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Origanum vulgare L. subsp. vulgare L. Türünden Elde Edilen Uçucu 
Yağların Sitotoksik Etkilerinin Belirlenmesi
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Amaç: Erzurum ili çevresinden toplanan, Lamiaceae familyasına ait Origanum vulgare (kekik)’nin 
uçucu yağ içeriği analiz edilerek, bu içeriklerin mısır tohumlarının çimlenmesi üzerine etkilerinin 
Mitotik İndeks testiyle belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bitki örnekleri Erzurum’un Tortum ilçesi kırsalında toplanmıştır. 
Toplanan örnekler gölgede kurutularak öğütücüde toz haline getirildi. Clevenger Hidrodistilasyon 
yöntemiyle uçucu yağlar elde edilip, sonraki çalışmalarda kullanmak üzere +4 °C’de saklanmıştır. 
Yağ içeriği, analiz için GC-MS’e tabi tutuldu. Total yağ içeriği dört farklı dozda (0.1, 0.2, 0.4, 0.8µl/
ml) Tween 20’de çözülerek mısır tohumlarına uygulanıp çimlenmeleri sağlandı. Çimlenmenin 
üçüncü gününde kök uçları kesilerek fiksasyona tabi tutulup aseto-orsein boyada (%2) bir gece 
bekletildi. Kök örnekleri daha sonra musluk suyu altında yaklaşık 10 dakika yıkandıktan sonra 
ezme preparat hazırlanarak Olympus CX-21 marka mikroskop altında incelendi.

Bulgular: GC-MS sonuçlarına göre en fazla bulunan içerikler %34,44 ile Caryophyllene oxide ve 
%20,40 ile β-Caryophyllene olarak belirlenirken en az bulunan içerik ise % 0.17 ile Ledol olarak 
tesbit edildi. Farklı dozlarda uygulanan uçucu yağlardan 0.4 ve 0.8µl/ml dozlarının, eşit oranlarda 
(%33,80) inhibisyona sebep olduğu gözlendi. Aynı dozlarda çimlenme yüzdeleri ise %10.73 olarak 
ölçüldü. 0.1 ve 0.2µl/ml dozlarında ise istatistiksel olarak önemsiz sayılacak oranlar elde edilip 
sırasıyla 6.48 ve 11.17 olarak belirlendi (P<0.05). İncelenen örneklerde kromozom anormalliklerine 
de rastlandı. Mitotik bölünmenin yanı sıra uygulanan yağların, kök ve gövde büyümesini de inhibe 
ettiği belirlendi.

Sonuç ve Tartışma: Bitki sekonder metabolitlerinin önceden bilinenlerin aksine atık madde 
olmadıkları fikri günümüzde kabul görmektedir. Bitkilerin daha çok savunma amacıyla ürettikleri 
bu maddelerin çeşitli biyolojik aktiviteleri çalışılmıştır. Bu çalışmada da uçucu yağların benzer 
özellikleri araştırılmış olup, yüksek dozlarda uygulandıkları Zea mays tohumlarının çimlenme 
oranlarını düşürdükleri bununla birlikte kromozomal anormalliklere neden oldukları gözlenmiştir. 
Elde edilen esansiyel yağ içeriklerinin farklı olduğu tespit edilip, bu farklılığın mevsimsel, coğrafik 
ve genetiksel farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Origanum vulgare, Uçucu yağlar, Mitotik indeks, GC-MS.


