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ve morfolojik karakterler aynı cinse ait diğer bir bitki olan ve tüm dünyada tıbbi açıdan geniş 
kullanıma sahip H. perforatum L. türüne alternatif olarak kullanılabileceğini akla getirmektedir. Bu 
çalışmanın amacı H. calycinum L. türünün yaprak metanol ekstraktlarında antioksidan aktiviteyi 
belirleyerek bitkinin tıbbi kullanım potansiyelini kısmi olarak değerlendirmektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Yapılan arazi çalışmalarında Ağustos 2011 yılında toplanan bitki örnekleri 
Laboratuara getirilmiştir. İncelenecek bitki kısımlarına (gövde, yaprak, çiçek) göre ayrıldıktan 
sonra direkt güneş ışığına maruz kalmaksızın, gölge şartlarında ve oda sıcaklığında kurutulmuştur. 
Daha sonra Antioksidan aktivite tayininde kullanılmak üzere bitki öğütücüsünde küçük parçalara 
ayrılmıştır. %80 lik metonol kullanılarak bitkiden elde edilen ekstrakt DPPH yöntemi kullanılarak 
spektrofotometrik analizler gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Yapılan analizlerde farklı konsantrasyonlardaki, Askorbik asit ve H. calycinum L. 
örneklerinin % inhibisyon oranları karşılaştırıldığında artan konsantrasyonda H. calycinum 
bitkisinin yükselen aktivite gösterdiği gözlemlenmiştir (0.1 mg/ml=%57,6±4,57; 0.25mg/
ml=%65,6±7,8; 0.5 mg/ml=%67,03±5,6; 1 mg/ml=%71,8±4,02; 2 mg/ml=%77,03±1,9). Elde edilen 
değerlerle askorbik asitin % inhibisyon değerleri karşılaştırıldığında (0.1mg/ml=%79,96±1,97; 
0.25mg/ml=%85,06±1,6; 0.5mg/ml=%96,2±1,9; 1 mg/ml=%96,16±3,1; 2 mg/ml=%95,1±2,28) 
H.calycinum taksonunun bilinen en iyi antioksidanlardan biri olan askorbik asite (sentetik C 
vitamini) yakın değerler taşıdığı gözlemlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Hypericum L. taksonları; özellikle H. perforatum L. türü ile dünyada gerek 
destek tedavide gerekse etnobotanik anlamda, kullanımı geniş yer tutan ve ekonomik anlamda ciddi 
getirisi olan bitkilerdir. Yapılan analizler sonucunda Kazdağı gibi Uluslararası önem taşıyan bir 
bölgede doğal yayılış gösteren H. calycinum L. taksonunun da tıbbi açıdan önem taşıyan maddelere 
sahip olduğu belirlenmiştir. Bitkinin herdem yeşil olması ve geniş yaprak ayalarına sahip olması 
ürün verimini arttırdığından, bitkinin Hypericum cinsine ait diğer taksonlardan daha ön plana 
çıkabileceği düşüncesini beraberinde getirmektedir. Ayrıca bitkinin olumsuz koşullara karşı 
gösterdiği dayanıklılık, tarımının yapılabilirlik özelliğini arttırdığından bölge halkının kalkınmasına 
yardımcı olabileceği ve ülke ekonomisine katkıda bulunacağı fikrini kuvvetlendirmektedir.
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Amaç: Heracleum pastinacifolium subsp. incanum bitkisinin metanol:diklormetan (1:1) 
ekstresindeki toplam fenol içeriğinin ve antibakteriyel aktivite ile ilişkisinin belirlenmesi.



21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

395

Gereçler ve Yöntemler: Heracleum pastinacifolium subsp. incanum toplam fenol içeriği tayini 
Folin Ciocalteu metodu kullanılarak yapılmıştır. Yöntem, suda ve organik çözücülerde çözünmüş 
olan fenolik bileşiklerin folin reaktifleri ile alkali ortamda renkli kompleks oluşturması esasına 
dayanır. Oluşan mor–menekşe renkli kompleks 760 nm’de maksimum absorbans oluşturur (Slinkart 
ve Singleton, 1977). Antibakteriyel aktivite testleri Berghe ve Vlietinck tarafından açıklanan 
metoda göre yapılmıştır. Bitki ekstrerinden 25 mg/ml konsantrosyonda hazırlanarak her diske 40 µl 
enjekte edilmiştir. Antibakteriyel aktivitenin belirlenmesi ekstrakt emdirilmiş disklerin etrafındaki 
zonların ölçülmesi ile sağlanmıştır.. (Berghe VA. ve Vlietinck AJ. 1991, Eloff JN.1998).

Bulgular: Metanol:diklormetan (1:1) ekstresindeki toplam fenol içeriği, Folin Ciocalteu reaktifi 
kullanılarak spektrofotometrik olarak tayin edildi. Bunun için; öncelikle ekstraktlar ve standart (gallik 
asit) 1mg/ml konsantrasyonunda çözeltiler hazırlandı. Ekstrelerle tek konsantrasyonda, standartla 6 
farklı konsantrasyonda (0,0125-0,025-0,05-0,1-0,2-0,4 mg/mL) çalışıldı. 0,5 mL’lik her bir ekstre/
standart çözeltisine sırasıyla; ticari olarak satın alınmış Folin-Ciocaltaeu reaktifinin solusyonundan 
0,5 mL ilave edildi ve 5 dakika boyunca vortekslendi. Karışıma 0,5 mL Na

2
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1 dakika tekrar vortekslendi. Son olarak 3,5 mL saf su eklenerek 25 °C’de 90 dakika inkübasyona 
bırakıldı Her bir ekstre konsantrasyonu için üç paralel ve standart konsantrasyonu için ise iki paralel 
çalışıldı. Süre sonunda 760 nm’de absorbanslar spektrofotometrede okundu. Hesaplamalarda iki 
paralelin ortalaması alınarak kör değerleri bu ortalamadan çıkarıldı, elde edilen verilerle grafik 
çizildi Toplam fenolik madde miktarı mg ekstre başına mg GAE olarak ifade edildi. Antibakteriyel 
aktivite testleri için kullanılan mikroorganizmaların bir gecelik kültür süspansiyonundan 200µl 
(yaklaşık olarak Mc Farland 0,5 eşitliğine göre 1x106 koloni içerir) Mueller Hinton agar yayılır. 
Ondan sonra 3 mm kalınlık ve, 6 mm çapa sahip disklere 0,22 µm nylon filtreden süzülüp steril bir 
ortamda tutulan her bir ekstrakttan emdirilmiştir. Streptomisin referans antimikrobiyal ajan olarak 
kullanılmıştır. 

Sonuç ve Tartışma: Heracleum pastinacifolium subsp. incanum bitkisinin metanol:diklormetan 
(1:1) ekstresindeki 0,067 mg GAE /mg kuru ekstrakt olarak bulundu. Antibakteriyel aktivite testi 
ise S.aureus L.monocytogenes S.enterica, B.subtilis, K.pneumoniae ve E.coli bakterilerine göre 
yapılmış olup en yüksek antibakteriyel aktivite S.aureus bakterisinde gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Heracleum pastinacifolium, Antibakteriyel, Bingöl, Toplam fenol.

Teşekkür: Bu çalışma BÜBAP projesi ve TUBİTAK-111T560 nolu proje ile desteklenme
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Objectives: Even though the silk glands of the holometabolous Galleria mellonella (Lepidoptera) 
are very active at larval stage, they break down during pupal stage. Silk glands make a good model 
system for aging mechanism. Some evidence shows that carbohydrate molecules play a role in 
apoptotic events. This study aims to show the morphological characters and the changing of sialic 


