
      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
341

25923), Escherichia coli (ATCC 25922) bakteri 
kültürlerine ve Candida albicans (ATTC 60192) 
kültürüne karşı test edildi. 37°C'de 24 saatlik 
inkübasyon sonrasında inhibisyon zonları ölçülerek 
antibakteriyal ve antifungal aktiviteler 
belirlenmiştir. Cladonia squamosa'dan elde edilen 
çeşitli ekstreler gram olumlu ve gram olumsuz 
bakterilere karşı belirgin bir antibakteriyel aktivite 
gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan 
Candida albicans kültürüne karşı yalnızca Cladonia 
furcata dan elde edilen esktrelerin antifungal 
aktivite gösterirken, diğer ekstrelerin antifungal 
aktivite göstermediği saptanmıştır. Ayrıca 
kloroform ekstrelerinde ölçülen inhibisyon zonları 
diğer ekstrelere kıyasla oldukça geniştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Cladonia squamosa, Cladonia 
furcata, antimikrobiyal ve antifungal aktivite  
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 Dünya üzerinde en az 20000 civarında 
tıbbi bitki çeşidinin bulunduğu, bunlardan yaklaşık 
9000 türün ülkemizde de yetiştiği bilinmektedir. Bu 
bitkiler gerek alternatif tıpta gerekse modern tıpta 
ilaç yapımında kullanılmakla birlikte bir kısmı 
antioksidatif ve antimikrobiyal etkilerinden 
yararlanmak, ve çeşni ya da renk verici katkı 
maddesi olarak gıda sanayiinde de oldukça yaygın 
bir şekilde kullanılmaktadır. Ülkemizde son yıllarda 
bitkisel çayların ticari olarak önem kazandığı ve 
büyük işletmeler boyutunda pek çok üretici 
firmanın piyasaya girdiği görülmektedir.  
 Avrupa’da doğadan toplanan 1200-1300 
çeşit tıbbi bitki ticari olarak değerlendirilmektedir. 
Ülkemizin tıbbi bitki zenginliği düşünüldüğünde 
büyük bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. 
Ancak bu zenginliğin yeterince 
değerlendirilemediği belirtilmektedir. Tıbbi 
bitkilerin yetiştirilmesi ve toplanması kadar uygun 
şekilde işlenmesi ve etken madde içeriğinin en az 
zarar göreceği şekilde dayanıklı hale getirilmesi de 
büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla en yaygın 
uygulama tıbbi-aromatik bitkilerin kurutulmasıdır.  
 Kurutma, ürünün nem içeriğini azaltarak 
su aktivitesinin düşürülmesiyle raf ömrünün 
uzatılması ilkesine dayanmaktadır. Kurutma ile raf 
ömrünün uzatılmasının yanı sıra ürün hacmi de 
azaltıldığı için paketleme, depolama ve nakliye 

maliyetleri de önemli ölçüde azaltılabilmektedir. 
Tıbbi-aromatik bitkilerin kurutulması genellikle 
güneşte ya da gölgede doğal ortamlarda 
yapılmaktadır. Bununla birlikte bu amaçla sıcak 
hava hava kullanarak kurutma yapan yapay 
kurutucular da kullanılmaktadır. Ancak kurutma 
işleminin bu bitkilerin etken maddelerinin (fenolik 
bileşikler, uçucu yağlar, reçineler, aroma maddeleri, 
renk maddeleri, vitaminler, antioksidan ve 
antimikrobiyal özellik gösteren bileşikler vb.) ve 
fiziksel özelliklerinin zarar görmesine izin 
vermeyecek ya da en az zarar görecek koşullarda 
gerçekleştirilmesi zorunludur.  
 Son yıllarda kurutma işleminde gerek ısı 
geri kazanımıyla gerekse yüksek verimli ısıtma 
yöntemleri ile enerji maliyetini azaltacak, ürün 
kalitesini artıracak ve işlem süresini kısaltacak 
alternatif kurutma yöntemleri üzerinde çalışmaların 
yoğunluk kazandığı görülmektedir. Bu kapsamda 
dielektrik kurutma, kızılötesi dalgalarla kurutma, 
vakum altında kurutma, ısı pompalı kurutma 
sistemleri ve yeni yöntemler ile geleneksel 
yöntemlerin birlikte kullanıldığı hibrid kurutma 
sistemleri (mikrodalga+vakum, mikrodalga+sıcak 
hava, kızılötesi+ısı pompası, kızılötesi+sıcak hava 
vb.) üzerine yapılan çalışmalar dikkat çekmektedir. 
Sıcak havayla kurutma yöntemine göre özellikle 
mikrodalga ve hibrid mikrodalga kurutma 
tekniklerinin ürün kalitesini önemli ölçüde 
koruyarak biyolojik materyallerin kuruma süresini 
büyük ölçüde azalttığı bildirilmektedir. 
Bu çalışmada tıbbi–aromatik bitkilerin kurutulması 
ve bu amaçla uygulama potansiyeli bulunan 
alternatif kurutma yöntemleri hakkındaki çalışmalar 
özetlenmiştir.  
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"Raf ömrünü uzatmak, besin içeriğini 

zenginleştirmek ya da verimli ürün almak adına 
genetiği değiştirilmiş organizmalar bizlere fayda mı 
sağlıyor yoksa faydadan çok zarar mı?" sorusuna 
yanıt olarak yapacağımız araştırma ile günümüz 
hastalıklarından olan hiperaktivite, hormon 
bozuklukları ve diğer sistemik rahatsızlıkların 
kaynağı olarak GDO'ların ne derecede etkili 
olduklarını sunacağız.  
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