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Özet 
Bu çalışmada, mikrodilüsyonlu dama tahtası tekniği kullanılarak Escherichia coli (ATCC 25293) ve 
Bacillus subtilis (ATCC 6633) üzerine zeytinyağı (Olea europaea L.) ve mahlep yağı (Prunus mahaleb 
L.) kombinasyonlarının antimikrobiyal etkileşimleri değerlendirildi. Öncelikle, zeytin ve mahlep 
tohumlarının yağı soğuk presleme makinesi ile ekstrakte edildi ve yağların kimyasal bileşimleri GC-FID 
analizi ile belirlendi. Zeytinyağının en karakteristik bileşikleri oleik asit (% 73.65), linoleik asit (% 7.37) 
ve stearik asit (% 3.12) iken, mahlep yağında oleik asit (% 35.37), CLnA (% 29.28) ve linoleik asit 
( 28,28%) idi. Zeytin ve mahlep yağının tek başlarına antibakteriyel aktiviteleri 11.2 ile 30.1 mg/ml 
arasında iken, kombinasyonlarının antibakteriyel etkileri 10.3 ile 34.3 mg/ml arasında bulundu. E. coli 
ve B. subtilis gece boyunca olive*mahlep yağı kombinasyonlarına maruz bırakıldığında, FİKİ 
(Fraksiyonel İnhibitör Konsantrasyon İndeksi) yorumlama modeline göre, E. coli kültüründe %100 aditif 
etki belirlenirken, B. subtilis kültüründe %42.9 antagonist, %57.1 aditif  etki meydana geldi.  Sonuç olarak 
bu çalışma, zeytin ve mahlep yağlarının tek başlarına ya da kombinasyonlar halinde, MİK değerlerine 
bağlı olarak bakterilere karşı farklı etkileşimler oluşturduğunu göstermiştir. 
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The Evaluation of Combinations Olive Oil*Mahlab Oil Against E. 
coli and B. subtilis 
 

 
Abstract 
In this study, it was evaluated the antimicrobial interactions of olive oil (Olea europaea L.) and mahlab 
oil (Prunus mahaleb L.) combinations on Escherichia coli (ATCC 25293) and Bacillus subtilis (ATCC 
6633) using microdilution chequerdoard technique. Firstly, the oils of olive and mahlab seeds were 
extracted by cold pressing machine and the chemical composition of the oils were determined by GC-
FID analysis. The most representative compounds in olive oil were oleic acid (73.65%), linoleic acid 
(7.37%) and stearic acid (3.12%), while in mahlab oils were oleic acid (35.37%), CLnA (29.28%) and 
linoleic acid (28.28%). The antibacterial activity of olive oil and mahlab oil alone were reported to be 
between 11.2 and 30.1 mg/ml, while the antibacterial effects of the combinations were to be between 
10.3 and 34.3 mg/ml. Exposed E. coli and B. subtilis to olive*mahlab oil combinations overnight, 
according to the FICI (Fractional Inhibitory Concentration Index) interpretation model, while 100% 
additive effect was determined in E. coli culture, 42.9% antagonist and 57.1% additive effect occurred 
in B. subtilis culture.The conclusion, this study showed that olive and mahlab oils alone or in 
combinations formed different interaction depending on MIC values against bacteria. 
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1. GİRİŞ 
Zeytin (Olea europaea), sağlık üzerindeki faydalı fonksiyonları, bazı kardiyovasküler ve kanser 

hastalıkları üzerindeki önleyici etkileri nedeniyle en önemli geleneksel gıda olup "Akdeniz diyeti" 

olarak bilinir. Zengin bir biyokimyasal içeriğe sahip olup, terpenik alkoller, steroller ve hidrokarbon 

türevleri, yağ asitleri, uçucu yağlar ve antioksidanlar içerir [1,2]. Zeytinyağı ise oleik (C18:1), 

palmitik (C16:0), linoleik (C18:2), palmitoleik (C16:1), stearik (C18: 0), linolenik (C18:3) gibi farklı 

oranlarda yağlı asit oranlarına sahiptir ve ana bileşen her zaman oleik asittir. Yağlardaki bu bileşikler 

ve bunların türevleri, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae ve Bacillus cereus gibi birçok patojen 

mikroorganizma üzerinde antimikrobiyal özelliklere sahiptir [3,4].  

Prunus mahaleb L. olarak bilinen mahlep Akdeniz, Güneydoğu Avrupa, Batı Asya ve nadiren Orta 

Avrupa'da yaygın bir bitkidir. Acı tadı, güçlü aroması ve zengin yağ içeriği nedeniyle çoğunlukla 

kek, şarap ve likörde kullanılır [5-7].  Araştırmalara göre, mahlep tohum yağında en çok bulunan 

bileşikler konjuge linolenik asit (CLnA), oleik asit, linoleik asit ve palmitik asit (C16: 0) olmakla 

birlikte stearik asit (C18:0) ve araşidik asit (C20:0) daha az bulunmuştur. İçeriğindeki bu yağ asitleri 

nedeniyle, mahlep yağının kanser hücrelerine karşı sitotoksik, kardiyoprotektif, antidiyabetik ve 

antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu tespit edilmiştir [8,9].   

Genel olarak, yağların antimikrobiyal özellikleri, sahip oldukları terpenoid bileşikleri ile yakından 

ilişkilidir [10]. Her ne kadar birçok araştırmacı antimikrobiyal etkilerin yağlarda bol bulunan 

bileşikler ile ilişkili olduğunu bildirmişlerse de, antimikrobiyal performansın oluşumunda yağlardaki 

minör bileşiklerin, majör bileşiklerden daha kritik görevlere sahip olduklarını ifade etmişlerdir. 

Ayrıca esansiyel yağların karıştırılan ana bileşenlerden daha fazla aktiviteye sahip olduklarını 

belirlemişlerdir [11,13]. Birçok çalışma, yağların farklı bileşiklerinin antimikrobiyal etkinliği 

azaltmak veya arttırmak yönünde etkileştiğini bildirmiştir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, tüm 

yağlar genellikle ana bileşenlerinin karışımlarından daha yüksek antibakteriyel performansa sahip  

olduğu bulunmuştur; bu da diğer bileşenlerin sinerjik etkinlik için çok önemli olduğunu 

göstermektedir [13-16].  

Bu çalışmada, zeytinyağı ve mahlep yağı kombinasyonlarının E. coli ve B. subtilis 

mikroorganizmaları üzerine antimikrobiyal etkinlikleri  “mikrodilüsyon dama tahtası modeli” 

kullanılarak araştırıldı. 

 

2. MATERYAL METOD 
2.1 Bitki materyali ve kimyasal analiz 
Zeytin (Olea europaea L.) ve mahlep (Prunus mahaleb L.) tohumları Mecidefendi firmasından satın 

alındı ve bunların taze yağları soğuk presleme makinesi ile ekstrakte edildi. Yağların kimyasal 

karakterizasyonu Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde 

(MEİTAM) GC-FID analizi ile gerçekleştirildi. Yağlar, testlerde kullanılmadan önce karanlıkta 4oC 

saklandı. 

 

2.2 GC-FID analizi 
Yağlar, Jennings ve Akoh’un [17] çalışmalarına (2000) göre, yağ asidi metil esterlerine dönüştürüldü. 

GC-FID analizi, bir alev iyonizasyon detektörü (FID) ve bir veri işleme işlemcisi ile donatılmış Agient 

gaz kromatografı üzerinde gerçekleştirildi. Ayrılma, bir HP Innowax kılcal kolon (30 m x 0.25 mm x 

0.25 µm) ve taşıyıcı gaz olarak helyum (20 cm / saniye) kullanılarak gerçekleştirildi. Kolon sıcaklığı: 5 

dakika başlangıç tutuşu ile 40°C ve 10°C/dak'da 140°C'ye ve 15 dakika sonra 250°C'ye; enjeksiyon 

modu 1 ul (100:1), ve detektör sıcaklıkları sırasıyla 280°C ve 330°C olarak gerçekleştirildi. Sonuçlar 

CLnA (Konjuge linolenic asit) ve FAME (Yağ asidi metil esterleri) standartları (Sigma-Aldrich-

supelco) ile karşılaştırıldı. 

 

2.3 Antimikrobiyal aktivite ve Fraksiyonel interaksiyon tayini (MİK, FİK ve FİKİ) 
Yağların kombine antimikrobiyal aktivitesi, modifiye mikrodilüsyon dama tahtası modeli kullanılarak 

Escherichia coli (ATCC 25293) ve Bacillus subtilis (ATCC 6633) üzerinde araştırıldı. İlk olarak, 

mikroorganizmalar 4 ml Triptik Soy Broth içine aşılandı ve gece boyunca 37°C'de inkübe edildi. 24 saat 

sonra, kültür süspansiyonları 0.5 McFarland standart bulanıklığa (~ 104) ayarlandı ve kullanıma kadar 

+ 4°C'de saklandı [18]. Her bitkinin yağı (10 µl/ml) dimetil sülfoksit (%10 DMSO) ile  çözündürüldü. 

Deney, 96 kuyucuklu mikrotitre plakaları üzerinde gerçekleştirildi ve ilk olarak tüm kuyucuklara 50 µl 
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Mueller Hinton Broth (MHB) besiyeri eklendi. Mahlep yağının çift katlı seri dilüsyonları (50 µl) y 

ekseninde (A1-H1) yapıldı. Zeytinyağının çift katlı seri dilüsyonları (50 µl) A2-A10 arasındaki satıra (x 

ekseni) yapıldı ve sadece ilk satır hariç zeytin yağının bulunduğu her sıraya mahlep yağı (tek 

konsantrasyon olarak) eklendi. Son olarak, 10 µl mikroorganizma kültürü ilave edildi.  11 ve 12. 

sütundaki kuyucuklar pozitif ve negatif kontroller olarak kullanıldı.  

Bütün plakalar 37°C'de inkübe edildi ve 24 saat sonra büyüme (bulanıklık) 600 nm'de ölçüldü. MİK 

analizi için, optik yoğunluk hem inkübasyonun başında T0, hem de 24 saat inkübasyondan sonra T24 

olarak okundu. Her bir plaka için, MİK aşağıdaki formül kullanılarak hesaplandı: T0'daki OD, T24'deki 

OD'den çıkarıldı. Yüzde inhibisyon = 1- (OD kontrol kuyusu / karşılık gelen kontrol kuyusunun OD'si) 

x100 olarak hesaplandı. Yağ konsantrasyonu-mikrobiyal inhibisyon grafiği çizildi ve R2 değerini veren 

regresyon analizi elde edildi. MİK (büyümenin% 99,9 oranında engellenmesiyle sonuçlanan en düşük 

test materyali konsantrasyonu), inhibisyon eğrisindeki y=ax+b formülü kullanılarak hesaplandı [19,20].  

Zeytinyağı ve mahlep yağı kombinasyonlarının antimikrobiyal etkileşimleri yağların yalnız başlarına 

ve kombinasyonlar halinde MİK değerleri baz alınarak hesaplandı. Her bir plaka için, FİKİ 

(Fraksiyonel İnhibitör Konsantrasyon İndeksi), aşağıdaki formül kullanılarak hesaplandı: her bir 

kombinasyondaki MİK’ler belirlendi, zeytin ve mahlep için ayrı ayrı FİK hesaplandı. Daha sonra 

FİK’ler toplanarak toplam FİKİ (ΣFİKİ) değerleri bulundu. ΣFİKİ = FİKzeytin+FİKmahlep = (MİKzeytin+mahlep 

/ MİKzeytin) + (MİKzeytin+mahlep / MİKmahlep). FİKİ değerleri Odds (2003) tarafından önerilen geleneksel 

modele göre yorumlandı; Buna göre, FİKİ değeri ≤0.5 olduğunda sinerjik bir etki (SynE) gözlemlenir; 

FİKİ değeri> 4 olduğunda antagonistik (AntE), 0.5 < FİKİ ≤4  olduğunda ise aditif, yani kayıtsız bir etki 

(IndE) belirlenir [21].  

 

2.4 İstatistiksel analiz 

Yağların yalnız başlarına ve kombinasyon halindeki 3 tekrarlı MİK değerleri arasında farklılık olup 

olmadığı  SPSS-tek yönlü ANOVA, Tukey, LSD ve Duncan testine göre karşılaştırıldı (p <0.01).  

 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
Mevcut çalışmada zeytinyağı ve mahlep yağının kimyasal bileşenlerini GC-FID ile tanımlandı, tek 

başına yağların antibakteriyel aktivitelerini ve yağlar arasındaki kombinasyonların dama tahtası yöntemi 

ile interaksiyonları değerlendirildi. 

Zeytinyağı ve mahlep tohumlarından elde edilen yağlar, retansiyon süreleri (Rt) ve alanı (%) ile birlikte 

Tablo 1'de listelenmiştir. Zeytinden elde edilen yağın analizinde, üç ana yağ asidi, oleik (%73.65), 

linoleik, (% 7.37), ve stearik (% 3.12) asit olarak belirlendi. Birçok araştırmaya göre, ana yağ asidi 

olarak oleik asit (% 60-80) ve linoleik, stearik, palmitik gibi diğer bileşikler Türk, İspanyol, İtalyan 

zeytinyağı gibi tüm zeytin türlerinde benzer miktarlarda mevcut olduğu belirtilmiştir [22-24]. Bu 

raporda, mahlep yağı oleik asit (%35.37), CLnA (% 29.28), linoleik asit (% 28.28)’leri  bulunmuştur. 

Benzer şekilde,  Türk beyaz mahlep tohumu yağındaki majör yağ asitinin oleik (% 35.4) ve linolenik 

(% 28.5) asitler, belirgin şekilde CLnA (% 27.6) olduğunu bildirmiştir [9]. Oysa Mariod ve diğ. (2009), 

[25]  mahlab tohum yağının ana yağ asitlerinin oleik (% 45.0), linoleik (% 47.0) ve palmitik (% 5.7) 

olduğunu bulmuştur. Bu çalışmada, her iki yağda da oleik asit, linoleik asit, araşidik asit ve n9 cis-11-

eicosenoik asit bulunmasına rağmen, CLnA, behenik asit, stearik asit iki bitki arasında yaygın 

bulunmamıştır. Bu nedenle, bu üç yağ asidi (CLnA, behenik asit, stearik asit) arasında bir interaksiyon 

olabilir. 
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Tablo 1. Zeytin ve mahlep yağlarının kimyasal bileşimleri. Ra: nispi bolluk (%), Rt: Alıkonma 

süresi 

Yağ asidi Zeytin yağı 

Ra                          Rt 

Mahlep yağı 

Ra                               Rt 

C18:0 stearik asit 3.12 14.596 - - 

C18:1 oleik asit 73.65 14.868 35.37 14.745 

C18:2 linoleik asit 7.37 15.199 28.28 15.202 

C20:0 araşidik asit 0.47 16.371 0.39 16.355 

C20:1 n9 cis-11-eicosenoic asit  0.31 16.592 0.23 16.578 

CLnA (Konjuge linolenik asit) - - 29.28 18.335 

C22:0 behenik acid 0.06 18.626 - - 

Toplam 84.98%  93.55%  

 

Yağlar ve mikroorganizma arasındaki MİK ölçümleri şöyledir; E. coli için zeytin yağı sonuçlarının MİK 

değeri 12.9 mg/ml, B. subtilis için ise 16.8 mg/ml’dir. Istatiksel olarak (Tukey, LSD, Duncan) MİK 

grupları arasında bir farklılık belirlenememiştir (p˂0.01). Mahlep yağının MİK sonuçları ise E. coli 

için 30.1 mg/ml ve B. subtilis için ise 11.2 mg/ml olarak bulundu. Ayrıca, Yağ kombinasyonlarının FİKİ 

değerlerine bakıldığında E. coli FİKİ değerleri 3.20-3.80 arasında değişirken, B. subtilis FİKİ değerleri 

1.98-5.26 arasında değişmektedir (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Zeytin yağı ve mahlep yağının E. coli ve B. subtilis ile 24 saatlik inkübasyon sonucu 

yalnız başlarına ve kombinasyon halindeki MİK ve de kombinasyonlarının FİKİ değerleri. 

MİK değerler ortalama ± SD olarak ifade edildi (p˂0.01). n=3. Z:zeytin yağı, M: mahlep yağı. 

Md; Eliza plakasında mahlep yağının çift katlı dilüsyonunun yapıldığı ilk 8 sütun, Zd; plakada 

zeytin yağının çift katlı dilüsyonunun yapıldığı 10 kuyucuklu satır ve M; her satırdaki 10 

kuyucuğa eklenen mahlep konsantrasyonu. 

 Yağlar ve 

kombinasyonları 

E. coli B. subtilis 

MİK (mg/ml)       FİKİ MİK (mg/ml)       FİKİ 

Zd 

12.9±3.3 - 

- 

16.8±5.6 - 
 

- 

Md 

30.1±26.2 11.2±7.5 

Zd+M100 

34.3±47.4 3.80 13.4±5.6 1.98 

Zd+M50 

30.4±29.4 3.36 31.7±18.3 4.03 

Zd+M25 

32.2±31.0 3.57 16.7±9.6 3.45 

Zd+M12.5 

33.8±40.4 3.74 10.3±5.9 3.57 

Zd+M6.25 

31.2±22.3 3.45 11.3±6.5 5.26 

Zd+M3.125 

33.8±26.2 3.74 14.1±8.1 4.03 

Zd+M1.56 

28.9±20.35 3.20 15.7±9.09 2.25 

 

Yıllarca bitki yağlarının antimikrobiyal potansiyelinin, bitkiler tarafından ikinci bir metabolit olarak 

sentezlenen çok sayıda fenol, aldoketon ve terpenler varlığına bağlı olabileceği bilinmektedir [10,26]. 

Zaten, zeytinyağı ve mahlep yağı ile ilgili antimikrobiyal çalışmalar, hem gram-negatif hem de gram-
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pozitif bakteriler üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduklarını göstermiştir [8]. Bu nedenle, bu çalışmada 

zeytinyağı ve mahlep yağının yüksek derecedeki antimikrobiyal aktivitesi, oleik asit, linoleik asit, 

arakidik asit ve n9 cis-11-eicosenoik asit, CLnA, behenik asit ve stearik asit varlığı ile açıklanabilir. 

Soğuk sıkılmış zeytin yağı ve mahlep yağı kombinasyonlarının E. coli ve B. subtilis’e karşı  sinerjik, 

aditif ve antagonistik  etkisinin olup olmadığının değerlendirildiği bu çalışmada; mikroorganizmaların 

gece boyunca zeytin*mahlab yağı kombinasyonlarına maruz bırakıldığı eliza plakalarda, en yüksek 

MİK değeri E. coli’ye karşı zeytin yağı dilüsyonunun 100 mg/ml mahlep yağı ile birlikte kullanıldığı 

kombinasyonda belirlenmiş (MİK= 34.3 mg/ml) iken, en düşük MİK değeri B. subtilis’e karşı zeytin 

yağı dilüsyonunun 12.5 mg/ml mahlep yağı ile birlikte kullanıldığı kombinasyonda belirlendi (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Zeytin yağı, mahlep yağı ve kombinasyonlarının mikroorganizmalar ile 24 saatlik 

inkübasyon sonunda MİK değerlerinin grafiksel gösterimi. Z:zeytin yağı, M: mahlep yağı. Md; 

Eliza plakasında mahlep yağının çift katlı dilüsyonunun yapıldığı ilk 7 sütun, Zd; plakada 

zeytin yağının çift katlı dilüsyonunun yapıldığı 10 kuyucuklu satır ve M; her satırdaki 10 

kuyucuğa eklenen mahlep konsantrasyonu (mg/ml). 

 

 

 

 

Odd’un [21]  FİKİ yorumlama modeline göre, yağ kombinasyonları arasında bir sinerjik etki 

belirlenmedi. E. coli için %100 aditif etki gözlenirken, B. subtilis için %57.1 aditif, %42.9 antagonist 

etki belirlendi (Şekil 2). 
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Şekil 2. Zeytin yağı ve mahlep yağı kombinasyonlarının FİKİ değerlerinin yüzde olarak 

gösterimi.  FİKİ değerleri Odd (2003) çalışmasına göre yorumland; FİKİ değeri ≤0.5 olduğunda 

sinerjik etki (SynE); FİKİ değeri> 4 olduğunda antagonistik (AntE) ve 0.5 < FİKİ≤4olduğunda 

kayıtsız (aditif) (IndE) etki belirlenir.  

 

 

Lv ve ark. [27], papilya ile fesleğen yada kekik ile oregano esansiyel yağ kombinasyonlarının E. 

coli'ye karşı etkilerini çalışmışlar ve bu bitkiler aralarında antagonistik etki belirlemişlerdir. Aynı 

çalışmada, fesleğen ve bergamotlu kekik yağı kombinasyonlarının, B. subtilis'e karşı 0.75 FİKİ ile 

yine bir antagonist etki belirlemişlerdir. Bir başka çalışmada, sinnamaldehid / 1.8 cineole, timol / 1.8 

cineole, karvakrol / 1.8 cineole ve timol / karvakrol kombinasyonlarının E. coli ile kültür koşullarında 

aralarında bir sinerjistik etki oluştuğu belirlenmiştir [28]. Gram pozitif bir bakteri olan Enterococcus 

faecium’a karşı, time-kill yöntemi kullanılarak kinupristin-dalfopristin ve doksisiklin kombinasyonu 

çalışılmış ve sinerjik etki belirlenmiştir (Matsumura ve ark. 1999). Ayrıca, Fas bitkilerinden elde 

edilen uçucu yağlarda Gram negatif bakterilerin de antibiyotik aktivitesini arttırdığı bildirilmiştir 

[29]. S. aureus suşunun biberiye yağının ana bileşeni olan 1,8-cineole'e maruz kalması, gece boyunca 

laktik asit ve sodyum klorür tedavisine mikrobiyal duyarlılığı önemli ölçüde arttırdığı belirlenmiştir 

[30]. Lv ve diğ. [27] test edilen Staphylocoocus aureus'a karşı kekik, fesleğen ve bergamot yağı 

kombinasyonlarının güçlü sinerjistik potansiyeli belirlenmiştir [27]. 

Bu çalışmada, E. coli ve B. subtilis’e karşı zeytinyağı* mahlab yağı kombinasyonlarının sinerjik, 

eaditif ve antagonist etkisi (Ant) etkileşimleri araştırılmıştır. zeytinyağı * mahlab yağının 

kombinasyonlarının bakterilerle inokülasyonu sonucu çoğunlukla aditif atki gözlenmiştir. 

Dolayısıyla, tek başına ya da diğer antibakteriyel maddeler ile kombinasyon halinde, yağlar 

etnobotanik antimikrobiyal tedavilerde umut verici yeni bir şema sağlayabilir. Bu nedenle daha fazla 

araştırmaya ihtiyaç vardır.  
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