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Amaç: Alyssum foliosum var. megalocarpum’un farklı çözücüler (metanol, etanol, aseton, petrol 
eteri) kullanılarak elde edilen ekstraklarının antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: İzmir, Bornova-Çamiçi civarından çiçeklenme döneminde toplanan 
çalışma materyali, gölgede kurutulduktan sonra toz haline getirilmiş, daha sonra dört farklı çözücü 
kullanılarak ektrakte edilmiştir. Rotary evaporatörde çözücüsünden uzaklaştırıldıktan sonra 
liyofilize edilen örnekler antioksidan aktivite belirleme deneylerinde kullanılmıştır. Antioksidan 
kapasite üç farklı metodla tayin edilmiştir. Bu metotlar; Folin metodu (toplam fenolik madde 
miktarı), DPPH metodu (serbest radikal süpürme etkinliği) ve β-karoten/linoleik asit test sistemidir. 
Sonuçlar sentetik antioksidan olan BHT ile kıyaslanmıştır. 

Bulgular: Folin-Ciocaltaeu yöntemine göre toplam fenolik madde miktarı mg/ml gallik aside 
eşdeğer bazda gallik asidin kalibrasyon grafiğinden hesaplanmış ve sentetik antioksidan olduğu 
bilinen BHT ile kıyaslanmıştır. Sonuçta A. foliosum var. megalocarpum ekstraktının fenolik madde 
konsantrasyonu 2.64 mg/ml GAE olarak hesaplanmıştır. β-karoten/linoleik asit metodunda 470 
nm’de ölçülen absorbans değerlerine göre antioksidan aktivite metanol, etanol, aseton ve petrol eteri 
ekstraktlarında sırasıyla; %75.3, %51.2, %33.8 ve %18.1 olarak bulunmuştur. DPPH metoduna göre 
yapılan radikal süpürme deneylerinde farklı konsantrasyonlarda hazırlanan örneklerin 517 nm’de 
ölçülen absorbanslarına göre % inhibisyon değerleri en fazla metanol ekstraklarında saptanmıştır.

Sonuç ve Tartışma: Ülkemizde yayılış gösteren Alyssum cinsinin oldukça fazla türle temsil 
edilmesi nedeniyle bu cinsin türlerinin bu yönden araştırılması ve elde edilecek olumlu sonuçların 
bu bitkilerden ilaç geliştirilmek amacıyla yeni kaynak olup olmayacaklarının tespiti büyük önem 
taşımaktadır. Bu çalışmadan elde ettiğimiz bulgulara göre A. foliosum var. megalocarpum, iyi bir 
doğal antioksidan kaynağı olarak değerlendirilebilir.
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Amaç: Hatay’da halk hekimliğinde özellikle iltihaplı yaraları tedavi etmek amacıyla kullanılan 
bitkilerden olan, Equisetum ramosissimum Desf. (Equisetaceae), Myrtus communis L. subsp. 
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communis (Myrtaceae), Inula viscosa L. (Asteraceae) ve Plantago major L. subsp. major 
(Plantaginaceae)’un antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Hatay’da halk hekimliğinde kullanılan bitkileri belirlemeye yönelik 
çalışmamız kapsamında, iltihaplı yaraların sağaltılmasında kullanıldığını tespit ettiğimiz 
bitkilerden dördü habitatlarından toplanmıştır. Bitkilerin toprak üstü kısımları kurutularak metanol 
ekstraksiyonları yapılmıştır. Bitki ekstraktlarının antioksidan aktiviteleri, DPPH radikal giderimi 
ve Fe+2 şelatlama yöntemleriyle belirlenmiş ayrıca total fenolik bileşik, Askorbik asit, β-karoten 
ve Likopen miktarları da spektrofotometrik olarak tespit edilmiştir. Metanolik ekstraktların 
antimikrobiyal etkileri için ise Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu (MİK) ve Disk-diffüzyon 
yöntemleri kullanılmıştır. 

Bulgular: DPPH yöntemine göre pozitif kontrol olarak BHT’e kıyasla en etkili bitki Myrtus 
communis subsp. communis olarak bulunmuştur. Metal şelatlama yönteminde ise en etkili bitki Inula 
viscosa’dır. Total fenolik madde miktarı bakımından en zengin olan bitki Inula viscosa iken, Askorbik 
asit miktarı bakımından en zengin olan bitki Myrtus communis subsp. communis’tir. β-karoten en 
çok Myrtus communis subsp. communis’te bulunurken, likopen en çok Equisetum ramosissimum’da 
bulunur. Antimikrobiyal tayin yöntemine göre, kullanılan 7 test mikroorganizmasına karşı en etkili 
bitki ekstraktının Myrtus communis subsp. communis olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Sonuçlar değerlendirildiğinde, Myrtus communis subsp. communis ve Inula 
viscosa’nın iyi birer serbest radikal gidericisi oldukları, yüksek antimikrobiyal aktivite gösterdikleri 
dolayısıyla doğal birer antioksidan ve antimikrobiyal madde olarak kullanılabilecekleri ve 
geleneksel kullanımlarının yerinde olduğu bulunmuştur.
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Amaç: Manisa ilinin Turgutlu ilçesinden toplanan Silybum marianum türünün toplam fenolik 
madde konsantrasyonu gallik asit standardına göre Folin-Ciocalteu metoduna, serbest radikal 
süpürme etkisi DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil radikali) metoduna göre ve β-Karoten metoduna 
göre antioksidan aktivite özelliği belirlenmesi. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Manisa ilinin Turgutlu ilçesinden toplanan Silybum 
marianum tohumları örneği oluşturmaktadır. Toplanan örnekler laboratuvara getirilerek, 
ekstraksiyon çalışmasında %96’lık  etanol tabi tutuldu ve çözücüsünden uzaklaştırılarak liyofilize 
edildi. Antioksidan aktivitesi ölçülene kadar +4C de karanlıkta muhafaza edildi. Toplam fenolik 
madde konsantrasyonu gallik asit standardına göre Folin-Ciocalteu metoduna, serbest radikal 
süpürme etkisi DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil radikali) metoduna göre ve β-Karoten metoduna 
göre Antioksidan Aktiviteye bakıldı. Sonuçlar sentetik antioksidan olan BHT (Butillenmiş Hidroksi 
Toluen) ile kıyaslandı.


