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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. 
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Özellikle Fe ve Cr gibi ağır metallere karşı 
gözlenen direnç, ortamın bu ağır metallerce 
kirlendiği sonucunu ortaya koymaktadır. Sonuç 
olarak, çevresel bakteri suşlarının antibiyotik ve 
ağır metallere karşı olan duyarlılıklarının test 
edilmesi, epidemiyolojik çalışmalara ve toksik 
kirleticilerin etkilerinin belirlenmesine yardımı 
olacaktır.   
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Son zamanlarda bitki ekstrelerinin 
biyolojik aktiviteleri yoğun bilimsel araştırmaların 
konusu olmaktadır. Pek çok bitkisel ekstrenin 
prokaryot ve ökaryotlar üzerinde biyolojik 
aktivitesinin olduğu bilinmektedir. 

Salvia Lamiaceae familyasının en büyük 
genuslarından biridir. Salvia genusu dünyada 
yaklaşık 900 tür içerir ve bu türler kozmopolit 
dağılım gösterirler. Bu genusun 89 türü ve 94 
taksonu Türkiye’de bulunmaktadır. Bunlardan 49 
tanesi endemiktir. Salvia için endemizm oranı 
%55’tir. Çalışmamızda Salvia aramiensis Rech. f. 
ve S. aucheri Bentham subsp. aucheri metanol 
ekstrelerinin antibakteriyal, antifungal, 
antitüberküloz aktiviteleri incelendi.  

Mycobacterium tuberculosis için BBL 
MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 
kullanıldı. Sonuçlar 365 nm dalga boyunda UV 
okuyucu ile belirlendi. 

Diğer bakteriler için Nutrient Agar, 
Nutrient Broth, filamentli funguslar için Saboroud 
Dekstroz Agar, Sabourod Dekstroz Broth kullanıldı.  
Mikro dilusyon broth tekniği kullanılarak yapılan 
deneme sonuçları spektrometrede okundu.  

Salvia aucheri subsp aucheri,  Bacillus 
cereus’ a karşı en iyi derecede (MIC 6.3 mg/ml), 
Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus ve 
Candida albicans’ a karşı iyi derecede (MIC 12,5 
mg/ml)  antimikrobial aktivite  gösterdi. 
S.aramiensis ise Proteus vulgaris, Bacillus cereus, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Candida albicans, 
Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus 

ochraceus ve Fusarium proliferatum’a karşı iyi 
derecede (MIC 12,5 mg/ml) ve Klebsiella 
pneumonia’ ye karşı orta derecede (MIC 25 mg/ml) 
aktivite gösterdi. 

Metanol ekstrelerinin HPLC analizi 
sonuçları ile antimikrobial aktivite arasındaki ilişki 
tartışıldı. 
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Tıbbi açıdan önemi olan bitkiler, dünyada 

ve ülkemizde çok eski zamanlardan beri 
hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bitki 
ekstraktlarının, bakteriler üzerine etkilerine ait 
dünyanın çeşitli yerlerinde çok sayıda çalışma 
mevcuttur. Bakteriler üzerinde etkileri olan 
antimikrobiyal maddelere karşı direncin giderek 
arttığı bilinmektedir. Bu maddelerin büyük bir 
kısmı, bitkilerdeki biyoaktif moleküllerden elde 
edilmektedir. Araştırmacılar bitki kaynaklarından 
elde edilen yeni antimikrobiyal maddelerin 
bulunması için araştırmalarını sürdürmektedir.  

Likenler, mantar ve alglerin simbiyotik 
yaşamları sonucu oluşan bitkilerdir. Günümüzde 
hava kirliliğinde biyolojik indikatörler olarak 
kullanıldığı gibi, hastalıkların tedavisinde de 
kullanılır. Daha önceki çalışmamızda likenlerin 
Lejyoner hastalık etkeni bakterilerin üremesini 
engellediği saptanmıştır. Likenlerin antimikrobiyal 
aktivite özelliğinin, yapılarındaki çeşitli asitlerden 
kaynaklandığı bildirilmiştir. Protolikesterik asit, 
fisodik asit, pulvinik asit lobarik asit usnik asit 
antimikrobiyal aktiviteleri belirlenen asitlerden 
bazılarıdır. 

Bu çalışmada Artvin, Giresun ve Trabzon 
çevresinden toplanan 11 farklı liken örneğinin 
(Anaptychia ciliaris, Peltigara praetextata, 
Xanthoparmelia tinctina, Umbilicaria vellea, 
Peltigara polydactyla, Ramalina farinacea, 
Xanthoria elegans, Rhizoplaca melanopthalma, 
Cetrelia olivetorum, Xanthoria elegans, Lecanora 
muralis ) su ve etanol ekstraktlarının antibakteriyal 


