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Ultraviyole B Uygulanmış Fare Deri Lipitleri Üzerine Origanum 
hypericifolium (Lamiaceae) Esansiyel Yağının Etkilerinin 

Araştırılması: Histokimyasal Çalışma
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Amaç: Derinin bariyer fonksiyonunda etkili olan deri lipitleri, ultraviyole (UV) radyasyonunun ilk 
hedefleridir. Deri yüzey lipitleri, stratum korneum lipitleri ile sebase bezlerinde üretilen lipitlerin bir 
karışımıdır. UV radyasyonunun, stratum korneum ve sebase bezlerinde üretilen lipitlerin miktarında 
artışa, lipitlerin peroksidasyonuna ve giderek derinin bariyer fonksiyonunun bozulmasına yol açtığı 
bilinmektedir. Bitkisel bileşenlerin, UV hasarları üzerindeki etkilerini araştıran pek çok çalışma 
yapılmaktadır. Endemik bir tür olan Origanum hypericifolium O. Schwarz & P.H. Davis esansiyel 
yağı, simen, karvakrol, timol ve γ-terpinen gibi monoterpenleri içerir. Timol ve karvakrolün, 
stratum korneum lipitlerini etkileyerek derinin geçirgenliğini arttırdığı bilinmektedir. Bu çalışmada, 
UVB uygulanmış fare derisi yüzey ve sebase bezi lipitleri üzerine, O. hypericifolium esansiyel 
yağının etkileri Oil Red O (başlıca nötral lipitler ve yağ asitlerini boyar) boyama yöntemi ile ışık 
mikroskobu düzeyinde araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Dorsal derileri tıraşlanmış Balb/c ırkı dişi farelerden 4 grup oluşturulmuştur 
(Grup 1: Kontrol grubu-UVB ve esansiyel yağ uygulaması yapılmayan, Grup 2: UVB uygulanan, 
Grup 3: esansiyel yağ uygulanan, Grup 4: UVB ve esansiyel yağ uygulanan). Deneyden bir hafta 
önce derileri tıraşlanarak esansiyel yağ uygulanmaya başlayan fareler, 4 hafta süresince haftada 3 
kez artan dozlarda UVB’ye maruz bırakılmışlardır. Süre sonunda alınan deri örneklerinin frozen 
kesitlerine, Oil Red O boyama yöntemi uygulanmış ve preparatlar ışık mikroskobunda incelenerek 
fotoğraflanmıştır. 

Bulgular: Bu çalışmada, Grup 1 ile karşılaştırıldığında diğer grupların deri yüzeyi ve sebase 
bezlerindeki lipit yoğunluğunda herhangi bir fark gözlenmemiştir. 

Sonuç: Bulgular, O. hypericifolium esansiyel yağının deri yüzey ve sebase bezlerinin nötral lipit 
ve yağ asitlerinin yoğunluklarına bir etkisinin olmadığına işaret etmektedir. Bununla birlikte, 
esansiyel yağın içeriğinde bulunan timol ve karvakrolün stratum korneum lipitlerine etki ederek 
deri geçirgenliğini arttırdığı bilindiğinden kullanımında dikkatli olunması önerilebilir. 
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Teşekkür: Bu çalışma PAUBAP tarafından 2009FBE021 no’lu araştırma projesi kapsamında 
desteklenmiştir (Etik kurul karar no: PAUHDEK-2008/017).


