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ÖZET

Ruta L. geleneksel tıbbi bitki olarak yaygın kullanılan, Rutaceae
familyasının cinslerinden biridir. Bu çalışmada, yabani Ruta
chalepensis L. (toprak üstü kısmı) ve Ruta montana L. (yaprak-çiçek
ve gövde kısımları) türlerinin metanol ve etanol ekstraktlarının
antioksidan aktiviteleri incelenmiştir. En yüksek ekstraktsiyon
verimini R. montana (çiçek-yaprak) metanol ekstraktı sağlamıştır (%
15.11, 151.12 ± 0.78 mg / g). En düşük verim ise R. montana (gövde)
etanol ekstraktında (% 2.67, 26.66 ± 0.50 mg / g) tespit edilmiştir . R.
chalepensis metanol ve etanol ekstraktlarının kuru madde
içerisindeki toplam flavonoid madde içeriğinin, R. montana metanol
çiçek-yaprak ekstraktı hariç diğer ekstraktlarından daha yüksek
olduğu gözlenmiştir. Toplam flavonoid ve fenolik madde içeriği en az
R. montana gövde kısmının etanol ekstraktlarından elde edilmiştir.
Ayrıca ekstraktların 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate (DPPH)
ve 2, 2′-Azino-Bis-3-Ethylbenzothiazoline-6-Sulfonic acid (ABTS) gibi
radikal süpürücü aktiviteleri araştırılmış ve çözücü bazında
değerlendirildiğinde R. chalepensis ekstraktlarının daha yüksek
aktivite sergilediği gözlenmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmada elde
edilen verilerden yararlanılarak Ruta ekstraktlarının doğal bir
antioksidan kaynağı olabilirliliği tartışılmıştır.
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Total Bioactive Contents and Radical Scavenging Activities of Some Ruta L. Extracts
ABSTRACT
Ruta L. is a genus of the Rutaceae family, mostly used as a traditional
medicinal plant. In this study, the antioxidant activities of methanolic
and ethanolic extracts of wild Ruta chalepensis L. (above ground
plant) and Ruta montana L. (leaves-flowers, stems) were assessed.
The results showed that methanol extract of flower-leave of Ruta
montana
provided the
highest
yield of extraction (15.11%,
151.12±0.78 mg/g) whereas the lowest yield was obtained in ethanol
extract of stems of Ruta montana (2.67%, 26.66±0.50 mg/g). Total
flavonoid content in dry weight of methanol and ethanol extracts of
Ruta chalepensis was found higher than other extracts except
methanol leaves-flowers extract of Ruta montana. It was
determinated that ethanol extracts of Ruta montana stem sustained
less total flavonoid and phenolic content. Also, radical scavenging
activities such as 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate (DPPH) and
2, 2′-Azino-Bis-3-Ethylbenzothiazoline-6-Sulfonic acid (ABTS) of
extracts was investigated, and according to the solvent, it was
revealed that extracts of Ruta chalepensis exhibited high activity. As
a result, it has been discussed that Ruta can be used as a natural
antioxidant by taking advantage of these data.

Research Article
Article History
Received
: 21.11.2018
Accepted
: 02.01.2019
Keywords
Ruta L.
Flavonoids
Phenolics
DPPH
ABTS

To Cite : Yaman C, Ulukuş D, Tugay O 2019. Bazı Ruta L. Ekstraktlarının Biyoaktif Madde İçerikleri ve Radikal Kovucu
Aktiviteleri. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 22(2): 193-201. DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.486352

GİRİŞ
Kapalı tohumlu bitkiler arasında olan Rutaceae
familyası 4 alt familya, 154 cins ve yaklaşık 2.100

türden oluşmaktadır (Kubitzki, 2011; Morton ve
Telmer, 2014). Dağılış olarak özellikle Avustralya ve
Güney Afrika’da büyük çeşitlilik merkezine sahip olan,
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tropikal ve ılıman bölgelerde yayılış gösteren bir
familyadır. Rutaceae familyası Türkiye Bitkileri
Listesi’ne göre Citrus L., Dictamnus L., Haplophyllum
A. Juss. Ve Ruta L. cinsleri olmak üzere 4 cins ile
temsil edilmektedir. Citrus cinsi 9; Dictamnus cinsi 1;
Haplophyllum cinsi 18; ve Ruta cinsi ise 6 taksonla
temsil edilmektedir (Tugay, 2012, Tugay ve Ulukuş,
2017). Ruta cinsi tüm Dünya üzerinde 9 türle temsil
edilmekte olup, 4 tür Akdeniz fitocoğrafik bölgesinde,
2 tür Korsika, 3 türde Kanarya Adaları’nda yayılış
göstermektedir ve % 55’i endemiktir (Salvo, 2008).
Ruta cinsi ülkemizde R. chalepensis ve R. montana
olmak üzere 2 türle temsil edilmektedir (Townsend,
1967). Ruta chalepensis, Akdeniz bölgesinin çok yıllık
çalımsı bir bitkisidir, ancak dünyanın birçok
bölgesinde ılıman ve tropikal ülkelerde yaygın olarak
yetişmektedir (Gonzalez-Trujano ve ark., 2006).

Bazı ham ekstraktlarında anti-fertilite aktivitesi
olduğu, Türk ve Çin kültürlerinde anti-fertilite ajanı
olarak kullanıldığı bilinmektedir (Ulubelen ve ark.
1994). Akdeniz bölgesinde, Cezayir, Kıbrıs ve İsrail
gibi bazı ülkelerde, R. chalepensis yaprak infüzyonları,
ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır
(Pollio ve ark., 2008). Son zamanlarda ise yapılan bir
çalışmada, Kore’de toplanan R. chalepensis bitkisinin
yapraklarından izole edilen quinoline bileşiğinin tip 2
şeker hastalığının (T2DM) tedavisine etkisi olduğu
belirlenmiştir (Park ve Lee, 2015 Ayrıca parfüm
sanayisinde kullanıldığı gibi insektisit aktivitesine
sahip olduğu da bilinmektedir (Martínez-Pérez ve ark.,
2017).
Bilindiği gibi serbest radikaller, enflamatuar yanıtın
oluşumunu engelleyebildiğive beyin dokularında
yaralanmaya neden olan proinflamatuar genlerin
ekspresyonunu aktive edebildiği (Ramesh ve ark.,
2013) gibi birçok kronik ve dejeneratif hastalıkların
oluşmasına da sebep olmaktadır. Antioksidanlar,
serbest radikallerin nötralizasyonu ile zararlı
etkilerinin önlenmesinde önemli bir rol oynarlar.
Antioksidanlar ayrıca demir ve bakır gibi geçiş
metallerini tecrit ederek serbest radikallerin
oluşumunu engelleyebilir. Reaktif serbest radikalleri
azaltan veya tamamen süpürebilen bir antioksidan,
diğer moleküllerin oksidasyonunu önleyebilir ve bu
nedenle dejeneratif hastalıkların önlenmesinde sağlığı
geliştirici etkiye sahip olabilir. Son zamanlarda gıda,
kozmetik, tıp, eczacılık, tekstil gibi birçok sanayi
dalında koruyucu ve katkı maddesi olarak kullanılan
sentetik antioksidanların toksik ve kansorojen
etkilerinin bulunduğu ortaya çıkarılmış, bunların
yerine yüksek antioksidan aktivitesine sahip doğal
ürünler/preparatlar tercih edilmeye başlamıştır
(Pasqualon ve ark., 2015; Narayanasamy ve ark.,
2018). Bitkisel kökenli doğal ekstraktlar, sentetik
antioksidanlara alternatifler sağlamaktadır. Bu
yüzden aromatik bitkilerden, baharatlardan ve meyve
tozundan doğal antioksidan amaçlı ekstraktlar
geliştirilmiş, geliştirmeye de devam edilmektedir
(Bajaj ve ark., 2006, Shah ve ark., 2014).

Önceki çalışmalar Ruta chalepensis türünün toprak
üstü kısımlarının alkoloid, flavonoid, kumarin, uçucu
yağ, saponin ve yağ asitleri gibi önemli biyoaktif
bileşenler içerdiği tespit edilmiştir (Günaydin ve
Göycıncık, 2005). Ruta chalepensis ekstraktlarının
fitokimyasal bileşimi ile ilgili olarak, yaprak ve genç
gövdenin alkaloidler, favonoidler, fenoller, amino
asitler, furokumarinler, tanen, uçucu yağ, glikozit,
sterol, triterpen ve saponinler içerdiği bildirilmiştir
(Aguilar-Santamaria ve Tortoriello, 1995; El Guiche ve
ark., 2015).
Bu cinsin üyeleri birçok ülkede eski çağlardan
günümüze kadar geleneksel tıpta geniş bir uygulama
alanına sahiptir (Pollio ve ark., 2008). Örneğin abortif
tedavide,
antiromatizmal,
hipoglisemik,
antihelmintik, antipiretik,
antiepileptik olarak,
diyabet, epilepsi, vertigo, baş ağrısı ve göz
hastalıklarının tedavisinde, bağırsak solucanlarının
yok edilmesinde ve zehirlenmelerde kullanıldığı
bilinmektedir. (Perry, 1980; Di Stasi ve ark., 1994;
Bejar ve ark., 1997). İki türün (R. montana ve R.
chalepensis) infüzyon/dekoksiyon yöntemleri ile elde
edilen örnekleri halk tıbbında yaygın olarak tonik ve
ateş düşürücü olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sıtma,
antipiretik, analgesik, anti depresant, antidiyabetik,
enflamatuar hastalıkların tedavisinde, antioksidan ve
antimikrobiyal kaynağı olarak ta kullanılmaktadır
(Iauk ve ark., 2004; Khlifi ve ark., 2013; Kacem ve ark.,
2014; Loizzo ve ark., 2018).

Bu bağlamda, bu çalışmada geleneksel tıpta önemli
yeri olan, Türkiye’de yetişen R. chalepensis ve R.
montana türlerinin toprak üstü kısımlarının metanol
ve etanol ekstraktlarının biyoaktif madde içerikleri ve
radikal kovucu aktiviteleri incelenmiştir.

Ruta montana Kuzey Doğu Cezayir’de halk tarafından
geleneksel olarak adet söktürücü, eskarotik,
antispazmodik olarak kullanılmaktadır (Zellagui ve
ark., 2012). Ayrıca İspanya’da, ateş düşürücü,
antispazmodik ve bağırsak solucanlarına karşı bir
terapi olarak kullanılmıştır (Forment and Roquest,
1941). Ruta chalepensis romatizma, ateş, havale ve
bazı sinir hastalıklarının tedavisinde Çin, Hindistan,
Afrika ve Suudi Arabistan ülkelerinin geleneksel
tıbbında aktif olarak kullanılmaktadır (Al-Said ve
ark., 1990; Mansour ve ark., 1990; Iauk ve ark., 2004).

MATERYAL ve METOD
Materyal

Ruta chalepensis L. ve Ruta montana (L. türlerinin
toprak üstü kısımları 2014 yılında çiçeklenme
dönemlerinde
sırasıyla
C4
Antalya;
Alanya
bölgesinden ve A5 Amasya; Kirazlıdere mevkisinden
toplanmıştır. , ; Örnekleme her türden 25 ayrı bitkiden
yapılmıştır (Şekil 1).
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Şekil 1. Türlerin çiçekli durumda genel görüşünü Ruta montana (L.) L. (A) ve Ruta chalepensis L.. (B)
beklemeye bırakılmıştır. Son olarak 0.6 ml Na2CO3
(%20) ilave edilerek, toplam hacim 10 ml olacak
şekilde ayarlanmıştır. Oda sıcaklığında 2 saat
karanlıkta inkübe ettikten sonra 760 nm’de absorbans
ölçümü yapılmıştır. Standart kalibrasyon eğrisi
oluşturmada gallik asitten faydalanılmıştır. Ana stok
olarak 0.1 mg/ml hazırlanmış ve seyreltme ile yedi
farklı konsantrasyon elde edilmiştir. Kontrol için 0.2
ml örnek çözeltisi ilave edilmiştir. Gallik asit standart
grafiğine göre tüm bitki ekstraktlarındaki toplam
fenolik madde mg gallik asit eşdeğeri (GAE)/g ekstrakt
olarak hesaplanmıştır. Her bir deneme 4 tekerrürlü
olarak yapılmıştır.

Türlerin teşhisleri Selçuk Üniversitesi, Eczacılık
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Tugay ve
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.
Deniz Ulukuş tarafından yapılmış, R. montana için
OT-7410-DU ve R. chalepensis için OT-9628-DU
herbaryum numaraları verilmiştir.
Ekstraksiyon
Toplanan bitki örneklerinin toprak üstü kısımları
gölgede kurutulmuş, R. montana türü çiçek-yaprak ve
gövde kısımları olmak üzere iki parçaya ayrılmış, R.
chalepensis toprak üstü aksamı kullanılmıştır. Elde
edilen örnekler blender da öğütülmüştür. Örneklerden
5 g tartılıp üzerine 50 ml metanol veya ethanol
çözücüleri eklenmiştir. Her örnek için uygulamalar 3
tekrarlı olarak yapılmıştır. Karışımlar etüvde 40 °C’de
1 gün (24 saat) süre ile bekletilmiştir. Elde edilen
çözeltiler santrifüj cihazında 4.500 rpm’de santrifüj
edilmiştir. Süpernatan kısımları alınmış ve organik
çözücü evaporatör yardımı ile ayrıştırılmış ve
ekstraktların miktarları belirlenmiştir. (Çizelge 1).
Ekstraktlar kullanılıncaya kadar +4 °C’de muhafaza
edilmiştir.

Toplam Flavonoid Madde İçeriğinin Belirlenmesi
(TFL)
Ekstraktların toplam flavonoid madde miktarları
Arvouet-Grand ve ark. (1994) yöntemine göre
yapılmıştır.
Deneyin
hazırlanışında
%10’luk
alüminyum nitrattan 100 µl, 1 M potasyum asetattan
100 µl alınıp bitki özütü son konsantrasyonu 100 µg/ml
olacak şekilde ekstrakt ilave edilmiştir. Deneyin son
hacimi %99’luk etanol ile 5 ml’ye tamamlanmıştır. Oda
sıcaklığında 40 dk karanlıkta inkübe ettikten sonra
417 nm’de absorbans ölçümü yapılmıştır. Kontrol için
ekstrakt yerine örnek çözeltisinden 200 µl ilave
edilmiştir. Kuersetin standartı için ana stok 0.5 mg/ml
hazırlanmış
ve
seyreltme
ile
sekiz
farklı
konsantrasyon elde edilmiştir. Toplam flavonoid
madde içeriği mg kuarsetin eşdeğeri (KE)/g ekstrakt
olarak ifade edilmiştir. Her bir deneme 4 tekerrürlü
olarak yapılmıştır.

Çizelge 1. R. montana ve R. chalepensis türlerinin
etanol ve metanol çözücülerindeki ekstrakt
verimleri
Örnek Adı
Çözücü
%
mg/g Kuru Madde
RC
Metanol
9.99
99.9±0.44
Etanol
4.89
48.9±1.67
RM1
Metanol
15.11
151.1±0.78
Etanol
7.07
70.7±0.53
RM2
Metanol
6.88
68.8±1.14
Etanol
2.67
26.7±0.50
± standart hata kullanılmıştır. n:3

Radikal Kovucu Aktivite
DPPH Radikali Süpürücü Aktivite Tayini
Ekstraktların serbest radikal aktiviteleri DPPH
serbest radikali kullanılarak belirlenmiştir (Gezer ve
ark., 2006). Deney için 4 mg DPPH, 100 ml metanol
içerisinde çözülerek derişim hazırlanmıştır. Her bir
örnek için 3.2 ml DPPH radikali ve ekstrakt
çözeltilerinden 200 µl (500 µg/ml) ilave edilmiştir. Oda
sıcaklığında 30 dk karanlıkta inkübe ettikten sonra
517 nm’de absorbans ölçümü yapılmıştır. Kontrol için
deney tüpüne 200 µl ekstrakt çözücüsü ilave
edilmiştir. Her bir deneme 3 tekerrürlü olarak

Toplam Biyoaktif İçerik
Toplam Fenolik Madde
(TF)(Folin Yöntemi)

İçeriğinin

Belirlenmesi

Ekstraktların toplam fenolik madde içeriği Singleton
ve ark. (1999) metoduna göre belirlenmiştir. Çalışma
için hazırlanmış (2 mg/ml) örnek çözeltilerinden 0.2 ml
alınmış ve üzerine 9 ml distile su ilave edildikten sonra
0.2 ml Folin Ciocalteu reaktifi eklenmiş, 3 dk
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yapılmış, her tekerrür iki tekrarlı olarak yapılmıştır.
DPPH radikali süpürücü %’sinin belirlenmesinde
aşağıdaki formül kullanılmıştır.

BULGULAR ve TARTIŞMA

% DPPH süpürücü aktivite = [(Akontrol–Aekstrakt)/Akontrol] x 100

elde edilen ekstraktlarının toplam bioaktif madde
(toplam fenolik ve flavonoid madde) içerikleri
spektrofotometrik yöntemle belirlenmiş ve sonuçlar
Çizelge 2’de verilmiştir.

Toplam bioaktif madde içerikleri

Ruta L. türlerinin metanol ve etanol çözücülerinden

ABTS Radikal Süpürücü Aktivite Tayini
ABTS radikal kovucu aktivite Miller ve ark., (1993) ve
Re ve ark., (1999)’nın yöntemleri modifiye edilerek
belirlenmiştir. Kısaca ABTS radikali, 30 mg ABTS ile
7.8 ml distile su içerisinde 6.6 mg çözünmüş potasyum
persülfat karıştırılarak ve 12-16 saat oda sıcaklığında
karanlıkta bekletilerek elde edilmiştir. Daha sonra
ABTS 734 nm’de absorbans değeri 0.700±0.020 olacak
şekilde distile su ile seyreltilmiştir. Deney için 100 µl
(2 mg/ml) örnek üzerine 2.8 ml ABTS solüsyonu
eklenmiş, 30 dk oda sıcaklığında inkübe ettikten sonra
734 nm’de absorbans ölçümü yapılmıştır. ABTS
radikal süpürücü aktivitesinin % inhibisyon değeri
aşağıdaki formül kullanılarak belirlenmiştir.

Toplam fenolik içerik Folin yöntemine göre gallik asit
eşdeğeri olarak hesaplanmıştır. İki farklı çözücüde
hem ekstraktın hem de kuru madde miktarının toplam
fenolik içerikleri tespit edilmiştir.
Örneklerin TF içeriği 1 g ekstrakta 38.05±0.06 ila
54.10±0.13 mg GAE/g ekstrakt arasında değiştiği ve
istatistiki olarak farklılık bulunduğu belirlenmiştir.
En yüksek TF içerik etanol RC ekstraktlarında
54.10±0.13 mg GAE/g ekstrakt olarak bulunmuş ve
metanol RM2 53.55±0.07 mg GAE/g ekstrakt ile
istatistiki olarak aynı grupta yer almıştır. Bunu
sırasıyla etanol RM2 49.63±0.11,
metanol RM1
49.60±0.17, metanol RM1 47.02±.0.51 ve etanol RM1
38.05±0.06 mg GAE/g ekstrakt izlemiştir. Ayrıca
etanol RM2 ve metanol RM1 istatistiki olarak p< 0.05
ve p< 0.01 seviyelerinde aynı grupta yer almıştır.

% ABTS süpürücü aktivite = [(Akontrol–Aekstrakt)/Akontrol] x 100

İstatistik Analizler
Elde edilen verilere Düzgüneş ve ark.
(1983)
tarafından bildirildiği şekilde varyans analizi ANOVA
prosedürüne göre yapılmıştır. Ortamalar arası fark
Duncan kıyaslama testine göre p<0.05 ve p<0.01
seviyesinde değerlendirilmiştir. Yüzde değerler
istatistiki
analizden
önce
açı
değerlerine
dönüştürülerek (Snedecor ve Cochran 1967), varyans
analizine tabi tutulmuştur. Ayrıca her bir örnek için
TF, TFL, DPPH ve ABTS arasındaki ilişki korelesyon
(Pearson) analizi ile belirlenmiştir. Elde edilen veriler
ortalama ± standart hata olarak verilmiştir.

TF içerik 1 g kuru maddede 7.11±0.08 ila 1.32±0.00 mg
GAE/g kuru madde olarak saptanmıştır. En yüksek TF
içerik metanol RM1M 7.11±0.08 mg GAE/g kuru madde
ve bunu sırasıyla metanol RC > metanol RM2 > etanol
RM1 = etanol RC > etanol RM2 takip ettiği
belirlenmiştir.

Çizelge 2. R. montana ve R. chalepensis ekstraklarının toplam fenolik ve flavonoid içerikleri
Toplam Fenolik İçerik
Toplam Flavonoid İçerik
Çözücü
Örnekler
mg GAE/g ekstrak
mg GAE/g KA
mg KE/g ekstrak
mg KE/g KA
RC
49.60±0.17 bB
4.96±0.02 bB
47.53±0.19 aA
4.75±0.02 bB
Metanol
RM1
47.02±.0.51 cC
7.11±0.08 aA
32.70±0.16 cB
4.94±0.02 aA
RM2
53.55±0.07 aA
3.63±0.00 cC
18.94±0.24 eD
1.30±0.02 eE
RC
54.10±0.13 aA
2.65±0.01 dD
46.89±0.16 bA
2.29±0.01 cC
Etanol
RM1
38.05±0.06 dD
2.69±0.00 dD
27.71±0.08 dC
1.96±0.01 dD
RM2
49.63±0.11 bB
1.32±0.00 eE
7.24±0.04 dF
0.19±0.00 fF
RC: R. chalepensis ekstraktı, RM1: R. montana çiçek-yaprak ekstraktı, RM2: R. montana gövde ekstraktı, istatistiksel olarak her sütun ayrı
değerlendirilmiş ve farklılıklar p< 0.05 seviyesine göre küçük harfle/ p< 0.01 seviyesine göre büyük harfle belirtilmiştir.

anlamlı farklılık gözlenirken, p< 0.01 seviyesinde
farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bunu sırasıyla
metanol RM1 > etanol RM1 > metanol RM2> etanol
RM2 takip etmiştir.

Toplam flavonoid içerik kuarsetin eşdeğer olarak
hesaplanmıştır. İki farklı çözücüde hem ekstraktın
hem de kuru madde miktarının toplam flavanoid
içerikleri tespit edilmiştir. Örneklerin TFL içeriği 1 g
ekstrakta 47.53±0.19 ila 7.24±0.04 mg KE/g ekstrakt
olarak değişmiş ve istatistiki olarak farklılık
bulunduğu belirlenmiştir. En yüksek TFL içerik
metanol ve etanol RC ekstraktından, sırasıyla
47.53±0.19 mg KE/g ve 46.89±0.16 mg KE/g olarak elde
edilmiştir. İstatistiki olarak p< 0.05 seviyesinde

TFL içerik 1 g kuru maddede ise 4.94±0.02 ila
0.19±0.00 mg KE/g kuru madde olarak değişiklik
göstermiş ve örnekler arasında istatistiki farklılıklar
olduğu gözlenmiştir. En yüksek TFL içerik metanol
RM1 ve RC ekstraklarında sırasıyla 4.94±0.02 ve
4.75±0.02 mg KE/g kuru madde belirlenmiş ve
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istatistiki fark olduğu saptanmıştır (p< 0.05, p< 0.01).
Diğer örneklerdeki TFL içerik bakımından sırasıyla
etanol RC> etanol RM1> metanol RM2> etanol RM2
azalma olduğu tespit edilmiştir.

kısımlarının
kullanılmasından
kaynaklandığı
düşünülmektedir. Fakat yüksek oranda TFL içeriğine
sahip olmasının, bu çalışma sonuçları ile benzer
olduğu gözlenmiştir. Ouerghemmi ve ark. (2017) in
vivo ve kültür Ruta chalepensis bitkisinin farklı
kısımlarına ait metanol örneklerin 0.1 ila 50 mg
kateşin eşdeğer/g kuru ağırlık arasında olduğunu
bildirmiştir. Ruta montana türü için, Khadhri ve ark.
(2017)
etanol
gövde
ekstraktların
yaprak
ekstraktlarından daha fazla TF içeriğe sahip olduğunu
tespit etmişlerdir. Bu çalışmadaki R. montana
türünün kuru ağırlığındaki TF içeriği ile benzer
olduğu gözlenmiştir.

Ruta chalepensis L. (toprak üstü kısmı) ve R. montana
L. (yaprak-çiçek ve gövdekısımları) türlerinin metanol
ve etanol ekstraklarının TF ve TFL içerikleri
incelenmiştir. Fenolik bileşim bakımından 54.10±0.13
mg GAE/g ekstrakt ile etanol Ruta chalepensis
ekstraktı ve 53.55±0.07 mg GAE/g ekstrakt ile metanol
R. montana L. (gövde kısımları) içerik bakımından en
zengin ekstrakt olarak bulunmuştur. Fakat örneklerin
kuru ağırlıkları değerlendirdiğinde en yüksek TF
içerik 7.11±0.08 mg GAE/g ile metanol R. montana L.
(yaprak-çiçek kısımları) örneklerinde olduğu tespit
edilmiştir.

Radikal Kovucu Aktivite
Flavonoidler, polifenoller, tanenler ve diğer fenolikler
gibi bitkilerin çeşitli fitokimyasalları (sekonder
metabolitleri), serbest radikal kovucular olarak hizmet
eden bileşenlerin ana grubudur. Bu çalışmada iki
farklı Ruta L. türünün etanol ve metanol
çözücülerinden elde edilen ekstraktlarının ABTS ve
DPPH radikallerini süpürme aktivitesi incelenmiştir.
Sonuçlar % inhibisyon olarak ifade edilmiştir.

TFL içerik en fazla Ruta chalepensis’in metanol ve
etanol ekstraktından elde edilmiştir. Fakat örneklerin
kuru ağırlıkları değerlendirdiğinde en yüksek R.
montana L. (yaprak-çiçek kısımları) metanol
ekstraktlarında bulunmuştur. Örneklerin g ekstrakt
ve kuru ağırlık içerisindeki TF ve TFL içeriklerinin
farklı olması örneklerin ekstraksiyon veriminden
kaynaklanmaktadır.
Genel
olarak,
metanol
ekstraktları etanol ekstraklarına göre daha fazla
toplam fenolik ve flavonoid içeriklere sahip olmuştur.

DPPH radikali, reaksiyon kolaylığı nedeniyle serbest
radikal kovucu aktivitesinin değerlendirilmesinde
büyük ölçüde kullanılmaktadır. DPPH radikali, stabil
bir DPPH-H molekülü oluşturmak için hidrojen bağışı
yoluyla bir antioksidan bileşiği ile temizlendiğinde,
çözeltinin rengi mordan sarıya döner (Gangwar ve
ark., 2014). Mevcut çalışmada 100 µg/ml ekstraktların
kararlı mor DPPH radikalini sarıya dönüştürdüğü
tespit edilmiştir. En güçlü aktivite metanol RC
ekstraktında % 80.1 bunu sırasıyla metanol RM1,
etanol RC, metanol RM2, etanol RM1 ve RM2 takip
etmiştir. En düşük aktivite % 61.1 ile etanol RM2
ekstraktında gözlenmiştir (Şekil 2). İstatistiki olarak
her bir ekstrakt arasında anlamlı farklılıklar olduğu
belirlenmiştir (p< 0.05, p< 0.01).

Ruta chalepensis türünün farklı ekstraktlardaki TF ve
TFL içeriği hakkında birçok çalışma bulunmaktadır.
Bu çalışmadaki türlerin Türkiye lokalitesine ait
olması, diğer çalışmalardan farklı kılmaktadır. Bu
çalışma sonuçlarına benzer olarak Fakhfakh ve ark.
(2012) TF içeriğini etanol ekstraktında 54.13 mg
GAE/g ekstrakt bulmuşlardır. Gali ve Bedjou (2018) en
yüksek TF içeriği 210.00± 4.93 μg GAE/mg ekstrakt ile
butanol ekstratında bulmuş, hatta etil asetat
ekstraktında etanol (61.61 ± 0.70 μg GAE/mg ekstrakt)
ekstraktından daha fazla olduğunu rapor etmişlerdir.
Kacem ve ark. (2015) etanol, su, hekzan, etil asetat
çözücülerinden en yüksek TF içeriği 178 mg GAEs/g
ekstrakt ile etanol ekstraktından elde etmişlerdir.
Ouerghemmi ve ark. (2017) Ruta chalepensis
bitkisinin farklı kısımlarına ait metanol örneklerin TF
içeriklerini 0.2 ile 168.91 mg GAE/g kuru ağırlık
olarak bildirmişlerdir. Ereifej ve ark. (2015) metanol
ekstraktın TF içeriğini 1328.8 mg GAE/100 g kuru
ağırlık bulmuşlardır. Değerler arasındaki farklılığın
lokalite
ve
ekstraksiyon
yöntemlerinden
kaynaklandığı düşünülmüştür. Son zamanlardaki bir
çalışmada, Loizzo ve ark. (2018) R. chalepensis yaprak
kısmının etanol ekstraktında TF içeriğini 6.22 mg
GAE/g KA ve TFL içeriğini 6.59 mg KE/g KA olarak
rapor etmişlerdir. Bu çalışmadaki R. chalepensis
örneklerinin aynı çözücüdeki herba ekstaktlarının TF
ve
TFL
içeriğinin
kuru
madde
olarak
değerlendirildiğinde daha düşük değerlere sahip
olduğu (sırasıyla, 2.65 mg GAE/g KA ve 2.29 mg KE/g
KA) saptanmıştır. Bu farklılığın bitkinin farklı

ABTS radikali mavi renkli olup, maviden renksiz
forma bir antioksidan bileşik ile dönüşmektedir
(Boligon ve ark., 2014). Şekil 3'te görüldüğü üzere,
ABTS radikal kovucu aktivitesi, değerlendirilen tüm
ekstraktların 200 ug/ml'lik konsantrasyonunda %
54.81 -% 40.35 arasında değişmiştir. En yüksek değer
% 54.81 ile etanol RC ekstraktında belirlenmiş ve diğer
ekstraktlarla
aralarında
anlamlı
farklılıklar
gözlenmiştir. Bunu % 48.81 ile metanol RC ekstraktı,
% 48.22 ile etanol RM2, % 45.87 ile metanol RM1, %
43.83 ile metanol RM2 takip etmiş ve istatistiki olarak
aynı grupta yer aldığı belirlenmiştir (p< 0.01). En
düşük aktivite ise %40.35 ile etanol RM2
ekstraktlarında tespit edilmiştir
En çok kullanılan radikal kovucu aktivitelerden olan
DPPH ve ABTS aktiviteleri sırasıyla 100 µg/ml ve 200
µg/ml konsantrasyonlarda incelenmiştir. Her iki
radikal için en güçlü aktivite metanol Ruta
chalepensis ekstraktında belirlenmiştir. ABTS
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radikali için ise metanol R. montana L. (yaprak-çiçek
kısımları) örneklerin ekstraktında, Ruta chalepensis
ve R. montana L. (gövde kısımları) örneklerinde ise
etanol ekstraktları daha fazla aktiviteye sahip olduğu
gözlenmiştir.

örneğinin etanol ekstraktının su, etil asetat ve hekzan
ekstraktından daha fazla radikal kovucu aktivitesine
sahip olduğunu, hatta sulu ekstrakt aktivitesinin etil
asetat ekstraktından daha az olduğunu bildirmiştir
(Kacem ve ark., 2015). Ayrıca Kacem ve ark. (2015)
ekstraktların farklı konsantrasyonlarada radikal
kovucu aktivitesini incelemişler ve etanol ekstraktın
0.125 mg/ml örneğinin % inhibisyonunu yaklaşık %8070 arasında bulmuşlardır. Bu değerin bu çalışma ile
örtüştüğü gözlenmiştir. Gali ve Bedjou (2018) bu
çalışmadaki ile benzer ektraksiyon yöntemi kullanmış
ve R. chalepensis türünün toprak üstü etanol
ekstraktının, bütanol ile etil asetat ekstraktlarından
daha düşük aktivite sergilediğini bildirmişlerdir.

DPPH için tüm örneklerin metanol ekstraklarının
etanol ekstraktlarına göre daha etkili olduğu tespit
edilmiştir. Ruta chalepensis türü hakkında yapılan bir
çalışmada yaprak örneklerinin etanol ekstraktın sulu
ekstrakt ile sentetik standart olan bütil hidroksi
toluen’den daha düşük ve uçucu yağ örneklerinden ise
daha yüksek radikal kovucu aktiviteye sahip olduğu
vurgulanmıştır (Fakhfakh ve ark., 2012). Fakat diğer
bir çalışmada R. chalepensis türünün yaprak-gövde
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Şekil 2. R. montana ve R. chalepensis ekstraklarının DPPH serbest radikal kovucu aktivitesi. RC: R. chalepensis,
RM1: R. montana çiçek-yaprak ekstraktı, RM2: R. montana gövde ekstraktı. İstatiksel olarak ortalamalar arasındaki
fark p< 0.01 seviyesine göre büyük harfle sütun üzerlerinde belirtilmiştir.
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Şekil 3. R. montana ve R. chalepensis ekstraklarının ABTS serbest radikal kovucu aktivitesi. RC: R. chalepensis,
RM1: R. montana çiçek-yaprak ekstraktı, RM2: R. montana gövde ekstraktı. İstatiksel olarak ortalamalar arasındaki
fark p< 0.01 seviyesine göre büyük harfle sütun üzerlerinde belirtilmiştir.
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Metanol RC ekstraktının TF içeriği TFL, DPPH ve
ABTS üzerine negatif korelasyon etkiye sahip olduğu
ve istatistiki bir öneme sahip olmadığı gözlenmiştir.
Fakat TFL içeriği ile DPPH ve ABTS üzerine yüksek
derecede pozitif etkiye sahip olduğu ve TFLxDPPH
arasında istatistiki olarak 0.05 seviyesinde önemli
olduğu tespit edilmiştir (r=0.987).

Ouerghemmi ve ark. (2017) R. chalepensis türünün en
yüksek DPPH aktivitesinin sırasıyla çiçek, yaprak ve
gövde metanol ekstraktlarında olduğunu rapor
etmişlerdir. Bu çalışma ile benzer olarak R. montana
türünün her iki çözelti için de yaprak-çiçek
ekstraktları gövde ekstraktlarından daha yüksek
DPPH aktivitesine sahip olduğu saptanmıştır.

Etanol RC ekstraktın da TF içeriği TFL, DPPH ve
ABTS üzerine yüksek derecede negatif korelasyon
etkiye (r=0.978) sahip olduğu ve TFxDPPH arasında
istatistiki olarak 0.05 seviyesinde önemli olduğu
saptanmıştır. TF içeriğinin DPPH ve ABTS üzerine
pozitif etki gösterdiğini ve istatistiki fark olmadığı
gözlenmiştir.

Korelasyon
Toplam biyoaktif içerikler ile radikal kovucu
aktiviteler arasındaki ilişkiler yapılan istatistiki
analizle önemli bulunmuştur (Çizelge 3). Etanol ve
metanollü her bir ekstraktın TF/TFL, TF/DPPH,
TF/ABTS, TFL/DPPH ve TFL/ABTS etkileşimleri ayrı
ayrı değerlendirilmiştir.

Çizelge 3. Ruta L. bitkilerinin etanol ve metanol ekstraktlarının toplam bioaktif bileşikleri ile radikal kovucu
aktiviteler arasındaki korelasyon
Çözücü

Metanol
Etanol

Metanol
Etanol

Örnekler
TF
RC
RM1
RM2
RC
RM1
RM2
TFL
RC
RM1
RM2
RC
RM1
RM2

TFL

DPPH

ABTS

-0.770
-0.888
-0.999**
-0.711
-0.675
-0.289

-0.824
0.192
0.888
-0.978*
-0.571
0.951*

-0.605
0.185
0.252
-0.899
-0.301
-0.522

0.987*
0.276
-0.900
0.551
0.988
-0.569

0.948
0.279
-0.295
0.406
-0.169
-0.364

* Korelasyonun 0.05 seviyesinde önemli, ** Korelasyonun 0.01 seviyesinde önemli

üzerine negatif korelasyon etkiye sahip olduğu ve
istatistiki bir öneme sahip olmadığı saptanmıştır.
Fakat DPPH üzerine yüksek derece pozitif etkiye (r=
0.951) sahip olduğu ve istatistiki olarak 0.05
seviyesinde önemli olduğu belirlenmiştir. Birçok
çalışma, TF ve antioksidan arasında pozitif ve negatif
korelasyon olabileceğini göstermiştir (Katalinic ve
ark., 2006; Ahn ve ark. 2007; Jastrzebski ve ark. 2007;
Kettawan ve ark. 2011). TFL içeriği ile DPPH ve
ABTS arasında negatif etkiye sahip olduğu ve
istatistiki fark olmadığı gözlenmiştir.

Metanol RM1 ekstraktın TF içeriğinin TFL içeriği
üzerine yüksek derecede negatif etkiye sahip olduğu
(r=0.999) ve istatistiki olarak 0.01 seviyesinde önemli
olduğu tespit edilmiştir. Li ve ark. (2012) yapmış
oldukları çalışmalarında, TF ve TFL arasında pozitif
bir korelasyon (r = 0.685) olduğunu bildirmişlerdir.
DPPH ve ABTS üzerine ise pozitif etki gösterdiği ve
istatistiki fark olmadığı gözlenmiştir. Benzer şekilde
TFL içeriğin DPPH ve ABTS üzerinde pozitif etkiye
sahip olduğu ve istatistiki bir fark olmadığı
belirlenmiştir.
Etanol RM1 ekstraktın TF içeriği TFL, DPPH ve ABTS
üzerine negatif etkiye sahip olduğu, TFL içeriğin
DPPH üzerine yüksek derecede pozitif etkiye ve ABTS
üzerine de negatif etkiye sahip olduğu ve uygulamalar
arasında istatistiki bir fark olmadığı belirlenmiştir.

SONUÇ
Türkiye florasından toplanan R. chalepensis ve R.
montana türlerinin yüksek oranda TF ve TFL
içerdikleri gözlenmiştir. Her iki tür için de metanol
ekstraktlarının ekstraksiyon verimi ile TF ve TFL
içeriklerinin etanol ekstraktlarına göre daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir. Benzer sonuç ekstraktların
DPPH aktivitesinde de gözlenmesine rağmen, ABTS
aktivitesinde sadece R. montana türünün çiçek-yaprak
ekstraktında gözlenmiştir. Bu çalışmadaki R.

Metanol RM2 ekstraktının TF içeriğinin TFL, DPPH
ve ABTS üzerine, TFL içeriğinin ise DPPH ve ABTS
üzerine negatif etkiye sahip olduğu ve istatistiki fark
olmadığı gözlenmemiştir.
Etanol RM2 ekstraktının TF içeriğin TFL ve ABTS
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