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Abstract: In this study, antibacterial activities against the Gr (-) Escherichia coli and Gr (+) Staphylococcus aureus bacteria were
investigated by using 1/1 ratio of mixed press oils obtained from the leaves and fruit of the Laurel (Laurus nobilis) plant and
from the seed of the Black Seed (Nigella sativa) plant. It was observed that S. aureus bacteria were sensitive to the blank disks
impregnated with the oil mixture; whereas, E. coli bacteria were not affected.
Keywords: Plant, press oil, antibacterial activities, inhibisyon zone

Defne (Laurus nobilis) ve Çörekotu (Nigella sativa) Bitkilerinin Pres Yağ karışımlarının
Antibakteriyal Etkisi
Özet: Bu çalışmada defne (Larus nobilis) bitkisinin yaprakları ve meyvesinden elde edilen pres yağ ile çörek otu (Nigella sativa)
bitkisinin tohumunun preslenmiş yağlarının 1/1 oranın karışımları kullanılarak, Gr (-) Escherichia coli ve Gr (+) Staphylococcus
aureus bakterilerine karşı antibakteriyal aktiviteleri araştırılmıştır. Yağ karışımı emdirilmiş boş disklere karşı S. aureus
bakterisinin hassas olduğu, E. coli bakterisinin ise etkilenmediği gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Bitki, pres yağ, antibakteriyal aktivite, inhibisyon zon

1. Giriş
Dış etkilerden kaynaklı travma ve günlük yaşantıda
farkında bile olmadığımız birçok olay vücudumuzun
birincil savunma bariyeri olan derimiz tarafından bertaraf
edilmektedir (Aksoy 2013). Günlük el dezenfeksiyonunda
sabunlar,
dezenfektan
solüsyonlar
vs.
sıkça
kullanılmaktadır. El ve deri temizliğinin hastalıklara
yakalanma riskini azalttığı herkes tarafından bilinen bir
gerçektir (Nakipoğlu ve Gürler 2004). Dünyada ve
ülkemizde tıbbi açıdan önemli bitkiler halk arasında hala
kullanılmaktadır (Kalayçıoğlu ve Öner 1994). Bitkisel
yağlar spazm çözücü, irrite edici, antiseptik ve
antimikrobiyal özellik göstermektedir ve doğal
antimikrobiyal
bileşiklerin
gıdaların
ve
insan
hastalıklarının kontrolünde de önemlidir (Uçan 2008).
Bilim insanları, mikroorganizmaların antibiyotiklere karşı
geliştirdikleri direnç sebebiyle bitki türlerinden izole
edilen, patojen mikroorganizmalara karşı aktif bileşikleri
araştırmaya yönelmişlerdir (Essawit ve Srour 2000). Son
yıllarda sentetik kökenli maddelerin yan etkilerinin fazla
olması özellikle de antimikrobiyal ve antibakteriyal
olarak kullanılan ilaçlara mikroorganizmaların direnç
kazanması doğal bitkisel kaynakların ve bu özellikleri
taşıyan tıbbi bitkilerin önemini artırmıştır (Nakipoğlu ve
Otan
1992).
Araştırmacılar,
mikroorganizmaların
antibiyotiklere karşı geliştirdiği direnç sebebiyle de bitki
türlerinden izole edilen, patojen mikroorganizmalara
karşı biyolojik olarak aktif bileşiklerinin aktiviteleri
birçok araştırmaya konu olmuştur (Grassmann ve Elstner
2000). Bitkilerden elde edilen uçucu yağlar antiseptik ve
antibiyotik özellikleri bakteri küf ve mayalara karşı etkili
olabilmektedir (Evren ve Tekgüler 2011). Bitkisel uçucu
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yağların antimikrobiyal özellikleri konusunda artan
çalışmalara; Oğuz ve ark. (2008), Evren ve Tekgüler
(2011), Haşimi ve ark. (2015) örnek verilebilir. Kızıl ve
ark. (2014) yaptıkları çalışmada 7 bitki türünün
(Origanum onites, O. vulgare var. hirtum, O. vulgare var.
gracile, O. syriacum, Satureja hortensis, Thymbra spicata ve
Thymus vulgaris) uçucu yağlarının yüksek antimikrobiyal
aktivitelerini, Nychas (1995) ise kekik, adaçayı, biberiye,
karanfil, kişniş, sarımsak ve soğandan elde edilen uçucu
yağların antimikrobiyal aktivitelerini bildirmiştir. Uçucu
yağlarda bulunan fenolik bileşiklerin antimikrobiyal
aktiviteye sahip olduğu bilinmektedir. Evren ve Tekgüler
(2011) yaptıkları çalışmada defne bitkisinin uçucu yağının
Escherichia coli, Pseudomonas pyocyaneus, Yersinia
enterocolitica, Aeromonas hydrophila, Enterococcus faecalis,
Saccharomyces
cerevisiae,
Kluyveromyces
fragilis
bakterilerine karşı hassas olduğunu bildirmiştir.
Defne (Larus nobilis) yapraklarının ağızda
çiğnenmesiyle ağız kokularını giderebilir, sindirim
salgılarını arttırır (Erden 2005). İştahı açar, hazmı
kolaylaştırır, bağırsak kurtlarını dökücü, yapraklarından
yapılan gargara diş çürümelerini önleyici, mikrop
öldürücü, mukolitik, antiviral, antifungal, antibakteriyel,
kas
gevşetici
ve
böcek
öldürücü
özellikleri
bulunur.(Asımgil 1993, Baytop 1999, Schnaubelt 1999,
Rose 1999, Wyk ve Wink 2004). Defne bitkisinin
meyveleri, vücut parazitlerini (bit, pire, kene vs.)
öldürücü, sabunu cilt mantarlarını ve saç dökülmesini
yavaşlatıcı, idrar söktürücü, romatizma ağrılarını giderici
etkisi vardır (Asımgil 1993, Zeybek ve Zeybek 1994,
Baytop 1999). Bitkinin kökünün kabukları kaynatılarak

Sarıkaya et al. (2017) Comm. J. Biol. 1 (1): 57-59.

içildiğinde böbrek ve mesane kumlarını döker, idrar ve
adet söktürür (Karadeniz 2004).
Çörekotu (Nigella sativa) antioksidan aktiviteye
sahip olup, iltihabi rahatsızlıklarda tedavi edici olarak
kullanılmakta ve bu etkinin uçucu yağın radikal tutucu
etkisinden kaynaklandığı bildirilmiştir (Abdel-Wahhab
ve Aly 2005). Çörekotu tohumları geleneksel tıpta
antioksidan özelliğinden dolayı kullanılmış, yağın ve
aktif bileşenlerinin, çevresel veya enfeksiyona bağlı
faktörlerce veya anti-kanser ilaçlarca tetiklenen oksidatif
stresin aracılık ettiği toksisiteyi azalttığı görülmektedir
(Demir 2014). Piras ve ark. (2013) en iyi antimikrobiyal
aktiviteyi çörek otunda gözlemlediklerini bildirmişlerdir.
Yapılan birçok çalışmada bitkilerin uçucu yağları
kullanılmış bitkilerin meyvesi, yaprağı yahut tohumunun
preslenmiş yağları kullanılmamıştır. Bu çalışmada defne
(Larus nobilis) bitkisinin yaprakları ve meyvesinden elde
edilen pres yağ ile çörek otu (Nigella sativa) bitkisinin
tohumunun
preslenmiş
yağlarının
1/1
oranın
karışımlarının sinerjist etki olarak antibakteriyal
özellikleri tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Şekil 1: Yağ karışımı emdirilmiş boş disklerin kanlı agara
yerleşimi

3. Sonuçlar ve Tartışma
24 saatlik sürenin sonunda besiyerlerinde hassasiyet
zonları ölçülmüştür. E. coli ekimi yapılan besiyerinde
antibiyotik emdirilmiş hazır diskler ve yağ karışımı
emdirdiğimiz
disklere
karşı
bir
hassasiyet
gözlenmemiştir (Şekil 2). S. aureus ekimi yaptığımız
besiyerinde ise 30 mg Vancomicine karşı 23 mm, 30 mg
Klorotromisine karşı 17 mm, yağ karışımına karşı ise 11
mm’lik inhibisyon zonu ölçülmüştür (Şekil 2) (Tablo: 1-2).

2. Materyal ve Metod
2.1. Materyal
Defne bitkisinin meyve ve yapraklarından presleme
yöntemiyle elde edilmiş olan 500 ml yağ, Hatay ilinde
attar olarak tabir edilen baharatçılardan alınmıştır. Çörek
otu-tohumu yağı ise Adıyaman ilindeki attarlardan hazır
bir şekilde 500 ml olarak temin edilmiştir. Pres yağlar bire
bir oranında karıştırılarak karışım yağı elde edilmiştir.
Elde edilen karışım yağın, antibakteriyal aktivitesini
ölçmek için kanlı agar, disk düfüzyon testi için boş
diskler, pozitif kontrol için 30 mg Vancomicine ve 30 mg
Klaritromisin emdirilmiş hazır anibiyogram diskler
(“Bioanalyse” marka), Gr (+) Stafilococcus aureus ve Gr (-)
Escherichia coli bakterileri, kullanılmıştır.

Tablo 1: Mikroorganizmaların pozitif kontrolleri
Test Mikroorganizmaları
Stafilococcus aureus Gr(+)

Escherichia coli Gr(-)

İnhibisyon zon çapları (mm) (Pozitif kontrol)
Vancomicine 30 mg: 23±0,4 Hassas*
Klorotromisin 30mg 17±0,2 Hassas*
Vancomicine 30 mg: 0 Dirençli*
Klorotromisin 30mg: 0 Dirençli*

2.2. Metot
Defne yağı ve çörek otu yağıdan 15‘er ml alınarak 30 ml
yağ karışımı elde edilmiştir. Bu yağ karışımının
antibakteriyel özellikleri için S. aureus ve E. coli
bakterilerinden örnekler serum fizyolojikle iki ayrı tüpte
sulandırıldıktan sonra her biri farklı kanlı agar
besiyerlerine uygun şekilde ekilmiş ve 10 dk. oda
sıcaklığında beklemeye bırakılmıştır. Bu bekleme
esnasında iki farklı boş disklerin her birine 20 µL yağ
karışımları mikropipetler yardımıyla emdirilmiştir.
Emdirilme işlemi bittikten sonra kanlı agar besiyerlerine
yerleştirilmiştir (Şekil 1). Her test farklı zamanlarda 2
tekrar halinde gerçekleştirilmiş, sonuçlar ortalama ±
standart sapma halinde verilmiştir.

Şekil 2: Kanlı agarda disk etrafındaki inhibisyon zonları

20 µL yağ karışımının oluşturduğu inhibisyon zon
çapı bu karışımın düşük antibakteriyel özellikte
olduğunu göstermektedir. Disklere daha fazla yağ
karışımı emidirilerek zon çapının artırılabileceği
öngörülmüştür. Pek çok araştırıcı tarafından uçucu
yağların antibakteriyel etkisi kanıtlanmış, sentetik
antibakteriyeller yerine kullanılabileceği gösterilmiştir
(Oğuz ve ark. 2008). Fakat uçucu yağların elde edilmesi
hem zor hem de maliyeti yüksek bir işlem gerektirir
ayrıca miktar olarak da az elde edilir. Uçucu yağların

Aynı besiyerlerine pozitif kontrol amaçlı 30 mg
Vancomicine ve 30 mg Klaritromisin hazır antibiyogram
diskleri de yerleştirilerek 37 °C de 24 saat bekletilmiştir
(Şekil 1).
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yerine meyve, yaprak veya tohum pres yağlarının
kullanılması daha kolay, ucuz ve miktarı çoktur.
Tablo 2: Mikroorganizmaların yağ karışımı emdirilmiş diklerde
zon çapları
Test Mikroorganizmaları

İnhibisyon zon çapları (mm) Yağ
karışımı(1/1)

Stafilococcus aureus Gr (+)

11±0,2 Hassas

Escherichia coli Gr (-)

0 Dirençli
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