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ÖZET 

Kurtoğlu, S. (2010). Hatay Yöresinde YetiĢen Bazı Verbascum Türleri Üzerine 

Farmakognozik AraĢtırmalar. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Farmakognozi ABD. Yüksek Lisans Tezi. Ġstanbul.  

          Bu çalıĢmada Hatay yöresinden çiçekli dönemde   Verbascum caesareum Boiss., 

V. galileum Boiss. ve V. antiochium Boiss. türleri toplanmıĢtır. Bu türlerden elde edilen 

kloroform, etil asetat ve metanol ekstreleri ve  literatürde tıbbi türler olarak kayıtlı olan 

V. densiflorum ve V. phlomoides türlerinden elde edilen kloroform, etil asetat ve 

metanol ekstreleri kromatografik yöntemlerle karĢılaĢtrılmıĢ, kimyasal içerik olarak 

tıbbi türlere V. caesareum türünün daha yakın olduğu görülmüĢtür. Yapılan ön 

denemeler de göz önünde bulundurularak V. caesareum türünün toprak üstü kısımları 

üzerinde çalıĢılmaya karar verilmiĢtir. 

         ÇalıĢmanın izolasyon ve yapı aydınlatması çalıĢmaları sırasında kloroform  

ekstresinden iki flavon aglikonu, luteolin ve nepetin elde edilmiĢtir. Bu bileĢiklerden 

nepetin, Verbascum cinsinde ilk defa elde edilmiĢtir. Etil asetat ekstresinde yapılan 

çalıĢma sırasında dört adet flavon glikoziti; luteolin 7-glikozit, kersetin 3,7-diglikozit, 6 

hidroksi luteolin 7-glikozit, apigenin 7-glikozit ve bir fenolik asit türevi,  klorojenik asit 

bileĢiği izole edilmiĢtir. Etil asetat ekstresi üzerinde  yapılan çalıĢmada ayrıca iki iridoit 

bileĢiği verbaspinozit ve sakkatozit ve iki feniletanoit bileĢiği olan verbaskozit ve 

forsitozit-B bileĢikleri izole edilmiĢtir. Bu dört bileĢik üzerinde ilk aĢamada yapılan 1H 

NMR spektrumu sonuçlarında bileĢiklerin yeterli saflıkta olmadığının görülmesi üzerine 

bu bileĢiklerin tekrar temizlenerek ileri spektroskopik analizlerle yapılarının 

kesinleĢtrilmesine karar verilmiĢtir 

            Yapılan antimikrobiyal aktivite çalıĢması sonucunda ise V.caesareum türünden 

elde edilen klorofrom, etilasetat, metanol, ve sulu ekstreleri üzerinde antimikrobiyal 

aktivite çalıĢması DMSO kontrollü olarak mikrodilüsyon yöntemi kullanılarak 

yapılmıĢtır. ÇalıĢmada etilasetat ve sulu ekstrelerin antimikrobiyal aktivite gösterdiği 

görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler :  Verbascum, Hatay, Sığır kuyruğu, Flavonoid, Antimikrobiyal 

Bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiĢtir. Proje No: 4581  
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ABSTRACT 

Kurtoglu, S. (2010). Pharmacognostical Researces on Some Verbascum species 

Growing Hatay Region. Ġstanbul University, Institute of Health Science, Anabilim 

Dalının Ġngilizce Adı. Doktora Tezi. Ġstanbul.   

           

       In this study, Verbascum caesareum Boiss., V. Galileum Boiss. and V. antiochium 

Boiss. were collected in flowering period from Hatay. Chloroform, ethyl acetate and 

methanol extracts was obtained from these species and these extracts was compared 

with V. densiflorum and V. phlomoides‟s  which literature registered as medical species, 

chloroform, ethyl acetate and methanol extracts wth chromatographic methods, they 

showed that V. caesareum’s was closer medicinal species as chemical content. The pre-

trial considering, arial parts of V. caesareum 
 
has been decided to work on . 

       As a result of isolation and identification studies, two flavonoid comounds, luteolin 

and nepetin, have been isolated and identified from chloroform extract. Nepetin of these 

compounds, has been isolated for the first time the genus Verbascum. In the study of 

ethyl acetat extract four flavonoid glycosides luteolin 7-glycoside, apigenin 7-glycoside, 

quercetin 3,7-diglycoside, 6 hydroxy luteolin 7-glycoside and a phenolic acid 

compounds chlorojenic acid have been isolated and identified. Also two phenylethanoid 

compounds verbascoside and forsitoside-B, two iridoid compounds verbaspinoside and 

saccatoside have been isolated from ethyl acetat extract. But  results of the first 
1
H 

NMR spectrum  showed that these four compounds were not sufficient purity. So 

structures of these compounds were decided to re-cleaned and advanced spectroscopic 

analysis too.  

         In the study of the antimicrobial activity was carried out using microdilution 

methodwith DMSO controlled on ethylacetat, chloroform, methanol and aqueus extracts 

was obtained from V. caesareum. Ethylacetat and aqueous extracts showed 

antimicrobial activity in the study.  

Key Words: Verbascum, Hatay, Mullein, Flavonoid, Antimicrobial 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 

No. 4581  
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

          Scrophulariaceae familyasında yer alan Verbascum L. cinsinin tüm dünyada yaklaĢık 

350 türü; Avrupa 'da, 45'i Balkan Yarımadası'nda endemik olmak üzere yaklaĢık 80 türü; 

Türkiye'de 188'i endemik olmak üzere 246 türü bulunmaktadır (Davis 1978; 1988, Güner ve 

ark. 2000, Özhatay ve ark, 2006;2009;2011). 

           Bu Verbascum türleri ovalarda, platolarda, dağlarda, stepte, ormanda, sulak ve kurak 

bölegelerde yetiĢmektedir. Ülkemizde de Verbascum çiçekleri yaz mevsimi boyunca, Anadolu 

ve Trakya'nın yol kenarlarını, su kıyılarını ve tarla çevrelerini doldurmaktadır. Bu türler bir, 

iki veya çok yıllık otsu bitkiler olup, ilk yıllarında alt kısmında büyük yaprakların oluĢturduğu 

rozet; ikinci yılda ise sert ve dik çiçekli gövde meydana getirirler. 

             Verbascum türleri Avrupa, Asya, ve Kuzey Amerika'da antiseptik, astrenjan, 

emolyan, balgam söktürücü, yatıĢtırıcı, ağrı kesici, idrar arttırıcı ve sıtmaya karĢı 

kullanılmaktadır. Tümör, enflamasyon, migren, nefes darlığı ve spazmodik öksürük 

tedavisinde kullanıldıkları da bilinmektedir (Gruenwald 2007; Baytop 1999; Tuzlacı ve ark. 

1999; Sezik ve ark. 2001, ). Verbascum blattaria, V. bombyciferum, V. chaixii, V. dumulosum, 

V.  nigrum, V. olympicum, V. phlomoides, V. phoeniceum ve V. roripifolium'un metnolik 

ekstrelerinin ise animikrobiyal etki gösterdikleri belirlenmiĢ, V. thapsus türünün ise değiĢik 

farmasötik formlarda enflamasyon hastalıklarının, astım, spazmodik öksürük ve diğer 

pulmoner hastalıklarının, tedavisinde kullanıldığı ve bitkiden hazırlanan ekstrelerde 

antibakteriyal ve antitümör aktivite olduğu belirlenmiĢtir (Meurer-Grimes 1996; Uçar-Türker 

2002). V. macrurum'un toprak üstü kısımlarından hazırlanan metanol ekstresinin, elde edilen 

fraksiyonlar ve izole edilen saf bileĢiklerin de antioksidan aktiviteleri tespit edilmiĢtir 

(Aligiannis 2003).Yapılan fitokimyasal çalıĢmalarda ise saponinler, iridoit glikozitleri, 

feniletanoit glikozitleri, flavonoitler, steroitler, makrosiklik alkaloitler ve fenolik asitler elde 

edilmiĢtir (Tatlı 2004). 

 

             Ülkemizde ve dünyanın çeĢitli bölgelerinde halk ilacı olarak kullanımları yanında, 

taĢıdıkları bileĢikler nedeniyle de önemli bir bitki grubunu oluĢturan Verbascum cinsinin 

büyük bir kısmı ülkemizde doğal olarak yetiĢmekte, bu nedenle Türkiye Verbascum cinsi için 

gen merkezi olarak kabul edilmektedir. Buna rağmen özellikle endemik türler ve bu türlerin 

içerdiği etken madde grupları ile ilgili çalıĢmalar çok azdır. Bu amaçla bu çalıĢmada, Hatay 

yöresinde yetiĢen bazı türler toplanıp içlerinden seçilecek bir tür üzerinde ileri farmakognozik 
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çalıĢmalar yapılması amaçlanmıĢtır. Yapılan bu farmakognozik çalıĢmalar doğrultusunda 

aydınlatılan kimyasal içeriğin antimikrobiyal aktivitesi üzerine çalıĢılıp türün tıbbi değeri 

ortaya konulması amaçlanmıĢtır. 
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2.  GENEL BĠLGĠLER 

2.1. BOTANĠK  BÖLÜM 

2.1.1. SCROPHULARIACEAE FAMĠLYASI  

            Otsu ve yarı çalımsı (nadiren küçük ağaçlar), ototrof veya kısmen ya da nadiren 

tamamen floem taĢımayan parazit bitkilerdir. Yapraklar  stipula taĢımaz, alternan, karĢılıklı 

veya dairesel diziliĢlidir. Çiçekler erdiĢi, yaprak ekseninde tek veya rasem veya baĢak 

Ģeklinde simoz panikulat Ģeklindedir. Kaliks 4-5 parçalı, iki dudaklı veya iki lobludur. Korolla 

birleĢik genellikle zigomorf ve iki dudaklı, bazen tabanda mahmuz veya keseli, bazen de 

hemen hemen aktinomorf; korolla lobları  tomurcukta iken imbrikat diziliĢlidir. Stamenler 

korolloya bağlı 4 adet didinam veya 2; nadiren 5 (anterler ya uç tarafta kapaklardan veya 

teğetsel açılır), verimsiz stamenler 1-3 adettir veya yoktur. Ovaryum üst durumlu, genellikle 

iki gözlü ve septum horizantal; ovüller çok sayıda veya plesenta ekseninde az sayıda, nadiren 

tek bölmeli ve çeperlerde iki parçalı plesentalıdır. Meyva genellikle bir kapsula, bazen kapalı. 

Tohumlar çok sayıda ve genellikle yüzeyi süslü. (Davis 1978) 

2.1.1.1. Verbascum L. Cinsi 

           Bir, iki veya çok yıllık , genellikle otsu, nadiren küçük çalı formunda bitkiler. 

Yapraklar altenan veya oppozit diziliĢli, basit veya parçalı ve taban yaprakları rozet 

Ģeklindedir. Bitkiler basit veya dallanmıĢ salgı veya örtü tüyleri taĢır veya tüysüzdür. Çiçek 

durumu rasem, spika veya panikuladır. Kalix parçaları eĢit veya nadiren eĢit Ģekilde olmayan 

parçalıdır. Korolla sarı, nadiren mor veya pembe, kahverengi veya sarımsı veya mavimsi 

yeĢil, rotat, hemen hemen aktinomorf veya bazen zigomorfdur. Stamenler 4 veya 5 bazen 4‟ü 

verimli 1‟i verimsiz; filamentler tüylü, tüyler sarımsı veya pembe mor renkli veya nadiren 

tüysüz, hepsi eĢit veya öndeki ikisi altta uzun ve kalın; arkadaki 2 veya 3‟ü (üstte) daima 

reniform ve enine ortadan bağlı, diğer öndeki ikisi (altta) aynı veya uzun ve dekurrent, 

tabanda meyilli olarak uzanır. Stilus tek, ipliksi veya hafifçe çomak Ģeklinde; stigma yarı 

küremsi, obovat veya spatulattır. Kapsula septisit, küremsi veya oblong-ovat veya silindirik 

Ģekilde; tohumlar çok sayıda, küçük, Türkiye‟deki örnekler ters konik-prizmatik, enine 

noktacıklıdır. 

            Verbascum cinsinn 188‟i endemik, 246 türü vardır. Bu türler 13 grup altında 

toplanmıĢtır (Davis 1978; 1988, Güner ve ark. 2000, Özhatay ve ark, 2006;2009;2011). 
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2.1.1.2. Türkiye Bitki Örtüsünde YetiĢen Verbascum Cinsine ait Grup Dikotomik Tayin 

Anahtarı  

1. Fertil stamenler 4, antersiz 5. staminot yok veya nadiren var.                           Grup A 

1. Fertil stamenler 5, hepsi olgun, tam                                                                    

 2. Bitki basit salgı ve örtü tüylü, veya bitki tüysüz                                               Grup B  

 2. Bitkinin en azından bir kısmı dallanmıĢ tüylü 

   3.Çiçek ekseninde her brakte tek bir çiçekli, nadiren alt 

       brakteler 2 çiçekli 

      4. Brakteol yok, nadiren alt brakteler brakteollü                                              Grup C 

      4. Brakteol var                                                                                                  Grup D 

   3. Çiçek ekseninde her brakte 2 veya daha çok çiçekli, 

       nadiren üst brakteler sadece bir çiçekli 

         5. Alt 2 stamenin anterleri uzamıĢ, uzunlamasına veya eğik bağlanmıĢ,  

            üst 3 stamenin anterleri reniform Ģeklinde, ortadan filamente bağlı           Grup E 

        5. Anterlerin hepsi reniform, enine bağlı 

          6. Brakteoller yok ( nadiren 1 brakteol var: V. cedreti, V. tauri )                 Grup F 

          6. Brakteol var 

            7. Çiçek demetleri saplı, nadiren sapsız ve 3-5 brakteollü                         Grup G 

            7. Çiçek demetleri sapsız, 2 brakteollü 

              8. Alt 2 anterin konnektifleri tüysüz, flamentleri çoğunlukla  

                  uca yakın yerlerde tüysüz  

                9.Filament tüyleri mavi-mor, bazen beyaz veya sarı ile karıĢık renkli  Grup H 

                9.Filament tüyleri beyaz veya sarı renkli                                                Grup I 

             8. Bütün anterlerin konnektifleri iç kısımda sık papilli, bütün  

                 filamentler anterlere kadar yünsü tüylü                                                 

                  10. Filament tüyleri mavi-mor renkli                                                    Grup J  

                  10. Filament tüyleri beyazımsı sarı renkli 
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                     11. En uzun pedisel kaliksin ½‟ si kadar veya daha kısa                  Grup K 

                     11. En uzun pedisel kaliksten az kısa, kaliks kadar veya  

                         daha uzun  

                       12.En uzun pedisel (en fazla) kaliksten çok az uzun                       Grup L     

                       12. En uzun pedisel kaliksin 2 katı veya daha uzun                       Grup M             

    

             AraĢtırmamızda Grup J „de yer alan üç Verbascum türü ile çalıĢıldığından sadece bu 

gruba ait tayin anahtarı verilmiĢtir. (Davis 1978) 

 

GRUP J 

             Bitkinin en azından bir kısmı dallanmıĢ tüylerle kaplıdır. Çiçekler her braktenin 

koltuğunda 2 veya daha fazla olacak Ģekilde yer almıĢ, kümelenmiĢ umbellat ve sapsız. 

Brakteol vardır. Pediseller genellikle hemen hemen kaliks kadar veya daha kısa, bazen eksik, 

nadiren kaliksin 3 katı kadar. Verimli stamenler 5 adet, anterlerin hepsi reniform, tüm arterler 

filamentlere sırt kısmından bağlı, yoğun tüylü, (anteriorlerın 2 si genellikle uca yakın çıplak), 

filamentlerin  en azından bir kısmı pembe mor renkli tüylü.      

    Grup J Dikotomik Tayin Anahtarı 

1. Brakte ve kaliks lobları salgı tüylü   

   2. Çiçek durumu dallanmıĢ, filamentler geniĢlemez ve bağlı değil   V. amanum 

          2. Çiçek durumu dallanmıĢ, filamentler geniĢlemiĢ ve alttan bağlı                                                              

             3. Çiçek durumu ekseni sık yoğun tüylü                                        V. caesareum  

             3. Çiçek durumu ekseni tüysüz                                                       V. antiochium       

       1. Brakte ve kaliks lobları salgı tüyü taĢımaz glandsız veya  

            küçük sapsız salgı tüylü 

                 4. Gövde yaprakları dekurrent                                                  V. agastachyum   

                 4. Gövde yaprakları dekurrent değildir.                              
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                 5. Filamentler alttan birleĢik değil; korolla tübü silindirik  

                     yada üsttehafifçe geniĢlemiĢ Ģekilde.                                     V. galilaeum  

                 5.Filamentler geniĢlemiĢ, alltan birleĢik değil, korolla tübü 2-3,5 mm  

                    ovat, urseolat, yukarıya doğru daralmıĢ            

                   6.Kaliks tabana kadar ayrılmıĢ, loblar akut, lanseolat              V. vulcanicum 

                   6. Kaliks ⅔ ü yada ¾  üne kadar yarılmıĢ,  

                       loblar sivri                                                                             V. urceolatum 

 

 

2.1.1.3. Verbascum caesareum Boiss. 

             75-100 cm boyda, kalıcı olmayan yıldız Ģeklinde sarımsı yünsü  tüy örtüsü ile kaplı, 

iki yıllık otsu bitkiler. Gövde sağlam, silindirik ve tek, dallanmamıĢ. Taban yaprakları ovat-

oblong, tabanı obtus, hemen hemen kordat veya kısa kuneat, 12-30 x 6-16 cm, kenarları geniĢ 

krenat, yaprak sapı 3-10 cm, gövde yaprakları taban yapraklarına benzer fakat daha küçük. 

Çiçek durumu silindirik, basit veya seyrek olarak dallanmıĢ, 3-5 tane, çoğunlukla da 4 tane 

çiçekten oluĢan kümeler halinde. Brakte lanseolat, yıldızımsı yoğun tüylü ve salgı tüylü. 

Pedisel eksik veya çok küçük. Brakteol lanseolat. Kaliks 8-12 mm kadar, sarımsı yoğun sık 

tüylü ve salgı tüylü, loblar linear-lanseolat ve tepesi akuminat. Korolla sarı renkte, 25-40 mm 

çapında, Ģeffaf glandlar taĢımaz, dıĢ kısım yoğun örtü tüylü.Stamen sayısı 5, anterler böbrek 

Ģeklinde, filamentler geniĢlemiĢ alttan birleĢmiĢ. Anterlere kadar pembe-mor tüylü. Kapsula 

geniĢ ovat, 8-10 x 6-8 mm boyutlarında, kalıcı olmayan yoğun yıldız tüylü. 

YayılıĢ: Güney Anadolu: C5 Hatay: Arpagedik Höyük‟e doğru, Arsuz yakınlarında 50 

m.H.Demiriz 1952; 1133 C6 Hatay: Derebahçe Belen yakınlarında, 320 m,27 v 1933 

Sammuelson. C6 Hatay: Antakya yolu üzerinde, 650m, yol kenarı.Gedik Mah, Belen 

S.KURTOĞLU, 2009. 92501!           
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ġekil 2.1. Verbascum caesareum (Foto: Sezin Kurtoğlu, ĠSTE No: 92501) 
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ġekil 2.2. Verbascum caesareum çiçekleri (Foto: Sezin Kurtoğlu, ĠSTE No: 92501) 
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2.1.1.4. Verbascum galileum Boiss. 

30-200 cm boyda, glandsız, gevĢek yıldızsı tüy örtüsü ile kaplı altı çıplak veya değiliki 

yıllık otsu bitkiler. Gövde zayıf veya sağlam, silindirik, boyuna çizgili, çok sayıda dallı. 

Taban yaprakları oblong-lanseolat, 20-65 x 8-20 cm boyutlarında, obtus, geniĢçe ve genellikle 

düzensiz girintili, sap belirgin değil, üst gövde yaprakları geniĢ kordat veya dairemsi, 

krenulat, tepesi akut veya aküminat. Çiçek durumu gevĢek, çok sayıda dallanmıĢ oblong 

panikula Ģeklinde çiçekler, 2-7 çiçekli kümeler halindedir. Brakte dairemsi yada geniĢçe ovat, 

kısa aküminat. Pediseller 4 mm kadar uzunlukta, brakteol ovat. Kaliks 6-12 mm uzunlukta, ⅔ 

veya ¾‟üne kadar yarılmıĢ, tepesi akut, geniĢ üçgenimsi-lanseolat lonlar Ģeklinde. Korolla sarı 

renkte, 30-50 mm çapında, guddesiz, dıĢ kısmında yıldız Ģeklinde yoğun örtü tüylü. Stamenler 

5 adet, anterler böbrek Ģeklinde, filamentler geniĢlemez ve alttan birleĢmemiĢ. Anterlere kadar 

pembe mor tüylü. Kapsula ovat Ģekilde, 6-8 x 5-6 mm boyutlarında, sık tüylü çıplak.  

YayılıĢ: Güney Anadolu: C5 Ġçel: 17 km , Gülek‟in güneyinde, 600 m. Hub.-Mor 11800! 

Adana: Çukurova, 1906, G & B. Post Feke , Sercandere, 1000 m D. 19618 C6 Adana: 

Yeniköy‟ün doğusu, Haruniye yakınları, 630 m , Hub-Mor. 11798 MaraĢ: MaraĢ‟tan 

Göksun‟a doğru, 38. Km de.540 m. Hub.-Mor.13468. Hatay: Belen, Kotschy 1862:17. Hatay: 

Belen‟den Soğukoluk‟a doğru giderken  1-1,5 km‟de Güzelyayla yol kenarı,290 m. 

Derebahçe, Belen. S.Kurtoğlu. 2009.92500! 
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ġekil 2.3. Verbascum galileum (Foto: Sezin Kurtoğlu, ĠSTE No: 92500) 
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ġekil 2.4. Verbascum galileum çiçeği (Foto: Sezin Kurtoğlu, ĠSTE No: 92500) 

 

2.1.1.5. Verbascum antiochium Boiss. 

            60-120 cm boyda, iki ya da çok yıllık otsu bitkiler. Alttan gevĢek, kaba, grimsi ya da 

sarımsı renkte kalıcı olmayan , üstte neredeyse çıplak ve salgı tüylü. Gövde sağlam, silindirik, 

boyuna çizgili, basit veyaçok az dallanmıĢ. Taban yaprakları oblong-ovat, 8-18 x 3-10 cm, 

beligin bir Ģekilde krenat,tabanda obtus, yuvarlak veya kısa kurenat, yaprak sapı 2-7 cm; 

gövde yaprakları taban yapraklarına benzer fakat daha küçük, kenarları krenulat veya düz. 

Çiçek durumu basit veya nadiren az dallanmıĢ, ekseni çıplak, 4-9 çiçekli, gevĢek demetleri 

taĢıyor. Brakte ovat-lanseolat; çiçek sapı yok ya da kısa saplı; brakteol lanseolat. Kaliks  6-9 

mm , yoğun sık tüylü ve salgı tüylü, lobları lanseolat tepesi akut. Korolla sarı renkte, 20-30 

mm çapında, glandsız. DıĢ yüzeyinde yıldızsı yoğun sık tüylü. Stamenler 5 adet, anterler 

böbrek Ģeklinde, filamentler geniĢlemiĢ ve alttan arterlere kadar pembe – mor tüylü. Kapsula 

geniĢ ovat yada yuvarlak, 6-8 x 5-7 mm boyutlarında, yoğun sık örtü tüylü, zamanla 

çıplaklaĢır. 
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YayılıĢ: Güney Anadolu : C6 Hatay: Antakya, St. Pierre çevresinde, 150-200 m. D. 27262!, 

Antakya Narlıca mevkii, 210 m. Hub.-Mor. 11789!. Hatay: St. Pierre çevresinde 120 m. 

St.Pierre, Antakya. S.Kurtoğlu. 2009.92499! 

 

ġekil 2.5. Verbascum antiochium (Foto: Sezin Kurtoğlu, ĠSTE No: 92499) 
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ġekil 2.6. Verbascum antiochium çiçeği (Foto: Sezin Kurtoğlu, ĠSTE No: 92499) 
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2.2.  FARMAKOLOJĠK BÖLÜM 

 

             Sığırkuyruğu olarak bilinen Verbascum türlerinin ekstre, dekoksiyon ve infüzyonları , 

çok eski zamanlardan beri tüm dünyada halk ilacı olarak kullanılmaktdır.  Ülkemizde  

Verbascum phlomoides , V. densiflorum ve V. thapsus çiçekleri balgam söktürücü ve göğüs 

yumuĢatıcı olarak kullanılmaktadır. V. sinuatum‟un tohumlarında yer alan saponinden dolayı, 

balıklar için zehirlidir. Bilhassa Kuzey Anadolu Bölgesi‟inde bazı Verbascum türleri “Balık 

otu” adı ile tanınır, göl ve dere sularındaki balıkları öldürüp yakalanmasında kullanılmaktadır 

(Baytop 1999).  

              V. cherianthifolium var. cherianthifolium‟un toprak üstü kısımları ve kökleri, V. 

chrysochaete’nin toprak üstü kısımları egzema, romatizma, hemoroit ve menstrual ağrılarda, 

V. lasianthum‟un ise yaprak ve çiçekleri hemoroitte kullanılmaktadır (Tuzlacı ve Erol 1999).  

             Verbascum türlerinin antiseptik, astrenjan, emolyan, balgam söktürücü, yatıĢtırıcı, 

ağrı kesici, idrar arttırıcı ve sıtmaya karĢı kullanılmakta olduğu bilinmekte, bununla birlikte, 

tümör, enflamasyon, migren, nefes darlığı ve spazmodik öksürük tedavisinde de 

kullanıldıkları kayıtlıdır (Fleming 2000). 

 

Antiviral Aktivite 

            Verbascum thapsiforme çiçeklerinin liyofilize infüzyonun, Fowl plague virüsüne, 

pekçok influenza A ve B virüslerine ve Herpes simplex virüsüne karĢı in vitro çalıĢmalrı 

yapılmıĢ ve bitkinin infüzyonunun, Herpes simplex üzerine 300 µg/ml dozda virüsidal aktivite 

gösterdiği ancak influenza virüsüne karĢı antiviral aktivite göstermediği saptanmıĢtır 

(Zgorniak-Nowosielska ve ark. 1991). 

            V. thapsiforme‟nin çiçeklerinden hazırlanan infüzyonların, doku kültürlerinde 

influenza virüslerinin oluĢturduğu enfeksiyon alanı hemaglütasyonu azalttıkları gözlenmiĢtir. 

Bitki preperatları ile amantadin türevlerinin birlikte uygulanmalarında da , hücre kültürlerinde 

influenza A virüsünün repilkasyonunu inhibe edici etkilerinin arttığı saptanmıĢtır ve en fazla 

etkinin, bitki infüzyonunun  adamantanamin glukronit ile kombinasyonunda sağlandığı tespit 

edilmiĢtir (Serkedjieva 2000).  
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               Zanon ve arkadaĢları , V. thapsus yapraklarının etanol ekstresinin antiviral aktivite 

gösterdiğini saptamıĢlardır (Zanon ve ark. 1999).  

 

Antimikrobiyal Aktivite 

            Verbascum macrurum’un yapraklarının diklorometan, etanol:su (70:30 h/h) , su ve 

metanol ekstreleri, antibakteriyal aktivite yönünden test edilmiĢ ve en aktif olan ekstrenin 

etanol/su ekstraktı olduğu görülmüĢtür ( Guarino 2002 ). 

            V. sinaiticum‟un ve Ürdün‟de yetiĢen V. qulebrium‟un da alkol ekstrelerinin, Bacillus 

subtilis ve Saccharomyces pastorianus’a karĢı antimikrobiyal aktivitesi gözlenmiĢtir (Salım 

ve ark. 1996; Khafagi 2001 ). 

             Endemik Verbascum türlerinden V. olympicum, V. prusianum ve V. bombyciferum 

üzerinde yapılan antimikrobiyal aktivite çalıĢmasında, türlerin metanol ekstrelerinin Gram 

pozitif bakterilere karĢı etkili bulunmasına karĢın Gram negatif bakterilere karĢı etkili 

olmadıkları tespit edilmiĢtir (Dülger ve ark. 2002 ). 

             V. blattaria , V. bomyciferum, V. chaixii, V. dumulosum , V. nigrum, V. olympicum, V. 

phlomoides , V. phoeniceum ve V. roripifolum‟ un yaprak, çiçek kök ve tohumlarının metanol 

ekstrelerinin de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ve 

Candida albicans‟a karĢı inhibitör etkileri saptanmıĢtır (Meurer-Grimes ve ark. 1996). 

             V. gypsicola, V. pseudoholotrichum, V. cymigerum, V. cholorostegium, V. 

linguifolium, V. pellitum, V. protractum, V. bellum, V. dalamanicum, V. chionophyllum, V. 

cilicium, V. trapifolium, V. meinckeanum, V. lyratifolium türlerinden elde edilen metanol 

ekstrelerinin antimikrobiyal aktiviteleri araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢılan Verbascum ekstrelerinin 

Gram pozitif bakteriler ve mantar kültürleri üzerinde antimikrobiyal aktiviteye sahip oldukları 

gözlenmiĢtir (Dulger ve ark. 2004; Dulger ve ark. 2005a; Dulger ve ark. 2005b). 

            Halk arasında çeĢitli cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan V. sinaiticum’un 

hidoralkolik ekstresinin antimikrobiyal etkisi araĢtırılmıĢtır. Cilt rahatsızlıklarına neden 

olabilecek bazı mikroorganizmaların kullanıldığı çalıĢmada ekstrenin, özellikle 

Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa üzerinde güçlü antibakteriyel etkiye 

sahip olduğu gözlenmiĢtir (Tadeg ve ark. 2005). 

               Verbascum çiçekleri, Mentha piperita ve Mentha crispa yaprakları ile Rosa canina 

meyvalarının karıĢımından hazırlanan ekstrelerin, insanlarda, hastalıklara karĢı vücut 
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direncini arttırdığı ve bakterisit etki gösterdiği bulunmuĢtur. Sözü edilen bitki karıĢımının 

etanol  ve su ekstrelerinin Staphlococcus aureus, Sarcina lutea, Shigella flexneri gibi 

organizmaların da dahil olduğu bir grup mikroorganizmaya karĢı bakterisit etki gösterdiği 

anlaĢılmıĢtır (Toth ve ark 1983). 

             V. fruiticulosum sulu ekstresinin antimalaryal aktivitesine bakılmıĢ ve ekstrenin bir 

malarya paraziti olan Plasmodium falciporum„a karĢı kuvvetli inhibisyon yaptığı gözlenmiĢtir 

(Sathiyamorthy ve ark. 1999). 

            V. thapsus preperatları, enflamasyon hastalıkları, astım, spazmodik öksürük ve diğer 

pulmoner problemlerin tedavisinde kullanılmaktadır. Bitkinin suda, etanolde ve metanolde 

hazırlanan ekstrelerinin antibakteriyel ve antitümör aktiviteleri ve tuzlu su karidesleri 

toksisitesi test edilmiĢtir. Ektrelerin ve özellikle su ekstresinin Klebsiella pneumonia, S. 

aureus, S. epidermidis ve E. coli„ye karĢı kuvvetli antibakteriyel aktiviteleri gözlenmiĢtir. 

Tüm ekstrelerin, Agrobacterium tumefaciens’in indüklediği tümörleri inhibe ettiği yüksek 

konsantrasyonlarda tuzlu su karideslerine toksik oldukları tespit edilmiĢtir ( Ucar-Turker ve 

Camper 2002).  

          V. georgicum metanol ekstresi üzerine yapılmıĢ çalıĢmada antimikrobiyal aktivitesi in 

vitro ortamda araĢtırılmıĢtır. V. georgicum metanol ekstresinin C. albicans  ve 10 farklı 

bakteri üzerinde belirgin düzeyde antimikrobiyal etkiye sahip olduğu gözlemlenmiĢtir. 

Bununla birlikte test edilen 4 mantar türü üzerinde anitfungal etkiye rastlanmamıĢtır. Böylece 

bu sonuçlara göre V. georgicum metanol ektresinin antimikrobiyal özellikte bileĢikler içerdiği 

ve bunun yeni ilaç geliĢtirilmesinde antimikrobiyal ajan olarak kullanılabileceği önerilebilir 

(ġengül ve ark. 2005). 

         V. sinuatum türünün üriner sistem enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar 

üzerine olan antimikroiyal etkisinin araĢtırıldığı çalıĢmada V. sinuatum yapraklarından elde 

edilen etanol ekstresinin güçlü antimikrobiyal etki gösterdiği görülmüĢtür. Özellikle C. 

albicans, E. faecalis, P. microbilis üzerinde güçlü inhibisyon zonu olĢturduğu gözlenmiĢtir 

(ġener ve Dülger 2009) . 

         V. chianophyllum , V. cilicium, V. trapifolium, V. meinckeanum, V. lynatifolium‟ un da 

bulunduğu Scrophulariaceae familyasına ait 8 endemik Türkiye bitkisinin antimikrobiyal 

etkisi üzerine yapılmıĢ çalıĢmada Gram pozitif bakteriler ile maya mantarları üzerinde 

antimikrobiyal etkisi görülmüĢ, Gram negatif bakteriler üzerinde ise belirgin etkileri 

görülmemiĢtir (Dülger 2006). 
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                 Verbascum eriocarpum‟un da aralarında bulunduğu 6 endemik bitkinin 

antimikrobiyal etkilerinin araĢtırıldığı çalıĢmada V. eriocarpum‟un çiçeklerinin 

Staphylococcus aureus’un üzerinde antimikrobial etkiye sahip olduğu gözlenmiĢtir (Benli ve 

ark. 2007). 

                V. sinuatum üzerinde yapılan çalıĢmada bitkinin metanol ekstresinin Gram pozitif 

bakteriler üzerinde daha yüksek olmak üzere güçlü antimikrobiyal etkiye sahip olduğu 

gözlenmiĢtir. Ayrıca yapılan bu çalıĢmada bitkiden izole edilen luteolin 7-O-β-D glukozit, 

varbaskozit, ajogol, okubin, sinuatol„ün antimikrobiyal etkiden sorumlu olduğu görülmüĢ, en 

yüksek antimikrobiyal etkiye de verbaskozit‟in sahip olduğu gözlemlenmiĢtir (Sanatore ve 

ark. 2006).     

                 V. lasianthum ve V. pterocalycinum var. mutense türlerinden izole edilen 16 

bileĢiğin antifungal aktivitesinin araĢtırıldığı çalıĢmada, elde edilen bileĢiklerin, güçlü 

antifungal etkiye sahip olduğu gözlenmiĢ, bileĢiklerden saponinlerin Colletotrichum 

acutatum, C. fragarine ve C. gloesporioides adlı mantarlara en yüksek antifungal etkiye sahip 

oldukları görülmüĢtür (Tatlı ve Akdemir 2005). 

               V. chionophyllum, V. cilicicum, V. pterocalycinum var. mutense V. pycnostachyum 

ve V. splendidum türlerinden elde edilen etilasetat ve metanol ekstrelerinin antimikrobiyal 

etkilerinin araĢtırıldığı çalıĢmada, ekstrelerden izole edilen ilvensisaponin A ve C , A. 

fumigatus’a karĢı antimikrobiyal etkiye sahip oduğu gözlenmiĢtir. Diğer ekstrelerin önemli 

antimikrobiyal etkiye sahip olmadığı görülmüĢtür. Antimalaryal etkisine de bakılan 

ekstrelerin antimalaryal etkiye sahip olmadıkları gözlenmiĢtir (Akdemir ve ark. 2003a). 

               Endemik Verbascum türlerinden V. obtusifolium, V. chinophyllum ve V. 

linearilobum„un su ve etanol ekstrelerinin metisiline direçli Staphylococcus aureus‟a (MRSA) 

karĢı etkisinin araĢtırıldığı çalıĢmada, türlerin etanol ekstrelerinin MRSA‟ya karĢı en yüksek 

aktiviteye sahip oldukları gözlenmiĢtir (Dulger ve Hacioğlu 2009). 

 

Antioksidatif Etki 

             

V. macrurum’ un toprak üstü kısımlarından hazırlanan metanol ekstresi, ekstreden orta 

basınçlı sıvı kromatografisi yöntemi ile elde edilen fraksiyonlar ve on saf bileĢiğin 

antioksidan aktivitesi iki yöntemle test edilmiĢtir. Önce ekstre, fraksiyon ve maddelerin DPPH 

radikalini süpürücü özellikleri spektrofotometrik olarak tayin edilmiĢ ve ekstrenin, 

feniletanoit taĢıyan fraksiyonların ve elde edilen bileĢiklerden akteozit, martinozit, 6‟-O-α-L-

arabinopiranozil martinozit ve 6‟-O-β-D-ksilopiranozil martinozit‟ in  belirgin serbest radikal 
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süpürücü özellik taĢıdığı tespit edilmiĢtir. Daha sonra ekstre, fraksiyonlar ve saf bileĢiklerin 

ayçiçeği yağının indüklediği oksidatif bozunmayı koruyucu etkinlikleri değerlendirilmiĢ ve 

metanol ekstresi, iridoit ve feniletanoit taĢıyan çoğu fraksiyon ve yukarıda belirtilen 

feniletanotiler ile bir iridoit olan sakkarozitin oksidatif bozunmayı önledikleri gözlenmiĢtir 

(Aligiannis ve ark. 2003). 

              V. wiedemannianum bitkisinin köklerinden elde edilen feniletanoit glikozitleri 

(videmanniozit A-C, akteozit, martinozit, ekinakozit ve lökoseptozit B )‟nin serbest radikal 

süpürücü etkileri (DPPH) radikali kullanılarak, ĠTK sisteminde araĢtırılmıĢ ve tüm bileĢikler 

aktif bulunmuĢtur (Abou Gazar ve ark. 2003). 

             V. thapsus„dan hazırlanan çayların veya tablet/kapsül gibi farmasötik formların 

akciğer rahatsızlıklarının tedavisinde ve yaĢlanmaya bağlı dejenerasyonlarda kullanılabileceği 

tespit edilmĢtir (Ġntelisano 2002). 

             V. salviifolium‟un toprak üstü kısımlarından izole edilen , 4 flavon glikoziti (apigenin- 

7-O-β-glikopiranozit, luteolin-7-O-β-glikopiranozit, luteolin-3‟-O-β-glikopiranozit ve 

krizoeriyo-7-O-β-glikopiranozit ), 5 feniletanoit glikoziti ( verbaskozit, b-hidroksiakteozit, 

forsitozit B, angorozit A ve martinozit ) ve 2 neolignan glkozit (dihidrodikoniferilalkol-9-O- 

β-D-glikopiranozit, dihidrokoniferilalkol 9-O-β-D-glikopiranozit ) bileĢiğinin serbest radikal 

süpürücü etkileri (DPPH) radikali kullanılarak, ĠTK siteminde araĢtırılmıĢ, tüm bileĢiklerin 

aktif olduğu tespit edilmiĢtir (Akdemir ve ark. 2003b;2005). Aynı yöntemden yararlanarak V. 

lasianthum türünden izole edilen harpagozit, 6-O-vanilloylajugol, poliumozit bileĢiklerinin 

serbest radikal süpürücü etkileri incelenmiĢ, bileĢiklerin aktif olduğu gözlenmiĢtir ( Akdemir 

ve ark. 2004).  

            V. cilicicum, V. lasianthum, V. pterocalycinum var. mutense ve V. salviifolium‟un 

metanol ekstrelerinden izole edilen 36 sekonder metabolitin serbest radikal süpürücü etkisinin 

ve hücre agregasyonunu inhibe edici etkisinin araĢtırıldığı çalıĢmada elde edilen bileĢiklerden 

verbaskozit ve ilvensisaponin A pozitif yönde etki gösterdiği gözlenmiĢ, bununla beraber 

diğer hiçbir bileĢiğin aktif olmadığı görülmüĢtür (Tatlı ve ark. 2007). 

            Yapılan çalıĢmada içlerinde V. wiedemannianum türünün bulunduğu 5 bitkinin 

antioksidatif etkisi araĢtırılmıĢtır. kurkumin ve askorbik asitin pozitif kontrolünde yapılan 

çalıĢmada V. wiedemannianum’ un gözle görülür düzeyde antioksidatif etkiye sahip olduğu 

gözlenmiĢtir (Tepe ve ark. 2006). 
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Antinosiseptif ve Antiinflamatuar Etki 

 

             Ülkemizde çeĢitli yörelerde halk arasındaki kullanımı  antinosiseptif ve 

antienflamatuar yönde olan  endemik yedi Verbascum türü ( V. chionophyllum Hub.-Mor, V. 

cilicicum Boiss., V. dudleyanum Hub.-Mor, V.pycnostachyum Boiss., V.latisepalum Hub. – 

Mor., V. salviifolium, V.splendidum. Boiss. , ) üzerinde bu etkilerini araĢtırmak üzere bir 

çalıĢma  yapılmıĢtır. Yapılan araĢtırmada V. chionophyllum ve V. pycnostachyum„un çiçekleri 

ile V.latisepalum’un toprak üstü kısmından elde edilen metanol ekstrelerinin 200 mg /kg oral 

dozunun antinosiseptif  ve antienflamtuar etkiye sahip olduğu gözlenmiĢtir. Öte yandan diğer 

türlerden elde dilen ekstrelerin dikkate değer oranda antinosiseptif ve antienflamatuar etki 

göstermediği görülmüĢtür (Tatlı ve ark. 2008). 

           Anadolu‟da halk arasında hemoroit tedavisinde kullanımı mevcut olan V. 

lasianthum’un antinosiseptif ve antienlamatuar etkisini araĢtırmak üzere bir çalıĢma 

yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada bitkinin methanol ekstresinin belirgin düzeyde aktif olduğu, 

ekstreden izole edilen  8 bileĢikten, 2‟si; biri iridoit glikozit olan okübin ve bir triterpen 

saponin olan ilvensisaponin A „nın , hiç bir toksisiteye yol açmadan anti nosiseptif ve 

antienflamatuar etkiye sahip olduğu görülmüĢtür (Küpeli ve ark. 2007). 

             Verbascum pterocalycinum var. mutense çiçeklerinden elde edilen 4 major bileĢiğin 

antiinflamatuar ve antinosiseptif etkileri incelenmiĢtir, izole edilen bileĢikleriden ajugol ve 

pikrozit IV „ün aktivitesi kayda değer bulunmazken, diğer iki bileĢik ilvensisaponin A ve C 

akut toksisite göstermeden, önemli düzeyde aktivite gözlenmiĢtir (Akkol-Küpeli ve ark., 

2007). 

 

Antitümör, Antikanser ve Sitotoksik Etki 

 

            V. phlomoides , V. thapsus, V. lychnitis ve V. nigrum’ dan izole edilen  5 bileĢiğin 

sıçan mesanelerinin poliferasyonundaki etkisi in vitro olarak araĢtırılmıĢ ve verbaskosaponin, 

luteolin 7-O-glikozit, verbaskozit ve forsitozit B‟nin 100 µg/ml dozlarında antiproliferatif etki 

gösterdiği saptanmıĢtır. Ancak verbaskozit, forsitozit B ve speziozit‟in düĢük 

konsantrasyonlarında (0,1 µg/ml ) poliferasyonda artıĢ gözlenmiĢtir (Klimek ve Stepien 

1994). 

             V. thapsiforme çiçeklerinin sulu ekstrelerinden elde edilen fraksiyonların protein 

biyosentezi üzerindeki etkilerinin araĢtırıldığı çalıĢmada, sulu ekstrenin izole sıçan 

karaciğerinde protein biyosentezi üzerinde güçlü inhibisyon gösterdiği gözlenmiĢtir. 
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Saponinlerin de bu aktiviteden sorumlu olduğu bu aktivitenin standart olarak kullanılan 

glisirizk asit ve bunun aglikonu ile karĢılaĢtırılabilir ölçüde olduğu belirtilmiĢtir (Paszkiewicz-

Gadek ve ark. 1990). 

              Halk arasında antitümör ilaç olarak kullanılan bitkilerin, protein biyosentezi üzerine 

etkileri in vitro olarak araĢtırılmıĢtır. Ribozomlar, protein biyosentezinin inhibisyonu için 

hedef bölgelerdir ve yapılan çalıĢmalarda V. thapsiforme‟nin çiçeklerinden izloe edilen 

saponin glikozitleri ve bunların aglikonlarının ribozomları inaktive ettikleri tespit edilmiĢtir 

(Galasinki ve ark. 1996). 

               Potansiyel antikanser olarak görülen bitkisel ajanları tarama amacıyla yapılan 

çalıĢmada, DNA-interaction aktivitesi olan bitkilerin arasında V. pseudonobile‟nin de yer 

aldığını tespit edilmiĢ ve bu aktivite ile hemolitik etki arasında bir kolerasyon saptamıĢlardır. 

Bu türün aktivitesinin de içerdiği triterpen saponinden ileri gelebiliceğini tespit etmiĢlerdir 

(Ionkova ve Alferman 2000). 

               V. blattaria‟nın tohumlarından hazırlanan ekstrelerin lektin aktivitelerine bakılmıĢ 

ve enzim ile modifiye edilmiĢ alyuvarlarda hemolize neden olduğu gözlenmiĢtir (Hardman ve 

ark. 1983). 

              V. chionophyllum, V. cilicicum, V. pterocalycinum var. mutense, V. pycnostachycum 

ve V. splendidum (Scrophulariaceae)‟un, SK-MEL, KB, BT-549 ve SK-OV-3 kanser 

hücrelerine karĢı sitotoksik aktiviteleri çalıĢılmıĢtır. Sonuç olarak, bu türlerin metanol ve etil 

asetat ekstrelerinin sitotoksik aktiviteleri karĢılaĢtırılmıĢ, V. pterocalycinum var. mutense 

çiçeklerinin metanol ekstresi, SK-MEL kanser hücresine karĢı zayıf sitotoksik aktivite 

göstermiĢtir (Tatlı ve Akdemir 2006). 

              V. thapsus‟tan elde edilen 5 hidroksi-6,7-dimetoksiflavonolün 1,6 x 10  ֿ  M 

konsntrasyonda, kobay ileumunda lökotrien biyosentezini % 24.8 oranında inhibe ettiği 

bulunmuĢtur (Kawamo ve ark. 1988). 

                V. sinaiticum yapraklarından hazırlanan etil asetat ekstresinin P-388 kanser 

hücrelerine karĢı sitotoksitesinin, taĢıdığı krizoeriyol, hidnokarpin, luteolin ve sinaitisin 

bileĢiklerinden ileri geldiği tespit edilmiĢtir (Afifi ve ark. 1993). 

 

Anti-ülserojenik Etki 

 

            Yüksek oranda saponin içeriğine sahip birçok bitki, birçok ülser modeline karĢı anti 

ülserojenik ativiteye sahip olduğu görülmüĢtür. Yapılan fitokimyasal çalıĢmalarda da 

görüldüğü üzere Verbascum türleri yüksek oranda saponin içermektedir. Buna dayanarak V. 
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cherianthifolium var. cherianthifolium çiçeklerinden elde edilen sulu ekstreyi gastrik ülsere 

karĢı koruyucu etkisi araĢtırılmıĢ, ancak tamamıyla ülsere karĢı koruma yapmadığı 

saptanmıĢtır (Gürbüz ve ark. 2005). 

 

Antihepatotoksik Etki 

 

            Kanada‟da halk ilacı olarak kullanılan V. thapsus‟un, ham drog olarak antihepatoma 

aktivitesi, insan karaciğer kanser hücrelerinde(Hep G2 / c3A, SK-HEP-1, HA22T/VGH, 

Hep3B ve PLC/PRF/5) denenmiĢtir. Belirli konsantrasyonda HepG2 / c3A ve HA22T/VGH 

hücrelerinin çoğalmasını inhibe ettiği gözlenmiĢtir (Lin ve ark. 2002). 

 

 Antihiperlipidemik Etki 

              

             V. thapsus yapraklarının hiperlipidemide kullanıldığı, kolesterol ve trigliserit düzeyini 

önemli ölçüde düĢürdüğü saptanmıĢtır (Aboutabl ve ark., 1999). 

 

Antitüsif Etki 

 

           V. thapsiforme‟nin karbonhidrat içeriğinin antitüsüf etkisi araĢtırılmıĢtır. Yapılan 

çalıĢmada bileĢiklerin antitüsif aktivitesi, antitüsüf etkili iki bileĢik olan kodein ve dropropizin 

ile kıyaslanmıĢtır. Antitüsif etki klasik antitüsif ilaçlara benzer Ģekilde gözlenmiĢ, ancak 

karbonhidrat içeriği gösterdiği etki, kodeine oranla daha az görülürken, bileĢikler 

dropropizinden daha yüksek düzeyde etki göstermiĢtir (Nasalova ve ark. 2005). 

 

 

 

Bitki Büyümesini Ġnhibe Edici Etki ( Allelopatik Etki ) 

 

           V. sinuatum‟un çiçek durumunun, metanol ekstresinden izole edilen bileĢiklerin 

allelopatik aktivitesinin incelendiği araĢtırmada, ajugol, ham ekstreye benzer düzeyde etki 

gösterirken, okübin ve sinuatol çok az konsantrasyonda inhibe edici etkiyi göstermiĢ, 

verbaskozit‟in  ise en yüksek inhibisyonu gerçekleĢtirdiği saptanmıĢtır (Senatore ve ark. 

2007). 
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Pardo ve arkadaĢlarının yaptğı çalıĢmada, V. virgatum‟un toprak üstü kısımlarının, V. 

thapsus’un da köklerinden elde edilen etanol ekstresindeki fitotoksinleri araĢtırılmıĢtır. 

Ekstrelerin içeriğindeki iridoit glikozitlerin bitki büyümesini inhibe ettiği gözlenmiĢtir (Pardo 

ve ark. 1998;2004). 

 

Diğer Etkiler 

 

            V. thapsus „dan hazırlanan ekstrenin, doku yapılarını parçalayan hücre dıĢı proteazları 

inhibe ettiği gözlenmiĢtir (Cry 2002). 

           V. nobile‟den elde edilen total alkaloitin (nobilin) ganglion-blokör ve miyotropik 

vazodilatör etkiye sahip olduğu ve bu etkilerin, alkaloitlerin hipotansif aktivitelerinden 

kaynaklandığı tespit edilmiĢtir (Krushkov ve ark. 1970). 

          Çocukluk döneminde sıkça rastlanan rahatsızlıklardan birisi olan, otitis media‟nın 

tevdisinde kullanılan naturapatik bitkisel ekstrelerden oluĢan göz damlası preperatlarının 

içinde yer alan V. thapsus, anesteziklerle beraber tedavide yararlı olmaktadır (Sarell ve ark. 

2003). 

          V. sinuatum‟un %10 luk alkol ekstresinin bir deri hastalığı olan psöriaziste etkili olduğu 

tespit edilmiĢtir (Amenta ve ark. 2000). 

         V. thapsus ve V. thapsiforme’ nin, kozmetik preperatları ile deterjanların içeriğine 

girdiği ve sütlü losyonları halinde cildi nemlendirici olarak kullanıldıkları saptanmıĢtır (Ohara 

ve ark. 2001). 

         V. thapsus’ un da aralarında bulunduğu bir bitkisel karıĢımın sigara alıĢkanlığının 

azaltılmasında veya bırakılmasında kullanıldığı tespit edilmiĢtir (Coy-Herbert 2002). 

 

Etnobotanik çalıĢmalar 

            

         Yapılan etnobotanik çalıĢmalar sırasında Verbascum türlerinin, ülkemizde halk 

arasındaki tıbbi kullanımları yanında, oyuncak, boyamacılık gibi kullanım alanlarının da  

olduğu  görülmüĢtür. AĢağıda yer alan kısımda ise bu türlerin sadece halk arasındaki, tıbbi 

kullanımına yer verilmiĢtir. 

           Genel olarak Verbascum türlerinin, Hakkari ve çevresinde kaynatılarak hazırlanan 

suyu, bacaklara sürülmek ve bir müddet bu su ile banyo yapılmak suretiyle romatizma 

hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır ( Tuzlacı 2006). 
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            Verbascum asperuloides Hub.Mor.  türü Sivas-Gürün bölgesinde “Yalangu” adı ile 

bilinir. Bitkinin çiçeklerinden hazırlanan dekoksiyon dahilen, öksürük kesici olarak kullanılır 

(Tuzlacı 2006). Malatya ve çevresinde “maçyanık ve yalankı” yöresel isimleriyle de bilinen 

V. asperuloides türünün yaprakları  halk arasında yaralarda kurtlanmayı engellemek 

maksadıyla, hayvanların yaralarına ovulup parçalanarak konur. Yine çiçeklerinden hazırlanan 

infüzyon dahilen, nefes darlığında kullanılmaktadır (YeĢil 2007). 

            Isparta ve çevresinde yetiĢen Verbascum cheiranthifolium Boiss. var. cheiranthifolium 

ve V. chrysochaete türlerine “sığır kuyruğu” oalark bilinir. Bu türlerin toprak üstü kısımları, 

bir kazanda su ile kaynatılır ve su ılık hale geldiğinde içine girilmek suretiyle romatizma 

tedavisinde kullanılır. Çiçekleri ise, su ile kaynatıldıktan sonra bu suyun üstte kalan kısmı 

atılır, altta kalan kısmı süzülüp, damla Ģeklinde kulak ağrısının giderilmesinde kullanılır. Yine 

çiçeklerinden hazırlanan dekoksiyon dahilen hemoroitlere karĢı sabahları aç karnına 

kullanılır. Yapraklar ise suda kanatılıp arpa unu katılarak lapa halinde, haricen (yaklaĢık 

olarak uterus üzerine gelecek Ģekilde ) kadınlarda adet sancılarını gidermede kullanılır 

(Tuzlacı 2006). Mersin ve çevresinde de yetiĢen ve bu yörede “bozkulak” ismiyle anılan 

Verbascum cheiranthifolium Boiss. var. cheiranthifolium türünün çiçekleri yaraların üzerine 

haricen sürülerek iltihap kurutucu olarak da kullanılmakta, yaprakları havanda dövüldükten 

sonra kepekle piĢirilip karın bölgesine sarıldığında ĢiĢkinlik ve ağrıları gidermeye yardımcı 

olur (EĢen 2008). 

              Isparta ve çevresinde yetiĢen bir diğer sığırkuyruğu türü ise V. lasianthum türüdür. 

Bu türün taze çiçeklerinden veya yapraklarından hazırlanan infüzyon dahilen hemorodilere 

karĢı kullanılır. Kalp hastaları veya düĢük tansiyonluların kullanımı sakıncalıdır (Tuzlacı 

2006). 

           Kırklareli  ve çevresinde yetiĢen Verbascum macrurum türü halk arasında “at kuyruğu, 

sığır kuyruğu” isimleriyle bilinir. Tedavide, halk arasında, çiçeklerinden hazırlanan infüzyon 

dahilen hemoroitlere karĢı, kan Ģekerini düĢürücü olarak Ģeker hastalığının tedavisinde 

kullanılır. Yine çiçekleri Anthemis austriaca kapitulumları, Malva sylvestris yaprak ve 

çiçekleri ile birlikte hazırlanan infizyonu damar sertliğine karĢı kullanılmaktadır. Çiçekleri 

Anthemis austriaca kapitulumları, Malva sylvestris yaprak ve çiekleri ile birlikte ezilip 

zeytinyağı ile karıĢtırıldıktan sonra haricen eklem ağrılarının giderimesinde kullanılır (Tuzlacı 

2006) 

           Kırklareli ve çevresinde yetiĢen bir diğer Verbascum türü olan V. phlomoides türünün 

çiçeklerinden hazırlanan dekoksiyon haricen hayvan yaralarının tedavisinde kullanılır 

(Tuzlacı 2006). 
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          Verbascum pyramidatum Giresun‟da yetiĢen Verbascum türü, “ sığır kuyruğu” ismi ile 

anılır. Bu türün çiçeklerinden hazırlanan infüzyon dahilen öksürük kesici olarak kullanılır 

(Tuzlacı 2006). 

          Verbascum piretorum (Boiss.)O.Kuntze türünün yapraklarının, MaraĢ yöresinde yara 

iyi edici olarak kullanıldığı kayıtlıdır ( Demirci 2010). 

          Iğrdır ve çevresinde yapılmıĢ etnobotanik araĢtırmaya göre Verbascum agrimoniifolium 

(C.Koch) Hub Mor. subsp. agrimoniifolium , V. orephilum C.Koch var. joannis ve Verbascum 

speciosum Schrader türlerinin halk arasında kullanımı görülmüĢtür. Bu çalıĢmaya göre 

Verbascum türlerinin taze yaprakları ayaktaki mantarlı bölgeye haricen uygulanmakta, 

bununla birlikte bu türler balık avlamada ve iplik, kumaĢ boyamada kullanılmaktadır. 

Bununla beraber V. orephilum var. joannis ve V. speciosum türlerinin topraküstü 

kısımlarından hazırlanan dekoksiyon hayvanlara kurt düĢürücü olarak verilmektedir 

(Altundağ 2009). V. speciosum türüne Ġzmit körfezi güney kesiminde yapılmıĢ etnobotanik 

araĢtırma sırasında da rastlamıĢtır. Bu türün halk arasında, çiçeklerinden hazırlanan 

infüzyonun hemoroit tedavisinde ve öksürük kesici olarak içildiği, kökün iç kısmından ufak 

hap gibi küçük parçalar kopartılıp hemoroit tedavisinde günde 3 kez yutulduğu görülmüĢtür 

(Kızılarslan 2008). 

           Verbascum kotschyi Boiss. et Hohen ve Verbascum orientale (L.) Birecik ve ġanlıurfa 

çevresinde yapılmıĢ etnobotanik araĢtırmada sırasında bulunan Verbascum türleridir. Bu türler 

“meçelik” adı ile anılmakta , bulundukları bölgeye böcek gelmemesinden dolayı haĢaratları 

önlemede kullanılmaktadırlar (Akan ve ark. 2008). 

            Konya yöresinde halk ilacı olarak kullanılan türlerin araĢtırlıdığı çalıĢmada, 

Verbascum glomeratum Boiss. ve Verbascum pycnostachyum Boiss. & Heldr. türlerine 

rastlanmıĢtır. Bu türlerden V.  pycnostachyum türünün yaprak ve çiçeklerinden hazırlanan 

dekoksiyon halk arasında karaciğer büyümesine, yağlanmasına ve prostata karĢı 

kullanılmaktadır. V. glomeratum   türünün yaprak ve çiçeklerinden hazırlanan infüzyon ve 

dekoksiyonları hemorit tedavisinde kullanılmaktadır (Oral 2007). Elazığın Sivrice ilçesi 

çevresinde yapılan etnobotanik araĢtırmada V. glomeratum türünün ekspektoran etkisinden de 

bahsedilmiĢtir (Çakılcıoğlu 2010). 

         Manavgat ve çevresinde yapılmıĢ etnobotanik çalıĢmada V. levanticum I.K. 

Ferguson, V. leiocarpum Murb., V. cucullaribracteum Hub.-Mor. türlerinin halk 

arasında genel olarak “ sığır kuyruğu” adı ile anıldığı, bu türlerin 

yapraklarının soğuk suda 5 dk. tutulmasıyla elde edilen hülasa balgam 
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söktürme, nefes darlığı, bronşit vb. pek çok hastalık için az miktarda 

içilip, öksürük kesici olarak kullanıldıkları ancak çok fazla alınmalarının 

zehir etkisi yaptığı kaydedilmiştir (Bulut 2006). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Materyal 

            ÇalıĢma materyali olan Verbascum caesareum Boiss. , Verbascum galileum Boiss., 

Verbascum antiochium Boiss., örneklerinin toplandığı yer ve ISTE numaraları Tablo 3.1'de 

gösterilmiĢtir.  

Tablo 3-1:Verbascum örneklerinin toplanma yeri ve ĠSTE numaraları 

Örnek Ġsmi Toplandığı yer ĠSTE No 

Verbascum caesareum Boiss.* 
Antakya yolu üzerinde, 650 m., yol kenarı. 

Gedik Mah. Belen, Hatay Mayıs, 2009. 
92501 

Verbascum galileum Boiss.* 

Belen‟ den Soğukoluk „ a doğru giderken 1-

1,5 km.‟de,Güzel yayla yol kenarı, 290 m. 

Derebahçe, Belen Hatay. Mayıs,2009 

92500 

Verbascum antiochium Boiss.* 
St.Pierre kilisesine çıkan yolun kenarlarında, 

120 m. St.Pierre, Antakya.Mayıs 2009. 
92499 

       

     

       Tıbbi olarak kullanılan kısımlarının çiçekli kısımlar olmasına rağmen,toplanan türlerin 

çiçekleri yeterli miktarda toplanamamıĢtır. Yapılan literatür taramalarında Verbascum cinsi ile 

ilgili toprak üstü kısımlarına iliĢkin çalıĢmaların yer aldığı görülmüĢtür. Bu nedenle yeterli 

miktarda toplanan toprak üstü kısımlarla çalıĢılmaya karar verilmiĢtir (Mnatsakanyan  ve ark. 

1983; Mehrotra  ve ark. 1989; Hartleb ve Seifert 1995) 

       Literatürde tıbbi türler olarak kayıtlı V. densiflorum** ve V. phlomoides*** türleri ile 

Hatay‟dan toplanan diğer üç tür kıyaslanmıĢtır. 

* Bu türler Hatay‟dan AraĢ. Gör. Sezin KURTOĞLU tarafından toplanmıĢ, Doç.Dr. Emine AKALIN tarafından teĢhisi 

yapılmıĢtır. 

**V. densiflorum türü AraĢ. Gör. Burcu ġEN tarafından Mayıs 2009‟ da toplanmıĢ, Doç. Dr. Emine AKALIN tarafından 

teĢhisi yapılmıĢtır.ĠSTE No: 91931 

***V. phlomoides türüne ait drogu temin eden Ecz. Meltem Kurtsan‟a (Kurtsan Holding) yardımlarından dolayı teĢekkür 

ederiz. 
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3.2.  Genel Metotlar 

 

3.2.1. Fitokimyasal Ön Denemeler 

 

 5 g toz edilmiĢ materyal üzerine 100 ml sıcak su konulur ve karıĢım 30 dakika sıcak su 

banyosu üzerinde bekletilir. Sıcakken pamuktan süzülür ve bu infüzyonda antrasen 

glikozitleri, flavon glikozitleri, saponinler, tanenler ve alkaloitler aranır. 

3.2.1.1. Flavon Türevlerinin Aranması 

 

5 ml infüzyon üzerinde 5 ml klorhidrik asitli etanol (Shibata belirteci: 1k deriĢik 

klorhidrik asit, 1k su, 1k etanol) ve biraz magnezyum talaĢı ilave edilir. Pembe, turuncu veya 

mor bir rengin meydana gelip gelmediği gözlenir (Shibata reaksiyonu). 

 

3.2.1.2. Antrasen Türevlerinin Aranması 

 

10 ml infüzyon üzerine 5 damla deriĢik sülfürik asit konulur. KarıĢım 15 dakika sıcak 

su banyosunda tutularak glikozitler hidroliz edilir. KarıĢım soğuduktan sonra dikkatle 4 ml 

toluen ile çalkalanır. Toluenli kısım bir pipet yardımıyla baĢka bir tüpe aktarılıp ve üzerine 3 

ml %10‟ luk amonyak çözeltisi ilave edilir. Kırmızı bir rengin meydana gelip gelmediği 

gözlenir. 

 

3.2.1.3. Saponin Aranması 

 

10 ml infüzyon bir deney tüpüne konulur. Tüp baĢ parmak ile sıkıca kapatıldıktan 

sonra yatay olarak 30 saniye kuvvetle çalkalanır ve dinlenmeye bırakılır. 15 dakika sonra 

tüpte en az 15 cm yükseklikte kalıcı bir köpüğün oluĢup oluĢmadığı gözlenir . 
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3.2.1.4. Tanen BileĢiklerinin Aranması 

 

5 ml infüzyon üzerine 2 ml tuzlu jelatin çözeltisi (sodyum klorür ile doyurulmuĢ %1‟ 

lik jelatin çözeltisi) ilave edilir. Krem renkli bir çökeleğin oluĢup oluĢmadığı gözlenir . 

 

 Gallik ve kateĢik tanenin aranması: 5 ml infüzyon üzerine 3 damla %5‟ lik FeCl3 

çözeltisi ilave edilir. Mavi siyah (gallik tanen) veya esmer zeytin yeĢili (kateĢik tanen) renk 

veya çökeleğin oluĢup oluĢmadığı gözlenir  

 

 Gallik ve kateĢik tanenlerin birlikte bulundukları durumlarda ayrılması: 10 ml 

infüzyon üzerine 5 ml klorhidrik asitli formol (Stiasny Belirteci) (%30 formol 100ml + deriĢik 

klorhidrik asit 50 ml) konulur ve karıĢım 80 °C civarında ısıtılmıĢ su banyosunda 30 dakika 

bekletilir. Parçalar halinde bir çökelek (kateĢik tanen) oluĢup oluĢmadığı gözlenir. KarıĢım 

tamamen soğuduktan sonra berrak olarak süzülür. Süzüntüden 3 ml alınıp sodyum asetat 

ilavesiyle doyurulur. DoymuĢ çözelti üzerine 3 damla seyreltik FeCl3 çözeltisi ilave edilip 

mavi-siyah bir renk veya çökeltinin (gallik tanen) oluĢup oluĢmadığı gözlenir.  

3.2.1.5. Alkaloit Aranması 

 

1 g toz edilmiĢ numune, 10 ml %3‟lük sülfürik asit çözeltisiyle bir süre ısıtılarak 

tükeltilir, soğuduktan sonra süzülür. Süzüntü, üzerine 5 ml %10‟luk amonyak çözeltisi ilave 

etmek suretiyle kalevilendirilir. Ayırma hunisine alınarak 10 ml eterle tüketilir. Ayrılan eterli 

çözelti su banyosu  üzerinde yoğunlaĢtırılır. Kalan bakiye 10 ml %3‟lük sülfürik asit ile 

çözdürülüp, bu asitli çözeltide alkaloit teĢhisi özel belirteçlerle yapılır . 

  

1. Bouchardat Belirteci: Esmer kırmızı çökelek 

 2. Dragendorff Belirteci: Turuncu kırmızı çökelek 

 3. Mayer Belirteci: Süt rengi çökelek 
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3.2.2. Miktar Tayini Yöntemleri 

 

3.2.2.1. Su Miktar Tayini 

          Etüvde ısıtılarak sabit vezne getirilmiĢ bir cam tartı kabı içine 1 g kaba toz halde drog 

konulup tam olarak tartılır. 2 saat 100-105 °C‟lik etüvde kurutulur. Bir desikatörde 

soğutulduktan sonra tartılır . 

 

3.2.2.2. Kül Miktar Tayini 

 Sabit ağırlığa getirilmiĢ porselen bir krözede 1g drog tam olarak tartılır. Önce 200 

°C‟de yarım saat, daha sonra 500 °C‟de 2 saat yakılır. Bir desikatörde soğutulduktan sonra 

tartılır . 

3.2.3. BileĢiklerin Ayrılması ve SaflaĢtırılması 

 

3.2.3.1. Ekstraksiyon 

            Uygun Ģartlarda kurutulmuĢ toz edilmiĢ materyal soxhlet apareyinde etanol ile 

tüketildi. Elde edilen ekstre rotavaporda alçak basınç altında yoğunlaĢtırılıp, etanol ekstresi 

hazırlandı. 

3.2.3.2.  Tüketme 

          YoğunlaĢtırılan ekstre ayırma hunisine alınıp, eĢit hacimde su ilave edildi.Faz ayrımı 

görülene dek petrol eteri eklendi, petrol eteri ile tüketme iĢlemine , petrol eteri tabakasının 

rengi açılana dek devam edildi. Petrol eteri yardımıyla lipofil bileĢiklerinden kurtarılan 

ekstreyi, toluenle tüketmeye devam edildi. Toluenle tüketmenin tamamlanmasının ardından 

tüketme iĢlemine kloroformla devam edildi. Kloroformlu tabaka tamamen açılana dek süren 

ekstraksiyon sonunda kloroformlu kısımlar toplanıp, rotovapor yardımıyla yoğunlaĢtırılarak 

kloroform ekstresi elde edildi. 

           Daha sonra etilasetat ile tüketme iĢlemine baĢlanıp ve etil asetatlı kısımın tamamen 

açılana dek  iĢleme devam edildi. Etil asetat ekstresinin rotavaporda yoğunlaĢtırılmasıyla 

etilasetat ekstresi elde edildi. 
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3.2.3.3. Vakum Likit Kromatografisi (VLK) 

Etil asetat ekstresi minimum miktarda klrorformda çözdürüldükten sonra ağırlığının 

iki katı kadar silikajel ile karıĢtırıldı, havanda ezilerek homojen toz haline getirildi. 13 cm 

yüksekliğinde silikajel içerein 4,2 cm çapındaki sütuna yerleĢtirildi. 

Çözücü sistemi olarak artan polaritede petroleteri:kloroform:metanol karıĢımları 

kullanılarak vakum altında fraksiyonlandırıldı. Her çözücü sisteminden 200 ml geçirildi, 

fraksiyonlar 100‟er ml olacak Ģekilde toplandı. 

Vakum likit kromatografisi uygulamasında kullanılan çözücü sistemleri Tablo 3-2‟de 

gösterilmiĢtir.  

Tablo 3-2: VLK uygulamasında kullanılan çözücü sistemleri 

Petrol eteri Kloroform Metanol 
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3.2.3.4. Flash Kromatografi (FK) 

Kloroform ekstresi minimum miktarda klrorformda çözdürüldükten sonra ağırlığının 

iki katı kadar silikajel ile karıĢtırıldı, havanda ezilerek homojen toz haline getirilip, flash 

kromatografi sütununa yerleĢtirildi. 

Çözücü sistemi olarak artan polaritede petroleteri:kloroform:metanol karıĢımları, 

sütunun baĢ kısmından basınç uygulanarak sistemden geçirildi. Her çözücü sisteminden 200 

ml geçirildi, fraksiyonlar 100‟er ml olacak Ģekilde toplandı. 

Flash kromatografisi uygulamasında kullanılan çözücü sistemleri Tablo 2-2‟de 

gösterildi.  

Tablo 3-3: Flash kromatografisinde kullanılan çözücü sitemleri 

Petrol eteri Kloroform Metanol 
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3.2.3.5. Kromatotron 

BileĢiklerin saflaĢtırılmasında kromatotron yönteminden sıklıkla yararlanıldı. Bu 

yöntem için; Harrison Research Chromatotron Centrifugal Thin-Layer Chromatograph Ser. 

No. HR 5220 cihazı kullanıldı. Ayırım silikajel (Merck 1.07749.1000 Kieselgel 60 PF254 

gipshaltig) kaplanmıĢ rotar plaklar üzerinde gerçekleĢtirildi.  

 

Kromatotron için Silikajel Plak Hazırlanması:  

 Silikajel............................45 g 

 Distile su (0-5 °C).............90 ml 

            

            Silikajel ve distile su bir ĢiĢede çalkalanarak homojen hale getirildi. Kenarları kağıt 

bantla kaplanarak bariyer oluĢturulmuĢ daire Ģeklindeki cam plak üzerine dikkatlice döküldü. 

KarıĢımın plağa tamamen yayılması sağlandı. Plak kuruması için 1 gün boyunca, toz 

almayacak biçimde bekletildi. Daha sonra kağıt bant çıkartılarak, kazıma bıçaklarıyla plağın 

her yeri eĢit kalınlıkta olacak Ģekilde kazındı. 70 °C‟lik etüvde 3 saat bekletilerek aktive 

edildi. 
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3.2.3.6. Sefadeks Sütun Kromatografisi 

           

          Kirlilikler içeren bir bileĢiği saflaĢtırma veya karıĢım halindeki bileĢikleri birbirinden 

ayırmada yararlanılan yöntemdir. Ġçerisine Sefadeks LH 20 yerleĢtirilen sütuna bir miktar 

metanol sefadeksin üst sınırından 1 parmak üstte olacak Ģekilde konuldu ve sefadeksin 

yerleĢmesi için 1 gün bu Ģekilde bekletildi. Bu süre sonunda, numune bir miktar metanolde 

çözdürülerek çok yavaĢ bir Ģekilde sefadeks sütun sistemine ilave edildi. Üstten devamlı 

olacak Ģekilde metanol verilerek, sütunun musluğu çok az açılmak suretiyle azar azar 

fraksiyonlar halinde alınarak iĢlem uygulandı.  

3.2.3.7. Ġnce Tabaka Kromatografisi (Ġ.T.K.) 

 

           BileĢiklerin preparatif yöntemiyle saflaĢtırılmasında, elde edilen maddelerin saflık 

kontrolleri ve Ģahit maddeler ile karĢılaĢtırmalarında Ġ.T.K.‟dan yararlanıldı. Bunun için hazır 

silikajel (Merck 1.05554.0001 TLC Silika gel 60 F254) kaplı alüminyum plaklar kullanıldı. 

Plaklarda yer alan lekeleri incelerken UV lamba ve belirteçlerden yararlanıldı. 

Ġnce Tabaka Kromatografisi yöntemlerinde kullanılan çözücü sistemlerine aĢağıdaki 

tablolarda yer verlmiĢtir. 

a) Preparatif Ġ.T.K.: Adsorban olarak hazır silikajel plak, mobil faz olarak maddenin en iyi 

ayırım gösterdiği çözücü sistemi kullanıldı. KarıĢım, 2-3 ml kloroform ve 1-2 damla methanol 

yardımı ile homojen bir Ģekilde çözündürüldükten sonra ince Ģerit halinde plağa tatbik edildi 

ve doyurulmuĢ tanka yerleĢtirildi. Sürüklenme iĢlemi tamamlandıktan sonra plak açık havada 

kurutuldu. Plak uv altında incelenerek ya da plağın 1 cm kadar kenarına lekelerin en iyi 

Ģekilde görünmesine yardımcı olacak belirteçlerden biri ( % 5 lik FeCl3, KOH çözeltisi, NA)  

püskürtülerek bantların yerleri belirlendi. Bantlar kesildikten sonra kazınarak veya küçük 

parçalar halinde kesilerek kloroform ile tüketildi. Daha sonra rotovaporda kuruluğa kadar 

uçuruldu. 

b) Kontrol Ġ.T.K. (co-TLC): Elde edilen saf maddelerin Ģahit maddeler ile 

karĢılaĢtırılmasında ve elde edilen fraksiyonların incelenmesinde co-TLC yönteminden 

yararlanıldı. Hazır silikajel plak üzerine fraksiyonlar ve Ģahit maddeler tatbik edildi, uygun 

sistem de yürütülen plaklar, UV lamba ve belirteçler yardımıyla incelendi. 
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Tablo 3-4: ĠTK’da aglikonlar için kullanılan çözücü sistemleri 

No Çözücü Sistemleri Çözücü Oranları 

1 kloroform : aseton : formik asit 9 : 2: 1 

2 toluen : etil asetat : formik asit 5 : 4 : 1 

3 toluen : etanol 8 : 2 

 

Tablo 3-5: ĠTK’da glikozitler için kullanılan çözücü sistemleri  

No Çözücü Sistemleri Çözücü Oranları 

4 etil asetat : etil metil keton : formik asit : su 5 : 3 : 1 : 1 

5 toluen : etanol : formik asit 9 : 7 : 4 

6 toluen : etanol 2 : 1 

 

Tablo 3-6: ĠTK'da Ģekerler için kullanılan çözücü sistemleri 

No Çözücü Sistemleri Çözücü Oranları 

7 n-butanol : izopropanol : su 5 : 3 : 1  

 

 Tablo 3-7: ĠTK'da feniletanoit ve iridoit glikozitleri için kullanılan çözücü sistemleri 

No Çözücü Sistemleri Çözücü Oranları 

8 kloroform : metanol : su 61 : 32 : 7 
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  Tablo 3-8: ĠTK'da fenolik asit bileĢikleri için kullanılan çözücü sistemleri 

No Çözücü Sistemleri Çözücü Oranları 

9 Etil asetat : formik asit : g.asetik asit : su 100 : 11 : 11 : 26 

 

 

 

3.2.3.8. Kağıt Kromatografisi  ( K.K.) 

 

BileĢiklerin preparatif yöntemiyle saflaĢtırılmasında, elde edilen maddelerin saflık kontrolleri 

ve Ģahit maddeler ile karĢılaĢtırmalarında kağıt kromatoğrafisinden yararlanıldı.  

a) Preparatif K.K.: Adsorban olarak kromatoğrafi için özel olarak tasarlanmıĢ kağıtlar ( 

Schleichler & Schuell 3469) , mobil faz olarak  da maddenin en iyi ayırım gösterdiği çözücü 

sistemi kullanıldı. KarıĢım, 2-3 ml kloroform ve 1-2 damla methanol yardımı ile homojen bir 

Ģekilde çözündürüldükten sonra ince Ģerit halinde kağıda tatbik edildi ve doyurulmuĢ silindir 

tanka yerleĢtirildi. Sürüklenme iĢlemi tamamlandıktan sonra kağıt açık havada kurutuldu. 

Plak UV altında incelenerek ya da plağın 1 cm kadar kenarına lekkelerin en iyi Ģekilde 

görünmesine yardımcı olacak belirteçlerden biri ( % 5 lik FeCl3, KOH çözeltisi, NA )  

püskürtülerek bantların yerleri belirlendi. Bantlar kesildikten sonra küçük parçalar halinde 

kesilerek kloroform ile tüketildi. Daha sonra rotovaporda kuruluğa kadar uçuruldu. 

b) Kontrol K.K.: Elde edilen saf maddelerin Ģahit maddeler ile karĢılaĢtırılmasında ve 

elde edilen fraksiyonların incelenmesinde  kontrol amaçlı kağıt kromatoğrafisinden 

yararlanıldı. Kağıt üzerine fraksiyonlar ve Ģahit maddeler tatbik edildi, uygun sistem de 

yürütülen plaklar, UV lamba veya  belirteçler yardımıyla incelendi. 
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 Tablo 3-9: KK'da flavon aglikonları için kullanılan çözücü sistemleri 

No Çözücü Sistemleri Çözücü Oranları 

10  n-butanol : asetik asit : su 4 : 1 :5 

11 asetik asit : su 60 : 40 

12 asetik asit : su 40 : 60 

13 asetik asit : su : der. HCl 30 : 10 :3 

 

Tablo 3-10: KK'da flavon glikozitleri için kullanılan çözücü sistemleri 

No Çözücü Sistemleri Çözücü Oranları 

10 n-butanol : asetik asit : su 4 : 1 : 5  

14                           asetik asit : su              15 : 85 

 

Tablo 3-11: KK'da Ģekerler için kullanılan çözücü sistemleri 

No Çözücü Sistemleri Çözücü Oranları 

10 n-butanol : asetik asit : su 4 : 1 : 5  

15 n-butanol : piridin : su 60 : 40 : 30 

 

Tablo 3-12: KK'da fenolik asit bileĢikleri için kullanılan çözücü sistemleri 

No Çözücü Sistemleri Çözücü Oranları 

12 asetik asit : su  40 : 60  
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ĠTK ve KK’da Kullanılan Belirteçler 

Flavon BileĢikleri için; 

1. Potasyum hidroksit çözeltisi 

1 g KOH 100 ml etanolde çözülerek hazırlandı. 

2. Demir üç klorür çözeltisi 

1 g FeCl3  100 ml etanolde çözülerek hazırlandı. 

3. NA belirteci (Naturstoffreagenz A : Difenil borik asit β- amino etil ester) 

100 mg NA tozu 100 ml saf metanolde çözülerek hazırlandı. 

4. ġekerler için; 

Anilin                       0,4 ml 

Fosforik asit               2 ml 

Timol                          2 g 

Etanol q.s.p              150 ml 

Belirtecin uygulanması: Belirteç püskürtüldükten sonra kağıt veya plak 100°C‟de 15 

dakika bekletilerek renklerin oluĢması sağlandı. 

 

ġeker hidrolizi; 

      ġeker olabiliceği düĢünülen numuneden 10 mg madde üzerine 5 ml metanol  ve 5 ml 2N 

HCl ilave edildi. 2 saat geri çeviren soğutucu altında 100 ˚C‟de bekletildi. Çözelti alınıp 

ayırma hunisi yardımıyla eter ile tüketildi.  Altta kalan kısım Ģeker, üstteki kısım ise aglikon 

olduğu düĢünelerek kuruluğa kadar uçuruldu. Aglikon ve Ģekerin ne olduğu Ģahit Ģeker ve 

aglikonlarla beraber ĠTK ve KK‟ları yapılarak tespit edildi.  
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3.2.3.9. Spektroskopik Metodlar 

3.2.3.8.1. UV Spektrumu 

Jasco 530V UV-VIS spektrofotometresi kullanıldı. Spektrumlar, 1 cm‟lik kuvartz 

küvetlerde alındı. Flavon türevlerinin UV‟si üç aĢamada alındı (Mabry,T.J. ve ark.1970).  

I.aĢama:  

a.Maddenin metanoldeki çözeltisinin spektrumu alındı. 

b.Metanol üzerine üç damla NaOMe çözeltisi damlatılarak spektrum alındı. 

II.aĢama: 

a.Maddenin metanoldeki çözeltisine 6 damla AlCl3 çözeltisi ilave edildi, spektrum 

alındı. 

b.AlCl3 içeren çözelti üzerine üç damla HCl çözeltisi damlatılarak spektrum alındı. 

III.aĢama:  

a.Maddenin metanoldeki çözeltisine küvette 2 mm NaOAc tabakası çözünmeden 

kalana kadar NaOAc ilave edildi, spektrum alındı. 

b.NaOAc içeren metanol çözeltisne spektrumun özelliğine göre katı veya çözelti 

halinde H3BO3 ilave edilerek spektrum alındı. 

Fenolik asit, iridoit glikoziti ve feniletanoit glikozitlerinin spektrumu metanolde alındı.  

3.2.3.8.2. IR Spektrumu 

Spektrumlar Perkin-Elmer 1600 Series FTIR aletinde alındı. Numunelerin 

metanoldeki çözltilerinden 1-2 damla alınarak KBr ile karıĢtırıldı. Toz halde 2,5 saat 110 ºC 

lik etüvde bekletilerek nemden uzaklaĢtırılan  karıĢım ile tablet basıldı. Tablet yardımıyla 

numunelerin IR spektrumları alındı. 

3.2.3.8.3. 
1
H - NMR Spektrumu 

Spektrumlar Ġstanbul Üniversitesi Ġleri Tetkikler Laboratuarı‟nda Varian UNITY 

INOVA (500 MHz) NMR Spektrometresi,çözücü olarakMeOH, iç standart olarak TMS 

kullanıldı. 
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3.3. Ekstrelerin Antimikrobiyal Aktivite Deneyleri 

3.3.1. Ekstrelerin HazırlanıĢı 

Hatay „dan toplanan Verbascum caesaerum bitkisinin topraküstü kısımlarından elde 

edilen sulu ekstre, kloroform ekstresi, etilasetat ekstresi ve metanol ekstresinden  10‟ ar mg 

alınarak çalıĢıldı. 

3.3.2. Genel Metotlar 

Antimikrobiyal aktivite testinde mikrodilüsyon metodu kullanıldı (CLSI). 

Test edilen bakteriler Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus epidermidis 

ATCC 12228, Escherichia coli ATCC 11229, Klebsiella pneumoniae ATCC 4352, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 1539 ve Proteus mirabilis ATCC 14153 için Mueller Hinton 

Broth (MHB) (Difco, Detroid, USA) besiyerleri kullanılmıĢtır. 

Mayalardan Candida albicans ATCC 10231 için ise RPMI-1640 (Sigma) besiyeri 

kullanıldı. 

Çözücü olarak dimetil sülfoksit (DMSO) kullanıldı. 

 

3.3.2.1. Mikrodilüsyon Metodu 

 

          Hazırlanan ekstrelerin antimikrobiyal aktiviteleri Staphylococcus aureus ATCC 6538, 

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella 

pneumoniae ATCC 4352, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Proteus mirabilis ATCC 

14153 ve Candida albicans ATCC 10231 standart suĢlarına karĢı Minumum Inhibitör 

Konsantrasyonu (MĠK) değerleri Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterleri esas 

alınarak mikrodilüsyon yöntemiyle belirlendi (CLSI 2000;2006). ÇalıĢmada kullanılan 

bakterilerin Mueller-Hinton Buyyon (Difco, Detroid, USA) besiyerindeki 4 - 6 saatlik 

kültürlerinden 5 x 10
5 

kob/ml (koloni oluĢturan birim), C. albicans ATCC 10231‟in ise RPMI-

1640 (Sigma) besiyerindeki 24 saatlik kültüründen 0.5 - 2.5 x 10
3
 kob/ml olacak Ģekilde 

inokulumları hazırlandı. Ekim yapılmıĢ olan mikroplaklar bakteriler için 37
o
C‟de 18 - 24 saat, 

C. albicans için ise 35
o
C‟de 48 saat inkübe edildi. Üremenin görülmediği en düĢük madde 

konsantrasyonu MĠK değeri olarak değerlendirildi. ÇalıĢmanın standardizasyonu amacıyla 

denenen bakterilere karĢı siprofloksasinin MĠK değerleri de belirlenip ve bulunan değerlerin 

CLSI tarafından bildirilen kalite kontrol sınırları içerisinde olduğu tespit edildi. 
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4. BULGULAR 

4.1. ÇalıĢılacak Türün Saptanması ve Fitokimyasal Ön Deneme Sonuçları 

Mayıs 2009 tarihinde çiçekli olarak Hatay‟dan toplanan üç Verbascum bitkisinden 

elde edilen kloroform, etilasetat ve metanol ekstreleri, literatürde tıbbi tür olarak belirtilen 

Verbascum phlomoides ve V. densiflorum türlerinden elde edilen  kloroform, etilasetat ve 

methanol ekstreleri ile kıyaslandı. Bu kıyaslama iĢleminde kloroform ekstreleri 4 numaralı 

ĠTK sisteminde, 12 numaralı KK sisteminde, etilasetat ekstreleri  2 numaralı ĠTK sisteminde, 

14 numaralı KK sisteminde, methanol ekstreleri ise  10 numaralı KK sisteminde uygulandı. 

Yapılan kromatografik uygulamalar sonucunda kimyasal içerik açısından en zengin ve tıbbi 

türe en yakın olduğu gözlenen türün V. caesareum olduğu gözlendi.  

 Türler üzerinde yapılan ön çalıĢmalar ve kuru drog miktarları göz önünde 

bulundurularak ileri farmakognozik araĢtırmaların yapılacağı türün V. caesareum türünün 

olmasına ve çiçek miktarlarının az olması nedeniyle toprak üstü kısımlarının çalıĢılmasına 

karar verildi. Bu türe ait fitokimyasal ön deneme sonuçları aĢağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 4-1: Fitokimyasal ön deneme sonuçları 

Etken Madde 

Grubu 
                          V. caesareum toprak üstü kısımları 

Flavon Türevleri + 

Antrasen Türevleri - 

Saponin  + 

Alkaloit  - 

                    Gallik 

Tanen  

                     KateĢik 

- 

 

+ 
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  Yapılan fitokimyasal ön denemeler sonucunda Verbascum caesareum bitkisinin toprak 

üstü kısımlarının flavon türevleri, saponin ve kateĢik tanen taĢıdığı; antrasen türevleri, alkaloit 

ve gallik tanen taĢımadığı görüldü. 

 

 

4.2. Miktar tayinlerinin sonuçları 

4.2.1.  Su Miktar Tayini Sonuçları 

V. caesareum türünün toprak üstü kısmında yapılan su miktarı tayini sonucunda, % 

9,02 oranında su bulundu. 

4.2.2.  Kül Miktar Tayini Sonuçları 

V. caesareum türünün toprak üstü kısımlarında yapılan kül miktar tayini sonucunda %   

6,8 oranında kül saptandı. 

4.3.  Ekstrelerin Hazırlanması ve BileĢiklerin Ġzolasyonu 

V. caesareum türünün toprak üstü kısımlarından toz edilen 1000 g materyal genel 

metotlar kısmında anlatıldığı gibi tüketilerek, bu Ģekilde 3,1600 g kloroform, 17,4270 g etil 

asetat ekstresi ekstresi elde edildi. ÇalıĢmalara ilk olarak klorofrom ekstresi ile baĢlanılıp, 

kloroform ekstresinde yapılan çalıĢmaların ardından etil asetat ekstresi ile çalıĢmalara devam 

edildi. 

4.3.1. Kloroform Ekstresi Üzerinde Yapılan Ġzolasyon ÇalıĢması 

Kloroform ekstresinin 2,9 g‟ ı flash kromatografi yapılmak üzere alındı. Hazırlanan 

ekstre silikajel karıĢımı, önceden doldurulan flash kromatoğrafi sütununa eklendi, Tablo 3.3 

de yer alan çözücü karıĢımı ile kromatografi iĢlemi yapıldı. Flash kromatografi sonucunda 

alınan fraksiyonlarının 1, 2, 3 ve 6 numaralı çözücü sistemleri ile ĠTK da kontrolleri yapıldı. 

Kromatogramlara UV ıĢık altında bakılıp, ardından  NA beliteci ile bakıldıktan sonra 

gerçekleĢen değiĢimler  baz alınarak benzer lekelerin yer aldığı fraksiyonlar birleĢtirildi. 

Biraraya getirilen fraksiyonlar, yine 1, 2, 3 ve 6 numaralı çözücü sistemleri ile ĠTK‟da 

kontrolleri yapılıp, ĠTK‟lar, KOH , % 5lik FeCl3 , NA belirteçleri ile denendi. Aynı 

fraksiyonlar KK‟da , 10 numaralı çözücü sisteminde denenip, kağıt önce UV de bakıldı, daha 

sonra KOH belirteci püskürtülerek incelendi. Alınan sonuçlara göre plakta yer alan 17, 18, ve 

19 numaralı fraksiyonların, 6 ve 2 nolu çözücü sistemlerinde , apigenin, luteolin, kersetin ve 

kempferol Ģahitleri ile ĠTK‟ları yapıldı. Yapılan  FeCl3 ve KOH belirteçleri püskürtüldü. Bu 
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kromatogramların değerlendirilmesi sonucunda 18 nolu fraksiyona kromatotron  iĢleminin 

uygulanmasına karar verildi. 

Tablo 4-2: BileĢiklerin elde edildiği fraksiyonların miktarı , çözücü oranları ve ayrılan bileĢikler 

Fraksiyon No Çözücü Oranı 
Fraksiyon 

Miktarı(g) 
Ayrılan BileĢikler 

17 %15 MeOH+%85CH3Cl 0,3105  

18 %15 MeOH+%85CH3Cl 0,4020 VC1, VC2 

19 %20MeOH+%80CH3Cl 0,3801  

 

 

 

 

ġekil 4-1: 17,18,19 fraksiyonlarının Ģahit flavonlarla ĠTK’daki görüntüsü 
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ġekil 4-2: 17,18,19 fraksiyonlarının Ģahit flavonlarla ĠTK’daki görüntüsü 

 

Bu kromatotrondan alınan fraksiyonlar 6  nolu çözücü sisteminde ĠTK‟da incelenerek, benzer 

fraksiyonlar biraraya getirildi. Biraraya getirilen fraksiyonlardan 24-25 birleĢtirilerek 13 nolu 

KK sisteminde preparatif olarak uygulandı. UV ıĢık altında incelendiğinde, tespit edilen 

lekeler, luteolin, apigenin, kersetin ve kempferol Ģahitleriyle beraber 2 nolu ĠTK sisteminde 

denendi.  

Tablo 4-3: 18 numaralı fraksiyonun kromatotronundan alınan fraksiyonlarının miktarları ve 

çözücü oranları 

Fraksiyon No Çözücü Oranı Fraksiyon Miktarı(g) 

24 %4 MeOH+%96CH3Cl 0,0210 

25 %6 MeOH+%94CH3Cl 0,0820 

 

L3-L4 lekelerinin benzer olduğu görülünce birleĢtirilerek VC1 (15,1 mg) kod adı verildi. 

Flavon olabileceği düĢünülerek Shibata reaksiyonu uygulandı, pozitif sonuç alındı.  L3-L4 

lekelerinin üst kısmında yer alan 2 numaralı lekeye ise VC2 (12 mg) kod adı verildi. Aynı 

Ģekilde bu numune üzerinde yapılan Shibata reaksiyonunda pozitif sonuç alındı.  
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4.3.2. Etil asetat Ekstresi Üzerinde Yapılan Ġzolasyon ÇalıĢması 

Etil asetat ektresinin 17 g‟ ı vakum likit kromatograifisi yapılmak üzere alındı. 

Hazırlanan ekstre silikajel karıĢımı, önceden doldurulan vakum likit kromatografisi sütununa 

eklendi, Tablo 3.2 de yer alan çözücü karıĢımı ile kromatografi iĢlemi yapıldı. Vakum likit 

kromatoğrafisi sonucunda alınan fraksiyonlarının tablolar halinde kromatoğrafi kısmında 

verilen 1, 2, 3 ve 6 numaralı çözücü sistemleri ile ĠTK da kontrolleri yapıldı. 

Kromatogramlara UV ıĢık altında bakılıp, ardından  NA beliteci ile bakıldıktan sonra 

gerçekleĢen değiĢimler  baz alınarak benzer lekelerin yer aldığı fraksiyonlar birleĢtirildi. 

Biraraya getirilen fraksiyonlar, yine 1, 2, 3 ve 6 numaralı çözücü sistemleri ile ĠTK‟da 

kontrolleri yapılıp, ĠTK‟lar, KOH , % 5lik FeCl3 , NA belirteçleri ile denendi. Aynı 

fraksiyonlar KK‟da , 10 numaralı çözücü sisteminde denenip, kağıt önce UV de bakıldı, daha 

sonra KOH belirteci püskürtülerek incelendi.   

Vakum likit kromatografisinden alınan 24 numaralı fraksiyon (589 mg) slikajel kromatotrona 

uygulandı. 

Tablo 4-4: VLK’dan alınan fraksiyonların, miktarları, çözücü oranları ve ayrılan bileĢikler 

Fraksiyon No Çözücü Oranı 
Fraksiyon 

Miktarı(g) 
Ayrılan BileĢikler 

24 %25MeOH+%75CH3Cl 0,589 
VC3, VC4, VC5, 

 VC6, VC7 

29 %45MeOH+%55CH3Cl 0,232 

VC8, VC9, VC10, 

VC11 

30 %45MeOH+%55CH3Cl 0,162 

31 %50MeOH+%50CH3Cl 0,157 

32 %50MeOH+%50CH3Cl 0,127 

 

 

 

 

 

 



 45 

 

Tablo 4-5: 24 numaralı fraksiyonun kromatotronu sonucu alınan fraksiyonlarının miktarları ve 

çözücü oranları 

Fraksiyon No Çözücü Oranı Fraksiyon Miktarı(g) 

21 %30 MeOH+%70CH3Cl 0,014 

22 %35 MeOH+%65CH3Cl 0,012 

23 %40MeOH+%60CH3Cl 0,012 

24 %45MeOH+%55CH3Cl 0,012 

25 %50MeOH+%50CH3Cl 0,013 

26 %60MeOH+%40CH3Cl 0,010 

27 %70 MeOH+%30CH3Cl 0,012 

28 % 80MeOH+%20CH3Cl 0,012 

29 %90MeOH+%10CH3Cl 0,012 

30 %100 MeOH 0,011 

31 %100 MeOH 0,009 

32 %100 MeOH 0,008 

 

 21-32 numaralı fraksiyonlar birleĢtirildi (137 mg). 21-32 fraksiyonun glikozit olabileceği 

Ģüphesine dayanılarak Ģeker tayini amacıyla bir kısmı (10mg) hidrolize tabi tutuldu. Hidroliz 

sonucu alınan Ģeker kısım 7 numaralı sistemde ĠTK‟da, glikoz, galaktoz, ramnoz, ksiloz ve 

arabinoz Ģahitleri ile birlikte denendi. ġeker belirtecinin (Anilin:fosforik asit:timol:EtOH) 

püskürtüldüğü plak 105 °C de 5‟ bekletilmesiyle oluĢan lekelere bakılarak 2 tip Ģekerin varlığı 

tespit edildi ve Ģekerlerin ramnoz ve glikoz Ģahit numunelerle birlikte yapılan ĠTK sonucu 

görüldü. 21-32 numaralı faksiyonun hidroliz edilmeyen kısmında yer alan bileĢikleri ayrımak 

amacıyla sefadeksten metanol yardımıyla bileĢiklerin ayrılmasına çalıĢıldı. Yapılan sefadeks 

iĢlemi sonucu alınan fraksiyonlardan 4-5‟e VC3 (14 mg) kod adı verildi. 6 numaralı 

fraksiyona ise VC4 (16mg) kod adı verildi. 14-17 numaralı fraksiyonun ĠTK da göstermiĢ 

olduğu lekeye VC5 (15mg)  kod adı verilerek Shibata reaksiyonu uygulandı. Sefadeksten 
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alınan fraksiyonlardan 8-10 (42mg) numaralı fraksiyonlar birleĢtirilerek 10 numaralı  KK 

sistemine preparatif olarak uygulandı. Bu iĢlemden alınan P1 ve P2 isimli iki lekeden P1 

olana VC6 (15mg) kod adı verildi. Bu üç bileĢik üzerinde yapılan Shibata reaksiyonu deneyi 

negatif sonuç verdiğinden bu bileĢiklerin iridoit veya feniletanoit bilĢiği olabilecekleri 

düĢünüldü. UV altında bakıldığında mavi floresans gösteren P2 bileĢiği de bu çalıĢma 

sırasında elde edilerek, VC7 (7,7mg) kod adı verildi.  

                               

ġekil 4-3: 21-33 fraksiyonlarında yapılan sefadeks iĢleminde elde edilen fraksiyonların 11 

numaralı KK  sisteminde görünümü 

                                         

ġekil 4-4: 8-10 fraksiyonlarında yapılan preperatik KK sonucunun, 10 numaralı KK 

sistemindeki görüntüsü 
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      Yapılan vakum likit kromatografisinden alınıp, birleĢtirilen fraksiyonlardan 29-32 

(0,678g) fraksiyonu silika jel kromatotrona uygulandı (Tablo 4:4). Bu uygulama sonucu 

alınan fraksiyonlardan VLK da yapıldığı gibi, 6 numaralı ĠTK sisteminde Ģahitlerle beraber 

incelendi, benzer fraksiyonlar biraraya getirildi. Fraksiyonlardan 28-30 (0,126g) da görülen 

toplamda 6 lekenin preparatif olarak  KK yardımıyla ayrılması hedeflenerek, yaklaĢık 126 mg 

olan  fraksiyonlar toplamı birkaç kağıda bölünmek suretiyle 12 numaralı KK sisteminde 

preparatif olarak uygulandı.  

Tablo 4-6: 28,29 ve 30 fraksiyonlarının yer aldığı çözücü sistemleri , fraksiyon miktarı ve ayrılan 

bileĢikler 

Fraksiyon No Çözücü Oranı 
Fraksiyon 

Miktarı(g) 
Ayrılan BileĢikler 

28,29,30 %5MeOH+%95CH3Cl 0,126mg 
VC8, VC9,  

VC10, VC11 

 

 

ġekil 4-5:  28-30 farksiyonunun uygulanan prepreratif  KK ve görülen lekeler 

 2 numaralı lekeler birleĢtirilerek VC8 (16,7mg) kod adı verildi. Aynı iĢlemde alınan 5 

numaralı lekeye de VC9 (14,7mg) kod adı verildi. 1 numaralı lekede yer alan bazı kirliliklerin 

temizlenmesi maksadıyla sefadeks sütundan metanol yardımıyla geçirildi. 
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Tablo 4-7:  26-35 fraksiyonunun yer aldığı çözücü sistemi, fraksiyon miktarı ve ayrılan bileĢik 

Fraksiyon No Çözücü Oranı 
Fraksiyon 

Miktarı(g) 
Ayrılan BileĢikler 

26-35 %100 MeOH 0,0171 VC10 

 

 Bu iĢlem sonucunda alınan fraksiyonların  ĠTK kromatogramları 4 numaralı ĠTK sisteminde 

yürütülerek incelendikten sonra 26-35 numaralı sefadeks fraksiyonları  birleĢtirildi, VC10 

(17,1 mg) kod adı verildi. 3 numaralı leke  6 numaralı ĠTK sisteminın kullanıldığı preparatif 

ĠTK yardımıyla temizlenmeye çalıĢıldı. Bu iĢlem sonucunda elde edilen A2B2 lekelerine 

VC11 (14,8mg) kod adı verildi. Bu dört bileĢik üzerinde yapılan Shibata reaksiyonu pozitif 

sonuç verdiğinden bu bileĢiklerin flavon türevi bileĢikler olabileceği düĢünüldü. Bu bileĢikler 

apigenin 7-glikozit, luteolin 7-glikozit, rutin, izokersitrin, viteksin ve astragalin‟in içinde 

bulunduğu Ģahit flavon glikozitleriyle beraber 4 numaralı ĠTK sistemi ile 14 numaralı KK 

sisteminde incelendi. Bu kromatogramlarda görülen benzer lekeler bunların glikozit olduğunu 

gösterdi. Bu dört numune üzerinde asit hidrolizi yapıldı. Yapılan asit hidrolizi sonucunda 

Ģeker yapılarının glikoz olduğu görüldü.  

 

ġekil 4-6 : Hidroliz sonucu açığa çıkan Ģekere ait ĠTK 
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VC1 BileĢiği ; 

Renk Reaksiyonları; 

               FeCl3 :YeĢil 

               KOH :Sarı-turuncu  

               Shibata Reaksiyonu: Pembe – turuncu 

Rf Değerleri: 0,53(60:40 KK), 0,52 (9:2:1 ĠTK) 

UV ıĢıkta inceleme: UV/366 nm; Mor 

                                  

IR Spektrumu: ġekil 4-5 

γKBr
max: 3420 (OH), 1654(C=O) 

UV Spektrumu: 

Tablo 4-8 : VC1 bileĢiğine ait UV kaymaları 

 Bant I (λmax , nm) Bant II (λmax , nm) YORUM 

MeOH 348,290 om 267,254                       Flavon 

MeOH+NaOMe 404↑,320om 268 4‟-OH,7-OH 

MeOH+AlCl3 425,365om 302om,272  

MeOH+AlCl3 +HCl 389om,361,296 275om,260 o-dihidroksi, 5-OH  

MeOH+NaOAc 387,325om 275 7-OH 

MeOH+NaOAc+H3BO3    372 259 o-dihidroksi 

 

 Renk reaksiyonları, Ģahit numunelerle yapılan kromatografik analizler, UV ve IR 

spektrumları sonucunda maddenin Luteolin olduğu anlaĢıladı (Mabry ve ark. 1970). 
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VC1:Luteolin 
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ġekil 4-7:  VC1 (Luteolin) bileĢiğine ait IR spektrumu 
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VC2 BileĢiği; 

Renk Reaksiyonları; 

                     FeCl3 : YeĢil 

                     KOH : Sarı-turuncu 

                     Shibata Reaksiyonu: Pembe-turuncu 

Rf Değerleri: 0,51 (60:40 KK), 0,6(9:2:1 ĠTK) 

UV ıĢıkta inceleme: UV/366nm; Mor                            

IR Spektrumu: ġekil 4-6 

γKBr
max: 3426(OH),1654 (C=O) 

 

UV Spektrumu: 

Tablo 4-9: VC2 bileĢiğine ait UV kaymaları 

 Bant I (λmax , nm) Bant II (λmax , nm) YORUM 

MeOH 346 269,254 Flavon 

MeOH+NaOMe 398↑,330 om 266 4‟-OH,7-OH 

MeOH+AlCl3 419,335om 303om,273  

MeOH+AlCl3 +HCl 362 278,263 o-dihidroksi, 5-OH 

MeOH+NaOAc 394,327 om 270 7-OH 

MeOH+NaOAc+H3BO3    370 261 o-dihidroksi 

 

Renk reaksiyonları, Ģahit numunelerle yapılan kromatografik analizler, UV ve IR spektrumları 

sonucunda maddenin Nepetin olduğu anlaĢıldı (Liu ve Mabry 1981). 
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VC2: Nepetin 
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ġekil 4-8 : VC2 (Nepetin) bileĢiğine ait IR spektrumu 
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VC7 BileĢiği ; 

Rank reaksiyonları : 

                     FeCl3 : Soluk yeĢil 

                     KOH : Sarı 

 

Rf değerleri: 0,85 (60:40 KK), 0,81 (15:85 KK) 

UV ıĢıkta inceleme: UV/366 nm; Mavi yeĢil floresans 

IR Spektrumu : ġekil 4-7 

 γKBr
max :3420 (OH), 1630(C=O)                               

UV Spektrumu (λ max,nm): 331, 301, 246 nm 

 

  

            ġahit numunelerle yapılan kromatografik analizler, UV ve IR spektrumları sonucunda 

maddenin Klorojenik asit olduğuna karar verildi (Seyhan 2002). 
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VC7: Klorojenik asit 

 

 

 

 

 

ġekil 4-9: VC7 Klorojenik asit UV spektrumu 
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ġekil 4-10: VC7 (Klorojenik asit) bileĢiğine ait IR spektrumu  
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VC8 BileĢiği ; 

Renk Reaksiyonları; 

                       FeCl3 :YeĢil 

                       KOH : Sarı-turuncu 

                       Shibata Reaksiyonu: Pembe-turuncu 

Rf Değerleri: 0,17 (15:85 KK) , 0,43 (5:4:1 ĠTK) 

UV ıĢıkta inceleme: UV/366nm ; Mor 

   γKBr
max :3435 (OH), 1631(C=O)                             

UV Spektrumu: 

Tablo 4-10 :   VC8 bileĢiğine ait UV kaymaları 

 Bant I (λmax , nm) Bant II (λmax , nm) YORUM 

MeOH 345 267om,253 Flavon 

MeOH+NaOMe 402↑ 268, 4‟-OH, 7- kapalı 

MeOH+AlCl3 421,357om 300om,203  

MeOH+AlCl3 +HCl 379om.,356 297om,276, o-dihidoksi, 5-OH 

MeOH+NaOAc 405 270 7- kapalı 

MeOH+NaOAc+H3BO3    373 259 o-dihidroksi 

Renk reaksiyonları, Ģahit numunelerle yapılan kromatografik analaizler, UV ve IR 

spektrumları sonucunda maddenin Luteolin 7-glikozit olduğu anlaĢıldı (Mabry ve ark. 1970).   

Yapılan asit hidrolizi sonucu aglikon olarak luteolin, Ģeker olarak ise glikoz saptandı. 
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VC8: Luteolin 7 glikozit 
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ġekil 4-11: VC8 (Luteolin 7-glikozit) bileĢiğinin IR spektrumu 



 62 

VC9 BileĢiği ; 

Renk Reaksiyonları; 

                    FeCl3 :YeĢil 

                    KOH : Sarı-turuncu 

                    Shibata Reaksiyonu: Pembe 

Rf Değerleri: 0,65 (15:85 KK), 0,13(5:4:1 ĠTK) 

UV ıĢıkta inceleme: UV/366nm; Mor 

     IR Spektrumu:  ġekil 4-7        

      γKBr
max: 3436 (OH),  1631(C=O)                    

UV Spektrumu: 

 

Tablo 4-11: VC9 bileĢiğine ait UV kaymaları 

 Bant I (λmax , nm) Bant II (λmax , nm) YORUM 

MeOH 352 268om. Flavonol 

MeOH+NaOMe 401↑,300 om. 270 4‟-OH, 7 kapalı 

MeOH+AlCl3 428 297 om.,277  

MeOH+AlCl3 +HCl 395,355 om. 276 o-dihidroksi, 5-OH 

MeOH+NaOAc 411om, 338 270 7 kapalı 

MeOH+NaOAc+H3BO3    413, 276 0-dihidroksi 

Renk reaksiyonları, Ģahit numunelerle yapılan kromatografik analaizler, UV ve IR 

spektrumları sonucunda maddenin Kersetin 3,7-diglikozit olduğu anlaĢıldı (Mabry ve ark. 

1970).   

Yapılan asit hidrolizi sonucunda aglikon kısmın kersetin, Ģeker kısmında glikoz olduğu 

görüldü. 
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VC9: Kersetin 3,7-diglikozit    
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ġekil 4-12: VC9 (Kersetin 3,7-diglikozit) bileĢiğine ait IR spektrumu 
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VC10 BileĢiği ; 

Renk Reaksiyonları; 

                    FeCl3 : YeĢil 

                    KOH : Sarı-turuncu 

                   Shibata Reaksiyonu: Pembe turuncu 

Rf Değerleri: 0,13(5:4:1 ĠTK), 0,36 (15:85) 

UV ıĢıkta inceleme: UV/366nm ; Mor 

IR spektrumu: ġekil 4-14 

    γKBr
max   : 3436(OH),1632(C=O)                               

UV Spektrumu: 

Tablo 4-12: VC10 bileĢiğine ait UV kaymaları 

 Bant I (λmax , nm) Bant II (λmax , nm) YORUM 

MeOH 341 270,208 Flavon 

MeOH+NaOMe 407↑ 280,202 4‟-OH, 7- kapalı 

MeOH+AlCl3 429 306om,277  

MeOH+AlCl3 +HCl 387om,358 301om,278 o-dihidoksi, 5-OH 

MeOH+NaOAc 398 278 7- kapalı 

MeOH+NaOAc+H3BO3    380 278, 263om o-dihidroksi 

Renk reaksiyonları, Ģahit numunelerle yapılan kromatografik analaizler, UV ve IR 

spektrumları sonucunda maddenin 6-hidroksi luteolin 7-glikozit olduğu anlaĢıldı (Souleles 

1989).   

Yapılan asit hidrolizinde Ģeker kısmın glikoz, aglikon kısmın ise 6 hidroksi luteolin olduğu 

görüldü. 

 

OH

OH

OO

OH O

O

OH

HO
HO

OH

HO

 

 



 66 

VC10: 6-hidroksi luteolin 7-glikozit 

 

OH

OH

OO

OH O

O

OH

HO
HO

OH

HO

                                                                 

                     

 

                                      



 67 

 

ġekil 4-13 : VC10 (6-hidroksi luteolin 7 glikozit) bileĢiğine ait IR spektrumu 
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VC11 bileĢiği,  

Renk Reaksiyonları; 

              FeCl3 : YeĢil 

              KOH : Sarı-turuncu 

              Shibata Reaksiyonu: Turuncu 

Rf değerleri: 0,23 (15:85 KK), 0,61 (5:4:1ĠTK) 

UV ıĢıkta inceleme: UV/366nm; Koyu mor 

  IR spektrumu: ġekil 4-15 

    γKBr
max   : 3436(OH),1632(C=O)                                                               

UV Spektrumu: 

Tablo 4-13: VC11 bileĢiğine ait UV kaymaları 

 Bant I (λmax , nm) Bant II (λmax , nm) YORUM 

MeOH 335 269 Flavon 

MeOH+NaOMe 390↑,299om 268 4‟-OH 

MeOH+AlCl3 385,350,301om 275  

MeOH+AlCl3 +HCl 386,347,299 270 
o-dihidroksi yok, 

5-OH 

MeOH+NaOAc 390,350om 266,258om 7 kapalı 

MeOH+NaOAc+H3BO3    340 266 o-dihidroksi yok 

Renk reaksiyonları, Ģahit numunelerle yapılan kromatografik analaizler, UV ve IR 

spektrumları sonucunda maddenin Apigenin 7-glikozit olduğu anlaĢıldı (Mabry ve ark. 

1970).   

Yapılan asit hidrolizinde aglikon kısmın apigenin, Ģeker kısmın ise glikozit olduğu görüldü. 
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VC11:Apigenin 7-glikozit 
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ġekil 4-14 : VC11 (Apigenin 7-glikozit) bileĢiğine ait IR spektrumu 
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4.3.3. Ġzole Edilen Diğer BileĢikler 

 

V. caesareum türünün etil asetat ekstresininden dört bileĢik daha izole edildi. Bu 

bileĢikler Shibata reaksiyonu ile negatif sonuç verdi. 
1
H NMR spektrumu sonuçları 

bileĢiklerin bir miktar kirlilik taĢıdığı ancak ikisinin feniletanoit (verbaskozit (VC5) ve 

forsitozit-B (VC6)), ikisinin de iridioit (verbaspinozit (VC3) ve sakkatozit (VC4)) bileĢikler 

olabileceği düĢünüldü. Yapılan asit hidrolizler düĢünülen Ģekerlerin varlığını doğruladı. 

Maddelerin temizlenerek, ileri spektroskopik analizlerle yapılarının kesinleĢtirilmesi 

çalıĢmaları devam etmektedir 

ġekil 4-15: VC3 bileĢiği: Verbaspinozit (?) 
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ġekil 4-16 : VC4 bileĢiği: Sakkatozit (?) 

  

 

ġekil 4-17 :VC5 bileĢiği : Verbaskozit (?)  
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ġekil 4-18 : VC6 bileĢiği: Forsitozit-B (?) 
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4.4. Antimikrobiyal Aktivite Deneylerine Ait Bulgular 

ÇalıĢmada Hatay yöresinden toplanan Verbascum caesareum türünün toprak üstü 

kısımlarından hazırlanan sulu ekstre, kloroform ekstresi, metanol ekstresi ve etilasetat 

ekstrelerinin antimikrobiyal antifungal aktivitelerinin tayini amaçlandı. Bu amaçla yapılan 

çalıĢmada DMSO‟nun tek baĢına antimikrobiyal aktivite değerleri belirlenerek ekstrelerin bu 

değerden fazla olan aktivivteleri dikkatae alndı. Elde edilen sonuçlara göre V. caesareum 

türünün etilasetat ve sulu ekstresinde antimikrobiyal aktivite gözlendi. 

4 Madde 

S-Sulu ekstre                  K-Kloroform ekstresi                E-Etilasetat ekstresi 

M-Metanol ekstresi 

 

 

Tablo 4-14: Antimikrobiyal aktivite sonuçları 

Ekstreler 

Mikroorganizmalar 

Sa Se Ec Kp Pa Pm Ca 

Metanol ekstresi >5000 >5000 >5000 >5000 >5000 >5000 >5000 

Kloroform ekstresi >5000 >5000 >5000 >5000 >5000 >5000 >5000 

Etilasetat ekstresi 1250 1250 1250    1250 1250 1250 1250 

Sulu ekstre 2500 2500 2500 1250 1250 1250 1250 

Siprofloksasin 0,25 

µg/ml 

0,125 

µg/ml 

0,5 

µg/ml 

1 

 µg/ml 

0,25 

µg/ml 

0,25 

µg/ml 

0,062 

µg/ml 

S.a: S.aureus ATCC 6538; S.e: S.epidermidis ATCC 12228; E.c: E.coli ATCC 25922;  

K.p: K.pneumoniae ATCC 4352; P.a: P.aeruginosa ATCC 27853 

P.m: P.mirabilis ATCC 14153; C.a: C.albicans ATCC 10231 
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5. TARTIġMA 

            Ülkemizde ve tüm dünyada halk ilacı olarak kullanımları yanında, taĢıdıkları bileĢikler 

nedeniyle de önemli bir bitki grubunu oluĢturan Verbascum cinsine ait 188‟i endemik, 246 tür 

ülkemizde doğal olarak yetiĢmektedir. Bu özelliği nedeniyle Verbascum cinsi için Türkiye, 

gen merkezi olarak kabul edilmektedir (Davis 1978; 1988, Güner ve ark. 2000, Özhatay ve 

ark, 2006;2009;2011). Buna rağmen özellikle endemik türler ve bunların içerdiği etken madde 

gruplarıyla ilgili çalıĢmalar yetersizdir. Bu amaçla Mayıs, 2009 tarihinde çiçekli olarak 

Hatay‟dan üç Verbascum türü  Verbascum caesareum Boiss. , Verbascum galileum Boiss. ve 

Verbascum antiochium Boiss. türleri toplanmıĢtır. Genel anlamda tıbbi olarak kullanımının ve 

yapılan çalıĢmalar için kullanılan kısmın Verbascum çiçekleri olduğu bilinmesine rağmen, 

elimizdeki çiçek miktarlarının az olması ve toprak üstü kısımlarına ait çalıĢmaların da varlığı 

(Mnatsakanyan  ve ark. 1983; Mehrotra  ve ark. 1989; Hartleb ve Seifert 1995) nedeni ile 

toprak üstü kısımlar ile çalıĢmalara devam edilmiĢtir. Bu türlerin toprak üstü kısımlarından 

elde edilen etil asetat, kloroform ve metanol ekstreleri ile, literatürde tıbbi tür olarak kabul 

edilmiĢ Verbascum densiflorum ve Verbascum phlomoides  türlerinden elde edilen etil asetat, 

kloroform ve su ekstreleri çeĢitli ĠTK ve KK yöntemleri ile kıyaslaması yapılmıĢtır. Yapılan 

kromatografik iĢlemler sonucunda V. caesareum türünün içerik olarak tıbbi türlerde görülen 

lekelere yakın lekelere sahip olması ve içerik olarak da  Hatay‟dan toplanan diğer türlerden 

daha zengin bir içeriğe sahip olması nedeniyle toplanan türlerin kuru drog miktarları da göz 

önünde bulundurularak, ileri farmakognozik araĢtırmaların yapılacağı türün, daha önce 

üzerinde  hiçbir çalıĢma yapılamamıĢ V. caesareum  olmasına karar verilmiĢtir. 

            AraĢtırma yapılan V. caesareum türünün toprak üstü kısımlarından hazırlanan 

kloroform ve etil asetat ekstrelerinin üzerinde yapılan izolasyon çalıĢmaları sonucunda flavon 

türevi bileĢiklerden, luteolin ve nepetin, flavon glikoziti bileĢiklerden, luteolin 7-glikozit, 

apigenin 7-gikozit , kersetin 7-glikozit ve 6-hidroksi luteolin 7-glikozit bileĢikleri ve asit 

türevi bileĢik olan klorojenik asit elde edilmiĢtir. Bu bileĢiklerden nepetin, Verbascum 

cinsinde ilk defa elde edilmiĢtir.  Bu çalıĢmalar sırasında etil asetat ekstresinden izole edilen  

feniletanoit türevi olduğu düĢünülen verbaskozit ve forsitozit ile  iridoit türevi olduğu 

düĢünülen verbaspinozit ve sakkatozit isimli 4 bileĢikte yapılan 
1
H NMR spektrumu 

sonuçlarında bileĢiklerin yeterli saflıkta olmadığının görülmesi üzerine bu bielĢiklerin tekrar 

temizlenerek ileri spektroskopik analizlerle yapılarının kesinleĢtirilmesine karar verilmiĢtir.   
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V. caesareum üzerinde antimikrobiyal aktivite çalıĢması  yapılmıĢtır. Mikrodilüsyon 

yönteminin kullanıldığı çalıĢmada  türe ait kloroform, etil asetat, methanol ve su ektresi olmak 

üzere 4 ekstrenin, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus epidermidis ATCC 

12228, Escherichia coli ATCC 11229, Klebsiella pneumoniae ATCC 4352, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 1539 ve Proteus mirabilis ATCC 14153 bakterileri ve Candida albicans 

ATCC 10231 mayası üzerine olan antimikrobiyal etkleri araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda 

türün etil asetat ve su ekstrelerinin antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu görülmüĢtür. 

          Üzerinde ilk defa kimyasal çalıĢma yapılan V. caesareum türünün zengin içeriği ile 

antimikrobiyal etkisi fazla yüksek olmasada tedavi değerinin olabileceği düĢünülmektedir. 
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