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Özet
Melissa officinalis L. lamiaceae familyasının üyesi, kültüre alınmış, çok yıllık limon kokulu bir tıbbi ve aromatik bitkidir. Kullanımı
ile ilgili bilgilerin kaydı 2000 yıldan uzun süre önce yazılı kaynaklarda yer almaktadır. Bitkinin özellikle yaprakları flavonoidlerce
zengin olmasının yanı sıra bu bitkiden elde edilen esensiyel yağ da neral ve jerinial gibi bileşikler başta olmak üzere uçucu
maddelerce zengindir. Bu bileşenlerinden dolayı bitki potansiyel olarak endişe giderici ve sakinleştirici, antiviral ve antimikrobiyal
kolinerjik, ağrı kesici ve antioksidan aktivitelere sahip olduğunun bildirilmesi yanı sıra kardiyovasküler sistem ve merkezi sinir
sistemi ile ilgili fonksiyonları hakkında çeşitli araştırmalar ve bu araştırmalar sonucu elde edilen bulgular bulunmaktadır. Tüm
toplumlarda oranı gittikçe artan yaşlı popülasyonlarda ortak problemlerin başında bunama ve bunun en yaygın biçimi olan Alzheimer
hastalığı gelmektedir. Alternatif yöntemler ile sağlık sorunlarına çözümlerine destekleyici ürünlerin eldesine yönelik çalışmalar gün
geçtikçe artmakta olup, gıda teknolojisinin alanına da giren ekstrakt ve esensiyel yağ eldesinde uygulanan prosesler, parametreler ve
girdiler, bu ürünlerin aktivite ve destekleyici özelliklerinin potansiyeli üzerinde büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada M.
officinalis bitkisinin başta bunamaya yönelik olmak üzere fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik
araştırmalar incelenmiş ve derlenmiştir.
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A new hope for dementia: Melissa officinalis L.
Abstract
Melissa officinalis L., a member of the family Lamiaceae , were cultured, lemon-scented, perennial and medicinal and aromatic
plant. Information about the use of this plant sources are written over 2000 years ago. In addition to being particularly rich in plant
leaves flavonoids, this plant especially is rich in essential oils obtained from this plant mainly neral and jerinial. Because of these
components of the plant, they have a potential concern relieving, sedative, antiviral, antimicrobial, cholinergic, analgesic and
antioxidant activities. Besides all of these component features, there are various research and findings for the cardiovascular system
and central nervous system functions dealing with these plants. The most common problem of all societies esspecially for elderly
populations is dementia which is the most common form of Alzheimer's disease. Alternative methods of health problems and work
towards achieving solutions to support products is increasing day by day. Especially in the field of food technology, the major
processes, parameters and inputs have great importance on the potential supportive features of these products. In this study,
particularly for dementia, M. officinalis plant identification and assessment of the functional properties were examined and compiled
for this research.
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1. GİRİŞ
Melissa officinalis L. (limon nanesi, oğul otu, kovan otu) lamiaceae (labiatae) familyasının bir üyesidir.
Kültüre alınmış, çok yıllık limon kokulu bir tıbbi ve aromatik bitkidir. Kullanımı ile ilgili bilgilerin kaydı
2000 yıldan uzun süre önce yazılı kaynaklarda yer almaktadır (Historia Plantarum, M.Ö. 300; Materia
Medica, M.Ö. 50-80). Çağımızda yürütülen çalışmalar sonucunda ise; stres yatıştırıcı, spazmolitik ve
antibakteriyel etkileri yanı sıra sinir hastalıkları, gastrointestinal bozukluklar, uyku sorunları, aşırı
heyecanlanma üzerine olumlu fonksiyonları hakkında raporlar yayınlanmıştır [1]. Yan etkileri ile ilgili
herhangi bir bilgi bulunmamıştır [2]. M. officinalis, merkez ve güney Avrupa ile Anadolu’da yaygın
olarak yetişen bir bitki olmasının yanı sıra tanıdığı özellikler nedeni ile de dünyada yetiştiriciliği
yapılmaktadır [3].
Çizelge 1. Melissa officinalis L. Taksonomik sınıflandırması
Bölüm
Sınıf
Altsınıf
Tür
Familya
Cins

Magnoliophyta
Magnoliopsida
Asteridae
Lamiales
Lamiaceae
Melissa

Bu bitki üzerindeki fitokimyasal çalışmalar, Melissa officinalis L.’nin sinarosid, kosmosin,
ramnositrin,izokuersetin, ursolik ve oleanolik asit, kafeik ve rosmarinik asit gibi flavonoidlerce ve
esensiyel yağlarca (neral ve jeranial gibi) zengin olduğunu göstermiştir [4; 5]. M. officinalis, ağırlıklı
olarak bir kafeik asit esteri (3,4-dihidroksifenillaktik asit) olan rosmarinik asiti içermektedir. İlk olarak,
iki Italyan kimyacı Scarpati ve Oriente tarafından 1958 yılında Rosmarinus officinalis bitkisinden izole
edilmiştir. Rosmarinik asit antiinflamatuar etkiye sahiptir. Ayrıca adstringent, antioksidatif, antimutajen,
antibakteriyel ve antiviral özelliğe sahip olduğu da bilinmektedir. Melissa officinalis ekstraktları üzerinde
yapılan bir araştırmada, rosmarinik asitin farelerin merkezi sinir sistemleri üzerinde etkili olduğu
(antidepresif etki) gösterilmiştir. Diğer fenolik bileşiklerde olduğu gibi, kanser hastalığını (tümör
oluşumunu) önlemede rolü olan rosmarinik asit, aynı zamanda antioksidan etkisinden dolayı kozmetik
endüstrisinde de kullanılmaktadır [6].
Çizelge 2. Farklı araştırmalarda belirlenen Melissa officinalis esensiyel yağı bileşenleri ve oranları [7]
Bileşen (%)
Jeranial
Neral
β-karyofillen
Kopaen
Jermakren D
Karyofillen oksit
Sitronellal
Jeranil asetat
Metil heptenon
Linaol

[8]
37.0
24.0
9.5
4.0
4.0
2.5
0.7
0.5

[9]
25.3-47.5
19.6-36.1
1.9-9.7
0.5-9.0
1.0-8.4
1.2-6.2
2.2-8.6
0.5-2.7

[10]
17.0
11.0
29.0
1.9
2.0
0.3
İz miktarda
0.2

Yaşlılık olarak kabul edilen 65 yaşın üzerindeki bunamanın ve idrak fonksiyonlarında bozulmanın en
yaygın nedeni Alzheimer Hastalığı’dır [11]. 65 yaş üstü kişilerde karşılaşılan bunamanın %50-60’nın
Alzheimer Hastalığı’ndan kaynaklandığı düşünülmektedir [12]. Bu popülasyonun yaklaşık %6-8’inde
Alzheimer Hastalığı görülmekte, yaşla orantılı olarak artış göstererek 85 yaşın üzerinde %30’lara kadar
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çıkmaktadır. Toplumda yaşlı oranı arttıkça “Alzheimer Hastalığı"da giderek artan bir sorun haline
gelmektedir. Hastalık süresi ölüme değin yaklaşık 3-20 yıllık bir seyir izlemektedir [11]. Bu hastalığın
ana karakteristik özellikleri yaşlılıkta rutin ev yaşantısı faaliyetlerinde zorluklar ile idraksal ve duygusal
düzensizliklerdir [13]. Alzheimer Hastalığı ile ilişkilendirilen başlıca semptomların arasında idrak
kabiliyeti bozukluğu ve hafıza kaybı yer almaktadır. Dil bozuklukları, depresyon, davranışsal problemler
(galeyana gelme, ajitasyon dahil), ruh hali dengesizlikleri ve psikoz da Alzheimer Hastalığı’nın ileri
evreleri ile ilişkilendirilen durumlardandır [12].
2. METOT
Araştırma kapsamında, 15 Ağustos 2010 – 15 Eylül 2010 tarihleri arasında SciVerse ScienceDirect
(http://www.sciencedirect.com) ve Google Scholar (http://scholar.google.com.tr) veritabanlarında
bilimsel yayınlara yönelik veri taramaları gerçekleştirilmiştir. Bu taramalar iki bölümden oluşmuştur.
Birinci bölüm tarama, M. officinalis’in fonksiyonel niteliklerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.
Taramada dil ve tarihi kısıtlaması kullanılmamış, ancak anahtar kelimelerin, belirtildiği şekilde makale
başlığında yer almasına yönelik kısıtlama uygulanmıştır. Bu tarama sonucunda erişimine ilgili
veritabanları aracılığıyla izin verilen çalışmalardan M. officinalis’in fonksiyonel niteliklerine yönelik
olanlardan, bu derlemenin yazarlarından bağımsız olarak belirledikleri arasından her üç yazarın da ortak
olarak belirledikleri çalışmanın kapsamına alınmıştır.
İkinci tarama bölümünde ise, bu derlemenin esas hedeflediği konuyla ilgili olarak aynı veritabanları dil ve
tarih kısıtlaması uygulanmadan aşağıdaki anahtar kelimeler kullanılarak araştırma gerçekleştirilmiştir;
1. M. Officinalis
2. Lemon balm
3. Dementia
4. Alzheimer disease
Bu tarama sonucu belirlenen çalışmalardan kitap ve kitap bölümü ile patent çalışması olanlar doğrudan
kapsam dışına alınmıştır. Diğer çalışmalardan her biri, bu derlemenin yazarlarının her birinin bağımsız
olarak aşağıdaki kriterleri uygulayarak belirledikleri çalışmalardan her üç yazarında ortak olarak
belirledikleri çalışma kapsamına alınmıştır;
1. Klinik çalışma veya in vitro çalışma olması,
2. Araştırmada M. officinalis ekstraktı veya esensiyel yağı kullanılması
3. Araştırmada M. Officinalis ekstraktının farklı bitkilere ait ekstraktlar ile karışımının değil,
doğrudan bu bitkiye ait ekstrakt örneklerinin kullanılmış olması,
4. Ekstrakt kullanılması halinde, bunun elde edildiği prosesin tanımlanmış olması,
5. Klinik nitelikli araştırmaların plasebo kontrollü olması,
6. In vitro çalışmalarda en az bir demans ile ilişkisi gerekçelendirilmiş kimyasal bileşen veya
fonksiyonel niteliğin araştırılması,
7. Araştırmanın derleme niteliğindeki bir çalışma olmaması.
3. SONUÇ
3.1. Fonksiyonel özellikler
Gerçekleştirilen araştırmalar M. officinalis ve bu bitkiden elde edilen ürünlerin endişe giderici ve
sakinleştirici [1; 14; 15], antiviral ve antimikrobiyal [16; 17; 18; 19; 20; 21], kolinerjik [22], ağrıkesici
[14; 23; 24], antioksidan aktiviteleri [25; 26; 27; 28; 29] ve kardiyovasküler sistem ve merkezi sinir
sistemi ([30; 31; 32; 33; 27] ile ilgili fonksiyonları hakkında çeşitli araştırmalar ve bu araştırmalar sonucu
elde edilen bulgular bulunmaktadır.
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M. officinalis ile hayvan modeller kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar, bu bitkinin korku/endişe
giderici ve sakinleştirici etkisini ortaya koymuştur Bu çalışmalara örnek olarak Kennedy et al. [1] ve
Soulimani et al. [14] verilebilir. Daha sonra Ballard et al. [15] M. officinalis esensiyel yağı ile plasebo
kontrollü olarak bu çalışmayı gerçekleştirmiş ve korku/endişe giderici etkiyi tespit etmiştir. 2005 yılında
Kennedy ve arkadaşları tarafından yetişkin bir grup gönüllü ile yapılan araştırmada sağlıklı kişilerde 300600 mg arası dozlar kullanılarak bir çalışma gerçekleştirilmiş ve 600 mg oğul otu ekstraktı alımı halinde
bu kişilerde ciddi oranlarda stres düşüşü tespit edilmiştir [34]. Kuru yapraklardaki aktif bileşenler ve
bitkinin esensiyel yağı bu etkinin olası kaynağıdırlar. Bu bulguya destekleyici bilgi euganol ve
citronella’nın CABA-A reseptörlerini bağlayıcı ve CABA reseptörlerine yakınlığını arttırıcı etkisinin
bulunmasıdır.
M. officinalis, ekstraktının 3-6 saat içinde HSV-1 (Herpes Simplex Viruse) virüsüne karşı öldürücü
etkisinin bulunduğu Dimitrova et al. [16] tarafından in vitro olarak kobay hayvanları ile yapılan çalışma
sonucunda bildirilmiştir. Allahverdiyer et al. [17] ise bu bitkinin yağının HSV-2 virüsünün
replikasyonunu önlediğini ortaya koymuştur. Yine in vitro olarak yapılan bir başka çalışmada M.
officinalis ekstraktının bakterilere, filamentli funguslara ve mayalara karşı etki gösterdiği tespit edilmiştir
[18]. Örneğin bileşenlerinden biri olan eugenol, Escherichia coli ve Staphylococcus aureus gibi bazı
mikroorganizmalara karşı antibakteriyel etki oluşturmakta oldukça etkilidir [19]. Melissa officinalis ve
benzeri bitkiler üzerinde yapılan çalışmalar, bu tip bitki ekstraktlarının Staphylococcus aureus ATCC
65538, Staphylococcus epidermidis ATCC12228, Escherichia coli ATCC 8739, Klebsiella pneumonia
ATCC 4352, Pseudomonas aeruginosa ATCC 1539, Salmonella typhi, Shigella flexneri, Proteus
mirabilis ve Candida albicans ATCC 10231 üzerinde etkili olduğunu göstermiştir [20]. Pavela [21],
yaptığı çalışmada Melissa officinalis gibi bitki ekstraktlarının pamuk kurdu (Spodoptera littoralis)
üzerinde insekdisal etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bütün ekstraktların larvalar üzerinde toksik etkili
olduğu belirlenmiştir.
Bitkinin fonksiyonel özelliklerinden biriside kolinerjik olmasıdır. Hem nikotinik hem de muskarinik
bağlama özellikleri ile merkezi sinir sistemi asetilkolin reseptör aktivitesi gösterir. Bu etkinin
mekanizması ile ilgili bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Araştırmalar sonucu elde edilen bulgular
ile oğul otunun Alzheimer hastalığının tedavisinde ve epilepside rol oynadığı söylenebilir. Son yıllarda M.
officinalis kullanılarak yapılan nörolojik çalışmalar, bu bitkilerin asetilkolinesteraz aktivitesini inhibe
ederek Alzheimer ve epilepsi gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini ortaya koymuştur [22].
M. officinalis ekstraktlarının yüksek dozlarda ağrı kesici etki gösterdiği Soulimani et al. [14] tarafından in
vivo olarak gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular arasındadır. Bitkinin yapısında
bulunan bileşenlerden özellikle ikisi antiinflamantuar aktivitesi göstermesine de neden olmaktadır.
Önemli bileşenlerden rosmarinik asit, inflamasyon proseslerini engelleyici özellikler taşımaktadır. Önemli
diğer bir bileşen olan eugenol COX (Cyclooxygenase)-1 ve -2 aktivitelerini engellemekte olup, bu durum
Huss et al. [23] ve Kelm et al. [24] tarafından yürütülen çalışmalarda da in vitro olarak tespit edilmiştir.
Bitkinin esensiyel yağının ana bileşenlerinden sitrol, kobay hayvanları ile yapılan çalışmalarda
antispazmotik etki göstermiştir [35].
M. officinalis, yüzyıllarca insanlar tarafından kavrama fonksiyonlarını geliştirmekte ve cesaret ve hafıza
için de kullanılagelmektedir.
M. officinalis bitkisi, gerçekleştirilen araştırmalarda antioksidan aktivite de göstermiştir. Bu araştırmalara
örnek olarak Hohmann et al. [25] tarafından gerçekleştirilen verilebilir. Dragland et al. [26] tarafından
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gerçekleştirilen de ise bitkideki antioksidan konsantrasyonunun 75 mmol/100 g’dan yüksek olduğu tespit
edilmiştir.
M. officinalis’in gösterdiği kardiyovasküler etkiler de önem taşımaktadır. Bitkinin ekstraktı yüksek
derecede doymuş yağlar ve alkol ile beslenen kobay hayvanlarında kolestrolü ve yağ seviyesini düşürücü
etki göstermiştir [30]. Dikkat çekici olarak ekstrakt aynı zamanda gluten oranının artmasına neden olmuş
ve karaciğeri koruyucu etki göstererek bu organdaki yağ peroksidini azaltmıştır. Melissa officinalis
flavonoidlerce ve uçucu yağlarca zengin bir bitki olduğu için mide, barsak rahatsızlıklarında,
kardiyovasküler rahatsızlıklarda ve yüksek tansiyona karşı kullanılmaktadır [36]. Fareler üzerinde yapılan
bir başka çalışmada Melissa officinalis L. ekstraktlarının kanda toplam kolesterol ve lipid düzeyini
düşürdüğü ve buna bağlı olarak hipolipidemik etkiye sahip olduğu gözlenmiştir [30].
Taze gıdaların birçoğunda bulunan enzimler hem arzu edilmeyen ve aynı zamanda arzu edilen
değişikliklere neden olabilir. Gıda teknolojisinde enzimlerin kontrol altında tutulması önemli yer tutar. Bu
enzimlerden biri olan peroksidaz enzimi meyve ve sebzelerde off-flavor ile ilgili bitki kaynaklı enzimdir.
Melissa officinalis ekstraktı bu enzimi inhibe etmekte (0.05 MIC mL/100 (v/v) ) ve gıdaların kalitesi
korunmaktadır [37].
FDA (Food and Drug Administration) tarafından Alzheimer hastalığının yönetimi konusunda onay
verilen ilaçlar arasındaiki adet tıbbi ve aromatik bitkisel ürün de bulunmakta olup, bunlar M. officinalis
ve Salvia officinalis’dir. M. officinalis, Avrupa’dan tüm dünyaya yayılmış bir bitkidir. Bu bitkinin
sakinleştirici ve karminatif etkileri yanı sıra anksiyolitik ve sedatif/hipnotik aksiyonları da söz konusudur
[38]. M. Officinalis’in hem nikotonik hem de muskarinik bağlama özellikleri ile merkezi sinir sisteminde
asetilkolin reseptör aktivitesine sahip olduğu bildirilmiştir [31]. M. officinalis kullanımı sonucu ortaya
çıkan yan etki ve semptomlar bildirilmemiştir [32; 33]. M. officinalis, nörolojik aktiviteler ile ilişkisi,
sakinleştirici etkileri ile ilişkilidiri; MAO (Monoamin oksidaz) ve AChE (Asetilkolin esteraz) inhibisyonu
ve GABA benzodiazepin reseptörüne affinitesidir (Lopez et al. 2009). Bitki esensiyel yağlarının
aromaterapide kullanımları, binlerce yıllık geçmişe sahip olan bir olgudur. Demans’ı hedefleyen
aromaterapi uygulamaları da bu kapsamdadır [39].
3.2. Bunama
M. officinalis’in bunama, özellikle Alzheimer hastalığı üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmalar;
a. Ekstrakt,
b. Esensiyel yağ
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ekstraktların hazırlanmasında kullanılan çözücüler arasında etanol,
metanol, alkol ve su yer almaktadır. Bitkinin taze ve kurutulmuş yaprakları kullanılarak örnekler
hazırlanmıştır. Araştırmalarada ekstrakt, esensiyel yağa oranla daha fazla kullanılmıştır. Klinik çalışmalar
veya in vitro olarak yürütülen araştırmalar sonucunda ajitasyon, bilişsel yetenekler, idrak kabiliyeti,
asetilkolin esteraz inhibisyonu üzerinde gerek esensiyel yağın gerekse de ekstraktın olumlu etkileri tespit
edilmiştir. Bu araştırmaların detayları ve bulguları Çizelge 3 ve Çizelge 4’te yer almaktadır.
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4. TARTIŞMA
M. officinalis ekstrakt ve yağlarının kullanıldığı klinik çalışmaların sayısı düşüktür. Bu çalışmaların
arttılması ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca yürütülecek klinik çalışmalara yönelik hazırlanacak ekstrakt ve
esenseyile yağların elde edilmesinde farklı çözücü ve ekstraksiyon yöntemlerinin ve parametrelerinin
kullanılması, optimum aktiviteye sahip olanlarının belirlenmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen
derlemede bu amaca yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. In vitro çalışmalarda ise farklı
solventler kullanılarak (su ve metanol) elde edilen örneklerin incelenmesine yönelik bir çalışma tespit
edilmiş, bu çalışma sonucunda da metanolik ekstraktın daha yüksek aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir.
Ayrıca yetişme bölgesi ve hasat dönemi belirli bitki örnekleri kullanılarak gerçekleştirilecek çalışmalar,
bu ürünlerin işlenmesine yönelik proses geliştirme çalışmalarına önemli veri sağlayacak nitelikte
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olacaktır. Bunların yanı sıra, gerçekleştirilen çalışmalar, gerek antioksidan aktivitesi gerekse de
asetilkolin esteraz inhibisyon etkisi nedenleri ile M. officinalis’in başta Alzheimer hastalığı kaynaklı
olmak üzere bunama yönelik fitoterapi uygulamalrında kullanılmak üzere elde edilecek ekstrakt ve
esensiyel yağ için uygun bir bitkisel kaynak olduğuna yönelik veriler sağlamaktadır.
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