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Prodigiosin, Serratia marccescens ve diğer bazı bakteriler tarafından üretilen kırmızı renkli 

pigment olup biyolojik olarak aktif sekonder bir metabolittir. Bu pigment; antimikrobiyal, 

antioksidan, antikanser ve anti UV gibi özellikleri sebebiyle tıp, kozmetik ve gıda endüstrisinde 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada prodogiosin pigmentinin antifungal etkisine bakılmıştır.  

S. marcescens NY-32 deniz suyundan izole edilmiş ve biyokimyasal testlerle 

tanımlanmıştır. Pigment eldesi için bakteri kültürleri nutrient agar ortamında hazırlanmış ve 

petriler 25ºC’de aerobik şartlarda 6 gün etüvde inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresi 

sonunda petri yüzeyindeki hücreler, geniş bir spatülle kazınarak 7:2 v/v oranındaki 

aseton:metanol karışımı içeren tüplere alınmıştır. Homojenize edilen tüpler 5 dk 50°C’de su 

banyosunda bekletilmiştir. Daha sonra 5000 rpm ve +4°C’de 15 dakika santrifüj edilmiştir. Elde 

edilen süpernatant evaporatorde çektirilerek prodigiosin toz haline getirilmiştir. Antifungal 

aktivite testi için disk difüzyon yöntemi kullanılmıştır. Prodigiosinin asetonda stok çözeltisi 

hazırlanmıştır (200 µg/ 5 mL). Stok çözeltiden 30 ve 50 µL alınarak disklere emdirilmiştir. 

Pigmentin antifungal aktivitesi, Patates Dekstroz Agar (PDA) besiyeri ortmında 4 mikrofungus 

(Aspergillus niger, Fusarium oxysporum, Paecilomyces marquandii ve Penicillium 

brevicompactum) ve 1 adet maya (Candida albicans) olmak üzere toplam 5 fungusa karşı 

incelenmiştir. Pigmentli diskler sadece aseton içeren negatif kontrolleriyle birlikte kültür 

ortamına yerleştirilmiş ve inkübasyona bırakılmıştır. 

Çalışma sonunda 30 µL prodigiosin içeren diskler A. niger, F. oxysporum, P. 

brevicompactum ve P. marquandii’ye karşı antifungal aktivite göstermiş ancak  C. albicans 

üzerinde antifungal etki belirlenmemiştir. 50 µL prodigiosin içeren disklerin ise tümüne karşı 

antifungal etki gösterdiği belirlenmiştir. Prodogiosinin A. niger’e karşı göstermiş olduğu 

antifungal aktivite 6 mm zonla ilk sıradadır. Bu sırayı P. brevicompactum, P. marquandii, F. 
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oxysporum  ve C. albicans takip etmiştir. Prodigiosin konsantrasyonunun artışı ile beraber 

antifungal aktivitenin  arttığı belirlenmiştir.  

Antifungal etkisi incelenen S. marcescens NY-32 izolatından elde edilen prodigiosin 

pigmentinin funguslara karşı gösterdiği etkinin prodigiosin konsantrasyonuna ve fungus türüne 

göre değiştiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Antifungal aktivite, antimikrobial pigment, prodigiosin, S. marcescens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


