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Öz 

Amaç: Bu çalışmada Gümüşhane ilinde doğal olarak yetişen kuşburnu meyvelerinin hem kabuk 

hem de çekirdeğinin (tohum) ultrasonik destekli ekstraksiyon (UAE) yöntemi kullanılarak 

hazırlanan etanol ekstraktlarının 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazil (DPPH) metodu ile antioksidan 

aktivitelerinin kıyaslanması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmada kuşburnu meyvesinin kabuk ve çekirdeğine ait kısımlarından farklı zaman 

aralıklarında UAE yöntemi kullanılarak hazırlanmış olan ekstraktların antioksidan aktivitesi 2,2-

diphenyl-1-picryl-hydrazil (DPPH) metodu ile belirlenmiştir. 

Bulgular: 2 dakika süreyle UAE destekli ekstraksiyona ait kuşburnu ekstraktlarının serbest 

radikal yakalama aktivitesinin hem kabuk hem de çekirdek için IC50 değeri sırasıyla 0.69±0.005 

mg mL-1 ve 0.39±0.0007 mg mL-1 olarak hesaplanmıştır. Kuşburnu meyvesine ait çekirdek 

kısmının kabuk kısmına göre daha yüksek bir radikal süpürücü aktiviteye sahip olduğu 

bulunmuştur. 
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Sonuç: Elde edilen verilerin literatürde mevcut bulunan verilere göre daha etkili olduğu 

sonucuna varılmış olup bunun kullanılan ekstraksiyon yöntemi ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Antioksidan aktivite, kuşburnu, ultrasonik destekli ekstraksiyon, Rosa 

canina. 

Determination of Antioxidant Activity of Rosehip Fruit Peel and Seed Parts 

Prepared by Ultrasonic Assisted Extraction (UAE) Method 

Abstract 

Aim: In this study, it was aimed to compare the antioxidant activities of ethanol extracts prepared 

using ultrasonically assisted extraction (UAE) method of both peel and seed of rosehip fruits 

growing naturally in Gümüşhane province with the 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl (DPPH) 

method. 

Method: In this study, the antioxidant activity of the extracts of the peel and seed parts of the 

rosehip fruit prepared using UAE method at different time intervals was determined by 2,2-

diphenyl-1-picryl-hydrazyl (DPPH) method. 

Results: The free radical scavenging activity of IC50 value rosehip extracts of UAE assisted 

extraction for 2 minutes was calculated as 0.69 ± 0.005 mg mL-1 for the peel part and 0.39 ± 

0.0007 mg mL-1 for the seed part. The seed part of the rosehip fruit has been found to have a 

higher radical scavenging activity than the peel part. 

Conclusion: It has been concluded that the data obtained are more effective than the data 

available in the literature, and this is thought to be related to the extraction method used.  

Keywords: Antioxidant activity, rosehip, ultrasound assisted extraction, Rosa canina. 

 

Giriş 

Canlı organizmalar metabolik olaylar ve inflamasyon gibi fizyolojik süreçlerde reaktif 

oksijen türlerini (ROT) endojen olarak üretmektedirler1,2. Hücrelerin çoğalması ve 

farklılaşması gibi önemli biyolojik süreçleri içeren temel olayların devamlılığı için az 

seviyede de olsa ROT’ne ihtiyaç bulunmaktadır1,3. Diğer bir ifadeyle canlılık olaylarının 

devamı için oksidan-antioksidan dengesinin korunması organizma için önem arz 

etmektedir. Süperoksit anyonu, hidrojen peroksit, hidroksil radikali ve lipit peroksitler 

gibi ROT formları aerobik metabolizmanın normal ürünleri olarak oluşturulmaktadır 

ancak yüksek oranda üretildiklerinde ya da eliminasyonlarının azalması durumunda 
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oksidatif stres meydana gelmektedir. Bu sürecin takibinde ROT’lar membran lipidleri, 

nükleik asitler, karbonhidratlar ve proteinler gibi makromoleküllere etki eder ve hasara 

yol açarlar4-6.  

Bitki hücreleri de diğer hücreler gibi biyotik ve abiyotik stres koşulları altında reaktif 

oksijen türlerini üretmekte olup bu üretim neticesinde oksidatif stres meydana 

gelmektedir7. Artan bu reaktif strese diğer bir ifade ile toksik etkilere cevap olarak bitkiler 

süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GPx) ve glutatyon 

redüktaz (GR)  gibi enzimatik olan ve glutatyon, prolin, karotenoidler, fenolik asitler, 

flavonoidler, vitamin C, vitamin E, terpen ve tanninler gibi enzimatik olmayan sekonder 

metabolitler olan antioksidanları üretirler8. Üretilen bu moleküller serbest radikal 

temizleyicileri, indirgeyici ajanlar ve metal şelatlar olarak işlev görürler9-11. 

Rosaceae familyasına ait olan Rosa cinsi ılıman ve subtropikal bölgeler olmak üzere 

çoğunlukla Kuzey yarımkürede doğal olarak yetişmekte olup yaklaşık olarak 200 türe 

sahiptir12,13. Halk arasında kuşburnu olarak da bilinen Rosa canina L. reçel, çay ve içecek 

gibi çeşitli gıda preparatlarında kullanılmaktadır. C vitamini, tokoferoller, fenolik 

bileşikler, karotenoidler, şekerler, organik asitler ve esansiyel yağ asitleri gibi değerli 

besin öğelerine sahip olan kuşburnunun antioksidan, antikanserojen, antienflamatuar 

ve anti-obezite aktiviteleri gibi çeşitli biyoaktivitelerinin olduğunu gösteren çalışmalar 

mevcuttur14-18.    

Bu çalışmada Gümüşhane ilinde doğal olarak yetişen kuşburnu meyvelerinin hem kabuk 

hem de çekirdeğinin (tohum) UAE yöntemi kullanılarak hazırlanan etanol 

ekstraktlarının DPPH metodu ile antioksidan aktivitelerinin kıyaslanması 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem  

2018 yılında toplanan kuşburnu örnekleri direk güneş ışığı almayan gölge ve hafif hava 

akımının olduğu bir alanda kurutulmuştur. Kurutmanın ardından mekanik olarak toz 

haline getirilmiş kuşburnu meyve kabuk kısmı ve çekirdeğine ait kısımlar 200 mg olacak 

şekilde tartılarak 5 mL etanol (%99,5 saflıkta) içerisinde ultrasonik banyoda (Bandelin 

sonorex, RK 100 H) 35 kHz, 37 °C’de ve en kısa süre içinde en verimli sonuçların alındığı 

zaman aralıkları olan sürelerde (2, 4, 6, 8, 10 dakika) ultrasonik destekli ekstraksiyon 

işlemine tabi tutuldu. Örnekler 6000xg’de 15 dakika santrifüj edildi. Üst faz alınıp 
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Whatmann kağıdı kullanılarak filtre edildi. Etanolün tamamen uzaklaştırılması için 37 

°C’de etüvde bekletildi. Elde edilen kabuk ve çekirdek eksraktları antioksidan aktivite 

işlemleri yapılana kadar +4 °C’de muhafaza edildi. 

DPPḢ (1,1-difenil-2-pikril-hidrazil) Radikal Yakalama Aktivitesi Tayini 

Kuşburnu kabuk ve çekirdeğine ait kısımlarından hazırlanan ekstraktların antioksidan 

aktivitesi DPPḢ  yakalama aktivitesi metodu kullanılarak Brand-Williams, 1995’ e göre 

yapıldı19. 

Saf etanolde çözülmek üzere 20 mg L-1 konsantrasyonda DPPH (Sigma D9132) çözeltisi 

hazırlandı. Daha sonraki aşamada bitki ekstraktlarının (10 mg/10 mL etanol 

çözeltisinden) sırasıyla 100, 250, 500, 750 ve 1000 µg mL-1 olacak şekilde seri 

dilüsyonları hazırlandı. 1.5 mL DPPH solüsyonu üzerine her bir bitki ekstrakt 

dilüsyonlarından 0.75 mL eklendi ve 30 dakika karanlık bir ortamda ve oda sıcaklığında 

inkübe edildi. Karışımın absorbans değeri 517 nm’de ölçüldü. Kör olarak etanol kullanıldı 

ve 100, 250, 500, 750 ve 1000 µg mL-1 konsantrasyonlarda hazırlanan Bütillenmiş 

hidroksi anisol (BHA), Bütillenmiş hidroksi toluen (BHT) ve Askorbik asit (AA) 

solüsyonları ise standart antioksidanlar olarak kullanıldı.  

Antioksidan aktivite % cinsinden aşağıda verilen formül kullanılarak hesaplandı. 

                    DPPH Yakalama Aktivitesi (%) = [(A0−A1)/A0 × 100]                 

                     (A0: Kontrol Absorbansı, A1: Ekstrakt Absorbansı) 

Bulgular  

Bu çalışmada kuşburnu kabuk ve çekirdeğine ait kısımlarından UAE yöntemi 

kullanılarak hazırlanmış olan ekstraktların antioksidan aktivitesi DPPH radikal 

yakalama kapasitesi yönünden incelenmiştir. Kuşburnu meyve kabuğu ve çekirdek 

kısmına ait öğütülmüş materyal 2, 4, 6, 8 ve 10 dakika boyunca etanol içerisinde UAE 

yöntemi kullanılarak ekstrakte edildi. 2 dakikalık ekstraksiyon süresinde kuşburnu 

ekstraktlarının 100, 250, 500, 750, 1000 µg mL-1 konsantrasyonlarındaki serbest radikal 

yakalama aktivitesinin hem meyve kabuğu hem de çekirdek kısmı için IC50 değeri 

sırasıyla 0,69±0,005 mg mL-1 ve 0,39±0,0007 mg mL-1 olarak hesaplandı. Kontrol grubu 

olarak kullanılan BHT, BHA ve AA solüsyonlarının 100, 250, 500, 750, 1000 µg mL-1 

konsantrasyonlarındaki IC50 değerleri ise sırasıyla 0,041 ± 0,002, 0,34 ± 0,002 ve 0,23 
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± 0,006 mg mL-1 olarak hesaplandı. IC50 değerinin düşük olması antioksidan aktivitenin 

yüksek olması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla IC50 değeri 0,39±0,0007 mg mL-1 olan 

kuşburnunun çekirdek kısmının kabuk kısmına göre daha yüksek bir radikal süpürücü 

aktiviteye sahip olduğu görülmektedir.  

Kuşburnu meyve kabuk kısmının 750 µg mL-1 ve 1000 µg mL-1 konsantrasyonlarında ki 

DPPH % yakalama aktiviteleri Şekil 1’de gösterilmiştir.  4 dakika süreli ekstraksiyon 

şartlarında 750 µg mL-1 ve 1000 µg mL-1 konsantrasyonlarda ki DPPH % inhibisyon 

değeri sırasıyla %72,92 ve %80,18 olarak belirlenmiştir.  

Şekil 1. Standart solüsyonların (BHA, BHT ve AA)  ve kuşburnu kabuğu ekstraktlarının 

(750 µg mL-1 ve 1000 µg mL-1) % DPPH radikal yakalama aktivitesi 

 

Kuşburnu çekirdeğinin 250 µg mL-1 ve 500 µg mL-1 konsantrasyonlarındaki DPPH % 

inhibisyon değerleri Şekil 2’de gösterilmiştir.  6 dakika süreli ekstraktta 250 µg mL-1 ve 

8 dakika süreli ekstraktta 1000 µg mL-1 konsantrasyonlarda DPPH % inhibisyon değeri 

sırasıyla %58,78 ve %53,73 olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 2. Standart solüsyonların ve kuşburnu çekirdeği ekstraktının (250 µg mL-1 ve 500 

µg mL-1) %DPPH serbest radikal yakalama aktivitesi 

 

 

Tartışma 

Hücre içerisinde ROT konsantrasyonun artması ve oksidan-antioksidan dengesinin 

kontrol altında tutulamaması sonucunda oksidatif stres gelişmekte ve insanlarda kanser, 

diyabet, romatoid artrit ve diğer dejeneratif hastalıkların da dahil olduğu çeşitli 

hastalıkların gelişimine yol açabilmektedir20,21. Serbest radikaller lipidler, DNA ve 

proteinler gibi önemli organik moleküller ile reaksiyona girebilmekte ve bu moleküllere 

zarar verebilmektedirler. Dolayısıyla serbest radikalllerin organizmada meydana 

getirdikleri protein hasarı genellikle enzim aktivitesinin kaybına yol açarken DNA hasarı 

ise mutagenez ve karsinogenez ile sonuçlanmaktadır22. 

Ökaryotik hücre organellerinden olan kloroplast ve mitokondriler bitki hücrelerinde iki 

ana enerji üretim merkezi ve reaktif oksijen türlerinin (ROT) üretim yerleri olup ayrıca 
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peroksizomlar, plazma membranları, endoplazmik retikulum ve hücre duvarının çeşitli 

bölgeleri de ROT üretmektedirler23,24. Serbest radikaller, canlı hücrelerin organellerinde 

sürekli olarak üretilmektedirler ve bu moleküller çoğu zaman sinyal molekülleri olarak 

işlev gördükleri için serbest radikallerin üretimi genetik olarak planlanmıştır25,26. Bitki 

hücreleri serbest radikallerin aşırı üretimi söz konusu olduğunda serbest radikallerin 

olumsuz tehlikelerinin üzerinden gelebilmek için enzimatik ve enzimatik olmayan 

antioksidan savunma sistemlerine sahiptir8. Bitkiler tarafından enzimatik olmayan bir 

süreç ile üretilen antioksidanların sentezlenmesinin ve biriktirilmesinde iki ana 

nedeninin olduğu düşünülmektedir. Bunlardan birincisi bitkilerin genetik yapısıdır ki bu 

durum bitkilerin normal fizyolojik işlevlerini yerine getirebilmeleri ve kendilerini 

mikrobiyal bitki patojenlerinden ve ayrıca otçul hayvanlardan korumak için çeşitli 

fitokimyasalları sentezleme kabiliyetlerinin olmasıdır. İndirgeyici fitokimyasalların 

sentezinin diğer sebebi ise bitkilerin çevresel stres koşullarına doğal olarak tepki verme 

eğilimlerinin olmasıdır27.  

İnsanlar tarafından diyetle alınan bitkiler doğal antioksidan kaynakları olup tıbbi açıdan 

öneme sahiptirler ve bu özellikleri kendinde taşıyan bitkiler tüm bitkilerin üçte ikisini 

oluşturmaktadır28. İyi birer ekzojen antioksidan kaynağı olarak bitkiler vücudun endojen 

antioksidan savunmasını artırarak oksidatif stresin istenmeyen etkilerini azaltan 

faktörler olarak değerlendirilmektedir29. 

Farklı ekstraksiyon metodları kullanılarak hazırlanan ekstraktların biyolojik 

aktivitelerinde de farklılıkların bulunduğu yapılan çalışmalar ile bildirilmiştir. UAE, 

doğal antioksidanların çıkarılmasında daha etkili ve çevre dostu olan bir yöntemdir30. 

Kullanılan bu yöntemde akustik enerji gıdanın tümüne çok kısa bir zaman diliminde hızlı 

bir şekilde yayılarak ortamda kütle transferinin hızlı bir şekilde olmasını sağlar. 

Dolayısıyla gıdaların içeriğinde herhangi bir kayıp olmamakla birlikte yüksek verim ve 

enerji tasarrufu da sağlanmış olur31-34. 

Bu çalışmada AAT Bioquest programı kullanılarak35 kuşburnu meyvesinin hem meyve 

kabuğu hem de çekirdek kısmı için IC50 değerleri sırasıyla 0,69±0,005 mg mL-1 ve 

0,39±0,0007 mg mL-1 olarak hesaplandı. Literatürde Serteser ve arkadaşları 2008 

yılında yapmış oldukları çalışmada kuşburnu meyvesine ait DPPH radikal süpürme 

aktivitesine ait IC50 değerini 0.950 mg mL-1 olarak belirlemişlerdir15. Orhan ve 

arkadaşları 2009 yılında yapmış oldukları çalışmada kuşburnu meyvesine ait DPPH 
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radikal süpürme aktivitesini 2 mg mL-1 konsantrasyonda %79,5 olarak belirlemişlerdir36. 

Fattahi ve arkadaşları ise 2012 yılında yapmış oldukları çalışmada kuşburnu meyvesine 

ait DPPH radikal süpürme aktivitesini %87,78 olarak belirlemişlerdir37. Kumarasamy ve 

arkadaşları 2003 yılında yapmış oldukları çalışmada kuşburnu meyvesinin çekirdeğine 

ait DPPH radikal süpürme aktivitesine ait IC50 değerini 1,29 mg mL-1 olarak 

belirlemişlerdir38. Jemaa ve arkadaşları ise 2017 yılında yapmış oldukları çalışmada 

kuşburnu meyvesine ait DPPH radikal süpürme aktivitesine ait IC50 değerini 

0,668±0,0017 mg mL-1 olarak39. 

Literatürde yapılan çalışmalar ile gerçekleştirilen bu çalışma karşılaştırıldığında elde 

edilen sonuçlar uyumlu olup bazı çalışmalara göre hem kuşburnu meyvesi için hem de 

çekirdeği için daha düşük konsantrasyonlarda daha iyi DPPH radikal yakalama aktivitesi 

belirlenmiştir.  Aynı şartlarda gerçekleştirilen Sokslet ekstraksiyonu gibi klasik 

yöntemler ile kıyaslandığında zamandan edilen tasarruf ile beraber kullanılan çözücü 

miktarının son derece azaldığı dikkat çekmektedir40. 

Sonuç 

Bu çalışmada Gümüşhane ili sınırları içerisinde doğal olarak yetişen kuşburnu 

meyvesinin kabuk ve çekirdek kısımlarının ultrasonik destekli etanol ekstraksiyonu ile 

elde edilen ekstraktların antioksidan aktivitesi araştırılmıştır. Elde edilen verilere 

bakıldığında 2-10 dakika zaman aralıklarında 5 mL etanol kullanılarak yüksek radikal 

yakalama aktivitesine sahip ekstraktlar elde edildiği görülmüştür. Sonuçlar zaman ve 

kullanılan çözücü miktarı açısından avantajlar sağlamaktadır.  
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