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BAZI FENOLİK BİLEŞİKLERİN ELDESİ, KİMYASAL İÇERİĞİNİN ve ANTİBAKTERİYEL 
AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ 

 
Boraginaceae familyasındaki bazı cinslerin kökleri naftokinonlarca zengindir. 

Alkanna, Onosma, Arnebia, Lithospermum, ve Echium cinslerinin köklerininde naftokinon 
ve fenolik bileşikler taşıyan türler açısından zengin olduğu bilinmektedir. Fenolik bazı 
bileşiklerin antikanser, anti inflamatuar, antibakteriyel, antioksidan, antitrombotik ve 
yara iyileşmesi gibi biyolojik ve medikal özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, bu 
maddelerdeki pigmentler genellikle pH değişiklikleriyle değişken renk göstermektedir. Bu 
nedenle, bunlar yaygın olarak gıda, ilaç ve boya üretimi için kimya endüstrisinde 
kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada Türkiye endemiği olan Boraginaceae Onosma Mutabilisbitkisinin 
kimyasal içeriğinin ve antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kurutulan 
bitkinin kök, gövde, yaprak ve çiçek kısımları etanol kullanılarak Soxhlet özütleme 
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Özütlerin toplam fenolik madde miktarları Folin-
Ciocalteu’s (FCR) yöntemi kullanılarak, gallik asite eşdeğer olarak hesaplanmıştır. Fenolik 
madde içeriği 1 g örnek başına kök’te 29.7 ± 0.5, gövde’de 21.0 ± 1.0 yaprak’ta 12.9 ± 0.7, 
çiçek’te 15.1 ± 0.8 mg gallik asit eşdeğeri olarak bulunmuştur. Elde edilen özütler GC/MS 
cihazı ile analiz edilmiş ve bitki özütlerinin 25 farklı kimyasal bileşen 
içerdiğisaptanmıştır.Ana bileşenlerin β-Sitosterol, 14-β-H-pregna ve oktadekanoik asit 
olduğu saptanmış,  bu bileşenlerin en yüksek olduğu kısmın kök kısmı olduğu 
belirlenmiştir.Özütlerin antibakteriyel aktiviteleri rezasurin mikroplak yöntemi (REMA) 
ile belirlenmiştir. En etkili antibakteriyel aktiviteyi A. baumannii (62,5 μg/mL) bakterisine 
karşı gösterdiği saptanmıştır. S. aureus, E. coli, B. subtilis ve A. hydrophila bakterileri 
ampisiline karşı oldukça düşük aktivite göstermiştir. Ampisilin (0,9 µg/mL) en düşük 
antibakteriyel aktiviteyiB. Subtilis (31,25 µg/mL) bakterisine karşı göstermiştir.  

 
Anahtar kelimeler: Onosma Mutabilis, Fenolik Bileşikler, Folin Ciocalteu, GC/MS, 
Antibakteriyel Aktivite. 
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DETERMINATION OF SOME PHENOLIC COMPOUNDS, CHEMICAL COMPOSITION AND 

ANTIBACTERIAL ACTIVITY 

 

The roots of some genera in the Boraginaceae family are rich in naftokinones. 
Alkanna, Onosma, Arnebia, Lithospermum, and Echium are known to be rich in species 
carrying naftokinone and phenolic compounds in the roots. Some phenolic compounds 
have been shown to possess biological and medical properties such as anticancer, anti-
inflammatory, antibacterial, antioxidant, antithrombotic and wound healing. 
Furthermore, the pigments in these materials generally exhibit variable color with 
changes in pH. Therefore, they are widely used in the chemical industry for food, 
pharmaceutical and paint production. 

This study aimed to determine the Boraginaceae Onosma mutabilis endemic to 
Turkey the chemical composition of the plant and antibacterial activity. The root, stem, 
leaf and flower parts of the dried plant were made by Soxhlet extraction method using 
ethanol. Total phenolic contents of the extracts were calculated by using Folin-Ciocalteu’s 
(FCR) method, equivalent to gallic acid. The phenolic content was found to be 29.7 ± 0.5 
per 1 g of sample, 12.9 ± 0.7 per 21.0 ± 1.0 leaves in the body, and 15.1 ± 0.8 mg gallic acid 
equivalent in the flower. The extracts were analyzed by GC / MS and the plant extracts 
contained 25 different chemical components. The main constituents were β-sitosterol, 14-
β-H-pregna and octadecanoic acid. Antibacterial activities of the extracts were determined 
by the resasurin microplate method (REMA). It was found that the most effective 
antibacterial activity against A. baumannii (62.5 μg / mL). S. aureus, E. coli, B. subtilis and 
A. hydrophila showed very low activity against ampicillin. Ampicillin (0.9 µg / mL) showed 
the lowest antibacterial activity against B. subtilis (31.25 µg / mL). 

 
Keywords: Onosma mutabilis, Fenolic Compounds, Folin Ciocalteu, GC / MS, Antibacterial  
Activity. 
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1.GİRİŞ 

 

 Dünyada bitkiler ve diğer doğal kaynaklarla tedavi antik çağlara kadar 

uzanmaktadır. İnsanoğlu binlerce yıldır doğadan gelen ilaçlar hakkında bilgi sahibi 

olmakla birlikte bu ilaçlar antik çağlarda bitki ve hayvan ürünlerinin özütlenip inorganik 

tuzlarla karıştırıldıktan sonra kullanılmaktaydı. Bitkilerin tıbbi amaç için oldukça yaygın 

olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bitkiler geçmişten günümüze ilaç hammaddesi 

olarak kullanılmıştır. Günümüzde kullandığımız çok önemli ilaçların keşfi 1800’lü 

yıllardan itibaren halk arasında kullanılan bitkilerden biyoaktif organik bileşiklerin 

izolasyonu ile mümkün olmuştur. Bitkilerden izole edilen ilk aktif bileşikler striknin, 

morfin, atropin ve kolşisin gibi alkaloitlerdir, söğüt ağacının kabuklarından elde edilen 

aspirin ise 1897’de sentezlenerek ilaç dünyasına sunulmuştur [1]. 

Çağımızda ilaç sektöründe öncü olan ülkelerin saf, sentetik veya yarı-sentetik 

ilaçları kullandığı, yüksek oranda yan etkilerinin görülmesi üzerine doğal kaynaklı ham 

maddelere yönlendiği ifade edilmektedir.Yapılan araştırmalarda Dünya Sağlık Örgütünün 

(DSÖ) dünya nüfusunun % 60’ının sentetik ilaçları hiç kullanmadığını saptamış, %25’inin 

ise bitkisel kaynaklı olan ilaçlara güvendiği ve bunları kullandığı belirtilmiştir [2]. Amerika 

Birleşik Devletlerinde reçetelenmemiş ilaçların % 25’i doğal ürünlerden, diğer bir % 25’i 

ise doğal ürünlerden elde edilip türevlendirilmiş olan maddelerden oluşmaktadır. 

Rusya’da kullanılan ilaçlarda %33’ünden fazlası bitkisel kökenli olup, sentetik ilaç 

sektörünün de çok gelişmiş olmasına rağmen mevcut %33 lük kesim değişmemektedir. Bu 

bilgilerden hareketle bitkilerin hammadde olarak kullanılması canlı sağlığına büyük 

oranda katkı sunmaktadır. Belirtilen ülkeler gibi ülkemiz de de bitkisel hammadde 

kaynaklı ilaç etken maddeleri çok amaçlı olarak kullanılmaktadır [2]. 

Coğrafi konumu sebebiyle iki kıtanın arasında olması, özel konumu sebebiyle de 

bitki çeşitliliğinin fazla görüldüğü ülkemizin, ayrıca Akdeniz ikliminin de egemen olduğu 

bölgelerinin de bulunması büyük bir çeşitlilik ve iklim ortamı sunmaktadır.Bu sebeple 

ülkemiz bitki çeşitliliği ve endemik bitkiler açısından verimli bir ülkedir [3].  

Türkiye’deki en çok tür içeren familyalar arasında dokuzuncu sırada yer alan 

Boraginaceae familyası 34 cins, 325 tür, 16 alt tür ve 16 varyete olmak üzere 357 takson 

içermektedir. Boraginaceae familyasının en büyük cinsi olan Onosma L. bütün dünyada 

toplam 150 tür ile temsil edilmektedir [4,5]. Onosma, ülkemizde 97 tür, 4 varyete ve 1 

melez tür ile temsil edilmekte olup bunlardan 50 tür ve 1 varyete endemiktir. Toplam 

endemizm oranı % 50 civarındadır [6,7].  
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Boraginaceae familyasındaki bazı cinslerin kökleri fenolik bileşiklerce zengindir. 

Fenolik bileşikler bu bitkilerde çeşitli türevler halinde bulunabilir [8]. Bazı fenolik 

bileşiklerin antikanser, anti inflamatuar, antimikrobiyal, antioksidan, antitrombotik ve 

yara iyileşmesi gibi biyolojik özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir [9].  

 

Bu araştırmada, Boraginaceae ailesine ait olan endemik Onosma Mutabilis Boiss. & 

Hauskn. bitkisinin farklı kısımlarının kimyasal bileşiminin ve antibakteriyel aktivitesinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

  



Mehmet Ulaş CİVANER, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

3 
 

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

2.1. Boraginaceae 

Boraginaceae, dünya çapında 146 cinste yaklaşık 2.000 türü kapsayan çeşitli 

çalılar, ağaçlar ve bitkileri içerir. Bu bitkiler dönüşümlü olarak düzenlenmiş yapraklara 

veya alternatif ve zıt yaprakların bir kombinasyonuna sahiptir. Yaprak bıçakları genellikle 

dar bir şekle sahiptir; birçoğu doğrusal veya mızrak şeklindedir. Düzgün kenarlı veya 

dişlidir, bazıları saplıdır. Çoğu türkıvrım şeklindesalkımlara sahiptir. Çiçekte genellikle 

beş loblu bir kaliks vardır. Yeşil, beyaz, sarı, turuncu, pembe, mor veya mavi olabilir. Beş 

stamen ve bir veya iki stigma ile bir stil vardır. Meyvesi sert, bazen etlidir[4]. Boraginaceae 

ailesi en yoğun olarak İran-Turan ve Akdeniz bölgelerinin ılıman alanlarında, ayrıca Orta 

Amerika, Kuzey ve Güney Amerika’nın orta kesimlerinde yayılmaktadır. Türkiye’deki en 

çok tür içeren familyalar arasında dokuzuncu sırada yer alan Boraginaceae familyası 34 

cins, 325 tür, 16 alt tür ve 16 varyete olmak üzere 357 takson içermektedir. Boraginaceae 

familyasının en büyük cinsi olan Onosma L. bütün dünyada toplam 150 tür ile temsil 

edilmektedir [4]. Onosma, ülkemizde 97 tür, 4 varyete, ve 1 melez tür ile temsil edilmekte 

olup bunlardan 50 tür ve 1 varyete endemiktir. Toplam endemizm oranı % 50 civarındadır 

[6,7]. Onosma kelimesi Yunanca ‘onos’ ve ‘osmé’, anlamına gelen Latince ‘osma’ 

kelimelerinden türemiştir. Güzel kokulu olan, hoş parfümsü, mis kokulu anlamlarına 

gelmektedir. İngilterede ‘Altın Damla’ olarak bilinmektedir, Ülkemizde de çoğunlukla 

bilinen ismi emzik otudur[8,11]. Ülkemizdeki ve dünyadaki Onosma türlerinin büyük 

kısmı Avusturyalı Botanikçi Riedl tarafından teşhis edilmiştir. Türkiye’de yayılış gösteren 

Onosma taksonlarını Protononosma, Podonosma ve Onosma olmak üzere 3 seksiyona 

ayırmış ve Onosma seksiyonu ise Haplotricha ve Asterotricha olmak üzere 2 alt seksiyon 

altında toplamıştır [7]. Boraginaceae familyasındaki bazı cinslerin kökleri naftokinonlarca 

zengindir. Alkanna, Onosma, Arnebia, Lithospermum, ve Echium cinslerinin köklerininde 

naftokinon ve fenolik bileşikler taşıyan türler açısından zengin olduğu bilinmektedir. 

Fenolik bileşikler bu bitkilerde alkannin veya shikonin halinde veya rasemleri şeklinde 

bulunabilir. Shikonin (R-konfigürasyon), alkannin (S-konfigürasyon) bir enantiyomerdir 

[8]. İki doğal enantiyomerik naftokinon türevleri olan alkannin ve shikonin, Boraginaceae 

familyasındaki çeşitli bitkilerin metabolik ürünlerdir. Alkannin ve shikonin antikanser, 

antiinflamatuar, antimikrobiyal, antioksidan, antitrombotik ve yara iyileşmesi gibi 

aktivitelere sahip olduğu gösterilmiştir [9]. Shikoninin, ipek boyası olarak kullanımı, 

tıptaki kullanımı kadar eskidir. Lithospermum erythrorhizon kökleri için iddia edilen 

tedavi edici özellikler şunlardır; yanıklar, hemoroid, yatak yarası, harici yaralar ve 

dermatitlerdir. Bu özellikler, birçok eski metinde Alkanna tinctoria L. Tausch için iddia 
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edilen tıbbi özelliklere (birbirlerinden bağımsız olarak) dikkat çekici bir şekilde 

benzemektedir. Shikonin ve onun türevlerini içeren çeşitli preparatlar kullanılmaktadır. 

Ayrıca Japonya’da boya maddesi ve kozmetikte de kullanılmaktadır [10-12]. 

Naftokinonlar, doğada geniş dağılım gösterirler ve yüzyıllardır kozmetikte ve çeşitli 

hastalıklara karşı ilaç olarak kullanılmaktadırlar [14]. 1,4-Naftokinonun biyolojik 

aktivitesi, bir ve/veya iki elektron alarak radikal anyon veya dianyon türleri oluşturan, iki 

karbonil grubunun varlığından kaynaklanmaktadır. Naftokinonun yapısındaki 5,8-

dihidroksi gruplarının varlığı naftokinon halkasına elektrofilik özellik kazandırır. Bu 

nedenle, naftazarin (5,8-dihidroksi-1,4-naftokinon) türevlerinin biyolojik aktivitesi, kinon 

grubunun elektrofilik özelliğine bağlıdır. Ayrıca, 5,8-dimetoksi1,4-naftokinon (DMNQ) 

oluşturan naftazarin metilasyonu, kinon grubunun C-2 ve C-3 karbonlarının göreceli 

olarak elektrofilik özelliğini arttırabilir. Bu, naftazarin ile karşılaştırılarak, DMNQ ve 

glutatyon tepkimesiyle kanıtlanmıştır. Wall. ve G. Don O. hispida’nın köklerinden elde 

edilen drogların bazı Asya ülkelerinde solucan düşürücü, bronşit ve hummayı tedavi edici, 

karın ağrısı ve kaşıntı giderici, yara ve yanıkları daha hızlı iyileştirici olarak kullanıldığı 

belirlenmiştir [13]. Aynı tür üzerinde yapılan mikrobiyal çalışmada köklerden elde edilen 

özütün bazı gram pozitif ve gram negatif bakteriler üzerinde antibakteriyel etkisi 

araştırılmış ve elde edilen verilere göre özellikle yiyeceklerin korunmasında kullanışlı 

olduğu öne sürülmüştür. Yapılan diğer bir çalışmada ise O. hispida‘nın öksürüğü kesici 

olduğu vurgulanmıştır. Türün antidiyabetik etkisi Kumar tarafından araştırılmıştır. 

Diyabetli ratlar üzerinde yapılan araştırmada köklerden elde edilen ekstraktın kan glukoz 

değerlerini düşürmesinin yanı sıra normal bireylerde şeker toleransını arttırdığı tespit 

edilmiştir. Diyabet hastalığının tedavisinde kullanılacak ilaçların eldesinde türün 

kullanılabileceği belirtilmiştir [8]. Farmakolojik araştırmalar, naftokinon etkinliğinin anti-

enflamatuar, anti-bakteriyel, anti-fungal, anti-viral (örn. grip virüsü ve HIV) ve anti-

tümöral etkisi olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, naftokinon pigmentler genellikle pH 

değişikliklerinin bir sonucu olarak değişken renk göstermektedir. Bu nedenle, bunlar 

yaygın olarak gıda, ilaç, boya vb. üretimi için kimya endüstrisinde kullanılmaktadır. 

Naftokinon pigment ile yapılan allık, pudra, ruj vs. gibi kozmetikler antiflojistik, 

antibakteriyel ve antiviral özelliklerin yanı sıra güçlü, kararlı boyama özelliklerine de 

sahiptir [10]. Alkanin/shikonininantikanser etkinliği üzerine pek çok önemli ve kapsamlı 

bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Alkanna, Macrotomia, Onosma ve Lithospermum 

cinslerine ait çeşitli türlerin köklerinin yağlı özlerindeki alkanninler ve shikoninler yara 

iyileştirici özelliğe sahip olduğu gösterilmiştir [11]. 

2.2. Çalışma Materyalinin Botanik Özellikleri 
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2.2.1. Boraginaceae Familyası ve Onosma Mutabilis 

Boraginaceae familyasına ait olan O. mutabilis bitkisinin ömrü çok yıllıktır veot 

yapısındadır. Çiçeklenmesi 5-8 ay sürer. Habitatı hareketli kayalık (Şekil 2.1), kireçtaşı 

uçurumlar, aşınan şist kenarlar, bozkırlar olan (Şekil 2.2) ve yüksekliği 1000 ile 2740 

metre arasında görülen, endemik bir türdür [16]. 

 

 

Şekil2.1. O. Mutabilis bitkisinin habitatı olan hareketli kayalıktaki genel görünüşü 

 

Şekil2.2. O. Mutabilis bitkisiningenel görünüşü ve çiçek yapısı 
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Şekil2.3. O. Mutabilis bitkisinin yayılış gösterdiği bölgeler [16]. 

 

O. Mutabilis bitkisi (Şekil 2.3) ülkemizin Adana, Mersin, Bolu, Mardin, Karabük, 

Kastamonu, Adıyaman, Kahramanmaraş, Ordu ve Van şehirleri civarında yayılış 

göstermektedir [16]. 

 

Endemik O. Mutabilis bitkisi grid kare sistemine göre (Şekil 2.4) A3, A4, A6, B6, 

C5,C6, C7, C8 karelerinde yayılış göstermektedir. Çalışmamızda kullandığımız O. mutabilis 

bitkisi C5 Mersin; Gözne-Mersin 3-4 km, yamaçlar, kayalık alanlar, 25.04.2018, 650-750 

m, 38° 45’440N 038°27’380’’E koordinat ve bölgesinde toplanmıştır. Toplanan örneklerin 

tespitinde Türkiye florası kullanılmıştır [16]. 

 

 

 

 

 

Şekil2.4. O. Mutabilis bitkisinin yayılış gösterdiği bölgelerin grid kare sistemine göre 

gösterilişi [16]. 

 

 

 

 

2.3.1. Doğal Antioksidanlar 

Günümüzde sentetik antioksidanların zararlı etkilerinden dolayı kullanımına pek 

çok ülkede sınırlama gelmiştir. Bu yüzden doğal antioksidanların önemi giderek artmış ve 

bilim insanları tarafından araştırma konusu olmuştur [24]. 
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Bitkisel kökenli doğal antioksidanlar reaktif oksijen ve azot süpürme özelliğine 

sahiptir. İnsan vücudunda oksidatif hastalıkların başlamasını önleyebilmeleri açısından 

oldukça önemlidir. Başta flanovoidler olmak üzere doğal antioksidanların pekçoğu,  

antibakterial, antiviral, antiflamatuar, antialerjik ve antitrombotik özellikleri ile birlikte 

geniş bir biyolojik etki sergilemektedir. Başlıca doğal antioksidanlar vitamin A, vitamin E, 

vitamin C, flavonoidler, polifenoller, karotenoidlerdir [24,39]. 

2.3.2. Fitokimyasallar 

Fitokimyasal terimi bitki bazlı kimyasal anlamına gelmektir. Bu terim dünyaya 

1944 yılında tanıtılmış ve büyük bir etkiye sebep olmuştur. Fitosteroller bitki ve 

hayvanlarda bulunmaktadır ve kolesterole benzer bir yapıdadır. Kolesterol hayvansal 

hücre zarının ana parçalarından biridir. Hücre zarının akışkanlığında büyük bir role 

sahiptir. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi günde 1.4-2.4g fitosterol tüketilmesinin kandaki 

kolesterol seviyesinin azalmasına yardımcı olduğunu vurgulamaktadır. Fitosteroller 

bitkilerin tüketilmesiyle veya işlenmesiyle elde edilebilir. İnsanlar için 3 önemli fitosterol 

vardır. Bunlar ß-stesterol, campesterol ve stigmasteroldür. Bunların en önemlisi 

fitosterollerin % 65’ini oluşturan β-sitosterol’dür [15]. Alkaloidler, karotenoidler, 

flavonoidler, polifenoller, fitosteroller, fitoestrojenler, indoller ve sülfitler şeklinde 

sınıflandırılır [18]. 

2.3.3. Fenolik Bileşikler 

Kısaca “Fenolik” veya “Polifenol” terimi ile tanımlanmaktadır. Fitokimyasal 

maddeler, bitkilerde doğal olarak bulunan ve biyolojik olarak aktif olan kimyasal 

bileşiklerdir. Bitkilerde doğal bir savunma sistemi olarak görev yapmalarının yanı sıra 

renk, aroma ve tattan da sorumludurlar. Bugüne kadar 8000’den fazla fitokimyasal 

tanımlanmış, fonksiyonları ve kaynaklarına göre farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. En 

yaygın sınıflandırma; Flavanoidler, fito-östrojenler, fitosteroller ve karotenoidler şeklinde 

olup, bunların da alt grupları bulunmaktadır. Fitokimyasallar, son yıllarda sağlık 

üzerindeki olumlu etkileri ve özellikle bazı kanser türleri ve kalp hastalıklarına karşı 

koruyucu olmalarıyla dikkat çekmektedir. Bu bileşiklerin sağlık açısından en önemli etkisi, 

vücutta serbest oksijen molekülleri ve serbest radikallerle reaksiyona giren 

antioksidanlar gibi işlev görmeleridir[19]. 

Bitkilerde bulunan pek çok çeşitli sekonder ürün, aromatik halkayla bağlanan (OH-

) fonksiyonel hidroksil grubuna sahiptir. Bu ikincil ürünler fenolik bileşikler 

olaraksınıflandırılır.Bitkinin rengini veren fenoliklerdir.Bitkisel fenoller, heterojen 
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kimyasal bileşiklerdir. Bunların bazıları sadece suda çözünür, bazıları sadece organik 

çözücüde çözünür, bazıları ise polimerler gibi hiç çözünmez [20]. Bitkiler aromatik halka 

üzerinde bir fenol grubu (bir hidroksil fonksiyonel grubu) içeren çok çeşitli ikincil ürün 

üretir [21]. 

Fenolik bileşikler halkasının aromatiklik özelliği nedeniyle serbest radikalleri 

süpürücü rol oynamaktadır. Fenolikler, en önemli fenolik sınıfı olan flavonoidler, 

hidroksisinamik asitler, hidroksibenzoik asitler olmak üzere üç sınıfa ayrılabilir. Fenolik 

bileşiklerin türevleri, fenil alaninlerle başlayan basit fenil propanoid, benzoik asit 

türevleri, antosiyanin, izoflavonlar, taninler, lignin ve flavonoid bileşiğini içerir. Lignin 

genellikle üç farklı fenil alkol olan koniferil, kumaril ve sinapilden oluşur [22]. Fenolik 

bileşikler, patojenlerin ve avcı hayvanların (yırtıcı hayvanın) neden olduğu yaralanmalara 

karşı savunmanın yanı sıra, bitki büyümesi ve gelişimi için gereklidir. Bitkilerin bolluğu 

nedeniyle bitki besinlerinin organoleptik özelliklerine katkıda bulunurlar ve renk 

farklılığından da sorumludurlar. Ek olarak,antialerjik, antiaterojenik, antiinflamatuar, 

antimikrobiyal, antioksidan, antitrombotik, kardiyoprotektif ve vazodilatör etkiler 

sağlarlar. Fenolik bileşiklerin gösterdiği fizyolojik faydalar, özellikle serbest radikal 

süpürme ve metal şelatlama aktivitesine ve ayrıca elektron/hidrojen aktarabildiklerinden 

dolayı antioksidan özelliklerden kaynaklanmaktadır. Antioksidan aktivitesi, fenolik 

bileşiklerin hidroksilasyon derecesi ile pozitif korelasyon gösterir [23]. 

2.3.4. Fenolik Asitler 

Fenolik asitler, hidroksi sinnamik asit ve hidroksi benzoik asit olarak 

sınıflandırılır. (Şekil 2.5) Bu bileşikler bitkiden alınan gıda ile vücuda girer. Hidroksi 

benzoik asit C6-C1 yapısındadır. Benzoik asidin bazı türevlerivanilik asit, galik asit, salsilik 

asit, p-hidroksi benzoik asit, protoketeşuik asit, şiringik asit, gentisik asit olarak 

belirlenmiştr. Hidrosi sinnamik asit ise C6-C3 yapısındadır. Hidroksi sinnamik asit 

türevleri kafeik asit, ferulik asit, sinapik asit, sinamik asittir. Fenolik asitlerin yapısında en 

az bir hidroksil grubu vardır [24]. 
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Şekil2.5. Fenolik Asitlerin türleri [24]. 

 

2.3.5. Flavonoidler 

Flavonoidler bitki fenoliklerinin en büyük ve önemli sınıflarından biridir. Temel 

yapılarında üç karbonun köprüyle bağlı iki aromatik halka şeklinde düzenlenmiş olup 15 

karbon içerirler.(Şekil 2.6) Bu karbon yapıları C6-C3-C6 olarak kısaltılabilirve birden fazla 

hidroksil grubu vardır[24].  

 

Şekil2.6. Flavonoid bileşiklerin genel yapısı[28]. 

 

Flavonoidlerintemel işlevi pigmentasyon ve savunmadır. Gallik asit gibi tanen 

türevleri, bitki kökenli gıdalarda her zaman bulunan ikincil metabolitlerdir ve pentoz 

fosfat, şikmik asit yolu ve fenilpropanoid yolakları içeren bitkilerde çeşitli biyolojik 

yollardan türetilen bol miktarda fitokimyasal gruplardan biri olarak kabul edilir. Şimdiye 

kadar 6500’e yakın flavonoid keşfedilmiştir. Flavonoidler kimyasal yapısına göre beş 

grubaayrılır [24]. 
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Flavonoidler kırmızı, mavi pembe bitki pigmentleri, antosiyaninlerve renksiz 

kateşinlerden oluşmaktadır. Flavonoidler bitkileri, UV ışınlarına ve mikroorganizmalara 

karşı korur. Bitkilerin bol ve kısa dalga boylu güneş ışığına rağmen gelişmeleri bu 

pigmentleri çok fazla miktarda sentezlemesiyle mümkün olabilmektedir. Güneş ışınlarının 

etkisiyle, bitki yaprak ve dokularında fenolik maddelerinde sentezlenmesini sağlayan 

fotomorfogenez reaksiyonları başlar. İnsanlarda flavonoidler, bağışıklık sistemini 

güçlendirir ve kalp krizi riskini azaltır. Bitki hücre ve dokularında basit fenolik bileşiklerin 

önemli bir kısmı, fenolik asitler ve fenilpropanoidlerin sentez yollarının ara ve son 

ürünleridir. Flavonoidlerin diğer bir grubu da hidroliz olabilen gallik asit ve türevleri doğal 

ortamda şikimik asit sentez yoluyla sentezlenir [29]. 

Flavonoidlerdiyet gıdalarında bulunurlar ve çeşitli hastalıklara karşı iyileştirici 

özelliğe sahiptirler. Bazı bitkiler ve baharatlar, geleneksel tıpta binlerce yıldır yaygın 

olarak kullanılan flavonoidleri içerir [25]. 

 

2.3.6. Antosiyanidler 

Antosiyanidinlerinyapılarında hidroksil grubu bulunduğu için reaktif özelliğe 

sahiptir (Şekil 2.7). Bu yüzden serbest şekilde bulunmaz, şekerlerle birlikte bulunur ve 

suda çözünür. Meyve ve sebzelerin pembeden kırmızıya ve mora kadar değişen 

pigmentlerdeki renklerine sebep olur. Antosiyadinler bir flavon çeşidi olarak da kabul 

edilmektedir, çünkü yapılarında flavan halkası vardır. Bitkilerde genellikle antosiyaninler 

glikozid formunda bulunurlar. Antosiyaninler, pH'larına bağlı olarak kırmızı, mor, mavi 

veya siyah görünebilen suda çözünen pigmentlerdir. Antosiyaninler bakımından zengin 

olan bitkiler arasında yaban mersini, ahududu, siyah pirinç ve siyah soya fasulyesi’dir [30]. 
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Şekil 2.7. Antosiyaninlerin türevlerinin yapısı [27]. 

2.3.7. Proantosiyanidinler 

Proantosiyanidinler polimerik yapıdadır (Şekil 2.8). Kateşin monomerlerinden 

oluşur [24]. Proantosiyanidin flavonoid ailesinin bir üyesidir. Oligomerik 

proantosiyanidinler olarak da bilinen proantosiyanidinler, flavonoidler denen geniş 

ailenin bir üyesidir ve bunlar üzüm çekirdeği ekstresi ve çam kabuğu 

ekstresindebulunmaktadır. Oligomerik proantosiyanidinler güçlü antioksidanlardır.  

 

Şekil2.8. Proantosiyanidinlerin genel kimyasal yapısı[24]. 
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2.3.8. Flavonlar 

Piron halkasına sahip olan bileşiklerflavon olarak adlandırılmaktadır [33]. 

Flavonların orta halkasında hidrojen atomu vardır. Flavonolların orta halkasında ise 

hidroksil grubu bulunmaktadır (Şekil 2.9). Bitkilerdeki flavonlar ve flavonollarglikozid 

formunda bulunmaktadırlar [24]. İki veya üç yüz flavonol aglikonu bilinmesine rağmen, 

sadece üçü en yaygındır ve bunlar kampferol, kuersetin ve mirisetin bileşikleridir [21]. 

 

Şekil2.9. Flavonlar ve flavonolların türleri [24]. 

2.3.9. Flavanonlar 

Hidroksipiron halkasına sahip olanlarflavanon olarak adlandırılmaktadır (Şekil 

2.10) [33]. Bir flavonoid türü olan flavanonlar, bitkilerde sıklıkla glikozit olarak 

bulunmaktadır.Flavanonların orta halkasında çift bağı yoktur. Narenciyede bulunan 

flavonoid adlı antioksidan madde, insan bedeninde oksitlenmeye bağlı stresin 

azaltılmasına yardımcı olmaktadır. En önemli bileşikleri naringin, hesperidin ve 

naringenindir [35]. Bazı bitklerdeacı tadı veren nariginbir flavanondur [24]. Örneğin: 

Naringin, flavanon naringenin ve disakarit neohesperidoz arasında bir flavanon-7-O-

glikozittir. Flavonoid naringin, doğal olarak turunçgillerde, özellikle naringenin, meyvenin 

acı tadından sorumlu olduğu greyfurtta meydana gelmektedir. Turunçgillerde bulunan 

flavanon türleri, naringin, naringenin, narirutin, hesperidin, eriositrin, taksifolin, 

neohesperidin, neoeriositrin ve poncirindir. Naringin, narirutin ve naringin glikozidleri en 

fazla greyfutta bulunurken hesperidin ve hesperidin glikozidleri portakal ve mandalinada; 

eriositrin ve hesperidin ise limon ve misket limonda yaygındır [33]. 
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Şekil 2.10. Flavanonların genel yapısı [24]. 

2.3.10. Kateşinler 

Kateşinler ve löykoantosiyanidinler kateşinler üçüncü karbonatomunla bir OH 

grubu bağlanır. Kateşinler flavanın kimyasal formülü ile benzer ama kateşinlerin orta 

halkasında hidroksil grubu vardır (Şekil 2.11).Flavan-3-ol olarak adılandırılır.C2 ve C3 

atomlarına bağlı hidrojen trans konfigürasyonuda (+) kateşinler olarak isimlendirilir, 

ancak cis konfigrasyonunda epi kateşinler denir. Dört izomer şekli vardır. Meyvede 

bulunur ve renksiz bir bileşiklerkateşinler gıdalarda yaygın olarak bulunan flavonoid 

grubunu oluştururlar [24].  

 

Şekil 2.11. Kateşinleringenel kimyasal yapısı [24]. 

 

2.3.11. Kumarinler 

 Günümüzde 1300 civarında kumarin bilinmektedir ve bunların hepsi 5,6-benzo-

2-pirone (arakromon) türevleridir. Basit kumarin türevleri gibi bir furanik halka,doğrusal 

piranokumarinler, açısal piranokumarinler,  dikumarul ve furanokromonlar gibi örnekleri 

olan dimerik kumarinleri içeren furanokumarin gibi bileşikler bilinmektedir. 

Dikumarolün daha sonra antikoagülan bir ilaç olan varfarinin gelişmesine yol açan kan 

pıhtılaşmasını önleme yeteneğine sahip olduğu bildirilmiştir. Son zamanlarda, orta 

düzeyde analjezik özellikler ve iyi antiinflamatuar ve antimikrobiyal aktiviteler sergileyen 

florlanmış olanlar ve lökokumarinler gibi kumarinlerin sentetik türevlerine ilgi 

artmaktadır [17]. 



Mehmet Ulaş CİVANER, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

14 
 

2.3.11.1. Kumarinlerin Sınıflandırılması 

Bileşiklerinin kimyasal yapısına dayanarak, doğal kumarinler altı gruba ayrılır. 

Kumarin ve türevleri başlıca oral antikoagülanlardır. Kumarin suda çözünmez. Kumarin 

çekirdeğinin yapısı (Şekil 2.12), steroid hormonunun A ve B halkalarını taklit eder ve 

aromataz bağlayıcı bölgeye üstün bir affinite ile bağlanır [17]. 

 

Şekil 2.12.Kumarinin genel yapısı [17]. 

 

 

2.3.12. Fitosteroller 

Fitosteroller (bitki sterolleri), insan sağlığı için çeşitlibiyolojik etkilere sahiptir. 

Kolesterolün ince bağırsaktaki emilimini engelleyerek, kandaki toplam ve düşük 

yoğunluklu lipoprotein (LDL-kolesterol) düzeylerini düzeltici etki göstermektedir. 

Fitosterollerin bazı kanser hücre hattılarına karşı koruyucu etkileri bilinmektedir [34]. 

2.3.13. Steroidler 

Steroidler, skualenden biyosentetik olarak türetilmiş C30 hidrokarbonlu halkasına 

sahip ve altı izopren birimini baz alan bir karbon yapısına sahip bileşiklerdir. Nispeten 

karmaşık siklik yapılara sahiptir, çoğu alkol, aldehit ya da karboksilik asitlerdir. Renksiz, 

kristale benzer, genellikle yüksek erime noktasına sahip optikçeaktif maddelerdir [21]. 

 

2.4. Özütleme Teknikleri 

Bitkilerin belli oranlarda biyoaktif molekülleri içerdiği bilinmektedir. Bitki özütleri 

özellikle endistriyel olarak ilaç, gıda ve kozmetik sektöründe hammadde olarak 

yaygınolarak kullanılmaktadır. Bazı ham maddelerin maliyetlerinin düşük olarak elde 

edilmesi bu teknikleri önemli kılmıştır. Bu nedenle ekstraksiyon teknikleri tüm dünyada 

önem kazanmış ve bilime katkı sunmaktadır. Ekstraksiyon tekniklerinin çoğunda madde 
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kaybı yaşanmazken, kullanılan çözücüler ise geri dönüştürülebilmektedir. Ancak bazı 

yöntemlerde ise yüksek ısı ve basınç kullanılması sebebiyle bu mümkün olmamaktadır. 

İdeal birözütleme yöntemi doğal, ucuz ve pratik olmalıdır. Ürün kalitesini etkileyen 

faktörlere göre ve maddelerin farklı basınç ve ısı altındaki etkilerini incelemek için çeşitli 

özütleme yöntemleri bulunmaktadır [31,32]. Soxhlet özütleme ile birlikte bu yeni 

ekstraksiyon teknikleri  şunlardır;  

 

 Soxhlet Özütleme 

 Hızlandırılmış Çözgen Özütleme 

 Süperkritik Akışkan Özütleme 

 Subkritik Akışkan Özütleme 

 

Bu teknikler ile yüksek sıcaklık ve basınçta çalışmak mümkün olmakta ve özütleme süresi 

dikkat çekici bir şekilde azaltılmaktadır.  

2.4.1. Soxhlet Özütleme 

Soxhlet özütleyici, 1879'da Franz von Soxhlet tarafından icat edilmiştir. Soxhlet 

başlangıçta katı bir malzemeden bir lipidin özütlenmesi için tasarlandı. Tipik olarak, 

Soxhlet özütleme, istenen bileşik bir çözücü içinde sınırlı çözünürlüğe sahip olduğu 

durumlarda kullanılır ve safsızlık bu çözücü içinde çözünmez. Daha büyük miktarda 

madde çözmek için az miktarda çözücüyü verimli bir şekilde geri dönüştürürken, 

izlemesiz ve yönetilmeyen çalışmaya izin verir [34].  

Çözücü geri akış düzeneğinde ısıtılır. Çözücü buharı bir damıtma kolunu yukarı 

doğru hareket ettirir ve katının yüksekliğini barındıran haznenin içine taşar. Geri 

soğutucu,  çözücü buharının soğumasını ve tekrar malzemenin hazneye geri dönmesini 

sağlar. Katı maddeyi içeren hazne yavaşça ılık çözücü ile dolar. İstenen bileşiğin bir kısmı 

ılık çözücü içinde çözünür. Soxhlet haznesi dolmaya yakınken, hazne sifon tarafından 

boşaltılır. Çözücü, damıtma şişesine geri döner. Yüksük, çözücünün hızlı hareketinin hiçbir 

katı maddeyi sabit kabın içine taşımamasını sağlar. Bu döngünün saatlerce veya günlerce 

defalarca tekrarlanmasına izin verilebilir (Şekil 2.13) [36,44]. 
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Şekil 2.13. Soxhlet düzeneği[36]. 

 

Her döngü sırasında, uçucu olmayan bileşiğin bir kısmı çözücü içinde çözülür. 

Birçok döngüden sonra, istenen bileşik, damıtma şişesinde yoğunlaştırılır. Bu sistemin 

avantajı, numuneden çok kez sıcak çözücünün geçirilmesi yerine, sadece bir miktar 

çözücünün geri kazanılmasıdır [44]. 

Özütlemeden sonra, çözücü, tipik olarak hazneye geri döner ve bir buharlaştırıcı 

vasıtasıyla uzaklaştırılarak özütlenen bileşik elde edilir. Elde edilen katının çözünmeyen 

kısmı yüksükte kalır ve genellikle atılır [44]. 

2.4.2. Süperkritik Akışkan Özütleme 

Süperkritik akışkan özütlemede, çözücü olarak süperkritik akışkanlar kullanarak 

maktriksteki bir bileşeni (özütleyici) diğerinden ayırma işlemidir. Özütleme genellikle katı 

bir matristen yapılır, ancak sıvıdan da olabilir. SFE, analitik amaçlar için bir numune 

hazırlama aşaması olarak veya daha büyük ölçekte, istenmeyen bir maddeyi bir üründen 

(örneğin kafeinin uzaklaştırılması) ayırmak/uzaklaştırmak veya istenen bir ürünü 

(örneğin uçucu yağları) toplamak için kullanılabilir. Çözücü olarak her türlü sıvı amonyak, 



Mehmet Ulaş CİVANER, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

17 
 

aseton, metanol, etanol gibi ve karbon dioksit (CO2), bazen esas çözücüye destek olarak 

örneğin etanol veya metanol gibi yardımcı çözücüler tarafından en çok kullanılan süper 

kritik akışkan karbon dioksittir. 31 ° Csıcaklığa ve 74 bar basınça altında karbon dioksit 

süperkritik haldedir. Destek maddelerini çözgenlerinin eklenmesi bu noktayı değiştirir 

[45]. 

Saf bir maddenin sıcaklığı kritik sıcaklığının, basıncı ise kritik basınçının üzerine 

çıktığında katı, sıvı ve gaz fazlarından daha farklı yeni bir bölge ortaya çıkar ve bu 

bölgedeki akışkan “Süperkritik Akışkan” olarak tanımlanır. Katı, sıvı ve 

gazdiyagramışekilde gösterilmiştir (Şekil 2.14) [37]. 

 

Şekil 2.14. Su ve Karbondioksit faz diyagramı [38]. 

2.4.3. Subkritik  Akışkan Özütleme 

Subkritik sıvı/akışkan özütlemede kritik basınç ve sıcaklığın altında sıvı fazda 

bulunan tüm çözücüler kullanılabilir. En yaygın olarak kullanılan çözücü sudur ve bu 

yönteme subkritik su özütleme denir. Bu yöntem 99°C ile 374°C arasındaki sıcaklıklarda  

sıvı halini koruduğu bölgede polar çözünenlerin özütlenmesi için kullanılan güçlü bir 

tekniktir. Suyun benzersiz özellikleri, kütlesiyle orantısız şekilde yüksek kaynama noktası, 

yüksek dielektrik sabiti ve yüksek polarlıktadır. Sıcaklık arttıkça, geçirgenlikte belirgin ve 

sistematik bir düşüş, difüzyon hızında bir artış ve viskozitede ve yüzey geriliminde bir 

düşüş olur. Sonuç olarak, ortam koşullarında suda yüksek çözünürlüğe sahip olan daha 

polar hedef madde daha düşük sıcaklıklarda en verimli şekilde elde edilir, orta derecede 
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polar ve polar olmayan hedefler ise yüksek sıcaklık tarafından indüklenen daha az bir 

polar ortam gerektirir [46]. 

2.5. GC/MS Analizi Sonucu Elde Edilen Bileşiklerin Özellikleri 

2.5.1. İndol 

İndol, C8H7N formülüne sahip aromatik heterosiklik bir organik bileşiktir. Beş 

atomlu bir pirol halkasına bağlı altı atomlu bir benzen halkasından oluşan bisiklik bir 

yapıya sahiptir (Şekil 2.15).[4,50] İndol, doğada yaygın olarak bulunmakta ve çeşitli 

bakteriler tarafından üretilebilmektedir. Hücreler arası bir sinyal molekülü olarak indol, 

spor oluşumu, plazmid stabilitesi, ilaçlara direnç, biyofilm oluşumu ve virülans gibi 

bakteriyel fizyolojinin çeşitli yönlerini düzenler. Amino asit triptofan bir indol türevi ve 

nörotransmiter serotoninin öncüsüdür [50]. 

 

 

Şekil 2.15. İndollerin genel yapısı [41]. 

 

 

2.5.2. Eikosan 

Eikosan, C20H42 kimyasal formülüne sahip bir alkandır. Eikosan petrokimya 

endüstrisinde çok az kullanım alanına sahiptir, çünkü yüksek parlama noktası onu 

verimsiz bir yakıt yapar. n-ikosan (ikosan'nin düz zincirli yapısal izomeri), mum eldesinde 

kullanılan parafin mumlarında bulunan en kısa bileşiktir. Eikosan'ın büyüklüğü veya 

kimyasal olarak inert olması, daha küçük alkanlı bileşiklerin sahip olduğu özelliklerden 

dışlamaz. Renksiz, kutupsal olmayan bir moleküldür, yanması dışında neredeyse reaktif 

değildir. Sudan daha az yoğundur ve çözünmez. Polar olmayan özelliği, sadece zayıf 

moleküller arası bağlanma (hidrofobik / van der Waals kuvvetleri) yapabileceği anlamına 

gelir [51]. 
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2.5.3. Heksadekan 

Heksadekan (aynı zamanda setan olarak da bilinir), C16H34 kimyasal formülüne 

sahip bir alkan hidrokarbondur. Heksadekan, iki uç karbon atomuna bağlı üç hidrojen 

atomu ve diğer 14 karbon atomunun her birine bağlanmış iki hidrojen olan 16 karbon 

atomlu bir zincirden oluşur. Setan sayısı bir dizel yakıtın tutuşma kalitesinin ifadesidir ve 

0 dan 100 e kadar bir skalası vardır. 100 olan hidrokarbon heskadekan molekül formülüne 

sahiptir. Setan, sıkıştırma altında çok kolay tutuşur. Diğer yakıt karışımları için referans 

olarak kullanılır [52]. 

2.5.4. Heptadekan 

Heptadekan, C17H36 kimyasal formülüne sahip bir alkan hidrokarbon olan organik 

bir bileşiktir. Dallanmamış izomer normal veya n-heptadekan, CH3(CH2)15CH3'tür. IUPAC 

terminolojisinde bu bileşiğin adı basitçe heptadekandır, çünkü diğer izomerler daha küçük 

alkanların alkil türüversiyonları olarak görülür ve adlandırılır. En kompakt ve dallanmış 

izomer tetra-tersiyer-bütil metan olacaktır, ancak sterik engel nedeniyle deneysel olarak 

sentezlenemeyeceği düşünülmektedir [53]. 

2.5.5. 14-β-H-Pregna 

14-β-H-Pregna doğal bir steroiddir. Bu bileşiğin doğal bir antidiabetik madde 

olduğu saptanmıştır. Tip1 ve Tip2 diyabetin tedavisinde kullanılaninsülin sekresyonuna 

katkıda bulunacak bazı etkilere sahiptir [54]. Ayrıca diyabete bağlı olarak görme 

bozukluğu olarak bilinen Diyabetik Retinopatinin, önlenmesi ve tedavisinde potansiyel bir 

ilaç etken maddesi olarak düşünülmektedir [54]. 

2.5.6. Heksadekanoik asit 

IUPAC terminolojisinde palmitik asit veya heksadekanoik asit; hayvanlarda, 

bitkilerde ve mikroorganizmalarda bulunan en yaygın doymuş yağ asididir. Kimyasal 

formülü CH3(CH2)14COOH'dır [55].Vücuttaki fazla karbonhidratlar palmitik aside 

dönüştürülür. Palmitik asit, yağ asidi sentezi sırasında üretilen ilk yağ asididir ve daha 

uzun yağ asitlerinin öncüsüdür. Sonuç olarak, palmitik asit, hayvanların temel bir vücut 

bileşenidir. İnsanlarda yapılan bir analiz, insan depo yağının% 21–30'unu oluşturduğu ve 

insan anne sütünün ana bileşeni olduğu tespit edilmiştir [56]. 
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2.5.7. Fitol 

Fitol, E ve K vitaminlerinin sentetik formlarının üretimi için bir öncü olarak 

kullanılabilen bir asiklik diterpen alkoldür. Ruminantlarda, alınan bitki materyallerinin 

bağırsakta fermante olması, daha sonra fitaik aside dönüştürülen ve yağlarda depolanan, 

klorofilin bir bileşeni olan fitolü serbest bırakır [57]. Dokularda büyük fitaik asit 

depolarının birikmesine neden olan otozomal resesif bir hastalık olan refsum hastalığı 

sıklıkla periferik polinöropati, serebellar ataksi, retinit pigmentoza, anosmi ve işitme 

kaybı ile kendini gösterir. Her ne kadar insanlar fitoik asit klorofilden türetemeseler de, 

serbest fitozu fitaik aside dönüştürebilirler. Bu nedenle, Refsum hastalığı olan hastalar, 

ftanik asit ve serbest fitolü alımlarını sınırlamalıdır [58]. 

2.5.8. Linoleik asit 

Linoleik asit (LA), çoklu doymamış bir omega-6 yağ asididir ve diyetler ilealınması 

gereken insanlar için iki temel yağ asidinden biridir[59].Linoleik asit, arakidonik asit (AA) 

ve dolayısıyla bazı prostaglandinler, lökotrienler (LTA, LTB, LTC) ve tromboksan (TXA) 

biyosentezinde kullanılan çoklu doymamış bir yağ asididir. Hücre zarlarının lipitlerinde 

bulunur. Linoleik asit tüketimi, esansiyel bir yağ asidi olduğundan dolayı sağlık için hayati 

öneme sahiptir. Sıçanlarda, linoleik asidi eksik olan bir diyetin hafif cilt ve saç 

dökülmesine, yaraların daha geç iyileşmesine neden olduğu görülmüştür. Bununla 

birlikte, yüksek LA düzeylerinin kronik tüketimi, ülseratif kolit gelişimi ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir [59]. 

2.5.9. Etil linoleat 

Etil linoleat, linoleik asitin karboksi grubunun etanolün hidroksi grubu ile formal 

yoğuşmasından kaynaklanan uzun zincirli bir yağ asidi etil esteridir. Bir bitki metaboliti 

ve bir anti-enflamatuar ajan olarak bir rolü vardır. Bir linoleik asitten türetilir[60]. 

2.5.10. Oktadekanoik asit 

Diğer adıyla Stearik asit, 18 karbonlu zincire sahip doymuş bir yağ asididir ve 

IUPAC adı oktadekanoik asittir. Mumsu bir katıdır ve kimyasal formülü C17H35C02H'dir. Adı 

Yunanca στέαρ "stéar" kelimesinden geliyor, yani don yağı anlamına gelir. Stearik asidin 

tuzları ve esterlerine stearatlar denir. Ester olarak stearik asit, palmitik asidin ardından 

doğada bulunan en yaygın doymuş yağ asitlerinden biridir. Üç stearik asit molekülünden 

türetilen trigliserit, stearin olarak adlandırılır [61]. Stearik asit, esas olarak deterjan, 

sabun ve şampuan ve tıraş kremi ürünleri gibi kozmetiklerin üretiminde kullanılır. 
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Sabunlar doğrudan stearik asitten değil, dolaylı olarak stearik asit esterlerinden oluşan 

trigliseritlerin sabunlaştırılmasıyla yapılır. Etilen glikol, glikol stearat ve glikol distearatlı 

stearik asit esterleri, şampuanlarda, sabunlarda ve diğer kozmetik ürünlerde inci gibi bir 

etki üretmek için kullanılır. Ürüne erimiş halde eklenirler ve kontrollü koşullar altında 

kristalleşmelerine izin verilir. Deterjanlar, amidlerden ve stearik asidin kuaterner 

alkilamonyum türevlerinden elde edilir[61]. 

2.5.11. Heneikosan 

Heneikosan, C21H44 formülüne sahip düz zincirli doymuş bir hidrokarbondur. 

Bitkiler için doğadaki etkileri ise; Reticulitermes flavipes türündeki kraliçe veya kral 

termitleri tarafından feromon olarak kullanılır. Ayrıca Aedes cinsindeki sivrisinekleri de 

çeker ve sivrisinek yemlerinde kullanılabilir [64]. Heneikosan, aspir çiçeği uçucu yağının 

(Carthamus tinctorius) ana bileşenlerinden biridir. Periploca laevigata bitkisinin bütün 

kısımları heneikosan içerir. Rosa damascena çiçek esansiyel yağı % 5 heneikosan içerir. 

Sambucus nigrada ise bu oran % 2,3 civarındadır [65]. 

2.5.12. β-Sitosterol 

β-Sitosterol, steroid alkollerin gruplarından biridir(Şekil 2.16). β-Sitosterol, insan 

diyetinde en bol bulunan bitki sterolüdür. Fitosteroller, bitkilerin ürettiği bir grup 

steroiddir.  İnsanlar için 3 önemli fitosterol vardır bunlar; β-sitosterol, campesterol ve 

stigmasteroldür. İnsan gıdasındaki fitosterollerin % 65’ini oluşturan β-sitosterol bunların 

en önemlisidir.  

 

Şekil 2.16. β-Sitosterolun genel yapısı [62]. 

β-sitosterolün bazı etkileri şunlardır kalp rahatsızlıklarına karşı, yüksek 

kolesterolde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, kalın bağırsak ve prostat 

kanserlerinin önlenmesinde, antioksidan olarak, diabetikte glikoz seviyesinin 

azaltılmasında, baş ağrısında, soğuk algınlığında, saç dökülmesinde, bazı yaraların 
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tedavisinde, spor sonrası olan kas şişkinliklerinde vb. birçok sağlık alanında 

kullanılmaktadır [43,47]. 

β-sitosterollerin bilinen güçlü bir yan etkisi bulunmamaktadır. Bazı durumlarda 

kusma, baş dönmesi, hazımsızlık ve ishal gibi vakalara rastlanabilir. β-sitosterolEzetimib 

ve Pravastatin gibi ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır. Ezetimib ile beraber alındığında 

vücudun β-sitosterol emilimini azaltabilir. Pravastatin vücuttaki β-sitosterol miktarını 

azaltabilir [43,47]. 

2.6. Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi 

 
1950’li yılların ortasında icat edilen bu cihaz o zamandan beri kimyasal analiz 

laboratuvarların vazgeçilmezi haline gelmiştir. GC-MS yani “the Gas 

Chromatography(GC)/Mass Spectrometry(MS)” kimyasal karışımları bileşenlerine ayıran 

(GC) ve bu bileşenleri moleküler seviyede tanımlayıp (MS) analizini yapan bir cihazdır 

[63]. 

GC / MS küçük ve uçucu moleküllerin analizi için uygun bir yöntemdir. Benzenler, 

alkoller ve aromatikler gibi daha küçük ve uçucu moleküller ve steroidler, yağ asitleri ve 

hormonlar gibi basit moleküller için tercih edilen bir analiz yöntemidir. Sıvı, gaz ve katı 

örneklerin çalışmasına doğru da uygulanabilir [66]. Homojen karışımları ayırma, 

analitlerin nicel tayini ve izlenen organik kirlenme seviyelerini belirleme kabiliyeti de 

dahil olmak üzere bileşik analiz için GC / MS kullanımının birçok avantajı vardır [63,66]. 

GC / MS, numunenin buharlaştırıldığı gaz kromatografisi ile başlar. Bu basamakta 

numuneyi etkin şekilde buharlaştırılıp (gaz fazına geçilir) ve çeşitli bileşenlerini, durağan 

(katı) bir fazla paketlenmiş bir kapiler kolon kullanarak ayırır. Bileşikler, argon, helyum 

veya azot gibi inert bir taşıyıcı gaz ile tahrik edilir. Bileşenler ayrıldıklarında, genellikle 

tutma zamanları olarak adlandırılan farklı zamanlarda kolondan ayrılırlar [63,66]. 

Bileşenler GC kolonundan ayrıldıktan sonra, elektron veya kimyasal iyonlaşma kaynakları 

kullanılarak kütle spektrometresi ile iyonize edilirler. İyonize moleküller daha sonra 

cihazın dörtlü veya iyon tuzağı olan kütle analizöründe hızlandırılır. Burada iyonlar, farklı 

kütle / yük (m / z) oranlarına göre ayrılır [66]. 

İşlemin son aşamaları, m / z oranlarının bir fonksiyonu olarak ortaya çıkan bileşik 

pikler ile iyon tespiti ve analizini içerir. Bu arada pik yükseklikleri, karşılık gelen bileşiğin 

miktarı ile orantılıdır. Karmaşık bir örnek birkaç farklı pik üretir ve kütle spektrumu elde 

edilir. Araştırmacılar, farklı bileşikler için bilgisayar kütle spektrumları kullanarak, 

bilinmeyen bileşikleri ve analitleri tanımlayabilmekte ve nicelleştirebilmektedir [66]. 
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 Bu yöntem kimyasal analizlerde ve özellikle ilaç ve çevre kirliliği testlerinde yaygın olarak 

kullanılır. MS ile birleştiğinde, GC / MS hem tam tarama MS'de ya da geniş bir m / z oranını 

kapsayacak şekilde ya da belirli ilgili kütlelere ilişkin veri toplamak için iyon izleme (SIM) 

modunda kullanılabilir[66]. 

2.7.  Antimikrobiyaller 

20. yüzyılın ortalarında dünya savaşları sırasında antibiyotiğin keşfi çok büyük bir 

önem taşımaktaydı. Ancak savaşların sonrası bu pratik yöntemin yan etkileri de 

incelenmiştir ve daha çok bilimsel araştırmaya yer verilmiştir. Bu yılların sonunda ise 

bitkisel maddelerin mikrobiyal bakterilerilere karşı ajan olarak kullanımı azalmıştır. 

Antimikrobiyal etkisi bakımından anti bakteriyel ve anti fungal içerikli antibiyotik 

maddelerin güvenilirliğinin artması bitkisel antibiyotik madde kullanımını azaltmış ancak 

bazı etken maddelerden kolay izole edilebilen ve kolay elde edilebilenler kullanılmaya 

devam edilmiştir [26,27]. 

Bitki kaynaklı antimikrobiyal maddeler bitkinin bütün kısımlarında belirli 

oranlarda bulunabilir ve elde edilebilir [54]. Geçmişteki çalışmalara dayanarak, bitkilerin 

genellikle kök, gövde kısımlarında, nadiren yaprak ve çiçek kısımlarında bu bileşikler 

bulunmaktadır [31,36].   

Mikroorganizmaların güncel antibiyotiklere günden güne direnç geliştirdiği klinik 

olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle ilaç sektörünün maliyet ve sağlık açısından yeni 

antimikrobiyal madde çalışmalarının yapılması zorunlu bir duruma gelmiştir[37,38]. 

Günümüzde Antibiyotik duyarlılık testleri içinde kullanılan genel yöntemler şu 

şekildedir[26]: 

 

 Disk difüzyon testleri  

 Dilüsyon testleri  

 Agar dilüsyon testleri(katı besiyerinde sulandırım testi)  

 Broth dilüsyon testleri 

 Makrodilüsyon(tüp dilüsyon)yöntemi  

 Mikrodilüsyon testleri 

 Gradient strip testleri(E-test)  

 Otomatize yöntemler  

 Moleküler yöntemler   
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O.Mutabilis bitkisinin antimikrobiyal aktivitesini belirlemek için resazurin 

mikroplak yöntemi kullanılmıştır [39]. Bu yöntem disk difüzyon yöntemi ile duyarlılık 

testi yapılamayan zor üreyen bakterilerin test edilmesini sağlamaktadır. Antimikrobiyal 

madde sıvı veya katı besiyerlerinde derişimi azaltılıp ve her bir seyreltme ortamına ise, 

duyarlılığı belirlenecek bakterinin belirli miktarlarda hücre içeren süspansiyonundan 

aynı miktarda eklenmesi ile yapılan bir yöntemdir. Deney serileri uygun sıcaklıkta (35-

37°C)ve bakterinin üremesi için uygun süre (16-20 saat)bekletilir sonra sonuçlar ile 

bakterinin üremesini durduran en az antimikrobiyal madde miktarı olan minimum 

inhibisyon konsantrasyonu (MİK) belirlenmektedir [40]. 

 

Resazurin canlı hücrelere zarar vermeyen biyolojik bir boyadır. Bu 

nedenledeneysel olarak tercih edilmektedir. Mavifloresan olmayan resazurin boyası, 

hücresel metabolizma sonucunda floresan özelliği olan rezorufinedönüşür ve boyanın 

rengi pembe olarak değişmektedir. İşlem sonunda spektrofotometrik olarak 

değerlendirilir. Bu yönteme Resazurin yöntemi denilmektedir. Resazurin canlı 

hücrelerideğerlendirmek için kullanılmaktadır [41,42]. 
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3.MATERYAL VE YÖNTEMLER 

3.1. Materyal 

3.1.1.Kimyasallar 

 Etanol (C2H6O) 

Soxhlet özütleyici çözgeni olarak kullanılan kimyasaldır. Merck®firmasından CAS:64-17-5 

olarak temin edilmiştir ve saflık seviyesi %99 üzerindedir. 

 Metanol 

Soxhlet özütleyici çözgeni olarak kullanılan kimyasaldır. Merck firmasından CAS:64-56-1 

olarak temin edilmiştir ve saflık seviyesi %99 üzerindedir. 

 Etil Asetat 

Soxhlet özütleyici çözgeni olarak kullanılan kimyasaldır. Merck firmasından CAS:141-78-

6 olarak temin edilmiştir ve saflık seviyesi %99 üzerindedir. 

 Distile edilmiş su 

 Mueller-Hinton besiyeri 

Bakterilerin antibakteriyeletkilerinin incelenmesi çalışmasında kullanılmıştır 

(REMAmetodu). Sigma Aldrich firmasından CAS:70192 olarak temin edilmiştir. 

 Rezasurin solüsyonu 

Resazurin (Sigma R7017) çalışma solüsyonu REMA metodunda antibakteriyel etkinin 

test aşamasında kullanılmıştır. 

 Follin Ciocalteu’sFenol Reaktifi 

Fenolik bileşiklerin varlığını tespit etmek için Folin Ciocalteu’s Fenol Reaktifi 

kullanılmıştır. Merck firmasından CAS:109001 olarak temin edilmiştir. 
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3.1.2. Cihazlar 

 

 Soxhlet cihazı 

Soxhlet özütleme için 45/40mm boyutunda yerli Isolab marka sokshlet cihazı 

kullanılmıştır. 

 Döner Buharlaştırıcı 

Soxhlet özütleyicide elde edilenözütlerin çözücülerinin uzaklaştırılması işleminde 

kullanılmıştır(Buchi B-491). 

 Hassas Terazi 

Tartım işlemleri hassas terazi ile yapılmıştır (Scaltec SBA-31). 

 GC/MS cihazı 

Agilent GC- MS 7890A (5975C inert MSD) 

 Vorteks  

Oragonlab MX-S 

 UV Spektrofotometre  

Schimadzu UV-1700 

 Selülozik kartuş 

Sokslet ekstraktöründe kartuş olarak 33x94mm boyutlarında ve M.-Nagel firmasından 

temin edilen selülozik kartuş kullanılmıştır. 

 Mikro pipetler 

Özütlerin ve çözücülerin hassas çalışma yapılabilmesi için kullanılmıştır. Eppendorf 

marka 0-100µl ve 100-1000 µl kullanılmıştır. 

 Buzdolabı 

Elde edilen numunelerin bozunmaması amacıyla bekletilmesi için 

kullanılmıştır(Arçelik2470). 

 Mantolu ısıtıcı 

Soxhlet özütleyicinin alt kısmında bulunan ve istenilen çözücü sıcaklığına ulaşılmasını 

sağlayan cihazdır. (Isolab) 

 Yapışkan plastik film 

Buharlaşmayı ve madde kaybını önlemek için kullanılmıştır(ThermoFisher MicroAmp-

Film,4360954). 

 0.22 μm’lik membran filtre 

Resazurin yönteminin solüsyonunun sterilizasyonunun sağlanması 

kullanılmıştır(Ministar 16534-Almanya). 
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3.2. Yöntem 

3.2.1. Bitkinin Kurutulması ve Özütlerin Elde Edilmesi 

 

Bitkinin toprak üstü ve toprak altı kısımları, doğrudan güneş ışığı almayan serin 

bir ortamda kurutuldu(Şekil 3.1).Kurutulan bitkinin kök, gövde, yaprak ve çiçek kısımları 

ayrıştırıldı ve daha sonra bu kısımlar ayrı ayrı öğütücü yardımıyla toz haline getirildi. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3.1. O. Mutabilis  bitkisinin kurutma aşaması. 
 

3.2.2. Bitki Özütlerinin Hazırlanması 

 

 Öğütülerek toz haline getirilmiş olanO. Mutabilis kök, gövde, yaprak ve çiçek  

kısımlarından 10’ar gr tartıldı ve soxhlet özütleme düzeneğinde 300 ml etanol ile 6 saat 

boyunca özütleme işlemi gerçekleştirildi (Şekil 3.2). Ardından Döner Buharlaştırıcı 

kullanılarak etanol uzaklaştırıldı. 2 gün bekletildikten sonra kuru bitki numuneleri 

buzdolabına kaldırıldı. 
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Şekil 3.2.A. Numuneden çözücülerinin döner buharlaştırıcı ile uzaklaştırılması B. O. 

Mutabilis bitkisinin kök, gövde, yaprak ve çiçek kısımlarının soxhlet özütleme düzeneği 

ile özütleme işlemi. 

 

3.2.3. Çözeltilerin Hazırlanması 

Folin metodu ve GC/MS analizi yapılmak üzere muhafaza edilen O. Mutabilis Boiss. 

& Hauskn. (Boraginaceae) bitkisinden elde edilip kurutulan özütlerden 0,5 ‘er g alınıp, 50 

mL etanolde çözülerek stok çözeltiler hazırlandı. 

 

3.2.3.1. %20’lik (Ağırlık/Hacim) Sodyum Karbonat (Na2CO3)Çözeltisi 

20 gr Na2CO3 tartılarak distile suda 100 mL’ye tamamlanmıştır. 

 

3.2.3.2. Standart Gallik Asit Çözeltleri 

Farklı derişimlerde gallik asit çözeltileri aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır. 

 50 mg gallik asit tartılarak distile suda 1000 mL’ye tamamlanmıştır (50 µg/mL). 

 100 mg gallik asit tartılarak distile suda 1000 mL’ye tamamlanmıştır(100 µg/mL). 

 200 mg gallik asit tartılarak distile suda 1000 mL’ye tamamlanmıştır (200 µg/mL). 

 400 mg gallik asit tartılarak distile suda 1000 mL’ye tamamlanmıştır (400 µg/mL). 
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 600 mg gallik asit tartılarak distile suda 1000 mL’ye tamamlanmıştır (600 µg/mL). 

 800 mg gallik asit tartılarak distile suda 1000 mL’ye tamamlanmıştır (800 µg/mL). 

 

3.2.3.4. Toplam Fenolik Madde Miktarının Belirlenmesi için Kalibrasyon Eğrisinin 
Elde Edilmesi 

• Folin-Ciocaltue reaktifi (FCR) ile O. Mutabilis bitkisinin etanol özütlerinin toplam 

fenolik madde miktarları belirlendi. 

• Standart çözeltiler 50-800 mg/L derişim aralığında hazırlandı. Toplam fenolik 

(TF) madde içerikleri Folin-Ciocalteu’s metodu kullanılarak UV-VIS spektrofotometre 

(Spektrofotometre-UV-1601(Shımadzu, Japonya) cihazı ile absorbans ölçümleri yapıldı. 

• Kalibrasyon grafikleri elde edilirken standart gallik asit çözeltilerine, özütlerde ise 

seyreltilmiş numunelerin 1 mL’sine 1 mL Folin-Ciocalteu reaktifi eklendi. 

• Beş dakika karanlıkta bekledikten sonra numune üzerine 2 mL % 20’liksodyum 

karbonat (Na2CO3) çözeltisi ve 2 mL su ilave edildi. 

• Karanlıkta 30 dakika bekletildikten sonra spektrofotometre ile 714 nm dalga 

boyunda absorbans  ölçümleri yapılarak derişime karşı absorbans grafiği elde edildi. 

• Gallik asit kullanılarak kalibrasyon grafiği elde edildi (Şekil 3.7). 

 

Şekil 3.7. Gallik asit standardı ile elde edilenkalibrasyon eğrisi. 

Örneklerin absorbans değerlerinin gallik asit cinsinden eşdeğeri olan fenolik 

bileşik miktarı, gallik asit ile hazırlanan standart eğri denkleminden (Y=0,0022X) 

hesaplandı. Toplam fenolik madde miktarı; O. Mutabilis özütlerinde"mg gallik asit/L" 

cinsinden, O. Mutabilis özütlerinkonsantrelerinde ise, aşağıdaki denklem kullanılarak "mg 

gallik asit/g" cinsinden belirlendi. 
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TF= (CxV)/M 

TF= Fenolik bileşiklerin toplam içeriği (mg GAE/g özüt). 

C  = Kalibrasyon eğrisinden elde edilen gallik asit konsantrasyonu (mg/mL). 

M = Saf etanol bitki özütününmiktarı. 

V  =Özüt hacmi. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.1. Farklı derişimlerde hazırlanan standart çözeltiler (25-800 mg/L). 

 

Standart 

Konsantrasyon 

ppm (mg/L) 

Absorbans 

(nm) 

Galik asit 50 0.11 

Galik asit 100 0.22 

Galik asit 200 0.44 

Galik asit 400 0.88 

Galik asit 600 1.32 

Galik asit 800 1.76 

 

 

 

3.2.4. Toplam Fenolik Bileşiklerin Tayini 

            Folin-Ciocalteu ile toplam fenolik bileşikleri tayini Folin-Ciocalteureaktifi(FCR) ile 

belirlenmiştir. Folin-Ciocalteu reaktifi baz ortamı içeren fosfotungustik (H3PW12O40) ve 

fosfomolibdik (H3PM12O4) asittenoluşur.Bu yöntemin ilkesi, fenolik bileşiklerin oksitleyici 

grupları ile tepkime gerçeleştikten sonrafosfotungustik ve fosfomolibdik asitler mavi 
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renkli metal oksitlere (W8O23/Mo8O23) dönüşür.Folin reaktifi ile muamele edildikten sonra 

oluşan mavi rengin absorbansı UV-Vis spektrofotometrede 714 nm dalga boyunda 

ölçülmüştür.Fenolik bileşiklerin derişimi artıkça mavi rengin şiddetinin de arttığı 

görülmüştür.Bu yöntem ucuz maliyetli olmakla beraber çok sayıda tekrarlanabilirliği 

avantaj sağlamaktadır, bu durum bitkinin her bölgesinin ayrı ayrı ve farklı çözeltilerle 

(örneğin bitkinin kök, gövde, yaprak ve çiçek kısımlarının her birinin etanol, metanol ve 

etil asetat ile tayininin yapılması) deney yapılması için yüksek  tekrarlanabilirliği 

nedeniyle tercih edilmiştir. 

 

3.2.5. Gaz Kromatografisi/KütleSpektrometresi (GC-MS) Yöntemi 

  GC/MS yöntemi özellikle bitkilerin kimyasal bileşenlerini analiz etmek için 

kullanılan yaygın bir yöntemdir. Bu yöntem uçucu maddeler, uzun zincirli, dallanmış 

zincirli hidrokarbonlar, alkol asitleri, esterleri, alkanlar, alkenler, alkoller vb. bileşenlerini 

tanımlamak için kullanılan en iyi tekniklerden biridir. Cihazın içerdiği kimyasal bileşen 

kütüphanesi sayesinde kütle ağırlıklarına ve spesifik frekansa cihaz yardımıyla bakılarak 

karışım olan bir numunenin dahi içeriği belirlenebilmektedir. Numunelerden 1 er mL 

olarak hazırlanan stok çözeltiler analiz için Giresun Üniversitesi Merkezi Araştırma 

Laboratuvarına gönderilmiş ve kromatografik koşullar aşağıda belirtilmiştir. 

 

Kromatografik Koşullar; 

 Sistem: Agilent GC- MS 7890A-(5975C inert MSD) 

 Kolon: Agilent 19091S-433HP-5MS, %5 Fenil Metil Siloksan (Kapiler: 30.0 m x 250 

µm x 0,25 µm 

 Taşıyıcı Gaz: Helyum 

 Enjeksiyon Sıcaklıg ı: 230 oC 

 Oven (Fırın) Program: 50oC’de 2 dak. (2oC/dak), 80oC’de 2 dak. (2oC/dak), 

100oC’de 2 dak. (2oC/dak) 130oC’de 2 dak. (2oC/dak) 160oC’de 2 dak. (2oC/dak) 

200oC’de 2 dak. (2oC/dak), 240oC’de 2 dak.  

 Maksimum Sıcaklık: 325 oC  

 Enjeksiyon Hacmi: 2 mL 
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3.2.6. Antimikrobiyal Aktivitenin Belirlenmesi 

 

 Bu araştırmada beş farklı bakteri kültürü kullanılmıştır. Kullanılan bakteritürleri 

Rezasurin mikroplak yöntemi (REMA) uygulanmak üzere Mersin Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı’ndan temin edildi(Tablo 3.2). Kullanılan bakteriler 

ve kodları tablodabelirtilmiştir. Kullanılan yöntemin kontrolünü ve test edilen bakteri 

kültürlerinin duyarlılığını belirlemede kontrol olarak Ampisilin standart ilaç kullanıldı. 

 

Tablo 3.2. Rezasurin mikroplak yöntemi (REMA) metodunda kullanılan bakteriler ve 
kodları 
 

 

 
 
 
 
 

3.2.6.1. Resazurin Mikroplak Yöntemi 

Antimikrobiyal aktivitesi araştırılan O. Mutabilis bitkisinin kök, gövde, çiçek ve 

yaprak özütleri derişimşleri 1 mg/mL olacak şekilde Dimetilsülfoksitte (DMSO) çözüldü. 

Mikroplakta ilgili kuyulara Mueller-Hinton broth besiyerinden 100 μL kullanıldı. 

Mikroplağın birinci kuyusuna test edilecek maddeden 100 μLkonuldu. Bu kuyulardan yine 

100 μL alınıp ikinci kuyucuklardan itibaren seri dilüsyon yapıldı ve son kuyucuklardan 

100 μL atık kutusuna atıldı. Böylece test edilecek maddelerin derişimleri 500-0.24 

μg/mL’ye ayarlandı. Çalışmada standart ilaç olarak ampisilin kullanıldı ve ilacın 

seyreltilmesi de aynı şekilde yapıldı. Standart bakteri suşlarından 0.5 McFarland 

yoğunluğunda bakteri süspansiyonu hazırlandı. Bu süspansiyonun daha sonra 

sterilizasyonu distile su ile 1/20 oranında dilüe edilerek yapıldı. Bu süspansiyondan ilgili 
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kuyulara 10 µLeklendi. Böylece kuyulardaki son bakteri yoğunluğu 5x105 CFU/mL’ye 

ayarlandı[68]. 

Resazurin (Sigma R7017) çalışma solüsyonu %0.01 (w/v) derişimde olacak 

şekilde distile su ile hazırlandı ve 0.22 μm’lik membran filtreden geçirilerek sterilizasyonu 

sağlandı. Çalışılan kuyulara sterilizasyonu sağlanmış resazurinden 10 µLeklendi. Plaklar 

çözücülere dayanıklı kapağı ile kapatılıldı. 

Antibakteriyel aktivite belirlenmesinde dört ayrı kontrol grubu oluşturulmuştur. 

İlk önce ampisilin içeren ilaç kontrolü, daha sonra besiyeri ve bakteri süspansiyonu içeren 

pozitif kontrol, daha sonra antimikrobiyal aktivitesi araştırılan madde ve besiyeri içeren 

kontrolve en son olarakda sadece besiyeri içeren kontrol ile çalışıldı. Daha sonra plaklar 

37°C’de 16-18 saat inkübe edildi. Süre sonunda plaklardaki renk değişikliği kalitatif olarak 

belirlenmiştir. Resazurinin maviden pembe veya renksiz hale dönmesi pozitif yani 

bakteriyel üreme olarak değerlendirildi.  

Minimum inhibisyon konsantrasyonu (MİK) değeri resazurinin maviden pembeye 

veya renksiz hale dönmesini engelleyen en düşük derişim olarak belirlendi. Bütün 

antimikrobiyal aktivite tayin işlemleri üç kez tekrar edildi[48,49]. 
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3.2.6.1.1. Staphylococcus Aureus 

 Staphylococcus aureus, Firmicutes'in bir üyesi olan Gram-pozitif, yuvarlak şekilli 

bir bakteridir ve sıklıkla üst solunum yollarında ve cilt üzerinde bulunan, vücudun 

mikrobiyotunun olağan bir üyesidir. Genellikle katalaz ve nitrat azaltımı için pozitiftir ve 

oksijene ihtiyaç duymadan büyüyebilen fakültatif bir anaerobdur. S. aureus, genellikle 

insan mikrobiyosunun bir birleşmesi gibi davransa da, apse, sinüzit gibi solunum yolu 

enfeksiyonları ve gıda zehirlenmesi gibi deri enfeksiyonlarının ortak bir nedeni olan 

fırsatçı bir patojen olabilir. Patojenik suşlar, genellikle, güçlü protein toksinleri gibi 

virülans faktörleri ve antikorları bağlayan ve etkisiz hale getiren bir hücre yüzeyi proteini 

ekspresyonu üreterek enfeksiyonlarıtetikler. Metisiline dirençli S. aureus (MRSA) gibi S. 

aureus'un antibiyotiğe dirençli suşlarının ortaya çıkması klinik tıpta dünya çapında bir 

sorundur [67]. 

3.2.6.1.2. Bacillus Cereus 

 Bacillus cereus, toprakta ve yiyeceklerde yaygın olarak bulunan, Gram pozitif, 

çubuk şeklinde, seçimli olarak anaerobik, hareketli, beta-hemolitik, spor oluşturan bir 

bakteridir. Latince'de "mumsu" anlamına gelen cereus adı, kan agarı üzerinde yetişen 

kolonilerin görünümünü ifade eder. Bazı suşlar insanlara zararlıdır ve gıda kaynaklı 

hastalıklara neden olurken, diğer suşlar hayvanlar için probiyotik olarak faydalı olabilir. 

B. cereus bakterileri fakültatif anaeroblardır ve Bacillus cinsinin diğer üyeleri gibi 

koruyucu endosporlar üretebilirler. Virülans faktörleri arasında sereolisin ve fosfolipaz C 

bulunur [68]. 

3.2.6.1.3. Aeromonas Hydrophila 

Aeromonas hydrophila, esas olarak sıcak bir iklime sahip bölgelerde bulunan 

heterotrofik, Gram negatif, çubuk şeklinde bir bakteridir. Bu bakteri tatlı veya acı suda 

bulunabilir. Aerobik ve anaerobik ortamlarda hayatta kalabilir ve jelatin ve hemoglobin 

gibi malzemeleri sindirebilir. A. hydrophila, 1950'lerde insanlardan ve hayvanlardan izole 

edildi. Aeromonas türlerinin en bilinenleridir. Yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere ve 

soğuk havaya dayanıklıdır, oksidaz ve indol-pozitiftir. 

A. hidrofila bakterileri Gram-negatif, yuvarlatılmış uçlu (basili-bakla-biçimli basili) düz 

çubuklar olup, genellikle 0.3 ila 1.0 um genişliğinde ve 1.0 ila 3.0 um uzunluğundadır. 4 ° 

C'ye kadar düşük sıcaklıklarda büyüyebilirler. Bu bakteriler kutupsal bir flagellum 

tarafından hareketlidir [69]. 

 



Mehmet Ulaş CİVANER, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

35 
 

3.2.6.1.4. Acinetobacter Baumannii 

Acinetobacter baumannii tipik olarak kısa, neredeyse yuvarlak, çubuk şeklinde 

(kokobakillus) Gram negatif bir bakteridir. İnsanlarda fırsatçı bir patojen olabilir, 

bağışıklık sistemi zayıflamış insanları etkiler ve hastane kaynaklı (hastane kaynaklı) bir 

enfeksiyon olarak önem kazanmaktadır. Acinetobacter cinsinin diğer türleri genellikle 

toprak örneklerinde bulunsa da (A. baumannii'nin de bir toprak organizması olduğu 

konusunda yaygın bir yanılgıya yol açar), neredeyse sadece hastane ortamlarından izole 

edilir. Arada bir çevresel toprak ve su örneklerinde bulunmasına rağmen doğal yaşam 

alanı hala bilinmemektedir [70]. 

3.2.6.1.5. Escherichia Coli 

Escherichia coli, Escherichia cinsinin Gram negatif, fakültatif anaerobik, çubuk 

şeklinde, koliform bakterisidir. Yaygın olarak sıcak kanlı organizmaların bağırsaklarında 

bulunur (endotermler). Çoğu E. coli suşları zararsızdır, ancak bazı serotipler konaklarında 

ciddi gıda zehirlenmelerine neden olabilir ve zaman zaman gıda kontaminasyonu 

nedeniyle ürünün geri çağrılmasından sorumludur. Zararsız suşlar bağırsakların normal 

mikrobiyotlarının bir parçasıdır ve K2 vitamini üreterek ve bağırsakların patojenik 

bakterilerle bağırsak kolonizasyonunu simbiyotik bir ilişki kurarak önleyerek 

konakçılarına fayda sağlayabilir. E. coli fekal madde içerisindeki çevreye atılır. Bakteri, 3 

gün boyunca aerobik koşullar altında taze fekal maddede yoğun bir şekilde büyür, ancak 

sayıları yavaş yavaş düşer [71]. 

E. coli, Gram negatif, fakültatif bir anaerobdur. Oksijenin bulunduğu ortamlarda 

ATP'yi aerobik solunum yoluyla yapar, ancak oksijen yokkenfermantasyon veya anaerobik 

solunum yapabilir) ve destekleyici olmayan bakteridir. Hücreler tipik olarak çubuk 

şeklindedir ve yaklaşık 2.0 longm uzunluğunda ve 0.25-1.0 μm çapındadır ve hücre hacmi 

0.6-0.7 μm'tür [72]. 
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4.BULGULAR ve TARTIŞMA 

4.1. Bulgular 

4.2. Toplam Fenolik Madde Analizi Bulguları (Folin Metodu) 

 

Bitkilerin içerdikleri toplam fenolik madde miktarını belirlemek içinen sık 

kullanılan yöntem Folin metodudur. Bu metodun sonuçları standart bir fenolik maddeye 

eş değer olarak verilmektedir (Örn:GAE). Çalışmamızda kullanılan özütlerin toplam 

fenolik madde miktarı gr bazında gallik asite eş değer olarak hesaplanmıştır. Gallik asit 

kalibrasyon eğrisinin hazırlanmasında konsantrasyon ve absorbans değerleri Tablo3.1’de 

gösterildi.  

 Belirlenen derişimlere karşı elde edilen absorbans değerleri ile gallik asite ait 

karşı kalibrasyon grafiği oluşturuldu (Şekil 4.1). 

 

 

Şekil 4.1. Gallik asit kalibrasyon grafiği. 

 

Yapılan deneylerde çözücü seçimi olarak O. Mutabilis bitkisinin kök kısmının 

etanol, metanol ve etil asetat ile özütlemesi yapıldı ve folin metoduyla en yüksek fenolik 

madde değerini etanol verdiği için özütleme çözücüsü olarak etanol kullanılmıştır. 
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O.Mutabilis bitkisinden elde edilen özütlerdetoplam fenolik maddeanalizi Folin 

cicaualteu’s yöntemi ile yapıldı. Elde edilen absorbans, kalibrasyon, madde miktarı ve 

grafiklere göre gram başına toplam fenolik madde miktarları Tablo 4.2’de elde edilen 

sonuçlar ise Tablo 4.1’de verilmiştir. Çalışmamızda O.Mutabilis bitkisinin kök, gövde, 

yaprak ve çiçek kısımlarından elde edilen özütlerintoplam fenolik  madde miktarları tayin 

edildi. 

 

Tablo4.1. O. Mutabilisözütlerinin gallik aside eşdeğer (GAE) fenolik madde miktarları 

 

Çalışmamızda Folin-Ciocalteu reaktifi ile belirlenenO. Mutabilis bitkisinin etanolle 

elde edilen özütlerinin toplam fenolik madde miktarı değerleri 1 g örnek başına sırasıyla 

kök’te 29.7 ± 0.5, gövde’de 21.0 ± 1.0 yaprak’ta 12.9 ± 0.7, çiçek’te 15.1 ± 0.8 mg gallik asit 

eşdeğeri olarak bulunmuştur. Kök’teki fenolik madde miktarının en yüksek olduğu, 

yapraktaki fenolik madde miktarının ise en düşük olduğu görülmüştür. 

 

O.Mutabilis

bitki özütü 

 

Özütün 

ağırlığı 

(g) 

 

Absorbans 

(nm) 

 

Derişim ppm 

(mg/L) 

 

TF=CxV/M(mgGAE/g) 

 

Toplam mg 

GAE/g 

± SD 

 

Gövde 

1-0.0120 

2-0.0113 

3-0.0115 

0.546 

0.547 

0.540 

248.18 

248.63 

245.45 

20.7 

22.0 

21.3 

 

21.0 

±1.0 

 

 

Kök 

1-0.0113 

2-0.0132 

3-0.0127 

0.749 

0.857 

0.830 

295.50 

389.55 

377.27 

30.0 

29.4 

29.7 

 

29.7 ± 

0.5 

 

Yaprak 

1-0.0132 

2-0.0122 

3-0.0109 

0.355 

0.346 

0.326 

161.36 

157.27 

148.18 

12.2 

12.9 

13.6 

12.9 ± 

0.7 

 

Çiçek 

1- 0.0079 

2-0.0093 

3- 0.0094 

 

0.263 

0.326 

0.297 

 

119.55 

148.18 

135.00 

 

15.1 

15.9 

14.3 

 

 

15.1 

±0.8 
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4.3. GC/MS Analizi Bulguları 

  Araştırmada elde edilen özütlerin GC/MS analizleri 3 adet kütüphane kullanarak 

Şekil 4.2’ deki cihaz ile 285°C enjeksiyon sıcaklığı altında, ilk olarak 40°C de 5 dk beklenip 

4 C artışla 220°C ye çıkarılıp 5 dk beklenip, sonra 11°C artışla 280°C ye çıkarılıp 15 dk. 

Beklenip tekrar 11°C artışla 300°C kadar çıkarılıp 5 dk. beklenerek tamamlanmıştır. 

Toplamda 82.5 dk da 2 mikrolitre enjeksiyon hacmiyle ve 3 kütüphane ile hassas olarak 

ekstrakların içerdiği kimyasal bileşimi belirlenmiştir. 
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Tablo 4.2. GC/MS analizi sonucunda belirlenen bileşikler ve oranları 

 

O. Mutabilis bitkisinden elde edilen özütler GC/MS cihazı ile analiz edilmiş ve bitki 

özütlerinin 25 farklı kimyasal bileşen içerdiği saptanmıştır. Ana bileşenlerin % 11.43 β-

Sitosterol, % 9.69 14-β-H-pregna ve % 10.04 oktadekanoik asit olduğu saptanmış,  bu 

bileşenlerin en yüksek oranda olduğu kısmın bitkinin kök kısmı olduğu belirlenmiştir 

(Tablo 4.2).  

PİK 

NO  

BİLEŞENLER BAĞIL 

ALIKONMA 

İNDİSİ 

(RTI)  

YÜZDE  PİK 

NO  

BİLEŞENLER BAĞIL 

ALIKONMA 

İNDİSİ 

(RTI)  

YÜZDE 

1  Indol 18.212  2.99  14  Linoleik asit 48.549  5.23  

2  Eikosan  35.580  2.78  15  Etil linoliat 48.557  4.81  

3  Heksadekan 35.743  0.43  16  14-entadekanoik 

asit 

48.660  4.52  

4  Tritetrakontan  35.854  1.12  17  -9,12,15-

oktadekatrienoik 

asit 

48.727  4.50  

5  Heptadekan  37.225  1.35  18  Oktadekanoik 

asit 

49.216  10.04  

6  Octadekan  39.602  2.06  19  2-Bromo 

Dodekan 

51.423  3.12  

7  Siklononsiloksan, 

oktadekametil- 

40.595  2.57  20  Tetrakosan  54.141  3.40  

8  Neofitadien 41.032  2.45  21  Heneikosan  58.082  5.82  

9  Heksanamid 43.505  1.57  22  Dokosan  59.719  2.82  

10  14-β-H-Pregna  44.046  9.69  23  Nonadekan  60.059  3.19  

11  Heksadekanoik 

asit 

44.794  4.52  24  Oktakosan  60.733  3.51  

12  1,7Dimetil 

fenantran 

45.846  3.45  25  β-Sitosterol  68.910  11.43  

13  Fitol 47.513   4.63      
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4.4. Antibakteriyel Aktivite Bulguları 

Antibakteriyel aktivite çalışmalarında S. Aureus, B. Subtilis, A. hydrophila, E. coli ve 

A. baumannii olmak üzere beş (5) farklı bakteri kullanılmıştır. Çalışma özütlerinin, bakteri 

kültürlerine karşı MİK değerlerinin 500-0,24 μg/mLolduğu tespit edilmiştir. Referans ilaç 

olan Ampisilin (MİK değeri: 125 μg/mL) ile karşılaştırıldığında test edilen özütlerin 

tamamı Gram negatif bakteri olan A. baumannii'ye karşı 62,5 μg/mL MİK değeri ile etkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. B. subtilis’e karşı elde edilen yaprak, kök ve gövde etanol 

özütleri 31,25 μg/mL MİK değeri ile en yüksek aktiviteyi gösterdiği bulunmuştur. Ancak, 

referans ilaç Ampisilin'le (MİK değeri: 0,9 μg/mL)karşılaştırıldığında aktivitesi düşük 

bulunmuştur.  

 

Tablo 4.3. Bakteriyal kültürlerine karşı test edilen özütlerin ve referans ilacınminimum 

inhibisyon konsantrasyonu (MİK) değerleri (μg/mL). 

 

 S. aureus  
(ATCC 25925) 

E. coli  
(ATCC25923) 

A. baumannii  
(ATCC02026) 

B. subtilis  
(ATCC6633) 

A. hydrophila  
(ATCC95080) 

Çiçek 250 µg/mL 125 µg/mL 62.5 µg/mL 31.25 µg/mL 62.5 µg/mL 

Yaprak 125 µg/mL 125 µg/mL 62.5 µg/mL 31.25 µg/mL 62.5 µg/mL 

Gövde 125 µg/mL 125 µg/mL 62.5 µg/mL 31.25 µg/mL 62.5 µg/mL 

Kök 125 µg/mL 125 µg/mL 62.5 µg/mL 31.25 µg/mL 62.5 µg/mL 

Ampisilin 31.25 µg/mL 15.62 µg/mL 125 µg/mL 0.9 µg/mL 31.25 µg/mL 
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Şekil 4.2. S. aureus  ve E. coli bakteriyel kültürlerine karşı test edilen özütlerin 
inkübasyon işlemi öncesi görüntüsü. 
 
 
 

 
 

Şekil 4.3. S. aureus  ve E. coli bakteriyel kültürlerine karşı test edilen özütlerin 
inkübasyon işlemi sonrası görüntüsü. 
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Şekil 4.4.A. baumannii ve  A. hydrophila bakteriyel kültürlerine karşı test edilen özütlerin 
inkübasyon işlemi öncesi görüntüsü. 
 

 
 

Şekil 4.5. A. baumannii ve A. hydrophila bakteriyel kültürlerine karşı test edilen özütlerin 
inkübasyon işlemi sonrası görüntüsü. 
 

 
 

Şekil 4.6. B. subtilis bakteriyel kültürlerine karşı test edilen özütlerin inkübasyon işlemi 
öncesi görüntüsü. 
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Şekil 4.7. B. subtilis bakteriyel kültürlerine karşı test edilen özütlerin inkübasyon işlemi 
sonrası görüntüsü. 
 
 
 

 
 

Şekil 4.8. Standart ilacın (Ampisilin) bakteriyel kültürlere karşı test edilmesi ve 
inkübasyon işlemi sonrası görüntüsü. 
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4.5. Tartışma 

Yapılan literatür çalışmaları neticesindeBoraginaceae cinsinin diğer türleri ile ilgili 

içerik analizinin belirlenmesi ve antibakteriyal çalışmalar bulunmasına rağmen O. 

Mutabilis Boiss.&Hauskn. (Boraginaceae) türünün içerik analizinin ve antibakteriyal 

aktivitesinin belirlenmesiilk olarak bu çalışmayla ortaya koyulmuştur. 

 

  Gianni ve ark. Onosma echioides L.’nin köklerinindeki alkannin/shikonin karışım 

miktarlarını araştırmışlardır. Mayıs 2006’da İtalya’nın Marche, Umbria, ve Abruzzo 

bölgesinden topladıkları O. echioides’in köklerini Soxhlet özütlemesi, maserasyon ve 

hızlandırılmış katı sıvı dinamik özütleme yöntemleriyle, hekzan, petrol eteri, kloroform, 

etil asetat ve metanol çözücülerini kullanarak özütlemeyapmışlardır. En yüksek değerlere 

6 saat süresince çözücü olarak etil asetat kullanıldığında ulaştıklarını belirtmişlerdir. O. 

echioides örneklerinin 0,02-0,24 mg/kg oranında alkannin/shikonin içerdiğini tespit 

etmişlerdir [75]. 

  Tawaha ve ark. Ürdün bölgesinden elde ettikleriBoraginaceae ailesine ait Onosma 

gigantea Lam, Anchusa italica Retz. türlerini 80 °C’de ultra saf su ve 37 °C’de % 80’lik 

metanol ile özütlemişler ve Folin–Ciocalteu kolorimetrik metot ile toplam fenollik madde 

miktarlarını belirlemişleridr. Anchusa italica türünün toplam fenolik madde miktarlarını 

ultra saf su ile elde edilen özüt için 6.8±1.9 mg GAE/g kuru ağırlık, metanolle özütlemeyle 

elde edilen özütü için 6.1±0.3 mg GAE/g kuru ağırlık; O. gigantea türünün toplam fenolik 

madde miktarlarını ultra saf su özütü için 4.3±2.0 mg GAE/g kuru ağırlık, metanol özütü 

için 4.6 ± 0.2 mg GAE/g kuru ağırlık olarak bulmuşlardır [74]. 

  Yalçın ve ark. Onosma cinsine ait örnekler toplayıp laboratuvarda deneysel olarak 

uygun şartlara getirmiş ve sonra bu bitkileri özütlemişlerdir. Antibakteriyel aktivitesini 

agar üzerine disk difüzyon metodu kullanarak belirlemişlerdir. Bitki ekstraktlarının 

çalışmada kullanılan bakterilere karşı oluşturdukları inhibisyon zonlarını belirlemişler. 

En yüksek inhibisyon zonu değerini Onosma roussaeibitkisinde2.4 mm olarak 

belirlemişlerdir. En düşük değeri ise 0.4 mm Onosma bourgaeiözütü ile elde edilenolarak 

belirlenmiştir. Bitki özütlerinin genel olarak E. coli ve C.jeikeum bakterileriüzerinde 

yüksek antimikrobiyal etkileri olduğunu gözlemlemişlerdir [73]. 

  Gahlaut ve ark. 10 farklı bitki kullanarak uygun ekstraksiyon çözücüsü için 

metanol, etil asetat ve etanolü çözücü olarak kullanmışlar ve en yüksek fenolik  maddeyi 

etanolle özütleme sonucu elde ettikleri için özütlemede çözücü olarak etanolü tercih 
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etmişlerdir. Ayrıca özütlerin antimikrobiyal analizini Rezasurin Mikroplak Yöntemi ile 

yapmış ve Ampisilinin 5 ayrı bakteriye karşı etkinliğini  analiz etmişlerdir [39]. 

 

Bu tez çalışmasında, O.Mutabilis bitkisinin kök, gövde, yaprak ve çiçek 

kısımlarındanelde edilen özütlerin antimikrobiyalaktiviteleri REMA yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Yapılan bu çalışmada etanol, metanol ve etil asetat çözücüleri kullanılmış, 

fenolik bileşiklerin tayini için Folin-ciocalteu metodu kullanılmış ve en verimli değerler 

etanol ile özütlenen bitki numunelerinde saptandığı için çalışmada etanol kullanılmıştır. 

 

Bu çalışmada O.Mutabilis özütlerinin antibakteriyel aktiviteyi belirlemek amacıyla 

Gram (+) pozitif olarak Staphylococcus aureus ve Bacillus subtilis; Gram(-)olarak 

Aeromonas hydrophila,  Escherichia coli veAcinetobacter baumannii standart bakteri 

kültürleri kullanılmıştır. Antibakteriyel analiz için resazurin mikroplak yöntemi ile 

inhibisyon alanları belirlenmiştir. 

 

Antibakteriyel aktivite sonuçlarına göre, özütlerin test edilen tüm bakteri 

kültürlerine karşı 500-0,24 μg/mL aralığında MİK değerleri ile antimikrobiyal aktivite 

gösterdiği belirlenmiştir. Referans ilaç Ampisilin (MİK değeri: 125 μg/mL) ile 

karşılaştırıldığında test edilen özütlerin tamamı Gram (-) bakteri olan A. baumannii'ye 

karşı 62,5 μg/mL MİK değeri ile etkili bulunmuştur. Bacillus subtilis’e karşı elde edilen 

yaprak, kök ve gövde etanol özütleri 31,25 μg/mL MİK değeri ile referans ilaç Ampisilin'le 

(MİK değeri: 0,9 μg/mL) karşılaştırıldığında en düşük aktiviteye sahip olduğu 

gösterilmiştir.  

Antibakteriyel aktivite sonuçları test edilen tüm özütlerinAeromonas hydrophila 

bakterisinekarşı 62,5 μg/mL MİK değerini göstermiştir. Fakat bakterilere karşı etkinlik 

değeri, 31,25 μg/mL MİK değerlerine sahip referans ilaç olanampisilin ile 

karşılaştırıldığında düşük bulunmuştur. 

Resazurin renginin maviden pembeyedönmesi resazurinin indirgenmiş olduğunu, 

yani ilgili kuyuda bakteri üremesi olduğunu göstermektedir. Çalışma sonucunda MİK 

değerleri, maviden pembeye renkdeğişimini engelleyen en düşük konsantrasyon değeri 

olarak belirlenmiştir. 

Sonuç olarak MİK değerleri verilen bakteri kültürlerinden en etkili antibakteriyel 

aktiviteyi A. baumannii(62,5 μg/mL) bakterisine karşı gösterdiği görülmektedir. S. aureus, 

E. coli, B. subtilis ve A. hydrophilabakterileri ampisiline karşı oldukça düşük aktivite 

göstermiştir. Ampisilin(0,9 µg/mL) en düşük antibakteriyel aktiviteyi B. Subtilis (31,25 



Mehmet Ulaş CİVANER, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

46 
 

µg/mL) bakterisine karşı göstermiştir. Ampisilinin bakterilere karşı gösterdiği aktivite A. 

baumannii>S. aureus>A. hydrophila>E. coli>B. subtilis olarak sıralanabilir. Bu çalışmada 

elde edilen veriler sonucunda bakterilere karşı düşük aktivite göstermelerine karşı bütün 

özütlerin antibakteriyel aktivite gösterdiği görülmüştür. 
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5.SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

5.1. Folin Metodu Sonuçlarıve Öneriler 

  Etanol, etil asetat ve metanol kullanılarak özütleme yapılmış ve en yüksek fenolik 

madde miktarı folin metoduyla etanolün çözgen olarak kullanıldığı durumda elde edildiği 

belirlenmiştir. Bu nedenle çözücü olarak  etanol kullanılmıştır.  

Özütlerin içerisinde toplam fenolik madde miktarları Folin Cicalteau yöntemine 

göre belirlenmiş ve 1 gr örnek başına sırasıyla kökte 29.7 ±  0.5 mg, gövdede 21.0 ± 1.0 

mg, yaprakta 12.9 ± 0.7 mg, çiçek’te 15.12 ± 0.8 mg gallik asit eşdeğeri olarak bulunmuştur. 

En yüksek fenolik madde miktarına bitkinin kök kısmında rastlanmıştır (29.7±  0.5 mg 

GAE /g kuru ağırlık).  Elde edilen özütler kök, gövde, yaprak ve çiçek özütler ayrı ayrı 

GC/MS cihazında analiz edilmiş ve içeriğindeki bileşenler yüzdeleriyle beraber 

aydınlatılmıştır. 

5.2. GC/MS Analizi Sonuçlarıve Öneriler 

Çalışmamız Türkiye endemiği O. Mutabilis Boiss. & Hauskn. (Boraginaceae) 

üzerinde yapılan toplam fenolik madde analizi, GC/MS analizi ve antimikrobiyal etki 

çalışmaları ilk defa yapılarak literatüre katkı sağladığı düşünülmektedir. O. Mutabilis 

bitkisinin içerdiği 25 kimyasal bileşenin ana bileşenleri % 11.43 Beta Sitosterol, % 10.04 

Oktadekanoik asit ve % 9.69 ile 14-β-H Pregna olduğu bulunmuştur. Bulunan 25 kimyasal 

bileşenin antikanser, antimikrobiyal, deri onarıcı ve saç onarıcı etken maddeleriyle, 

steroidler, vitaminler, yararlı yağlar ve ilaç etken maddeleri olabilecek bileşikleri içerdiği 

belirlenmiştir. Bu maddelerin ayrıştırılması için ilave çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma ile 

bundan sonra O. Mutabilis bitkisi ile yapılması düşünülen birçok çalışmaya da yol gösterici 

olacağını düşünmekteyiz. 

5.3. Antibakteriyel Aktivite Sonuçları ve Öneriler 

Antimikrobiyal aktivitesi tayiniresazurin mikroplak yöntemi uygulanarak 

bakterilerin,  standart ilaç olan ampisiline karşı aktiviteleri karşılaştırılmıştır.  

Bu sonuçlara göre O. Mutabilis bitkisinden elde edilen ekstraktların Ampisilin 

üzerinde antimikrobiyal etkisi belirlenmiştir. En iyi aktiviteyi A. baumannii, en az 

aktiviteyi ise B. subtilis bakterisi göstermiştir.  

Günümüzde doğal kaynaklı etken maddelerin bitkiler yoluyla elde edilip 

ayrıştırılması ve tıbbi amaçlı kullanımı artmıştır. Bu yüzden yeryüzünde yayılış gösteren 

ve doğal antioksidanlar bakımından zengin olan bitkiler ya doğrudan gıda maddesi olarak 
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ya da özütlenerek gıda katkı maddesi veya koruyucuolarak kullanılması önem 

kazanmıştır. 

Çoklu antibiyotik direncine sahip mikroorganizmaların artmasından dolayı 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde hastalıkların tedavisi amacıyla doğal etken maddeleri 

ayrıştırıp kullanmak yoluyla elde edilen ürünlerle karşımıza çıkmaktadırlar. Tüm dünya 

ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de ise halk arasında çesitli amaçlarla kullanılan ve 

biyolojik aktivitesi bilinmeyen pek çok bitki bulunmaktadır. 

Çalışmamızda Onosma cinsine ait ve ülkemizde yayılış gösteren 

O.Mutabilisbitkisinin kök, gövde ve yaprak kısımlarından elde edilen özütlerinin 

antibakteriyel aktiviteleri belirlenmiştir.  

Antibakteriyel aktivitetayiniresazurin mikroplak yöntemi uygulanarak, standart 

ilaç olan ampisilinin bakterilere karşı aktiviteleri karşılaştırılmıştır. En yüksek 

aktiviteninA. baumannii bakterisine, en düşük aktivitenin ise B. subtilis bakterisine karşı 

gösterdiği görülmüştür. 

5.4. Genel Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak çalışmamızda kullanılan Mersin'in Gözne bölgesinde toplanan ve 

endemik bir bitki türü olan O. Mutabilis bitkisi üzerine yapılan antibakteriyel çalışmaları 

ilk defa yapılmış olupliteratüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılan çalışmaların 

sonuçlarına göre O. Mutabilis bitkisinin kimyasal bileşenleri analizi yapılmış ve 

antimikrobiyal etkinliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Farmasötik etken maddelerin 

maliyetli olmalarının yanı sıra artan antibiyotik direnci gibi konular nedeniyle doğal 

kaynaklı hammadde arayışı artmış ve bu konudaki araştırmaları önem kazanmıştır. 

O.Mutabilis bitkisinin etki mekanizmasının tam olarak açıklanabilmesi için ilave çalışmalar 

yapılması gerekir. Bu çalışma ile O. Mutabilis bitkisi ile yapılabilecekdiğer çalışmaya yol 

gösterici olacağını ummaktayız. Bitkinin bileşenlerini ayrıştırılacak metotlar kullanılıp, 

piyasaya katma değer sağlayabilecek maddeler sunulabilir. Ayrıca Antikanser ve 

Antioksidan etkisi kanıtlanmış bileşikler, doğal yağ ve kokular elde edilip farmasötik 

amaçlı kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 
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