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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.   
  
Anahtar Kelimeler :  Enterobacter, ağır metal, 
antibiyotik  
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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 
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aktiviteleri agar difüzyon yöntemi kullanılarak 
Staphylococcus aureus ssp aureus ATCC6538, 
Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus 
epidermidis ATCC12228, Bacillus subtilis ATCC 
6633, Pseudomonas aureginosa ATCC 9027, 
Klebsiella pneumoniae ATCC4352 standart suşları 
ile 2 çevresel izolat (Aeromonas spp.) üzerinde test 
edilmiştir. Kontrol olarak tobramycin ve 
cephalothin kullanılmıştır. 

Likenlerin etanol ekstraktlarının, denenen 
Gram negatif bakterilerin hiçbirinin üremesini 
engellemediği, su ekstraktlarının % 63’ünün E. coli 
üzerinde antibakteriyal etkisinin (en yüksek zon 
çapı 1.5 cm ) olduğu saptanmıştır. Likenlerin su 
ekstraktlarının %81’i Gram pozitif Staphylococcus 
aureus ssp aureus ATCC6538 ve  Bacillus subtilis 
ATCC 6633 üzerinde inhibe edici etki ( sırasıyla en 
yüksek zon çapı 1.1 cm ve 1.4 cm ) göstermiştir. Bu 
ekstraktların Staphylococcus epidermidis 
ATCC12228 üzerine etkisiz olduğu saptanmıştır. 
Etanol ekstraklarının Staphylococcus aureus ssp 
aureus ATCC6538 (en yüksek zon çapı 1.6 cm ) ve 
Bacillus subtilis ATCC 6633 (en yüksek zon çapı 
1.2 cm ) üzerine %27, Staphylococcus epidermidis 
ATCC12228 üzerine %36 (en yüksek zon çapı 1.6 
cm) oranında etkili olduğu gösterilmiştir. 

Tobramycin ve cephalothin’in oluşturduğu 
inhibisyon zon çapları sırasıyla 2cm ve 3.5 cm 
olarak ölçülmüştür. 

Bu çalışmada kullanılan likenlerin 
antibakteriyal etkisi kontrol olarak denenen 
antibiyotiklerin etkisiyle karşılaştırıldığında, zayıf 
etkili olması nedeniyle, denenen bakterilerin 
tedavisinde kullanılamayacağı, ancak likenlerde 
farklı bakterilere etkili maddelerin bulunabileceği 
düşünülerek geniş spektrumda bakteriler üzerine 
etkisi araştırılmaya devam edilmektedir. 
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 Bu çalışmada bazı kitosan polimerlerinin 
[Kitosan (PHO-I), Kit-PHO-III, Kitosan (düşük 
molekül ağırlıklı), PHBV-g-chit-XIV, PHOhid-2-g-
chitosan ]    Staphyllococcus aureus ATCC25923 ve 
Eschericha coli ATCC27853 gibi bakterilere karşı 
antimikrobiyal aktiviteleri disk difüsyon yöntemine 

göre tayin edildi. Polimerlerin belirli 
konsantrasyonlarda çözeltileri hazırlanıp, bu 
çözeltilerden 50 µL´lik kısmı steril 6 mm çapındaki 
disklere uygulandı. Nutrient Agar besi ortamında 
bakteriler ile diskler 24 saat inkübe edildi. Oluşan 
zon çapları mm olarak ölçülüp sonuçlar literatürde 
bulunan benzer bileşiklerin sonuçları ile 
karşılaştırıldı. Literatürde bulunan bu tür 
çalışmalarda kitosan polimerlerinin antimikrobiyal 
aktivitelerinin olduğu gözlenmiştir.  
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 Bu çalışmada gram pozitif bakteri olan 
Staphylococcus aureus  ATCC25923 ve gram 
negatif olan  Escherichia coli ATCC 27853 
bakterilerine karşı, sentezleyip yapılarını 
spektroskopik yöntemlerle aydınlattığımız organik 
bileşiklerimize karşı biyolojik aktivitelerinin olup 
olmadığına bakıldı.Bu sentezlenen organik 
bileşiklerin oluşturduğu zonlar  disk difüzyon 
yöntemi ile belirlenmiştir. 
 Aynı zamanda bu iki bakterinin Penicilin, 
Ketoconazole, Ampicillin, Tetracycline, 
Chloramphenicol ve Gentamisin gibi antibiyotiklere 
karşı da aktiviteleri ölçülüp çalışmada kullanılan 
organik bileşiklerin zon çapları ile 
karşılaştırılmıştır. Buradan yeni ilaç etken maddesi 
olabilecek kimyasalların geliştirilmesi 
hedeflenmiştir.  
 
 Anahtar Kelimeler: Organik bileşikler, 
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