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Reaktif oksijen türleri (ROS) son on yılda bilim adamlarının ilgi odağı olmuştur. Aktif oksijen 
türlerinin tıbbi ve biyolojik öneminden dolayı bu konuda çok yoğun bilimsel çalışmalar 
yapılmaktadır. Serbest oksijen türleri, sadece gıda maddelerini bozmakla kalmayıp, aynı 
zamanda yaşlanmaya, genetik mutasyonlara ve yüzden fazla hastalığa sebep olduğu bilinen 
peroksi (ROO•), ve hidroksi (OH•

 

) gibi radikaller ile aktif oksijen ve serbest radikalleri de 
meydana getirmektedir[1]. Bunun aksine antioksidanlar, özellikle doğal kaynaklı 
antioksidanlar, bu istenmeyen prosesleri önlemede önemli rol oynamaktadır [1,2]. Bu yüzden 
doğal antioksidanlar ile ilgili yapılan çalışmalar büyük önem arzetmektedir 

Lamiaceae familyasına ait Salvia russellii Bentham, Eremostachys moluccelloides Bunge, ve 
Teucrium parviflorum Schreber türleri Elazığ ve çevresinden toplandı. Bitkiler gölgede 
kurutularak su ve etanol ekstreleri hazırlandı. Ekstreler soxleth cihazı ile yapıldı. Ekstrelerin 
metal şelatlama aktiviteleri, indirgeme kuvvetleri, hidrojen peroksit giderme aktiviteleri ve 
süperoksit anyonu radikalini giderme aktiviteleri belirlendi. Bu aktiviteler doğal bir antioksidan 
olan α-tokoferol ile sentetik ve standart birer antioksidan olan bütillenmiş hidroksitoluen 
(BHT) ve bütillenmiş hidroksianisol (BHA) ile mukayese edildi.  
 
Yapılan çalışmalarda, Salvia russellii, Eremostachys moluccelloides bitkilerinin indirgeme 
kuvveti, metal şelatlama aktivitesi ve süperoksit anyonu radikalini giderme aktivitesi 
testlerinin sonucunda bitkilerin çiçeklerinin su ekstrelerinin en iyi antioksidan aktiviteye sahip 
olduğu bulunurken, hidrojen peroksit giderme aktivitesi testlerinin sonucunda ise 
yapraklarının etanol ekstrelerinin antioksidan aktivitesinin daha iyi olduğu bulundu. Teucrium 
parviflorum bitkisinin test sonuçlarında ise metal şelatlama aktivitesi ve hidrojen peroksit 
giderme aktivitesi en iyi çiçeklerin su ekstrelerinde gözlenirken,  süperoksit anyonu radikalini 
giderme aktivitesi yaprakların su ekstrelerinde ve indirgeme kuvveti ise en iyi çiçeklerin 
etanol ekstrelerinde gözlendi. Bu sonuçlara bakıldığında Salvia russellii, Eremostachys 
moluccelloides ve Teucrium parviflorum bitkilerinin iyi bir antioksidan kapasiteye sahip 
olduğu ve bu bitkilerin doğal bir antioksidan kaynak olarak kullanılabileceği gözlendi.  
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