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Centaurea spicata Boiss. ve Centaurea ptosimopappa Hayek Su 
Ekstraktlarının Antibakteriyal ve Antioksidan Aktivitesi 
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Amaç: Centaurea L. cinsinin Türkiye’de doğal yayılış gösteren 209 türü bulunmaktadır. Tür sayısı 
bakımından Türkiye’de yayılış gösteren en büyük 3. cinstir. Centaurea cinsine ait pek çok tür 
geleneksel olarak tedavi için kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında; farklı biyolojik aktivitelere 
sahip olduğu bilinen bu cinse ait Centaurea spicata Boiss. ve Centaurea ptosimopappa Hayek 
türlerinin su ekstraktlarının antibakteriyal ve antioksidan aktivitesi belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Centaurea spicata (ISTF 40029) ve Centaurea ptosimopappa (ISTF 
40063) taxonları Hatay ili sınırları içinden 2003 yılında teşhiste yardımcı olacak çiçekli ve 
yapraklı kısımların bulunmasına dikkat edilerek toplanmıştır. Havada kurutulan yapraklar distile 
su içinde kaba ekstrakt haline getirilmiştir. Ektraktların total fenolik madde miktarı Folin-Ciocalteu 
yöntemi ile antioksidan aktiviteleri ise süperoksit radikali (O

2
•¯) süpürücü aktivitesi aracılığıyla 

belirlenmiştir. Ekstraktların in-vitro koşullarda bazı test mikroorganizmalarına karşı antibakteriyal 
aktiviteleri ise disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. 

Bulgular: Centaurea ptosimopappa su ekstraktının 120.5 ± 1.66 mg GAE/g ile Centaurea spicata 
su ekstraktına (32.99 ± 0.07 mg GAE/g ) göre oldukça yüksek miktarda fenolik maddeye sahip 
olduğu belirlenmiştir. Antioksidan aktivite bakımından ise benzer IC

50 
değerlerine sahip oldukları 

belirlenmiştir. Antibakteriyal aktivitenin belirlenmesi için gerçekleştirilen disk difüzyon yöntemi 
sonucunda ekstraktların belirgin bir inhibisyon zonu meydana getirmediği görülmüştür. 

Sonuç: Centaurea ptosimopappa ekstraktının total fenolik madde miktarının diğer ekstraktan 
daha fazla olduğu belirlenmiştir. Fakat ekstraktların içerdiği fenolik madde miktarının antioksidan 
aktivite bakımından önemli bir farklılık oluşturmadığı saptanmıştır. Her iki ekstraktın (Centaurea 
ptosimopappa IC

50
= 73.13 µg/ml; Centaurea spicata IC

50
= 68.59 µg/ml) benzer ve oldukça yüksek 

antioksidan aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. Ancak disk difüzyon yöntemi sonucu oluşan 
inhibisyon zon çapları değerlendirildiğinde her iki ekstraktın da çalışmada kullanılan bakteri 
türlerine karşı anlamlı düzeyde bir antibakteriyal etkiye sahip olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Centaurea ptosimopappa Hayek, Centaurea spicata Boiss., Compositae 
(Asteraceae), antioksidan aktivite, antibakteriyal aktivite.


