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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Hastane infeksiyonu (nozokomiyal)  etkenlerinden olan Pseudomonas aeruginosa, ve 

Staphylococcus savunma sistemi zayıflamış olan hastalarda, özellikle yoğun bakım 

ünitelerinde solunum sistemi, üriner sistem, yanık, dışkulak yolu, göz ve yara 

infeksiyonlarına neden olan patojenlerdir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda Pseudomonas 

aeruginosa ve Staphylococcus aureus yeni nesil antibiyotiklerinde içinde bulunduğu birçok 

antibiyotiğe karşı direnç geliştirmiştir. 

Çalışmada E.eriophora bitkisinin toprak üstü kısımlarını saf su, etanol ve aseton ile 

maserase edildi. Elde edilen ekstraktlardan çözücüler uzaklaştırılıp Pseudomonas 

aeruginosa ve Staphylococcus aureus üzerinde kuyu difüzyon yöntemi kullanılarak in vitro 

koşullarda denenmiştir. Bununla birlikte bitki içeriğinde bulunan syringic asit ayrıca etken 

madde olarak antibakteriyal etkisi araştırılmıştır. 

Elde edilen sonuçlardaki inhibisyan zonları karşılaştırılınca en fazla antibiyotik etkisi 

gösteren aseton ile yapılan özütte olmuştur. Ayrıca Euphorbia cinslerinde doğal bileşen 

olarak bulunan syringic asit Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus üzerinde 

antibiyotik etkisi göstermiş ve kullanılan miktar arttıkça antibiyotik etkisi de artmıştır.   

Bu bakterilerde direnç oluşumunun önüne geçmek için üretilen yeni antibiyotiklerde farklı 

etken maddeler kullanılması gerekir. Euphorbia eriophora’da doğal olarak bulunan 

syringic asit direnç mekanizmasına karşı üretilen yeni antibiyotikler için etken madde 

olarak kullanılabilir. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Hastane infeksiyonu (nozokomiyal)  etkenlerinden olan Pseudomonas aeruginosa, toprak, 

bitki, su, hayvan ve insanlardan sıklıkla izole edilen Gram negatif aerobik basillerdir (Raja, 

2007). P.aeruginosa, savunma sistemi zayıflamış olan hastalarda, özellikle yoğun bakım 

ünitelerinde solunum sistemi, üriner sistem, yanık, dışkulak yolu, göz ve yara 

infeksiyonlarına neden olan bir patojendir (Şenbayrak, 2003).  

Pseudomonas aeruginosa ampisilin, amoksisilin, amoksisilin klavulanat, dar ve geniş 

spektrumlu sefalosporinler, sefotaksim ve seftriakson gibi pek çok antibiyotik grubuna 

doğal olarak direnclidir. Ayrıca P.aeruginosa enfeksiyonlarında kullanılan antibiyotiklere 

zaman içinde direnç gelişmekte ve bazı durumlarda tedavi sırasında bile duyarlılık durumu 

değişebilmektedir. Hatta Pseudomonas’ın farklı suşlarında bile antibiyotiklere karşı farklı 

mekanizmalarla direnç mekanizmaları gelişmektedir (Ayyıldız ve Ark, 2002). Bu direnç 

mekanizmalarının başlıcaları beta laktamazların salınması, dış membran geçirgenliğinin 

azalması, aktif dışa pompalama sistemleridir. P.aeruginosa suşlarında beta-laktamaz 

enzimi üretimi antibiyotik direnç gelişiminde en önemli mekanizmadır. Daha da önemlisi 

bu sistem tedavi sırasında aktif hale gelebilmekte ve böylece çoklu dirençli suşlar ortaya 

çıkabilmektedir. Bu durum P.aeruginosa enfeksiyonlarının tedavisini güçleştirmektedir 

(Dede, 2006). 
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Staphylococcus aureus insanlarda birçok enfeksiyonlara neden olan bir bakteridir. Ortam 

şartlarına dayanıklı olduklarından doğada çok yaygındırlar. İnsanlarda enfeksiyon yapan 

patojen stafilokokların kaynağı yine insanlardır (Hacıbektaşoğlu, 1993). Doğal olarak en 

fazla burun ve boğaz boşluğunda, insan ve hayvan dışkılarında, ciltte apseli yaralarda ve 

sivilcelerde yoğun olarak bulunurlar. Günümüzde S.aureus’un birçok antibiyotiğe direnç 

gösteren izolatlarının ortaya çıkması çoğu hastane için önemli bir sorun haline gelmiştir 

(Vural ve Ark. 1993). Son 10 yılda yeni üretilen antibiyotiklere kaşı yeni direnç 

mekanizmaları ile direnç geliştirmiştir (Banu, 2011). 

 

 

3. Çözüm  

Maserasyon sert bir cismin bir çözücü içerisinde kalarak yumuşaması yöntemidir. 

Çalışmada E.eriophora bitkisinin toprak üstü kısımlarını saf su, etanol ve aseton ile 

maserase edilmiştir. Elde edilen ekstraktlardan çözücüler uzaklaştırılıp Pseudomonas 

aeruginosa ve Staphylococcus aureus üzerinde kuyu difüzyon yöntemi kullanılarak in vitro 

koşullarda denenmiştir. Ayrıca bitki içeriğinde bulunan syringic asit(şirincik asit) etken 

madde olarak alınıp antibakteriyal etkisi araştırılmıştır.  

Elde edilen sonuçlardaki inhibisyan zonları karşılaştırılınca en fazla antibiyotik etkisi 

gösteren aseton ile yapılan özütte olmuştur. Ayrıca Euphorbia cinslerinde doğal bileşen 

olarak bulunan syringic asit Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus üzerinde 

antibiyotik etkisi göstermiş ve kullanılan miktar arttıkça antibiyotik etkisi de artmıştır.   

 

 

4. Yöntem 

Bitkiler Eylül ayında Gaziantep’in Nizip ilçesinin Toydemir köyüne yakın tepelik bölgeden 

toplandı. Bitkinin tür teşhisi Gaziantep Üniversitesi Biyoloji bölümündeki tohumlu bitkiler 

teşhis anahtarı kullanıldı. Toplanan bitkiler patojen ve kimyasallardan arındırılmak için 

%3’luk ticari çamaşır suyu içerisinde 30 sn. bekletildi. Çamaşır suyu içerisinden çıkarılan 

bitkiler saf su ile 3 kez yıkandı. Oda şartlarında kurutulmaya bırakıldı.  

Kuru bitkilerin toprak üstü kısımlarından (yaprak 2gr, gövde 2gr, tohum 0,5gr, çiçek 0,5gr) 

5’er gram alınıp 100ml %65’lik aseton, 100 ml %65’lik alkol ve 100 ml saf su bulunan 

erlenmayerlere ayrı ayrı konuldu.  Erlenmayerler çalkalamalı benmaride 50°C’de 6 saat 

çalıştırıldı (Şekil 1). Karışımlardaki bitkilerin katı parçacıkları steril gazlı bez ile süzüldü. 6 

saat sonrasında çözücülerin tamamen uçması için benmari sıcaklığı 80°C’ye ayarlanıp 1 

saat daha bekletildi. Maserasyon yöntemi olarak adlandırılan bu yöntemde yüksek sıcaklık 

kullanılarak ekstraksiyon sırasında kontaminasyon engellendi. Ayrıca yüksek sıcaklık ve 

çözücülerinde etkisiyle bitki parçalarındaki hücre duvarları parçalanarak aktif içerik hücre 

dışına yani çözücüye çıkarıldı. Elde edilen özütlerin ağzı parafilmle kapatıldı ve 

soğuduktan sonra antibakteriyel etki denemesi için buzdolabına kaldırıldı. 
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Şekil 1. Çalkalamamı benmaride maserasyon yöntemi ile özüt çıkarılması 

 

Anti bakteriyel etki testi için kuyu difüzyon yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde petri 

kabının içerisindeki jölenin ortasına bir delik açılır ve o deliğe etken madde konur. 

Ardından petriye bakteri ekimi yapılır ve bakterinin delik etrafında üreyemediği alan 

ölçülür. Ölçülen bu alana inhibisyon zonu denir. İnhibisyon zonu ne kadar çok ise etken 

madde o kadar bakteri üremesini engellemiştir.  

Test için içerisinde kanlı agar bulunan hazır petrilerin (Orlab-1711163) ortasına steril 

edilen 1 cm çapındaki deney tüplerinin ağzı ile delik açıldı (Şekil 2). Delik açılırken jellerin 

yırtılmamasına dikkat edildi.  

Delik açılan petrilerin her birine ayrı ayrı elde edilen özütlerden 100µl mikropipet 

yardımıyla eklendi. Bununla birlikte E.eriophora bitkisinde doğal olarak ve etken 

maddelerinden birisi olan syringic asit (Sigma Aldrich-S6881) delik açılan diğer petrilerin 

her birine ayrı ayrı 0,01 ppm, 0,1ppm, 1ppm, 10ppm, 100 ppm çözeltilerinden ayrı 100µl 

mikropipet yardımıyla eklendi. Daha sonra her maserasyon özütü ve syringic asit çözeltileri 

için her bir petriye ayrı ayrı Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus ekimi 

yapıldı. 37℃’de etüvde (Jeio-tech, ON-01E) 48 saat boyunca bekletildi (Şekil 3). 48 saat 

sonra petrilerdeki zonlar kumpas (Bz-Tech – Hassasiyet:0,01mm) ile ölçüldü. Aseton, 

Alkol ve saf su ile hazırlanan özütler ile yapılan antibiyotik testi sonuçları Tablo 1’de, 

Syringic asit sonuçları ise Tablo 2’dedir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         Şekil 2. Kuyu difüzyon yöntemi için delik açılması                  Şekil 3. Etüvde inkübasyon 
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Tablo 1: Maserasyon özütleri ile yapılan P.aeruginosa ve S.aureus inhibisyon zonlarının çapları 

 Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus 

Aseton ile yapılan özüt 2,6 mm 2,2 mm 

Alkol ile yapılan özüt 2,2 mm 2,0 mm 

Saf su ile yapılan özüt 1,7 mm 1,3 mm 

Not:1cm özüt bölgesi dahil ve Zon çapı±1 mm 

 

 

Tablo 2: Syringic asit ile yapılan P.aeruginosa ve S.aureus inhibisyon zonlarının çapları 

 Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus 

0,01 ppm 1,3 mm 1,2 mm 

0,1ppm 1,7 mm 1,7 mm 

1ppm 2,0 mm 2,1 mm 

10ppm 2,1 mm 2,3 mm 

100 ppm 2,6 mm 2,9 mm 

Not:1cm özüt bölgesi dahil ve Zon çapı±1 mm 

 

Elde edilen sonuçlara göre maserasyon yöntemiyle oluşturulan özütlerde kullanılan aseton, 

alkol, saf suyun ve sıcaklığın etkisiyle hücreler patlamıştır. Patlayan hücrelerin içeriği 

çözücülere dağılmıştır. Böylece hücre içeriğindeki aktif maddeler çözücüye geçmiştir. 

Çözücüler buharlaştırıldıktan sonra geriye kalan hücre içeriği özütleri ekim yapılan 

petrilerdeki Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus’a antibiyotik etkisi 

göstermiştir. İnhibisyan zonları karşılaştırılınca en fazla antibiyotik etkisi gösteren aseton 

ile yapılan özütte olmuştur. Çünkü aseton hücrenin duvarı ve hücre zarının 

parçalanmasında alkol ve saf suya nazaran daha etkili olmuştur.  

Euphorbia cinslerinde doğal bileşen olarak bulunan syringic asitte Pseudomonas 

aeruginosa ve Staphylococcus aureus üzerinde antibiyotik etkisi göstermiştir. Bu etkide 

kullanılan miktar arttıkça antibiyotik etkisi de artmıştır.   
 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Eski ve yeni nesil antibiyotiklere karşı Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus 

gerek yanlış kullanım gerekse genetik yapısı sayesinde giderek artan bir direnç 

mekanizması göstermektedir. Bu direnç artışının önüne geçmek için farklı etken maddeler 

kullanılması gerekir. Euphorbia eriophora’da doğal olarak bulunan syringic asit etken 

madde olarak kullanılabilir. Bu çalışmada yeni bir antibiyotik etken maddesi ortaya 

konulmuştur. Etken maddenin etkinliği denemelerle ispatlanmıştır. Ayrıca yapılan literatür 

taramasında benzer çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışma özgündür.   

 
6. Uygulanabilirlik  

Projeye konu olan etken maddenin (syringyc asit) antibiyotik etkisi yapılan denemeler ile 

ortaya konulmuştur. Etken madde antibiyotik üretiminde güvenle kullanılabilir. Ayrıca 

patent başvurusu bulunulmuştur.   
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Çalışmada kullanılan syringyc asitin 5gr saf hali maliyeti 38TL’dir.  

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

İlaç üretim kurumları ve sağlık sektörü çalışanlarını projenin hedef kitlesidir. 

 

 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek risk daha ileri aşamalarda ortaya çıkacağı 

düşünülmektedir. Çünkü etken madde olarak kullanılması için önce canlı (hayvan gibi) 

denemelerinin yapılması gerekir. Denemeler yapılsa bile syringyc asit doğal bir madde 

olduğun dolayı yan etkisinin olmayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu maddeye karşı alerjisi 

olan kişilerin kullanmaması gerekir.  

 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Mehmet Beyazıt ÖZBERK 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Mehmet Beyazıt ÖZBERK   Takım lideri ve 

araştırma 

Özel Sanko Ortaokulu Araştırma 

Ahmet Kutay TÖRER Saha inceleme Özel Sanko Ortaokulu Araştırma 

Aras TOPRAK   Denemeler ve raporlama Özel Sanko Ortaokulu Araştırma 
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