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Özet
Bu çalşmada, laktik asit, sitrik asit, salisilik asit ve sorbik asit ile karşlaştrmal olarak, 26 çeşit bitkinin su
ekstrak-tnn, E. coli O157:H7, L. monocytogenes, Y. enterocolitica ve S. aureus suşlarna karş in vitro
etkinlikleri araştrlmştr. Test edilen tüm asit solüsyonlarnn Y. enterocolitica ve S. aureus suşlarn inaktive
ettiği, ancak sorbik asidin E. coli O157:H7 ve L. monocytogenes’i yalnzca sayca indirgediği saptanmştr.
İncelenen tüm bitki ekstraktlar S. aureus üzerine inhibitörik etki göstermiştir. E. coli O157:H7, kuşburnu,
ağaç hatmi, sumak, kekik, karanfil, oğulotu, günlük, yeşil çay, hlamur, yasemin, siyah çay ve papatyadan, L.
monocytogenes ise kuşburnu, ağaç hatmi, sumak, kekik, karanfil, oğulotu, günlük, aspir, siyah çay, yasemin,
hazanbel, meyan kökü, adaçay, kişniş, rezene, zencefil, karabaş otu, srgan ve naneden etkilenmiştir.
Papatya, meyan kökü ve adaçay dşndaki tüm ekstraktlar Y. enterocolitica üzerine değişen derecelerde
inhibitörik etki göstermiştir. Elde edilen bulgular, etkin ekstraktlarn gda koruma alannda kullanlabileceğini
göstermiştir.
Anahtar sözcükler: Bitki, Baharat, Gda, Patojen, Antibakteriyel

Investigation of Antibacterial Effects of Some Medicinal Plants
and Spices on Food Pathogens
Summary
In this study, in vitro antimicrobial effectiveness of the water extracts of 26 plants on E. coli O157:H7, L.
monocytogenes, Y. enterocolitica and S. aureus was investigated comparatively with that of lactic, citric,
salicylic and sorbic acid. While all of the tested acid solutions inactivated Y. enterocolitica and S. aureus
completely, sorbic acid just only reduced the counts of E. coli O157:H7 and L. monocytogenes. The growth
of S. aureus inhibited by all the plant extracts. E. coli O157:H7 strains were affected by extracts of dog rose,
hibiscus, sumach, thyme, clove, lemon balm, Turkish sweetgum, green tea, lime, jasmine, black tea and
daisy. Dog rose, hibiscus, sumach, thyme, clove, lemon balm, Turkish sweetgum, safflower, black tea,
jasmine, calamus, licorice root, sage, coriander, fennel, ginger, lavender, nettle and mint also inhibited the
growth of L. monocytogenes. All of the plant extracts with the exception of daisy, licorice root and sage
showed antibacterial activity against Y. enterocolitica at the varying degrees. The findings indicated that the
extracts having antimicrobial effect can be used for preservation of food.
Keywords: Herb, Spice, Food, Pathogen, Antibacterial
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GİRİŞ
Son yllarda, antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalardan kaynaklanan infeksiyon riskinin
artş, yeni ve doğal antimikrobiyel maddelerin
keşfini ilgi odağ haline getirmiştir. Bunun da ötesinde, başta sentetik yapdakiler olmak üzere,
gdalara koruyucu amaçlarla eklenen çoğu katk
maddesinin, konuya karş hassasiyet gösteren
tüketicilerde ileriye dönük endişeler oluşturmas,
“organik gda”, “organik tarm” gibi terimleri beraberinde getirmiştir. Bilinçli gda tüketicilerinde
oluşan bu beklenti, bu alanda hizmet veren kuruluşlar doğal koruyucular kullanmaya teşvik etmenin ötesinde zorlar hale gelmiştir. Konu çiftlik boyutuna taşndğnda, tehlikenin ciddiyeti bir kez
daha gözler önüne serilmektedir. Zira, hayvan
yemlerine antimikrobiyel ve büyümeyi hzlandrc
ajanlar olarak katlan antibiyotikler, pek çok ülkede yasaklanmş olmakla beraber, halk sağlğn
tehdit eden önemli bir problem olarak varlğn
sürdürmektedir. Dolaysyla bu açdan bakldğnda, çeşitli bitkilerin araştrmaclar tarafndan
incelenip mikroorganizmalara karş etkinliklerinin
test edilmesinin gerekliliği daha iyi anlaşlacaktr.
Yenilebilir çeşitli bitkiler, baharatlar ve derivelerinin, tat ve aroma kazandrmann yan sra muhafaza süresini uzatmak amacyla et ve balk gibi
gdalara katlmas, bunun yannda hastalklarn tedavisinde kullanmlar, antik çağlara kadar uzanan bir geçmişe sahiptir 1. Aroma ve esansiyel yağlar yönünden zengin pek çok bitkinin Akdeniz
bölgesinde kendiliğinden yetiştiği bilinmektedir.
Bölgenin toprak ve iklim yönünden heterojen yaps, doğal olarak medikal ve aromatik bitki çeşitliliğine olanak sağlamaktadr 2.
Kekik, adaçay, nane gibi ülkemizde yaygn
olarak yetişen çoğu bitkinin, gdalarn bozulmasnda rol alan ya da patojen karakterli bakterilere
karş etkinlikleri laboratuar ortamlarnda denenmiştir. Sağdç ve ark. 2 tarafndan yürütülen bir
çalşmada, aralarnda Escherichia coli O157:H7,
Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica ve
Listeria monocytogenes’in de bulunduğu çeşitli
gda patojenlerine karş antibakteriyel potansiyele
sahip bitkiler denenmiş ve başta kekik (Thymbra
spicata L.) olmak üzere, adaçay (Salvia pilifera
Montbret Aucher ex Bentham), çay ( Stachys
pumilia Banks&Sol.) ve nanenin ( Micromeria

fruticosa L. ) inhibitörik etki gösterdikleri belirlenmiştir. Bir diğer in vitro çalşmada Sağdç 3,
kekik ve mercanköşkün E. coli, S. aureus ve Y.
enterocolitica üzerine bakteriyosidal etkilerine
değinmiştir.
Bitkilerden elde edilen çeşitli ekstraktlarn, başta gda patojenleri olmak üzere mikroorganizmalar
üzerine gösterdikleri antibakteriyel etki, başka
araştrmaclar tarafndan da savunulmuştur 4-9.
Literatür şğnda tasarlanp yürütülen bu çalşmada ise, ülkemizde gerek aroma kazandrmak
amacyla gdalara eklenen, gerekse çay olarak
tüketilen 26 çeşit bitkinin, antimikrobiyel etkinlikleri bilinen ve bazlar karkas dekontaminasyonu
alannda da kullanm alan bulmuş organik asitlerle karşlaştrmal olarak, dört önemli gda patojenine karş antibakteriyel aktivitesi incelenmiştir.

MATERYAL ve METOT
Materyal
Bu çalşmada, Kars İl merkezinde yer alan bir
aktardan, kurutulmuş halde elde edilen 26 çeşit
bitki incelemeye alnmştr. İlgili liste Tablo 1’de
sunulmuştur.
Tablo 1. Çalışmada kullanılan bitkilerin listesi
Table 1. The list of plants used in this study
Bitkinin Yaygın Adı
1. Kuşburnu
2. Ağaç hatmi
3. Sumak
4. Kekik
5. Karanfil
6.Oğulotu
7. Günlük
8. Yeşil çay
9. Ihlamur
10. Yasemin
11. Siyah çay
12. Papatya
13. Isırgan
14. Hazanbel
15. Aspir
16. Zencefil
17. Meyan kökü
18. Nane
19. Biberiye
20. Karabaş otu
21. Mayasıl otu
22. Adaçayı
23. Sinameki
24. Mercanköşk
25. Kişniş
26. Rezene

Bitkinin Latince Adı
Rosa canina
Hibiscus syriacus
Rhus coriaria
Thymus vulgaris
Syzygium aromaticum
Melisa officinalis
Liquidambar orientalis
Camellia sinensis
Tilia tomentosa
Jasminum officinale
Camellia sinensis
Bellis sylvestris
Urtica dioica
Acorus calamus
Carthamus tinctorius
Zingiber officinale
Radix liquiritiae
Mentha piperita
Rosmarinus officinalis
Lavandula stoechas
Teucrium polium
Salvia officinalis
Cassia angustifolia
Origanum majorana
Coriandrum sativum
Foeniculum vulgare
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Bitki ekstraktlar ile antibakteriyel etkinlik karşlaştrmas yapmak üzere aşağda sunulan asitlerden yararlanlmştr:
1.
2.
3.
4.
5.

Laktik asit (Fluka, 69771)
Asetik asit (Fluka, 45725)
Sitrik asit (Aldrich, 25,127-5)
Salisilik asit (Sigma, 5922)
Sorbik asit (Sigma, 1626)

Çalşmada kullanlan referans suşlardan Escherichia
coli O157:H7 (EDL 937), Hacettepe Üniversitesi
Öğretim Üyesi Sayn Prof. Dr. Yeşim ÖZBAŞ’tan,
Listeria monocytogenes 4b (SLCC 4013) Münich
Ludwig Maximilians Üniversitesi’nden, Yersinia
enterocolitica O3 (KUEN 864-23) İstanbul Üniversitesi Kültür Koleksiyonu Merkezi’nden ve
Staphylococcus aureus (NCTC 8325) Refik
Saydam Kültür Koleksiyonu Merkezi’nden edinilmiştir.

Metot
Bitki ekstraktlarnn hazrlanş
Tülbentten dikilip sterilize edilen keselerin,
içlerine laboratuar tipi parçalaycda ufaltlp toz
haline getirilen bitkilerden 5’er gram tartldktan
sonra, ağzlar bağlanmştr. Yüz ml’lik steril, kapakl cam kavanozlara 90°C’ye kadar stlmş
musluk suyundan 50 ml eklenmiş ve bitki keseleri
bunlarn içine aktarlmştr. Kavanozlar ağzlar
kapakl olarak, ortam scaklğnda (18±1°C) 30
dakika boyunca tutulmuştur. Bu sürenin sonunda
keseler steril pens ile uzaklaştrlmş ve elde edilen
su ekstrakt denemeler için hazr hale getirilmiştir.

Asit solüsyonlarnn hazrlanş
Yukarda ad geçen asitlerin ticari formlarndan,
distile su içinde %2’lik solüsyonlar hazrlanmştr.

Standart suşlarn hazrlanş
Suşlarn her biri BHI’ya (Brain Heart Infusion
Broth, Oxoid CM0225) inokule edilip 30°C’de
inkübe edilmiştir. Denemeler için 18 saatlik aktif
kültürden yararlanlmştr.

Deney düzeneğinin kuruluşu
İçlerinde 2.5’er ml çift güçlü BHI bulunan tüplere, ayn miktarda bitki infüzyonlar ve asit solüsyonlar eklenmiş ve her birine aktif suş kültürün-

den 100’er μl inokule edilmiştir. Ayn zamanda 5
ml FTS (Fizyolojik Tuzlu Su, %0.85 NaCl) içeren
tüpe de ekim yaplmş ve kontrol grubu olarak
değerlendirilmiştir. Her bir standart suş için ayr
bir set oluşturmak üzere, bu şekilde dört düzenek
kurulmuştur. Ortam scaklğnda (18±1°C) 10
dakika bekletilen setlerdeki her bir tüp içeriğinin,
4N NaOH çözeltisi ile nötralizasyonu yapldktan
sonra, FTS ile desimal dilüsyonlar hazrlanmştr.
Bu sulandrmalardan 0.1’er ml alnarak, E. coli
O157:H7 için SMac’a (Sorbitol MacConkey Agar,
Oxoid, CM 0813), L. monocytogenes için LSA’ya
(Listeria Selective Agar Base, Oxford, Oxoid, CM
0856), Y. enterocolitica için YSA’ya (Yersinia
Selective Agar Base, CIN Agar Base / Schiemann
Medium Base, Oxoid, CM 0653) ve S. aureus için
de BP (Egg Yolk Tellurite Emulsion, Oxoid, SR
0054 + Baird-Parker Agar Base, Oxoid, CM 0275)
besiyerine yayma yöntemiyle ekim yaplmştr.
SMac ve BP plaklar 37°C, YSA ve LSA plaklar ise
30°C’de 48 saat inkübe edilmiştir.
Denemeler farkl zamanlarda üç kez tekrarlanmş ve ortalamalar alnp log 10 tabanna çevrilmiştir.

BULGULAR
Bu çalşmada, denemeler srasnda uygulanan
10 dakikalk bekletme periyodunun sonunda, test
edilen tüm asit solüsyonlarnn Y. enterocolitica ve
S. aureus suşlarn inaktive ettiği, ancak sorbik
asidin E. coli O157:H7 ve L. monocytogenes ’i
yalnzca sayca indirgediği görülmüştür.
İncelemeye alnan bitkilerden kuşburnu, ağaç
hatmi, sumak, kekik, karanfil, oğulotu ve günlük
ekstraktlarnn, E. coli O157:H7 suşunu tam olarak
inaktif hale getirdiği, bunun yannda etki derecesine göre srasyla yeşil çay, hlamur, yasemin,
siyah çay ve papatyann da saysal olarak 1 log
değerinde indirgenme sağladğ belirlenmiştir.
Diğer bitkilerin ise bu suş üzerine belirgin bir
etkisi gözlenmemiştir.
Kuşburnu, ağaç hatmi, sumak, kekik, karanfil,
oğulotu ve günlük ekstraktlarnn yan sra aspir
bitkisinin de L. monocytogenes’i tam olarak inaktive ettiği, yine gösterdikleri etkiye göre derecelendirme yapldğnda srasyla siyah çay, yasemin,
hazanbel, meyan kökü, adaçay, kişniş, rezene,
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zencefil, karabaş otu, srgan ve nanenin de saysal
redüksiyon oluşturduğu saptanmştr. Diğer bitkiler
bu mikroorganizma üzerine etki gösterememiştir.
Oğulotu, günlük, kuşburnu, ağaç hatmi, karanfil, sumak, kekik ve aspir, Y. enterocolitica’y saptama snrnn (1 log10/ml) altna düşürürken, papatya, meyan kökü ve adaçay etkisiz kalmş, başta
mercanköşk ve hazanbel olmak üzere diğer bitkiler ise suşu saysal olarak indirgemiştir.

Staphylococcus aureus, denenen tüm bitki
ekstraktlarndan etkilenmiştir. Bunlardan etki derecesine göre srasyla aspir, karabaş otu, adaçay,
sinameki, biberiye, hazanbel, günlük, mayasl otu,
nane, srgan, rezene, kişniş, zencefil ve meyan
kökü redüksiyon oluştururken, diğer bitki ekstraktlar tam inaktivasyon meydana getirmiştir.
Bu çalşmada denenen asit solüsyonlar ve bitki
ekstraktlarnn her dört patojen bakteriye olan
etkinliği, Tablo 2’de toplu olarak sunulmuştur.
Tablo 2. Solüsyon/ekstraktlara göre, 10 d sonunda elde
edilen bakteri sayıları (log10/ml)
Table 2. The bacteria counts in the test solutions / extracts
at the end of the 10 min period (log10/ml)
Parametre
FTS
Laktik asit
Asetik asit
Sitrik asit
Salisilik asit
Sorbik asit
Kuşburnu
Ağaç hatmi
Sumak
Kekik
Karanfil
Oğulotu
Günlük
Yeşil çay
Ihlamur
Yasemin
Siyah çay
Papatya
Isırgan
Hazanbel
Aspir
Zencefil
Meyan kökü
Nane
Biberiye
Karabaş otu
Mayasıl otu
Adaçayı
Sinameki
Mercanköşk
Kişniş
Rezene

E. coli
Listeria
Yersinia Staphylococcus
aureus
O157:H7 monocytogenes enterolitica

8.8
<1
<1
<1
<1
4,1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
3.4
6.1
6.8
7.4
7.5
7.9
7.9
8.0
8.3
8.4
8.4
8.4
8.4
8.5
8.5
8.5
8.6
8.6
8.6

8.9
<1
<1
<1
<1
2,4
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
8.4
8.2
4.3
3.0
8.5
7.9
5.8
<1
7.8
6.9
7.9
8.4
7.9
8.3
7.0
8.1
8.0
7.4
7.7

8.6
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
5.7
5.4
6.0
5.5
7.9
7.1
3.0
<1
6.5
8.0
5.9
7.5
6.2
6.9
8.4
6.7
1.6
6.8
7.5

8.2
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
3.3
<1
<1
<1
<1
<1
4.3
3.1
1.0
5.4
5.5
4.0
3.0
1.8
3.9
2.8
2.9
<1
4.8
4.4

TARTIŞMA ve SONUÇ
Çeşitli bitkilere ait su ekstraktlarnn, dört gda
kaynakl patojen mikroorganizma suşuna karş
antimikrobiyel etkinliklerinin, dekontaminasyon
işlemlerinde kendilerine önemli bir yer edinen
seçilmiş asit solüsyonlar ile karşlaştrmal olarak
denendiği bu çalşmada, kuşburnu, ağaç hatmi,
sumak, kekik, karanfil ve oğulotunun asitler ile
ayn derecede aktivite gösterdiği ve bunlar günlük
ile aspir bitkilerinin izlediği gözlenmiştir. Bu alanda yaplmş araştrmalara ait bulgularn önemli çoğunluğu bu çalşma verilerini destekler niteliktedir.
Bununla birlikte, muhtemelen ekstraksiyon işlemi,
uygulanan antibakteriyel etkinlik deneme yöntemi
ve test edilen suşlardaki farkllklar nedeniyle karşt sonuçlarn elde edildiği çalşmalar da literatürde yer almaktadr.
Moon ve ark.10, lavandula soyunda yer alan beş
türün çeşitli mikroorganizma suşlarna karş etkinliğini inceledikleri çalşmalarnda, bu bitkilere ait
esansiyel yağlarn aralarnda S. aureus, metisiline
dirençli S. aureus ve E. coli’nin de yer aldğ bakterilere karş antibakteriyel aktivite gösterdiğini,
ancak bunlarn hidrosol ve su ekstraktlarnn test
edilen suşlar karşsnda etkinlik sergileyemediğini
vurgulamşlardr. Araştrmaclarn bulgularnn
aksine bu çalşmada, karabaşotunun (Lavandula
stoechas) su ekstraktnn başta S. aureus olmak
üzere L. monocytogenes ve Y. enterecolitica
üzerine inhibitörik etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.
Lin ve ark.11 ise, yaptklar in vitro deneme ile,
oreganonun (Origanum vulgare) su ekstraktnn L.
monocytogenes ’e karş belirgin bir etki gösterdiğini saptamşlardr. Ancak bu çalşmada, mercanköşk (Origanum majorana) Y. enterocolitica ve S.
aureus üzerine gösterdiği antibakteriyel aktiviteyi
L. monocytogenes için sergileyememiştir.
Bir diğer araştrmada Proestos ve ark.12, yasemin (Jasminum officinalis) ekstraktnn E. coli
O157:H7 ve S. aureus’a karş etkinlik gösteremediğini, bununla beraber L. monocytogenes’in üremesini inhibe ettiğini, srgan ekstraktnn (Urtica
dioica) ise yine E. coli O157:H7 üzerinde etkisiz
olduğunu fakat S. aureus ve L. monocytogenes
üzerine kuvvetli bir etkinlik gösterdiğini ifade etmişlerdir. Bu çalşmada da araştrmaclarn elde
ettikleri verilerle benzer şekilde yaseminin L.
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monocytogenes üzerindeki etkisi yaplan
analizlerle ortaya konmuş ancak bunun yannda S.
aureus’u saptama snrnn altna indirdiği, E. coli
O157:H7 saysn ise 2 log düşürdüğü görülmüştür. Ayrca srgann S. aureus ve zayf da olsa (1
log’luk indirgenme) L. monocytogenes üzerindeki
antibakteriyel etkisi bu çalşmada da gözlenmiş,
yine E. coli O157:H7’in başlangç saysn da 1 log
indirgediği belirlenmiştir.
Ne var ki, Nascimento ve ark.13, kekik, biberiye
ve adaçay özütlerinin bu çalşma sonuçlarndan
farkl olarak S. aureus’u etkilemediğini, ancak bu
araştrmada da işaret edildiği üzere karanfil ve
oğulotunun antibakteriyel aktive gösterdiğini belirtmişlerdir. Araştrmaclar ayrca, ad geçen bitkilerin hiçbirinin E. coli üremesine herhangi bir etki
sergilemediğini ifade etmişlerdir ki, sunulan çalşmada da biberiye ve adaçay için ayn sonuçlar
elde edilmiştir.
Bu araştrmadan elde edilen veriler kekik ve
karanfilin E. coli O157:H7’yi inhibe ettiği, adaçay
ve biberiyenin ise bu aktiviteyi göstermediğine
işaret etmiştir. Abu-Shanab ve ark.14 ise bu bitkilerden yalnzca karanfilin ad geçen bakteri suşuna
etkili olduğunun altn çizmiştir.
Ülkemiz araştrmaclar da bitkilerin antimikrobiyel etkinliklerinin incelenmesi konusuna önemle
eğilmektedir. Örneğin Sağdç 3, kekik ve mercanköşk bitkilerinin E. coli O157:H7, S. aureus ve
Y. enterocolitica suşlarna karş antibakteriyel etki
gösterdiğini ifade ederken bu çalşmada mercanköşkün E. coli O157:H7 üzerine etkisiz kaldğ
saptanmştr.
Yine, Sağdç ve ark.1 tarafndan yürütülen bir çalşmada, rezene ve kişniş ekstraktlarnn S. aureus,
E. coli ve Y. enterocolitica ’y inhibe etmediği,
kekik ve sumağn ise antibakteriyel etki gösterdiği
belirtilmiştir. Ancak bu çalşmada rezene ve kişnişin her ne kadar E. coli O157:H7’yi inhibe etmese
de Y. enterocolitica ve S. aureus üzerine antimikrobiyel aktivite gösterdiği saptanmştr. Kekik ve
sumağa ait sonuçlar ise bahsedilen çalşma ile
uyumludur.
Sonuç olarak, başta kuşburnu, ağaç hatmi,
sumak, kekik, karanfil ve oğulotu olmak üzere,

ülkemizde de yaygn olarak yetişen pek çok bitki,
antimikrobiyel etkinliklerinden yararlanlmak üzere araştrmaya açk konumdadr. Bunun yannda
ekstraktlarn gda ortamnda denenmesi, sektöre
uygunluklarnn değerlendirilmesi açsndan daha
sağlkl sonuçlar verecektir.
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