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Özet– Bu çalışmada Laurus nobilis L. türüne ait 5 farklı ticari uçucu yağın (T1, T2, T3, T4 ve T5), 8 farklı klinik izolata karşı 

antimikrobiyal aktivitesi araştırılmıştır. Bu amaçla antimikrobiyal aktivite deneylerinde disk difüzyon ve mikrodilüsyon 

yöntemleri kullanılmıştır. Tüm klinik izolatlara karşı antimikrobiyal aktiviteye sahip olan uçucu yağların Minimum İnhibitör 

Konsantrasyonu (MİK) belirlenmiştir. Araştırmada en yüksek inhibisyon zon çapları T1, T2, T3 ve T5 ticari uçucu yağlarından 

elde edilmiş ve sırasıyla Klebsiella pneumaniae klinik izolatı için 31,00 mm, Bacillus cereus klinik izolatı 1 için 12,00 mm, 

Escherichia coli klinik izolatı için 37,75 mm ve yine Escherichia coli klinik izolatı için 47,75 mm olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada en düşük inhibisyon zon çapları, T1 ve T5 ticari uçucu yağılarından Serratia marcescens klinik izolatı için sırasıyla 

10,00 mm ve 07,00 mm olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada denenen MİK konsantrasyon aralığı %8 ile %0,0625 değerleri arasında olmuştur. Tüm klinik izolatlara karşı etkili 

bulunan T3 ve T5 ticari uçucu yağlarından elde edilen MİK değerleri %0,0125 ile %8 arasında tespit edilmiştir. Araştırmanın 

bundan sonraki aşamalarında klinik izolatlara karşı etkili bulunan ticari uçucu yağların GC-MS analizlerinin yapılması ve 

elektron mikroskobu ile hücreler üzerine etkinliğin tespit edilmesi planlanmaktadır. 
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Abstract–In this study, antimicrobial activity of 5 different commercial essential oils (T1, T2, T3, T4 and T5) belonging to 

Laurus nobilis L. species against 8 different clinical isolates were investigated. For this purpose, disc diffusion and microdilution 

methods were used in antimicrobial activity experiments. Minimal Inhibitor Concentration (MIC) of essential oils having 

antimicrobial activity against all clinical isolates was determined. The highest inhibition zone diameters were obtained from T1, 

T2, T3 and T5 commercial essential oils and 31,00 mm for Klebsiella pneumaniae clinical isolate, 12,00 mm for Bacillus cereus 

clinical isolate 1, 37,75 mm for Escherichia coli and 47,75 mm for Escherichia coli clinical isolate. The lowest inhibition zone 

diameters were determined as 10,00 and 07,00 mm for Serratia marcescens clinical isolates from T1 and T5 commercial essential 

oils, respectively. 

The range of MIC concentrations tested in the study was between 8% and 0,0625%. MIC values obtained from T3 and T5 

commercial essential oils which are effective against all clinical isolates were determined between 0,0125% and 8%. In the next 

stages of the study, it is planned to make GC-MS analysis of commercial essential oils which are effective against clinical isolates 

and to determine the activity on the cells by electron microscopy. 
Keywords– Laurel, Essential Oil, Antimicrobial Activity, Clinical Bacterium, Minimum Inhibitory Concentration  
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I. GİRİŞ 

Antibiyotik kullanımı insanlık tarihinde sağlık açısından 

bir dönüm noktası olmasına karşın yanlış ve sık kullanımından 

dolayı günümüzde önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. 

Dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar hastalık ve ölüm 

oranlarının artmasına, hastanede yatış sürelerinin uzaması ile 

önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır (1). 

Antibiyotiklere karşı çoklu dirençli bakterilerin sayısının her 

geçen gün hızla artmasına karşın yeni antibiyotiklerin keşfi bu 

hıza yetişememektedir (2,3). Türkiye antibiyotik kullanımı ve 

direnç problemi konusunda Avrupa ülkeleri arasında birinci 

sırada yer almaktadır. Bu problemin bertaraf edilmesinde 

antibiyotiklerin doğru kullanımları önemli olduğu kadar 

günümüzde tehdit haline gelen dirençli bakterilere karşı yeni 

antimikrobiyal maddelerin keşfi de zorunlu hale gelmiştir (1).  

 

Ülkemiz tıbbi bitkiler açısından oldukça zengin olup halk 

arasında bu bitkiler ve onlardan elde edilen uçucu yağlar 

sıklıkla çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. 

Dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların 

kontrolünde bilim insanlarının tıbbi bitkiler üzerine 

araştırmaları halen devam etmektedir. Lauris nobilis L. 

(Defne); Lauraceae familyasına ait bir bitki olup 

antibakteriyel, antifungal ve antiviral gibi birçok biyolojik 

özelliklere sahiptir. L. nobilis L. ile yapılan fitokimyasal 

çalışmalarda baskın olan uçucu yağ bileşiği olarak monoterpen 

1,8-cineole karakterize etmektedir. Bu kimyasal madde, bir 

gıda aroma maddesi olarak ve aynı zamanda ilaç endüstrisinde 

ilaç formülasyonları için kullanılmaya başlanmıştır (4). Defne 

bitkisinden elde edilen uçucu yağlar halk arasında lezzet 

verici, kurutulmuş yaprakları gıdalarda baharat olarak ve 

çeşitli enfeksiyon hastalıklarının giderilmesinde sıklıkla 

kullanılmaktadır.  

 

Bacillus cereus spp.,  genellikle diyare ve emetik olmak 

üzere iki tip gıda kaynaklı hastalık tablosu oluşturan bir bakteri 

olup et, süt, pirinç, pudingler, pastalar, sebzeler, balıklar, 

makarnalar ve peynirler riskli gıdalar arasında yer almaktadır 

(5). Serratia marcescens çoğunlukla yara enfeksiyonları, 

üriner sistem enfeksiyonları,  pnömoni, menenjit gibi merkezi 

sinir sistemi enfeksiyonları ve kan dolaşımı enfeksiyonları da 

dahil olmak üzere çok çeşitli klinik hastalığa neden olmaktadır  

(6,7).  Bağırsak enfeksiyonlarının başlıca nedeni Escherichia 

spp. dir. Acinetobacter baumannii, yara yeri enfeksiyonu, 

üriner sistem enfeksiyonu, bakteriyemi ve menenjit gibi 

ölümle sonuçlanabilen hastane enfeksiyonlarına yol açabilen 

bir bakteridir.  Klebsiella pneumaniae, normal flora olarak 

ağız, deri ve bağırsakta olmasına rağmen, aspire edilmesi 

durumunda, akciğerde yıkıcı hasarlara neden olmaktadır (8).  

 

Defnenin klinik bakteriler üzerine etkinliği ile ilgili daha 

az sayıda araştırma olduğundan bu alanda araştırmaların 

sayısının artması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada 

Laurus nobilis  L. türüne ait 5 farklı ticari uçucu yağın 8 farklı 

klinik izolata karşı antimikrobiyal aktivitesi araştırılmış olup 

araştırma sonuçlarının literatüre ve bundan sonra yapılacak 

çalışmalara ışık tutması ümit edilmektedir.  

II. MATERYAL VE METHOD  

Bu araştırmada defne bitkisine ait 5 farklı ticari uçucu yağın 

antimikrobiyal aktivitesi araştırılmıştır. Bu amaçla 

antimikrobiyal aktivite deneylerinde disk difüzyon ve 

mikrodilüsyon yöntemleri kullanılmıştır. Tüm klinik izolatlara 

karşı antimikrobiyal aktivite sergileyen uçucu yağların 

Minimum İnhibitör Konsantrasyonu (MİK) belirlenmiştir. 

A.Materyal  

 

A.1. Uçucu yağ 

 

    Bu çalışmada Laurus nobilis türünün yaprak (T1, T2, T3, 

T5) ve tohumuna ait (T4) 5 farklı ticari uçucu yağın 8 farklı 

klinik izolata karşı antimikrobiyal aktiviteleri araştırılmıştır.  

 

A.1.2. Klinik İzolat 

 

    Araştırmada Acinetobacter boumannii (A. baumannii), 

Bacillus cereus ATCC 14579 (B.cereus 1), Bacillus cereus 

JCM 2152 (B.cereus 2), Escherichia coli NBRC 102203 

(E.coli), Escherichia fergusonii ATCC 35469 (E.fergusonii 1),  

Escherichia fergusonii NBRC 102419 (E.fergusonii 2),  

Klebsiella pneumonia (K.pneumonia), Serratia marcescens 

JCM 1239 (S.marcescens) olmak üzere 8 adet klinik bakteri 

izolatı kullanılmıştır. Klinik izolatlar Çolak ve Meriçli Yapıcı,  

2015 tarafından daha önceden 16 S r-RNA dizi analizi ile 

tanımlanmış olup izolatlar Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloi Bölümü Temel ve 

Endüstriyel Mikrobiyoloji laboratuvarından temin edilmiştir 

(9). 

 

A.1.3. Antibiyotik diskleri 
     

    Araştırmada kullanılan ticari uçucu yağların etkinliklerini 

ortaya koymada karşılaştırma yapabilmek ve aynı zamanda 

klinik izolatların sıklıkla kullanılan antibiyotiklere duyarlı 

olup olmadıklarını belirlemek amacıyla 6 mm çapında 

Amoxycillin (AML25) (25 µg), Ampicillin (A10) (10 

mcg/Disk),  Cefixime (CFM5) (5 µg), Chloramphenicol (C30) 

(30 µg),   Fosfomycin/Trometamol  (FOT200) (200 µg), 

Gentamicin (CN10) (10 µg), Kanamycin (K30) (30 

mcg/Disk), Linezolid (LZD30) (30 µg), Penisilin-G (P10) (10 

Units/Disk), Tetracycline (TE 30) (30 µg) ve Vancomycin 

(VA 30) (30 mcg/Disk) içeren antibiyotik diskleri 

kullanılmıştır. 
 

B. Yöntem 

 

B.1. Antibakteriyal Aktivite Testleri 

 

B.1.2. Disk Difüzyon Yöntemi 

 

    Ticari defne uçucu yağlarının 8 farklı klinik izolata karşı 

antibakteriyal aktiviteleri Disk Difüzyon Yöntemi ile 

belirlenmiştir. Kültürlerin koruması ve Disk Difüzyon 

Yöntemi için Tryptic Soy Broth (TSB) ve Triyptic Soy Agar 

(TSA) kullanılmıştır. Boş diskler negatif kontrol ve antibiyotik 

diskleri pozitif kontrol olarak kullanılmıştır. Petriler 37 ºC’de 

24 saat inkübe edildikten sonra disk etrafında oluşan 

inhibisyon zonları mm cinsinden ölçülmüştür. Deneyler 

dubletli olarak yürütülmüştür. 

 

  

B.1.3. Minimum İnhibitör Konsantrasyonu Değerlerinin 

Belirlenmesi 
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    Minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK), mikrobiyal 

üremenin olmadığı en düşük konsantrasyondur. Bu çalışmada 

disk difüzyon yöntemiyle en yüksek inhibisyon zonu veren iki 

farklı ticari uçucu yağın MİK değerleri belirlenmiştir. MİK 

değerlerinin belirlenmesinde Miller Hilton Broth (MHB) 

kullanılmıştır. Çalışmada denenen MİK konsantrasyon aralığı 

%8 (v/v) ile %0,0625 (v/v) değerleri arasında olmuştur (10). 

 

III. SONUÇLAR 

    Araştırmada kullanılan ticari uçucu yağların klinik 

izolatlara karşı gösterdikleri inhibisyon zon çapları Çizelge 

1’de, MİK değerleri ise Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

    Araştırma bulgularına göre T1 ticari uçucu yağının 

çalışmada kullanılan üç farklı klinik izolata karşı 

antibakteriyal aktivite sergilediği bulunmuştur. Bu bakteriler 

K.pneumaniae, A.baumannii ve S.marcescens olup inhibisyon 

zon çapları sırasıyla 31,00 mm, 19,25 mm ve 10,00 mm olarak 

elde edilmiştir. Çalışmada denenen T2 ticari uçucu yağı ise 

sadece 12,00 mm’lik bir inhibisyon zon çapı ile B.cereus 1 

klinik izolatına karşı etkili bulunmuştur. Diğer yandan T3 ve 

T5 uçucu yağları klinik izolatların tamamına antibakteriyal 

aktivite sergilemiş ve tespit edilen en yüksek inhibisyon zon 

çapları yine bu iki uçucu yağdan elde edilmiştir. E.coli, 

E.fergusonii 1 ve E.fergusonii 2, A.baumannii ve 

K.pneumaniae klinik izolatlarına karşı T3 den elde edilen 

inhibisyon zon çapları sırasıyla 37,75 mm, 33,25 mm (her iki 

izolat için), 27,50 mm ve 22,75 mm olarak belirlenmiştir. 

E.coli, A.baumannii, E.fergusonii 1 ve E.fergusonii 2 ve 

K.pneumaniae klinik izolatlarına karşı T5’ den elde edilen 

inhibisyon zon çapları ise sırasıyla 47,75 mm, 26,50 mm, 

22,75 mm (her iki izolat için) ve 20,25 mm olarak tespit 

edilmiştir (Çizelge 1). 

 

    Uçucu yağlardan elde edilen inhibisyon zon çapı değerleri 

ile antibiyotiklerden elde edilen veriler karşılaştırıldığında; 

araştırma sonuçları bakımından dikkate değer bulgular tespit 

edilmiştir. T1, T3, ve T5 uçucu yağlarından A.baumannii 

klinik izolatına karşı yüksek denilebilecek inhibisyon zon 

çapları elde edilirken araştırmada denenen antibiyotiklerin hiç 

birisinin A.baumannii üzerine etkili olmadığı belirlenmiştir. 

Yine aynı uçucu yağlar K.pneumaniae klinik izolatı için de 

önemli derecede etkinlik sergilerken, araştırmada denenen 

antibiyotiklerden sadece Fosfomycin / Trometamol 

antibiyotiği klinik izolata karşı 14,25 mm’lik inhibisyon zon 

çapı değeri ile etkili bulunmuştur. Ancak bu etki uçucu yağlara 

göre daha düşük olmuştur. E.fergusonii 1 ve E.fergusonii 2 

klinik izotları için denenen antibiyotiklerden her iki izolat için 

sadece Fosfomycin/Trometamol antibiyotiğinden 09,75 

mm’lik inhibisyon zon çapı tespit edilmiş ve bu değer T3 ve 

T5 uçucu yağlarından elde edilen değere göre oldukça düşük 

olmuştur. E.coli klinik izolatı için yine T3 ve T5 uçucu yağları 

dikkate değer etkinlik sergilerken çalışılan antibiyotiklerden 

sadece Cefixime antibiyotiğinden 26,50 mm’lik inhibisyon 

zon çapı elde edilmiş ancak yine bu değer uçucu yağlara göre 

daha düşük olmuştur. Diğer yandan B.cereus 1, B.cereus 2 

klinik izolatları için Cholamphenicol ve Gentamicin 

antibiyotiklerinden tespit edilen değerler sırasıyla 24,50 mm, 

21,75 mm ve 23,50 mm ve 18,25 mm olmuş ve bu değereler 

denenen uçucu yağlara göre daha etkili bulunmuştur. 

S.marcescens klinik izolatı için Gentamicin ve Kanamycin 

antibiyotiklerden elde edilen değerler yine uçucu yağlara göre 

daha yüksek olmuştur. Araştırmada denenen T4 uçucu yağı 

Lauris nobilis tohumuna ait bir uçucu yağ olup çalışmada 

kullanılan klinik izolatların hiçbirisine etkili olmamıştır 

(Çizelge 1). 

 

    Agar disk difüzyon sonuçları dikkate alınarak tüm klinik 

izolatlara karşı antibakteriyal aktivite gösteren T3 veT5 ticari 

uçucu yağlarının MİK değerleri tespit edilmiş ve sonuçları 

Çizelge 2’de verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre klinik 

izolatlara karşı T3 ve T5 ticari uçucu yağlarından elde edilen 

MİK değerleri %0,0125 (v/v) ile %8 (v/v)  arasında olmuştur. 

T3 uçucu yağından tüm klinik izolatlar için MİK değeri elde 

edilmiş ve bu değerler A. baumannii, B.cereus 1, B.cereus 2, 

E.coli, E.fergusonii 1, E.fergusonii 2, K.pneumonia, 

S.marcescens klinik izolatları için sırasıyla %4 (v/v), %8 (v/v), 

%0,125 (v/v), %8 (v/v), %8 (v/v), %0,0125 (v/v), %8 (v/v) ve 

%8 (v/v) olarak tespit edilmiştir. 

 

850 



Meriçli Yapıcı ve Kaya, Laurus nobilis ve Klinik Bakteriler, ISAS2018,Samsun, Turkey 

 

Çizelge 1: 8 Farklı klinik izolata karşı ticari uçucu yağların disk difüzyon sonuçları 

 A.baumonnii B.cereus 1 B.cereus 2 E.coli E.fergusonii 1 E.fergusonii 2 K.pneumaniae S.marcences 

T1 19,25 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm 31,00 mm 10,00 mm 

T2 <06,00 mm 12,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm 

T3 27,50 mm 10,50 mm 11,50mm 37,75 mm 33,25 mm 33,25 mm 22,75 mm 08,75 mm 

T4 <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm 

T5 26,50 mm 10,75 mm 13,25 mm 47,75 mm 22,75 mm 22,75 mm 20,25 mm 07,00 mm 

AML25 –– –– –– <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm 

A10 <06,00 mm 13,25 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm 

CFM5 –– –– –– 26,50 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm –– 

C30 <06,00 mm 24,50 mm 23,50 mm –– –– –– –– –– 

FOT200 –– –– –– <06,00 mm 09,75 mm 09,75 mm 14,25 mm –– 

CN10  <06,00 mm 21,75 mm 18,25 mm –– –– –– –– 12,50 mm 

K30 –– –– –– –– –– –– –– 17,00 mm 

LZD30 –– –– –– –– –– –– <06,00 mm –– 

P10 <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm –– –– –– <06,00 mm –– 

TE30 <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm –– 08,00 mm 

VA30 –– –– –– <06,00 mm <06,00 mm <06,00 mm –– –– 

––: Pozitif kontrol olarak kullanılmamıştır. 

 

Çizelge 2: T3 ve T5 ticari uçucu yağlarının % (v/v) olarak MİK değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ––: > %8 

 

 

 

 

 

Klinik Bakteriler T3  T5 

A.baumonnii %4   

B.cereus 1 %8  %8 

B.cereus 2 %0,125   

E.coli %8  %8  

E.fergusonii 1 %8   

E. fergusonii 2 %0,0125  %8  

K.pneumaniae %8   

S.marcescens %8   
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IV. TARTIŞMA 

    Bozkurt ve ark. (2005), klinik örneklerden elde edilen 

Serratia cinsi bakterilerin çeşitli enfeksiyonlardaki rolü ve 

antimikrobiyallere karşı duyarlılıkları üzerine yapmış 

oldukları araştırmada; Serratia cinsine ait türlerin 

Amoxycillin, Ampicillin, ve Tetracycline karşı duyarlılık 

oranlarının düşük, Gentamicin antibiyotiğine ise yüksek 

olduğunu bildirmişlerdir (11). 

 

    Shan ve ark. (2007),  Lauris nobilis L. yaprağından elde 

ettikleri ekstraktın B. cereus ve S. aureus bakterilerine karşı 

inhibisyon zon çaplarını sırasıyla 6,8 mm ve 8,1 mm olarak 

tespit etmişlerdir.  Ancak E. coli bakterisine karşı ekstraktın 

etkili olmadığını bildirmişlerdir (12). 

 

    Baratta ve ark. (2013), içerisinde Lauris nobilis L. uçucu 

yağınında bulunduğu beş farklı esansiyel yağın antibakteriyal 

aktivitesini çeşitli bakterilere karşı incelemişler ve defne 

uçucu yağından Acinetobacter calcoaceticus NCIB 8230, 

B.subtilis NCIB 3610, E.coli NCIB 8879, K.pneumaniae 

NCIB 418 ve S.marcescens NCIB 1877 suşlarına karşı 

sırasıyla 16,4 mm, 7,8 mm, 7,5 mm, 6,7 mm ve 11,4 mm’lik 

inhibisyon zon çapları elde etmişlerdir (13). 

 
    Bennadja ve ark. (2013), Lauris nobilis L. uçucu yağının 

sekiz farklı bakteriyal straine karşı antibakteriyal aktivitisini  

araştırmışlar ve E. coli, Serratia sp, K.pneumaniae ve 

A.baumannii strainlerine karşı uçucu yağdan elde edilen 

inhibisyon zon çaplarını sırasıyla 9,5 mm, 8,6 mm, 8,75 mm 

ve 7,3 mm olarak belirlemişlerdir (14). 

 

    Cherrat ve ark. (2014), Lauris nobilis uçucu yağının S. 

aureus CECT 976, B. subtilis CECT 4071976 ve E. coli CECT 

471suşlarına karşı inhibisyon zon çapı ile MİK değerlerini 

sırasıyla 37,7±1,8 mm ve 4 µL/mL, 33,3±2,2 mm ve 4 µL/mL 

ve 23,7±0,4 mm ve 14 µL/mL olarak tespit etmişlerdir (15). 

 

    Merghni ve ark. (2015),  Lauris nobilis uçucu yağlarının 

ağız  S.aureus suşlarını önemli antibiyofilm etkinliği ile inhibe 

edebildiğini ortaya koymuşlar ve ağız hastalıklarının 

önlenmesinde uçucu yağın umut verici olduğunu ifade 

etmişlerdir (4). 

 

    Aziz ve ark. (2017), çoklu dirençli üriner sistem patojen 

bakterilere karşı tıbbi bitkilerin antibakteriyal aktivitesi 

üzerine yaptıkları bir araştırmada Escherichia coli, 

Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa 

bakterilerine karşı Laurus nobilis uçucu yağı için inhibisyon 

zon çaplarını sırasıyla 12,00 mm, 12,25 mm ve 12,75 mm; 

MİK değerlerini ise 7,5 mg/mL, 15 mg/mL, 7,5 mg/mL olarak 

tespit etmişlerdir (16). 

 

  

    Çalışmada antibakteriyal aktivitesi araştırılan beş farklı 

ticari uçucu yağdan ikisinin (T3 ve T5) kullanılan tüm klinik 

izolatlara karşı antibakteriyal aktivite sergilediği tespit 

edilmiştir. Bu aktivite özellikle A.baumannii, E.coli, 

E.fergusonii 1,  E.fergusonii 2 ve K.pneumonia gibi 

antibiyotiklere direnç göstermeye başlamış ve önemli 

hastalıklara neden olan klinik bakteriler için dikkate değer 

bulunmuştur. Söz konusu bakteriler için MİK değer aralığı ise 

%0,0125 (v/v) ile %8 (v/v) olarak belirlenmiştir.    

    Çalışmalarda kullanılan defne bitkisinin ve uçucu yağlarının 

farklı olması ve çalışılan bakterilerin strain düzeyinde benzer 

olmaması nedeniyle; önceki çalışmalar ile araştırma 

sonuçlarımızın karşılaştırması söz konusu olmamıştır. Ancak 

çalışmamızda önemli klinik bakterilere karşı elde edilen 

inhibisyon zon çapı değerlerinin diğer araştırıcıların 

değerlerinden daha yüksek olduğu söylenebilir. Araştırmanın 

bundan sonraki aşamalarında klinik izolatlara karşı etkili 

bulunan ticari uçucu yağların GC-MS analizlerinin yapılması 

ve elektron mikroskobu ile hücreler üzerine etkinliğin tespit 

edilmesi planlanmaktadır. 
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