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ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Bu çalışmada, Balıkesir çevresinden toplanan
Parmelia saxatilis (L.) Ach. ve Parmelia sulcata Taylor
liken türlerine ait aseton özütlerinin Escherichia coli
ATCC 25922 suşu üzerindeki antibakteriyel etkinliklerinin
incelenmesi amaçlanmıştır.

Antibacterial Activities of Extracts of Lichen Samples
Collected from Balikesir Region on Escherichia coli
ATCC 25922

Gereç ve Yöntem: Balıkesir ilinden toplanan liken örneklerinin türleri teşhis edildikten sonra aseton özütleri elde
edilmiştir. Liken aseton özütlerinin Escherichia coli üzerindeki antibakteriyel ve minimum inhibisyon konsantrasyonu
(MİK) testleri sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubu olarak kanamisin antibiyotiği kullanılmış ve MİK değeri belirlenerek antibakteriyel etkinliklerinin karşılaştırılması yapılmıştır.
Bulgular: Liken aseton özütleri ve kanamisinin 2.5-40 µg/ml
arasındaki dozları denenmiştir. Kanamisinin yalnızca 40
µg’lık dozunda antibakteriyel etkinlik gözlemlenmiş ve
MİK değeri 40 µg olarak belirlenmiştir. Parmelia saxatilis
likenine ait aseton özütünün MİK değeri 20 µg/ml, Parmelia
sulcata likeni aseton özütünün MİK değeri ise 40 µg/ml
olarak saptanmıştır.
Sonuç: Parmelia saxatilis aseton özütünün Escherichia
coli üzerinde kanamisinin etkinliğinden daha düşük dozda
antibakteriyel etkinliğe sahip olduğu, Parmelia sulcata
aseton özütünün ise kanamisin ile aynı dozda antibakteriyel etkinlik gösterdiği görülmüştür. Çalışmadan elde edilen
sonuçlara göre, gerekli testler yapıldıktan sonra yüksek
antibakteriyel potansiyele sahip liken özütlerinden tedavide yararlanılabileceği öngörülmektedir.

Anahtar kelimeler: Antibakteriyel etkinlik, Escherichia
coli, Parmelia saxatilis, Parmelia sulcata

Objective: In this study, it was aimed to determine the
antibacterial activity of acetone extracts of Parmelia
saxatilis (L.) Ach. and Parmelia sulcata Taylor lichen
species that were collected from Balıkesir district, on the
strain of Escherichia coli ATCC 25922.
Material and Methods: After lichen samples collected from
Balıkesir province were identified, the acetone extracts were
obtained. Antibacterial and minimum inhibitory concentration
(MIC) tests of the acetone extracts of lichens on Escherichia
coli were performed via microdilution method. The antibiotic
kanamycin was used as control group and a MIC value of the
antibiotic was determined for comparison of antibacterial
activities of the lichen acetone extracts.
Results: Lichen acetone extracts and kanamycin dosages
ranging between 2.5-40 µg/ml were tested. Kanamycin
showed antibacterial activity at only concentration of 40
µg/ml and its MIC value was determined as 40 µg/ml. MIC
values were also defined for the acetone extract of Parmelia
saxatilis (20 µg/ml), and Parmelia sulcata (40 µg/ml).
Conclusion: The acetone extract of Parmelia saxatilis had
antibacterial effect on Escherichia coli much lower than that
of kanamycin. The acetone extract of Parmelia sulcata also
showed antibacterial activity that equals to those of kanamycin.
According to the results that were obtained from this study, it
has been predicted that lichen extracts that have higher
antibacterial potential may be useful for treatment of bacterial
infections in case essential tests are performed.
Keywords: Antibacterial activity, Escherichia coli,
Parmelia saxatilis, Parmelia sulcata
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Giriş
Likenler, mantarların (mikobiyont) ve alglerin
ve/veya siyanobakterilerin (fotobiyont) simbiyotik birliktelikleri sonucu morfolojik ve fizyolojik etkileşimleriyle meydana gelen organizmalardır(1). Arktik bölgelerden tropikal bölgelere
kadar geniş bir ekosistemde yayılış gösteren
yaklaşık 25 bin liken türü bulunmaktadır(2).
Likenler yaygın olarak toprakta, kayaların, ağaçların ve diğer bitkilerin üzerinde gelişim
gösterirler(3). Bazı liken türlerinin antik çağlardan beri parfümeri, boya ve kimya endüstrisinde
kullanıldığı bilinmektedir(4). Bunun yanında, tıp
ve eczacılık alanlarında, tarihte ve günümüzde
likenlerden yararlanılmaktadır(5,6).
Likenler, mikobiyont partnerleri tarafından yalnızca liken oluşturduklarında sentezlenen ve çoğunluğu likenlere özgü olan sekonder metabolitlere
sahiptir(7). Genellikle asit bileşikleri olmalarından
dolayı “liken asitleri” olarak da adlandırılan bu
liken maddeleri sayesinde likenler antibakteriyel,
antifungal, antiviral, antioksidan ve antitümör gibi
çeşitli biyolojik aktiviteler gösterirler(8-10). Liken
sekonder metabolitlerinin hem Gram pozitif hem
de Gram negatif bakterilere karşı antibakteriyel
etkinlikleri, son zamanlarda literatürde yer alan
çok sayıda çalışma ile kanıtlanmıştır(11-13).
İnsan nüfusunu ciddi şekilde tehdit eden ve en
sık görülen patojen bakterilerden biri de
Escherichia coli’dir. Enterobacteriaceae familyasının en önemli türlerinden biri olan E. coli,
insan bağırsak mikroflorasında bulunan Gram
negatif bir bakteridir(14). E. coli suşları içerisinde, bağırsak ve bağırsak dışı çeşitli hastalıklara
neden olan suşlar yer almaktadır. İdrar yolu
enfeksiyonu bu hastalıkların en önemlilerinden
biridir. Bunun yanında, septisemi, menenjit ve
peritonit gibi hastalıklara yol açtığı da
bilinmektedir(15,16). Kadınların yaklaşık olarak
%50’sinin yaşamları boyunca en az bir kez
E. coli’den kaynaklı idrar yolu enfeksiyonuna

maruz kaldıkları rapor edilmiştir(17). E. coli’nin
kullanılan antibiyotiklerin türüne, kullanım dozuna ve süresine bağlı olarak antibiyotik direnci
geliştirdiği ve kronik enfeksiyonlara neden olduğu
durumlar rapor edilmiştir(18). Bazı dirençli E. coli
suşlarının neden olduğu enfeksiyonlarla mücadelede farmakolojik potansiyeli olan biyolojik materyallerin araştırılması yönünde çalışmalar
yapılmaktadır(19). Likenler, yeni antibiyotikler elde
edilebilecek aday organizmalar olarak bu biyolojik
materyaller arasında yer almaktadır.
Bu çalışmada, farmakolojik potansiyele sahip
oldukları bilinen liken türlerinden Parmelia
saxatilis (L.) Ach. ve Parmelia sulcata Taylor
aseton özütlerinin E. coli bakterisi üzerinde,
antibakteriyel etkinliklerinin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Kontrol grubunda E. coli kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde yaygın olarak
kullanılan kanamisin antibiyotiği kullanılmıştır(20).
GEREÇ VE YÖNTEM
Bakterinin çoğaltılması
Bakteri suşu olarak Escherichia coli ATCC
25922 kullanılmıştır. Bakterinin kanlı agar besiyerine inokulasyonu gerçekleştirilerek bir gece
boyunca 37°C’de inkübe edilmiştir. Katı kültürler 4°C’de saklanmış, deneyde kullanılmak üzere
Luria-Bertani sıvı besiyerine (LB) inoküle edildikten sonra 1 gece boyunca 37°C’de inkübe
edilmiştir. LB sıvı besiyeri bakterilerin hızlı ve
kolay bir şekilde üreyebildikleri bir ortam olduğu için tercih edilmiştir(21).
Liken Aseton Özütlerinin Elde Edilmesi
Balıkesir bölgesinden toplanan liken örneklerinin öncelikle türleri tanımlanmıştır. Parmelia
saxatilis (L.) Ach. ve Parmelia sulcata Taylor
olarak belirlenen iki türe ait örnekler distile su
ile yıkandıktan sonra kurutulmaya bırakılmıştır.
Kuru liken örneklerinin her birinden 3 g tartıla27
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rak steril havanlara alınmış ve herhangi bir
çözücü eklenmeden steril tokmaklar ile ezilerek
toz hâline getirilmiştir. Toz hâlindeki liken
örnekleri steril falkon tüplere aktarılmış ve üzerlerine çözücü olarak 35 mL aseton eklenmiştir.
Liken örnekleri aseton çözücüsü içerisinde 24
saat boyunca karanlık bir ortamda bekletilmiş,
daha sonra kurutma kağıdı ile süzülerek steril
cam petrilere aktarılmıştır. Cam petrilerde bulunan liken özütleri, çözücülerinin uçması için
petrilerin üzerine filtre kâğıtları konularak çeker
ocakta 24 saat bekletilmiştir. Çözücüleri uçtuktan sonra toz hâlindeki liken özütleri steril santrifüj tüplerine alınmış ve her bir liken özütüne
ait toz ağırlıklar tartılarak kaydedilmiştir.
P. saxatilis ve P. sulcata liken örneklerine ait toz
hâlindeki aseton özütleri %100’lük 1 mL dimetil
sülfoksit (DMSO)’te çözülmüştür. Yüzde 100
DMSO içerisinde çözünmüş olan liken aseton
özütlerinden 60 µl alınmış ve distile su ile 1000
µl’ye ile tamamlanarak deneylerde DMSO oranı
%6 olacak şekilde seyreltilmiştir.
Antibakteriyel MİK testleri
Antibakteriyel etkinliğin saptanması sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile 96’lık mikroplak kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mikroplak kuyucuklarına
sırasıyla 100 µl LB Broth besi yeri, 100 µl 0.5
McFarland E. coli bakteri süspansiyonu ve final

konsantrasyonları 2.5-40 µg/ml arasında değişen
P. saxatilis ve P. sulcata liken aseton özütleri
eklenmiştir. Kontrol grubu olarak, kanamisin
antibiyotiği kullanılmıştır. Distile su ile çözülerek
50 mg/ml konsantrasyonunda kanamisin stok
çözeltisi hazırlanmış ve deneylerde kullanılmak
üzere seyreltilerek 2.5-40 µg/ml arasında değişen
konsantrasyonlarda kuyucuklara eklenmiştir.
Pozitif kontrol grubu olarak yalnızca besiyeri ve
E. coli bakterisi içeren kuyucuk, negatif kontrol
olarak ise aseton ve besiyeri içeren kuyucuklar
kullanılmıştır. Mikroplak 37°C’de 1 gece boyunca inkübe edilmiş ve bakteri konsantrasyonları
625 nm’de mikroplak okuyucuda (BioTek) spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. Bakteri üremesini engelleyen gruplar etkili olarak belirlenmiştir.
Bakteri konsantrasyonunu tamamen inhibe eden
en düşük dozlar MİK değeri olarak kabul edilmiştir. Tüm testler 3 kez yinelenmiştir.
BULGULAR
Bu çalışmada Balıkesir Kazdağları yöresinden,
yaklaşık 1200 metre yükseklikten toplanan
Parmelia saxatilis ve Parmelia sulcata liken
türlerine ait aseton özütlerinin E. coli üzerindeki
antibakteriyel etkinlikleri test edilmiş ve deneysel olarak elde edilen veriler Tablo 1’de gösterilmiştir. Liken aseton özütleriyle karşılaştırma
amaçlı kanamisin antibiyotiği kullanılmıştır.

Tablo 1. Liken aseton özütleri ile kanamisin antibiyotiğinin Eescherichia coli üzerine antibakteriyel MİK değerleri
Gruplar
Doz (µg/ml)
24. saatte bakteri konsantrasyonu (cfu/mL)

E. coli + kanamisin
40
~0

20
1.5x108

10
3x108

5
9x108

2.5
9x108

E. coli + P. saxatilis
Doz (µg/ml)
24. saatte bakteri konsantrasyonu (cfu/mL)

40
~0

20
~0

Doz (µg/ml)
24. saatte bakteri konsantrasyonu (cfu/mL)

40
~0

20
108

10
3x108

5
6x108

2.5
9x108

E. coli + P. sulcata

28

10
3x108

5
6x10

2.5
9x108
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Spektrofotometrik olarak yapılan ölçümler sonucunda, kanamisinin 40 µg/ml’lik konsantrasyonu antibakteriyel etkinlik göstermiş fakat düşük
dozlarla beraber antibakteriyel etkinliği de azalmıştır.
Test edilen iki liken türünden P. saxatilis aseton
özütünün, hem 40 µg/ml hem de 20 µg/ml’lik
konsantrasyonunun antibakteriyel etkinlik gösterdiği ve böylece kanamisinin etkin dozundan
daha düşük dozda dahi antibakteriyel etkinliğe
sahip olduğu saptanmıştır. P. sulcata’ya ait aseton özütünün ise 40 µg/ml’lik konsantrasyonunda kanamisinle aynı dozda antibakteriyel etkinlik gösterdiği tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, her iki liken aseton özütünün
azalan dozlarının bakteri konsantrasyonunu
inhibe ettikleri saptanmıştır. Bu veriler kontrol
amaçlı kullanılan antibiyotiklerle kıyaslandığında, liken özütlerinin oldukça etkili antibakteriyel potansiyeli, likenlerin ileride yeni antibiyotikler olarak kullanılabileceğinin sinyallerini vermiştir.
TARTIŞMA
Bakteriyel enfeksiyonlar ve hastalıkların tedavisi için gereksinim duyulan antibiyotik ilaçların
elde edilmesinde bitkisel kaynaklardan yıllardan
beri yararlanılmaktadır. Bunun yanı sıra birçok
türü bu açıdan potansiyele sahip olan likenlerin
de son zamanlarda önemi artmaktadır. Bu çalışmada, patojenik suşlarının geliştirdiği antibiyotik direnci ile kronik enfeksiyonlara yol açma
potansiyeli bulunan E. coli’ye karşı iki liken
türünün (P. saxatilis ve P. sulcata) antibakteriyel
etkinlikleri saptanmıştır. Literatürde bu ve benzeri türlerle yapılan çalışmaların sonuçları karşılaştırıldığında, liken örneklerinin toplandığı
habitat, liken özütü eldesinde kullanılan çözücüler ve yöntem basamaklarındaki bazı farklı
uygulamalar bulunmaktadır. Dolayısıyla elde
edilen bulgular, bir kısmı ile benzerlik gösterir-

ken bir kısmı ile de farklılıklar göstermektedir.
Çalışmamızda E. coli’ye karşı test edilen kanamisin antibiyotiğinin yalnızca en yüksek doz
olan 40 µg/ml konsantrasyonunda etkinlik gösterdiği ve bunun yanında P. sulcata likeninin
aseton özütünün kanamisin ile aynı dozda antibakteriyel etkinliğe sahip olduğu belirlenmiştir.
Benzer olarak Stojanovic ve ark.(22)’nın çalışmasında, P. sulcata likenine ait metanol özütünün 1
mg/ml MİK değeri ile E. coli’ye karşı antibakteriyel etkinlik gösterdiği belirtilmiştir. Buna ilaveten, çalışmamızdaki P. sulcata aseton özütünün MİK değerinin 40 µg/ml olarak bulunması,
asetonun liken sekonder metabolitlerinin yüksek
oranda ve etkinlikte elde edilmesi için metanolden daha ideal bir çözücü olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Candan ve ark.(23)’nın çalışmasında ise, P. sulcata aseton özütünün Listeria
monocytogenes, Staphylococcus aureus ve
Streptococcus faecalis gibi Gram pozitif bakteriler üzerinde antibakteriyel etkinliği tespit edilmiş ve MİK değeri 40 µg/ml olarak bulunmuştur. Buna karşılık, çalışmamız sonucunda
P. sulcata aseton özütünün yalnızca Gram pozitif bakteriler üzerinde değil, Gram negatif bakteriler üzerinde de etkinliğe sahip olabileceği
belirlenmiştir.
Yine çalışmamızda, P. saxatilis aseton özütünün
E. coli üzerinde kanamisinden daha düşük dozda
antibakteriyel etkinliğe sahip olduğu (MİK değeri 20 µg/ml) saptanmıştır. Kosanic ve ark.(24)
tarafından yapılan çalışmada ise, P. saxatilis
aseton özütünün hem Gram pozitif hem de Gram
negatif bakteriler üzerinde etkinlik gösterdiği,
ancak E. coli bakterisi dirençli formda olduğu
için bu bakteri üzerinde etkinlik göstermediği
rapor edilmiştir. Kosanic ve ark.(25) tarafından
yapılan diğer bir çalışmada da, P. saxatilis ve
P. sulcata türlerinin E. coli’ye karşı etkili olmadığı rapor edilmiştir. P. caperata (L.) Ach,
P. sulcata ve P. saxatilis aseton özütlerinin antibakteriyel ve antifungal etkinliklerinin test edildiği çalışmada(25), E. coli üzerinde P. caperata ve
29
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P. sulcata türlerinin etkinlik gösterdiği,
P. saxatilis aseton özütünün ise etkili olmadığı
rapor edilmiştir. Çalışmamızda farklı olarak,
aynı bakteriye karşı P. saxatilis aseton özütünün
P. sulcata aseton özütünden daha fazla etkinlik
gösterdiği görülmüştür. Liken türlerinin toplandığı bölgenin fiziksel koşullarının ve liken özütlerinin eldesindeki basamakların farklı olması,
liken türlerinin antibakteriyel etkinliklerini etkileyebilmektedir.
Güllüce ve ark. ’nın yaptığı bir çalışmada,
Artvin bölgesinden toplanan P. saxatilis liken
türüne ait metanol özütünün E. coli üzerinde
antibakteriyel etkinlik gösterdiği belirlenmiş ve
MİK değeri 15.62 µg/ml olarak bulunmuştur.
Ayrıca çalışmada, kontrol grubu olarak kullanılan antibiyotiğin MİK değeri 30 µg/ml olarak
belirlenmiş ve P. saxatilis metanol özütünün
antibiyotikten daha fazla antibakteriyel etkinlik
gösterdiği belirlenmiştir. Bu sonuçlardan yola
çıkarak, P. saxatilis’in antibakteriyel etkinliğinin
toplandığı bölgeye ve özüt çıkarma işlemleri
sırasında kullanılan çözücüye göre değişiklik
gösterebileceği anlaşılmaktadır. P. saxatilis özütünün, içerdiği sekonder metabolitler itibariyle
de antibiyotiğin etkin dozundan daha düşük
dozda etkinlik gösterdiği görülmüştür.
(26)

Likenlerden elde edilen liken asitlerinin ayrı ayrı
antibakteriyel etkinliklerinin incelendiği çalışmalar da bulunmaktadır(27,28). Çalışmamızda kullandığımız iki Parmelia türünün de yer aldığı
Manojlovic ve ark.(27)’nın çalışmasında, P. sulcata’da
salazanik asit, protosetrarik asit, atranorin ve
kloroatranorin; P. saxatilis’te ise salazanik asit,
usnik asit, atranorin ve kloroatranorin maddeleri
tespit edilmiştir. Bunlardan salazanik asit, srotosetrarik asit, atranorin, kloroatranorin ve usnik
asidin E. coli üzerindeki antibakteriyel etkinlikleri test edilmiş ve bu maddeler içerisinde en
etkili olarak 250 µg/ml MİK değeri ile usnik asit
bulunmuştur. Bizim çalışmamızdaki P. sulcata
ve P. saxatilis aseton özütlerinin E. coli’ye karşı
30

gösterdiği güçlü antibakteriyel etkinliğin, bu
maddeler ve bu maddelere ek olarak toplandığı
bölgeye göre değişebilen farklı sekonder metabolitlerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Liken özütleri içerisinde yer alan sekonder
metabolitlerin bir arada bulunmasında antagonistik ya da sinerjistik etkiler sonucu antibakteriyel etkinliklerinin değişebileceği görülmektedir.
Türkiye’de farklı liken türlerine ait özütlerin
antibakteriyel ve antifungal aktiviteleri üzerine
yapılmış pek çok çalışma bulunmaktadır(29-31).
Çobanoğlu ve ark.(32)’nın yaptıkları çalışmada,
Bolu ve Isparta bölgelerinden toplanan liken
türlerinin kloroform ve metanol özütlerinin 4
bakteri (E. coli, Enterococcus faecalis,
Pseudomonas aeruginosa, S. aureus) ve 1 maya
(Candida albicans) türü üzerindeki antimikrobiyal etkinlikleri test edilmiştir. Çalışmada, kloroform kullanılarak elde edilen liken özütlerinin,
metanol kullanılarak elde edilen liken özütlerinden daha yüksek oranda antimikrobiyal etkiye
sahip olduğu görülmüştür. Akkol ve ark.(33)’nın
yaptıkları çalışmada, Kütahya bölgesinden toplanan Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf liken
türünün biyolojik aktiviteleri test edilmiştir.
Metanol, diklorometan ve etil asetat olmak
üzere 3 farklı çözücü kullanılmış ve özütler
Gram negatif ve Gram pozitif bakteri türleri ile
maya türleri üzerinde test edilmiştir. Elde edilen
sonuçlar değerlendirildiğinde E. coli, Klebsiella
pneumoniae ve Proteus mirabilis bakteri türleri
üzerinde, 3 farklı çözücüden elde edilen liken
özütlerinin hiçbirinin etki göstermediği görülmüştür.
Türkiye’de yapılan çalışmalardan elde edilen
sonuçlar ile çalışmamızdan elde edilen çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde, liken türlerinin antibakteriyel etkinlikleri toplanılan bölgeye ve liken özütleri elde edilirken kullanılan
çözücüler ve yöntemlerin farklılığına göre değişiklik gösterdiği görülmektedir. Likenlerin
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bulundukları bölgelerin nemlilik ve hava kirliliği oranları, hava sıcaklık ve ışık farklılıkları gibi
parametrelerin, sekonder metabolitlerin sentezlenmesi aşamalarında rol sahibi oldukları, bunun
bir sonucu olarak da antimikrobiyal aktivitelerin
değişkenlik gösterdiği düşünülmektedir. Bununla
birlikte, liken özütleri elde edilirken kullanılan
çözücüler de likenlerin antimikrobiyal etkinliklerini etkilemektir.
Çalışmamızdan elde edilen veriler ile literatürde
yer alan diğer çalışmaların sonucunda, P. saxatilis
ve P. sulcata aseton özütlerinin E. coli üzerinde
antibakteriyel etkinliklere sahip olduğu ve bu
sonuçlar değerlendirildiğinde, bu türlerin gerekli testler gerçekleştirildikten sonra antibiyotiklere yardımcı ya da alternatif olabilecek potansiyel
biyolojik materyaller arasında yer alabilecekleri
ortaya koyulmuştur. Aynı liken türlerinin antibakteriyel etkinliklerinde görülen farklılıklar,
örneklerin toplandığı bölgelere ve özüt çıkarırken kullanılan çözücülere göre değişebilmektedir. Bu nedenle benzer çalışmaların daha çok
sayıda yapılması ile daha geniş kapsamlı veriler
elde edilebilecektir. Çalışmamızın, bu alandaki
diğer çalışmalar için bir kaynak olabileceği,
likenlerin antibakteriyel etkinliğinin tespit edilmesi açısından yararlanılabilecek bir çalışma
olduğu öngörülmektedir.
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