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Bu çalışmanın temelini, bazı şifalı 

bitkilerin Helicobacter pylori’nin in vitro üremesine 
etkileri ile onların antimikrobiyal ve antioksidant 
potansiyellerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu 
amaçla 20 bitki türüne ait farklı kısımlar, çözücüler 
kullanılarak ekstrakte edilmiştir. Bitkilerin su, 
etanol, kloroform ve aseton ekstraktları kullanılmış 
ve bu ekstraktların hem H. pylori hemde diğer test 
mikroorganizmaları üzerindeki etkileri, agar-
diffüzyon yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 
Antimikrobiyal aktivite bakımından etkili bulunan 
ekstraktların, tiyosiyanat yöntemi ile antioksidant 
özellikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak aseton 
ekstraktlarının; su, etanol ve kloroform 
ekstraktlarına göre daha yüksek antimikrobiyal 
aktivite gösterdiği belirlenmiştir. Su, etanol, 
kloroform ve aseton ekstraktları bakımından, H. 
Pylori’ye karşı en etkili iki türün, sırasıyla Capsell-
bursa pastoris, Acorus calamus; Acorus calamus, 
Achillea millefolium; Acorus calamus, Pimpinella 
anisum ve Acorus calamus, Achillea millefolium 
oldukları bulunmuştur. Diğer taraftan bitkilerin 
aseton ekstraktlarının Carum carvi türü hariç 
antioksidat özellikte oldukları, Carum carvi türünün 
ise prooksidant aktiviteye sahip olduğu 
bulunmuştur.   
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 Küçükçekmece Gölü ve çevresi rekreasyon 
amacı ile kullanılan bir bölgedir. Göl çevresinde 
yerleşimin yaygınlaşması ile göle boşaltılan evsel 
atıkların artması, bunun yanı sıra sanayi atıklarının 
da göle deşarjı, sağlık açısından önemli bir tehlike 

oluşturmaktadır. Küçükçekmece Gölü taşıdığı 
kirlilik yükleri açısından önemli bir doğal lagün 
sistemidir. Doğal su sistemlerinde mikrobiyolojik 
kirlilik etkeni mikroorganizmaların yanı sıra 
bunların antibiyotik ve ağır metal dirençleri de 
belirlenmelidir. Özellikle çoklu antibiyotik direnci 
(ÇAD) gösteren bakterilerin belirgin ölçüde 
artması, bu organizmalardan kaynaklanan 
hastalıkların ilaçla tedavisini güçleştirmektedir. Bu 
amaçla çalışmamızda Küçükçekmece Gölü’nden 
izole edilen Gram negatif bakterilerin ağır metal ve 
antibiyotik duyarlılıkları incelenmiştir.  
 Çalışmada Küçükçekmece Gölü’nde dokuz 
farklı istasyondan, bir yıl boyunca mevsimsel 
olarak su örnekleri alınmış ve izole edilen Gram 
negatif bakteriler rutin bakteriyolojik yöntemler ile 
tanımlanmıştır. Bu bakterilerin ağır metallere 
[Bakır (Cu), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum 
(Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr) ve Nikel (Ni)] ve 
antibiyotiklere [Ampisilin 10 µg (AP), Gentamisin 
10  µg (GM), Kloramfenikol 10  µg (C), Penisilin G 
10 Ünite (PG), Streptomisin 10  µg (S), Eritromisin 
15  µg (E), Amikasin 30  µg (AK),Kanamisin 30  
µg (K), Nalidiksik asit 30  µg (NA) ve Vankomisin 
30  µg (VA)] karşı dirençleri incelenmiştir. 
Antibiyotik duyarlılık deneyleri Kirby-Bauer disk 
difüzyon metodu ile ağır metal tuzlarına karşı 
duyarlılık deneyleri ise mikrodilüsyon tekniği ile 
yapılmıştır. 
 Bu çalışma sonucunda Enterobacteriaceae 
ailesinde yer alan 90 Gram negatif bakteri izole 
edilmiştir. Bu bakterilerden 24’ü Escherichia 
coli,14’ü Citrobacter diversus, 7’si Citrobacter 
amalonaticus, 6’sı Citrobacter freundii, 6’sı 
Proteus vulgaris, 6’sı Serratia odorifera, 5’i 
Enterobacter cloacea, 5’i Providencia 
alcalifaciens, 3’ü Klebsiella oxytoca, 2’si 
Enterobacter agglomerans, 2’si Kluyvera 
cryocrescens, 2’si Providencia stuarti, 2’si 
Rahnella aquaticus ve geri kalanlar ise, 
Enterobacter sakazakii, Providencia rettgeri, 
Edwardsiella hoshinae, Kluyvera ascorbata, 
Yersinia enterocolitica, Comamonas testosteroni 
olarak adlandırılmıştır. Bu bakterilere karşı Cu, Zn, 
Fe, Cd, Co, Cr ve Ni için Minimum inhibitör 
konsantrasyonu (MİK) değerleri sırasıyla 0,016-
0,25 g/100 ml, 0,008-0,016 g/100 ml, 0,125-0,5 
g/100 ml, 0,002-0,25 g/100 ml, 0,008-0,0032 g/100 
ml, 0,004-0,5 g/100 ml ve 0,008-0,063 g/100 ml 
olarak saptanmıştır. Antibiyotik duyarlılık testinde 
ise incelenen tüm bakterilerin AK ,AP, NA, E, VA, 
C, S, PG, GM, K, ve antibiyotiklerine sırası ile % 
38, 19, 13, 13, 8, 7, 5, 3, 2, 1, ve  oranında dirençli 
oldukları belirlenmiştir. Antibiyotik direncinin ağır 
metal direncine göre daha düşük olması göldeki 
endüstriyel kirliliğin fekal kaynaklı kirlenmeye 
oranla daha yüksek olduğunu göstermektedir.  
 Bakterilerin farklı toksik metallere karşı 
dirençlerinin tespiti, doğadaki çeşitli toksik 
kirleticilerin izlenmesinde yarar sağlayacaktır. 


