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2003, Eisenman et al. 2007). Aynı zamanda birçok çalışmada melaninin, hücrelerde radyasyona karşı 
fotoprotektör olarak önemli bir rol oynadığı bilinmektedir (Geng et al. 2008). Yeşil bitkilerdeki klorofil 
pigmenti, güneş ışığını kullanarak kimyasal enerjiyi nasıl üretiyorsa, melanin de elektromanyetik 
spektrumun diğer bir kısmını kullanarak bunu içeren funguslara enerji sağlamaktadır. Sonuç olarak 
UV radyasyonunun melanin ile etkileşime girerek elektron yapısını değiştirmesi, radyasyonun 
tutulmasını ve besin yapımında kullanılan farklı bir formdaki enerjiye dönüşümü sağlanmış olacaktır. 
Biz de bu çalışmanın sonucunda melaninin fotoprotektör olarak önemli bir rol oynayarak, fungusların 
canlı kalma yetenekleri üzerine olumlu etkilerinin olduğunu saptadık.
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Teşekkür: Çalışmamızda kullanılan Alternaria alternata’nın gönderilmesine olanak sağlayan Ege 
Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Alev Haliki Uztan’a 
teşekkür ederiz. Bu çalışma, “BAP tarafından 2011/121 nolu proje ile desteklenmiştir.
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Amaç: Laktik asit bakterilerinin (LAB) gıda koruyucusu olarak kullanımları giderek 
yaygınlaşmaktadır. Gıdalarda bozulmalara sebep olan etmenler arasında funguslar önemli bir yere 
sahiptir. Bu çalışmada insan kaynaklı çeşitli LAB suşlarının antifungal aktiviteleri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan suşlar anne sütü ile beslenen yeni doğan gaytasından 
ve sağlıklı bayan vajinal sekresyonundan MRS besiyerinin kullanımıyla izole edilmiştir. Bununla 
beraber probiyotik özellik sergileyen insan kaynaklı bazı suşlar (Pediococcus pentosaceus OZF, 
Enterecoccus faecium OZ-MG1, Pediococcus acidilactici OZ-MG6, Lactobacillus brevis OZ-
MG8) Mikrobiyel Genetik Laboratuvarından temin edilmiştir. Çalışmada kullanılan gıda patojeni 
funguslar (Aspergillus flavus, Rhizopus stolonifer ve Penicillum sp.) UMR-INRA’dan (Fransa) 
temin edilmiştir. İzolatlar 16S rDNA dizi analizi neticesinde tanımlanmış ve bakteriyosin üretimleri 
araştırılmıştır. Antifungal aktivite 106 spor/mL fungusa karşı belirlenmiştir. 

Bulgular: Çalışmada anne sütü ile beslenen yeni doğanların gaytasından izole edilen suşlar, 
Pediococcus acidilactici OZ-MG2 (Bac+), Pediococcus pentasaceus OZ-MG3 (Bac-), Lactobacillus 
rhamnosus OZ-MG4 (Bac-), Lactobacillus fermentum OZ-MG5 (Bac-); vajinal sekresyondan izole 
edilen suşlar ise Pediococcus pentasaceus OZ-MG7 (Bac+) ve Lactobacillus brevis OZ-MG9 (Bac-

) olarak tanımlanmıştır. Antifungal akivite bakımından test edilen tüm suşlarda funguslara karşı 
inhibisyon zonu tespit edilmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada insan kaynaklı çeşitli LAB suşlarının özellikle gıdalarda bozulmalara neden 
olan funguslara karşı antifungal aktiviteye sahip oldukları tespit edilmiştir. Elde edilen veriler 
ışığında laktik asit bakterilerinin gelecekte kimyasal koruyuculara alternatif doğal koruyucular 
olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.
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