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Amaç: Türkiye florasında Onosma cinsine ait yapılan taksonomik çalışmaların tarihi oldukça 
eskilere dayanmakta olup bu çalışmaların hemen hemen hepsi genel morfolojik özellikler göz 
önüne alınarak yapılmıştır. Ayırımda kullanılan bazı karakterler bazı türlerde son derece geniş 
varyasyonlar göstermektedir. Giresun İli ve çevresinde yayılış gösteren Onosma taksonları arazi 
çalışmaları ile toplanmış, türlerin genel morfolojik özellikleri belirlenmiş örneklerden elde edilen 
ekstraktların antimikrobiyal ve antifungal etkinlikleri incelenmiştir

Gereçler ve Yöntem: Onosma cinsine ait örnekler toplanıp uygun şartlarda laboratuara getirilmiş ve 
sonra bu bitkinin kök ve gövdesi ayrı ayrı aseptik şartlara uygun biçimde kurutularak ve mekaniksel 
olarak parçalanmıştır. Kök ve gövdeden 50’şer gram alınarak toz haline getirilmiş ve üzerine 1/5 
olacak şekilde çözgenler ilave edilmiştir. Antibakteriyal aktivite agar üzerine disk difüzyon metodu 
kullanılmıştır. üzerlerine hazırlanmış her bir bitki eksteresinden 20 mikrolitre emdirilmiştir. Bu 
şekilde hazırlanan petri kapları +4°C’de saat bekletilip 37°C’de 24 saat inkübe edildikten sonra 
inhibisyon zonları ölçülmüştür. 

Bulgular: Bitki ekstraktlarının çalışmada kullandığımız bakterilere karşı oluşturdukları inhibisyon 
zonları belirlenmiştir. Herbir ekstraktın test edilen bakteriler üzerine farklı oranlarda inhibisyon 
zonu oluşturduğu gözlenmiştir. En yüksek inhibisyon zonu tüm bitkiler arasında Onosma roussaei 
ile 2.4 mm olarak ölçülmüştür. En düşük inhibisyon zonu ise 0.4 mm olarak belirlenmiş ve Onosma 
bourgaei ekstraktı ile elde edilmiştir. Bitki ekstraktalrının genel olarak E. coli ve C. jeikeum 
üzerine yüksek antimikrobiyal etkileri olduğu gözlenmiştir. Antimikrobiyal etkinliğe kıyasla 
antifungal etkinlik açısından bitki ekstraktlarının daha etkili olduğu belirlenmiştir. C. albicans’a 
karşı en yüksek antifungal etkinlik 28 mm’lik inhibisyon zonu ile 40 nolu bitki ekstraktı, en düşük 
antifungal etkinlik ise 11 mm inhibisyon zonu ile Onosma bracteosum ekstraktı kullanılarak elde 
edilmiştir. C. krusei’ye karşı en yüksek antifungal etkinlik 26mm’lik inhibisyon zonu ile Onosma 
sericeum ekstraktı, en düşük antifungal etkinlik ise 10 mm inhibisyon zonu ile Onosma ambigens 
ekstarktı kullanılarak elde edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Giresun ili ve çevresinde yayılış gösteren Onosma türlerine ait ekstrelerinin 
farklı antimikrobiyal etkilerinin olduğu belirlenmiş ve bölgede bulunan diğer taksonlarla 
mukayese edilmiştir.. Bu durumun, bitkinin sahip olduğu kimyasal kompozisyonundan, 
kullanılan mikroorganizma türünden kaynaklandığı düşünülmektedir. Mikroorganizmaların çeşitli 
kemoterapotik maddelere karşı duyarlılıklarının suştan suşa bile farklılık gösterdiği uzun zamandan 
beri bilinmektedir
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