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ABSTRACT
In this study, it was aimed to determine the nutrient concentrations and antioxidant activity of Achillea
millefolium L. (Yarrow), which is known to have medicinal properties. For this purpose, macro and
micronutrient concentrations, total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS) and oxidative
stress index (OSI) of water extract Yarrow plant, which is known to be collected from Divrigi district
in Sivas province, were determined. The results have shown that the yarrow plant is sufficient in
terms of some macro and micronutrient concentrations, and the nitrogen (N), phosphorus (P),
potassium (K), calcium (Ca) and magnesium from macro elements, iron (Fe), zinc (Zn), manganese
(Mn) and copper (Cu) from micro elements concentrations were determined as 1.01% N, 0.63% P,
2.43% K, 2.22% Ca, 0.70% Mg, 360.4 mg kg-1 Fe, 47.6 mg kg-1 Zn, 85.5 mg kg-1 Mn and 28.3 mg
kg-1 Cu, respectively. It has been determined that its antioxidant potential is moderate. In addition,
the plant’s oxidant capacity and oxidative stress index were found to be low.
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ÖZ
Bu çalışmada, tıbbi nitelik taşıdığı bilinen Achillea millefolium L. (Civanperçemi) bitkisinin besin
elementi konsantrasyonlarının ve antioksidan aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla;
Sivas ili Divriği ilçesinden toplandığı bilinen Civanperçemi bitkisinin makro ve mikro besin elementi
konsantrasyonları ile su ekstresinin toplam antioksidan seviyesi (TAS), toplam oksidan seviyesi
(TOS) ve oksidatif stres indeksi (OSI) değerleri belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre;
Civanperçemi bitkisinin bazı makro ve mikro besin elementi konsantrasyonları bakımından yeter
düzeyde olduğu, makro elementlerden azot (N), fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca) ve
magnezyum, mikro elementlerden demir (Fe), çinko (Zn), mangan (Mn) ve bakır (Cu)
konsantrasyonlarının sırasıyla %1,01 N, %0,63 P, %2,43 K, %2,22 Ca, %0,70 Mg, 360,4 mg/kg Fe,
47,6 mg/kg Zn, 85,5 mg/kg Mn ve 28,3 mg/kg Cu olduğu tespit edilmiştir. Antioksidan potansiyelinin
ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, bitkinin oksidan kapasitesi ve oksidatif stres indeksi
düşük olarak tespit edilmiştir.
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Giriş
Serbest radikallerin sebep olduğu oksidatif stres,
yaşlanma sürecine etki ettiği kadar kanser, şeker hastalığı,
nörodejeneratif ve kardiyovasküler hastalıklar gibi çeşitli
rahatsızlıklara da yol açabilmektedir (Gutteridge, 1994;
Aruoma, 1998; Gülçin ve ark., 2002; Keser ve ark., 2013).
Özellikle bitkisel kaynaklı besinlerle alınan doğal
antioksidanların vücudu serbest radikallerin sebep
olabileceği hasarlardan koruduğu bilinmektedir (SaintCricq ve ark., 1999; Keser, 2012; Korkmaz ve ark., 2018).
Bu sebeple, bitkisel doğal antioksidanlara olan ilgi her
geçen gün artmakta ve özellikle halk arasında tıbbi amaçlı
kullanılan bitkiler ile gıda sektöründe kullanılan bazı
bitkiler başta olmak üzere birçok bitkinin antioksidan
aktivitelerini ortaya çıkarmaya yönelik fazla sayıda
bilimsel çalışma yapılmaktadır (Keser, 2012; Taşkın ve
ark., 2016; Mohammed ve ark., 2019).
Bitkilerde bulunan doğal antioksidanlar bitkiden bitkiye
değişiklik göstermekle beraber bitkinin farklı organlarında
bulunabilirler.
Bu
antioksidanlardan
başlıcaları;
karotenoidler, vitaminler, fenoller, flavonoidler, glutatyon
ve endojen metabolitlerdir. Şimdiye kadar yapılan
çalışmaların birçoğunda antioksidan bileşiklerin oksidadif
stres üzerindeki etkilerinin yanısıra antimikrobiyal, antiviral,
antimutajenik, antialerjik, antikarsinojenik aktivite gibi bazı
fizyolojik aktivitelere de sahip olduğu gösterilmiştir
(Selamoglu Talas, 2014; Sevindik ve ark., 2018; Salehi ve
ark., 2019; Mohammed ve ark., 2020).
A.
millefolium
(Civanperçemi);
Asteraceae
familyasından, ülkemizde 40 tür ile temsil edilen Achillea
cinsine ait, çok yıllık otsu bir türdür. Genellikle Avrupa’da
yayılış gösteren bu türe Asya ve Kuzey Amerika'da da
rastlanabilmektedir (Davis, 1982; Chandler ve ark., 1982).
Bilinen en eski kullanıma sahip tıbbi bitkilerden biri olan
Civanperçemi halen günümüzde birçok hastalığın
tedavisinde kullanılmaktadır (Kılçar ve ark., 2011; Keser,
2012). Bitkinin tedavi amaçlı kullanılan bölümleri
kurutulmuş çiçekleri ve toprak üstü kısımlarıdır (Kayıran ve
Kırıcı, 2019). Civanperçeminin halk arasında bilinen tıbbi
etkilerini; yara iyileştirici, idrar söktürücü, gaz giderici, adet
düzenleyici, gastrit ve ülser gibi mide problemlerini
önleyici, safra kesesi rahatsızlıklarını giderici, böbrek taşı
düşürücü, kan ve karaciğer temizleyici, iltihap kurutucu, baş
ağrısını kesici ve prostat tedavisi olarak sıralayabiliriz
(Korkmaz ve Karakurt, 2015; Göktaş ve Gıdık, 2019).
Ayrıca, yapılan bir çalışmada Yozgat İli Akdağmadeni
yöresinde Civanperçemi bitkisinin toprak üstü kısımlarının
çay ve merhem olarak kullanıldığı da belirtilmiştir
(Hakverdi ve Yiğit, 2017).
Bu çalışmanın amacı, geçmişten günümüze kadar halk
arasında yaygın bir şekilde birçok hastalığın tedavisinde
kullanılan tıbbi bitkilerden biri olan Civanperçemi
bitkisinin bazı makro ve mikro besin elementi
konsantrasyonları ile TAS, TOS ve OSI değerleri
yardımıyla antioksidan potansiyelini ortaya koymaktır.
Materyal ve Yöntem
Bitki Materyalinin Hazırlanması
Çalışma materyali olarak belirlenen Civanperçemi
bitkisi 2020 yılı Eylül ayında Sivas’ta bulunan bir aktardan
satın alınarak temin edilmiştir. Satın alınan bitkinin hangi

mevsiminde toplandığına, toplanma yılına ve kurutulma
şekline dikkat edilmiştir. Bitki 2020 yılının Ağustos ayı
sonlarında Sivas’ ın Divriği ilçesinden dağ yamaçlarından
toplanmış ve direk güneşe maruz bırakılmadan sac altında
kurutulmuştur. Kuru bitki materyali ev tipi rondoda toz
haline getirilmiş ve antioksidan aktivite analizi için yapılan
ekstraksiyon işleminde maserasyon yöntemi kullanılmıştır.
Bu yöntemde, çözücü olarak su tercih edilmiştir. Buna
göre, 100 g öğütülmüş bitki materyali üzerine 1000 mL su
eklemesi yapılmış ve 24 saat süre ile çalkalayıcı üzerinde
maserasyona bırakılmıştır. Maserasyon sonrasında çözücü
rotary evaporatörde (Büchi) uzaklaşırılmış ve elde edilen
ekstre analiz edilinceye kadar -20 ºC'de muhafaza
edilmiştir.
Makro ve Mikro Besin Elementi Analizleri
Kuru bitki örnekleri agat değirmende öğütülülerek toz
haline getirilmiş ve sonrasında 0,2 g tartılarak H 2O2-HNO3
asit karışımı (2 mL %35 H2O2, 5 mL %65 HNO3) ile
mikrodalga cihazında (Milestone Ethos Easy Advanced
Microwave Digestion System, Italy) yaş yakma
yapılmıştır. Fosfor konsantrasyonu Murphy and Riley,
(1962)’e göre kolorimetrik olarak 882 nm’de
spektrofotometrede; kalsiyum, magnezyum, potasyum,
demir, mangan, çinko ve bakır konsantrasyonları Atomik
Absorpsiyon Spektrofotometre cihazında (Shimadzu AA7000, Japanese), azot konsantrasyonları ise Kjeldahl
destilasyon
yöntemine
göre
(Bremner,
1965)
belirlenmiştir. Her bir analiz üçer kez tekrarlanmıştır.
Antioksidan Aktivite Analizi
Civanperçemi bitkisinden elde edilen su ekstresinin
sahip olduğu total antioksidan seviyesi (TAS) ve total
oksidan seviyesi (TOS) ticari olarak satılan Rel Assay
Diagnostic TAS ve TOS kitleri kullanılarak belirlenmiştir.
Kitlerin kullanım protokolü tamamen üretici firmanın
talimatlarına göre uygulanmıştır. Referans olarak; TAS
analizinde Trolox standartı, TOS analizinde ise hidrojen
peroksit standartı kullanılmıştır (Erel, 2004; Erel, 2005).
Sonrasında bu iki değerin birbirine oranlanması esasına
dayanan bir formül yardımıyla hesaplanan oksidatif stres
indeksi (OSI) değeri belirlenmiştir. Oksidatif stres indeksi
(OSI (Arbitrary Unit = AU) değeri aşağıdaki formüle göre
hesaplanmıştır (Erel, 2005):
OSI(AU)=

TOS, µmol H2 O2 equiv./L
×10
TAS, mmol Trolox equiv./L

Bulgular ve Tartışma
Makro ve Mikro Besin Elementi Konsantrasyonları
Araştırmada, Civanperçemi bitkisinin makro besin
elementlerinden azot konsantrasyonu %1,01 N, fosfor
konsantrasyonu %0,63 P, potasyum konsantrasyonu %2,43
K, kalsiyum konsantrasyonu %2,22 Ca, magnezyum
konsantrasyonu %0,70 Mg olarak belirlenmiştir (Çizelge 1).
Tıbbi bitkilerin besin elementi konsantrasyonlarına yönelik
yapılan benzer çalışmalarda; Saraç ve ark. (2018) madımak
bitkisinin N, P, K, Ca ve Mg konsantrasyonlarını sırasıyla
%3,50 N, %0,259 P, %3,9 K, %0,51 Ca ve %0,44 Mg
olarak belirlemişlerdir. Sevim (2018) Heliz, Çakşır, Çiriş
591

Saraç et al. / Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 9(3): 590-594, 2021

ve Işkın gibi tıbbi bitkilerin magnezyum, potasyum,
kalsiyum ve sodyum konsantrasyonlarını sırasıyla Heliz
için 108,53 mg/kg Mg, 865,03 mg/kg K, 325,06 mg/kg Ca,
1018,17 mg/kg Na olarak; Çakşır için 86,95 mg/kg Mg,
1046,33 mg/kg K, 363,23 mg/kg Ca, 3999,67 mg/kg Na
olarak; Çiriş için 99,14 mg/kg Mg, 216,60 mg/kg K, 524,53
mg/kg Ca, 2335,67 mg/kg Na olarak; Işkın için ise 159,97
mg/kg Mg, 552,50 mg/kg K, 123,3 mg/kg Ca, 9750 mg/kg
Na olarak belirlemiştir. Evelik bitkisinin makro element
konsantrasyonlarının belirlenmesine yönelik yapılan başka
bir çalışmada azot konsantrasyonu %2,59 N, fosfor
konsantrasyonu %0,360 P, potasyum konsantrasyonu
%6,85 K, kalsiyum konsantrasyonu %0,48 Ca,
magnezyum konsantrasyonu ise %0,66 Mg olarak tespit
edilmiştir (Dastan ve Sarac, 2018).
Civanperçemi
bitkisinin
mikro
element
konsantrasyonları bakımından Çizelge 2 incelendiğinde,
demir 360,4 mg/kg Fe, çinko 47,6 mg/kg Zn, mangan 85,5
mg/kg Mn ve bakır ise 28,3 mg/kg Cu olarak belirlenmiştir.
Başka bir tıbbi bitki olan madımak bitkisinde mikro
elementlerden Fe, Zn, Mn ve Cu konsantrasyonları
sırasıyla 144,7 mg/kg Fe, 40,3 mg/kg Zn, 30,1 mg/kg Mn
ve 7,5 mg/kg Cu olarak belirlenmiştir (Saraç ve ark., 2018).
Sevim (2018) mangan, demir, bakır, çinko ve bor
konsantrasyonlarını Heliz bitkisi için sırasıyla 0,76 mg/kg
Mn, 2,83 mg/kg Fe, 0,39 mg/kg Cu, 1,43 mg/kg Zn, 0,86
mg/kg B olarak, Çakşır bitkisi için 1,19 mg/kg Mn, 2,16
mg/kg Fe, 0,65 mg/kg Cu, 3,09 mg/kg Zn, 1,46 mg/kg B
olarak, Çiriş bitkisi için 1,87 mg/kg Mn, 9,88 mg/kg Fe,
0,31 mg/kg Cu, 2,9 mg/kg Zn, 1,40 mg/kg B olarak, Işkın
bitkisi için ise 1,06 mg/kg Mn, 13,13 mg/kg Fe, 0,26 mg/kg
Cu, 1,01 mg/kg Zn, 1,22 mg/kg B olarak belirlemiştir.
Evelik bitkisi ile yapılan bir çalışmada ise demir
konsantrasyonu 225,8 mg/kg Fe, çinko konsantrasyonu
27,5 mg/kg Zn, mangan konsantrasyonu 30,4 mg/kg Mn ve
bakır konsantrasyonu 8,9 mg/kg Cu olarak belirlenmiştir
(Dastan ve Sarac, 2018).
TAS, TOS ve OSI Değerleri
Çalışmadan elde edilen antioksidan aktivite
sonuçlarına göre; Civanperçemi bitkisinin su ekstresinin
TAS değeri 3,436±0,213 mmol/L, TOS değeri
2,839±0,176 µmol/L ve OSI değeri ise 0,083±0,054 olarak
tespit edilmiştir (Table 3) . Bu sonuçlar, Civanperçemi
bitkisinin antioksidan aktivitesinin orta düzeyde olduğunu,
total oksidan kapasitenin ve bitki ekstrelerinin antioksidanoksidan yükünü değerlendirmede önemli bir faktör olan
oksidatif stres indeksinin düşük olduğunu göstermektedir.
Keser ve ark. (2013) yapmış oldukları çalışmada, Muş
ilinden topladıkları Civanperçemi bitkisinin yaprak, çiçek
ve tohumlarından elde edilen su ve metanol ekstrelerinde
antioksidan aktivite tespiti için ferrik tiyosiyanat yöntemi
ve H2O2 radikal süpürücü aktivite deneyleri yapmışlardır.
Çalışma sonucunda, Civanperçemi’nin etkili bir
antioksidan kaynağı olduğunu tespit etmişlerdir.
Literatürde Rel Assay TAS ve TOS kitleri ile çeşitli tıbbi
bitkilerin antioksidan aktivitelerini ortaya çıkarmaya
yönelik çalışmalar mevcuttur. Yaptıkları bir çalışmada
Sevindik ve ark. (2017), tıbbi bitkilerden biri olan Mentha
longifolia subsp. longifolia bitkisinin TAS değerini 3,628
mmol/L, TOS değerini 4,046 µmol/L, OSI değerini ise

0,112 olarak tespit etmişlerdir. Başka bir çalışmada Salvia
multicaulis bitkisinin TAS, TOS ve OSI değerleri sırasıyla
6,434 ± 0,113 mmol/L, 22,441 ± 0,231 µmol/L ve 0,349 ±
0,004 olarak belirlenmiştir (Pehlivan ve Sevindik, 2018).
Akgül ve ark. (2020), Niğde ve Erzincan’dan topladıkları
Salvia absconditiflora bitkisinin etanol ekstraktlarının
antioksidan potansiyellerini belirledikleri çalışmalarında,
Niğde ilinden toplanan S. absconditiflora bitki örneklerinin
daha yüksek TAS, TOS ve OSI değerlerine sahip olduğunu
ve potansiyel bir antioksidan kaynağı olarak
kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Çalışmalarında Niğde
ilinden toplanan S. absconditiflora bitkisinin TAS değerini
7,350±0,180 mmol/L, TOS değerini 8,501±0,267 µmol/L,
OSI değerini 0,116±0,004 olarak tespit etmişlerdir. Bu
çalışmalara kıyasla yaptığımız çalışmada kullanılan A.
millefolium’un TAS değeri, M. longifolia subsp. longifolia,
S. multicaulis ve S. absconditiflora’ya göre daha düşük
olarak belirlenmiştir. Bu sonucun bitki türlerinin
antioksidan etkili bileşik üretme potansiyelinden kaynaklı
olduğu
düşünülmektedir.
Bununla
birlikte,
A.
millefolium’un TOS ve OSI değerlerinin de M. longifolia
subsp. longifolia, S. multicaulis ve S. absconditiflora’ya
kıyasla daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç ise, A.
millefolium’un çevresel etkiler ile bünyesinde daha az
oksidan bileşik ürettiğini ve bu bileşikleri bünyesindeki
antioksidan
bileşiklerle
daha
iyi
baskıladığını
göstermektedir. Sonuç olarak yapılan çalışma ile A.
millefolium’un TAS, TOS ve OSI değerleri ilk kez
belirlenmiş ve bitkinin antioksidan potansiyelinin olduğu
görülmüştür.
Çizelge 1. Civanperçemi bitkisinin bazı makro besin
elementi konsantrasyonları
Table 1. Some macro element concentrations of Yarrow
plant
Özellikler
(%) Değerler
N
1,01
P
0,63
K
2,43
Ca
2,22
Mg
0,70
Çizelge 2. Civanperçemi bitkisinin bazı mikro besin
elementi konsantrasyonları
Table 1. Some micro element concentrations of Yarrow
plant
Özellikler
Değerler (mg/kg)
Fe
360,4
Zn
47,6
Mn
85,5
Cu
28,3
Tablo 3. Civanperçemi su ekstresinin TAS, TOS ve OSI
değerleri
Table 3. TAS, TOS and OSI values of Yarrow water extract
Özellikler
Değerler
TAS mmol/L
3,436±0,213
TOS µmol/L
2,839±0,176
OSI
0,083±0,054
Değerler ortalama±SD olarak verilmiştir. Deneyler 3 tekrarlı olarak
yapılmıştır.
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Sonuçlar ve Öneriler
Günümüzde insanların kimyasal madde içerikli ve
ciddi yan etkilere sahip sentetik ürünlerden uzaklaşıp doğal
ürünlere yönelmesiyle birlikte tıbbi ve aromatik bitkilerin
kullanımında artış olduğu görülmektedir. Çok eski
zamanlardan beri hem gıda hem de iyileştirici etkilerinden
dolayı kullanılmakta olan bu bitkiler günümüzde kendine
yeni kullanım alanları da bulmuştur. Antioksidan,
antimikrobiyal ve antikanserojen gibi birçok terapötik
etkiye sahip olan tıbbi bitkiler ve bunlardan elde edilen
etken maddelerin tıp ve eczacılıktaki kullanımı kaçınılmaz
hale gelmiştir. Birçok bitkisel kaynaklı ilaç eczanelerde
satılmakta ve daha birçoğu geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Bu bitkilerden biri olan Civanperçemi, tıbbi bitkiler
arasında hem en eski hem de en yaygın kullanıma sahip
bitkilerden biridir. Civanperçemi bitkisinin besin elementi
konsantrasyonlarını ve su ekstresinde antioksidan
aktivitesini belirlemeye çalıştığımız bu çalışmada elde
edilen veriler, Civanperçemi bitkisinin mineral madde
açısından yeterli içeriğe sahip olduğunu göstermektedir.
Ayrıca, orta düzeyli bir antioksidan aktivite tespit ettiğimiz
Civanperçemi bitkisinin literatürdeki bazı tıbbi bitkiler
üzerine yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında daha iyi
bir antioksidan aktiveye sahip olduğu ve bu nedenle doğal
antioksidan kaynağı olarak kullanılabileceği söylenebilir.
Civanperçemi gibi önemli tıbbi bitkilerin biyolojik
aktivitesini ortaya çıkarabilecek çalışmaların planlanması
hem literatüre hem de bu bitkilerin kullanıldığı sektörlere
bilimsel bir katkı sağlayacaktır.
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