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ÖZET
Bu çalışmada Ceviz (Juglans regia L.) yeşil kabuk ve yaprak aksamlarının su ve metanol ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitesi 
araştırılmıştır. Meyve yeşil dış kabuk ve yaprak örnekleri Erzincan (Kemah) bölgesinden toplanmıştır. Ekstraktların antimik-
robiyal aktivitesi klinik örneklerden izole edilen bazı Candida türleri (Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis, 
Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida kefyr, Candida guilliermondii, Geotrichum candidum); Gram negatif bakteriler 
(Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes) ve Gram pozitif bakterilere (Staph-
ylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis) karşı disk difüzyon yöntemi ile araştırılmış ve minimal inhibitör konsantrasyon 
(MIC) değerleri belirlenmiştir. Ceviz yeşil kabuk ve yaprak su ve metanol ekstreleri S.aureus, S.epidermidis, P.aeruginosa, C. 
albicans, C. glabrata, C.tropicalis ve C. kefyr suşlarına karşı antimikrobiyal aktivite göstermiştir.

Anahtar sözcükler: Metanol ekstresi, antimikrobiyal aktivite, Juglans regia L.

SUMMARY
In this study, aqueous and methanol extracts of the walnut (Juglans regia L.) green husks and leaves were investigated for their 
in vitro antimicrobial activities. Th e green husks and leaves were collected from Erzincan (Kemah) region. Th e antimicrobial 
activity of extracts against some clinical isolates Candida spp (Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida 
parapsilosis, Candida krusei, Candida kefyr, C  andida guilliermondii, Geotrichum candidum); Gram negative bacteria (Pseudo-
monas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes) and Gram positive bacteria (Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis) were evaluated based on inhibition zone using the disc-diff usion assay, minimal inhibition 
concentration (MIC) values. As a result of this study, water and methanol extracts of walnut green husks and leaves demonstra-
ted antimicrobial activity against S.aureus, S.epidermidis, P.aeruginosa, C. albicans, C. glabrata, C.tropicalis and C. kefyr isolates.
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GİRİŞ
Ceviz ağacı (Juglans regia L.) Güneydoğu Avrupa, 
Asya, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde doğal olarak 
yetişen bir bitkidir. Ceviz ağacının bazı türleri Kuzey 
Amerika, Kuzey Afrika ve Doğu Asya’da kültür bitkisi 
olarak yetiştirilmektedir (1). Ülkemizin her bölge-
sinde ceviz ağaçları doğal olarak yetişebilmektedir. 
Zengin ceviz ağacı toplulukları içinde yöre isimleri 
ile tanınan çok sayıda tipler meydana gelmiştir. Şe-
bin, Niksar, Kemah, Göynük, Adilcevaz, Bitlis, Hekim-

han, Kahramanmaraş Bahri (Koz), Ermenek, Kaman 
cevizi bu örneklerden bazılarıdır. Kemah cevizi Ku-
zey Doğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilen cevizlerin 
en kalitelisi olma özelliğine sahiptir (2). 

Ceviz özellikle kuru meyve şeklinde çok tüketil-
mektedir. Ceviz bitkisinin ağaç kabuğu, meyve ka-
buğu, yeşil meyve kabuğu ve yaprak aksamları ilaç 
ve kozmetik endüstrisinde yaygın olarak, halı ve 
tekstil endüstrisinde ise boyar madde olarak kulla-
nılmaktadır (3-5). 
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Ceviz meyvesi esentiyal yağ asitleri ve tokoferoll-
ler açısından çok zengindir. Linoleik asit, oleik, linole-
nik, palmitik ve stearik asit LDL kolesterolün düşmesi 
ve HDL kolesterolün yükselmesini sağlayarak kalp-
damar hastalıklarında koruyucu özellik göstermekte-
dir. Buna ek olarak ceviz meyvesi sahip olduğu bitki-
sel proteinler, lifl er, melatonin, bitkisel steroller, folat, 
tanin ve polifenoller gibi maddelerden dolayı beslen-
me diyetinde çok önemli bir meyvedir (6-8). 

Ceviz yeşil kabuk ve yaprak aksamları geleneksel 
tıpta halk arasında damar kuvvetlendirici, kanama 
durdurucu, antihelmintik, antidiaretik, antifungal, 
hipoglisemik, hipotansiv ve sedativ özellikleri ile bi-
linmekte ve kullanılmaktadır. Özellikle kurutulmuş 
ceviz yaprağı bazı Avrupa ve Asya ülkelerinde kırsal 
kesimlerde çay şeklinde yaygın olarak tüketilmek-
tedir. Yeşil kabuk ve yaprak aksamları fenolik mad-
deler ve fl avonoidler açısından oldukça zengindir. 
Bu fitokimyasallar oksidativ stresi indirgeyerek ve 
makromoleküler oksidasyonu engelleyerek dejene-
ratif hastalıklara karşı koruyucu etki sağlamakta ve 
serbest radikal giderici etkileri de anti-kanserojenik 
özellik göstermektedir (6,7,9,10,11). En iyi bilinen 
etken madde yeşil genç yapraklarda fazla miktarda 
bulunan juglon (5-hidroksi-1,4-naftokinon) madde-
sidir ve bu madde çok güçlü antioksidan ve antimik-
robiyal özelliğe sahiptir (12). Değişik çalışmalarda 
cevizin özellikle ağaç kabuğu, yaprak, yeşil meyve 
kabuğu ve juglon maddesinin antimikrobiyal aktivi-
tesi belirlenmiştir (3,5-7, 12-14).

Ceviz meyve şeklinde ülkemizde beslenme di-
yetinin önemli bir parçası olarak tüketilmektedir. 
Bitkinin meyve özellikleri son derece değerlidir. Biz 
bu çalışmada ceviz bitkisinin meyve aksamı kadar 
değerli olan yaprak ve yeşil kabuk aksamlarının 
antimikrobiyal aktivitesini inceleyerek özellikle çay 
şeklinde tüketilebilecek yaprak aksamına dikkat 
çekmek istedik. Bu çalışmada Erzincan (Kemah) 
bölgesinden toplanan ceviz yeşil meyve kabuğu ve 
yapraklarının su ve metanol ekstrelerinin antimik-
robiyal aktivitesi, klinik örneklerden izole edilen 6 
farklı bakteri ve 8 farklı maya türüne karşı disk difüz-
yon ve mikrodilüsyon yöntemleri ile araştırılmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmada 46’sı kan, 78’i idrar, 66’sı yara, 7’si kulak 
sürüntüsü, 27’si boğaz sürüntüsü ve 75’i ağız örnek-
lerinden izole edilen 299 (29 S. aureus, 29 S. epider-
midis, 23 E. coli, 27 P. aeruginosa, 28 E. aerogenes, 8 
K. pneumoniae, 30 C. albicans, 28 C. glabrata, 27 C. 
tropicalis, 18 C. parapsilosis, 16 C. krusei, 21 C. kefyr, 
9 C. guilliermondii, 6 G. candidum) suş kullanılmıştır. 
İzole edilen mikroorganizmalar ve izole edildikleri 
klinik örnekler Tablo 1 de verilmiştir.

Standart suş olarak ise C. albicans ATCC 90028, 
C. parapsilosis ATCC 22019, C. krusei ATCC 6258, S. 
aureus ATCC 25923 and S. epidermidis ATCC 14990 
suşları kullanılmıştır. Suşlar Atatürk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı’nda değişik klinik örneklerden izole 

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Mikroorganizmalar ve İzole Edildikleri Klinik Örnekler

Mikroorganizmalar Kan İdrar Yara Kulak sürüntüsü Boğaz     
sürüntüsü Ağız Toplam

Staphylococcus aureus 8 5 12 3 1 - 29
Staphylococcus epidermidis 7 12 10 - - - 29
Escherichia coli 2 18 3 - - - 23
Pseudomonas aeruginosa 3 5 18 1 - - 27
Enterobacter aerogenes - 21 5 2 - - 28
Klebsiella pneumoniae 2 6 - - - - 8
Candida albicans 10 2 5 1 4 8 30
Candida glabrata 4 - 3 - 2 19 28
Candida tropicalis - - 1 - 5 21 27
Candida parapsilosis 5 3 - - 3 7 18
Candida krusei 3 1 5 - 2 5 16
Candida kefyr 2 5 3 - 5 6 21
Candida guilliermondii - - 1 - 3 5 9
Geotricum candidum - - - - 2 4 6
Toplam 46 78 66 7 27 75 299
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edilmiş ve konvensiyonel yöntemlerle tiplendiril-
miştir. 
Ekstrelerin Hazırlanması. Çalışmada kullanılan ce-
viz (Juglans regia L) yeşil kabuk ve yaprak örnekleri 
Erzincan (Kemah) bölgesinden toplanmıştır. Yaprak 
ve olgunlaşmamış meyveyi saran yeşil kabuk ak-
samları Haziran ayında, toplanarak kurutulmuş ve 
öğütülerek toz haline getirilmiştir. Bu örneklerden 
20 gram tartılarak 200 cc su ve metanol içerisinde 5 
saat süre ile geri çeviren soğutucuda ekstre edilmiş-
tir. Ekstreler süzülerek evaporatörde basınç altında 
40 0C de su ve metanol uçurularak yoğunlaştırılmış 
liyofilizasyon cihazı ile liyofilize edilmiştir. Ekstreler 
Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakog-
nozi Anabilim Dalın’da hazırlanmıştır. 
Antimikrobiyal Aktivite. Disk Difüzyon. Çalışma-
da ekstrelerin antimikrobiyal aktivitesi Kirby-Bauer 
disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır. Ekstrelerden 
su ve metenolle çözülerek 30 mg/ml konsantasyon 
hazırlanmış ve 6 mm çaplı steril kağıt disklere emdi-
rilmiş ve çözgen maddelerin uzaklaştırılması sağla-
narak çalışmada kullanılan diskler hazırlanmıştır.

Çalışmada kullanılan bakteri ve maya suşların-
dan serum fizyolojik içerisinde bakteriler için 108 
CFU/ml, maya suşları için 106 CFU/ml süspansiyon-
lar hazırlanmıştır. Bu süspansiyonlar Sabouraud-
dextrose-agar (SDA) agar ve Mueller-Hinton agar 
besiyerlerine steril eküvyonlar kullanılarak ekilmiş 
prediff üzyon sağlanması için bir süre beklenildik-
ten sonra ekstre içeren diskler besiyerine yerleştiril-
miştir. 24 ve 48 saatlik inkübasyodan sonra inhibis-
yon zon çapı oluşup oluşmadığı kontrol edilmiş ve 
oluşan zon çapları ölçülerek kaydedilmiştir. Pozitif 
kontrol 10 g ampisillin (Oxoid) ve 25 g fl uconazol 
(Oxoid) diskleri ve negatif kontrol olarak su ve meta-
nol içeren diskler kullanılmıştır (15).

Minimal İnhibitör Konsantrasyon (MIC). Çalış-
mada su ve metanol ekstrelerinin disk difüzyon 
yönteminde aktivite belirlenen suşlar üzerine mi-
nimal inhibitör konsantrasyon (MIC) değerleri mik-
rodilüsyon yöntemi ile belirlenmiştir. Su ve me-
tanol ekstrelerinin 10 mg/ml lik konsantrasyonu 
steril tüpte hazırlandı. Steril mikroplaklara her bir 
kuyucuğa 95 l Nutrienth broth (NB) ve 5 l mik-
roorganizma süspansiyonu konulmiştir. 10 mg/ml 
konsantrasyon içeren ekstreden birinci kuyucuğa 
100 l eklenmiş ve 7.kuyucuğa kadar 100 er l ak-
tarılarak seri dilüsyon elde edilmiştir (5-0.156 mg/

ml). Diğer kuyucuklara negatif kontrol olarak NB 
ve mikroorganizma süspansiyonları, pozitif kontrol 
olarak antibiyotik ve antifungal içeren NB ve mik-
roorganizma süspansiyonları konulmiştir. Plakların 
üstü kapatılarak 37 0C da 24 ve 48 saat süre ile inkü-
basyon sağlanmıştır. Süre sonunda MIC değerleri 
kaydedilmiştir (16) .

BULGULAR
Disk Difüzyon. Çalışmada disk difüzyon yöntemi 
ile ceviz (Juglans regia L.) yeşil kabuk ve yaprak su 
ve metanol ekstrelerinin S.aureus, S.epidermidis, 
P.aeruginosa, C.albicans, C.glabrata, C.tropicalis ve 
C.kefyr üzerinde antimikrobiyal aktivitesi tespit edil-
miştir. Diğer türler üzerinde ekstrelerin antimikro-
biyal aktivitesi bulunamamıştır. Aktivite sonuçları 
Tablo 2 de verilmiştir.

Minimal İnhibitör Konsantrasyon (MIC). Çalışma-
da su ve metanol ekstrelerinin disk difüzyon yön-
teminde aktivite belirlenen suşlar üzerine minimal 
inhibitör konsantrasyonları Tablo 2 de verilmiştir.

TARTIŞMA
Dünya nüfusunun giderek artması, beslenmede den-
gesizlik ve endüstriyel alanların giderek gelişmesi 
sonucu sağlıkla ilgili sorunlar da giderek artmıştır. 
Günümüzde bilim ve teknolojideki büyük ilerlemele-
re rağmen doğal kaynakların bilinçsizce tüketimi ve 
karşılaşılan ekonomik güçlükler, doğal kaynakların 
çok amaçlı kullanımlarını zorunlu kılmıştır. Diğer ta-
raftan enfeksiyöz hastalıklarla mücadelede bugüne 
kadar geliştirilen doğal ve sentetik antibiyotiklerin 
mikroorganizmaların direnç kazanmaları sonucu et-
kisiz kalmaları ve çeşitli yan etkilerinin bulunması tıp 
ilmini yeni ve değişik antimikrobiyal maddeler keşfet-
mek için doğaya yöneltmiştir. Bitkiler ve bunlardan 
elde edilen bitkisel ilaç hammaddeleri üzerinde ya-
pılan çalışmalar önem kazanmıştır. Buna bağlı olarak 
da günümüzde çeşitli hastalıkların tedavisinde bitki-
lerden elde edilen doğal kaynaklı drogların kullanımı 
da ciddi ölçüde artmıştır (17,18) .

Ceviz (Juglans regia L.) Dünya’nın her yerinde 
yaygın olarak yetişen bir bitkidir. Bitkinin meyveleri 
normal diyetin çok önemli bir parçasını oluşturmak-
tadır ve koroner kalp hastalıklarında koruyucu etki-
sinden dolayı tüketimi hızla artmaktadır (8). Ceviz 
(Juglans regia L.) yaprağı ve yeşil kabuk aksamları 
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Ülkemiz’de halk arasında eskiden beri kullanılmak-
tadır. Bitkinin yaprakları ve yeşil kabuk aksamı Hazi-
ran ortasında toplanıp kurutularak saklanmakta ve 
kaynatılarak ceviz tentürü şeklinde iltihaplı yarala-
rın iyileştirilmesinde, saç dökülmesi, el ve ayaklarda 
mantara karşı banyo katkısı olarak yararlanılmakta-
dır. Özellikle kan şekerinin düşürülmesinde ve sindi-
rim bozukluklarında düzeltici etkisi nedeni ile yap-
rak çayı olarak ve ağız yaraları ve diş eti iltihapların-
da kaynatılarak gargara olarak kullanılmaktadır (19). 

Bitkinin yeşil kabuk ve yaprak aksamları yüksek 
antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinden dola-
yı oldukça önemlidir. Yeşil kabuk ve yaprak aksam-
larındaki klorogenik asit, kaff eik asit, ferulik asit, 
kateşin, vanilik asit ve juglon gibi fenolik maddeler 
antioksidant aktivite gösterirken, özellikle bitkiye 

özgü juglon (5-hidroksi-1,4-naftokinon) maddesi 
antimikrobiyal özellik göstermektedir (3,6,7,12).

Çalışmamızda Erzincan (Kemah) bölgesinden 
toplanan ceviz (Juglans regia L.) bitkisinin yaprak ve 
yeşil kabuk aksamlarının su ve metanol ekstrelerinin 
S. aureus, S. epidermidis ve P. aeruginosa üzerinde an-
timikrobiyal aktivitesi belirlenmiştir (Tablo 2). Olive-
ria ve ark (3) Portekiz’de 5 farklı ceviz çeşidinin yeşil 
kabuk aksamının su ekstrelerinin Bacillus cereus, Ba-
cillus subtilis, S.aureus, üzerinde etkili antimikrobiyal 
aktivite gösterdiğini, Escherichia coli, P.aeruginosa, 
Klebsiella pneumoniae üzerinde antimikrobiyal akti-
viteye sahip olmadığını belirlemişlerdir. Alkhawajah 
ve ark (13) yaprak su ekstrelerinin S. aureus, S. mu-
tatis, E. coli ve P. aeruginosa üzerinde antimikrobiyal 
aktivitesini belirlemişlerdir. Darmani ve ark (20) bit-
kinin yaprak su ekstrelerinin Streptecoccus mutans, 
S.salivarius, Lactobacillus casei ve Actinomyces visco-
sus üzerinde antimikrobiyal aktivitesini belirlemiştir. 
Qa’dan ve ark (21) Ceviz (Juglans regia L.) yaprak eks-
trelerinin akne lezyonlarından izole edilen Propioni-
bacterium acnes, S. aureus ve S. epidermidis üzerinde 
antimikrobiyal aktivitesini belirlemişlerdir.

Mehrabian ve ark (5) Ceviz (Juglans regia L.) yeşil 
kabuk ve yaprak ekstrelerinin antimikrobiyal özelliği-
ni inceledikleri çalışmada aksamların metanol ekstre-
lerinin daha etkili antimikrobiyal özelliğe sahip oldu-
ğunun bunun aktif maddelerin alkolde farklı madde-
lerin çözünmesinden kaynaklandığını belirtmişlerdir. 
Bizim çalışmamızda da metanol ekstrelerinin daha 
etkili antimikrobiyal özellik gösterdiği belirlenmiştir 
(Tablo 2). Fakat özellikle bazı Avrupa ve Asya ülke-
lerinde yaygın şekilde ceviz yaprağının kurutularak 
çay şeklinde tüketilmesi sulu ekstrelerin araştırılma-
sını önemli kılmaktadır. Çalışmamız sonucunda yeşil 
kabuk ve yaprak aksamlarının sulu ekstrelerinin anti-
mikrobiyal özelliği gözlenmiştir (Tablo 2).

Ceviz (Juglans regia L.) bitkisinin yaprak aksamın-
dan elde edilen ekstrelerin antiviral aktivitesi, anti-
helmintik aktivitesi, antimikobakteriyal aktivitesi, 
akarsidal aktivitesi bilinmektedir (12, 22-24). 

Ceviz (Juglans regia L.) yeşil kabuk ve yaprak ak-
samlarının antifungal aktivitesi ile ilgili çalışmalar az 
sayıdadır. Bizim çalışmamızda Ceviz (Juglans regia 
L.) yeşil kabuk ve yaprak su ve metanol ekstrelerinin 
8 farklı Candida türüne karşı anticandidal aktivitesi 
incelenmiş ve klinik örneklerden izole edilen C. albi-
cans, C. glabrata, C. tropicalis ve C. kefyr türleri üze-
rinde anticandidal aktiviteleri belirlenmiştir (Tablo 

Tablo 2. Ceviz Yeşil Kabuk ve Yaprak Metanol ve Su Eks-
trelerinin Antimikrobiyal Aktivitesi.

Mikroorganizma Ekstarkt Inhibisyon 
zonu (mm)

MIC
(mg/
ml)

Staphylococcus 
aureus

Yaprak Metanol
Su

25
21

0.625
1.25

Yeşil kabuk Metanol
Su 

32
20

0.312
1.25

Staphylococcus 
epidermidis

Yaprak Metanol
Su

25
18

0.625
2.5

Yeşil kabuk Metanol
Su 

35
27

0.312
1.25

Pseudomonas aeru-
ginosa

Yaprak Metanol
Su

27
19

0.625
2.5

Yeşil kabuk Metanol
Su 

32
25

0.312
1.25

Candida albicans Yaprak Metanol
Su

20
18

1.25
2.5

Yeşil kabuk Metanol
Su 

25
21

1.25
2.5

Candida glabrata Yaprak Metanol
Su

22
18

1.25
2.5

Yeşil kabuk Metanol
Su 

25
19

1.25
2.5

Candida tropicalis Yaprak Metanol
Su

20
17

1.25
2.5

Yeşil kabuk Metanol
Su 

21
17

1.25
2.5

Candida kefyr Yaprak Metanol
Su

25
19

1.25
2.5

Yeşil kabuk Metanol
Su 

27
20

1.25
1.25

Pozitif kontrol: Ampisillin zon çapı ≤13mm: dirençili, 14-16 mm orta du-
yarlı, ≥17mm: duyarlı; MIC (≥32 mg/ml: dirençli, ≤8 mg/ml: duyarlı)
Flukonazol zon çapı ≤14mm: dirençli, 15-18mm doza bağımlı duyarlı, 
≥19mm: duyarlı; MIC (≤8 mg/ml: duyarlı, 16-31 mg/ml doza bağımlı du-
yarlı, ≥64mg/ml dirençli).
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2). Oliveira ve ark (3) yaprak su ekstresinin C. albi-
cans ve Cryptococcus neoformans üzerinde antifun-
gal aktivitesini belirlemişlerdir. 

Son yıllarda sentetik materyaller yerine doğal 
bitkisel maddelerin kullanımı gündeme gelmiştir. 
Sentetik materyaller doğal bitkisel ürünlere göre 
daha karmaşık yapılı ve doğal süreç içinde daha 
yavaş yok olma özelliklerinden dolayı gıda ürünle-
rinin korunmasında ve boya endüstrisinde daha az 
kullanılmaya başlanmıştır. Ceviz (Juglans regia L.) 
bitkisinin yaprak ve yeşil kabuk aksamlarında bulu-
nan fitokimyasallar iyi antioksidan ve antimikrobiyal 
özelliklerinden dolayı gıda işlenmesinde doğal ko-
ruyucu katkı maddeleri olarak kullanılabilir (3,5,14). 

Çalışmamız sonucunda, ceviz (Juglans regia L.) 
bitkisinin yaprak ve yeşil kabuk aksamlarının su ve 
metanollü ekstrelerinin klinik örneklerden izole edi-
len bakteri ve maya suşlarına karşı antimikrobiyal 
özellik gösterdiği belirlenmiştir. Ceviz (Juglans regia 
L.) bitkisinin meyvesi fonksiyonel gıda olarak temel 
besin gereksiniminin karşılanmasında, yaprak ve ye-
şil kabuk aksamları vücutta özel fizyolojik etki sağ-
laması ve antimikrobiyal özelliğinden dolayı infeksi-
yonlara karşı koruyucu olması açısından önem gös-
termekte ve ceviz bitkisinin değerini artırmaktadır.
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