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erkek bireylerinin tükrük bezi yağ asitlerinin belirlenerek karşılaştırılması hedeflenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Ergin Dişi ve erkek Dermacentor marginatus keneleri Tokat ilinden 
toplanmış ve tükrük bezleri vücut parçalarından ayrıştırılmıştır. Kene tükrük bezlerindeki total 
lipid ekstreleri Bligh & Dyer prosedürü uygulanarak elde edildi Total lipid ekstrelerinden YA metil 
esterlerinin izolasyonu ise direkt transesterifikasyon yöntemi ile elde edilmiş ve 0,45 mikronluk 

şırınga yardımıyla filtreden süzüldükten sonra gaz kromatografisi yöntemiyle ayrıştırılmıştır. 

Bulgular: Gaz kromatografisi sonuçlarına göre myristik asid (14:0), palmitik asid (16:0), stearik 
asid(18:0), oleik asid (18:1), linoleik asid (18:2) ve elaidik asid (18:1 trans) ve palmitoleik 
asid(16:1) belirlenmiştir. Dişi kene tükrük bezlerinde elaidik asid ve linoleik aside rastlanmazken, 
erkek kene tükrük bezlerinde myristik asid, palmitoleik asid, oleik aside rastlanmamıştır. Palmitik 
ve stearik asid dişi ve erkek tükrük bezlerinde en fazla miktarda belirlenmiştir. Dişi kene tükrük 
bezlerinde palmitik asid %21,76 oranında bulunmuşken, erkek kene tükrük bezlerinde palmitik 
asid %7,66 oranında belirlenmiştir. Stearik asid dişi tükrük bezlerinde %9,12 oranında iken, erkek 
tükrük bezlerinde %6,22 oranında belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Yapılan çalışma sonuçlarına göre, dişi ve erkek Dermacentor marginatus sert 
kene türünün tükrük bezlerinin major yağ asitleri de palmitik ve stearik asid olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca aynı türün dişi ve erkek bireylerinin tükrük bezlerindeki yağ asitlerinde ve oranlarında 
da farklılıklar belirlenmiştir. Bu türün tükrük bezlerindeki yağ asitlerindeki farklılık türe özgü 
beslenme gibi çeşitli fizyolojik aktivitelerden veya bunların taşıdığı mikroorganizmalardan 
kaynaklanmış olabileceği sanılmaktadır. Dermacentor marginatus sert kene türünün erkek ve dişi 
bireylerinin tükrük bezlerindeki yağ asidi profillerindeki bu farklılığın bakterilerle olan ilişkisinin 
daha iyi anlaşılabilmesi için daha ileri çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: doğmuş yağlar, kene, omega-6, parazit, tükrük sıvısı
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Amaç: Turanecio taraxacifolius var. discoideus (Matthews) Hamzaoğlu’dan elde edilen metanollü 
ekstrelerin toplam fenolik madde miktarı, antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kurutulmuş ve öğütülmüş bitki Soxhlet ekstraksiyon cihazında metanol ile 
ekstrakte edilmiştir. Elde edilen metanollü ekstredeki fenolik madde miktarı Folin- Ciocalteu 
kolorimetrik yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Antioksidan aktivitenin belirlenmesi için 
fosfomolibdenyum ve DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) yöntemleri kullanılmıştır. Ekstrelerin 
antimikrobiyal aktivitesi, 13 bakteri ve 2 adet maya olmak üzere toplam 15 mikroorganizmaya 
karşı agar difüzyon yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. 
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Bulgular: T. taraxacifolius var. discoideus’un metanollü ekstresinin toplam fenolik madde miktarı 
44.43 ± 1.0 mg gallik asit/g ekstre olarak bulunmuştur. Ekstrenin toplam antioksidan aktivitesi 
238.62 ± 2.2 askorbik asit /g ekstre olarak tespit edilmiştir. DPPH yönteminde, serbest radikallerin 
%50’sini inhibe eden ekstre konsantrasyonu 49.25 µg/ml olarak belirlenmiştir. Test edilen 
mikroorganizmalar içinde Gram (+) bakterilerin hepsine, Gram (-) bakterilerden ise Escherichia 

coli ve Salmonella typhimurium hariç diğer bakterilere etkili olduğu tespit edilmiştir. Metanollü 
ekstre test edilen konsantrasyonlarda mayalara (Candida albicans ve Saccharomyces cerevisiae) 
karşı antimikrobiyal aktiviteye sahip değildir.

Sonuç ve Tartışma: T. taraxacifolius var. discoideus’un metanollü ekstresi yüksek fenolik madde 
miktarı ile yüksek antioksidan ve antimikrobiyal aktivite göstermiştir. Çalışma sonuçlarının gıda, 
eczacılık, alternatif tıp ve doğal tedavi gibi birçok alanda doğal ürünlerin kullanımına yönelik 
artan araştırmalara katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Biyolojik aktiviteye sebep olan bileşiklerin 
izolasyonu ve teşhisi için ileri araştırmalar gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: T. taraxacifolius var. discoideus Antioksidan aktivite, Antimikrobiyal 
aktivite, Fenolik madde 

Teşekkür: Bu çalışma Erciyes Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir (Proje No: FBY-11-3713).
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Amaç: Heracleum argaeum Boiss. & Bal. (Apiaceae)’dan elde edilen uçucu yağ ve metanollü 
ekstresinin in vitro antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Kurutulmuş ve öğütülmüş bitki Soxhlet ekstraksiyon cihazında metanol 
ile ekstrakte edilmiştir. Clevenger-type sistem kullanılarak buhar distilasyonu ile bitkiden uçucu 
yağ elde edilmiş ve kimyasal bileşimi GC/MS ile belirlenmiştir. Elde edilen metanollü ekstrenin 
fenolik madde miktarı Folin- Ciocalteu kolorimetrik yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. 
Antioksidan aktivite fosfomolibdenyum ve DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) yöntemleri 
kullanarak belirlenmiştir. Antimikrobiyal aktivite, 13 bakteri ve 2 adet maya olmak üzere toplam 
15 mikroorganizmaya karşı agar-difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. 

Bulgular: H. argaeum’un metanollü ekstresinin toplam fenolik madde miktarı 17.74 ± 0.4 mg 
gallik asit/g ekstre olarak bulunmuştur. Fosfomolibdenum yöntemi ile ekstrenin toplam antioksidan 
aktivitesi 132.03 ± 0.3 askorbik asit /g ekstre olarak tespit edilmiştir. Metanollü ekstre 2 mg/ml 
konsantrasyonunda DPPH radikalinde %41.69 inhibisyon göstermiştir. Metanollü ekstrenin 
test edilen Gram (-) bakterilerden sadece Escherichia coli, Salmonella typhimurium ve Proteus 
mirabilis’e karşı etkili olmadığı, Gram (+) bakterilerden ise sadece B. subtilis’e karşı etkili olmadığı 
belirlenmiştir. Metanollü ekstre test edilen konsantrasyonlarda mayalara (Candida albicans ve 


