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pistacia vera bitkisinin olgun ve ham perikarplarının fitokimyasal içeriği, 
antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi

aMustafa ÇİLKIZ, bİbrahim Halil KILIÇ, aBektaş TEPE, bDidem Işık KARAGÖZ,
aMehmet Tahir HÜSUNET, bDerya İŞLER, aŞeyda BERK,

cÇağla BOZKURT GÜZEL, bHasan Akgül, bMehmet ÖZASLAN
a Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Fen Fakültesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

b Biyoloji Bölümü, Fen- Edebiyat Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye
c Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi,

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
karagoz@gantep.edu.tr

Amaç:Bu çalışma Anacardiaceae familyasına ait bir bitki olan P. vera bitkisinin ham ve olgun 
perikarplarının fitokimyasal içeriği, antimikrobiyal aktivitesi, antioksidan ve bitkinin DNA 
koroyucu aktivitesi üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada kullanılan P. verabitkisininolgun ve ham meyve perikarpları 
Gaziantep Üniversitesi kampüsünden toplandı. Toprak üstü kısmında bulunan meyve kabukları 
gölgede kurutulup, öğütülerek toz haline getirildi. Tartım işlemi yapıldıktan sonrasoxhlet cihazıyla 
metanol ekstraktları çıkarıldı. Daha sonra evaporasyon ile metanol uzaklaştırıldı. Ekstrakt, su ve 
kloroform yardımıyla polar ve nonpolar bileşenlerine ayrıştırılıp, liyofilizatör yardımıyla toz haline 
getirildi. Fitokimyasal içerikleri HPLC-DAD ile belirlendi. Antimikrobiyal aktivite tespitinde 
ise minimuminhibisyon konsantrasyonu (MİK) testi uygulandı. Özütlerin MİK değerlerinin 
belirlenebilmesi için CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) tarafından önerilen 
sıvı mikrodilüsyon yöntemi kullanıldı. Antimikrobiyal aktivite testinde 7 bakteri türüve 1 maya 
türü kullanıldı. Antioksidan aktivite Rel Assay Total Antioksidan Kit Yöntemiyle çalışıldı. DNA 
koruyucu aktivitepBR322 plasmid DNA’sının ultraviyole ışınları ve hidrojen peroksit varlığında 
korunabilmesi esasına dayalı olarak gerçekleştirildi. 

Bulgular: : P. vera bitkisinin olgun ve ham perikarplarının antimikrobiyal aktiviteleri özütlerinin 
farklı konsantrasyonlarda gösterdikleri etkiyle belirlenmiştir. Olgun perikarpta HPLC-DAD ile 
yapılan analizde gallik asit, proto-kateşik asit, p-hidroksibenzoik asit ve vanilik asit bulunurken, 
ham perikarptaek olarak rozmarinik asit tespit edilmiştir. Rel Assay Total Antioksidan Kit ile ham 
ve olgun perikarpın TAS ve TOS sonuçları elde edilmiştir. DNA koruyucu aktivitenin belirlenmesi 
farklıkonsantrasyonlarda hazırlanan özütler içerisindeki pBR322 plasmid DNA’sının hidrojen 
peroksit ve ultraviyole ışınlara maruz bırakılmasıyla ekstraktlarınkoruyucu aktivitesinin olduğu 
gözlemlenmiştir.

Sonuç: Bitkinin olgun ve ham meyve perikarpları en iyi bakteriosit etkiyi Staphylococcus aureus 
ATCC 29213 suşunda göstermiştir. HPLC-DAD analizlerinde de en baskın fenolik bileşik gallik 
asit olarak tespit edilmiştir. Olgun perikarpta TAS sonucu % 98.847 bulunurken, TOS sonucu % 
1.153 olarak tespit edilmiştir. Ham perikarpında TAS sonucu % 99.255 bulunurken, TOS sonucu 
% 0.745 olarak tespit edilmiştir. Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan özütlerin pBR322 plasmid 
DNA’sı ile muamelesi sonucunda H
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 ve UV ışınlarından DNA’nın korunabilmesi olgun ve ham 

perikarplarda 0.04 mg/µlkonsantrasyonda gerçekleştiği gözlemlenmiştir.

Anahtar kelimeler: P.vera, pBR322 plasmid DNA, HPLC-DAD, Antimikrobiyal, MİK, Antioksidan


