadin LC-MS yöntemiyle khellin, visnagin, visnadin, 

samidin, khellol, khellinol ve khellinin maddelerini saptamışlardır. 

 

Kursinszki ve diğ. (1998), A. visnaga bitkisini Agrobacterium rhizogenes bakterisi ile 

enfekte ederek bitkide saçak kök oluşturmuşlar ve saçak kök kültürlerinin 

kloroform:metanol (1:1) ekstraksiyonu sonucunda HPLC metodunu kullanarak bitkiden 

khellin ve visnagin izole etmişlerdir.  

 

Zgorka ve diğ. (1998), furanokromonların kolorimetrik ve spektrofotometrik, 

polarografik veya florometrik, HPLC metodları ile belirlenebildiğini ancak A. visnaga 

bitkisinde bulunan piranokumarinlerin bu yöntemlerle kantitatif analizinin sonuç 

vermeyeceğini belitmişlerdir. Yaptıkları çalışmaya göre, sıvı-faz ekstraksiyon metodu 

ile HPLC metodunu birleştirdiklerinde saflaştırmanın daha hızlı ve güvenilir sonuç 

verdiğini gözlemlemişlerdir. 
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Ammi visnaga meyvelerinin özünde khellin, visnagin ve visnadin bulunmaktadır. 

Bunlardan khellin ve visnagin furanokromon türevi, visnadin ise piranokumarin 

türevidir [Zgorka ve diğ., 1998]. Ammi visnaga’da bulunan khellin, başka hiçbir bitkide 

bulunmamaktadır. Drogun kullanılmasına neden olan etken maddenin khellin olduğu 

kabul edilmektedir ve drogda %1-2 oranında bulunmaktadır. Beyaz kristalize bir madde 

olan khellin, suda güç, eter’de kısmen çözünür, derişik H2SO4 ile turuncu renk verir 

[Tanker ve Tanker, 1998].  

 

Günaydın ve Erim (2002), kapiller elektroforez yöntemini kullanarak A. visnaga 

meyvelerinin metanol ekstraktından khellin ve visnagin izole etmişlerdir. Kapiller 

elektroforezin basit ve hızlı bir yöntem olduğunu belirtmişlerdir.   

            

OO

OAc

O

O

                                       

visnadin                                                        samidin 

O O

OR1

R3

R2

 

                       R1 =  OCH3 ,      R2 =  CH2OH,        R3 =  H  (khellol) 

       R1 =  OH ,        R2 = CH3,              R3=  OCH3 (khellinol) 

 R1 =  OCH3,     R2= CH2O-Gluc    R3= H  (khellinin) 
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Günaydın ve Beyazıt (2004), UV spektrofotometre ve gaz kromatografi yöntemlerini 

kullanarak A. visnaga meyvelerinin kloroform ekstraktından furanokromon türevleri 

olan khellin (1) ve visnagin (2), metanol ekstraktından khellol glikozid (3) maddelerini 

izole etmişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günaydın ve Beyazıt, yayınlanmamış bir çalışmasında A. visnaga’nın hekzan ekstresini 

preparatif TLC ile incelemişler, C-NMR ve H-NMR ile piranokumarin türevlerinden 

visnadin ve samidin maddelerini tespit etmişlerdir. 

 

O O

OCH3

CH3

OCH3 O                    

O O CH3

OCH3 O  

                khellin                                                              visnagin 

O
O

OOR2

R3

R1

 

 

1  R1 = OCH3     R2= CH3    R3= H 

               2  R1 = R3 = H    R2= CH3 

    3  R1 = H   R2 =CH3  R3 = O-glukoz 
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2. 4. ANTĐOKSĐDAN AKTĐVĐTE   

Oksijen, aerobik organizmalar için gerekli olduğu gibi, bazen de bu organizmalar için 

tehlikeli olabilmektedir. Oksijeni keşfeden Priestley ve Scheele (1774) ile oksidasyon 

olayını keşfeden Lavoisier (1781) de oksijenin bu tehlikeli durumundan söz etmişlerdir. 

Oksijenin hem hayatın kendisi olduğu, hem de hayatın yine oksijen tarafından yok 

edildiği görüşünü savunmuşlardır [Gilbert ve Colton, 1999]. Havadaki oksijen, 

mitokondrilerde bulunan elektron taşıma sistemlerinde bir takım enzimsel olaylar ve 

indirgenme reaksiyonları ile suya çevrilmekte ve zararsız hale gelmektedir [Cadenas ve 

Davies, 2000]. Bazı durumlarda oksijen, suya kadar indirgenemeden ortamdan uzaklaşır 

ve henüz reaksiyonunu tam olarak gerçekleştirememiş olan oksijen yarım bıraktığı bu 

reaksiyonu her türlü hücresel materyalle tamamlama eğilimine girerek çok tehlikeli bir 

hal alan reaktif türleri oluşturur [Eberhardt, 2001]. Serbest radikaller, bir veya daha 

fazla ortaklanmamış elektron içeren moleküllerdir ve oldukça reaktiftirler [Esterbauer 

ve diğ., 1989]. Reaktif türler, oksidatif saldırılara uğrama eğilimleri yüksek olan lipitler, 

proteinler, DNA ve karbonhidratlar ile reaksiyona girerler [Bachmayer, 2004].   

 

 

2. 4. 1. Reaktif Oksijen Türleri “ROS” 

Reaktif oksijen türleri ve radikaller, mutasyon, karsinogenez, yaşlılık, gelişim ve çeşitli 

hastalıklarla yakından ilişkilidir. ROS, hem yararlı, hem de zararlı olmak üzere 2 türlü 

rol oynamaktadır. Serbest radikaller, kimya biliminde 20. yy’ın başından beri 

bilinmektedir. Daniel Gilbert ve Rebecca Gersham 1954 yılında yayınladıkları bir 

çalışmada, serbest radikallerin biyolojik çevrede ve hücre içinde önemli rol 

oynadıklarını belirtmişlerdir [Gilbert, 1981]. 1956 yılında Herman Denham [Denham,  

1956], serbest radikallerin fizyolojik olaylarda ve yaşlanma sürecinde rol oynadığını 

belirtmiştir [Denham 1981]. Reaktif oksijen türlerinde radikal olanlar türler olduğu gibi 

radikal olmayanlar da bulunmaktadır (Tablo 2. 1). 
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Tablo 2. 1. Reaktif oksijen türleri (Halliwell ve Gutteridge, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 4. 2. Reaktif  Azot Türleri “RNS” 

 

Reaktif azot türlerinde de reaktif oksijen türlerinde olduğu gibi radikal olanlar ve radikal 

olmayanlar bulunmaktadır (Tablo 2. 2). 

 

Tablo 2. 2. Reaktif azot türleri (Halliwell ve Gutteridge, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaktif Oksijen Türleri                               Formül 

 

  Süperoksit anyon                                              .O2
- 

  Hidroperoksil radikali                                       HO.
2 

   Peroksil  radikali                                               RO.
2 

  Alkoksil  radikali                                               RO. 

  Hidroksil radikali                                              .OH 

  Hidrojen peroksit                                               H2O2 

  Ozon                                                                  O3 

  Singlet oksijen                                                   1∆gO2 

 

  Reaktif Azot  Türleri                               Formül 

 

 Nitrik oksit                                                .NO 

 Azot dioksit                                               .NO2 

 Peroksinitrit                                               ONOO- 

 Peroksinitrik asit                                       ONOOH 

Diazot trioksit                                             N2O3 
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2. 4. 3. Oksidatif Stres  

 

Oksidatif stres, serbest radikallerin ve oksidanların üretimi ile antioksidan savunma 

arasındaki dengesizlik için kullanılan bir terimdir [Sies, 1985]. Sigara, alkol kullanımı 

ve hava kirliliği gibi nedenlerle oluşabilmektedir. Oksidatif stres, Alzheimer, kanser, 

kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, Parkinson, romatoid artrit, bağışıklık sistemi 

bozukluğu gibi hastalıklara ve yaşlanmaya neden olmaktadır [Agarwal ve Prabakaran, 

2005]. 

 

2. 4. 4. Serbest Radikallerin Etkileri 

 

Serbest radikallerin hücre içinde proteinler, lipitler,  karbonhidratlar, enzimler ve DNA 

üzerinde önemli etkileri vardır. Reaktif oksijen türleri, deoksiriboz, fosfat omurgasına 

saldırarak DNA zincirlerine zarar vermekte, pürin ve pirimidin bazlarında da 

modifikasyonlar oluşturabilmektedir. DNA molekülüne saldırması sonucu yaşlanma ve 

kanser gibi çeşitli sonuçlar meydana getirebilir. Serbest radikaller, proteinlerin peptit 

bağlarını koparabilir. Hücre membranındaki proteinleri yıkarak, hücrenin ölümüne 

sebep olabilir. Lipitler üzerindeki etkisi “lipit peroksidasyonu” olarak adlandırılır. Lipit 

peroksidasyonu serbest radikaller tarafından başlatılır, membrandaki fosfolipitlerin 

oksidasyonuna neden olmaktadır. Lipitlerin peroksidasyonu karbonil ve alkenler gibi 

hücreye zararlı birçok bileşiğin oluşmasına neden olur [Loeckie, 1999]. 

 

2. 4. 5. Antioksidan Aktivite Ölçüm Yöntemleri 

 

Peroksit sayısı yöntemi :  Potasyum iyodürden serbest hale geçen iyodun tiyosülfat ile 

titrasyonu sonucu ortaya çıkan peroksit miktarının ölçülmesi esasına dayanır [Shahidi, 

1997].  

 

TBARS yöntemi :  Lipit oksidasyonunu ortaya çıkarmak için yaklaşık 40 seneden beri 

kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde MDA (malondialdehit) ve TBA (tiobarbitürik 

asit) reaksiyona girerek verdikleri pembe rengin 532-535 nm’de spektrofotometrede 

ölçümü esasına dayanır [Guillensans ve Guzmanchozas, 1998].  
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Ransimat yöntemi : Antioksidan maddelerin antioksidatif potansiyellerini belirlemek 

için kullanılır. Bu yöntemde, doymamış yağ asitlerinin peroksidasyonu sonucu oluşan 

bozunma ürünlerinin, su içine absorbe edilerek suyun iletkenliğinin değişmesi 

prensibine göre çalışan Ransimat cihazı kullanılır [Kowalski ve diğ., 2004]. 

 

DPPH (Difenilpikrilhidrazil) yöntemi : Antioksidanlar, DPPH. ile reaksiyona girerek, 

DPPH radikalini kararlı ve indirgenmiş olan DPPH-H formuna getirebilirler       

[Benabadji ve diğ., 2004], 517 nm’de absorbans ölçülmesi esasına dayanır [Ohnishi ve 

diğ., 1994]. Antioksidanlar radikallere proton vererek absorbsiyonu azaltır, reaksiyon 

karışımının düşük absorbsiyon göstermesi serbest radikal giderim aktivitesinin yüksek 

olduğunu belirtir [Gülçin ve diğ., 2004]. 

 

β-karoten linoleik asit yöntemi : β-karoten’in linoleik asit ile reaksiyonu sonucu, 

oksidatif bozunmanın  450-470 nm’de spektrofotometrik olarak ölçülmesi ile belirlenir 

[Amarowicz ve diğ., 2000; Fukumoto ve Mazza, 2000]. Reaksiyon genellikle 50oC’de 

başlar, basit, duyarlı ve hızlı bir yöntemdir [Koleva ve diğ., 2002]. 

 

Metal bağlama yöntemi : Metal iyonları arasında Fe2+ iyonları en önemli prooksidan 

iyonlardandır [Miller ve diğ., 1996]. Ferrozin, Fe2+ ile nicel olarak kırmızı renkli 

kompleksler oluşturur. Analiz örneği antioksidan etkiye sahipse Ferrozin- Fe2+ 

kompleksi bozulur ve kırmızı renk açılır [Gülçin ve diğ., 2004]. 
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2. 5. ANTĐFUNGAL AKTĐVĐTE  

Bitkilerin mikroorganizmaları öldürücü ve insan sağlığı için önemli olan özellikleri 

1926 yılından beri laboratuvarlarda araştırılmaktadır [Vonderbank, 1949]. Doğada bazı 

bitkilerin çeşitli bitkilere olduğu kadar, fungus, bakteri ve omurgalılara karşı da zararlı 

yönde etkileri olduğu bilinmektedir. Bu olay ilk kez 1937 yılında Molish tarafından 

“allelopati” olarak adlandırılmış ve tanımı; yüksek bir bitkinin, diğer bitkilerin 

çimlenme, büyüme veya gelişmesi üzerine zararlı etkileri şeklinde yapılmıştır [Molish, 

1937]. Fungal enfeksiyonlar, tıpta önemli sorunlardan biridir. Enfeksiyon hastalıkları, 

kemoterapi, yaş ve bitki patojenleri ile hastaların bağışıklık sistemi baskılanmaktadır. 

Bağışıklık sistemi zayıf hastalarda genellikle Aspergillus türleri enfeksiyona neden 

olmaktadır [Yamada ve diğ., 1993]. Yıllardan beri pek çok antifungal ajan 

hazırlanmaktadır ve fungal enfeksiyonlara karşı kullanımı değerlendirilmektedir 

[Cumningham, 1988]. Tıbbi ve aromatik bitkiler, farmakolojik etkileri açısından 

çalışmaların odak noktası olmuştur [Locher ve diğ., 1995]. Antimikrobiyal ve antifungal 

aktiviteleri sebebiyle uçucu yağlar ilaç yapımında kullanılmaktadır [Sokovic ve diğ., 

2002]. Çeşitli bitki ekstraktları ve uçucu yağların bazı bakteri ve mantar türleri üzerine 

antimikrobiyal özellikleri olduğu uzun yıllardan beri bilinmektedir [Kıvanç ve Akgül, 

1986].  

 

Aspergillus niger, Fungi alemi, Ascomycota bölümü, Eurotiomycetes sınıfı, Eurotiales 

takımı, Trichocomaceae familyasına aittir (Şekil 2. 5). 

 

 

 

Şekil 2. 5. Aspergillus niger’in SEM görüntüsü ( Read, 1991) 
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A. niger, organik maddeler üzerinde, aerobik koşullar altında gelişir. Doğada toprak, 

çöp ve çürüyen bitki materyalleri üzerinde bulunur. Geniş bir sıcaklık aralığında                   

(6-47oC) büyüyebilir, optimum sıcaklığı ise 35-37oC’dir. 1,4-9,8 pH aralığında 

gelişebilir [Schuster ve diğ., 2002].  

 

Bitki ekstrelerinin antifungal etkilerinin yanısıra aflatoksinler (mantar zehiri) de en çok 

araştırılan konulardan birisidir. Aflatoksinler, insanlarda ve hayvanlarda kronik ve akut 

zehirlenmelere neden olan mantar zehirlerinden en çok bilinenidir [Smith ve Moss, 

1985; Stoloff, 1977]. Japonya, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerde bitkilerden elde edilen 

doğal bileşikler, yiyecek konservelerine konmaktadır. Böylece, bu bitki özütleri 

aflatoksin gelişimini baskılayabilmektedirler [Thanaboripat ve diğ., 1989; Thanaboripat 

ve diğ., 1997; Thanaboripat ve diğ., 2000].  

Bazı doğal ürünlerin örneğin; tarçın ve karanfil yağı, fenoller [Singh 1983],                        

bazı baharatlar ve bir çok uçucu yağın, mantar gelişimi ve aflatoksin üretimini 

engelleyici etkisi bildirilmiştir [Mahmoud, 1999]. 

 

Jawad ve diğ. (1988), A. visnaga etanol ekstresinden alkoloit ve sesquiterpene lakton 

fraksiyonları izole etmiş ve antimikrobiyal aktivitelerini araştırmıştır. A. visnaga’nın 

Staphylococcus aureus, Bacillus substilis, Candida psudotropicalis ve Candida 

albicans bakterileri üzerinde antimikrobial aktivite gösterdiği tespit edilmiştir. 

 

Lamiri ve diğ. (2002), A. visnaga bitkisinden su buharı damıtması yöntemiyle elde 

edilen uçucu yağın Mayetiola destructor üzerine antimikrobial aktivitesini araştırmıştır. 

A. visnaga bitkisinin uçucu yağ analizinde linalol ve 3-pentylmethybutanoate bileşenleri 

tespit edilmiş ve uçucu yağın Mayetiola destructor üzerine antimikrobial aktivitesinin 

çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mahmoud (1999), Lupinus albus (Leguminosae), Ammi visnaga (Umbelliferae) ve 

Xanthium pungens (Compositae)’in sulu ekstrelerini 5 farklı konsantrasyonda                    

(0.2 %, 0.4 %, 0.6 %, 0.8 %, 1.0 %) hazırlamış ve bu ekstrelerin Aspergillus flavus’un 

miselyum gelişimini ve aflatoksin üretimini engellediğini gözlemiştir.                         
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2. 6. SĐTOTOKSĐK AKTĐVĐTE 

Sitotoksik deneyler in vitro çalışmalarda sıkça kullanılmaktadır. Nötral kırmızı              

(neutral red) ve MTT (3-(4,5-Dimetil-tiyazolil-2,5-difeniltetrazolyum bromid) deneyleri 

sitotoksisite tespitinde veya toksik madde varlığında hücre canlılığının belirlenmesinde 

sık kullanılan yöntemlerdir. Nötral kırmızı analizi, hücre canlılığını ölçmek için 

kullanılan bir yöntem olup ilk kez 1984 yılında Borenfreund ve Puerner tarafından 

tanımlanmıştır. Bu yöntemde, nötral kırmızı boyası canlı, zarar görmemiş hücrelerin 

lizozomlarında birikir. MTT analizi ilk kez 1983 yılında Mosmann tarafından 

tanımlanmıştır [Fotakis ve Timbrell, 2006]. MTT, canlı mitokondri hücrelerinde 

süksinat-dehidrojenaz enzimine bağlandığında suda çözünmeyen mor renkli formazan 

kristallerini oluşturur, kristallerin çözülüp, spektrofotometrede ölçülmesi esasına 

dayanır [Garn ve diğ., 1994; Thom ve diğ., 1993; Fotakis ve Timbrell, 2006].  
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2. 7. MOLEKÜLER MARKIRLAR  

Moleküler markırlar, filogeni, taksonomi, ekoloji, genetik gibi çeşitli bilim dallarının ve  

bitki ve hayvan türlerini ıslahı araştırmalarını kolaylaştırmıştır. Genellikle bir moleküler 

markırda olması istenen özellikler şunlardır; yüksek derecede polimorfik özellik, 

kodominant kalıtım, genomda sıkça bulunma, genomda düzgün dağılım, kolay erişim 

(satın alma veya hızlı işlemler gibi), kolay ve hızlı analiz etme, yüksek 

tekrarlanabilirlik, laboratuvarlar arası kolay veri alışverişi, geliştirilmesinin ve 

analizinin düşük maliyetli olması. Sayılan bütün özellikler bir moleküler markırda 

bulunmaz, en azından birkaçının birarada olması istenir [Weising ve diğ., 2005].  

Moleküler markır belirleme yöntemleri 2 grupta incelenirler: 1-RFLP gibi 

hibridizasyona dayalı teknikler, 2- PCR yöntemine dayalı teknikler. 

 

Hibridizasyona dayalı moleküler markırlar arasında en yaygın olarak Restriksiyon Parça 

Uzunluk Polimorfizmi (RFLP) kullanılmaktadır. Đlk kez 1975 yılında Adeno-virüs 

serotiplerinin sıcaklığa duyarlı mutasyonlarının genetik haritalanmasında kullanılmıştır 

[Grodzicker ve diğ., 1975]. Daha sonra insan genomu haritalamasında [Botstein, 1980], 

bitki genomu çalışmalarında kullanılmıştır [Helentjaris ve diğ., 1986]. Đzole edilen 

DNA, bir veya daha çok restriksiyon enzimi ile kesilir. Elde edilen  DNA fragmentleri 

agaroz jel elektroforezi kullanılarak ayrıştırılır. DNA fragmentleri agaroz jelden 

Southern blotting membranına aktarılır. Daha sonra problar ile hibridize edilir. Son 

aşamada hibridizasyon ürünlerinin X- ray filmi üzerine otoradyogramı alınır [Semagn 

ve diğ., 2006]. RFLP, yüksek tekrarlanabilinirliğe sahip olması, bütün türlerde 

uygulanabilir olması, DNA dizi bilgisi gerektirmemesi ve güvenli olması gibi 

üstünlüklerine karşın, yüksek kalite ve miktarda DNA gerektirmesi ve radyoaktif 

etiketleme gerektirmesi gibi nedenlerden dolayı zordur [Budak ve diğ., 2004].    

En yaygın olarak kullanılan PCR markır belirleme yöntemleri : Çoğaltılmış Parça 

Uzunluğu Polimorfizmi (AFLP), Basit Dizi Tekrarları (SSR) ve Rastgele Çoğaltılmış 

Polimorfik DNA (RAPD)’dır. AFLP, RFLP markırları ile PCR temelli markırların 

kombinasyonu şeklindedir [Lynch ve Walsh, 1998]. Az sayıda bazdan oluşan adaptör 

oligonükleotidler ve spesifik restriksiyon enzimleriyle meydana gelen genomik 

restriksiyon fragmentlerinin PCR ile çoğaltılması esasına dayanır [Vos ve diğ., 1995].  
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AFLP, yüksek polimorfizm sağlaması, bütün türlerde uygulanabilir olması, DNA dizi 

bilgisi gerektirmemesi, küçük RFLP parçaları ile çalışabilmesi gibi üstünlüklere 

sahipken, çok hassas olması ile bant görünüşlerinin değişikliğine sebep olması ve iyi 

seçilmiş primerlere gerek duyulması gibi olumsuzluklara sahiptir [Budak ve diğ., 2004]. 

SSR, ilk kez 1983 yılında Delseny ve ark. tarafından kanıtlanmıştır [Delseny ve diğ., 

1983]. SSR, 2-6 ardışık tekrarlı nükleotidleri ifade etmektedir [Caldeira ve diğ., 2002]. 

Bu yöntem, genomda tekrarlanan dizilerin iki yanına primerler bağlanarak, o bölgenin 

PCR’da çoğaltılması esasına daynır. PCR ürünleri poliakrilamid jelde gümüş boyama 

ile görünür hale getirilir veya etidyum bromür içeren agaroz jelde ayrıştırılır [Semagn 

ve diğ., 2006]. Bu yöntem, insan [Santos ve diğ., 1993], memeli [Ishibashi ve diğ., 

1997], kuş [Gibbs ve diğ., 1997], salyangoz [Mavarez ve diğ., 2000], mantarların 

[Groppe ve diğ., 1995] genetik yapı çalışmalarında kullanılmıştır. SSR, yüksek 

tekrarlanbilirlik, yüksek polimorfizm, radyoaktif işaretleme gerektirmeme gibi 

üstünlüklere sahipken, DNA dizi bilgisi gerektirmesi, çok güvenli olmayışı ve bütün 

türlerde uygulanamayışı gibi olumsuzluklara sahiptir [Budak ve diğ., 2004]. 

 

2. 7. 1. Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA (RAPD)  

 

RAPD markırı, 1990 yılında geliştirilmiş olup, rastgele seçilmiş kısa oligonükleotid 

primerler kullanılarak çoğaltımının yapılması  ve çoğaltım ürünlerinin jel elektroforezi 

ile ayrılması esasına dayanır [Welsh ve Mc Clelland, 1990; Williams ve diğ., 1990]. 

Çeşitli organizmalardaki benzerliği ve genetik çeşitliliği belirlemede kullanılan basit ve 

hızlı bir yöntemdir [Fischer ve diğ., 2000]. Bu yöntemde kullanılan primerler en az % 

50 guanin ve sitozin içeriğine sahiptirler. Ayrıca primerlerin çok değişik DNA 

bölgelerine bağlanma olasılığını arttırmak için daha düşük sıcaklık dereceleri (34-36oC) 

kullanılmaktadır [Williams ve diğ., 1990]. Primerlerin bağlanma yerleri arasındaki 

uzaklık farklılıkları agaroz jelde gözlenen farklı sayı ve uzunluktaki bantların 

oluşumuna neden olur. RAPD, DNA dizi bilgisi gerektirmemesi, az miktar ve orta 

kalitede DNA gerektirmesi, radyoaktif işaretleme gerektirmemesi ve göreceli olarak 

kolay olması gibi üstünlükleri olmasına karşın, düşük tekrarlanabilirlik göstermesi ve 

bütün türlerde uygulanamaması gibi olumsuzluklara sahiptir [Budak ve diğ., 2004].  
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RAPD yöntemi; genetik haritalama, genotipik tanımlama, tür içi ve türler arası genetik 

çeşitliliğin tespiti, filogenetik ilişkilerin belirlenmesi, genetik markırların geliştirilmesi 

gibi alanlarda kullanılmaktadır. 

 

RAPD yöntemi pek çok bitki türünde kullanılmıştır [Heinze ve Schmidt, 1955; Kubota 

ve diğ., 1993; Hallden ve diğ., 1994; Poulsen ve diğ., 1995; Doldi ve diğ., 1997; 

Golembievski ve diğ., 1997; Samec ve diğ., 1998; Singh ve diğ., 2006]. 

 

Demeke ve ark. (1996), 28 patates genotipinin RAPD yöntemi ile genetik farklılığını 

araştırmışlardır. Çalışmada 12 primer kullanmış, çoğaltım sonrasında toplam 158 bant 

gözlemiş ve 30 polimorfik bant tespit etmişlerdir. 

 

Raghunathachari ve ark. (2000), Oryza sativa ve 18 varyasyonu ile yaptıkları RAPD 

analizi sonucunda, toplam 144 adet bant’tan  %95.1’inin polimorfik olduğunu gözlerken 

bu yöntemin hızlı ve güvenilir olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Fu ve ark. (2003), Doğu Çin’de tıbbi ve endemik bir bitki olan Changium smyrnioides 

(Apiaceae)’in populasyonlarının RAPD analizi için 13 primer kullanmış ve çoğaltım 

sonrasında toplam 92 bant gözlemiştir. Genetik çeşitliliğin populasyonlar arası    %51.2, 

populasyon içi ise % 48.8 olduğu, sonuçların daha önce yapılan alloenzim analizleriyle 

uyumlu olduğunu belirtmişlerdir.  
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2. 8. TIBBĐ KULLANIMLARI 

A. majus ve A. visnaga, angina pectoris, psoriasis (sedef) ve vitiligo hastalıklarının  

tedavisinde kullanılmaktadır.  

 

A. visnaga’da bulunan visnagin, khellin ve khellol-glukozid; kalp, akciğer ve üriner 

damarlar üzerinde antispazmodik etkiye sahiptir. Piranokumarin ise kalp damarlarını 

genişletme özelliği açısından, khellin’e göre 5-10 kez daha etkilidir. Piranokumarin, 

angina pectoris’in tedavisinde ve hastalıktan korunmada, kalp kası düzensizliğinin 

tedavisinde kullanılır [Greinwald ve Stobernack, 1990].  

 

Nedeni tam olarak aydınlatılamayan psoriasis hastalığı, hastalığın bulunduğu deri 

bölgesinin kızarık bir hal alması ve üzerinde kalın, gümüş rengi kabuklar oluşması ile 

kendini göstermektedir [Disepio ve diğ., 1999]. A. majus meyveleri psoriasis 

tedavisinde kullanılmaktadır [Hamerski ve diğ., 1990; Koul ve Koul, 1993]. 

 

Vitiligo, bulaşıcı olmayan, sonradan kazanılmış, melanositlerin tahribatı sonucu 

meydana gelen, zamanla sayısında ve büyüklüğünde artış gösteren beyaz lekelerle 

karakterize olmuş, pigmentasyon bozukluğudur [Ogg ve diğ., 1998; Nordlund ve 

Ortonne, 1998]. Bu hastalık M.Ö 1500’lü yıllardan beri bilinmektedir [Zhang ve diğ., 

2004]. Vitiligo, ırk ve sosyoekonomik durum gözetmeksizin dünya populasyonunun 

%1-2’sinde görülmektedir [Lerner, 1959]. Genetik çalışmalar, vitiligonun mendelyen 

geçişe uymayan multifaktöryel, poligenik bir hastalık olduğunu desteklemektedir 

[Majumdar ve diğ., 1988]. Kromozom 1p31’de bulunan AIS 1 lokusu ile bağlantılı 

olduğu rapor edilmiştir. Kromozom 2p16’da Katalaz gen VIT1 üzerinde ve 1,7,8,11,19 

ve 22. kromozomlarda da tanımlanmıştır [Fain ve diğ., 2003]. 

 

Vitiligo tedavisinde, en yaygın olarak ağızdan ya da bölgesel olarak psoralen 

fotokemoterapisi (PUVA) uygulanmaktadır. Psoralen, furokumarin yapısında bir 

maddedir ve 5-metoksi psoralen veya 8-metoksi psoralen şeklinde ağızdan ilaç olarak 

alınıp ya da çeşitli biçimde pomat olarak cilde uygulanmakta ve daha sonra vitiligolu 

bölgeler UVA ışığına maruz bırakılmaktadır.  
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Ancak, psoralen çok toksik bir maddedir, karaciğerde hasara neden olabilmekte, deride 

irritasyona, erken deri yaşlanmasına, hiperpigmentasyona, fotohassaslığa ve deri 

kanserine yol açabilmektedir [Günaydın ve Ünal, 1996]. Son çalışmalar, khellin ve   

UV-A ile yapılan tedavinin, psoralen sonuçlarıyla mukayese edilebilir (KUVA %44, 

PUVA %53) bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir [Valkova ve diğ., 2004]. 
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3. MALZEME VE YÖNTEM 

3. 1. BĐTKĐ MATERYALĐ 

Bu çalışmada Ammi majus ve Ammi visnaga bitkileri kullanılmıştır. Ammi majus,  

Türkiye Florası’nda belirtildiği gibi Ayvalık’ın (Balıkesir) 9 km. kuzeyinden, Ammi 

visnaga ise Belen (Hatay) ve Reyhanlı-Selam çiftliği (Hatay) olmak üzere 2 farklı 

bölgeden toplanmıştır. Selam çiftliği’nden sağlanan bitki örneği, sadece RAPD-PCR 

çalışmalarında kullanılmıştır. Bitkiler Đstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Farmasotik Botanik Anabilimdalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Emine Akalın 

tarafından teşhis edilmiştir. A. majus (Herbaryum No: 83915) ve A. visnaga 

(Herbaryum No: 83916) bitkilerinin birer örneği, Đstanbul Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi herbaryumunda saklanmaktadır.  

 

3. 2. EKSTRAKSĐYON ĐŞLEMLERĐ 

A. majus tohumlarından 260 g ve A. visnaga tohumlarından 350 g tartılarak ayrı soxhlet 

cihazlarında (Şekil 3. 1) paralel olarak aynı işlemlerle ekstrakte edildi. Tartılan tohum 

süzgeç kağıdı ile hazırlanan bir kartuşa konularak Soxhlet cihazına yerleştirildi ve 2000 

ml’lik bir balona 1000 ml hekzan konularak ısıtıcı üzerinde 10 saat ekstrakte edildi. 

Rotary evaporatörde hekzan ekstresi 50-60 ml’ye kadar derişiklendirildi, kullanılıncaya 

kadar buzdolabında saklandı. Yine aynı soxhlet cihazına çözücü olarak  1000 ml 

kloroform konularak ısıtıcı üzerinde 10 saat ekstrakte edildi. Rotary evaporatörde 

kloroform ekstresi 50-60 ml’ye kadar derişiklendirildi, kullanılıncaya kadar 

buzdolabında saklandı. Son olarak soxhlete 1000 ml metanol konularak, 10 saat 

ekstraksiyon yapıldı. Rotary evaporatörde metanol ekstresi 50-60 ml’ye kadar 

derişiklendirildi, kullanılıncaya kadar buzdolabında saklandı.  
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                                          Şekil 3. 1.  Soxhlet Cihazı  

 

Elde edilen metanol ekstraktı, 500 ml’lik bir ayırma hunisinde 50’şer ml hekzanla 3 kez 

ekstrakte edildi. Hekzanlı fazlar birleştirildikten sonra rotary evaporatörde çözücü 

uçuruldu, hekzan ekstresi erlene aktarıldı (1). Hekzanla tüketilmiş olan metanol 

ekstraktı, yine 500 ml’lik bir ayırma hunisinde 50’şer ml kloroform ile 3 kez ekstrakte 

edildi. Kloroformlu fazlar birleştirildikten sonra rotary evaporatörde çözücü uçuruldu, 

kloroform ekstresi erlene aktarıldı (2). Hekzan ve kloroform ile tüketilmiş olan metanol 

ekstraktı 500 ml’lik bir ayırma hunisinde 50’şer ml eter ile 3 kez ekstrakte edildi. Eterli 

fazlar birleştirildikten sonra rotary evaporatörde çözücü uçuruldu, eter ekstresi erlene 

aktarıldı (3). Geriye kalan metanol fazları birleştirildi, erlene aktarıldı (4). Elde edilen 

bu ekstreler, antioksidan, sitotoksik ve antifungal aktivite çalışmalarında kullanılıncaya 

kadar saklandı. 

 

A. visnaga’dan khellin’i saflaştırmak için, 55 g. A. visnaga tohumu 300 ml. distile su ile 

ısıtıcının üzerinde kaynatıldı, süzüldü. Đçerisine Al2O3 konularak hazırlanmış bir 

kromatografi kolonundan süzüntü geçirildi. Daha sonra süzüntü, kloroform ile ekstrakte 

edildi. Kloroform ekstresine Na2SO4 eklendi ve çözücü rotary evaporatörde 

yoğunlaştırıldı. Elde edilen maddenin tespiti ise çözücü olarak etil asetat kullanılarak, 

ince tabaka kromatografisi yöntemiyle yapıldı. 

 

A. visnaga tohumlarının hekzan ekstresi ince tabaka kromatografisi yöntemi ile 

incelendi, laboratuvarda standart olarak bulunan visnadin ve samidin maddelerinin Rf 

değerleri ile karşılaştırıldı. 

 

Geri soğutucu 

Bitki materyali 

 Solvent 

Su çıkışı 

Soğuk su girişi 
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3. 3. ANTĐOKSĐDAN AKTĐVĐTELERĐN BELĐRLENMESĐ 

3. 3. 1. EKSTRELERĐN HAZIRLANMASI 

A. majus (50 g.)  ve A. visnaga (50 g.) tohumları 1000 ml’lik  balonlara  konularak 

üzerine 500’er ml. metanol ilave edildikten sonra geri soğutucu altında 2 kez  (24 saat) 

ekstrakte olmaları sağlandı. Süzme işlemi yapıldıktan sonra, rotary evaporatörde 

çözücüleri uçuruldu ve tartıldı (A. majus 220 mg,  A. visnaga 130 mg.). A. majus, 220 

ml. metanolde, A. visnaga ise 130 ml. metanolde çözülerek, ekstrelerin  1000 ppm 

konsantrasyonda  çözeltileri hazırlandı. 

Kimyasal Maddeler, Çözücüler ve Çözeltiler 

β-karoten, linoleik asit, kersetin, pirokatekol, DPPH, BHT, Folin-Ciocalteu reaktifi ve 

α-tokoferol Sigma firmasından; demir (II) klorür tetrahidrat, ferrozin, Tween-40, 

kloroform, diklorometan, metanol, etanol, alüminyum nitrat, potasyum asetat Merck 

firmasından temin edildi. 

 

3. 3. 2. Çözeltilerin Hazırlanması 

0,1 mM DPPH Çözeltisi 

4 mg DPPH 100 ml etanolde çözülerek hazırlandı. 

2 mM FeCl2 Çözeltisi 

0,0096 g FeCl2 25 ml distile suda çözülerek hazırlandı. 

β-karoten-Linoleik Çözeltisi 

β-karoten çözeltisi, 0,2 mg β-karoten 1 ml kloroformda çözülerek hazırlandı.                       

Bu çözeltiye 20 µg linoleik asit ve 200 mg Tween 40 ilave edildi. Kloroform rotary 

evaporatörde uçurulduktan sonra 50 ml oksijen gazı ile doyurulmuş distile su ilave 

edildi ve 20 dakika  karıştırıldı.   

5 mM Ferrozin 3-(2-piridil)-5,6-bis-(4-fenilsülfonikasit)-1,2,4-triazin mono sodyum 

tuzu Çözeltisi 

0,06156 g Ferrozin 25 ml distile suda çözülerek hazırlandı. 

%2’lik Na2CO3 Çözeltisi 

2 g Na2CO3 tartılarak 100 ml’lik balon joje içine alındı ve distile su ile 100 ml’ye 

tamamlanarak hazırlandı. 
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%10’luk Alüminyum Nitrat Çözeltisi 

1,76 g Al(NO3)3.9H2O bileşiği distile su ile 10 ml’ye tamamlanarak hazırlandı. 

1 M Potasyum Asetat Çözeltisi 

0,9615 g potasyum asetat 10 ml distile suda çözülerek hazırlandı. 

Standart Çözeltilerin Hazırlanması 

Kersetin Çözeltisi 

25,8 mg kersetin 25 ml etil alkolde çözülerek 1000 ppm’lik konsantrasyonda kersetin 

çözeltisi hazırlandı. 

Pirokatekol Çözeltisi 

10 mg pirokatekol 100 ml distile suda çözülerek 100 ppm’lik konsantrasyonda 

pirokatekol çözeltisi hazırlandı. 

BHT (2,6-di-t-bütil-1-hidroksitoluen) Çözeltisi 

10 mg BHT 10 ml etanol içerisinde çözülerek 1000 ppm’lik BHT çözeltisi hazırlandı. 

EDTA (Etilendiamin tetraasetik asit) Çözeltisi 

10 mg EDTA 10 ml etanolde çözülerek 1000 ppm’lik EDTA çözeltisi hazırlandı. 

α-tokoferol Çözeltisi 

%97’lik 10,31 mg α-tokoferol 10 ml etanolde çözülerek 1000 ppm’lik α-tokoferol 

çözeltisi hazırlandı. 

3. 3. 3. EKSTRELERĐN TOPLAM FENOLĐK VE FLAVONOĐT 

ĐÇERĐKLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ 

TOPLAM FENOLĐK ĐÇERĐKLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ 

Ekstrelerin toplam fenolik içerikleri Folin-Ciocalteu reaktifi kullanılarak pirokatekole 

eşdeğer olarak belirlendi [Öztürk ve diğ., 2007]. A. majus ve A. visnaga’nın metanol 

ekstrelerinin 1000 ppm konsantrasyonda çözeltileri hazırlandı. 1 mg ekstre içeren örnek 

çözeltileri 46 ml’ye tamamlandı. Bu karışıma 1 ml Folin –Ciocalteu Reaktifi (FCR) ve 3 

dakika sonra %2’lik Na2CO3 çözeltisinden 3 ml ilave edildi. Karışım 2 saat süresince 

oda sıcaklığında bekletildi ve örneklerin absorbansları 760 nm’de okundu.               
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Ekstrelerin toplam fenolik içerikleri standart pirokatekol grafiğinden (Şekil 3. 2) elde 

edilen aşağıdaki eşitlik kullanılarak belirlendi [Öztürk ve diğ., 2007].  

Absorbans =  0,0896(µg) – 0,0207     (R2 : 0,9919) 

Her bir örnekten üç paralel çalışma yapıldı. 

y = 0,0896x - 0,0207       R2 = 0,9919
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Şekil 3. 2. Pirokatekolün ölçü grafiği 

 

 

 

Toplam Flavonoit Đçeriklerinin Belirlenmesi 

Hazırlanan ekstrelerin toplam flavonoit içerikleri kersetine eşdeğer olarak alüminyum 

nitrat metodu ile belirlendi  [Topçu ve diğ., 2007]. 1000 ppm’lik kersetin çözeltisi 

hazırlandı ve bu çözeltiden 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 ve 200 µl alınarak 

hacimleri %80’lik etanol ile 4,8 ml’ye tamamlandı. 0,1 ml 1 M potasyum asetat eklendi 

ve bir dakika sonra 0,1 ml %10’luk alüminyum nitrat ilave edildi. 40 dakika inkübasyon 

süresinden sonra 415 nm’de kontrole karşı UV spektrofotometresinde absorbansları 

okundu. Aynı şekilde A. majus ve A. visnaga’nın  metanol ekstrelerinin tek 

konsantrasyonda (100 ppm) hazırlanan çözeltilerinin de absorbans değerleri okundu. 

Ekstrelerin toplam flavonoit içerikleri, standart kersetin grafiğinden (Şekil 3. 3)  elde 

edilen aşağıdaki eşitlik kullanılarak belirlendi [Topçu ve diğ., 2007].  

 

Absorbans = 0,0773 (µg) + 0,0074    ( R2 : 0,9996) 
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Her bir örnekten üç paralel çalışma yapıldı. 

 

y = 0,0773x + 0,0074      R2 = 0,9996
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Şekil  3. 3. Kersetinin ölçü grafiği 

 

3. 3. 4. Antioksidan Tayin Yöntemleri 

Antioksidan aktivite tayini için A. majus ve A. visnaga’nın metanol ekstrelerinde DPPH 

serbest radikal giderim aktivitesi, metal bağlama aktivitesi ve β-karoten-linoleik asit test 

sistemi ile toplam antioksidan aktivitesi tayin edildi.  

DPPH (1,1-Difenil-2-pikrilhidrazil) Serbest Radikal Giderim Yöntemi 

A. majus ve A. visnaga metanol ekstrelerinin serbest radikal giderim aktiviteleri 1,1-

difenil-2-pikrilhidrazil serbest radikali (DPPH) kullanılarak belirlendi. Bitkilerin 10 mg 

metanol ekstreleri 10 ml etanolde çözerek stok çözeltileri hazırlandı. Bu stok 

çözeltilerden 50, 125, 250 ve 500 µl alınarak etanol ile hacimleri 1 ml’ye tamamlandı ve 

üzerlerine 0,1 mM DPPH çözeltisinden 4 ml ilave edildi. Hazırlanan çözeltiler oda 

sıcaklığında, karanlık bir ortamda 30 dakika inkübasyondan sonra 517 nm’de 

absorbansları ölçüldü. Elde edilen bu absorbans değerlerinden % inhibisyon değerleri 

hesaplandı. Örneklerin absorbans değerleri kontrole karşı değerlendirildi [Kabouche ve 

diğ., 2007]. Serbest radikal giderim aktivitesi (% inhibisyon) aşağıdaki eşitlik 

kullanılarak hesaplandı. 

% Đnhibisyon = ( A kontrol- A örnek ) / A kontrol x 100    

A : Absorbans 
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Her bir örnekten üç paralel çalışma yapıldı. Standart olarak BHT ve α-tokoferol 

kullanıldı. 

 

 

Metal Bağlama Yöntemi 

Metal Bağlama Aktivitesi Fe(II)- Ferrozin metoduna göre belirlendi. A. majus ve                 

A. visnaga’nın 10 mg metanol ekstreleri 10 ml etanolde çözerek stok çözeltileri 

hazırlandı. Bu stok çözeltilerden 125, 250, 500 µl alınarak distile su ile hacimleri 4700 

µl’ye tamamlandı ve üzerlerine sırasıyla 100 µl 2 mM’lık Fe(II) ve 200 µl 5 mM’lık 

ferrozin reaktifleri eklendi. 10 dakika inkübasyondan sonra 562 nm’de absorbansları 

okundu [Gülçin ve diğ., 2003]. Metal bağlama aktivitesi (% Đnhibisyon) aşağıdaki 

eşitlik kullanılarak hesaplandı. 

% Đnhibisyon = ( A kontrol- A örnek) / A kontrol x 100 

A: Absorbans 

Her bir örnekten üç paralel çalışma yapıldı. Standart olarak kersetin ve EDTA 

kullanıldı. 

 

β-Karoten-Linoleik Asit Yöntemi 

A. majus ve A. visnaga metanol ekstreleri (10 mg) 10 ml etanolde çözerek stok 

çözeltileri hazırlandı. Bu stok çözeltilerden 50, 125, 250 ve 500 µl alınarak distile su ile 

hacimleri 1 ml’ye tamamlandı ve üzerilerine β-karoten-linoleik asit çözeltisinden her bir 

örneğe 4 ml ilave edilir edilmez ultraviyole spektrofotometresi kullanılarak başlangıç 

absorbansları 470 nm’de ölçüldü. Hazırlanan çözeltiler 50 ºC’de 120 dakika bekletildi. 

Bu süre sonunda absorbanslar tekrar ölçüldü. β-Karotenin renk açılım oranı aşağıdaki 

formül ile hesaplandı [Cheung ve diğ., 2003].  

 

R = In ( a/b)/t 

In = doğal logaritma 

a = başlangıç absorbansı 

b = t zaman ( dakika) inkübasyonundan sonraki absorbans 

Toplam Antioksidan Aktivite ( % Đnhibisyon) = [(Rkontrol-Rörnek)/ Rkontrol] x 100 
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Her bir örnekten üç paralel çalışma yapıldı. Standart olarak BHT ve α-tokoferol 

kullanıldı. 

 

 

3. 4. ANTĐFUNGAL AKTĐVĐTE TAYĐNĐ 

3. 4. 1. MIKROORGANIZMANIN SAĞLANMASI 

Çalışmada  kullanılan Aspergillus niger (ASN 5131) küf mantarı, Đstanbul Üniversitesi 

Orman Fakültesi, Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı, 

Mikoloji Laboratuvarlarından sağlanmıştır.  

 

3. 4. 2. Bitki Ekstrelerinin Hazırlanması  

A. majus kökleri (27,4 g), 1000 ml’lik balonun içerisine konuldu, üzerine 500 ml 

metanol ilave edilerek, ısıtıcının üzerinde ekstrakte edildi. Süzüldü ve rotary 

evaporatorde çözücüsü uçurularak, yoğunlaştırıldı (0,4 g tartıldı). A. visnaga kökleri 

(27,4 g) 1000 ml’lik balonun içerisine konuldu, üzerine 500 ml metanol ilave edilerek, 

ısıtıcının üzerinde ekstrakte edildi. Süzüldü ve rotary evaporatorde çözücüsü uçurularak, 

yoğunlaştırıldı ( 1,1 g tartıldı).  

A. majus metanol ekstresi 500 ml’lik bir ayırma hunisinde 200 ml hekzan ile 2 kez 

ekstrakte edildi. Hekzanlı fazlar birleştirildikten sonra rotary evaporatorde çözücü 

uçuruldu (0,1 g tartıldı). A. visnaga metanol ekstresi 500 ml’lik bir ayırma hunisinde 

200 ml hekzan ile 2 kez ekstrakte edildi. Hekzanlı fazlar birleştirildikten sonra rotary 

evaporatorde çözücü uçuruldu (0,1 g tartıldı). A. majus metanol ekstresi 500 ml’lik bir 

ayırma hunisinde 200 ml kloroform ile 2 kez ekstrakta edildi. Kloroformlu fazlar 

birleştirildikten sonra rotary evaporatorde çözücü uçuruldu (0,1 g tartıldı). A. visnaga 

metanol ekstresi 500 ml’lik bir ayırma hunisinde 200 ml kloroform ile 2 kez ekstrakte 

edildi. Kloroformlu fazlar birleştirildikten sonra rotary evaporatorde çözücü uçuruldu 

(0,1 g tartıldı). 
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Bitki ekstrelerinin %2’lik konsantrasyonda hazırlanması için, ekstrelerin üzerine 

çözücüleri ilave edildi.  

 

 

 

 

 

 

3. 4. 3. Malt “Extract” Agar Besi Ortamı Hazırlama 

35 g. malt “extract” agar, bir erlene konularak üzerine 1 litre distile su ilave edildi. Ağzı 

kalaycı pamuğuyla kapatılarak, otoklavda 121oC’de 1,1 atm basınçta 15 dakika sterilize 

edildi. 

 

3. 4. 4. Besiyerine Ekim ve Đnkübasyon 

Besiyeri otoklavdan çıkartıldıktan sonra 10 dakika steril kabinde soğumaya bırakıldı.              

6 petri için 20’şer ml besiyeri hazırlandı ve besiyerlerine % 2’lik konsantrasyonda 

hazırlanmış bitki ekstreleri sırasıyla ilave edildi; A. majus kloroform ekstresi, A. majus 

hekzan ekstresi, A. visnaga kloroform ekstresi, A. visnaga hekzan ekstresi. 2 petri ise 

kontrol olarak kullanılacağından bitki ekstresi yerine sadece çözücüleri ilave edilerek 

hazırlandı. Besiyeri ve bitki ekstreleri karıştırıldıktan sonra petrilere döküldü. Sonuçta 

her petrideki bitki ekstresi konsantrasyonu 0,005 g/ml olarak hesaplandı. Petriler 

içindeki besiyerleri katılaştıktan sonra, mantar kültüründen bir parça alınarak petrinin 

tam ortasına bırakılarak ekim işlemi yapıldı. 6 petri için de aynı işlemler yapıldıktan 

sonra, petrilerin kapakları kapatılıp, parafilm ile sarıldı.    

 

Antifungal aktivitenin tayini için bir başka yöntem daha denendi. Bu yöntemde; 

kültürü yapılmış Aspergillus niger (ASN 5131), bir petriden öze yardımıyla alınarak  

erlene aktarıldı, üzerine 120 ml distile su ilave edildi. Erlen karıştırıldıktan sonra 6 

petriye herbirinde 20’şer ml olmak üzere döküldü. Petrilerin katılaşması beklendi. Daha 

önceden süzgeç kağıdından 1’er cm çapta kesildi ve steril edilmiş kağıtlara sırasıyla 

bitki ekstreleri emdirilip, petrilere bırakıldı. Petrilerin kapakları kapatılıp, parafilm ile 

sarıldıktan sonra, petriler 26oC’de %70 bağıl nem odasında 1 hafta inkübasyona 

bırakıldı.  
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3. 5. SĐTOTOKSĐK AKTĐVĐTE 

A. majus ve A. visnaga bitkilerinin sitotoksik aktivitelerinin belirlenmesi amacıyla, bitki 

ekstreleri Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü tarafından 

çeşitli kanser hücreleri üzerindeki aktivitesi araştırıldı. 

 

3. 5. 1. HÜCRE KÜLTÜRÜ 

4 çeşit kanser hücresi; MCF-7 (insan meme adenokarsinoma), PC-3 (insan prostat 

adenokarsinoma), DU-145 (insan prostat karsinoma), LNCAP (insan prostat karsinoma) 

kullanılarak, A. majus ve A. visnaga’nın tohum ve kök kısımlarının metanol, etanol 

ekstreleri ve uçucu yağlarının sitotoksik etkileri incelenmiştir. 

Hücreler, % 5 fötal dana serumu (Sigma, USA), 100 IU/ml penisilin ve lµg/ml 

streptomisin içeren RPMI-1640 (Invitrogen, USA) veya DMEM-Ham’s/F12 

(Invitrogen, USA) besi ortamlarında, 370C’de %5 CO2’li ortamlarda çoğaltılmıştır. 

Hücreler testlerde kullanılıncaya kadar %5 DMSO içeren üretme ortamında -860C 

ve/veya –1960C’de sıvı azot içerisinde dondurularak saklanmıştır. 

 

3. 5. 2. HÜCRE CANLILIK ORANININ BELĐRLENMESĐ  

Bu amaçla, kolorimetrik bir yöntem olan MTT (3-(4,5-Dimetil-tiyazolil-2,5-

difeniltetrazolyum bromid) testi kullanılarak formazan oluşumu ölçülmüştür. Hücre 

çoğalması, steril olarak Dulbecco’s-fosfat tamponunda (Gibco, USA) hazırlanan 

5mg/ml MTT stok solüsyonun, kullanımdan önce 1:10 oranında üretme ortamı ile dilüe 

edilip, 0,5mg/ml oranında eklenmiştir. 0,25 µg/ml konsantrasyonundaki bitki 

ekstrelerinden ise her kuyucuğa 100 µl ilave edilmiştir. MTT içeren ortam, 4 saat sonra 

atılıp, mavi formazan kristalleri 200µl %100 DMSO içinde çözülmüştür. Oluşan mavi 

formazan miktarı 570-690 nm absorbanslarda  mikropleyt okuyucu (VersaMaxTM 

Tunable Microplate Reader/Molecular Devices Corporation, USA) kullanılarak 

ölçülmüştür. Test maddelerinin hücreler üzerindeki etkisi % canlılık hesaplanarak 

incelenmiştir.  
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3. 6. GENOMĐK DNA ĐZOLASYONU 

A. majus yaprakları, Balıkesir (Ayvalık) ve A. visnaga yaprakları  Hatay ilinin Belen ve 

Selam çiftliği olmak üzere iki bölgesinden toplandı ve örnekler analizleri yapılana kadar 

– 70oC’de saklandı. DNA izolasyonu için 0.1 g yaprak dokusu kullanıldı. 

DNA izolasyonu, “Biospin Plant Genomic DNA Extraction Kit” kullanılarak yapıldı.  

 

Đzole edilen DNA’nın miktarının belirlenmesi ve PCR’da kullanılacak sulandırım 

oranlarının hesaplanması için spektrofotometrede (µQuant BIO-TEK) ölçüm yapıldı. 

Steril distile su ile 1/200 oranında sulandırılan genomik DNA örneklerinin 260 nm 

dalga boyundaki absorbans değerleri ölçüldükten sonra, çift zincirli DNA molekülünün 

konsantrasyonu aşağıdaki formül [Sambrook ve diğ., 1989] kullanılarak hesaplandı. 

DNA miktarı (ng/µl) = OD260 x 50 x sulandırım kat sayısı (200) 

Moleküler çalışmalarda kullanılacak genomik DNA örnekleri gerekli sulandırmalar 

yapılarak -20oC’de saklandı. 

 

 

3. 6. 1. Primerler 

 

Çalışmada “The Midland Certified Reagent Company, Inc” firması  tarafından 

sentezlenen primerler  “Multigen Moleküler Biyolojik ürünler San ve Tic A.Ş.” 

tarafından sağlandı. 10 nükleotid uzunluğundaki 20 adet primer kullanıldı. Bu 

kullanılan primerlerin nükleotid dizileri rastgele seçilmiş olup Guanin/ Sitozin bazları 

oranı en az % 50’dir.  Primerlerin isimleri ve dizileri Tablo 3. 1’ de verildi. 
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Tablo 3. 1. RAPD analizinde kullanılan 10 nükleotid uzunluğundaki primerler ve nükleotid 
dizileri 

No  Primerin              Dizisi                        No    Primerin             Dizisi            

          kodu                                                              kodu                                              

 

1    GB9          5’-TGGGGGACTC-3’         11 OPC13         5’-AAGCCTCGTC-3’ 

2    GB8          5’-GTCCACACGG-3’         12  OPC12        5’-TGTCATCCCC-3’ 

3    OPC05      5’-GATGACCGCC-3’        13 OPC08         5’-TGGACCGGTG-3’ 

4    OPC03      5’-GGGGGTCTTT-3’        14 GB07            5’-GGTGACGCAG-3’    

5    GA17        5’-GACCGCTTGT-3’         15 GA18            5’-AGGTGACCGT-3’ 

6    GA11        5’-CAATCGCCGT-3’         16  OPB12         5’-CCTTGACGCA-3’ 

7    GA09        5’-GGGTAACGCC-3’        17  OPA022       5’-TGCCGAGCTG-3’ 

8    GA05        5’-AGGGGTCTTG-3’        18 OPA19          5’-CAAACGTCGG-3’ 

9    OPC20      5’-ACTTCGCCAC-3’        19 OPB022         5’-TGATCCCTGG-3’ 

10  OPC18      5’-TGAGTGGGTG-3’       20 OPA011         5’-CAGGCCCTTC-3’     

                 

     

                                 

3. 6. 2. Enzim  

Yapılan Polimeraz Zincir Reaksiyonlarında, termofilik bakteri olan Thermus 

aquaticus’dan izole edilen, yaklaşık 75oC sıcaklık ve pH 9’da en yüksek aktiviteyi 

gösteren Taq DNA polimeraz enzimi (BioFlux)  kullanıldı. 

 

3. 6. 3. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Koşulları  

Genomik DNA’daki rastgele bölgeleri çoğaltmak ve farklı olan DNA bantlarını 

belirlemek için kullanılan PCR yöntemi, aşağıda belirtilen bileşenlerin 0.5 ml’lik 

mikrotüplere sırasıyla konularak Techne TC-412  PCR makinasında gerçekleştirildi.  
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Sırasıyla tüplere eklenen bileşenler 

* 18 µl distile su 

* 2,5 µl Taq polimeraz inkübasyon tamponu 10x (100 mM Tris HCL, 500 mM KCL,     

1 mg/ ml gelatin , pH 8,3)  

* 2 µl MgCl2 (2.0 mM) 

* 0,3 µl dNTP karışımı (25 mM dATP, 25 mM dTTP, 25 mM dGTP, 25 mM dCTP) 

* 0,2  µl Taq DNA polimeraz enzimi (0.5 ünite) 

* 1 µl primer (15 ng) 

* 1 µl genomik DNA (25 ng)  

 

Tüpler, çift iplikli DNA molekülünde denatürasyonun sağlanması için 95oC’de 5 dakika 

süresince gerçekleştirildi, sonraki 35 döngü 95 oC’de 1 dakika,  primer molekülün 

genomda rastgele bölgelere bağlanması için 40oC’de 1 dakika, polimeraz enziminin 

reaksiyonunu kataliz etmesi için 72oC’de 1 dakika tutulmak suretiyle gerçekleştirildi. 

Final uzama 72oC’de 5 dakikada tamamlandı ve reaksiyon 10oC’de durduruldu. 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu ürünleri, analizleri yapılana kadar -20oC’de saklandı.  

 

3. 6. 4 PCR Ürünlerinin Agaroz Jel Elektroforezinde Đncelenmesi 

 

Genomik DNA’lar % 1.5’lik agoroz jel kullanılarak analiz edildi. 1.5 g agaroz (Sigma) 

tartılıp, 100 ml TAE (Tris Asetat EDTA) tamponunda mikrodalga fırınında eritildi. 

Tamponun sıcaklığının yaklaşık 50-55oC’ye düşmesi beklendi. DNA’nın UV ışık 

altında gözlenebilmesi için jele 5 µl etidyum bromür eklenerek, elektroforez kasedine 

döküldü. 30 dakika sonra donan jel, içinde TAE bulunan elektroforez tankına      

(MyRun –Cosmo Bio Co. Ltd.) alındı. PCR ürünlerini içeren mikrotüplere, DNA’ların 

kuyulara çökmesini sağlamak için 2 µl elektroforez yükleme tamponu kondu. PCR 

ürününün ve yükleme tamponunun iyice karışmasını sağlandıktan sonra jel kuyularına 

27 µl yükleme yapıldı. PCR ürünlerinin boyutlarını belirlemek amacıyla 100 bp marker  

(GeneRuler 100 bp, DNA ladder Plus) kullanıldı.  

 

Elektroforez, sabit 70 V ve 110 mA serbest akım altında ortalama 1,5 saat yapıldı. UV 

ışık altında gözlenen PCR sonucu meydana gelen bantlar Sony DSC-T100 dijital 

makinası üzerinde fotoğraflandı. 
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Tablo 3. 2.  Agaroz jel elektroforezinde kullanılan çözeltiler 

Çözeltinin ismi Đçeriği 

Tris Asetat EDTA (TAE) Tamponu  Tris-asetat EDTA( 0.4 M), pH 8,2(0.01 M) 

Yükleme Çözeltisi (6x) Bromofenol mavisi %0.25 (w/v) 

Sükroz %40 (w/v) 

Etidyum Bromür Etidyum Bromür 10 mg/ml 

 

 

3. 6. 5. Polimorfizm değerlerinin hesaplanması 

 

A. majus ve A. visnaga bitkilerinin DNA düzeyindeki farklılıkları aşağıdaki formül 

kullanılarak hesaplandı [Nei ve Li, 1979]. 

Benzerlik oranı ; 

F = 2 M XY /  MX + MY 

F        =   Benzerlik oranı  (%) 

M XY  =   Đki hat içinde aynı uzunluktaki toplam RAPD fragmenti sayısı 

MX       =   X hattındaki RAPD fragmenti sayısı 

MY       =   Y hattındaki RAPD fragmenti sayısı 

 

Benzerlik, bilgisayarda DOS ortamında COMM programı kullanılarak Sorensen 

indeksine gore hesaplandı. Dendrogram “complete-linkage” analizi ile CorelDRAW 10 

programı kullanılarak düzenlendi. Sonuçlar % olarak tablo halinde verildi. 

 

 Polimorfizm oranı ise,  

Polimorfizm oranı = 1- F     

  

formülünden faydalanılarak bulundu.   
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4. BULGULAR 

4. 1. KĐMYASAL ANALĐZ SONUÇLARI 

 

A. visnaga tohumlarının kloroform ekstresi kolon kromatografisi ve ince tabaka 

kromatografisi yöntemleri sonucunda UV’de 366 nm’de incelendiğinde, Rf değeri 0,57 

bulunan, sarımsı kahverengi renkte gözlenen maddenin khellin olduğu literatür verileri 

yardımıyla belirlendi. A. visnaga tohumlarının hekzan ekstresi  kolon kromatografisi ve 

ince tabaka kromatografisi yöntemleri sonucunda UV’de 366 nm’de incelendiğinde, Rf 

değeri 0,89 olan visnadin ve Rf değeri 0,84 olan samidin maddeleri, laboratuvarda 

bulunan standart maddeler ile karşılaştırılması sonucunda tespit edilmiştir. 

 

4. 2. ANTĐOKSĐDAN AKTĐVĐTE SONUÇLARI 

4. 2. 1. Toplam Fenolik ve Flavonoit Đçerikleri 

Ekstrelerin toplam fenolik içerikleri Folin-Ciocalteu reaktifi kullanılarak pirokatekole 

eşdeğer olarak belirlendi [Öztürk ve diğ., 2007]. Toplam flavonoit içerikleri ise 

kersetine eşdeğer olarak alüminyum nitrat metodu ile belirlendi [Topçu ve diğ., 2007]. 

 

A. majus’un metanol ekstresinin  fenolik ve flavonoit içeriklerinin A. visnaga’nın 

metanol ekstresine göre daha yüksek olduğu belirlendi. 

Tablo 4. 1.  A. majus ve A. visnaga bitkilerinin metanol ekstrelerinin toplam fenolik ve toplam 
flavonoit içerikleri a 

 

Ammi Türleri 

 

Ekstre Fenolik içerik  
(µg PEs/ mg ekstre)b 

Flavonoit içerik 
(µg QEs/ mg ekstre)c 

A. majus Metanol Ekstresi 100,76±1,44 105,87± 0,45 
 

A. visnaga 

 

Metanol Ekstresi 

 

76,6±1,15 

 

74,64±0,21 
a Değerler 3 paralel ölçümün ortalaması ve standart sapması şeklinde verilmiştir. 
b Pirokatekole eşdeğer fenolik içerik miktarı 
c Kersetine eşdeğer flavonoit içerik miktarı 
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4. 2. 2. Toplam Antioksidan Aktivitenin Belirlenmesi 

β-Karoten-Linoleik Asit Yöntemi  

Bu yöntemde A. visnaga metanol ekstresinin antioksidan aktivitesi A. majus metanol 

ekstresine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4. 2). A. majus’un 

antioksidan aktivitesinin  100 µg/ml konsantrasyonda bile standartların altında kaldığı 

gözlenmiştir. Her iki türde de konsantrasyonun artmasıyla antioksidan aktivite de 

artmaktadır. Standart olarak BHT ve α-tokoferol kullanıldı (Şekil 4. 1). 

Tablo 4. 2. A. majus ve A. visnaga metanol ekstrelerinin β-Karoten-Linoleik Asit yöntemine 
göre antioksidan aktivitesi (% inhibisyon) a 

Ammi Türleri ve   

standartlar 
10 µg/ml 25 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml 

 

A. majus 

 

40,06±2,31 

 

48,37±17,27 

 

61,47±13,81 

 

64,90±11,44 

 

A. visnaga 

 

70,15±3,65 

 

84,43±4,17 

 

95,25±2,26 

 

97,42±0,21 

 

BHT 

 

92,90±0,59 

 

92,02±0,53 

 

93,68±1,44 

 

75,99±0,83 

 

α- Tokoferol 

 

 

86,71±1,85 

 

87,92±0,15 

 

88,81±1,91 

 

93,04±0,48 

a Değerler 3 paralel ölçümün ortalaması ve standart sapması olarak verilmiştir. 
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Şekil 4. 1.  A. majus ve A. visnaga’nın β-karoten-linoleik asit sistemindeki antioksidan 

aktivitesi 
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DPPH Serbest Radikal Giderim Aktivitesi 

 

A. majus ve A. visnaga metanol ekstrelerinin DPPH serbest radikal giderim aktivitesi 

çok yakın sonuçlar göstermiştir (Tablo 4. 3). 

Her bir örnekten üç paralel çalışma yapıldı. Standart olarak BHT ve α-tokoferol 

kullanıldı (Şekil 4. 2). 

 

Tablo 4. 3. A. majus ve A. visnaga metanol ekstrelerinin DPPH serbest radikal giderim 

aktivitesi (% inhibisyon) a 

Ammi Türleri ve 

standartlar 
10 µg/ml 25 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml 

 

A. majus 

 

18,90±0,18 

 

40,80±0,14 

 

70,00±0,37 

 

92,45±0,72 

 

A. visnaga 

 

17,51±0,39 

 

41,45±0,24 

 

76,63±0,47 

 

92,51±0,12 

 

BHT 

 

18,85±0,74 

 

35,44±2,13 

 

53,11±0,27 

 

73,82±0,93 

 

α-tokoferol 

 

 

59,66±0,59 

 

95,03±0,01 

 

95,46±0,23 

 

95,68±0,01 

a Değerler 3 paralel ölçümün ortalaması ve standart sapması olarak verilmiştir. 
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Şekil 4. 2. A. majus ve A. visnaga’nın DPPH serbest radikal giderim aktivitesi 
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Metal Bağlama Etkisi 

A. majus’un metal bağlama etkisinin A. visnaga’ya göre daha yüksek değerde olduğu 

tespit edilmiştir. A. majus’un metal bağlama etkisi standart olarak kullanılan 

Kersetin’den daha yüksek değerde olduğu gözlenirken, A. visnaga’nın 25 µg/ml 

konsantrasyonundaki değerinin Kersetin’den düşük olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4. 4). 

Her bir örnekten üç paralel çalışma yapıldı. Standart olarak kersetin ve EDTA kullanıldı 

(Şekil 4. 3). 

 

Tablo 4. 4.  A. majus ve A. visnaga metanol ekstrelerinin metal bağlama etkisi (% inhibisyon) a 

Ammi Türleri 25 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml 

 

A. majus 

 

29,70±4,16 

 

51,53±3,70 

 

69,19±4,13 

 

A. visnaga 

 

19,77±3,09 

 

35,65±0,07 

 

57,86±0,94 

 

Kersetin 

 

21,48±0,03 

 

23,51±0,27 

 

27,49±0,93 

 

EDTA 

 

 

62,46±0,01 

 

90,33±0,23 

 

96,03±0,01 

a Değerler 3 paralel ölçümün ortalaması ve standart sapması olarak verilmiştir. 
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Şekil 4. 3.  A. majus ve A. visnaga’nın metal bağlama etkisi 
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4. 3. ANTĐFUNGAL AKTĐVĐTE SONUÇLARI 

 

A. majus ve A. visnaga’nın metanol, hekzan ve kloroform ekstrelerinin Aspergillus 

niger küf mantarının besiyerine eklenmesiyle, bitkilerin antifungal etkileri 

incelenmiştir. Sonuçta, kontrol grubu petrilerdeki gelişim ile ekstrelerin eklenmiş 

olduğu petrilerdeki gelişim aynı zamanda tamamlanmıştır. Konsantrasyonu 0,005 g/ml 

olan bitki ekstrelerinin mantarın gelişimini geciktirici ya da engelleyici bir etkisi 

gözlenememiştir. 

 

4. 4. SĐTOTOKSĐK AKTĐVĐTE SONUÇLARI 

 

A. majus ve A. visnaga’nın metanol, etanol ve uçucu yağlarının sitotoksik aktiviteleri 

Tablo 4. 5’ te, örneklerin açıklamaları ise Tablo 4. 6’da verilmiştir.  

 

Tablo 4. 6. Örneklerin açıklamaları 

A. A. majus – kök (metanol ekstresi) 

B. A. visnaga – kök (metanol ekstresi) 

C. A. visnaga - tohum (metanol ekstresi) 

D. A. majus - kök (metanol ekstresi) hekzan ve kloroform ile tüketildikten sonra geriye 

kalan metanol ekstresi 

E. A. visnaga kök (metanol ekstresi) hekzan ve kloroform ile tüketildikten sonra geriye 

kalan metanol ekstresi (khelol glikozid)  

F. Khellin (% 95 saflıkta) etanol ekstresi 

G. A. majus – Su buharı ile damıtılarak elde edilen uçucu yağ 

H. A. visnaga – Su buharı ile damıtılarak elde edilen uçucu yağ  

I.  Negatif Kontrol 

J. % 0,1 DMSO K 

K. (+K) 10 µg/ ml 
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Tablo 4. 5. Bitki ekstrelerinin sitotoksik etkisi 
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A Maddesi için, test edilen hücre tiplerinin hiçbirinde anlamlı bir sonuç elde 

edilmemiştir. 

 

B Maddesi için, test edilen tüm hücre tiplerinde anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. DU-

145 hücrelerini %84,  LNCAP hücrelerini %88,  MCF-7 hücrelerini %90 oranında , PC-

3 hücrelerini %81 oranında öldürmüştür. B maddesi en çok MCF-7 hücrelerinin daha 

sonra ise sırasıyla, LNCAP, DU-145, PC-3 hücrelerinin canlılığını birbirine yakın 

düzeyde etkilemiştir. 

 

   örnekler 
 
         
Hücreler      

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
I 

 
J 

 
K 

DU-145 87,7 15,9 48,5 100,4 97,6 57,1 56,1 96,6 77,1 100 67,7 

LNCAP 89,5 12,4 12,8 90,7 93,4 12,4 59,1 85,5 65,4 100 74,6 

MCF-7 86,7 10,1 10 108,6 118,1 14,8 12,3 109,1 65,5 100 87,5 

PC-3 113,1 19,2 31,7 92,6 81,8 51,2 77,7 76,8 77,6 100 73,1 
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C Maddesi için, test edilen tüm hücre tiplerinde anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.                 

DU-145 hücrelerini %51, LNCAP hücrelerini %87, MCF-7 hücrelerini %90, PC-3 

hücrelerini %68 oranında öldürmüştür. C maddesi en çok MCF-7 hücrelerinin daha 

sonra ise sırasıyla, LNCAP, PC-3, DU-145 hücrelerinin  canlılığını etkilemiştir. 

 

D maddesi için, test edilen hücre tiplerinin hiçbirinde anlamlı bir sonuç elde 

edilmemiştir. 

 

E maddesi için, test edilen hücre tiplerinin hiçbirinde anlamlı bir sonuç elde 

edilmemiştir. 

 

F maddesi için, test edilen hücre tiplerinden LNCAP hücrelerini %88, MCF-7 

hücrelerini %85 oranında öldürmüştür.  

 

G maddesi için, test edilen hücre tiplerinden MCF-7 hücresi hariç diğerlerinde anlamlı  

sonuç elde edilmemiştir. MCF-7 hücrelerinin %88’ini öldürmüştür. 

 

H maddesi için, test edilen hücre tiplerinin hiçbirinde anlamlı sonuç elde edilmemiştir. 
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4. 5. RAPD YÖNTEMĐ ĐLE BĐTKĐLERĐN ANALĐZĐ 

 A. visnaga (Selam), A. visnaga (Belen) ve A. majus (Ayvalık) bitkilerine ait DNA’lar 

ile 20 primer kullanılarak RAPD çalışması yapıldı. Şekil 4. 4, 4. 5, 4. 6, 4. 7 ve 4. 8’de 

gösterildiği gibi elektroforez sonucunda GA 17, GA 11, GA 05 ve OPA 022 

primerlerinin polimorfik bantlar verdiği gözlendi. Çalışmayan ya da monomorfik 

bantlara yol açan primerler ise değerlendirmeye alınmadı. 

 

                                                  

 

Şekil 4. 4. A. majus (Ayvalık), A. visnaga (Selam) örneklerinin 1,2,3 ve 4 numaralı primerler 
ile gerçekleştirilen RAPD analizi sonucu elde edilen  RAPD markırlarının % 1.5’lik agaroz 

jeldeki görünümü, M: Markır, K- : Negatif Kontrol                                                             
1,3,5 ve 7 numaralı kuyular, A.majus ; 2,4,6 ve 8 numaralı kuyular, A. visnaga (Selam)             

1-2 : 1. primer, 3-4 : 2. primer, 5-6 : 3. primer, 7-8 : 4. primer 
 

 

 

Şekil 4. 5.   A. majus (Ayvalık), A. visnaga (Selam) örneklerinin 5,6 ve 7 numaralı primerler ile 
gerçekleştirilen RAPD analizi sonucu elde edilen RAPD markırlarının % 1.5’lik agaroz jeldeki 

görünümü, M: Markır, K- : Negatif Kontrol                                                                                
1,3 ve 5 numaralı kuyular, A.majus ; 2,4 ve 6 numaralı kuyular, A. visnaga (Selam)                   

1-2 : 5. primer, 3-4 : 6. primer, 5-6 : 7. primer 

3000 bç 

   1000 bç 

 500 bç 

 100 bç 

 M     1      2      3      4       5       6      7      8    K- 

 M       1        2         3      4        5    6        K- 

 3000 bç 

 1000 bç 

   500 bç 

100 bç 
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Şekil 4. 6.   A. majus (Ayvalık), A. visnaga (Selam) örneklerinin 8,9 ve 10 numaralı primerler 
ile gerçekleştirilen RAPD analizi sonucu elde edilen RAPD markırlarının % 1.5’lik agaroz 

jeldeki görünümü, M: Markır, K- : Negatif Kontrol                                                                   
1,3 ve 5 numaralı kuyular, A. majus ; 2,4 ve 6 numaralı kuyular, A. visnaga (Selam)                    

1-2 : 8. primer, 3-4 : 9. primer, 5-6 : 10. primer 

  

 

 

 

 

 

Şekil 4. 7.  A. visnaga (Belen) örneklerinin 1-10 numaralı primerler ile gerçekleştirilen RAPD 
analizi sonucu elde edilen RAPD markırlarının % 1.5’lik agaroz jeldeki görünümü,                         

M: Markır, K- : Negatif Kontrol                                                                               

 

 

          M        1        2        3        4        5        6       K- 

3000 bç 

1000 bç 

 500 bç 

    100 bç 

   M     1      2     3     4     5      6     7     8     9    10    K- 

3000 bç 

1000 bç 

 500 bç 

     100 bç 
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 Şekil 4. 8.   A. visnaga (Belen) örneklerinin 11-20 numaralı primerler ile gerçekleştirilen 
RAPD analizi sonucu elde edilen RAPD markırlarının % 1.5’lik agaroz jeldeki görünümü,           

M: Markır, K- : Negatif Kontrol                                                                           

 

4. 5. 1. Örnekler arasındaki polimorfizm  

 

RAPD analizi sonucunda meydana gelen çoğaltılmış bölgeler değerlendirildi. Bu 

şekilde genomik farklılıklar belirlendi ve polimorfizm oranı hesaplandı.  

GA 17 primeri ile yapılan çalışma sonucunda toplam 5 markır saptandı ve bu 

markırların örneklerdeki dağılımı Tablo 4. 7’ da gösterildi. 

GA 11 primeri ile yapılan çalışma sonucunda 5 markır saptandı ve bu markırların 

örneklerdeki dağılımı Tablo 4. 8’de gösterildi.   

GA 05 primeri ile yapılan çalışma sonucunda toplam 7 markır saptandı ve bu 

markırların örneklerdeki dağılımı Tablo 4. 9’de gösterildi. 

OPA 022 primeri ile yapılan çalışma sonucunda toplam 5 markır saptandı ve bu 

markırların örneklerdeki dağılımı Tablo 4. 10’da gösterildi. 

Her tablo önce ayrı ayrı değerlendirilip polimorfizm oranları hesaplandı. Daha sonra 4 

çalışmanın ortalaması alınarak polimorfizm değerleri bulundu.  

Bunun sonucunda A. visnaga (Selam) ve A. visnaga (Belen) arasındaki polimorfizm 

değeri  % 0.041, A. visnaga (Selam) ve A. majus arasındaki polimorfizm değeri  

% 0.178, A. visnaga (Belen) ve A. majus arasındaki polimorfizm değeri ise                     

% 0.65 bulundu. Sorensen indeksine göre hesaplanan benzerlik oranları (Tablo 4. 11), 

“complete-linage” analizi yapılarak oluşturulan dendrograma göre, A. visnaga (Selam) 

ve A. visnaga (Belen) arasındaki benzerlik %91 ve A. majus’un bu iki örnek ile 

benzerliği ise %81 bulundu (Şekil 4.9). 

 

   M    1      2      3       4     5      6      7      8     9     10     K- 

3000 bç 

1000 bç 

     500 bç 

 100 bç 
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Tablo 4. 7.  GA 17 primeri kullanılarak elde edilen RAPD markırlarının örneklerdeki dağılımı 

 1 2 3 4 5 

A. visnaga 

(Selam) 

- + - + - 

A. visnaga 

 (Belen) 

- + - + - 

A. majus + + + + + 

 

 

Tablo 4. 8. GA  11 primeri kullanılarak elde edilen RAPD markırlarının örneklerdeki dağılımı 

 1 2 3 4 5 

A. visnaga 

(Selam) 

+ + + + + 

A. visnaga 

 (Belen) 

+ + + + + 

A. majus + + + + + 
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Tablo 4. 9. GA 05 primeri kullanılarak elde edilen RAPD markırlarının örneklerdeki dağılımı 

 1 2 3 4 5 6 7 

A. visnaga 

(Selam) 

+ + + - + + + 

A. visnaga 

 (Belen) 

- + + + + + + 

A. majus + + + - + + + 

 

 

 

Tablo 4. 10. OPA 022 primeri kullanılarak elde edilen RAPD markırlarının örneklerdeki 
dağılımı 

 1 2 3 4 5 

A. visnaga 

(Selam) 

+ + + - - 

A. visnaga 

 (Belen) 

+ + + - + 

A. majus + + + + - 

 

 

 

 

Tablo 4. 11. Örnekler arasında hesaplanan benzerlik değerleri ( % halinde verildi) 

 A. visnaga (Selam) A. visnaga (Belen) A. majus 

A. visnaga (Selam) 100   

A. visnaga (Belen) 91 100  

A. majus 89 81 100 
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Şekil 4. 9. Örnekler arasındaki genetik uzaklıklara ait dendrogram 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ   

A. majus ve A. visnaga bitkileri içerdikleri aktif maddeler nedeniyle pek çok ülkenin 

farmakopelerinde yer almakta; vitiligo, astım, angina pectoris ve kalp-damar hastalıkları 

tedavisinde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise yabani olarak geniş bir alanda yetiştiği 

halde, hiçbir şekilde değerlendirilmemektedir ve Türk farmakopesi’nde yer 

almamaktadır. Bu çalışmada, iki türün kimyasal bileşenlerinin göstermiş olduğu 

aktiviteler paralel olarak karşılaştırılmış ve RAPD-PCR yöntemi ile filogenetik 

ilişkisinin belirlenmesi sağlanmıştır. 

 

Sadece A. visnaga’da bulunup, başka hiçbir bitkide bulunmayan khellin maddesi 

ekstraksiyon, kolon kromatografisi ve ince tabaka kromatografisi yöntemleriyle, 

literatür verileri doğrultusunda A. visnaga’dan izole edilmiştir. A. visnaga’nın 

piranokumarin türevlerinden olan samidin ve visnadin maddeleri de aynı yöntemler 

kullanılarak izole edilmiştir. Elde edilen diğer ekstreler ise antioksidan, antifungal ve 

sitotoksik aktivite çalışmalarında kullanılmıştır.  

 

A. majus ve A. visnaga bitkilerinin metanol ekstrelerinin üç farklı yöntemle antioksidan 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu yöntemler, toplam antioksidan aktivitenin 

β-karoten linoleik asit test yöntemiyle, serbest radikal gideriminin DPPH ile, metal 

bağlama kapasitesinin demir (II) klorür ve ferrozin ile belirlenmesidir. Bu yöntemler, 

maliyeti düşük, kolay sonuçlanabilen ve güvenilir yöntemlerdir. A. majus (metanol 

ekstresi)’un toplam fenolik ve flavonoit içeriği, A. visnaga (metanol ekstresi)’ya göre 

daha yüksek bulunmuştur. DPPH ve β-karoten linoleik asit test yöntemleri birbirini 

tamamlamaktadır. DPPH, 517 nm’de karakteristik absorbsiyonu olan kararlı serbest bir 

radikaldir. Antioksidanlar, radikallere proton vererek absorbsiyonu azaltırlar. 

Absorbsiyonda azalma olduğu için, DPPH’in rengi açılır. Karışımın rengi mor’dan 

sarımsı bir renge dönüşür. Karışımının düşük absorbsiyon göstermesi, serbest radikal 

giderim aktivitesinin yüksek olduğunu gösterir.  
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100 µg/ml konsantrasyonunda A. majus (metanol ekstresi), A. visnaga (metanol 

ekstresi), BHT ve α -tokoferol’un % inhibisyonu sırasıyla, (92,45 ± 0,72), (92,51 ± 

0,12), (73,82 ± 0,93) ve (95,68 ± 0,01) bulunmuştur. Buna göre, A. majus ve A. 

visnaga’nın DPPH serbest radikal giderim aktivitesi birbirine yakın olup BHT’den 

düşük, α–tokoferol’den daha yüksek bir antioksidan aktiviteye sahip oldukları 

gözlenmiştir. 

 β-karoten linoleik asit test yöntemi, linoleik asit oksidasyonundan ileri gelen 

hidroperoksitlerin inhibisyonunun ölçülmesi esasına dayanır. Linoleik asit’ten hidrojen 

çıkması sonucu serbest radikalin β-karoten’e hücum etmesi ile reaksiyonun rengi açılır. 

Örneklerin β-karoten’in renginin açılmasını engellemesi ya da geciktirmesi, örneklerin 

serbest radikal süpürücü etkiye sahip olduğunu gösterir. 100 µg/ml konsantrasyonunda 

A. majus (metanol ekstresi), A. visnaga (metanol ekstresi), BHT ve α –tokoferol’un % 

inhibisyonu sırasıyla, (64,90 ± 11,44), (97,42 ± 0,21), (75,99 ± 0,83) ve (93,04 ± 0,48) 

bulunmuştur. Bu yöntemde A. visnaga’nın antioksidan aktivitesinin A. majus’a göre 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Her iki örneğin de BHT ve α–tokoferol 

standartlarının altında kaldığı gözlenirken sadece A. visnaga’nın 50 ve 100 µg/ml 

konsantrasyonunda sahip olduğu % inhibisyon değeri standartlar’dan daha yüksek 

olarak tespit edilmiştir. Metal bağlama yöntemi, Fe (II) – Ferrozin metoduna göre 

belirlendi. Ekstrelerin demir (III)’ü, demir (II)’ye indirgemesi, hidrojen verme 

kapasitesinin olduğunu ve antioksidan aktiviteye sahip olduğunu gösterir. 100 µg/ml 

konsantrasyonunda A. majus (metanol ekstresi),  A. visnaga (metanol ekstresi), Kersetin 

ve EDTA’nın % inhibisyonu sırasıyla, (69,19±4,13), (57,86±0,94), (27,49±0,93) ve 

(96,03±0,01) bulunmuştur. Buna göre, A. majus (metanol ekstresi)’un metal bağlama 

kapasitesi A. visnaga (metanol ekstresi)’ne göre daha yüksek bulunmuştur. Ancak yine 

de A. majus’un metal bağlama kapasitesi standart olarak kullanılan EDTA’dan daha 

düşük olduğu gözlenmiştir. A. majus furanokumarinler açısınan zengindir. Kumarinin 

yapısında çift bağ taşıyan oksijen’deki bağın kopması sonucunda yerine hidroksil grubu 

geçer, oksidasyon durumunda hidrojen, serbest radikale bağlanarak, radikali giderme 

işlevi görür. A. majus’un antioksidan aktivite göstermesi bu şekilde açıklanabilir.                

A. visnaga’da hem furanokromon hem de piranokumarinler bulunmaktadır. 

Piranokumarinlerden visnadin ve samidin’in sahip olduğu piran grubunun antioksidan 

aktivite gösterdiği düşünülmektedir.  
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A. majus ve A. visnaga’nın metanol, hekzan ve kloroform ekstrelerinin Aspergillus 

niger küf mantarının besiyerine eklenmesiyle, bitkilerin antifungal etkileri 

incelenmiştir. Sonuçta, kontrol grubu petrilerdeki gelişim ile ekstrelerin eklenmiş 

olduğu ve mantarın aşılandığı petrilerdeki gelişim aynı zamanda tamamlanmıştır. 

%2’lik konsantrasyonda hazırlanan bitki ekstrelerinin mantarın gelişimini geciktirici ya 

da engelleyici bir etkisi gözlenememiştir. Steril kağıtlara bitki ekstrelerinin emdirilip, 

petrilere bırakılması yönteminde de gelişiminin aynı zamanda tamamlandığı gözlenmiş, 

bu 2 yöntem ile antifungal aktivitenin belirlenmesinde hiçbir fark bulunamamıştır. 

Mahmoud (1999), A. visnaga’nın 5 farklı konsantrasyondaki sulu ekstrelerinin, 

Aspergillus flavus’un gelişimini engellediğini belirtmiştir. Bu çalışmada farklı mantar 

ve %2’lik konsantrasyonda hazırlanan ekstrelerin kullanılması sebebiyle daha sonraki 

çalışmalarda değişik konsantrasyonlarda hazırlanan A. visnaga ve A. majus bitki 

ekstrelerinin antifungal aktivite çalışmalarında denenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

 

A. visnaga ve A. majus bitkileri sitotoksik aktiviteleri açısından karşılaştırıldığında,      

A. visnaga (kök) metanol ekstresi ve A. visnaga (tohum) metanol ekstresinin, tümör 

hücrelerinin %50 ve/veya üstü oranında gelişimini engellediği gözlenirken A. majus 

(kök) metanol ekstresi test edilen 4 hücre tipinde de etki göstermemiştir. Ancak 

antioksidan aktivitelerine bakıldığında A. visnaga’nın A. majus’a göre fenolik ve 

flavonoit içeriklerinin düşük olduğu  görülmektedir. Bu sonuç, sitotoksik aktivite’den 

fenolik ve flavonoit bileşiklerin sorumlu olmadığını göstermektedir. A. visnaga’dan elde 

edilen khellin maddesi ise DU-145 ve PC-3 hücreleri hariç diğer hücrelerin %50 

ve/veya üstü oranında gelişimini engellemiştir ayrıca  A. visnaga (kök)’nın , hekzan ve 

kloroform ile tüketildikten sonra geriye kalan metanol ekstresinde bulunan khellol 

glikozid sitotoksik aktiviteye sahip değildir. Buna göre sitotoksik aktivite’de khellin’in 

etkili olduğu düşünülmektedir. A. majus’tan elde edilen uçucu yağ, sadece MCF-7 

hücresinde etki göstererek, hücrelerin %88’inin gelişimini engellemiştir. A. visnaga’dan 

elde edilen uçucu yağın 4 hücre tipinde de sitotoksik aktivite göstermediği gözlenmiştir. 

Bu sonuç ile bitkilerin fenolik içerikleri karşılaştırıldığında sonucun anlamlı olduğu 

anlaşılmaktadır. A. majus’un fenolik içeriğinin A. visnaga’ya göre daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Bunun sonucunda A. majus’un uçucu yağ bileşimindeki fenol miktarının 

yüksek olması ile sitotoksik aktivitesinin etkili olduğu düşünülmektedir.   
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Daha önce de bahsedildiği gibi A. majus ve A. visnaga bitkileri vitiligo tedavisinde 

kullanılmaktadır ve vitiligo hastalığının oluşumundaki nedenlerden biri serbest 

radikallerdir. Sitotoksik aktivite çalışmalarında kullanılan kanser hücrelerinin oluşum 

nedenlerinden biri de serbest radikallerdir. Antioksidan aktivite çalışmalarında bitki 

ekstrelerinin serbest radikallerin giderilme aktivitelerinin belirlenmesi olduğuna göre, 

antioksidan ve sitotoksik aktivite çalışmalarında ortaya çıkan sonuçların birbirleri ile 

paralel olduğu gözlenmiştir. 

 

Moleküler markırlar, bitki genomlarının yapısının incelenmesinde, genetik çeşitliliğin 

saptanması, yabancı genlerin bulunması, evrimsel ilişkilerin analizinde kullanılır, 

yüksek derecede polimorfik özellik, kodominant kalıtım, genomda sıkça bulunma, 

genomda düzgün dağılım, kolay erişim (satın alma veya hızlı işlemler gibi), kolay ve 

hızlı analiz etme, yüksek tekrarlanabilirlik, laboratuvarlar arası kolay veri alışverişi, 

markır geliştirilmesinin ve analizinin düşük maliyetli olması gibi sayılan özelliklerin 

hepsinin bir moleküler markırda bulunması beklenmez, en azından birkaçının birarada 

olması istenir [Weising ve diğ., 2005; Semagn, 2006]. RAPD çalışmalarında, sonuçların 

yüksek tekrarlanabilirlik göstermediği ve başka laboratuvarlarda değişik sonuçların 

alındığı söylenmektedir. Ancak çalışmada kullanılan pipetlerin hassas olmayışı, izole 

edilen DNA ve primerin konsantrasyonun yanlış belirlenmesi, DNA’nın sık dondurulup 

çözülmesi gibi teknik hatalardan kaynaklanan sorunlar giderildiği zaman sonuçların 

tekrarlanabildiği düşünülmektedir.  

Çalışmada kullanılan primer sayısı, polimorfizm oranını etkileyebilmektedir. Primer 

sayısının fazla olması, daha fazla lokusun taranmasını sağladığı için sonuçlardaki hata 

payını azaltmış olur.  

 

RAPD-PCR yöntemi ile bitkilerin filogenetik karşılaştırmasını yapmak amacıyla,               

A. majus Balıkesir’den, A. visnaga ise Hatay ilinin farklı iki bölgesinden sağlanmış 

olup, bu 3 örnek genetik çalışmada kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan 20 primerden 

GA 17, GA 11, GA 05 ve OPA 022 primerleri polimorfik bantlar verdiği için 

değerlendirilmiştir. A. visnaga (Selam) ve A. visnaga (Belen) arasındaki polimorfizm 

değeri  % 0.041, A. visnaga (Selam) ve A. majus arasındaki polimorfizm değeri                    

% 0.178, A. visnaga (Belen) ve A. majus arasındaki polimorfizm değeri ise % 0.65 
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bulundu. Buna göre, A. visnaga (Belen) ve A. visnaga (Selam) örnekleri arasında %91, 

A. majus ve A. visnaga (Selam) örnekleri arasına %89, A. majus ve A. visnaga (Belen) 

arasında %81 benzerlik bulunmaktadır. Çalışmada kullanılan 20 primerin, örneklerde 

oluşturduğu polimorfik bantlar dikkate alınarak Sorensen indeksine göre filogenetik 

ilişkinin belirlendiği dendrogram hazırlanmıştır. 20 primerden sadece 4 primerin 

değerlendirilmeye alınması ile ortaya çıkan bu sonuçların, polimorfik bantlar meydana 

getirecek daha fazla sayıda primer ile tekrarlanması düşünülmektedir. 

 

Daha önceki çalışmalarda A. majus ve A. visnaga’nın kimyasal bileşenleri oldukça 

araştırılmasına rağmen, bitkilerin antioksidan ve sitotoksik aktivitelerinin belirlenip, 

karşılaştırılması, antifungal aktivitelerinin paralel olarak incelenmesi ve RAPD- PCR 

yöntemi ile polimorfizminin değerlendirilmesi ilk kez yapılmıştır. Elde edilen 

bulguların, bu alanlarda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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