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Mentha longifolia Hudson subsp. longifolia Bitkisi Uçucu Yağının 
Streptococcus Mutans’a Karşı Antibiyofilm Etkisi
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Amaç: Ağız hastalıkları dünya çapında önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Bu 
hastalıklar patojen bakterileri barındıran biyofilm formasyonu ile ilişkilidir. Diş çürüğü ve ağız 
hastalıklarını azaltmak için dental biyofilmi kontrol etmek en büyük yaklaşımlardan biridir. Dental 
plağa ve diş çürümesine neden olan en önemli etkenin ise Gram (+) bir bakteri olan S. mutans 
olduğu bilinmektedir. Geleneksel antiseptik ve antibiyotikler mikrobiyal direncin yaygınlığını 
artırmaktadır. Diğer taraftan, enfeksiyon hastalıklarının tedavisi için alternatif antimikrobiyal 
tıbbın gelişmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenlerden dolayı çalışmada, M. longifolia subsp. longifolia 
bitkisine ait uçucu yağın dental plağa neden olan S. mutans CNCTC 8/77 bakterisine karşı olan 
antibiyofilm etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: M. longifolia subsp. longifolia bitkisinin toprak üstü kısımları çiçeklenme 
döneminde Adana ve çevresinden toplanmış ve laboratuvara getirilerek teşhis edilmiştir. Bitkiye 
ait uçucu yağ, su distilasyonu ile elde edilmiştir. Uçucu yağın minimal inhibisyon konsantrasyonu 
(MİK) belirlenmiş ve MİKx8, MİKx4, MİKx2, MİK, MİK/2, MİK/4, MİK/8 konsantrasyonlarda 
uçucu yağların antibiyofilm etkileri incelenmiştir. Bakteriye ait biyofilm formasyonu ve uçucu 
yağın antibiyofilm etkinliği SEM ile görüntülenmiştir.

Bulgular: M. longifolia subsp. longifolia uçucu yağının S. mutans’a karşı MİK değeri 1.25 µl/ml 
olarak belirlenmiştir. Antibiyofilm etkinliği en yüksek MİKx8 konsantrasyonunda % 30.5 oranında 
görülürken, en düşük etki MİK/4’te % 17.5 oranında belirlenmiştir. MİK/8 konsantrasyonda ise 
biyofilm oluşumu etkilenmemiştir. 

Sonuç: Elde edilen bu verilere göre M. longifolia subsp. longifolia uçucu yağının S. mutans’ın 
biyofilm oluşumuna karşı etkili olduğu in vitro koşullarda ve SEM görüntüleri ile tespit edilmiştir. 
Diş yüzeyinde, protezlerde, implantlarda gelişen, başta diş çürümeleri olmak üzere çeşitli dental 
sorunlara yol açan bakteriyel biyofilmi engelleme özelliğinden yola çıkılarak, bu uçucu yağın 
ağız sağlığı açısından değerlendirilebileceği, antibiyofilm etkili preparatların gelişmesine öncülük 
edeceği ve ağız bakım ürünlerinde içerik olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.
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