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Saccharomyces cerevisiae) karşı inhibitör etki göstermemiştir. Gram (-) bakteriler arasında metanollü 
ekstreye en hassas olan Klebsiella pneumoniae iken Gram (+) bakteriler arasında en hassas olanlar 
Bacillus brevis ve Bacillus cereus’dur. Uçucu yağ düşük antimikrobiyal aktivite göstermiştir.

Sonuç ve Tartışma: H. argaeum’un metanollü ekstresi yüksek antioksidan ve antimikrobiyal 
aktivite göstermiştir. Bu aktivitelerin içerdiği bileşiklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışma 
sonuçları H. argaeum’un doğal antioksidan ve antimikrobiyal ajan olarak kullanılabileceğini 
göstermektedir. Daha detaylı in vivo aktivite çalışmaları yapılmalıdır. 
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Amaç: Lamiaceae familyasına ait Mentha piperita (nane), Thymus vulgaris (kekik), Melissa 
officinalis (melisa, oğul otu), Ocimum basilicum (fesleğen), Rosmarinus officinalis (biberiye) ve 
Salvia officinalis (ada çayı)’in metanollü ekstrelerinin ve çaylarının antiaksidan ve antimikrobiyal 
aktiviteleri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Kurutulmuş ve öğütülmüş bitkiler Soxhlet ekstraksiyon cihazında 
metanol ile ekstrakte edilmiştir. Bitki çayları ise toz halindeki bitkilerin üzerine kaynamış distile su 
ekledikten sonra 5 dk demlenerek elde edilmiştir. Elde edilen metanollü ekstre ve çayların fenolik 
madde miktarları Folin- Ciocalteu kolorimetrik yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Antioksidan 
aktiviteleri fosfomolibdenyum ve DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) yöntemi kullanarak 
belirlenmiştir. Antimikrobiyal aktivite, sekiz bakteri ve iki adet maya kullanılarak agar-difüzyon 
yöntemi ile belirlenmiştir. 

Bulgular: Çalışılan ekstre ve çaylar arasında nane metanollü ekstresinin en yüksek antioksidan 
aktiviteye (241. 85 ± 1.9 mg gallik asit/g ekuru ekstre) sahip olduğu fosfomolibdenyum yöntemi 
ile belirlenmiştir. Melisa çayı en yüksek DPPH radikal tutucu aktiviteye sahiptir (10.16 µg/
mL). En yüksek fenolik madde miktarı ada çayı metanollü ekstresinde belirlenmiştir (111. 03 
± 0.6 mg gallikasit/g ekstre). Bitkilerden elde edilen metanollü ekstre ve çayların test edilen 
mikroorganizmalara karşı düşük antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Test edilen bitkilerin metanollü ekstreleri ve çayları yüksek fenolik madde 
miktarına sahiptirler ve güçlü antioksidan aktivite göstermişlerdir. Çalışma sonuçları, bu bitkilerin 
gıda endüstrisi ve eczacılık gibi alanlarda doğal antioksidan olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
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Teşekkür: Bu çalışma Erciyes Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
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