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Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı  

 

Danışman: Prof. Dr. Kamuran AYHAN 

Eş-Danışman: Prof. Dr. Jose Manuel Barat BAVIERA 

Bu tez çalışmasında Ankara ilinde bulunan bir et işletmesinin gıda ile temas eden çeşitli 

yüzeylerinden alınan örneklerden 20 adet mikroorganizma izole edilmiş ve 

tanımlanmıştır. Karvakrol, timol, öjenol ve vanilin olmak üzere, 4 adet uçucu yağ 

bileşeninin (UYB) muhtemel patojen izolatlara karşı antimikrobiyal ve antibiyofilm 

etkisi araştırılmıştır. Gram pozitif 9 adet izolattan 3’ü Listeria grayi, 1’i Lactobacillus 

paracasei, 1’i Staphylococcus warneri ve 4’ü Micrococcaceae spp. olarak biyokimyasal 

analizlerle belirlenirken, 11 adet Gram negatif izolatın ise hem biyokimyasal analizler 

hem de 16S rRNA yöntemi ile 6’sı Escherichia coli ve 5’i Acinetobacter baumannii 

olarak tanımlanmıştır. Gram negatif suşlardan VP6, VP3, AK3’ün yüksek; AK2, VP2, 

VP5, ÜK3, ÜK2, ÜK5, MP3’ün orta; ÜK1’in ise zayıf seviyede biyofilm oluşturduğu 

gözlenmiştir. Antimikrobiyal duyarlılık testi ile UYB’ninVP3 ve VP6 suşlarına karşı 

minimum bakterisidal konsantrasyonları (MBK) belirlenmiştir. UYB’nin VP3’e karşı 

MBK sırasıyla; karvakrol 0.1 mg/mL, timol 0.1 mg/mL, öjenol 0.5 mg/mL, vanilin 3.0 

mg/mL olarak saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca, UYB’nin VP6’ya karşı MBK ise VP3 ile 

benzer şekilde; karvakrol 0.15 mg/mL, timol 0.15 mg/mL, öjenol 0.2 mg/mL, vanilin 

2.0 mg/mL olarak belirlenmiştir (p<0.05). Buna göre 4 adet UYB’nin de VP3 ve VP6 

üzerinde bakterisidal etkisinin bulunduğu, karvakrol ve timolün antimikrobiyal etkisinin 

VP3 üzerinde daha fazla etki yaptığı; öjenol ve vanilinin ise VP6’ya karşı daha etkili 

olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer yandan, UYB’nin polistiren, paslanmaz çelik ve 

polietilen yüzeylerde Acinetobacter baumannii’nin VP3 ve VP6 suşları üzerinde yüksek 

ve orta seviyelerde antibiyofilm özellikte olduğu, bu suşlara karşı 4 adet UYB’nin en 

yüksek antibiyofilm etkiyi, biyofilmin hiçbir koşulda gelişemediği polietilen yüzeyde 

gösterdiği sonucuna varılmıştır. 
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Anahtar Kelimeler: Et ve et ürünü, biyofilm, antibiyofilm, Acinetobacter baumannii, 

ekstraselüler polimerik madde, 16S rRNA, uçucu yağ bileşenleri 
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ABSTRACT 

 

Ph.D Thesis 

SEARCHING FOR BIOFILM FORMING ABILITY AND ANTIBIOFILM 

SUSCEPTIBILITY OF MEAT-BORNE BACTERIA  

 

Esin ORHAN YANIKAN 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences  

Department of Food Engineering  

 

Supervisor: Prof. Dr. Kamuran AYHAN 

            Co-Supervisor: Prof. Dr. Jose Manuel Barat BAVIERA 

 

In this thesis, 20microorganisms, obtained from samples collected from food contact 

surfaces of a meat plant located in Ankara,were isolated and identified.Antimicrobial 

and antibiofilm characteristics of four essential oil compounds (EOC), carvacrol, 

thymol, eugenol, vanillin, against presumptive pathogen isolates were analyzed. Nine 

Gram positive isolates were determined as 3 Listeria grayi, 1 Lactobacillus paracasei,1 

Staphylococcus warneri and 4 Micrococcaceae spp. by biochemical analyses; 11 Gram 

negative isolates were tested by both biochemical and 16S rRNA methods and were 

identified as 6 Escherichia coli and 5 Acinetobacter baumannii. Among Gram negative 

strains, VP6, VP3, AK3 were evaluated as having strong; AK2, VP2, VP5, ÜK3, ÜK2, 

ÜK5, MP3 as having moderate; ÜK1as having weak biofilm forming abilities. 

Minimum bactericidal concentrations (MBC) of EOC were determined against E. coli 

(VP6) and A. baumannii (VP3) by performing antimicrobial susceptibility analysis. 

MBC of EOC against VP3 were found, respectively: carvacrol 0.1 mg/mL, thymol 0.1 

mg/mL, eugenol 0.5 mg/mL, vanillin 3.0 mg/mL (p<0.05). Furthermore, MBC of EOC 

against VP6 were found similary: carvacrol 0.15 mg/mL, thymol 0.15 mg/mL, eugenol 

0.2 mg/mL, vanillin 2.0 mg/mL (p<0.05). Hence, all EOC showed bactericidal 

characteristic against VP3 and VP6. It could be concluded that carvacrol and thymol 

had more antimicrobial effect on VP3 while eugenol and vanillin were more effective 

on VP6. On the other hand, all EOC showed strong and moderate antibiofilm 

characteristics on polystyrene, stainless steel and polyethylene surfaces against the 

strains of Acinetobacter baumannii, VP3 and VP6. The strongest antimicrobial effect of 

each EOC was observed on the polyethylene surface. 

 

August 2020, 127 pages 

Key words: Meat and meat product, biofilm, antibiofilm, Acinetobacter baumannii, 

extracellular polymeric substance,16S rRNA, essential oil compounds 
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1. GİRİŞ 

 

Gıda kaynaklı hastalıklar yüzyıllar boyunca insan sağlığını tehdit eden en önemli 

sorunlardan biri olmuştur. Dünya çapında bu özellikteki çoğu salgın hastalığa patojen 

bakteriler ile bakteriyel biyofilmlerin neden olduğu bilinmektedir (Srey vd. 2013). 

Doğada, endüstride ve hastane ortamlarında oldukça sık rastlanan biyofilm yapısı 

istenmeyen mikrobiyal bir oluşumdur (Krol vd. 2013).Bakteriyel biyofilm, bakterinin 

ürettiği su bazlı polimerik matriks yapının canlı veya cansız yüzeye yapışmasıyla oluşan 

hücre toplulukları olarak tanımlanmaktadır (Whitchurch vd. 2002). Yaşamsal strateji 

geliştirme amacıyla bakterilerin oluşturduğu biyofilm, yüzey ile bağlantılı canlı 

ekosistemlerdir. Jelatin yapıdaki organik matriks, bakterinin kendi üretmiş olduğu 

biyopolimer karışımdan meydana gelmektedir. Biyolojik açıdan da önemli bir yapı olan 

biyofilmler, bakterinin direnç ve yaşam süreçlerine katkıda bulunmaktadır (Bridier vd. 

2014).  

 

Bakteriyel biyofilmlerin oluşumunu etkileyen pekçok faktör bulunmaktadır. Biyofilmi 

meydana getiren suş çeşitleri (Chae ve Schraft 2000,Borucki vd. 2003, Anand vd. 

2014), bakterinin bağlandığı yüzey, pH, besin maddeleri ve miktarı, sıcaklık 

koşullarıbaşlıca gelişim faktörleri arasında yer almaktadır (Donlan 2002, Akan ve Kınık 

2014). Biyofilm yapısının öncelikli olarak mikrobiyal hücreler ve ekstraselüler 

polimerik maddeden/ekzopolisakkarit (EPS) oluştuğu, bu yapının birincil materyali olan 

EPS’nin ise biyofilmin toplam organik karbonunun %50-90 oran ile temsil ettiği 

belirtilmiştir. EPS, kimyasal kompozisyonu ve fiziksel özellikleri bakımından çeşitlilik 

gösterse de temel bileşeni olan polisakkaritleri mutlaka yapısında içermektedir 

(Sutherland 2001). Polisakkaritlerin yanı sıra ekstraselüler polimerik matriksin, 

bünyesinde protein, DNA, su, lipit ve lipopolisakkaritleri de farklı oranlarda içerdiği 

belirtilmektedir (Renner ve Weibel 2011, Orhan-Yanıkan vd. 2020). Yapılan 

araştırmalarda biyofilm oluşturan bakterilerin kendilerini UV radyasyon, pH 

farklılıkları, ozmotik basınç, su kaybı ve antibiyotikler gibi bazı olumsuz koşullara karşı 

koruyabildikleri ileri sürülmektedir (Gün ve Ekinci 2009). 
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Gıda endüstrisinde ise biyofilm oluşturma yeteneğiyle problem yaratan başlıca 

bakteriler Staphylococcus spp., Escherichia coli (E. coli), Salmonella spp., 

Pseudomonasspp., Bacillus spp., Listeria monocytogenes olarak sıralanmıştır. Özellikle 

üretim esnasında uygulanan traşlama, kesme, yıkama, çalkalama, drenaj sistemlerinin 

kullanımı ve paketleme gibi işlemler birçok üretim endüstrisinde kullanılmakta olup 

çapraz kontaminasyonun gerçekleşebildiği birincil kaynaklar arasında gösterilmektedir 

(Srey vd. 2013). Bunun bir sonucu olarak biyofilm, pek çok endüstride kullanılan boru 

ve yüzeylerde korozyona, ısı ve verim kayıplarına da neden olmaktadır (Gün ve Ekinci 

2009). Ayrıca kalp kası enfeksiyonu, orta kulak iltihabı, lejyoner hastalığı gibi birçok 

hastalığın etkeninin biyofilm oluşturabilen bakteriler olduğu ve üretim endüstrisi 

dışında evsel su sistemlerindeki şebeke suyu borularında da gelişebildiği belirtilmiştir 

(Türetgen 2006). 

 

Pek çok gıda işletmesinde hijyen ve sanitasyon amacı ile tercih edilen hipoklorik asit, 

klor gibi dezenfektanların istenmeyen mikroorganizmaları gelişemeden yok edilebildiği 

bilinmektedir (Suslow 2001). Günümüzde ise kimyasal bileşiklere alternatif olarak 

antimikrobiyal etkisi bilinen pek çok doğal bitki, baharat ve çeşitli otlardan(Türkyılmaz 

vd. 2013, Demirok Soncu vd. 2018, Cosansu vd. 2019, Özdemir 2019) ekstrakte 

edilebilen uçucu yağların da biyofilm oluşumunu büyük oranda kısıtladığı 

bildirilmektedir (Cui vd. 2020a). Adaçayı (Salvia), ardıç (Juniperus), limon (Citrus 

limon), mercanköşk (Origanum majorana) gibi bitki ekstraktlarından elde edilen uçucu 

yağların kullanımı ile bazı patojen bakterilerin biyofilm oluşumunun azaltıldığı 

gözlenmiştir (Kerekes vd. 2013). Bunun dışında ağız ve diş sağlığı alanının da önemli 

bir sorunu olan dental plak bir çeşit biyofilm tabakasıdır. Dental plak oluşumuna neden 

olan başlıca bakteriler Streptococcus mutans, St. sanguinis, St. oralis, St. 

oligofermentas, Lactobacillus casei olarak sıralanmakta ve yeşil çay ile kekik 

ekstraktlarının diş yüzeyinde antibiyofilm etki gösterdiği ifade edilmektedir (Türkmen 

vd. 2016). Bir çeşit mercanköşk türü olan Origanum glandulosum ve acı kekik 

(Thymbra capitata) bitkilerinin ise endodonti kaynaklı enfeksiyona neden olan 

Enterococcus feacalis’in biyofilm oluşumunu engellediği saptanmıştır (Benbelaid vd. 

2014). 
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Bu tez çalışmasında; Ankara’da bulunan, et ve et ürünleri üretimi yapan bir gıda 

işletmesinde üretim hattının çeşitli yüzeylerindenizole edilen bakterilerin biyokimyasal 

ve API hızlı test kitleriyle tanımlanması öncelikli olarak hedeflenmiştir. Tanımlanmış 

bu yeni bakteri suşları arasından muhtemel patojen olması nedeni ile Gram negatif 

olanlar, biyofilm oluşturma yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla önce polistiren 

yüzeyde test edilmiştir. Ön denemelerle belirlenen farklı konsantrasyonlardaki 

karvakrol, timol, öjenol, vanilin olmak üzere 4 adet uçucu yağ bileşeninin biyofilm 

oluşturma gücü en yüksek olanVP3 ve VP6 suşları üzerinde antimikrobiyal duyarlılık 

testi yapılmış ve minimum bakterisidal konsantrasyonları belirlenmiştir. Bu suşların 

izole edildikleri yüzeyler olan paslanmaz çelik ve polietilendeki biyofilm 

yetenekleriaraştırılmıştır. Böylece minimum bakterisidal konsantrasyondaki (MBK) 

uçucu yağ bileşenlerinin farklı yapıdaki yüzeylerde, 16S rRNAyöntemiyle tanımlanan 

Acinetobacter baumannii’nin VP3 ve VP6 suşlarına karşı antibiyofilm özellikleri 

saptanmıştır. 
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2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK ÖZETLERİ 

 

2.1 Biyofilm ve Biyofilm Yapısı 

 

Biyofilm ilk olarak 1970’lerde McDonald ve Walter (1970) tarafından yapılan 

araştırmalar sonucu keşfedilmiştir. Biyofilmin babası olarak da bilinen Bill Costerton 

1978’de yapmış olduğu bir araştırma ile mikrobiyoloji tarihinde biyofilm teorisini ilk 

defa kullanan ve biyofilmin sağlık bakımından da büyük bir öneme sahip olduğunu 

ortaya koyan ilk bilim insanı olmuştur. Bu çalışmasında biyofilm yapısının, hücrelerin 

birbirlerine veya DNA, protein, EPS aracılığıyla hücre dışındaki maddelere tutunmak 

için organize olabildiğini ileri sürmüştür. Biyofilm içindeki bakteri hücrelerinin, gen 

ifadesi, protein üretimi, antimikrobiyal ajanlara karşı duyarlılığı gibi fenotipik bazı 

özelliklerini değiştirebildiği bildirilmektedir (Costerton vd. 1978, Parastan vd. 2020). 

 

Biyofilm tabakası farklı birçok yüzeyde oluşabilirken bu yüzeylerde mutlaka besin 

maddesinin bulunması gerekmektedir. Stoodley vd. (2002)’nin yapmış olduğu 

araştırmada biyofilm oluşum sürecinin, hücrelerin katı yüzeye geri dönüşümlü 

bağlanması, EPS üretimi ile geri dönüşümsüz bağlanma, ilk biyofilm tabakasının 

oluşması, olgunlaşma ve tek bakteri hücrelerinin biyofilm yapısından dağılması ile 

sonlandığı belirtilmektedir (Şekil 2.1). 

 

Bakterilerin öncelikle substrat yüzeyine sonrasında ise birbirlerine tutunarak çok katlı 

biyofilm yapısını oluşturduğu bildirilmiştir (Cramton vd. 1999). Mikroorganizmaların 

serbest halde hareket edebildiği formları olan planktonik popülasyon yapısından, 

kompleks ve olgun biyofilm tabakasına dönüşüm ile bakteriyel fenotipte son derece 

önemli değişiklikler gözlenmektedir. Bunlardan en önemlisi antimikrobiyal ajanlara 

karşı bakterilerin direncinin büyük oranda artış göstermesidir (Houdt vd. 2003, 

Mahamuni-Badiger vd. 2020). 
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Şekil 2.1 Biyofilm oluşum aşamaları (Anonim 2020) 

 

Endüstride doğal yüzeylerde ve üretim ekipmanlarında istenmeyen mikrobiyal gelişim 

sıklıkla görülmekte ve önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Katı bir yüzey, su 

ve az miktardaki gıda maddesinin bakterilerin biyofilm oluşturması için yeterli olduğu 

bilinmektedir. Gıdanın temas ettiği yüzeylerde bakteriyel kontaminasyon, patojen 

gelişimi ve biyofilm oluşumu için başlıca kaynak olarak gösterilmekte ve insan sağlığını 

önemli derecede olumsuz etkilediği belirtilmektedir (Bridiervd. 2014). Gıdanın 

bozulmasınınyalnızca insan sağlığını tehdit etmekle kalmadığı, gıda güvenliği 

kapsamında büyük ekonomik kayıplara da neden olduğu ve küresel pazariçin de büyük 

birrisk oluşturduğu bildirilmektedir. Bu anlamda yeni stratejiler geliştirilerek biyofilm 

oluşumunun kontrol altına alınması hedeflenmektedir (Houdt ve Michiels 2010).ABD 

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)’nin raporlarına göre kronik enfeksiyon 

hastalıklarının %65’inin mikrobiyal biyofilm kaynaklı olduğu ifade edilmektedir. 

Amerika’da sağlık ve kişisel bakım alanındaki enfeksiyonların %25.6’sının kullanılan 

araç ve gereçlerin kontamine olmasından dolayı ortaya çıktığı belirtilmiştir. 

Antimikrobiyal dirençli biyofilmlerin bugüne değin yaklaşık 30 milyon kişinin ölümüne 

neden olduğu ve sağlık hizmetleri üzerinde büyük ekonomik etkisinin bulunduğu 

açıklanmıştır (Mahamuni-Badiger vd. 2020). 
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Biyofilm tabakasının bakteri hücreleri dışında büyük çoğunluğunu oluşturan EPS 

yapısı, genellikle antijen özellikte olup birbirine glikozid bağı ile bağlı şeker 

ünitelerinden oluşmaktadır. Bu yapının bakteri hücre duvarı ile birleşik olabildiği gibi 

hücre duvarından bağımsız hücre dışı ortama salgılanabildiği de ifade edilmektedir. 

Suda çözünme özelliği de olan bu matriks doğada iyonik veya iyonik olmayan 

formlarda bulunabilen polimer bir yapıdır. Biyofilm içindeki su oranındaki değişim, 

EPS üretimini direkt etkileyen bir faktördür. Homopolisakkarit veya heteropolisakkarit 

yapıda bulunabildiği ileri sürülmektedir (Yılmaz ve Çelik 2007). Polisakkarit dışında 

protein, DNA, nükleik asit, lipit gibi farklı bileşenleride içerdiği gözlenmiş (Şekil 2.2), 

bunun sonucunda ise isminin ‘kollektif ekstraselüler matriks’ veya EPS-protein, EPS-

polisakkarit olarak kullanılması önerilmiştir (Gordon-Redmile vd. 2014, Karygianni vd. 

2020, Mahamuni-Badiger vd. 2020, Orhan-Yanıkan vd. 2020).  

 

 

Şekil 2.2 Biyofilm matriksi (Karygianni vd. 2020) 
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Son yıllarda yapılan araştırmalar mikroorganizmaların biyofilm benzeri kümeleşme 

davranışının planktonik hücre yapısında bulunma durumuna göre çok daha tehlikeli 

olduğunu işaret etmektedir. Bunun başlıca nedeni ise bakterilerin hijyen ve sanitasyon 

amacıyla kullanılan iyot, klor, anyonik asit bileşikleri gibi maddelere karşı direncinin 

artması olarak ileri sürülmüştür (Chae ve Schraft 2000, Renner ve Weibel 2011, Teh vd. 

2016). Biyofilm tabakası, bakteriler için virülans faktörleri başlığı altında 

değerlendirilmektedir (Güldaş vd. 2013, Sethupathy vd. 2016). Ayrıca biyofilm 

içerisindeki bakterilerin matriks yapısından koptuktan sonra da yapının tüm 

karakteristik direnç özelliklerini koruduğu gözlenmiştir. Bunun sonucunda biyofilm 

tabakasında yer almış olan bakterilerin virülans faktör seviyesinin sonraki planktonik 

formunda da devam ettiğini göstermektedir (Donlan ve Costerton 2002, Mahamuni-

Badiger vd. 2020).  

 

2.2 Gıda Endüstrisinde Biyofilm Oluşumuna Neden Olan Bakteriler 

 

Yapılan bazı araştırmalar sonucunda gıda endüstrisinde biyofilm oluşturması ile tehlike 

meydana getiren birçok bakteri tanımlanmıştır. Bunlardan süt endüstrisinde biyofilm 

oluşturan bazı bakteriler Enterobacter, Lactobacillus, Listeria, Micrococcus, 

Streptococcus, Bacillus ve Pseudomonas olarak bildirilmişken (Anand vd. 2014), et ve 

et ürünlerinde Listeria monocytogenes ve Salmonella, diğer birçok gıda üretiminde ise 

E. coli’nin biyofilm oluşumundan sorumlu olduğu açıklanmıştır (Houdt ve Michiels 

2010).  

 

Küçük ölçekli bir dondurma fabrikasının en çok konveyör bandında bulunmak üzere 

pastörizatör, besleme ünitesi, denge tankı, kapı paspasları gibi çeşitli 

bölgelerindenalınan örneklerde Proteus, Enterobacter, Citrobacter, Shigella, 

Escherichia, Edwardsiella, Aeromonas, Plesiomonas, Moraxella, Pseudomonas, 

Alcaligenes spp. Staphylococcus, Bacillus, Listeria, Streptococcus, Leuconostoc ve 

Pediococcus spp. gibi biyofilm oluşturabilen birçok bakteri izole edilmiştir (Gündüz-

Tiryaki ve Tuncel 2006). 
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Patojen bakteri grubundan biyofilm tabakasında yaşayıp gelişebilen bazı bakteriler ise 

Legionella pneumophila, Staphylococcus aureus (S. aureus), Listeria monocytogenes, 

Campylobacter spp., E. coli O157:H7, Salmonella Typhimurium, Vibrio cholera, 

Helicobacter pylori (Donlan 2002), Pseudomonas aeruginosa (Whitchurch vd. 2002) 

olarak sıralanmaktadır. Bununla beraber, Cronobacter spp. türlerinin de hastane 

ortamlarında ve yenidoğan bebeklerin beslenmesinde kullanılan materyallerde biyofilm 

tabakası oluşturarak probleme neden olduğu bilinmektedir (Hurrell vd. 2009, Holy ve 

Forsythe 2013). 

 

2.3 Uçucu Yağ Bileşenlerinin Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Özellikleri 

 

Gıda kaynaklı enfeksiyonların arttığı günümüzde, gıda güvenliği hem tüketiciler için 

hem de gıda endüstrisi için önemli bir rol oynamaktadır. Endüstriyel birçok alan 

arasında özellikle gıda endüstrisi, gıda kontaminasyon riskini en yüksek oranda 

taşımaktadır (Emiroğlu vd. 2010). Bu durum biyofilm oluşturan bakteriler için 

gelişebilecekleri yüzey ve yaşam koşullarını yaratmış olmaktadır. Günümüzde bilinçli 

birçok gıda tüketicisinin antibiyofilm özellikteki kimyasal dezenfektan kullanımına 

karşı olumsuz algısının, doğal bitki ekstraktları ve bunların kullanımına doğru yön 

değiştirdiği bildirilmektedir. Yapılan birçok çalışma da bu eğilimin arttığını 

desteklemektedir. Örneğin bir araştırmada Çin tarçını (Cinnamomum cassia) ve/veya 

adaçayı (Salvia officinalis) içeren uçucu yağ bazlı mikroemülsiyonların tamamının 

paslanmaz çelik yüzeyindeki S. aureus ATCC 43387 biyofilmi üzerinde durdurucu 

etkisi olduğu gözlenmiştir (Campana vd. 2017). Literatürdeki çalışmalarda uçucu yağ 

bazlı sanitasyon çözeltilerinin paslanmaz çelik yüzeydeki Staphylococcus simulans, 

Lactobacillus fermentum, Pseudomonas putida, Salmonella Entericave Listeria 

monocytogenes gibi birçok bakteri üzerinde antibiyofilm etki gösterdiği ifade 

edilmektedir (Chorianopoulos vd. 2008, Valeriano vd. 2012, Campana vd. 2017). Bir 

diğer araştırmada, Salmonella spp. veL. monocytogenes’in plastik yüzeylerde yoğun 

miktarda biyofilm oluşturduğu belirtilmiştir (Stepanovic vd. 2004, Srey vd. 2013). 

Tahta, paslanmaz çelik ve cam yüzeylerin kullanıldığı bir araştırmada ise porozite ve 

soğurma özellikleri bakımından tahtanın diğer yüzeylerden biyofilm oluşumu 
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bakımından daha riskli olduğuaçıklanmıştır (Adetunji ve Isola 2011). Bunun da 

ötesinde, elektriksel parlatma uygulanmış paslanmaz çelik yüzeyde biyofilm 

oluşumunun normal paslanmaz çelik yüzeyine göre daha az olduğu saptanmıştır 

(Arnold vd. 2004). 

 

Bakteriyel biyofilm yapısı, antibakteriyel ajanlar gibi birçok strese karşı çoğu zaman 

direnç göstermektedir. Bu amaçla uygulanan antibiyotiklerden bazılarının biyofilm 

tabakasını tamamen yok edebildiği veya belli oranda azaltabildiği bildirilmiştir 

(Villegas vd. 2015). Penisilin, ampisilin, amoksisilin, gentamisin, sefazolin, doksiklin, 

sefotaksim, sefaklor (Zhang vd. 2014), vankomisin, levofloksasin, rifampisin (Alvarez-

Garcia vd. 2016) gibi bazı antibiyotiklerin patojen bazı bakteriler üzerinde antibiyofilm 

etkisinin olduğu saptanmıştır. Yapılan bir çalışmada biyofilm oluşturma yeteneğinin 

Cronobacter türleri arasında farklılık gösterdiği fakat ampisilin, tetrasiklin, 

kloramfenikol antibiyotiklerinin tür ayırt etmeksizin birçok Cronobacter spp. üzerinde 

antibiyofilm etkisi olduğu gözlenmiştir (Lee vd. 2011). Diğer bir araştırmada ise 

değişen konsantrasyonlardaki siprofloksazin antibiyotiğinin Shiga toksinüreten E. coli 

(STEC)’nin (Villegas vd. 2015), gentamisinin Enterococcus faecalis’in (Kafil vd. 

2015), metisilinin ise S.aureus’un (Doulgeraki vd. 2016) biyofilm oluşumunu önemli 

derecede azalttığı ifade edilmektedir. 

 

Günümüzde ise bazı baharat türleri ile tıbbi ve aromatik bitkilerin sekonder 

metabolitleri olan uçucu yağlar, kuvvetli antimikrobiyal maddeler olarak bilinmekte ve 

kullanılmaktadır. Uçucu yağlar, bakterilere planktonik formlarındayken etki edebildiği 

gibi antibiyofilm özellikleriyle biyofilm yapısına da etki etmektedirler. Kimyon 

(Cuminum cyminum), biberiye (Rosmarinus officinalis), adaçayı (Salvia officinalis), Çin 

tarçını (Cinnamomum cassia), Akdeniz servisi (Cupressus sempervirens), Akdeniz 

defnesi (Laurus nobilis), Hint defnesi (Melaleuca alternifolia), limon çimeni 

(Cymbopogon nardus), limon otu (Cymbopogon citratus), sandal ağacı (Santalum 

album), bahçe kekiği (Thymus vulgaris), nane (Peppermint), kakule (Elettaria 

cardamomum) antibiyofilm etkisi araştırılan bazı uçucu yağlardır (Kuzma vd. 2012, 

Campana vd. 2017, Kang vd. 2019, Cui vd. 2020b).  
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Antibiyotiklere alternatif olarak kullanımı araştırılan bir çalışmada doğal bitki 

ekstraktlarından meyan kökü (Glycyrrhiza glabra) ve içindeki etken madde olan 

glisirizinik asitin patojen bir bakteri olan Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)’nın 

(Chakotiya vd. 2016) üzerinde antibiyofilm etkiye sahip olduğu bildirilmiştir. Kekik 

uçucu yağı ve karvakrolün (Rodrigues vd. 2016) Çin tarçını (Cinnamomum cassia), 

adaçayı ve ikisinin birlikte oluşturduğu uçucu yağ bazlı mikroemülsiyonların 

(Campanavd. 2017), limon çimeni (Cymbopogon nardus) ve altınmühürün (Hydrastis 

canadensis) (Guiotti vd. 2016) S. aureus üzerinde biyofilm yapısını yok edici etkide 

olduğu ifade edilmiştir. Kitosanın amikasin gibi aminoglikozid türü antibiyotiklerle 

birlikte uygulanması Listeria’nın (Mu vd. 2014); benzer diğer bir çalışmada ise gümüş 

nitratın Heliotropium crispum bitkisinin ekstraktı ile etkileşmesi sonucu sentezlenen 

gümüş nanopartiküllerin (Khan vd. 2016) P. aeruginosa’nın biyofilm oluşumunu 

engellediği belirlenmiştir. Nane (Mentha x piperita), kişniş (Coriandrum sativum) ve 

anason (Pimpinella anisum) bitkilerinin ekstrakt ve uçucu yağlarının, Gram pozitif 

bakteri olarak S. aureus’un, Gram negatif olarak da E. coli’nin biyofilm oluşumu 

üzerine etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada biyofilm yapısının önemli oranda azaldığı 

saptanmıştır (Bazargani ve Rohloff 2016). Cui vd. (2020a)’nin yapmış oldukları 

biraraştırmada ise karanfil uçucu yağının insan sağlığı bakımından önemli patojen 

bakterilerden biri olan Escherichia coli O157:H7 üzerinde antibiyofilm etkisi olduğu 

gözlenmiştir (Şekil 2.3). 
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Şekil 2.3 Taramalı elektron mikroskop görüntüsü; solda Escherichia coli O157:H7 

               suşunun biyofilm yapısı, sağda ise karanfil yağı uygulaması sonrasındaki 

               görünümü (Cui vd. 2020a) 

 

Alibi vd. (2020) çoklu ilaç direnci olan ve arasında Acinetobacter baumannii, 

Escherichia coli, Salmonella türlerinin bulunduğu 105 adet patojen bakteriye karşı 

karanfil, tarçın, kekik ve mercanköşk bitkilerinin uçucu yağlarının antibakteriyel ve 

antibiyofilm özelliklerini test etmişlerdir. Çalışmaları sonucunda 4 uçucu yağın da 

antibakteriyel ve %98’e kadar değişen oranlarda antibiyofilm etkiye sahip olduğunu 

saptamışlardır. 

 

Qian vd. (2020), Çin’de bulunan bir hastanedeki hastaların tükürüklerinden izole 

ettikleri 4 adet karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae ve 1 adet Klebsiella 

pneumoniae ATCC 43816 suşu üzerinde öjenol uçucu yağ bileşenin etkisini 

araştırmışlardır. Öjenolün 0-6.4 mg/mL aralığındaki konsantrasyonlarda kullanımı ile 

suşların planktonik ve biyofilm yapılarındaki değişiklikler, hücre membranı ve hücre 

morfolojisi düzeyinde incelenmiştir. Öjenolün hücre membranından içeri sızarak hücre 

içindeki organellere ulaştığını ve biyofilm yapısıyla çevrelenmiş hücrelerin minimum 

inhibisyon konsantrasyonlarında inaktive edici olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Gao vd. (2020), Çin’in Zhejiang bölgesinden topladıkları ağaç kavunu örneklerinin 

uçucu yağlarını, buhar distilasyonu ile elde ederek kimyasal ve antibiyofilm 

özelliklerini araştırmışlardır. Bu amaçla ağaç kavunu uçucu yağlarının Listeria 

monocytogenes’e karşı 8, 16 ve 24 saatlik uygulanma süreleri sonrasında her üç süre 

için de antibiyofilm etki gösterdiği sonucuna varmışlardır. 

 

Frassinetti vd. (2020) hint keneviri çekirdek (HKÇ) ekstraktlarının 0.5-2.5 mg/mL 

aralığındaki konsantrasyonlarda kullanımının S. aureus ve Lactobacillus spp. türlerine 

karşı antimikrobiyal ve antibiyofilm yeteneğini incelemişlerdir. S. aureus suşunun 

planktonik hücreleri üzerinde HKÇ ekstraktlarının 1 mg/mL konsantrasyonunun 

minimum inhibisyon gösterdiği ve 0.5-1 mg/mL aralığında ise antibiyofilm özellikte 

olduğu sonucuna varmışlardır. Buna karşın, HKÇ ekstraktlarının yararlı bir bakteri türü 

olan Lactobacillus spp. türü üzerinde antimikrobiyal etkisinin bulunmadığınıifade 

etmişlerdir. 

 

Diğer bir araştırmada ise Afrika kökenli marula (Sclerocarya birrea) bitkisinin P. 

aeruginosa üzerinde antibiyofilm etkisi olduğu bulunmuştur (Sarkar vd. 2014). 

Enkapsüle edilmiş karanfil yağının da patojen E. coli O157:H7 biyofilmi üzerinde yok 

edicietkisi olduğu gözlenmiştir (Cui vd. 2020a). Son birkaç yıldır çeşitli 

konsantrasyonlardaki katelisidin (LL-37), sentetik peptid NRC-16, (RW)4D dendrimer 

(Bahar ve Ren 2013) gibi antimikrobiyal peptitler ve triflorlösin, trifloro izolösin, 

hekzafloro izolösin gibi florlanmış antimikrobiyal peptitlerin de antibiyofilm amacı ile 

kullanıldığı bildirilmektedir (Bayramov ve Neff 2016). 

 

Uçucu yağ olarak limon otunun kullanıldığı bir çalışmada, %2-8 aralığındaki 

konsantrasyonlardaki limon otunun çeşitli medikal gereçler ve silikon protezlerin 

üzerinde Candida tropikalis maya türüne karşı antifungal ve antibiyofilm etkisi olduğu 

gözlenmiştir. Limon otu, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ’ne göre genel olarak 

güvenli kabul edilen (GRAS) bileşikler sınıfında yer almaktadır (Sahal vd. 2020). 

Ayrıca medikal gereçler üzerinde oluşan ve mikrobiyal enfeksiyon kaynağı olan 

biyofilm tabakasının küresel anlamda yıllık yaklaşık 3790 milyon dolar kayıba da neden 

olduğu ifade edilmektedir (Mahamuni-Badiger vd. 2020). 
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3. MATERYAL VE METOT 

 

3.1 Materyal 

 

Bu tez çalışması kapsamında, Ankara’daet ve et ürünleri üretimi yapan birişletmenin 

üretim hattının çeşitli yüzeylerinden (Ek 1) swab çubukları (Cultiplast, İtalya) ile örnek 

alınmıştır. Örnek alımı, klor ve kuaterner amonyum bileşen bazlı dezenfektanlar ile 

rutin dezenfeksiyon protokolü 30 dakika süre ile uygulandıktan sonra 5×5 cm’lik yüzey 

alanlarından (Ek 1) swab çubukları (Cultiplast, İtalya) ile gerçekleştirilmiştir. Bu 

yüzeyler: 1) kemik ayırma bandının altı (%100 polietilen yüzey)2) kemik ayırma 

bandının üstü (%100 polietilen yüzey) 3) modifiye atmosfer paketleme ünitesi (%100 

paslanmaz çelik yüzey) 4) vakum paketleme ünitesi (%100 paslanmaz çelik yüzey) 

olarak belirlenmiş ve swab çubukları ile örnekler alınmıştır. Son olarak her bir örnek, 

içinde steril Tryptic Soy Broth (TSB) bulunan test tüplerine konularak soğuk zincir 

kırılmadan Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mikrobiyoloji 

laboratuvarına analiz yapılmak üzere taşınmıştır. Toplam 4 adet UYB: timol (Sigma-

Aldrich, İspanya), karvakrol (Sigma-Aldrich, İspanya), öjenol (Sigma-Aldrich, İspanya) 

ve vanilin (Ventos, Barselona) kullanıma hazır olmak üzere temin edilmiştir. Pozitif 

kontrol olarak yüksek biyofilm ürettiği bilinen Staphylococcus epidermidis (CECT 

(İspanya Tipi Kültür Koleksiyonu) 101, Valensiya, İspanya) suşu kullanılmıştır. Ruiz-

Rico vd. (2017) tarafından Valensiya Politeknik Üniversitesi’nde yapılan çalışma 

sonucu elde edilen amorf silikaya immobilize edilmiş UYB hazır olarak kullanılmıştır. 

 

3.2 Yöntem 

 

Çalışma kapsamında izlenen analiz basamakları sırasıyla şu şekildedir: öncelikle et ve et 

işletmesinden izole edilen 20 adet bakteri saflaştırılmış, biyokimyasal ve API hızlı test 

kitleri ile tanımlanmıştır. Gram negatif 11 adet bakterinin polistiren yüzeyde biyofilm 

oluşturma yeteneği test edilmiş ve bu yüzeyde biyofilm gücü en yüksek olan 2 adet 

bakteri (VP3 ve VP6) seçilmiştir. Sonrasında 4 adet UYB’nin polistiren yüzeyde ve 
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belirtilen 2 adet bakteri üzerindeki antibiyofilm etkisi test edilmiştir. Bu aşamadan sonra 

bakterilerin izole edildikleri yüzey türleri olan polietilen ve paslanmaz çelik yüzeyde 

ayrı ayrı uygulanmak üzere biyofilm oluşturma yetenekleri incelenmiştir. Ardından 4 

adet UYB’nin hem polietilen hem de paslanmaz çelik yüzeyde VP3 ve VP6 suşlarına 

karşı antibiyofilm özelliği belirlenmiştir. Tez gerekçesinde bulunmamakla birlikte 

amorf silikaya immobilize edilmiş UYB’nin antimikrobiyal etkisi ve floresan 

mikroskop ile UYB’lerinin antibiyofilm etkisi de bu tez çalışması 

kapsamındaaraştırılmıştır. 

 

3.2.1 İzolasyon ve saflaştırma 

 

İşletmede üretim esnasında, materyal başlığı altında belirtildiği şekilde, farklı 

yüzeylerden alınan swap örnekleri steril 10 mL’lik TSB besiyeri içeren tüplerde 

37°C’de 24 saat süre ile inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonrası gelişme 

gözlenen tüplerden Plate Count Agar (PCA) besiyerine (Ek 2) sürme yapılıp 37°C’de 24 

saatlik inkübasyon sonundasaf koloni izolasyonu sağlanmış olup, deney iki paralel ile 

yürütülmüştür. Çalışmada elde edilen 20 adet izolat %15 gliserol bulunan Eppendorf 

tüpleri içinde -18°C’de muhafaza edilmişlerdir. 

 

3.2.2 Bakterilerin morfolojik incelenmesi, Gram boyama, oksidaz ve katalaz 

testleri 

 

İzolatların Gram reaksiyonun belirlenmesi amacıyla Gram boyama işlemi (Beveridge 

2001), birincisi Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde ikincisi ise 

Valensiya Politeknik Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü’nde (İspanya) iki tekerrür 

olmak üzereuygulanmıştır. Araştırmanın bu aşamadan sonraki çalışmaları İspanya’da 

yürütülmüştür. Gram boyamada öncelikle bir öze dolusu kültür alınıp lam yüzeyine 

yayılıp kurumaya bırakılmıştır. Kuruma sonrası fiksasyon yapılıp kristal violet 

damlatılarak 1 dk süre ile bekletilmiş ve lugol çözeltisi ilave edilmiştir. Süre sonunda 

distile su ile yıkanmış ve 10 sn süre ile yüzey alkolle kaplanmıştır. İkinci defa distile su 
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ile yıkandıktan sonra karşıt boya olarak fuksin damlatılmış ve 3 dakika boyunca 

bekletilmiştir. Son olarak distile su ile yıkanıp, havada kurumaya bırakıldıktan sonra 

immersiyon yağı damlatılarak mikroskopta incelenmiştir. Mavi veya mor renkte olanlar 

Gram pozitif, kırmızı/pembe renkte olanlar Gram negatif olarak değerlendirilmiştir. 

Katalaz testi için PCA besiyerinde 37°C’de 24 saatlik inkübasyon ile aktifleştirilmiş 

taze kültürden öze ile bir adet koloni lam yüzeyine alınmış ve üzerine %3 

konsantrasyondaki H2O2 çözeltisinden damlatılmıştır (Felton vd. 1953). Birkaç saniye 

içerisinde kabarcıklar gözlenmesi katalaz pozitif sonuç olarak dikkate alınmıştır. 

İzolatların oksidaz reaksiyonlarının belirlenmesi amacıyla Bactident Oxidase (Merck, 

Almanya) çubukları firmanın talimatlarına göre kullanılmıştır. İlk olarak pamuk kısmı 

yukarı bakacak şekilde birer çubuk, boş bir steril Petri kutusunun içerisine 

yerleştirilmiştir. PCA besiyerinde 37°C’de 24 saatlik inkübasyon ile aktifleştirilmiş taze 

kültürden 3 veya 4 adet koloni alınarak test çubuğunun pamuk kısmına sürülmüştür. 

Birkaç dakika içinde rengin mavi veya mor renge dönmesi oksidaz pozitif olarak 

değerlendirilmiştir.  

 

3.2.3 Biyokimyasal analizler 

 

3.2.3.1 İzolatların seçici besiyerinde geliştirilmesi 

 

İzolatlar Gram boyama sonuçlarına göre iki gruba ayrılmış ve her bir grup 

mikroskoptaki şekilleri ile birlikte değerlendirilip uygun besiyerlerine inoküle 

edilmiştir. Gram pozitif bakteriler için ALOA (Agar Listeria Ottavani & Agosti Agar, 

Scharlab, Barselona, İspanya), PALCAM (Polymyxin-acriflavine-LiCl-ceftazidime-

aesculin-mannitol Agar, Scharlab, Barselona, İspanya), BPA (Baird Parker Agar, 

Scharlab, Barselona, İspanya), MRS (de Man, Rogosa and Sharpe Agar, Scharlab, 

Barselona, İspanya); Gram negatif bakteriler için ise TBX (Tryptone Bile X-

Glucuronide Agar, Scharlab, Barselona, İspanya), BGA (Brillant Green Agar, Scharlab, 

Barselona, İspanya), Cetrimide (Pseudomonas Selective (Cetrimide) Agar, Scharlab, 

Barselona, İspanya) ve BPA besiyerlerine inokülasyonlar yapılmıştır.TBX Agar içeren 
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Petriler 42°C’de 24 saat,diğer tüm besiyerleri ise 37°C’de 24 saat süre ile inkübasyona 

bırakılmıştır. Çalışmada kullanılan tüm besiyerlerinin bileşimi ve hazırlanışı Ek 2’de 

yer almaktadır. 

 

3.2.3.2 Hemoliz testi 

 

Bu amaçla %5 koyun kanı içeren Blood Agar Base (Colombia) (Scharlab, İspanya) 

besiyeri kullanılmıştır. Şüpheli suşların 24 saatlik taze kültürü kullanılarak besiyerine 

tek çizgi halinde inokülasyonu yapılmış ve 37°C’de 24 saatlik inkübasyona 

bırakılmıştır. İnkübasyon süresi sonunda çizgi etrafında oluşan zon pozitif sonuç olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

3.2.3.3 Koagülaz testi 

 

Şüpheli bakterilerin koagülaz aktivitelerini belirlemek amacıyla Liyofilize Tavşan Kanı 

Plazması (EN ISO 6888-1, REF: 55181 Biomerieux, Fransa) kullanılmıştır. Steril 

1.5mL Brain Heart Infusion Broth (BHI) (Scharlab, İspanya) besiyeri (Ek 2), liyofilize 

tavşan kanı plazmasıiçeren test tüpüne aktarılmış ve çözünene kadar karıştırılmıştır. 

Sonrasında 0.3 mL olacak şekilde 5 adet steril tüpe aseptik koşullarda dağıtılmıştır. Her 

bir bakteri için 24 saatlik taze kültürden alınan tek koloni BHI içeren tüplere inoküle 

edilmiş ve 37°C’de inkübasyona bırakılmıştır. 4 saat süre boyunca her yarım saatte bir 

tüplerin kontrolü sağlanmış, jelleşme gözlenen tüpler pozitif olarak değerlendirilmiştir. 

 

3.2.4 Hızlı test kitleri ile tanımlama 

 

Biyokimyasal tanımlama sonuçlarına göre Enterobacteriaceae ailesi üyesi olduğu 

düşünülen bakteriler için API20E (bioMerieux, Fransa) hızlı test kiti seçilirken Listeria 

şüphesi olan bakterilere de APIListeria (bioMerieux, Fransa) testi uygulanmıştır. Testler 

firmanın kullanım talimatlarına göre yürütülmüştür.  
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API20E test kiti için plastik test şeridinin alt kısmı 5 ml sterildistile su ile 

doldurulmuştur. Ardından PCA besiyerinde 37°C’de 24 saatsüre sonunda gelişme 

görülen Petrilerden bir adet koloni seçilereksteril 5 mL’lik %0.85 NaCI içeren tüp 

içerisinde çözülmüşvebu çözelti hızlı bir şekilde kuyucuklara aktarılmıştır. CIT, VP ve 

GEL kodlu kuyucuklar çözelti ile tamamen doldurulurken diğer kuyucuklar orta hizaya 

kadar doldurulmuştur. Anaerop özelliğinin test edildiği ADH (arjinin dihidrolaz ile 

arjinin amino asitinin dekarboksilasyonu), LDC (lisin dekarboksilaz ile arjinin 

aminoasiti dekarboksilasyonu), ODC (ornitin dekarboksilaz ile ornitin aminoasiti 

dekarboksilasyonu), H2S ve URE kodlu kuyucuklar ise çözelti ilavesinden sonra 

mineral yağ ile kuyucuk doluncaya kadar tamamlanmış ve plastik kapağı kapatılarak 

37°C’de 24 saatlik inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonrasında TDA (triptofan 

deaminaz enziminin belirlenmesi) kodlu kuyucuğa TDA ayracı (demir klorür) 

damlatılmış, IND kodlu kuyucuğa JAMES (Kovaks) ayracı, VP kodlu kuyucuğa ise 

VP1 (%40 KOH) ve VP2 (α-Naftol) ayraçları damlatılarak renk dönüşümleri 

gözlenmiştir. Test çubuğundaki kuyucukların renkleri kullanım kılavuzundaki sonuç 

okuma tablosuna göre değerlendirilip sonuç kağıtlarına yazılmıştır. Sonuç kağıtlarındaki 

veriler ise APIweb™ (https://www.biomerieux.com.tr/) sisteminde değerlendirilmiştir. 

APIListeria test kiti için öncelikle plastik test şeridinin altındaki kuyucuklar 

sterildistilesu ile doldurulmuş ve üzerine paketten çıkarılan test şeridi yerleştirilmiştir. 

PCA besiyerinde 37°C’de 24 saat süre sonunda gelişme görülen Petrilerden bir adet 

koloni seçilerek steril 5 mL’lik %0.85 NaCI içeren tüp içerisinde çözülmüş ve çözelti 

hızlı bir şekilde kuyucuklara aktarılmıştır. Arilamidaz enzimi varlığının kontrol edildiği 

DIM (arilamidaz) kodlu kuyucuk bu çözelti ile tamamen doldurulurken diğer 

kuyucuklar orta hizaya kadar doldurulmuştur. Plastik kapağı kapatılarak 37°C’de 24 

saatlik inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda test çubuğundaki kuyucukların 

renkleri kullanım kılavuzundaki sonuç okuma tablosuna göre değerlendirilip sonuç 

kağıtlarınayazılmıştır. Sonuç kağıtlarındaki veriler ise APIweb™ 

(https://www.biomerieux.com.tr/) sisteminde değerlendirilmiştir. 

 

 

https://www.biomerieux.com.tr/
https://www.biomerieux.com.tr/
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3.2.5 Biyofilm oluşumunun ve miktarının belirlenmesi 

 

Bu tez çalışmasında biyokimyasal ve API hızlı test kitleri ile tanımlanan bakterilerin 

biyofilm oluşturma yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla Cherif-Antar vd. (2016)’nin 

uygulamış olduğu 96 kuyucuklu mikrotitre plak yöntemibazı değişikliklerle 

kullanılmıştır. Analiz öncesi bakteriler, çift pasaj yapılarak PCA (Scharlau, Barselona, 

İspanya) besiyerinde 37°C’de 24 saatlik inkübasyon ile aktifleştirilmiştir. Katı 

besiyerindentek koloni öze ile alınarak 10 mL’lik TSB içeren besiyerine inoküle edilmiş 

ve 37°C’de 24 saat süre ile inkübasyona bırakılmıştır. Bu sürenin sonunda yaklaşık 

yayma kültürel sayım yöntemi ile saptanan 108-109 kob/mL konsantrasyona ulaşmış 

olan kültürlerden 1 µLalınarak (yaklaşık 106 kob/mL) daha önce içine 200’er µLTSB 

(Bacto™) dağıtılmış 96 kuyucuklu plakalara inoküle edilmiştir. Sonrasında mikrotitre 

plaklar, aerobik koşullarda olmak üzere 37°C’de 24 saatlik inkübasyona bırakılmıştır. 

İnkübasyon sonunda, kuyucuk yüzeyine yapışmayan hücreleri uzaklaştırmak amacıyla 

fosfat tamponlu tuz (PBS) çözeltisi (Ek 3) ile iki defa yıkanmıştır.96 kuyucuklu plaka 

oda sıcaklığında 15 dk’lık kurumaya bırakılmış ve ardından kuyucukların %0.1’lik 

kristal viyole çözeltisiyle 15 dk süre ile boyama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kuyucuklar 

sterildistile su ile yıkanmış ve oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Kurutma sonrası 

kuyucuklardaki kalıntı boya üzerine %33’lük asetik asit çözeltisi ilave edilmiştir. Son 

olarak hücrelerin yapışma düzeylerinin belirlenmesi için plakların, otomatik mikrotitre 

plak fotometre ile (Thermo Scientific Multiskan FC) 595 nm dalga boyundaki 

absorbans değerleri ölçülmüştür. Buna göre negatif kontrol olarak inoküle edilmemiş 

kuyucuktan elde edilen ODCdeğeri ölçülmüş ve bakterilerin absorbansları sırasıyla dört 

sınıfa ayrılmıştır: biyofilm oluşumu yok (OD≤ODC), zayıf seviyede biyofilm 

oluşturabilen (ODC<OD≤2X ODC), orta seviyede biyofilm oluşturabilen (2X 

ODC<OD≤4X ODC)ve yüksek seviyede biyofilm oluşturabilen (OD>4X ODC).Pozitif 

kontrol olarak yüksek biyofilm ürettiği bilinen Staphylococcus epidermidis(CECT 

(İspanya Tipi Kültür Koleksiyonu) 101, Valensiya, İspanya) de aynı koşullar altında 

analiz edilmiştir. Biyofilm oluşumu ve miktarını belirlemek amacıyla analiz, her bir 

bakteri için 10 tekrar ve 3 tekerrür olacak şekilde uygulanmıştır. 
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3.2.6 Antimikrobiyal duyarlılık analizi 

 

Gram negatif ve biyofilm oluşturma yeteneği en yüksek olan iki adet bakterinin (VP3 ve 

VP6) antimikrobiyal duyarlılıklarını belirlemek amacı ile makrodilüsyon metotu 

kullanılmıştır. Ruiz-Rico vd. (2017) tarafından yapılan çalışmadaki konsantrasyonlar 

temel alınarak bu denemedeki uçucu yağ bileşenlerinin konsantrasyonları belirlenmiştir. 

Buna göre 4 adet uçucu yağ aktif bileşeninin, timol (Sigma-Aldrich, İspanya), karvakrol 

(Sigma-Aldrich, İspanya), öjenol (Sigma-Aldrich, İspanya) ve vanilin (Ventos, 

Barselona), VP3 ve VP6 suşlarına karşı antimikrobiyal özellikleri incelenmiştir. 

Öncelikle bakteri kültürleri aktifleştirilmek amacıyla PCA besiyerine sürülmüş ve 

37°C’de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. Sonrasında Petriden bir adet koloni alınarak 

TSB’ye inoküle edilmiş 37°C’de 24 saat süreyle ikinci bir inkübasyona bırakılmıştır. 

Stok çözelti oluşturmak amacıyla uçucu yağ bileşenleri, dimetil sülfoksit (DMSO) 

içinde çözülmüş ve bu çözelti TSB’nin %1’i olacak şekilde farklı konsantrasyonlar için 

hesaplanan hacimlerde (Ek 4) alınarak 15 mL TSB bulunan erlenlere aktarılmıştır. 

Ardından her bir erlene TSB’de geliştirilen ve hücre konsantrasyonu yayma kültürel 

sayım yöntemine göre yaklaşık 105kob/mL olarak hesaplanan taze kültürden 5 µL 

inoküle edilmiştir. Erlenler çalkalamalı inkübatörde (Şekil 3.1.a) 150 devir/dakika hızda 

37°C’de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. Pozitif ve negatif kontroller de dahil olmak 

üzere analiz iki paralel ile yürütülmüştür. Gelişme gözlenen tüm erlenlerden uygun 

dilüsyonlar hazırlanarak PCA besiyerine yayma kütürel sayım yöntemi ile iki paralel 

olacak şekilde inokülasyon yapılmış ve Petriler 37°C’de 24 saat inkübasyona 

bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda besiyerindeki koloniler sayılmış (Şekil 3.1.b) ve 

sayım sonuçları log kob/mL olarak hesaplanmıştır. 
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a)                                                           b) 

 

Şekil 3.1 Antimikrobiyal duyarlılık analizinde kullanılan a) Çalkalamalı inkübatör 

              b) Koloni sayım cihazı 

 

3.2.7 Amorf silikaya immobilize edilmiş uçucu yağ bileşenlerinin antimikrobiyal 

etkisi 

 

Antimikrobiyal etkisi test edilen amorf silikaya immobilize edilmiş uçucu yağlar 

(karvakrol, timol, öjenol, vanilin) Ruiz-Rico vd. (2017) tarafından yapılan çalışma ile 

kullanıma hazır olarak temin edilmiştir. İmmobilizasyonun amacı, UYB’nin tüketilebilir 

formdaki silikaya tutturularak kokularının baskılanmasını sağlamaktır. Amorf silikaya 

immobilize edilmiş bu uçucu yağların bizim tez çalışmamız kapsamında izole edilen 

VP3 ve VP6 suşları üzerindeki antimikrobiyal etkisi, 3.2.6’da belirtildiği gibi 

makrodilüsyon yöntemine göre analiz edilmiş ve sonuçlar log kob/mL olarak 

hesaplanmıştır. 
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3.2.8 Uçucu yağ bileşenlerinin polistiren yüzeyde antibiyofilm etkisinin 

belirlenmesi 

 

Antibiyofilm özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 3.2.5’te anlatıldığı gibi 96 kuyucuklu 

mikrotitre plak yöntemi bazı modifikasyonlar ile uygulanmış ve uçucu yağ 

bileşenlerinin VP3 ve VP6 suşları üzerindeki etkisi test edilmiştir. Bu amaçla öncelikle, 

her iki bakteri de PCA (Scharlau, Barselona, İspanya) besiyerinde 37°C’de 24 saatlik 

inkübasyon ile aktifleştirilmiştir. Katı besiyerindeki aktif kültürlerden tek koloni 

alınarak 10 mL TSB (Bacto™) içeren besiyerine inoküle edilmiş ve 37°C’de 24 saatlik 

inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda yaklaşık 108-109kob/mL 

konsantrasyona ulaşmış olan kültürlerden 1 µL alınarak (başlangıç konsantrasyonu 

yaklaşık 106 kob/mL) öncesinde içine 200’er µLTSB dağıtılmış 96 kuyucuklu plakalara 

inoküle edilmiştir. Sonrasında mikrotitre plaklar, aerobik koşullarda olmak üzere 

37°C’de 24 saatlik inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda, kuyucuk yüzeyine 

yapışmayan planktonik hücreleri uzaklaştırmak amacıyla fosfat tamponlu tuz çözeltisi 

ileplaka yıkanmışve oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Kuruma sonunda, 

3.2.5’teki biyofilm analizi sonuçlarına göre VP3 ve VP6 suşu için bakterisidal etkinin 

ilk gözlendiği ardışık 2 adet MBK değeri seçilmiştir. Seçilen konsantrasyonlardaki 

uçucu yağ bileşenlerinden (DMSO ile hazırlanan stok çözeltilerinden) uygun 

hacimlerde alınmış ve toplamda 200 µLolacak şekilde TSB ile tamamlanmıştır. 

Mikrotitre plaklar, 37°C’de 24 saatlik inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda 

plakalar fosfat tamponlu tuz çözeltisi ile yıkanmış, oda sıcaklığında kurumaya 

bırakılmıştır. Ardından örneklerin bulunduğu kuyucuklara %95’lik etil alkol ile 

hazırlanan %0.1’lik kristal viyole çözeltisi kullanılarak 15 dk süre ile boyama işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Kuyucuklar steril distile su ile yıkanmış ve oda sıcaklığında 

kurumaya bırakılmıştır. Kurutma sonrası kuyucuklardaki kalıntı boyanın çözünmesi 

amacıyla kuyucuklar %33’lük asetik asit çözeltisi ile kaplanmıştır. Son olarak 

hücrelerin yapışma düzeylerinin belirlenmesi için plakların, otomatik mikrotitre plak 

fotometre ile (Thermo Scientific Multiskan FC) 595 nm dalga boyundaki absorbans 

değerleri ölçülmüştür. Buna göre negatif kontrol olarak inoküle edilmemiş kuyucuktan 

elde edilen ODC değeri ölçülmüş ve bakterilerin absorbansları sırasıyla dört sınıfa 

ayrılmıştır: biyofilm oluşumu yok (OD≤ODC), zayıf oranda biyofilm oluşturabilen 
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(ODC<OD≤2X ODC), orta oranda biyofilm oluşturabilen (2X ODC<OD≤4X ODC) ve 

yüksek oranda biyofilm oluşturabilen (OD>4X ODC).Biyofilm oluşumu ve miktarını 

belirleme analizi her bir bakteri için 6 tekrar olacak şekilde uygulanmıştır. 

 

3.2.9 Floresan mikroskop ile UYB’nin antibiyofilm etkisinin gözlenmesi 

 

Belirlenen suşların floresan mikroskop ile değerlendirilmesi amacıylaLiu vd. (2017)’nin 

izlemiş olduğu yöntem uygulanmıştır. Bunun için öncelikle VP3 ve VP6 suşları PCA 

(Scharlau, Barselona, İspanya) besiyerinde 37°C’de 24 saatlik inkübasyon ile 

aktifleştirilmiştir. Katı besiyerindeki aktif kültürlerden tek koloni alınarak 10 mLTSB 

(Bacto™) içeren besiyerine inoküle edilmiş ve 37°C’de 24 saatlik inkübasyona 

bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda yaklaşık 105 kob/mL konsantrasyona ulaşmış olan 

kültürlerden 3.2.8’deki 1:200 oranı sağlanacak şekilde 15 µL alınarak (yaklaşık 

106kob/mL) önceden içnde 3 mL TSB olan 6 kuyucuklu mikrotitre plaklara inoküle 

edilmiştir. Mikrotitre plaklar, 37°C’de 24 saat süre ile inkübasyona bırakılmıştır. 

İnkübasyon sonunda plakalar, kuyucuk yüzeyine yapışmayan planktonik hücreleri 

uzaklaştırmak amacıyla, fosfat tamponlu tuz çözeltisi ile yıkanmış oda sıcaklığında 

kurutulmuştur. Kuruma sonunda, 3.2.5’teki biyofilm analizi sonuçlarına göre VP3 ve 

VP6 suşu için minimum bakterisidal etkinin gözlendiği konsantrasyon değeri 

seçilmiştir. Seçilen konsantrasyondaki uçucu yağ bileşenlerinden (DMSO ile hazırlanan 

stok çözeltilerinden) uygun hacimlerde alınmışve toplam hacim3 mLolacak şekilde TSB 

ile tamamlanmıştır (Ek 4). Mikrotitre plaklar, 37°C’de 24 saatlik inkübe edilmiştir. 

İnkübasyon sonunda plakalar fosfat tamponlu tuz çözeltisi ile yıkanmış, oda 

sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Sadece TSB besiyerinin olduğu kuyucuklar negatif 

kontrol, TSB ve DMSO bulunan kuyucuklar ise pozitif kontrol olarak belirlenmiş olup 

(Ek 4) analiz 2 paralel olacak şekilde yürütülmüştür. Biyofilm oluşturmuş hücreler, 

üretici firmanın talimatları doğrultusunda LIVE/DEAD® BacLightTM viability (Life 

Technologies, Gaithersburg, MD, USA) boyama kiti ile boyanmış ve floresan 

mikroskop kullanılarak (Motic, Hong Kong) görüntülenmiştir. Buamaçla öncelikle 

Eppendorf tüpü içine 1 mLsteril PBS sonra 0.125 µLkit boyası ilave edilmiş ve karışım 

çözündürülmüştür. Ardından 6 kuyucuklu mikro plakaların (Şekil 3.2) her birinin orta 
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noktasına, hazırlanan boya çözeltisinden 20 µL pipet ile aktarılmış, üzeri lamelle 

kapatılmış ve 10-15 dk bekletilmiştir. Süre sonunda 40’lık objektif ile floresan 

mikroskopta görüntü aranmıştır (Şekil 3.3). Boyama işlemlerinin tamamı karanlık odada 

gerçekleştirilmiştir. Bulunan görüntülerdeki yeşil renkli hücreler canlı 

mikroorganizmaları işaret ederken kırmızı renkte olanlar ise canlılığını yitirmiş olanları 

göstermektedir. 

 

 

Şekil 3.2 Floresan mikroskop analizi için hazırlanan 6 kuyucuklu mikro plakalar 
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Şekil 3.3 Biyofilm oluşumunun gözlenmesinde kullanılan floresan mikroskop 

 

3.2.10 Polietilen vepaslanmaz çelik yüzeylerdeki biyofilm oluşumu 

 

Analizi yapılacak suşların polietilen (PE) (Jadhav vd. 2013,Poimenidou vd. 2016) ve 

paslanmaz çelik AISI 304 (SS) yüzeyinde (Tapia-Rodriguez vd. 2017, Campana vd. 

2017) biyofilm oluşturma yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla bir kaç yöntem modifiye 

edilerek uygulanmıştır. SS yüzeyinde yapılan antibiyofilm analizi için ilk olarak SS (2 x 

1 x 0.1 cm) kuponları cam bir kavanoz kullanılarak %100 aseton içinde 30 dk 

bekletilmiştir.  
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Şekil 3.4Biyofilm analizi için hazırlanan tüplerde a) Paslanmaz çelik kupon  

                            b) Polietilen kupon 

 

Sonrasında asetonun fazlası uzaklaştırılmış ve kuponlar deterjanlı su içinde 10 dk 

bekletilmiştir. Kuponlar distile su ile yıkanmış ve 121°C’de 15 dk otoklavlanmıştır. 

Sterilizasyon sonrası etüvde 24 sa süre ile kurumaya bırakılan SS kuponları, içinde 30 

mLsteril TSB bulunan falkon tüplerine birer tane olacak şekilde dağıtılmıştır (Şekil 

3.4.a). Seçilen suşlar analiz için önceden PCA besiyerine inoküle edilmiş, 37°C’de 24 

sa süre ile inkübe edilmiş ve deney iki kez tekrarlanmıştır. Yayma yöntemine göre 

yaklaşık 106 kob/mL sayıda olan inokulumden 30 µL alınmış, 30 mL steril TSB ve SS 

kuponu bulunan falkon tüplerine inoküle edilip 37°C’de 24 sa inkübasyona 

bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda tüpler steril PBS ile yıkanmış, 10 mL%0.1 

kristalviyole çözeltisi eklenmiş 30 dk süre ile bekletilmiştir. Süre sonunda boyanın 

a) b) 
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fazlası uzaklaştırılmış ve tüpler steril PBS ile yıkanmıştır. Mikrotitre plakta absorbans 

ölçümü öncesi tüplere 10 mL %33’lük asetik asit eklenmiş ve tüp karıştırıcı ile 

karıştırılmıştır. Her bir tüpten 200 µLçözelti alınıp 96 kuyucuklu mikrotitre plaklara 

aktarılmış ve otomatik mikrotitre plak fotometre ile (Thermo Scientific Multiskan FC) 

595 nm’deki absorbans ölçümleri yapılmıştır. Analiz üç paralelli olarak yürütülmüş, 

pozitif kontrol olarak biyofilm analizinde (3.2.5) belirtilen Staphylococcus epidermidis 

(CECT 101) kullanılırken ve negatif kontrol için inoküle edilmemiş örnekler 

kullanılmıştır. 

PE yüzeyinde yapılan antibiyofilm analizi için ilk olarak PE (3 x 1.5 x 1 cm) kuponları 

içinde deterjanlı su bulunan cam bir kavanozda 10 dk bekletilmiştir. Sonrasında 

kuponlar 121°C’de 15 dk süreyle sterilize edilmiştir. Distile su ile yıkanan kuponlar 

%70 etil alkolde 15 dk bekletildikten sonra etüvde 170°C’de24 sa süre ile kurumaya 

bırakılmıştır. Sterilize edilmiş PE kuponları, içinde 30 mL steril TSB bulunan falkon 

tüplerine birer tane olacak şekilde dağıtılmıştır(Şekil 3.4.b). Seçilen suşlar analiz için 

önceden PCA besiyerine inoküle edilmiş, 37°C’de 24 sa süre ile inkübe edilmiş ve 

deney iki kez tekrarlanmıştır. İnkübasyon süresinin bitiminde tüpler steril PBS ile 

yıkanmış, 10 mL%0.1 kristal viyole çözeltisi içinde 30 dk süre ile bekletilmiştir. Süre 

sonunda boyanın fazlası uzaklaştırılmış ve tüpler steril PBS ile yıkanmıştır. Mikrotitre 

plakta absorbans ölçümü öncesi tüplere 10 mL%33’lük asetik asit ilave edilerek tüp 

karıştırıcıda karıştırılmıştır. Her bir tüpten 200 µLçözelti alınıp 96 kuyucuklu mikrotitre 

plaklara aktarılmış veotomatik mikrotitre plak fotometre ile (Thermo Scientific 

Multiskan FC) 595 nm’deki absorbans ölçümleri yapılmıştır. Başlangıç konsantrasyonu 

yaklaşık 106 kob/mL sayıda olan inokulumden 30 µL alınmış, 30 mLsteril TSB ve PE 

kuponu bulunan falkon tüplerine inoküle edilip 37°C’de 24 sa inkübe edilmiştir. Analiz 

üç paralel ile yürütülmüş, pozitif kontrol olarak biyofilm analizinde belirtilen 

Staphylococcus epidermidis (CECT 101) kullanılırken negatif kontrol için ise inoküle 

edilmemiş örnekler kullanılmıştır. 
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3.2.11 Uçucu yağların polietilen ve paslanmaz çelik yüzeydeki antibiyofilm etkisi 

 

Antibiyofilm etkisi araştırılan uçucu yağ bileşenlerinin SS ve PE yüzeydeki etkisinin 

belirlenmesinde 3.2.10’da belirtilen yöntem izlenilmiştir. Her bir uçucu yağ için 

konsantrasyonlar 3.2.6’daki analiz sonucunda bulunan MBK değeri olarak seçilmiştir. 

SS yüzeyinde yapılan antibiyofilm analizi için ilk olarak SS (2 x 1 x 0.1 cm) 

kuponlarıiçinde %100 asetonbulunan cam bir kavanozda 30 dk süresince muamele 

edilmiştir. Ardından asetonun fazlası uzaklaştırılmış ve kuponlar deterjanlı su içinde 10 

dk bekletilmiştir. Kuponlar distile su ile yıkanmış, 121°C’de 15 dk süre ile 

otoklavlanmıştır. Sterilizasyon sonrası etüvde 24 sa süre ile kurumaya bırakılmıştır. 

Sterilize edilmiş SS kuponları, içinde 30 mL steril TSB bulunan falkon tüplerine birer 

tane olacak şekilde dağıtılmıştır. Seçilen suşlar analiz için önceden PCA besiyerine 

inoküle edilmiş, 37°C’de 24 sa süre ile inkübe edilmiş ve deney iki kez tekrarlanmıştır. 

Yaklaşık 106kob/mLsayıda olan inokulumden 30 µL alınmış, 30 mLsteril TSB ve SS 

kuponu bulunan falcon tüplerine inoküle edilip 37°C’de 24 sa inkübe edilmiştir. 

İnkübasyon sonunda falcon tüpleristeril PBS ile yıkanmış ve 3.2.9’daki analiz 

sonucundaki MBK değerlerine göre DMSO içinde hazırlanan uçucu yağ bileşenleri 

tüplere pipet ile aktarılmıştır. Tüplerin kalan hacmi 30 mL olacak şekilde TSB ile 

tamamlanmış (Ek 5) ve 37°C’de 24 sa süre ile inkübe edilmiştir.  İnkübasyon sonunda 

tüpler steril PBS ile yıkanmış, 10 mL %0.1 kristal viyole çözeltisi içinde 30 dk süre 

muamele edilmiştir. Süre sonunda boyanın fazlası uzaklaştırılmış ve tüpler steril PBS 

ile yıkanmıştır. Mikrotitre plakta absorbans ölçümü öncesi tüplere 10 mL %33’lük 

asetik asit eklenmiş ve tüp karıştırıcı ile karıştırılmıştır (Şekil 3.5). Her bir tüpten 200 

µLçözelti alınıp 96 kuyucuklu mikrotitre plaklara (Şekil 3.6) aktarılmış ve otomatik 

mikrotitre plak fotometre ile (Thermo Scientific Multiskan FC) 595 nm’deki absorbans 

ölçümleri yapılmıştır.  Analiz üç paralel ile yürütülmüş, pozitif kontrol olarak biyofilm 

analizinde (3.2.5) belirtilen Staphylococcus epidermidis (CECT 101) kullanılırken, 

negatif kontrol için inoküle edilmemiş örnekler kullanılmıştır.  
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Şekil 3.5 UYB’nin polietilen ve paslanmaz çelik yüzeyde antibiyofilm etkisinin 

                belirlenmesinde çözeltinin mikrotitre plakalara aktarma öncesindeki 

                aşama 

 

 

 

Şekil 3.6 Paslanmaz çelik yüzeyde VP3 ve VP6 suşlarına karşı uçucu yağ 

               bileşenlerinin antibiyofilm etkisinin belirlenmesi için hazırlanan    

               mikrotitreplak 
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PE yüzeyinde yapılan antibiyofilm analizi için paslanmaz çelik kuponlara uygulanan 

işlemlerin benzeri olarak PE (3 x 1.5 x 1 cm) kuponları, içinde deterjanlı su bulunan 

cam bir kavanozda 10 dk bekletilmiş, kuponlar sterilize edilmiş distile su ile yıkanmış, 

%70 etil alkolde 15 dk bekletildikten sonra etüvde 24 sa süre ile kurumaya bırakılmıştır. 

Sterilize edilmiş PE kuponları, içinde 30 mL steril TSB bulunan falcon tüplerine birer 

tane olacak şekilde dağıtılmıştır. VP3 ve VP6 suşları, PCA besiyerine inoküle edilmiş 

37°C’de 24 sa süre ile inkübe edilmiştir. Deney iki kez tekrarlanmıştır. İnkübasyon 

sonunda falcon tüpleri steril PBS ile yıkanmış ve 3.2.6’daki analiz sonucunda bulunan 

MBK değerlerine göre DMSO içinde hazırlanan uçucu yağ bileşenleri test tüplerine 

pipet ile aktarılmıştır. Tüplerin kalan hacmi 30 mL olacak şekilde TSB ile tamamlanmış 

(Ek 5) ve 37°C’de 24 sa inkübe edilmiştir. Tüpler steril PBS ile yıkanmış, 10 mL%0.1 

kristal viyole çözeltisi içinde 30 dk süre ile bekletilmiştir. Süre sonunda boyanın fazlası 

uzaklaştırılmış ve tüpler steril PBS ile yıkanmıştır. Mikrotitre plakta absorbans ölçümü 

öncesi tüplere 10 mL %33’lük asetik asit eklenmiş vetüp karıştırıcı ile karıştırılmıştır. 

Her bir tüpten 200 µLçözelti alınıp 96 kuyucuklu mikrotitre plaklara (Şekil 3.7) 

aktarılmış ve otomatik mikrotitre plak fotometre ile (Thermo Scientific Multiskan FC) 

595 nm’deki absorbans değerleri saptanmıştır. Yaklaşık 106 kob/mL sayıda olan 

inokulumden 30 µL alınmış, 30 mL steril TSB ve PE kuponu bulunan falcon tüplerine 

inoküle edilip 37°C’de 24 sa inkübe edilmiştir. Analiz üç paralel ile yürütülmüş, pozitif 

kontrol olarak biyofilm analizinde (3.2.5) belirtilen Staphylococcus epidermidis (CECT 

101) kullanılırken ve negatif kontrol için inoküle edilmemiş örnekler kullanılmıştır. 



30 
 

 
 

Şekil 3.7 Polietilen yüzeyde VP3 ve VP6 suşlarına karşı uçucu yağ bileşenlerinin  

antibiyofilm etkisinin belirlenmesi için hazırlanan mikrotitre plak 

 

 

3.2.12 DNA ekstraksiyonu, polimeraz zincir reaksiyonu ve 16S rRNA sekanslama 

ile moleküler tanımlama 

 

Biyokimyasal ve API hızlı test kitleri ile tanımlanmış Gram negatif suşların Bakteriyel 

Genomik DNA Kit’i (Sigma-Aldrich) kullanılarak DNA’ları ekstrakte edilmiştir. Bu 

amaçla, PCA’da 37°C’de 24 saat geliştirilen taze kültürden öze ile alınmış, Eppendorf 

tüpü içindeki 1.5 mL Tris-EDTA x1 tampon çözeltisine aktarılmış ve tüp karıştırıcı ile 

karıştırılmıştır. Çözelti içindeki kültür, 16000 xg devir hızında 2 dk süre ile santrifüj 

(Sigma Sartorius, Almanya) edilmiş ve süpernatantın tamamı uzaklaştırılmıştır. Elde 

edilen pelete önce 180 µL Lysis T çözeltisi, sonrasında ise 20 µL of Proteinase K 

çözeltisi ilave edilmiş, tekrar tüp karıştırıcı ile karıştırıpdijital kuru banyoda 

(LabnetAccublock, ABD) 55°C’de 30 dk süre ile inkübe edilmiştir. Sonrasında, örneğe 



31 
 

200 µL Lysis C çözeltisinden ilave edilip tüp karıştırıcı ile karıştırılmış ve 55°C’de 30 

dk inkübe edilmiştir. Bu sırada herbir bağlamalı kolon tüpe 500 µL Column Preparation 

çözeltisi ilave edilmiş, 12000 xg devirde 1 dk süre ile santrifüj edilip fazla sıvı 

uzaklaştırılmıştır.İnkübasyon süresi tamamlanan örneğe 200 µL etanol eklenmiş ve tüp 

karıştırıcı ile karıştırılmıştır.Elde edilen etanol karışımı, bağlamalı kolon tüplere 

aktarılmış ve 6500 xg devirde 1 dk santrifüj edilmiştir. Kolon tüpleri yeni bir toplama 

tüpüne aktarılmış, 500 µL Wash Solution Concantrate çözeltisi ilave edilip 12000 xg 

devirde 3 dk santrifüj edilmiştir. Son olarak kolon tüplere 200 µL Elution Solution (ES) 

çözeltisi ilave edilmiş, 5 dk bekletilip 6500 xg devirde 1 dk santrifüj edilmiş ve 

Eppendorf tüpü çıkarılmıştır. İçinde saf genomik DNA’nın bulunduğu Eppendorf 

tüpleri daha sonra kullanılmak üzere -20°C’de muhafaza edilmiştir. 

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) içinsaflaştırılmış DNA örnekleri kalıp olarak 

kullanılmış (Çetinkaya ve Ayhan 2012) ve 1.5bp uzunluğundaki 16S rRNA 

fragmentlerini çoğaltmak amacıyla da genel bakteriyel primerler kullanılmıştır. Bunlar: 

Escherichia coli suşları için 27F (5′-AGAGTTTGATYMTGGCTCAG-3′) ve 1492R 

(5′-GGTTACCTTGTTACGACTT-3′) (Cherif-Antar vd. 2016) ikenAcinetobacter 

baumanniiiçin de 27F (5’-AGAGTTTGATYMTGGCTCAG-3’)ve1525R (5’-

AGAAAGGAGGTGATCCAGCC-3’) (Khosravi vd. 2015) primerleri olarak 

belirlenmiştir (Çizelge 3.1). 

Çizelge 3.1 PCR reaksiyonlarında kullanılan izolatlar ve primerler 

 

 İzolatlar Primer 

1. PCRa AK3, AK2, ÜK1, ÜK2, ÜK3, C(+), C(+), C(-) 27F + 1492R 

2. PCRa ÜK1, ÜK2,ÜK5, MP3, VP3, VP6, VP2, VP5, C(+)*, C(-) 27F + 1492R 

3. PCRa ÜK1, ÜK2,VP2, C(+)*, C(-) 27F + 1492R 

MP3, VP3, VP5, C(-) 27F + 1525R 

4. PCRb MP31, MP32, VP31, VP32, VP51, VP52, C(-) 27F + 1525R 

*: Escherichia coli CECT 1011: Belirtilen suşa ait birinci paralel.                           
a: E. coli için belirlenen PCR koşulları uygulanmıştır.                 2: Belirtilen suşa ait ikinci paralel. 

b: A. baumannii için belirlenen PCR koşulları uygulanmıştır. 

 

PCR reaksiyonu için karışımın hazırlandığı kabin yüzeyi sırasıyla %10 sodyum 

hipoklorit, steril distile su ve %70 alkol ile temizlenmiş sonrasında kabinin UV ışığı 

çalıştırılıp 15 dk süre ile sterilize edilmiştir. PCR karışımı, her bir suş için son hacmi 25 
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µL olacak şekilde Ek 6’da verildiği gibi hazırlanmıştır. Ekstrakte edilen saf bakteriyel 

DNA, PCR karışımına en son ilave edilmiştir. PCR analizinde kullanılan izolat ve 

primerler çizelge 3.1’de gösterilmiştir. Analize başlamadan önce PCR cihazı (MJ 

Research PTC-100 Thermal Cycler, ABD) her iki bakteri için de uygun şekilde 

programlanmış ve sonrasında çalıştırılmıştır (Şekil 3.8). Escherichia coliiçin seçilen 

programda, birinci döngü için 95°C’de 5 dk, izleyen 35 döngü için de;  denatürasyon 

aşaması 95°C’de 1 dk, eşleşme 55°C’de 1 dk, sentez 72°C’de 1 dk, ve sonuncu uzama 

72°C’de 10 dk olarak kurulmuştur. Acinetobacter baumannii için seçilen programda, 

birinci döngü için 95°C’de 2 dk, izleyen 35 döngü için de;  denatürasyon aşaması 

94°C’de 30 sn, eşleşme 65°C’de 30 sn, sentez 72°C’de 2 dk, ve sonuncu uzama 

72°C’de 10 dk olarak kurulmuştur. E. coli suşlarının jel elektroforezi uygulanırken 

pozitif kontrol olarak E. coli CECT 101 kullanılmıştır.  

 

Şekil 3.8 Moleküler tanımlama için kullanılan PCR cihazı 

 



33 
 

PCR ürünlerinin büyüklüklerini belirlemek amacıyla son ürünlere yatay jel elektroforez 

uygulanmıştır. Bu amaçla öncelikle %2 agaroz jel çözeltisi hazırlanmış 100 mL Tris-

Acetate-EDTA (TAE) 1x tampon çözeltisinin içine 2 g agaroz jel (Pronadisa, Madrid) 

tartılıp karıştırılmış ve mikrodalgada 3 defa kaynatılarak eritilmiştir. Sonrasında 

çözeltiye yarı karanlık bir ortamda 5 µL Red Safe™ (Intron Biotechnology, ABD) 

nükleik asit boyama çözeltisi de ilave edilip soğuması için yaklaşık 15 dk karanlık bir 

ortamda bekletilmiştir. Soğuyan jel, tarakların konulduğu tank içine baloncuk 

oluşmaması için tankın köşesinden dökülmüş ve donması için 20 dk bekletilmiştir. 

Donmuş jel, yüzeyi kaplayacak kadar TAE 1x tampon çözeltisi ile dolu olan 

elektroforez tankının (CLP Apollo systems, ABD) içerisine yerleştirilmişve jel içindeki 

taraklar çıkarılmıştır (Şekil 3.9.a). Bu işlemi uygularken tampon çözeltinin jel yüzeyini 

kaplıyor olması gerekmektedir. Kuyucuklardan birincisine markör olarak 7 µL ladder 

(GeneRuler™ Fermentas, Madrid) pipetle aktarılmıştır. Boş bir Petri kutusunun içine 

örnek sayısı kadar birer damla boya (6X LD Loading Dye, Madrid) damlatılıp ekstrakte 

edilen DNA örneklerinin her birinden 5 µL pipetle alınıp bu boya damlacıkları ile 

karıştırılmıştır. Pipetteki karışım sırasıyla kuyucuklara aktarılmış ve örneklerin 

tamamının jele geçişi sağlanmıştır. Son olarak elektroforez tankının kapağı kapatılıp 

100 voltta 55 dk olacak şekilde ayarlanmış ve bu süre boyunca karanlık bir ortamda 

jelin yürümesi için bekletilmiştir. Süre sonunda güç kaynağı kapatılıp jel tanktan 

çıkarılmış ve bir spatula yardımıyla jel görüntüleme cihazının (Transilluminator Vilber 

Lourmat, Fransa) (Şekil 3.9.b) içine yavaşça yerleştirilmiştir. Yerleştirme sırasında 

baloncuk oluşmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Sonuçta elde edilen bantların 

görüntüsü hem basılı çıktı olarak hem de dijital ortamda kaydedilmiştir. 
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a)                                                                   b) 

Şekil 3.9 PCR ürünlerinin büyüklüklerini belirlemek için kullanılan a) Yatay jel 

elektroforez tankı b) Jel görüntüleme cihazı 

 

 

Jel elektroforez ile görüntüleme sonrası, PCR amplifikasyon ürünlerinin saflaştırılması 

amacı ile Gen Elute™ PCR Clean-Up Kiti (Sigma-Aldrich) kullanılmıştır. Firmanın 

kullanım talimatları sırasıyla uygulanmıştır. İlk olarak 11 adet örneğin her biri için mini 

kolon tüplerine 0.5 mL Column Preparation Çözeltisi ilave edilmiş, 16000 xg devirde 1 

dk süre ile santrifüjlenmiş ve elüat uzaklaştırılmıştır. PCR örneklerinden 1 hacim (22 

µL), Binding Çözeltisinden 5 hacim (110 µL) olmak üzere alınmış, örnek tüpleri 

içerisinde karıştırılmış ve karışım bağlamalı kolon tüplere aktarılmıştır. Sonrasında 

kolonlar 16000 xg devirde 1 dk süre ile santrifüj edilmiş ve elüat uzaklaştırılmıştır. 

Tüplere 0.5 mL Wash Çözeltisi ilave edilmiş, tekrar 16000 xg devirde 1 dk süre ile 

santrifüj edilmiş ve elüat uzaklaştırılmıştır. Tüpler 16000 xg devirde 2 dk süre ile 

santrifüj edilmiş ve kolon tüplerinin alt kısımları atılıp üstteki bağlama kısımları yeni 

Eppendorf tüplerine aktarılmıştır. Sonrasında her bir kolon tüpünün merkezine gelecek 

şekilde 50 µL Elution Çözeltisi ilave edilmiş ve kolonlar oda sıcaklığında 1 dk süre ile 

inkübasyona bırakılmıştır. Kolon tüplerinin tamamı 16000 xg devirde 1 dk süre ile 
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santrifüj edilmiş ve en son elde edilen elüat, saflaştırılmışve saf PCR ürünü olarak -

20°C’de daha sonraki aşamada sekans analizi yapılmak üzere muhafaza edilmiştir. 

 

Saflaştırılmış PCR amplifikasyon ürünleri ve PCR’da kullanılan primerler, Valensiya 

Politeknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Sellüler Bitkiler Enstitüsü’ne (Valensiya, 

İspanya) gönderilerek sekans analizi yapılmıştır. Sekans analizi için jel görüntüsü net 

olarak elde edilen örneklerden birer tane olmak üzere gönderilmiştir. Çizelge 1’de koyu 

renk ile yazılmış olan 1. PCR’dan AK3, AK2, ÜK3; 2. PCR’dan ÜK5, VP6; 3. 

PCR’dan ÜK1, ÜK2, VP2; 4. PCR’dan MP31, VP31, VP51 örneklerine ait PCR son 

ürünleri seçilerek toplam 11 adet izolat için sekans analizi sağlanmıştır. 

Dizi analizi sonuçları (Ek 9) Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nde, BLAST 

(Basic Local Alignment Search Tool, USA) veri tabanının kullanımı ile tanımlanmıştır. 

Geleneksel tanımlama, API test kitleri ile tanımlama ve moleküler tanımlama 

sonuçlarının tam olarak örtüşmemesi nedeni ile E. coli olarak tanımlanmış olan 

izolatların serotip analizleri de yapılmıştır. Bu amaçla 6 adet E. coli izolatı Santiago de 

Compostela Üniversitesi (La Coruña, İspanya) - Escherichia coli Referans 

Laboratuvarı’na gönderilmiştir. 

 

3.2.13 İstatistiksel Analiz 

 

Antimikrobiyal duyarlılık testi sonuçlarının değerlendirilmesinde Statgraphics 

Centurion XVI (Statpoint Technologies, Inc., ABD) istatistik programı kullanılarak 

varyans analizi (one-way ANOVA) yapılmış ve ortalamalar arasındaki önemli 

farklılıkların belirlenmesinde ise LSD (asgari önemli fark) testi uygulanmıştır (p<0.05). 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

4.1 İzolasyon ve saflaştırma 

 

Saflaştırma basamağının 3.2.1’de belirtildiği gibi tamamlanması sonucunda 20 adet 

yenisuş izole edilmiş ve sonraki analizlerde kullanılmak üzere Eppendorf tüpleri 

içerisinde -18 °C’de muhafaza edilmiştir. 

 

4.2 BakterilerinMorfolojik İncelenmesi, Biyokimyasal Tanımlanması ve Seçici 

Besiyerinde Gelişimleri 

 

Biyokimyasal tanımlama testlerine başlamadan önce Gram boyama ile bakteriler iki 

sınıfa ayrılmış olup 9 adedi Gram pozitifolarak belirlenmişken, 11 adedinin ise Gram 

negatif olduğu saptanmıştır (Şekil 4.1 ve 4.2). Tüm izolatlara katalaz ve oksidaz testleri 

uygulanmış olup sadece 5 adet bakterinin sonuçları bu iki test için farklılık göstermiştir 

(Çizelge 4.1). Gram pozitif bakteriler, Listeria spp., Staphylococcus spp. ve laktik asit 

bakterisi (LAB) şüphesi ile ALOA, PALCAM, Baird Parker ve MRS Agar seçici 

besiyerlerine inoküle edilmiştir (Şekil 4.4). İnokülasyon sonrası MP1 ve VP1 suşları 

dört besiyerinde de gelişme gösterirken, AK1 ise MRS dışındaki her üç besiyerinde de 

gelişme göstermiştir (Çizelge 4.1). Gram pozitif bakterilerden sadece AK4, BPA 

besiyerinde şeffaf zon oluşturmuştur (Şekil 4.3). Gram pozitif bakterilerden 

Staphylococcus spp. şüphelisi olanların hepsi için koagülaz testleri negatif 

sonuçvermiştir. Hemoliz testi uygulanan VP1, MP1 ve AK1 suşlarının her üçü için de 

sonuç negatif olarak saptanmıştır (Şekil 4.5). Çizelge 4.1’de görüldüğü gibi morfolojik 

ve biyokimyasal sonuçlar değerlendirildiğinde Gram pozitif suşlar Listeria grayi, 

Lactobacillus paracasei, Micrococcaceae spp. Staphylococcus warneri olarak 

sınıflandırılmıştır. Listeria cinsinin farklı türlerinin toprak, su, kanalizasyon suyu, et, 

sebze, süt ve süt ürünleri, tüketime hazır gıdalar gibi birçok yerden izole edilebildiği 

ifade edilmiştir (Suh vd. 2014). Bu tez çalışmasında ise Listeria grayi AK, MP ve VP 

yüzeylerinden (Ek 1) izole edilmiştir. Micrococcaceae spp. (Staphylococcus warneri) 
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ve laktik asit bakterilerinin (L. paracasei) fermente et ürünlerinden sıklıkla izole 

edildiği bildirilmiştir. Çünkü bu floranın etin doğal florasını oluşturduğu veya starter 

kültür olarak kullanıldığı ifade edilmektedir (Martín vd. 2007). Belirtilen 

mikroorganizmaların fermente et ürünlerinin organoleptik özelliklerini geliştirdiği ve 

son ürünün kalitesini devam ettirmesinde önemli olduğu bildirilmiştir (Talon vd. 2007). 

Ayrıca bu mikroorganizmaların gıdanın işlenme süresince canlı kaldıkları ve fermente 

et ürünlerinin doğal mikroflorasını oluşturduğu ifade edilmektedir (Comunian vd. 

2010). Böylece söz edilen mikroorganizmaların et endüstrisindeki temas yüzeylerinden 

izole edilmeleri normal olarak değerlendirilebilmektedir.  
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Çizelge 4.1 Bakterilerin biyokimyasal test, API Test ve seçici besiyerinde gelişim sonuçları 
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ALOA PALCAM BPA MRS TBX BGA Cetrimide 

T
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m
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A
P

I 

AK1 Kokobasil + -  - + + +     L.g L 

AK4 Kok +,z - -    +, H     S. warneri  Stph. 

ÜK4 Kokobasil - + -    +     Lb. parac. CHL 

MP1 Kokobasil + -  - + + + +    L.g L 

MP2 Kok + - -    +     Micrococ. Stph. 

MP4 Kok + +     +     Micrococ. Stph. 

MP5 Kok + - -    +     Micrococ. Stph. 

VP1 Kokobasil + -  - + + + +    L.g L 

VP4 Kok - + -  - - + +   + , f (-) Micrococ. Stph. 

 

 

 

 

Gram 

negatif 

AK3 Basil + -         + , f (-) E.c 20E 

AK2 Basil + -         + , f (-) E.c 20E 

ÜK1 Kokobasil + -     +  +  + , f (-) E.c 20E 

ÜK2 Kokobasil + -     +  +  + , f (-) E.c 20E 

ÜK3 Kokobasil + -     +  +  + , f (-) E.c 20E 

ÜK5 Kokobasil + -     +  +  + , f (-) E.c 20E 

MP3 Kokobasil + -     +    + , f (-) Aci 20E 

VP3 Kokobasil + -     +    + , f (-) Aci 20E 

VP6 Kokobasil + -        + + , f (-) E.c 20E 

VP2 Kokobasil + -        + + , f (-) E.c 20E 

VP5 Kokobasil + -     +   + + , f (-) Aci 20E 

-: Gelişme yok      L. g: Listeria grayi          ALOA: Agar Listeria Ottavani & Agosti Agar 
+: Gelişme var     E. c: Escherichia coli     PALCAM:Polymyxin-acriflavine-LiCl-ceftazidime-aesculin-mannitol Agar 
z: Zayıf gelişme   Aci: Acinetobacter baumanni/calcoaceticus   BPA:Baird Parker Agar 

f (-): Floresan ışıma yok   Stph.:APIStaph  MRS: de Man, Rogosa and Sharpe Agar 
API: API testi türü         L: APIListeria        TBX: Tryptone Bile X-Glucuronide Agar 
H: Şeffaf zon                  20E: API20E     CHL: APICHL                  
Lb. parac.: Lactobacillus paracasei     Cetrimide: Pseudomonas Selective (Cetrimide) Agar  BGA: Brillant Green Agar 
Micrococ: Micrococcaceae                  S. warneri : Staphyloccoccus warneri 
 

3
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Şekil 4.1 AK2, AK4, MP4 ve VP3 kodlu izolatların Gram boyama sonrası mikroskop görüntüleri 
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Şekil 4.2 VP2 ve VP4 kodlu izolatların Gram boyama sonrası mikroskop görüntüleri 
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Şekil 4.3 Staphylococcus spp. şüphelisi bazı izolatların BPA besiyerindeki 37°C’de 24 saat inkübasyonu sonucu gelişimleri

4
1
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Şekil 4.4 Listeria spp. şüphelisi bazı izolatların ALOA ve PALCAM Agardaki gelişim sonuçları 

4
2
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Şekil 4.5 Hemoliz testi uygulanan VP1, MP1 ve AK1 suşlarına ait sonuçlar

4
3
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Gram negatif bakteriler ise TBX, BGA, BPA ve Cetrimide Agar besiyerlerine inoküle 

edilmiştir.ÜK1, ÜK2, ÜK3, ÜK5, MP3, VP3, VP5 suşları BPA besiyerinde gelişme 

gösterirken VP6, VP2, VP5 suşları BGA besiyerinde gelişebildiği gözlenmiştir. 

Pseudomonas şüphesi ile Cetrimide Agar besiyerine inoküle edilen Gram negatif 

suşların tamamı ve Gram pozitifolan VP4 suşu için çizelge 4.1’de de yer aldığı gibi 

gelişme gözlenmişken hiçbir suşun ultraviyole lamba (Vilber lourmat, 254-365 nm 

dalga boyu) (Şekil 4.6) altında ışıma vermediği de belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 4.6 Cetrimide Agar besiyerinde ultraviyole ışıma kontrolü 

 

İzole edilen Gram negatif bakteriler için fenotipik ve biyokimyasal tanımlamalar 

değerlendirildiğinde Escherichia coli ve Acinetobacter baumannii olmak üzere iki 

önemli patojen bakteritürleri tanımlanmıştır. API20E hızlı test kitinin kullanıldığı Gram 

negatif bakterilerin 8 adedi AK3 (%99.8), AK2 (%98.5), ÜK1 (%93.1) (Şekil 4.7.a ve 

4.7.b), ÜK2 (%97.9), ÜK3 (%97.5), ÜK5 (%97.9), VP6 (%93.1), VP2’nin Escherichia 
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coli 1; MP3 (%94.8), VP3 (%94.8) ve VP5 (%96.7)’in ise Acinetobacter 

baumannii/calcoaceticus olduğu belirlenmiştir. Enterobacteriaceae familyası içinde yer 

alan E. coli varlığı, etin kesiminin yapıldığı, işlendiği ortam koşulları ve hayvanın 

bağırsak bölgesinden kaynaklanabilecek kontaminasyonlarla ilişkilendirilmektedir 

(Nychas vd. 2008). Acinetobacter baumannii hastane kaynaklı fırsatçı bir patojen olarak 

bilinmekle birlikte asıl kaynağı henüz tam olarak bulunamamıştır. Bu Gram negatif 

bakterinin daha önce etten izole edildiği de bildirilmektedir (Ercolini vd. 2009, 

Hamouda vd. 2011, Lupo vd. 2014). 

 

APIListeria hızlı test kitinin kullanıldığı Gram pozitif bakterilerden 3 adedi olan AK1 

(%99), MP1 (%99.7) (Şekil 4.8.a ve 4.8.b) ve VP1 (%99.7)’in Listeria grayi olduğu 

saptanmıştır. UK4, Lactobacillus paracasei (%97); MP2, AK4 suşlarına ise APIStaph 

hızlı test kiti uygulanmış MP2 “düşük tanımlanma oranı” ile Micrococcaceae sp. olarak 

belirlenirken AK4 Staphylococcus warneri (%97.6) olarak tanımlanmıştır. MP4 ve 

VP4’ün ise Micrococcaceae sp. olduğu saptanmıştır.  
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a) 

 
 

b) 

 

Şekil 4.7 a) ÜK1 suşu için API20E test kiti sonucu b) API20E test kitinin negatif ve 

                pozitif kontrolü 
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a) 

 

 
 

b) 

 

Şekil 4.8 a) MP1 suşu için APIListeria test kiti sonucu b) APIListeria test kitinin 

                negatifve pozitif kontrolü 

 

4.3 Biyofilm Oluşumu ve Kantitatif Ölçümü 

 

Gram negatif 11 adet tanımlanmış bakterinin biyofilm oluşturma analizinde sonuçlar 

kontrol absorbans (ODc) değerine göre sınıflandırılmış olup, deneme 10 tekrar ve 3 

tekerrür olacak şekilde uygulanmıştır. Buna göreçizelge 4.2’de de belirtildiği gibi 

patojen bir bakteri olduğu bilinen A. baumannii suşlarının, güçlü (VP3) ve orta seviyede 

(VP5 ve MP3) biyofilm oluşturduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlar daha önce yapılan 
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çalışmalarla uyumludur (Babapour vd. 2016). Benzer şekilde absorbans ölçüm 

sonuçlarına göre E. coli suşlarının da yüksek (VP6 ve AK3), orta (AK2, VP2, ÜK3, 

ÜK2, ÜK5) ve zayıf (ÜK1) seviyede biyofilm oluşturduğu saptanmıştır. Önceki 

çalışmalarda benzer şekilde çeşitli yüzeylerden izole edilen E. coli’nin biyofilm 

oluşturma ve tutunma yeteneğini ortaya koymuştur (Al-Shabib vd. 2017). 

 

Çizelge 4.2 Et ve et ürünleri üretimi yapan bir işletmeden izole edilen ve tanımlanan      

                   Gram negatif suşların polistiren yüzey üzerinde biyofilm oluşturma    

                   yetenekleri 

 

 

Suşlar 

 

Biyofilm 

oluşumu OD 

VP6* E. coli 1 Yüksek 0.821±0.436   

AK2 E. coli 1 Orta 0.674±0.501   

VP3* A. baumannii Yüksek  1.133±0.793   

VP2 E. coli 1 Orta  0.681±0.270   

VP5 A. baumannii Orta  0.584±0.113   

ÜK3 E. coli 1 Orta 0.520±0.162   

ÜK2 E. coli 1 Orta 0.439±0.081   

AK3 E. coli 1 Yüksek 0.541±0.286   

ÜK5 E. coli 1 Orta 0.325±0.116   

MP3 A. baumannii Orta 0.736±0.242   

ÜK1 E. coli 1 Zayıf 0.599±0.323   

C (+) Staphylococcus epidermidis (CECT 101) Yüksek 0.924±0.173   

C (-)  

 

Zayıf  0.205±0.136   
*: İleriki analizler için en güçlü biyofilm oluşturan izolatlar seçilmiştir. 
Her bir suş için analiz üç tekerrürlü uygulanmış, sonuçların ortalamaları alınmış ve standart sapma eklenmiştir (n=2). 

 

Çalışmada indikatör mikroorganizma olarak bilinen ve izole edilen Escherichia coli 

suşlarından 5 adedi orta düzeyde biyofilm oluştururken, 2 adedinin zayıf oranda, 1 

adedinin (VP6) ise yüksek oranda biyofilm oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır (Çizelge 

4.2). Antimikrobiyal duyarlılık ve antibiyofilm analizleri için yüksek düzeyde biyofilm 

oluşturan VP3 ve VP6 suşları seçilmiştir. 
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4.4 UYB’nin Antimikrobiyal Duyarlılık Analizi 

 

Çalışmada 3.1’de belirtildiği şekilde izole edilen suşlardan A. baumannii’nin çoklu ilaç 

direnci ve bağışıklık yetmezliği olan bireylerde tehlikeli enfeksiyonlara neden olduğu 

bilinmektedir (Howard vd. 2012). E. coli’nin ise et ürünlerinin işlenmesi sırasında 

buzdolabı sıcaklıklarında gelişmesinin, muhtemel enterik patojen özelliğinin ortaya 

çıkma riskini arttırdığı bildirilmektedir (El-Hadedy ve Abu El-Nour 2012). Bu nedenle 

tüketime hazır et ürünlerinde A. baumannii ve E. coli’nin bulunması tüketiciler için 

mikrobiyel riski arttırmaktadır. Belirtilen bakterilerin et endüstrisindeki temas 

yüzeylerinde bulunması ve gelişmesi mutlaka önlenmelidir. Bu amaçla bazı UYB’nin 

antimikrobiyal aktivitesi yüksek seviyede biyofilm oluşturan VP3 ve VP6 suşlarına 

karşı test edilmiştir. 

Antimikrobiyal duyarlılıkları 3.2.6’da belirtildiği gibi test edilen VP3 ve VP6 suşlarına 

ait sayım sonuçları kob/mL olarak hesaplanmıştır. Dört farklı uçucu yağın VP3 ve VP6 

suşları üzerindeki antimikrobiyal etkileri Şekil4.9 ve 4.10’da verilmiştir. VP3 suşu için 

analiz edilen konsantrasyonlar sırasıyla karvakrol 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25; timol; 0, 

0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25; öjenol; 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.5, 0.625, 0.75, 1; vanilin; 

0, 0.05, 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 6 mg/mLolarak belirlenmiştir (Şekil 4.9). VP6 suşu için 

analizi yapılan konsantrasyonlar ise sırasıyla karvakrol 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25; 

timol; 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25; öjenol; 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5; vanilin; 0, 1, 2, 3, 4, 

5 mg/mL olarak saptanmıştır(Şekil 4.10). 
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Şekil 4.9 Çeşitli konsantrastonlardaki (mg/mL) uçucu yağların, (a) Karvakrol (b) Timol  

               (c) Öjenol (d) Vanilin, VP3 suşunun gelişimi (log kob/mL) üzerindeki  

               antimikrobiyal etkisi (n=2), konsantrasyonlar arası fark istatistiksel olarak  

               önemlidir (p<0.05) 

 
 

Farklı konsantrasyonlarda uygulanan uçucu yağlar arasında, karvakrol ve timolün VP3 

üzerinde en yüksek antimikrobiyal etkiye sahip olduğu görülmektedir. Her iki uçucu 

yağın da VP3 suşu üzerinde minimum bakterisidal konsantrasyonunun (MBK) 0.1 

mg/mL olduğu belirlenmiştir. Karvakrolün 0.05 mg/mL konsantrasyonundaki 

bakterisidal etkisi 1.11 logaritmik azalma sağlarken, timolün aynı konsantrasyonda 0.12 

logaritmik azalma sağladığı gözlenmiştir. Bu bağlamda karvakrolün antimikrobiyal 

etkisinin timolden daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca öjenolün 0.5 

mg/ml konsantrasyondaki kullanımı ile VP3 suşu üzerinde bakterisidal etki saptanırken 

vanilinin etkisi ise 3 mg/mL olarak belirlenmiştir. Montagu vd. (2016) karvakrolün 

Acinetobacter baumannii üzerindeki minimum bakterisidal konsantrasyonu 0.16 mg/mL 

Başlangıç  

konsantrasyonu 
(log kob/mL) 

Başlangıç  
konsantrasyonu 
(log kob/mL) 

Başlangıç  
konsantrasyonu 
(log kob/mL) 

Başlangıç  
konsantrasyonu 
(log kob/mL) 

c 
b 

a a a a a a a a 

c b 

f e f 
e 

d 

c 

b 

a a a a a a a a a 

d d d 

c 

b 
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olarak bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızın da bu sonuç ile uyumlu olduğu görülmekte 

ve hem VP3 hem de VP6 suşları için test edilen UYB’nin konsantrasyonları arasındaki 

farkın istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05) (Ek 8). Knezevic vd. 

(2016) timolün Acinetobacter baumannii üzerindeki antimikrobiyal etkisini 0.5 μL/mL 

ile 2 μL/mL aralığında belirlerken, Mayaud vd. (2008) ortalama %0.16 ile %0.6 

arasında değişen oranlarda karvakrol, timol ve öjenolün Acinetobacter baumannii 

üzerinde inhibisyon etkisi olduğunu gözlemişlerdir. 

 

Şekil 4.10 Çeşitli konsantrastonlardaki (mg/mL) uçucu yağların, (a) Karvakrol (b)  

                 Timol (c) Öjenol(d) Vanilin, VP6suşunun gelişimi (log kob/mL) üzerindeki  

                 antimikrobiyal etkisi (n=2), konsantrasyonlar arası fark istatistiksel olarak  

                 önemlidir (p<0.05) 

 

Başlangıç  
konsantrasyonu 
(log kob/ml) 

Başlangıç  
konsantrasyonu 
(log kob/ml) 

Başlangıç  
konsantrasyonu 
(log kob/ml) 

Başlangıç  
konsantrasyonu 
(log kob/ml) 

a a a a a a 

a a a a a a a a 

d 
c 

b 

c 
c 

b 

b 
c 

b 
c 
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Biyokimyasal ve API hızlı test kitleri ile tanımlama sonucu Escherichia coli olduğu 

belirlenen VP6 suşu üzerinde karvakrol, timol, öjenol ve vanilinin MBK değerleri 

sırasıyla 0.15, 0.15, 0.2, 2 mg/mL’dir (Şekil 4.10). Buna göre, E. coli üzerinde en düşük 

konsantrasyon ile bakterisidal etki gösteren uçucu yağ bileşeninin karvakrol ve timol 

olduğu gözlenmiştir. Diğer yandan vanilinin MBK değerinin en yüksek olduğu ortaya 

çıkmıştır. Yapılan bazı araştırmalarda ise karvakrol ve timolün E. coli üzerinde MBK 

değeri 0.2-0.25 mg/mL aralığında bulunmuştur (Ben Arfa vd. 2006, Xu vd. 2008). 

Öjenolün E. coli üzerindeki MBK değerlerinin diğer çalışmalarda da 0.5 mg/mL 

seviyesi ve üzerinde olduğu bildirilmiştir. Böylece çalışmamızda hesaplanan öjenol 

MBK sonuçları diğer çalışmalarla uyumlu bulunmuştur (Dušan vd. 2006, Ruiz-Rico vd. 

2017). Analiz edilen diğer UYB ile kıyaslandığında vanilinin VP6 üzerindeki etkisinin 

daha az olduğu gözlenmiştir. Ek olarak yapılan daha önceki araştırmalarda vanilinin E. 

coli’ye karşı minimum inhibisyon konsantrasyonunun 2.3-2.8 mg/mL aralığında 

değiştiği ve bizim sonuçlarımızın bu çalışmalardaki sonuçlardan farklı olduğu sonucuna 

varılmıştır (Fitzgerald vd. 2004, Cava-Roda vd. 2012). Et işletmesinden izole edilen 

suşlara ait bu sonucun nedeni, suşların yüzeylerde biyofilm oluşturmuş ve biyosidal 

bileşenlere karşı direnç kazanmış olması şeklinde yorumlanabilmektedir (Jessen ve 

Lammert 2003).VP6’nın karvakrol ve timole karşı VP3’e göre daha dirençli olduğu 

gözlenmiştir. Diğer yandan öjenol ve vanilinin ise VP6 üzerinde VP3’e göre daha etkili 

olduğu saptanmıştır (Şekil 4.9 ve 4.10). 

 

4.5 Amorf Silikaya İmmobilize Edilmiş Uçucu Yağ Bileşenlerinin Antimikrobiyal 

Etkisi 

 

Metot başlığı altında da belirtildiği gibi daha önce başlamış olan bir projeden elde 

edilen ve amorf silikaya immobilize edilmiş 4 adet UYB’nin bu çalışma kapsamında 

izole edilmiş VP3 ve VP6 suşları üzerindeki antimikrobiyal etkisi analiz edilmiştir. VP3 

suşu üzerinde antimikrobiyal etkisi araştırılan amorf silikaya immobilize edilmiş 

karvakrol 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 mg/mL; timol 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 mg/mL; 

öjenol 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mg/mL; vanilin için ise 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5mg/mL 

konsantrasyonları test edilmiştir. VP6 suşu üzerinde antimikrobiyal etkisi araştırılan 
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amorf silikaya immobilize edilmiş karvakrol ise 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 mg/mL; timol 0.3, 0.4, 

0.5, 0.6 mg/mL; öjenol 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 mg/mL; vanilin için ise 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 

2.5mg/mL konsantrasyonları test edilmiştir. Başlangıç konsantrasyonu yayma sayım 

yöntemine göre VP3 için yaklaşık 8.54 log kob/mL olarak hesaplanmıştır. Buna göre, 

sayım sonuçları değerlendirildiğinde amorf silikaya immobilize edilmiş timol, öjenol ve 

vanilinin, VP3 suşu üzerinde hiçbir antimikrobiyal etki göstermediği diğer yandan, 

belirlenen konsantrasyonlardaki her üç UYB’nin uygulanması sonucunda en düşük 

dilüsyon dahil olmak üzerePetrilerde sayılamayacak kadar çok sayıda (300 adet 

koloniden çok) koloni gelişimi gözlenmiştir. Sonuçlar karvakrol için 

değerlendirildiğinde ise VP3 suşuna karşı yine antimikrobiyal etkisi olmadığı, fakat 

diğer UYB’nden farklı olarak Petrilerdeki kolonilerin sayılabilecek aralıkta ve 8.75-9.25 

log kob/mL olduğu ortaya çıkmıştır. Başlangıç konsantrasyonu yayma sayım yöntemine 

göre VP6 suşu için yaklaşık 8.63log kob/mL olarak hesaplanmıştır. Amorf silikaya 

immobilize edilmiş UYB’nden karvakrolün VP6’ya karşı etkisi değerlendirildiğinde 

koloni sayısının 8.04-8.53,timolün 7.69-7.95, öjenolün 8.13-8.28, vanilinin ise 8.32-

8.72 log kob/mL arasında değiştiği ve amorf silikaya immobilize edilmiş hiçbir 

UYB’nin hiçbir konsantrasyonundabakterisidal etkisi olmadığı gözlenmiştir. 

Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçların diğer araştırma sonuçlarından farklıolduğu 

anlaşılmaktadır (Peña-Gómez vd. 2019, Ruiz-Rico vd. 2017). 

 

4.6 Floresan Mikroskop ile UYB’nin Antibiyofilm Etkisinin Gözlenmesi 

 

Uçucu yağ bileşenlerinin VP3 ve VP6 suşlarına karşı antibiyofilm etkisi floresan 

mikroskop kullanımı ile kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Buna göre elde edilen 

mikroskop görüntüleri incelendiğinde timol, öjenol ve vanilinin VP3 suşuna karşı 

antibiyofilm etkisi gözlenemezken sadece karvakrolün antibiyofilm özelliği 

doğrulanmıştır (Şekil 4.11.a ve 4.11.b). Floresan mikroskop görüntülerindeki yeşil 

noktalar canlı hücreleri, kırmızı noktalar ise ölü hücreleri işaret etmektedir.  
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a) Pozitif kontrol olarak VP3 suşu         b) Karvakrolün VP3’e karşı antibiyofilm 

                                                               etkisi 

Şekil 4.11 Floresan mikroskopta a) Pozitif kontrol olarak VP3 suşu b) Karvakrolün  

                  VP3’e karşı antibiyofilm etkisi 

 

VP6 suşuna karşı antimikrobiyal etkisi floresan mikroskopta incelenen karvakrol, timol 

ve vanilinin antibiyofilm etki gösterdiği saptanırken, öjenolün antibiyofilm etki 

göstermediği anlaşılmıştır (Şekil 4.12.a ve 4.12.b).  
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a) Pozitif kontrol olarak VP6 suşu          b) Karvakrolün VP6’ya karşı  

                                                                 antibiyofilm etkisi 

 

 

 

c) Timolün VP6’ya karşı                  d) Vanilinin VP6’ya karşı     

          antibiyofilm etkisi                            antibiyofilm etkisi 

  

Şekil 4.12 Floresan mikroskopta a) Pozitif kontrol olarak VP6 suşu b) Karvakrolün  

                 VP6’ya karşı antibiyofilm etkisi c) Timolün VP6’ya karşı antibiyofilm 

                 etkisi d) Vanilinin VP6’ya karşı antibiyofilm etkisi 
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Bogachev vd. (2018) S. aureus ve Bacillus subtilis’in polistiren yüzeydeki biyofilm 

oluşturma sürecini analiz etmiş ve floresan mikroskop ile görüntülemiştir. Çalışmamızın 

sonuçları ile benzer şekilde canlı hücrelerin yeşil, ölü hücrelerin ise kırmızı renkte 

olduğunu gözlemişlerdir. Oubekka vd. (2012) ise floresan mikroskop kullanarak çeşitli 

antibiyotiklerin S. aureus ve P. aeruginosa’nın ürettiği biyofilmlereetkisini araştırmış, 

bunun sonucundayalnız canlıveölü hücreleri değil hücre içi organelleri ve peptidoglukan 

sentezini de görüntüleyebilmiştir.  

 

4.7 Polietilen ve Paslanmaz Çelik Yüzeylerdeki Biyofilm Oluşumu 

Seçilen suşların çizelge 4.2’de de belirtildiği gibi polistiren yüzeyde güçlü bir şekilde 

biyofilm oluşturduğu gözlenmiştir. Aynı izolatların paslanmaz çelik yüzeyde de yüksek 

seviyede biyofilm oluşturduğu gözlenmiş olup polietilen yüzeyde ise orta seviyede 

biyofilm oluşturduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.3). 

 

Çizelge 4.3İzolatların paslanmaz çelik ve polietilen yüzeylerde biyofilm oluşturma 

seviyeleri 

 

İzolat Paslanmaz çelik Polietilen 

VP3 Yüksek Orta 

VP6 Yüksek  Orta 

 

4.8 Uçucu Yağ Bileşenlerinin Polistiren Yüzeyde Antibiyofilm Etkisinin 

Belirlenmesi 

Antibiyofilm etkisi öncelikli olarak polistiren yüzeyde araştırılmış ve bu amaçla her bir 

uçucu yağ içindaha önce belirlenen MBK değerlerive bu değerin iki katı olan 

konsantrasyon olmak üzere (Çizelge 4.4) iki adet konsantrasyonun antibiyofilm özelliği 

incelenmiştir. Sırasıyla çizelge 4.4.’te gösterildiği gibi VP3 ve VP6 suşları için seçilen 

konsantrasyonlar karvakrol 0.1, 0.2, 0.15, 0.3; timol 0.1, 0.2, 0.15, 0.3; öjenol 0.5, 1, 

0.2, 0.4; vanilin 3, 6, 2, 4 mg/mL olarak belirlenmiştir. 
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Çizelge 4.4 MBK değerlerine göre seçilen konsantrasyonlar (mg/mL) 

 

  VP3 VP6 

Karvakrol K1 0.1 0.15 

 K2 0.2 0.3 

Timol K1 0.1 0.15 

 K2 0.2 0.3 

Öjenol K1 0.5 0.2 

 K2 1 0.4 

Vanilin K1 3 2 

 K2 6 4 

K1 : Minimum bakterisidal konsantrasyon 
K2 : Minimum bakterisidal konsantrasyonun 2 katı olan konsantrasyon 

 

Biyofilm gücü, uçucu yağların varlığı ile 3.2.5’te belirtildiği gibi 4 farklı seviyede 

(biyofilm oluşumu yok (OD≤ODC), zayıf oranda biyofilm oluşturabilen (ODC<OD≤2X 

ODC), orta oranda biyofilm oluşturabilen (2X ODC<OD≤4X ODC) ve yüksek oranda 

biyofilm oluşturabilen (OD>4X ODC)) her iki suş için analiz edilmiştir. Yüksek 

biyofilm üretme yeteneğinde olan VP3 ve VP6 suşlarının uçucu yağlara karşı biyofilm 

yetenekleri araştırılmıştır. Bu anlamda polistiren yüzeydeki antibiyofilm etkisi en 

yüksek uçucu yağ karvakrol olarak bulunmuştur. Karvakrolün 0.1 ve 0.2 

mg/mLkonsantrasyonlarının VP3 suşu üzerinde %100 etki ile antibiyofilm özellik 

göstermiştir  (Çizelge 4.5). Benzer olarak 0.15 ve 0.3 mg/mL karvakrol, VP6 suşunun 

biyofilm oluşumunu tamamen yok etmiştir.  

Çizelge 4.5Uçucu yağların polistiren yüzeyde biyofilm oluşumuna etkisi 

 

 Karvakrol 
(mg/mL) 

Timol (mg/mL) Öjenol(mg/mL) Vanilin (mg/mL) 

 

 

VP3 

K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 

0.1 0.2 0.1 0.2 0.5 1 3 6 

- - Zayıf Zayıf Zayıf Zayıf Zayıf Zayıf 

 

 

VP6 

K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 

0.15 0.3 0.15 0.3 0.2 0.4 2 4 

- - Zayıf Zayıf Zayıf Zayıf Zayıf Zayıf 

- : Biyofilm oluşumu yok K1: Minimum bakterisidal konsantrasyon K2: Minimum bakterisidal konsantrasyonun 2 katı 

olan konsantrasyon 

Timol, öjenol ve vanilinin her iki konsantrasyonun ise her iki suş üzerinde yüksek 

biyofilm oluşturma seviyesinden zayıf biyofilm oluşturma seviyesine düşürdüğü 
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gözlenmiştir. Karvakrolün diğer üç uçucu yağa göre çizelge 4.5’te görüldüğü gibi 

polistiren yüzeyde daha güçlü antibiyofilm özellikte olduğu saptanmıştır. Timolün ise 

her iki suş üzerinde 0.1-0.3 mg/mL aralığında antibiyofilm etkiye sahip olduğu 

görülmektedir. Alibi vd. (2020) çalışmalarında timolün polistiren yüzeyde çeşitli E. coli 

türleri üzerinde %97-99, bazı A. baumannii türleri üzerinde de %93-98 aralığında 

antibiyofilm etkisi olduğunu bulmuşlardır. Timolün metisilin dirençli S. aureus 

üzerindeki antibiyofilm etkisinin araştırıldığı bir çalışmada da antibiyofilm 

konsantrasyonu 4 mg/mL olarak bulunmuştur (Perez vd. 2019). Çalışmamızda bulunan 

sonuçların daha önceki araştırma bulgularıyla uyumlu olduğu gözlenmiş olup diğer bazı 

çalışmalarda da etkisi araştırılan UYB’nin E. coli ve A. baumannii üzerinde istatistiksel 

olarak etkisinin önemli olduğu bildirilmektedir (p<0.05) (Pérez-Conesa vd. 2006, 

Szczepanski ve Lipski 2014). Bu çalışma ile benzer bir metot kullanılarak antibiyofilm 

özellikleri araştırılan incir (Ficus caricaL.), ceviz (Juglans regiaL.), zeytin (Olea 

europaeaL.), nar (Punica granatumL.) ve sumak (Rhus coriariaL.) bitkilerinden elde 

edilen ekstraktların da E. coli üzerinde antibiyofilm özelliği olduğu belirlenmiştir 

(Nostro vd. 2016). 

 

4.9 Uçucu Yağ Bileşenlerinin Polietilen ve Paslanmaz Çelik Yüzeydeki 

Antibiyofilm Etkisi 

 

Polietilen ve paslanmaz çelik yüzeylerindeki antibiyofilm analizi için MBK değerlerinin 

etkisi araştırılmıştır (Çizelge 4.6). Uçucu yağ bileşenlerinden sırasıyla karvakrol, timol, 

öjenol ve vanilinin MBK değerleri VP3 ve VP6 suşları için 0.1, 0.15; 0.1, 0.15; 0.5, 0.2; 

3.2 mg/mL olarak hesaplanan konsantrasyonlar kullanılmıştır. Denemede Çizelge 4.5’te 

görüldüğü gibi UYB’nin her iki farklı konsantrasyonlarının sonuçları aynı antibiyofilm 

etkiye sahip olduğu için düşük olan MBK değerleri seçilmiştir. 
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Çizelge 4.6 MBK değerlerine göre seçilen konsantrasyonlar(mg/mL) 

 
 VP3 VP6 

Karvakrol 0.1 0.15 

Timol 0.1 0.15 

Öjenol 0.5 0.2 

Vanilin 3 2 

Analiz iki paralel ile yürütülmüştür. 

Bu doğrultuda paslanmaz çelik yüzeyinde bütün uçucu yağ bileşenlerinin her iki suş 

için de antibiyofilm özellik gösterdiği saptanmıştır. Absorbans ölçüm sonuçlarına göre 

(Ek 7), antibiyofilm özelliği bakımından biyofilm oluşumunu tamamen yok ederek VP3 

suşu üzerinde yüksek derecede etkili olan uçucu yağ bileşeninin öjenol olduğu 

belirlenmiştir. Karvakrol, timol ve vanilin de çizelge 4.7’de belirtildiği gibi VP3 suşu 

üzerinde orta derecede antibiyofilm özellik göstermiştir. 

 

Çizelge 4.7 Uçucu yağların paslanmaz çelik yüzeyde biyofilm oluşumuna etkisi 

 
İzolat Karvakrol (mg/mL) Timol (mg/mL) Öjenol (mg/mL) Vanilin (mg/mL) 

VP3 Zayıf Zayıf - Zayıf 

VP6 - - - - 

- : Biyofilm oluşumu yok 

Analiz iki paralel ile yürütülmüştür. 

 

Polietilen yüzeydeki etkisi incelenen uçucu yağların hepsinin her iki suş üzerinde 

yüksek derecede etki ile antibiyofilm özellik gösterdiği ortaya çıkmıştır (Çizelge 4.8). 

Seçilen konsantrasyonların bakterisidal etkisi yanısıra polietilen yüzeyde VP3 ve VP6 

üzerinde antibiyofilm etkisinin de olduğu saptanmıştır. 

 

Çizelge 4.8 Uçucu yağların polietilen yüzeyde biyofilm oluşumuna etkisi 

  

İzolat Karvakrol Timol Öjenol Vanilin 

VP3 - - - - 

VP6 - - - - 

- : Biyofilm oluşumu yok 

Analiz iki paralel ile yürütülmüştür. 
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Paslanmaz çelik ve polietilen yüzeyler kıyaslandığında aynı konsantrasyonlardaki uçucu 

yağların polietilen yüzeyde çok daha etkin bir antibiyofilm özellik gösterdiğini ortaya 

koymaktadır. 

Biyofilm oluşturabilen mikrobiyal hücrelerin planktonik formlarına göre antimikrobiyal 

ajanlara karşı daha çok direnç gösterdiği bilinmektedir. Bakteri hücrelerinin EPS 

salgılaması ve diğer direnç faktörlerinin ise biyosidal bileşiklerin biyofilm 

matriksindeki hücrelere penetrasyonunu engellediği belirtilmektedir (Bazargani ve 

Rohloff 2016). Araştırmamızdaki antibiyofilm sonuçlarına göre, analiz edilen UYB’nin 

biyofilmin neden olduğu gıda kontaminasyonlarını indirgemedegüvenli ve etkili 

bileşikler olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

 

4.10 DNA ekstraksiyonu, Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve 16S rRNA 

Sekanslama ile Moleküler Tanımlama Sonuçları 

 

Muhtemel patojen Gram negatif 11 adet suşun daha kesin olarak tanımlanması amacıyla 

biyokimyasal tanımlama ve API hızlı test kitlerine ilave olarak 16S rRNA analizi 

uygulanmıştır. Yatay jel elektroforezi analizi ile A. baumannii için elde edilen bant 

görüntüleri değerlendirilmiş (Şekil 4.13) ve et işletmesinden izole edilen Gram negatif 

bakterilerin 5 adedi hem geleneksel tanımlama hem de gen sekanslama metotuna göre 

A. baumannii olarak tanımlanmıştır. Bu bakteri hastane kaynaklı, antibiyotik direnci ve 

patojenitesi yüksek bir tür olup hastanedeki risk grupları için çeşitli enfeksiyonlarla 

ilişkilendirilmektedir (Feng vd. 2013). 
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Şekil 4.13Acinetobacter baumannii suşlarına ait elektroforez sonucu bant    

                görüntüsü 

 

 

Çizelge 4.9 Muhtemel patojen suşların 16S rRNA analizi ile tanımlanması 

 

Suşlar Tanımlanan isimleri ve tanımlama oranları 

AK3 Escherichia coli O104:H4 (%98) 

AK2 Escherichia coliO104:H4 (%96) 

ÜK1 Escherichia coliO104:H4 (%98) 

ÜK2 Escherichia coliO104:H4 (%98) 

ÜK3 Escherichia coliO104:H4 (%98) 

ÜK5 Escherichia coliO104:H4 (%97) 

MP3 Acinetobacter baumannii  (%97) 

VP3 Acinetobacter baumannii  (%96) 

VP6 Acinetobacter baumannii  (%98) 

VP2 Acinetobacter baumannii  (%98) 

VP5 Acinetobacter baumannii  (%97) 

 

Analiz sonucunda çizelge 4.9.’da da belirtildiği üzere 6 adet bakterinin ise (AK3, AK2, 

ÜK1, ÜK2, ÜK3, ÜK5) Escherichia coliO104:H4 olduğu saptanmıştır. Dizi analizi 

sonuçları (Ek 9) Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nde, BLAST (Basic Local 

MP3 MP3 VP3 VP3 VP5 VP5 
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Alignment Search Tool, USA) veri tabanının kullanımı ile en az %96 ve üzeri benzerlik 

gösteren suşlar, en yüksek oranlatanımlanmıştır (Ek 10).  Bu tez kapsamında izole 

edilen E. coli suşlarına ait serotiplendirme sonuçları 3.2.12’de belirtildiği gibi Santiago 

de Compostela Üniversitesi (La Coruña, İspanya) - Escherichia coli Referans 

Laboratuvarı’na göre değerlendirildiğinde suşların patojenitesinin belirsiz olduğu ortaya 

çıkmıştır. Köhler ve Dobrindt (2011) E. coli’nin fizyolojik ve metabolik değişkenlik 

gösterdiğini ifade etmişlerdir. Çünkü insan bağırsak florası ve sıcakkanlı hayvanların 

bağırsak sisteminde bulunan E. coli’nin, patojen olmayan kommensal farklı türleri 

içerdiği bildirilmiştir. 16S rRNA analizi tanımlama sonuçlarına göre E. coli türlerinin 

ilk sıralamasındaki tanımlama yüzdelerinin (Ek 10) Mayıs 2011’de Almanya’da 

gerçekleşen büyük hemolitik üremik sendrom salgınına neden olan ve Shiga toksin 

üreten bağırsak kökenli patojen enteroaggregatif E. coli O104:H4 ile aynı tanımlama 

yüzdesinde olduğu saptanmıştır (Muniesa vd 2012). Buna göre serotip ve Shiga toksin 

(stx1 ve stx2) üretiminde kodlama yapan genlere bağlı olarak patojenitesinin 

belirlenmesi için E. coli suşlarına Santiago de Compostela Üniversitesi (La Coruña, 

İspanya) - Escherichia coli Referans Laboratuvarı’nda serolojik tanımlama yapılmıştır. 

Escherichia coli izolatlarının serotiplendirme sonuçlarına göre; ÜK1, ÜK2 ve ÜK3 

izolatları O8:H8, AK2 ve AK3’ün ise O antijeni sınıflandırılamamış olup, antijeni H40 

ve hareketli olarak saptanmıştır. Yine MP3’ün de O antijeni tiplendirilememiş ancak H 

antijeninin hareketsiz olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar tüm E. coli suşlarının Shiga 

toksijenik gen bakımından negatif olduğunu ortaya koymuştur.  
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Bu tez çalışması kapsamında, et kaynaklı patojen bakterilerin izolasyonu, biyofilm 

oluşturma yeteneklerinin belirlenmesi ve seçilen bazı uçucu yağ bileşenlerinin 

antibiyofilm etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir. İzolasyon sonrası, antimikrobiyal 

direncinin daha yüksek olmasından dolayı Gram negatif bakteriler ile analizlerin 

sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu aşamadan sonraki analizlerin sonuçlarına göre; 

 

 Biyokimyasal olarak tanımlanan 20 adet izolatın Gram negatif olan 11 adedi,16S 

rRNA yöntemi ile moleküler olarak da tanımlanmıştır. Buna göre, 6 adet bakterinin 

(AK3, AK2, ÜK1, ÜK2, ÜK3, ÜK5) Escherichia coli O104:H4, 5 adedinin (MP3, 

VP3, VP6, VP2, VP5) ise Acinetobacter baumannii olduğu saptanmıştır. Moleküler 

tanımlama sonuçlarının biyokimyasal tanımlama sonuçları ile VP2 ve VP6 suşları 

hariç tamamen uyumlu olduğu gözlenmiştir. Her iki suşun da moleküler sonuçları 

tekrar test edilerek incelenmiş ve bu sonuçlara göre her ikisi de Acinetobacter 

baumannii olarak tanımlanmıştır.  

 

 Hem biyokimyasal hem de moleküler olarak tanımlı 11 adet Gram negatif bakterinin 

biyofilm oluşturma yetenekleri analiz edilmiş ve ÜK1 suşu hariç diğer 10 adet suşun 

orta ve yüksek düzeylerde biyofilm oluşturabildiği ortaya çıkmıştır. Belirtilen 11 

adet suş içinden biyofilm gücü en yüksek olan VP6 ve VP3 suşu sonraki analizler 

için seçilmiştir. 

 

 Antimikrobiyal duyarlılığı araştırılan 4 adet uçucu yağ bileşeninin VP3 suşu için 

analiz edilen konsantrasyonları sırasıyla karvakrol 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25; 

timol; 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25; öjenol; 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.5, 0.625, 

0.75, 1; vanilin; 0, 0.05, 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 6 mg/mL ve VP6 suşu için analizi 

yapılan konsantrasyonlar ise sırasıyla karvakrol 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25; timol; 

0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25; öjenol; 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5; vanilin; 0, 1, 2, 3, 4, 5 

mg/mLolarak hem literatür bilgisi hem de ön denemeler ile birlikte belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, uçucu yağ bileşenlerinin her iki suş üzerinde de antimikrobiyal 
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etkisinin bulunduğu gözlenmiş olup VP3 suşu için sırasıyla karvakrol, timol, öjenol 

ve vanilin minimum bakterisidal konsantrasyonlarının 0.1, 0.1, 0.5, 3 mg/mL; VP6 

suşu için ise 0.15, 0.15, 0.2, 2 mg/mLolduğu görülmüştür.  

 

 Antimikrobiyal etkisi saptanan UYB’nin yüksek biyofilm gücü olan VP3 ve VP6 

suşları üzerinde antibiyofilm etkisi de 96 kuyucuklu mikrotitre plak (polistiren 

yapıdaki) yöntemi ile araştırılmıştır. Buna göre, her iki suş üzerinde de en yüksek 

antibiyofilm etkiyi karvakrolün gösterdiği saptanmıştır. Timol, öjenol ve vanilin ise 

orta seviyede antibiyofilm etkisi göstermiştir.  

 

 Çalışmanın son aşaması olan UYB’nin izolasyon yapılan yüzeylerdeki (polietilen ve 

paslanmaz çelik) antibiyofilm etkisi araştırılmıştır. Her bir UYB’nin VP3 ve VP6 

suşları için MBK değerleri seçilmiş ve antibiyofilm özelliği bakımından test 

edilmiştir. Buna göre, paslanmaz çelik yüzeyde 4 adet UYB’nin VP6üzerinde 

yüksek seviyede; VP3 suşu üzerinde de öjenolün yüksek seviyede, diğer UYB’nin 

ise orta seviyede antibiyofilm özelliği olduğu ortaya çıkmıştır. Polietilen yüzeyde 

ise 4 adet UYB’nin hem VP6 üzerinde hem VP3suşu üzerinde yüksek seviyede 

antibiyofilm özelliği olduğu saptanmıştır. 

 

Sonuç olarak, et ve et ürünleri üretimi yapan bir işletmeden izole edilen bakterilerin 

biyofilm ürettiği ve belirlenen UYB’nin bu bakteriler üzerinehem antimikrobiyal hem 

de antibiyofilm özellikte olduğu ortaya çıkmıştır. UYB’nin doğal olması, birçok 

işletmenin kullanmakta olduğu kimyasal dezenfektanlara karşı alternatif olabileceğini 

göstermiştir. Antimikrobiyal etkisinin yanı sıra UYB’nin antibiyofilm etkisinin de 

saptanmış olması patojenlerin neden olabileceği kontaminasyonun engellenmesinde, 

doğa dostu bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. 

 

Günümüzde de birçok gıda işletmesi, üretim hattının dezenfeksiyonu için kimyasal 

bileşenlerden faydalanmaktadır. Diğer yandan doğal, çevre dostu madde ve ürünlerin 

kullanımına olan talep artmakta, bu durum da üreticileri alternatif çözümler aramaya 

sevk etmektedir. Uçucu yağların antimikrobiyal özelliği uzun zamandan beri 
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bilinmektedir ve bu özelliği içerisindeki etken bileşikler ile sağlamaktadır. Bu çalışma 

kapsamında belirlenen uçucu yağ bileşenleri olan karvakrol, timol, öjenol ve vanilinin 

tanımlanan patojen bakterilere karşı antimikrobiyal etkisinin yanı sıra antibiyofilm 

özelliğinin de belirlenmiş olması gıda endüstrisi bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Çalışmamızın sonuçlarına göre bulunan verilerle gıda sanayi için önemli sorunların 

başında gelen biyofilm oluşumunun engellenebileceği gösterilmiştir. Gelecekte 

yapılacak çalışmalar bu projenin sonuçları ile değerlendirildiğinde UYB’nin farklı 

konsantrasyonları da test edilerek yeni bir dezenfeksiyon sıvısının hazırlanabileceği 

düşünülmektedir. Hazırlanan bu dezenfektan çözeltisi gıda veya diğer işletme 

yüzeylerinde kullanılabileceği gibi çalışmamızdaki yüzey ve UYB çeşitlendirilerek 

farklı alanlardaki biyofilm oluşumunun da engellenmesi konusunda yeni araştırmalara 

gereksinim olduğu öngörülmektedir.  
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EK 1Suşların İzole Edildikleri Yüzeyler ve Suşların Kodlamaları 

  

İzole edilen yüzey Suşların İsimlendirilmesi 

 

 

Kemik ayırma bandının altı 

(AK) (%100 polietilen yüzey) 

AK’den alınan 1. Petriden izole edilen 1. 

koloni 

AK1 

AK’den alınan 1. Petriden izole edilen 2. 

koloni 

AK2 

AK’den alınan 2. Petriden izole edilen 1. 

koloni 

AK3 

AK’den alınan 2. Petriden izole edilen 2. 

koloni 

AK4 

 

 

Kemik ayırma bandının üstü 

(ÜK) (%100 polietilen yüzey) 

ÜK’den alınan 1. Petriden izole edilen 1. 

koloni 

ÜK1 

ÜK’den alınan 1. Petriden izole edilen 2. 

koloni 

ÜK2 

ÜK’den alınan 1. Petriden izole edilen 3. 

koloni 

ÜK3 

ÜK’den alınan 2. Petriden izole edilen 2. 

koloni 

ÜK4 

ÜK’den alınan 2. Petriden izole edilen 3. 

koloni 

ÜK5 

 

Modifiye atmosfer paketleme 

(MP) (%100 AISI 304 

paslanmaz çelik yüzey) 

MP’den alınan 1. Petriden izole edilen 1. 

koloni 

MP1 

MP’den alınan 1. Petriden izole edilen 2. 

koloni 

MP2 

MP’den alınan 1. Petriden izole edilen 3. 

koloni 

MP3 

MP’den alınan 2. Petriden izole edilen 1. 

koloni 

MP4 

MP’den alınan 2. Petriden izole edilen 2. 

koloni 

MP5 

 

 

 

Vakum paketleme (VP) 

(%100 AISI 304 paslanmaz 

çelik yüzey) 

VP’den alınan 1. Petriden izole edilen 1. 

koloni 

VP1 

VP’den alınan 1. Petriden izole edilen 2. 

koloni 

VP2 

VP’den alınan 1. Petriden izole edilen 3. 

koloni 

VP3 

VP’den alınan 2. Petriden izole edilen 1. 

koloni 

VP4 

VP’den alınan 2. Petriden izole edilen 2. 

koloni 

VP5 

VP’den alınan 2. Petriden izole edilen 2. 

koloni 

VP6 
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EK 2 Kullanılan Besiyerlerinin Bileşimleri ve Hazırlanışı 

 

1. Plate Count Agar (PCA) (Scharlab) 

 

Peptone from casein 5.0 g 

Yeast extract 2.5 g 

D(+) glucose 1.0 g 

Agar 14.0 g 

 

Hazırlanışı:22.5 g dehidre besiyeri 1 L distile suda çözündürülür. Otoklavda 121°C'de 

15 dakika sterilize edilir ve steril Petri kutularına 12.5'er mL dökülür.  

 

2. Agar Listeria Ottavani & Agosti Agar (ALOA) (Scharlab) 

 

Yeast extract 10.0 g 

Sodium pyruvate 2.0 g 

Sodium chloride 5.0 g 

Meat peptone 18.0 g 

Magnesium sulfate 0.5 g 

Magnesium glycerophosphate 1.0 g 

Lithium chloride 10.0 g 

Glucose 2.0 g 

Disodium hydrogen phosphate anhydrous 2.5 g 

Chromogenic substrate 0.05 g 

Casein enzymic hydrolysate 6.0 g 

Agar 15.0 g 
 

 

Hazırlanışı: 58.5 g dehidre besiyeri 1 L distile suda çözündürülür. Otoklavda 

121°C'de 15 dakika sterilize edildikten sonra steril Petri kutularına 12.5 mL olacak 

şekilde dökülür.  
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3. Polymyxin-acriflavine-LiCl-ceftazidime-aesculin-mannitol Agar 

(PALCAM)(Scharlab) 

 

 

Peptone 23.0 g 

Yeast extract 3.0 g 

Starch 1.0 g 

NaCl 5.0 g 

Agar 13.0 g 

D(-) mannitol 10.0 g 

Ammonium iron (III) citrate 0.5 g 

Esculin 0.8 g 

Glucose 0.5 g 

Lithium chloride 15.0 g 

Phenol red 0.08 g 

 

Hazırlanışı: 71.8 g dehidre besiyeri 1 L distile suda çözündürülür. Otoklavda 121°C'de 

15 dakika sterilize edildikten sonra PALCAM Agar selektif katkısı da ilave edildikten 

sonra steril Petri kutularına 12.5 mL olacak şekilde dökülür.  

 

 

4. Baird Parker Agar (BPA)(Scharlab) 

 

Peptone from casein 10.0 g 

Meat extract 5.0 g 

Yeast extract 1.0 g 

Sodium pyruvate 10.0 g 

Glycine 12.0 g 

Lithium chloride 5.0 g 

Agar 15.0 g 

 

Hazırlanışı: 58 g dehidre besiyeri 950 mL distile suda çözündürülür. Otoklavda 

121°C'de 15 dakika sterilize edilip biraz soğuduktan sonra 50 mL/950 mL besiyeri 

olacak şekilde oda sıcaklığındaki yumurta sarısı-tellürit karışımı ilave edilir ve steril 

Petri kutularına 12.5 mL dökülür.  

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

5. de Man, Rogosa and Sharpe Agar (MRS) (Scharlab) 

 

 

Peptone from casein 10.0 g 

Meat extract 10.0 g 

Yeast extract 4.0 g 

D(+) glucose 20.0 g 

K2HPO4 2.0 g 

Tween 80  1.0 g 

 di-Ammonium hydrogen citrate 2.0 g 

Sodium acetate 5.0 g 

MgSO4 0.2 g 

MnSO4 0.04 g 

Agar 14.0 g 

 

Hazırlanışı: 68.2 g dehidre besiyeri 1 L distile suda çözündürülür. Otoklavda 121°C'de 

15 dakika sterilize edilip steril Petri kutularına 12.5 mL olacak şekilde dökülür.  

 

 

6. Tryptone Bile X-Glucuronide Agar (TBX)(Scharlab) 

 

Peptone 20.0 g 

X-β-D-glucuronide 0.075 g 

Bile salts 1.5 g 

Agar 15.0 g 

 

Hazırlanışı: 36.6 g dehidre besiyeri 1 L distile suda çözündürülür. Otoklavda 121°C'de 

15 dakika sterilize edilip steril Petri kutularına 12.5 mL olacak şekilde dökülür.  
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7. Brilliant Green Agar (BGA)(Scharlab) 

 

Yeast extract 3.0 g 

Sucrose 10.0 g 

Sodium dihydrogen phosphate 0.6 g 

Phenol red 0.09 g 

Meat extract 5.0 g 

Lactose 10.0 g 

Disodium hydrogen phosphate 1.0 g 

Brilliant green 0.0047 g 

Bacteriological peptone 10.0 g 

Agar 12.0 g 

 

Hazırlanışı: 51.5 g dehidre besiyeri 1 L distile suda çözündürülür. Otoklavlanmaz, 

kaynar su banyosunda sterilize edilip steril Petri kutularına 12.5 mL olacak şekilde 

dökülür.  

 

8. Pseudomonas Selective (Cetrimide) Agar (Scharlab) 

 

Peptone from gelatin 20.0 g 

Magnesium chloride 1.4 g 

Potassium sulfate 10.0 g 

N-cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromide 

(cetrimide) 

0.3 g 

Agar 13.0 g 

 

Hazırlanışı: 44.5 g dehidre besiyeri ve 10 mL gliserol 1 L distile suda kaynatılarak 

çözündürülür. Otoklavda 121°C'de 15 dakika sterilize edilip steril Petri kutularına 12.5 

mL olacak şekilde dökülür.  
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9. Brain Heart Infusion Broth (BHI) (Scharlab) 

 

Sodium chloride 5.0 g 

Peptone 10.0 g 

D(+) glucose 2.0 g 

Disodium hydrogen phosphate 2.5 g 

Calf brains (infusion from 200g) 12.5 g 

Beef heart (infusion from 250g) 5.0 g 

 

Hazırlanışı: 52.0 g dehidre besiyeri 1 L distile suda çözündürülür. Otoklavda 121°C'de 

15 dakika sterilize edilip steril Petri kutularına 12.5 mL olacak şekilde dökülür.  

 

10. Tryptic Soy Broth (TSB) (Scharlab) 

 

Soya peptone 3.0 g 

Sodium chloride 5.0 g 

Dipotassium hydrogen phosphate 2.5 g 

Casein peptone (pancreatic) 17.0 g 

Dipotassium hydrogen phosphate 2.5 g 

 

Hazırlanışı: 30.0 g dehidre besiyeri 1 L distile suda çözündürülür. Otoklavda 121°C'de 

15 dakika sterilize edilip steril Petri kutularına 12.5 mL olacak şekilde dökülür.  

 

11. Blood Agar Base (Colombia) (Scharlab) 

 

Special nutrient substrate 23.0 g 

Starch 1.0 g 

Sodium chloride 5.0 g 

Agar 15.0 g 

 

Hazırlanışı: 42.0 g dehidre besiyeri 1 L distile suda çözündürülür. Otoklavda 121°C'de 

15 dakika sterilize edilip steril Petri kutularına 12.5 mL olacak şekilde dökülür.  
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EK 3 Fosfat Tamponlu Tuz Çözeltisi 

1) 500 mL pH=7.5 fosfat tamponlu tuz çözeltisi hazırlamak için 4.235 g NaCl 

(Scharlau, Barselona, İspanya)  

2) 0.6 g NaH2PO4(Panreac, İspanya), 

3) 4.97 g Na2HPO4 (Panreac, İspanya) tartılır, 

4) Erlenmayer içinde birleştirilir ve 500 mL olacak şekilde steril su ile tamamlanır, 

5) 121°C 15 dk süre ile otoklavlanır. 
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EK 4 Antimikrobiyal Duyarlılık Testinde VP3 ve VP6 Suşları için UYB’nin  

         Konsantrasyonlarının Hesaplamaları ve UYB ile Stok Çözelti Hesaplaması 

 

Antimikrobiyal duyarlılık testinde VP3 suşu için UYB’nin konsantrasyon hesaplamaları 

A. baumannii 

(VP3) 

C (mg/mL) V stok (µL) TSB (mL) DMSO (µL) 

Karvakrol 0.1 300 29.7  

Timol 0.1 300 29.7  

Öjenol 0.5 300 29.7  

Vanilin 3 1800 28.2  

C (+)   28.2 1800 

C (-)   30  

 

Antimikrobiyal duyarlılık testinde VP6 suşu için UYB’nin konsantrasyon hesaplamaları 

E. coli  

(VP6) 

C (mg/mL) V stok (µL) TSB (mL) DMSO (µL) 

Karvakrol 0.15 450 29.55  

Timol 0.15 450 29.55  

Öjenol 0.2 600 29.4  

Vanilin 2 1200 28.8  

C (+)   28.8 1200 

C (-)   30  

 

UYB ile stok çözelti hesaplaması 

 

Stok Çözeltisi Miktar DMSO (µL) 

Karvakrol 5.1 µL 494.9  

Timol 0.005 g 500  

Öjenol 23.6 µL 476.4  

Vanilin 0.025 g 500  
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EK 5 Antibiyofilm Etkisi Değerlendirilen VP3 ve VP6 Suşları İçin Konsantrasyon  

          Değerleri ve Stok Çözelti Hesaplamaları ve TSB Miktarları 

 

Antibiyofilm etkisi değerlendirilen VP3 suşu için konsantrasyon değerleri ve 

hesaplanan stok ve TSB miktarları 

 

 C (mg/mL) Vstok (µL) TSB (µL) 

Karvakrol 0.1 30 2970 

Öjenol 0.5 30 2970 

Timol 0.1 30 2970 

Vanilin 3 180 2820 

 

Antibiyofilm etkisi değerlendirilen VP3 suşu için kontrol (-) ve (+) 

 

 DMSO(µL) TSB (µL) 

Kontrol negatif - 3000 

Kontrol pozitif 180 2820 

 

Antibiyofilm etkisi değerlendirilen VP6 suşu için konsantrasyon değerleri ve 

hesaplanan stok ve TSB miktarları 

 

 C (mg/mL) Vstok (µL) TSB (µL) 

Karvakrol 0.15 45 2955 

Öjenol 0.2 60 2940 

Timol 0.15 45 2955 

Vanilin 2 120 2880 

 

Antibiyofilm etkisi değerlendirilen VP6 suşu için kontrol (-) ve (+) 

 

 DMSO(µL) TSB (µL) 

Kontrol negatif - 3000 

Kontrol pozitif 120 2880 
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Stok çözeltilerinin hazırlanması için hesaplanan değerler 

 

 Miktar DMSO (µL) 

Karvakrol 5.1 µL 494.9 

Öjenol 0.005 g 500 

Timol 23.6 µL 476.4 

Vanilin 0.025 g 500 
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EK 6 Escherichia coli ve Acinetobacter baumannii Suşları için Hesaplanan PCR    

           Karışımı 

 

PCR karışımı: 

 

 E. coli suşları için sırasıyla: 

1) 16.05 µL H2O  

 

2) 2.5 µL Buffer 1X 

 

3) 1.5 µL MgCl2 

 

4)0.4 µM 1 µL primer (her bir primer için, 27F ve 1492R) 

 

5) 0.2 µL dNTPs  

 

6) 0.25 µL Taq Polimeraz 

 

7) 2.5 µL ekstrakte edilmiş saf bakteriyel DNA 

 

 A. baumannii suşları için sırasıyla: 

1) 16.55 µL H2O  

2) 2.5 µL Buffer 1X  

3) 1.5 µL MgCl2 

4) 0.4 µM 0.5 µL27F primeri için, 0.2 µM 1 µL1525R primeri için 

5) 0.2 µL dNTPs  

6) 0.25 µL Taq Polimeraz 

7) 2.5 µL ekstrakte edilmiş saf bakteriyel DNA 

karıştırılarak elde edilmiştir. Her bir madde karışıma eklenmeden önce tüp karıştırıcı ile 

karıştırılmıştır. 
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EK 7 Uçucu Yağların Polietilen ve Paslanmaz Çelik Yüzeyde VP3 ve VP6 Suşları               

          Üzerindeki Antibiyofilm Etkisinin Belirlendiği 595 nm’deki Absorbans    

          Ölçüm Sonuçları 

 

Uçucu yağların polietilen yüzeyde VP3 ve VP6 suşları üzerindeki antibiyofilm etkisinin 

belirlendiği 595 nm’deki absorbans ölçüm sonuçları 

 

 
 

 

Uçucu yağların paslanmaz çelik yüzeyde VP3 ve VP6 suşları üzerindeki antibiyofilm 

etkisinin belirlendiği 595 nm’deki absorbans ölçüm sonuçları 
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EK 8 Uçucu Yağ Bileşenlerinin VP3 ve VP6 Suşları Üzerindeki Antimikrobiyal  

          Etkisi Sonuçlarının ANOVA Testi Çizelgeleri 

 

Farklı konsantrasyonlardakikarvakrolün VP3 suşu üzerindeki antimikrobiyal etkisi 

sonuçlarının ANOVA testi sonucu 

 

 

 
 

Farklı konsantrasyonlardaki timolün VP3 suşu üzerindeki antimikrobiyal etkisi 

sonuçlarının ANOVA testi sonucu 
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Farklı konsantrasyonlardaki öjenolün VP3 suşu üzerindeki antimikrobiyal etkisi 

sonuçlarının ANOVA testi sonucu 
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Farklı konsantrasyonlardaki vanilinin VP3 suşu üzerindeki antimikrobiyal etkisi 

sonuçlarının ANOVA testi sonucu 
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Farklı konsantrasyonlardakikarvakrolün VP6 suşu üzerindeki antimikrobiyal etkisi 

sonuçlarının ANOVA testi sonucu 

 

 
 

 
 

Farklı konsantrasyonlardaki timolün VP6 suşu üzerindeki antimikrobiyal etkisi 

sonuçlarının ANOVA testi sonucu 
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Farklı konsantrasyonlardaki öjenolün VP6 suşu üzerindeki antimikrobiyal etkisi 

sonuçlarının ANOVA testi sonucu 
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Farklı konsantrasyonlardaki vanilinVP6 suşu üzerindeki antimikrobiyal etkisi 

sonuçlarının ANOVA testi sonucu 
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EK 9 Gram Negatif 11 İzolata Ait Baz Dizilimleri 

 

AK3 izolatı 

 

GGTAGCTGCAGCTGCGTGCATCTGAGCATGATCAAACTCTAAGACTTCTTTT

GCAACCCACTCCCATGGTGTGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACGT

ATTCACCGTGGCATTCTGATCCACGATTACTAGCGATTCCGACTTCATGGAG

TCGAGTTGCAGACTCCAATCCGGACTACGACGCACTTTATGAGGTCCGCTTG

CTCTCGCGAGGTCGCTTCTCTTTGTATGCGCCATTGTAGCACGTGTGTAGCC

CTGGTCGTAAGGGCCATGATGACTTGACGTCATCCCCACCTTCCTCCAGTTT

ATCACTGGCAGTCTCCTTTGAGTTCCCGGCCGGACCGCTGGCAACAAAGGA

TAAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATTTCACAACACGAGCT

GACGACAGCCATGCAGCACCTGTCTCACGGTTCCCGAAGGCACATTCCCAT

CTCTGAAAACTTCCGTGGATGTCAAGACCAGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCAT

CGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTCATTTG

AGTTTTAACCTTGCGGCCGTACTCCCCAGGCGGTCGACTTAACGCGTTAGCT

CCGGAAGCCACGCCTCAAGGGCACAACCTCCAAGTCGACATCGTTTACGGC

GTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGCTCCCCACGCTTTCGCACCTGA

GCGTCAGTCTTCGTCCAGGGGGCCGCCTTCGCCACCGGTATTCCTCCAGATC

TCTACGCATTTCACCGCTACACCTGGAATTCTACCCCCCTCTACGAGACTCA

AGCTTGCCAGTATCAGATGCAGTTCCCAGGTTGAGCCCGGGGATTTCACATC

TGACTTAACAAACCGCCTGCGTGCGCTTTACGCCCAGTAATTCCGATTAACG

CTTGCACCCTCCGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGGGAGTTAGCCGGTGCTT

CTTCTGCGGTAACGTCAATGAGCAAAGGTATTAACTTTACTCCCTCCTCCCC

GCTGAAGTACTTTACACCCGGAGCTCTCCATACACGCCGCCATGGCTGCATC

AGCCTGCGCCATGTGCATATCCCACTGCTGCTCCGGTAGAGTCTGGACGGTG

TTTCTCAGTTCCAAGGTGGTGACTGA 

 

AK2 izolatı 

 

CGTGGACTGCAGCTGCGTTATCTGAGCATGATCAACTCTATACTTCTTTTGC

AACCCACTCCCATGGTGTGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACGTAT

TCACCGTGGCATTCTGATCCACGATTACTAGCGATTCCGACTTCATGGAGTC

GAGTTGCAGACTCCAATCCGGACTACGACGCACTTTATGAGGTCCGCTTGCT

CTCGCGAGGTCGCTTCTCTTTGTATGCGCCATTGTAGCACGTGTGTAGCCCT

GGTCGTAAGGGCCATGATGACTTGACGTCATCCCCACCTTCCTCCAGTTTAT

CACTGGCAGTCTCCTTTGAGTTCCCGGCCGGACCGCTGGCAACAAAGGATA

AGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATTTCACAACACGAGCTGA

CGACAGCCATGCAGCACCTGTCTCACGGTTCCCGAAGGCACCTTCCCATCTC

TGAAAACTTCCGTGGATGTCAAGACCAGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCATCGA

ATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTCATTTGAGT

TTTAACCTTGCGGCCGTACTCCCCAGGCGGTCGACTTAACGCGTTAGCTCCG

GAAGCCACGCCTCAAGGGCACAACCTCCAAGTCGACATCGTTTACGGCGTG

GACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGCTCCCCACGCTTTCGCACCTGAGCG

TCAGTCTTCGTCCAGGGGGCCGCCTTCGCCACCGGTATTCCTCCAGATCTCT
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ACGCATTTCACCGCTACACCTGGAATTCTACCCCCCTCTACGAGACTCAAGC

TTGCCAGTATCAGATGCAGTTCCCAGGTTGAGCCCGGGGATTTCACATCTGA

CTTAACAAACCGCCTGCGTGCGCTTTACGCCCAGTAATTCCGATTAACGCTT

GCACCCTCCGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGGAGTTAGCCGGTGCTTCTTC

TGCGGGTAACGTCAATGAAGCAAAGGTATTAACTTACTCCCTCCTCCCCCGC

TGAAAAGTTACTTTACATCCGAAAGGCCCTTCTTTCATTACACGCAGGCAAT

GCTGCAGTCGAAGCTGGCGCCCGAGTGTGCATATTCCACACTGGCTGCCTG

GCGTAGGAATCCTGGAAACCGGGTGTACTCGAAGTTTCGCATAG 

 

ÜK1 izolatı 

 

GATGCGCAGCTACACATGCAAGTCGTAACAAGGTAACCGTAACTTGCTGCT

TTGCTGACGAGTGGCGGACGGGTGAGTAATGTCTGGGAAACTGCCTGATGG

AGGGGGATAACTACTGGAAACGGTAGCTAATACCGCATAACGTCGCAAGAC

CAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTTGCCATCGGATGTGCCCAGATGGGAT

TAGCTTGTTGGTGGGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCT

GAGAGGATGACCAGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGG

GAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCCAT

GCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCAGCGGGGAG

GAAGGGAGTAAAGTTAATACCTTTGCTCATTGACGTTACCCGCAGAAGAAG

CACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGT

TAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTTTGTTAAGTCAGA

TGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCTGATACTGGCAAGCTT

GAGTCTCGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGA

GATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGTCCCCTGGACGAAGACTGACG

CTCAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCC

ACGCCGTAAAACGATGTCAACTTGGAGGTTGTGCCCTTGAAGGAGTGGCTT

CCGGGAGAATAACGCG 

 

ÜK2 izolatı 

 

GGTTGGCAGACGCAGCGTGCATCTGAGCATGATCAACTCTACTACTTCTTTT

GCAACCCACTCCCATGGTGTGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACGT

ATTCACCGTGGCATTCTGATCCACGATTACTAGCGATTCCGACTTCATGGAG

TCGAGTTGCAGACTCCAATCCGGACTACGACGCACTTTATGAGGTCCGCTTG

CTCTCGCGAGGTCGCTTCTCTTTGTATGCGCCATTGTAGCACGTGTGTAGCC

CTGGTCGTAAGGGCCATGATGACTTGACGTCATCCCCACCTTCCTCCAGTTT

ATCACTGGCAGTCTCCTTTGAGTTCCCGGCCGGACCGCTGGCAACAAAGGA

TAAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATTTCACAACACGAGCT

GACGACAGCCATGCAGCACCTGTCTCACGGTTCCCGAAGGCACATTCTCATC

TCTGAAAACTTCCGTGGATGTCAAGACCAGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCATC

GAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTCATTTGA

GTTTTAACCTTGCGGCCGTACTCCCCAGGCGGTCGACTTAACGCGTTAGCTC

CGGAAGCCACGCCTCAAGGGCACAACCTCCAAGTCGACATCGTTTACGGCG

TGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGCTCCCCACGCTTTCGCACCTGAG

CGTCAGTCTTCGTCCAGGGGGCCGCCTTCGCCACCGGTATTCCTCCAGATCT



 

100 
 

CTACGCATTTCACCGCTACACCTGGAATTCTACCCCCCTCTACGAGACTCAA

GCTTGCCAGTATCAGATGCAGTTCCCAGGTTGAGCCCGGGGATTTCACATCT 

GACTTAACAAACCGCCTGCGTGCGCTTTACGCCCAGTAATTCCGATTAACGC

TTGCACCCTCCGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGGGAGTTAGCCGGGTGCTT

CTTCTGCGGGTACGTCAATGAGCAAAGGGTATTAACTTTACTCCCCTTCCTC

CCCCGCTGAAAGTTACTTTAACAACCCGAAGGCCATTCTTCATAACACGCGG

ACATGGCCTGCATTCAAGCTTGCGCCAATTGGCATATCCCAACTGGCTGGCC

TCCCGTAGGGAGTCCTGGAAACGAGTGTTCCCTCAAATTAC 

 

ÜK3 izolatı 

 

AAGAAGCATGAGCGCAGCTACACATGCAAGTCGTAACAAGGTAACCGTAA

ATTGCTGCTTTGCTGACGAGTGGCGGACGGGTGAGTAATGTCTGGGAAACT

GCCTGATGGAGGGGGATAACTACTGGAAACGGTAGCTAATACCGCATAACG

TCGCAAGACCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTTGCCATCGGATGTGCCC

AGATGGGATTAGCTTGTTGGTGGGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATCCC

TAGCTGGTCTGAGAGGATGACCAGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAG

ACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTG

ATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTC

AGCGGGGAGGAAGGGAGTAAAGTTAATACCTTTGCTCATTGACGTTACCCG

CAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGG

GTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTTTG

TTAAGTCAGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCTGATACT

GGCAAGCTTGAGTCTCGTAGA 

 

 

ÜK5 izolatı 

 

GGTTGGACAGACGCAGCGTGCATCTGAGTATGATCAACTCTCCTACTTCTTT

TGCAACCCACTCCCATGGTGTGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACG

TATTCACCGTGGCATTCTGATCCACGATTACTAGCGATTCCGACTTCATGGA

GTCGAGTTGCAGACTCCAATCCGGACTACGACGCACTTTATGAGGTCCGCTT

GCTCTCGCGAGGTCGCTTCTCTTTGTATGCGCCATTGTAGCACGTGTGTAGC

CCTGGTCGTAAGGGCCATGATGACTTGACGTCATCCCCACCTTCCTCCAGTT

TATCACTGGCAGTCTCCTTTGAGTTCCCGGCCGGACCGCTGGCAACAAAGG

ATAAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATTTCACAACACGAGC

TGACGACAGCCATGCAGCACCTGTCTCACGGTTCCCGAAGGCACATTCTCAT

CTCTGAAAACTTCCGTGGATGTCAAGACCAGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCAT

CGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTCATTTG

AGTTTTAACCTTGCGGCCGTACTCCCCAGGCGGTCGACTTAACGCGTTAGCT

CCGGAAGCCACGCCTCAAGGGCACAACCTCCAAGTCGACATCGTTTACGGC

GTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGCTCCCCACGCTTTCGCACCTGA

GCGTCAGTCTTCGTCCAGGGGGCCGCCTTCGCCACCGGTATTCCTCCAGATC

TCTACGCATTTCACCGCTACACCTGGAATTCTACCCCCCTCTACGAGACTCA

AGCTTGCCAGTATCAGATGCAGTTCCCAGGTTGAGCCCGGGGATTTCACATC 
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TGACTTAACAAACCGCCTGCGTGCGCTTTACGCCCAGTAATTCCGATTAACG

CTTGCACCCTCCGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGGAGTTAGCCCGGTGCTT

CTTCTGCGGGTAACGTCAATGGAGCAAAGGGTATAACTTTACTCCCTTCCTC

CCCCGCTGAAAGTACTTACAACCCGAAGCTTCTTCATACACGCGCATGCTGC

ATCAAGCCTTGCGCCATGTCAATATCCCACTGCTGCTTCGTTAGGGAGTTCT

TGGAACCGGGGTGTTCCTCTCAGT 

 

MP3 izolatı 

 

CTGCGGCAGCTTACACATGCAGTCGAGCGGGGGAAGGTAGCTTGCTACCGG

ACCTAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCTTAGGAATCTGCCTATTAGTGGGG

GACAACATCTCGAAAGGGATGCTAATACCGCATACGTCCTACGGGAGAAAG

CAGGGGATCTTCGGACCTTGCGCTAATAGATGAGCCTAAGTCGGATTAGCT

AGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCTGTAGCGGGTCTGAGA

GGATGATCCGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGG

CAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGGGGGGAACCCTGATCCAGCCATGCCG

CGTGTGTGAAGAAGGCCTTATGGTTGTAAAGCACTTTAAGCGAGGAGGAGG

CTACTTTAGTTAATACCTAGAGATAGTGGACGTTACTCGCAGAATAAGCACC

GGCTAACTCTGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACAGAGGGTGCGAGCGTTAAT

CGGATTTACTGGGCGTAAAGCGTGCGTAGGCGGCTTATTAAGTCGGATGTG

AAATCCCCGAGCTTAACTTGGGAATTGCATTCGATACTGGTGAGCTAGAGT

ATGGGAGAGGATGGTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATC

TGGAGGAATACCGATGGCGAAGGCAGCCATCTGGCCTAATACTGACGCTGA

GGTACGAAAGCATGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCATGC

CGTAAACGATGTCTACTAGCCGTTGGGGCCTTTGAGGCTTTAGTGGCGCAGC

TAACGCGATAAGTAGACCGCCTGGGGGAGTACGGTCGCAAGACTAAAACTC

AAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCG

ATGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGCCTTGACATACTAGAAACTTTCCAGA

AGATGGATTGGTGCCTTCGGGATCTAGATACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTC

AGCTCGTGTCGTGGAAGAATTGTTTGGGTAGTCCCGCACGAGCGCATCCATT

TTCCTACCTTGCAGCCATTCGAATGGGACTTAGAACTGCCATGACAACTGAG

AAGGCGGGACCACGTCAAGTTCCATCTCATTG 

 

VP3 izolatı 

 

GCTCGCTCTTGTTACGACTTCACCCCAGTCATCGGCCACACCGTGGTAACCG

CCCTCTTTGCAGTTAGGCTAGCTACTTCTGGTGCAACAAACTCCCATGGTGT

GACGGGCGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACGTATTCACCGCGGCATTCTGAT

CCGCGATTACTAGCGATTCCGACTTCATGGAGTCGAGTTGCAGACTCCAATC

CGGACTACGATCGGCTTTTTGAGATTAGCATCACATCGCTGTGTAGCAACCC

TTTGTACCGACCATTGTAGCACGTGTGTAGCCCTGGCCGTAAGGGCCATGAT

GACTTGACGTCGTCCCCGCCTTCCTCCAGTTTGTCACTGGCAGTATCCTTAA

AGTTCCCATCCGAAATGCTGGCAAGTAAGGAAAAGGGTTGCGCTCGTTGCG

GGACTTAACCCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACAGCCATGCAGCACC

TGTATCTAGATTCCCGAAGGCACCAATCCATCTCTGGAAAGTTTCTAGTATG
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TCAAGGCCAGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCATCGAATTAAACCACATGCTCCA

CCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTCATTTGAGTTTTAGTCTTGCGACCGTA

CTCCCCAGGCGGTCTACTTATCGCGTTAGCTGCGCCACTAAAGCCTCAAAGG

CCCCAACGGCTAGTAGACATCGTTTACGGCATGGACTACCAGGGTATCTAA

TCCTGTTTGCTCCCCATGCTTTCGTACCTCAGCGTCAGTATTAGGCCAGATG

GCTGCCTTCGCCATCGGTATTCCTCCAGATCTCTACGCATTTCACCGCTACA

CCTGGAATTCTACCATCCTCTCCCATACTCTAGCTCACCAGTATCGAATGCA 

ATTCCCAAGTTAAGCTCGGGGATTTCACATCCGACTTAATAAGCCGCCTACG

CACGCTTTACGCCCAGTAAATCCGATTAACGCTCGCACCCTCTGTATTACCG

CGGCTGCTGGCACAGAGTTAGCCCGGTGCTTATTCTGCGAGTACGTCCACTA

TCTCTAGTATTAACTAAAGTAGCTCTCTCGCTTAAAGTGCTTTACACCATAC

GCTCCTCACACACCGCGCATGGCTTGAATTCAGGATCCCCTCAATGTTCAAT

TCCGCCTTGCTGCCTCCGGTAGGAGTCTCTGGGGCCGT 

 

VP6 izolatı 

 

CATCCTGCAGCTACACGTGACTAGTCGTGCGGGGGAAGGTAGACATTGCTA

CCGGACCTAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCTTAGGAATCTGCCTATTAGT

GGGGGACAACATCTCGAAAGGGATGCTAATACCGCATACGTCCTACGGGAG

AAAGCAGGGGATCTTCGGACCTTGCGCTAATAGATGAGCCTAAGTCGGATT

AGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCTGTAGCGGGTCT

GAGAGGATGATCCGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGG

GAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGGGGGGAACCCTGATCCAGCCAT

GCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTATGGTTGTAAAGCACTTTAAGCGAGGAG

GAGGCTACTTTAGTTAATACCTAGAGATAGTGGACGTTACTCGCAGAATAA

GCACCGGCTAACTCTGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACAGAGGGTGCGAGCG

TTAATCGGATTTACTGGGCGTAAAGCGTGCGTAGGCGGCTTATTAAGTCGG

ATGTGAAATCCCCGAGCTTAACTTGGGAATTGCATTCGATACTGGTGAGCTA

GAGTATGGGAGAGGATGGTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGG

ATCTGGAGGAATACCGATGGCGAAGGCAGCCATCTGGCCTAATACTGACGC

TGAGGTACGAAAGCATGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCA

TGCCGTAAACGATGTCTACTAGCCGTTGGGGCCTTTGAGGCTTTAGTGGCGC

AGCTAACGCGATAAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTAAAAC

TCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATT

CGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGCCTTGACATACTAGAACTTTCCAG

AGATGGATTGGTGCCTTCGGGAATCTAGATACAGGTGCTGCATGGCTGTCGT

CAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCACCCTTTC

CCTTACTGCCAGCATTCGGATGGAACTTAAGGATACTGCAGTGACAACCTG

AAGGAGGTCTGGAACGATCGGTTCAAGGTTCTCATCATTGTCCCTTTATAG 

 

VP2 izolatı 

 

CGTCGGTATCCGCTGTGTCTCCGCCCTCTTTGCAGTTAGGCTAGCTACTTCTG

GTGCAACAAACTCCCATGGTGTGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCCGGGAAC

GTATTCACCGCGGCATTCTGATCCGCGATTACTAGCGATTCCGACTTCATGG
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AGTCGAGTTGCAGACTCCAATCCGGACTACGATCGGCTTTTTGAGATTAGCA

TCACATCGCTGTGTAGCAACCCTTTGTACCGACCATTGTAGCACGTGTGTAG

CCCTGGCCGTAAGGGCCATGATGACTTGACGTCGTCCCCGCCTTCCTCCAGT

TTGTCACTGGCAGTATCCTTAAAGTTCCCATCCGAAATGCTGGCAAGTAAGG

AAAAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATCTCACGACACGAGC

TGACGACAGCCATGCAGCACCTGTATCTAGATTCCCGAAGGCACCAATCCA

TCTCTGGAAAGTTTCTAGTATGTCAAGGCCAGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCA

TCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTCATTT

GAGTTTTAGTCTTGCGACCGTACTCCCCAGGCGGTCTACTTATCGCGTTAGC

TGCGCCACTAAAGCCTCAAAGGCCCCAACGGCTAGTAGACATCGTTTACGG

CATGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGCTCCCCATGCTTTCGTACCTC

AGCGTCAGTATTAGGCCAGATGGCTGCCTTCGCCATCGGTATTCCTCCAGAT

CTCTACGCATTTCACCGCTACACCTGGAATTCTACCATCCTCTCCCATACTCT

AGCTCACCAGTATCGAATGCAATTCCCAAGTTAAGCTCGGGGATTTCACATC

CGACTTAATAAGCCGCCTACGCACGCTTTACGCCCAGTAAATCCGATTAACG

CTCGCACCCTCTGTATTACCGCGGCTGCTGGCACAGAGTTAGCCCGGTGCTT

ATTCTGCGAGTAACGTCCACTATCTCTAGGTATTACTAAAGTAGCTCTCTCG

CTTAAGTGCTTTACACATAGCTCCTCACACACGCGGCCATGCTTGAATCAAG

TCCCCCATGGTCCATATCCCACTGCTGCCTCCGTAAGAGTCTGGCGTGCTCT

CAGTCCCAAGGGTTGGGC 

 

VP5 izolatı 

 

GCTTTAGGCTCTTGTTACGACTTCACCCCAGTCATCGGCCACACCGTGGTAA

CCGCCCTCTTTGCAGTTAGGCTAGCTACTTCTGGTGCAACAAACTCCCATGG

TGTGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACGTATTCACCGCGGCATTCT

GATCCGCGATTACTAGCGATTCCGACTTCATGGAGTCGAGTTGCAGACTCCA

ATCCGGACTACGATCGGCTTTTTGAGATTAGCATCACATCGCTGTGTAGCAA

CCCTTTGTACCGACCATTGTAGCACGTGTGTAGCCCTGGCCGTAAGGGCCAT

GATGACTTGACGTCGTCCCCGCCTTCCTCCAGTTTGTCACTGGCAGTATCCTT

AAAGTTCCCATCCGAAATGCTGGCAAGTAAGGAAAAGGGTTGCGCTCGTTG

CGGGACTTAACCCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACAGCCATGCAGCA

CCTGTATCTAGATTCCCGAAGGCACCAATCCATCTCTGGAAAGTTTCTAGTA

TGTCAAGGCCAGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCATCGAATTAAACCACATGCTC

CACCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTCATTTGAGTTTTAGTCTTGCGACCG

TACTCCCCAGGCGGTCTACTTATCGCGTTAGCTGCGCCACTAAAGCCTCAAA

GGCCCCAACGGCTAGTAGACATCGTTTACGGCATGGACTACCAGGGTATCT

AATCCTGTTTGCTCCCCATGCTTTCGTACCTCAGCGTCAGTATTAGGCCAGA

TGGCTGCCTTCGCCATCGGTATTCCTCCAGATCTCTACGCATTTCACCGCTAC

ACCTGGAATTCTACCATCCTCTCCCATACTCTAGCTCACCAGTATCGAATGC

AATTCCCAAGTTAAGCCTCGGGGATTTCACATCCGACTTAATAAGCCGCCTA

CGCACGCTTTACGCCCAGTAAATCCGATTAACGCTCGCACCCTCTGTATTAC

CGCGGCTGCTGGCACAGAGTTAGCCGGGTGCTTATTCTGCGAGTAACGTCC

ACTATCTCTAGGGTATTAACTAAAGTAGCCTCTCCTCGCTTAAAGTGCTTTA

CACATAGCTTCTTCAACACGCGGCATGGCTGGATCCAGGTCCTCTCAATTGT

CCAAATATTTCCCCCCACC 
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EK 10 BLAST Veri Tabanının Kullanımı ile Gram Negatif 11 İzolatın Sekans  

            Sonuçları 

 

AK3 izolatı 

 

 
 

 

AK2 izolatı 
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ÜK1 izolatı 

 

 
 

ÜK2 izolatı 
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ÜK3 izolatı 

 

 
 

ÜK5 izolatı 
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MP3 izolatı 

 

 
 

 

VP3 izolatı  
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VP6 izolatı 

 

 
 

 

 

VP2 izolatı 
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VP5 izolatı 
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