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mg/ml olarak belirlenmiştir. Antiviral sonuçlar, 
HSV1 için 156.25µg/ml de 1.12x106, HSV2 için 
156.25µg/ml de 104 olarak belirlenmiştir.  
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Metschnikowia genusunda yer alan maya 

türleri antimikrobiyal aktiviteleri açısından çok 
zengin olup bu türler biyokontrol amaçlı olarak 
kullanılmaktadır. Araştırmamızda Metschnikowia 
pulcherrima türü mayalar izole edilerek bu 
mayaların patojenik mayalara, bakterilere ve 
küflere karşı olan antimikrobiyal etkileri 
belirlenmiştir.  

Metschnikowia pulcherrima türü mayalar 
olgun siyah üzüm meyvelerinden standart 
mikrobiyolojik yöntemler kullanılarak saflaştırıldı. 
M. pulcherrima türü mayalar salgıladıkları 
pulcherrimin nedeniyle kırmızı pigmentasyon zonu 
oluşturduklarından bu tür maya kolonileri üreme 
ortamından alınıp API ID32c kiti kullanılarak 
türleri belirlendi. API kiti ile %98 olasılıkla M. 
pulcherrima olduğu belirlenen maya örneklerinden 
genomik DNA saflaştırılıp 5.8S rDNA bölgeleri 
PCR ile çoğaltıldı. Çoğaltılan rDNA örneklerinin 
nükleotid dizileri belirlendi ve bu rDNA dizilerine 
göre maya örneklerinin türleri NCBI gen bankası 
kayıtları ile karşılaştırıldı. Yerel kaynaklardan izole 
edilen M. pulcherrima türlerinin rDNA dizilerinin 
daha önce tanımlanan M. pulcherrima suşları ile 
%97 benzerlik gösterdiği belirlendi ve izole edilen 
suşlar farklı M. pulcherrima suşları olarak 
tanımlandı. Yerel kaynaklardan izole edilen M. 
pulcherrima suşlarının patojenik 
mikroorganizmalara karşı kullanımını test etmek 
için antimikrobiyal aktiviteleri belirlendi. Önce 
Pulcherrimine duyarlılıkları test edilecek 
mikrorganizmalar logaritmik faza kadar üretilip 
minimal petrilere ekildi ve üzerlerine logaritmik 
fazdaki farklı M. pulcherrima türlerinden alınan 
örnekler uygulandı. M. pulcherrima türlerinin 
antimikrobiyal aktiviteleri koloniler etrafındaki 
inhibisyon zonları ölçülerek belirlendi. M. 
pulcherrima suşları tarafından salgılanan 
pulcherrimin pigmentinin en çok Candida 
parapsilosis ve Trichosporon mucoides türü 
patojenik mayalarda üremeyi inhibe ettiği bulundu. 
Pulcherrimin’in beş farklı Candida albicans suşuna 
karşı önemli derecede inhibitor etkisi olduğu 
görüldü. Benzer şekilde Pulcherrimin’in E. coli ve 

Proteus vulgaris türü bakterilere ve Aspergillus 
niger’e karşı da antimikrobiyal aktivitesi olduğu 
bulundu.  

Bu araştırma TÜBİTAK tarafından (Proje 
no: TOVAG 104 O 270) desteklenmektedir.  
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Farklı bir ekosistem olarak mağaralar, 

bilim insanları tarafından keşfedilmekte çok 
gecikmemiştir. Mağaralar oluşum ve gelişim 
şekillerine göre farklılık göstermektedir. 
Günümüzde özellikle içlerinde sarkıt-dikit gibi 
damlataşı adı verilen oluşumlar yönünden zengin 
olan kireçtaşı mağaraları daha çok dikkat 
çekmektedir. Kireçtaşı mağaralarında yoğun olarak 
bulunan ve ana bileşenleri çoğunlukla kalsit olan 
damlataşları insanları güzellikleri ile sediment 
bilimcileri ise içerikleri ve oluşum şekilleri ile 
cezbetmektedir. Mağara sistemlerinde kalsit 
oluşumu kalsiyum iyonları, karbondioksit 
konsantrasyonu ve su buhar yoğunluğu ile 
ilişkilendirilmektedir. Fakat mağara bilimcileri 
damla taşlarının oluşumuna mikroorganizmaların 
katıldığını iddia etmişler ve farklı mağaralarda 
yapılan çalışmalar ile bu iddialarını 
kanıtlamışlardır.  

Bu çalışmada; Erzurum ili içerinde yer 
alan kireçtaşı mağaralarında ki damlataşlarından 
bakteri izolasyonu yapılarak laboratuar ortamında 
bakterilerin kalsit oluşumuna katılıp katılmadığı 
araştırılmıştır. Sonuç olarak damlataşlarından izole 
edilen bakteriler laboratuar ortamında kalsit 
oluşturdu tespit edilmiştir.  
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