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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.
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Bulgular: Folin-Ciocaltaeu yöntemine göre yaptığımız toplam fenolik yapılı madde konsantrasyonları 
mg/ml gallik aside eşdeğer bazda gallik asidin kalibrasyon grafiğinden hesaplanmış ve sentetik 
antioksidan olduğu bilinen BHT ile kıyaslanmıştır. BHT> Silybum marianum şeklinde olduğu 
bulunmuştur. Antioksidan aktivite kabiliyeti ölçümü β-karoten metoduna göre yapıldı ve 470 
nm’de ölçülen absorbans değerleri bulundu. Verilere göre; %56.9 Antioksidant Aktivite özelliği 
bulunmuştur. Bu durumda BHT> Silybum marianum şeklinde olduğu bulunmuştur. Antioksidan 
maddeler ortamdaki serbest radikalleri süpürebildiği öçüde kuvvetlidir. DPPH metoduna göre 
yapılan radikal süpürme deneylerinde beş farklı etanol konsantrasyonunda, 517 nm de ölçülen 
absorbansları ölçülerek inhibisyon değerleri hesaplanmıştır. Verilere göre; %50 serbest radikalleri 
süpürücülük özelliği bulunmuştur.

Sonuç ve Tartışma: BHT en fazla fenolik madde içeren bileşiktir. Üzerinde çalıştığımız Silybum 
marianum ise nispeten daha zayıf olmasına rağmen yinede antioksidan aktivite etkisi göstermektedir. 
Bu kanıya varmak için DPPH yöntemiyle elde edilen sonuçlara baktığımızda ortamdaki serbest 
radikallerin bir kısmını süpürme yeteneğine sahip olduğunu görüyoruz. I.C.

50
 

değerleri ne kadar 
küçükse antioksidan aktivitesi de o kadar etkilidir. Bunun anlamı aynı miktar serbest radikali en 
düşük konsantrasyonda süpürebilen maddeler daha kuvvetli aktivite göstermektedir. β-karoten 
metoduna antioksidan aktivite yönünden BHT> Silybum marianum olduğu görülmektedir. 
Bu değerler bakıldığında Silybum marianum sentetik antioksidana oranla antioksidan aktivite 
göstermektedir. 
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Amaç: Glycyrrhiza cinsine ait ülkemizde yayılış gösteren iki endemik taksonun (G. flavescens 
subsp. flavescens Boiss ve G. iconica Hub.-Mor.) uçucu yağ bileşimi ve antioksidan kapasiteleri 
belirlenerek bu türlerin gıda ve farmakoloji endüstrisi açısından bir hammadde kaynağı olup 
olmayacağının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan Glycyrrhiza taksonları florada belirtilen lokalitelerden 
çiçeklenme dönemlerinde toplanmış ve toprak üstü ve kök kısımları ayrı ayrı incelenmiştir. Toprak 
üstü kısımları bitkinin gövde, yaprak, çiçek ve meyve gibi bütün kısımlarını içermektedir. Antioksidan 
aktivite testleri için toz haldeki bitkisel örneklerden 15 g alınıp metanol ile sokslet aparatında 6-8 
saat süreyle ekstraksiyon yapılmıştır. Ekstraktlara total antioksidan kapasite, β-karoten/linoleik asit 
test sistemi, DPPH, demir ve bakır iyonları indirgeme gücü metotları uygulanmıştır. Ekstraktların 
toplam fenolik ve flavonoid içerikleri de Folin-Ciocalteu reaktifi ve alüminyum klorid kullanılarak 
belirlenmiştir. Uçucu yağ incelemesi yapılacak örnekler kaba bir şekilde öğütülerek clevenger 
aparatı ile su distilasyonuna tabi tutulmuştur. Elde edilen ekstraktlar HP Agilent 7890A Gaz 
Kromatografisinde 5975C MS detektörü ve HP Innowax kolonu kullanılarak yapılmıştır. Uçucu yağ 
bileşenlerinin tanımlanmasında Wiley ve Nist kütüphaneleri kullanılmıştır.


