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Aktarla rda Satılan Bazı Drogların
Mikrobi yolojik Kontam inasyon unun
incelen mesi
ı\. Üsame TAMER(')
M. Koray SAKAR(**)

Özet : Bu çalışmada, akıtarlaDda satılan 12 biıtkisel Wog örneğinin
mi,krobiyolojik analdzleri yapılmış, hemen hepsinin önemli ölçüde ıbak
teri ve fungus ile kontamine olduğu saptanmıştır. Gram örnekteki
toplam aerobik bakteri sayısı 3,6x104 - 3,lx106 arasında, maya ve kül
sayısı ise 4xH}2 _ 2,lx106 arasında değişmrektedir. F.I.P. (2) ve E.P. (3)
limitlerinin oldukça üzıerindıe olan bu değerler bitkisel drogların hij1

yeruik koşullara uymadığını ve sağıtım amacıyla kullanılan bu drogların birer hastalık kaynağı hal.ine dönüşmüş olduğunu .göstermektedir .
EXAMINATION OF MICROBIOLOG ICAL CONTAMINAH ON OF
SOME DRUG§ SOLD BY HERBALIST
Summary : In this resear.ch, .the microbiolo,gic analryses of the 12
p_lant drug sample·s -sold iby herablists have been made, and irt has ibeen
found out 1lıat almost all of them have b-eıen contaminated by bacteria and fun,gi to some degree. The total number of living aerobic bacteria per gram ti:n a sample .cli.ffers ıbetwıeen 3,6x104 - 3,lxl06 and the
numbers of yıeast and rnold differ between 4x102 - 2,lx106 . These values which are ihiıghly above the Iimits of F.I.P. (2) and E.P.{3) show
that these drugs don't obey hygienic conditions; and that, although
they a:rıe rused for treatnıent, they have become 'Sources of diseas!es.
Key Words : Drugs, Hygienic ·Controls.
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GİRİŞ

gilterre'de Pseudom onas ·aerugin osa
artmasının
bu
nedenle olduğu bildirilm ektedir (4).

enfeksiyonlarının

Bitkisel droglar eski çağlardan
beri çeşitli hastalıkların sağıtımın
da ık.ullanılagelmiş ve günümü zde
de hala kullanılmaktadırlar(!). Ge-

Bu

çalışmada, Eskişehir

aktar_
ve yaygın bir kulla..
nım alanına
sahip bazı bdtkisel
droglan n mikrobi yal yükünün araş
tırılıp
F.I.P. ve E.P. raporlarına
uygunlu k derecelerıinin b·elirlen melarında satılan

nelde açıkta, :nadiren paketlenmiş
olarak aktarlar da satılan bu drogIarda steril olma zorunluluğu yoktur. Fakat F.I.P. (2) ve E.P. (3) raporlarında

oral prıeparatlann gra_
veya nrililitre sinde 104 den
çok aerob bakteri, 102 den çok maya ve küf bulunmaması ·g-ereği ıbe_
Hrtilmek tedir. Yıine aynı raporlar da E. coli, Salınonella sp., Pseudomonas aerugino sa ve Staphylo coc_
cus aureus'a gram örnektıe hiç

s;i amaçlanmıştır.

mında

GEREÇ ve YÖNTE M

Aktarla rdan satın alınan 12 çeşit bitkisel drog mikrobi yal
flora
(Toplam Aerobik Canlı
Bakteri
Maya ve Küf, Ko1ifonnJa,r, Anaerobik Mezofil sporlu Bakteri) belirlenme si amacıyla deney materyali olarak kullanılmıştır. Bu bitkisel droglan ve elde edildiği bit·kilerin tayin için (15-7) kaynakl ar_
dan yararlanılmıştır. Bu droglar
vıe bazı ÖZ:eU1klerİ aşağıda
belir-

rastlanmaması ı:istenmektedir.

Bitkisel

droglar hijyenik koüretilip tüketiciy e ulaştı
rılmadığı ·için mikrobi yal
yükl eri
artmakt a, dolayısıyla bazı hastaşullarda

1

lıkların kaynağı

dönüşebil

haline

meıktedirler. Nite'kim

1966'da

FoHa Sennae

İn-

-

Flos Althaeae canrnabi nae

tilmiştir.
Sinaınçki yaprağı

(Cassia angustif olia
Vah!.) Açıkta mtı!ıyor.
Hatmi çiçeği (Althaea cannabi na L)
Açıkta satılıyor.

Herba Centaur H

-

Kantaro n
MOENC H)

çiçeği
Açıkta

(C·entau rium minus
demetle r halinde satı

lıyor.

Flos Anthem is .chia

Fructus Anisi
Folium Salviae tr:Hobae

-

-

Beyaz papatya
ta papatya adı
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chia L.)

Açık

Anason (Pimpin ella anisum L.) Elli gramlık poşe,tler halinde ·satılıyor.
Adaçağı yaprağı

(Sa!via triloba L.)

Açık

Ihlamur çiçeği (Tilia al".genta Desf.
ta satılıyor.

Açık

ta
Flos Tiliae

(Antheıills

al:tında satılıyor.

satılıyor.

ma11mut otu (Teucrium chamedrys
L.) Otuz gramlrk poşetler halinde satı
Kısa

Herba Chamaedrys

lıyor.

Biibeııi.ye, ıkuşdriH

Folium Rosmarini

L.) Elli:

gramlık

(Rosmarinus officinaHs
poşetler halinde satılı

yor.
Herba Visci alibi

Ökse otu (Vi,scum album i.) Yüz gramlık poşetler ·halind!e satılıyor.

H·erba Rutae montanae

Sedef otu (Ruta montana Clus L.)
ta demetler halinde satılıyor.
-

Foliuın Lauri

Defne

yaprağı

(Laurus nobilis L.)

Açık_

Açıkta

satılıyor.

Laboratuara ge:ti,ıilen parçalanmış droglaDdan beşer gr. lık lusım
lar tartılıp aseptik koşullarda elli
mi. Lactooe Broth içeren ikiyüzelli
ml. lik steril erlenmayerle re katıL
saat çalkalandıktan
yarım
mış,
m hlcrobiyolojik ana..
-süzüntü
sonra
1izlevde kullanılmıştır. Desimal dilüsyonlar (10-2 - 10- 5) st:erH disti.le
1

suyla hazırlanmıştır.
Toplam aerobik canlı bakteri,
maya ve 'küf sayımında seyreltme
pla ka yöntemi-; Anaerobik mezofi1
belirlenmesi nde
sporlu bakteri
Number) tesProbable
MPN (Most
ti yönten:ıd; K,alifonnların ibeilrlenm,esinde i se her i'Ici yöntem birlikte
1

1

uygulanmıştır.

Toplam aerobiık canlı bakteri
PCA (Plate Count Agar,
ve 'küflerin sayımın
Maya
Oxo-Ud);
0ıo 0,01 antibiyot;ik ilaveli (Ampi'~
da ·
cillin + Gentamicin, gr/gr) SDA
(Sabouraud Dextrose Agar); Anaerobtlk mezofil sporlu bakteri belirlenmesind e TM (Thioglycolla te
sayımında

Medium USP, Oxoid); Koliformla_
testi
rın belirlenmesi nde is€' MPN
uygulamasında % 0,025 fenol kır.
sey.
mızısı ilaveli Lactose Broth,
EA
da
:uygulamasın
:reltm·e plaka
(Endo Agar, Di!co) kullanılmıştır.
Besiıyeri, ve yöntemlerin seçimi
ve uygulanmasında 8-10 no'lu kay_
naklardan yararlanılmıştır.
MPN testlerinde üçlü tüp sis.
temi uygulanmıştır. Kullanıln be.
sri.yerindeıki değişiklikle vbelirlendik.
ten sonra McCrady taıblolarından
yararlanılarak sonuçlar değerlendi
rilmiştir (8).
Sporlu m.ezofilik ana;eroıbların
tüpl'eri
belirlenmesi nde ibesiyeri
inakıulasyondan önce 10 dak. kay_
nar su ibanyoasında tutularak için.
de kalan oksij-en uzaklaştırılmıştır.
Örnek1'er ibesiyeırine kaynarsu ban.
yosunda pastörize edildiıkten sonra
inokule :.edıilmişlerdir.
·Maya veküflerin sayımında be.
siyerleri 25°C de bir hafta inkübe
ediılmiştir. Kolonilerden ayrıca dt
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rekt

mikrosk obik

yapılmıştır.

1ncelem eler de
&se

Diğer ıbesiyerleri

35'C de üç gün inkübe
dir.
Seyreltm ·e

plaıka

uygulandığı sayımlarda

lüsyon
ve

yöntemi nin
son üç dİ'

bulguları diıkkate

alınmış

ortalamaları kaydedilmiştir.

BULGULAR .;,
Çoğunluğu

la

edilmişler -

kullanılan

TARTIŞMA

çay olarak oral yoloni;ki bitkisel drog

örneğinin

miıkroblyolojik
analiz
TABLO I'de verilmiştir.
Taıbloda görüldüğü gibi örneklertİ
mizde toplam aerobik canlı bakte.
ri sayısı gramda 3,6x!O• ila 3,h:IO'
bulguları

arasında değişm·ektedir.

Gram örnekte maksim um 104
olan F.I.P. ve E.P. limitleri nin aşıl_
dığı bu değerler örnekler imizin ol.
dukça kontami ne olduğunu göstermektedi r.
Örnekle r tek tek ele alındığın.
da :en yükseık toplam aerobiık canll
bakteri sayısına salıip drog Flos
Anthemıis
chia; en düşük değere
sahip yani diğerlerine göre daha
az konmati ne olan drog Folium
Lauri ~di:r.

meleri sonucu Aspergil lus,

Penicil~

liwn, Rhiiopu s ve Candida cinslerine ait oldukları .saptanmıştır. Bu
cinslere ait birçok türün mikotok slk oldukla n bilinme ktedir (il, 12).
taraftan ·F.I.P. ve E.P. n:in
fungal yük açısından önerdıiği liimit
102 /gr ..dır (2, 3). Örneklerimi~de ise
en düşük değer bu limirtin dört kaDiğer

tıdır.

Koliform

sayılan

gözönün de
sadece Herba Visc:i
albi'nin koliform içermediği, ıbuna
karşın Folium
Rosmaıini'nin
en
yoğun rkoliform popu1as yonuna sa.
hip olduğu (l,lx!D 5) ortaya çıkmak,
tutulduğunda

tadır. Kolıiformlar

fek al

bulaşma.

nın, dolayısıyla ıbirçok

patojen mik_
roo:rganiz·manın
indikatö rüdürler .
Steril olma zorunluluğu olmayan
bitkisel droglard a hiçbir Entero.
bacteria veya E. coli'ye rastlann1 a..
ması
gereği
belirtilm ekteyse de
Sx102/gr. koliform varlığının hasta.
nın .sağlığını 'tehlikey e
koymad an
tolere edilebileceği ,de ifade ediL
mektedi r (2, 3, 13). Örnekle rimlzin
çoğunda ise bu değerler bile aşıl
maktadır.

Herıba

Visci

a~b1

ve Herba Rudiğer
bütün
drog örneıkler·imizin anaerob ik mezofil sporlu bakteril er dJe de kontamine oldukları ortaya konmuş.
tur. Özellikle çeşiflj_ tehliıkıeli zehir.
lenmele re yolaçma.sı sebebiyl e bu
bakteri grubunn u varlığı halık sağ_

tae ,montanae hariç

Maya ve küf sayılan drl<kate
alındığında yine Folium Lauri en
az kontami ne drog (4,Dx10 2) olarak
göze çarpar. En yüksek fungal populasyo na sahip olan drog Herba
Chamae drys (2,lx!O•) dir. SDA pet,
rilerinde oluşan kolonile rin makrosıkopis ve mikrosk obik
inoelen.
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lığı

açısından

orıtay,a

koyar.

durumu n

önemini

TABLO: I
Bazı Bitkisel Drog Ömeğlerini11 Mikrobiyolojik Analiz Bulguları

Bir gram örnekteki mikroorganiz!ma cins ve sayıları

Drog

a,dı

Total Aerobik
Caıılı Bakteri

Maya ve Küf

Koliformlar
MPN
Endo A.

Anaerobik Spor!u
Mezofil Bakteri

Fo1ia Sennae

2,4x105

2,lx!04
2,4x104

1,6x104

Flos Althaeae
cannabinae

l,lx10 5
1,2x10 5

ı,1x10•

l,5x10 6

3,0x!O•

2,0xlo<

Herba Centaurü

4,0xl05
3,lx!O•
2,lx105
2,6xl06
2,4x10 6
2,4x!0 5

4,6x10 5
2,lxlO'
1,8x!04
2,lxl06
2,4x!O'
l,Ox!O'

7,0xJ03

4,6x!O'

1,2xl0'
3,Sx!O'
l,lxlO'
3,8x10 5

3,0x!O'
3,0x!O<
l,lx!O'

4,6x105
5,4xl05
3,SxlO'
2,Sx!O'
2,3x!0 5
1,3x!O'

4,6x!O'
7,5x10 5
l,2x!0 5

4,Sx!O'
5,0xlll'
3,lx!O'

8,4xl04

4,3xl04

1,0x!O'

l,5xl04

3,6xl04

4,0x!02

l,Ox!O'

Flos Arrthemis chia
Fructus Anisi

Hevba Chamaedrys
Folium Rosmarini
Folium Salviae

rtrilobae
Flos Tıiliae
Herba Visci albi
Herıba

Rutae

1,0xıo•

1,lxl05

montanae

F olium Lauri

"'

w

5,6x!O'

SONUÇ
Hijyenik ıkoşullarda toplanmayan veya üretilmeyen ve antimikrobiyal herhangi bir işleme tabi
tutulmayan ,bitkisel droglar insanlar için önemli birer hastalık ıkay
nağı oluşturabilmektedirler. Drog_
lann mdkrobiyal yükü etilen oksit
muamelesi ile azaltılabilmektedir.
Fakat bu gaz, dro,g etken maddelerinin yapısını değiştirebilmekte
ve kalan artık etilen oksit ve' 13.
toksik ürün1erıi onun ibu amaçla
kullanımını
dır

tartışma 1ı

kılmakta_

doğadan

temü1 edi-

(13).
Bu yüzden

hijyenik koşullarda
drog kültüründe
in_
s·ektisit ve pestisitlerin mümkün
mertebe uzak tutulması, drogların
hi~jyenik
koşullarda paketlenmesi
ve .depolaması gerekir. Diğer taraf_
tan kimyasal kalitelerinin de sürekli -kontrol '8dilmesi halk sağlığı
açısından önemlidir.

len

drogların

toplanması,

Ülkemizde

kullanılan

drogların miıkrobiyal

bitkisel

kalitelerıinin

gözler önüne serilmesini amaçlayan bu çahşma ile hemen hepsinin de uluslararası kalite sınırla
rının dışında bulunuşu şifa

birer hastalık
ortaya koyar.
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