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ÖZET
Yiğit, D. “K.K.T.C.’de Doğal Olarak YetiĢen Sideritis Cypria Türünün Uçucu
Yağ Analizi ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi”. Yakın Doğu
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Botanik, Yüksek Lisans
Tezi, LefkoĢa, 2014.

ÇalıĢmamızda,

Sideritis

cypria

türünden

Clevenger

aparatı

kullanılarak

hidrodistilasyon yöntemi ile elde edilen uçucu yağın GC ve GC-MS analizleri
yapılmıĢtır. Elde edilen uçucu yağın, disk difüzyon metodu ile Pseudomonas
aeruginosa (ATCC 27853), Escherchia coli (ATCC 25922), Bacillus cereus (ATCC
10876), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) bakterilerine ve Candida albicans
(ATCC 90028) mayasına karĢı antimikrobiyal aktivitesi saptanmıĢtır. Sonuç olarak,
epi-cubebol (%11,9), trans-piperitol (%8,9) ve pinen (%8,1) bileĢikleri uçucu yağ
kompozisyonunu oluĢturan major maddeler olarak bulunmuĢtur. Antimikrobiyal
aktivite deneyleri sonucunda ise genel olarak, Gram (+) bakterilerin ve mayanın,
Gram(-) bakterilerden daha duyarlı olduğu gözlenmiĢtir. S.aureus bakterisi tüm
mikroorganizmalar içinde en duyarlı bakteri iken P.aeruginosa bakterisine karĢı
herhangi bir aktivite gözlenmemiĢtir.

Anahtar kelimeler: Uçucu yağ, Antimikrobiyal aktivite, Sideritis cypria, GCMS, Disk difüzyon
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ABSTRACT
Yigit, D. “Composition and Antimicrobial Activity of the Essential oil of
Sideritis cypria Species from T.R.N.C”. Near East University, Institute of Health
Sciences, Pharmaceutic Botanic, MSc. Thesis, Nicosia, 2014.

In this study, the chemical composition of the essential oil, obtained from the
Sideritis cypria by using the hydrodistillation method, were analyzed by using GC
and GC-MS. The antimicrobial activity of the essential oil was tested by a disk
diffusion method using Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Escherchia coli
(ATCC 25922), Bacillus cereus (ATCC 10876), Staphylococcus aureus (ATCC
25923) bacteria and Candida albicans (ATCC 90028) yeast. The results showed that
epi-cubebol (11,9%), trans-piperitol (8,9%) and pinene (8,1%) were identified as the
major components. In general, Gram(+) bacteria and yeast were found more
sensetive than Gram (-) bacteria. The most significant data were S.aureus was found
the most sensetive one in all tested microorganisms while P.aeruginosa was found as
resistant.

Key words: Essential oil, Antimicrobial activity, Sideritis cypria, GC-MS, Disk
difussion
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1. GĠRĠġ
Dünyada tıbbi amaçla kullanılan bitki türlerinin sayısı hakkında kesin bilgi
olmayıp tahminler 20.000 ile 70.000 arasındadır (Leaman, 2006). Bitkisel ilaca olan
talep, tarihsel ve kültürel sebeplerin de etkisi ile gün ve gün artmaktadır (World
Health Organization WHO, 1999). Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya nüfusunun
yaklaĢık % 80’inin sağlık sorunlarını öncelikle bitkisel droglarla gidermeye
çalıĢtıklarını bildirmektedir (Farnsworth ve diğerleri, 1985).
Bitkilerle tedavi yöntemi insanlık tarihi kadar eskidir . Bu konudaki ilk yazılı
belge M.Ö 3000 yıllarına ait Ninova Tabletleridir. Tarih boyunca nesilden nesile
aktarılan deneyim ve tedavi yöntemleri bu alandaki birikimleri oluĢturmaktadır
(Tarakçı, 2006). Doğal flora bitkileri, tüm dünyada insanlar tarafından çeĢitli
sebeplerle uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Kullanım Ģekilleri arasında; gıda,
çay, baharat, boya, insektisit, hayvan hastalıklarının tedavisi, reçine, zamk, uçucu ve
sabit yağlarından faydalanma, meĢrubat ve kozmetik sanayi gibi amaçlar yer
almaktadır (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011).
Bitkilerin bakterisit etkileri ve insan sağlığı için önemli özellikleri 1926
yılından bu yana laboratuvarlarda araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. Son yıllarda artan
hastalıklara karĢı sentetik yapılı ilaçların yetersiz kalması ve yan etkilerinin
saptanması, doğal ürünlerin kullanma zorunluluğunu arttırmıĢtır (Kırbağ ve Zengin,
2006). AraĢtırıcılar güvenlik aralığı geniĢ, etkili ve yan etkisi az olan ilaç bulma
arayıĢı içindedirler. Bu açıdan en önemli kaynak doğadır.
Tıbbi bitkiler tedavi edici özelliklerini bünyelerinde sentezledikleri biyolojik
olarak aktif kimyasal maddeler yoluyla gösterirler. Çiçekli bitkilerden sadece %15’i
üzerinde kimyasal ve farmakolojik araĢtırmalar yapılmıĢtır (BaĢer, 1995).
Yeryüzündeki tüm bitki türleri düĢünüldüğünde son derece düĢük olan bu oran,
bitkilerin ilaç etken maddesi çalıĢmaları için oldukça büyük bir kaynak olduğunu bir
kez daha gözler önüne sermektedir (Tarakçı, 2006). Bu sebeple, bitkiler ve elde
edilen ürünlerinin üzerine yapılacak araĢtırmalar yeni bitkisel kökenli ilaçların
keĢfedilmesini kolaylaĢtıracaktır.
Kıbrıs adasında, halk ilacı olarak kullanılmakta olan bitkilerin etnobotanik
çalıĢmalarının yanı sıra kimyasal bileĢenleri, antimikrobiyal aktiviteleri ve
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farmakolojik etkileri de araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır (Akin ve diğerleri, 2012; Arnolda
ve diğerleri, 1991; Arnolda ve diğerleri, 1992; Arnolda ve diğerleri, 1993; Dedeçay,
1998; Della ve diğerleri, 2006; Dereboylu ve diğerleri, 2012; Dokos ve diğerleri,
2009; Georgiades, 1987; 1992; Gonz´alez-Tejero ve diğerleri, 2008; Goulas ve
Manganaris, 2012; Heywood ve Skoula, 1999; Karousou ve Deirmentzoglu, 2011;
Kaya Yıldırım, 2010; Lardos, 2006; Ozan, 2011; Özkum ve Ozan, 2011; Özkum ve
diğerleri, 2013; Özturk ve diğerleri, 2008; Pieroni ve diğerleri, 2006; Savvides, 2000;
Sifkas, 1998; Tenore ve diğerleri, 2011; Uslu, 2007; Valentini ve diğerleri, 1991;
Vehbi,1991; Yalçın ve diğerleri, 2007). Lamiaceae familyasından Sideritis
genusunun çeĢitli türleri ile yapılan araĢtırmalar; antimikrobiyal, yara iyileĢtirici,
antioksidan vb. etkileri için kullanıldığını ortaya koymaktadır (Kırımer ve diğerleri,
2004; Gonzales-burgos ve diğerleri, 2011).
Kıbrıs adasının bitki çeĢitliliği göz önüne alındığında yapılan çalıĢmaların
miktarı oldukça azdır. Bu çalıĢmada K.K.T.C.’de doğal olarak yetiĢen ve Lamiaceae
familyasına ait olan endemik Sideritis cypria türünün uçucu yağ bileĢenlerinin
analizi yapılmıĢ ve in-vitro antimikrobiyal aktivitesi araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmamız
Sideritis cypria türü için bir ilk niteliğindedir.
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2. GENEL BĠLGĠLER
2.1. Kıbrıs Hakkında Genel Bilgi
2.1.1. Kıbrıs’ın Dünya Üzerindeki Yeri
Kıbrıs adası 9.251 km² yüz ölçümü ile Sicilya ve Sardunya’dan sonra
Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır. Konum olarak 34º 33´ - 35º 42´ Kuzey enlemleri
ile 32º 16´ - 34º 36´ Doğu boylamları arasında yer almaktadır. Kuzey Doğu Akdeniz
bölgesinde; kuzeye doğru Anadolu Platosu ve güneye doğru Doğan burnuyla Afrika
kıtasının arasında yer alır. KomĢuları Türkiye, Suriye ve Mısırdır. Sırasıyla 40 mil,
70 mil ve 260 mil uzaklık bulunmaktadır (Ġlseven ve diğerleri, 2006; Tsintides ve
diğerleri, 2007). Kıbrıs adası, Kuzey ve Güney Kıbrıs olarak ikiye ayrılır. Adanın
3.355 km²’lik (% 38) bölümü K.K.T.C.’nin sınırları içindedir (Ġlseven ve diğerleri,
2006).

ġekil 2.1. Kıbrıs’ın Dünya Üzerindeki Konumu
2.1.2. Ġklim
Kıbrıs konum olarak Kuzey Yarım Küre ve baĢlangıç meridyeninin ise
doğusunda yer alır. Sıcaklık kuĢakları içerisinde ise Ilıman KuĢak’ta yer almaktadır.
Bu nedenle Kıbrıs adasında dört mevsim yaĢanır. Ġklim tipik bir Akdeniz iklimi olup;
yazları uzun, sıcak ve kuru, kıĢlar ise yağmurlu geçmektedir. Ayrıca ilkbahar ve
sonbahar mevsimlerinde stabil olmayan iklim koĢulları görülmektedir. Yıllık
ortalama yağıĢ 480 mm’dir (Tsintides ve diğerleri, 2007).
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2.1.3. Sıcaklık
K.K.T.C.’nin yıllık ortalama hava sıcaklığı 19.0 °C’dir. Yıl boyunca en sıcak
ay genellikle Temmuz-Ağustos aylarıdır. Yılın en soğuk ayı genellikle Ocak ayıdır
(Yorgancı, 2004; Kaya Yıldırım, 2010).
2.1.4. Doğal Bitki Örtüsü
K.K.T.C.’nin yer aldığı Kıbrıs küçük bir ada olmasına rağmen bitki örtüsü
oldukça bol ve çeĢitlidir. Buna neden olan faktörler; iklim, yükseklik ve toprak
verimliliğidir. Dağların bol yağmur alan serin kesimlerinde bitki örtüsü oldukça
zengindir. Fakat az yağmur alan ve sıcaklığın da yüksek olduğu iç kesimlerde ise
bitki örtüsü fakirdir.
K.K.T.C.’nin doğal bitki örtüsünü dört farklı grupta incelemek mümkündür.
Bunlar yüksek dağlık alanlardan ovaya doğru; iğne yapraklı ormanlar, makiler,
garigler ve bozkırlardır (Ġlseven ve diğerleri, 2006).

ġekil 2.2. Kıbrıs Adasının Doğal Bitki Örtüsü
a. Ormanlar: Girne Dağları’nın özellikle kuzey yamaçları boyunca
yaygındırlar. Bu ormanların en yaygın elemanları kızılçam (Pinus brutia),
servi (Cupressus sempervirens) ve ardıçlardır (Juniperus phoenica)
(Ġlseven ve diğerleri, 2006).
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b. Makiler: Her zaman yeĢil, kısa boylu çalı ve ağaçcıklardan oluĢan
makiler

K.K.T.C.’de

toprak

örtüsünün

sığ

olduğu

yamaçlarda

kendiliğinden geliĢirken, bazı yörelerde tahripler sonucunda geliĢmiĢ
ikincil bir oluĢumdur. Kuzey Kıbrıs’ta en yaygın maki elemanları; sakız
(Ģinya) (Pistacia lentiscus), defne (Laurus nobilis), mersin (Myrtus
communis), sandal ağacı (Arbutus verachne), keçiboynuzu (Ceratonia
siliqua), kermes meĢesi (Quercus coccifera), zeytin (Olea europaeae)
vb.dir. Makileri, Kıbrıs adasının kuzeyinde 0-700 m yükseklikler arasında
Akdeniz’e bakan her yamaçta görmek mümkündür (Ġlseven ve diğerleri,
2006).
c. Garigler: Makilerin tahrip edilmesiyle araziye sonradan yerleĢen, daha
kurak ve daha fakir toprakların vejetasyonudur. Boyları 50 cm ve 1 m
arasında değiĢir. Dikenli, çok az nemle hayatını sürdürebilen bu bitkilerin
hemen hepsi derin köklüdür. Toprak-bitki arasındaki su iliĢkisini dengede
tutabilmek için büyük olan kıĢ yapraklarını, küçülmüĢ olan yaz yaprakları
ile değiĢtirerek terleme yüzeylerini azaltıp Kıbrıs’ın yaz sıcaklarına
dayanır. Kekik (Origanum majorana), Keçiboğan (Calycotome villosa),
abdestbozan (Sarcopoterium spinosum) ve funda (Erica sicula) en bilinen
garig elemanlarıdır (Ġlseven ve diğerleri, 2006). Kıbrıs’ta kireçtaĢının
yüzeye çıktığı Kayalar Dağları yamaçları (kuzey-güney), aĢırı otlatmalar
ve yangınlarla tahrip edilmiĢ Girne Dağları’nın güney etekleri özellikle
Geçitkale ile Ġskele arasındaki araziler gariglerin en yaygın olduğu
alanlardır (Ġlseven ve diğerleri, 2006).
d. Bozkırlar (Stepler): Kıbrıs Adası’nda deniz etkisinin pek sokulmadığı iç
bölgelerde yıllık yağıĢ miktarı son derece düĢüktür. Akdeniz ikliminden
karasal iklime geçiĢ alanında bozkır (step) adı verilen genellikle tek yıllık
ot topluluğu doğal bitki örtüsünü oluĢturur. Adada en yaygın step türleri;
gömeç (Malva sylvestris), lapsana (Sinapis alba), ayrelli (Asparagus
stipularis), papatya (Matricaria recutita), gavcar (Ferula communis),
ekĢilice (Oxalis pes-caprae), gabbar (Capparis spinosa), adamotu
(Mandragora officinarum), ĢimĢir (Asphodelus aestivus) vb. (Ġlseven ve
diğerleri, 2006).

6

Zengin floraya sahip Akdeniz bölgelerinden biri (Meikle, 1977; 1985;
Heywood ve Skoula, 1999; Hadjikkyriakou, 2007) olan Kıbrıs adası ise küçük bir
ada olmasına rağmen bitki örtüsü oldukça çeĢitlidir (Ġlseven ve diğerleri, 2006).
Kıbrıs florasında 108 endemik tür ile beraber toplamda 1,610 tür bulunmaktadır.
Buna göre; endemizm oranı % 6.7’dir. Kıbrıs adasına endemik olan 108 türün 19’u
K.K.T.C.’inde yetiĢmektedir (Viney, 1994). BeĢparmak sıradağları bölgesi ise
K.K.T.C.’nin endemik bitkiler için önemli olan bölgelerinden birisi olup endemik
takson miktarı 56’dır (Tsintides ve diğerleri, 2007).
2.2. Uçucu Yağların Tanımı ve Özellikleri
Bitkilerden faydalanmanın yöntemlerinden biri olan uçucu yağlar; bitkilerden
ya da bitkisel droglardan, su veya su buharı distilasyonuyla elde edilen, oda
sıcaklığında genelde sıvı halde olan ancak bazen donabilen, uçucu, kuvvetli kokulu
ve yağımsı karıĢımlardır.
Uçucu yağ taĢıyan bitkiler genellikle tropik, subtropik bölgelerde ve ılıman
iklim kuĢağının sıcak bölgelerinde bulunmaktadır. Bu nedenle uçucu yağ taĢıyan
bitkiler bakımından en zengin bölgelerden biri de Akdeniz bölgesidir. Uçucu yağ
taĢıyan cinsleri nedeniyle önem kazanmıĢ bazı familyalar vardır. Lamiaceae
familyasında bulunan birçok Akdeniz Bölgesi ve Avrupa bitkisi, Thymus, Lavandula,
Mentha, Melissa, Origanum vb. türler değerli uçucu yağ kaynaklarındandır.
Lamiaceae familyasından baĢka, Myrtaceae, Compositae, Rosaceae, Rutaceae,
Iridaceae gibi familyalarda da uçucu yağ taĢıyan bitkiler bulunmaktadır (Tanker ve
Tanker, 2003). Ayrıca, çoğu Lamiaceae familyasına ait aromatik bitkilerin uçucu
yağlarının antimikrobiyal aktiviteye sahip oldukları gözlemlenmiĢtir (Faydaoğlu ve
Sürücüoğlu, 2011).
Uçucu yağlar bitki organlarının; flos (lavanta çiçeği), petal (gül), folium
(nane yaprağı), fructus (anason meyvası), herba (kekikotu), cortex (tarçın kabuğu),
radix (kediotu kökü) ya da lignum'da (gayak odunu) bulunabilir (Tanker ve Tanker,
2003).
Uçucu yağ taĢıyan bitkisel drogların bir kısmı eczacılıkta ve halk ilacı olarak
kullanılırken, bir kısmı da baharat olarak kullanılmak üzere toz edilmektedir. Fakat

7

ilaç hammaddesi olarak kullanılanlar, genellikle bitkilerden elde edilmiĢ olan uçucu
yağlardır.
Hemen hemen bütün uçucu yağlarda antiseptik etki görülmektedir,
bazılarında ise antibiyotik etki gözlenmektedir. Bu yüzden solunum antiseptiği,
diüretik ve üriner antiseptik olarak kullanılmaktadırlar. Fungusit etkiye sahip bazı
uçucu yağlar ise haricen mantar hastalıklarına karĢı kullanılmaktadır. Ayrıca, bazı
uçucu yağlar bağırsak parazitlerini önleyici olarak da kullanılırlar. Mide salgısını
artırıcı, karminatif, antienflamatuar ve emenagog gibi etkiler ise uçucu yağların diğer
etkilerini oluĢturmaktadır. Ancak birçok uçucu yağ lipitlerde erime özelliğine sahip
olduğundan ve hücre içine girip plazmayı bloke ettiklerinden toksik etkili olarak
kabul edilirler. Günümüzde, uçucu yağlardan ziyade içerdikleri terpenik ve aromatik
etken maddelerin ayrılması ile ilaç hammaddesi elde edilmektedir. (Tanker ve
Tanker, 2003).
2.2.1. Uçucu Yağ Elde Etme Yöntemleri
Roma, Yunan ve özellikle Mısır medeniyetlerinde uçucu yağlar yaygın olarak
kullanılmıĢtır. Uçucu yağ eldesi için 1300’lü yılların baĢında Ġspanya ve Fransa’da
distilasyon metodu geliĢtirilmiĢtir. 16. yüzyılın ortalarına gelindiğinde farmakoloji
gibi farklı dalların ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla yeni teknikler uygulanmaya
baĢlanmıĢtır (Kılıç, 2008).
Uçucu yağ elde etme yöntemleri; Distilasyon, Ekstraksiyon ve Mekanik
yöntem olarak üç ana baĢlık altında toplanabilir.
a. Distilasyon yöntemi:
Distilasyon

yöntemi

sıvıların

kaynama

noktalarındaki

farklardan

yararlanılarak gerçekleĢtirilen bir ayırma iĢlemidir. Bu yöntemin kullanılma nedeni
uçucu yağların su buharı ile sürüklenebilme özelliğine dayanır. Bu yöntem ile elde
edilen uçucu yağlar; yüksek oranda kaynama noktası düĢük bileĢikler ve az miktarda
kaynama noktası yüksek, suda çözünen bileĢikler içermektedir (Kılıç, 2008). Kendi
içinde beĢe ayrılmaktadır. Bunlar;
 Su Distilasyonu
 Su ve Buhar Distilasyonu
 Buhar Distilasyonu
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 Kuru Distilasyon
 Hidrodifüzyon
b. Ekstraksiyon Yöntemi: Kendi içinde dört farklı Ģekilde yapılmaktadır.
 Organik Çözücü ile Ekstraksiyon
 Sabit Yağ ile Ekstraksiyon
 SıvılastırılmıĢ

Gazlarla

Ekstraksiyon

(SAE:

Süperkritik

AkıĢkan

Ekstraksiyonu)
c. Mekanik Yöntem (Kase veya Presleme Yoluyla Uçucu Yağ Elde
Edilmesi)
2.2.2. Su Distilasyonu Yöntemi ile Uçucu Yağ Eldesi
Yöntemin esası; soğutucu ile irtibatlandırılan bir cam balon içerisinde su ve
bitki materyalinin 2-8 saat süre ile kaynatılarak, su buharı ile birlikte hareket eden
yağ moleküllerinin soğutucuda yoğunlaĢtırılıp sudan ayrıĢtırılmasına dayanmaktadır.
Elde edilen uçucu yağ miktarı volumetrik olarak ifade edilir (Kılıç, 2008).

ġekil 2.3. Clevenger Cihazı
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2.2.3. Uçucu

Yağların

Kimyasal

BileĢimleri

ve

Bu

BileĢiklerin

Belirlenmesi
Çok sayıda bileĢiğin karıĢımından oluĢmuĢ olan uçucu yağlar, kimyasal yapı
bakımından büyük farklılıklar gösterirler. Uçucu yağlarda bulunan çeĢitli maddeleri
4 grup altında toplayabiliriz:
a. Terpenik maddeler,
b. Aromatik maddeler,
c. Düz zincirli hidrokarbürler
d. Azot ve kükürt taĢıyan bileĢikler
Uçucu yağların bileĢiminde bulunan maddelerin tanımlanması için öncelikle
bu maddelerin birbirinden ayrılması gerekmektedir. Bu amaçla fraksiyonlu
distilasyon, fraksiyonlu çöktürme ve kromatografik yöntemler kullanılır. Ancak en
iyi sonuçlar gaz kromatografisi ile alınmaktadır (Tanker ve Tanker, 2003).
Gaz Kromatografisi ve Kütle Spektrofotometresi (GC-MS) Tekniği
Gaz kromatografisi tekniğinin esası, gazların belirli sıcaklıkta ve taĢıyıcı bir
gazın akıĢ hızında, çözünürlük farkları nedeniyle, bir sıvı fazın içinde ayrılmalarına
dayanmaktadır (Tanker ve Tanker, 2003). Ayrılma iĢlemi gerçekleĢtirildikten sonra
kütle spektrometresinde dedekte edilmelidir. Ayırma iĢlemi; yüzeyi geniĢ katı bir
destek üzerindeki hareketsiz faz ile hareketli faz arasında ayrılma istenen bileĢiklerin
ilerleme hızlarının farklı olmasından yararlanarak yapılmaktadır. Ayrılan bileĢikler
kolondan farklı zamanlarda çıkarlar ve FID ile tespit edilerek, miktarları ile orantılı
olarak kaydedilmektedir (Çelen, 2006).
Gaz kromatografisi-kütle spektrometresinde, kolon giriĢinde bulunan
enjeksiyon kısmında ayrılacak karıĢım bir enjektör yardımı ile ısıtılmıĢ olan kolonun
ön kısmına verilmektedir. KarıĢım hızlanınca buharlaĢır ve taĢıyıcı gaz tüpünden
alınan, taĢıyıcı gaz yardımı ile kolona girer. Kolona giren maddeler birbirinden
ayrılıp farklı zamanlarda kolondan çıkmaktadır. Kolondan çıkan gaz ise ― Jet ayırıcı
sistem‖ vasıtası ile uzaklaĢtırılmaktadır. Bu yöntemde; kolondaki gaz, elektron
bombardımanı ve kimyasal iyonlaĢma ile iyonlaĢtırılarak radyo frekans manyetik
alanında depolanmaktadır. Tutulan iyonlar ise daha sonra elektron çoğaltıcı
dedektöre sevk edilerek kütle/yük oranı taranmasının yapılabilmesi için kontrollü
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olarak gerçekleĢtirilmektedir. Kütle spektrometrik dedektörlerin verdiği sinyal
görüntüleri pikler halinde bilgisayar ekranında gözlenebilmekte ve cihazdaki bilgi
bankasının yardımı ile maddeler belirlenebilmektedir (Çelen, 2006).
2.3. Antimikrobiyal Aktivite ve Yöntemleri
Klasik antibiyotiklerin uygulanması ile ilgili problemler (antimikrobiyal
direnç, çevresel sorunlar, karsinojenite, yan etkileri ve yüksek maliyet) sentetik
antimikrobiyal ajanların yerini doğal alternatif ajanların alması eğilimine ön ayak
olmaktadır. Uçucu yağların ve bitki eksterelerinin çeĢitli patojenleri inhibe etme
özelliklerinin araĢtırılması ile ilgili çalıĢmalar her geçen gün daha da artmaktadır
(Aleksic ve Knezevic, 2013).
Uçucu yağ ve bitki ekstreleri antimikrobiyal ve antiviral özellikler
göstermeleri nedeni ile infeksiyon hastalıklarının tedavisi ve yiyeceklerin korunması
için potansiyal bir alternatif olarak incelenmektedir (Solórzano-Santos ve MirandaNovales, 2012).
Uçucu yağların ve bitki ekstrelerinin içerdiği kimyasal bileĢenlerinin
çeĢitliliği ve miktar farklılıkları göz önüne alındığında tek bir etki mekanizması
olamayacağı ortadadır (Aleksic ve Knezevic, 2013).
Ancak temel olarak uçucu yağların ve kimyasal bileĢenlerinin karakteristik
hidrofobik özelliği bakteri hücrelerinin lipidlerinin ve mitokodrilerinin yapısını
bozarak daha geçirgen olmasına neden olmaktadır. Bazı bileĢikler ise bir takım
dirençli gram negatif bakteri türlerinin yayılma mekanizmalarına etki etmektedir
(Lorenzi ve diğerleri, 2009; Devi ve diğerleri, 2010).
Hücresel düzeyde çeĢitli etki mekanizmaları bulunmaktadır. 6 muhtemel etki
mekanizması vardır, bunlar: sitoplazmik zarın parçalanması, hücre zarında bulunan
proteinlerle etkileĢime girmesi, gram negatif bakterinin hücre dıĢı zarındaki
lipopolisakkaritlerin bozularak dağılması, hücre içindeki iyonların azalması ile hücre
içi proton dengesinin bozulması, hücre yapısının koagülasyonu ve enzim sentezinin
inhibe olmasıdır.
Uçucu

yağların

ve

bitki

ekstrelerinin

antimikrobiyal

özelliklerinin

belirlenmesinde en sık kullanılan iki yöntem agar disk diffüzyon methodu ve broth
dilüsyon methodudur. Eterik yağların ve bitki ekstrelerinin suda çözünmemesi,
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kompleks olması, buharlaĢması vb. özellikleri antimikrobiyal aktivitelerinin
belirlenmesi için kullanılabilecek yöntemleri belirlemektedir (Aleksic ve Knezevic,
2013).
Agar diffüzyon methodu; ucuz, basit ve modifiye edilebilir olması nedeni ile
halen daha en çok kullanılan tekniklerden biridir (Bachir ve Benali, 2012; Aleksic ve
Knezevic, 2013).
2.3.1. Disk Difüzyon (Kirby- Bauer) Yöntemi
Belirli

bir

miktar

antimikrobiyal

ajan

içeren

diskler

test

mikroorganizmasından hazırlanan süspansiyonun yayıldığı agar plakların yüzeyine
yerleĢtirilir. Böylece diskteki antimikrobiyal madde besiyeri içerisine yayılır ve
bakteriye etkili olduğu düzeylerde üremeyi engeller. Bunun sonucunda; disk
çevresinde bakterilerin üremediği dairesel bir inhibisyon alanı oluĢur. Bu alanın çapı
ölçülerek her antimikrobiyal madde için farklı olabilen duyarlılık sınırı değerleriyle
karĢılaĢtırılır (NCCLS, 2008).
2.4. Antimikrobiyal Aktivite Testlerinde Kullanılan Mikroorganizmaların
Özellikleri ve Etkileri
a. Escherichia coli:
Memeli ve kuĢların normal bağırsak florasında bulunan 2 - 6 μm boyunda, 1,0
– 1,5 μm eninde, düz, uçları yuvarlak, basil Ģeklinde gram (-) bakterilerdir. Fakültatif
anaerop olup, optimum üreme sıcaklığı 37 ᵒC olan E. coli, diğer flora bakterileri ve
organizma ile dengede kaldığı sürece hastalık etkeni oluĢturmamaktadır. Normal
Ģartlarda

kokuĢma

(putrifikasyon)/mayalaĢma

(fermantasyon)

dengesinin

düzenlenmesinde ve sindirim kanalında özellikle K vitamini olmak üzere birçok
vitaminin üretilmesinde rol alır. Herhangi bir nedenle baĢka dokulara geçtiği zaman
önemli enfeksiyonların nedeni olabilirler (Çelen, 2006).
b. Bacillus cereus
Spor oluĢturan, Gram (+) çomaklardır. Nispeten düĢük kapasiteli virulansa
sahip fırsatçı patojendirler. Klinik olarak gastroenterit, oküler enfeksiyonlar ve en
yaygın gözlenen intravenöz kateter iliĢkili sepsis hastalıkları ve nadir görülen Ģiddetli
pnömoni vakalarının sebebidir. Ayrıca bakterilerle kontamine yiyeceklerin
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tüketilmesi ile oluĢan gıda zehirlenmelerinin emetik ve diyareik formlarından
sorumlu olabilmektedirler (Murray ve diğerleri, 2010).
c. Candida albicans
En iyi bilinen fırsatçı patojenlerden biri olan C.albicans sağlıklı bireylerin
oral kavitesinde bulunan mikroorganizmaların %25’ini oluĢturur. Ġmmün sistemin
baskılandığı durumlarda duyarlılığı artan C.albicans, temasa geçtiği birçok yüzeyde
biyofilm tabakası oluĢturma eğilimindedir. Deri, tırnak ve mukoza gibi canlı
dokulara yapıĢmakla beraber, çeĢitli protez malzemeleri, biomateryaller, stentler,
pacemakerlar ve endotrakeal tüpler üzerine de yapıĢma eğilimi gösterirler (Atay,
2007). 2 - 3 x 4 - 6 μm boyutlarında oval Ģeklinde olan Candida’lar insan ve hayvan
mukozalarında kommensal olarak bulunur. Kandidiyasis denen bir enfeksiyona yol
açar. Enfeksiyon vücudun nemli olan bölgelerinde ve deri katmanlarının olduğu
bölgelerde görülür (Çelen, 2006).
d. Pseudomonas aeruginosa
1,5-3 μm geniĢliğinde, bazen ikili bazen de kısa zincirler halinde görülen
Gram (-), sporsuz, kapsülsüz, basil Ģeklinde aerob bakteridir. Çoğu kez uçlarında bir,
nadiren iki-üç adet kirpiği vardır ve çok hareketlidirler. P. aeruginosa uygun
besiyerinde optimum 30-37ºC'lerde ve hafif alkali ortamlarda geliĢir (ġen ve
Halkman, 2006). Çoğunlukla nozokomiyal enfeksiyon etkeni olarak ortaya
çıkmaktadır. Pnömoni, bağıĢıklığı kırılmıĢ hastalardaki bakteriyemiler, yanık yarası
enfeksiyonları, kronik otitis media, komplike menenjit ve beyin apselerinde, deri ve
yumuĢak doku enfeksiyonları vb. en sık neden olduğu enfeksiyonlardır (Akalın,
2007).
e. Staphylococus aureus
Çoğunlukla 0,5-1,5 μm çapında hareketsiz kapsüllü Gram (+) koklardır.
Fakültatif anaerobik özelliktedirler. Ġnsan hastalıkları ile iliĢkili olarak bilinen en
virulan stafilakok üyesidir. Ġnsanda saptanan koagülaz enzimini oluĢturan tek türdür.
Klinik olarak besin zehirlenmeleri, haĢlanmıĢ deri sendromu, toksik Ģok sendromu,
çeĢitli cilt hastalıkları (karbonkül, fronkül, folikülit, yara enfeksiyonları vb.) ve
endokardit, pnömoni, septik artrit gibi hastalıkların etmenidir. Metilisine dirençli
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suĢları tüm dünya genelinde önemli bir sorun teĢkil etmektedir (Murray ve diğerleri,
2010).
2.5. Lamiaceae (Labiatae) Familyasının Genel Özellikleri
Genellikle glandular ve aromatik, bir yıllık veya çok yıllık otsular ve nadiren
çalılar

halinde bulunurlar. Gövde; genellikle 4 köĢelidir. Yapraklar; genellikle

karĢılıklı, karĢılıklı çapraz, stipulasız ve basittir. Çiçekler; çoğunlukla hermafrodit
yoğun simöz veya vertisillastrum, rasem veya spika Ģeklindedir. Brakteler;
yapraklara çok benzer veya indirgenmiĢtir. Brakteoller; küçük veya eksiktir. Kaliks;
genellikle tubular veya huni biçimindedir, belirgin damarlı, 4-5-diĢli veya loblu,
bazen 2- emerginat veya diĢli dudaklı, veya neredeyse parçalanmamıĢtır. Korolla;
tubular, simpetal, 2 dudaklı, sapa yönelik olan dudak çoğunlukla emerginat, baĢa
yönelik olan 3 lobludur. Stamenler; genellikle 4 adet, didinam, bazen 2, korolla
tüpüyle bütünleĢmiĢtir. Anterler; 1-2 tekalı, içe yöneliktir. Ovaryum; üst durumlu,
genellikle nektar diskinin üzerinde, 2 karpelli, fakat neredeyse tabana kadar
bölünmüĢ 4 kısımdan oluĢur. Stilus; genellikle ginobazik, ovaryum bölümlerinin
tabanından çıkar. Stigma; çoğunlukla 2 lobludur. Meyve; genellikle kalıcı kaliks
tarafından korunan bir tohumlu 4 merikarptan oluĢan Ģizokarp, nadiren eriğimsidir.
Tohum; az endosperm taĢır veya hiç taĢımaz. Embriyo; düz veya dalgalı, radikula
aĢağı yönlüdür.
Lamiaceae familyasının dünyada 3000’den fazla türü ve yaklaĢık 180 cinsi
vardır ve Akdeniz bölgesinde yaygın olarak bulunur. Çoğu cinsi (Salvia, Thymus,
Origanum, Ocimum, Mentha vb.) yiyecek olarak kullanıldığından kültüre alınmıĢtır,
diğerleri kokulu yağlarından dolayı değerlidir (Meikle, 1985). Lamiaceae
familyasının adanın kuzeyinde 23 cinsi bulunmaktadır (Viney, 1994).
2.6. Sideritis Genusunun Genel Özellikleri
Çok yıllık veya tek yıllık otsu ya da yarı çalı Ģeklinde bulunur. Yapraklar;
bütün veya diĢli, çoğunlukla kıllı yada yoğun tüylüdür. Çiçek durumu; genellikle 4
veya daha fazla çiçeğin bir araya gelmesinden oluĢan vertisillatrumlardan birkaç
tane içeren spika benzeridir. Brakteler; yaprağa benzer veya bazen yapraktan
tamamen farklıdır. Kaliks; tubular-kampanulat, 5-10 damarlı, bazen 5 dik ya da
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geriye doğru eğilmiĢ, çoğunlukla dikenimsi uçlar içeren diĢleri olan belirsiz 2
dudaktan oluĢur. Korolla; sarımsı veya beyazımsı, bazen pembe ya da mor, 2
dudaklı, alt dudak düz, bütün, emarginat veya 2 loplu, üst dudak 3 loplu, ortadaki lop
genellikle emarginat ve yandaki loplardan büyüktür. Stamenler; alttaki üsttekinden
çok daha kısadır, 2 ayrı teka içerir, üsttekiler genellikle çok kısalmıĢ veya deforme
olmuĢtur. Stilus; stigmatik loplar eĢit değildir, üstteki kısa ve geniĢ, alttaki daha uzun
ve genellikle tabanından üst lop ile sarılmıĢtır. Nukletler oval veya dikdörtgen
Ģeklinde, apex kısmı yuvarlak, neredeyse pürüzsüz ya da belirgin kısa tüylüdür. Orta
Asya, Akdeniz bölgesi ve güney Avrupa’da yaklaĢık 100 türü bulunur (Meikle,
1985).
Sideritis

genusunun

adı

Yunanca

―Sideros

(Demir)‖

kelimesinden

gelmektedir. Eski zamanlarda demirden yapılan silahlarla yaralanmaların tedavisinde
bu genusa ait bitkilerin kullanılması bu genusa ismini vermiĢtir.
Sideritis genusunun terapötik kullanımına dair

ilk bilgiler, 1. Yüzyılda,

Dioscorides’in “De Materia Medica‖ kitabında geçmektedir (Gonzales-Burgos ve
diğerleri, 2011).
Sideritis çayları çeĢitli isimlerle anılmaktadır. Genellikle dağların yüksek
bölgelerinde yetiĢtiğinden ―dağ çayı‖ olarak isimlendirilmektedir. Fakat bazen
yetiĢmekte oldukları dağların adları (―Olimpos çayı, Parnassos çayı‖ vb.) ile de
anılmaktadırlar (Lentini, 2000; Güvenç ve diğerleri, 2005; Gonzales-Burgos ve
diğerleri, 2011). Daha öncesinde bazı Sideritis türlerinin etnofarmakolojik
kullanımları ile ilgili yayınlar yapılmıĢtır. Lamiaceae familyasından Sideritis
genusunun çeĢitli türleri hakkında yapılan araĢtırmalar bu genus türlerinin çeĢitli
etkiler için genellikle çay olarak tüketildiğini ortaya koymaktadır (Gonzalez-Burgos
ve diğerleri, 2011; Kırımer ve diğerleri, 2004).
Sideritis cinsine ait türler Türkiye’de ―dağ çayı, yayla çayı‖ olarak
bilinmektedir. Yunanistan’da ise bu bitkilerin toprak üstü kısımları genellikle
geleneksel çayların ve bitkisel preparatların hazırlanmasında kullanılmaktadır. Bazen
limon ve bal ile servis edilen bu çay, hoĢ aroması, özel tadı ve sarımsı rengi ile
oldukça iyi bilinmektedir (Gonzales-Burgos ve diğerleri, 2011). Ayrıca Kıbrıs
adasında toprak üstü kısımları kullanılarak hazırlanan infüzyonlarının halk arasında;
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mide rahatsızlıklarında, soğuk algınlığında, terletici ve tonik olarak tüketildiğini
belirtilmiĢtir (Karousou ve Deirmentzoglou, 2011).
Sideritis türlerinden yapılan çaylar geleneksel olarak beslenme ve
tatlandırma amaçları için kullanılmaktadır. Sideritis çayı mide ağrısı, hazımsızlık vb.
gastrointestiniyal

rahatsızlıkların,

ateĢ,

boğaz

ağrısı

vb.

soğuk

algınlığı

semptomlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca diüretik ve tonik özelliği için de
tüketilmektedir. Halk tıbbında ise antienflamatuvar, antiülser, antimikrobiyal, yara
tedasivi, antioksidan, antispazmolitik, antikonvülsan, analjezik ve karminatif olarak
tüketilmektedir.

Yapılan

araĢtırmalar

sonucunda

elde

edilen

veriler;

antienflamatuvar, antiülseratif, antimikrobiyal, yanık ve yara iyileĢtirici, antioksidan,
antispazmolitik,

antikonvülzan,

analjezik

ve

karminatif

etkileri

olduğunu

göstermekte ve halk tıbbındaki kullanımı doğrulamaktadır. Bu amaçlar için, toprak
üstü kısımları kullanılarak hazırlanan infüzyon ve dekoksiyonları dahilen ve/veya
haricen kompres veya banyolarda kullanılmaktadır. Bu kullanımlarına ek olarak,
Sideritis türlerinden izole edilen bazı aktif bileĢenlerin, antiproliferatif, anti-HIV ve
normal beslenmeyi baskılayıcı özellikleri olduğu gösterilmiĢtir (Gonzales-Burgos ve
diğerleri, 2011).
Sideritis taksonun büyük bir kısmı ana bileĢen olarak monoterpen
hidrokarbonları içermektedir (BaĢer, 2002). Sideritis genusunda bulunmuĢ olan
kimyasal bileĢenler; terpenler, flavonoidler, uçucu yağlar, iridoidler, kumarinler,
lignanlar ve sterollerdir. Diterpenler, flavonoidler ve uçucu yağlar neredeyse her
türde bulunmaktadır ve bu ana bileĢenler gözlenmiĢ olan in-vitro ve in-vivo
farmakolojik aktivitelerinden sorumludurlar (Gonzales-Burgos ve diğerleri, 2011).
2.6.1. Sideritis cypria Post Türünün Genel Özellikleri
Dik, taban kısmı odunsu uçlara doğru otsu yapıda, 60 cm’e kadar uzayabilen
çok yıllık bitkilerdir. Yüksek, dallanmıĢ, yoğun beyaz- keçeleĢmiĢ tüylerle kaplı,
çiçeklenen sürgünleri dallanmamıĢ, tetragonal, glandular, genellikle kırmızımsı; alt
dallardaki yaprakları oblanseolat ve obovat, 3-12 cm Uzunluğunda, 1-5 cm
geniĢliğinde, yoğun keçeleĢmiĢ tüylerle kaplı, apeks geniĢ, taban kısmı yaprak sapına
doğru belli belirsiz sivrilir. Marjini gözle görülebilir Ģekilde diĢlidir. Üst yapraklar alt
yapraklara oldukça benzer, fakat genellikle daha küçük, en üstteki çift bazen
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neredeyse tüysüz, yeĢilimsi ve tabana doğru retikulat damarlıdır. Çiçek durumlar
genellikle dallanmamıĢ veya bazen 2 uzamıĢ bazal dallar Ģeklindedir. 12-35 cm
uzunluğunda, baĢak benzeri, 8-15 adet ya da daha fazla sayıdan oluĢan yoğun
vertisillastrumlar glandular rachis boyunca bulunurlar. Brakteler bir kap içerisinde
birleĢmiĢtir. Oldukça geniĢ ovat ve suborbiculat, 0.8-1.5 cm uzunluğunda, 1-2 cm
geniĢliğinde, aroması az, reticulat, apeks yuvarlak, sivri-apikulat veya akuta yakın,
sap yapraklarından çok farklıdır. Çiçekler yoğun, subsesil, ezildiğinde Ģerbetçi otu ya
da sarımsak gibi kokmaktadır. Kaliks tubular-kampanulat, dıĢı aromatik, tüylü boyun
kısmı haricinde iç kısmı tüysüzdür, tüp yaklaĢık 7 mm uzunluğunda, 3.5 mm
geniĢliğinde, diĢler dik ve oblong, subakut tüye benzer yapılar uzun, aroması
olmayan tüyler, üst taraftakiler 4 mm uzunluğunda, 1-3 mm geniĢliğinde, alt taraftaki
4’lü daha kısa, yaklaĢık 3 mm uzunluğundadır. Korolla parlak sarı, kahverengi koyu
çizgili ve kenarlıdır. Taban üzerinde dıĢsal ve içsel, kısa uzuvlu, basık tüylü, tüp
yaklaĢık 11 mm uzunluğunda, 2.5 mm geniĢliğinde, çok az kıvrık, üst dudak oblong,
yaklaĢık 5 mm uzunluğunda, 3 mm geniĢliğinde, apekste derince iki parçalı, alt
dudak 3- loplu, yan loplar dar üçgenimsi, yaklaĢık 2 mm uzunluğunda ve tabanda 2
mm geniĢliğinde ortadaki lop yarı dairesel, dalgalı tırtıklı, yaklaĢık 2.5 mm
uzunluğunda, 4 mm geniĢliğinde; stamenler korolla tübünün yarısı kadar içeride,
filamentler yaklaĢık eĢit, kalın, yaklaĢık 1.5 mm uzunluğunda, tabanda tüylü;
anterlerin alt ucundaki stamenler iĢlevsel, teka ayrılmıĢ, yaklaĢık 2 mm geniĢliğinde,
üst stamenlerin tekaları iĢlevsiz, 1- tekalı; ovaryum tüysüz, yaklaĢık 1.5 mm, kısa,
yüzeysel loplu, tüysüz bir disk üzerinde yer almaktadır. Stilus tabanda narin, kalınca,
yaklaĢık 4 mm uzunluğunda; stigmatik loplar küt, 1.5 mm uzunluğundan daha kısa,
tepesi kesik, birbirine yaklaĢık, alt kısım üst kısmın tabanını sarar. Nukletler
obovoid, yaklaĢık 2.8 mm uzunluğunda, 1.8 mm geniĢliğinde, grimsi-kahve, siğilli,
bağlanma noktası çok küçüktür. 300- 900 metre arasındaki yüksekliklerde, kireç taĢı
kayalıklarının güneye bakan yüzlerinde, çatlakların arasından çıkarlar. Çiçeklenme
dönemi Haziran-Ağustos ayları arasındadır (Meikle, 1985).
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ġekil 2.4. Sideritis cypria Türünün Genel GörünüĢü
Kıbrıs adasında, Sideritis genusuna ait 3 tür bulunmaktadır. Bu türler;
Sideritis cypria, S. perfoliata ve S. curvidens olup S. perfoliata türü haricinde diğer
türlere adanın kuzeyinde de rastlanmaktadır. Sideritis cypria türü ise K.K.T.C.’ine
endemiktir.
2.7. Kıbrıs Adasında Yapılan Daha Önceki ÇalıĢmalar
2 ciltten oluĢan Meikle’nin ―Flora of Cyprus‖ adlı eserleri Kıbrıs’ta yazılan
ilk flora olup yapılan birçok çalıĢmaya katkıda bulunmuĢtur (Meikle 1977; 1985).
Georgiades tarafından 1. Cildi 1987, 2. Cildi 1992 yıllarında yazılan ―Flowers
of Cyprus Plants of Medicine‖ isimli eserler Kıbrıs adasının bitki örtüsü hakkında
bilgi veren önemli kaynaklardandır. Her bitkinin Latince, Rumca, ve Ġngilizce
adlarıyla birlikte ayrıntılı tanımlarını vermektedir (Georgiades, 1987; 1992).
Kıbrıs’da yöresel tıbbi kullanımı olan 3’ü Kıbrıs endemiği 4 Teucrium
türünün karĢılaĢtırmalı uçucu yağ analizi Arnolda ve diğerleri (1991) tarafından
incelenmiĢtir.
Kıbrıs endemiği olan Origanum cordifolyum türünün anatomisi incelenmiĢ ve
uçucu yağ bileĢimi çalıĢılmıĢtır (Valentini ve diğerleri, 1991).
―K.K.T.C. Yabani Çiçekleri ve Tıbbi Bitkileri‖ adlı kitap K.K.T.C’de renkli
olarak hazırlanan ilk eserdir. Bu eserde 108 bitki ve bu bitkilerin Türkçe ve Ġngilizce
adlarının yanısıra kullanım alanları hakkında da bilgi verilmiĢtir (Vehbi, 1991).
Salvia pomifera, S. fruticosa ve Kıbrıs endemiği olan S. willeana türlerinin
uçucu yağ kompozisyonu Arnolda ve diğerleri (1992) tarafından araĢtırılmıĢtır.
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Doğu Akdeniz’de doğal olarak yetiĢen O. majorana var. tenuifolium, O.
dubium ve O. onites türlerinin kalitatif ve kantitatif uçucu yağ kompozisyonu
karĢılaĢtırılarak çalıĢılmıĢtır (Arnolda ve diğerleri, 1993).
2 ciltten oluĢan ―An Illustrated Flora of North Cyprus‖ isimli eserde K.K.T.C
florası çalıĢılmıĢtır. Bitkilerin binominal isimleri, Ġngilizce ve Türkçe adları verilmiĢ
olan eserde 1041 bitki türünün çizimlerle tanımlanması gibi çalıĢmalara yer
verilmiĢtir. Ayrıca verilmiĢ olan bitki adlarının kökeni ve kimler tarafından
adlandırılmıĢ olduğu bilgileride verilmiĢtir. Bu bilgilerin yanında, çiçeklenme
zamanları, aroması, eğer varsa tıbbi önemi ve özellikleri hakkında kısa kısa bilgileri
de içermektedir (Viney, 1994; 1996).
―Kıbrıs’ta Kokulu Bitkiler ve Bunların Ġhtiva Ettiği Kokulu Yağlar ve
Sağaltıcı Özellikleri‖ adlı kitapta, 27 otsu bitki ve ağaç türünün morfolojisi, içerdiği
çeĢitli esansiyal yağlar, vitaminler ve mineraller hakkında bilgiler bir araya
getirilmiĢtir. Ayrıca kullanım Ģekil ve alanları, tıbbi özellikleri ve etki derecelerinin
yanında ticari değerleri de incelenmiĢtir (Dedeçay, 1998).
1998 yılında Sfikas tarafından yayınlanan ―Wild flowers of Cyprus‖ adlı
eserde doğal olarak yetiĢen veya kültürü yapılan 110 yabani bitkiye ait familyalar
verilmiĢ ve Kıbrıs adasında kullanımı olan taksonlar hakkında bilgiler verilmiĢtir.
Kıbrıs’ın Baf ve Larnaka Ģehirlerinde gerçekleĢtirilen etnobotanik araĢtırma
sonucunda Kıbrıs’da doğal olarak yetiĢen yenilebilir bitkiler hakkında bilgi
toplanmıĢtır (Della ve diğerleri, 2006).
Lardos (2006) tarafından Kıbrıs’daki bir manastıra ait bilgilerden derlenen
koleksiyon oluĢturulmuĢtur. 231 bitki türüne ait 499 bitkisel karıĢım, bu bitkilerin
dağılımı, kullanılan kısımları ve kullanım Ģekillerinin tartıĢılmasından oluĢan
etnobotanik bir çalıĢmadır.
K.K.T.C.’de doğal olarak yetiĢen 108 Ģifalı ve zehirli bitki araĢtırılmıĢtır
(Uslu, 2007).
―The Red Data Book of The Flora of Cyprus‖ Kıbrıs Adası’na ait endemik
bitkileri, tehlike altında olan türleri, korunmaya ihtiyacı olan türleri ve yok olmak
üzere olan türleri sistematik dizin olarak gruplandırmıĢtır. Dizinde bulunan
taksonların önemli botanik özelliklerini, tanımlamalarını, yayılıĢlarını, kullanım
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alanlarını, ve endemik türlerin belirlenmeleri konularında kaynak oluĢturmaktadır
(Tsintides ve diğerleri, 2007).
Laurus nobilis bitkisinin yapraklarından elde edilen uçucu yağ kompozisyonu
GC/MS analizi yapılarak Yalçın ve diğerleri (2007) tarafından çalıĢılmıĢtır.
Kıbrıs’ın da içinde bulunduğu 7 farklı ülkede yapılan Rubia projesi
kapsamında, Kıbrıs’da toplamda 93 kiĢi ile yapılan anketler sonucunda 183 adet bitki
türü tespit edilmiĢ ve bunların 119 adetin ise tıbbi kullanımı 12 patolojik gruba
ayrılarak derlenmiĢtir (Gonz´alez-Tejero ve diğerleri, 2008).
Öztürk ve diğerleri, (2008) Türkiye ve K.K.T.C’de yayılıĢ gösteren bitkilerin
tanımlanmıĢ, bilinçsiz kullanımın önlenmesi amacıyla belirlenen bitkilerin Latince
isimleri, toksik kısımlarının neler olduğu ve aktif bileĢenleri belirlenmiĢtir.
Dokos ve diğerleri (2009) tarafından, farmasötik özelliklere sahip bitkiler,
orjinleri ve terapötik özellikleri rapor edilmiĢtir.
Kuzey Kıbrıs’ın Faydalı Bitkilerinin ve Kullanım Alanlarının Belirlenmesi
adlı yüksek lisans tezinde 64 kaynak kiĢi ile yapılan anket çalıĢmaları sonucunda
toplamda 156 taksonun (62 familya) 7 farklı ana baĢlık altında kullanım amaçları
derlenmiĢtir (Kaya Yıldırım, 2010).
32’si kültür 57 bitki taksonu seçilmiĢ, LefkoĢa, Limasol ve Baf Ģehirlerinden
15 aktar dükkanında anket çalıĢmaları yapılmıĢtır. ÇalıĢmada yer alan 57 taksonun
taksonomik tanımlaması yapılmıĢ ve etnobotanik kullanımları saptanmıĢtır. Ayrıca
elde edilen verileri diğer Akdeniz bölgelerinde (Yunanistan, Türkiye, Ürdün, Ġsrail)
yapılan çalıĢmalarla karĢılaĢtırmıĢlardır (Karousou ve Deirmentzoglou, 2011).
Kuzey Kıbrıs’ta Kullanılan Tıbbi Bitkiler adlı yüksek lisans tezinde; 120
kaynak kiĢi ile yapılan anketler sonucunda doğal olarak yetiĢen 91 bitki türü ve 27
kültür bitkisinin halk arasındaki kullanımının araĢtırılması latince ve yöresel isimleri
ve her bitkinin floradaki ayrıntılı tanımı, 30 farklı kategoriye ayırdığı hastalıkların
tedavi edilmesinde bitkinin hangi kısmının, nasıl kullanıldığı, ihtiva ettikleri uçucu
yağ ve diğer etken maddelerin isimleri verilmektedir (Ozan, 2011).
Özkum ve Ozan (2011) tarafından yapılan çalıĢmada K.K.T.C.’inde
kullanılan tıbbi bitki karıĢımları belirlenmiĢtir. ÇeĢitli tıbbi amaçlarla halkın
kullandığı 34 bitki karıĢımı kayıt edilmiĢtir. Bu karıĢımların hazırlanması için
kullanılan bitki taksonlarının 20 familyaya ait 28 doğal bitki taksonu ve 10 familyaya

20

ait 14 kültür bitki taksonu olduğu saptanmıĢtır. Bu bitki karıĢımlarının halk arasında
nasıl ve ne amaçla kullanıldığı belirlenmiĢtir.
Salvia lanigera bitkisinin toprak üstü kısımlarından elde edilen uçucu yağ
kompozisyonu belirlenmiĢ ve bu yağın antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri,
Tenore ve diğerleri (2011) tarafından saptanmıĢtır.
K.K.T.C.’nin Kuzey Doğusunda yer alan Karpaz Milli Parkının florası
araĢtırılmıĢtır. 57 familyaya ait 187 genus ve toplamda 274 takson belirlenmiĢtir.
Bölgede 19 endemik bitki saptanmıĢ ve Asteraceae familyası en sık rastlanan familya
olmuĢtur (ġekerciler ve Ketenoğlu, 2011).
K.K.T.C.’den toplanan Eucalyptus camaldulensis ve Myrtus communis
bitkileri ile yapılan araĢtırmada, yapraklarından su distilasyonu yöntemi ile elde
edilen uçucu yağların GC-MS analizleri yapılmıĢtır. Ayrıca elde edilen yağların
antimikrobiyal aktiviteleri çalıĢılmıĢtır (Akin ve diğerleri, 2012).
Dereboylu ve diğerlerinin (2012) yapmıĢ olduğu araĢtırmada K.K.T.C.’ine
endemik Scutellaria cypria var. cypria, S. cypria var. elatior ve S. sipthorpii
bitkilerinin salgı tüylerinin morfolojisi, bu türlerden elde edilen uçucu yağların
kimyasal kompozisyonu ve seçilmiĢ mikroorganizmalara karĢı antimikrobiyal
aktivitesi çalıĢılmıĢtır.
Goulas ve Manganaris (2012) tarafından yapılan çalıĢmada Kıbrıs’da yetiĢen
Citrus türlerinin fitokimyasal bileĢenleri ve antioksidan aktiviteleri belirlenmiĢtir.
Özkum ve diğerleri (2013) tarafından yapılan çalıĢmada K.K.T.C.’inde 100
kiĢi ile yapılan anket çalıĢmaları sonucunda, diyabet hastalığına karĢı halk ilacı
olarak kullanılan bitkilerin Latince adı, familyası, etken maddesi, nasıl kullanıldığı
ve dozları hakkında bilgiler verilmiĢtir.
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3. GEREÇ VE YÖNTEM
3.1. Bitkisel Materyal
Sideritis cypria bitkisi K.K.T.C.’ne endemik bir bitki olup; BeĢparmak
Dağları’nın güneye bakan yamaçlarından yaklaĢık 500-750 metre yükseklikten
doğadan toplanmıĢtır. ToplanmıĢ olan bitkisel materyale ait herbaryum örneği Yakın
Doğu Üniversitesi Herbaryum merkezinde NEUN 6559 no’su ile bulunmaktadır.
Araziden toplanan bitki örnekleri, gölgede ve oda sıcaklığında kurutulmuĢtur.
3.2. Uçucu Yağın Elde Edilmesi ve Miktar Tayini
Uçucu yağ hidrodistilasyon yöntemi ile Clevenger aparatı kullanılarak elde
edilmiĢtir. KurutulmuĢ toprak üstü kısımından 100 gram örnek alınarak balona
yerleĢtirilmiĢ ve üzerine 1000 mililitre distile su ilave edilmiĢtir. 3 saat iĢlem
süresinin ardından elde edilen uçucu yağın miktar tayini piknometre ile ölçülmüĢ ve
hesaplanmıĢtır (v/v).
3.2.1. Uçucu Yağların BileĢenlerinin Belirlenmesi
Gaz Kromatografisi ve Kütle Spektrometresi (GC–MS) analizi
GC-MS analizleri Agilent 5975 GC-MSD sistemi kullanılarak yürütülmüĢtür.
Innowax FSC kolon (60 m x 0.25 mm, 0.25 m film kalınlığı) ve taĢıyıcı gaz olarak
Helyum (0.8 ml/min) kullanılmıĢtır. Gaz kromatografi fırını 10 dakika 60C’de sabit
tutuldu ve ardından dakikada 4C artacak Ģekilde 220C’ye programlanmıĢtır. 10
dakika 220C’de sabit kalmasının ardından dakikada 1°C artıĢ olacak Ģekilde
240C’ye programlanmıĢtır. Ayrım hızı 40:1 olarak belirlenmiĢtir. Enjeksiyon ısısı
ise 250C’ye ayarlanmıĢtır. Kütle spektroskopisi 70 eV olucak Ģekilde ayarlanmıĢtır.
Kütle m/z 35’den 450’e değiĢtirilmiĢtir.
Gaz Kromatografisi (GC) analizi
Agilent 6890N GC sistemi kullanılarak GC analizleri yapılmıĢtır. Enjeksiyon
dedektörünün ısısı 300C’e ayarlanmıĢtır. GC-MS ile aynı elüsyonu elde etmek için,
sürekli otomatik enjeksiyon ile iki kez aynı kolona aynı deneysel koĢulları
uygulanarak yapılmıĢtır. Ayrılan bileĢiklerin oransal yüzde miktarları FID
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kromatogramları kullanılarak hesaplanmıĢtır. Analiz sonuçları Tablo 4.1.’de
verilmiĢtir.
3.2.2. BileĢiklerin Tanımlanması
Uçucu yağ bileĢenleri tanımlanması, özgün numunelerin arasında olanlar ya
da n- alkanlar dizi göreceli tutma indeksi (RRI) ile kıyaslanması ile göreceli tutma
süreleri kıyaslanark gerçekteĢtirilmiĢtir. Bilgisayar eĢleĢmesinin yanı sıra ticari
(Wiley GC/MS Kütüphanesi, Adams Kütüphanesi, MassFinder 3 Kütüphanesi)
(McLafferty ve Stauffer, 1989; Koenig ve diğerleri, 2004) ve saf bileĢikler ile bilinen
uçucu yağların bileĢenleri tarafından kurulan; BAġER Uçucu Yağ BileĢenleri
Kütüphanesi ve ek olarak MS litaratür verileri uçucu yağların bileĢenlerinin
tanımlanması için kullanılmıĢtır (Joulain ve Koenig, 1998; ESO 2000, 1999).
3.3. Antimikrobiyal Aktivite Testlerinde Kullanılan Mikroorganizmalar
Bakteriler: Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Escherchia coli (ATCC
25922), Bacillus cereus (ATCC 10876), Staphylococcus aureus (ATCC 25923)
Maya: Candida albicans (ATCC 90028)
ÇalıĢma

sırasında

kullanılan

tüm

mikroorganizmalar

Yakın

Doğu

Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda -80 0C’de saklanmıĢtır.
3.4. Antimikrobiyal

Aktivite

Testlerinde

Kullanılan

Besiyerleri

ve

Standartlar
a) Blood Agar Base (LAB)
Et Ekstresi...............................................................................................................10 gr
Pepton ....................................................................................................................10 gr
NaCl..........................................................................................................................5 gr
Agar......................................................................................................................212 gr
Distile su............................................................................................................1000 ml
37 gr Blood Agar Base (LAB) besiyeri 1000 ml distile su ilave edilerek
hazırlanmıĢtır ve daha sonra 120 0C’ de 15 dk otoklavlanarak steril edilmiĢ ve 50 0C’
ye kadar soğutulduktan sonra içerisine koyun kanı katılıp 90 mm çapındaki steril
petri kaplarına 15’er ml dökülmüĢtür.
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b) Sabouraud Dextrose Agar (OXOID)
Mycological Pepton................................................................................................10 gr
ġeker.......................................................................................................................40 gr
Agar........................................................................................................................10 gr
Distile su............................................................................................................1000 ml
120 0C’ de 15 dk otoklavlanarak steril edilmiĢ ve 90 mm çapındaki steril petri
kaplarına 15’er ml dökülmüĢtür.
c) Brain Heart Infusion Broth (OXOID)
Brain Infusion Solids...........................................................................................12.5 gr
Et Ekstresi ................................................................................................................5 gr
Proteaz Pepton........................................................................................................10 gr
Glikoz.......................................................................................................................2 gr
NaCl..........................................................................................................................5 gr
Disodyum Fosfat....................................................................................................2.5 gr
Distile su............................................................................................................1000 ml
Tüplere 10’ar ml paylaĢtırılarak 120 0C’de 15 dakika otoklavlanarak steril
edilmiĢtir.
d) Mueller Hinton Agar (OXOID)
Et Ekstresi.............................................................................................................300 gr
Agar........................................................................................................................17 gr
Kazein Hidrolizatı................................................................................................17.5 gr
NiĢasta...................................................................................................................1.5 gr
Distile su............................................................................................................1000 ml
120 0C’ de 15 dk otoklavlanarak steril edilmiĢ ve 90 mm çapındaki steril petri
kaplarına 15’er ml dökülmüĢtür.
McFarland Bulanıklık ölçümleri Phoenix Spec (Becton Dickinson USA)
cihazı ile yapılmıĢtır.
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Kullanılan Pozitif Kontroller
Candida albicans için NS, Pseudomonas aeruginosa için PIP, Bacillus
cereus, Escherchia coli ve Staphylococcus aureus için SXT pozitif kontrol olarak
kullanılmıĢtır.
3.5. Agar Disk Difüzyon Metodu
-80 0C’de saklanan bakterilerin canlandırılması için Blood Agar Base (LAB)
ve mayanın canlandırılması için Sabouraud Dextrose Agar (OXOID) kullanılmıĢtır.
Ardından steril 90 mm’lik steril petrilere 15’er ml olacak Ģekilde Mueller Hinton
Agar (OXOID) dökülerek, pertiler düz bir zemin üzerinde soğumaya bırakılmıĢtır.
Kullanılacak mikroorganizmalar Brain Heart Infusion Broth (OXOID)
besiyerinde 24 saat inkübasyona bırakılmıĢ ve 24 saat sonunda Mc Farland No: 0.5’e
göre bulanıklık ölçümleri yapılmıĢtır. Steril kabin içerisinde Mc Farland No: 0.5’e
ayarlanan sıvı besiyerlerinden 100 µl tüm Mueller Hinton Agar besiyerlerine
konulmuĢ ve tüm petriye eĢit dağılacak Ģekilde yayılmıĢtır.
Sideritis cypria türünün uçucu yağından 0.5, 1, 2, 4 ve 10 µl alınarak 6
mm’lik steril boĢ disklere emdirilmiĢtir. Yağ emdirilmiĢ diskler yayma ekim
yapılarak hazırlanan petri kaplarının ortasına yerleĢtirilmiĢtir. Hazırlanan petri
kapları 24 saat 37

0

C’de inkübasyona bırakılmıĢtır. Ġnkübasyonun ardından

millimetre olarak zon çapları ölçülmüĢtür ve değerler 6 mm’lik disk çapınıda
içermektedir. Antimikrobiyal aktivite deneylerinde kullanılan uçucu yağ miktarları,
S.cypria türünün K.K.T.C.’ine endemik bir bitki olması ve elde edilen uçucu yağın
miktarının azlığı göz önüne alınarak düĢük aralıklarda uygulanmıĢtır. Aynı
familyadan baĢka türler ile yapılan çalıĢmalarda kullanılmıĢ olan (µl) aralıklar
denenmiĢtir (Altundağ ve Aslım, 2005; Toroğlu ve Çenet, 2006; Toroğlu ve
diğerleri, 2006). Deneyler iki tekrarlı olarak çalıĢılmıĢtır. Sonuçlar tablo 4.2.’de
verilmiĢtir.
3.6. Bulguların Sunulması ve Değerlendirilmesi
Bitkinin tanımlanmasında ve K.K.T.C.’de yetiĢtiği bölgelerin belirlenmesinde
baĢlıca ―Flora of Cyprus‖ (Meikle, 1977; 1985) ve ―Flora of North Cyprus‖ (Viney,
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1994;

1996)

spektrometresi

kitaplarından
analizleri

yararlanılmıĢtır.
için

Anadolu

Gaz

kromatografisi

Üniversitesi

Eczacılık

ve

kütle

Fakültesi

Farmakognozi departmanından ve elde edilen bulguların değerlendirilmesinde
çalıĢmamız ile benzerlik ve farklılık gösteren yayınlardan yararlanılmıĢtır (Dulger ve
diğerleri, 2005; Kırımer ve diğerleri, 1999; 2000; 2004; Koutsaviti ve diğerleri,
2013; Köse ve diğerleri, 2010; Uğur ve diğerleri, 2005). Ġki paralel çalıĢma yapılarak
elde edilen antimikrobiyal aktivite sonuçlarının değerlendirilmesinde aritmetik
yöntemler kullanılmıĢtır.
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4. BULGULAR
Tablo 4.1.’de verilen Sideritis cypria türünün GC ve GC-MS metodu
kullanılarak belirlenen uçucu yağ kompozisyonu sonuçlarına göre; %96,9’u
tanımlanan bileĢiklerden sırasıyla epi-cubebol (%11.9), trans- piperitol (%8.9), Pinene (%4.3) ve -Pinene (%3.6) bileĢikleri major maddeler olarak belirlenmiĢtir.
Tablo 4.1. Sideritis cypria Türü Uçucu Yağının GC ve GC-MS Analizi Sonuçları
BileĢik

RRI

% BileĢik

1032

-Pinene

4.3

1035

-Thujene

0.5

1076

Camphene

tr

1118

-Pinene

3.6

1132

Sabinene

2.5

1176

-Phellandrene

tr

1188

-Terpinene

tr

1203

Limonene

3.7

1218

-Phellandrene

3.5

1255

-Terpinene

0.5

1280

p-Cymene

3.4

1290

Terpinolene

tr

1466

-Cubebene

1.1

1474

trans-Sabinene hydrate

0.1

1497

-Copaene

0.4

1549

-Cubebene

0.5

1556

cis-Sabinene hydrate

0.1

1571

trans-p-Menth-2-en-1-ol

0.1
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Tablo 4.1. (Devam) Sideritis cypria Türü Uçucu Yağının GC ve GC-MS Analizi
Sonuçları
1611

Terpinen-4-ol

1.3

1612

-Caryophyllene

1.8

1639

Cadina-3,5-diene

0.6

1639

trans-p-Mentha-2,8-dien-1-ol

0.4

1651

Sabinaketone

0.5

1670

trans-Pinocarveol

1.2

1677

epi-Zonarene

1.1

1683
1689

trans-Verbenol
trans-Piperitol

2.0
8.9

1706

-Terpineol

1.0

1722

Bicyclosesquiphellandrene

1.7

1751

Carvone

1.0

1773

-Cadinene

7.1

1799

Cadina-1,4-diene

0.9

1802

Cumin aldehyde

3.7

1845

trans-Carveol

tr

1849

Calamenene

1.8

1864

p-Cymen-8-ol

0.5

1900

epi-Cubebol

11.9

1957

Cubebol

6.1

2008

Caryophyllene oxide

6.1

2051

Gleenol

0.4

2073

p-Mentha-1,4-dien-7-ol

1.0

2080

Cubenol

2.4
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Tablo 4.1. (Devam) Sideritis cypria Türü Uçucu Yağının GC ve GC-MS Analizi
Sonuçları
2088

1-epi-Cubenol

4.5

2113

Cumin alcohol

1.4

2198

Thymol

0.4

2209

T-Muurolol

1.2

2239

Carvacrol

2241

p-Isopropyl phenol

0.6

2289

Oxo--Ylangene

0.4

2392

Caryophylla-2(12),6-dien-5-ol

0.7

Toplam

AraĢtırmamız sonucunda, tablo 4.2’de de görüldüğü gibi

tr

96.9

P. aeruginosa

bakterisi Sideritis cypria türünden elde edilen uçucu yağa karĢı dirençliyken, diğer
tüm bakteri ve mayalarda farklı dozlarda değiĢen zon çapları gözlenmiĢtir.
ÇalıĢmamızda yapmıĢ olduğumuz antimikrobiyal aktive deneyleri sonucunda;
Staphylococcus aureus, çalıĢılmıĢ olan mikroorganizmalar içinde ve denenmiĢ olan
uçucu yağ miktarlarının (0,5-1-2- 4 ve 10 µl) tümünde zon çapının gözlendiği ve bu
bilgilere göre tüm dozlara duyarlı olan bakteridir. En düĢük dozda yaklaĢık 9 mm, en
yüksek dozda ise; aynı zamanda çalıĢılan tüm bakteriler içindeki en büyüğü olan
yaklaĢık 24 mm’lik zon çapı ölçülmüĢtür (ġekil 4.1.). Ancak, Pseudomonas
aeruginosa ve bakterisine karĢı herhangi bir aktivite gözlenmemiĢtir (ġekil 4.4.).
Escherchia coli bakterisine karĢı, 10µl’lik doza kadar bir etki gözlenmemiĢ, fakat en
yüksek dozda yaklaĢık 10 mm’lik inhibisyon çapı ölçülmüĢtür (ġekil 4.2.). Bacillus
cereus bakterisine karĢı ölçülen ilk zon çapı 1 µl’lik dozda görülmüĢ ve 7 mm’dir.
En yüksek doz da ise yaklaĢık 20 mm çap kaydedilmiĢtir (ġekil 4.5.). Diğer taraftan,
çalıĢılan tek maya olan Candida albicans’a karĢı gözlenen zon çapları ise 2 µl’lik
dozda yaklaĢık 8 mm’dir. Bu suĢ ile yapılan çalıĢmada pozitif kontrol olarak
kullanılmıĢ olan Nystatin 20 mm inhibisyon zonuna neden olurken, 10 µl’lik uçucu
yağ dozunda 25 mm olarak ölçülmüĢtür (ġekil 4.3.).
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Tablo 4.2. S. cypria Türünün Uçucu Yağ ile Yapılan Antimikrobiyal Aktivite
Testlerinden Elde Edilen Bulgular (Zon çapları: mm)
P. aeruginosa

E. coli

B. cereus

S. aureus

C. albicans

0,5 µl

n.a

n.a

n.a

9

n.a

1 µl

n.a

n.a

7

9

n.a

2 µl

n.a

n.a

9

11

10

4 µl

n.a

n.a

11

15

13

10 µl

n.a

10

20

24

25

PK

26

30

21

30

20

NK

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

ġekil 4.1. S.aureus Bakterisi ile Yapılan Antimikrobiyal Aktivite Deney
Fotoğrafları
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ġekil 4.2. E.coli Bakterisi ile Yapılan Antimikrobiyal Aktivite Deney
Fotoğrafları
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ġekil 4.3. C.albicans Mayası ile Yapılan Antimikrobiyal Aktivite Deney
Fotoğrafları
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ġekil 4.4.: P.aeroginosa Bakterisi ile Yapılan Antimikrobiyal Aktivite
Deney Fotoğrafları
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ġekil 4.5.: B.cereus Bakterisi ile Yapılan Antimikrobiyal Aktivite Deney
Fotoğrafları

34

5. TARTIġMA
ġekil 5.1.’de görüldüğü gibi, Sideritis cypria türünün uçucu yağ
kompozisyonunun; epi-cubebol (%11,9), trans-piperitol (%8,9) ve %8,1’lik değerle
pinene (-Pinene %4,3 ve -Pinene %3,6) major maddelerinden oluĢtuğu
belirlenmiĢtir. Ayrıca uçucu yağ kompozisyonun %68’ini ise diğer bileĢikler
oluĢturmaktadır. Kırımer ve diğerleri (1999) tarafından yapılan çalıĢmada,
Türkiye’ye endemik Sideritis brevidens ve S. rubriflora bitkilerinin topraküstü
kısımlarından hidrodistilasyon yöntemi ile elde edilen uçucu yağların GC/MS analizi
yapılmıĢtır. Bizim çalıĢmamız ile paralel olarak, yağların kompozisyonu monoterpen
hidrokarbonlarınca zengindir ve bulunan bileĢikler sırasıyla; β-pinene (%14, %13) ve
epi-cubebol (%13, %8)’dur. Ancak, Kırımer ve diğerlerinin (2000) yapmıĢ olduğu
çalıĢmada Sideritis lanata, S. romana ssp.romana, S.curvidens, S. montana ssp.
montana ve S.montana ssp.remota türlerinden elde edilen uçucu yağların
kompozisyonları GC/GC-MS yöntemi ile belirlenmiĢ ve bizim çalıĢmamızdan farklı
sonuçlar elde edilmiĢtir. S.lanata türü için, hexadecanoic asit (%10,67) ve
spathulenol (%9,45); S. romana ssp.romana türü için thymol (%24,98), S.curvidens
için bicyclogermacrene (%20,60) ve β-caryophyllene (%8,93), S. montana ssp.
montana ve S.montana ssp.remota

türleri için ise bicyclogermacrene (%10,80,

%13,86) ve germacrene D (%24,59, %10,33) bileĢiklerinin major maddeler olduğu
saptanmıĢtır.

11,90%
8,90%
68,00%

epi-cubebol

trans-piperitol

8,10%

Pinene

Diğer

ġekil 5.1. Sideritis cypria Türünün Uçucu Yağının Kompozisyonunda Bulunan
Ana BileĢenlerin Dağılımı
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Kırımer ve diğerleri (2004) çalıĢmasında belirtilmiĢtir ki, Sideritis genusunun
yağ verimleri yüzde 0.01- 0.85 arasında değiĢiklik göstermektedir. Ayrıca, yağın
verimi ne kadar yüksek ise monoterpen hidrokarbon içeriği de o kadar yüksektir.
Ancak, yağ verimi ne kadar düĢükse seskiterpen içeriği o kadar artmaktadır. Diterpen
bileĢikleri her iki durumda da bulunabilmektedir. Sideritis genusunun Empedoclia
taksonundaki bitkiler, uçucu yağ kompozisyonundaki ana bileĢenlere göre 3 temel
kategoride sınıflandırılmıĢ (monoterpence, seskiterpence ve diterpence zengin) ve
birçok Sideritis türünün monoterpen hidrokarbonlarınca zengin uçucu yağa sahip
olduğu gösterilmiĢtir. Bizim çalıĢmamızda bu çalıĢma ile paralel olarak, Sideritis
cypria türünden elde edilen uçucu yağın verimi %0,49 (w/w) olarak bulunmuĢtur ve
yağın kompozisyonunu oluĢturan bileĢenlerinin miktarlarına göre, monoterpence

Bileşik Sayısı

zengin uçucu yağ içeren grupta sınıflandırılabilir (ġekil 5.2.).

24
21
18
15
12
9
6
3
0
Monoterpen

Seskiterpen Oksijenlenmiş
monoterpen

ġekil 5.2. Sideritis cypria Türünün Uçucu Yağ Kompozisyonunda Bulunan
BileĢenlerin Sınıflarına Göre Dağılımı
ÇalıĢmamız antimikrobiyal aktivite bulgularına göre genel olarak, in-vitro
aktvite çalıĢmamızda kullanıdığımız Gram (-) bakterilerde gözlenen etkinin, Gram
(+) bakteriler ve mayaya karĢı gözlenen etkiden daha az olduğu belirlenmiĢtir. ġekil
5.3.’de görüldüğü gibi, aktivite gözlenen tüm mikroorganizmalara karĢı, artan yağ
miktarları ile doğru orantılı olarak zon çaplarında artıĢ gözlenmiĢtir.
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30
Zon Çapı (mm)

25
20
B.cereus

15

E.coli

10

C.albicans

5

S.aureus

0
0,5

1

2

4

10

Yağ Dozu (µl)
*P.aeruginosa bakterisinde zon çapı gözlenmediğinden tabloda yer almamaktadır.

ġekil 5.3. Sideritis cypria Türünden Elde Edilen Uçucu Yağın Antimikrobiyal
Aktivetisi*
2 paralel çalıĢma sonucu elde etmiĢ olduğumuz verilere göre Gram (-)
bakterilerden P. aeruginosa tüm dozlara dirençli iken E.coli sadece en yüksek doz
olan 10 µl’de 10 mm zon çapı oluĢturmuĢtur. Dulger ve diğerlerinin (2005) yapmıĢ
oldukları çalıĢmada Sideritis brevidens, S. vuralii ve S.cilicica türlerinin
antimikrobiyal aktivitesini araĢtırmıĢlardır. Bu bitkilerin toprak üstü kısımları
kullanılarak elde edilen ekstrelerle, agar disk difüzyon metodu kullanılarak
antimikrobiyal aktiviteleri çalıĢılmıĢtır. P. aeruginosa çalıĢmamız ile benzer olarak
S.cilicica’nın ekstresine karĢı dirençliyken, çalıĢmamızdan farklı olarak S. brevidens
(10.6 mm) ve S.vuralii (11.2 mm) bitkilerinin ekstrelerine karĢı duyarlıdır. Uğur ve
diğerleri, (2005) tarafından yapılan çalıĢmada, Türkiye’den toplanan Sideritis
curvidens ve S. lanata türlerinden hidrodistilasyon yöntemi ile elde edilen uçucu
yağların antimikrobiyal aktivitesi farklı dozlar uygulanarak belirlenmiĢtir. Yapılan
çalıĢmanın sonuçlarına bakıldığına, her iki bitkiden elde edilen uçucu yağlarda,
E.coli’ye karĢı 10 µl’lik dozda zon çapı gözlenmezken bizim bulgularımıza göre 10
µl’lik dozda 10 mm zon çapı gözlenmiĢtir. ÇalıĢmamızdan farklı olarak, 10 µl’lik
dozda P. aeruginosa’ya karĢı S. curvidens 8 mm, S. lanata ise 10 mm zon çapı
oluĢturmuĢtur. Köse ve diğerlerinin (2010) yılında yaptığı çalıĢmada Sideritis
erythrantha var. erythrantha ve Sideritis erythrantha var. cedretorum bitkilerinden
elde edilen uçucu yağlarından 10 µl’lik doz kullanılarak antimikrobiyal aktiviteleri
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araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmamız ile paralel olarak P. aeruginosa’nın dirençli olduğu ve
bulgularımızdan farklı olarak E.coli’nin de dirençli olduğu gözlenmiĢtir.
ÇalıĢmamızda Gram (+) bakterilerden B.cereus’a karĢı sadece en düĢük
dozda (0,5µl) aktivite gözlenmezken, diğer dozlarda 7-20 mm arasında zon çapı
gözlenmiĢtir. Dulger ve diğerleri (2005) araĢtırmalarında uygulanan 10 mg/disk’lik
dozda sırası ile Sideritis brevidens 14,6 mm, S. vuralii 17,4 mm ve S.cilicica 18,6
mm zon çapı vermiĢtir. Uğur ve diğerleri, (2005) tarafından yapılan çalıĢmada
S.curvidens ve S. lanata türlerinin uçucu yağları 5 µl’lik dozda sırasıyla 9 mm ve 10
mm, 10 µl dozda ise her iki bitkide de 12 mm zon çapı oluĢturmuĢtur. Bizim
çalıĢmamızda ise farklı olarak 1 µl’lik dozdan itibaren aktivite gözlenmiĢ ve 2 µl’de
9 mm olarak ölçülen zon çapı 10 µl’lik en yüksek dozda 20 mm’ye ulaĢmıĢtır.
ÇalıĢmıĢ olduğumuz diğer bir Gram (+) bakteri olan S.aureus tüm dozlara
duyarlı olup; en düĢük doz olan 0,5 µl’de 9 mm, en yüksek doz olan 10 µl’de ise 24
mm zon çapı oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmamızdaki verilerden daha düĢük zon çaplarının
gözlendiği Uğur ve diğerlerinin (2005) çalıĢmasında; 5 ve 10 µl’lik dozlarda sırası ile
S.curvidens’de (8 ve 14 mm), S. lanata’da ise (9 ve 16 mm) inhibisyon zonları
saptamıĢtır. Köse ve diğerlerinin (2010) çalıĢmasında S. erythrantha var. erythrantha
ve S. erythrantha var. cedretorum türlerinden elde edilen uçucu yağlarından 10 µl
doz uygulanarak 3 farklı S. aureus suĢuna karĢı yapılan aktivite deneylerinde
saptamıĢ oldukları değerler bizim çalıĢmamızdan düĢük olup her iki bitki için
sırasıyla 1. suĢ 8 ve 18 mm; 2.suĢ 11 ve 9,5 mm son olarak 3. suĢ 8 ve 9 mm’dir.
Diğer taraftan, çalıĢmamızda aktivitenin test edildiği tek maya olan Candida
albicans’a karĢı 0,5 ve 1 µl’de zon çapı gözlenmezken artan dozlarda sırası ile 8 mm,
13 mm ve 25 mm zon çapı ölçülmüĢtür. Dulger ve diğerleri (2005) tarafından yapılan
çalıĢmada uygulanan 10 mg/disk’lik dozda sırası ile S. brevidens 14,4 mm, S. vuralii
11,8 mm ve S.cilicica 10,2 mm zon çapı vermiĢtir. Koutsaviti ve diğerleri (2013)
tarafından yapılan araĢtırmada C. albicans’ın 2 suĢuna karĢı antimikrobiyal aktivite
testleri yapılmıĢtır. Bizim çalıĢmamız ile paralel olarak denenmiĢ olan suĢlardan biri
duyarlı iken, farklı olarak diğer suĢun dirençli olduğu saptanmıĢtır.
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER
YapmıĢ olduğumuz çalıĢmaya benzer araĢtırmalar K.K.T.C.’de çok yeni
olduğundan, çalıĢmamız Kıbrıs florasında bulunan uçucu yağ taĢıyan bitkilerin
bileĢen

analizlerinin

envanterinin

çıkarılmasında

ve

derlenmesinde

ayrıca

farmakolojik etkilerinin araĢtırılmasında yararlı bir kaynak olacaktır. K.K.T.C.’de
yetiĢen Lamiaceae familyasına ait bitki çeĢitliliği oldukça yüksek olup halk arasında
gerek tedavi gerekse besin olarak kullanımı oldukça yaygındır. Bu bitkilere ait uçucu
yağlara dair araĢtırmaların azlığı da göz önüne alındığında ilerleyen çalıĢmalarda bu
familyaya ait bitkilere dair çalıĢmaların arttırılması hedeflenmelidir.
Deneysel veriler ile elde ettiğimiz bulgulara bakılarak; Sideritis cypria
bitkisinden elde edilen uçucu yağ kompozisyonunda bulunan maddelerin,
antimikrobiyal özelliği olan bileĢenler olabileceği saptanmıĢtır. Bu nedenle, daha
ileri araĢtırmalar yapılarak, bu bileĢiklerin insan sağlığını tehdit eden klinik
enfeksiyonların tedavisi için yeni antimikrobiyal ajanlar olarak kullanılması
önerilebilir.
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