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Resveratrolün Staphylococcus Aereus, Escherichia Coli,
Pseudomonas Aeruginosa ve Candida Albicans Üzerindeki
Antibakteryel ve Antifungal Etkilerinin in Vitro olarak
Değerlendirilmesi

Taner DAŞ*, Gülsüm DAŞ**, Mahir KAPMAZ***

Öz
Amaç: Resveratrol, ilk olarak 1940 yılında Melanthiaceae (Dokuztepegiller) familyasında yer
alan bitkinin köklerinden izole edilmiştir. Bitkilerde özellikle kırmızı üzüm, yer fıstığı, ananas,
dut ve yaban mersininde yüksek konsantrasyonda bulunmaktadır. Resveratrol (3,5,4'trihidroksistilben) antioksidan, antifungal, antibakteriyel, anti-inflamatuar, anti-proliferatif
etkilerin yanında çeşitli biyokimyasal etkilere sahip doğal bir polifenoldür. Bitkiler tarafından
mikrobik, fungal ve fiziksel uyaranlara karşı üretilen antimikrobiyel ve antifungal etkili bir
bileşik yani fitoaleksindir. Bu çalışmada Polygonum Cuspidatum kökünden elde edilen
resveratrolün bazı mikrobik ve fungal insan enfeksiyonları üzerindeki çoğalmayı azaltıcı veya
durdurucu etkisi olup olmadığı araştırılmıştır.
Yöntem: Bu çalışmada Candida albicans, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve
Staphylococcus

aureus

mikroorganizmaları

kullanılmıştır.

Çalışmada

kullanılan

mikroorganizmaların her biri üremeleri için uygun besiyerlerine ekilmiştir. Her bir
mikroorganizma biri normal şartlarda (resveratrol içermeyen) diğerleri ise 1/4 ve 1/1 dilüsyon
oranlarında resveratrol içeren besiyerlerine ekilmiş ve organizmaların üremeleri için belirli
sürelerde inkübasyona bırakılmıştır.
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Bulgular: Bu süre sonunda resveratrol içermeyen besiyerinde Staphylococcus aureus'un beta
hemoliz ve üremesi saptanırken, 1/1 ve 1/4 dilüsyonlu resveratrol içeren %5 koyun kanlı
besiyerinde beta hemoliz yapma yeteneği kaybolmuş olup 1/1 ve 1/4 dilüsyonlu resveratrol
içeren Mueller Hinton besiyerinde üremesi inhibe olmuştur. Resveratrol içermeyen ve içeren
(1/1 ve 1/4 dilüsyonlu) besiyerlerinde Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Candida
albicans mikroorganizmalarının üremelerinde değişiklik saptanmamıştır.
Sonuç: Resveratrolün gram

pozitif bakteriler üzerindeki etkilerinin yanında çeşitli

antibiyotikler ve dezenfektanlar ile kombine edilerek tedavi edici ve koruyucu etkinliği yeni
yapılacak çalışmalarla değerlendirilebilir.
Anahtar Sözcükler: Resveratrol, antibakteriyel ajanlar, antifungal ajanlar, hemoliz.
In Vitro Evaluation of the Antibacterial and Antifungal Effects of Resveratrol on
Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa and Candida
Albicans
Abstract
Aim: Resveratrol was first isolated from the roots of the plant in the Melanthiaceae family in
1940 and is found in plants at high concentration especially in red grapes, peanuts, pineapples,
berries, and blueberries. It has antioxidant, antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antiproliferative effects as well as is a natural polyphenol with various biochemical effects. In this
study, it has been investigated whether resveratrol obtained from Polygonum Cuspidatum root
has a reducing or inhibitory effect on some microbial and fungal human infections.
Method: In this study; Candida albicans, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and
Staphylococcus aureus microorganisms were used. Each of the microorganisms used in this
study was implanted on suitable media for their reproduction. Each microorganism was
implanted in normal media without resveratrol as well as in medias containing resveratrol at 1/4
and 1/1 dilution rates and incubated at a specific period for the growth of organisms.
Findings: At the end of the incubation period, beta hemolysis and reproduction of
Staphylococcus aureus were detected in the resveratrol-free medium. Ability to make beta
hemolysis in 5% sheep blood medium containing resveratrol with 1/1 and 1/4 dilution was lost
and its growth was inhibited in Mueller Hinton medium containing resveratrol with 1/1 and 1/4
dilution. No change was observed in the growth of Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
and Candida albicans microorganisms in the media with (1/1 and 1/4 dilution) and without
resveratrol.
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Conclusion: In addition to the effects of resveratrol on gram-positive bacteria, its therapeutic
and protective efficacy in combination with various antibiotics and disinfectants can be
evaluated with new studies.
Keywords: Resveratrol, anti-bacterial agents, antifungal agents, hemolysis.

Giriş
Resveratrol, ilk olarak 1940 yılında Melanthiaceae (Dokuztepegiller) familyasında yer
alan bitkinin köklerinden izole edilmiştir1. Bitkilerde özellikle kırmızı üzüm, yer fıstığı,
ananas, dut ve yaban mersininde yüksek konsantrasyonda bulunmaktadır2. Resveratrol
(3,5,4’–trihidroksistilben) antioksidan, antifungal, antibakteriyel, anti-inflamatuar,
anti-proliferatif etkilerin yanında çeşitli biyokimyasal etkilere sahip doğal bir
polifenoldür1. Yapılan bazı çalışmalarda resveratrolün çeşitli konsantrasyonlarının
farklı bakteri ve mantarlar üzerinde çoğalmayı azaltıcı veya organizmayı öldürücü etkisi
olduğu belirtilmektedir.3-12. Bazı çalışmalarda ise Candida türü üzerinde etkisi olmadığı
belirtilmiştir13,14.
Bu çalışmada Polygonum Cuspidatum kökünden elde edilen resveratrolün yoğun
bakım

hastalarından

üretilen

Escherichia

coli,

Pseudomonas

aeruginosa,

Staphylococcus aureus gibi bakteriyel ve Candida albicans gibi fungal insan
enfeksiyonları üzerindeki çoğalmayı azaltıcı veya durdurucu etkisi olup olmadığı in
vitro olarak araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem
Bakteriler ve Mantarlar
Çalışmamızda kullanılan Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aureus ve Candida albicans maddi kısıtlılıklar nedeniyle mikrobiyolojik çalışmalarda
kullanılması önerilen lisanslı American Type Culture Collection (ATCC) suşlar yerine
Yenibosna Özel Safa Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarında rutin olarak yoğun bakım
hastalarının klinik materyallerinden izole edilen suşlar kullanılmıştır.
Besiyerlerinin Eldesi
Çalışmada kullanılan besiyerleri (%5 koyun kanlı agar, Eosin Methylen-blue Lactose

T. DAŞ, G. DAŞ, M. KAPMAZ

741

IGUSABDER, 8 (2019): 739-750

Sucrose (EMB) agar, Mueller Hinton agar ve Sabouraud Dextroz agar) Premed Tıbbi
Ürünler Firması tarafından standart ve iki farklı konsantrasyonda resveratrol katkılı
(100 mg/L ve 400 mg/L) olmak üzere hazırlanmıştır. Resveratrol katkı maddesi ABD
menşeli Solgar Vitamin ve Sağlık Ürünleri firmasından temin edilmiştir. Bitkisel
kapsüller havanda ezilerek ve 10 dakika vortekste tutularak hazırlanmakta olan
besiyerlerine uygun oranlarda homojen olarak ilave edilmiştir. Resveratrol eklenmiş ve
eklenmemiş besiyerleri etüvde (35,5°C) en az bir gece kalite kontrol amaçlı boş olarak
kontrole tabi tutulmuştur. Kalite kontrol numunelerinde beklendiği üzere herhangi bir
üreme olmadığı gözlenmemiştir.
Organizmaların Besiyerlerine Ekimi
Candida albicans Sabouraud Dextrose ve %5 koyun kanlı besiyerlerine, Escherichia
coli %5 koyun kanlı ve EMB besiyerlerine, Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus
aureus %5 koyun kanlı ve Mueller Hinton besiyerlerine ekilmiştir. Her mikroorganizma
ekimi için önceden %5 koyun kanlı besiyerinde 2 gece inkübe edilmiş olan suşlarından
1-2

koloni

alınarak

serum

fizyolojik

içinde

süspansiyon

hazırlanmıştır.

Bu

süspansiyondan 0,05 ml’lik öze yardımı ile örnek alınarak seyreltme yöntemi ile uygun
besiyerlerine ekim yapılmıştır.
Besiyerlerindeki Üremenin Değerlendirilmesi
Çalışmamızda söz konusu kandida cinsi mayalar için -literatür ile uygun biçimde- 5
günlük, bakteri kültürü için ise bakterilerin mantarlara kıyasla hızlı üremesi nedeniyle
3 günlük inkübasyon süresi öngörülmüştür. Ancak çalışmamızda gerek kandida gerek
bakteriler bir gecelik inkübasyon sonrası üreme göstermiştir. Bu nedenle kandida
üremesi için 5 gün bakterilerin üremeleri için 3 gün beklemeye gerek kalmamıştır.
Kültür sonucu ‘Üreme Var’ veya ‘Üreme Yok’ şeklinde değerlendirilmiştir. Öte yandan
Staphylococcus aureus’un Mueller Hinton besiyerinde üremesinin olmadığına karar
vermek için 3 gün beklenmiştir. Candida albicans için Sabouraud Dextrose ve %5
koyun kanlı besiyerlerinde, Escherichia coli için koyun kanlı ve EMB besiyerlerinde,
Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus için %5 koyun kanlı ve Mueller
Hinton besiyerlerinde belirtilen sürelerde bekletilmiştir. Gözle görülür üreme aranmış
ve fotoğraflanmıştır.
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Bulgular
Candida Albicans
İnkübasyon işlemi sonunda 100 mg/L ve 400 mg/L konsantrasyonlu resveratrol katkılı
%5 koyun kanlı ve Sabouraud Desxtrose besiyerlerinde üremede herhangi bir
inhibisyona rastlanmamıştır. 1:1 ve 1:4 dilüsyonlu resveratrolün Candida albicans
üzerine in vitro olarak (%5 koyun kanlı agar ve Sabouraud Dextrose besiyerinde) inhibe
edici etkisinin olmadığı gözlenmiştir (Tablo 1).
Escherichia Coli
İnkübasyon işlemi sonunda 100 mg/L ve 400 mg/L konsantrasyonlu resveratrol katkılı
%5 koyun kanlı ve EMB besiyerlerinde üremede herhangi bir inhibisyona
rastlanmamıştır. 1:1 ve 1:4 dilüsyonlu resveratrolün Escherichia coli üzerine in vitro
olarak (%5 koyun kanlı agar ve EMB besiyerinde) inhibe edici etkisinin olmadığı
gözlenmiştir (Tablo 1).
Pseudomonas Aeruginosa
İnkübasyon işlemi sonunda 100 mg/L ve 400 mg/L konsantrasyonlu resveratrol katkılı
%5 koyun kanlı ve Mueller Hinton besiyerlerinde üremede herhangi bir inhibisyona
rastlanmamıştır. 1:1 ve 1:4 dilüsyonlu resveratrolün Pseudomonas aeruginosa üzerine
in vitro olarak (%5 koyun kanlı agar ve Mueller Hinton besiyerinde) inhibe edici
etkisinin olmadığı gözlenmiştir (Tablo 1).
Staphylococcus Aureus
Stahylococus aureus %5 koyun kanlı besiyerinde tipik olarak beta hemolize sebep olan
bir bakteridir. Beta hemoliz; kanlı agarda bir bakteri kolonisinin gelişmesi sırasında
etrafındaki rengin tamamen açılmasıdır. Beta hemolize yol açan bakteriyel faktörler
Staphylococcus aureus’un insanda hastalık yapma özelliği ile ilişkilidir.
Stahylococus aureus’un resveratrol katkılı olmayan %5 koyun kanlı agarda inkübasyon
işlemi sonunda beta hemoliz yaptığı gözlenmiştir (Şekil 1). 100 mg/L ve 400 mg/L
konsantrasyonlu resveratrol katkılı %5 koyun kanlı besiyerinde ise Staphylococcus
aureus’un beta hemoliz oluşturmadığı gözlenmiştir (Şekil 2,3). 1:1 ve 1:4 dilusyonlu
resveratrol içeren besiyerlerinde Staphylococcus aureus’un beta hemoliz yapma
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yeteneği kaybolmuştur. Olası tesadüfi durumu önlemek amacıyla ekim işlemi 1:1 ve 1:4
dilüsyonlu resveratrol içeren %5 koyun kanlı besiyerinde 3 kez tekrar edilmiştir.
Hepsinde aynı sonuç gözlenmiştir.
Resveratrol içermeyen Mueller Hinton besiyerinde Staphylococcus aureus üremesi
izlenmiştir (Şekil 4). 100 mg/L ve 400 mg/L konsantrasyonlu resveratrol katkılı
Mueller Hinton besiyerlerinde ise inkübasyon işlemi sonunda Staphylococcus aureus
üremesinin tamamen inhibe olduğu görülmüştür (Şekil 5,6). Olası tesadüfi durumu
önlemek amacıyla ekim işlemi 1:1 ve 1:4 dilüsyonlu resveratrol içeren Mueller Hinton
besiyerinde 3 kez tekrar edilmiştir. Hepsinde aynı sonuç gözlenmiştir.
Şekil 1: Stahylococcus aureus’un resveratrol katkılı olmayan %5 koyun kanlı
besiyerinde arkadan ışık kaynağı tutulduğundaki beta hemolizi görülmektedir.
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Şekil 2: 100 mg/L konsantrasyonlu resveratrol katkılı %5 koyun kanlı besiyerinde
Staphylococcus aureus’un arkadan ışık kaynağı tutulduğunda beta hemoliz oluşturmadığı
görülmektedir.

Şekil 3: 400 mg/L konsantrasyonlu resveratrol katkılı %5 koyun kanlı besiyerinde
Staphylococcus aureus’un arkadan ışık kaynağı tutulduğunda beta hemoliz oluşturmadığı
görülmektedir.
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Şekil 4: Resveratrol içermeyen Mueller Hinton besiyerinde Stahylococcus aureus üremesi
görülmektedir.

Şekil 5: 100 mg/L konsantrasyonlu resveratrol katkılı Mueller Hinton besiyerlerinde
inkübasyon işlemi sonunda Staphylococcus aureus üremesinin tamamen inhibe olduğu
görülmektedir.
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Şekil 6: 400 mg/L konsantrasyonlu resveratrol katkılı Mueller Hinton besiyerlerinde
inkübasyon işlemi sonunda Staphylococcus aureus üremesinin tamamen inhibe olduğu
görülmektedir.

Tablo 1: Besiyerleri, besiyerlerine eklenen resveratrol oranları ve resveratrolün
mikroorganizmaların büyümeleri üzerine etkileri
Mikroorganizma Staphylococcus Escherichia coli
aureus
Besiyeri
%5 KK

R yok

¼R

+

+

Pseudomonas

Candida

aeruginosa

albicans

1/1 R R yok ¼ R 1/1 R R yok ¼ R 1/1 R
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

R yok ¼ R
+

+

+

+

BH(-) BH(-)
EMB
SD
MH

+

-

-

+

+

+

[(+) üreme oldu, (-) üremede tam inhibisyon, (R) resveratrol, (KK) koyun kanlı, (EMB) Eosin Methylenblue Lactose Sucrose, (SD) Sabouraud Dextrose, (MH) Mueller Hinton, (BH) Beta Hemoliz]
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Tartışma
Çalışmamızda 100 mg/L ve 400 mg/L konsantrasyonlarında resveratrol eklenmiş
besiyerlerinde resveratrolün Candida albicans, Escherichia coli ve Pseudomonas
aeruginosa üremesi üzerine inhibe edici etkisi olmamıştır.
1:4 ve 1:1 dilüsyonlu resveratrol eklenmiş %5 koyun kanlı besiyerlerinde resveratrolün
Staphylococcus aureus beta hemolizini inhibe ettiği ancak üreme üzerine bir etkisi
olmadığı izlenmiştir. 1:1 ve 1:4 oranında resveratrol eklenmiş Mueller Hinton
besiyerlerinde ise üremenin inhibe olduğu gözlemlenmiştir.
Bizim ulaştığımız sonuçlarla farklılıklar ve benzerlikler gösteren başka çalışmalar
mevcuttur. Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa insan cildinde en sık
bulunan patojenlerdendir. Staphylococcus aureus folikülit, impetigo, fronkül ve selülit
gibi önemli cilt hastalıklarına neden olmaktadır. Pseudomonas aeruginosa ise yanık
nedeniyle oluşan yaraları enfekte etmektedir. Marion Man–Ying Chan’ın (2001) yaptığı
çalışmada çalışmamızda kullanılan konsantrasyonlara benzer oranlarda (2-512mg/mL)
kullanılan

resveratrolün

bu

bakteriler

üzerine

antimikrobiyal

etkinliği

gösterilememiştir. Bu çalışmada bizim çalışmamızdan farklı olarak ekimler Tripticase
soy agara yapılmıştır.
Çikolata besiyerinde yapılan bir başka çalışmada resveratrolün antibakteriyel
etkinliğinin Neisseria meningitidis ve Neisseria gonorrhoeae bakterilerine spesifik
olduğu,

Escherichia

coli,

Staphylococcus

aureus,

Streptococcus

pyogenes,

Pseudomonas aeruginosa veya Candida albicans üremesi üzerinde en yüksek
konsantrasyonda dahi etkisinin olmadığı gösterilmiştir15. Fakat bu çalışmada kullanılan
en yüksek resveratrol konsantrasyon düzeyi (200 mg/L) bizim çalışmamızda
kullanılanın en yüksek konsantrasyonun yarısıdır. Bu çalışmadan farklı olarak bizim
çalışmamızda 100 mg/L konsantrasyonlu resveratrol içeren Mueller Hinton
besiyerinde dahi Staphylococcus aureus üremesi tamamen inhibe olmuştur.
Bir başka çalışmada resveratrolle birlikte luteolin, quercetin, scutellarin, apigenin,
chlorogenic asit gibi diğer bitki polifenollerinin metisillin dirençli Staphylococcus
aureus (MRSA) üzerine belirgin antimikrobiyal etkisinin olduğu gösterilmiştir16. Ayrıca
in vitro olarak ilaçlarla kombine edildiklerinde sinerjistik ve aditif etkilerinin olduğu
antagonistik etkilerinin olmadığı bildirilmiştir.
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Staphylococcus aureus’un çalışmamızdaki tek gram pozitif bakteri olması ve
resveratrolün çalıştığımız diğer mikroorganizmalar içerisinde sadece bu bakterinin
üremesini inhibe etmesi ve patojenitesinden sorumlu beta hemolizi önlemesi diğer
gram pozitif bakteriler üzerinde de etkili olabileceğini düşündürmektedir. Bunun çok
sayıda gram pozitif bakteri içeren çalışmalar yapılarak değerlendirilmesi gereklidir.
Sonuç
Bu araştırmadan elde edilen bulgular Staphylococcus aureus’a bağlı enfeksiyonlarda
resveratrolün tedavi amaçlı kullanılabileceğini düşündürmektedir. Bunun yanında
yapılacak yeni in vivo çalışmalarda resveratrolün çeşitli antibiyotikler ve dezenfektanlar
ile kombine edilerek tedavi edici ve koruyucu etkinliği araştırılabilir.
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