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Amaç: Bingöl ilinden toplanan Tanacetum balsamita subsp. balsamita’nın gövde, çiçek, yaprak ve 
kök kısımlarının ultrasonik ekstraksiyon ile elde edilen metanol ekstrelerinin H

2
O

2
 radikali giderme 

aktivitesini ve antibakteriyel etkisini belirlemek.

Gereçler ve Yöntemler: Örneklerimiz Bingöl ili çevresinden toplanan Tanacetum balsamita subsp. 
balsamita türünden oluşturmaktadır. Toplanan örnekler herbaryuma getirilerek teşhisi yapılmış 
ve uygun bir ortamda baskısız kağıtlar üzerinde direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde 
kurutulmuştur. Antibakteriyel aktivite testleri Berghe ve Vlietinck (Berghe VA. ve Vlietinck AJ. 
1991) tarafından açıklanan metoda göre yapıldı. Bitki ekstraktlarının hidrojen peroksit giderme 
yeteneği Ruch vd. metoduna göre ölçüldü (Ruch vd., 1989). Örneklerin ve standartların H

2
O

2
 

giderme aktivitesi aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplandı. 
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 Giderme Aktivitesi = [ 1-  ] x 100

Bulgular: Hidrojen peroksit giderme aktivitesine bakıldığında en yüksek aktiviteyi gösteren kısım 
gövde olarak 20 µg/mL konsantrasyonda belirlenmiştir. Sentetik standartlar ile karşılaştırıldıklarında 
α tokaferol’ün 20 µg/mL konsantrasyonunda bulunmuştur. Sentetik standartların içinde tüm 
konsantrasyonlardaki aktivitede yine α tokaferol’ün en yüksek peroksit giderimi sağladığı 
gözlenmiştir. Örnekler ile standartlar karşılaştırıldığında tüm konsantrasyonlarda örneklerin 
sentetik standartlara çok yakın aktivite gösterdiği belirlenmiştir. Antibakteriyel özellik ile ilgili 
yapılan çalışmada pozitif kontrol olarak streptomycin negatif kontrol olarak da ekstraktların 
çözücüsü olarak kullanılan DMSO kullanılmıştır. Antibakteriyel aktiviteye bakıldığında ise tüm 
ekstrakt ürünlerinin en etkin olduğu bakteri olarak Staphylococcus aureus olduğu anlaşılmıştır. Bu 
bakteri üzerine en etkin aktivite ise yaprak ekstraktında belirlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Tanacetum balsamita subsp. balsamita’nın farklı kısımlarının H
2
O

2
 radikali 

inhibisyon yüzdesi ve antibakteriyel aktivitesinin (inhibisyon çapı (mm)) (Tablo:1) verilmiştir.

(İnhibisyon zonu mm.) Bacillus subtilis Escherichia coli Staphylococcus aureus 

Yaprak 12 10 16

Kök 10 7 14

Gövde - - 9

Çiçek 11 7 12

DMSO - - -

Streptomisin 27 22 24

Tablo1: Antibakteriyel Aktivitesi (inhibisyon çapı (mm))
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