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Amaç: Bu çalışmada Çanakkale sahil şeridi ve iç sularından toplanan Rhodophyta grubuna 
ait Ceramium rubrum var. barbatum G. Feldmann-Mazoyer, Peyssonnelia squamaria (S. G. 
Gmelin Decaisne), Laurencia obtusa (Hudson) J.V. Lamouroux, Osmundea pinnatifida (Hudson) 
Stackhouse, Corallina officinalis Linnaeus ve Phyllophora crispa (Hudson) P.S. Dixon alg türlerinin 
bazı maya türlerine karşı antifungal aktiviteleri incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Çanakkale kıyılarından ve iç sularından toplanan Rhodophyta grubuna ait 
6 deniz algi türünden soxhlet cihazı kullanılarak elde edilen metanol, kloroform, eter, diklorometan 
ve etanol ekstraktlarının Candida tropicalis, C. albicans, C. parapsilosis, C. pelliculosa, 
Kluyveromyces marxianus, Rhodotorula glutinis, Debaryomyces occidentalis, Pichia anomala, 
Cryptococcus neoformans ve Metschnikowia pulcherrima maya türlerine karşı antifungal aktivitesi 
belirlenmiştir. Disk difüzyon yöntemi ile antifungal aktivitenin belirlendiği çalışmada besiyeri 
olarak Müeller Hinton Agar (Scharlau) kullanılmıştır.

Bulgular: Farklı çözücüler kullanılarak elde edilen alg ekstrelerinin tamamında farklı çözücülerde 
olmakla birlikte kullanılan maya kültürlerine karşı değişen değerlerde antifungal aktivite 
saptanmıştır. Ancak genel bir değerlendirme yapıldığında kullandığımız çözücülerden kloroformun 
O. pinnatifida türü haricinde diğer çözücülerden daha iyi bir etkiye sahip olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Metanol ekstrelerinin ise hiçbir maya türüne karşı antifungal etkisi saptanamamıştır. 
Bununla birlikte en geniş etki spektrumu 10 maya türüne karşı antifungal aktiviteye sahip olan C. 
rubrum ve C. officinalis türlerinin kloroform ekstresi ile P. crispa türünün diklorometan ekstresinden 
elde edilmiştir. P. crispa türünün diklorometan ekstresinin çalışmada kullanılan antibiyotikler kadar 
etkili olduğu görülmüştür.

Sonuç: Kloroform ve diklorometan çözücülerinin alglerin yapısındaki antifungal etki gösteren 
bileşikleri daha iyi çözdüğü ve etkiyi artırdığı gözlenmiştir. P. crispa türünün doğal bir antifungal 
kaynak olma olasılığından dolayı etki mekanizmasının incelenmesi gerekmektedir.
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