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Bu çalışmada Trabzon İlinden toplanan 
Senecio pandurifolius ve S. trapezuntinus metanollü 
ekstraktının biyoaktivitesi çalışılmıştır. Folin-
Ciocalteu yöntemi ile S. pandurifolius, S. 
trapezuntinus’un metanollü ekstraktının toplam 
fenolik içeriği sırasıyla 81.78 ± 1.5 ve 41.04 ± 1.0 
mg Gallik asit/g ekstrakt olarak bulunmuştur. 
Fosfomolibdenum yöntemi ile ekstrakların toplam 
antioksidan aktiviteleri sırasıyla 165.21 ± 0.6 ve 
120.08 ± 0.2 Askorbik asit /g ekstrak olarak tespit 
edilmiştir. DPPH yönteminde, serbest radikallerin 
%50’sini inhibe eden ekstrak konsantrasyonları 
sırasıyla 23.22 ve 35.30 µg/ml olarak belirlenmiştir. 
Ekstrakların antimikrobiyal etkileri 13 adet bakteri 
ve 2 adet mayayı içeren 15 faklı mikroorganizmaya 
karşı agar difüzyon metodu kullanılarak 
araştırılmıştır. Test edilen bakteriler içinde 
ekstraklara karşı Escherichia coli en dirençli 
bakteriyken, Bacillus cereus ve Klebsiella 
pneumoniae ise en hassas bakterilerdir. S. 
pandurifolius mikroorganizmalara karşı S. 
trapezuntinus’a göre daha etkilidir. Uygulanan 
konsantrasyonlarda her iki türün metanollü ekstraktı 
da test edilen mayalara (Candida albicans, 
Saccharomyces cerevisiae) karşı antimikrobiyal 
aktiviteye sahip değildir. Bu çalışmanın sonuçlarına 
göre test edilen Senecio türleri önemli derecede 
antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteye sahiptir.  

Son yıllarda mevcut antibiyotiklere 
mikrobiyal direncin gelişmesi ve sentetik katkı 
maddelerinin neden olduğu toksik etkiler 
araştırmacıları tıbbi bitkilerin biyoaktiviteleri 
üzerine araştırmaya yöneltmiştir. Bu çalışmanın 
sonuçlarının bu yöndeki araştırmalara katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Mentha, Labiatae familyasından, çiçek, 
yaprak ve gövdesi bitkisel çay ve baharat olarak 
kullanılan bir cinstir. Aynı zamanda halk tarafından 
mide bulantısı, mide gazı, ülser, bronşit ve 
karaciğer rahatsızlıklarının tedavisinde 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye florasında 
yer alan ve halkın günlük diyetlerinde sıklıkla 
kullandığı Mentha x piperita L. bitkisinin uçucu 
yağ ve metanollü ekstraktının agar difüzyon 
yöntemi ile in vitro antimikrobiyal aktivitesi 
araştırılmıştır. %0.2, 0.5, 1.0 ve 2.0 
konsantrasyonlarındaki uçucu yağların 
antimikrobiyal aktiviteleri 2 adet maya ve 12 adet 
bakteriyi içeren 14 adet farklı mikroorganizmaya 
karşı denenmiştir. Uçucu yağın %0.5 ve 0.2 
konsantrasyonları test edilen bakterilere karşı etkili 
değildir. Proteus mirabilis ve Listeria 
monocytogenes uçucu yağa karşı en dirençli 
bakterilerdir. %10, 5, 2.5 ve 1 konsantrasyonlarında 
metanollü ekstraktın antimikrobiyal aktivitesi aynı 
bakterilere karşı denenmiştir. Ekstraktın %2.5 ve 1 
konsantrasyonları test edilen bakterilere karşı etkili 
değildir. Ekstrakt, test edilen Gram (-) bakterilerden 
sadece M. morganii ve P. aeruginosa’nın 
büyümesini engellemiştir. Aynı zamanda test edilen 
Gram (+) bakterilerden en dirençli olanları B. 
subtilis ve Listeria monocytogenes’tir. Uçucu yağ 
ve ekstrakt test edilen konsantrasyonlarda her iki 
maya (Candida albicans ve Saccharomyces 
cerevisiae) üzerinde inhibe edici etkiye sahip 
değildir.  

Sonuç olarak yapılan in vitro 
antimikrobiyal kapasite belirlemeye yönelik bu 
çalışmamızda Türkiye’de doğal yayılış gösteren M. 
x piperita’dan elde edilen uçucu yağ ve metanollü 
ekstraktın antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu 
ortaya konmuştur.  
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