
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

760

PC–088

Muğla Yöresinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Lavandula stoechas 
L. ssp. Stoechas Uçucu Yağının Antibiyofilm Aktivitesi
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Amaç: Muğla yöresinde doğal olarak yayılış gösteren L. stoechas ssp. stoechas uçucu yağının, 
çoğul antibiyotik dirençli Pseudomonas ve Staphylococcus türleri üzerindeki antibiyofilm aktivitesi 
belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Muğla yöresinden toplanan bitki örneklerine ait uçucu yağ, su distilasyonu 
ile elde edilmiştir. Uçucu yağın antibakteriyel aktivitesi tüp dilüsyon yöntemi, antibiyofilm aktivitesi 
mikroplaka biyofilm yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. En yüksek antibiyofilm aktivitesi görülen 
suşun biyofilm formasyonu SEM ile görüntülenmiştir.

Bulgular: Uçucu yağın Gram (+) bakterilere karşı en düşük MİK (Minimum inhibisyon 
konsantrasyonu) değeri (1 µl/ml) Staphylococcus aureus MU 40’a karşı belirlenmiştir. Gram 
(-) bakteriler içerisinde en düşük MİK değeri (5 µl/ml) Pseudomonas fluorescens MU 181 ve 
Pseudomonas aeruginosa MU 188’e karşı tespit edilmiştir. En güçlü biyofilm inhibisyonu, 
25 µl/ml konsantrasyonda, Gram (-)’lerde P. aeruginosa MU 188’e karşı % 84.41 ve Gram (+) 
bakterilerde S. aureus MU 40’a karşı % 69.44 olarak belirlenmiştir. Aynı konsantrasyondaki en 
düşük antibiyofilm aktivitesi ise, P. fluorescens MU 180 suşuna karşı tespit edilmiştir (% 21.54). 
Uçucu yağın konsantrasyonu ve antibiyofilm aktivitesi paralel olarak artış göstermiştir. Uçucu yağ, 
çalışmada kullanılan tüm suşlarda biyofilm oluşumunu inhibe etmiştir. 

Sonuç: L. stoechas ssp. stoechas uçucu yağının, çoğul antibiyotik dirençli Pseudomonas ve 
Staphylococcus suşlarına ait biyofilm oluşumunu, özellikle MİK değerinde ve MİK değerinin 
üzerindeki konsantrasyonlarda önemli oranda inhibe ettiği mikroplaka biyofilm yöntemi ve 
SEM görüntüleri ile tespit edilmiştir. Bu çalışma ile elde edilen bulgular; suni kalp kapakçıkları, 
implantlar, kateterler, diş protezleri vb. medikal yüzeylerde bakterilerin, özellikle çoğul antibiyotik 
direncine sahip olanlarının meydana getirebileceği biyofilmin bu ürünle engellenmesi açısından 
son derece önemlidir. 
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