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özütlerinin in-vitro koşullarda Candida tropicalis, C. albicans, C. parapsilosis, C. pelliculosa, 
Kluyveromyces marxianus, Rhodotorula glutinis, Debaryomyces occidentalis, Pichia anomala, 
Cryptococcus neoformans ve Metschnikowia pulcherrima mayalarına ve Enterobacter cloaceae, 
Escherichia coli, Acinetobacter boumannii, Pseudomonas aeroginosa, Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus hominis, Klebsiella oxytora, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus bakterilerine 
karşı antimikrobiyal aktivitesi araştırılmıştır. Disk difüzyon yöntemi ile antimikrobiyal aktivitenin 
belirlendiği çalışmada besiyeri olarak Müeller Hinton Agar kullanılmıştır.

Bulgular: Farklı çözücüler kullanılarak elde edilen alg özütlerinin tamamı, kullanılan bütün 
mikroorganizma kültürlerine karşı değişen değerlerde antimikrobiyal aktivite göstermiştir. 
Kullandığımız çözücülerden kloroformun alglerdeki antifungal etki gösteren maddelerin 
çözülmesinde, etanolün ise antibakteriyal etki gösteren maddelerin çözülmesinde daha fazla bir 
etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle Zanardinia typus alginin diğer alglere göre 
daha fazla antimikrobiyal etkisinin olduğu bulunmuştur. 

Sonuç: Etken maddelerin tayini, miktarı, izolasyonu ve izolasyon yöntemleri ile bu maddelerin 
antimikrobiyal ilaçların kullanılmasını sağlama sonraki çalışmaların konusunu oluşturmaktadır. 
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Amaç: Bu çalışmada Çanakkale’deki farklı sucul sistemlerden toplanan Cyanobacteria taksonuna ait 
Rivularia bullata (Poir) Berkeley ex Bornet & Flahault, Nostoc spongiaeforme C.Agardh ex Bornet 
& Flahault türlerinin farklı çözücüler ile elde edilen özütlerinin bazı test mikroorganizmalarına 
karşı antibakteriyel aktiviteleri incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Saroz Körfezi kıyılarından ve Ayazma Deresi’nden toplanan Cyanobacteria 
taksonuna ait iki alg türünden soxhlet cihazı ile elde edilen metanol, kloroform, eter, diklorometan 
ve etanol özütlerinin in-vitro koşullarda, bazı gram negatif bakterilere (Enterobacter cloaceae, 
Escherichia coli, Acinetobacter boumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytora, Proteus 
mirabilis) ve bazı gram pozitif bakterilere (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis, 
Staphylococcus aureus) karşı antibakteriyel aktiviteleri araştırılmıştır. Disk difüzyon yöntemi ile 
antibakteriyel aktivitenin belirlendiği çalışmada besiyeri olarak Müeller Hinton Agar kullanılmıştır.

Bulgular: Farklı çözücüler kullanılarak elde edilen iki farklı alge ait özütlerin tamamı kullanılan 
bütün bakteri kültürlerine karşı değişen değerlerde antibakteriyel aktivite göstermiştir. Kullandığımız 
çözücülerden kloroform ve diklorometan çözücülerinin iki alg türü, etanolün ise N. spongiaeforme 
türü için diğer çözücülerden daha iyi bir çözücü etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle 
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N. spongiaeforme alginin etanol özütünün kullanılan bütün bakterilere karşı antibakteriyel etkiye 
sahip olduğu saptanmıştır. Kloroform ve diklorometan çözücüleri R. bullata bünyesindeki 
etken maddelerin çözünmesinde etkili olurken; etanol, kloroform, diklorometan çözücüleri N. 
spongiaeforme bünyesindeki etken maddelerin çözünmesinde etkili olduğu görülmüştür. 

Sonuç: Etken maddenin/maddelerin miktar, çeşit ve etki mekanizmalarının aydınlatılması , 
bu maddelerin eldesi ve farmokolajik alanlarda kullanılması sonraki çalışmaların konusunu 
oluşturmaktadır.
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Amaç: Bu çalışmanın amacı Poyrazlar Gölü fitoplanktonunun tür kompozisyonunu belirleyerek 
Türkiye alg florasının tamamlanmasına katkı sağlamaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Gölde, Nisan 2011-Mart 2012 tarihleri arasında belirlenen 3 istasyondan 
aylık periyotlarda su örnekleri alınmıştır. Su örneklerine sedimentasyon yöntemi uygulanmış, 
fitoplanktonun teşhisi Olympus BX51 marka araştırma mikroskobunda Palmer-Maloney kamarası 
kullanılarak yapılmıştır. Diyatomlar KI+ I ve %4’lük formaldehit solüsyonu damlatılarak 
çöktürülen su örneklerinin hidrojenperoksit (H

2
O

2
) ile kaynatılması ve hidroklorik asit (HCl) ile 

uzaklaştırıldıktan sonra saf su ile yıkanması sonucu teşhis edilmiştir.

Bulgular: Araştırma süresince, Chlorophyta grubuna ait 49, Ochrophyta grubuna ait 26, 
Euglenozoa grubuna ait 14, Charophyta grubuna ait 10, Cyanobacteria grubuna ait 8, Cryptophyta 
grubuna ait 4 ve Myzozoa grubuna ait 4 olmak üzere toplam 115 takson tanımlanmıştır. Poyrazlar 
Gölü’nde Ochrophyta grubundan Cyclotella distinguenda Hustedt, Ulnaria acus (Kützing) 
M.Aboal, Chlorophyta grubundan Selenastrum capricornutum Printz, Monoraphidium contortum 
(Thuret) Komàrková-Legnerová, Charophyta grubundan Mougeotia sp., Cyanobacteria grubundan 
Planktolyngbya limnetica (Lemmermann) J.Komárková-Legnerová & G.Cronberg ve Aphanocapsa 
delicatissima West & G.S.West belirli dönemlerde gösterdikleri artışlar sonucu fitoplanktonda öne 
çıkan taksonlar olmuşlardır.

Sonuç: Poyrazlar Gölü fitoplanktonunda tür çeşitliliği açısından Chlorophyta ve Ochrophyta 
divizyoları öne çıkmaktadır. Fitoplanktonda bulunan birçok takson Türkiye’de kozmopolit bir 
dağılıma sahipken bazı türler nadir olarak bulunmaktadır.
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Teşekkür: Bu çalışma, Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi desteğiyle 
gerçekleştirilmiştir.


