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Özet 

Bu çalışmada, arı merasında kullanılan adaçayının (Salvia officinalis L.) sapları ve 

yapraklarının yağ asidi içerikleri incelenmiştir. Adaçayının sap ve yapraklarının yağ asidi 

bileşimleri, yağ asitlerindeki metil esterlerin gaz kromatografisi yardımıyla belirlenmiştir. 

Adaçayı sap ve yapraklarının yağ asidi kompozisyonu farklı doymuş ve doymamış yağ 

asitlerine sahip olmuştur. Adaçayına ait sap ve yaprakların doymuş yağ asitleri ana bileşen 

olarak palmitik ve stearik asitleri içerirken, az miktarda miristik, pentadekanoik, margarik ve   
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araşidik asitleri içermektedir. Ada çayının sapları ve yapraklarının başlıca doymamış yağ 

asitleri ise oleik, linoleik ve linolenik asitler olarak tanımlanmıştır. Adaçayının yapraklarında 

doymamış yağ asitleri olarak eser miktarda margoleik ve eikosenoik asitleri tespit edilirken, 

adaçayının saplarında bu asitlere rastlanmamıştır. Adaçayının sapları ve yapraklarındaki toplam 

doymuş yağ asidi içerikleri %36.44 ile %52.01 arasında, toplam doymamış yağ asidi içerikleri 

ise %47.99 ile %63.56 arasında değişim göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Arı merası, adaçayı, yaprak, sap, yağ asitleri 
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DETERMINATION OF FATTY ACID CONTENT OF STEMS AND LEAVES OF 

SAGE (Salvia officinalis L.) USED IN BEE PASTURE 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Fatty acid contents of stems and leaves of sage (Salvia officinalis L.) used in bee pasture were 

investigated in this study. The fatty acid contents of the stems and leaves of sage were 

determined by gas chromatography of the methyl esters in their fatty acids. The fatty acid 

composition of stems and leaves of sage had different saturated and unsaturated fatty acids. 

While the saturated fatty acids of the stem and leaves of sage contain palmitic and stearic acids 

as the main components, they contain small amounts of myristic, pentadecanoic, margaric and 

arachidic acids. The main unsaturated fatty acids of the stems and leaves of sage are defined as 

oleic, linoleic and linolenic acids. While trace amounts of margoleic and eicosenoic acids were 

detected as unsaturated fatty acids in the leaves of sage, these acids were not found in the stems 

of sage. The total saturated fatty acid contents in the stems and leaves of sage varied between 

36.44% and 52.01%, and the total unsaturated fatty acid contents varied between 47.99% and 

63.56%. 

 

Keywords: Bee pasture, sage, leaf, stem, fatty acids 
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GİRİŞ 

Ülkemiz florası birçok tıbbi ve aromatik bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Tıbbi ve aromatik 

bitkilerin büyük kısmı bitkisel yağ, ilaç etken maddesi, gıda, baharat, kozmetik ve bitkisel çay 

gibi alanlarda kullanılmaktadır (Varlı ve ark., 2020).  

Tıbbi aromatik bitkilerden biri olan adaçayı da ülkemizde ihracatı yapılan önemli türler arasında 

olup, kurağa ve soğuğa dayanımı oldukça iyi olan bir türdür (Bahtiyarca Bağdat, 2006). 

Adaçayı (Salvia officinalis L.), Türkiye’de doğal yayılış gösteremeyen bir türdür (Ekren ve ark., 

2007). Adaçayı nezle ve grip gibi boğaz rahatsızlıklarında ve böbrek hastalıklarında daha çok 

kullanılmakta ve çay olarak tüketilmektedir (Zeybek ve Zeybek, 2002). 

Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar yaşayan organizmaların varlıklarını devam ettirmeleri için 

gerekli olan yapı taşları olup, bu organizmalar için aynı zamanda enerji kaynağıdırlar.  

Yağlar, temel gıda maddesidir. Bitkisel yağlar hayvansal yağlara göre daha kolay ve daha ucuza 

elde edilmektedir. Sağlık açısından da bitkisel yağlar, hayvansal yağlara göre daha uygun 

olmaktadır. Bu nedenle bitkisel yağlar, hayvansal yağlara göre daha fazla tüketim alanı 

bulmaktadır (İncekara, 1972). 

Yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri ancak sahip oldukları yağ asidi kompozisyonlarının 

belirlenmesi ile mümkündür. Kısacası bir yağın kalitesi ancak yağ asidi kompozisyonu ile 

belirlenebilir ve yağ asitleri kompozisyonları genetik, ekolojik, morfolojik, fizyolojik ve 

kültürel uygulamaların kontrolünde değişiklik gösterebilmektedir (Karaca ve Aytaç, 2006). 

Bu çalışmanın amacı, adaçayı bitkisinin sapları ve yapraklarının yağ asidi bileşimini 

belirlemektir. 

 

MATERYAL ve METOD 

Bu çalışmada bitkisel materyal olarak Salvia officinalis türünün sapları ve yaprakları 

kullanılmıştır. Bu türün sapları ve yaprakları Türkiye'nin Bingöl ilindeki arı meralarından 

Haziran-Eylül 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. 

Yağ Ekstraksiyonu ve Yağ Asidi Metil Esterlerinin (FAME) Hazırlanması 

Adaçayının sapları ve yapraklarındaki kirlilikler uzaklaştırılmış ve temiz saplar ve yapraklar 

bir bilyalı değirmen kullanılarak toz haline getirilmiştir. Lipitler, heksan/izopropanol (3:2) ile 

ekstre edilmiştir (Hara ve Radin, 1978). Lipid özleri 1 g'de 10 dakika santrifüjlenmiş ve 

süzülmüştür. Daha sonra çözücü, 50°C'de bir döner buharlaştırıcıda çıkarılmıştır.  
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GC-MS Analizi 

Her bir bitki numunesinden 5 g 10 mL heksan/izopropanol içinde 10.000 rpm'de 30 saniye 

homojenize edilmiş ve 5000 rpm'de 10 dakika santrifüjlenmiştir. Lipid ekstraktlarındaki yağ 

asitleri, metanol içinde %2 sülfürik asit vasıtasıyla metil esterlere dönüştürülmüştür (Christie, 

1990). Bu karışım, 15 saat metilasyon için 500C'de tutulmuştur. Metil esterleri içeren karışımın 

çözücüsü daha sonra nitrojen altında 450C'de buharlaştırılmış, test tüplerinin altındaki yağ 

asitleri 1 mL heksan içinde çözündürülmüş ve amber GC şişeleri kullanılarak GC-MS ile analiz 

edilmiştir. Uçucu yağlar HP 6890 GC ile donatılmış ve FID dedektörü kullanılarak analiz 

edilmiştir. Yağ asidi analizi için bir Agilent marka 7890A / 5970 C GC-MS cihazı ve bir SGE 

Analytical BPx 90 100m x 0.25 mm x 0.25 um kolon kullanılmıştır. Sıcaklık programı kademeli 

olarak 100 0C'den 240 0C'ye ısıtılmış ve toplam süre 40 dakikaya ayarlanmıştır. Enjeksiyon 

hacmi 1 uL ve bölünme oranı 10:1, solvent gecikme süresi 12 dakika, taşıyıcı gaz He’dur. 

Analizler Bingöl Üniversitesi merkez laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Uçucu yağ 

bileşikleri Wiley ve Nist kütle spektral kütüphanesi kullanılarak tanımlanmıştır. 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Adaçayının sapları ve yapraklarının doymuş asitler arasında ana bileşen yağ asitleri olarak 

palmitik ve stearik asitler bulunurken, az miktarda da olsa miristik, pentadekanoik, margarik ve 

araşidik asitleri de içermektedir. Ada çayı bitkisinin sapları ve yapraklarında bulunan başlıca 

doymamış yağ asitleri ise oleik, linoleik ve linolenik asitlerdir. Doymamış yağ asilerinden 

pentadekonoik ve eikosenoik asitler sadece ada çayının yapraklarında tespit edilmiş olup, 

oranları %1’den daha düşük saptanmıştır (Tablo 1). 

Adaçayı bitkisinin sapları ve yapraklarından elde edilen miristik asit %0.98 ile %1.17 arasında 

değişim göstermiştir. En yüksek miristik asit adaçayının saplarında, en düşük miristik asit ise 

adaçayının yapraklarında saptanmıştır. Pentadekanoik asit adaçayının sadece yapraklarında 

%0.60 oranında tespit edilmiştir. Salvia officinalis türünün yağ asitleri ve uçucu yağ bileşimi 

üzerine su eksikliğinin etkilerinin incelendiği bir araştırmada, kontrol uygulamalarından elde 

edilen miristik asit oranı %4.24 iken, orta seviyede su kısıtlılığı yapılan uygulamalardan %4.30, 

yüksek seviyede su kısıtlılığı yapılan uygulamalardan ise %5.15 olarak elde edilmiştir (Bettaieb 

ve ark., 2009). Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplanan bazı Salvia türlerinin tohumlarına ait 

miristik asit ve pentadekanoik asit oranları Gören ve ark. (2006) tarafından sırasıyla %0.2-1.3 

ve %0.1-0.4, Azcan ve ark. (2004) tarafından sırasıyla %0.1-0.5 ve %0.1-0.2, Bağcı ve ark. 

(2004) tarafından miristik asit oranları %0.1-0.6 arasında değiştiği, bazı Salvia taksonlarının  
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yapraklarına ait miristik ve pentadekanoik asit oranlarının ise sırasıyla %0.76-2.45 ve %0.34-

4.06 arasında değiştiği saptanmıştır (Bakoğlu ve ark., 2016). 

Doymuş yağ asitlerinden palmitik, stearik ve araşidik asitler sırasıyla %24.95-%33.27, %9.13-

15.32 ve %1.07-1.65 arasında değişim göstermişlerdir. En yüksek palmitik, stearik ve araşidik 

asitler adaçayının saplarında tespit edilirken, en düşük palmitik, stearik ve araşidik asitler 

adaçayının yapraklarında tespit edilmiştir. Adaçayı tohumlarının yağ asidi bileşimlerinde ve 

biyoaktivitelerinde hasat yılına bağlı olarak meydana gelen değişimleri incelendiği bir 

araştırmada, palmitik ve stearik asitlerin yıllara bağlı olarak %6.07-7.27 ve %2.24-2.89 

arasında değiştiği bildirilmiştir (Tulukçu ve ark., 2012). Diğer taraftan, Tunus’ta yapılan bir 

çalışmada adaçayının toprak üstü aksamlarında palmitik asit oranının %8.01-20.27, stearik asit 

oranının %1.86-2.77 ve araşidik asit oranının %0.84-2.69 arasında değiştiği bildirilmiştir 

(Bettaieb ve ark., 2009). Bazı Salvia türlerinin tohumlarına ait palmitik, stearik ve araşidik asit 

oranları Gören ve ark. (2006) tarafından sırasıyla %6.4-12.8, %0.7-4.7 ve %0.1-0.2, Azcan ve 

ark. (2004) tarafından sırasıyla %7.4-21.0, %2.4-5.2 ve %0.1-0.9, Bağcı ve ark. (2004) 

tarafından sırasıyla %3.8-8.7, %1.8-2.9 ve %0.1-0.2 arasında değiştiği, bazı Salvia 

taksonlarının yapraklarına ait palmitik, stearik ve araşidik asit oranlarının ise sırasıyla %6.5-

14.58, %2.50-22.54 ve %4.32-13.9 arasında değiştiği saptanmıştır (Bakoğlu ve ark., 2016). Tuz 

stresi altında adaçayı (Salvia officinalis L.) yapraklarının yağ asidi bileşimindeki değişikliklerin 

incelendiği bir çalışmada ise palmitik, stearik ve araşidik asit oranlarının sırasıyla %11.9-15.1, 

%0.95-1.98 ve %2.36-5.80 arasında değiştiği bildirilmiştir (Ben Taarit ve ark., 2010). 

Doymuş yağ asitlerinden bir diğeri olan margarik asit, adaçayının sadece yapraklarında eser 

miktarda (%0.31) saptanmıştır. Gören ve ark. (2006) tarafından bazı Salvia türlerinin 

tohumlarında margarik asit %0.2-0.4 arasında bulunurken, Azcan ve ark. (2004) tarafından 

%0.1-.2 arasında ve Bağcı ve ark. (2004) tarafından ise %0.1 civarında bulunmuştur. 

Türkiye’den toplanan bazı Salvia taksonlarının yapraklarına ait margarik asit oranının ise 

%0.12-2.12 arasında değiştiği bildirilmiştir (Bakoğlu ve ark., 2016). 

Adaçayı bitkisinin sapları ve yapraklarının yağlarında tespit edilen başlıca doymamış asitler 

oleik, linoleik ve linolenik asitlerdir. En yüksek oleik ve linolenik asit içerikleri adaçayının 

yapraklarında (sırasıyla %11.38 ve %41.27) ve en düşük değerler ise adaçyının saplarında 

(sırasıyla %10.81 ve %20.77) saptanmıştır. Linolenik asit, adaçayı bitkisinin sapları ve 

yapraklarının yağlarındaki hem oleik asit ve hem de linoleik asitten daha fazla tespit edilmiştir. 

Linoleik ve linolenik asitlerin tersine oleik asit içeriği en yüksek adaçayının saplarında 

(%16.41), en düşük ise saplarında (%10.09) saptanmıştır. 
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Salvia sclarea bitkisinin tohumlarının yağ asitleri kompozisyonunun belirlendiği çalışmada, 

doymuş yağ asitlerinden oleik, linoleik ve linolenik asitlerin 2006-2010 yılları arasında sırasıyla 

%20.10-22.97, %15.54-18.06 ve %50.04-53.69 olarak değiştiği bildirilmiştir (Tulukçu ve ark., 

2012). Salvia officinalis'in toprak üstü kısmının yağ asidi konsantrasyonlarının belirlendiği 

çalışmada, doymamış yağ asidi bileşenlerinden oleik, linoleik ve linolenik asitlerin sırasıyla 

%4.52-15.42, %1.56-11.58 ve %13.77-36.09 arasında değiştiği bildirilmiştir (Bettaieb ve ark., 

2009). Ülkemizin farklı illerinden toplanan bazı Salvia türlerinin tohumlarına ait oleik, linoleik 

ve linolenik asit oranları Gören ve ark. (2006) tarafından sırasıyla %8.3-23.8, %24.3-59.6 ve 

%1.4-37.2, Azcan ve ark. (2004) tarafından sırasıyla %9.6-31.0, %18.1-61.1 ve %0.6-38.6, 

Bağcı ve ark. (2004) tarafından sırasıyla %16.8-21.2, %28.1-69.2 ve %0.8-40.8 arasında 

değiştiği, bazı Salvia taksonlarının yapraklarına ait oleik, linoleik ve linolenik asit oranlarının 

ise sırasıyla %13.14-34.30, %14.72-27.61 ve %12.46-32.82 arasında değiştiği bildirilmiştir 

(Bakoğlu ve ark., 2016). Farklı tuz konsantrasyonlarının adaçayı yapraklarındaki yağ asidi 

bileşimine etkisinin incelendiği çalışmada ise oleik, linoleik ve linolenik asit oranlarının 

sırasıyla %6.4-11.4, %14.0-15.7 ve %040.1-45.8 arasında değiştiği bildirilmiştir (Ben Taarit ve 

ark., 2010). 

Doymamış yağ asitlerinden margoleik ve eikosenoik asitler sadece adaçayının yapraklarında 

(sırasıyla %0.48 ve %0.34) tespit edilmiştir. Su kısıtlılığının Salvia officinalis bitkisinin toprak 

üstü aksamındaki yağ asitleri bileşenleri üzerine etkilerinin incelendiği çalışmada, kontrol 

parsellerinde elde edilen eikosenoik asit oranı %14.72 iken, su kısıtlığı arttıkça eikosenoik asit 

oranında da buna paralel olarak artış olduğu (orta seviyede su kısıtlılığında %28.58 ve yüksek 

seviyede su kısıtlılığında %57.02) saptanmıştır (Bettaieb ve ark., 2009). Tuz stresi altında 

yetiştirilen adaçayının yapraklarına ait yağ asidi bileşimlerinin incelendiği çalışmada, 

eikosenoik asit oranının %9.99-20.2 arasında değiştiği bildirilmiştir (Ben Taarit ve ark., 2010). 

Türkiye’den toplanan Salvia yapraklarına ait eikosenoik asit oranının ise %0.67-3.46 arasında 

değiştiği bildirilmiştir (Bakoğlu ve ark., 2016). 

Adaçayının sapları ve yapraklarının toplam doymuş yağ asitleri %36.44 ile %52.01 arasında, 

toplam doymamış yağ asitleri miktarları ise %47.99 ile %63.56 arasında bulunmuştur. Adaçayı 

bitkisinde en yüksek doymuş yağ asitleri bitkinin saplarından elde edilirken, en düşük doymuş 

yağ asitleri bitkinin yapraklarından elde edilmiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Adaçayının sap ve yapraklarının yağ asidi kompozisyonu 

 Ada Çayı 

 Sap Yaprak 

C 14:0 1.17 0.98 
C 15:0 0.60 - 
C 16:0 33.27 24.95 
C 17:0 - 0.31 
C 18:0 15.32 9.13 
C 20:0 1.65 1.07 
∑TSFA 52.01 36.44 

C 17:1 - 0.48 
C 18:1 10.81 11.38 
C 18:2 16.41 10.09 
C 18:3 20.77 41.27 
C 20:1 - 0.34 
∑TUSFA 47.99 63.56 

C14:0 Miristik asit; C15:0 Pentadekanoik asit; C16:0 Palmitik asit; C17:0: Margarik asit; C17:1 Margoleik asit; 

C18:0: Stearik asit; C18:1 Oleik asit; C18:2 Linoleik asit; C18:3 Linolenik asit; C20:0 Araşidik asit; C20:1 

Eikosenoik asit; TSFA: Toplam doymuş yağ asidi; TUSFA: Toplam doymamış yağ asidi 
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