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Anavatanı Ortadoğu ve Kafkasya olan nar 

binlerce yıldır tüketilen meyvelerden biridir. Son 
yıllarda meyve üzerinde yapılan çalışmalar gerek 
fenolik maddelerce gerekse de C vitamini gibi 
antioksidan bileşenler açısından zengin olduğunu 
ortaya koymaktadır. Dünyada en fazla nar üretilen 
ülkeler listesinin başlarında yer alan ülkemizde, nar 
suyu üretiminden sonra nar çekirdek ve kabuğu atık 
olarak çıkmaktadır. Antioksidan içeriği nedeni ile 
kanser ve kalp hastalıkları gibi rahatsızlıkları 
engelleyebilme özellikleri taşıması muhtemel olan 
meyvenin kabuk ve çekirdekleri üzerinde yeterli 
araştırma bulunmamaktadır.  

Metanol, etanol ve su gibi farklı solventler 
kullanılarak elde edilen ekstraktların toplam 
fenolik, antioksidan, antiradikal özellikleri ile 13 
adet bakteri ve 2 adet mayaya karşı antimikrobiyal 
özellikleri incelenmiştir. Nar çekirdek ve 
kabuklarında her üç solventle elde edilen ekstraktlar 
içerisinde en yüksek fenolik madde metanol 
ekstraktlarında elde edilirken, en düşük su 
ekstraktlarında saptanmıştır. Nar kabuğunun tüm 
solventlerdeki fenolik madde içeriği ve antioksidan 
aktivitesi, çekirdekten elde edilen ekstraktlardan 
daha yüksek bulunmuştur. Metanol ekstraktlarının 
IC50 (radikalde %50 inhibisyona neden olan 
konsantrasyon  µg/ml) değeri 7.02 iken, nar 
çekirdeklerinde bu değer 39.40’tır. Etanol ve su 
ekstraktlarında da antiradikal aktivite kabuklarda 
çekirdeklerden daha yüksek olarak belirlenmiştir.  

Nar kabuğunun ve çekirdeğinin su 
ekstraktlarının kullanılan bakteriler ve mayalar 
üzerinde çok fazla etkili olmadığı belirlenmiştir. 
Nar çekirdeği ekstraktlarının Salmonella 
typhimurium’ a karşı çok etkisi olmamakla birlikte, 
kabuk ekstraktlarında 7- 32 mm ve E. coli 
O157:H7’ye karşı ise bütün ekstraktlarda 6-40 mm 
arasında zon çapı ölçülmüştür. Kullanılan 2 mayaya 
karşı sadece etanol ekstraktlarının daha etkili 
olduğu belirlenmiştir. Genel olarak antimikrobiyal 
özellikleri incelendiğinde etanol ekstraktlarının 
daha etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, nar sanayi atığı olan nar 
çekirdeği ve kabuğunun antioksidan ve 
antimikrobiyal katkı olarak değerlendirilmesi 
düşünüldüğünde, nar kabuğunun yüksek biyolojik 
aktiviteye sahip olduğu söylenebilir.  

 
Anahtar Kelimeler:  Nar kabuğu, çekirdek, 
antioksidan ve antimikrobiyal aktivite  
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Simbiyotik yaşamın en iyi örneklerinden 

biri olan “likenler”, ürettikleri kendilerine özgü 
kimyasal bileşikler sayesinde, ilaç, besin, kozmetik, 
boya ve kimya endüstrisinde hatta dekoratif olarak 
bütün dünyada çok eski asırlardan günümüze kadar 
çeşitli amaçlarla kullanılmışlardır. Birçok liken 
türünün antimikrobial, antifungal, antiviral, 
antioksidan ve iltihap önleyici etkileri üzerine 
yapılan bilimsel çalışmalar son yıllarda artış 
göstermiştir. Bu çalışmada Türkiye’de geniş yayılış 
gösteren dalsı ve yapraksı tallusa sahip bazı liken 
türlerinin antimikrobial aktiviteleri incelenmiştir. 
Analizler için seçilen likenler Alectoria sarmentosa 
(Ach.) Ach. subsp. sarmentosa, Bryoria fuscescens 
var. fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw., 
Ramalina farinacea (L.) Ach., Platismata glauca 
(L.) W.L. Culb. & C.F. Culb. ve Evernia divaricata 
(L.) Ach. taksonları olup potansiyel tıbbi ve 
ekonomik değere sahiplerdir. Bu liken örneklerinin 
aseton ve kloroformdaki ektrelerinin, bazı gram 
pozitif ve gram negatif bakterilerine karşı etkileri 
“disk difüzyon yöntemi” ile araştırılmıştır. Ayrıca 
MIC değerleri de kaydedilmiştir. Liken ektrelerinin 
biyolojik aktiviteleri tespit edimli ve bazı liken 
türlerinin bazı bakteriler üzerinde etkili olduğu 
sonucuna varılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal aktivite, liken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


