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ÖZET 

Bu qalısmndn Vi sc1ım Alhtım IJ. 'deki flovnnoi_d madde le-

ri n ve fenolik asi tl eri n izolasyonunu ve yapıları.nı_n aydın~ 

latılması amaçlanmıstır. ' Esk-i 0eh:ir Orman Fid.anlıfı;ı ndaft 

top]_anan Viscım Album ~. incel~nmistir. 

iv· 

Özi5tleme ile Viscum AJ b1Jm TJ. yapraklarından elde edi-

len Hztiti su, eter I ve eter II raziarına ayrılmıstır. Su 

fazı kullanılmamıstır. Eter I ve eter II fazlarının analitik 

jnce tabaka kromato~rafisi(8i02 ) ile incelenmesi eter I fazın

da dHrt, eter II fazında bir madrte varlı~ını gBstermistir. 

Daha sonra preparatif ince tabaka kromato~rafisi(Si02 ) ile 

maddelerin ayırımı yanılmıstır. Ayırı.m için en iyi çHzticli 

sisteminin eter I fazı için benzen:metil-etil keton:metanol 

(60:?6:14), eter II fazı için henzen:asetik asit:su(l25:72:3) 

oldur:u bıılunmustur. 

Saf olarak k~bul edilebilecek (R-12 ve 15 mg.) beş 

mcıdde izole edilmiştir. Bu maddelerin IR ve UV spektrumları 

alınmı.stır. Bes maddenin IR spektrnmıında karakteristik kar

bonil ve aromatik absorbsiyon bantları gBzlenmiatir. I, II 

ve III'nolu maddelerin UV snektrumlarında baz(NaOH) eklenme

si ile uzun dale;a boyuna kayma ~özlenmif;ıtir ve asi t(HCl) ek

lenmesi ile baslan~ıç UV spekt!I'Umu elrle edilmiştiro IV ve V~ 

'"olu madd~'üerin UV spektrıuılarında baz(NaOH) eklenmesi ile 

kısa dal~a bo~ına kayma ~özlenmiştir ve asit(HCl) eklenmesiy-
. . 

1e V' nolu maddP. b~J!tJ.rın::c:ı.ç snektrı.ırıin verirken, IV 'nolu madde de 

bnslansıç spektrumu elde edilememistir. 



This '·'ork contains the isolation and idendification 

of the stru~tures of flavonoid compounds and phenolic acids 

in Viscum Album L. that was collected from Orman Fidanlı~ı 

in Eskişehir was investi~ated. 

V 

Extract that was extracted from the leaves of Viscum 

Album L. \•Jas seperated into ı·rater, ether I and ether II 

nhases. 1:!ater phase ı:rasn't used. The analytical thin layer 

chromatoe;raphy( Sio2 ) of' et her I and ether II ı.-.ras shoı·m the 

presense of four compounds in ether I and one compound in 

ether II phases. Then, the seperation of the compounds was 

done by the preparative thin layer chromatography(Si02 ). 

It ··~s found that the best solvent system was benzen:methyl

ethyl ketone:methanol(G0:26:14) f'or ether I phase, benzen: 

acetic acid:water(l25:72:3) f'or ether II phase. 

Five compounds which could be accepted as pure(B-12 

and 15 mg) were isolated IR and UV spectra of these compounds 

ı-~ere taken. In the IH spectrum of' the five compounds charac

teristic carbonyl and aromatic absororbtion bands were 

observed. !n the UV spectra of compounds I, II, and III 

shift s to lonrr,er wavelengbt vms obsorved wi th the addi tion 

of base(NaOH) and ,,.,ith the addition of acid(HCl) the ıoriginal 

spectrum was obtained. In the UV spectra of compound IV and 

V shifts to shortover wavelenghts were obsorved with an additim 

of base (NaOH) and , . .,hile the original spectrum was \•li th an addi

tion of acid(HCl) in compound V, in compound IV the original 

spectrum could not be obtained. 
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1. PI,AVON0İ D B! TıEr.! KTıER 

Flavonoid bilesikleri c6-c3-c6 roaddAleri olarak dlişli

niilebilinirler( 1). n6 ' lar hPn7.en halkasıdır. Bu yapıdaki bi

le~iklerin~ rı~von(?), flavanon(3), flavonol(4), flavan(5), 

flavanonol(6), izoflavon(7), kalkon(B), dihid.rokalkon(9), au

ron(lO), antosiyanidin(ll), katesin(l?) ve flaven(l3) yapıla

rında oldu~u bildirilmirtir(Ikan, 1969). 

ı 

3 
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Bitki dünyasında fazla yay~ın olan bu bileşiklere 

~enellikle sarı renkli olmalarından dolayı Latince de sarı 

anlamına gelen ".flavus'tan" türeyen flavon ismi verilmiştir 
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(Os kay, 1979). 

Flavonoid bileşikler hidrojen grubu içerirler. A 

halkasının beRinci karbanunda her zaman için OH grubu vardır. 

B halkası ise 3~ ve 4-. pozisyonlarında OH veya alkoksi grubu 

içerir, Flavonoidler bitkinin meyvesi, poleni, kökleri ve 

aF,aç kısmı dahil bütün kısımlarında bulunurlar ve çok fazla 

sayıda fizyolo,iik aktivitenin nedenini oluştururlar. örne~in 

hazı flavonl ar zayJ_ f' kapiler kan damarlarını kuvvetlendirir-

ler. Fazla hi.droksil e;rubıı içerenler ise diüretik ve ya~lar 

için anti-oksidant olarak knJlnnılırl.ar. Flavonların bu(1;day 

tohumlarının yeşermesine etki etti~i de önerilmiştir. 

Spektroskopik ölçümle bazı flavonoid maddelerin ya

pılarının tayini mümkündür. Absorbsiyon spektroskopisi ile 

flavonoidlerin baz la ısı tJ.lmaları sonucıı olu~an o-hidroksi 

benzoil ketonların teşhisiyle bazı yapı tayinleri yapılmıştır. 

Bu maddelerin bazla daha uzun süre temasta kalması ketonik 

asidik bileşikler oluşur ve flavonoid maddelerin yapı tayinin

de oldukça önemlidirler. Böylece flavanon(3) ve kalkonlar(B) 

birbirinin izomeridir ve birbirlerine çevrilebilirler. 

o 

3 

,\nadolu ü~v i~·: 
;v!erke:l' r-::: ' ' 

o 

8 
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Biosentetik olarak flavonoid bileşikler, c6-c
3 

parça

sından yani şikimik asit(l4) üzerinden oluşurlar. örne~in 

p-hidroksi sinnamik asidin(l5) altı karbon atomunun üç asetat 

birimi ile birleşmesi sonucu flavonoid bileşikler(5) elde edi

lir(l!::an, 19~9). 

COOH 

HO~ OH 

OH 
~COOH 

OH 
17 

+ 3 c:~:;;-c:oo-
" 

15 

H H H H O ı ı ı 1 ':"'..,.. ~..,T,. ,_,T.,. - 1"'*1"~"- ' ...., r1 ,.. 
nO ·_.,.-:?- vn,.,-%2 -."'~:~.-C-0-C-C-u-C-· .. FO 8 

,_c. c:ı ll ı 

H H H Ii 

5 

Aşa~ıda şikimik asit üzerinden biosentez yoluyla tü

retilerek elde edilen bileşikler genel olarak gösterilmiştir. 

~ikimik asit(l4)--~ prepenik asit(l6)--~ p-hidroksi

fenol prüvik asit(l7)--~ p-hidroksifenil asetik asit--~ 

p-hidroksi sinnamik asit--7 flavonlar(2),(Ikan, 1969). 



1.1 Plavonlar 

Flavon(?) halkasındaki karbon baziktir ve HCl ile 

pirilyum tuzunu(lR) oluşturur. 

o HCl o 
o on 

2 18 

Bundan dolayı f'lavonun karbonil p;rubu hidroksila-

min gibi karbonil reaktifleri ile reaksiyona girmez. Ancak 

normalde Gri~ard reaktifleri ile reaksiyona girerler. 

5 

En yayı:ı;ın flavon kuersetind.ir(l9). Primuletin(20) ve 

fisetin(~l) p;ibi bazı flavonl.arın sadece A halkasında bir 

hidroksil p;Tiıbu vardır(Ikan, 1969). 

HO 

19 20 
IIO 

21 
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1.2. Flavanonlar 

Flavanonlara do~ada ~u ana kadRr rastlanmamıRtır. 

An cB k hinroksi tlfmmif'l flavanonların serbest veya r;likozid 

haline doff,ada rastlanmıştır. Do~ada karşı geldikleri flavon

larla birlikte bulunurlar. 

Doymamı~ flavonların(2) tersine doymuş flavanonların 

(3) dördüncü konumundaki karbonil grubu reaktifdir. Flava

nonların(3) baza kar0ı davranışı flavonlardan(2) farklıdır. 

Flavanonlar(3) zor sartlarda benzaldehit, asetik asit ve fe

nole parçalanır. Halbuki flavonlar(2) fenol ve sinnamik a

sidi(l5) verirler. F'lavanonların(3) dehidrojenasyonu ile o

lusan yeni flavanon, bilinen standart flavon ile karşılaştı~ 

rılarak kısa sürede tanJ.nabilir. Asaf";ıda naringin(22), pru

min(?3) hesperidin(24) ~ibi flavanonların birkaçı verilmiş-
' 

tir(Ikan, 1969). 

22 23 

HO 

24-
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1.3. !zoflavonlar 

!zoflavonlar(7) ~-fenil kromnnlardır(25). Do~ada ba-

zı bitkilerde sarı renkli pir.;mentler halinde bulunurlar. Do-

~ada bulunan izoflavonlardaki hirlroksil g~1pları ço~unlukla 
' ' ı C-5, C-7 ve C-4 ı ünde, nadirende C-6, C-2 ve C-3 ı ünde 

serbest, metillenmis ya da glikozitlenmiş haldedir. Bilinen 

izoflavonlar; diadzein(26), r;enistein(27) ve tlanlankuayin(28) 

izofl avanlarının fo:rmiilleri verilmi:::?tir. 

HO 

o-OH 
?G 

H0 

Q-oıı 

?7 28 

!zoflavonlar bazik ortamda aoa~ıdaki reaksiyonda ol-

du~u r;ibi parçalanır. 



o 
C' 

7 

ı 
o ır 

() 
' ' 

8 

H-OOOH 

!ıoco 

1zoflavonların ~strojcnik, inAektikidal ve antifun-

r,al aktiviteleri vardır. Bazıları balık zehiri olarak kul-

lanılır(Ikan, 1969). 

1.4. Flavanlar 

2-fenil kromana Flavan adı verilir(5). Flavanın po-

o 
5 
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lihidroksi birevlerine doP";c-ırta bazı bi.tkilerde sarı renkli 

pi p;mFmtler hAlinde rı:ıRtl anı.r. Ji'lavF.lnda e;enellikle C-3, C-5, 
1 1 

C-7, C-4 ço~ukez C-?, C-4, C-3 ve bazende C-5 konumların-

da hidroksil p;rnpları serbest, metillenmiı:ı veya p;likozidlen

mis olarak bulunur(!kizler, 1985). 

1.5. Antosiyanidinler 

Bir çok çiçek ve meyveden p;ljkozirl karakterli boyar 

mc-ıddclerin hidrolizlenmesiyl~ $eker ve antosiyanidinler el

de edilir. Do~ada mavi, mor, menekşe ve hemen hemen blitlin 

çiçek, meyve ve yapraklarda p;0riilen tUm kırmızı renkler çö-

zilnmil~ haldeki antosiyanidin boyasıdır. 

Do~al antosiyanidinJ.er; petarp;onidin(?9), siyanidin 

(30) ve delfinidin(31) olmak üzere üç gruba ayrılırlar. 

n n 00!1 HO 

OH Q-oq 
lH 

OH OH 

29 30 

fTO 

31 



lO 

.Farklı antosiyanidinler knrısmayan iki çözüciide par

tisyonları, absorbsiyon spektrumları ve bilinen pH 1daki tam

pon çBzeltilerde renkleri ile tanımlanabilirler. Antosiya

nj_dinlArle yapı tayininde baz ile floro~lusinol(32) ve fe

nolik asit(~allik asit),(33) olu~ur. 

+ 

Q-oıı nooc-Q-oıı HO o 

""" 
) 

/ H 

OH 
2<) 

OH 

HOY~ıı ıro Q-oıı > ııooc-Q-oıı 

o~~~ 30 

o: H 
ııoor:-Q-oıı HO > 

OH OH 

OH 

31 33 

lTygun pH'da kompleks olusturan metaller ve taninler 

r;ibi pek çok bile8ik antosiyanidinin rengine etki eder(Ikan, 

ı 969). 



ll 

1.6. F'lavenler 

Ö-kromenlerin, C-2 konumuno a bir fenil rsrubu bulun-

duran biJeşik1erjnp f1aven(J3) r-ır:h. verilir(tki?ıler, 1985). 

13 

1.7. Flavilyum Katyonu 

2-fenil benzoprilyum iyonuna flavilyum katyonu( 3L~) 

adı verilir. Do~ada bulunan birçok çiçekteki renk verici 

pie;mentler flavilyum tu;o;larından( 7J4.) olu!7muştur(!kizler, 1985). 

34 

1.8. Flavonoid Bilesiklerin Tanınması 

Pekçok flavonoid p;Unısı['f,ında tipik renkleriyle ve 

UV 365 nm. de anlaı;ıılabilirler. Fenolik gruplar Gümüş 
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ni.trat - AmonyRk reaktifi(T.l ), Demir(III) klorlir reaktifi 

(T.?) ve 'Punp;ustad - Molibdat re1'!.ktifiyle(T.3) veya bazı me-

talik iyonlarla örnerin; Alliminyum klorlir çözeltisi, bazik 

ya da nötr Kurşun asetat ilr> renkli kompleksler olur;tururlar. 

lı'lavon(2) ve flavanonlara(3) önce Sodyum borohidrlir ve ?6 2 

metanol daha sonra Alliminyum klorür çözeltisi pliskürtlilerek 

ve 120°C,de 1-2 dakika bekletilmesi suretiyle bu bileşikler 

tanınırJar. E~er halkanın beşinci konumunda hidroksil gru

bu varsa Borik asit - Okzalik asit reaktifi(T.4) plisklirtmek 

suretiyle biJeşikl.er tanımlanır(Macek, 1972). 

Borik asit - Okzalik asit reaktifi(T.4) hazırlanışı: 

15 ml. sulu %3 llik Borik asit çözeltisi ve 5 ml. 

Okzalik asit(% 10) çözeltisi karıştırılır •. Püsklirtmeden 

sonra plaka 10-15 dakika 120°G1de ısı tılır ve U. V. ışınında 

uzun dale;a boyunda incelenir(Macek, 1972). 

Demir(III) klortir reaktifi(T.2) hazırlanışı: 

0,5 ml. % 5 sulu Fec1
3

, 20 ml. metanelle karı~tırı

lır( Ma cek, 197?). 

Glimi.lş nitrat - Amonyak reaktifi(T.l) hazırlanışı: 

0,1 N AgNo
3 

ve 5 N NH
3 

çözeltisinden eşit hacimler

de alınır. Kullanılmadan önce karıstırılır(Macek, 1972). 

funr;ustad - r,1olibdat reaktifi(T.3) hazırlanısı: 

Bu reaktif D(l40) 'a p;öre hazırlanır(Macek, 1972)·. 
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2. l"ENOL!K ASİTI.ıER 

Fenolik asitler yapılarında benzen halkası, kar

boksilik asit e;rubu ve de('!;iqik konumlarda sübstitüentlerin 

(-DH, -OCH
3

, r;ibi) bulllnduğu biler:?ikl~rdir. Fenolik asitlerden 

sinnamik asit(tarçın asidi) (35), 3,4- d.ihidroksi sinnamik 

asj_t(kafeik asit) (36), 4- hidroksi - 3- metoksi benzoik 

asit(vanilik asit) (37), 2,5- dihidroksi benzoik asit(gen

tisik asit) (38) ve 2- metoksi benzoik asit(o- anisik asit) 

(39) a~Şaf,ıda verilmi~tir(ilocker nnd Exnor, 19Pı0). 

HO-oCHc=CT!-COOI! 

HO 

35 36 

HO 

Qcooıı 
OH 

37 38 

39 
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3. VISCUf/f ALBU~1 L. (Öksf'otu) 

3.1. Bitkinin Tanımı 

Viscum album L. Lorantaceae ttirünün kurutulmuş yap

raklarıdır. Özellikle odunlu bitki1Prin(elma, armut, kiraz, 

erik, ıhlamur, kavak, meşe, çam, kBknar gibi) dalları üze

rinde yarı parazit olarak yaşayan ve çalımsı kümeler meyda-

na ~etiren bir bitkidir. Mart - Nisan aylarında sarımsı renk

li çiçekler aGan, kışın yapraklarını dökmeyen 30-RO cm. yük

sekliF,inde çok senelik bir bitkidir. Kendisini üzerinde ya

sadır,ı ap;aca havstoryumları vasıtasıyla tespit eder. Bun-

lar dalların iletme sistemlerine kadar uzanır ve oradan su 

ile suda olası tuzları temin eder (Şekil 3,la). İkiye ça

tallanmış dalları üzerinde, yapraklar karşılıklı dizilmiş, 

sapsız ve taban kısmına do~ru daralan oval biçimli, kenar

ları tam, ucu küt olan yaprak ayaları kalın ve derirnsidir. 

Çiçekler çok küçük ve tek cinsli olup dalların ucunda, 3-5 

tanesi bir arada, küçük durumlar meydana getirirler (Şekil 

3,1 b,c). Erkek çiçeklerde 4-6 perigon yapra~ından ibaret 

bir çiçek örtüsü bulunmaktadır. Perigon yapraklarının al-
(~ .rr•·~·l .•;.: ' ' •'•''·''~'' 

tında bulunan ve onlarla bir tek yapı meydana getirecek tarz

da birleşmiş olan erkek organların flamentleri yoktur. An

tenler herbiri bir delikle açılan bir çok polen odasına ay-
.,w, _,l,f .. •• ' 

rılmıştır. Dişi çiçeklerde perigon 4 parçalı, ovaryum alt-
.' / .. ,·, .'f 

ta, stilus kısa, s~igma şişkincedir. Meyve önce yeşil, son-
_, ... / ' 

ra beyaz veya sarımsı bir renk alan hücre şeklinde, yalancı 
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1 ., 

bir hakkadır (Şekil 3,1 d). Yapışkan bir madde taşır. Bu 

maddenin biyolojik bakımdan Bnemi, meyvayı yemek için gelen 

ku$ların F,a~alarına yapı$masını sar,layarak meyva ve·tohumla-

rın u?:aklnra kadar da['1;ılmasJ.nı tP-min etmesidir. Kuşların 

r;ar;alarını temizlemek maksadıyla sürelükleri dallara yapışan 

tohumlar burada çimlenir. Tohum zarına sahip olmayan tohum

lar zengin bir endosperma, bir veya genellikle 2-3 embriyo 

içermektedir (Şekil 3,1 e,f). 

Dar:ılımı !stanbul, Tekirdap;, Bursa, Ankara, Bolu, 

Bilecik, Samsun, Giresun, !zmir ve Adana(Bürücek yaylası) 

olmak üzere asattı yukarı bütün Anadoluya yayılmı$ bulunmak-

tadır. 

Kullanılan kısımlarJ_ : Yaprakları(Folia Visci), dal

ları(Gtipites Visci) ve yapraklı dalları(Herba Visci) meyve

ler olu~madan toplanır ve havadar bir yerde veya fırınlarda 

kurutulur. Kuru meyveler siyahımtırak renkli, üzeri buru$uk, 

kokusuz ve tatsız taneler halindedir. 

Anadolu 1 da Bkse otu çekem, burç, p;evele, p;Bkçe, gBve

lek ve güvelek isimleriyiade bilinmektedir(Yakar, 196L~; 

Baytop, 1963; Zeybek, 1985). 
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b 

c 
1 

\/ 
e f 

~ ~ 
{~:<:~c~} q@@)@)) \ 

·1) ~ ~ d. 
h e; \ ·,/ / 

/ -..........-- --.....--- '/ 

Şekil 3.1. Viscum album I,.: a) meyva taşıyan dişi bit
ki, b,c) dişi ve erkek çiçek durumu, d) mey
vadan boyuna kesit, e,f) tohumun önden ve 
yandan görünüşü, g,h) dişi ve erkek çiçek 
durumunun diyagramı. 
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3.?. Bitkinin Kimyası 

Viscum album abiets ve Viscum album acusicum'un 

petrol eteri 5zlitli buhar destilatının asetik, propiyonik, 

biitirik, valerik, izovalerik, koprik, enantrik ve serik a

sit içerdij'f;i bulunmuştur. V. album'un büyüdü~ü bitki ya~ 

asitlerinin oluşumuna etki eder. Örne~in, sö~t ve akça 

ap;açta büyüyen V. album'da propiyonik asidin olmadı(1;ı, an

cak kara kavak, armut ve elmada parazit olarak yetişen v. 

album'da propiyonik asidin olduf:;u bulunmuştur(Krzaczek and 

f'7arkoıtJSki, 1978). De~isik a~açlarda bU:yüyen ökseotunun in

ce dalları, çiçekleri ve yapraklarında bulunan (havada ku

rutulmuş) kuersetin(40), 3- metoksi kuersetin, 3,3'- dirne

toksi kuersetin, 3,7- dirneteksi btersetin, 3,3',7- trimetok

si kuersetin, ramnetin(41), izoramnetin ve ramnozin(42) var

lıfl;ının aj'f;açlar arasında fazla deı'f;işmediF,i r.;örülmüıştür(Becker 

and Exner, 1977). Ökseotundan yedi flavonoid. izole ed.ilmiış 

ve yapıları tayin edilmiştir. Hepsi de flnvanol yapısı içer

mektedir ve kuersetind.en(40), metilasyonla türetilmiştir. 

Bunun yanısıra beş tane de karboksilik asit izole edilmiş 

ve bu asitlerin yapıları tayin edilmiştir •. Bunlar anisik 

(39), gentisik(38), vanilik(37), kafeik(36) ve sinnamik(35) 

asitlerdir. izole edilen flavonoid ve asitlere dayanarak 

farklı ağaçlarda büyüyen ökseotunun karşılaştırılması yapıl

mı~tır. Avrupa ve ,Japon ökseotunda biiyUk farklılıklar oldu

ğu anlaşılmıştır(Becker and Exner, 1980). 



HO 

OH 

()fT 

JT() 

1-f-1 

~OCH3 

~Ofi 
OH 
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Ihlamur, akça a~aç, kara kavak, armut, alıç ve meşe 

aP;açlarında büyüyen ökseotundaki mono fenelik flavonoid tü-

revlerinin parazit epiderminde aynı oldu~u anlaşılmı9tır 

(Tranchet, 1972). Oniki çeşit a~acın yapraklarından elde edi

len ökseotundaki flavonoid ~likozitleri ve aglukonları !.T.K. 

ile incelenmiotir. V. Al bum ve bijyüdüf1;ü aP;açtaki flavonoid 

glikozitlerinin nfde~erlerinin benzer oldu~u anlaşılmıştır. 

V. album'de bulunan toplam .flavonoid miktarı, büyüdüğü afj;a

ca bağlı ol aralı;: 96 O, 075- O, 3(, 5 oranında bulunmuştur(Hodison 

and Tamas, 1082). 

V. Album yapraklarındaki klorofil miktarı büyüdü~ü 

arı;acın yapraklarındaki klorofil miktarından daha az oldu~ 

bulunmuştur. En yüksek miktar Temmuz da elde edilmiştir 

(ökseotu için). Haziran da ise büyüdüP;ü a~açtaki klorofil 

miktarı en yüksek olarak bulunmuştur(Deliu.and Stirban, 1976). 

Şimdiye kadar bilinmeyen bir kalkon (2'- hidroksi-

4' ,6'- dirneteksi kalkon-4- glikozid) (43), Avrupa ökseotun-



dan izole edilmiş ve teşhisi yapılmıstır(Becker, et al., 

1978). 

OH 

HeO -o-COCH=0H-o 

oı·:e 

ııo~2 n 

::n~~ 

Elma ve kavak ile çam ve köknar üzerinde bü~iyen 

Avrupa ökseotundaki lie;ninlerin(odunsu bitkilerde bulunur 

bitkinin sertli~ini ve dik durmasını sağlar) l3C-NMR 
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spektrumları alınmıştır. Bu iki grup arasında farklılıklar 

olduC;u gözlenmi~tir(Nimz, et al., 1974). Ökseotu lignini 

tipik anf,iyospermdir. Ökseotunun bu özelliği spektroskopik 

(TTV , IR , l3c-N~7R ) fonksiyonel p;rup analizlerine ve 

parçalanma ürünlerine (nitro benzen oksitlenmesi ve asit

lendirme) dayanan incelemelerle büyüdüP;ü af,açtaki ligninler 

karşılastırılmıştır. Avrupa ökseotunun büyüdü~ü aC;açtan 

baP,ımsız olarak sentezlendir,i anlaşılmıştır(Kurado and 

Higuchi, 1976). 

Elektroforez ile saflaRtırılan V. album lektininin 

boyama reaksiyonu gözlenmiş ve gaz-sıvı kromatografisi 

(G.o.K.) ile yapılan ölçümde % ll karbonhidrat içeren gluko 

protein bulunaca~ını göstermiştir. Sodyum dodesil sülfat/ 

poliamid jel elektroforesi ve sedimentasyon deneyleri lek-
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tinin molekül aF,ırlıF,ının yaklasık 60.000 oldu~unu, iki ba

zik aJ.t ünitesinin moleklil a~ırlıklarınınsa 34.500 ve 

29.000 olduı?;u bulunmuştur. Lektinin izeelektirik noktası 

6.1 olup anti f3- p;alaktozil özelli~i gösterdi~i saptanmıştır 

(Luther, ~t al., 1980). Batı Alman ökseotu lektini I, de~i

sik p,alaktoz analo~ları ve yapılan hemagglutinasyon çalış

malarında belirtildi~i gibi galaktoz C-2, C-3, C-4 konumla

rında OH grupları içermelidir. Lektin baP-';lanması hidroksil 

gruplarının C-2, C-3, C-4 konumlarında ekvatoryal olması ge

rektit';ini göstermiştir. C-Fı hidroksil grubu lektin baF,lan

ması için gerekli deP:ildir. T.ıektin-d.isül für gruplarının kı

rılması, lAktin-tirosil p;ruplar1.nın mod.i fikasyonu ve lekti

nin bar,lanma kapasitesini engellemesi, bu ortamların lektin 

ba~lanmasınd.a varoldu~unu göstermistir(Ziska and Franz, 

1()80). Lektin I'e özp;ü ökseotu A ve B p;alaktoz zincirleri 

arasındaki d.isülfür bap;ının önce sa~aroz 4B ile kısmen hid

rolizA olması ve daha sonra kırılması ile izole edilmiştir. 

Ayrılan A zinciri karbonhidrat· taşınımı için afinite göster

meyip kolonu önce terketti~i gözlenmiştir. Böylece Lektin 

I'in galaktoza spesifik kısmının B zinciri oldu~u bulunmuş

tur(Franz, et al., 1982). 

Viscumin I, ökseotu özüttinden asit uygulanmı~ sefa

rez 4B üzerinden kolon kromatografisi ile ayrılmıştır. I 

kolona seçici olarak ba~lanmış ve laktozla izole edilmiştir. 

SDS li ortamda poliakrilami~ jel elektroforezinde göç etmiş

tir(molekül a~ırlı~ı 60.000). Diger iki bandın molekül a

p;ırlıE;ı .?9.000 ve 32.000 olarak bulunmuştur. I, 2- zinci

rinden disülfür ba~ı ile oluşmustur. I'e karşı anti serumla 



ko~ıma deneyleri, Bkseotundaki esas stotoksik aktivitenin 

I' d€m dolayı olduP-unu r;östermiştir. I, düşük derişimlerde 

monomer, yüksek derisimlerde oimer olarak bulunur. I ha-

raketli hücre sisteminde protein sentezini engeller. I'in 
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2-peptid biJ.eseni poliakrilamjd jel'j_nden elde edilmiş ve 

hücre - serbest protein sentezini enp;elleme testi yapılmış

tır. Bu özelli~in hızlı hareket erlen A-zinciri ile ilişki 

li olduP;u. ve dif;er zincirin n-zinciri olduf":u. anlasılmıı:;tır. 

A-zinciri protein sentezini ribozomları katalitik olarak 

i naktive cd o ro k t=mrı;elln.nrli~i hu.lıınmı.ı s tur( Olsnes, et al., 

ı C)r32). 
V. Album 'un k.r)klerind\;O ve tohumlarından iki. ayrı 

lektin öziitlenmiGtir. Büyük olanı(I), küçük olanından(II) 

daha büyük hemagglutinasyon aktivitesi göstermistir. I ile 

hema~glutinasyon her kaynaktaki D-p;alaktoz ile engellenmiş

tir. Fakat li ile heıııagglutinasyon N-asetil- D-galaktoz 

amin ve D-galaktoz ile eşit miktarda engellenmiştir. Her 

kaynaktaki iki lektin arasında immunolojik(ba~ışıklık) çap

raz reaktivite gözlenmistir(Samtleben, et al., 1985). V. 

album lektinin tayininde lektinin ba~lanma aktivitesinin ne 

şekilde olduf:;unu gösterir yeni ve oldukça özel yöntem geliş

tirilmiştir(Vang and Boeg-Hansen, 1986). 

v. album özütünden kısmen hidroliz edilmiş safaroz 

ve insan Ig-safarozdan afinite kromatografisi ile üç lektin 

izole edilmistir. Lektinlerin moleınil a~ırlıkları sırasıyla 

115.000, 60.000 ve 50.000 tayin edilmiş ve D-galaktoz, 

D-~alaktoz e/N-asetil-D-F,alaktozamin ve N-asetil-D-galak

to?.amine özp;ii oldukları bulunmustur. Her üçüde A,B ve O 



kan grupları için spesifik oJmayıp, insan eritrositleriyle 

reaksiyona ~irmekterlir(Pranz, et al., 19Rl). 
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Ökseotu lektini I(ML I), ur.anly tuzları ile negati

fe boyanıp elektron mikroskopu ile incelenmiştir. İncelenen 

protein derişimlerinde monomer ve dimerler arasında denge 
o 

bulunmuştur. ML I monomer boyutları 80X90 A olan hemen he-

men yuvarlak ve üçgen profil göstermiştir. ML I dirnerieri 

silindir benzeri parçacıklar olup iki üçgen şeklindeki par

çacır:ın birbirine karşı biriesmesinden olu$mustur ve boyut

ları 175X80Xo0 A0 dur(Lutsch, et al., 1984). ML I ökseotu-

nun yapraklarında özel antibody proteini ile vakuolar pro

teininde depolandıf,ı anlaşılmıştır. Bitkideki lektin mikta

rındaki mevsimsel de~işiklikler ve lektinin yerinin belir

lenmesi f'II_J I' in protein depolanmıısında rol oynadıfl;ını gös

termiştir(Neumann, et al., 19RG). Ökseotu lektinlerinin 

preparatlarının hazırlanması, karakterize edilmesi ve ML II' 

nin sitotoksik A ve B zincirlerinin di~er biyolojik aktivi

teleri hakkında ayrıntılı derleme yapılmıştır(Franz, 1986). 

Ökseotundan elde edilen D-galaktoz spesifik lektin 

ve V. faba'dan elde edilen D-mannoz s~esifik lektin, karşı 

geldikleri karbonhidrat kısımlarını içeren serum proteinle

riyle tepkirne verirler. !nsan serumunun afinite kromatogra

fisi ile sefaroza ba~lanmış çözünmez lektinlerin kombinas

yonunu kullanarak serum proteinlerini üç gruba ayırmak müm

kündür. 1- Lektinlerin her ikiside tepkime veren protein

lerdir, 2- lektinlerden sadece biriyle tepkime veren prote

inlerdir, 3- her iki lektinde hiçbir ilgi göstermeyen pro

teinlerdir(Ziska and Franz, 1979). 
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3.3. Tıbbi Kullanım Alanları 

V. album'dan elde edilen lektinin eritrositlereve 

tümör hücrelerine ba~lanma etkisi plazma proteinleri tara

fından azaltılır veya tamamen ortadan kaldırılır. Ökseotu 

çözeltileri(Viscum R, U ve A), kurutulmuş yaprak ve dallar

dan 96 o, 9 NaCl özütlemesi ile hazırlanır. Özütler immuno

globinler ile karıştırılır ve lektin, afinite kromato~rafi

si ile ayrılır. Ae;e;lutinasyon(yapıştırma), farelerdeki tü

mör hücrelerinde test edilir(FrRnz, et al., 1977). Ökseotu 

özütlerinin afinite kromato~rafisinin tümör hücrelerine 

ar;r:;lutunasyon özellip;inin olduP;u ve hücrelere toksik etki

sinin oldu~u anlaşılmıştır. Süzüntü, molekül a~ırlı~ı 

lO. 000 d.en biiyük olan eri trosi tl0rden daha çok toksin içe

rir. Ancak hücreleri aguli tine etmez( TJuther, et al., 1 977). 

Ö~ütülmüs ökseotu bitkisinden r;alaktoz, ba~lı he

mogglutinin afini te kromatof2;rafisi ile O, 2 fJ! HCl uyf,Ulan-.. 

mış safaroz 4B ijzerinden ayrılmıştır. Şeker miktarı %10,1 

ve molekül a~ırlıV,ı 115.000 olarak tayin edilmiştir. Buna 

nazaran bu hazırlama insan kan tipleri için spesifik de~il

dir, ancak az miktarda fare ve tavşan eritrositlerine kar

sı reaktifdir. D-galaktoz, laktoz, rafinoz ve galaktoz i

çin engelleyicidir. Bu madde 30 dakika sürede 50°C de ka

rarlıdır. Sıcaklık 60°C oldup;unda kararlılık ortadan kal

kar(Ziska, et al., 1978). 

Ökseotunun yaprak ve olgun meyvelerinin metanol 

özütü kromatografi yöntemi ile çesitli fraksiyonlara ayrıl

mıs, enr;elleyici ve uyarıcı aktivite incelenmiştir. Max. 



engelleyici aktivite yanrak ve meyvelerin suda çözünen 

fraksiyonunda bıılunmustur. Nötr-eter fraksiyonu indol o

zelli~i ve uyarıcı fonksiyon içermedi~i bulunmu$tur. Asit

eter fraksiyonunda ise ayrıiabilen de~işik aktiviteler içe

ren maddeler bulımdufs.;n saptanmıştır. !nd ol asi tl eri, gib

beralik asitler ve gibberalinler kromator;rafi yöntemi ile 

tanımlanmışlardır. Böylece özütün hem bünyeyi uyardı~ı, 

hem de en~elleyici özelli~i oldu~u anlaşılmıştır(Krivokapic, 

1975). 

Ökseotundan elde edilen lektin, tavşan retikuloyla

rında protein oluşumunu engellemektedir(2,6f1r; / mol, deri

şim % 50 engelleme yapmaktadır). Lektin, 2- merkaptoetanol 

ile indirgenerek etki artırılmıştır. Lektin aynı zamanda 

kültürdeki BLSL hücrelerinde 3 saat sonra 7mg/ml derisirnde 

protein oluşumunu engellemiştir. Böylece ökseotu toksini 

risine benzemektedi~(Btirpe, et al., 1980). 

Elma a~acıtıda· büyüyen·ökseotundan_elde edilen prote-

ın preparatı olan izorel M'nin iki r;iinde bir(400 mg/ kg) 

olacak oekilde insan meme kanseri nakledilmiş farelere en

jeksiyonu, tümörün büyümesinde engelleyici etki göstermiş

tir( Pauckova, et al., 1986). Ökseotu ,özütünün belirli anti

tümör aktivitesinin oldu~u i n vivo( canlı da) murin tümörler:i.

ne, levis akcif,er kanserine, kolon adenokarsiroma 38'e ve 

C3H mammary adenokarsiroma 16/C ye karşı aktivite gösterdi

rol bulunmuştur. Biyolojik aktivitesi olan alkoloidlerin, 

ökseotundan özütü için yöntemler bulunmuş ve bunların anti 

kanser aktivite mekanizmalarına katkıları önerilmistir. 

İn vitro - in vivo anti kanser etkisi ayrıntılı olarak der-



lcnmi:::;tir(Khwaja, et al.,l9PıG). 

ML deki lektin I'in ve bundan izole edilmi~ A ve 

B-zincirlerinin insnn mononijl{]_eer hücrelerindeki etkileri 

incelenmintir(Met~ner, et aJ., 19R7)• 
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Ökseotu preparatlarınd.aki lektin ve şu ana kad.ar i

zole edilen Viskotoksinler(alkoloit türü), kantitatif ola

rak tayin edilmistir. Iskador(kanserostatik preparat) ve 

mRyalanmıs Bkseotu Bzlitilnden lektinlPr afinite kromatogra

fisi ile izole edilmis ve izo elektirik noktaları ile ana-

lizieri yapılmı~tır. BBylece Iskadar ve mayalanmış Bkseotu 

Bzütünde sadece r·1L II/III bulunmu~tur. l\1L I 'in kompleksine 

rastlanmamıstır. Lektin miktarı teleradyan immunodifüzyon 

yBntemi ile tayin edilmistir. Viskotoksinin tanımı ve kan

titatif tayini için HPiıC yBntemi uygulanmır.tır( tT o rdan and 

V/ar,ner, 1986 a). Ökseotu Bzütünün kanser tedavisinde far

makolajik etkisinin nedeni büyük bir olasılıkla polisakka

ritlerden dolayıdır. Bu nedenle taze bitkinin suda çBzünen 

polisakkaritleri ve mayalanmış Bzel preparatları hazırlan

mıştır. Iskadar izole edilmiştir ve spektroskopik(13c-NMR 

olarak yapısı tayin edilmistir. Viskurnun yeşil kısmının e-

sas polisakkariti, esterlesmiş galaktofüronandır. Halbuki 

meyvesinde kompleks arabinogalaktoz fazla miktarda bulunur. 

Viskumdaki ~alaktoz, Bzel lektin'in(MJJ I) arabinogalaktoz 

ile etkileşim gBsterebilir. Uç immunolo,iik test de (gronu

lokit, kemiluminesans, karbonkleransa testi) polisakkarit

lerin, granülasitlerin ve makrofajların fagositik aktivite

leri artmıstır(Jordan and Wagner, 1986 b). 
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ML lektini insan lenfositi için mitojen olarak dav

ranır. Aktivitenin hücre membran lektinine ba~lanmasını 

içeriyor gibi g6rünmez, ancak hidrofohik etkileşimler içe

rir(r1etzner, et al., ıgsFJ). Geniş yapraklı a~e.çlarda para

zi t olarak büyiiyen ~1L' nin biyo yapılarının mineral etkile

şimleri incelenmi~tir(Novacek and Teteroca, 1987). 

Ticari olarak hazırlanan Bkseotu preparatlarının 

ELISA testi, preparatların kaynaf1;ına baf1;lı olarak büyük de

r;i~iklikler göstermi,tir. Bu def1-ir;iklikler mevsimsel fark-

lılıklardan, ökseotunıın büyiidüN·ii nf":;aç tipind.en, özütteki 

hammarlde dori.niminden v0yn ticari hazırlama yöntemlerinden 

kaynaklnnmıştır. Bc)ylece toksik ökseotu lektini kanser te

davisinde dikkate alınmalıdır(Ziska and li'ranz, 1985). Av-

rupa ökseotu preparatJ. olan Iskador kanser kemoterapisinde 

yayr;ın olarak kullanılmaktadır ve Viskurnin yapı ve fonksi-

yonel olarak çok benzer olan toksik bilesik içerdi~i sap-

tanmıstır. Anti-viskurnun ortamda bulur:-du~ıı zaman ve ro 

hücreleri kuvvetli ancak tamamen olmayacak bir sekilde Is

karlora karı:;;ı koru.nurlar. Iskadardaki esas sitotokwLk bi.le-

şEm Viskurnin r;ibi uç ind.irp;eyici olmayan galaktoz kısmına 

ba~lanır. BBylece ortama ~alaktoz, laktoz veya melibiyoz 

gibi sekarlerin eklenmesi stotoksik aktiviteyi bloke eder 

(Hod.skok, et al., 1988). 

Ökseotıından elde edilen phytohemogglutinin homoje

ne edilmis ve farelere en.jektesi yapılmıştır. Enjeksiyon

dan(lO ;vtrr/kg vücut atı,:ırlır;ının) 2'+ saat sonra kanser hüc

relerinin büyümesinin durduP;u ancak inokiilasyonrlan 3-5 gün 

sonra hiç bir etkinin olmndıi(;ı anlac.ılmıştır(Lutsik,. 1975). 

·.1 ;.:·:>. 
~;j~~"~\tı~;· , . .' :· 
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Abrin, ri sin, modesin(her Uçil de toksik bitki prote-

inl8ri olup, eukaryotik ribozomla protein sentezini engel

lerler ve kans8r hücrelerine toksik özellikleri vardır) ve 

viscumin enzi.matik olarnk hilcre içi h8defleri inaktive ede-

r~k etkilerini ~österirler. Toksinler fonksiyonel olarak 

iki farklı kısım içerirler. Bunlardan birisi baP;lama ortamı 

ve (j_ifi:eri de disiilfür köprüsij i le batf:lanan, enzimatik ola-

rak aktif ortamdır. Aktif kısım steplazmaya girer ve prote-

in sentezinin bilesenini inaktive eder. Abrin, risin, mode-

sin ve viskurnin toksinleri 60 S ribezornal alt ünitesini i-

naktive ederler. Toksinler limitli sayıda yüzey alanları 

ile baR yaparlar. Bitki toksinlerinde alıcılar, uç galak

toz kalıntısı içerirler. Toksinierin anti kanser özellik

leri vardır. Özellikle toksinierin kemik ligninine çok az 

etki ettiP;i r;öriHmii~tür. Toksinler enzimatik mekanizmala-

rının sonucu olarak bir toksin molekiilii, biiyük sayıcla hüc-

re içi hedef moleküllerini inaktive edebilir. Aslında si-

tozoldeki tek toksin molekülü bile hücreyi öldürmeye ye

terlidir. Bazı toksin proteinlerinin hayvan model sistem

lerinde kansero statik oldur'f,u ispat edilmiştir. Ancak bu 

kötü huylu hücrelere karşı artırılmı~ seçicilik, sadece 

toksinin enzimatik olarak aktif olan kısmı ile olur ve bu da 

kısıtlıdır(Olsnes and Pihl, 1982 a). V. Album ve di~er 

toksinierin protein olarak nasıl girdiP;i ve nasıl öldürdüt:f;ü 

enzimatik olarak açıklanmı~tır(Olsnes and Pihl, 1982 b). 

Ökseotu özütiinden elde edilen lektinin -NH2 , -BH, ..SS; 

-COOH, fenolik imidazol ve indol gruplarının insan eritro

sitlerine aF,glutinasyonu(yapışma) özel kimyasal modifikas-
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yon teknikleri ~ıllanarak tayin edilmistir. Somıçlar tiro

sin ncı mu n, hemop;gl ııti nasyon ( çöktiirme) reaksiyonıma katkısı 

oldurY,unu ~östermif..)tir. Iıektinin alt birimleri azaltılmış 

hemo~r;lutine özelli!r;i içerdiı"':i bulımmu:;:tur(Ziska, et al., 

ı 979). 

Ökseotu ~zlitlinlin sitotoksik ve yönlendirilmin frak-

siyonlandırılmasında, ham viskotoksi_nin bazik polipeptid 

frnksiyonu bi tkinin si totoks5 k ö zellH~·:i.nn en sorumlu olr1uf1;u 

düniiniilmiiştür. Bu fraksiyon karbometoksi sellilöz-iyon-yer-

de~iştirici krcmetografisi ile ayrılması beş sitotok~ik bile

neni vermişti_r. !zole edilen polipeptidler insan tiim~r hücre

lerinde si to toksik aktivite ~~stermiştir( ED50 O, 20-1,7 fg/ml 

deP;erinde). Hücre kültürü mikoplazma ile kontamine(kirle-

ti ldi tı;inde) olduP;ımda aktivi tede bijyiik azalma olmu8tur. Ta

yin edilen molekiil af1;ırlıf1;ı (cvSOOO) ve aminoasit maddeleri 

II, III ve IVb nin viskotoksin B, A-2, A-3 ile aynı old.uP;u

nu g~stermiştir(Konopa, et al., 1980). 

Ökseotu özlitlind.en elde edilen lektin(ML I)' in fluo

resin etiketlenmiş, baP;lanması karşılaştırılmıştır. İki 

etiketli lektin rlokularla inkübe edilmiş ve bunların da{?';ılı

mı floresnns mikroskopı.ı ile incelenmistir. Her iki lekt:inin-

de doku bileşenleri için benzer seçiciliklerinin old.u~u 
) 

bulunmuştur. Iıektin-blotting(boyama) teknif1;i, risin 120 nin 

plazma membranında fonksiyonu olarak bulunan proteine seçi

ci olarak ba~landı~ını BÖstermistir(Groeger, et al., 1983). 

Antispazmatik, tansiyon rliisiiriicii ve idrar s~ktlirücü 

olarak kullanılmaktadır. Heba viski özütil hirıertansiyon 

tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca kanserositatik prepa-
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ratlar(Hrne~in Iskador) içermekt~dir. 

Meyvaların yakJ. sakızı ile ezilmesi sonucu elde edi

len karJ.$ım, Güneyoorı-u Anadolu bölr:P.sinde yakı halinde ro

matizma a~rılarının ~iderilmesinrte ~ıllanilmaktadır. Ezil

miG meyveler çıban üzerine konarak çıbanın açılması ve ce

rahatın dışarı çıkarılması sa~lanır. 

Kışın yeşil olan yaprakları hayvanıara yem olarak 

verildi(ı:i p;ihi yrıpı0kan bir marld~ i.çeren meyvaları kuş tut

mak için ökse denilen bir çe0it tuzak yapımında kullanılır. 

Ökseotu ismi buradan r;elmektedir. Orman ve meyva af'r,açları 

için zararlı bir bitkidir(Baytop, 1963,19R4; Yakar, 1964; 

Z~yh0k, 1<)85). 
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4. ÇAiıi8MAl'UN AP·1ACI 

Bölijm 3.2. de deP:işik araçlarda .biiyiiyen Viscum Album 

Tı. ( Ökseotu) d en, yedi flavonoid ve bes karbaksilik asit 

izole edilmis ve yapıl~rı tayin erlilmistir(bkz. sayfa 17), 

(Bccker and Exner, l9F'ıO). 

Bu çalısmada Eskisehir Orman FidanlJ_(ı~ı 'ndan toplanan 

ve kara kavak Hzerinde bijyii.yen Viscum Album'un yaprakları · 

incelenmek j_stenmiştir. 
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5.1. KullanJ.1an Çözücüler 

Metanol, etanol ve eter damıtma sonı1cu saflaGtırıl-

mıstır. 

Hidroklorik asit(~ 37,5), b"nzen ve metil-etil ke

ton Merck kalitede bıllanılmıştır. 

PijskUrtiicii rP.nktif ol arnk Bori k asit - Ok7.alik asit 

reakti r-i ("Jl .L+), kullanı lmı$tır( 1\Tncek, 1972). 

5.2 Fiziksel Verilerin Saptı:ınmc:u:n !çin Kullanılan 

Ci hazlar 

IR Spektroskopisi: 270-30 Hitachi Spektrofotometer 

(Anadolu Uni versi teı:ü ~<en-Edebiyat Fakülte si) ile spektrum

lar alınmır-:tır. 

l'V Bpektroskopisi: 150-20 Hitachi Spektrofotometer 

(Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat FakUltesi) ile spektrum

lar alınmıştır. 

ÖP;ütücU: Retsch "ZM-1" markalı cihaz ve 0,5 mm.'lik 

elek kullı:ını:ırak(Ana.dolu Üniversitesi Tı'en-E<'lebiyat l"akUltesi), 

öf1;ii tii lmii r;;tiir. 

5.3. KullanJ_lan Silikar.;el 

!nce Tabaka Kromatografisi için Merck kalitede sili

knr;e l ( G fi'. ?5'1 Gn )bıllanılmır;;tır. Preparatif çnlışm::ılar i. çin 

0,75 mm., analitik çalışmalar için 0,25 mm. kalınlı~ında 

plnka kullanılmıştır. 



32 

6. DENF.YSEIJ ÇAI,I~MA 

G.l. Vi scum Al hum 'n n Öziitlenmesi ve Su, Eter Fazıarına 

Ayrılması 

Bu Çr:3.lı~mnd.a Eski c e}d r Orman lı'idrtnlıf!;ı 'ndan Temmuz 

ayı içerisimie toplanan yapraklar, otomat::i.k Ötf,iltliciide O, 5 

me sh büyliklüf'S;ilnde öF;ütiD.dü. Ö?ı':ütillen kısımdan 250 gr. alı

narak 1200 ml. alkol-su(% RO metanol) ile cam balonda maze

rasyon yöntemi ile (-40°- 0°~) de Uç giln slireyle özütlendi. 

Daha sonra fazların ayrılmasında Becker(l980) yöntemi kul-

lanıldı. Elde eelilen karısım süzüldii ve vakum altında bu-

harlastırıldı. Daha sonra etanol(% 90) ile karıştırıldı, 

olusan tortu atıldı ve çözelti yo/'f;unlastırıldı. Elde edi-

le n ma d d. eye HCl C'(, 6) eklendi ve geri soı'S;utucu altında bir 

saat süre ile hidroliz edildi. Karı~ım so~riduktan sonra 

eter ilave edilerek su ve eter fazıarına ayrıld.ı. SU fazı 

kullanılmadı. Eter fazına NaHco
3

(:t, 5) ilave edildi. Eter 

fazı(ETER I: Flavonoidlerin bulunmasında kullan1.lacak) özüt

lendi • Su faZJ.T'lB IfCJ(; .. ~ 10) eklendi Ve bir miktar eter ile 

karıştırıldı. Tekrar olusan su fazı kullanılmadı. Eter 

fazı(ETER II : Fenelik asitlerin bulunmasında kullanılacak) 

özütlendi(Becker, 19RO). 

6.2. Eter I Fazının !.T.K. ile İncelenmesi 

Eter I fazının !.T.K.(Ri02 ))sı·de~i~ik çözlicü karı

ı:;ıımlarında benzen:petrol eteri:metil-etil keton:metanol. 



~0:26:7:7), benzen:metil-etil keton:metanol (60:26:14) 

denendi. Ayırımın benzen:metil-etil keton:metanol 
1 

(Fıo: ?G: 14) de olduru anlaı;ııldı. Eter I fazının !.T.K.(Si02 )-

de dört maddenin oldur:;u r;özlendi (Şekil 6.2). Bunların göz

le görülen renkleri; birinci maddenin sarı, ikinci maddenin 

önce turuncu sonra yeı=;dl, üçüncü maddenin koyu yeşil ve 

plakanın en üst kısmında yer alan dördüncü maddenin rengi 

ise açık yeşil olarak r;örüldü. Başka bandların olup olma-

dı~ının ve önce r;örUlen di~er bandların rengini kesin tes-

pit etmek için pUs~irtUcli reaktif olarak Borik asit-Okzalik 

asit reaktifi ( T. 4) pij slciirtüldli ve 110° C d e 10 dakika etlivde 

bekletildi. !.T.K.(Si02 )'plakası incelendi~inde dört madde

nin varlığı kesin tespit edildi(Şekil 6.2). İlk olarak 

Rr=0.576 da sarı bir nokta halinde bir numaralı madde göz

lendi. İkinci madde Rr=0.746 da hafif menekşe iç.eren- parlak 

bir nokta, iiçüncü madde Rr=0.805 d.e menekşe renkli nokta 

ve plakanın en üstünde bulunan dördUncU madde Rr=0,888
1
de 

turuncu renkli nokta olarak gözlendi. 
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ITIJI]J WZlJ ~ 
sarı ac;.ı'K menelq;e nıerı~kş.i' 

§ 
turuncu 

Gekil 6.1. Eter I fazının analitik t.ToK.'si. 

6.?.1. Eter I Fazının Preparatif !.T.K. ile Ayrılması 

Eter I fazından 2p;r. alınarak metanelde çözüldü. 

0,75 mm. plakalarda preparatif !.T.K.(Si02 )-*leri benzen: 

metil-etil keton:metanol (60:26:14) çözücü karışımlarında 

alındı. Gözle görülebilen belirgin sarı, turuncu, açık ye

sil ve koyu yeşil renkli bandlar görüldü. Başka bandların 

olup olmadı~ının anlaşılması ve önce ~örülen dif,er bandların 

ren~ini tespit etmek için 1.T.K.(S102) plakası, UV ışının-
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da u~un dalr;a boyundR incelendi. 'J:ıespit edilen bandlar ay-

rı ayrı kRzıncırak birle~tirildi. Süzc;eç kaf'!;ıdından(mavi 

band) metanol. ile alınrlı. Rnf olup olmadıklarını kontrol 

etmek için analitik !.T.K.(Si02 )'sı, benzen:metil-etil keten: 

metanol (60:26:14) çözücü karışımında alındı. Sonuçta yak

laşık 8-12 mg. madde elde edildi. Daha sonra dört maddenin 

IR .. v.e. UV spektrumları alınıp yapıları tayin edilmeye 

çalısıldı. 

I. Mtı.DDE(E-1 S): 

Verim: 12 mr;. (n .n. <ılıruırrı:ıfl:t.). 

IR (v-max): 3600-3300 cm-1 ( -OH}, 2920-?RFıO cm-1 (-CH), 

17JO-JG90 cm- 1 (~=0), 1520-1460 crn- 1(ar0matik yapı),- 1385-

1220 cm -ı (.:en o lik·-OH--) (Çe kil 6. 3). 

UV ( fı1eOH, i\max ) : 280.?, 366.5 nm. 

(OlC):282.1, 1+15.5 nm. 

(H+):2Ro.ı, 365.9 nm.(Şekil 6.A). 

II. r1ADDE(E-l T): 

Verim: 8.5 mg. (e.n. alınamadı). 

IR (v-max): 3550-3350 cm-1 (-0H), 2940-2875 cm-1(-cH), 

-ıc- 2 -ıc , 1740 cm /c=o , 1570-1385 cm aromatik yapı)(Şeki1 6.4). 

UV ( f·7eOH, .:\ ) : 276.3, 375.2 nm. max 
(OH-): 280.9, 400.0 nm. 

en+): 277.1, 380.2 nm.(Şeki1 6.9). 
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III. r·TADDE(E-1 KY): 

Ver:im: lO mg. ( e.n. al:tnnmcıdı). 

IR C v-max): 3600-3250 cm-1 (-0ff), 2920-2PıGO cm-1 (=CH), 

1740 cm-l(_:::c::o), 1L~6 1+· cm-ı (;C-B), 13~V) cm-l(CH3) (qıekil 6.5.) 

UV ( MeOH, lı. ), : 398,8 nm. max 

(OJC): 399.5 nm. 

(ll ... ): ta).? nm.(Şekll 6.10). 

IV. I11ADD~(E-:_l_AY): 

Verim: 8 mp;. (e.n. rı.l.Jnn:ıı· ~!J.). 

IR ( v ): ";\F)00-3300 cm-1 (-0H), 2920-2850 cm-1 (=CH), max 

17/0 cm-1 C~C=O), 1460-1380cm-1 (aromatik yapı)(Şekil 6•6). 

uv ( f'.1eOH, i\ ) . 432.0 .nm • max . 
C on-): L~?5.6 nm. 

(H+): ln6~s nm. (Şekil 6.11). 

G.3. Eter II FAzının !.T.K. ile tncelenmesi 

Eter II ra~ının İoT.K.(Si02 ) ile incelenmesinde ç6-

ziicü olarak benzen:a.setik asit:su (125:72:3) kullanıldı( 

Becker, 1980). t.T.K.(Si02 ) plakası incelendi~ind.e yeı:d.l 

renkli tek nokta ı:;BriUd.U(Şekil 6.2). Ba9ka nokta olup olma

dıE;ı ve renk tesnit:i için püskiirtUcü olarak plakaya borik 

asit-okzalik asit reaktifi(T.4) pUskUrtüldü ve 110°C de 

10 dakika etiivde bekletildi. İ.T.K.(Si02 ) pinkasında tek 

bir noktanın oldu~u g6zlend.i. • Bu nokta Rr=O. 958l~ de açık 

pembe renkli madde olarak tespit ed.ildi(Şekil 6.2). 



37 
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[[ll]] 
açık p~be 

Şekil 6.2. Et~r II fAzının analitik !.T.K.'si. 

G.3.1. Eter II J:ı'azının PrepR.ratif t .T.K. ile Ayrılması 

1 ~r. eter II fazından alınarak metanolda ç8zlildli. 

0,75 mm. plakal.Rrda preparatif t.rr.K.(Si02 )' ları, benzen: 

asotik asit:su (1?5:72:3) çBzlicU karısımında alın~ı. G6z

le gBriilebilen yesil renkli bandlar ~.UV ışınında kontrol 

edildi, açık pembe renkli) kazınarak birleştirildi. Sliz

gec kaf,ıdından(mavi band) metanol ile alındı. Saf olup ol

madı~ını kontrol etmek için analitik 1.T.K.(Si02), benzen: 

asetik asit:su (125:72:3) çHzücü karısımında alındı. So-

nuçta 15 mp.:. madde elde edildi, :I! ve UV spektrumları 

alınıp yapısı tayin edilmeye çalısıldı. 
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v. Ni\ n rm ( E-2 ) : 

V n ri m : 15 mf'; • 

I H (v ma~~. ) : 7jl~50-3 350 cm -l ( -OIC), 29'+0-2860 cm -ı 

( =C-H), ı 71~0-1 7?0 cm -ı ( _::c..::O), 1610-1500 cm -ı ( aromatik 

) 2 -ı e""' , oso Pıo -ı e ··b t · t·· hnlka , JAf,O-JJ+ ... 3 cm - _.........C- Il), u ... - ' O cm pR.ra su s ,J_ u e 

benz0n). (~eki] 6.7.). 

P.\.T (L'f_n_._OT.f \ ) Lı'"'..-, n m ~ Apı,., .. : --r~ r:. • '.1 n • 
' . 

( -0 H- ) : 34 5 • ? , Lı. 20 • 1 n m. 

(-n+) : Lı.;:ı).? nm (Şekil G.J:>). 
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7. TARTIRMA 

ı. BBlfimde belirtildi~i gibi bitki dlinyasında faz

la yayılmı~ olan flavonoid bilesiklerin bir çok aktivitesi 

vardır. Bu aktivitelerden bazıları; kan damarlarını kuv

vetlendirici, diliretik, yai!;lar iÇin antioksi<iant oldu~ ve 

bufı;day tohumlarının yeı:;;ermesine etki etti~i şeklinde belir

tilmistir(Ikan, 1969). Ökseotu özUtiinün hücrelere toks:i.k 

etkisinin oldue;u(Luther, et al., 1977), tümör büyümesini 

ene;elledif';i bulunmuştur(Pauckova, et al., 1986). Ökseotu 

Bziitünlin kanser tedavisinele farmakolojik etkilerinin nede

ninin büyük bir olasılıkla polisakkaritlerden kaynaklandı~ı 

(Jordan and Wap;ner, 19F36), Bkseotu Bzütünün içerdiP;i 1ekti

nin kanser tertavisin<ie dikkate alınması gerektifı;i(Ziska 

and Franz, 1985), ayrıca ökseotu preparatı olan Iskador'un 

kanser kemoterapisinde yaygın olarak kullanıldı~ı bilinmek

tedir(Hodskok, et al., 1988). V. album gibi toksinierin 

anti-kanser özelliklerinin bulund.u~u, kemik ligninine çok 

az etki etti~i tespit edilmiştir(ulsnes and Phıll, ı~e2 a). 

Anti::;pazmatik tansiyon düşürücü ve idrar söktürücü olarak 

kullanılmaktadır(Zeybek, 1985). Meyvelerin yakı sakızıyla 

ezilmesi sonucu elde edilen karışım, Güneydo~u Anadolu böl

gesinde romatizmal a~rıların e;icl('l"i lmesinde kullanılmakta

dır. Bzilmiş meyveler çıban üzerine konarak çıbanın açıl

ması ve cerahatın dışarı çıkarılması için kullanıldı~ı tes

pit edi1miştir(Baytop, 1963,1984). Asalak bir bitki oldu

~undan bliyüdüV,li aP;aç için zararlıdır( Yakar, 1961+). 



Anadolu'nun her tarafına yayılmıs bulunan(bkz. bö

lüm ~.ı, sayfa 15) Viscum Album L.'in Eskişehir Anadolu U

niversitesi Orman Fidanlı~ından toplanan yapraklarındaki 

flavonoidler ve fenelik asitler incelenmek istenmiştir. 

~-
1

oplanan ve kurutulan yapraklar, otomatik öf:i:litticü

de ö~tittilmtisttir. Daha sonra Becker(ıgao) yöntemine göre 

öziitlenmiş ve eter I, eter II fazları na ayrılmır.ıtır(bkz. 

bölüm 6.1, sayfa 3?). 

Eter I fazının analitik !.T.K.(Si02 ) ile benzen: . 
metil-etil keton:metanol; n0:?6:JA çözücü karışımında in

celenmesi yapılmıs olup, renkleri ve noktaları tespit et

mek için borik asit-okzalik asit reaktifi(T.4) plakaya püs

kürtülmüs ve ll0°C de 10 dakika etüvde 'bekletilmistir. 

!.T.K.(Si02 ) plakası incelendi~inde dört maddenin olduğu 

e;öriilmiiştür(bJn~. ı:;ıekil 6.2). Bu marlde ler; Rr=O• 576 da sa

rJ., Rf:::!).7L~6 da açık menekse, RJ=O.R05 de menekşe ve 

Rr=O.R88 de tu~ıncu renkli noktalar olarak tespit edilmiş

tir. Daha sonra maddeler preparatif !.T.K.(Si02 ) ile ben

zen:metil-etil keton:metanol; 60:26:14 çözücü karışımında 

ayırılmıs olup,~R-12 m~. ~elen dört madde izole edilmiştir. 

Eter II fazının analitik !.T.K.(Si02 ) ile benzen: 

asetik asit:su; 125:72:3 çözücü karışımında incelenmesi 

yapılmıştır. Renkleri ve noktaları tespit etmek için bo

rik asit-okzalik asit reaktifi(T.4) plakaya piiskürtiilmüş 

ve 110°C de 10 dakika etüvde bekletilmiştir. !.T.K.(Si02 ) 

plakası incelendif;inde tek bir maddenin oldu~u tespit edil

mistir(bkz. ~ekil 6.3). Bu madde Fıf=0.95R'de açık pembe 

renkli nokta olarak e;öriilmü~tür. Daha sonra maddenin pre-
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narntif I.T.K.(SiO~) i_le henzen:Rsetik asit:mı(l?5:72:3) çBzti-
,.-

cii karıQJ_mında ayJ_rJ.m yanılmJ s olup 15 mg. p:;elı=m madde elde 

edilmiştir. 

Etı;r I, etı;r TI fazlrırınrl_c-:m elr1e edilen bes maddenin 

IR ve UV spektrumları alınmı~tır. Gerek izole edilen maddele

rin azlJ_f:"':ı, r;erekse 
1H-Nr-m , l3c-Nr,m ve kütle spektrumlarının 

alınamaması nedeni ile, yanıları hakkında ayrıntılı spektros-

konik hilr::iler elde erljlnmemistir. Bu sebenle maddelerin ya-

pıları tam olarak aydınlntılamamıstır. 

PrepRrc:ı.tif t.T.K.(f~io2 ), benzen:metil-etil keton:meta

nol(G0:2G:l4) çBzü.cü. karısımında alınan birinci maddenin (E-1 

( H_r ~O. 576), IH spektrumu ( jekil G. 7i.) :5600-3300 cm -ı' de 

-OIC ~rııbıma c:d t olabilecep;ini diisijndür'J;ümiiz yayvan bandı ver-

-J c ) -le mi s tir. 2f)?0-?8GO cm --'de d oymamJ.slık ==C-H , 1710 cm za-

yıf) ve 1690 cm -l (kuvvetli)' ri e kon;jur_ı;e altı ü.yeli k eton kar-

bonili olabilecef:i di.i~iiniilen handla.r r:elmir.tir. 15?.0-1460 

-1 cm 'de aromrıtik hrılkay8 ait bandlar ~Hzlenrnistir. 17jA5-1220 

cm-1 'rle fenalik (C-OTI) bandı r;H~lenmi~tir. Maddenin UV spek-

trıımu(l'leO'f) (Şekil G.R) ?P.O,? ve 3G6.5 nm'd_e absorbsiyon mak

simumlcırı vermi~tir. Maddenin ba:ük(NaOH) lJV spektrumımda 

Lı-C) nm' lik ıızıın dalr;a boyuna kayma f':Özlenmistir. nu da madde-

nin fenalik -OH r;rubu içerdi~;ini ve sooyı.ı_m hidroksi t eklenme-

siyle olııGan anyanun aromatik halka ile kanjugasyona girdi~ini 

r;Hstermistir. nazik UV spektrumıına asit( HCl) eklendi['f;incle, 

nntiir uv spektrumu ile çakı~an spektrum elde edilmesinden do-

layı nıad<lenin ilk yanJ.;vc:ı cı.~iniktijp;ü an] a~ılmJ.ı:ıtır. 

II nolu mrırlrlı:min (E-1 T), (Rf= n.RR8), IR spektrumu 

(Şek:il 6.4.) :2)550-3350 cm- 1 •rıe OH'a ait yayvan band, 2940-
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?P.7~ crn-1 'de d.oymrı.mı::;J:ık( =c-ı:), 1?'1-0 cm-l.'de altı iJyeli ke

ton karbonili ve 157n-ı~n5 rm- 1 'rte nromntik halkaya ait band-

lar r:ö:;ı;Jenmi~tir. UV spektrumıı (MeOH) (Çt:kil F;.9.), 375.2-

??6. ?ı nm' de ahsorbs:iyon maksimnrnlarJ_ vermi: tir. r-Jaddenin ha-

zik(HaOH) UV spektrnm :nda ?LJ.J~ ve J6.G nm'lik ı.ızun dalr;a boyıı-

nrı """n:vmnlar n;ci7.lnnrnintir. T noln nındrle il0 knrruJcıstı.rıldı-

k" '·-ı· ı• ." ci ·- 1 , .. , :' ·.•;, 1 -ı ..,-, ( ] 4 2 . , .• \ . ,..ı...-_,_ \. ~ • -

nm). Bu ise ikinci mnddı::rlı:ki fenolik -OTC 'ların azlıp;ından 

kaynaklnnm<ı.ktnd.ır. Bnzik UV snektrıımıma asi t(HCl) eklend.i(ı:in-

rle, nötür UV spektrumu ile çakır;ran spektrum elde ed.ilmesind.cm 

dolayı madrl eni n il k yanı ya d ;;nii stiii':ii anln sı lmı~tJ.r. 

III nolu mrırld0nin ( ı•:-1 KY), (J?f = o,?'l-6), IH spektrumu 

Uit:ki.l rı.5,.), -;_ır;oo-7)2r;n cm-ı 'rle -on-, ;x)?O-;~Rfin cm-1 'de doy

mamı:lJ.k( =-C-ri), 17'1-0 cm- 1 •rı.e :ıJtı iiyeli keton karbonili, 

] 7 o -z - l r J ( rırr ı ·· c • vr:: . ,n ı cm cı. e v ,
3 

un .. ol.-

rnr:trik dc:formasyonn) bandlnrını. vr"rmi: tir. Tf 1T sf'ekt-:ı-•ıırıııınclrı 

(MeOH) (Şekil 6.10.), 3qn.n nrn'de ahsorbsiyon maksimtimu ~B~-

lenmi~tir. f1r-ıdd.enin bazik(NaOH) tJV spcktrumunda çok e.z u:;ı;ıın 

d.r:ı.J.ga boyuna kayrııa ve bazik UV spektrumuna asit(HCl) eklen~ 

di~inde nHtUr UV spekt~ımuna kıyasla 14.4 nm'lik uzun dal~a 

boyuna bıynıa, madde-min yapısı.nd::ı. -ocn3 r;rubunım olabilecef,U

ni f1:i:istermi s tir. 

IV noJ.ıı madctnn:i n (E-l fl. Y), (Rf =0•813), IR spektru

munda (Şekil G.6.), 3600-'5300 cm-1 'de yayvan -OfC banrl.ı, 
ı ' -1, lt ?0,?0-/850 cm- 'de doymamısl:ık( ==c-ı-1), 1740-1720 cm de a ı 

tiyeli keton karbonilj ve 14~0-13R0 cm-1 'de aromatik halk~yR 

ait l)anrl.lr-ır rr,c)?.lenmir;ıt i.:r. U V nrıektrumu (r-T~OH) Ui_nki l C .ll.) 

/~7,2 .n nm' de absorbsiyon maksi.mı1m~.ı vermi~tir. f.Taddenin bazik 
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(Hnoır) TJV spel{:trıım ;ndn r,.LJ- nm kJ.sa drılr-r;a boyuna knyrna ve ba-

;;ik tJV spektrıımuna kı:yc:ısln ır,.;:ı nm kısn rlalrı;a boyunA k:ıyrrı::ısı. 

ı·:tcr II fn7.:ı.ndnn nldn ctti(inıiz V nolu marldenin (E-?) 

(P_-r= n.cıı:;n), IP spektrumuna hPJu.lrJJ.Y·J.nda (~ekil G.7.) :i)LJ-50-

-;;')r::;n cm- 11 rl.n -On-, ?C)'J-0-:?RFO cm-l'(lP. doymrımJ.rılJk(=8-H), 

l'?''"l-17?0 cm- 11 de ::ıltı_ iiynli kcton kr-1rhcmili, lG10-l:J00 cm- 1~ 

dc(rl_i·Srtlü hrınrl) aromRtik ha1Jı::rıya, llJF,O-JA?3 cm- 11 de( _::n-n de

r·o-rmasyrmu) ve 880-8()0 cm -ı 1 d P. p-d :i. siibstitiie henzen a.i"t band-

lar gö.zlerimistir. UV snektrumu (MeOH) (ı:iekil fı.l2.), 422.9 

nm 1 d'~ c:ı.1)sorhsiyon rıınksirnumu vermi~tir. l\1ndrl.enin ha zik(NaOH) 

UV spektrumunda 2.R nm 1 lik çok az kısa dale;a boyuna kayması 

sonucu kon,jur.;asyonda azalma p;östermistir. Bazik nv spektru

munaasit(HCl) eklendi(:findc, nötür UV spektrumu ile çakı9an 

spektrum elde edilmesinden riolayı madrl.enin ilk yapıya dönüış-

tij fi:ü an la s ı lmı s tır. 

Buradan -OH fırubu içeren I ve Il nolu maddelerin 

kuersetinO 9) yapısında, -OCH;1 p;rubıı içeren III ve IV nolu 

marldelerin ise metoksi kuersetin yapısında olabilecef.;i dü-

siini.ilebilir. Ayrıca eter II fazından cl d. e edilen maddenin 

vanilik asit(37) veya anisik asit(39) olabilece~i düşünülebi

lir. 
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Çjzel~e 7.1. I, II, III, TV ve V nolu maddPlerin IR 

sn0ktrumlrı:rı 

r-;ad(t r; Absorbsiyon ııer;erlP:ri (V v' ma,. 
-1) cm · 

I 7]()00-)7100 2g?o-2,0,GO 1'710 1690 1520-1460 1385-1??0 

TT 7
• :_:ı 50-3 7 • 50 : ıcv~n-;\'~T! l ?'! () 1770-l?,P,I:) 

TT1 7ıGOO- z ;-ı ~:;o :;o:ıo-.· ·r'Gn 1?'1 () 1'' (i'l J . ·~ r~. / .. ) 

TV 3600- 7
• 7,()0 ;xvo-; 'P r ,() 1740--1.720 Jll-fıO- ı /',(:n 

V '.'ıi.L ~)O- 7ı .·. 50 ;)(y~n-;, ~).r~n 17'+0-1720 JfılO-l 1)()() ·ı !J.(~O-1A;!3 

880-800 

(~:i.Z(;lr;e 7.2. I, II, III, IV ve V nolu mndrlelorjn UV 

spektrumları 

Absorbsiyon nın1cs:i.mumlRrJ.(A , 
ffi8"'{ 

nm) 

·:J;::ı (ı' ı () 

Asidi k( n+) N n tr Ba7.i l:(orı-) 

I ~ır,o. 2 7ıGG.5 ?82.1 '+15. 5 2P,0.1 365.9 

II ?76 7, '.. • :J 375.2 ?80.9 4-00.0 277.1 3R0.2 

IIJ 7·98. p, 7;CIC) 5 ' ,.' . LH3.2 

IV q ~;>.o 1~-2 5. h LH6.8 

V ,, ?~. 9 7i1+5. 2 ı~;:·n. ı '+?'5 .? 



Viscnm AlbuJTJ L.(ökseotu)'deki flavonoid-

lerin ara~tırılması esasına dayanmaktadır. Ökseotu özütleme 

ile eter I ve eter II fazıarına ayrılmıstır. Eter I fazının 

1.T.K.(Si02 )'sı benzen:metil-etil keton:metanol(60:26:14) çB

ziicü. karı9).mında incelenmi!? ve aynı çözücü karışımında prepa-

rat if [. ·r. K. :U.n a~rr:ı.Jruşt:ı.r. Eter II fazı ise benzen: as etik 

asit:su(l25:72:3) çBzücü karısımında İ.T.K.'sı alınmıs ve ay

nı çözücüde preparatif !.T.K. ile ayrılmıstır. Sonuçta 8-12 

ve lS m~. ~el0n be~ madde elde edilmi9tir. Bes maddenin de 

IP ve UV snektrumları alınmıstır. Ancak 1H-NMR, l3C-NMR ve 

kütle spektrumları alınamadır:ından elde edilen maddelerin ya

pısı tayin edilememistir. Burada elde edilen maddelerin az

li?1~ını da r;öz()nünde bulund.urma.k ~erekir. Aslında UV spekt

roskopisi ile bu maddelerin yapılarının aydınlatılması mümkün 

olabilirdi. Fakat Becker yönteminde (Becker, 1980) gerekli 

olan çöziicü karı~ımları zamanJ.nda temin edilemedif;inden bu 

spektroskopiden azami ölçüde faydalanılamamıştır. Madde mik

tarı zaman ve çözlicü kısıtlamasından dolayı arttırılamamış ve 

gerçek yapı tayini de bu nedenlerle mümklin olmamıstır. 

Tıbbi açıdan oldukça önemli olan ökseotunun kimyasal 

bilesenlerinin ayrıntılı olarak incelenmesinin bilime katkısı 

büyük olacaktır. Bu nedenle çalıP'ınaların devam ettirilmesin

de biiyük yarar vardır. 
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