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Anti1nikrobiyal Aktivite Araştırma Yöntemleri 

Özet : Maddelerin antimikrobiyal aktivitelerini belirlemek 
için birçok in vitro yöntem geliştirilmiştir. Sonuçların doğru 
değerlendirilmesi için, çaltşınanuı amacına ve maddenin 
karakterine göre uygun yönteın seçilmelidir. Bu çalışınada, 
in vitro antimikrobiyal aktivite tayin yöntetnleri derlenrniş 
ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 
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Giriş 

Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçların sa

yısında ve yapılarında sürekli ~rtış görülmektedir. 

Araştırmacılar, insana en az zarar1a, geniş bir mik

roorganizma cinsine en küçük dozla etki edecek yeni 

maddeler üzerinde çalışmaktadırlar. Belli bir mo

leküle bağlı kalarak sentezlenen veya bitkilerden 

izole edilen yeni maddelerin spesifik kullanım amaç

larım belirlemek için fiziksel, kimyasal, biyolojik, far

makolojik, teknolojik çalışmalar sürdürülmektedir. 

Öncelikli çalışmalardan biri in vitro biyolojik aktivite 

araştırmalarıdır. Maddelerin antimikrobiyal et

kinliklerini belirlemek için antiviral, antifungal, an

libakteriyel aktivite araştırmaları yapılmaktadır. 

Virus, fungus ve bakterilerin üremelerini durduran 

veya inaktive eden madde konsantrasyonları be

lirlendikten sonra daha ileri çalışmalara devam edil

mektedir. 

The Antimicrobial 
Activity Research Methods 

Summary : Various in vitro rnethods have been deve!oped 
far the determination of antimicrobial activity of conıpounds. 
For the exact evaluation of the results, convenient nıeth
odology has ıo be selected according to !he characteristics 
of the compound as well as purpose of the study. in this 
paper, in vitro methods used far the determination of anti
microbial activity are cornplied and results are evaluated. 

Keywords : Antitnicrobial activity 

Diğer yandan; dirençli mikroorganizmaların oluş

masına veya hastayla ilgili faktörlere dayanan an

timikrobiyal ilaç kullanımında en etkili sonuca var

mak için, klinik izolaılar üzerinde antimikrobiyal 

ilaçların etkinliklerini belirlemek rutin hale gelmiştir. 

Amaç ne olursa olsun maddelerin antimikrobiyal et

kinliklerini belirlemek için çeşitli in vitro yöntemler 

kullanılmaktadır. Bu yöntemlerle, maddenin an

timikrobiyal aktiviteye sahip olup olmadığı, ak

tivitesi varsa Minimal İnhibisyon Konsantrasyonu 

(MİK) ve mikroorganizma spektrumu belirlenir. İn 

vitro antimikrobiyal aktivite testleri içinde amaca en 

uygununu seçmek gerekir. Yöntemin seçiminde; 

maddelerin sayısı, miktarı, çözünürlüğü ayrıca kul

lanılacak mikroorganizma cinsi, özelliği ve yo

ğunluğu rol oynar. Sonuçların güvenilir ve tek

rarlanabilir olmasına ilaveten en az emekler en kısa 

sürede, en ekonomik olan yöntem tercih edilmelidir. 

* Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Ankara. 
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Abbasoğlu 

Antiviral Aktivite Araştımıaları 

Yöntemlerin esasını, virusun ürediği ortamda üre
mesi ile, maddeyle karşılaştırılınca aynı ortamda 
üremesinde oluşan değişikliği belirlemek oluşturur!. 
Antiviral maddelerin aktivitesini değerlendirmek 

için çok özel ekip ve ekipmana gerek vardır. Viruslar 
yalnızca canlı hücrelerde üreyebildiklerinden bun
larla ilgili çalışmalar doku kültürleri, embriyolu yu
murta ve deney hayvanlarında yürütühnektedir. 
Bunlar arasında, birçok avantajı nedeniyle doku kül
türü teknikleri en çok kullanılamdır. 

Antiviral maddenin aktivitesinin ölçülmesi, virusun 
hücrelere verdiği zararın önlenmesinin ölçülmesine 
dayanır. Virusun zarara uğraması ise doku kül
türünü harabeden yeteneğinin ortadan kalktığının 
belirlenmesi yani Cyto Pathogen Effecı (CPE)in azal-. 
masının belirlenmesidir. Fakat virusların hepsi, ürer
ken CPE oluşturmaz. Bu durumda viruslann he
maglütinasyon yeteneğinin ölçülmesi teknikleri 
gündeme gelir. Esası bilinen bu teknikler, zamanla 
modifiye edilerek en güvenilir ve kolay uy
gulanabilen şekle dönüştürülmüştür. 

DU (Dye Uptake) Yöntemi: Vira! CPE in
hibisyonunu ölçme esasına dayanır. İnterferon ak
tivitesini ölçme tekniğinin adaptasyonuyla ge
liştirilmiştir. Teknik, canlı hücrelerin nötral red gibi 
bir boyayı alabilme özelliğine dayanır. Boyayı alma 
ko!orimetrik yolla ölçülür. Vira! CPE nin %50 sini in
hibe eden madde konsantrasyonu, %50 inhibisyon 
dozu olarak kabul edilir. Bu teknik, viroloji la
boratuvarlarında tamda kullanılan çok uygun, gü
venilir, tekrar edilebilir bulunmuştıır. 

PR (Plaque Reduction) Yöntemi: Vira! CPE in
hibisyonunu ölçme esasına dayanır. Bütün sitopatik 
virusların maddeye duyarlılıklarını belirlemek için 
ve vira! plak oluşumunun inhibisyonuna dayanan 
standart bir tekniktir. 72 saatlik inkubasyondan sonra 
kristal viole ile boyanan hücreler arasında bo
yanmayan boşluklar sayılır. Maddesiz kontrol virus 
%si, çeşitli dilüsyonlardaki maddenin oluşturduğu 
plak % sinin saptanmasıyla, doz-yanıt eğrisi oluş
turularak infektif doz 50 hesaplanır. Bu teknik çok 
basittir fakat otomatik hale getirmek zordur. Plakları 
saymak sıkıcı ve zaman alıcıdır. Her madde di-
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lüsyonunun paralel çalışıldığı düşünülürse çok sa
yıda pleyte, besiyerine, hücreye gerek vardır. Çok sa
yıda virusla çalışmak gerektiğinde PR tekniği fazla 
pratik ve ekonomik görünmemektedir. 

Aynca vira! protein üretimindeki düşüşün öl
çülmesine dayanan ELİSA ve vira! ONA sentezindeki 
azahnayı ölçen ONA hibridizasyon tekniğiyle de 
virus inaktivasyonu ölçülür. 

Yurdumuzda yapılan çalışmalarda çeşitli bitkilerden 
elde edilen ham saponozitlerin Polio virus Tip 1, Her
pes Simplex Virus Tip 1 ve Tip 2, Vesicular Stomatitis 
Virus, lnfluenza A ve Parainfluenza Tip 1 üzerine et
kileri vira! enfeksiyözitenin düşmesi ve he
maglütinasyon inhibisyon teknikleriyle araştırılmış, 
viruslann Doku Kültürü İnfektif Doz50 (DKJD50) !eri 
önce ve maddeyle temasdan sonra ölçülerek vi
rusların aktivitelerindeki düşme bildirilmiştir2. 

Ersan3, ise dökülen hücreleri sayarak, aktiviteyi 
% CPE olarak belirlemiştir. Virusun infeksiyözitesi 
ölçülüp, maddeyle temasdan sonra düşmesine da
yanan diğer bir çalışmada, 14 madde referans madde 
etkisiyle kıyaslanarak sonuçlar belirlenrniştir4. 

Antifungal Aktivite Araştırmaları 

Klinik laboratuvarlar, antifungal ajan seçiminde stan
dart testler üzerinde çalışmalarım sürdürmektedir. 
Antifungal ajanlarla in vivo etkinin, duyarlılık test
leriyle uygunluğunun çok az görülmekte olduğu bil
dirilmektedir5. Flukonazol ve Candida albicans suş
lan ile yapılan in vitro bir çalışmada MİK değerinin 
0.5-128 µg/ml gibi çok büyük bir aralıkta olduğu ya
yınlanmıştır6. 

Bazı faktörler in vitro antifungal aktivite testlerinin 
standardizasyonunun güçlüklerine neden ol
maktadır. Yavaş üreyen fungus türleri, besiyeri ile il
gili formülasyon, pH, miktar gibi etkenler yanında in-_ 
kubasyon süresi ve sıcaklığı farklılıklar 

doğurmaktadır. 

Antifungal ve antibakteriyel aktivite yöntemleri tek
nik olarak aynıdır. Yalnızca kullanılan besiyerleri, in
kubasyon koşullan farklılık gösterir. Genel olarak 
yöntemler; 
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1) Dilüsyon yöntemi 
Buyyon dilüsyon 

Makrodilüsyon 
Mikrodilüsyon 

Agar dilüsyon 

2) Difüzyon yöntemi olarak şematize edilebilir. 

Günümüzde kullanımda olan; polien makrolitler, 
azoller, glukan sentetaz inhibitörleri, DNA ve RNA 
sentez inhibitörleri sınıfından 10 kadar antifungal 
ajan vardır. Herbiri için farklı çözücü, besiyeri veya 
mikroorganizma suşu önerilmektedir. NCCLS alt ko
mitesi, maya ve küfler için uygulanan testlerle ilgili 
sorunlara çeşitli çözümler getirmektedir. 

füıyyon dilüsyon yöntemi 

L-glutaminli sentetik besiyerleri önerilmektedir. Be
siyerleri filtrasyonla sterilize edilip, +4°C de saklanır. 
Bu tip besiyerleri Candida türleri için uygunken 
Cryptococcus neoformansa uygun değildir. Ak
tivitesi denenecek maddelerin stok solusyonlannı ha
zırlamak için distile su, DMSO, DMF, polietilen gli
kol, HCI çözeltisi gibi farklı çözücüler kullanılabilir. 

İnokulum hazırlanması. Maya ve bakteri ino
kulumlan MaeFarland 0.5 yoğunluğunda hazırlanır. 
Bu yoğunluğu sağlamak için; Sabouroud Dextrose 
Agarda,(maya için) 48 saat üremiş mayadan lmm 
çaplı koloni alınıp, 5 mi % 0.85 lik steril Nacı içinde 
süspanse edilir. Bu yoğunluktaki süspansiyonda yak
laşık 1-5x106 CFU/ml vardır. Macfarland 0.5 yo
ğunluğunun kontrolü spektrofotometrede 530 nm 
dalga boyundaki bulanıklıkla veya 0.5 ml %1.175 w /v 
BaC12.2H20 üzerine 99.5 ml % 1 lik H2S04 eklenince 
oluşan bulanıklıkla kıyaslanarak yapılabilir. İno

kulum hazırlanırken ıü6 lık süspansiyon 1 /100 ora
nında dilüe edilerek 1-5xıo4 CFU/ml kon
santrasyonda hazırlanır. Aynca pratik olarak 37°C 
deki 2-8 saatlik kültürün yoğunluğunun MacFarland 
0.5'e eşdeğer olduğu ifade edilmektedir7. 

Stok madde so!usyonu, sıvı besiyeriyle çift katlı di
lüsyondan sonra üzerlerine standardize edilmiş mik
roorganizma süspansiyonu eklenir. Test paralel ola
rak 12 tüpte uygulanır. 

İnkubasyon 35°C de 24-48 saat önerilmektedir. Süre 
sonunda tüplerdeki bulanıklık oranına göre O, 1 +, 2+, 

3+, 4+ olarak değerlendirilir. Testde çözücü, mik
roorganizma ve besiyeri kontrolleri mutlaka ya
pılmalıdır. 

Agar dilüsyon !esti 

C.albicans izolatlannda imidazollere dirençlilik bu 
yöntemle belirlenemezse de buyyon dilüsyon yön
temine iyi bir alternatiftir. Çözücüde hazırlanmış 
stok madde solusyonunun 10 seri tüpte, çift katlı di
lüsyonu yapılır. 1 /10 oranında, steril erimiş, 50°C ye 
soğutulmuş agarla birlikte petrilere dökülür. Don
ması beklenen petri yüzeylerine 1-3x1 ü2 CFU ino
kulasyonlar yapıldıktan sonra 30°C de inkubasyon 
önerilmektedir. 

Difüzyon yöntemi 

Bu yöntem henüz standardize edilmemiştir.Fakat 
British Society far Mycopathology, f!usitozin için 
C.albicans'a disk difüzyon testini açıklarruşhr. 

Anlibakteriyel Aklivile Araştırmaları 

Antiviral ve antifungal aktivite testlerindeki gibi mad
denin, üreyen mikroorganizmayı etkileyip üremesinin 
engellendiğinin belirlenmesi esasına dayarur7,8-12. 

Klinik Laboratuvar Standardları Ulusal Komitesi - Na
tional Committee for Clinical Laboratory Standards 
(NCCLS)11, in vitro antimikrobiyal aktivite çalışmala
rında belli koşullar getirmiştir. Araşhncılar bu ko
şullara uymaktadır. Uygulama sırasında araş

hncıların karşılaştıkları problemleri alt komiteler 
çözümlemeye çalışmaktadır. Çalışmalar; yeni an
timikrobiyal maddelerin aktiviteleri, dayanıklılığı ve 
etkinliği üzerind~ yoğunlaşmaktadır. 

Etkinlik çalışmalarında madde olarak eczane stoklan 
veya klinik prep_aratlar kullanılmamalıdır. Standart 
maddeler ilaç üreticilerinden sağlanmalıdır. Kul
lanım tarihleri belli olmalı, 20°C de veya altında, de
sikatör içinde korunmalıdır. Bazı antibiyotiklerin 24 
saatte tortulandığı, bazılarının sulu solusyonlarda 
dayanıksız olduğu Wick 13 tarafından bil
dirilmektedir. Böyle maddelerle çallşırken uygun 
yöntemin bilinmesi gerekmektedir. 

. Antimikrobiyal maddelerin stok solusyonlannı ha
zırlamak için, fosfat tamponu (pH 6-8), dimetilsülfoksit, 
sodyum bikarbonat, sodyum hidroksit, hidroklorik 
asit ve metanol çözücü olarak önerilmektedir. Mad-
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delerin dilüsyonları ise uygun pH daki tamponlarla 
yapılabileceği gibi distile su da kullanılmaktadırll. 

Dilüsyon teknikleri: Sıvı ve katı besiyerinde di
lüsyon teknikleri, bakterilere karşı antimikrobiyal 
maddenin in vitro aktivitesinin kantitatif ölçümüdür. 
Esas olarak, bir seri tüpe sıvı besiyeri veya petriye 
katı besi yeri konur. Antimikrobiyal madde çeşitli 
konsantrasyonlarda ilave edilir. Standardize edil
miş mikroorganizma süspansiyonu (MacFarland 0.5) 
inokule edilir. Bir gece, 35°C deki inkubasyondan 
sonra üremeyi engelleyen en düşük madde kon
santrasyonu (MİK) belirlenir. 

Tüp dilüsyon yöntemi, makro ve mikrodilüsyon ola
rak iki şekilde uygulanır. Her iki yöntemde de sıvı 
besiyeri olarak Müller-Hinton Buyyon kullanılır. 

Yöntemde esas, maddenin stok çözeltisinin ha
zırlanıp, sıvı besiyeriyle çift katlı dilüsyonlarının ya

pılmasıdır. 

Makrodilüsyon yönteminde 13x100 lük steril test 
tüpleri kullanılır. Tüplerin ağzı genellikle pamukla 
kapalıdır. Maddelerin tüpte dilüsyonları yapılırken, 
her dilüsyon için ayrı pipet kullanılır. 

Mil<rodilüsyon yönteminde steril plastikten ya
pılmış, konik veya yuvarlak tabanlı, 96 kuyulu mik
ropleytler kullanılır. Dilüsyon için çok kanallı trans

fer pipetleri kullamlır. 

Makro ve mikrodilüsyon tekniğinde, 35°C de 16-20 

saat inkubasyon önerilmektedir. 

Mikroorganizmaların liyofilize şekli çözülerek kul
lanılmalıdır. Aksi halde -20°, -60°C veya sıvı nit
rojende referans suşlar korunmalıdır. Kısa sürede 
kullanılacak suşlar, Soybean Casein Digest agarda 
üretilip, 2°, 8°C de depolanmalıdır. İki haftada kül
türler tazelenmeli, anormal bir durum görüldüğünde 

yeni bir stok açılmalıdır. 

Yöntemler aerobik bakteriler için kullanılmalıdır. 

Anaerobik bakteriler için Buyyon disk yönteminde 
ise; diskler 5 ml'lik tüplere dağıtılır, % 0.0005 hemin, 
% 0.002 menadion ve % 5 yeast extract ilave edilmiş 
beyin-kalb infüzyonu ilave edilir. 18-24 saatlik kül
türden 1 damla inokule edilir. 35°C de, oksijensiz or-

114 

tamda inkubasyona bırakılır. Besiyeri olarak ti
yoglikolat buyyon kullanıldığında aerobik ko
şullarda, 16-20 saat inkubasyon da bildirilmektedir12

. 

Gürler ve ark.14 bu yöntemle disk difüzyon yön
teminden daha hızlı sonuç aldıklarını ifade et
mişlerdir. 

Agar dilüsyon tekniği: 

Müller-Hinton Agar besiyeri önerilmektedir. Eri
tilmiş, 48°-50°C ye soğutulmuş agara çeşitli kon
santrasyonlardaki antimikrobiyal maddeler ilave edi
lir. Besiyerinin kalınlığı 3-4 mm olmalıdır. Hemen 
kullanılmayacaksa, en fazla 5 gün saklanabilir. Kul
lanım öncesi oda sıcaklığında bekletilmelidir. Yüzeyi 
kuru olmalıdır. Genellikle 1 kısım 10 x antimikrobiyal 
madde ile karıştırılmış 9 kısım erimiş agar karışımı 
kullanılır. 

İnokulasyon: 104 CFU luk inokulum 3 mm çaplı öze 
ile çizilerek veya pastör pipeti ile agar yüzeyine ino
kule edilir. Süspansiyonun besiyeri yüzeyine absorbe 
olması için, petriler oda sıcaklığında bekletilir. Bir 
süre sonra petriler ters çevrilerek 35°C de 16-20 saat 

inkube edilir. 

Pe!ri!erin değerlendirilmesi: Koyu renk bir zemin 
üzerinde koloniler makroskobik olarak de
ğerlendirilir. Üremeyi tamamen engelleyen mad
denin en düşük konsantrasyonu MİK olarak be

lirleıür. 

Disk Difüzyon Yöntemi : 

Difüzyon yönteminde esas, katı besiyerine inokule edi
len mikroorganizmaların, besiyeri yüzeyine konan 
disklerden yayılmakta olan antimikrobiyal madde ile 
birlikte üremeleridir. Antimikrobiyal maddenin et
kinliği, disklerin çevresinde oluşan üremenin en
gellendiği zanların ölçülmesiyle belirlenir. Sıvı be
siyerlerinde mikroorganizmalarla antimikrobiyal 
maddeler doğrudan ilişkide bulunduklarından di
lusyon yöntemlerinde sonuçlar daha duyarlıdır. Buna 
karşın disk difüzyon yöntemi uygulama kolaylığı ba
kımından dünyada en çok kullanılan yöntemdir. 

Besiyeri olarak Müller-Hinton Agar önerilmektedir. 
Trimetoprim+sulfametaksazol ve sülfanamidler için 
besiyerine at kanı, metisilin için Ca, Mg tuzları, ok
sasilin için % 5 NaCl ilavesi gerekmektedir. Katı be-
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siyeri yüzeyine uygun yoğunluktaki mik
roorganizma süspansiyonundan yaygın ekim yapılır. 
iyi üreyen mikroorganizmaların 1 /1000 lik, yavaş 
üreyenlerin 1/100 hatta 1/10 luk dilüsyonları kul
lamlır9. 

Diskler piyasada bulunabildiği gibi laboratuvarlarda 
da hazırlanabilir. Whatman No 1 veya No 2 süzgeç 
kağıtlarından ortalama 6 mm çaplı diskler zımba ile 
hazırlanır.Disklerin ne kadar sıvı emdiği önce su ile 
doyurulup tartılarak hesaplanır. Antimikrobiyal 
madde solusyonunu ne kadar emdiği bilinen disk
lerin madde içeriği hesaplanabilir. Ticari disklerin 
kullanıldığı testlerde standart mikroorganizmalarla 
disklerin denetimi yapılmalıdır. 

Test yapılırken, petrilerin arka yüzlerine disklerin 
yerleri işaretlenir. İnce uçlu bir pensle petri ke
narından 15 mm ve birbirlerinden 25-30 mm uzak
lıkta uygun diskler yerleştirilir. Bir gecelik 35°C lik 
inkubasyondan sonra disklerin etrafındaki önlenim 
zanları ölçülür. mm cinsinden alınan ölçümlerle stan
dart değerler karşılaşlırılarak mikroorganizmalar 
duyarlı, orta duyarlı, dirençli veya maddeler etkili, 
orta derecede etkili, etkisiz olarak değerlendirilir. Bu 
yöntemde kullanılan besiyeri ve petrideki kalınlığı, 
disklerin özelliği, inokule edilen mikroorganizma sa
yısı, inkubasyon sıcaklığı ve süresi zon çapına etki 
eder. 

Otomatik yöntemler 

Son yıllarda, özellikle Amerika'da enstrümental yön
temler kullanılmaktadır. Bu yöntemler çok hızlı 

sonuç vermeleri yanında laboratuvarlar arası stan
dardize edilebilmektedir. Pfizer tarafından 1970 !erin 
başlarında The Autobac Sistem geliştirilmiştir. Bak
terilerin çabuk, kalitatif duyarlılıklarını ölçen üstün 
bir testdir. Abbott MS-2, Vitek, Sensititre florogenik
subsrat, AutoSCAN Walk/ Away, API ALADIN Sis
temleri 3-8 saat içinde klinik örneklerin an
timikrobiyal maddelere duyarlılıklarım otomatik ola
rak belirleyip, yazılı olarak veren ileri teknolojik 
sistemlerdir15. 

Yapılan çalışmalar tarandığında bütün yöntemlerin 
kullanıldığı görülmektedir. Makrodilüsyon tekniğini an
tifungal ve antibakteriyel aktivite çalışmalarında özel
likle yurdumuzda, birçok araştırıcı denemiştir 16-40. 
Çalışmaların bazılarında referans maddenin kont-

rol olarak kullanıldığı16-30, bazılarında kul
lanılmadığı31-34 görülmektedir. Bitkisel kaynaklı 
maddelerin aktivite çalışmalarında ise aktivitenin 
kaynağı madde bilimnediği için sonuçlar dilüsyon 
olarak verilirken, referansla kıyaslamak yerine bit
kilerin birbirleriyle kıyaslanmasına gidilmiştir36,37. 

Yeni ajanlar yerine, bilinen maddelerin MiK sap
tanması çalışmalarında da makrodilüsyon tekniği 
kullamlmışıır38,39. Yeşilada ve ark.41, bir seri or
nidazol türevinin aktivitesini bu yöntemle saptarken, 
tek madde için agar dilüsyon yöntemini kul
lanmışlardır. 

Çözünürlük problemi olan maddelerle çalışmada 
agar dilüsyon yöntemi tercih edilirken, tü
berküloz bakterisi için de bu yöntem kul
lanılmaktadır l7,28A l -47. 

Uygulamadaki sorunların ve malzeme-materyal mik
tarının en aza indiği, en çok kullanılan yöntem mik
rodilüsyon yöntemidir. Kantitatif sonuçlar vermesi 
bakımından tercih edilmektedir. Yurdumuzda MİK 
saptanması ile ilgili yapılmış çeşitli çalışmalar var
dır 48-55. 

Disk difüzyon yöntemi, aktivite araştırmalarında ka
litatif ön deneme çalışmalarında çok kullanılmakta
dır 14,37,56-61. 

Branch ve ark.39, tüp dilüsyon ve difüzyon tek
niklerini kıyaslamak için yaptıkları çalışmada so
nuçların farklılık gösterdiğini saptamışlardır. Ünlü 
ve ark.32 da iki farklı yöntemle aynı maddelerde fark
lı sonuçları bildirmişlerdir. 

Sonuç 

Araştırmalara bakıldığında tekniklerde tam bir stan
dardizasyon uygulanmadığı kanısına varılabilir. Kli
nisyenlerin kullandığı duyarlılık testlerinin çokluğu 
nedeniyle problemlerin zaman içinde en aza indiği 
görülmektedir. Bu tip çalışmalarda kullanılan an
timikrobiyal maddelerin tüm özellikleri bilinmekte, 
firmalar tarafından miktarları belirli kitler halinde la
boratuvarlara ulaştırılmaktadır. Ayrıca mik
roorganizma kaynağı hasta izolatlarıdır. 

Standardize olmasında sorun olan aktivite ça
lışmaları, yeni maddelerin aktivitelerinin saptanması 
çalışmalarıdır. Yeni maddelerle çalışırken, de-
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nenecek maddenin çözünürlüğü, etkili molekülün 
kimyasal, fizikokimyasal özellikleri, stabilitesi gibi bi
linmeyenler, testi yönlendirebilmektedir. Seri halinde 
incelenen madde sayısının fazlalığı yöntem seçimini 
etkilerken seçilen yöntemin maddeye uygunluğu göz 
ardı edilmemelidir. Örneğin sadece asetonda çö
zünen bir madde tüp dilüsyonla test ediliyorsa, 36°C 
de asetonun kısa sürede uçması sonucunda, madde 
sulu besiyerinde çökecek ve inoküle edilen mik
roorganizma üreyecektir. Sonuçta madde inaktif gibi 
görünecek ve hatalı yöntem seçiminden dolayı hatalı 
yargıya varılacaktır. 

Ömeğm 30 yeni maddeyle ve 8 mikroorganizma ile 
yapılan bir makrodilüsyon yönteminde, kullanılması 
gereken tüp sayısı (30x10 dilüsyon için, 300x8 
m.o.serisi için) 2400 adettir. Buna çözücü, besiyeri ve 
mikroorganizma kontrol tüplerini de eklersek 2418 
tüp gerekmektedir. Çalışmalar iki seri halinde yü
rütülmektedir. 2418x2= 4836 tüp gereği vardır. Di
lüsyon için ayn kullanılacak pipetler, sarf edilen be
siyeri de düşünülürse israfın, emeğin fazlalığı 

abartılmış sayılmaz. 

Çözünürlüğü çok az olan bir maddeden hazırlanan 
diskler, difüzyon yöntemiyle test edildiğinde zan 
oluşmaması ya da çok küçük çaplı zanlar oluşması 
maddenin etkisizliği olarak yanılgı yaratacaktır. 

Madde bazı hallerde sıvı besiyerinde çözündüğünde 
bulanık bir görünüş almaktadır. Uygun inkubasyon 
süresi sonunda mikroorganizma üremesinin bu
lanıklıkla karar verileceği yöntemlerde buyyon ya da 
agar dilüsyon yöntemi seçilmemelidir. Dilüsyonlan 
yapılan maddelerin katı besiyerine eklenmesi ve yü
zeyine mikroorganizma inokule edilmesi sonucu ko
loni oluşumu kolaylıkla belirlenebilir. 

Son yıllarda tüm dünyada kabul görmüş mik
rodilüsyon yöntemiyle israf en aza inmiştir. Oto
matik yöntemlerin çok pahalı olduğu düşünülürse 
maddelere ve mikroorganizmalara uygunluk gös
terdiğinde mikrodilüsyonun seçilmesi kaçınılmazdır. 
Aynca yeni maddelerle çalışırken kantitatif sonuçlar 
vermesi de seçim nedenleri arasındadır. 

Çalışmalamnızdan vardığımız sonuçları de
ğerlendirdiğimizde bilinen kurallara ek olarak şu 
önerileri sıralayabiliriz: 
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Yeni maddelerin denendiği her testde, aktifliği bi
linen bir referans madde mutlaka denenmelidir. Re
ferans maddenin potensinin bilinmesi, inaktif ol
mamasına özen gösterilmelidir. 

Bir seri maddeyle çalışırken, maddelerin tümü aynı 
yöntemle test edilmelidir. 

Madde sayısının fazla olduğu dumm!arda, aynı gün 
bitirilemeyen testlerde referans madde yine de
nenmelidir. Testler en az iki seri halinde ça
lışılmalıdır. Viruslarla çalışırken dört seri tercih edil
melidir. 

Yöntemlerin kıyaslanması amacını taşımayan ça
lışmalarda, tek yöntemle alman sonuçlarda bir anor
mallik yoksa ikinci yöntemin denenmesi israftır. 

Madde özel çözücüsünde çözülüp, sulu besiyeriyle 
dilüe edildikten sonra hiçbir şekilde çözücüsü uçu
rulmamalıdır .. Maddenin başlangıç konsantrasyonu 
değişeceği gibi çökmelere de neden olunur. 

Antibakteriyel aktivite çalışmalarında en az iki 
Gram(+), iki Gram(-) suş kullanılmalıdır. Antiviral 
aktivite testlerinde zarflı veya zarfsız hem DNA, hem 
RNA taşıyan virus kullanılmalıdır. Özel bir küf cin
sine ait bir çalişma yapılmıyorsa, antifungal ça
lışmalar maya benzeri funguslarla yapılabilmektedir. 

Konsantrasyonu bilinen tek bir maddeyle ça
lışıldığında MİK değerleri µg/m! olarak be
lirtilmelidir. Fakat çalışılan madde bir karışımsa ve 
aktiviteden somm!u yapı bilinmiyorsa MİK değeri 
MID (Minimal İnhibisyon Dilüsyon) olarak ve
rilmelidir. 

Her yöntemde· kullanılan çözücünün, besiyerinin, 
mikroorganizmanın kontrolleri mutlaka ya
pılmalıdır. 

Mikroorganizmaların kültür kolleksiyonlarmdan 
sağlanmasına özen gösterilmelidir. Belli kuruluşların 
bu konuda kolaylık göstermesi de dileğimizdir. 
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