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bitkilerin büyüme ve gelişmesini yavaşlattığı 
belirlenmiştir. Toksik Cu konsantrasyonlarında; 
cücelik, yapraklarda klorosis, nekrosis ve senesens 
ile köklerde kırmızı-kahverengi renk oluşumu gibi 
gözle görülür belirtiler saptanmıştır. Büyümedeki 
gerilemenin köklerde, gövde ve yapraklara göre 
daha belirgin olduğu gözlemlenmiş; buna bağlı 
olarak, kontrol ile karşılaştırıldığında, oransal su 
içeriğinde değişimler, lipit peroksidasyonu ve 
membran permeabilitesinin artışına dayanan 
hücrelerden iyon sızmasının yanı sıra  protein, 
klorofil ve karotinoid yıkımına karşın antosiyanin, 
total fenolik içeriği ve PAL aktivitesinin belirgin bir 
şekilde teşvik edildiği tespit edilmiştir. Aşırı bakırın 
ayrıca prolin gibi koruyucu organik bileşiklerin 
birikimini indükleyerek osmotik dengenin 
sağlanmasını indüklemiştir. Bitkiler Cu’a bağlı 
oksidan strese karşı enzimatik ve enzimatik 
olmayan antioksidan sistemlerinde değişiklikler 
yaparak yanıt oluşturmuşlardır. Toksik dozlardaki 
Cu’a maruz kalmış fideler yüksek düzeylerde H2O2 
üretmiş ve Cu’a bağlı fitotoksisitenin oksidan 
stresten kaynaklandığını gösterir şekilde, ilgili 
antioksidan enzimlerde değişimler belirlenmiştir. 
Yüksek Cu konsantrasyonlarında, H2O2’in artışına 
AsA, GSH içeriği ile CAT, APX aktivitelerindeki 
azalmalar eşlik ederken; bunun aksine, DHA, 
GSSG içerikleri ile SOD, GuPX ve GR 
aktivitelerinde ilerleyen artışlar olduğu 
kaydedilmiştir.   
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Thymus argaeus’un metanol, 

diklorometan, hekzan, kloroform, aseton 
ekstraktları ve uçucu yağı için in vitro 
antimikrobiyal aktivitesi (beş adet gram- pazitif, iki 
adet gram-negatif bakteri ve iki adet Candida 
albicans suşlarında) test edilmiştir. Uçucu yağın 
GC-MS analizi sonucunda bileşenlerin %99.8’ni 
oluşturan 57 bileşik tanımlanmıştır. Başlıca 
bileşenleri şunlardır: Nerol % 15.407, linalool 
butanoate %12.151, linalool % 10.535, cymene % 
8.332. Hekzan, diklorometan ve kloroform 
ekstraktlarının (1–4 mg/disk) aktiviteleri metanol ve 

aseton ekstraklarınınkinden daha etkili 
bulunmuştur. Uçucu yağın disk difüzyon ve MIC 
değerleri belirlenmiştir. Thymus argaeus’un organik 
ekstrakt ve uçucu yağlarının antimikrobiyal 
aktivitesini ilk kez rapor edilmektedir. 
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Thymus sipyleus subsp. rosulans, Metanol, 
diklorometan, hekzan, kloroform, aseton ve uçucu 
yağ ekstraktları için in vitro antimikrobiyal 
aktivitesi (beş adet gram- pazitif, iki adet gram-
negatif bakteri ve iki Candida albicans suşlarında) 
test edilmiştir. Uçucu yağın GC-MS analizi 
sonucunda bileşenlerin %99.8’ni oluşturan 39 
bileşik tanımlanmıştır. Başlıca bileşenleri Cymene 
% 19.920, Terpinene % 8.003, Thymol % 13.220, 
Carvacrol % 35.327 dir. Hekzan, diklorometan ve 
kloroform ekstraktları (1-4 mg/disk) aktiviteleri 
metanol ve aseton ekstraklarından daha etkili 
bulunmuştur. Uçucu yağın disk difüzyon ve MIC 
değerleri belirlenmiştir. Thymus sipyleus subsp. 
rosulans’ın organik ekstraktının antimikrobiyal 
aktivitesi ilk kez rapor edilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Organik ekstrakt, uçucu yağ, 
antimikrobiyal aktivite, Thymus sipyleus subsp. 
rosulans  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


