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Araştırma sonucunda, Pinus brutia 
(gövde), Pinus pinea (gövde, meyve), Juniperus 
oxicedrus (yaprak), Cupressus sempervirens 
(yaprak, meyve), Thuja orientalis (yaprak) uçucu 
yağlarının daha güçlü antimikrobiyal özellik 
gösterdiği tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Pinus brutia, Pinus nigra, 
Pinus pinea, Thuja orientalis, Quercus coccifera, 
Cedrus libani, Juniperus oxicedrus, Nerium 
oleander, Juniperus oxicedrus, Cupressus 
arizonoica, uçucu yağ, antimikrobiyal aktivite  
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Bu çalışmada, infeksiyon hastalıkların 
tedavisinde kullanılan bazı antibiyotiklere karşı 
Escherichia coli’nin göstermiş olduğu duyarlılık ve 
direnç durumları incelenmiştir. Bu amaçla 
Kahraman Maraş’taki kliniklere çeşitli 
rahatsızlıklar nedeniyle başvuran hastalara ait 68 
klinik örneği alınmıştır. Klinik örneklerden izole 
edilen ve teşhisi yapılan E. coli bakterisinin en 
dirençli olduğu  beta-laktam grubu antibiyotiklerin  
Cefotaxime, Cefuroxime ve Ampicilin (98,52) 
olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılan diğer 
antibiyotiklere karşı E.coli’nin direnç kazanımının 
Ceftazidime (% 91,17), Piperacilin (%88,23), 
Ceftriaxone (%79,41), Ceftizoxime (%70,58) olarak 
sıralandığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, E. coli 
suşlarına karşı en duyarlı beta-laktam 
antibiyotiklerinin Sulbactam+Ampicilin ve 
İmipenem (% 55,88), Cefoperozone+Sulbactam (% 
57,35) ve Cefoperazone (% 66,17) olduğu tespit 
edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Escherichia coli, beta laktam 
antibiyotikleri, direnç   
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 Chlorella sp. yüksek protein içeriği ve 
diğer temel besin öğelerinden ötürü uzun zamandır 
bilinen iyi bir besin ve enerji kaynağıdır. Bu 
çalışma, Ege Üniversitesi, Mikroalg Kültür 
Koleksiyonu’ ndan elde edilen ve yeşil bir mikroalg 
olan Chlorella sp.’ nin (Ege-MACC-1, Salda Gölü, 
Türkiye) uçucu yağındaki bileşenlerin belirlenmesi 
ve çeşitli çözücüler kullanılarak elde edilen 
ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitelerini 
araştırmak amacıyla yapılmıştır. Chlorella sp. 
optimum laboratuar koşulları altında kültüre edilmiş 
ve hücreler kültürden toplandıktan sonra saklanmak 
üzere liyofilize edilerek kurutulmuştur. Kuru 
materyalden Clevenger aparatı ile su buharı 
distilasyonu yapılarak uçucu yağ ve soxhlet aparatı 
kullanılarak da metanol, etanol, kloroform, aseton, 
diklorometan ve hekzan ekstreleri hazırlanmıştır. 
Chlorella sp. uçucu yağ bileşenleri GC ve GC/MS 
kullanılarak incelenmiş ve 7 bileşik (toplam 
bileşenlerin % 92.21’ i) tanımlanmıştır. Nitrik asit, 
2-metilpropil ester (% 51.11) ve fitol (% 29.84) 
major bileşenler olarak saptanmıştır. 
Antimikrobiyal testler disk difüzyon yöntemi ile 
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ 
ndan temin edilen on bakteri, iki spesifik patojen 
(methicillin - oxacillin resistant S. aureus ATCC 
43300, hemorrhagic E. coli (O157:H7) RSSK 232) 
ve bir maya türüne (Candida albicans ATCC 
10239) karşı yapılmıştır. Chlorella sp.’ nin aseton, 
hekzan ve diklorometan ekstreleri 1.5, 3 ve 6 
mg/disk konsantrasyonlarında dikkate değer bir 
antimikrobiyal etki göstermişlerdir. Bununla 
birlikte uçucu yağı test edilen konsantrasyonlarda 
antimikrobiyal etkiye sahip değildir. Bu çalışma 
sonuçlarına göre, Chlorella daha ileri çalışmalarla 
bir farmasötik olarak dikkate alınabileceği 
belirlenen bir mikro algdir.  
 
Anahtar Kelimeler: Chlorella , uçucu bileşenler, 
ekstre, antimikrobiyal aktivite   
 
 
 


