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Giriş: Dünyada ve Anadolu’da geniş yayılım gösteren Asteraceae familyasına ait birçok türün 

farmakolojik aktivite gösterdiği belirlenmiştir. Tanacetum türlerinin Türkiye’de çok sayıda olması ve 

kayda değer oranda endemizm göstermesi nedeniyle yeni biyoaktif bileşiklerin bulunması açısından 

ülkemiz için önemli bir ekonomik kaynak oluşturacağı düşünülmektedir. Antioksidan maddeler canlılarda 

serbest radikalleri nötralize ederek hücrelerin onlardan etkilenmesini önleyen veya kendini yenilemesini 

sağlayan maddelerdir. Pek çok bitki ekstraktı ve bitkisel ürünler antioksidan aktiviteye sahiptir. Sağlık 

problemleri ve farmasötik ürünlerin maliyeti için tıbbi bitkilerin alternatif bir çözüm olabileceği 

düşünülmektedir ve bu konuda araştırmalar yapılmaktadır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada kullanılan Tanacetum balsamita L. subsp. balsamita bitkisi, 2011 

yılı Temmuz ayında, Bingöl ilindeki 40º24ʹ45ʺ doğu ve 38º50ʹ10ʺ kuzey koordinatına ve 1755 m 

yükseltiye sahip yamaçlardan temin edilmiştir. Bitkinin yaprak, kök, gövde ve çiçek kısımları çalışma 

materyali olarak seçilmiştir. Bitki kısımlarının metanol ile ekstraksiyonu yapılmıştır.  

Değişik konsantrasyonlarda (50-500 μg/ml) hazırlanan kersetin çözeltilerinin 415 nm’de okunan 

absorbansları ile kersetin konsantrasyonları arasında çizilen standart grafiğin denkleminden, örneklerin 

toplam flavonoid içerikleri mg kersetin (mg KE/g ekstre) eşdeğeri hesaplandı. 

Fe
3+

 iyonlarının indirgenmesi, bir bileşiğin antioksidan aktivite gösterebilmesi için önemli bir mekanizma 

olan elektron verebilme yeteneğinin göstergesidir ve diğer antioksidan özellikler ile de yakından 

ilişkilidir. Bitki ekstrelerinin ortamdaki ferrik iyonlarını (Fe
3+

) ferröz iyonlarına (Fe
2+

) indirgeme 

kuvvetini belirlemek üzere değişen ekstre ve standart konsantrasyonlarında çalışılarak oluşan 

komplekslerin absorbansı 700 nm’de ölçüldü. Yüksek absorbans değeri yüksek indirgeme potansiyelini 

göstermektedir. 

Kıyaslama maddesi olarak standart antioksidan BHA, BHT ve α-Tokoferol kullanıldı. Çalışmada 

kullanılan tüm ekstrelerin ve standartların toplam indirgeme kuvvetini gösteren konsantrasyona karşı 

absorbans grafikleri çizildi. 

Bulgular: Tanacetum balsamita L. subsp. balsamita’nın farklı kısımlarının metanol ekstrelerinin 1 g’da 

bulunan toplam flavonoid içerikleri sırasıyla; kök metanol ekstresi > yaprak metanol ekstresi > çiçek 

metanol ekstresi >  gövde metanol ekstresi şeklindedir. Bu değerler sırasıyla; 28,90±3,23; 25,14±2,76; 

21,27±1,54 ve 15,86±1,26 mg KE/g ekstre olarak belirlendi. 

Yine farklı kısımların metanol ekstreleri ile çalışmada kullanılan standartların 200 μg/ml 

konsantrasyonda, ortamdaki ferrik iyonlarını (Fe
3+

) ferröz iyonlarına (Fe
2+

) indirgeme kuvveti sırasıyla; 

kök metanol ekstresi > yaprak metanol ekstresi > çiçek metanol ekstresi > gövde metanol ekstresi > BHA 

> BHT > α-Tokoferol şeklindedir. Bu değerler sırasıyla; 0,494±0,0289; 0,482±0,0329; 0,375±0,035; 

0,312±0,021; 0,152±0,0100; 0,140±0,0058 ve 0,132±0,0038 olarak bulundu.  

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmanın sonucunda, bitki ekstrelerinin standart antioksidan maddeler olarak 

bilinen BHA, BHT ve α-tokoferol’e yakın veya daha iyi değerlerde oksidanlara karşı etkili olduğu 

bulundu. 

Yaptığımız bu çalışmalar, ileride yapılacak çalışmalarla desteklenirse, bu bitki yeni sentezlenecek 

kemoterapötikler için kaynak olabilir ve bitki ekstrelerinden ilaç geliştirilmesine katkı sağlayabilir. 

Yurtdışından milyarlarca dolar harcayarak ilaç aldığımız bir dönemde bu bitkinin çok yönlü olarak 

araştırılması, ülkemize hem maddi hem de sağlık açısından yarar sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Asteraceae, Tanacetum balsamita L. subsp. balsamita, Flavonoid 

Teşekkür: Bu çalışma, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 481-73-2011 

no’lu proje ile desteklenmiştir. 
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