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Amaç: Likenler, pek çoğu kendilerine özgü olan ve genellikle liken asitleri olarak adlandırılan 
çok sayıda sekonder metabolit üretmektedirler. Bu sekonder metabolitler arasında antioksidan 
etkiye sahip oldukları bilinen aromatik yapıdaki fenolik bileşikler de bulunmaktadır. Bu çalışmada, 
Evernia prunastri (L.) Ach., Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., 
D. Hawksw. & Lumbsch, Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb., Ramalina farinacea 
(L.) Ach., R. fastigiata (Pers.) Ach. ve Usnea filipendula Stirt.’nın toplam fenol ve antioksidan 
kapasiteleri belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Liken örnekleri 2011 yılında Uludağ (Bursa)’dan toplanmış ve çeşitli 
tayin anahtarları kullanılarak tayin edilmiştir. Yabancı maddelerden ve diğer liken türlerinden 
arındırılan liken örnekleri toz hale getirilmiş ve belli miktarda tartılarak iki farklı polariteki organik 
çözücü (aseton ve metanol) ile 4 saat süreyle ekstrakte edilmiştir. Toplam fenol miktarı Folin-
Ciocalteu yöntemi ile, antioksidan kapasite ise ABTS (2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-
sulphonic acid)) metodu kullanılarak belirlenmiştir. Toplam fenol değerleri gallik asit eşdeğerinde, 
antioksidan kapasite değerleri troloks eşdeğerinde hesaplanmıştır.

Bulgular: Toplam fenol değerleri metanol ekstraktlarına bakıldığında E. prunastri için; 74.1±2.1, 
M. glabra için; 116.8±0.1, P. glauca için; 21.0±0.5, R. farinacea için; 23.5±1.2, R. fastigiata için; 
65.9±2.4 ve U. filipendula için; 46.6±1.4 mg gallik asit/10 g örnek, aseton ekstraktları için ise 
sırasıyla 69.1±0.6; 103.0±5.0; 32.3±1.5; 17.3±2.5; 54.2±1.6; 50.2±0.5 mg gallik asit/10 g örnek 
bulunmuştur. Antioksidan kapasite değerleri ise metanol ekstraktları için; 133.1±0.2 (E. prunastri), 
128.0±0.7 (M. glabra), 24.7±1.4 (P. glauca), 31.7±0.5 (R. farinacea), 154.3±0.2 (R. fastigiata) ve 
19.9±0.3 (U. filipendula) mg troloks/10 g örnek, aseton ekstraktları için ise sırasıyla 135.0±1.4; 
138.1±0.4; 6.4±0.1; 11.1±0.9; 123.9±0.3; 16.11±0.3 mg troloks/10 g örnek bulunmuştur.

Sonuç ve Tartışma: Yapılan ölçümler sonucunda liken türleri arasında en yüksek toplam 
fenol değeri M. glabra metanol ekstraktında (116.8±0.1 mg gallik asit/10 g örnek), en yüksek 
antioksidan aktivite değeri de R. fastigiata metanol ekstraktında (154.3±0.2 mg troloks/10 g 
örnek) bulunmuştur. Denemede kullanılan çözücüler bazında karşılaştırma yapıldığında; P. 
glauca’nın aseton ekstraktında, diğer beş türün ise metanol ekstraktlarında toplam fenol değerleri 
daha yüksek bulunmuştur. Benzer şekilde çözücülere göre; E. prunastr ve M. glabra’nın aseton 
ekstraktlarında, diğer dört türün ise metanol ekstraktlarında antioksidan kapasite değerlerinin daha 
yüksek olduğu bulunmuştur. Likenlerin ürettikleri sekonder metabolitler farklı kimyasal yapılara 
sahip oldukları için organik çözücülerdeki davranışları da değişiklik göstermektedir. Aynı türün iki 
farklı çözücüdeki toplam fenol ve antioksidan kapasite değerlerinin benzer olmaması bu özellikle 
paralelik göstermektedir. Bu çalışmada incelenen türlerdeki sekonder metabolitlerin ekstraksiyonu 
için metanolün daha uygun bir çözücü olduğu görülmüştür.
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