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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.   
 
Anahtar Kelimeler: Tanecetum cadmeum, Uçucu 
bileşikler, antimikrobiyal aktivite, Denizli   
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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.  
 
Anahtar Kelimeler: Taze Antep fıstığı kabuğu, 
antimikrobiyal ve antioksidan aktivitesi  
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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 
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edilmiş ve GC, GC/MS analizleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Eksterelerin antimikrobiyal aktiviteleri 
disk difüzyon yöntemi ile iki spesifik patojen 
(metisilin-oksasilin dirençli S. aureus ATCC 
43300, hemorajik E. coli (O157:H7) RSSK 232) ve 
bir maya türünün (Candida albicans ATCC 10239) 
de yer aldığı çeşitli organizmalar (B. subtilis 
(ATCC 6633), S. aureus (ATCC 6538-p), E. 
aerogenes (ATCC 13048), E. coli (ATCC 29908), 
P. vulgaris (ATCC 6897), S. typhimurium (CCM 
5445))’a karşı test edilmiştir. Hazırlanan çözgen 
ekstrelerinin çoğu gram pozitif ve gram negatif test 
organizmalarına karşı antibakteriyal aktivite 
göstermiştir. 
Antioksidan aktivitenin belirlenmesinde; 1,1-
diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radikal süpürme 
aktivitesi, ABTS 2,2' azinobis(3-
ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) yöntemleri ile 
yapılmış ve toplam fenolik bileşikler Folin–
Ciocalteu reaktifi ile ölçülmüştür. Araştırılan 
kahverengi alg türlerinde sentetik antioksidanlarla  

da karşılaştırıldığında belirgin bir 
antioksidan aktivite bulunmuş ve karşılaştırmalı 
istatistikleri yapılarak etkileri değerlendirilmiştir.  
  
Anahtar Kelimeler :  Antibakteriyal-antioksidan 
aktivite, Colpomenia sinuosa, Dictyota dichotoma, 
Dictyota implexa, Petalonia fascia, Scytosiphon 
lomentaria   
 
 
PB043 
 
Bazı Scorzonera L. (Asteraceae) Taksonlarının 

Antimikrobiyal Aktiviteleri 

Serdar ÜLKER1, Serdal MAKBUL1, Zafer 
TÜRKMEN2, Şengül ALPAY KARAOĞLU1 

1Rize Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 
Bölümü 

2Rize Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 
Bölümü 

serdarulker2000@yahoo.com 
 

Bu çalışmada, halk tarafından fazla 
tanınmamasına rağmen etnobotanik özellikleri 
bilinen  Scorzonera cinsine ait Scorzonera laciniata 
L. subsp. laciniata, Scorzonera cana (C.A. Meyer) 
Hoffm. var. cana, Scorzonera armeniaca (Boiss. & 
Huet.) Boiss., Scorzonera mollis subsp. szowitzii 
(DC) Chamb., Scorzonera eriophora DC., 
Scorzonera latifolia (Fish. & Mey.) DC., 
Scorzonera tomentosa L. taksonlarının kök, gövde, 
yaprak, meyve, yaprak+çiçek kısımlarından 
hazırlanan metanol ekstraktlarının antimikrobiyal 
aktiviteleri araştırıldı. Ekstraktların Escherichia 
coli, Yersinia pseudotuberculosis, Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomonas auroginosa, Bacillus 
cereus,  Staphylococcus aureus, Enterococcus 

faecalis, Listeria monocytogenesis ve Candida 
albicans tip suşlarına karşı antimikrobiyal 
aktiviteleri agar kuyucuk difüzyon tekniği 
kullanılarak test edildi. Bacillus cereus’un 
ekstraktlara en duyarlı mikroorganizma olduğu, S. 
armeniaca yaprak+çiçek ekstraktının test edilen 
tüm Gram negatif bakterilere karşı, S. latifolia 
meyve ekstraktının ise test edilen tüm Gram pozitif 
bakterilere karşı antibakteriyal aktiviteye sahip 
olduğu tespit edildi. S. tomentosa kök ve S. mollis 
subsp. szowitzii yaprak ekstraktları haricinde diğer 
ekstraktlarda antimikotik aktivite gözlenmedi. 
   
Anahtar Kelimeler: Scorzonera, antimikrobial 
aktivite, metanol ekstraktı  
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Bu çalışmada Bolu yöresinden toplanan 6 
farklı bitkinin [Salvia verticillata L. subsp. 
amasiaca (Freyn & Bornm.) Bornm. ; Salvia 
tomentosa Miller ; Vinca minor L ; Genista lydia 
Boiss. var. lydia ; Stachys annua (L.) L. subsp. 
annua var. annua ; Trifolium pannonicum Jacq. 
subsp. elongatum (Willd.) Zoh.] su, metanol ve 
etanol ile hazırlanan özütlerinin balık patojenleri 
üzerine aktiviteleri araştırılmıştır. Antimikrobiyal 
aktivite deneyleri için disk difüzyon metodu 
uygulanmıştır. Balık patojenleri olarak Gram (+) 
bakterilerden Streptococcus agalactiae, 
Lactococcus garvieae ve Enterococcus faecalis, 
Gram (-) olarak da Yersinia ruckeri ve Aeromonas 
hydrophila kullanılmıştır. Test edilen bitki 
özütlerinin balık patojenlerine karşı farklı 
aktiviteler gösterdiği ve en iyi inhibisyonun 
endemik bir bitki olan T. pannonicum ile elde 
edildiği gözlemlenmiştir.  

  
Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal, balık 
patojenleri, bitki özütleri  
 
 
 
 
 
 
 
 


