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1. GİRİŞ 
 

Tıbbi bitkiler, geleneksel tedavi yöntemlerinin en aktif ürünü olarak bilinmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ) verileri gelişmekte olan ülkelerde insanların % 80’inin 

bu tedavi yöntemlerini kullandığı ve 3,3 milyar insanın da tıbbi bitkilerden tedavi aracı 

olarak yararlandığını ortaya koymuştur (Eloff, 1998; Keleş, 2000). 

 

Bitkilerin antimikrobiyal etkilerinin, çoğunlukla içerdikleri etkili maddelerden ileri   

geldiği saptanmıştır (Conner ve Beuchat,1984). Etkili maddeyi oluşturan bileşiklerin 

miktarı bitkiden bitkiye değişiklik gösterir. Ayrıca bu bileşiklerin etkinlikleri ise, 

bitkinin yetiştiği yer, iklim koşulları ve mikroorganizma türlerine bağlı olarak da 

değişmektedir (Thompson ve Cannon, 1987). 

 

Bu çalışmamızın amacı, Yucca filamentosa (şekil.2.3), Sansevieria futura(şekil.2.4), 

Stapelia mutabilis (şekil.2.1) ve Tradescantia pallida (şekil.2.2) süs bitkilerinin 

antibakteriyel ve antifungal aktivitelerini araştırmaktır. Çalışmada 12 bakteri ve 12 

fungus türlerine karşı, bitkilerimizden hazırlamış olduğumuz etanol, metanol ve 

kloroform ekstrelerinin disk difüzyon metoduna göre antibakteriyel ve antifungal 

aktiviteleri araştırılmıştır. 

 

Bitkilerin tedavi için kullanılmaları çok eski tarihlere dayanmaktadır. Tüm dünya 

ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de tıbbi açıdan önemli bulunan bitkiler yüzyıllardan 

beri halk arasında kullanılmaktadır. Doğada yetişen bazı bitkilerin antimikrobiyal etkiye 

sahip oldukları uzun yıllardır bilinmektedir. Günümüzde bitkiler ve bitkisel ilaç 

hammaddeleri tedavide kullanılan ilaçların büyük bir bölümünü oluşturmaktadır 

(Kırbağ, 2005). 

 

Doğal olarak yetişen şifalı bitkilere karşı ilginin fazla olmasının birçok sebebi vardır.   

Bunlardan biri, sentetik kökenli ilaçların insan vücudunda istenmeyen ve beklenmedik 

bazı yan etkiler oluşturmasıdır.  Diğer önemli bir neden ise bitki drogları birden fazla 

etkiye sahip olurken sentetik ilaçlar genellikle tek bir etkiye sahip olurlar. Fakat bitkisel 



 

drogların çok eski çağlardan beri kullanılıyor olması onların yan etkilerinin daha iyi 

bilinmesine kolaylık sağlamıştır (Baytop,1984; Hakim, 1982). 

Bitkilerin mikroorganizmaları öldürücü ve insan sağlığı için önemli özellikleri 1926 

yılından bu yana laboratuarlarda araştırılmaya başlanmıştır (Vanderbank, 1949). 

 

Droglarda selüloz, nişasta, pektin, protein, şeker vs. gibi tedavi yönünden etkisiz 

maddeler yanında çok az miktarlarda bile, farmakolojik etkilere sahip bileşikler de 

bulunmaktadır. Bu bileşiklere "etkili madde” (müessir madde) ismi verilmektedir 

(Baytop, 1999). Bu maddelerden biri olan uçucu yağlar (esanslar); esas itibariyle 

terpenlerden oluşmuş karışımlardır. Genellikle sıvı olup, kuvvetli kokulu ve uçucu 

maddelerdir. Su buharı ile sürüklenir, suda çözünmez, organik çözücülerde kolaylıkla 

çözünürler. Bilhassa çiçek ve meyvelerde bulunurlar ya da diğer organlarda da sık sık 

rastlanır. Su buharı distilasyonu, organik çözücüler ile tüketme veya sıkma yoluyla elde 

edilirler (Baytop ve Başer, 1995). Bunlara ek olarak anfloranj yöntemi (ilaç elde 

edilirken kullanılan bir yöntem) de uçucu yağ eldesinde kullanılmaktadır (Ceylan, 

1987). 

 

Çeşitli ülkelerdeki bazı bilim adamları bir çok tıbbi bitkiyi tanımlamış ve aynı zamanda 

iyi bir şekilde listelemiştir. Bununla birlikte bu bitkisel drogların bir çoğunun etkileri  

bilimsel   çalışmalarla desteklenmemiştir (Benli, 2005). 

 

Dünya sağlık teşkilatı (WHO)’nın 91 ülke üzerinde yaptığı araştırmaya göre tedavi 

amaçlı kullanılan tıbbi bitkilerin toplam miktarı 20.000 civarındadır. Bunlardan 500 

kadarının üretiminin yapıldığı kaydedilmektedir. Ayrıca değişik amaçlarla kullanılan 

bitkilerin çok azı farmokopilerde (Kodeks) kayıtlıdır. Örneğin Türk kodeksinde kayıtlı 

bitki sayısı 140 civarındadır. Halbuki halk arasında tıbbi amaçla kullanılan bitki sayısı 

çok fazladır (Kırbağ, 1999). 

 

Türkiye, mevcut bitkisel çeşitliliği yönünden oldukça dikkate değer ve zengin bir 

floraya sahiptir. Bu zenginlik; Üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği bölgede bulunması, 

Güney Avrupa ile Güney Batı Asya arasında köprü olması, pek çok cins ve seksiyonun 

orijin ve farklılaşım merkezinin Anadolu oluşu, ekolojik ve fitocoğrafik farklılaşmanın 



 

sonucu olarak tür endemizminin yüksek olmasına neden olmuştur. (Benli, 2005) 

Bitkiler, Anadolu halkı tarafından, yaklaşık 50.000 yıldan beri, tedavi amacıyla 

kullanılmaktadır. Şanidar mağarasında (Hakkari’nin güneyinde) bulunan yontma taş 

dönemi mezarlarda saptanan bitki türleri bu olgunun sağlam bir kanıtıdır. Elimizde 

bulunan ikinci kanıt son yıllarda Ebla (Halep’in güneyinde) yakınında bulunan kraliyet 

arşivindeki tabletlerdir. Çivi yazısı ile yazılmış olan bu tabletlere göre, bitkiler en az 

5.000 yıldan beri tedavi alanında kullanılmaktadır. Türkiye, mevcut bitkisel çeşitliliği 

yönünden oldukça dikkate değer ve zengin bir floraya sahiptir. Bu zenginlik; Üç 

fitocoğrafik bölgenin kesiştiği bölgede bulunması, Güney Avrupa ile Güney Batı Asya 

floraları arasında köprü olması, Pek çok cins ve seksiyonun orjin ve farklılaşım 

merkezlerinin Anadolu oluşu, Muhtemelen ekolojik ve fitocoğrafik farklılaşma ile ilgili 

olarak tür endemizminin yüksek oluşu gelmektedir (Tan, 1992). 

 

Bitkilerin organizmaları öldürücü ve insan sağlığı için önemli olan özellikleri 1926 

yılından bu yana laboratuvarlarda araştırılmaya başlanmıştır. Türkiye florasının önemli 

bir özelliği, oldukça zengin bir yapıya sahip olmasıdır. Ülkemizde 9000’e yakın bitki 

türü doğal olarak yetişmesine rağmen bunlardan yeterince istifade edilmemektedir 

(İlçim ve ark., 1998). 

 

Günümüzde klasik kemoterapötik ajanlara karşı gelişen dirençli bakteri türlerinin   

sayıca artması ve özellikle penisilline dirençli suşların sıkça görülmesi bu bileşiklerin 

kullanımını  yararsız hale getirmektedir. Antibakteriyel etkiye sahip bitkiler, halen 

kullanılmakta olan antibiyotiklerden farklı mekanizmalar ile bakterileri inhibe  

edebildiğinden dirençlilik gösteren bakteri türlerini kontrol altına alabilme yeteneğine 

sahiptirler.  Son yıllarda artan hastalıklara karşı sentetik yapılı ilaçların ve terapötik 

maddelerin yetersiz kalması ve yan etkilerinin saptanması doğal ürünlerin kullanılma 

zorunluluğunu artırmıştır ( Keleş ve ark.2000). 

 

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 (Ertürk ve 

Demirbağ, 2003). 



 

Günümüzde yapılan antimikrobiyal çalışmaların çoğu, şifalı bitkiler ya da bilinen ve 

çok sık tüketilen bitkiler üzerine yapılmıştır. Yaptığımız literatür çalışmalarında Süs 

bitkilerinin antimikrobiyal aktiviteleri ile ilgili çok fazla çalışmanın yapılmamış olması, 

bizim antimikrobiyal çalışmada süs bitkilerine yönelmemize sebep olmuştur.  

Amacımız süs bitkileri ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu alanda çalışan bilim 

insanlarına çalışmalarında ışık tutmaktır.    

 

1.1.Konu ile İlgili Kaynak Özetleri  

 

Dağcı ve arkadaşları (2002), Kahramanmaraş Atatürk Park’ında bulunan Cupressus 

sempervirens, Cupressus arizonica (Cupressaceae), Pinus brutia, Pinus nigra 

(Pinaceae), Thuja orientalis (Cupressaceae) türlerinin uçucu yağlarının antimikrobial 

etkilerini araştırmış ve test edilen türler içerisinde en etkili antimikrobiyal aktiviteyi 

Cupressus sempervirens ve Pinus brutia türlerinin gösterdiğini görmüşlerdir.  

 

Dığrak ve Aksoy (2006), Bingöl İli ve çevresinden toplanan bal ve propolisin 

antimikrobiyal etkisi araştırmıştır. Araştırma sonucunda, bal ve propolis ekstraktlarının 

Gram negatif (-) ve Gram pozitif (+) bakterilere karşı antibakteriyal ve mantarlara karşı 

da antifungal aktivitelerinin olduğunu tespit etmişlerdir. 

  

Başaran ve arkadaşları (1998), Artemisia absinthium L.’dan hazırlanan etil asetat, 

aseton, koroform ve etanol ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitelerini disk difüzyon 

yöntemiyle test mikroorganizmalarına karsı denemiş ve Artemisia absinthium L. 

ekstrelerinin bazı Gram (+) ve (-) bakterilere karşı antimikrobiyal bir aktivite 

göstermesine rağmen kullanılan maya kültürlerine karşı antifungal bir aktiviteye sahip 

olmadığı saptanmıştır. 

 

Kırbağ ve Zengin (2005),  Elazığ yöresinde tıbbi amaçlarla kullanılan Bunium 

paucifolium DC. var. paucifolium, Taraxacum revertens G. Hagl., Linum nodiflorum L., 

Centauria kurdica Reichart., Echium italicum L., Salvia verticillata L. subsp. Amasiaca 

(Frey & Barnma) Barnm, Thymus kotschyanus Boiss & Hohen var. glabrescens Boiss., 

Verbascum varians Freyn & Sind. Ranunculus constantinopolitanus (DC) UV., Rheum 



 

ribes L. ekstraktlarının antimikrobiyal aktivitesini araştırmıştır.  Araştırma sonunda 

Bunium paucifolium var. paucifolium, Linum nodiflorum L. Centauria kurdica, Salvia 

verticillata subsp. amasiaca, Thymus kotschyanus var. glabrescens Rheum ribes 

ekstraktları test edilen mikroorganizmaların gelişmelerini değişik oranlarda engellemiş 

buna karşılık diğer ekstraktlar mikroorganizmaların gelişmelerini inhibe etmediğini 

görmüşlerdir. 

 

Benli ve Yiğit (2005), Ülkemizde şifalı bitki olarak yaygın kullanımı olan Thymus 

vulgaris (Kekik) bitkisinin antimikrobiyal etkisini sekiz farklı çözücü ile hazırlanan 

ekstraktları kullanmış ve bu ekstraktlar, 14 mikroorganizma üzerinde iki farklı metotla 

denemiştir. Denenen 8 farklı ekstraktın, mikroorganizmalardan sadece Bacillus subtilis 

üzerinde antimikrobiyal aktivitesini gözlemiştir. 

 

Dığrak ve Dağcı (2005), Punica granatum L. (Punicaceae) “Nar”, Citrus paradisi Mc. 

Fad. (Rutaceae)“Greyfurt”, Cydonia oblonga Miller (Rosaceae) “Ayva”, Musa 

sapientum L. (Musaceae) “Muz” meyve suları ile kabuk ekstraktlarının antibakterial ve 

antifungal aktivitelerini araştırmıştır. Elde edilen ekstrelerin antimikrobiyal etkisi disk 

difüzyon ve oyuk agar metoduna göre Bacillus megaterium,  Aeromonas hydrophyla, 

Corynebacterium xerosis, Escherichia coli , Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus,  Micrococcus luteus , Enterococcus faecalis  bakterileri ve Kluvyeromyces 

fragilis, Rodotorula rubra, Saccharomyces cerevisiae mantarları üzerinde test etmiş ve 

çalışmada P. granatum aseton, etil alkol ve sulu ekstraktlarının test edilen 

mikroorganizmalar üzerinde 12-34 mm inhibisyon zonu ile en etkili bitki  olduğu tespit 

etmiştir. Diğer bitki ekstraktlarının da değişen oranlarda antimikrobiyal etkilerinin 

olduğunu belirlemiştir.  

 

Aydın (2008), laktik asit, sitrik asit, salisilik asit ve sorbik asit ile karşılaştırmalı olarak, 

26 çeşit bitkinin su ekstraktnın, E. coli, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica 

ve S. aureus suşlarına karşı in vitro etkinliklerini araştırmıştır. Test edilen tüm asit 

solüsyonlarının Y. enterocolitica ve S. aureus suşlarını inaktive ettiği, ancak sorbik 

asidin E. coli ve L. monocytogenes’i yalnızca sayıca indirgediğini saptamıştır. İncelenen 

tüm bitki ekstraktları S. aureus üzerine inhibitörik etki gösterdiğini görmüşlerdir. E.coli, 



 

kuşburnu, ağaç hatmi, sumak, kekik, karanfil, oğulotu, günlük, yeşil çay, ıhlamur, 

yasemin, siyah çay ve papatyadan, L. monocytogenes ise kuşburnu, ağaç hatmi, sumak, 

kekik, karanfil, oğulotu, günlük, aspir, siyah çay, yasemin, hazanbel, meyan kökü, 

adaçayı, kişniş, rezene, zencefil, karabaş otu, ısırgan ve naneden etkilendiğini 

görmüşlerdir. Papatya, meyan kökü ve adaçayı dışındaki tüm ekstraktlar Y. 

enterocolitica üzerine değişen derecelerde inhibitörik etki gösterdiğini görmüşlerdir. 

Elde ettiği bulgular, etkin ekstraktların gıda koruma alanında kullanılabileceğini 

göstermiştir. 

 

Keleş ve arkadaşları (2000), Türkiye’nin çeşitli yörelerinden toplanan 13 bitki türünden 

elde edilen 14 etanol ekstraktının 2 Gram pozitif ve 5 Gram negatif bakteri türüne karşı 

disk difüzyon ve dilüsyon yöntemleri ile in vitro antibakteriyel etkisini araştırmışlardır. 

Disk difüzyon yönteminde oluşan inhibisyon zon çapına göre 14 bitki ekstraktının 

12’sinin bakteri türlerine karşı değişen derecelerde antibakteriyel etkiye sahip olduğunu 

ortaya koymuşlardır. En geniş etki spektrumu, 5 bakteri türüne karşı antibakteriyel 

aktiviteye sahip olan Malva sylvestris ekstraktları ile gözlenmiş. Buna karşın 

Verbascum sp. ekstraktının sadece bir bakteriye etki gösterdiğini görmüşlerdir. En 

yüksek antibakteriyel aktivitenin ise Hypericum perforatum ekstraktı ile elde edilmiş. 

Antibakteriyel aktiviteye sahip bitki ekstraktlarının minimum inhibitör konsantrasyon 

(MİK) değerleri 0.125-4 mg/ml arasında değiştiğini görmüşlerdir. MİK değerlerinin 

yüksek oluşu, bitki ekstraktlarının standart antibiyotiklere göre zayıf ve orta düzeyde 

aktiviteye sahip olduğunu göstermiş ve elde edilen sonuçlara dayanarak incelenen 

bitkilerin çoğunun antibakteriyel ajanların kaynağı olabileceği kanısına varmışlardır. 

 

Ilçım, Dığrak ve Bağcı (1995), Kahramanmaraş ve Hatay yöresinden toplanan Parmelia 

furfuracea, Crocus chrysanthus, Rumex scutatus,  Myrtus communis, Asphodelus 

aestivus, Eugenia caryophyllata Thunb. bitki ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitelerini 

araştırmışlardır. Elde edilen ekstrelerin antimikrobiyal etkisini Disk Difüzyon metoduna 

göre Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, Bacillus brevis, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus, Listeria monocytogenes, bakterileri ve Candida albicans, Saccharomyces 

cerevisiae mayaları üzerinde denemişlerdir. Çalışmada kullanılan bitki ekstreleri 



 

Parmelia furfurace, Myrtus communis, Eugenia caryophyllata test edilen 

mikroorganizmaların gelişmelerini değişik oranlarda engellemiş (9-38 mm inhibisyon 

zonu) ve diğer bitki ekstrelerinin antimikrobiyal etkilerinin olmadığını tespit 

etmişlerdir. 

 

Türküsay ve Onoğur (1996), Ege Bölgesinde dogal floraya ait bazı tek ve çok yıllık 

bitkiler ile kültür bitkilerinin yapraklarından su içinde hazırlanan ekstraktların bitki 

patojeni Alternaria alternata, A. solani, Botrytis cinerea ve Drechslera sorakiniana’ya 

karsı in vitro antifungal etkilerini arastırmışlardır.  Ekstraktların antifungal etkilerinin 

saptanmasında spor çimlenmesi, koloni gelisimi ve sporulasyon yoğunluğu kriter olarak 

almışlardır. Hedera helix yaprak ekstraktı spor çimlenmesini en yüksek oranda 

engellediğini görmüşlerdir.  Patojenlerin koloni gelişimi ise yine en yüksek oranda H. 

helix yaprak ekstraktı tarafından olmak üzere Ficus carica ve Avena sativa ekstraktları 

tarafından engellendiği görülmüş. A. sativa, Xanthium strumarium, F. carica, Nicotiana 

tabacum ve D. stramonium ekstraktları ise etmenlerin sporulasyon yogunlugunu % 12 

ile % 82 arasında değişen oranlarda engellediğini ortaya koymuşlarıdır. . 

 

Özgen ve ark. (2002), Ilıca (Erzurum)’ya bağlı köylerde, daha önce yapılan alan 

çalışması ile, tedavide kullanılan türleri saptamışlar ve bunlardan bazılarını (Artemisia 

austriaca Jacq., Mentha longifolia (L.) Hudson subsp. longifolia, Prangos ferulacea 

(L.) Lindley, Galium verum L. subsp. verum ve Salvia limbata C.A. Meyer) 

antibakteriyel aktiviteleri açısından incelemişlerdir. Bu türlerin antibakteriyel 

aktivitelerinin bulunup bulunmadığını saptamak amacıyla, türlerden hazırlanan, metanol 

ve kloroform ekstrelerinden yararlanmışlardır. Aktivite tayininde 3 standart bakteri suşu 

( Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli , Pseudomonas aeruginosa) ve bir klinik 

izolat (Enterobacter aerogenes) kullanmışlar ve antibakteriyel aktivite tayininde agar 

disk difüzyon yönteminden yararlmışlardır. İncelenen türlerden hiçbirinin, seçilen 

mikroorganizmalar üzerinde antibakteriyel aktivite göstermediğini ortaya koymuşlardır. 

 

Bonjar et al. (2004), 98 çeşit familyaya ait 221 türün (Bunların içinde kendi 

çalışmamızda kullandığımız Sansevieria ve Yucca’ya ait 2 tür bulunmaktadır)  metanol 

ekstraksiyonlarının antimikrobiyal etkisini 11 bakteri (Kendi çalışmamızda 



 

kullandığımız bakteriler E. coli, Pseoudomonas aeruginosa, Sthapylococcus aureus) ve 

3 fungus (kendi çalışmamızda kullandığımız funguslar Candida albicans, Candida 

utilis) türü üzerinde disk difüzyon yöntemi ile araştırmışlardır. 39 familyaya ait 81 bitki 

ekstraksiyon örneği, mikroorganizmalara karşı antibakteriyel ve antifungal aktivite 

sergilediğini ortaya koymuşlardır. Dianthus caryophyllus bitki ekstraksiyonu 

Micrococcus luteus hariç bütün bakterilere karşı etkili olduğunu görmüşlerdir.  Alpinia 

officinarum, Chrozophora verbasafalia, Cinnamomum zeylanicum, Helleborus nigra en 

yüksek antifungal aktiviteyi gösterirken Sansevieria sp. Ve Yucca sp, nin herhangi bir 

antimikrobiyal aktivite göstermediğini görmüşlerdir.  

 

Wurster et al. (2007), içinde Sansevieria ehrenbergii’ninde bulunduğu Yemen’de 

yetişen 30 tıbbi bitkinin, metanol ve su ekstraktlarının  antimikrobiyal aktivitesini Üç 

adet G (+) ve iki adet G (-) bakteri, Candida maltosa ve 5 insan patojeni fungus 

üzerinde denemişlerdir. Bakterilere karşı Tamarindus indica flowers ve Ficus vatsa, 

funguslara karşı ise Azima tetracantha, Sansevieria ehrenbergii ve Solanum incanum 

bitki ekstraktlarının etkili olduğunu görmüşlerdir.  

 

Ray and Majumdar 1976 yılında, içinde stapelia sp.’ninde bulunduğu 105 çeşit hint 

bitkisinin antimikrobiyal aktivitesini araştırmıştır. Bunlar arsında yaklaşık 30 tanesinin 

antibakteriyel etki gösterdiğini ve 20 tanesinin ise antifungal etki gösterdiğini 

görmüşlerdir.  

   

1.2.Bitkisel İlaçlar  

 

Günümüz tıbbında geleneksel sistemlere, özellikle bitkisel ilaçlarla tedaviye ilgi giderek 

artmaktadır. Bu artış gelişmiş ülkelerde son 20 yılda olmuştur. (WHO)’nun  2000 

yılındaki raporunda , Avrupa, Amerika ve Kuzey Avusturalya’da yaşayan insanların 

yaklaşık % 50’sinin alternatif-destekleyici tedavi metotlarından birini kullandıklarını ve 

bu metotlar içinde en çok kullanılanında bitkisel ilaçlar olduğunu açıklamıştır (Gürün ve 

arkadaşları, 2005). 

 

 



 

1.2.1.Bitkisel İlaç Nedir? 

 

WHO (1991), Cenevre toplantısında yapılan tarife göre bitkisel ilaç (herbal medicine); 

bitkisel ilaç veya karışımlarının olduğu gibi veya değişik preparatları halinde etkili 

kısım olarak taşıyan bitmiş, etiketlenmiş tıbbi ürünlerdir. Bu ürünlerde terapötik 

etkinliği olduğu kabul edilen aktif maddeler ve miktarları uygun analitik metotlar 

kullanılarak tanımlanmalıdır. Bitkisel ilaçlarda da konvansiyonel ilaçlarda aranan kalite, 

güvenirlik ve etkinlik şartlarının bulunması istenir. Bitkisel ilaç ve bitkilerde tedavi ile 

ilgili terimler de bu alandaki gelişmelere bağlı olarak hızlı bir değişime uğramıştır. 

Değişik araştırıcılar tarafından fitofarmaka, fitomedisin, fitofarmasötik gibi terimler 

kullanılsa da “bitkisel ilaç” terimi Türkçe’de en çok kabul gören ve kullanılan bir 

terimdir. Bitkisel ilaç kullanılarak yapılan tedaviye “bitkilerle terapi” (fitoterapi) 

kelimesinin yanında “fitofarmakotedavi” adı verilmektedir (Gürün ve ark, 2005). 

 

1.2.2.Bitkilerle Tedavinin Dünya’daki Durumu  

 

Yukarıda açıklandığı gibi bitkiler, dünyanın pek çok ülkesinde geleneksel olarak halk 

ilacı, gıda desteği veya bitkisel ilaç olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Halk ilacı 

olarak kullanım, hekim ve ilaca ulaşmanın zor olduğu Afrika, bazı Asya ve Güney 

Amerika ülkelerinde görülmekte ve adeta modern tıp ile yarışmaktadır. ABD’de bitkisel 

ilaçlar daha çok gıda desteği (nutrasötik) kapsamında değerlendirildiği için FDA onay 

ve kontrolünün dışında tutulmuşlardır. Son yıllarda bu ürünlerin kontrolsüz satışından 

doğan ve halkın sağlığını tehdit eder bir durumun ortaya çıkması sonucunda 

farmakognistler, toksikologlar ve diğer konu ile ilgili araştırıcılar, bitkisel ilaçların, 

yapısı, etkisi stabilitesi, yan etkileri konusunda çok sayıda araştırma yayınlamaya 

başlamışlardır (Gürün ve arkadaşları, 2005). 

 

Bu çabaların sonunda bitkisel ilaçlar ve droglarla ilgili ayrıntılı monograflar (bitkisel 

ürünün tanıtımı yanında kimyasal içeriği, farmokolojik etkileri, kabul edilen 

endikasyonları, kontendikasyonları, yan etkileri, diğer ilaçlarla etkileşimleri, dozaj, 



 

kalite, gereksinimleri, tavsiye edilen saklama koşulları gibi bilgileri geniş olarak ve 

literatür ışığında veren klavuzlar) hazırlanmış ve yayımlanmıştır.  

 

Bitkilerin ilaç olarak kullanıldıkları önemli bir sistem de “Avrupa Birliği Bitkisel 

Tedavi”dir. Bu sistemde teşhis, modern tıp sisteminin kaideleri ile yapılmaktadır. 

(Gürün ve ark., 2005). 

 

1.2.3.Türkiye’de Bitkisel Tıp ve Sorunlar 

 

1987 yılından itibaren, Sağlık Bakanlığının bitkisel ilaç politikası kesinti ve 

dalgalanmalar gösterdiği için bu ürünleri ithal etmek isteyenler Tarım Bakanlığına 

başvurmuş ve gıda desteği şeklinde izin alarak bu ürünleri piyasaya sürmüşlerdir. Bu 

yol çok sayıda bitkisel zayıflama çayı ve bitkisel ilaçlar için de kullanılmıştır (Gürün 

ve ark., 2005). 

 

1.2.4.Bitkisel İlaçlar ve Yan Etkileri 

 

Bitkisel ilaçlar hakkında birçok kişi genel olarak “ bunlar doğal ürünlerdir o yüzden 

güvenlidir” görüşünü benimsemiştir. Bu görüş tüm dünyada bu ürünlerin kullanım 

hızını arttırmıştır. Sadece ABD’de bitkisel ilaç kullanımının 1990-1997 yılları 

arasında %380 oranında arttığı bilinmektedir. Bununla birlikte “doğaldır o halde 

zararsızdır” fikrinin doğru olmadığını yapılan klinik çalışmalar açık bir şekilde 

göstermiştir. Kişilerin özellikle hekim ve eczacı kontrolü olmadan kendi kendilerine 

veya uzman olmayan kişilerin tavsiyeleri ile kullandıkları bitkisel ilaçlar ve ürünler 

yaşamı tehdit edebilecek ölçüde ciddi yan etkilere yol açabilmektedir (Gürün ve 

ark., 2005). 

 

 

 

 

 



 

1.3.Antibiyotiklerin Mikroorganizma Üzerine Etkileri  

 

Kemoterapötik maddeler, çok küçük miktarıyla (sağaltım dozları) mikroorganizmalar 

üzerinde zarar verici etkileri (parazitotrop etki) fazla olan buna karşılık konakçı 

organizma üzerindeki etkileri (organotrop etki) çok az olan ya da hiç bulunmayan 

enfeksiyon hastalıkları sağaltımı amacı ile kullanılan maddelerdir. Kemoterapinin temel 

prensibi seçici toksik etki elde etmektir (Çalışkan, 2001). 

 

Bu olay şu şekilde açıklanabilir: Bir maddenin enfeksiyon hastalıklarının sistematik 

tedavisinde faydalı olabilmesi için; parazitler için zararlı etkili, buna karşın konakçı 

hücreleri için nispeten zararsız olması gereklidir. Bu özellik antibiyotikleri dezenfektan 

ve antiseptiklerden ayıran en önemli noktadır (Çalışkan, 2001). 

 

1.3.1.Antimikrobik Kemoterapötiklerin Mikroorganizmalara Etki Mekanizması  

 

 1.3.1.1.Üremenin, Temel Metabolitlerin Analogları Tarafından Önlenmesi 

(Rekabet Antagonizmi) 

 

Jawetz ve ark., (1972) göre; Birçok mikroorganizma için Para-aminobenzoic acid 

(PABA), pürinlerin yapımında önemli bir adım teşkil eden folik asidin yapımı için 

temel bir metabolittir (Çalışkan, 2001).  

 

Bu işlemde muhtemelen önce PABA ile ATP’ye bağlı bir pteridine birleşir, daha sonra 

folik aside dönüşürler. Sulfoamidler yapı bakımından PABA’nın analoglarıdır. 

Sulfoamidler bu yapı benzerliğinden ötürü reaksiyonda PABA’nın yerini alarak enzimin 

aktif merkezini aktif merkezleri ile birleşme bakımından PABA’ya rakip olurlar. Sonuç 

olarak, folik asidin iş görmeyen analogları oluşur ve bakterinin bundan sonraki 

üremesini engellemiş olur (Çalışkan, 2001). 

 

 

 



 

1.3.1.2. Hücre Çeperi Yapımının Engellenmesi  

 

Jawetz ve ark. (1972); Bilgehan (1992)’a göre, penislinlerin ve sefalosporinlerin etkisi 

bu yolla olur. Bu etki, hücre çeperindeki temel madde olan peptidoglikan oluşumunda 

rol oynayan transpeptidaz ve karboksipeptidaz enzimlerinin işlervlerinin bloke 

edilmesine dayanır (Çalışkan, 2001). 

 

Hücre çeperinin parçalanması veya yapımının önlenmesi, hücrenin ölümüne yol 

açabilir. Hipertonik bir ortamda (örneğin % 20 sakkaroz) bakteri hücre çeperinin yapımı 

önlenilirse, sadece stoplazmik zarla çevrili bakteri protoplastları oluşur. Eğer bu 

protoplastlar osmotik basıncı normal olan bir ortama konulursa parçalanabilirler 

(Çalışkan, 2001). 

 

1.3.1.3. Hücre Zarı Fonksiyonunun Önlenmesi 

 

Bilgehan (1992); Kılıçturgay, (1992)’a göre hücre zarı birçok metabolitin hücreye giriş 

çıkışını kontrol eden seçici geçirgen yapıdadır. Eğer hücrenin fonksiyonel bütünlüğü 

bozulacak olursa, pürin ve primidin nükleotidleri ile proteinler hücreden dışarı 

çıkabilirler. Hücre zarı osmotik bir bariyer olma görevini kaybeder. Aynı zamanda 

sayısısz biyosentez fonksiyonları bozulur. Sonuçta bakteri ölür (Çalışkan, 2001). 

 

Polimiksinler peptid yapısındadır. Bir uçlarındaki molekülleri lipidlerde, diğer uçtaki 

molekülleri suda erimektedir. Hücre zarına girdikleri zaman suda eriyen kısmı ise 

membranın iç tarafında kalmaktadır. Böylece hücre zarının tabakalarının yapısını 

bozdukları görülmüştür (Çalışkan, 2001). 

 

 

 

 

 

 



 

1.3.1.4.Protein Yapımının Önlenmesi 

 

Bilgehan (1992); Kılıçturgay, (1992)’a göre, kloramfenikol, tetrasiklin, eritromisin, 

streptomisin, linkomisin ve aminoglikozitler bakterilerde protein sentezini inhibe 

edebilirler. Bu maddelerin çoğunluğunun etki mekanizmasının ribozomlarla yakın 

ilişkisinin olduğu bilinmektedir. Bakterilerin 70S, memeli hücrelerin 80S ribozomlarına 

sahip olmaları, bunların alt birimlerinin değişik bulunması (bakterilerde 30S+50S, 

memelilerde 40S+60S) kimyasal yapılarının ve işlevlerinin ayrım göstermesi, 

kemoterapötiklerin etki mekanizmalarının selektif toksik sonuç vermesini 

açıklamaktadır.  

 

Protein sentezini engelleyen antibiyotiklerin etki mekanizmaları ile ilgili bilinen başlıca 

noktalar şunlardır.  

 

a) Ribozomların 30S alt birimlerine bağlanarak protein sentezini engelleyenlerden 

aminocyclitoller, aminoglycosidler, mRNA’nın yanlış okunmasına yol açmak ve 

poliribozomları parçalamak suretiyle bakterisit etki gösterirler.  

 

b) Ribozomların 50S alt birimlerine bağlanarak protein sentezini engelleyenlerden                 

kloramfenikol, erythromycin, incomycin bakteriyostatik etki gösterirler 

(Çalışkan, 2001). 

 

1.3.1.5.Nükleik Asit Yapımının Önlenmesi  

 

Jawetz ve ark, (1972) göre, actinomycin gibi ilaçlar, DNA sentezini önleyen, etkili 

inhibitörlerdir. Bu maddeler deoksiguanozinlere bağlanarak DNA ile bileşikler yaparlar. 

Böylece DNA’ya bağlı olan RNA polimerazı inhibe ederek, mRNA’nın oluşmasını 

önlerler (Çalışkan, 2001). 

 

 

 



 

1.4.Çalışmada Kullandığımız Bakteriler ve Bazı Önemli Özellikleri  

 

1.4.1.Stafilokoklar 

 

Bu bakteriler, gram pozitif koklar, Enterobacteriaceae familyasındaki bakterilerle 

beraber insanda en çok enfeksiyon oluşturan mikroorganizmalardır. Bu bakteriler 

doğada oldukça yaygındır ve birçoğu insanda flora üyesi olarak bulunur. S. aureus’un 

doğal kaynağı insandır. Sağlıklı insanlarda kolonizasyon oranı, %10-20’si kalıcı olmak 

üzere, %30-50 arasında değişmekte, sağlıklı olmasına karşın hastane personelinde ise 

bu oran %90’lara kadar ulaşabilmektedir. Diyabetli hastalar, uyuşturucu kullananlar, 

hemodiyaliz ve cerrahi hastaları ve AIDS’li hastalarda taşıyıcılık oranı genel 

populasyona göre çok yüksektir. Staphylococcus aureus çalışmamızda kullandığımız 

bakterilerden biridir (Tünger ve ark., 2005). 

 

Stafilokoklar gram pozitif, genellikle üzüm salkımı şeklinde gözlenen topluluklar 

oluşturmuş kok morfolojisinde bakterilerdir ve katalaz enzimleri vardır. Gram pozitif 

kok görünümünde olan streptokokların stafilokoklardan laboratuarda ayrımındaki en 

önemli farkları, streptokokların katalaz enzimi üretmemeleridir (Tünger ve ark., 2005). 

 

1.4.2.Streptokoklar 

 

Streptokoklar gram pozitif, genellikle zincir oluşturmuş, bazıları çiftler halinde görülen 

kok morfolojisinde, sporsuz ve hareketsiz bakterilerdir. Bu türler sadece anaerop 

ortamda üreyebilirler. Hücre duvarında bulunan polisakkarit antijenlerine göre A, B, C, 

D, E, F ve G grubu Streptokoklar olarak 7 gruba ayrılır. Çalışmamızda kullandığımız 

Streptococcus pyogenes A grubu streptokoktur insanda çok sayıda süpüratif ve 

nonsüpüratif hastalığın etkenidir (Tünger ve ark.,2005). 

 

 

 

 



 

1.4.3.Enterokoklar 

 

Bu cins içinde streptokoklar benzer, ancak antibiyotik duyarlılık özellikleri ile onlardan 

ayrılan bakteriler bulunur. Daha önceleri içerdiği gruba özgü karbonhidratı nedeniyle D 

grubu streptokoklar içinde sınıflandırılmıştır. Bu cins içinde 18 farklı tür olmasına 

karşın insanda en çok hastalık oluşturan 2 önemli türü vardır. E. faecalis ve E.faecium. 

E. faecalis insanda oluşan enfeksiyonların % 80-90’ından sorumludur. E. faecalis aynı 

zamanda çalışmamızda kullandığımız bakterilerden biridir (Tünger ve ark.,2005). 

 

1.4.4.Gram Pozitif ve Aerob Basiller 

 

Çalışmamızda kullandığımız Bacillus subtilis gram pozitif ve aerob bir bakteridir. 

Bacillus türleri aerob  ve fakültatif anaerop, sporlu, gram pozitif basillerdir. Bacillus 

cinsi içinde günümüzde 51 türü olmasına rağmen birkaç tanesi insanda enfeksiyon 

yapmaktadır (Tünger ve ark.,2005). 

 

1.4.5.Enterobacteriaceae 

 

Bu familyaya ait mikroorganizmalar klinik örneklerden en sık izole edilen bakteri 

grubunu oluşturmaktadır.  Bu bakteriler tüm üriner sistem enfeksiyonlarının %70, tüm 

sepsislerin de %30-35’inden sorumludur. Familya içindeki bazı cinsler insan için her 

zaman patojendir. Salmonella gallinarum, Proteus vulgaris ve Salmonella enteridis 

kendi çalışmamızda kullanmış olduğumuz ve bu familyaya ait iki türdür. Bazıları ise 

florada yer alırlar, ancak bulundukları normal vücut bölgelerinden ayrıldıklarında 

fırsatçı enfeksiyona neden olurlar bunlardan biri yine çalışmamızda kullandığımız 

E.coli bakterisidir (Tünger ve ark.,2005). 

 

Eschercia cinsindeki beş tür içinde, insanda en sık hastalık oluşturan tür E.coli’dir. 

E.coli insandaki bütün doku ve organları tutan her enfesksiyon hastalığından sorumlu 

olabilir ve bu nedenle klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında en sık soyutlanan 

bakteridir (Tünger ve ark.,2005). 



 

1.4.6.Pseudomonaceae 

 

Bu familya içinde zorunlu aerop. Şekerleri sadece oksidatif yolla kullanabilen, birçoğu 

sitokrom oksidaz enzimine sahip ve hareketli gram negatif basiller bulunur. 

Çalışmamızda kullandığımız pseudomonas aeruginosa bu familyaya aittir. İnsanda en 

sık enfeksiyona neden olan bir türdür. Oksidaz pozitif, nonfermentatif, hareketli aerop 

gram negatif basillerdir (Tünger ve ark.,2005). 

 

1.5.Çalışmada Kullandığımız Funguslarla İlgili Önemli Özellikler 

 

Bağışık yetmezliği olan hastalardan izole edilen mantarlar saprofit (çevreden köken alır) 

veya endojen (flora elemanı) kökenli olabilir. En sık görülen fırsatçı mantar hastalıkları 

Kandidoz, Aspergilloz ve Kripokokkozdur (Tünger ve ark.,2005). 

 

1.5.1.Kandidoz  

 

Candida cinsine ait birçok türün yol açtığı enfeksiyonların tümüne birden denir. 

Kandidoz en sık görülen fırsatçı mantar enfeksiyonudur. İkiyüzün üzerinde fırsatçı 

Candida türü bulunmaktadır. Enfeksiyon etkeni olan en önemli tür C. albicans’tır. 

(Tünger ve ark., 2005) C. albicans aynı zamanda kendi çalışmamızda kullandığımız 

mantarlardan biridir. Bir diğeri ise C. utilis’tir. 

 

1.5.2.Aspergilloz  

 

Küf türü mantarlardan oluşan Aspergüllus genusu içinde yüzlerce Aspergillus türü 

olmasına karşın A. Fumigatus, A. Flavus, A. niger, A. terreus, A. nidulas, A.oryzae ve A. 

glacus aspergillozdan sorumlu başlıca türlerdir. (Tünger ve ark., 2005) Aspergillus 

türleri doğal ortamda yaygın olarak bulunur. A.fumigatus, A. flavus, A. niger, A. terreus 

ve A. auratus mantarları kendi çalışmamızda kullandığımız mantarlardır . 

 



 

1.6.Çalışmada Kullandığımız Antibakteriyel İlaçların Önemli Özellikleri 

 

Antibiyotikler, çeşitli mikroorganizma türleri (bakteriler, mantarlar, aktinomiçesler) 

tarafından sentezlenen ve diğer mikroorganizmaların gelişmesini engelleyen veya onları 

öldüren doğal maddelerdir. 

 

Antibakteriyel spektrum bir antibiyotiğin etkili olduğu mikroorganizma grubunu 

tanımlar. Geniş spektrumlu antibiyotikler çok sayıda gram pozitif ve gram negatif 

mikroorganizmaya karşı etkilidir.  

 

Bakteriyostatik etki mikroorganizmaların üreme ve gelişmesini durdurmasıdır ve 

minimal inhibisyon konsantrasyonu (MİK) ile ifade edilir. MİK, bir bakterinin üreme ve 

gelişmesini durduran en küçük antibiyotik konsantrasyondur. Bakterisidal etki ise 

mikroorganizmanın öldürülmesidir ve minimal bakterisidal konsantrasyon (MBK) ile 

ifade edilir (Tünger ve ark.,2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6.1.Antibiyotiklerin Etki Şekillerine Göre Sınıflandırılması  

 

I. Hücre duvarı sentezinin inhibisyonu 

A. Beta laktamatlar 

1. Pensilinler  (Sulbactam) Cephaperozon 

2. Sefalosporinler 

3. Monobaktamlar 

4. Karbapenemler   (İmipenem) 

B. Glikopeptitler 

C. Fosfomisin 

D. Ethionamid, Basitrasin, İzoniazid 

II. Hücre membranı permeabilite artışı 

III. Protein sentezi inhibisyonu 

1. Aminoglikozidler 

2. Makroidler     (Azitromisin) 

3. Ketolidler 

4. Tetrasiklinler 

5. Kloramfenikol 

6. Streptograminler 

7. Oksazolidinonlar 

8. Fusidik asit 

9. IV. Nükleik asitlere etki 

1. Rifampin 

2. Kinolonlar 

V. Antimetabolitler 

1. Sülfoamidler 

2. Trimetroprim 

3. Sülfonar 

 

 

 

 



 

1.6.2.Pozitif Kontrol Olarak Kullandığımız Antibakteriyel İlaçlar 

 
Cephaperozon Sulbactam 

 
 Kimyasal yapısında beta laktam halkası içeren, hücre duvarı sentezini engelleyen ve bir 

ölçüde otolitik enzimleri aktive ederek bakterisidal etki gösteren, penisilin grubu bir 

antibiyotiktir (Tünger, Çavuşoğlu ve Korkmaz, 2005 Asya mikrobiyoloji kitabı) 

 
İmipenem 

 
 Kimyasal yapısında beta laktam halkası içeren, hücre duvarı sentezini engelleyen ve 

klinik kullanıma ilk giren Karbapenem türevi olan, en geniş spektrumlu antibiyotiktir 

(Tünger ve arkadaşları, 2005). 

 
Azitromisin 

 
Protein sentezini inhibe etme yeteneğine sahip makrolid yapısında bir antibiyotiktir. 

Diğer makrolidlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri, bazı gram negatif 

bakterilerin dış membranını geçebilme yeteneği nedeniyle kazandığı gram negatif 

spektrumdur (Tünger ve ark.,2005). 

 

1.7.Çalışmada Kullandığımız Antifungal İlaçlarla İlgili Önemli Özellikler  

 

Mantar enfeksiyonlarının sistemik tedavisinde kullanılabilecek sınırlı sayıda antifungal 

ilaç vardır; ağır yan etki, dar antifungal spektrum, kötü doku penetrasyonu ve direnç 

gelişimi birçok antifungal ilacın kullanımınu sınırlandıran önemli sorunlardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.7.1.Antifungalların Etki Şekillerine Göre Sınıflandırılması  

 

A.Ergosterol sentezini inhibe edenler 

     Morfolinler 

     Allilaminler 

     Azoller 

B. Nükleotit analoğu 

      Flusitozin 

C. Hücre bölünmesini engelleyen 

     Griseofulvin 

D.Hücre zarını bozan 

     Polienler 

E. Hücre duvar sentezini engelleyen 

      Ekinokandinler 

 

1.7.2.Pozitif Kontrol Olarak Kullandığımız Antifungallar 

 

Flukanazol 

Ergesterol sentezini inhibe etme yeteneğine sahip, azollerin ketokonazol imidazol türevi 

olan bir antifungaldir.  

 

Nystatin 

Mantar hücrelerinin membrandaki steroidlere bağlanarak membran geçirgenliğini 

değiştiri ve hücre içi elemanların hücre dışına sızmasına neden olarak etkisini gösterir. 

 

İtracanazol 

Günümüzde mantar enfeksiyonlarının sistemik tedavisinde en sık kullanım alanı 

bulunan azol türevlerinden biridir. İtracanazol Aspergillus türevlerinde etkili olan bir 

azol türevidir (Tünger ve ark.,2005). 

 

 

 



 

2. MATERYAL ve YÖNTEM  

 

2.1.Materyal  

 

2.1.1.Çalışmada Kullanılan Bitki Türleri  

 

2.1.1.1. Stapelia mutabilis (Leş Kaktüsü) 

 

Asclepiadaceae familyasından olup Anavatanı Afrika ve Asyadır. Dalları 1.5- 2.5 cm. 

çapında, boyu 30-50 cm kadardır. Çok dallı gurup oluşturur. Aldığı ışığa göre gri-yesil 

veya koyu yesil hatta çok güneş aldığında morumsu kırmızı olur. Yapraksız kenarları 

dişlidir. Çiçekleri 5 dilimli yıldız şeklindedir. Çiçekler 3-10 cm çapında, renkleri altın 

sarısı ve üstleri kestane yada kahverengi beneklidir. Yaz boyunca çiçek açar, çiçekleri 

çürümüş et kokar, bu kokuyla sinekleri kendine çekerek döllenmesini sağlar. 

 

 
 

Şekil 2.1. Stapelia mutabilis 



 

2.1.1.2. Tradescantia pallida (Telgraf Çiçeği)  

 

Commelinaceae familyasına ait bir süs bitkisidir. Anavatanı Meksika’dır. Küçük 

yaprakları, mor renktedir ve sarkıcı formda bitkilerdir. Herdem yeşil süs bitkisidir. Sap 

ve yaprağı koyu mor renklidir. Çiçekleri pembe veya pembe beyazdır. Sap sürünücü 

özelliğe sahiptir. Çiçeklenme mevsimi yazdır. Boyu 30-40 cm'dir. Güneşi sever, sıcak 

iklimlerde yetişir. Kumlu geçirgen topraklarda iyi gelişme gösterir. Minimum sıcaklık 

isteği 15°C'dir.  

 

 
 

Şekil 2.2. Tradescantia pallida 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.1.3. Yucca filamentosa ( Avize Çiçeği )  

 

Agavaceae familyasına ait bir bitkidir. Orta Amerika, Batı Hindistan gibi suptropik 

bölgelerde doğal olarak yetişen bitkinin 30 kadar türü bulunmaktadır. Dinamik 

görünümlü yaprakları için yetiştirilen yuccaların çiçekleri ancak yaşlanınca ortaya çıkar. 

 

 
 

Şekil.2.3. Yucca filamentosa  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.1.4. Sansevieria futura ( Bodur Peygamber Kılıcı ) 

 

Agavaceae familyasına ait bir bitkidir. Anavatanı Ttropik Afrika, Amerika ve Asya’dır. 

Yaprakları şerit veya kılıç şeklinde, koyu yeşil renkli, enine gümüşi şeritli uzun dar ve 

uçları sivridir. Doğada 60 türü bulunan Sansevieria cinsinin Sansevieria futura’dan 

başka süs bitkileri yetiştiriciliğinde birçok önemli kültürü vardır. 

 

 
 

Şekil.2.4. Sansevieria futura 

 

 

 



 

2.1.2.Çalışmada Kullanılan Test Mikroorganizmaları 

 

Çalışmada kullanılan mikroorganizma suşları Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji Laboratuvarı Koleksiyonundan 

alınmıştır.  

 

Araştırmada Proteus vulgaris (KUEN-329), Streptococcus pyogenez (AÜ-HS), 

Escherichia coli (AÜ-111), Salmonella gallinarum (AÜ-HS), Salmonella enteritidis 

(AÜ-HS), Pseudomonas aeruginosa (ATCC-27859), Bacillus subtilis (ATCC-6633), 

Sthaphylococus aureus (ATCC-29213), Streptococcus pyogenez (ATCC-176), 

Enterococcus faecalis (ATCC-29122), Bacillus cereus (DSM-4312), Salmonella 

enteritidis (ATCC-13076) bakterileri ve Aspergillus auratus, Aspergillus terreus, 

Aspergillus flavus, Penicillium decumbens, Alternaria alternata, Cladosporium sp, 

Aspergillus fumigatus, Penicillium stoloniferum, Penicillium purpurogenum, 

Aspergillus niger (ATCC-16404), Candida albicans (ATCC-1223), Candida utilis 

(KUEN-1031)  fungusları kullanılmıştır. Funguslar’da doğal suşlar seçilmiştir. 

 

Not: Candida’lar hariç diğer funguslar Anadolu ünv. Hastane suşlarıdır. 

 

2.2.Yöntem 

 

2.2.1.Örneklerin Alınışı  

 

Araştırmada kullanılan bitki örnekleri ( Stapelia mutabilis, Sansevieria futura, Yucca 

filamentosa, Tradescantia pallida ) Fen-Edebiyat fakültesi iç mekanında yetişmiş süs 

bitkileridir ve bu bitkilerin yaprakları toplanıp çalışmada kullanılmıştır. Çalışmada 

kullanılmadan önce, güneş ışığına direkt olarak maruz bırakılmaksızın, oda sıcaklığında 

kurutulmuştur.  

 

 

 



 

2.2.2. Ekstrelerin Hazırlanışı 

 

Bitki örnekleri laboratuvara getirilerek teşhisleri yapılmış ve laboratuvarda parçalanarak 

toz haline getirilmiştir. Bitkilerden her birinin 3 çeşit ekstraksiyonu hazırlanmıştır ve 

buna bağlı olarak 3 çeşit kimyasal çözücü ( kloroform, etanol, metanol )  kullanılmıştır. 

Her bir bitki 3 eşit parçaya bölünüp 3 ayrı ekstraksiyonu hazırlanmıştır. Yucca 

filamentosa 25’er gramlık 3 gruba, Tradescantia pallida 23,5’şer gramlık 3 gruba, 

Stapelia mutabilis 17’şer gramlık 3 gruba, Sansevieria futura 20’şer gramlık 3 gruba 

ayrılmıştır. Bu gruplamanın amacı, her bir bitki için etanol, metanol ve kloroform 

ekstraksiyonu hazırlamaktır. Gruplara ayrılan bitki örneklerinin her biri 250’şer ml’ lik  

çözücülerle (etanol, metanol, kloroform) soxhlet cihazına yerleştirilerek 24 saat 

ekstraksiyona tabi tutulmuştur. Soxhlet ekstraksiyonu neticesinde elde edilen 

ekstraktlar, rotary evaporatör kullanılarak konsantre edilmiş ve testte kullanılıncaya 

kadar +4 °C’de muhafaza edilmiştir. Bu işlem etanol, metanol, kloroform olarak 3 

çözücüde ayrı ayrı yapılmıştır.  

 

2.2.3.Mikroorganizma Kültürlerinin Hazırlanması ve McFarland Ayarlama 

 

Denemede kullanılacak olan bakterileri aktifleştirmek için Tryptic Soy Broth (TSB) ve 

maya kültürlerini aktifleştirmek için de Sabouraud Dextrose Broth (SDB) kullanılmıştır. 

Stoktan alınan bakteri örnekleri katı besiyerine (Nuttirent Agar) ekilerek 36,5 °C’de  1 

gecelik inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyondan sonra tek bir koloniden alınan 

bakteriler 5 ml Tryptic Soy Broth içine ekilir ve bir gecelik inkübasyona bırakılır. 

Gelişen bakteri kültüründen 1 ml alınarak 9 ml TSB’ a aktarılır. Elde edilen bu dilüsyon 

(1/10) 0,5 McFarland olarak değerlendirilmektedir. (Lopez, Hudson ve Towers., 2001). 

Deneyde kullanılacak olan bakteriler antimikrobiyal aktivite testine hazır duruma 

getirilmiştir. Funguslarda; stoktan alınan funguslar  katı besiyeri ortamına ekildi ve 

testte kullanılmak üzere  2-3 günlük inkübasyona bırakıldı. Funguslarımız 

inkübasyondan sonra antimikrobiyal aktivite testinde kullanıma hazır hale getirilmiştir.  

 

 



 

2.2.4.Disk Difüzyon Metodu 

 

Antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesinde Disk Difüzyon Yöntemi uygulanmıştır. 

Disk Difüzyon Metodu aynı zamanda Kirby Bauer Metodu olarakta bilinir ve 

antimikrobiyal aktivite tayinlerinde kullanılmaktadır ( Kıvçak ve ark, 2002 ).  

 

Bu metoda göre 6mm çapında boş antibiyotik disklere aseptik şartlara uyularak 

ekstrelerden 20 μl emdirilmiştir. Çalışmada besi yeri olarak PDA (Potato Dextrose 

Agar) ve NA ( Nuttirent Agar ) kullanılmıştır.  

 

0,5 McFarland standardına göre ayarlanan bakterilerimiz NA ortamına cam baget 

kullanılarak yayma ekim tekniği ile ekildi. Ekim yapıldıktan hemen sonra ekstrelerimizi 

emdirdiğimiz diskler belirli aralıklarla besiyerine yerleştirildi. Besiyerine aynı zamanda, 

pozitif kontrol olarak Azitromisin, Sulbactam Cefoperazona ve İmipenem 

antibiyotikleri, negatif kontrol olarak etanol, metanol ve kloroform emdirilmiş diskler 

yerleştirildi. 36,5 °C’de 1 günlük inkübasyondan sonra disklerin oluşturduğu inhibisyon 

zonları ölçüldü.  

 

Daha önce stoktan PDA besiyeri ortamına alınan funguslar. Test için PDA ortamına 

çizgi ekim ile her bir diskin geleceği noktaya + şeklinde çizgi ekimi yapılıp hemen 

ardından ekstrelerimizi emdirdiğimiz diskler belirli aralıklarla yerleştirildi. Besiyerine 

aynı zamanda pozitif kontrol olarak Flucanazol, Nystatin ve İtracanazol antifungalları, 

negatif kontrol olarak etanol, metanol ve kloroform emdirilmiş diskler yerleştirildi. 36,5 

°C’ de 2-3 günlük inkübasyondan sonra disklerin oluşturduğu inhibisyon zonları 

ölçüldü. 

            

 
 

 

 

 

 



 

3.BULGULAR  

 

3.1.Sansevieria futura Ekstraksiyonlarının Antimikrobiyal Aktivitesi 

 

Sansevieria futura’nın P. vulgaris (KUEN-329) (Şekil.3.1), S. pyogenez (AÜ-HS) 

(Şekil.3.2), E. coli (AÜ-111) (Şekil.3.3), S. gallinarum (AÜ-HS) (Şekil.3.4), P. 

aeruginosa (ATCC-27859),  S. enteritidis (13076) (Şekil.3.5) üzerine etanol 

ekstrelerinin, S. pyogenez (AÜ-HS) (Şekil.3.2), S. gallinarum (AÜ-HS) (Şekil.3.4), P. 

aeruginosa (ATCC-27859), E. faecalis (ATCC-29122) (Şekil.3.8) üzerine metanol 

ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitesi olduğu görülmüştür (Tablo.3.1). Antibakteriyel 

etki açısından bakıldığı zaman S. futura bitkisinin metanol ekstraksiyonun, E. faecalis 

(ATCC-29122)  (15mm inhibisyon) zonu üzerinde en yüksek inhibisyon zonunun 

olduğu görülmüştür (Tablo.3.1). 

 

Bitkiden elde edilen ekstrelerin, kullanılan fungus türlerinden Penicillium decumbens 

(Şekil.3.40)’e karşı kloroform ve etanol, C. utilis  (KUEN-1031), C. albicans (ATCC-

1223), Alternaria alternata fungusuna karşı etanol, Penicillium stoloniferum, 

Penicillium purpurogenum funguslarına karşı ise metanol ekstrelerinin antimikrobiyal 

aktivitesinin olduğu görülmüştür. Burada dikkat edilmesi gereken bitki ekstremiz 

Candida utilis’e karşı inhibisyon zonu oluştururken (10-13 mm) A1, A2 ve A3 pozitif 

kontrol olarak kullanılan antibiyotiklerin etkilerinin çok yeterli olmadığı görülmüştür 

(Tablo.3.5). 

 

3.2.Stapelia mutabilis Ekstraksiyonlarının Antimikrobiyal Aktivitesi 

 

Stapelia mutabilis’in Enterococcus facealis (ATCC-29122) (Şekil.3.18) bakterisine 

karşı kloroform ekstresinin, Proteus vulgaris (KUEN-329) (Şekil.3.9), Escherichia coli 

(AÜ-111) (Şekil.3.11), Salmonella gallinarum (AÜ-HS) (Şekil.3.12), Salmonella 

enteritidis (AÜ-HS) (Şekil.3.11), Pseudomonas aeruginosa (ATCC-27859) 

(Şekil.3.14), Salmonella enteritidis (ATCC-13076), bakterilerine karşı etanol 

ekstrelerinin, Proteus vulgaris (KUEN-329) (Şekil.3.9), S. pyogenez (AÜ-HS) 



 

(Şekil.3.11), Escherichia coli (AÜ-111) (Şekil.3.11), Salmonella gallinarum (AÜ-HS) 

(Şekil.3.12) Salmonella enteritidis, (AÜ-HS) (Şekil.3.11) Pseudomonas aeruginosa 

(ATCC-27859), Bacillus subtilis (ATCC-6633), Sthaphylococus aureus (ATCC-29213), 

Streptococcus pyogenez (ATCC-176), Enterococcus faecalis (ATCC-29122), 

Salmonella enteritidis (ATCC-13076)  bakterilerine karşı metanol ekstrelerinin 

antimikrobiyal etkilerinin bulunduğu gözlenmiştir. Bitki ekstremiz burada en yüksek 

inhibisyon zonunu 20mm ile Salmonella enteritidis (ATCC-13076) bakterisine karşı 

göstermiştir (Tablo.3.2). 

 

Bitki ekstremiz antifungal denemelerde sadece Candida utilis (KUEN-1031) fungusuna 

karşı antimikrobiyal aktivite göstermekle beraber, karşılaştırma için kullandığımız üç 

antifungalin bu fungusa karşı etkisinin olduğu görülmüştür (Tablo.3.6). 

 

3.3.Yucca filamentosa Ekstraksiyonlarının Antimikrobiyal Aktivitesi  

 

Yucca filamentosa’nın, Enterococcus facealis (ATCC-29122) (Şekil.3.38) bakterisine 

karşı kloroform, Proteus vulgaris (KUEN-329) (Şekil.3.30), Escherichia coli (AÜ-111) 

(Şekil.3.32), Salmonella gallinarum (AÜ-HS) (Şekil.3.33) Salmonella enteritidis,(AÜ-

HS) Pseudomonas aeruginosa (ATCC-27859) (Şekil.3.35), Bacillus subtilis (ATCC-

6633) (Şekil.3.36), Sthaphylococus aureus (ATCC-29213) (Şekil.3.37), Streptococcus 

pyogenez (ATCC-176) bakterilerine karşı etanol, Proteus vulgaris (KUEN-329), 

Salmonella enteritidis (AÜ-HS) bakterilerine karşı ise metanol ekstrelerinin 

antimikrobiyal aktivitelerinin olduğu gözlenmiştir (Tablo.3.4). 

 

Yucca filamentosa’nıın sadece metanol ekstresinin, Candida albicans (ATCC-1223) 

fungusuna karşı etki gösterdiği (11mm inhibisyon zonu) ve buna karşılık olarak pozitif 

kontrol olarak kullanılan antifungallarının hiçbirinin aktivite gösterememesi bizim için 

iyi bir bulgu olarak değerlendirilmiştir (Tablo.3.8). 

 

 

 



 

3.4.Tradescantia pallida Ekstraksiyonlarının Antimikrobiyal Aktivitesi  

 

Tradescantia pallida’ nın, Escherichia coli (AÜ-111) (Şekil.3.21), Salmonella 

gallinarum (AÜ-HS) (Şekil.3.22), Salmonella enteritidis (AÜ-HS) (Şekil.3.23), 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC-27859) (Şekil.3.24), Bacillus subtilis (ATCC-6633) 

(Şekil.3.25), Sthaphylococus aureus (ATCC-29213) (Şekil.3.26), Streptococcus 

pyogenez (ATCC-176) (Şekil.3.28), Enterococcus faecalis (ATCC-29122) (Şekil.3.39), 

Salmonella enteritidis (ATCC-13076)  bakterilerine karşı etanol ekstrelerinin Proteus 

vulgaris (KUEN-329), Escherichia coli(AÜ-111), Salmonella gallinarum(AÜ-HS) 

Salmonella enteritidis, (AÜ-HS), Bacillus subtilis (ATCC-6633), Sthaphylococus 

aureus (ATCC-29213),  Streptococcus pyogenez (ATCC-176), Enterococcus faecalis 

(ATCC-29122), Bacillus cereus (DSM-4312), Salmonella enteritidis (ATCC-13076)   

bakterilerine karşı ise metanol ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitesinin olduğu 

görülmüştür. Burada en yüksek inhibisyon zonunu, P. aeruginosa (ATCC-27859) 

bakterisine karşı (15mm inhibisyon zonu) göstermiştir (Tablo.3.3) 

  

Tradescantia pallida’nın  metanol ekstresinin Candida albicans  (ATCC-1223)’ a etkisi 

dışında hiçbir antifungal aktivitesi olmamıştır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken 

husus Candida albicans  (ATCC-1223)’ a karşı pozitif kontrol olarak kullanılan 

antifungalların  antimikrobiyal aktivite  göstermemiştir (Tablo.3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Çizelge 3.1.Sansevieria futura’nın antibakteriyel etkisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sf 1 : Sansevieria futura kloroform ekstraksiyonu       (-): İnhibisyon yok. 
                                                                                                                
Sf 2 : Sansevieria futura etanol ekstraksiyonu                    
 
Sf 3 : Sansevieria futura metanol ekstraksiyonu 
 
Et : Etanol   Met : Metanol    Kl : Kloroform  A1 : Azitromisin   A2 : İmipenem  A3 :  
 
Cephaperazon sulbactam 
 

(*): Rakamlar inhibisyon zonlarının çaplarını göstermektedir. Her disk 6mm çapındadır. 

 

 

İnhibisyon Zonları ( mm ) * Pozitif Kontrol 
Antibiyotikleri Test 

Mikroorganizmaları 
Sf1 Sf 2 Sf 3 Klo Et Met A1 A2 A3 

P. vulgaris   
 (KUEN-329) - 14 - - - - 19 40 25 

S. pyogenez 
 (AÜ-HS) - 13 13 - - - 20 40 30 

E. coli 
 (AÜ-111) - 13 - 6 - - 22 27 21 

S. gallinarum  
(AÜ-HS) - 13 7 - 7 - 30 32 32 

S. enteritidis 
(Aü-HS) - 8 - - 8 - 22 30 16 

P. aeruginosa 
 (ATCC-27859) - 8 8 - - - 20 30 10 

B. subtilis 
(ATCC-6633) - 10 6 - 9 - 20 22 20 

S. aureus 
(ATCC-29213) - 8 - 7 6 - 20 20 20 

S. pyogenez 
(ATCC-176) - 7 - 7 9 - 20 25 29 

E. faecalis  
(ATCC-29122) - 12 15 - 12 - 9 30 30 

B. cereus 
 (DSM-4312) - 10 6 - - - 20 25 20 

S. enteritidis 
(13076) - 14 9 - 9 - 31 35 25 



 

Çizelge 3.2.Stapelia mutabilis’in antibakteriyel aktivitesi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sm 1 : Stapelia mutabils kloroform ekstraksiyonu        (-): İnhibisyon yok. 
 
Sm 2 : Stapelia mutabils etanol ekstraksiyonu                
 
Sm 3 : Stapelia mutabils metanol ekstraksiyonu 
 
Et : Etanol, Met : Metanol, Kl : Kloroform  A1 : Azitromisin, A2 : İmipenem ,  A3 :  
 
Cephaperazon sulbactam 
 

(*): Rakamlar inhibisyon zonlarının çaplarını göstermektedir. Her disk 6mm çapındadır. 

 

İnhibisyon Zonları ( mm ) * Pozitif Kontrol 
Antibiyotikleri  Test 

Mikroorganizmaları 
Sm1 Sm2 Sm3 Klo Et Met A1 A2 A3 

P. vulgaris 
(KUEN-329) - 7 8 - - - 20 35 25 

S. pyogenez (AÜ-HS) - - 11 - - - 20 35 30 

E. coli (AÜ-111) - 13 8 6 - - 20 28 20 

S. gallinarum     
(AÜ-HS) - 18 10 - 7 - 32 33 30 

S. enteritidis (AÜ-HS) - 19 12 - 8 - 20 20 23 

P. aeruginosa 
 (ATCC-27859) - 7 10 - - - 8 30 10 

B. subtilis (ATCC-6633) - 13 10 - 9 - 25 26 24 

S. aureus (ATCC-
29213) - 10 9 7 6 - 20 25 12 

S. pyogenez  
(ATCC-176) - 10 9 7 9 - 20 23 22 

E. faecalis  
(ATCC-29122) 10 10 13 - 12 - 7 25 30 

B. cereus (DSM-4312) - - - - - - 15 25 24 

S. enteritidis (13076) - 20 9 - 9 - 20 35 25 



 

Çizelge 3.3. Tradescantia pallida’nın antibakteriyel etkisi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tp 1 : Tradescantia pallida Kloroform ekstraksiyonu         (-): İnhibisyon yok. 
 
Tp 2 : Tradescantia pallida Etanol ekstraksiyonu                
 
Tp 3 :  Tradescantia pallida Metanol ekstraksiyonu  
 
Et : Etanol, Met : Metanol, Kl : Kloroform, A1 : Azitromisin, A2 : İmipenem, A3 :  
 
Cephaperazon sulbactam 
 

(*): Rakamlar inhibisyon zonlarının çaplarını göstermektedir. Her disk 6mm çapındadır. 

 

 

 

İnhibisyon Zonları ( mm ) * Pozitif Kontrol 
Antibiyotikleri  Test 

Mikroorganizmaları 
Tp1 Tp 2 Tp 3 Klo Et Met A1 A2 A3 

P. vulgaris (KUEN-
329) - - 13 - - - 21 35 25 

S. pyogenez (AÜ-HS) - - - - - - 20 37 30 

E. coli (AÜ-111) - 14 10 6 - - 15 25 20 

S. gallinarum     
(AÜ-HS) - 15 7 - 7 - 30 30 30 

S. enteritidis (AÜ-HS) - 14 10 - 8 - 25 25 26 

P. aeruginosa 
 (ATCC-27859) - 15 - - - - 15 25 12 

B. subtilis 
 (ATCC-6633) - 17 7 - 9 - 20 23 26 

S. aureus  
(ATCC-29213) - 14 10 7 6 - 20 25 10 

S. pyogenez 
 (ATCC-176) - 15 11 7 9 - 20 24 20 

E. faecalis  
(ATCC-29122) - 15 14 - 12 - 9 30 31 

B. cereus (DSM-4312) - - 7 - 0 - 20 23 20 

S. enteritidis (13076) - 15 14 - 9 - 20 29 21 



 

Çizelge 3.4.Yucca filamentosa’nın antibakteriyel etkisi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yf 1 : Yucca filamentosa kloroform ekstraksiyonu            (-): İnhibisyon yok. 
 
Yf 2 : Yucca filamentosa etanol ekstraksiyonu                 
 
Yf 3 : Yucca filamentosa metanol ekstraksiyonu 
 
Et : Etanol, Met : Metanol, Kl : Kloroform, A1 : Azitromisin, A2 : İmipenem, A3 :  
 
Cephaperazon sulbactam 
 
(*): Rakamlar inhibisyon zonlarının çaplarını göstermektedir. Her disk 6mm çapındadır. 

 
 
 

İnhibisyon Zonları ( mm ) * Pozitif Kontrol 
Antibiyotikleri  Test 

Mikroorganizmaları 
Yf 1 Yf 2 Yf 3 Klo Et Met A1 A2 A3 

P. vulgaris (KUEN-
329) - 17 7 - - - 17 39 21 

S. pyogenez       
(AÜ-HS) - - - - - - 20 39 39 

E. coli (AÜ-111) - 19 - 6 - - 17 27 18 

S. gallinarum   
(AÜ-HS) - 13 - - 7 - 30 35 35 

S. enteritidis 
 (AÜ-HS) - 15 8 - 8 - 20 27 7 

P. aeruginosa 
 (ATCC-27859) - 18 - - - - 20 30 13 

B. subtilis 
 (ATCC-6633) - 13 - - 9 - 10 25 25 

S. aureus  
(ATCC-29213) - 13 - 7 6 - 20 25 12 

S. pyogenez 
 (ATCC-176) - 11 - 7 9 - 14 25 30 

E. faecalis  
(ATCC-29122) 12 13 - - 12 - 6 35 30 

B. cereus (DSM-4312) - - - - - - 19 21 20 

S. enteritidis (13076) - 11 - - 9 - 20 35 23 



 

3.5.Sansevieria futura’nın antifungal etkisi  

 

 

Sf 1 : Sansevieria futura kloroform ekstraksiyonu        (-): İnhibisyon yok. 
 
Sf 2 : Sansevieria futura etanol ekstraksiyonu                  
 
Sf 3 : Sansevieria futura metanol ekstraksiyonu  

Et : Etanol, Met : Metanol, Kl : Kloroform, A1: İtracanazol,  A2:  Flucanazol, A3:  

Nysatatin  

 
(*): Rakamlar inhibisyon zonlarının çaplarını göstermektedir. Her disk 6mm çapındadır. 

 
 

 

 

 

 

İnhibisyon Zonları ( mm ) * Pozitif Kontrol 
Antifungalları  Test 

Mikroorganizmaları 
Sf1 Sf 2 Sf 3 Klo Et Met A1 A2 A3 

A. auratus  - - - - - - - - - 

A. terreus  - - - - - - 11 - 15 

A. flavus  - - - - - - 10 - 11 

P. decumbens  10 12 - - - 10 15 - 20 

A. alternata  - 11 - - - - - - - 

Cladosporium sp.  - - - - 10 - 9 - 13 

A. fumigatus  - - - - - - 25 - 20 

P. stoloniferum  11 - - - - - 25 - 20 

P. purpurogenum  11 - - - - - - - - 

A. niger  - - - - - - - - 13 

C. utilis  (KUEN-1031) - 10 - - 6 - - - 29 

C. albicans       
(ATCC-1223) - 13 - - - - - - 25 



 

Çizelge 3.6.Stapelia mutabilis’in antifungal etkisi  

 
İnhibisyon Zonları ( mm ) * Pozitif Kontrol 

Antifungalları  Test 
Mikroorganizmaları 

Sm1 Sm 2 Sm 3 Klo Et Met A1 A2 A3 

A. auratus  - - - - - - - - - 

A. terreus  - - - - - - 10 - 15 

A. flavus  - - - - - - 13 - 16 

P. decumbens  - - - - - 10 - - - 

A. alternata  - - - - - - - - 15 

Cladosporium sp.  - - - - 10 - - - - 

A. fumigatus  - - - - - - 10 - 11 

P. stoloniferum  - - - - - - - - - 

P. purpurogenum  - - - - - - - - - 

A. niger  - - - - - - - - 13 

C. utilis   
(KUEN-1031) - 10 8 - 6 - - - - 

C. albicans       
(ATCC-1223) - - - - - - - - - 

 
 
Sm 1 : Stapelia mutabils  kloroform ekstraksiyonu          (-): İnhibisyon yok. 
 
Sm 2 : Stapelia mutabils etanol ekstraksiyonu                      
 
Sm 3 : Stapelia mutabils metanol ekstraksiyonu 
 
Et : Etanol, Met : Metanol, Kl : Kloroform  A1 : İtracanazol, A2 : Flukanazol, A3 :  
 
Nystatin 
 
(*): Rakamlar inhibisyon zonlarının çaplarını göstermektedir. Her disk 6mm çapındadır. 

 
 
 
 

 



 

Çizelge 3.7.Tradescantia pallida’nın antifungal etkisi 

 
 
Tp1 : Tradescantia pallida kloroform ekstraksiyonu            (-): İnhibisyon yok. 
 
Tp 2 : Tradescantia pallida etanol ekstraksiyonu                    
 
Tp 3 : Tradescantia pallida metanol ekstraksiyonu 
 
Et : Etanol, Met : Metanol, Kl : Kloroform, A1 : İtracanazol, A2 : Flukanazol, A3 :  
 
Nystatin 
 
(*): Rakamlar inhibisyon zonlarının çaplarını göstermektedir. Her disk 6mm çapındadır. 

 

 

 

İnhibisyon Zonları ( mm ) * Pozitif Kontrol 
Antifungalları Test 

Mikroorganizmaları   Tp1   Tp 2   Tp 3   Klo   Et   Met   A1   A2   A3 

A. auratus  - - - - - - - 
- - 

A. terreus  - - - - - - 9 
- - 

A. flavus  - - - - - - 14 
- 13 

P. decumbens  - - - - -  
10 

 
10 - - 

A. alternata  - - - - - - - 
- 10 

Cladosporium sp.  - - - -  
10 - - 

 - - 

A. fumigatus  - - - - - - - 
- 16 

P. stoloniferum   - - - - - 12 
- - 

P. purpurogenum  - - - - - - 10 
- 11 

A. niger (DS) - - - - - - - 
- 16 

C. utilis  (KUEN-
1031) - - - - 6 - - 

-  - 
C. albicans       
(ATCC-1223) - - 11 - - - - 

-  - 



 

Çizelge 3.8.Yucca filamentosa’nın antifungal etkisi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yf 1 : Yucca filamentosa kloroform ekstraksiyonu          (-): İnhibisyon yok. 
 
Yf 2 : Yucca filamentosa etanol ekstraksiyonu                    
 
Yf 3 : Yucca filamentosa metanol ekstraksiyonu 
 
Et : Etanol, Met : Metanol, Kl : Kloroform, A1 : İtracanazol, A2 : Flukanazol, A3 :  
 
Nystatin 
 
(*): Rakamlar inhibisyon zonlarının çaplarını göstermektedir. Her disk 6mm çapındadır. 

 
 
 

 

İnhibisyon Zonları ( mm ) * Pozitif Kontrol 
Antifungalları Test 

Mikroorganizmaları 
Yf1 Yf 2 Yf 3 Klo Et Met A1 A2 A3 

A. auratus  - - - - - - - - - 

A. terreus  - - - - - - 9 - 10 

A. flavus  - - - - - - 14 - 15 

P. decumbens  - - - - -  
10 

 
10 - 12 

A. alternata  - - - - - - - - 20 

Cladosporium 
sp.  - - - -  

10 - - - - 

A. fumigatus  - - - - - - - - 15 

P. stoloniferum   - - - - - 12 - 12 

P.purpurogenum  - - - - - - 10 - - 

A. niger  - - - - - - - - 20 

C. utilis  (KUEN-
1031) - - - - 6 - - - - 

C. albicans       
(ATCC-1223) - - 11 - - - - - - 



 

 
Şekil 3.1. Sansevieria futura’nın          
P. vulgaris’in üremesine engelleyici 
etkisi. 

 
Şekil 3.2. Sansevieria futura’nın              
S. pyogenez’in üremesine engelleyici 
etkisi. 
 

 
Şekil 3.3. Sansevieria futura’nın              
E. coli’nin üremesine engelleyici etkisi. 

 
Şekil 3.4. Sansevieria futura’nın          
S. gallinarum’un üremesine engelleyici 
etkisi. 

 
Şekil 3.5. Sansevieria futura’nın          
S. enteritidis’(HS)in üremesine 
engelleyici etkisi. 
 

 
Şekil 3.6. Sansevieria futura’nın          
B. subtilis’in üremesine engelleyici 
etkisi. 
 



 

 
Şekil 3.7. Sansevieria futura’nın          
S. aureus’un üremesine engelleyici 
etkisi. 

 
Şekil 3.8. Sansevieria futura’nın 
E.faecalis’in üremesine engelleyici 
etkisi. 
 

 
Şekil 3.9. Stapelia mutabilis’in                
P. vulgaris’in üremesine engelleyici 
etkisi. 
 

 
Şekil 3.10. Stapelia mutabilis’in           
S. pyogenez (HS)’in üremesine 
engelleyici etkisi. 

 
Şekil 3.11. Stapelia mutabilis’in 
E.coli’nin üremesine engelleyici etkisi. 
 
 

 
Şekil 3.12. Stapelia mutabilis’in            
S. gallinarum’un üremesine engelleyici 
etkisi. 
 



 

 
Şekil 3.13. Stapelia mutabilis’in                
S. enteritidis’in üremesine engelleyici 
etkisi. 
 

 
Şekil 3.14. Stapelia mutabilis’in               
P. aeruginosa’nın üremesine engelleyici 
etkisi. 
 
 
 

 
Şekil 3.15 Stapelia mutabilis’in                
B. subtils’in üremesine engelleyici 
etkisi. 
 
 

 
Şekil 3.16. Stapelia mutabilis’in             
S. aureus’un üremesine engelleyici 
etkisi. 
 

 
Şekil 3.17. Stapelia mutabilis’in            
S. pyogenez (ATCC-176)’in üremesine 
engelleyici etkisi. 
 
 
 

 
Şekil 3.18. Stapelia mutabilis’in               
E. faecalis’in üremesine engelleyici 
etkisi. 
 



 

 
Şekil 3.19. Tradescantia pallida’nın 
P.vulgaris’in üremesine engelleyici 
etkisi. 
 

 
Şekil 3.20. Tradescantia pallida’nın               
S. pyogenez’in üremesine engelleyici 
etkisi. 
 

 
Şekil 3.21. Tradescantia pallida’nın         
E. coli’nin üremesine engelleyici etkisi. 
 

 
Şekil 3.22. Tradescantia pallida’nın          
S. gallinarum’un üremesine engelleyici 
etkisi. 
 

 
Şekil 3.23. Tradescantia pallida’nın         
S. enteritidis (HS)’in üremesine 
engelleyici etkisi. 
 

 
Şekil 3.24. Tradescantia pallida’nın         
P. aeruginosa’nın üremesine engelleyici 
etkisi. 
 



 

 
Şekil 3.25. Tradescantia pallida’nın         
B. subtilis’in üremesine engelleyici 
etkisi. 
 

 
Şekil 3.26. Tradescantia pallida’nın      
S. aureus’un üremesine engelleyici 
etkisi. 

 
Şekil 3.27. Tradescantia pallida’nın     
S. pyogenez (ATCC-176)’in üremesine 
engelleyici etkisi. 
 

 
Şekil 3.28. Tradescantia pallida’nın        
S. pyogenez’in üremesine engelleyici 
etkisi. 
 

 
Şekil 3.29. Tradescantia pallida’nın      
E. faecalis’in üremesine engelleyici 
etkisi. 

 
Şekil 3.30.Y. filamentosa’nın                
P. vulgaris’in üremesine engelleyici 
etkisi. 
 
 



 

 
Şekil 3.31.Y. filamentosa’nın                    
S. pyogenez (AÜ-HS)’in üremesine 
engelleyici etkisi. 
 

 
Şekil 3.32.Y. filamentosa’nın E. coli’nin 
üremesine engelleyici etkisi. 
 
 
 

 
Şekil 3.33.Y. filamentosa’nın S. 
gallinarum’un üremesine engelleyici 
etkisi. 
 
 
 
 

 
Şekil 3.34.Y. filamentosa’nın 
S.enteritidis (AÜ-HS)’in üremesine 
engelleyici etkisi. 
 

 
Şekil 3.35.Y. filamentosa’nın                      
P. aeruginosa’nın üremesine engelleyici 
etkisi. 
 
 

 
Şekil 3.36.Y. filamentosa’nın 
B.subtilis’in üremesine engelleyici 
etkisi. 
 
 
 
 



 

 

 
Şekil 3.37.Y. filamentosa’nın                  
S. aureus’un üremesine engelleyici 
etkisi. 
 

 
Şekil 3.38.Y. filamentosa’nın                  
E. faecalis’in üremesine engelleyici 
etkisi. 

 
Şekil.3.39. S. futura’nın A.terreus’un 
üremesine engelleyici etkisi. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Şekil.3.40. S. futura’nın P.decum-
bens’in üremesine engelleyici etkisi. 
 
 

 
Şekil.3.41. S. futura’nın Cladosporium 
sp’nin   üremesine engelleyici etkisi.. 
 

 
Şekil.3.42. S. futura’nın    
A.fumigatus’un  üremesine engelleyici 
etkisi. 
 



 

 
Şekil.3.43. S. futura’nın                        
P. purpurogenum’un üremesine 
engelleyici etkisi. 
 

 
Şekil.3.44. T. pallida’nın A. terreus’un 
üremesine engelleyici etkisi. 
 
 

 
Şekil.3.45. T. pallida’nın                           
P. purpurogenum’un üremesine 
engelleyici etkisi. 
 

 
Şekil.3.46. T. pallida’nın 
Cladosprorium sp’nin üremesine 
engelleyici etkisi. 
 

 
Şekil.3.47. T. pallida’nın                      
A. fumagatus’un üremesine engelleyici 
etkisi. 
 

 
Şekil.3.48. T. pallida’nın                         
P. purpurogenum’un üremesine 
engelleyici etkisi. 
 



 

 
Şekil.3.49. T. pallida’nın A. niger’in 
üremesine engelleyici etkisi 
 
 

 
Şekil.3.50. Y. filamentosa’nın                   
A. terreus’un üremesine engelleyici 
etkisi.  
 

 
Şekil.3.51. Y. filamentosa’nın                     
A. flavus’un üremesine engelleyici 
etkisi. 
 

 
Şekil.3.52. Y. filamentosa’nın                      
P. decumbens’in üremesine engelleyici 
etkisi 
 

 
Şekil.3.53. Y. filamentosa’nın 
Cladosporium sp’nin üremesine 
engelleyici etkisi. 
 

 
Şekil.3.54. Y. filamentosa’nın               
A. fumigatus’un üremesine engelleyici 
etkisi. 
 



 

 
Şekil.3.55. Y. filamentosa’nın                
P. purpurogenum’un üremesine 
engelleyici etkisi. 
 

 
Şekil.3.56. Y. filamentosa’nın                    
A. niger’in üremesine engelleyici etkisi. 
 
 

 
Şekil.3.57. S. mutabilis’in A. niger’in 
üremesine engelleyici etkisi. 
 
 
 

 
Şekil.3.58. S. mutabilis’in 
P. purpurogenum’un üremesine 
engelleyici etkisi. 
 

 
Şekil.3.59. S. mutabilis’in A. terreus’un 
üremesine engelleyici etkisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Bu çalışmada, Stapelia mutabilis (Leş kaktüsü) , Yucca filamentosa (Avize çiçeği), 

Tradescantia pallida ( Telgraf çiçeği), Sansevieria futura (Paşa kılıcı) süs bitkilerinin 

etanol, metanol ve kloroform ile elde edilen ekstraktlarının Proteus vulgaris (KUEN-

329), Streptococcus pyogenez (HS), Escherichia coli (AÜ-111), Salmonella gallinarum 

(HS) Salmonella enteritidis, (HS) Pseudomonas aeruginosa (ATCC-27859), Bacillus 

subtilis (ATCC-6633), Sthaphylococus aureus (ATCC-29213), Streptococcus pyogenez 

(ATCC-176), Enterococcus faecalis (ATCC-29122), Bacillus cereus (DSM-4312), 

Salmonella enteritidis (ATCC-13076) bakterileri ve Aspergillus auratus (DS), 

Aspergillus terreus (DS), Aspergillus flavus (DS), Penicillium decumbens (DS), 

Alternaria alternata (DS), Cladosporium (DS), Aspergillus fumigatus (DS), Penicillium 

stoloniferum (DS), Penicillium purpurogenum (DS), Aspergillus niger (DS), Candida 

albicans (ATCC-1223), Candida utilis (KUEN-1031)  funguslarına karşı antimikrobiyal 

aktiviteleri Disk Difüzyon Metoduna göre araştırılmıştır. Etkisi araştırılan bitki 

ekstrelerinin test mikroorganizmalarına karşı göstermiş oldukları antimikrobiyal 

etkilerinin mikroorganizmalara göre farklılık gösterdiği ortaya konulmuştur.  

 

Sansevieria futura’dan elde edilen etanol ekstrelerinin bakteriler üzerinde daha yoğun 

bir antibakteriyel etki gösterdiği görülmüştür. En yüksek inhibisyon zonlarının P. 

vulgaris (KUEN-329) ve E. coli (AÜ-111)  bakterilerine karşı görülmesine rağmen 

antibiyotiklerle karşılarştırlıldığı zaman kayda değer bir inhibisyon zonu olmadığı 

ortaya konulmuştur. Bonjar et al. (2004) 98 çeşit familyaya ait 221 türünün 

antimikrobiyal aktivitelerini araştırmış. Bu 221 türün içinde bizim çalışmamızda 

kullandığımız Sansevieria cinsine ait Sansevieria sp. kullanılmıştır. Aynı zamanda yine 

çalışmamızda kullanmış olduğumuz E. coli, Pseoudomonas aeruginosa, Sthapylococcus 

aureus bakterilerine karşı denenmiş ve etkili olmadıkları görülmüştür. Bitkimiz 

funguslara karşı en etkili inhibisyon zonunu C. utilis  (KUEN-1031), C. albicans  (ATCC-1223) 

ve P. decumbens (DS) funguslarına karşı etkili olduğu hatta C. utilis (10mm inhibisyon 

zonu) ve C. albicans (13mm inhibisyon zonu) funguslarına karşı, çalışmada 

kullandığımız iki karşılaştırma antifungalinden daha fazla inhibisyon zonu gösterdikleri 



 

görülmüştür. Bonjar et al. (2004) Sansevieria sp. bitki ekstresini Candida utilis ve 

Candida albicans bakterilerine karşı denemiş ve antimikrobiyal aktivitesinin olduğunu 

bulmuştur.  

 

Wurster et al. (2007) içinde Sansevieria ehrenbergii’ninde bulunduğu Yemen’de 

yetişen 30 tane tıbbi bitkinin, metanol ve su ekstraktlarının  antimikrobiyal aktivitesini 

araştırmış ve çalışmada kullandığımız bazı mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal 

aktivitesinin olduğunu ortaya koymuşlardır.  

 

Yucca filamentosa’dan elde edilen etanol ekstresi en yoğun antibakteriyel aktiviteyi P. 

vulgaris (KUEN-329)-  (17mm inhibisyon zonu), E. coli (AÜ-111)- (19mm inhibisyon zonu) 

bakterilerine ve en yoğun antifungal aktiviteyi C. albicans (ATCC-1223)-(11mm inhibisyon 

zonu) fungus izolatına karşı gösterdiği görülmüştür. Ancak buna rağmen, çalışmada 

kullandığımız pozitif kontrol antibiyotikleri ile karşılaştırıldığı zaman kayda değer bir 

inhibisyon zonunun olmadığı görülmüştür. Bonjar et al. (2004), 98 çeşit familyaya ait 

221 türün antimikrobiyal aktivitelerini araştırmıştır. Bitkilerimizden Yucca ile aynı 

cinsten olan Yucca sp’.yi kullanmış ve bizim çalışmamızda kullandığımız bazı bakteri 

ve funguslara karşı antimikrobiyal aktivitelerinin olduğunu görmüşlerdir.  

 

Stapelia mutabilis’ten elde edilen ekstrelerden en yoğun antibakteriyel aktivitenin E. 

coli (AÜ-111)-(13mm inhibisyon zonu), S. gallinarum (HS)-(18mm inhibisyon zonu),  S. 

enteritidis (13076)-(20mm inhibisyon zonu), S. enteritidis (HS)-(19mm inhibisyon zonu) 

bakterilerine karşı etanol ekstresinin ve aynı bakterilere karşı metanol ekstresinin 

antimikrobiyal aktivite gösterdiği görülmüştür. Antifungal aktiviteye bakıldığı zaman 

etanol ve metanol ekstrelerinin Candida utilis  (KUEN-1031)’e karşı etkili olduğu, diğer 

fungal izolatlara karşı etkisiz olduğu, kloroform ekstresinin ise hiçbir fungal izolata 

karşı herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Buna bağlı olarak Candida utilis  

(KUEN-1031)’e karşı antifungalların etkili olmadığı görülmüştür. Ray ve Majumdar (1976), 

içinde stapelia sp.’ninde bulunduğu 105 çeşit hint bitkisinin antimikrobiyal aktivitesini 

araştırmıştır. Bunlar arsında yaklaşık 30 tanesi antibakteriyel etki göstermiş ve 20 tanesi 

ise antifungal etkisi göstermiştir. Stapelia sp.’nin çalışmamızda kullandığımız bazı 



 

bakterilere karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiği fakat funguslara karşı antimikrobiyal 

aktivite göstermediğini ortaya koymuştur.  

 

Thangadurai (2004), Asclepidacea familyasına ait olan bazı bitkilerin petrolyum eter, 

benzen, kloroform, etil asetat ve metanol ekstraktlarının 15 farklı gıda ilişkili 

mikroorganizmaya karşı antimikrobiyal aktivitesi değerlendirilmiştir. Bu bitkilerim B. 

cereus, B. megaterium, E. coli, M. luteus ve F. oxysporum mikroorganizmalarına karşı 

antimikrobiyal aktivite sergilediğini ortaya koymuşlardır.  

 

Tradescantia pallida bitkisinden elde ettiğimiz ekstrelerden kloroform hiçbir 

antibakteriyel aktivite göstermemiştir. Buna karşılık etanol ve metanol ekstrelerinin ise 

belirli bakterilerde farklı düzeylerde inhisiyon zonu oluşturduğu görülmüştür. Etanaol 

ekstrelerinde en yüksek inhibisyon zonları E. coli (AÜ-111)-(14mm), S. gallinarum (HS)-

(15mm), P. aeruginosa (ATCC-27859)-(15mm), Bacillus subtilis (ATCC-6633)-(17mm) 

bakterilerinde görülmüştür. Metanol ekstrelerinde en yüksek inhibisyon zonları E. coli 

(AÜ-111)-(11mm), S. aureus (29213)-(7mm), S.pyogenez (ATCC-176)-(7mm) bakterilerinde 

görülmüştür. Ancak bu değerlerin pozitif kontrol antibiyotiklerinin zonları ile 

karşılaştırıldığında kayda değer zonlar olmadığı anlaşılmıştır.  Bu bitki ekstrelerimizin 

antifungal aktivitelerine bakıldığı zaman sadece C. albicans (ATCC-1223)‘a karşı metanol 

ekstresinin inhibisyon zonu gösterdiği ve bunun dışındaki funguslara hiçbir ekstrenin 

etkili olmadığı görülmüştür. C. albicans’a karşı pozitif kontrol antifungallarının hiçbir 

etki göstermemiş olması T. pallida bitkisi ile karşılaştırıldığında bu bitki ekstremiz için 

kayda değer bir sonuç olduğu görülmüştür. Nickell (2008), içinde Tradescantia 

virginiana bitkisininde bulunduğu 157 familyaya ait türün antimikrobiyal aktivitesini 

araştırmış ve çalışmamızda kullandığımız bazı bakterilere karşı etkili olduğunu ortaya 

koymuştur. 

 

Yaptığımız literatür çalışmaları bize, bitkiler üzerine yapılmış antimikrobiyal 

çalışmaların daha çok şifalı bitkiler ve bilinen bitkiler üzerine yapıldığını göstermiştir. 

Bu veriler doğrultusunda yapılan literatür araştırmaları bizim daha az çalışılmış olan süs 

bitkileri üzerine odaklanmamıza neden olmuştur. Bu araştırmada Stapelia mutabilis, 

Sansevieria futura, Tradescantia pallida ve Yucca filamentosa bitkilerinin 



 

antimikrobiyal aktivitesinin araştırılması sonuçlandırılmıştır. Bu çalışmanın diğer süs 

bitkileri ile ilgli çalışmalara ışık tutması beklenmektedir. 
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