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Bu çalışmada, çay (Camellia sinensis) 
yapraklarından elde edilen sulu ekstraktların bazı 
Staphylococcus türleri üzerine antimikrobiyal ve 
bazı antibiyotiklerle sinerjitik etkileri araştırılmıştır. 
Çalışmada, Streptomycine, Cephalosporine, 
Ampicilline ve Penicilline G antibiyotikleri ile, 
Staphylococcus sciuri, S. auricularis, S. 
epidermidis, S. hominis, S. haemolyticus ve S. 
xylosus bakterileri kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda, Cephalosporine 
antibiyotiği S. auricularis üzerinde antimikrobial 
etki göstermezken, yeşil çay ektraktı ile 20 mm, 
siyah çay ekstraktı ile 18 mm inhibisyon zonu 
oluşturmuştur (MIC değeri; Cephalosporine >30 
µg/ml, yeşil çay 0,78 mg/ml, siyah çay 0,84 
mg/ml). Ayrıca, Streptomycine S. epidermidis’in 
gelişmesini 35 mm inhibisyon zonu ile engellerken, 
yeşil çay ile 51 mm, siyah çay ile de 50 mm 
inhibisyon zonu ile engellediği tespit edilmiştir 
(MIC değeri; Streptomycine 5 µg/ml, yeşil ve siyah 
çay 0,84 mg/ml). Buna ek olarak, çalışmada 
kullanılan diğer antibiyotiklerin yeşil ve siyah çay 
ile değişen oranlarda sinerjitik etkilerinin olduğu 
gözlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Camellia sinensis, 
Staphylococcus sp., antimiktobiyal aktivite, 
sinerjitik etki  
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Tarihin ilk dönemlerinden günümüze 
kadar insanlar bitkilerden besin maddesi olarak 
faydalanmış ve şifa aramışlardır. Ancak her bitkinin 
düşünüldüğü kadar yararlı olmadığı yada yararlı 

etkilerinin yanında organizma için az yada çok 
zararlı olabilen başka etkilerinin de olduğu 
görülmüştür. 

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)’nın 91 
ülkenin farmokopilerine ve tıbbi bitkiler üzerine 
yapılmış olan bazı yayınlarına dayanarak 
hazırladığı bir araştırmaya göre, tedavi amacıyla 
kullanılan tıbbi bitkilerin toplam miktarı 20.000 
civarındadır.  

Son yıllarda antibiyotiklere dirençli 
suşların ortaya çıkması ve doğal kaynaklı ilaçlarda 
görülmeyen veya az görülen yan etkilerin sentetik 
ilaçlarda dikkati çekecek kadar çok olması, bilim 
adamlarını doğal  

kaynaklı ilaçları araştırmaya itmiştir. 
Türkiye, mevcut bitkisel çeşitliliği yönünden 
oldukça dikkate değer ve zengin bir floraya sahiptir. 

Çalışmamızda, Ege Bölgesi ve Marmara 
Bölgesi’nde, özellikle su kenarlarında yaygın olarak 
bulunan Vitex agnus-castus L. (Hayıt) bitkisi 
seçilmiştir. Hayıt bitkisinin uterus 
rahatsızlıklarında, kan akışını durdurmada, seksüel 
hormon salgılanmasını artırmada, süt salgısını 
önlemede kullanıldı bilinmektedir. 

Bu çalışmada Manisa İli, Akhisar İlçesi 
yöresinden toplanan Hayıt bitkisinin yaprakları 
kurutularak Soxhelet yöntemi ile metanol ekstraktı 
hazırlanmıştır ve ekstraktın biyolojik aktivitesi test 
edilmiştir. Antibakteriyal ve antifungal aktiviteler 
için Disk difüzyon ve Mikrodilüsyon (MIC) 
yöntemleri kullanılmış ve pozitif ve negatif 
örneklerle karşılaştırılmıştır. Sitotoksik ve antiviral 
aktivite için ise Hücre kültürü ve mikroskobik 
metod kullanılmıştır. 

Denemelerde 10 bakteri suşu (S. aureus 
ATCC 29213, Proteus vulgaris KUEN 1329, B. 
subtilis DSM4312, Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 9027, P. Aeruginosa ATCC 27859, 
Enterococcus faecalis ATCC 29122, E. Coli, 
Candida albicans ATCC 1213, Candida utilis 
1031, Salmonella enteritidis ATCC 14076, 
Streptococcus pyogenes ATCC 13076), 2 maya 
izolatı (Candida albicans ATCC 1213, Candida 
utilis KUEN 1031), 10 fungus izolatı (Alternaria 
alternata, Aspergillus terricola, Aspergillus flavus, 
Aspergillus niger ATCC 16404, Trichothecium 
roseum, Ulocladium atrum, Cladosporium sp., 
Penicillium purpurogenum, Penicillium verrucosum 
var.cyclopium) ve 2 virüs türü (Herpes Simplex 
Virus 1(HSV1) ve HSV2) kullanılmıştır.  

Ekstraktımızın bakterilere karşı yapılan 
deneme sonuçlarında S. aureus, E. faecalis, E. coli 
1/1-1/256 consantrasyonlarında hiçbir biyolojik 
aktivite göstermediği belirlenmiş, diğerlerinde ise 
belli oranlarda aktivite tespit edilmiştir. Antifungal 
denemeler sonucunda ise ekstraktımızın herhangi 
bir antifungal özellik göstermediği ortaya 
konulmuştur. Ekstraktımızın RD 
(Rhabdomyosarcoma) hücreleri üzerinde yapılan 
sitotoksik çalışmada ise LD50(CC 50) dozu 0.2 
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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.  
 
 Anahtar Kelimeler:  Pulcherrimin, 
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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.  
 
Anahtar Kelimeler: Mağara, bakteri, kalsit, 
kalsifikasyon  
 


