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 Filipendula ulmaria L. (Çayır kraliçesi), 
gut ve romatizma gibi birçok iltihaplı hastalığın 
tedavisinde ve ateş düşürücü olarak geleneksel tıpta 
kullanılan tıbbi bir bitkidir. Bitkinin içeriğinde 
bulunan salisilatlar inflammasyonu azaltan ve 
ağrıları dindiren aspirin benzeri maddelerdir. 
Yüksek dozdaki aspirin gastrik ülsere sebep 
olmasına rağmen bu bitkinin kullanımı miğde 
rahatsızlıklarına sebep olmamaktadır. Bu 
çalışmada, hem doğadan toplanan hem de in vitro 
şartlarda yetiştirilen F. ulmaria bitkisinin su, 
ethanol, etilasetat ve hekzan ile hazırlanan 
özütlerinin anti-bakteriyal ve anti-tümör aktivitesi 
araştırılmıştır. Antimikrobiyal aktivite deneyleri 
için disk-difüzyon metodu kullanılmış ve 10 farklı 
bakteri suşundan (Escherichia coli, Enterobacter 
cloacae, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, 
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 
typhimurium, Streptococcus pyogenes, Serratia 
marcescens, Staphylococcus epidermidis ve 
Staphylococcus aureus) yararlanılmıştır. Sırasıyla, 
Field Water (FW), Field Etanol (FE) ve Field 
Hekzan (FH) bakterilere karşı  en güçlü 
antimikrobiyal aktivite göstermiştir. Antitümör 
aktivite deneyi için, Agrobacterium tumafaciens 
kullanılarak Patates Disk Yöntemi ile anti-tümör 
aktiviteleri belirlenmiştir. Özütlerin anti-tümör 
aktiviteleri inhibisyon yüzdeleri hesaplanarak 
belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, doğadan toplanan 
F. ulmaria bitkisinin daha kuvvetli anti-tümör 
aktiviteye sahip olduğu ve en iyi sonucu etanol ile 
hazırlanan özütün (%98,9 tümör inhibisyonu) 
verdiği tespit edilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: F. ulmaria, antibakteriyal, 
antitümör  
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 Nuphar lutea  (L.) Sm. (sarı nilüfer) ve 
Nymphaea alba (L.) (beyaz nilüfer) bitkileri 
Nymphaeaceae (nilüfergiller) familyasına ait olup, 
çok yıllık ve sürünücü sucul otsu bitkidirler.  Kuzey 
Amerika, Avrupa ve Asya’nın batı ve orta 
kısımlarında genelikle yavaş akan ırmak kenarları, 
göl, gölet ve bataklıklarda yetişmektedirler.  Halk 
arasında  uyuyamama ve cinsel arzuları frenleyici 
olarak kullanılmakta, kalbi kuvvetlendirici, ağrıları 
dindirici ve sinirleri yatıştırıcı etkileri olduğu 
bilinmektedir.  Bu çalışmada, Nuphar lutea  ve 
Nymphaea alba bitkilerinden elde  edilen su, etanol 
ve metanol ile hazırlanan özütlerinin anti-tümör ve 
anti- mikrobiyal aktiviteleri tespit edilmiştir.  Anti-
tümör aktiviteleri, Agrobacterium tumafaciens 
kullanılarak Patates Disk Yöntemi ile belirlenmiştir. 
Anti-mikrobiyal aktivitenin değerlendirilmesi için 
disk difuzyon tekniği (Kirby-Bauer metodu) 10 
farklı bakteriye (Streptococcus pyogenes, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Escheria coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Salmonella typhimurium, Serratia 
marcescens, Proteus vulgaris, Enterobacter 
cloacea, Klebsiella pneumoniae) karşı 
uygulanmıştır.  N. lutea ve N. alba  özütlerinin, 
Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis ve Enterobacter 
cloacea bakterilerine karşı anti-mikrobiyal aktivite 
gösterdiği, en iyi sonucu etanol ile hazırlanan 
özütlerin verdiği görülmüştür.  Özütlerin anti-tümör 
aktiviteleri tümör inhibisyon yüzdeleri hesaplanarak 
belirlenmiştir. Her iki bitkininde kuvvetli anti-
tümör aktivite gösterdiği, N.alba bitkisinden 
hazırlanan su, etanol ve metanol özütlerinin  
sırasıyla % 89, %100 ve %100,  N.lutea bitkisinden 
hazırlanan su, etanol ve metanol özütlerinin de  
sırasıyla % 82, %100 ve %99 tümör inhibisyon 
yüzdesi gösterdiği hesaplanmıştır. 
 
 Anahtar Kelimeler: Nymphaea alba, Nuphar 
lutea, antimikrobiyal, antitümör  
 
 
 
 
 
 


