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Amaç: Bu çalmada yurdumuzda çeitli hastalklarn geleneksel tedavisinde kullanlan
kekik (Thymus vulgaris), kimyon (Cuminum cyminum) ve mersin (Myrtus communis) bitkilerinden elde edilen yalarn Leishmania promastigotlarnn canll üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmtr.
Yöntem: Bitkilerden elde edilen yalar 2/10 ile 1/100 arasnda deien oranlarda seyreltilerek çalmaya alnmtr. 2.107 promastigot/ml Leishmania solüsyonundan alnan 100’er l
mikrotitrasyon plaklarna datlm ve üzerlerine farkl oranlarda RPMI ile seyreltilen bitkisel
yalardan 100’ er l konularak 20 dakika beklenmitir. Ik mikroskobu altnda Thoma lamnda
hareketli ve hareketsiz promastigotlar saylarak canllk yüzdeleri hesaplanmtr.
Bulgular: Aratrlan bitkisel yalardan kekik ya en yüksek antileishmanial etkiyi gösterirken (LD50= 1/1200 ml/ml), LD50 deeri mersin ya için 1/1800 ml/ml ve kimyon ya için
1/3000 ml/ml olarak tespit edilmitir.
Sonuç: Leishmaniasis ülkemizde görülen önemli paraziter hastalklardan biridir. Leishmaniasisin tedavisinde yaanan zorluklar nedeniyle alternatif ilaç araylar gündemdedir.
leri çalmalara gereksinim duyulmakla birlikte, bu çalmada denenen bitkisel yalardan
özellikle kekik yann leishmaniasis tedavisinde kullanlabilecei düünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Leishmania spp., leishmaniasis tedavisi, kekik (Thymus vulgaris),
kimyon (Cuminum cyminum), mersin (Myrtus communi)
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Objective: In this study, it is aimed to determine the in vitro antileishmanial activity of
essential oils obtained from three different plants such as Thyme (Thymus vulgaris), Cummin
(Cuminum cyminum) and Mersin (Myrtus communis) that widely used in traditional medicine
in our country.
Method: Essential oils from these plants were diluted ranging from 2/10 to 1/100. 100 l
of Leishmania promastigote solution (2.107 promastigot/ml) dispensed in microtitration plate wells and 100 l plant essantial oil (diluted in RPMI with different ratios) was added onto,
afterwards waited for 20 minutes. The motile and non-motile promastigotes were counted on
Thoma slide under light microscope and percentage of cell viability was assessed.
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Results: The highest in vitro antileishmanial activity against promastigote forms of the parasite was obtained with
Thyme oil (LD50= 1/1200 ml/ml). LD50 doses of Cumin oil and Mersin oil were 1/ 1800 ml/ml and 1/3000 ml/ml, respectively.
Conclusion: Because of the diffuculties of the treatment of leishmaniasis which is one of the most important parasitic
diseases in Turkey, new drug researches are concerned, recently. In this study, we observed that particularly Thyme oil can
be used for the treatment of Leishmaniasis, after further researches are performed.
Key Words: Leishmania spp., therapy of leishmaniasis, thyme (Thymus vulgaris), cummin (Cuminum cyminum), mersin
(Myrtus communis)

GR
Leishmania türleri; kutanöz, visseral ve mukokütanöz leishmaniasis olmak üzere üç grup hastaln etkenidir. Leishmania cinsine ait türlere, Phelobotomus
ve Lutzomyia cinslerine ait sinekler vektörlük ederler.
Parazit omurgal vücudunda mononükleer fagositlerin
içinde amastigot formunda vektörde ise promastigot
formdadr. Dünya Salk Örgütü verilerine göre leishmaniasis en önemli alt tropikal hastalktan birisidir
ve 88 farkl ülkeden 12 milyon insan etkilemektedir
(1). Leishmania türlerinden yurdumuzda görülenler
kutanöz leishmaniasis etkeni Leishmania tropica ve
Leishmania major, kala azar etkeni Leishmania donovani ve Leishmania infantum’ dur. Bu türlerden
L.tropica’nn neden olduu kronik parazitoz deride;
nodül, papül ve yara oluumuyla karakterizedir (2).
Yara genellikle yüzde oluur ve bir yl sonra kendiliinden iyileebilir. Akdeniz ülkelerinde, Orta Asya’da
ve Uzak Dou’da görülür. L.major ise 3-6 ay süren
akut bir hastala neden olmaktadr. Oluan yara “ya
tip” olarak adlandrlr ve genelde kol ve bacaklarda
görülür. Güneydou Anadolu Bölgesi hastaln endemik olduu ülkelere cora olarak benzerlik gösterdiinden, bu bölgede önlemler alnmakla birlikte ark
çban olgularna sk rastlanmaktadr (3).
Be deerli antimon bileikleri (sodyum stiboglukonat müstahzar Pentostam ve Meglumin antimonat
müstahzar Glukantim) yaklak elli yldr leishmaniasis tedavisinde en sk tercih edilen ilaçlar olmasna
karn halen etki mekanizmalar tam olarak bilinmemektedir (4). Ayrca son zamanlarda sodyum antimon
stiboglukonat (SAG)’a kar direnç geliimi artm;
Hindistan’n baz bölgelerinde SAG’a kar direncin
epidemik hale gelmesi nedeniyle yeni ilaç araylarna balanmtr (5). Netto ve ark. glukantim ile tedavi
ettikleri hastalar dört yl boyunca takip etmiler ve
kutanöz leishmaniasis hastalarnda %10, mukokütanöz
leishmaniasis hastalarnda %3 nüks tespit etmilerdir
(6). Leishmaniasis tedavisinde göz önüne alnmas
gereken bir dier konu da koinfeksiyondur, parazitin
HIV virüsüyle birlikte bulunduu hastalarda etkili bir
tedavi henüz yoktur (7).
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Klasik tedaviye ramen yara iyilemez ise
amfoterisin-B gibi antifungal ilaçlar da kullanlabilmektedir (2). Leishmaniasis tedavisinde kullanlan
5-deerli antimon bileiklerinin yan etkileri olmakla
birlikte uzun süre kullanlmalar gerekir. Geçen 80
yllk süreçte 200.000 hastann 5-deerli antimon bileikleriyle tedavi edildii tahmin edilmektedir. Bununla birlikte sadece iki hastada ilaç kullanm sonrasnda ölüm gerçeklemitir. Bu ölümlerin ilacn yan
etkilerinden mi yoksa hastalnn seyrinden mi meydana geldii bilinmemektedir (8). En sk görülen yan
etkiler mide bulants, kusma, abdominal ar, diyare,
öksürük, pnömöni, deri reaksiyonlar (eritem, ürtiker
vb), albuminuri, konvulsiyon, bradikardi, miyozit ve
kas arsdr (9). Yüksek dozda glukantim verilerek
tedavi edilen visseral leishmaniasisli hastalarda yan
etkilerin sk görüldüü unutulmamaldr. Bu ilaçlar
az yoluyla alndklarnda aktif hale gelmemektedir
ve paranteral uzun süreli tedavi gerekmektedir (10).
laçlar ve hastalarn immün sistemi arasndaki sinerji
ilaç kombinasyonlar ve immün sistem uyaranlar kullanlarak aratrlabilmektedir (11).
Aromatik ve eterli yalar olarak da bilinen esansiyel yalar konsantre hidrofobik svlardr ve bitkilerin
uçucu aromatik bileenlerini içerirler. Kozmetik, gda
ve temizlik gibi bir çok sektörde esansiyel yalarn
kullanm yaygndr. Ayrca, dier bitki özütleri gibi
doal tedavi ürünleri olarak da asrlardr kullanlmaktadrlar. Birçok biyolojik aktif madde içeren bu yalar
ekstraksiyon yöntemleriyle bitkinin yapraklarndan,
kökünden, gövdesinden vb. elde edilirler. Bitkisel ya
eldesinde en kullanlabilir yöntem su buhar distilasyon yöntemidir ayrca vakumlu distilasyon da uygulanmaktadr. Bitkisel yalar monoterpen olan siklik
hidrokarbonlar ve bunlarn alkol, aldehit ve ester türevlerini içerir. Antibakteriyel, antifungal, antiviral,
antiprotozoal ve antioksidan özellikleri içermeleri
terpen ve terpen türevlerinden kaynaklanmaktadr
(12). Esansiyel yalarn kimyasal biyositlere alternatif
olabilecei düünülmektedir. Örnein, Cinnamomum
osmophloeum’dan elde edilen esansiyel ya Escheric-
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Parazit kültürü

hia coli, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus (methisilin-dirençli S. aureus), Salmonella sp. ve
Vibrio parahemolyticus’a kar antibakteriyel özellik
göstermitir (13). Keklik otu olarak bilinen oregano
ya ve nane ya E. coli’ye kar etkili bulunmutur
(14). Esansiyel yalar, oral bakterilere kar da oldukça etkilidir ve antiseptik az temizleyicilerinde kullanlmaktadr (15).

Çalmada kutanöz leishmaniasis hastasndan izole edilen L.tropica promastigotlar kullanlmtr. Parazit, laboratuvarmzda tavan kanndan hazrlanan
NNN ve RPMI 1640 (Sigma) besiyerlerinde 26 ºC de
çoaltlmaktadr. Yeni besiyerine alndktan sonraki
beinci günde parazitler santrifüj edilerek nal konsantrasyonu 2.107 promastigot/ml’ye ayarlanmtr.
Buradan alnan 100’er l parazit mikrotitrasyon plaklarnn kuyucuklarna konulmutur.

Bu çalmada yurdumuzda çeitli hastalklarn geleneksel tedavisinde kullanlan kekik (Thymus vulgaris),
kimyon (Cuminum cyminum) ve mersin (Myrtus communis) bitkilerinden elde edilen yalarn promastigot
canll üzerine etkileri ve dolaysyla tedavi amaçl
kullanlabilirliinin belirlenmesi amaçlanmtr.

Antipromastigot aktivite
Final konsantrasyonu 2.107 promastigot/ml’ye
ayarlanan çözeltiden alnan 100 l parazit, mikrotitrasyon plaklarnn kuyucuklarna konulmu ve üzerlerine RPMI’da seyreltmeleri yaplan bitkisel ya çözeltilerinin (2/10–1/100) arasndaki seyreltilerinden
100 l eklenmi; 20 dakika sonra parazitlerin canllk
yüzdesi hemositometre lamnda canl ve hareketli
formlar saylarak belirlenmitir. Çalmada kontrol
grubuna ise 100 l RPMI’da seyreltilmi %10’luk DMSO
çözeltisi eklenmitir. Promastigotlarn tamamnn hareketsiz olmasna neden olan en düük ya konsantrasyonu, minimum inhibisyon konsantrayonu (MIC),
parazitlerin yarsna yakn ksmnn hareketsiz olduu
konsantrasyonlar LD50 dozu olarak belirlenmitir.

GEREÇ ve YÖNTEM
Bitkisel yalarn hazrlanmas
Kekik, kimyon ve mersin bitkilerinden elde edilen
100 gr. öütülmü bitki yapra 250 ml aseton ile homojenize edilmi, ltre edilen çözelti, kolondan geçirilerek süzüntüden 5 ml alnm ve türevlendirilmitir.
Bitkisel materyalden elde edilen ya miktar tayini
Yüksek Performansl Sv Kromatogra (HPLC) cihaz ile yaplmtr. HPLC cihazna 10 l örnek enjekte
edilmi doru orant ile 100 gr yapraktan elde edilen
bitkisel ya miktar hesaplanmtr.

MIC konsantrasyonlarnn belirlendii kuyucuklardan alnan örnekler NNN besiyerine ekilerek iki-üç
gün sonra promastigot varl aratrlmtr. Bu sayede yalarn geri dönüümlü veya geri dönüümsüz
olarak promastigotlar üzerine gösterdii etki de test
edilmitir.

Bitkisel yalar, çözünmelerindeki zorluk nedeniyle
ilk olarak dimetilsülfoksid (DMSO) içinde 1/10 orannda çözülmütür ve daha sonraki seyreltmeler ise RPMI
besiyeri ile yaplmtr.

Tablo 1. Kekik, kimyon ve mersin bitkilerinden elde edilen yalarn seyreltme oranlarna göre canl promastigot
saylar ve canllk yüzdeleri.
Seyreltme

Kekik

Mersin

Kimyon

oran

Say

%

Say

1/3000

22

49

50

100

58

100

1/2000

18

43

44

98

52

100

1/1800

26

40

33

89

47

84

1/1500

20

34

23

68

33

75

1/1200

7

18

19

50

25

64

1/900

-

0

10

24

20

59

1/450

-

0

8

12

31

49

1/300

-

0

-

0

11

23

1/150

-

0

-

0

8

18

1/100

-

0

-

0

-

0

%

Say

%
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BULGULAR
Çalmada üç farkl bitkiden elde edilen yalarn
L.tropica promastigotlar üzerine 20 dakikalk sürede
öldürücü etkisi test edilmitir. Kekikten elde edilen
ya 1/1500 seyreltmede parazitlerin tamamn öldürürken (MIC), 1/3000 seyreltmede %50 ye yakn bir
ksmn öldürmütür (LD50). Ayrca çalmamzda mersin bitkisinden elde edilen yan minimum inhibisyon
konsantrasyonu 1/900, LD50= 1/1800 ve kimyon bitkisinden elde edilen yan MIC= 1/450, LD50= 1/1200
olarak belirlenmitir (Tablo 1, ekil 1). Dier yalarn
aksine, kekik yann düük dozlarda promastigotlarn
hücresel yaplarn bozarak parçalanmasna neden olduu belirlenmitir.
MIC konsantrasyonlarnn tespit edildii kuyucuklardan örnek alnp NNN besiyerine ekimi yaplm ve
sonraki günlerde incelendiinde hiç birinde hareketli
promastigot gözlenmemitir. Bitkisel yalar geri dönüümsüz olarak etki göstermektedir.
Tüm testlerde, yalar çözmekte kullanlan maksimum %10 konsantrasyondaki dimetil sulfoksit (DMSO)
kontrol grubu olarak kullanlm ve bu maddenin promastigotlar üzerine herhangi bir etkisinin olmad
gözlenmitir.

TARTIMA

Be deerli antimonlar olarak adlandrlan sodyum
stiboglukonat ve meglumin antimonyat (Glukantim)
leishmaniasis tedavisinde yaklak 80 yldr kullanlmaktadr. Bu bileikler fosfofruktokinaz (PFK) aktivitesini basklar ve bu yolla ATP üretimini engelleyerek
aktivite gösterir. Üç-deerli antimon bileiklerinin
kullanm renal ve kardiyak yan etkileri olduu için
1920’li yllarda yerini 5-deerli antimonlara brakmtr. Buna ek olarak 5-deerli antimonlar, serumda
daha erken maksimum seviyeye ular ve idrarla atlrlar (%95 5-deerli antimon ve %5 3-deerli antimon
olarak). Bu ajanlar ilk olarak shistosomiasis tedavisinde kullanlmakla birlikte günümüzde intralezyonel ve
kas içi enjeksiyon eklindeki uygulamalarla leishmaniasis tedavisinde birinci tercih olmulardr (21, 22).

Canllk %

Ülkemizde leishmaniasisin visseral ve kutanöz
olmak üzere iki tipine rastlanlmaktadr. Leishmaniasis tedavisinde kullanlan ilaçlarn yetersizlii, yan

etkileri ve parazite gelien direnç yeni ilaçlara olan
gereksinimi artrmtr (16,17). Bu gereksinimler dorultusunda alternatif ilaç gelitirme çalmalar önem
kazanmtr (18). Birçok antibiyotik ve farmasötik
ajan Leishmania türleri üzerine denenmektedir ancak toksik olmamalar ve kolay elde edilebilir olmalar nedeniyle bitkisel materyallere olan ilgi artmtr
(11,19). Ayrca geleneksel tedavide kullanlan bitkiler, sitotoksik etkileri az olduu için aratrmaclarn
dikkatini çekmektedir. Brezilya’da bu bitkilerle yaplan çalmada 19 bitkinin L. amazonensis ve T.crusi’
nin çoalmasn %99’a varan oranlarda inhibe ettii
bildirilmitir (20).

Bitkisel Ya Sulandrm
ekil 1: Üç bitkisel yan deiik sulandrmlarda Leishmania promastigotlarnn canll üzerine etkileri.
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Bitki özütleri antiparaziter ilaç gelitirilmesi açsndan önemli bir kaynaktr. Özçelik ve ark. sarmsak
özütünün skolesidal özelliini, Polat ve ark., ayn
bitkinin amibisidal özelliini aratrmlardr (23,24).
Bitki ekstraktlarnn antibiyotik etkileri çounlukla
içerdikleri uçucu yalardan kaynaklanmaktadr (25).
Bu nedenle bitkilerden izole edilen özütler arasnda
uçucu yalarn antileishmanial etki gösterecekleri
öngörülmütür. Çalmamzda aratrlan üç bitkisel
ya belirli konsantrasyonlarn üzerinde Leishmania
promastigotlarn etkilemektedir. Zaman isteyen bir
süreç olmasna karn, Leishmania promastigotlarnn
maddelere duyarllnn aratrlmasnda mikroskobik
saym altn standarttr ve rutin olarak antileishmanial etkilerin aratrlmasnda verimli bir ekilde kullanlabilmektedir (19,26). Ancak ortam scakl promastigotlarn hareketliliini etkilemektedir. Çallan
bitkisel yalar arasnda promastigot formuna kar en
düük dozda etki gösteren ve dolaysyla en etkin olan
kekik yadr. Kekik ya uzun yllardr birçok hastaln tedavisinde kullanlmakta ve temel bileenleri
olan kalvakrol ve timolün antibakteriyel ve antifungal
özellik gösterdii bilinmektedir (27,28). Leishmaniasis
tedavisinde antifungal amfoterisin B de kullanlabilir
(2). Bu nedenle antifungal özellik gösteren kekik yann antipromastigot etki gösterecei de öngörülebilir.
Timol, kekik ya içeriinin %80,4’ünü oluturmaktadr. Ayrca kekik yann bir dier bileeni olan p-simen
(p-cymene) antileishmanial etki göstermektedir (29).
Fakat kekik yann 86 bileik içerdii ve antibiyotik
etkisini dier maddelerin yardmyla gerçekletirdii
göz önüne alnmaldr (30). Kekik yann antifungal
özellii kimyon yandan daha yüksektir (31). Çalmamzda da bu sonuca benzer ekilde kekik yann
kimyon yana göre promastigotlara kar daha etkili
olduu bulunmutur. Kimyon yann temel bileeni
olan eugenolün antiseptik özellii de vardr. Kimyona
benzer bir bitkiden izole edilen eugenolün antileishmanial ve antihelmintik özellii bulunmaktadr (16,
32). Mersin ya dier iki bitkiden farkl olarak linalol
içerir. Linalolce zengin bir bitkiden elde edilen özütün
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antileishmanial etki göstermesi mersin bitkisinin antileishmanial özelliinin linalolden kaynaklanabilecei
krini uyandrmaktadr (33).
Leishmaniasis tedavisinde deneysel amaçl birçok
bitkisel materyal kullanlmtr. Brezilya’dan bir grup
aratrmac geleneksel olarak bölgelerinde tedavi
amaçl kullanlan propolisin LD50 dozunu promastigotlar için 18.13 g/mL olarak belirlemitir (11). Ata ve
ark., Sivas yöresine endemik bitkilere ait özütlerin
de kullanld çalmada 30 farkl bitki özütünü Glukantim ile karlatrarak test etmiler ve Allium, Tanatecum, Pimpinella, Origanum’un Leishmania promastigotlarna kar en etkin cinsler olduunu ortaya
koymulardr (34). Karamenderes ve ark., papatyagiller familyasndan bitkilerden elde ettikleri bitkisel
özütlerin antibakteriyel etkilerinin yansra Plasmodium falciparum ve L. donovani’ye kar etkili olduunu ortaya koymulardr. Ayrca, kloroform ekstraktlarnn klorokine dirençli P. falciparum kolonilerine
kar yüksek antiprotozoal aktivite göstermitir (35).
Bitkisel yalar parazitin amastigot formununa kar,
promastigot formuna göre daha etkilidir. Ocimum
gratissimum’dan izole edilen esansiyel yan LD50 deeri promastigotlar için 135 g/ml, amastigotlar için
100 g/ml olarak belirlenmitir (16). Benzer ekilde
gerçekletirdiimiz çalmada belirtilen dozlardan
daha düük dozlar konaktaki amastigot formuna kar
etkili olabilir. Sudan’da yaplan bir çalmada 72 kutenöz leishmaniasisli (KL) hasta konvansiyonel ilaçlar
ve bitki etanol ekstratlar kullanlarak tedavi edilmi
ve bütün ajanlarla %90.3’e yakn olumlu sonuç alnmtr. Bu çalmada ayrca Allium sativa (sarmsak),
Azadirachta indica (neem)’nn tedavide pentastom
kadar etkili olduu bulunmutur (34).
Yurdumuz cora konumu nedeniyle birçok farkl
bitki türünü barndrmaktadr. Bu bitki potansiyeli doal açdan daha iyi deerlendirilebilir. Kekik yann
etken maddesi kalvakrol ve timolün ileri çalmalarla
leishmaniasis tedavisinde kullanlabilecei düünülmektedir.
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