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Amaç: Bitkilerde farklı antioksidan bileşiklerin meydana geldiği bilinmektedir. Doğalantioksidanlar bitkilerin yaprak, gövde ve tohumları olmak üzere bütün organlarındabulunmaktadır. Bitkilerde meydana gelen doğal antioksidanların başlıcalarıkarotenoidler, vitaminler, fenoller, flavonoidler ve endojen metabolitlerdir. Bitki kökenliantioksidanlar singlet ve triplet oksijen söndürücüsü, serbest radikal gidericisi, peroksityok edicisi ve enzim inhibitörleri olarak fonksiyon görürler. Bu yüzden doğalantioksidanlar ile ilgili yapılan çalışmalarda bitkiler büyük önem taşımaktadır. Buçalışmada civanperçemi (Achillea millefolium) bitkisinin DPPH• radikali ve ABTS+•radikali giderme aktivitelerinin incelenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada kullanılmak üzere civanperçemi (Achillea millefolium)bitkisi Muş Şeker Fabrikası çevresinden toplandı. Bitkiler gölgede kurutularakyapraklarının ve çiçeklerinin ayrı ayrı su ve etanol ekstreleri soxhlet cihazıyla hazırlandı.Ekstrelerin, DPPH• radikali giderme aktiviteleri ve ABTS+• radikali giderme aktiviteleriU.V. spektrofotomeresiyle incelendi. Elde edilen sonuçlar doğal bir antioksidan olan α-tokoferol ile sentetik ve standart antioksidan olan bütillenmiş hidroksitoluen (BHT) vebütillenmiş hidroksianisol (BHA) ile mukayese edildi.
Bulgular: Test sonuçlarına göre en iyi DPPH• ve ABTS+• radikali giderme aktiviteleri,civanperçemi bitkisinin çiçek etanol ekstresinde gözlendi.
Sonuç: Bu sonuçlara bakıldığında civanperçemi çiçeklerinin iyi bir serbest radikalgidericisi olduğu ve doğal bir antioksidan kaynağı olabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Civanperçemi, Achillea millefolium, DPPH•, ABTS+•
Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 107T898).
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Amaç: Bu araştırma, doğal ortamında etrafındaki yabani otların gelişimini engelleyerekbir inhibisyon zonu oluşturan Nepeta meyeri bitkisinden elde edilen esansiyel yağlarıntarımsal açıdan çok zararlı bazı otların antioksidan enzimlerinden katalaz (CAT),peroksidaz (POD) ve süperoksit dismutaz (SOD) aktiviteleri üzerindeki etkilerinibelirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: Önce, N. meyeri bitkisinden hidrodistilasyon ile esansiyel yağlar eldeedilmiş ve GC-MS tekniği ile esansiyel yağların analizleri yapılmıştır. Daha sonra, %0.01ml oranında hazırlanan esansiyel yağ çözeltisinin horozibiği (Amaranthus retroflexus),köpek dişi ayrığı (Cynodon dactytlon), semiz otu (Portulaca olaracea), yulafsı brom
(Bromus danthoniae), acı marul (Lactuca seriola), adi otlak ayrığı (Agropyron cristatum),püsküllü brom (Bromus tectorum), brom (Bromus intermedius), akkazayağı
(Chenopodium album) gibi çok önemli zararlı otların antioksidan enzim aktiviteleriüzerine etkileri belirlenmiştir. Zararlı otlara ait tohumlar, esansiyel yağların bulunduğuortamda 6 gün boyunca çimlenmeye bırakılmıştır. 6. gün % çimlenme inhibisyonubelirlendikten sonra bu numunelerden 0.5g alınarak uygun tampon içerisindehomojenize edilip santrifüjlenmiş ve süpernatant enzim kaynağı olarak kullanılmıştır.Bu kaynaktan farklı yöntemlerle CAT, POD ve SOD enzimlerinin aktiviteleribelirlenmiştir.
Bulgular: Nepeta meyeri esansiyel yağlarının analizinde 14 farklı bileşik içerisinde
aNepetalactone %83.4 ve aaNepetalactone %8.83 oranı ile enfazla bulunan bileşiklerdir. Kontrolleriyle karşılaştırıldığında CAT aktivitesinin %0.01’lik
N. meyeri esansiyel yağları uygulanmış tüm zararlı otlarda önemli derecede arttığıbulunmuştur. Buna karşın SOD aktivitesinde ise A. retroflexus dışındaki tüm bitkilerdeönemli bir düşüş belirlenmiştir. Fakat bu tekdüze durum POD aktivitesindegörülmemektedir. Kontrolleriyle karşılaştırıldığında POD aktivitesinde 4 türde artış 1türde düşüş ve 3 türde ise değişme olmamıştır.
Sonuç: Bu araştırma sonuçlarından, Nepeta’nın diğer türlerinde bulunmayan veya çokaz bulunan, aNepetalactone’nun çalışılan bu zararlı otlarda oksidatif stresinbir işareti olan antioksidan enzimleri etkileyecek seviyede bir fizyolojik strese sebepolduğu ve bu özelliğiyle biyoherbisidal etkisinin olduğu düşünülmektedir.
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