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aktiviteleri agar difüzyon yöntemi kullanılarak 
Staphylococcus aureus ssp aureus ATCC6538, 
Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus 
epidermidis ATCC12228, Bacillus subtilis ATCC 
6633, Pseudomonas aureginosa ATCC 9027, 
Klebsiella pneumoniae ATCC4352 standart suşları 
ile 2 çevresel izolat (Aeromonas spp.) üzerinde test 
edilmiştir. Kontrol olarak tobramycin ve 
cephalothin kullanılmıştır. 

Likenlerin etanol ekstraktlarının, denenen 
Gram negatif bakterilerin hiçbirinin üremesini 
engellemediği, su ekstraktlarının % 63’ünün E. coli 
üzerinde antibakteriyal etkisinin (en yüksek zon 
çapı 1.5 cm ) olduğu saptanmıştır. Likenlerin su 
ekstraktlarının %81’i Gram pozitif Staphylococcus 
aureus ssp aureus ATCC6538 ve  Bacillus subtilis 
ATCC 6633 üzerinde inhibe edici etki ( sırasıyla en 
yüksek zon çapı 1.1 cm ve 1.4 cm ) göstermiştir. Bu 
ekstraktların Staphylococcus epidermidis 
ATCC12228 üzerine etkisiz olduğu saptanmıştır. 
Etanol ekstraklarının Staphylococcus aureus ssp 
aureus ATCC6538 (en yüksek zon çapı 1.6 cm ) ve 
Bacillus subtilis ATCC 6633 (en yüksek zon çapı 
1.2 cm ) üzerine %27, Staphylococcus epidermidis 
ATCC12228 üzerine %36 (en yüksek zon çapı 1.6 
cm) oranında etkili olduğu gösterilmiştir. 

Tobramycin ve cephalothin’in oluşturduğu 
inhibisyon zon çapları sırasıyla 2cm ve 3.5 cm 
olarak ölçülmüştür. 

Bu çalışmada kullanılan likenlerin 
antibakteriyal etkisi kontrol olarak denenen 
antibiyotiklerin etkisiyle karşılaştırıldığında, zayıf 
etkili olması nedeniyle, denenen bakterilerin 
tedavisinde kullanılamayacağı, ancak likenlerde 
farklı bakterilere etkili maddelerin bulunabileceği 
düşünülerek geniş spektrumda bakteriler üzerine 
etkisi araştırılmaya devam edilmektedir. 
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 Bu çalışmada bazı kitosan polimerlerinin 
[Kitosan (PHO-I), Kit-PHO-III, Kitosan (düşük 
molekül ağırlıklı), PHBV-g-chit-XIV, PHOhid-2-g-
chitosan ]    Staphyllococcus aureus ATCC25923 ve 
Eschericha coli ATCC27853 gibi bakterilere karşı 
antimikrobiyal aktiviteleri disk difüsyon yöntemine 

göre tayin edildi. Polimerlerin belirli 
konsantrasyonlarda çözeltileri hazırlanıp, bu 
çözeltilerden 50 µL´lik kısmı steril 6 mm çapındaki 
disklere uygulandı. Nutrient Agar besi ortamında 
bakteriler ile diskler 24 saat inkübe edildi. Oluşan 
zon çapları mm olarak ölçülüp sonuçlar literatürde 
bulunan benzer bileşiklerin sonuçları ile 
karşılaştırıldı. Literatürde bulunan bu tür 
çalışmalarda kitosan polimerlerinin antimikrobiyal 
aktivitelerinin olduğu gözlenmiştir.  
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 Bu çalışmada gram pozitif bakteri olan 
Staphylococcus aureus  ATCC25923 ve gram 
negatif olan  Escherichia coli ATCC 27853 
bakterilerine karşı, sentezleyip yapılarını 
spektroskopik yöntemlerle aydınlattığımız organik 
bileşiklerimize karşı biyolojik aktivitelerinin olup 
olmadığına bakıldı.Bu sentezlenen organik 
bileşiklerin oluşturduğu zonlar  disk difüzyon 
yöntemi ile belirlenmiştir. 
 Aynı zamanda bu iki bakterinin Penicilin, 
Ketoconazole, Ampicillin, Tetracycline, 
Chloramphenicol ve Gentamisin gibi antibiyotiklere 
karşı da aktiviteleri ölçülüp çalışmada kullanılan 
organik bileşiklerin zon çapları ile 
karşılaştırılmıştır. Buradan yeni ilaç etken maddesi 
olabilecek kimyasalların geliştirilmesi 
hedeflenmiştir.  
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