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PROJENĠN AMACI
KurutulmuĢ fesleğenden etanol ve hekzan çözücüleri kullanılarak elde edilen özütlerin
antibakteriyel sprey olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi.
1. GĠRĠġ
Lamiaceae familyasına ait Ocimum türleri Türkiye‟de fesleğen olarak bilinmektedir.
Yaprakları kıvrık ve yumuĢak olup, bir ile beĢ cm uzunlukta ve bir ile üç cm geniĢlikte
olurlar. Yaprakların altı gri-yeĢil ve siyah noktalı yağ hücreleri vardır. Dokunulduğunda
serinlik ve yumuĢaklık hissi verir. Çiçeklerinin kısa iğneleri bulunur. Yaz sonunda açan
çiçekleri beyaz; pembe ya da sarımsı beyaz renklidir. Tohumları küçük koyu kahverengi ve
gözyaĢı biçimlidir.[1]
Dünyada 65‟in üzerinde türe sahip olan Ocimum cinsi, Asya, Afrika ve Orta
Amerika‟da doğal yayılıĢ göstermektedir. Bunlardan Ocimum bacilicum L.(ġekil 1) türü
morfolojik özellikleri ve kimyasal içerikleri bakımından geniĢ varyasyon göstermektedir. Bu
varyeteler değerli uçucu yağlarından ve güzel kokularından dolayı baharat, ilaç, gıda,
parfümeri sanayilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fesleğen uçucu yağları; antifungal,
insektisit, antioksidant, gibi biyolojik etkilerinden dolayı, giderek artan bir öneme sahiptir.
Ayrıca reyhanın mor renkli çeĢitleri gıda sanayisi için önemli bir antosiyanin kaynağıdır. Bu
nedenlerden dolayı fesleğen ıslahı ve yetiĢtiriciliği üzerindeki çalıĢmalar artarak devam
etmektedir.[2]

ġekil 1: Ocimum bacilicum L.
Fesleğenin fonksiyonel özellikleri Ģunlardır:
• Sindirimi kolaylaĢtırır. Mideyi yatıĢtırır
• Balgam, gaz ve idrar söktürücüdür
• Uyarıcı ve spazm çözücüdür
• BaĢ ağrısını giderir.
• Fesleğen ayrıca öksürüğü keser
• Sinirleri güçlendirici etki yapar.
• Bitki, bedeni güçlendiren tonik etkisi de yapar.
• Bağırsakların düzenli çalıĢmasını sağlayan antiseptik görevi üstlenir
• ĠĢtah açıcıdır.
• Uykusuzluk hallerinde destekleyicidir.
• Kadınların adet dönemini düzene sokar.
• Adet dönemini ağrısız geçirmelerine yardımcı olur.
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Bu etkileri sağlamak üzere fesleğenin taze yaprakları ile infüzyon hazırlanır. 25–30
gram taze fesleğen yaprağı üzerine dört bardak kaynar su dökülerek ve 10–15 dakika süreyle
demlendirilerek hazırlanan infüzyon, günde iki-üç bardak olarak alınabilir. [2]
Uçucu yağı (%1'den az) kompleks ve değiĢken kompozisyona sahiptir. Türlere bağlı
olarak çok çeĢitli kimyasal yapılar mevcuttur ve iklime, toprağa, hasat zamanına bağlı olarak
sadece uçucu yağların oranları değil, aynı zamanda kompozisyonları da değiĢir. En önemli
aroma bileĢikleri çeĢitli flavonoidler(Ģekil 2) ve fenolik bileĢiklerdir(Ģekil 3). Ayrıva
monoterpenler (ocimene, geraniol, camphor), sesquiterpenler (bisabolene, caryophyllene) ve
fenilpropanoidler (metil öjenol) çeĢitli miktarlarda bulunur ve aromayı önemli ölçüde
etkiler.[2]

ġekil 2: Ocimum Türlerinde Bulunan Bazı Flavonoid Türleri
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ġekil 3: Ocimum Türlerinde Bulunan Bazı Fenolik BileĢikler
Literatüre bakıldığında fesleğenle ilgili antioksidan aktivite tayini ve fenolik bileĢik
tayini ile ilgili birçok çalıĢma olduğu görülmektedir. Fakat Türkiye‟de fesleğenin
antibakteriyel özelliği ile ilgili çalıĢmalar kısıtlıdır. Adıgüzel vd. (2005) tarafından Ocimum
basilicum L. „un etanol, metanol ve hegzan ekstraktlarının antimikrobiyal özelliği in vitro
koĢullarda araĢtırılmıĢtır. 55 bakteri, 4 fungus ve bir mayadan oluĢan toplam 146
mikroorganizma, disk difüzyon ve minimal inhibisyon konsantrasyonu (MIC) yöntemleri
kullanılarak incelenmiĢtir. Sonuçlar, test edilen 3 ekstrakttan hiçbirinin antifungal aktivite
göstermediğini fakat antikandidal ve antibakteriyal etkiye sahip olduğunu ortaya koymuĢtur.
Hem hegzan hem de metanol ekstraktları 23 Candida albicans türünden 3 tanesine karĢı
inhibisyon etkisi gösterirken, etanol ekstraktı göstermemiĢtir. O. basilicum‟un 3 ekstraktı da
farklı oranlarda antibakteriyal etki göstermiĢtir. Hegzan ekstraktı, metanol ve etanol
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ekstraktlarına göre daha güçlü ve geniĢ oranda antimikrobiyal etkiye sahip olup, test edilen
146 bakteri strainine karĢı sırasıyla %10, 9, 6 oranlarında inhibisyon etkisi göstermiĢtir.
Hegzan, metanol ve etanol ekstraktlarının minimal inhibisyon konsantrasyon (MIC)
oranları sırasıyla, 125-250 μl/ml, 62.50-500 μl/ml ve 125-250 μl/ml olarak tespit edilmiĢtir.[2]
Fesleğenin antibakteriyel etkisinin spreylerde kullanılmadığı tespit edilmiĢtir.
Yaptığımız bu çalıĢmada fesleğenin antibakteriyel etkisinin kolonya ile karıĢtırıldığında
devam edip etmediğini tespit etmeye çalıĢtık. Escherichia coli ve Staphylococcus aureus
inhibisyon etkileri agar difüzyon ile belirlenmiĢ ve oluĢan inhibisyon zonları mm cinsinden
ölçülerek değerlendirilmiĢtir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Kullanılan Materyaller
Proje sürecinde kullanılan materyal ve kimyasallar aĢağıda verilmiĢtir.
1. KurutulmuĢ fesleğen (100 g)
2. Fesleğen yağı (50 ml)
3. Kolonya sprey kapaklı (100 ml‟lik 2 adet)
4. Çözücüler ( etanol(100 ml), hekzan(100 ml) )
5. Cam balon (2 adet , 100 ml)
6. Geri soğutucu (2 adet)
7. Ceketli ısıtıcı (2 adet)
8. Rotary evaporatör
9. Pipet
10. Petri kabı (5 adet)
11. Agar
12. Ġnkübatör
13. Bakteri (E. Coli , Staphylococcus aureus )
14. Mikropipet
15. Beher
16. Süzgeç kağıdı
17. Huni
18. UV spektrometre(Perkin Elmer)
2.2.Fesleğen ekstraktlarının eldesi
10 gram kurutulmuĢ fesleğen otu, 100 ml hegzan ile geri soğutucu altında 2 saat
kaynatıldı. Elde edilen çözelti rotary evaporatörde tutularak hegzan uçurularak özüt elde
edildi. Aynı deney etanol ile tekrar edildi(ġekil 4).
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ġekil 4:Özütlerin etanol ve hegzan çözücülerinde hazırlanması
2.3. Antibakteriyel testlerin yapılması
Elde edilen özütlerin antibakteriyel testleri agar difüzyon metodu ile tespit edildi. 2
adet steril petri kabına 100‟er µl agar döküldü, daha sonra petri kaplarından birine 50 µl E.
Coli türü bakteri, diğerine 50 µl Staphylococcus aureus türü bakteri besi ortamında yayıldı. 6
mm çapındaki steril disklere hekzan özütü(deney 1), etanol özütü( deney 2), hekzan özütü
+kolonya karıĢımı (deney 3), etanol özütü+kolonya karıĢımı(deney 4), kolonya(deney 5)
emdirilerek bakteri ortamına bırakıldı. 37 0C „de 24 saat inkübasyona bırakıldı(ġekil 5).

ġekil 5: Antibakteriyel testler
2.4. Özütlerin UV-spektroskopisinin alınması
Elde edilen özütlerin Perkin Elmer marka UV-spektrofotometresinde UV‟lerine bakıldı, elde
edilen spektrumlar değerlendirildi(ġekil 6).
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ġekil 6:Özütlerin UV spektrumlarının alınması
3.BULGULAR
Elde edilen özütlerin UV spektrumları ġekil 7 „de görülmektedir. Spektrumlardan
görüldüğü gibi 670 nm‟de etanol ile ekstrakte edilen fesleğen özütü daha Ģiddetli adsorbans
vermiĢtir. Bu sonuç etanol ile yapılan ekstraktte fesleğen özütünün antibakteriyel bileĢik
yönünden daha zengin olduğunu göstermektedir.
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ġekil 7: UV-Vis spektrumları
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Fesleğenin( Ocimum bacilicum) E. Coli ve Staphylococcus aureus türü bakterilere
karĢı inhibisyon etkisi agar difüzyon metodu ile tespit edildi. OluĢan inhibisyon zonlar mm
cinsinden ölçülerek değerlendirilmiĢtir(ġekil 8).

ġekil 8:Ġnhibisyon zonlarının ölçülmesi
Ölçülen inhibisyon zon çapları tablo 1 „de görülmektedir. Sonuçlar değerlendiğinde;
 En yüksek zon çapı E. Coli bakterisine karĢı fesleğenin etanol özütünde ölçülmüĢtür.
 Genel olarak değerlendirildiğinde etanol özütünün hekzan özütüne göre antibakteriyel
özelliğinin daha fazla olduğu tespit edildi.
 Fesleğen özütlerinin kolonya ile karıĢtırıldığında antibakteriyel etkisinin devam ettiği
görülmektedir.
 Kolonyanın E. Coli bakterisine karĢı inhibisyon etkisinin olmadığı görülmüĢtür.
 Etanol özütünün ve etanol özütü+ kolonya karıĢımının antibakteriyel etkisinin hekzan
özütlerine göre daha fazla olmasına rağmen Staphylococcus aureus bakterisinde
hekzan özütü+kolonya karıĢımının daha etkili olduğu görülmüĢtür.
Tablo 1:Özütlerin inhibisyon zon çapları
Bakteri türü

Deney1

Deney2

Deney3

Deney4

E. coli

9 mm

19 mm

7 mm

14 mm

-

Staphylococcus 7 mm

11 mm

9 mm

15 mm

8 mm

Deney5

aureus
4. SONUÇLAR VE TARTIġMA
Yukarıda elde edilen bulguların neticesinde fesleğen özütü içeren antibakteriyel
kolonya hazırlandı. Antibakteriyel sprey kolonya ve etanol ile ekstrakte edilen fesleğen özütü
içermektedir (ġekil 9). Hazırlanan antibakteriyel sprey ürünün etiketi yapıĢtırılması
“BURNEV” grubu tarafından hazırlanan doğal yapıĢtırıcı ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
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ġekil 9: Fesege spreyleri
Yapılan çalıĢmalar ıĢığında fesleğenin etanol özütünün antibakteriyel sprey olarak
kullanılabileceği ortaya konulmuĢtur. Fesleğenin sinek kovucu etkisi de düĢünüldüğünde
üretilen spreyin yaz aylarında sinek kovucu olarak ta kullanılabileceği düĢünülmektedir.
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