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ÖZ
Amaç: Baş biti enfestasyonuna neden olan Pediculus capitis’in, piyasada bulunan kimyasal insektisitlere karşı direnç kazanması ve bu insektisitlerin
sık tekrarlayan kullanımlarında oluşabilecek toksisite nedeniyle bitkisel ürünlerin pedikülosidal etkilerine ilişkin araştırmalar giderek artmaktadır. Bu
çalışmada, Türkiye’de yetiştirilen Türk Gülü (Rosa damascena), Itır (Pelargonium graveolens), Lavanta (Lavandula angustifolia), Adaçayı (Salvia triloba),
iki farklı tür kuşdili (Rosmarinum officinalis), Bergamot (Citrus bergamia), Citronella (Cymbopogon nardus), Limon (Citrus limonum) ve Hint limonu (Cymbopogon flexuosus) olmak üzere toplam 10 tıbbi bitkiden elde edilen uçucu yağların in vitro pedikülosidal etkinliğini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Yöntemler: Okul çocuklarından canlı olarak toplanan baş bitleri başlangıçta yetişkinler ve nimfler olarak gruplandırılmış ve en uygun koşullarda (27°C, %50 nem) muhafaza edilmiştir. Her uçucu yağ için yedi erişkin ve yedi nimf bir petri kutusuna bir tutam saç ve filtre kağıdı ile birlikte
ayrı ayrı konulmuş ve daha sonra bu ekstratlar bit üzerine damlatılmıştır.
Bulgular: Bitin dış (anten, bacaklar) ve iç (orta bağırsak, bağırsak) organlarının aktif hareketleri takip edilmiş ve 5 dakikadan başlanarak 24
saat boyunca canlılıkları kontrol edilmiştir. Ölüm zamanı aktif hareketlerin kaybedilmesi ve bitlerin bağırsak faaliyetlerinin durdurulması olarak
tanımlandı. Sonuçlar Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) istatistik programı versiyon 15 ile analiz edildi.
Sonuç: Rosmarinus officinalis’in (kuşdili, 2 farklı kemotipin) uçucu yağının diğer yağlardan daha etkili olduğu gözlendi.
Anahtar kelimeler: Baş biti, Pediculus capitis, uçucu yağlar, in vitro
Geliş Tarihi: 12.12.2016		
Kabul Tarihi: 23.11.2017
ABSTRACT
Objective: The human head louse Pediculus capitis has recently acquired resistance to commercially available insecticides, which has expanded the search concerning the pediculicidal activities of some herbal products. The present study aimed to assess the in vitro pediculicidal activities of volatile oils extracted from 10 medical plants raised in Turkey: Rosa damascena (red provins rose), Pelargonium graveolens
(geranium), Lavandula angustifolia (lavender), Salvia triloba (salvia), Rosmarinus officinalis (rosemary; two different chemotypes), Citrus bergamia (citrus tree), Cymbopogon nardus (citronella), Citrus limonum (lemon), and Cymbopogon flexuosus (lemongrass).
Methods: Head lice obtained from school children in Manisa Province were initially grouped as adults and nymphs and were then kept under
optimal conditions (temperature of 27°C and humidity of 50%). A pinch of hair and filter paper were placed in Petri dishes and seven adults
and seven nymphs were separately put in Petri dishes. The extracts obtained from each volatile oil were dropped on the lice specimens.
Results: The active movement of the external (antenna and legs) and internal (midgut and intestine) organs of the lice was monitored and
recorded starting from 5th min for 24 hours by 10 to 30 minutes intervals. The time of death was defined as the loss of active movement and
cessation of intestinal activities of lice. The results were analyzed using Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) versiyon 15.
Conclusion: The results showed that the volatile oil of Rosmarinus officinalis (two different chemotypes) was more effective than the other oils.
Keywords: Head lice, Pediculus capitis, volatile oil, in vitro
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GİRİŞ

YÖNTEMLER

İnsan saçı derisinde yaşayan ve hem erkeği hem de dişisi yumurtadan çıkar çıkmaz kan ile beslenmeye başlayan bir ektoparazit
olan Pediculus capitis’in neden olduğu baş biti enfestasyonu,
Türkiye’de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde okul çağındaki
çocuklar için önemli bir halk sağlığı ve sosyal sorundur. Baş biti
enfestasyonu birçok farklı ülkede %1,8 ile %87 arasında değişen
oranlarda bildirilmiştir (1). Pediculus capitis’in neden olduğu bu
enfestasyon bireylerde kişisel ve sosyal rahatsızlığa, çocuklarda
okula devamlılığın ve okul başarısının düşmesine ve huzursuzluğa neden olabilmektedir (2). Bu nedenle baş bitinin doğru tanısı,
etkin tedavisi ve kontrolü son derece önemlidir.

Baş biti örnekleri
Bu çalışmada kullanılan baş biti örnekleri (Pediculus capitis), Milli
Eğitim Müdürlüğü’nden ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp
Fakültesi Etik Kurulundan (no: 2009-56) gerekli izinler alınarak
okullardaki yaşları 7 ile 15 arasında değişen öğrencilerden elde
edilmiştir. Toplanan her nimf veya erişkin bir petri kutusuna bir tutam saç ile birlikte konulmuş, uygun nem ve sıcaklık şartları (270C,
%50 nem) sağlanarak muhafaza edilmiş ve Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji laboratuvarına getirilmiştir.

Uzun yıllardan beri kimyasal pedikülositler (malathion, benzil
benzoat ve özellikle %1’lik permetrin) önemli yan etkilerine karşın
baş biti enfestasyonlarının tedavisinde en yaygın kullanılan ajanlardır. Ancak bunların olası zararlı etkileri ve tekrar kullanımları
nedeniyle toplumda bu konuda endişe bulunmaktadır. Çeşitli ticari preparatlar kullanılarak yapılan tedavi kolay görünse de, popülasyondaki tedavi edilmemiş bireyler ve sık kullanılan kimyasal
insektisitlere karşı elde edilen direnç nedeniyle re-enfestasyon
çok yaygındır (3).
Özellikle sentetik piretroidlerden olan permetrinin uzun yıllar, baş
derisinden emilebildiği için düşük dozda kullanımı sonucunda
dünya genelinde bu insektisite karşı dirençli bit popülasyonun
arttığı ve sağaltımında başarı oranının azaldığı bilinmektedir (4,
5). Bu nedenle yeni pedikülositlere ihtiyaç duyulmuş ve bu yönde
çeşitli ajanlar geliştirilmiştir. Günümüzde yeni pedikülosit ürünler
için “altın standart” olarak aranan özellikler, hızla nimf ve erişkin bitleri öldürmesi, ovisidal etkisi ile ikinci bir tedavi ihtiyacını
ortadan kaldırması, kolay uygulanabilmesi, toksikolojik açıdan
güvenli olması, düşük maliyetli olması ve gecikmiş direnç gelişimine sahip olmasıdır. Bu nedenlerle yeniden baş biti tedavisinde doğal insektisitlere doğru bir eğilim olmuş, bununla birlikte
benzil alkol, spinosad, oxyphtirine, topikal ivermektin ve özellikle
dimetikon içeren ve fiziksel olarak etki eden yeni pedikülositler
geliştirilmiştir (6).
Aynı aileden okul çağındaki birkaç kardeşin aynı veya farklı okullarda bulunması, birbirleriyle yakın temas halinde olmaları, saç bitini okuldan eve taşıyarak başta yaşlı bireyler olmak üzere re-enfestasyona yol açacak yeni odaklar yaratmaları bu sorunla doğal
yolla etkin bir şekilde mücadele etmeye yönelik çözüm arayışlarını arttırmıştır.
Bazı tıbbi bitkilerden elde edilen uçucu yağlarda bulunan monoterpenik bileşiklerden “oksit”, “ester”, “aldehit” ve “seskuiterpen” yapısına sahip olan komponentlerin baş bitleri üzerinde
etkili olabileceği bildirilmiştir (7).
Bu çalışmada, çevreye zarar vermeyen, insanda yan etkiler yaratmayan, cildi tahriş etmeyen, yapılarında ağırlıklı olarak etkin
olduğu belirlenmiş monoterpenik bileşikleri içeren ve ülkemiz
florasında bulunan tıbbi bitkilerden elde edilmiş belirli uçucu
yağların saç biti üzerine etkilerini in vitro ortamda incelemek, alınacak sonuçlara göre çalışılan yağların ürüne dönüştürülerek bu
sorunla doğal yolla ve ekonomik bir şekilde etkin mücadelesine
yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Uçucu yağlar
Çalışmada, Türk Gülü (Rosa damascena), Itır (Pelargonium graveolens), Lavanta (Lavandula angustifolia), Adaçayı (Salvia triloba), iki farklı tür kuşdili (Rosmarinum officinalis), Bergamot(Citrus bergamia), Limon otu (Cymbopogon nardus), Limon (Citrus
limonum) ve Hint limonu (Cymbopogon flexuosus) olmak üzere
toplam 10 adet monoterpenik bileşikleri içeren uçucu yağ solüsyonları kullanılmıştır. Bu yağ solüsyonları Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Laboratuvarında elde
edilmiştir. Bu çalışma için seçilen uçucu yağların adı geçen bileşikleri içermesinin yanı sıra Türkiye Florası’na özgü tıbbi bitkiler
olmasına da dikkat edilmiştir.
In vitro Denemeler
Denemeler baş biti örneklerinin toplandığı aynı gün içinde toplama işleminden en fazla 3 saat içinde gerçekleştirilmiştir. Uçucu yağların uygulanmasından önce bitlerin canlılıkları gerek aktif yürüme
hareketi, gerek bacak ve anten hareketi gerekse bağırsak hareketi
yönünden kontrol edilmişlerdir. Aktif hareketli olduğu saptanan
örnekler çalışmaya alınmış, nimf ve erişkinler ayrı ayrı eşit sayıda
ve her grupta 7 baş biti örneği olacak şekilde on iki gruba ayrılmışlardır. Her gruptaki bitlerin üzerlerine uçucu yağ solüsyonlarından
her bir örneğin büyüklüğüne göre 100-200 mikrolitre damlatılmıştır. Uçucu yağ grupları dışında kontrol grubu da oluşturulmuştur.
Her grupta bulunan bitlerin yaşam değerlendirmesi ayrı bir gözlemci tarafından yıkama sonrasındaki 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120,
180. dakikalarda ve 6, 12, 24. saatlerde yapılmıştır. Yaşam değerlendirme kriterleri olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından insektisit testleri için belirlenmiş olan kriterler uygulanmıştır. Buna
göre; yukarıda belirtilen sürelerde bitin herhangi bir yöne doğru
yürüyüp yürüyememesi, ters veya yan döndüğü zaman yeniden
kendi kendine düzelip düzelememesi, sadece ayak veya anten
hareketlerinin ya da bağırsak hareketlerinin olup olmaması gözlemlenmiştir (8-10).
Solüsyonların uygulaması sonrasında, bitin öldüğüne tam olarak
bütün yaşam belirtilerinin (bağırsak hareketinin durması, pens
ile yapılacak uyarımla veya uyarımsız anten ve bacaklarının hareketlerinin durması) kaybolması ile karar verilmiş, uçucu yağ
etkili olarak kabul edilmiştir. Uygulama sonrasında, bitin aktivite
ve davranışlarında herhangi bir değişiklik olmadığında, bit aktif
olarak, uçucu yağ da etkisiz olarak kabul edilmiştir. Denemeler
farklı günlerde olmak üzere 3 kez tekrar edilmiştir.
İstatistiksel analiz
Elde edilen veriler Statistical Packages for the Social Sciences
(SPSS) versiyon 15 (SPSS Inc.; Chicago, IL, USA) programı kullanılarak analiz edilmiştir.
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BULGULAR
Uçucu yağların uygulanması sonrasında, bitin öldüğü veya aktif olduğu yukarıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilmiş ve
uçucu yağın etkinliğine karar verilmiştir. Yapılan gözlemler sonucunda elde edilen veriler Tablo1’de gösterilmiştir.
Kullandığımız tüm uçucu yağ uygulama sonuçlarının istatistiksel değerlendirilmesini gösteren tablo (Tablo 2, Grafik 1) incelendiğinde, tüm uçucu yağların farklı sürelerde baş bitine karşı
etkili olduğu, en az etkili olanın Cymbopogon flexuosus (Limon
otu) uçucu yağı olduğu, Rosmarinus officinalis’in (kuşdili) sineol
tipi ve limon uçucu yağının anlamlı bir şekilde etkisini 20 dakika
civarında gösterdiği ve bunun da kontrol grubuna göre anlamlı
olduğu görülmüştür. Pediculosis sağaltımı için kullanılan mevcut
ilaçlardan uygulama süresi olarak farklı olmadığı saptanmıştır.
TARTIŞMA
Modern sentetik insektisitler kullanılmaya başlanılmadan önce
doğal insektisitler olarak adlandırılan piretrinler, çay ağacı yağı
[tea tree oil], yalancı tespih ağacı yağı [neem oil], acı ağaç tentürü
[Quassia tincture], ylang ylang, Hint ayvası [custard apple], karanfil yağı [clove bud oil], Afrika çalı çayı yağı [African bush tea oil],
Hindistan cevizi yağı [coconut oil], bitkisel yağlar [zeytinyağı, soya

yağı, ayçiçeği yağı, mısır yağı] ve okaliptüs yağının içinde olduğu
grup ektoparazitlere karşı yaygın olarak kullanılmaktaydı. Başlangıçta modern sentetik (kimyasal) insektisitler doğal (biyolojik)
insektisitlerin yerini alsa da sonraki yıllarda bu insektisitlere karşı
direncin artması, sentetik piretroidlerin yüksek maliyeti, çevre, iş
ve gıda güvenliği ile yüksek toksisitesi yeniden baş biti tedavisinde doğal insektisitlere doğru eğilimi arttırmıştır (11).
Sentetik ilaçlarla karşılaştırıldığında bitkisel kökenli ürünlerin fizyolojik dozlarda yan etkilerinin hiç olmaması ya da az olmaları,
onların tedavide kullanımını ön plana çıkarmakta ve sağaltımda
bir seçenek olabileceğini göstermektedir. Bitki ekstratlarının, insanların ve evcil hayvanların ektoparazitlerine karşı sağaltım amacıyla kullanılabileceğini bildiren çalışmalar bulunmaktadır. Bununla birlikte, bahsedilen ürünlerin çoğu uçucu yağlardan ziyade
sabit yağlardan türetilmiştir. Örneğin, neem tohumu özütü içeren
bir ürün, baş bitine karşı invivo ve in vitro testlerde son derece
etkilidir (12, 13). Bununla birlikte, bir klinik araştırmada, baş bitine
karşı permetrin losyon üzerinde hindistan cevizi, ylang ylang ve
anason yağları içeren bir spreyin üstünlüğünü göstermiştir (14).
Yapılan bir çalışmada şampuan bazlı üç bitki türünün (Accacia
concinna (Willd.) DC, Averrhoa bilimni Linn. ve Tamarindus indica
Linn.) baş bitine karşı pedikülosidal etkinliğikarbaril şampuan (Hafif

Tablo 1. Uçucu yağların uygulanmasından sonra bitlerin dış ve iç organlarının hareketliliği
Süre (dk)
5
Rosa damascena (Türk Gülü)

10

15

DO
İO

Pelargonium graveolens (Itır)

DO
İO

Lavandulaangustifolia (Lavanta)

DO
İO

Salvia triloba (Adaçayı)

DO
İO

Rosmarinus officinalis (kuşdili; irritan)

DO

Rosmarinus officinalis (kuşdili-sineol tip)

DO

Citrus bergamia (bergamot)

DO

Cymbopogon nardus (Hint limonu)

DO

İO
İO
İO
İO
Citrus limonum (Limon)

DO
İO

Cymbopogon flexuosus (Limon otu)

DO
İO

Kontrol grubu

DO
İO

Hareketsiz (ölü)		DO: Dış organ hareketi
Hareketli (aktif)
			İO: İç organ hareketi

20

30

Süre (saat)
60

120

180

6

12

24
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Tablo 2. Baş biti örneklerine uygulanan uçucu yağların etkinliklerinin istatistiksel değerlendirmesi
		
Gözlenen Durum

Uçucu yağ türü
Limon
Adaçayı

Dış Organ

Sağkalım Durumu

Ortalama süre (%95 GA)		
Alt

Üst

χ2(#)

p

HR (%95 GA)

7,7±4,2

0,0

15,9			

26,4±15,7

0,0

57,2			

1

0,46 (0,16-1,33)

Bergamot

37,9±24,1

0,0

85,0			

0,31 (0,10-0,94)*

Limon otu

128,6±20,4

88,6

168.6			

0,11 (0,04-0,37)**

Hint Limonu

29,6±17,0

0,0

62,9

0,46 (0,16-1,34)
0,67 (0,23-1,93)
0,70 (0,24-2,03)

Itır

11,4±2,4

6,8

26,8
0,002
16,1			

Kuşdili (irritan)

13,9±7,8

0,0

29,2			

Kuşdili (sineol)

8,1±2,7

2,8

13,5			

0,9 (0,31-2,58)

Türk Gülü

13,9±7,8

0,0

29,2			

0,7 (0,24-2,03)
0,4 (0,14-1,14)

Zarif Lavanta

İç organ

İncelenen süre
Ortalama±std.hata

25±6,6

12,0

38,0			

Limon

11,6±3,7

4,4

18,8			

Adaçayı

28,6±15,4

0,0

58,7			

Bergamot

40,0±23,6

0,0

86,3			

0,37 (0,12-1,11)

Limon otu

180±32,1

117,1

242,9			

0,1 (0,03-0,34)**

Hint Limonu

42,1±24,1

0.0

Itır

21,4±6,8

8,1

89,3

28,2
0,001
34,7			

1

0,54 (0,19-1,57)

0,37 (0,12-1,12)
0,58 (0,20-1,66)

Kuşdili (irritan)

15,3±7,7

0,2

30,4			

0,9 (0,31-2,6)

Kuşdili (sineol)

12,1±2,4

7,4

16,9			

0,93 (0,32-2,66)

Türk Gülü

20,9±7,9

5,3

36,4			

0,61 (0,21-1,76)

Zarif Lavanta

32,9±7,4

18,4

47,3			

0,4 (0,14-1,15)

Limon

11,6±3,7

4,4

18,8			

Adaçayı

28,6±15,4

0,0

58,7			

0,54 (0,18-1,56)

Bergamot

40,0±23,6

0,0

86,3			

0,37 (0,12-1,10)

Limon otu

180±32,1

117,1

242,9			

0,1 (0,03-0,34)**

Hint Limonu

42,1±24,1

0.0

89,3

0,37 (0,12-1,11)

1

Itır

21,4±6,8

8,1

27,5
0,001
34,7			

Kuşdili (irritan)

15,3±7,7

0,2

30,4			

0,91 (0,32-2,61)

Kuşdili (sineol)

13,6±2,6

8,5

18,7			

0,8 (0,28-2,30)

0,57 (0,20-1,65)

Türk Gülü

20,9±7,9

5,3

36,4			

0,61 (0,21-1,75)

Zarif Lavanta

32,9±7,4

18,4

47,3			

0,39 (0,14-1,14)

: Logrank analiz sonucu; HR (%95 GA): Hazar Ratio (%95 Güven Aralığı); *: p<0,05**: p<0,01

#

şampuan®, %0,6 karbaril) ile karşılaştırmalı in vitroolarak değerlendirilmiştir. Her ürünün 0,12 ve 0,25 ml / cm2’lik dozları filtre kâğıdına uygulanmış ve filtre kâğıdına10’ar adet baş biti yerleştirilmiştir.
Filtre kâğıdındaki baş bitlerinin canlılıkları 1., 5., 10., 30. ve 60. dakikalarda kontrol edilmiştir. 0,25 mL/cm2’deki tüm bitkisel ürünlerin,
5 dakika sonra %100 mortalite ile karbaril şampuana kıyasla daha
etkili bulunmuştur. En etkiliden başlayarak bitki türleri sırasıyla T.
indica, Av. bilimbi ve Ac. concinna olarak (<1,0 dakika LT50 değerleri ile) saptanmıştır. Sonuç olarak bu çalışmadaki tüm bitkisel
şampuanların baş biti sağaltımı için yüksek pedikülosit potansiyele
sahip olduğunu gösterilmiştir (15). Abdel-Ghaffar ve arkadaşları
(16) tarafından yapılan bir çalışmada, ticari olarak piyasada bulunan, Cocos nucifera yağı, greyfurt özü ve neem tohum ekstratları
gibi bitki kökenli bileşikler içeren ürünlerin in vitro testlerde baş

bitine karşı oldukça etkili olduğu saptanmıştır. Aynı araştırcıların
diğer bir çalışmasında bitkisel kaynaklı neem tohum ekstraktı içeren bit şampuanının (Licerner®) baş bitlerine ve yumurtalarına karşı
in vitro ve in vivo olarak oldukça etkili olduğu gösterilmiştir (17).
Yang ve arkadaşları (18) tarafından etkili birkaç bitkisel uçucu yağlar da tanımlanmıştır. En etkili olanı okaliptus (Eucalyptus globulus)
yağıdır, bunu ise sırasıyla kabak (Menta pulegium), keklik otu ve
biberiye yağları takip etmektedir ve bunların hepsi baş bitlere karşı
piretrinlere göre daha etkili olduğu saptanmıştır (18).
Arjantin’de iki yeni ürün Nopucid Qubit® ve Nopucid Bio Citrus® ve iki referans ürün Nyda® ve Hedrin® ile karşılaştırmalı pedikülosit etkinliği araştırılmıştır. İki faz özelliğine sahip Nopucid
Qubit®geraniol ve citronellol (faz 1) ve ciclopentaxiloxane (faz 2)
içerirken, Nopucid Bio Citrus® dimetikon, ciclopentaxiloxane ve
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Grafik 1. Baş biti örneklerine uygulanan uçucu yağların
etkinliklerinin zamana göre gösterimi
bergamot uçucu yağ içerdiği ve bu ürünlerin fiziksel etkili bileşikler olduğu belirtilmiştir. Yeni formülasyonlar, insektisit aktivitesi
açısından karşılaştırılmış, in vitro ve exvivo olarak uygulandıktan 1
ve 2 dk sonra hareketli formların ölüm oranının %100 olduğu bildirilmiştir. Ovisidal aktivitesi ile ilgili olarak, en etkili ürünün pedikülisit Nyda® ve Nopucid Bio Citrus® saptanırken onları Hedrin®
ve Nopucid Qubit® takip ettiği gösterilmiştir (19).
Okaliptüs ve karanfil tomurcuk yağlarının tek tek veya karışım
olarak baş bitlerine karşı etkinliği araştırılmış ve okaliptüs yağı
fümigant ve direkt temas ile uygulandığında baş bitlerini ve yumurtalarını öldürdüğü bildirilmiştir. Okaliptüs yağının ve bileşenlerinin, yeni pedikülosit veya ovisid olarak kullanılması için, insan
güvenliğini sağlamak amacıyla daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu bildirilmiştir (20).

etkili bir pedikülosit, ovisidal etkinliği açısından in vitro çalışma
ile karşılaştırılmış, etkinliklerinin sırasıyla %44,4, %3,3 ve %68,3
olduğu saptanmıştır. Fiziksel etkili pedikülosit ve çay ağacı yağı
ile lavanta yağı karışımının saçlı deriye tek uygulama sonrasında
anlamlı ovisidal etkinliğine sahip olduğu kanısına varılmıştır (22).
SONUÇ
Bizim çalışmamızda da kullanılan 9 ayrı tıbbi bitkiden elde edilen
10 uçucu yağın 10 ila 30 dakika içinde baş bitlerinin tamamını
öldürdüğü gözlenmiştir. Bu uçucu yağlar arasında daha belirgin
ve hızlı etkili olduğu gözlenen, Türkiye Florası’nın Batı ve Akdeniz
bölgelerinde yaygın olarak bulunan “Kuşdili” ve “limon”bitkisinden elde edilecek uçucu yağların baş bitinin tedavisinde kullanılabilecek doğal ilaçların formülasyonlarına katılabileceği ve yeni
ürünlerin ortaya çıkarılmasının mümkün olabileceği belirlenmiştir.
Böylelikle hem tıbbi bitkinin yetiştiği bölgelerde yöre insanına,
hem de ulusal ilaç sanayinde “bitkisel ilaç” olarak üretilmesiyle
ülke ekonomisine de bir katkı sağlayacağı kanısına varılmıştır.
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In vitro olarak baş bitine karşı susam yağı, nane, karanfil, çin tarçını, kekik, okaliptüs ve anasonun esansiyel yağlarının malathion ile
karşılaştırmalı pedikülosidal etkinliği değerlendirilmiştir. Sırasıyla
nane, çin tarçını ve karanfilde 0,5 mg/cm2’de 4,06, 7,62, 12, 12 ve
0,25 mg/cm2’de 8,84, 11,38 ve 19,73 KT50 değerlerine sahip iken
kekik, okaliptüs ve anasonda sırasıyla 0,5 mg/cm2’de 18,61, 32,65
ve 37,34 ve 0,25 mg/cm2’de 29,92, 43,16 ve 45,37 KT50 değerleri
saptanmıştır. Esans yağları, nimf oluşumunu engellemede de başarılı olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak, etkili esansiyel yağ olarak
nane saptanırken sırasıyla, çin tarçını, karanfil, kekik, okaliptüs ve
anason saptanmıştır. Susam yağının ise pedikülosidal veya ovisidal etki göstermediği bildirilmiştir (21).
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Son yıllarla araştırmaların arttığı alternatif tedavi yöntemlerinden
bitkisel kökenli ajanlar arasında, çay ağacı yağı ile lavanta yağı
karışımı, limon çay ağacı yağı ile okaliptüs yağı karışımı ile fiziksel
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