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ÖZ
Amaç: Bu çalışma, Cinnamomum zeylanicum ve Acmella
oleracea tıbbi bitkilerinin uçucu yağlarının Candida albicans
(C. albicans) ATCC 10231, Streptococcus mitis (S. mitis)
ATCC 49456, Streptococcus mutans (S. mutans) ATCC
13419, Streptococcus oralis (S. oralis) ATCC 35037,
Streptococcus sanguinis (S. sanguinis) ATCC 10556 suşlarına
karşı antifungal ve antibakteriyel etkilerinin belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada bitkilerden elde edilen
uçucu yağlar 0,5 gr/5 ml DMSO çözücüsünde çözülmüş 0,22
μL’ lik membran fitreden geçirildikten sonra steril saklama
kaplarına alınarak stok çözelti hazırlanıp +4 Co’de saklanmıştır. Tüm denemelerde 18 saatlik aktif kültürlerden
yararlanılmış ve her mikro organizma için ayrı ayrı disk
difuzyon metodu kullanılarak işlem yapılmıştır. Uçucu yağlar
5, 10, 20, 40, 60 μL olacak şekilde boş disklere emdirilmiş
antifungal ve antibakteriyel aktivite testi için Müeller-Hinton
Agar (bakteri için) ve Sabouraud Dextrose Agar (funguslar
için) besi yerleri kullanılmıştır. Tüm denemeler üç tekrarlı
olarak gerçekleştirilmiş, inkubasyon sonrası, oluşan inhibisyon
zonları mm cinsinden tespit edilmiştir. Verilerin karşılaştırılması amacıyla iki yönlü varyans analizi kullanılmış, ortalama
ve standart sapmalar hesaplanmıştır.
Bulgular: Varyans analiz sonuçlarına göre; bitki uçucu
yağlarının türü, uygulanan oranlar ve aralarındaki etkileşimler
istatistiksel
olarak
anlamlı
(p<0.001)
bulunmuştur.
Mikroorganizma gruplarında 5 μL'lik dilüsyonda inkübasyon
zonu oluşmaz iken en fazla antifungal/antibakteriyel aktivite
60 μL'de oluşmuş ve S. oralis suşunda, Cinnamomum
zeylanicum uçucu yağı 18 mm. inhibisyon zonu, S. mitis
suşunda ise Acmella oleracea uçucu yağı 10 mm. inhibisyon
zonu göstermiştir.
Sonuça: En yüksek antifungal/antibakteriyel etki bütün
mikroorganizmalarda 60 μL’de tespit edilmiş olup,
Cinnamomum zeylanicum ve Acmella oleracea bitkilerinin
uçucu yağlarının incelenen mikroorganizmalar üzerinde
antifungal/antibakteriyel
etkinliğinin
olduğu
sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitkiler, antifungal etki,
antibakteriyel etki, ağız ve diş sağlığı.

ABSTRACT
Aim: The aim of this study was to evaluate the antifungal
and antibacterial activity of essential oils of Cinnamomum
zeylanicum and Acmella oleracea against Candida albicans
(C. albicans) ATCC 10231, Streptococcus mitis (S. mitis)
ATCC 49456, Streptococcus mutans (S. mutans) ATCC
13419, Streptococcus oralis (S. oralis) ATCC 35037,
Streptococcus sanguinis (S. sanguinis) ATCC 10556.
Materials and Methods: In this study, essential oils of
plants was unfixed in 0.5 gr/5 ml DMSO, passed in 0,22 μL
membran filtre and stored in the sterile container under +4
Co as stock solution. In all trials, 18 hour active cultures were
used and each microorganism was treated using disk
diffusion method. To test the antimicrobial activity, essential
oils were impregnated to the empty disks as 5, 10, 20, 40, 60
μL and Mueller-Hilton Agar (for bacteria) and Sabouraud
Dextrose Agar (for fungi) media was used. All trials were
repeated 3 times and incubation zones were detected in mm
after incubation. Two-way ANOVA was used for comparison
of data, mean and standard deviations were calculated.
Results: According to the variance analyses results;
essential oil of plants, applied ratios and interactions between
them were found to be statistically significant (p<0.001). No
incubation zone was occured in microorganism groups for 5
μL, the most antibacterial/antifungal activity was occured in
60 μL and S. oralis demonstrated 18 mm. in essential oil of
Cinnamomum zeylanicum, S. mitis demonstrated 10 mm in
essential oil of acmella oleracea.
Conclusions: The highest antimicrobial activity was
detected in 60 μL for all microorganisms, it was concluded
that Cinnamomum zeylanicum and Acmella oleracea had an
antifungal and antibacterial affect on tested microorganisms.
Keywords: Medical Plants, antifungal activity, antibacterial
activity, oral and dental health.
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GĠRĠġ
Dişlerin yüzeylerinde biriken bakteri ve bakterilerin artık ürünleri ile tükürük glikoproteinlerinden
oluşan dental plaklar nedeniyle oluşan diş çürükleri,
periodontal hastalıklar ve diş kayıpları toplumun büyük
bir kısmını etkileyen hastalıklar arasında yer alırlar.1
Ağız hijyeninin kötü olması bakteri ihtiva eden biyofilm
oluşmasına neden olur. Bu biyofilm dental plak olarak
adlandırılır. Dental plak oldukça karmaşık bir yapıya
sahiptir ve farklı türde birçok bakteri ihtiva eder.2
Oral patojenlerden korunmak için klorheksidin,
povidon-iodin, delmopinol hydrochloride, triclosan gibi
antimikrobiyal ve antibakteriyel ajanlar diş hekimliğinde kullanılmaktadır.3 Bu ajanların kimyasal bir ajan
olması ve sistemik olarak emilmesi nedeniyle görülen
yan etkiler ağız hijyeni için tıbbi bitkilerin kullanımını
gündeme getirmiş ve geleneksel tedavide kullanılan
bitkiler araştırılmaya başlanmıştır.4
Tıbbi bitkiler ihtiva ettikleri etken maddeler ile
hastalıkların tedavisinde ve sağlığın sürdürülmesinde
kullanılmaktadırlar. Bu sebeple doğal olarak yetişen
bitkilerin gövde, yaprak, tohum ve köklerinde bazı
mikroorganizmaların gelişmesini durduran maddeler
elde edilerek denenmiş ve aktiviteleri rapor edilmiştir.5-8
Ondokuzuncu yüzyılda morfin (1803) ile başlayan etken madde keşifleri, kinin (1810), atropin (1831),
papaverin (1848), kokain (1860), digitoksin (1869),
pilokarpin (1875) ile devam etmiş ve XX. yüzyılda ergotamin (1918), lobelin (1921), digoksin (1930), rezerpin
(1931), tubokurarin (1935), ergometrin (1935), sennozit (1949) gibi örneklerle çoğalmıştır. Daha sonraki
yıllarda vitaminlerle antibiyotiklerin bulunması, tedavi
alanında kullanılan etken madde sayısını, tahmin
edilemeyecek düzeyde arttırmıştır. Tedavi alanına giren
bu maddeler, yeni ilaç hammaddelerinin araştırılmasında bitkiler aleminde yapılacak araştırmaların
gerekliliğini ortaya koymuştur.9
Son yıllarda bazı mikroorganizmaların antibiyotiklere direnç kazanması, gıda güvenliği ile ilgili olarak
kamuoyunda tereddütlerin oluşması ve sentetik katkı
maddelerinin insan sağlığı üzerindeki potansiyel
istenmeyen yan etkileri bitkilerin çeşitli ekstraktları ve
esansiyel yağları üzerine yapılan araştırmalarda ciddi
bir artışa sebep olmuştur.10-13 Bu araştırmalarda tıbbi
bitkilerin yeni kimyasal bileşikler için tedavi edici etkisi
olan önemli doğal kaynaklar olduğu gösterilmiştir.14
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Bu çalışma, Candida albicans (C. albicans)
ATCC 10231, Streptococcus mitis (S. mitis) ATCC
49456, Streptococcus mutans (S. mutans) ATCC
13419, Streptococcus oralis (S. oralis) ATCC 35037,
Streptococcus sanguinis (S. sanguinis) ATCC 10556
suşlarına karşı Cinnamomum zeylanicum ve Acmella
oleracea tıbbi bitkilerinin uçucu yağlarının antibakteriyel ve antifungal etkinliğini belirlenmek amacıyla
yapılmıştır.
Çalışmanın hipotezi Cinnamomum zeylanicum
ve Acmella oleracea tıbbi bitkilerinin uçucu yağlarının
antbakteriyel ve antifungal etkinliğinin olacağı
yönündedir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmada kullanılan Cinnamomum zeylanicum
bitkisi ticari olarak satın alınmış, Acmella oleracea
bitkisi ise Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi tıbbi
bitkiler koleksiyon bahçesinden temin edilmiştir. Etken
madde açısından; Cinnamomum zeylanicum bitkisinin
kabukları, Acmella oleracea bitkisinin ise yaprak, sap,
çiçek ve tohumlarından oluşan yeşil herba kısmı
Clevenger cihazı ile üç saatlik su distilasyonuna tabii
tutulduktan sonra uçucu yağları elde edilmiştir (Tablo
1).15 Antifungal/antibakteriyel aktivite testleri bu uçucu
yağlar kullanılarak test edilmiştir.
Tablo 1. Kullanılan tıbbi bitkiler
Botanik İsim

Cinnamomum zeylanicum
Acmella oleracea

Yerel İsim
Tarçın
Diş Otu

Kullanılan Kısım
Kabukları
Yaprak
Sap
Çiçek
Tohum

Test Mikroorganizmaları
Mikroorganizma olarak Candida albicans (ATCC
10231), Streptococcus mitis (ATCC 49456), Streptooccus mutans (ATCC 13419), Streptococcus oralis
(ATCC 35037) ve Streptococcus sanguinis (ATCC
10556) suşları kullanılmış ve suşlar Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji
Laboratuvarından temin edilmiştir.
Antibakteriyel ve Antifungal Aktivitenin
Saptanması
Bitkilerin uçucu yağları 0,5 gr/5 ml DMSO içerisinde çözülmüş daha sonra 0,22 μL filtreden süzdürülmüştür. Antifungal/antibakteriyel aktivite testleri Kirby349
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Bauer16 disk difuzyon metodu ile Müeller-Hinton Agar
(bakteri için) ve Sabouraud Dextrose Agar (funguslar
için) besi yerleri kullanılarak yapılmıştır. Bitki özütleri 5,
10, 20, 40, 60 μL olacak şekilde 6 mm’lik boş disklere
emdirilmiştir.
Tüm denemeler üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiş ve inkubasyon sonrası oluşan inhibisyon zonları
mm cinsinden saptanmıştır.
BULGULAR

Cinnamomum zeylanicum ve Acmella oleracea
tıbbi bitkilerinin değişik dilüsyondaki uçucu yağlarının
bir mantar (C. albicans) ve dört bakteriye (S. mitis, S.
mutans, S. oralis, S. sanguinis) karşı gösterdikleri
üreme inhibisyon zonlarının ortalama ve standart
sapma sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.

artarak devam ettiği (20 μL’de 6 mm, 40 μL’de 12
mm) ve 60 μL’de 17 mm olup, değerlerin farkının
anlamlı (p<0.001) olduğu,
- S. oralis üzerinde; 5 μL lik dilüsyonda inhibisyon zonu gözlenmezken, dilusyon arttıkça bu oranın
arttığı, 10 μL’de 4 mm olduğu, diğer dilüsyonlarda
artarak devam ettiği (20 μL’de 7 mm, 40 μL’de 11
mm) ve 60 μL’de 18 mm olup, değerlerin farkının
anlamlı (p<0.001) olduğu,
- S. sanguinis üzerinde; 5 μL lik dilüsyonda
inhibisyon zonu gözlenmezken, dilusyon arttıkça bu
oranın arttığı, 10 μL’de 4 mm olduğu, diğer dilüsyonlarda artarak devam ettiği (20 μL’de 6 mm, 40
μL’de 10 mm) ve 60 μL’de 14 mm olup, değerlerin
farkının anlamlı (p<0.001) olduğu istatistiksel olarak
tespit edilmiştir.

Tablo 2. Bitki uçucu yağlarının antifungal ve antibakteriyel aktivite inhibisyon zonlarının (mm) ortalama ve standart sapma
sonuçları
5 μL
Bitkiler
Mikroorga
Ortalama
Standart
nizmalar
Sapma
C. albicans
0,00
0,00
S. mitis
0,00
0,00
Cinnamo
S. mutans
0,00
0,00
mum
S. oralis
0,00
0,00
zeylanicu
S. sanguinis 0,00
0,00
C. albicans
0,00
0,00
S. mitis
0,00
0,00
Acmella
S. mutans 0,00
0,00
oleracea
S. oralis
0,00
0,00
S. sanguinis 0,00
0,00

10 μL
Ortalama
Standart
Sapma
6,00
1,00
3,00
1,00
4,00
1,00
4,00
1,00
4,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cinnamomum zeylanicum bitkisinin uçucu yağının antifungal
dirildiğinde:

ve

antibakteriyel

etkisi

değerlen-

- C. albicans üzerinde; 5 μL lik dilüsyonda
inhibisyon zonu gözlenmezken, dilusyon arttıkça zonun
arttığı 10 μL’de 6 mm olduğu diğer dilüsyonlarda
zonun artarak devam ettiği (20 μL’de 8 mm, 40 μL’de
11mm) ve 60 μL’de 13 mm olup, elde edilen değerlerin farkının anlamlı (p<0.001) olduğu,
-S. mitis üzerinde; 5 μL lik dilüsyonda inhibisyon zonu gözlenmezken, dilusyon arttıkça bu oranın
arttığı 10 μL’de 3 mm olduğu diğer dilüsyonlarda artarak devam ettiği (20 μL’de 7 mm, 40 μL’de 10mm) ve
60 μL’de 15 mm olup, değerlerin farkının anlamlı
(p<0.001) olduğu,
- S. mutans üzerinde; 5 μL lik dilüsyonda inhibisyon zonu gözlenmezken, dilusyon arttıkça bu oranın
arttığı, 10 μL’de 4 mm olduğu diğer dilüsyonlarda

Dilüsyon
20 μL
Ortalama
Standart
Sapma
8,00
1,00
7,00
1,00
6,00
1,00
7,00
1,00
6,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Acmella

40 μL
Ortalama
Standart
Sapma
11,00
1,00
10,00
1,00
12,00
1,00
11,00
1,00
10,00
1,00
0,00
0,00
5,00
1,00
4,00
1,00
3,00
1,00
4,00
1,00

oleracea

60 μL
Ortalama
Standart
Sapma
13,00
1,00
15,00
1,00
17,00
1,00
18,00
1,00
14,00
1,00
7,00
1,00
10,00
1,00
9,00
1,00
7,00
1,00
9,00
1,00

bitkisinin uçucu yağının
antifungal ve antibakteriyel etkisi değerlendirildiğinde:
- C. albicans üzerinde; 5, 10, 20 ve 40 μL lik
dilüsyonda inhibisyon zonu gözlenmezken, 60 μL’de 7
mm olup, 5,10, 20 ve 40 μL elde edilen farkların
anlamlı olmadığı, bunların 60 μL deki farkının ise
anlamlı (p<0.001) olduğu,
-S. mitis üzerinde; 5, 10 ve 20 μL lik dilüsyonda
inhibisyon zonu gözlenmezken, 40 μL’ de 5 mm, 60 μL’
de 10 mm olup, 5,10 ve 20 μL’de elde edilen farkların
anlamlı olmadığı, bunların 40 ve 60 μL deki farklarının
ise anlamlı (p<0.001) olduğu,
- S. mutans üzerinde; 5, 10 ve 20 μL lik
dilüsyonda inhibisyon zonu gözlenmezken, 40 μL’ de 4
mm, 60 μL’ de 9 mm olup, 5, 10 ve 20 μL’de elde
edilen farkların anlamlı olmadığı, bunların 40 ve 60 μL
deki farklarının ise anlamlı (p<0.001) olduğu,
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- S. oralis üzerinde; 5, 10 ve 20 μL lik
dilüsyonda inhibisyon zonu gözlenmezken, 40 μL’ de 3
mm, 60 μL’ de 7 mm olup, 5,10 ve 20 μL’de elde
edilen farkların anlamlı olmadığı, bunların 40 ve 60 μL
deki farklarının ise anlamlı (p<0.001) olduğu,
- S. sanguinis üzerinde; 5, 10 ve 20 μL lik
dilüsyonda inhibisyon zonu gözlenmezken, 40 μL’ de 4
mm, 60 μL’ de 9 mm olup, 5,10 ve 20 μL’de elde edilen farkların anlamlı olmadığı, bunların 40 ve 60 μL
deki farklarının ise anlamlı (p<0.001) olduğu istatistiksel olarak saptanmıştır.
Yapılan Duncan çoklu karşılaştırma testi
sonucunda; C.albicans, S. mitis, S. mutans, S. oralis ve
S. sanguinis suşları üzerinde dilüsyonların anlamlı
(p<0.001) fark gösterdiği, t testine göre ise bitki
türleri arasındaki farkın anlamlı (p<0.001) olduğu
istatistiksel olarak tespit edilmiştir.
Yapılan 2 yönlü varyans analizi sonucunda;
bitki türlerinin ve bitki uçucu yağlarının dilüsyonlarının
ve interaksiyonların anlamlı (p<0.001) olduğu
istatistiksel olarak belirlenmiştir.
TARTIġMA
Çalışma sonunda Cinnamomum zeylanicum ve
Acmella oleracea tıbbi bitkilerinin uçucu yağlarının
antibakteriyel ve antifungal etkinliğinin olacağı yönündeki hipotez kabul edilmiştir.
Türkiye’de kullanılan ilaçlar ve ilaç hammaddeleri üzerine yapılan bilimsel araştırmalara 19.
yüzyılın sonlarında başlanmıştır. Tedavide kullanılan
bitkilerle ilgili araştırmalar açısından bulunduğumuz
coğrafya büyük fırsatlar sağlamaktadır. Çevresindeki
bitkilerin tedavi edici özelliklerini deneme yanılma
yoluyla öğrenen ve yeni kuşaklara aktaran bu coğrafya
insanının bilgi birikimlerinin Bilimsel Araştırma İlkeleri’ne uygun olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.17
Bu çalışmada ticari olarak satın alınmış olan
Cinnamomum zeylanicum ve Ordu Üniversitesi Ziraat
Fakültesi tıbbi bitkiler koleksiyon bahçesinden temin
edilmiş olan Acmella oleracea bitkilerinin uçucu yağları
kullanılmış ve her iki uçucu yağında mantar ve bakteri
türlerine karşı değişen derecelerde antifungal ve antibakteriyel aktivite gösterdikleri belirlenmiştir. Bitkiler
içinde en yüksek etki S. oralis’e karşı Cinnamomum
zeylanicum bitkisinin uçucu yağı ile elde edilmiştir.
İncelenen bitki türlerinin uçucu yağlarının antifungal ve
antibakteriyel aktivitelerindeki farklılığın içerdikleri aktif
unsurların değişkenliğine bağlı olduğu araştırıcılar
tarafından bildirilmiştir.18
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Çalışmada incelenen bakterilerden Streptococcus mutans, diş yüzeyine yapışabilme ve ekstraselüler
polisakkarit oluşturma yeteneğine sahiptir.19 Bu özelliği
ile diğer bakterilerden ayrılmakta20 ve suda çözünmeyen ekstrasellüler dekstranlar üretip, bakterilerin diş
yüzeyine yapışmasını sağlamaktadır.21 Ayrıca karbonhidratları rezerve ettiği ve intrasellüler polisakkarit
sentezi yapabildiği araştırıcılar tarafından belirtilmiştir.22 Streptococcus, Lactobacillus, Actinomyces ve
P.gingivalis çürükten ve diş eti hastalıklarından
sorumlu tutulan bakterilerdir.23
Bu çalışmada incelenen her iki bitkinin uçucu
yağının S. mutans üzerinde antibakteriyel aktivitesinin
olduğu saptanmıştır.
Birçok araştırıcı tarafından Cinnamomum uçucu
yağının antifungal aktivitesinin çok yüksek olduğu
çalışmalarında rapor edilmiştir.24-26 Jayaprakasha et
al.27 ise çalışmasında Cinnamomum zeylanicum meyve
ekstraktının antioksidant ve antimutajenik özelliklerinin
oldukça iyi olduğunu belirtmişlerdir.
Yapılan literatür taraması sonucunda birçok
bitkinin oral patojenler üzerindeki etkisinin hala incelenmediği görülmüştür. Bu nedenle konu yeterince
tartışılamamış olup, yapılacak çalışmalar istenmeyen
yan etkilerin ortadan kalktığı yüksek antibakteriyal ve
antifungal etkinliğe sahip bitkilerin keşfine kapı
aralayacaktır.
Sonuç olarak; bu çalışmada antifungal ve antibakteriyel
aktivitesi
saptanan
Cinnamomum
zeylanicum ve Acmella oleracea tıbbi bitkilerinin uçucu
yağlarının; çürük önleyici ajanlar, periodontal hastalıklar ve protez stomatiti tedavisinde kullanılmak üzere
sentezlenen kemoterapötikler için kaynak oluşturabileceğini düşünmekteyiz.
Çalışmada kullanılan bir mantar (C. albicans) ve
dört bakteri (S. mitis, S. mutans, S. oralis, S.
Sanguinis) dışında farklı bakterilerin kullanılmaması
çalışmanın limitasyonlarını oluşturmaktadır.
Meryem YeĢil: ORCID ID: 0000-0002-9246-2362
Zeynep YeĢil DuymuĢ: ORCID ID: 0000-0002-9767-0080
M. Muharrem Özcan: ORCID ID: 0000-0002-3166-2678
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