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Bu çalışma kapsamında insan ve hayvan 
sağlığı için yaygın olarak kullanılan oksitetrasiklin, 
tilosin, eritromisin ve amoksisilin antibiyotiklerinin 
ardışık anaerobik MBR reaktör / aerobik CSTR 
reaktörlerde arıtılabilirliği incelenecektir. 
Anaerobik reaktör çıkış suyu aerobik reaktör 
beslemesi olarak kullanılacaktır. Oksitetrasiklin, 
tilosin, eritromisin ve amoksisilin antibiyotiklerinin 
dozları belirli konsantrasyonlarda arttırılarak 
anaerobik reaktör verim özellikleri KOI giderimleri, 
toplam gaz üretimleri, HCO3 alkalinitesi ile VFA 
konsanstrasyonlarının değişimleri ile incelenecektir. 
Ayıca aerobik reaktör verim özellikleri ile KOI ve 
oksitetrasiklin, tilosin, eritromisin ile amoksisilin 
antibiyotiklerinin giderim verimi izlenmiştir. 
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 Mağaralar, stabil sıcaklık, nispeten yüksek 
nem oranı, karanlık ortam ve düşük organik madde 
miktarı ile karakterize olan özel biyotoplardır. 
Kaynaklar, mağaralarda yer alan heterotrof 
bakteriler arasında aktinomisetlerin dominant 
olduğunu ifade etmektedir. Aktinomisetlerin 
mağara habitatlarındaki varlığı, büyüme özellikleri, 
populasyon dinamikleri, mağara oluşumları ile 
ilişkileri konusundaki bilgi birikimi oldukça sınırlı 
durumdadır. Bu durum, henüz mağara 
mikrobiyolojisi konusunda başlangıç aşamasında 
olan ülkemiz için daha da geçerlidir.  
 Bu çalışmada Türkiye’nin 10 farklı ilinde 
yer alan, yatay ve dikey uzanımlı, aktif-yarı aktif-
pasif özellikli, en uzunu 6052 metre ve en derini 
368 metre olan toplam 19 mağaradan 
mikrobiyolojik örnekleme yapılmıştır. Elde edilen 
toplam 290 Aktinomiset izolatının çeşitli test 
mikroorganizmalarına karşı antimikrobiyal 
aktiviteye sahip metabolit üretim potansiyelleri 
“agar piece” metodu kullanılarak araştırılmıştır.  
Standart test mikroorganizması olarak 8 bakteri ve 
4 fungus suşunun kullanıldığı çalışmada, yüksek 
aktivite gösteren 7 izolatın 3 farklı klinik bakteriye 
karşı antimikrobiyal aktivitesi ayrıca araştırılmıştır.   
 M1492 kodlu Streptomyces izolatı ile 
gerçekleştirilen fermentaasyon çalışmalarında, kuru 
hücre ağırlığı, pH değişimi, glukoz miktarı, 

antimikrobiyal aktivite değerleri belirlenmiştir. 
Sonuç olarak antimikrobiyal etkili metabolit 
üretiminin 3.gün başladığı ve 5.-6. günlerde en 
yüksek seviyeye ulaştığı gözlenmiştir.   
 Streptomyces M1492 tarafından üretilen 
metabolitler uygun çözücüler ile ekstrakte edilerek 
ince tabaka kromatografisi ile ayrılmış ve spotların 
biyoaktiviteleri biyootoğrafi yöntemiyle 
belirlenmiştir. Aktif maddenin antimikrobiyal 
etkisi, Minimum İnhibitör Konsantrasyon ve 
Minimum Bakterisidal Konsantrasyon verileri 
kullanılarak değerlendirilmiştir.  Aktif maddenin 30 
dk 60 ºC sıcaklığa karşı dirençli, 5 dk 100 ºC 
sıcaklığa karşı ise duyarlı olduğu belirlenmiştir 
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Bu çalışmada Staphylococcus 
epidermidis’in oluşturduğu biyofilmler üzerine 
lizostafinin ve değişik antibiyotiklerin etkisi 
araştırılmıştır. Bu amaçla Celal Bayar Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesinden alınan 7 adet klinik 
izolat incelenmiştir. Bu izolatlar 4 farklı kaynaktan 
(idrar, yara, kan kültürü ve apse) elde edilmiş olup, 
yapılan Kongo Red boyaması sonucu biyofilm 
oluşturdukları görülmüştür. Bu izolatlara pozitif 
kontrol olarak S. epidermidis ATCC 12228 tip türü 
eklenerek  oluşturulan 8 izolatın 24 saatlik 
kültürleri 0,5 McFarland standardına göre 
ayarlanarak Disk Difüzyon yöntemiyle 10 farklı 
gruptan 15 farklı antibiyotiğe ve ayrıca 
antimikrobiyal ajan olarak da lizostafine olan 
duyarlılıkları incelenmiştir. İzolatların genelde 
penisilinler ve makrolidler grubu antibiyotiklere 
dirençlilik gösterirken; glikopeptid, karbapenem, 
aminoglikosit, linkosamidler, folat yol izi 
inhibitörleri gruplarına duyarlı oldukları 
saptanmıştır. Kullanılan 8 izolatın tümü sadece 
vankomisine % 100 oranında ve 7 izolatın da 
imipeneme karşı  % 87,5 oranında duyarlı oldukları 
belirlenmiştir. S. epidermidis izolatlarının 
oluşturdukları biyofilmlerin lizostafine olan 
duyarlılıklarının ise ≥3.6 µg/ml olduğu 
gözlenmiştir.  
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