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sındadır. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) kökenleri 
çoklu ilaç direncine sahiptir ve enfeksiyonlarının tedavisinde seçenekler 
sınırlıdır. Bu çalışmada, günümüzde sıklıkla kullanılan non-steroidal an-
ti-enflamatuvar ilaçların stafilokoklarda bazı virülans genleri ve protein 
A (spa) ekspresyonuna etkileri araştırılmıştır.

Gen ve protein ekspresyonu çalışmaları öncesinde, üç klinik MRSA 
izolatı ve S. aureus ATCC 29213 kökeninin diklofenak, naproksen, 
ibuprofen, asetilsalisilik asit ve asetaminofene duyarlılıkları disk difüzyon 
yöntemi ve mikrodilüsyon yöntemi ile belirlenmiştir. Anti-enflamatuvar 
ilaçların ilavesi ile antibiyotiklerin (moksifloksasin, vankomisin, siprof-
loksasin, klindamisin ve gentamisin) minimum inhibitör konsantrasyon 
(MİK) değişimi deneyleri uygulanmıştır. Kökenlerde virülans faktörleri-
ni kodlayan genler ve düzenleyici genlerdeki (spa, sarA, RNAIII, sigB, 
mepA, mgrA ve srtA) ekspresyon değişimlerini belirlemek amacıyla, et-
ken maddelere maruz bırakılan kökenlerde RNA düzeyinde gen ekspres-
yon oranları kantitatif gerçek zamanlı ters transkriptaz polimeraz zincir 
reaksiyonu (RT-qPZR) yöntemi ile araştırılmıştır. RNA düzeyinde baskı-
layıcı veya indükleyici etki saptanan etken maddeler değerlendirilerek, 
etken maddelere maruz bırakılan bakterilerden total protein izolasyonları 
yapılmış ve spa düzeyleri Western blot yöntemi ile araştırılmıştır.

Disk difüzyon sonuçlarına göre, inhibisyon zon çapı en yüksek olan 
iki ilacın diklofenak ve ibuprofen olduğu saptanmıştır. MİK değişimi de-
neylerinde gentamisinin diklofenak, ibuprofen ve naproksen ile olan 
kombinasyonları ile klindamisin+diklofenak ve siprofloksasin+diklo-
fenak kombinasyonlarının en etkili kombinasyonlar olduğu sonucuna 
varılmıştır. Farklı konsantrasyonlarda (MİK ve 100 µg/ml) anti-enfla-
matuvar ilaçların gen ekspresyonları üzerinde neden oldukları deği-
şimin virülans genlerine bağlı olarak farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 
Anti-enflamatuvar ilaçlar ile kombinasyonda siprofloksasin ve genta-
misin MİK değerlerinin düşmesine rağmen efflux pompalarını kodlayan 
mepA geninin ekspresyonunun arttığı saptanırken, bu değişimin mepA 
geninden bağımsız olduğu düşünülmektedir. İmmunoblotlama deneyi 
bulguları ile spa proteininin ekspresyonunun, MİK düzeylerindeki an-
ti-enflamatuvar ilaçlarla azaldığı, sub-MİK düzeylerdeki asetilsalisilik 
asit, diklofenak ve naproksen ile indüklenebildiği gösterilmiştir.

Anti-enflamatuvar ilaçların virülans faktörlerinde neden oldukları de-
ğişim ile stafilokokal enfeksiyonlara karşı etkili olabilecekleri düşünül-
mektedir. Anti-enflamatuvar ilaçların etki mekanizmalarının araştırılma-
sını amaçlayan daha fazla sayıda fenotipik, transkripsiyonel ve protein 
analizi çalışmalarının yapılması bu alana önemli katkılar sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Anti-enflamatuvar ilaçlar, Gen ekspresyonu, Western 
blotlama
Notlar: Bu doktora tez çalışması TÜBİTAK, EBİLTEM ve BAP bütçesi ile 
desteklenmiştir.
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TÜREVİ BİLEŞİKLERİN ANTİTÜBERKÜLOZ 
AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
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Amaç: Tüberküloz (TB), M. tuberculosis kompleks olarak tanımla-
nan bir grup mikobakteri tarafından oluşturulan bulaşıcı bir hastalıktır. 
Antimikrobiyal ajanlara karşı hızlı direnç gelişimi, araştırmacıları yeni 

ve etkili antimikrobiyal ilaç geliştirme konusunda yoğun çalışmalar 
yapmaya yöneltmiştir. Araştırmacılar özellikle, direnç gelişimini ön-
lemenin, mevcut ilaçlardan farklı yapıdaki yeni moleküllerin gelişti-
rilmesiyle mümkün olabileceği konusunda fikir birliği içerisindedirler. 
Bu nedenle farklı yapı taşıyan çok sayıda bileşik üzerinde araştırmalar 
yapılmaktadır. Bu bileşikler arasında benzimidazol yapısı da yer almak-
tadır. Benzimidazol halka sistemini taşıyan bileşiklerin, antiülseratif, an-
tihelmintik, antihistaminik, antiinflamatuar ve antioksidan gibi pek çok 
etkisi nedeniyle ilaç etken maddesi olarak tedavide kullanılması, aynı 
zamanda DNA bazlarının temel yapılarının izosteri olmaları nedeniyle 
canlı sistemlerdeki biyopolimerlerle daha kolay etkileşebilecekleri düşü-
nülmektedir. Benzimidazol halka sistemi üzerinde yapılan çalışmalarda, 
antimikrobiyal aktivitede özellikle 1, 2, 5 ve 6. konumlarına yapılan 
sübstitüsyonların önemi dikkat çekmektedir. Yine yapılan literatür çalış-
maları sonucunda benzimidazol türevi bileşiklerin çeşitli biyolojik akti-
vitelerinin yanı sıra anti-TB aktiviteleri belirlenmiştir. Bu çalışmada, bazı 
2-sübstitüe, 2,5-disübstitüe veya 2,5-6-trisübstitüebenzimidazol türevi 
11 adet bileşiğin sentezi ve anti-TB aktivitelerinin araştırılarak yapı-akti-
vite ilişkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, sentezlenen 2-sübstitüebenzimi-
dazol türevi bazı bileşiklerin anti-TB aktivitesi M. tuberculosis H37Rv 
(ATCC 27294) standart suşu üzerinde agar proporsiyon yöntemi ile 
araştırıldı. Çalışmada sentezlenen bileşiklerin anti-TB aktiviteleri re-
ferans ilaç olarak kullanılan izoniazid ve etambutol ile karşılaştırıldı. 
Anti-TB aktivitesi araştırılan bileşikler konvansiyonel yöntem ile tek 
basamakta sentezlendi. Sentezlenen bileşiklerin yapıları, erime noktası 
tayini, IR spektrumu ve 1H NMR spektrum kontrolleri ile gerçekleştirildi.

Bulgular: Sentezlenen benzimidazol türevi bileşiklerin MİK değerleri 
Tabloda verilmiştir.

Sonuç: Çalışmada elde edilen sonuçlara göre özellikle klor taşıyan 
2,5-disübstitüe ve 2,5,6-trisübstitüe benzimidazol türevlerinin 10 µg/ml 
MİK değeri ile en aktif bileşikler olduğu ve bu özelliklere sahip bileşik-
lerin yeni geliştirilecek anti-TB ilaçlara temel oluşturacağı düşünülmek-
tedir.

Not: Bu çalışma Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biri-
mi tarafından 2016-1-TP2-1413 nolu proje olarak desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: M. tuberculosis, Benzimidazol türevleri, Anti-TB aktivite
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Tablo 1. Sentezlenen benzimidazol türevi bileşiklerin MİK değerleri

MİK Değeri

ORT-1 80 µg/ml
ORT-71 10 µg/ml
ORT-78 10 µg/ml
ORT-3 80 µg/ml
ORT-44 40 µg/ml
ORT-49 40 µg/ml
ORT-64 80 µg/ml
ORT-65 40 µg/ml
ORT-84 40 µg/ml
ORT-89 10 µg/ml
ORT-96 10 µg/ml
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Enfeksiyon ve enflamasyon tedavisinde antibiyotiklerle birlikte an-
ti-enflamatuvar ilaçlar reçeteli ve reçetesiz olarak sıklıkla kullanılmakta-
dır. Bu çalışmada, antimikrobiyaller [moksifloksasin (MOX), vankomi-
sin (VAN), siprofloksasin (CIP), klindamisin (CLI) ve gentamisin (GEN)) 
ile bazı non-steroidal anti-enflamatuvar ilaçların (diklofenak (DIC), 
naproksen (NAP), ibuprofen (IBU), asetilsalisilik asit (ASA) ve asetami-
nofen (ACE)] kombinasyon halinde stafilokoklarda bazı virülans genleri 
ve stafilokokal protein A (spa) ekspresyonuna etkileri araştırılmıştır.

Gen ve protein ekspresyonu çalışmalarında üç klinik metisiline di-
rençli Staphylococcus aureus (MRSA) izolatı ve S. aureus ATCC 29213 
kökeni kullanılmıştır. Kökenler üzerine sinerjistik etki saptanan kombi-
nasyonlar seçilerek ekspresyon deneyleri uygulanmıştır. Stafilokokların 
RNA düzeyinde gen ekspresyon oranları kantitatif gerçek zamanlı ters 
transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-qPZR) yöntemi ile araştırıl-
mıştır. RNA düzeyinde baskılayıcı veya indükleyici etki saptanan kon-
santrasyonlar değerlendirilerek, total bakteriyel protein izolasyonları 
yapılmış ve spa düzeyleri immunoblotlama yöntemi ile araştırılmıştır.

Çalışmamızda, efflux pompalarını kodlayan mepA geninin ekspres-
yon düzeylerinin farklı kökenlerde MOX+DIC, CIP+DIC, GEN+ACE 
ve GEN+IBU kombinasyonları ile baskılandığı belirlenmiştir. SigB, vi-
rülans genlerinin ve stres yanıtı proteinlerinin düzenleyicisidir. Çalışma-
mızda farklı izolatlarda sigB’nin farklı kombinasyonlar ile (GEN+ACE, 
MOX+DIC, CIP+DIC, GEN+IBU) baskılandığı görülmüştür. SrtA, 
konak dokulara tutunma, konak immun yanıttan kaçış ve hücre yü-
zeyi proteinlerinin modülasyonunda etkili olduğu bilinen bir virülans 
faktörüdür ve çalışmamızda, GEN+ACE, MOX+DIC, CIP+DIC, 
GEN+IBU kombinasyonları ile baskılandığı görülmüştür. Agr ve sar 
proteinleri, logaritmik fazda etkilidir, ekzotoksin ve ekzoenzim ekspres-
yonlarını arttırdıkları bilinmektedir. Bu çalışmada sarA ve RNAIII’ün 
GEN+ACE, CIP+ACE ve CIP+DIC kombinasyonları ile farklı kö-
kenlerde baskılandığı saptanmıştır. MOX+DIC, CIP+DIC, GEN+DIC 

ve GEN+ACE kombinasyonları ile farklı kökenlerde spa’nın RNA ve 
protein düzeyinde ekspresyonlarının baskılandığı belirlenmiştir. Spa 
proteininin ekspresyonunun sinerjistik etkili oldukları saptanan kombi-
nasyonlar ile azaldığı gösterilmiştir. MOX, CIP ve GEN’in DIC ile kom-
binasyonlarının klinik izolatlarda spa proteininin ekspresyon oranlarını 
baskıladığı görülmüştür.

Bu çalışmada, antibiyotik ve anti-enflamatuvar ilaç kombinasyonla-
rının birçok virülans faktörünün ekspresyonunda neden oldukları deği-
şim ile stafilokokal enfeksiyonlara karşı etkili olabilecekleri gösterilmiştir. 
Bu kombinasyonların etki mekanizmalarının ortaya konulmasının stafi-
lokok enfeksiyonlarının önlenmesi ve tedavisi alanlarına katkı sağlaya-
cağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gen ekspresyonu, Kombine etkinlik, İmmunoblotlama
Notlar: Bu tez çalışması TÜBİTAK, EBİLTEM ve BAP bütçesi ile desteklenmiştir.
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Kontak lensler gerek çeşitli görme bozukluklarını düzeltmek, gerek-
se kozmetik amacıyla kullanılan tıbbi gereçler arasında ilk sıralarda yer 
almaktadır. Milyonlarca insan tarafından kullanılan bu kontak lenslerin 
avantajlarının yanı sıra başta fiziksel yada mikrobiyolojik etmenlerle 
kontaminasyonu kolaylaştırıcı zemin hazırlamak olmak üzere çeşitli 
olumsuz yanları da bulunmaktadır. Özellikle lenslerin üzerine yapışan 
mikroorganizmaların oluşturduğu biyofilmler, göz sağlığı açısından cid-
di tehditler oluşturmaktadır. Göz enfeksiyonlarında sıklıkla rol oynayan 
P. aeruginosa, Staphylococcus aureus (MRSA) ve Candida albicansgibi 
suşlar, birçok antibiyotiğe karşı dirençli olmaları ve başta keratit olmak 
üzere göz enfeksiyonlarından gittikçe artan sıklıkta izole edilmeleri ne-
deniyle günümüzde tedavi edilmesi zor olan bakteriler arasında yer 
almakta, bu suşlar biyofilm içerisinde bulunduklarında ise ortadan kal-
dırılmaları çok daha güç olmaktadır. Bu çalışmamızda kontakt lensler 
üzerinde P. aeruginosa, MRSA ve C. albicans standart ve klinik suşları 
oluşturulan biyofilm modelleri üzerine lens yıkama çözeltilerinden Bio-
true, renuu, opti-free ve all-in-one’ın 0., 6., 24. ve 48. saatteki in vitro 
antimikrobiyal etkinlikleri, zamana bağlı öldürme yöntemi ile araştırıl-
mıştır.

Elde edilen bulgulara göre 6. saatte hiçbir lens çözeltisi kuvvetli anti-
biyofilm aktivitesi göstermezken, P. aeruginosa ve MRSA biyofilmlerine 
karşı 24. saatte en etkili çözelti opti-free olmuş ve bunu renuu takip 
etmiş; C. albicans biyofilmine karşı ise en etkili çözelti 48 saatte renuu 
olmuş, bunu opti-free ve bio-true takip etmiştir. Bu sonuçlara göre çok 
amaçlı lens yıkama çözeltilerinin kontak lenslerde oluşabilecek biyo-
filmlere karşı olan aktiviteleri, çözeltilerin kimyasal içeriklerine ve temas 
süresine göre değişmektedir. 
Anahtar Kelimeler: kontak lens, biyofilm, lens yıkama çözeltisi


