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 Bu çalışmada Tanacetum cadmeum 
bitkisinin yaprak ve çiçeklerinin uçucu bileşenleri 
tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılan bitkinin 
çiçek ve yapraklarının başlıca uçucu bileşenlerinin 
ascaridol, eucalyptol, p-cymene ve γ-terpinene 
olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca disk 
difüzyon metodu kullanılarak esansiyel yağların 
antimikrobiyal aktivitesi incelenmiştir. Test 
mikroorganizması olarak Staphylococcus aureus 
ATCC 25923, Pseudomonas auroginosa 
ATCC27853, Micrococcus flavus, Cowan liyofili, 
Bacillus subtilis, Escherichia coli ATCC11230, 
Marginella morgani, Micrococcus luteus, 
Escherichia coli ATCC25322, Yersinia enteritidis 
ve Proteus vulgaris RSKK96026 suşları 
kullanılmıştır. Sonuçta T. cadmeum bitkisinin bazı 
bakteri türleri üzerine önemli oranda antimikrobiyal 
aktiviteye sahip olduğu tespit edilmiştir.   
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Pistacia cinsi içerisindeki 10 veya daha 

fazla sayıdaki türlerden sadece Pistacia vera L. 
(antepfıstığı) ticari alanda değere sahip olup, 
kuruyemiş olarak alınıp satılan ve meyveleri yenen 
bir üründür. Antep fıstığının dünya üzerinde iki 
vatanından biri Türkiye’dir. Sert kabuklu meyvenin 
en üst kısmında kırmızımsı mor renkte bir kabuk 
yer almaktadır. Bu kabuk meyve kuruyemişe 
işlenirken, uzaklaştırılmaktadır.  

Kabukların metanol, etanol ve su 
ekstraktlarının fenolik madde miktarı, antiradikal 
(IC50), antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerini 
incelenmiştir. Metanol ekstraktlarının toplam 
fenolik madde miktarı 167.49±0.48 mg GAE/g kuru 

ekstrakt, etanol ve su ekstraktları ise sırası ile 
89.87±0.44 ve 31.73±0.21 mg GAE/g kuru ekstrakt 
olarak belirlenmiştir. Fosfomolibden metodu ile 
yapılan antioksidan aktivite testinde en yüksek 
antioksidan aktiviteyi metanol ekstraktları 
(152.10±0.19 mg AAE/g kuru ekstrakt) gösterirken, 
en düşük aktiviteye etanol ekstraktları (15.19±0.00 
mg AAE/g kuru ekstrakt) sahiptir. Metanol,  su ve 
etanol ekstraktlarının antiradikal aktivitesi sırası ile 
16.01, 21.62 ve 24.45 µg/ml olarak belirlenmiş 
olup, en yüksek antiradikal etkiye metanol 
ekstraktlarının sahip olduğu saptanmıştır.  

Antep fıstığı ekstraktları 13 adet bakteri ve 
2 adet mayaya karşı antimikrobiyal özellikleri 
incelenmiş ve su ekstraktının diğerlerine nazaran 
fazla etkili olmadığı belirlenmiştir. Diğer 
ekstraktlarında bakterilerden Mycobacterium 
smegmatis, Salmonella typhimurium, Proteus 
mirabilis, Yersinia enterocolitica’ya mayalardan 
Saccharomyces cerevisiae ve Candida ablicans’a 
karşı çok etkili olmadığı belirlenmiş ve diğer 
bakterilere karşı ise 10-39 mm çapında zonlar tespit 
edilmiştir. Ayrıca Listeria monocytogenes (6-38 
mm) ve Escherichia coli O157:H7 (8-28 mm) e 
karşı su ekstraktları da dahil bütün ekstraktların 
etkili olduğu belirlenmiştir.  

Sonuç olarak, Antep fıstığı kabuğu, 
potansiyel bir antimikrobiyal ve antioksidan 
kaynağı olarak değerlendirilebilir.  
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Bu çalışmada İzmir körfezinde yayılış 

gösteren  Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) 
Derbès & Solier, Dictyota dichotoma (Hudson) 
Lamouroux, Dictyota implexa Lamouroux, 
Petalonia fascia (O.F. Müller) Kuntze, Scytosiphon 
lomentaria (Lyngbye) Link’in metanol, 
diklorometan ve hekzan ekstrelerinin 
antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri 
karşılaştırılmıştır. Ayrıca Klevenger cihazında 
hidrodistilasyon ile uçucu bileşikleri ekstrakte 


