
      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
247

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 


