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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 
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ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

Maryam KARİMİ 
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Fen Bilimleri Enstitüsü 

Biyoloji Anabilimdalı 

 

Danışman: Doç. Dr. Nur KOÇBERBER KILIÇ 

 

Bu çalışmada Tuz Gölü’nden izole edilmiş iki adet Dunaliella cinsine ait suş (Dunaliella 

sp.T-2 ve T-4) kullanılmıştır. Bu mikroalgler, 0.5 g/l, 1 g/l, 1.5 g/l olacak şekilde farklı 

azot ve %10 (w/v), %15 (w/v) ve %20 (w/v) gibi farklı NaCl konsantrasyonlarını içeren 

Johnson besiyerinde geliştirilmiştir. Araştırmada bu mikroalglerden hazırlanan 

ekstraktların antibakteriyel etkileri belirlenmiştir. Farklı azot ve NaCl 

konsantrasyonlarını içeren ortamlarda geliştirilen mikroalglerin ekstraktı etanol, metanol, 

hekzan, Tris-HCl (0.5 M; pH:8.0) ve su çözücüleri kullanılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan 

ekstraktların antibakteriyel etkilerinin belirlenmesi amacıyla disk difüzyon metodu 

kullanılmıştır. Elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkileri Staphylococcus aureus 

ATCC 25923, Bacillus subtilis ATCC 6653, Escherichia coli ATCC 10536 ve 

Escherichia coli ATCC 35150 gibi bakteriler üzerinde denenmiştir.  

Tez çalışmasından elde edilen verilere göre, Dunaliella sp. T-2 suşundan elde edilen en 

etkin ekstraktın etanolle hazırlanan olduğu belirlenmiştir. Bu ekstrakt, B. subtilis ATCC 

6653 bakterisine karşı 20.83 mm inhibisyon zonu oluşturmuştur. Bununla birlikte, 

Dunaliella sp. T-4 suşunun en etkin ekstraktı, B. subtilis ATCC 6653 bakterisine karşı 

23.66 mm inhibisyon zonu olarak bulunmuştur. Bu ekstrakt da etanolle hazırlanmıştır. 

Çalışmada, ekstraktlara en dirençli bakterinin E. coli ATCC 10536, en duyarlı bakterinin 

ise B. subtilis ATCC 6653 olduğu görülmüştür. Tez çalışmasında Dunaliella sp. 

suşlarının alternatif anibakteriyel maddeler olarak kullanım potansiyeli bulabileceği 

sonucuna varılmıştır. 

Şubat 2016, 71 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Mikroalg, Ekstrakt, Antimikrobiyel etki, Bakteri 
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ABSTRACT 

Master Thesis 

INVESTIGATION OF ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF Dunaliella SPECIES 

ISOLATED FROM SALT LAKE 

Maryam KARİMİ 
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 Department of Biology 

Supervisor: Assoc. Dr. Nur KOÇBERBER KILIÇ 

In this research, two different strains of Dunaliella genus isolated from Salt Lake 

(Dunaliella sp T-2 and T-4) were used. These microalgae were grown in Johnson medium 

with different concentrations of nitrogen as 0.5 g/l, 1 g/l, and 1.5 g/l, with different NaCI 

concentrations as 10% (w/v), 15% (w/v), 20% (w/v). In the study, the antibacterial 

activities of extracts prepared from these microalgae were determined. The extracts of 

microalgae, grown in different nitrogen and NaCl concentrations were prepared with 

solvents like ethanol, methanol, hexane, Tris-HCI (0.5 M; pH: 8.0) and water. In order to 

determine antibacterial effects of prepared extractions, the disc diffusion method was 

performed. Antibacterial activity of the obtained microalgal extracts were tested on 

bacteria namely; Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus subtilis ATCC 6653, 

Escherichia coli ATCC 10536 and Escherichia coli ATCC 35150. 

According to the data obtained from the thesis, it was determined that the most effective 

Dunaliella sp. T-4 strain extract was obtained with ethanol. This extract showed 20.83 

mm inhibition zone against B. subtilis ATCC 6653 bacterium. Besides, the most effective 

extract of Dunaliella sp. T-4 strain was found as an inhibition zone of 23.66 mm against 

B. subtilis ATCC 6653 bacterium. This extraction was also prepared with ethanol. In this 

study, the most resistant bacterium to the extracts was found as E. coli ATCC 10536, and 

the most sensitive bacterium was B. subtilis ATCC 6653. In this thesis, it has been 

concluded that Dunaliella sp. strains have an alternative usage potential as antibacterial 

substances. 

February 2016, 71 pages 

Key Words: Microalgae, Extract, Antibacterial effect, Bacteria 
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1. GİRİŞ 

Antimikrobiyel etkiye sahip birçok farklı mikroorganizma türü bilinmektedir. Bunlar 

arasında bir çok mikroalg de bulunmaktadır. Mikroalglerin sağlık, beslenme, enerji ve 

arıtım gibi alanlardaki sayısız faydalarının yanı sıra, ekstraktlarının hazırlanarak 

antimikrobiyel madde olarak kullanımı oldukça önem taşımaktadır.  

Mikroalgler hayatta kalmak için rekabete girerler ve stresli ortamlara adapte olmak için 

uyum sağlarlar. Bu ortamlarda hem hücre dışı hem de hücre içi metabolik yolaklarında 

çeşitli  kimyasal maddeler sentezler ve aynı zamanda fiziksel olarak da değişebilirler. 

Mikroalg özütlerinin yalnızca antimikrobiyel değil antikanser, antioksidan, sitotoksik 

etkilerinin araştırılması da son yılların ilgi çeken konuları arasındadır. 

Günümüzde bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmaları insan hayatını tehdit 

altına almıştır. Bu nedenle araştırmacılar, antibiyotiklerin yerini kolay degrede 

olabilecek, ekonomik, çevreye ve insanlara zarar vermeyen, toksik olmayan bir alternatif 

madde bulmayı amaçlamışlardır. 

Bu tezin amacı Tuz Gölü’nden izole edilmiş Dunaliella cinsine ait iki mikroalgin farklı 

besiyerlerinde geliştirildikten sonra beş farklı çözücü ile elde edilen ekstraktlarının 

antibakteriyel etkilerinin araştırılmasıdır. Bu çalışmanın özgünlüğü ise, daha önce 

çalışılmamış antibakteriyel aktivitenin belirlenmesinin yanında optimum koşullarda 

maksimum etkinlikte aktivite gösteren mikroalg ekstraktlarının elde edilmesini 

hedeflemesidir.  
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

2.1 Mikroalgler 

Algler makroalgler ve mikroalgler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Algler fototroftur ve 

kloroplast içererek yalnızca bir kaç mineral (örneğin, K, P, Mg, N, S), su, CO2 ve ışık 

olan çevrelerde yaşayabilirler. Algler hem toprakta hem de sucul habitatlarda yaşar ve 

doğadaki primer üreticilerdir. 

 

Şekil 2.1 Bazı ökaryotların filogenetik ağacı (Madigan vd. 2011) 

 

Mikroalgler küçük ve fotosentez yapan ökaryotik canlılardır ve siyanobakteriler 

prokaryot olma nedeni ile artık bu grupta yer almamaktadır. Bu canlıların genel 

sınıflandırılması şekil 2.1’de gösterilmiştir. Mikroalglerin boyutları 3-10 µm arasında 

değişir ve şekil olarak çok çeşitlilik gösterirler (Ferreira vd. 2013). Mikroalgler 

membrana bağlı gerçek bir nükleusa sahiptir. Bu nükleus genomun major kısmını 

içermektedir; genom kromozomlar ve nükleus içinde dağılmaktadır. Sitoplazmaları 

membrana bağlı organellerde (Golgi, mitokondri, endoplazmik retikulum, vakuoller, 

sentriyoller ve plastidler) ve bölümlerde dağılmaktadır. Mikroalglerin çoğu tek 

çekirdeklidir, çok çekirdekli olan mikroalgler de (coenocytic), bulunmaktadır. Genel 
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olarak mikroalglerin hücre duvarı selülozun bir mikrofibriler tabakası ile çevrilidir. Bu 

tabakanın etrafı bazen şekilsiz bir tabaka ile çevrelenebilir. Bazı mikroalg türlerinde hücre 

duvarı bulunmamaktadır (Örneğin; Dunaliella sp.).  

Mikroalgler çoğunlukla sularda ürerler ama her çeşit toprağın üzerinde de yaşama 

özelliğine sahiptir. Çoğunluğu serbest ve diğer canlılardan bağımsız yaşamakla birlikte, 

bir kısmıda çeşitli canlılar ile simbiyotik olarak yaşamaktadırlar. 

Mikroalgler fotosentez yapma özelliğine sahip oldukları için su ekosisteminde çok büyük 

rol oynamaktadırlar; ayrıca Dünya’nın %40 oranında fotosentezini de mikroalgler 

yapmaktadır (Moreno-Garrido 2008).  

Mikroalglerin metabolizmaları çevresel değişimlere yanıt olarak, hücre içi değişimler 

yapar. Bu yüzden büyüme ortamlarındaki herhangi bir değişim, onların farklı maddeler 

sentezlemelerine neden olur. Mikroalglerin çok çeşitli ortamlarda bulunma ve 

yaşamlarını sürdürme nedeni bu canlıların ekstrem koşullarda bile yaşamlarını devam 

ettirebilme yetenekleridir. Bu canlılar ekstrem koşullarda, farklı maddeler üreterek, 

sekonder metabolizmalarını kullanılırlar. Farklı gen ifadeleri yaparak ortama uyum 

sağlayıp ölümlerini engellerler. Örneğin, Dunaliella cinsine ait türlerin yaşam 

ortamlarında NaCl konsantrasyonlarının belli derecelerde değişiklik göstermesi bu 

canlıların ölmesine neden olmaz. Bunun sebebi, bu tip durumlarda Dunaliella türlerinin 

şekil değiştirerek ortam koşullarına uyum sağlamasıdır. D. salina NaCl stresine maruz 

bırakıldığında ani ve uzun dönemli olmak üzere iki cevap oluşturur. Birincisi hücre içi 

gliserol ve glisin betain miktarının arttırılması, ikincisi ise, nötral lipid biyosentezinin ve 

karotenoid biriktirilmesinin aşırı arttırılmasıdır (Ramos vd. 2011). Bazı mikroalglerin 

mikroskopik resimleri şekil 2.2’de verilirken; şekil 2.3’te bir mikroalg hücresinin şematik 

gösterimi mevcuttur.  
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Şekil 2.2 Bazı mikroalglerin mikroskopik resimleri 

a. Chlorella,  b. Carteria cerasiformis, c. Pediastrum, d. Pterosperma sp. 

                       

                                      Şekil 2.3 Bir mikroalg hücresinin şematik gösterimi 
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2.2 Alglerin Kimyasal Bileşimleri 

Alglerin kimyasal bileşenleri türden türe sıcaklık, aydınlatma, pH, mineral içeriği, CO2 

kaynağı ve karıştırma hızı gibi çevresel parametreler ile değişir. Yapılan araştırmalara 

göre mikroalglerde çoklu doymamış yağ asitleri, polisakkaritler, doğal pigmentler, temel 

mineraller, vitaminler, enzimler ve biyoaktif peptidler gibi kimyasal bileşenler 

bulunmaktadır (Cuellar-Bermudez vd. 2015). Çeşitli mikroalg türlerinde bulunan protein 

içeriği, bu mikroorganizmaların sıra dışı protein kaynağı olarak dikkate alınmasına sebep 

olmuştur.  

Alglerde karbohidratlar, nişasta, selüloz, şeker ve diğer polisakkaridler şeklinde 

bulunabilir. Genel olarak alglerin karbohidratları iyi sindirilebilir ve kurutulmuş 

mikroalglerin tüketiminde hiçbir sınırlama görünmemektedir. Ayrıca, bu karbohidratlar 

tatlandırıcı olarak veya etanol ve metan üretiminde kullanılabilir. 

 

Alg lipitlerinin en önemli bileşenleri yağ asitleri, mumlar, steroller, hidrokarbonlar, 

ketonlar ve pigmentlerdir (karotenoidler, klorofil, fikoobilinler) (Halim vd. 2011). 

Lipidler, membran bileşenleri, depolama ürünleri, metabolitler ve enerji kaynağı olarak 

işlev yapmaktadır. Türlere bağlı olarak, mikroalglerin toplam lipidi, genellikle kuru 

ağırlığının %20 si ile %50 si oranında değişmektedir (Halim vd. 2011). Mikroalglerin 

lipid üretimi türüne bağlıdır; besin, tuzluluk, ışık miktarı, sıcaklık ve pH gibi farklı 

faktörlerden etkilenir (Richmond 2004, Guschina ve Harwood, 2006). 

 

Mikroalglerin biyokütlesi besin değerini arttıran tüm önemli vitaminleri içermektedir. 

Mikroalg vitaminlerinin içeriğinde çevresel faktörler, hasat sonrası işlemler ve biyokütle 

kurutma metodlarının önemli etkisi vardır. Bu durum özellikle B1, B2, C ve nikotinik asit 

gibi ısıya dayanıklı olmayan vitaminler için geçerlidir. Çünkü bu vitaminlerin 

konsantrasyonu kurutma işlemi sırasında önemli ölçüde azalır. 

Alglerin renkleri onların en belirgin özelliklerinden biri sayılır. Mikroalglerin kendine 

özgü pigment konbinasyonu ve rengi bulunmaktadır. Klorofil-a, tüm alglerde birincil 

fotosentetik pigmenttir. Klorofillerin -c, - d ve -e formu, çeşitli deniz yosunları ve tatlı su 
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diyatomlarda da bulunabilir. Alglerde bulunan klorofilin toplam miktarı, kuru ağırlığının 

% 0.5-1.5 aralığındadır. Bir başka pigment ise, karotenoidlerdir. Bunlar, alifatik veya 

alisiklik yapıda, sarı, turuncu veya kırmızı lipofıl pigmentlerdir. Tüm algler karotenoid 

içermektedirler ve çeşitlilikleri yüksek bitkilerden daha fazladır. β-karoten, vialaksantin 

ve neoksantin gibi bazı karotenoidler alglerin bir çok sınıflarında bulunmaktadır, lakin 

diğer karotenoidler sadece birkaç alg sınıfıyla sınırlıdır. Alglerin kuru ağırlıklarının 

yaklaşık %0.1-0.2 si karotenoidlerden oluşmaktadır. 

Mikroalglerde ve siyanobakterilerde bulunan pigmentler klorofil, karotenoidler ve 

fikobiliproteinler halinde gruplandırılmıştır. Bu gruplar arasındaki farklar, kimyasal 

yapılarına bağlıdır. Tetrapiroller olarak tanımlanan klorofiller, büyük bir aromatik 

halkaya sahiptir. Klor, magnezyum iyonu ile çevrelenen dört pirol halkası ve bir 

hidrokarbon kuyruğu içermektedir. Karotenoidlerde, tek bir hidrokarbon zinciri vardır. 

Bu zincir, sekiz izopren biriminden oluşmaktadır. Fikobiliproteinler kovalent bir sistein 

amino asit ile birbirine bağlanmış, fikobilin olarak bilinen bir bilipigmenti ve bir 

proteinden oluşmaktadır. Bu nedenle, fikobilinler açık tetrapirroller olarak adlandırılır 

(Mulders 2014). 

Klorofillerin, chl a, b, c, d ve f gibi birkaç farklı tiplerinin (Chen vd. 2010) hepsi yeşildir. 

Her farklı klorofilde, klora bağlanan moleküller az derecede farklılardır. Örneğin, klorofil 

c’de hidrokarbon kuyruk yoktur. Bu küçük farklar emilim spektrumunda farklılıklara yol 

açarak, chl a nın, mavi-yeşil, chl b nin parlak yeşil, chl c nin sarı yeşil, çok parlak/orman 

yeşili ve chl f nin zümrüt yeşili görülmesine sebep olur (Chen vd. 2010, Roy vd. 2011). 

Magnezyum iyonu kaybı üzerine, klorofiller soluk ve koyu renkli hale gelir (Humphrey 

2004). 

Karotenoidler farklı son grupların varlığı ile ayırt edilirler; bazen bu gruplar, molekülün 

merkezi kısmına tutturulabilir. Karotenoidler, gerçek hidrokarbon olan karotenler ve ek 

olarak oksijen atomları içeren ksantofil olan karotenlere ayrılır. Karotenoidler kırmızı, 

sarı renkte görünür. 
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Bugüne kadar bildirilen proteine bağlı fikobilinler, mavi renkte fikosiyanobilin, kırmızı 

renkte fikoeritrobilin, mor renkte fikoviyolobillin ve sarı renkte fikorobilinlerdir (Sidler 

1994). Fikobilinler yapı olarak sadece pirol halkalarına bağlanan gruplar ile ayırt edilirler. 

Fikosiyanobilin ve fikoeritrobilin mikroalglerde en yaygın fikobilinlerdir. 

Fikobiliproteinlerin, fikosiyaninlerin (koyu mavi) ve allofikosiyaninlerin (açık mavi) en 

önemli bileşeni fikosiyanobilindir, oysa fikoeritrinlerin (turuncu-kırmızı) en önemli 

bileşeni, fikoeritrobilindir (Blot vd. 2009).  

2.3 Mikroalglerin Yaşam Döngüsü 

Tek hücreli mikroalglerde hücrelerin boyutu büyüdükten sonra ikiye bölünür ve iki yavru 

hücre oluşturulur. Bu hücrelerde boyut olarak büyüyüp bölünüp yeni iki yavru hücre 

oluşturur. Ökaryotik alg hücrelerinin döngüsü mitoz ve interfaz olarak iki farklı fazdan 

oluşmaktadır. İnterfaz sırasında hücre büyür ve hücresel bileşenlerin sayısı artar. Böylece 

yavru hücrelerine tüm bileşenler, organeller ve DNA molekülü eksiksiz şekilde dağıtılır. 

Mitoz aşamasında nükleer bölünme oluşmaktadır. 

Mikroalglerin hayatları genel olarak altı farklı aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama lag faz 

yada hazırlık fazı olarak adlandırılmıştır. Bu fazın uzun olmasının nedeni cansız hücreler, 

sporların varlığından besin veya kültür koşullarında değişiklikler nedeniyle fizyolojik 

uyum sağlamak için olur. Örnek olarak: gölgeye adapte olmuş hücreler, daha yüksek bir 

ışık şiddetine maruz bırakılırsa faz uzar. İkinci aşama eksponansiyel veya logaritmik faz 

(üssel faz olarak) adlandırılmıştır. Hazırlık aşamasının ardından hücreler yeni ortamda 

yaşamaya alışarak büyümeye ve çoğalmaya başlarlar. Bu aşama sürecinde, hücreler 

mineral ve ışık enerjisini tüketerek ekponansiyel olarak bölünürler. Üçüncü aşama 

duraklama fazı olarak adlandırılır ve bu aşamada mikroalglerin hücre bölünmesi yavaşlar, 

bunun sebebi ışığın sınırlayıcı olmasıdır. Dördüncü aşama, azalan faz olarak adlandırılır 

besinler, karbondioksit ve bunlar gibi diğer sınırlayıcı faktörler nedeniyle, hücrenin 

bölünme oranı azalır ve kültür ortamındaki besinler biter. Beşinci aşamada, ölüm fazı 

olarak adlandırılır, bu aşamada, besiyerinde besinlerin bitmesi nedeni ile hücre bölünmesi 

olmaz; hücreler en son aşama olan ölüm fazına girerler (Lee vd. 2015). 
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Mikroalglerin büyümesi bazı kimyasal maddelerden ve çevresel koşullardan etkilenebilir. 

Substrat konsantrasyonu sınırlanırsa, büyüme hızı azalır veya toksik metabolitler birikir, 

büyüme hızı düşer. Bu aşamada, sekonder metabolitlerin üretimi gerçekleşir. Bu süreçte 

depolanan malzemeler tüketilir, böylece organizma yaşamaya devam edebilir ve canlı 

kalır. Bununla birlikte, canlının yaşamını sürdürmesi için enerji üretilmez ise canlının 

büyüme hızı düşer ve ölüm ile sonlanır. Bazı durumlarda ise birkaç spor ya da benzeri 

yapılar oluşarak stressiz ortama ulaşana kadar bu durumun üstesinden gelinir. 

2.4 Mikroalglerin Kullanım Alanları  

Mikroalgler doğal ve biyoaktif maddelerin kaynaklarından biridir. Bu canlılardan izole 

edilen metabolitlerin çoğu çeşitli biyolojik sağlığa yararlı olan etkiler göstermektedirler 

(Pangestuti ve Kim 2011).  Mikroalgler pigmentler ve vitaminler gibi kozmetik, gıda ve 

ilaç endüstrisinde kullanılan özel sekonder metabolitler biriktirirler (Markou ve Nerantzis 

2013, Skjanes 2013). Bu canlıların stres faktörlerinden etkilenip ölmemeleri için ortama 

adapte olmaları gerekir. Bu adaptasyon sonucunda başka organizmalarda bulunmayan, 

biyolojik olarak aktif sekonder metabolitler üretirler (Rodriguez-Meizoso 2010). Bu 

canlıların güneş enerjisi ve CO2 ile yaşamaları, diğer bitkilere göre çok hızlı büyümeleri 

oldukça avantajlıdır. Ayrıca, mikroalgler tarım için uygun olmayan hava ve ortamlarda 

yaşama özelliğine sahiptir. 

 

Mikroaglerin diğer avantajı ise besiyeri ortamını değiştirerek hedeflenen biyoaktif 

maddelerin ürettirilebilmesidir (Singhand ve Dhar 2011, Singh 2011, Ibanez ve Cifuentes 

2013). Mikroalgler özel bir mevsime ait olmayıp yıl boyunca kültüre alınabilirler. 

Mikroalgler atıksulardan azot ve fosfor gibi kirleticileri arıtabilme özelliğine de sahipler. 

Ayrıca, mikroalgler ekonomik açıdan da avantajlıdır. Mikroalgler, faydaları ve az maliyet 

ile elde edilmeleriyle her alanda insanların dikkatini üzerine çekmiştir. 

 

2.4.1 Mikroalglerin tedavi amaçlı kullanım alanları 

 

Algler doğal oldukları için birçok bilim insanının, kimyasal ilaçlar yerine doğal, zararsız 

alternatif ilaç bulabilmek için ilgisini çekmiştir. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre 
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alglerin birçoğu biyoaktif etki göstermiştir. Bu araştırmaları gerçekleştirmek için alglerin 

özütleri kullanılmıştır. Yapılan çeşitli araştırmalarda alglerin antikanser, antiviral, 

antimikrobiyel etkileri ispatlanmıştır.  

 

Örneğin, lutein çeşitli hastalıklara karşı etkilidir. Cholorella sp. mikroalginin ekstraktı β-

karoten ve lutein içererek, sıçanlarda Alzaymeri önlemektedir. Ayrıca, Cholorella 

mikroalglerin ekstraktında bulunan lutein kanser oranını azaltmaktadır. Aynı şekilde, C. 

ellipsoidea ve C. vulgaris mikroalgilerinin ekstraktlarında bulunan karotenoidin kolon 

kanserini inhibe ettiği gösterilmiştir (Guedes vd. 2011). C. marina mikroalginin 

ekstraktında bulunan likopen, farede prostat kanser hücrelerinin poliferasyonunu inhibe 

etmiştir (Renju vd. 2014). 

2.5 Mikroalglerin Antimikrobiyel Aktiviteye Sahip Ürünleri 

Doğal kaynaklardan antibiyotik kaynağı bulmak fikri mikropların antibiyotiklere karşı 

direnç kazanmaları sonucu araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Mikroalglerde 

sentezlenen yağlı asitler, akrilik asitler, halojenlenmiş alifatik bileşikler, terpenoidler, 

steroller, sülfür içeren heterosiklik bileşikler, karbohidratlar, asetojeninler ve fenoller, 

gibi maddeler antimikrobiyel etkiye sahiptir (Prakash vd. 2011). Mikroalgler terapötik 

potansiyele sahip hücre dışı asidik özellikleri olan sülfatlanmış polisakkarit üretmektedir 

(Raposo vd. 2014). Mikroalg ekstraktlarında görünen antimikrobiyel etki, lipid bileşimine 

bağlıdır. Mikroalglerin antimikrobiyel etkilerinin α- ve β-iyonon, β-siklositral, 

neofitadien ve fitol maddeleri üretme potansiyeline sahip olmaları önemlerini arttırır 

(Amaro vd. 2011). Mikroalgler, insan için patojen olan bakterilere karşı, γ-linolenik asit, 

eikosapentaenoik asit, heksadekatrienoik asit, palmitoleik asit, laurik asit, oleik asit, 

laktik asit ve arakidonik asit üretebilirler. Bu maddeler E. coli, Pseudomonas aeruginosa, 

S. aureus ve S. epidermidis gibi bakterilere karşı antimikrobiyel etki göstermektedir 

(Smith vd. 2010, Amaro vd. 2011).  

Ege denizinden izole edilen Corallina officinalis, Cystoseira barbata, Dictyota 

dichotoma, Halopteris filicina, Cladostephus spongiosus f. verticillatus ve Ulva rigida 

gibi alglerden metanol ile elde edilen ekstraktın S. aureus ATCC 6538P, M. luteus ATCC 
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9341, E. faecalis ATCC 8043, E. coli ATCC 29998, E. aerogenes ATCC 13048, E. coli 

O157:H7 bakterileri üzerindeki antibakteriyel etkileri araştırılmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre, C. officinalis hariç diğer algler S. aureus bakterisine karşı antibakteriyel 

etki göstermiştir ve en etkili ekstrakt U. rigida alginden elde edilmiştir. Ayrıca en büyük 

zon C. officinalis algi tarafından 34.00 ± 1.00 mm olarak E. aerogenes bakterisine karşı 

oluşmuştur. En düşük antibakteriyel etki D. dichotoma ve H. filicina alglerinden elde 

edilen ekstraktlar tarafından sergilenmiştir (Taskin vd. 2007). 

Başka bir çalışmada, Haematococcus pluvialis mikroalginden elde edilen ekstraktların 

antimikrobiyel etkileri araştırılmıştır. Çalışmada ekstraksiyon elde etmek için hekzan ve 

etanol çözücü olarak seçilmiştir. Elde edilen biyokütle liyofilize edildikten sonra 

hücrelerin duvarını parçalamak için seramik havanda sıvı azot ile hücreler ezilmiş ve bu 

aşama üç kez tekrar edilmiştir. Daha sonra seçilen çözücüler ayrı ayrı eklenmiş ve 50ºC, 

100ºC, 150ºC ve 200ºC olarak 4 farklı ısıda 20 dakika boyunca ekstraksiyon yapılmıştır. 

Bu çalışmaya göre polaritesi yüksek olan çözücü daha fazla antimikrobiyel etki 

göstermektedir. Ayrıca en yüksek etki ise kırmızı fazda (stresli koşullarda kamçının 

kaybedildiği faz), etanol ile 100ºC’de elde edilen ekstraktta olmuştur. Tüm çözücüler E. 

coli ve S. aureus’a karşı antimikrobiyel etki göstermiştir (Santoyo vd. 2009). 

Rao 2010 yılında yaptığı bir çalışmada Spirulina platensis, Haematococcus pluvialis ve 

Botryococcus braunii mikroalglerinin antimikrobiyel aktivitelerini araştırmıştır. 

Mikroalgler farklı besiyerlerinde geliştirildikten sonra 5000 rpm’de santrifüjlenerek 

toplanmıştır. Biyokütleler liyoflize edildikten sonra her çözücüden 10 ml eklenerek 

ezilmiş ve ekstraktlar elde edilmiştir. Bu çalışmada agar difüzyon yöntemini kullanarak 

antimikrobiyel etki araştırılmıştır. S. plantensis’e ait farklı çözücüler ile hazırlanan 

ekstraktlar arasında, kloroformla hazırlanan çok sayıda bakteri üzerinde antimikrobiyel 

etki göstermiştir ve aynı zamanda diğer zon çapları ile kıyaslanınca en büyük inhibisyon 

zonunu B. subtilus bakterisine karşı (18.12 mm) yaratmıştır. Bu algin metanol ile 

hazırlanan ekstraktı P. mirabilis bakterisine karşı 15.21 mm ve B. cereus bakterisine karşı 

15.77 mm inhibisyon zonu yaratmıştır (Çizelge 2.1). 
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Çizelge 2.1 Farklı yayınlarda, farklı çözücüler ile elde edilen ekstraktların bakteriler üzerindeki           

antibakteriyel etkileri 

 

Mikroalgler Bakteriler 
En etkin 

Çözücü 

Zon Çapı 

(mm) 
Referanslar 

Spirulina 

platensis 

S. epidermis  

ATCC 12228 
Metanol 16.0 (Ozdemir vd. 2004) 

Anabaena 

cylinderica 
VISA B1773 Metanol 26.0 

(Bhateja vd. 2006) 

 

Corallina 

officinalis 

E. aerogenes 

ATCC 13048 
Metanol 34.0 (Taskin vd. 2007) 

Haematococcus 

pluvialis 
E. coli (MBC) Hekzan 16.0 (Santoyo vd. 2009) 

Haematococcus 

pluvialis 
B. subtilis Kloroform 17.32 (Rao vd. 2010) 

Botryoccus 

bruanii 

Enterobacter 

aerogenes 
Etilasetat 15.11 (Rao vd. 2010) 

Spirulina 

platensis 
B. subtilis Kloroform 18.12 (Rao vd. 2010) 

 

Bhagavaty vd. (2011), Chlorococcum humicola alginin antimikrobiyel etkisini sekiz 

farklı organik çözücü (etil asetat, etanol, hekzan, aseton, benzen, kloroform, dietil eter ve 

metanol kullnılmıştır) ile elde edilen ekstraktlarını patojen bakterilere karşı kullanarak 

araştırmıştır. Her çözücü farklı maddeler izole etmiştir. Yağ asitleri ve karotenoidler daha 

yoğun konsantrasyonda bulunmuştur. Bu ekstraktlarda saponinler ve alkaloidler de çok 

miktarda bulunmaktadır. Aynı çalışmada elde edilen tüm ekstraktlar test edilen bakteriler 

ve funguslara karşı antimikrobiyel etki göstermiştir. Aseton ile hazırlanan ekstrakt en az 

antimikrobiyel etki gösterirken, benzen ve etil asetat ile elde edilen özüt tüm bakterilere 

karşı en yüksek inhibisyon zonunu yaratmıştır (Çizelge 2.2) (Bhagavathy 2011).  
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Çizelge 2.2 Chlorococcum humicola alginin farklı çözücüler ile elde edilmiş ekstraktlarının antimikrobiyel 

etkisi (mm) (Bhagavathy vd. 2011) 

 

Diğer bir çalışmada ise Spirogyra alginin antimikrobiyel ve antifungal etkisi 

araştırılmıştır. Hasat edilen algler toz haline getirilerekten sonra soğuk ve sıcak olarak 

adlandırılan iki farklı yöntem ile ekstraktları hazırlanmıştır. Soğuk yöntemde 50 gr toz 

biyokütle metanol içersinde çalkalıyıcı üstünde 5 saat inkübe edilip bir gece boyunca oda 

sıcaklığında bekletildikten sonra filtreden geçirilerek hazırlanmıştır. Sıcak ekstraksiyon 

yönteminde ise, petrol eter, kloroform ve metanol olarak üç farklı çözücü kullanılmıştır. 

Toz şeklinde olan 100 gram biyokütleden soksile cihazında 60˚C’da ve her çözücüden 

kullanarak ekstraksiyon yapılmıştır. Tüm ekstraktlar Psedomonas solanacearum 

bakterisine karşı antimikrobiyel etki göstermiştir ancak Clavibacter michiganense 

bakterisine karşı hiç etki gözlenmemiştir (Ansari vd. 2012).  

Bir diğer çalışmada ise Sargassum wightii (S. wightii), Chaetomorpha linum (C. linum) 

ve Padina gymnospora (P. gymnospora) alglerinin patojen Gram-pozitif ve Gram-negatif 

bakterilere karşı antimikrobiyel etkileri araştırılmıştır. Aynı çalışmada alglerin 

ekstraksiyonu hekzan, etil asetat, aseton ve metanol ile elde edildikten sonra disk 

difüzyon yöntemi ile antimikrobiyel etkilerine bakılmıştır. P. gymnospora ve S. 

wightii alginin diğer alg türlerine göre daha aktif olduklari görülmüştür. Ayrıca, aseton 

ile elde edilen tüm özütlerin de diğer çözücüler ile elde edilen ekstraktlara göre daha fazla 

antibakteriyel etkiye sahip olduğu gösterilmiştir (Xavier vd. 2012). 

Yeşil, kahve ve kırmızı alglere ait 19 farklı türden metanol ve su ile elde edilen 

ekstraktların antibakteriyel etkileri S. aureus, B. subtilis, Bacillus spp., S. epidermidis, E. 

Bakteriler Aseton Benzen Kloroform Dietil eter Etilasetat Etanol Hekzan Metanol 

B. subtilis 8 18 16 10 16 15 8 9 

S. aureus 7 14 - 9 13 - 10 11 

E. coli 8 12 18 11 15 6 7 8 

P. aeruginosa 9 18 14 11 15 - 12 - 

S. typhimurium 10 12 13 8 17 13 9 11 

K. pneumoniae 7 10 12 12 13 13 11 10 

V. cholerae 11 15 16 10 17 14 13 12 
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coli, Salmonella typhi, Klebsiella spp. ve P. aeruginosa bakterilerine karşı araştırılmıştır. 

E. compressa, U. lactuca ve E. prolifera algleri tüm test bakterileri üzerinde 

antibakteriyel etki göstermiştir. Gram-negatif bakteriler arasında, Klebsiella spp. alg 

ekstraktlarına karşı en hasas bakteri olarak bulunmuştur. En dirençli bakteri ise P. 

aeruginosa olmuştur. (Alghazeer vd. 2012). 

Kızıl denizden Ulva reticulata, Caulerpa occidentalis, Cladophora socialis, Dictyota 

ciliolata ve Gracilaria dendroides algleri izole edildikten sonra etanol, kloroform, petrol, 

eter ve su çözücüleri ile ekstraktları elde edilmiştir. E. coli ATCC 25322, P. aeruginosa 

ATCC 27853, S. aureus ATCC 29213 ve Enterococcus faecalis ATCC 29212 bakterileri 

üzerinde bu ekstraktların antibakteriyel etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 

kloroform ile hazırlanan ekstraktların en yüksek antibakteriyel etkiyi gösterdiği 

belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan farklı algler arasından en yüksek antibakteriyel etki 

G. dendroides alginden elde edilen ekstraktta görülmüştür. Yapılan analizlere göre bu 

algin diğer türlere göre yağ ve protein oranının daha yüksek olduğu görülmüştür (Al-Saif 

vd. 2013). 

2015 yılında yapılan bir çalışmaya göre, Chaetoceros calcitrans, Skeletonema costatum, 

Chroococcus turgidus, Nannochloropsis oceanica mikroalglerin antioksidant ve 

antibakteriyel etkileri araştırılmıştır. Çözücü olarak metanol, etanol ve hekzan 

kullanılarak ekstraktlar elde edilmiştir. Ekstraktlar Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pyogenes ve B. subtilis bakterilerine karşı antibakteriyel etki göstermiştir. Hekzan ile 

hazırlanan Chroococcus turgidus algin ekstraktı E. coli bakterisine karşı en büyük zonu 

21.4 mm olarak oluşturmuştur (Sushanth ve Rajashekhar 2015). 

2.6 Dunaliella Mikroalgi 

Teodoresco adlı bir araştırmacı 1905 yılında, yüksek derecede tuzlu ortamlarda (0.05-5.5 

M NaCl) yaşayabilen farklı cinsleri olan yeni bir alg türü olan Dunaliella mikroalgini 

(Chlorophyta, Chlorophyceae, Chlamydomonadales, Dunaliellaceae) tanımlamıştır 

(Chen ve Jiang 2009, Polle vd. 2009). Bazı Dunaliella türleri β-karoten ve gliserol 

biriktirme özelliğine sahip oldukları için 1980’li yıllarından beri ekonomik açıdan önem 
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kazanmıştır (Ben-Amotz ve Avron 1990, Borowitzka 1999, Pulz 2001, Tseng 2001, Del 

Campo vd. 2007). Mikroagler biyoteknolojik olarak birçok çalışmaya konu olmuştur. Son 

yıllarda bu canlıların önemi giderek artmıştır. Bu mikroagler içinde Dunaliella sp. 

ekstrem koşullarda yaşaması, stres koşullarında çeşitli biyoaktif maddeleri üretebilmesi 

açısından ilgi çekmektedir.  

D. salina ve D. bardawil türleri β-karoten birikiminde (kuru ağırlıklarının %10-%14) 

önemli doğal kaynaklar arasında kabul edilir (Loeblich 1982, Ben-Amotz ve Avron 1983, 

Cifuentes vd. 1996, Oren 2005). Stresli ortamlarda gelişen Dunaliella, kloroplastının 

stromasında bulunan lipid globullerinde β-karoten sentezleyip biriktirir (Borowitzka vd. 

1990, Shaish vd. 1992, Vorst vd. 1994, Katz vd. 1995, Bhosale 2004, Coesel vd. 2008, 

Jin ve Polle 2009) Bu yüzden bu mikroalgler insan sağlığı, kozmetik ve tarım sanayisinde 

ekonomik değer kazanmıştır (Jimenez ve Pick 1993, Murthy vd. 2005, Spolaore vd. 2006, 

Raja vd. 2007, Oren 2010). Şekil 2.4’te Dunaliella mikroalgne ait farklı türlerin 

mikroskopik fotoğrafları verilmiştir (Preetha 2012). 
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                          Şekil 2.4 Farklı Dunaliella cinsine ait türlerin mikroskopik fotoğrafları 

a. Dunaliella sp. S086 (Tuticorin salt pan), b. ve c. D. salina S089 (CMFRI old strain), d. D. viridis S115 

(Chennai salt pan), e. ve f. Dunaliella sp. S118 (Nellore salt pan), g. ve h. Dunaliella sp. S121 (Pulicat 

lake), i. D. viridis S122 (Goa salt pan), j. Dunaliella sp. S125 (Goa salt pan), k. Dunaliella sp. S133 (Kutch 

salt pan), l. ve m. D. salina S135 (Calicut marine isolate), n. Dunaliella sp. S147 (Kutch salt pan), o. ve 

p. D. salina CS265 (Australian reference strain). Parantez içinde izolatların kökeni verilmiştir. c. ve (m) 

türücü kırmızı hücreli hindistandan izole edilen D. salina (S089 & S135) türleri, 4.5 M NaCl 

konsantrasyonünda üremiştir. f. ve h. S118’e ait büyük sarı yeşil hücreler ve S121, 4.5 M NaCl 

konsantrasyonunda gelişmiştir. p. Referans tür D. salina CS265, 2.5M NaCl konsantrasyonunda türüncü 

rengine dönüsür. Verilen ölçek – 5 μm.  

2.7 Dunaliella Mikroalginin Sınıflandırılması 

Dunaliella sp. Chlorophyceae alg sınıfı, Chlorophyta divizyonu, Viridiplantae takımı ve 

Eukaryota Domain’ine ait bir mikroalgdir. Bu türde 20 den fazla suş bulunmaktadır ve 

taksonomisi morfoloik fizyolojik özelliklerine göre yapılmıştır. Dunaliella mikroalginin 

sınıflandırılması çizelge 2.3’te verilmiştir. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Viridiplantae
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Çizelge 2.3 Dunaliella mikroalginin sınıflandırılması 

Domain: Eukaryota 

Alem: Viridiplantae 

Divizyon: Chlorophyta 

Sınıf: Chlorophyceae 

Takım: Chlamydomonadales 

Aile: Dunaliellaceae 

Cins: Dunaliellaceace 

 

2.8 Dunaliella Mikroalginin Ekolojisi 

Dunaliella türleri sulu ortamlarda yaşama özelliğine sahiptir. Örneğin; tuzlu göller, 

okyanuslar, tuzlu bataklıklar, tuzlu atık su havuzları, lagünler, deniz etrafında olan su 

hendeklerinde, 2M dan fazla NaCl konsantrasyonu ve yüksek seviyede magnezyum 

içeren sular. Ayrıca 0.1M-5M’a NaCl konsantrasyonuna kadar farklı NaCl 

konsantrasyonlarına adaptasyon sağlamaktadır. Hücre içi gliserol konsantrasyonu hücre 

dışı NaCl konsantrasyonu ile doğru orantılıdır.  

2.9 Dunaliella Mikroalginin Yapısı 

Genel olarak Dunaliella cinsine ait türler, oval şekilli, flagellalı, katı polisakkarit duvarı 

olmayan ve hücrelerinin etrafı glikoproteinden oluşan bir elastik mukus tabakası ile 

çevrili olan mikroalglerdir. Bu mikroalgler iki kamçılı ve dış görünüşleri armut 

şeklindedir. Dunaliella’nın oval hücre şekli, taban kısmı kalın ve kamçılara yakın üst 

kısmı ise tabana göre daha ensiz şekildedir. Boyutları uzunluk olarak 5-25 µm ve genişlik 

olarak 3-13 µm arasında değişmektedir.  (Teodoresco 1905, Borowitzka ve Borowitzka 

1988, Avron ve BenAmotz 1992, Oren 2005). Bu membran hipertonik ve hipotonik 

koşullara maruz kaldığında küçülür ya da hızla şişer (Ben-Amotz ve Avron 1990). 

Organeller arasında kloroplast, Golgi aygıtı, endoplazmik retikulum, ribozomlar, 

mitokondri, vakuoller, kasılma vakuolleri, plastidler, lipit globülleri, kamçı ve mikrotübül 
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vardır. Kloroplast ve sitoplazmik lipidler, eikosapentaenoik dokosaheksaenoik ve 

arakidonik asitler gibi çoklu doymamış yağ asitlerinin önemli bir kaynağını temsil 

etmektedir (Pohl 1982). 

Kloroplast bir grup düzleştirilmiş vezikul, klorofiller içeren tilakoidler ve çevreleyici 

matris veya stroma içermektedir. Tilakoidler serbest veya bantlar halinde gruplandırılmış 

olabilir. Birçok hareketli formlarında, lipid globüllerinden yapılmış bir turuncu-kırmızı 

eyespot veya stigma vardır.  

Sert hücre duvarının olmaması Dunaliella hücrelerinin, hücre dışı basınç değişimlerinde 

hücre hacmini değiştirerek hızlı yanıt vermesinde yardımcı olur. Ozmotik değişimlerde 

Dunaliella hücreleri şişmiş küre şeklinden, küçülmüş şekle dönüşürler. Doygunluğun 

üzerinde aşırı NaCl konsantrasyonlarında, Dunaliella kamçılarını ve hücreyi saran mukus 

tabakasını kaybeder ve aynı zamanda, dehidratasyona dayanıklı kist oluşurmak için kalın 

bir duvar hücrenin etrafını sarar (Şekil 2.5). 

 

Şekil 2.5 Dunaliella salina hücreleri farklı kültür ortamlarında (Ramos vd. 2011) 

A. Stressiz kültür ortamında yeşil hücre, B. Stresli kültür ortamında hücreler türüncü rengine dönüşür, C. 

Stresli kültür ortamına maruz kalan ve β-karoten birikimi sonucunda türüncü rengi olan hücre. Boyut: 10 

μm  

2.10 Dunaliella Türlerinin Gelişimi için Besinler ve Çevre Koşulları 

Mikroalglerin kültür ortamları gelişimlerini etkileyen önemli faktörlerdendir. Kültür 

ortamı bu mikroorganizmaların metabolizmalarını etkilediği için bu şekilde özel 

bileşiklerin sentezi besi ortamı modifikasyonları ile yönlendirilebilir. Bilim insanları, 
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inkübasyon derecesi, pH, besiyeri, kültür süresi, NaCl, ışık gibi faktörlerin antimikrobiyel 

ajanların üretiminde etkili olduklarını dikkate almışlardır (Noaman 2004). Mikroalgler 

besiyeri ortamlarında büyümeleri için C, N, O, H, P, Ca, Mg, S, ve K gibi makro 

besleyicilere ihtiyaç duyarlar. Ayrıca mikro besleyiciler olarak da Fe, Mn, Cu, Mo, ve Co 

gibi maddelere ihtiyaç duyarlar. Bazı alg türleri üremek için besiyerlerinde düşük 

konsantrasyonda vitaminlere ihtiyaç duyar (Pangestuti ve Kim 2011). 

Dunaliella bir halofil mikroalgdir ve tuzlu ortamlarda yaşar. Bu canlı, NaCl maddesinin 

yanında yaşamını sürdürmek için başka maddelere de ihtiyaç duyar. Bu mikroalgin 

kültürü için kullanılan besiyeri, Johnson besi ortamıdır (Johnson vd. 1968). Bu besiyeride 

farklı organik ve organik olmayan maddeler kullanılır. 

2.11 Dunaliella Türlerinin Kullanım Alanları 

Dunaliella mikroalgi farklı alanlarda çalışan araştırmacıların dikkatini üzerine çekmeyi 

başarmıştır. Dunaliella türlerinin kullanıldığı birçok alan çizelge 2.4’te gösterilmiştir. 

Çizelge 2.4 Dunaliella mikroalginin farklı kullanım alanları 

Kullanım 

Alanları 
Kullanım amacı Referans 

Atık su arıtımı Organik ve  gibi inorganik madde giderimi 
(Yamaoka vd. 1999)  

(Talbot ve de la Noue 1993) 

Biyoindikatör Toksik madde tayini (D. tertiolecta) (Lewis vd. 1998) 

Biyoyakıt Biyodizel üretimi (Dunaliella tertiolecta ) (Huntley ve Redalje 2007) 

Gıda  
Yem veya gıda katkı maddesi olarak 

(Dunaliella bardawil) 

(Ben-Amotz ve Avron 1990) 

(Supamattaya vd. 2005) 

(Borowitzka ve Borowitzka 1989) 

(Ben-Amotz vd. 1986; Moulton ve  

Burford 1990) 

(Mokady vd. 1989) 

Tedavi 

Antikanser, antiviral, antimikrobiyel, anti-İnflamatuar 

ve antioksidan etkileri gösteren maddeler 

(Dunaliella salina) 

(Bhagavathy vd. 2011) 

(Cheng 2007) 

(Emtyazjoo vd. 2011 ) 

Marketlerde  
Gıda takviyecisi, renklendirme, pro-vitamin A, 

hayvan gıdası (Dunaliellasp.) 
(Duru ve Yılmaz 2013) 
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2.11.1 Gıda olarak Dunaliella türlerinin kullanımları 

Kurutulup besin olarak kullanılan Dunaliella mikroalginde bulunan β-karoten ve gliserol 

içeriklerini uzaklaştırdıktan sonra %40 protein kalır (Ben-Amotz ve Avron 1990). 

Dunaliella mikroalginde bulunan kaliteli protein, yağlı asitler, yüksek oranda β-karoten 

kümes hayvanlarına yem veya gıda olarak kullanılmasına sebep olmuştur. Ayrıca, 

Dunaliella türleri ksantofil içerdikleri için tavuklar için yem olarak kullanıldığında 

yumurtaların daha koyu sarı olmasına sebep olur (Ben-Amotz vd. 1986; Moulton ve 

Burford 1990). Dunaliella ekstraktı içeren besinler tüketen karidesler normal beslenen 

karidesler ile karşılaştırıldığında daha yüksek ağırlık gösterirler (Supamattaya vd. 2005). 

Sığırlar Dunaliella içeren yem ile beslendikleri zaman daha sağlıklı olup doğurganlıkları 

artmıştır (Borowitzka ve Borowitzka 1989). 

Günümüzde Dunaliella doğal β-karoten içermesi nedeniyle Dunaliella tozu ve 

kurutulmuş olarak birçok farklı alanlarda kullanılır. Saflaştırılmış β-karoten 

ekstraksiyonu bitkisel yağ olarak yoğun konsantrasyonlarda (%1-%20) ve çeşitli gıda 

ürünlerini renklendirmek ve jel halinde kişisel kullanım için satılmaktadır. Ayrıca, doğal 

β-karoten içeren ürünleri marketlerde sağlıklı gıda bölümünde yer almaktadır. İkinci 

kategori, yıkanmış ve az tuzlu Dunaliella alginin kurutulmuş tozunun tabletler şeklinde 

satılmasıdır. Kuru Dunaliella ise Uzak Doğu'da halk arasında oldukça popülerdir. 

Üçüncü kategori, kuru Dunaliella içermektedir. Bu kategoride bulunan algler hasat 

edildikten sonra tuzları yıkanmadan kurutulurlar ve yaklaşık %2 β-karoten sahiplerdir. 

Toz şekline bulunan Dunaliella, gıda renklendirme ve pro-vitamin A olarak kullanılır. 

2.11.2 Atıksu arıtımında Dunaliella kullanımı 

Atık su arıtımında çeşitli mikroorganizmalar kullanarak organik maddeler parçalanır. 

Mikroalgler inorganik materyelleri gidermekle yüksek kapasiteye sahip oldukları için 

ağır metaller ve inorganik maddelerin giderilmesi için dikkat çekmektedir (Talbot ve de 

la Noue 1993). Dunaliella bakır ve arsenik gibi ağır metalleri giderebilme potansiyeline 

sahip olduğu için atık su gideriminde kullanılmıştır (Takimura vd. 1996; Yamaoka vd. 

1999). 
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2.11.3 Biyoindikatör olarak Dunaliella kullanımı 

D. tertiolecta gibi algler biyoindikatör olarak araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Bu 

algler çevrede insan kaynaklı bileşiklerin toksisitesi olup olmadıkları gösterebilirler. Bu 

canlıların doğada olmaları çevrenin kirliliğini göstererek çevreyi korumamızda yardımcı 

olabilir. Hayvanlar veya diğer canlılar ile kıyaslandığında alglerin çeşitli endüstrilerin 

atıklarına karşı daha hassas oldukları için çevreyi korumakta önemli rol oynamaktadır 

(Lewis vd. 1998). Dunaliella mikroalgi, katı bir hücre duvarı olmaması ve zor çevre 

koşullarında da üreme yeteneğine sahip olduğu için diğer alglere göre çevre toksisitesini 

test etmek için daha avantajlıdır. Örneğin: D. tertiolecta’nın çevresel bir biyosensör ve 

indikatör olarak kullanımı gösterilmiştir (Reish ve Lemay 1988).  

2.11.4 Biyoyakıt olarak Dunaliella kullanımı 

Son yıllarda, mikroalglerden biyoyakıt ve özellikle biyodizel üretimi araştırmacıların 

dikkatini çekmiştir (Huntley ve Redalje 2007). Mikroalglerin hızlı gelişimleri ve yüksek 

oranda yağ içermeleri (kuru ağırlığın %80’ni) bu canlılardan biyodizel üretimi ve fosil 

yakıtların yerini alması açısından dikkatleri üzerine çekmiştir (Chisti 2007). Dunaliella 

alginin farklı türleri (örneğin; D. tertiolecta) %37 oranında yağ içermesinden dolayı 

biyodizel olarak kullanılması düşünülmektedir.  

2.11.5 Antimikrobiyel olarak Dunaliella kullanımı  

Srinivasakumar ve Rajashekhar (2009) yaptıkları bir araştırmada, bazı mikroalglerin 

antibakteriyel etkilerini belirlemişlerdir. Bu araştırmada, on farklı mikroalgin 

antibakteriyel etkileri, agar disk difüzyon yöntemi ile, E. coli, K. pneumoniae, Proteus 

vulgaris, P. aeruginosa, P. fluorescens, S. aureus, S. pyogenes, Vibrio cholerae, 

Salmonella typhi ve B. subtilis bakterileri üzerinde denenmiştir. Seçilen on mikroalgin 

ekstraktını elde etmek amacı ile petrol eter, butanol, etanol, metanol ve kloroform olmak 

üzere beş farklı çözücü seçilmiştir. Elde edilen verilere göre, Dunaliella salina 

mikroalginden farklı çözücüler ile elde edilen ekstraktlar arasından, etanol ile elde edilen 
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ekstrakt V. cholera bakterisine karşı en büyük antibakteriyel etkiyi 13.6 mm zon 

oluşturark göstermiştir (Srinivasakumar ve Rajashekhar 2009). Dunaliella mikroalgi ile 

yapılan antibakteriyel çalışmadan elde edilen veriler çizelge 2.5’de verilmiştir. 

Çizelge 2.5 Dunaliella mikroalginin farklı bakteriler üzerinde antibakteriyel etkisi (mm) 

 

 

D. salina mikroalgi ile yapılan bir çalışmada, bu canlının antibakteriyel etkisini görmek 

amacı ile farklı pH (3, 5, 7, 9 ve 11), sıcaklık (20, 25, 30 ve 35˚C) ve NaCl 

konsantrasyonlarında (20, 30 ve 40 ppt) 14 gün boyunca geliştirilmiştir. Mikroalgler 

geliştirildikten sonra toplanan pelletler oda ısısında kurutulmuştur. Bu çalışmada 

Dunaliella’dan ekstrakt elde etmek için, aseton, n-bütanol, izopropanol, aseton, + n-

butanol (1:1), aseton + izopropanol (1:1), aseton + kloroform (1:1), butanol + izopropanol 

(1:1), kloroform + metanol (1:1) çözücü olarak seçilmiştir. Toz halinde olan pelletden 10 

gram alınarak her çözücüden 100 ml eklenip ekstrakt hazırlanmıştır. Elde edilen 

ekstraktların antibakteriyel etkileri, Gram-negatif patojen olarak, V. cholerae, K. 

pneumoniae, E. coli, P. aeruginosa, Salmonellasp., Proteus sp. ve Gram-positif patojen 

olarak S. pyogens, S. aureus, B. megaterium ve B. subtilis bakterileri üzerinde 

denenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, farklı çözücüler ile elde edilen ekstraktlar 

arasından, kloroform + Metanol (1:1) çözücü ile hazırlanan ekstrakt en yüksek inhibisyon 

zonunu 10.4 mm olarak Gram-negatif V. cholera bakterisine karşı göstermiştir. Bunun 

yanında, izopropanol çözücüsü ile elde edilen ekstraktlar minimum inhibisyon zonunu 

2.0 mm olarak Proteus sp. bakterisine karşı göstermiştir. Araştırmacılar antibakteriyel 

etki gösteren ekstraktların GC-MS analizi ile içeriğine bakarak, 3, 3, 5-Trimethyl 

heptanlar, 2, 3, 4-Trimetil heptanlar, 3, 3, 4-Trimetil heptanlar, 2, 4, 4-Trimetil heptanlar, 

 
K. 

pneumoniae 

P. 

vulgaris 

P. 

aeruginosa 

P. 

fluorescens 

S. 

spyogenes 

V. 

cholera 

S. 

typhi 

B. 

subtilis 

Petrol eter 3.3 6.6 0 7.3 0 0 0 0 

Butanol 0 0 6.6 0 12.6 11.3 6.6 0 

Etanol 0 0 0 3.6 9.6 13.6 6.3 7.3 

Metanol 0 0 0 3.3 0 0 0 0 

Kloroform 2.6 5.6 0 0 11.3 2.3 0 0 
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setan, İzotetradekan, Tetradesil iyot, n-pentadekan, Tridekan, n-Oktan, n-Dotriacontane, 

n-Nonocosane, n-Heptacosane, n-pentadekan gibi maddelerin antibakteriyel etkiye sebep 

olduklarını göstermişlerdir (Krishnakumar vd. 2013). 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1 Materyaller 

3.1.1 Mikroorganizma 

Çalışmada Dunaliella cinsine ait iki farklı tür kullanılmıştır (Dunaliella sp. T-2 ve 

Dunaliella sp. T-4). Kullanılan mikroalg türleri Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 

Biyoloji Bölümü Biyoteknoloji Laboratuvarı’nda bulunan kültür koleksiyonundan temin 

edilmiştir. 

3.1.2 Gelişme koşulları  

Yatık besiyerinde saklanan Dunaliella türlerinden öze yardımı ile tek koloni alınmış ve 

100 ml’lik erlenlerdeki 50 ml’lik Johnson besiyerine aktarılarak mikroalgler 

aktifleştirilmiştir. Daha sonra aktif alg kültürlerinden 250 ml’lik erlenlerde 150 ml olarak 

hazırlanan Johnson besiyerine %30 (v/v) hacminde ekim yapılmış ve 15 gün boyunca 

sürekli ışık altında 20–22°C’de inkübe edilmiştir. Çizelge 3.1’de Johnson besiyeri içeriği 

verilmiştir (Johnson vd. 1968).  

Çizelge 3.1 Johnson besiyeri içeriği (g/l) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NaCl 150  

MgCl2 • 6H2O 1.5  

MgSO4 • 7H2O 0.5  

KCl 0.2 

CaCl2 • 2H2O 0.2 

KNO3 1.0  

NaHCO3 0.043 

KH2PO4 0.035 

Fe-solüsyonu 10 ml 

Eser element sol. 10 ml 
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Çizelge 3.2 Fe solüsyonu (mg/l)  

 

 

Çizelge 3.3 Eser element stok solüsyonu (mg/l) 

H3BO3 61.0  

(NH4)6Mo7O24•4H2O 38.0  

CuSO4 • 5H2O 6.0 

CoCl2 • 6H2O 5.1  

ZnCl2 4.1  

MnCl2 • 4H2O 4.1  

 

Besiyeri hazırlanışı: Bir litre Johnson besiyeri için, NaCl, MgCl2 • 6H2O, MgSO4 • 

7H2O, KCl, CaCl2 • 2H2O, KNO3, NaHCO3 ve KH2PO4 maddeleri çizelge de verildiği 

miktarda tartılmıştır. Daha sonra 1000 ml distile su eklenerek steril koşullarda, demir, 

eser element ve NaHCO3 solüsyonlarını eklenmiştir. Besiyeri 121˚C’da 15 dakika 

otoklavlanmıştır. Besiyeri otoklavdan çıktıktan sonra steril koşullarda KH2PO4 solüsyonu 

eklenmiştir. Bu aşamada besiyeri ekim için hazır olup 250 ml’lik erlenlere 100 ml 

besiyerinden konularak mikroalgle aşılanmıştır. 

3.1.3 Ekstrakt eldesinde kullanılan çözücüler 

Çalışmada metanol (Merck), etanol (Sigma), n-hexan (Sigma), distile su ve 0.5 M Tris-

HCl (pH: 8.0) (Sharlau) olarak beş farklı çözücü mikroalg biyokütlesinden ekstrakt elde 

edilmesinde kullanılmıştır. 

3.1.4 Antimikrobiyel aktivite belirlenmesinde kullanılan bakteri suşları  

Antimikrobiyel aktivite S. aureus ATCC 25923, B. subtilis ATCC 6653, E. coli ATCC 

10536 ve E. coli ATCC 35150 gibi bakteriler kullanılarak belirlenmiştir. Bakteri suşları, 

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoteknoloji Laboratuvarı’nda 

Na2EDTA 189  

FeCl3 • 6H2O 244  
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bulunan kültür koleksiyonundan temin edilmiştir. Bakterilerin üretilmesi için Nutrient 

Agar (Fluka) ve Nutrient Broth (Merck) besiyerleri kullanılmıştır. 

Çizelge 3.4 Nutrient Broth besiyeri içeriği (g/l) 

Pepton  5.0 

Et özütü 3.0 

 

Çizelge 3.5 Nutrient Agar besiyeri içeriği: (g/l) 

Pepton  5.0 

Et özütü 3.0 

Agar 15 

 

3.2 Yöntem 

3.2.1 Mikroalgal biyokütleden ekstraktların hazırlanması 

a) Mikroalgler besiyerlerinde sürekli ışık şiddeti (2400 lx) altında, 15 gün boyunca 

inkübe edilmiştir. 

b) İnkübasyon süresi sonunda mikroalgal biyokütle 10.000 rpm çevirme hızında 5 

dakika santrifüjleme ( MPW-351R-Polonya) yapılarak elde edilmiştir.  

c) Elde edilen yaş mikroalg biyokütlesi liyofilizatörde kurutulmuş (Millrock 

Technology, Inc., Kingston, NY 12401, USA) ve liyofilize edilen mikroalgden 1 gram 

tartılarak her bir çözücü (3 ml) ile 1 saat oda sıcaklığında bekletilmiştir. 

d) Karışımlar 10.000 rpm de 5 dakika santrifüj edildikten sonra, süpernatant alınarak 

antimikrobiyel aktivite tayini için kullanılmıştır.  

e) Bu solüsyonlar +4 °C’de saklanmış ve 2 gün içinde kullanılmıştır (Martins vd. 2008).     

3.2.2 Antimikrobiyel aktivite belirlenmesi 

Mikroalglerden elde edilen ekstraktların antimikrobiyel etkilerinin belirlenmesi için 

bakteri suşları Nutrient Broth besiyerinde 24 saat geliştirildikten sonra eküvyonla 

Nutrient Agar besiyerine ekilmiştir. Elde edilen ekstraktların bu bakterilere karşı 
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antimikrobiyel etkisinin belirlenmesi amacıyla disk difüzyon metodu (Navarro 1996) 

kullanılmıştır. 

 

Yalnızca çözücülerin uygulandığı diskler negatif kontrol olarak; pozitif kontrol olarak ise 

penicillin, ampicillin, chloramphenicol, streptomycin, erythromycin gibi antibiyotikleri 

içeren diskler kullanılmıştır (Bioanalyse).  

3.2.3 Farklı azot konsantrasyonlarının antimikrobiyel etkiye sahip bileşik üretimi 

üzerine etkisi 

Çalışmada Dunaliella türleri tarafından antimikrobiyel etkiye sahip bileşiklerin üretimine 

farklı azot konsantrasyonlarının etkisini belirlemek amacıyla besiyerinde kullanılan azot 

miktarı litrede 0.5 g/l, 1 g/l ve 1.5 g/l şeklinde değiştirilmiştir. Mikroalgler bu ortamlarda 

15 gün süre ile geliştirilmiş ve inkübasyon süresi sonunda mikroalgal biyokütlesi 

toplanmıştır. Biyokütlelerden ekstraksiyonlar yapılmış ve antimikrobiyel etkileri 

belirlenmiştir.   

3.2.4 Farklı NaCl konsantrasyonlarının antimikrobiyel etkiye sahip bileşik üretimi 

üzerine etkisi 

Çalışmada Dunaliella türleri tarafından antimikrobiyel etkiye sahip bileşiklerin 

üretiminde farklı NaCI konsantrasyonlarının etkisini belirlemek amacıyla besiyerinde 

kullanılan NaCl miktarı %10 (w/v), %15 (w/v) ve %20 (w/v) şeklinde değiştirilmiştir. 

Mikroalgler bu ortamlarda 15 gün süre ile geliştirilmiş ve inkübasyon süresi sonunda 

mikroalgal biyokütle toplanmıştır. Biyokütlelerden ekstraksiyonlar yapılmış ve 

antimikrobiyel etkileri belirlenmiştir.  
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bu çalışmada, Dunaliella sp. mikroalg cinsine ait olan iki farklı tür (Dunaliella sp.T2 ve 

Dunaliella sp.T4), farklı azot ve NaCl konsantrasyonlarında geliştirilerek, biyokütleler 

toplanmıştır. Bu biyokütlelerden metanol, etanol, hekzan, 0.5 M Tris-HCl (pH: 8.0) ve su 

ile elde edilen ekstraktların, B. subtilis ATCC 6653, S. aureus ATCC 25923, E. coli 

ATCC 35150 ve E.coli ATCC 10536 bakterilerine karşı olan antibakteriyel etkileri 

saptanmıştır. Elde edilen veriler şekil 4.1 ve şekil 4.14 arasında verilmiştir. İnhibisyon 

zonları, disk ile beraber inhibisyon zonunun tüm sınırı ölçülerek milimetrik olarak 

kaydedilmiştir.  

4.1 Pozitif Kontrol 

Çalışmada kullanılan bakterilerin duyarlılıklarını test etme amacı ile beş farklı antibiyotik 

disk kullanılmıştır. Sonuçlar çizelge 4.1’de özetlenmiştir. Kullanılan tüm antibiyotik 

diskleri her dört bakteri üzerinde antibakteriyel etki göstermiştir. 

Çizelge 4.1 Farklı antibiyotiklerin test bakterilerine karşı antibakteriyel etkileri (mm) 

 

4.2 Negatif Kontrol 

Araştırmada kullanılan beş farklı çözücünün test bakteriler üzerindeki etkileri belirlemek 

için 6 mm çapında boş disklere 40 µl her çözücüden emdirilerek test bakterilerin 

üzerindeki etkiye bakılmıştır. 24 saat inkübasyondan sonra her beş çözücünün bakteriler 

üzerinde antibakteriyel etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 

Bakteriler 
B.subtilis  

ATCC 6653 

S. aureus  

ATCC 25923 

E. coli 

 ATCC 35150 

E. coli  

ATCC 10536 

Penicillin 40  44  12.5  20  

Streptomycin 39  23  25  27  

Chloramphenicol 46  31  36  37  

Erythromycin 28 27  29  19  

Ampicilin 36  44  11.5  36  
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4.3 Dunaliella sp. T-4 Suşu ile Yapılan Antibakteriyel Çalışmalar 

4.3.1 Artan azot konsantrasyonlarının antibakteriyel etkiye sahip bileşik üretimi 

üzerine etkisi 

Denemelerde, Dunaliella sp. T-4, litrede 0.5 g, 1 g ve 1.5 g azot konsantrasyonunu içeren 

Johnson besiyerinde 15 gün boyunca geliştirilmiştir. İnkübasyon süresi sonunda elde 

edilen biyokütleden etanol, metanol, hekzan, 0.5 M Tris-HCl (pH: 8.0) ve su ile elde 

edilen ekstraktların, test bakteriler üzerindeki etkisi şekil 4.1-şekil 4.3’te gösterilmiştir. 

B. subtilis ATCC 6653 bakterisine karşı antibakteriyel etki 

Artan azot konsantrasyonlarında geliştirilip Dunaliella sp. T-4 suşundan hazırlanan 

biyokütleden beş farklı çözücü ile elde edilen ekstraktların B. subtilis ATCC 6653 

bakterisine karşı antibakteriyel etkisi şekil 4.1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.1 Artan azot konsantrasyonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-4 suşunun farklı çözücüler ile elde  

edilen ekstraktlarının B. subtilis ATCC 6653’e karşı antimikrobiyel etkileri 

Etanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Alınan verilere göre litrede 0.5 

gram azot içeren besiyerinde geliştirilen mikroalglerin etanol ile hazırlanan 
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ekstraktlarının B. subtilis ATCC 6653’e karşı 10.16 mm zon oluşturduğu belirlenmiştir. 

Bununla birlikte, azot miktarı litrede 1 g olduğunda mikroalglerden etanol ile elde edilen 

ekstraktlar aynı bakteriye karşı 11 mm inhibisyon zonu oluşturmuştur. Litrede 1.5 g azot 

içeren kültür ortamında gelişen ve etanol ile ekstraktı hazırlanan mikroalglerden elde 

edilen ekstraktlar ise bu bakteriye karşı 12.05 mm zon oluşturmuştur. 

Metanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Metanol ile hazırlanan 

ekstraktlardan elde edilen verilere göre, litrede 0.5 gram azot içeren Johnson besiyerinde 

geliştirilen mikroalglerden elde edilen ekstrakt, B. subtilis ATCC 6653’e karşı 10.5 mm 

zon oluşturmuştur. Aynı çözücü kullanılarak litrede 1 gram azot içeren besiyerinde 

gelişen mikroalgler ile yapılan denemelerden elde edilen ekstraktlar, bu bakteriye karşı 

10 mm zon oluşturmuştur. Besiyerinde bulunan azot miktarı 1.5 g/l’ye arttırıldığında B. 

subtilis ATCC 6653’e karşıoluşan zon 11.16 mm şeklinde gözlenmiştir.  

Hekzan ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Bu mikroalgin hekzan ile elde 

edilen ekstraktları en küçük zonu oluşturmuştur. Litrede 0.5 gram azot içeren kültür 

ortamında geliştirilen mikrolglerden hekzan ile elde edilen ekstrakt, 8.66 mm zon 

oluşturmuştur. Bunun yanında, litrede 1.5 g/l azot içeren ortamda geliştirilip aynı çözücü 

ile elde edilen ekstraktlar, bu bakteriye karşı 8 mm zon oluşturmuştur. En yüksek azot 

konsantrasyonunda (1.5 g/l) geliştirilen mikroalglerden elde edilen ekstrakt bu bakteriye 

karşı 9.5 mm zon oluşturmuştur. 

Su ve Tris-HCl ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Su ve 0.5 M Tris-HCl 

(pH: 8.0) ile elde edilen ekstraktlar bu bakteriye karşı antimikrobiyel etki göstermemiştir. 

Bu denemelerden elde edilen sonuçlara göre, yüksek azot konsantrasyonunu (1.5 g/l) 

içeren ortamlarda geliştirilen mikroalglerden elde edilen ekstraktarın düşük azot 

konsantrasyonunu içeren besiyerinde geliştirilenlere göre daha fazla antibakteriyel 

özelliğe sahip maddeler üretmiştir. B. subtilis ATCC 6653 bakterisine karşı en büyük 

inhibisyon zon çapı 12.5 mm olarak 1.5 g/l azot içeren besiyerinde gelişen mikroalglerden 

etanol ile hazırlanan ekstrakttan elde edilmiştir.  
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S. aureus ATCC 25923 bakterisine karşı antibakteriyel etki 

Artan azot konsantrasayonlarında geliştirilip Dunaliella sp. T-4 suşundan elde edilen 

biyokütleden beş farklı çözücü ile hazırlanan ekstraktların S. aureus ATCC 25923 

bakterisine karşı antibakteriyel etkisi şekil 4.2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.2 Artan azot konsantrasyonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-4 suşunun farklı çözücüler ile elde 

edilen ekstraktlarının S. aureus ATCC 25923’e karşı antimikrobiyel etkileri 

Etanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Elde edilen verilere göre, litrede 

0.5 g azot içeren Johnson besiyerinde geliştirilen mikroalglerin etanol ile hazırlanan 

ekstraktlarının S. aureus ATCC 25923’e karşı 8 mm zon oluşturduğu belirlenmiştir. 

Bununla yanında, azot miktarı litrede 1 gram olduğunda mikroalglerden etanol ile elde 

edilen ekstraktlar aynı bakteriye karşı 10 mm inhibisyon zonu oluşturmuştur. Litrede 1.5 

g azot içeren kültür ortamında gelişen ve elde edilen ekstraktlar ise bu bakteriye karşı 9.6 

mm zon oluşturmuştur. 

Metanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Litrede 0.5 g azot içeren 

ortamda gelişen mikroalgler S. aureus bakterisine karşı 8.33 mm zon oluşturmuştur. 

Litrede 1 g azot içeren ortamda gelişen mikroalglerden elde edilen ekstrakt 10.33 mm zon 
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oluşturmuştur. Litrede 1.5 g azot içeren kültür ortamında gelişen ve metanol ile hazırlanan 

ekstrakt ise bu bakteriye karşı 10. 83 mm zon yaratmıştır.  

Hekzan ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Dunaliella sp. T-4 

mikroalginin litrede 0.5 g azot içeren besiyerinde geliştirildiğinde elde edilen ekstraktı S. 

aureus ATCC 25923’e karşı 7.16 mm zon yaratmıştır. Mikroalgler litrede 1 gram azot 

içeren kültür ortamında geliştirildiği zaman elde edilen ekstrakt 9.5 mm zon 

oluşturmuştur. Kültür ortamında litrede 1.5 g azot olduğunda ve hekzan ile ekstrakt elde 

edildiğinde 10 mm zon görülmüştr.  

Su ve Tris-HCl ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Su ve 0.5 M Tris-HCl 

(pH: 8.0) ile elde edilen ekstraktların bu bakteriye karşı antimikrobiyel etkiye sahip 

olmadıkları görülmüştür. 

En yüksek antibakteriyel etki, litrede 1.5 g azotlu besiyerinde gelişen ve metanol ile 

hazırlanan ekstrakttan 10.83 mm olarak elde edilmiştir. 

E. coli ATCC 35150 bakterisine karşı antibakteriyel etki 

Artan azot konsantrasayonlarında geliştirilip Dunaliella sp. T-4 suşundan hazırlanan 

biyokütleden beş farklı çözücü ile elde edilen ekstraktların E. coli ATCC 35150 

bakterisine karşı antibakteriyel etkisi şekil 4.3’te gösterilmiştir. 
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Şekil 4.3 Artan azot konsantrasyonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-4 suşunun farklı çözücüler ile elde 

edilen ekstraktlarının E. coli ATCC 35150’e karşı antimikrobiyel etkileri 

Etanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Elde edilen sonuçlara göre, 

litrede 0.5 g azot içeren besiyerinde gelişen mikroalglerin etanol ile hazırlanan özütleri 

bu bakteriye karşı 7.66 mm zon oluşturmuştur. Kültür ortamındaki azot konsantrasyonu 

litrede 1 grama arttırıldığı zaman aynı çözücü ile elde edilen ekstrakt, 7.5 mm zon 

oluşturmuştur. Litrede 1.5 g azot içeren besiyerinde gelişen mikroalglerden elde edilen 

ekstrakt, 7.88 mm zon göstermiştir. 

Metanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Bu mikroalgin metanol ile 

elde edilen ekstraktların diğer çözücülere ile elde edilenlerden daha yüksek antibakteriyel 

etki göstermiştir. Litrede 0.5 gazot içeren besiyerinde gelişen mikroalglerden elde edilen 

ekstrakt, 9 mm zon göstermiştir. Kültür ortamındaki azot oranı litrede 1 g olduğu zaman 

elde edilen ekstrakt bakteriye karşı 8 mm zon oluşturmuştur. Azot oranı litrede 1.5 grama 

yükseltildiğinde, toplanan biyokütleden elde edilen ekstrakt, bu bakteriye karşı 9.33 mm 

zon yaratmıştır. 

Hekzan ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Bu bakteriye karşı farklı azot 

konsantrasyonlarında gelişen Dunaliella sp. T-4 suşu en düşük antibakteriyel etkisini 

hekzan ile elde edilen ekstraktlarda göstermiştir. Litrede 0.5 g azot içeren besiyerinde 
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gelişen mikroalglerden elde edilen ekstrakt, bu bakteriye karşı 6.83 mm zon 

oluşturmuştur. Azot konsantrasyonu litrede 1 g ve 1.5 g olan besiyerinde gelişen ve aynı 

çözücü ile hazırlanan ekstraktlar aynı büyüklükte zon (7mm) oluşturmuştur. 

Su ve 0.5 M Tris-HCl (pH: 8.0) ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Su ve 

0.5 M Tris-HCl (pH: 8.0) ekstraktlar bu bakteriye karşı antibakteriyel etki göstermemiştir.  

E.coli ATCC 10536 bakterisine karşı antibakteriyel etki 

Dunaliella T-4 suşu farklı azot konsantrasyonlarında geliştirildikten sonra, etanol, 

metanol, n-hekzan, 0.5 M Tris-HCl (pH: 8.0) ve su ile elde edilen ekstraktların hiçbiri E. 

coli ATCC 10536 bakterisine karşı antibakteriyel etki göstermemiştir. 

Bu denemelerde, en yüksek antibakteriyel etkiyi litrede 1.5 g azot içeren besiyerinde 

kültüre alınmış mikroalgden metanol ile hazırlanan ekstrakt yaratmıştır (9.33 mm). 

Çizelde 4.2’de, Dunaliella sp. T-4 suşunun farklı çözücülerle elde edilen ekstraktlarının 

antibakteriyel etkileri karşılaştırılmıştır. Denemeler sonucunda, E. coli ATCC 35150 ve 

S. aureus ATCC 25923 bakterilerine karşı metanol ile elde edilen ekstraktların daha etkin 

olduğu görülmüştür. Bununla birlikte etanol ile elde edilen ekstraktların ise, B. subtilis 

ATCC 6653 bakterisine karşı maksimum antibakteriyel etkiyi gösterdiği bulunmuştur. 

Yapılan bu denemelerde bütün mikroalgler 1.5 g azot içeren besiyerinde geliştirildiğinde 

en yüksek antibakteriyel etkiyi gösteren ekstraktları üretmiştir. 

Çizelge 4.2 Artan azot konsantrasyonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-4 suşundan farklı çözücülerle elde 

edilen ekstraktların antibakteriyel etkilerinin karşılaştırılması 

 

Bakteri 

B. subtilis 

ATCC 6653 

S. aureus 

ATCC 25923 

E. coli 

ATCC 35150 

Azot Miktarı (g/l) 1.5 1.5 1.5 

Çözücü Etanol Metanol Metanol 

Zon Çapı (mm) 12.5±0.4 10.83±0.2 9.33±0.5 
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4.3.1 Artan NaCl konsantrasyonlarının antibakteriyel etkiye sahip bileşik üretimi 

üzerine etkisi 

Çalışmada ikinci aşama olarak, azot miktarı sabit tutulan besiyerlerinde NaCl 

konsantrasyonu %10 (w/v), %15 (w/v) ve %20 (w/v) olacak şekilde arttırılmıştır. 

Mikroalgler bu ortamlarda 15 gün süre ile geliştirilmiş ve inkübasyon süresi sonunda 

mikroalg biyokütlesi toplandıktan sonra, etanol, metanol, hekzan, 0.5 M Tris-HCl (pH: 

8.0) ve su ile ekstraktlar elde edilmiştir. Bu ekstraktların B. subtilis ATCC 6653, S. aureus 

ATCC 25923, E. coli ATCC 35150 ve E.coli ATCC 10536’e bakterilerine karşı 

antibakteriyel etkileri belirlenmiştir. Alınan veriler şekil 4.4, şekil 4.5 ve şekil 4.6’da 

özetlenmiştir. 

B. subtilis bakterisine karşı antibakteriyel etki 

Artan NaCl konsantrasyonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-4 suşundan hazırlanan 

biyokütleden beş farklı çözücü ile elde edilen ekstraktların B. subtilis bakterisine karşı 

antibakteriyel etkisi şekil 4.4’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.4 Artan NaCl konsantrasyonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-4 suşunun farklı çözücüler ile elde 

edilen ekstraktlarının B. subtilis ATCC 6653’e karşı antimikrobiyel etkileri 
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Etanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Alınan verilere göre, %10 (w/v) 

NaCl içeren besiyerinde geliştirilen mikroalglerden etanol ile elde edilen ekstraktlar bu 

bakteriye karşı 18.66 mm zon oluşmuştur. Bununla birlikte, NaCl miktarı %15 (w/v) 

olduğunda mikroalglerden etanol ile elde edilen ekstrakt 12.5 mm inhibisyon zonu 

oluşturmuştur. En yüksek NaCl konsantrasyonunda (%20 (w/v)) geliştirilen 

mikroalglerden bu çözücü ile elde edilen ekstrakt 23.66 mm zon oluşturmuştur. 

Metanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Metanol ile hazırlanan 

ekstraktlardan elde edilen verilere göre, %10 (w/v) NaCl içeren Johnson besiyerinde 

geliştirilen mikroalglerden elde edilen ekstrakt, B. subtilis ATCC 6653’e karşı 19.66 mm 

zon oluşturmuştur. Aynı çözücü kullanılarak %15 (w/v) NaCl içeren besiyerinde gelişen 

mikroalgler ile yapılan denemelerden elde edilen ekstraktlar bu bakteriye karşı 11.16 mm 

zon oluşturmuştur. Besiyerinde bulunan NaCl miktarı %20 (w/v)’ye arttırıldığında, zon 

8.66 mm şeklinde gözlenmiştir.  

Hekzan ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Sonuçlarda görüldüğü üzere 

B. subtilis ATCC 6653’e karşı %10 (w/v) NaCl içeren besiyerinde gelişen mikroalglerden 

hekzan ile elde edilen ekstrakt, bu bakteriye karşı 13.83 mm zon oluşturmuştur. NaCl 

konsantrasyonu %15 (w/v) olan Johnson besiyerinde geliştirilen mikrolglerden hekzan 

ile elde edilen ekstrakt, 9.5 mm zon oluşturmuştur. Bunun yanında, %20 (w/v) NaCl 

içeren ortamda geliştirilip aynı çözücü ile elde edilen ekstraktlar, bu bakteriye karşı 10 

mm zon oluşturmuştur. 

Tris-HCl ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Alınan verilerde, 1.5 g/l azot 

ve %10 (w/v) NaCl içeren Johnson besiyerinde gelişen Dunaliella sp. T-4 suşundan elde 

edilen ekstrakt, bu bakteriye karşı 9.83 mm zon oluşturmuştur. Besiyerinde NaCl oranı 

%15 (w/v)’e arttırıldığında bu suş antibakteriyel etki göstermemiştir. Bununla birlikte, 

%20 (w/v) NaCl içeren besiyerinde gelişen mikroalglerden aynı çözücü ile elde edilen 

ekstraktlar bu bakteriye karşı 9.66 mm çapında bir inhibisyon zonu oluşturmuştur. 

Su ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Dunaliella sp. T-4 suşu farklı NaCl 

konsantrasyonlarında geliştirildikten sonra su ile hazırlanan ekstraktlardan yanlızca %10 
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(w/v) NaCl içeren besiyerinde geliştirilen mikroalglerden elde edilen ekstraktlarda 

antibakteriyel etki saptanmıştır (7.66 mm zon çapı). NaCl konsantrasyonu daha da 

arttırıldığında bu ortamlarda geliştirilen mikroalglerden elde edilen ekstraktlarda 

antibakteriyel etki gözlenmemiştir. 

S. aureus ATCC 25923 bakterisine karşı antibakteriyel etki  

Artan NaCl konsantrasyonlarında geliştirilip Dunaliella sp. T-4 suşundan hazırlanan 

biyokütleden beş farklı çözücü ile elde edilen ekstraktların S. aureus ATCC 25923 

bakterisine karşı antibakteriyel etkisi şekil 4.5’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.5 Artan NaCl konsantrasyonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-4 suşunun farklı çözücüler ile elde 

edilen ekstraktlarının S. aureus ATCC 25923’e karşı antimikrobiyel etkileri 

Etanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Sonuçlara göre, %10 (w/v) 

NaCl içeren besiyerinde gelişen mikroalglerden etanol ile elde edilen ekstraktların S. 

aureus ATCC 25923 bakterisine karşı 12.83 mm zon oluşturduğu görülmüştür. NaCl 

konsantrasyonu %15 (w/v) olduğunda bu ortamda geliştirilen mikroalglerin ekstraktları 

9.6 mm zon oluşturmuştur. En yüksek NaCl konsantrasyonunda (%20 (w/v)) geliştirilen 

mikroalglerden elde edilen ekstraktlar, 15 mm çapında bir inhibisyon zonu oluşturmuştur.  
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Metanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Metanol ile hazırlanan 

ekstraktlardan elde edilen sonuçlara göre, %10 (w/v) NaCl içeren besiyerinde gelişen ve 

metanol ile elde edilen ekstraktlar bu bakteriye karşı 13.33 mm zon oluşturmuştur. 

Mikroalgler %15 (w/v) NaCl bulunan besiyerinde geliştirilip ekstraktı alındığında S. 

aureus ATCC 25923 bakterisine karşı 10.83 mm çapında zon oluşturmuştur. NaCl 

konsantrasyonu besiyerinde %20 (w/v)’ye arttırıldığında hazırlanan ekstraktlar bu 

bakteriye karşı 13.33 mm bir inhibisyon zonu oluşturmuştur. 

Hekzan ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: En düşük NaCl 

konsantrasyonunu (%10 (w/v)) içeren besiyerinde geliştirilen mikroalglerden hekzan ile 

elde edilen ekstraktlar bu bakteriye karşı 13.33 mm zon oluşturmuştur. NaCl miktarı %15 

(w/v) olduğunda geliştirilen mikroalglerden elde edilen ekstraktlar 10 mm zon 

oluşturmuştur. Kültür ortamının NaCl konsantrasyonu %20 (w/v)’ye arttırıldığında elde 

edilen ekstraktlar daha düşük etkinlikte antibakteriyel özellik göstermiştir (6.16 mm zon 

çapı). 

Tris-HCl ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Denemelerde, Dunaliella T-

4 suşunun %10 (w/v) NaCl içeren besiyerinde geliştirilip ve 0.5 M Tris-HCl (pH: 8.0) ile 

elde edilen ekstraktı bu bakteriye karşı 7.93 mm çapında bir zon oluşturmuştur. NaCl 

konsantrasyonu %20 (w/v) olan besiyerinde geliştirilen mikroalglerden yapılan ekstrakt 

8.5 mm zon oluştururken, %15 (w/v) NaCl içeren besiyerinde geliştirilen mikroalglerden 

elde edilen ekstraktın antibakteriyel etkinliği gözlenmemiştir. 

Farklı çözücüler ile elde edilen ekstraktlar arasında en yüksek antibakteriyel etkiyi %20 

(w/v) NaCl içeren besiyerinde gelişen, etanol ve metanol ile ekstraktı elde edilen mikroalg 

göstermiştir. Ayrıca su ile elde edilen ekstraktın bu bakteriye karşı antimikrobiyel etkiye 

sahip olmadığı saptanmıştır.  
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E. coli ATCC 35150 bakterisine karşı antibakteriyel etki 

Artan NaCl konsantrasyonlarında geliştirilip Dunaliella sp. T-4 suşundan hazırlanan 

biyokütleden beş farklı çözücü ile elde edilen ekstraktların E. coli ATCC 35150 

bakterisine karşı antibakteriyel etkisi şekil 4.8’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.6 Artan NaCl konsantrasyonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-4 suşunun farklı çözücüler ile elde 

edilen ekstraktlarının E. coli ATCC 35150’e karşı antimikrobiyel etkileri 

Etanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Denemelerde, %10 (w/v) NaCl 

içeren besiyerinde gelişen mikroalglerden elde edilen ekstraktlar E. coli bakterisine karşı 

13.16 mm zon oluşturmuştur. Kültür ortamlarında NaCl konsantrasyonu %15 (w/v) 

olduğunda bu ortamlarda geliştirilen mikroalglerden etanol ile elde edilen ekstraktlar 

bakteriye karşı 7.83 mm zon oluşturmuştur. NaCl konsantrasyonu daha da arttırıldığında 

(%20 (w/v)), geliştirilen mikroalglerden elde edilen ekstraktın 14.66 mm çapında bir 

inhibisyon zonu oluşturduğu görülmüştür. 

Metanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Denemelerde, %10 (w/v) 

NaCl içeren ortamda gelişen ve metanol ile elde edilen ekstraktlar bu bakteriye karşı 14 

mm zon oluşturmuştur. Bununla birlikte, %15 (w/v) NaCl içeren kültür ortamında 

geliştirilip metanol ile elde edilen ekstraktlar 9.33 mm zon oluşturmuştur. NaCl 
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konsantrasyonu besin ortamında %20 (w/v) olduğunda elde edilen ekstraktlar bu 

bakteriye karşı 13.16 mm zon oluşmuştur. 

Hekzan ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Hekzan ile hazırlanan 

ekstraktlardan elde edilen verilere göre, %10 (w/v) NaCl içeren ortamda gelişen ve bu 

mikroalglerden elde edilen ekstraktlar, bu bakteriye karşı 9.33 mm zon oluşturmuştur. 

Aynı çözücü kullanılarak %15 (w/v) NaCl içeren besiyerinde gelişen mikroalgler ile 

yapılan denemelerden elde edilen ekstraktlar 7 mm zon oluşturmuştur. Besiyerinde 

bulunan NaCl miktarı %20 (w/v)’ye arttırıldığında bu bakteriye karşı oluşan zon 9.5 mm 

şeklinde gözlenmiştir.  

Tris-HCl ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Yapılan denemelerde, %10 

(w/v) NaCl içeren ortamda geliştirilen mikroalglerden elde edilen ekstraktlar E. coli 

bakterisine karşı 7.66 mm çapında inhibisyon zonu oluşturmuştur. Besiyerindeki NaCl 

konsantrasyonu %15 (w/v)’e arttırıldığında elde edilen ekstrakt bu bakteriye karşı 

antibakteriyel etki göstermemiştir; %20 (w/v) NaCl içeren ortamda geliştirilen 

mikroalglerden elde edilen ekstrakt, 8.16  mm zon oluşturmuştur. 

Su ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi:  Su ile yapılan ekstraktlar E. coli 

ATCC 35150 bakterisine karşı antibakteriyel etki göstermemiştir. 

E.coli ATCC 10536 bakterisine karşı antibakteriyel etki 

Dunaliella T-4 suşu farklı NaCl konsantrasyonlarda geliştirildikten sonra, etanol, 

metanol, n-hekzan, 0.5 M Tris-HCl (pH: 8.0) ve su ile elde edilen ekstraktların hiçbiri E. 

coli ATCC 10536 bakterisine karşı antibakteriyel etki göstermemiştir. 

Artan NaCl konsantrasyonlarında geliştirilip elde edilen biyokütleden, etanol, metanol, 

hekzan, 0.5 M Tris-HCl (pH: 8.0) ve su ile elde edilen ekstraktların etkinlikleri 

karşılaştırıldığında en yüksek antibakteriyel etkinlikte olanın %20 (w/v) NaCl 

konsantrasyonunda geliştirilen mikroalglerden elde edildiği saptanmıştır. Bununla 
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birlikte en etkin çözücünün etanol ve en yüksek antibakteriyel aktivitenin B. subtilis 

bakterisine karşı olduğu belirlenmiştir (23.66 mm). Elde edilen sonuçlar çizelge 4.3’te 

verilmiştir. 

Çizelge 4.3 Artan NaCl konsantrasyonunda geliştirilen Dunaliella sp. T-4 suşunun farklı çözücülerle elde 

edilen ekstraktlarının test bakterilerine karşı antibakteriyel etkilerinin karşılaştırılması 

 

Bakteri 
B. subtilis 

ATCC 6653 

S. aureus 

ATCC 25923 

E. coli 

ATCC 35150 

NaCl Miktarı (w/v) %20 %20 %20 

Çözücü Etanol Etanol Etanol 

Zon Çapı (mm) 23.66±0.5 15±0.5 14.66±0.2 

 

4.4 Dunaliella sp. T-2 Suşu ile Yapılan Antibakteriyel Çalışmalar 

4.4.1 Artan azot konsantrasyonlarının antibakteriyel etkiye sahip bileşik üretimi   

üzerine etkisi 

Artan azot konsantrasyonlarının (0.5 g/l, 1 g/l, 1.5 g/l) antibakteriyel etkiye sahip bileşik 

üretimi üzerine etkisi Dunaliella sp. T-2 suşu kullanılarak denenmiştir. Elde edilen 

biyokütleden etanol, metanol, hekzan, 0.5 M Tris (pH: 8.0) ve su ile ekstraktlar elde 

edilmiştir. Bu ekstraktların B. subtilis ATCC 6653, S. aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 

35150 ve E.coli ATCC 10536 üzerine antibakteriyel etkileri araştırılmıştır. Yapılan 

denemelere ait sonuçlar şekil 4.7-4.9’da özetlenmiştir. 

B. subtilis ATCC 6653 bakterisine karşı antibakteriyel etki 

Artan azot konsantrasayonlarında geliştirilip Dunaliella sp. T-2 suşundan hazırlanan 

biyokütleden beş farklı çözücü ile elde edilen ekstraktların B. subtilis ATCC 6653 

bakterisine karşı antibakteriyel etkisi şekil 4.10’da gösterilmiştir. 

 



  

41 
 

 

Şekil 4.7 Artan azot konsantrasyonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-2 suşunun farklı çözücüler ile elde 

edilen ekstraktlarının B.subtilis ATCC 6653’e karşı antimikrobiyel etkileri 

Etanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi:  Sonuçlara göre, 0.5 g/l azot 

içeren besiyerinde gelişen mikroalglerden etanol ile elde edilen ekstrakt bu bakteriye 

karşı 20.83 mm zon oluşturmuştur. Mikroalgler 1 g/l azot içeren besiyerinde 

geliştirildiğinde aynı çözücü ile elde edilen ekstraktlar 11 mm zon oluşturmuştur. Kültür 

ortamında litrede 1.5 g azot varlığında gelişen mikroalglerden elde edilen ekstraktlar B. 

subtilis ATCC 6653 bakterisine karşı 12.16 mm inhibisyon zonu oluşturmuştur. 

Metanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Litrede 0.5 g azot içeren 

ortamda geliştirilen mikroalglerden elde edilen ekstraktlar, 19.5 mm zon oluşturmuştur. 

Litrede 1 g azot içeren besiyerinde gelişen mikroalglerden hazırlanan ekstrakt, 10.5 mm 

zon yaratmıştır. Kültür ortamında azot konsantrasyonu 1.5 g/l olduğunda geliştirilen 

mikroalglerden metanol ile ekstrakt hazırlandığında B. subtilis ATCC 6653 bakterisine 

karşı yarattığı inhibisyon zonu 17.16 mm olmuştur.  

Hekzan ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Litrede 0.5 g azot içeren 

besiyerinde geliştirilen mikroalglerden hekzan ile hazırlanan ekstraktlar, B. subtilis 

ATCC 6653 bakterisine karşı 8.83 mm zon oluşturmuştur. Besiyerinde bulunan azot 

miktarı 1 g/l olduğunda geliştirilen mikroalglerden elde edilen ekstrakt, 11.5 mm zon 
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yaratmıştır. Kültür ortamında en yüksek azot konsantrasyonu (1.5 g/l) denendiğinde 

geliştirilen mikroalglerden hazırlanan ekstrakt bu bakteriye karşı 10 mm zon göstermiştir.  

Tris-HCl ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Bu çözücü ile hazırlanan 

ekstraktlar diğer çözücüler ile hazırlanan ekstraktlara göre daha az etkinlikte 

bulunmuştur. Yalnızca 0.5 g/l ve 1.5 g/l azot içeren besiyerinde gelişen mikroalglerden 

elde edilen ekstraktlarlar bu bakteriye karşı, sırasıyla 11.33 mm ve 10 mm çapında 

inhibisyon zonu oluşturmuştur. 

Su ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi:  Bu çözücü ile yapılan ekstraktlar 

B. subtilis ATCC 6653 bakterisine karşı antibakteriyel etki göstermemiştir. 

Yapılan bu denemeler sonucunda B. subtilis bakterisine karşı en yüksek inhibisyon zonu 

0.5 g/l azot içeren besiyerinde geliştirilen mikroalglerden etanol ile hazırlanan ekstrakt 

ile elde edilmiştir (20.83 mm). 

S. aureus ATCC 25923 bakterisine karşı antibakteriyel etki 

Artan azot konsantrasyonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-2 suşundan hazırlanan 

biyokütleden beş farklı çözücü ile elde edilen ekstraktların S. aureus bakterisine karşı 

antibakteriyel etkisi şekil 4.11’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.8 Artan azot konsantrasyonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-2 suşunun farklı çözücüler ile elde 

edilen ekstraktlarının S. aureus ATCC 25923’e karşı antimikrobiyel etkileri 

Etanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Elde edilen sonuçlara göre, 

litrede 0.5 g azot içeren besiyerinde geliştirilen mikroalglerden etanol ile hazırlanan 

ekstrakt, S. aureus ATCC 25923 bakterisine karşı 19.33 mm zon oluşturmuştur. Litrede 

1 g azot içeren besiyerinde gelişen mikroalglerden aynı çözücü ile hazırlanan ekstraktlar 

10.53 mm zon oluşturmuştur. Kültür ortamında azot miktarı litrede 1.5 grama 

yükseltildiğinde bu ortamda gelişen mikroalglerden etanol ile hazırlanan ekstraktlar 

bakteriye karşı 16.5 mm zon geliştirmiştir. 

Metanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: En düşük azot 

konsantrasyonunda (0.5 g/l) geliştirilen mikroalglerden metanol ile hazırlanan ekstraktlar, 

S. aureus ATCC 25923 bakterisine karşı 14.83 mm zon oluşturmuştur. Johnson 

besiyerinde azot miktarı litrede 1 g olduğunda gelişen mikroalglerin aynı çözücü ile elde 

edilen ekstraktı 11 mm zon geliştirmiştir. Azot konsantrasyonu en yüksek miktara 

arttırıldığında (1.5 g/l) gelişen mikroalglerden metanol ile hazırlanan ekstraktlar, bu 

bakteriye karşı 15.66 mm zon oluşturmuştur. 

Hekzan ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Azot konsantrasyonu 0.5 g/l 

olan ortamda geliştirilen mikroalglerden hazırlanan ekstraktlar S. aureus ATCC 25923 

bakterisine karşı 13.66 mm inhibisyon oluşturmuştur. Litrede 1 g azot olan besiyerinde 
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kültüre alınan mikroalglerden hazırlanan ekstrakt, 9 mm çapında zon oluşturmuştur. 

Kültür ortamında bulunan azot miktarı litrede 1.5 g olduğunda geliştirilen mikroalglerden 

hazırlanan ekstraktlar 17.66 mm zon oluşturmuştur. 

Tris-HCl ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Bu denemelerde sadece 0.5 

g/l azot içeren besiyerinde gelişen mikroalglerden hazırlanan ekstrakt 8.66 mm zon 

oluşturmuştur. 

Su ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi:  Bu çözücü ile yapılan ekstraktlar 

bu bakteriye karşı antibakteriyel etki göstermemiştir. 

Yapılan bu denemeler sonucunda en yüksek inhibisyon zonu S. aureus bakterisine karşı 

0.5 g/l azot içeren besiyerinde geliştirilen mikroalglerden etanol ile hazırlanan ekstrakt 

ile elde edilmiştir (19.33 mm). 

E. coli ATCC 35150 bakterisine karşı antibakteriyel etki 

Artan azot konsantrasyonlarında geliştirilip Dunaliella sp. T-2 suşundan hazırlanan ve 

elde edilen biyokütleden beş farklı çözücü ile elde edilen ekstraktların E. coli ATCC 

35150 bakterisine karşı antibakteriyel etkisi şekil 4.12’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.9 Artan azot konsantrasyonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-2 suşunun farklı çözücüler ile elde 

edilen ekstraktlarının E. coli ATCC 35150’e karşı antimikrobiyel etkileri 

Etanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Sonuçlara bakıldığında, 0.5 g/l 

azot içeren besiyerinde gelişen ve ekstraktları etanol ile hazırlanan mikroalgler bu 

bakteriye karşı 14.16 mm çapında bir inhibisyon zonu göstermiştir. Azot konsantrasyonu 

litrede 1 g olan besiyerinde gelişen mikroalglerden hazırlanan ekstrakt 9 mm zon 

oluşturmuştur. Azot konsantrasyonu litrede 1.5 grama arttırıldığında gelişen 

mikroalglerden elde edilen ekstraktlar 13.33 mm çapında bir inhibisyon zonu 

göstermiştir. 

Metanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: En yüksek inhibisyon zonunu 

15.83 mm olarak litrede 0.5 g azot içeren besiyerinde geliştirilen mikroalglerden elde 

edilen ekstraktlar göstermiştir. Azot miktarı 1 g/l olan kültür ortamında gelişen 

mikroalglerden hazırlanan ekstraktlar 10 mm zon yaratmıştır. En yüksek azot 

konsantrasyonunda (1.5 g/l) geliştirilen mikroalglerden elde edilen ekstraktlar 15.16 mm 

zon oluşturmuştur. 

Tris-HCl ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Bu denemelerde en yüksek 

zon (10.83 mm) litrede 1.5 g azot içeren besiyerinde geliştirilen mikroalglerden elde 

edilen ekstraktlarla bulunmuştur. En düşük zon ise (7.33 mm) 0.5 g/l azot içeren 
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besiyerinde geliştirilen mikroalglerden hazırlanan ekstrakttan elde edilmiştir. Litrede 1 g 

azot içeren ortamda geliştirilen mikroalglerden aynı çözücü ile elde edilen ekstrakt, bu 

bakteriye karşı antibakteriyel etki yaratmamıştır. 

Su ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Farklı azot konsantrasyonlarında 

gelişen mikroalglerden su ile elde edilen ekstraktlar bu bakteriye karşı antibakteriyel etki 

göstermemiştir. 

E.coli ATCC 10536 bakterisine karşı antibakteriyel etki 

Çalışmada kullanılan Dunaliella sp. mikroalginin T-2 suşunun, beş farklı çözücü ile 

hazırlanan ekstraktları, bu bakteriye karşı hiç inhibisyon zonu oluşturmamıştır. E. coli 

ATCC 10536 bakterisinin tüm denenen parametrelerde geliştirilen Dunaliella sp. T-2 

suşunundan elde edilen ekstraktlara karşı dirençli olduğu görülmüştür. 

Artan azot konsantrasyonlarında geliştirilip elde edilen biyokütleden, etanol, metanol, 

hekzan, 0.5 M Tris-HCl (pH: 8.0) ve su ile elde edilen ekstraktların etkinlikleri 

karşılaştırıldığında en yüksek antibakteriyel etkinlikte olanın 0.5 g/l azot 

konsantrasyonunda geliştirilen mikroalglerden elde edildiği saptanmıştır. Bununla 

birlikte en etkin çözücünün etanol ve en yüksek antibakteriyel aktivitenin de B. subtilis 

bakterisine karşı olduğu belirlenmiştir (20.83 mm). Elde edilen sonuçlar çizelge 4.4’de 

verilmiştır. 

Çizelge 4.4 Artan azot konsatrasyonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-2 suşunun farklı çözücülerle elde 

edilen ekstraktlarının test bakterilerine karşı antibakteriyel etkilerinin karşılaştırılması 

 

Bakteriler 

B. subtilis 

ATCC 6653 

S. aureus 

ATCC 25923 

E. coli 

ATCC 35150 

Azot Miktarı (g/l) 0.5 0.5 0.5 

Çözücü Etanol Etanol Metanol 

Zon Çapı (mm) 20.83±0.8 19.33±0.4 15.83±0.6 
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4.4.2 Artan NaCl konsantrasyonlarının antibakteriyel etkiye sahip bileşik üretimi 

üzerine etkisi 

Çalışmada, azot miktarı sabit tutulan besiyerlerinde NaCl konsantrasyonu %10 (w/v), 

%15 (w/v) ve %20 (w/v) olacak şekilde arttırılmıştır. Mikroalgler bu ortamlarda 15 gün 

süre ile geliştirilmiş ve inkübasyon süresi sonunda mikroalg biyokütlesi toplandıktan 

sonra, etanol, metanol, hekzan, 0.5 M Tris-HCl (pH: 8.0) ve su ile ekstraktlar elde 

edilmiştir. Bu ekstraktların B. subtilis ATCC 6653, S. aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 

35150 ve E.coli ATCC 10536’e bakterilerine karşı antibakteriyel etkileri belirlenmiştir. 

Alınan veriler şekil 4.10-4.11 ve şekil 4.12’de özetlenmiştir. 

B. subtilis ATCC 6653 bakterisine karşı antibakteriyel etki 

Artan NaCl konsantrsayonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-2 suşundan hazırlanan 

biyokütleden beş farklı çözücü ile elde edilen ekstraktların B. subtilis ATCC 6653 

bakterisine karşı antibakteriyel etkisi şekil 4.10’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.10 Artan NaCl konsantrasyonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-2 suşunun farklı çözücüler ile  

elde edilen ekstraktlarının B. subtilis ATCC 6653’e karşı antimikrobiyel etkileri 
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Etanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Alınan verilere göre, %10 (w/v) 

NaCl içeren besiyerinde geliştirilen mikroalglerin etanol ile hazırlanan ekstraktlarının B. 

subtilis ATCC 6653’e karşı 14.83 mm zon oluşturduğu görülmüştür. Bununla birlikte, 

NaCl miktarı %15 (w/v) olduğunda gelişen mikroalglerden elde edilen ekstraktlar aynı 

bakteriye karşı 10.5 mm inhibisyon zonu oluşturmuştur. Besiyerinde bulunan NaCl 

miktarı %20 (w/v) olduğunda geliştirilen mikroalglerden hazırlanan ekstrakt 10.66 mm 

zon oluşturmuştur. 

Metanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Denemelerde çözücü olarak 

metanol kullanıldığında, %10 (w/v) NaCl içeren besiyerinde gelişen mikroalglerin 

ekstraktı B. subtilis ATCC 6653’e karşı 17.33 mm zon oluşturmuştur. Kültür ortamındaki 

NaCl konsantrasyonu %15 (w/v) olduğunda bu ortamda geliştirilen mikroalglerden 

metanol ile hazırlanan ekstraktlar 8.5 mm zon oluşturmuştur. Besiyerindeki NaCl 

konsantrasyonu %20 (w/v) olduğunda gelişen mikroalglerin ekstraktı bu bakteriye karşı 

11.5 mm zon oluşturmuştur. 

Hekzan ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: NaCl konsantrasyonunun %10 

(w/v) olduğu besin ortamında geliştirilen mikroalglerin ekstraktı 12.83 mm zon 

oluşturmuştur. Johnson besiyerinde bulunan NaCl konsantrasyonu %15’e (w/v) 

arttırıldığında, geliştirilen mikroalglerin ekstraktı 8.33 mm zon yaratmıştır. En yüksek 

NaCl konsantrasyonunda (%20 (w/v)) geliştirilen mikroalglerden hekzan ile elde edilen 

ekstrakt, bu bakteriye karşı 8.5 mm zon oluşturmuştur. 

Tris-HCl ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Ortamda %10 (w/v) NaCl 

olduğunda geliştirilen mikroalglerin 0.5 M Tris-HCl (pH: 8.0) ile hazırlanan ekstraktı B. 

subtilis ATCC 6653’e karşı 8.33 mm zon oluşturmuştur. NaCl konsantrasyonu %15’e 

(w/v) çıkarıldığında geliştirilen kültürden elde edilen ekstrakt, 9.66 mm zon 

oluşturmuştur. NaCl konsantrasyonu %20 (w/v)’ye yükseldiğinde geliştirilen kültürden 

elde edilen ekstraktlar bu bakteriye karşı 10.33 mm zon oluşturulmuştur.  

Su ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Bu çözücü ile hazırlanan ekstraktlar 

diğer çözücüler ile hazırlanan ekstraktlara göre daha az etkinlikte bulunmuştur. Yalnızca 
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%15 (w/v) ve %20 (w/v) NaCl içeren besiyerinde gelişen mikroalglerden elde edilen 

ekstrakt, bu bakteriye karşı, sırasıyla 6.5 mm ve 7.16 mm çapında inhibisyon zonu 

oluşturmuştur. 

S. aureus ATCC 25923 bakterisine karşı antibakteriyel etki 

Artan NaCl konsantrasayonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-2 suşundan hazırlanan 

biyokütleden beş farklı çözücü ile hazırlanan ekstraktların S. aureus ATCC 25923 

bakterisine karşı antibakteriyel etkisi şekil 4.11’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.11 Artan NaCl konsantrasyonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-2 suşunun farklı çözücüler ile elde 

edilen ekstraktlarının S. aureus ATCC 25923’e karşı antimikrobiyel etkileri 

Etanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Elde edilen verilere göre, %10 

(w/v) NaCl konsantrasyonunda gelişen mikroalglerden etanol ile hazırlanan ekstraktlar S. 

aureus ATCC 25923 bakterisine karşı 13.83 mm zon göstermiştir. Kültür ortamındaki 

NaCl konsantrasyonu %15 (w/v) olduğunda geliştirilen mikroalglerden hazırlanan 

ekstrakt bu bakteriye karşı 19.33 mm zon oluşturmuştur. Ortamındaki NaCl 

konsantrasyonu %20 (w/v)’ye arttırıldığında mikroalglerden elde edilen ekstrakt 10 mm 

zon oluşturmuştur. 
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Metanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Bu denemelerde %10 (w/v) 

NaCl içeren kültür ortamında geliştirilen mikrolglerden metanol ile elde edilen ekstrakt 

15.5 mm zon oluşturmuştur. NaCl konsantrasyonu %15 (w/v) olan besiyerinde gelişen 

mikroalglerin ekstraktları 14.83 mm zon göstermiştir. Bunun yanında, %20 (w/v) NaCl 

içeren ortamda geliştirilip aynı çözücü ile elde edilen ekstrakt, 8.83 mm zon 

oluşturmuştur. 

Hekzan ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Bu çözücü ile yapılan 

denemelerde yalnızca %10 (w/v) NaCl içeren besiyerinde gelişen mikroalglerden elde 

edilen ekstrakt, 14.83 mm zon oluşturmuştur. NaCl konsantrasyonu %15 (w/v)’e 

arttırıldığında 13.66 mm zon gözlenirken, NaCI konsantrasyonu %20 (w/v)’ye 

arttırıldığında geliştirilen mikroalglerden hazırlanan ekstraktlar bu bakteriye karşı 

antibakteriyel etki göstermemiştir. 

Tris-HCl ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Yapılan denemelerde, %10 

(w/v) NaCl içeren kültür ortamında geliştirilen mikrolglerden elde edilen ekstrakt S. 

aureus ATCC 25923’e karşı 7.5 mm zon oluşturmuştur. NaCl konsantrasyonu %15 

(w/v)’e arttırıldığında geliştirilen mikroalglerden hazırlanan ekstraktlar 8.66 mm 

inhibisyon zonu oluşturmuştur. Bunun yanında, en yüksek NaCl konsantrasyonunda 

(%20 w/v) geliştirilip aynı çözücü ile elde edilen ekstrakt, bu bakteriye karşı 9.16 mm 

zon oluşturmuştur. 

E.coli ATCC 35150 bakterisine karşı antibakteriyel etki 

Artan NaCl konsantrasyonlarında geliştirilip Dunaliella sp. T-2 suşundan hazırlanan 

biyokütleden beş farklı çözücü ile hazırlanan ekstraktların E. coli ATCC 35150 

bakterisine karşı antibakteriyel etkisi şekil 4.12’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.12 Artan NaCl konsantrasyonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-2 suşunun farklı çözücüler ile elde 

edilen ekstraktlarının E.coli ATCC 35150’e karşı antimikrobiyel etkileri 

Etanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Alınan verilere göre, %10 (w/v) 

NaCl içeren besiyerinde geliştirilen mikroalglerin etanol ile hazırlanan ekstraktlarının 

E.coli ATCC 35150’ye karşı 11.5 mm zon oluşturduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, 

NaCl miktarı %15 (w/v) olduğunda mikroalglerden elde edilen ekstraktlar 14.16 mm 

inhibisyon zonu oluşturmuştur. Kültür ortamındaki NaCl konsantrasyonu en yüksek 

miktara arttırıldığında (%20 (w/v)) mikroalglerden hazırlanan ekstrakt 10.3 mm 

inhibisyon zonu oluşturmuştur. 

Metanol ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Besiyeri %10 (w/v) NaCl 

içerdiğinde geliştirilen mikroalglerin ekstraktı bu bakteriye karşı 13.66 mm zon 

oluşturmuştur. Aynı çözücü kullanılarak %15 (w/v) NaCl içeren besiyerinde gelişen 

mikroalgler ile yapılan denemelerde hazırlanan ekstraktlar, E.coli ATCC 35150’ye karşı 

15.83 mm zon oluşturmuştur. Besiyerinde bulunan NaCl miktarı %20 (w/v) olduğunda 

E.coli ATCC 35150 bakterisine karşı oluşan zon ise 10 mm şeklinde gözlenmiştir.  

Hekzan ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Şekil 4.12’de görüldüğü üzere 

%10 (w/v) NaCl içeren kültür ortamında geliştirilen mikroalglerden hekzan ile elde edilen 

ekstrakt E.coli ATCC 35150 bakterisine karşı 10.5 mm zon oluşturmuştur. Besiyerinde, 

%15 (w/v) NaCl içeren ortamda geliştirilip aynı çözücü ile ekstraktı elde edilen 
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mikroalgler, bu bakteriye karşı 7.33 mm zon oluşturmuştur. NaCl konsantrasyonu en 

yüksek miktara (%20 (w/v)) arttırıldığında bu besiyerinde gelişen mikroalgler 

antibakteriyel etki göstermemiştir. 

Tris-HCl ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Sonuçlarda görüldüğü üzere 

E.coli ATCC 35150’ye bakterisine karşı %10 (w/v) NaCl konsantrasyonunda gelişen 

mikroalglerden elde edilen ekstrakt bu bakteriye karşı 7 mm zon oluşturmuştur. NaCl 

konsantrasyonu %15 (w/v) olduğunda mikroalglerden elde edilen ekstrakt 8.33 mm zon 

oluşturmuştur. Bunun yanında,  %20 (w/v) NaCl içeren ortamda geliştirilen 

mikroalglerden elde edilen ekstraktlar, 7.16 mm zon oluşturmuştur. 

Su ile elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisi: Bu bakteriye karşı en düşük 

antibakteriyel etki, su ile elde edilen ekstraktlarda gözlemlenmiştir. En düşük NaCl 

konsantrasyonunu (%10 (w/v)) içeren besiyerinde gelişen mikroalglerin ekstraktı bu 

bakteriye karşı antibakteriyel etki göstermemiştir. Kültür ortamı %15 NaCl (w/v) 

içerdiğinde geliştirilen mikroalglerin ekstraktı 6.3 mm zon oluştururken; %20 NaCl (w/v) 

konsantrasyonunda geliştirilen mikrolglerden elde edilen ekstrakt bu bakteriye karşı 6.5 

mm zon oluşturmuştur. 

E.coli ATCC 10536 bakterisine karşı antibakteriyel etki 

Dunaliella T-2 suşu farklı NaCl konsantrasyonlarda geliştirildikten sonra, etanol, 

metanol, n-hekzan, 0.5 M Tris-HCl (pH: 8.0) ve su ile elde edilen ekstraktların hiçbiri E. 

coli ATCC 10536 bakterisine karşı antibakteriyel etki göstermemiştir. 

Artan NaCl konsantrasyonlarında geliştirilip elde edilen biyokütleden, etanol, metanol, 

hekzan, 0.5 M Tris-HCl (pH: 8.0) ve su ile elde edilen ekstraktların etkinlikleri 

karşılaştırıldığında en yüksek antibakteriyel etkinlikte olanın %10 NaCl (w/v) 

konsantrasyonunda geliştirilen mikroalglerden elde edildiği saptanmıştır. Bununla 

birlikte en etkin çözücünün metanol ve en yüksek antibakteriyel aktivitenin de B. subtilis 
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bakterisine karşı olduğu belirlenmiştir (17.33 mm). Elde edilen sonuçlar çizelge 4.5’de 

verişmiştir.  

Çizelge 4.5 Artan NaCl konsantrasyonlarında geliştirilen Dunaliella sp. T-2 suşunun farklı çözücülerle elde 

edilen ekstraktlarının antibakteriyel etkilerinin karşılaştırılması 

Bakteriler 

B. subtilis 

ATCC 6653 

S. aureus 

ATCC 25923 

E. coli 

ATCC 35150 

NaCl Miktarı (w/v) %15 %15 %15 

Çözücü Metanol Etanol Metanol 

Zon Çapı (mm) 17.33±0.4 19.33±0.4 15.83±0.6 

 

4.5 Dunaliella sp. T-4 ve Dunaliella sp. T-2 Suşlarının Antibakteriyel Etkilerinin 

Karşılaştırılması 

Denemeler sonucunda, Dunaliella sp. T-4 suşundan farklı çözücüler ile elde edilen 

ekstraktlardan, %20 (w/v) NaCl içeren besiyerinde geliştirilen alglerden etanol ile elde 

edilenin en yüksek zonu B. subtilise karşı oluşturduğu gözlemlenmiştir (Şekil 4.13). Aynı 

alg, azot stresine maruz bırakıldığında B. subtilise karşı oluşan zon daha küçük olmuştur. 

Bu sonuçlar Dunaliella sp. T-4 suşunun NaCl stresinden daha fazla etkilendiğini ve daha 

etkin antibakteriyel madde ürettiğini göstermiştir. 
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Şekil 4.13 Dunaliella sp. T-4 ve Dunaliella sp. T-2 suşlarının antibakteriyel etkilerinin karşılaştırılması 

(çözücü: etanol; test edilen bakteri: B. subtilis ATCC 6653) 

Aynı denemeler sonucunda, Dunaliella sp. T-2 suşundan farklı çözücüler ile elde edilen 

ekstraktlardan 0.5 g/l azot içeren besiyerinde geliştirilen alglerden etanol ile elde edilenin 

en yüksek zonu B. subtilise karşı oluşturduğu gözlemlenmiştir. Aynı alg NaCl stresine 

maruz bırakıldığında B. subtilise karşı oluşan zon daha küçük olmuştur. Bu sonuçlar 

Dunaliella sp. T-2 suşunun azot stresinden daha fazla etkilendiğini ve daha etkin 

antibakteriyel madde ürettiğini göstermiştir. 
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Şekil 4.14 Dunaliella sp. T-4 suşun %20 (w/v) NaCl konsantrasyonunda, B. subtilis ATCC 6653’e karşı   

yarattığı inhibisyon zonları 

Bu çalışmanın sonucunda test edilen mikroalglerden Dunaliella sp. T-4 suşu %20 (w/v) 

NaCl ve 1.5 g/l azot konsantrasyonunda geliştirildiğinde elde edilen biyokütleden etanol 

ile hazırlanan ekstraktın B. subtilis ATCC 6653’e karşı en yüksek etkinlikte antibakteriyel 

özellik gösterdiği bulunmuştur (23.66 mm). Elde edilen sonuçlar şekil 4.14’te verilmiştir. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada, Dunaliella cinsine ait iki farklı suşun (Dunaliella T-2 ve T-4), beş farklı 

çözücü ile elde edilen ekstraktlarının antibakteriyel etkisi farklı Gram-pozitif ve Gram-

negatif bakteriler üzerinde araştırılmıştır. Bununla birlikte, çalışmada denenen 

mikroalglerin en etkin antibakteriyel maddeyi sentezledikleri koşulları bulmak amacı ile 

farklı parametreler (azot ve NaCl konsantrasyonları) kullanılarak optimizasyon 

çalışmaları yapılmıştır.  

Mikroalglerden elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkinlikleri disk difüzyon yöntemi 

kullanılarak B. subtilis ATCC 6653, S. aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 35150 ve E. 

coli ATCC 10536 standart bakteri suşları üzerinde araştırılmıştır. Pozitif kontrol 

çalışmaları ile mikroorganizmaların standart antibiyotik disklerine karşı inhibisyon 

zonları, negatif kontrol çalışmaları ile boş antibiyogram disklerine test edilen çözücüler 

uygulanarak yalnızca çözücülerden kaynaklanan inhibisyon zonunun oluşup oluşmadığı 

belirlenmiştir.  

Bu araştırmada, elde edilen sonuçlara göre, Dunaliella sp. T-4 suşu litrede 1.5 g azot 

içeren besiyerinde geliştiğinde diğer azot konsantrasyonlarına göre daha yüksek 

antibakteriyel etki göstermiştir. Dunaliella sp. T-4 mikroalgi için en yüksek antibakteriyel 

etki, alg %20 (w/v) NaCl içeren besiyerinde geliştirildiğinde, etanol ile elde edilen 

ekstraktından elde edilmiştir. B. subtilis ATCC 6653 bakterisine karşı en yüksek 

antibakteriyel aktivite 23.66 mm olarak bulunmuştur.  

Çalışmada kullanılan iki farklı Dunaliella suşunun antibakteriyel etkinlikleri birbirinden 

farklılık göstermiştir. Dunaliella sp. T-2 suşu, azot stresinden, Dunaliella sp. T-4 

mikroalgi ise NaCI stresinden daha fazla etkilenerek daha etkin antibakteriyel maddeler 

üretmişlerdir. Antibakteriyel etkinliği en fazla olan Dunaliella sp. T-4 suşu olarak 

belirlenmiştir. Bu mikroalg en etkin antibakteriyel maddeyi B. subtilis bakterisine karşı, 

1.5 g/l azot ve %20 (w/v) NaCI içeren ortamda geliştirildiğinde üretmiştir. Bununla 

birlikte, Dunaliella sp. T-2 mikroalgi 0.5 g/l azot içeren besiyerinde gelişince B. subtilis 

bakterisine karşı maksimum seviyede inhibisyon zonu oluşturmuştur (Şekil 4.18).  
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Dunaliella sp. mikroalgi ile Krishnakumar ve arkadaşları (2013) yaptıkları çalışmada, 

aseton, n-butanol, izopropanol, aseton + n-butanol (1:1), aseton + izopropanol (1:1), 

aseton + kloroform (1:1), butanol + izopropanol (1:1), kloroform + metanol (1:1) gibi 

farklı çözücüler kullanarak mikroalgden farklı ekstraktlar elde etmişlerdir. Aynı 

çalışmada, en yüksek zon 10.4 mm olarak V. cholera bakterisine karşı kloroform + 

metanol çözücüsü ile elde edilirken, B. subtilis bakterisine karşı en büyük zon 9.6 mm 

olmuştur. Tez çalışmasında ise, Dunaliella sp. T-4 mikroalginin etanol ile hazırlanan 

ekstraktı, B. subtilis bakterisine karşı, 23.66 mm zon oluşturmuştur. Daha önce yapılan 

çalışmada, kloroform + metanol (1:1) çözücüsü ile S. aureus bakterisine karşı 10 mm zon 

oluşturmuşken, tez çalışmasında Dunaliella sp. T-2 suşundan metanol ile hazırlanan 

ekstrakt, bu bakteriye karşı 15.66 mm zon oluşmuştur. Aynı çalışmada E. coli bakterisine 

karşı aseton + izopropanol (1:1) çözücüsünden elde edilen ekstrakt tarafından oluşturulan 

en büyük zon 10 mm olurken, tez çalışmasında aynı bakteriye karşı Dunaliella sp. T-2 

suşundan metanol ile hazırlanan ekstrakt 15.83 mm zon oluşturmuştur (Krishnakumar ve 

Rajan 2013). 

Bir diğer çalışmada ise, (Srinivasakumar and Rajashekhar 2009) D. salina mikroalginin 

petrol eter, butanol, etanol, metanol ve kloroform çözücüleri ile ekstraktı hazırlanmıştır. 

D. salina’dan elde edilen ekstraktlardan en büyük zonu etanol çözücüsü ile hazırlanan 

ekstrakt V. cholerae bakterisine karşı 13.6 mm olarak oluşturmuştur. Tez çalışmasında 

ise Dunaliella sp.T-4 suşundan etanol ile hazırlanan ekstrakt, en büyük zonu, B.subtilis 

ATCC 6653 bakterisine karşı 23.66 mm şeklinde oluşturmuştur. Bununla birlikte, aynı 

çalışmada, E. coli bakterisine karşı elde edilen farklı ekstraktların hiçbiri antibakteriyel 

etki göstermemişken, tez çalışmasında kullanılan iki E. coli ATCC 35150’e karşı 

Dunaliella sp. T-2 suşundan elde edilen ekstrakt 15.83 mm zon oluşmuştur. Ayrıca, daha 

önce yapılan çalışmada, S. aureus bakterisine karşı inhibisyon zonu görülmezken, tez 

çalışmasında S. aureus bakterisine karşı Dunaliella sp. T-2 suşu ve etanol çözücüsü ile 

hazırlanan ekstrakt, 19.33 mm zon göstermiştir. Sözü geçen araştırmada, B. subtilis 

bakterisine karşı sadece etanol ile elde edilen ekstrakt 7.3 mm zon oluşturarak, 

antibakteriyel etki göstermişken yapılan tez çalışmasında bu bakteri en duyarlı bakteri 

olup tüm çözücüler bu bakteriye karşı antibakteriyel etki göstermiştir.  
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Dunaliella sp. suşlarının azot ve NaCl stresi altında geliştirildiğinde antioksidan etkiye 

sahip çeşitli maddeler ürettiği (örneğin: β-karoten, yağ asitleri) bilinmektedir (Lamers vd. 

2008). Tez çalışmasında elde edilen antibakteriyel etkiler incelendiğinde, azot ve NaCl 

stresine maruz bırakılan Dunaliella cinsine ait iki türün bu stres koşullarına cevap 

niteliğinde antimikrobiyel etkinlikte maddeler ürettiği düşünülmektedir.  

Sonuç olarak, çalışmada kullanılan Dunaliella cinsine ait iki farklı türün çeşitli stres 

koşullarına karşı antibakteriyel özellikleri saptanmıştır. Tez çalışmasında Dunaliella sp. 

suşlarının alternatif anibakteriyel maddeler olarak kullanım potansiyeli bulabileceği 

sonucuna varılmıştır. 
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