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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Gıda zehirlenmeleri, günümüzde ciddi bir halk sağlığı sorunu
haline gelmiştir. Bu zehirlenme sebeplerinin başında küflü
gıdalar sebebiyle oluşan küf zehirlenmeleri gelmektedir. Bu
projede, küf zehirlenmelerine karşı tedavi edici özellik
gösteren bitkisel takviye ekstraktların üretimi ve
kullanılabilirliğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. “Eğer küf
zehirlenmelerine karşı Althaea officinalis(Hatmi) yaprağı
ekstresi ve Cydonia oblonga Mill.(Ayva) kabuğu
Resim-1: Deneyde kullanılan
Galleria mellonella ‘lardan
ekstreleri tüketilirse, organizmanın iyileşme süreci
örnek(tarafımızca
olumlu etkilenir.” hipoteziyle gerçekleştirilen kontrollü
fotoğraflanmıştır.)
deneyler, model organizma Galleria mellonella üzerinde
uygulanmıştır. Karaman(2016), Galleria mellonella’ların model organizma olabileceğini
belirtmiştir. Bu sebeple, çalışmamızda bu canlının kullanılmasına karar verilmiştir.
2. Problem/Sorun:
Günümüz şartlarında tarımsal ürünlerde toprak, hava, su kirliliği gibi doğada oldukça
yaygın sebeplerle bozulma gerçekleşip bu ürünler insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu
ürünlerin raf ömürleri de dikkate alındığında, evimizde saklarken kısa sürede
küflenmeleri de gerçekleşebilmektedir. Bu küfler temas ettikleri diğer besinlere ve
insanların ellerine bulaşarak ya da az olduğunu düşünmeleri sonucu doğrudan tüketerek
bünyelerine alabilmektedirler ve bunun sonucunda küf sebepli zehirlenmeler
gerçekleşebilmektedir. İnsanların sağlığı göz önünde bulundurulduğunda bu
zehirlenmelere dikkat çekilmelidir.
3. Çözüm
Bu projede, mandalina, elma gibi sıkça tüketilen gıdaların üzerinde oluşan küflerin
zehirlenmeye yol açabileceği düşüncesiyle, bu gıdalarda oluşan küfler model organizma
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Galleria mellonella’ya aşılanmış ve bitkisel
ekstraktların da bu organizmaya verilmesi ile
yaşam süreleri, renkleri, hareketleri gibi
yaşamsal faaliyet belirtileri gözlemlenmiştir.
Bu şekilde gerçekleşen deneyde kontrol grubu
olarak küf aşılanmayan Galleria mellonella’lar
da kullanılarak karşılaştırma yapılmıştır.
Althaea officinalis(Hatmi) yaprağı
Resim-2(a,b): (a)Ayva kabuğu jel
ekstresi ve Cydonia oblonga Mill.(Ayva) kabuğu ekstraktı prototipi, (b)hatmi yaprağı jel
ekstraktı prototipi
ekstrelerinin küf zehirlenmelerine karşı tedavi
edici etkisinin olduğu model organizma üzerinde gözlemlenmiştir. Küfe karşı bağışıklık
kazanma deneyleri başarılı olup, organizma tarafından bu amaçla günlük olarak düzenli
tüketilebileceği görülmüştür. Aynı zamanda, küf sebebiyle zehirlenme sonucunda da bu
bitki ekstrelerinin organizma bağışıklığını artırdığı ve sağlıklı bir şekilde yaşam
devamlılığını sağladığı gözlemlenmiştir. İnsanlar üzerinde de aynı etkinin olabileceği
düşünülerek jel formda takviye gıda ekstraktların prototipleri Resim-2’de gösterilmiştir.
4. Yöntem
Proje hedefine ulaşmak için planlanan kontrollü deney basamakları Tablo-1’de
verilmiştir.
Tablo-1: Kontrollü deney basamaklarının amacı ve ayrıntılı açıklamaları

YÖNTEM BASAMAĞI

AMACI

AÇIKLAMASI

4.1.Bitkilerin temini

Bitki ekstrelerini doğal yoldan
elde etmek.

4.2.Bitki

Model organizmada küfe karşı
direnç
gösteren
etkiyi
gözlemlemek amacıyla bitkisel
içerikli üretiminin sağlanması.

Hatmi çiçeği yaprağı bahçeden,
ayva
ise
pazardan
temin
edilmiştir.
Hatmi çiçeği yaprağı ve ayva
kabuğu kurutulup toz haline
getirilmiştir. Elde edilen bitki
tozlarından 50’şer g alınıp
soxhlet
ekstraksiyon
düzeneğinde(Resim-3) 500ml saf
suda çözdürülmüştür. Son olarak
çözücüsü
rotary
evaporatör
kullanılarak buharlaştırılmıştır.

ekstrelerinin

hazırlanması

Resim-3:
Soxhlet
ekstraksiyon
düzeneğinde ekstrelerin hazırlanması

4.3.
Galleria
mellonella
larvalarının
temini
ve
çoğalmasının sağlanması

Resim-4:
Galleria
larvalarının büyük bal
çoğaltılması

mellonella
peteklerinde

Etik kurallar gereği insan ve
omurgalı hayvanlar üzerinde
deneme yapılamaması sebebiyle
omurgasız
hayvanın
model
organizma olarak kullanılmasına
karar verilmiştir. 15-37°C’de
yaşayabilme yeteneği ve büyük
boyutları sayesinde kullanımının
kolay
olması
amaçlanarak
Galleria mellonella larvalarının
kullanılmasına karar verilmiştir.
(Karaman, M., 2016)

Balıkesir
Üniversitesi
FenEdebiyat Fakültesi Biyoloji
Bölümü’nden 30 adet tür tayini
yapılmış Galleria mellonella
larvaları temin edilmiştir. Büyük
bal
peteklerine
konularak
çoğalmaları sağlanmıştır.(Resim4)
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Buzdolabında
meyvelerin
küflenmesi
sonucu
diğer
meyvelere
de
bulaşarak
çoğalması gerçekleşebilir ve
insanlar
bulaşan
meyvelere
dikkat
etmeden
tüketebilmektedirler.
Özellikle
elmanın kabuğu ile tüketimi
olabildiği için bu projede küfün
ağız ile temas ihtimali yüksek
olan elma küfünün üretilmesine
karar verilmiştir.

4.4.Küf üretimi

solüsyonunun

Model
organizmalara
eşit
miktarda
küf
aşılayabilmek
amacıyla.

4.6.1.a.Hazırlanan
küf
solüsyonlarının
Galleria
mellonella
larvalarına
aşılanması

Bu basamaklarda, küf aşılanması
ve aşıdan sonra iyileştirici etkinin
araştırılması(6.1.a ve 6.1.b) ve
önceden bitki ekstresi tüketimi
sonucu
küfle
karşılaşma
durumunda küfe karşı direncin
gözlemlenmesi(6.2.a ve 6.2.b)
amaçlanmıştır.
(NOT: Deneyin 6.1, 6.2 ve 6.3
basamakları
3
kez
gerçekleştirilmiştir. Toplam 90
adet
model
organizma
kullanılmıştır. Besiyeri olarak
Bronskill’in(Nurullahoğlu, Z. Ü.,
& Susurluk, İ. A. 2004)
geliştirdiği ortam olan petek, bal,
kepek,
gliserin
ve
su
kullanılmıştır.)
Küf
alımı
sonucu
model
organizmanın iyileşme sürecini
gözlemlemek amaçlanmıştır.

4.5.Küf
hazırlanması

4.6.1.b. Küf solüsyonlarının
aşılandığı Galleria mellonella
larvalarına bitki ekstrelerinin
aşılanması

4.6.2.a. Galleria mellonella
larvalarına bitki ekstrelerinin
aşılanması

Küf almadan önce bitki ekstreleri
tüketilirse, ileride küfe maruz
kalma sonucunda organizmanın
direnç
kabiliyetinin
gözlemlenmesi amaçlanmıştır.

Elmalar kabuğu soyulmadan
çürütülerek
küflenmeye
bırakılmıştır. Küflenen elmalar
birbiri ile temas halinde oldukları
diğer elmalara da yayılmışlardır.
Alınan
küfler
stereo
ve
monoküler
mikroskopta
gözlemlenmiş olup, morfolojik
olarak
incelendiğinde
ve
literatürden araştırılan bilgilere
göre, oluşan küfün Penicillium
expansum
olduğu
görülmüştür.(Tannous ve ark.,
2017)
Steril öze ile elma üzerinden
alınan küfler saf su ile birlikte
Mcfarland
cihazında
2
mcfarland
olacak
şekilde
solüsyon haline getirilmiştir.

Resim-5: Enjeksiyon alanı(Karaman,M. ,
2016)

Resim-5’te
Karaman(2016)’a
göre belirtilen enjeksiyon alanı
dikkate alınarak, 15 adet model
organizmamızda aynı bölgeye
20’şer µl küf solüsyonları
aşılanmıştır.
Küf aşılanan 15 adet model
organizma, 5’er adet olacak şekilde
3 gruba ayrılmıştır.Bu gruplardan
birine 20’şer µl hatmi çiçeğinin
yaprak ekstresi aşılanmıştır. İkinci
gruba ise 20’şer µl ayva kabuğu
ekstresi aşılanmıştır. 3.grup olan
kontrol grubuna ise bitki ekstresi
verilmemiştir.
15 adet model organizma, 5’er adet
olarak 3 gruba ayrılmıştır. Birinci
gruba 20’şer µl hatmi çiçeği yaprak
ekstresi enjekte edilmiştir. İkinci
gruba ise 20’şer µl ayva kabuğu
ekstresi enjekte edilmiştir. 3.grup
olan kontrol grubuna ise bitki
ekstresi uygulanmamıştır.
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Bitki ekstrelerinin aşılandığı
model organizmalara 3.günün
sonunda
2mcfarland
olarak
ölçülen küf solüsyonlarından
20’şer µl aşılanmıştır.

4.6.2.b. Bitki ekstrelerinin
aşılandığı Galleria mellonella
larvalarına
küf
solüsyonlarının aşılanması
Kaya,İ, İncekara,N. ve Nemli,
Y.(2004)’ye göre hatmi çiçeğinin
sağlıktaki olumlu etkisinin, içerdiği
müsilajdan
kaynaklandığı
belirtilmiştir. Bu basamakta, küfe
karşı
direncin
kazanılmasında,
bitkilerdeki
müsilaj
varlığının
etkisini tespit etmek amaçlanmıştır.

4.7.Bitkilerde müsilaj analizi

Bitki ekstreleri 1’er g tartılıp ağzı
şilifli 25ml’lik mezurda 1ml %96’lık
etanol ile ıslatılmış ve hacmi saf su
ile 25 ml’ye tamamlanmıştır.
Örnekler
belirli
aralıklarla
çalkalanmış ve üç saat sonunda
çöken örneğin hacmi okunmuştur.
(Kaya, 1998; aktaran: Kaya,İ,
İncekara,N. ve Nemli, Y.(2004) ).

Galleria mellonella’ların yaşam süreleri, renkleri, hareketleri gibi yaşamsal
faaliyetlerinin gözlemlenmesi deneyleri olan yöntem 4.6.1 ve 4.6.2’nin sonucunda,
model organizmalarda oluşan değişiklikler gözlemlenmiştir.
1)Önceden küfle zehirlenmiş organizmalara bitki ekstrelerinin iyileştirici etkisinin
gözlemlenmesi(Yöntem 4.6.1.a, 4.6.1.b): Bitki ekstresi enjekte edilmeyen model
organizmalar 4.günde yaşamsal faaliyetleri durmuş ve ölmüştür, aynı zamanda renkleri
tamamen koyu gri(Resim-8) olmuştur. Hareketleri ise oldukça yavaş olduğu için yaşadığı
sürede hücre metabolizmasının verimsiz olduğunu düşündürmüştür. Hatmi çiçeği
ekstresi, organizmaların yaşamsal döngülerini devam ettirmiş ve ölmemiştir. Ayva
kabuğu ekstresi ise ölmemiş ancak larva olarak kalmış olup ergin evreye geçememiştir.
Her iki bitkiye ayrı ayrı maruz kalan organizmalarda renk değişimi olmamış(Resim-7) ve
hareketlerinin seri olduğu görülmüştür.
a

Resim-6: Galleria
mellonella deney
öncesi

Resim-7(a,b): Küf uygulanmış Galleria
mellonella’ların hatmi çiçeği(a) ve ayva
kabuğu(b) ekstreleri uygulanmış hali

b

a

b

Resim-8(a,b): Küf uygulanmış Galleria
mellonella’ların bitki ekstreleri
uygulanmamış hali(a=24. saat, b=48.saat)

2)Bitki ekstreleri enjekte edilen organizmalara sonradan küf enjekte edilmesi sonucu
oluşacak direncin gözlemlenmesi(Yöntem 4.6.2.a, 4.6.2.b): Hatmi çiçeği yaprağı ve ayva
kabuğu ile ayrı ayrı enjekte edilen organizmaların yaşamsal faaliyeti devam etmiş ve
direnci artmıştır. Ancak hiçbir bitkiyle karşılaşmayan organizmalar, önceki aşamada
olduğu gibi 4. günde yaşamsal faaliyetleri sona ermiştir.
Her iki deneyin sonucunda da bitkilerin küf zehirlenmelerine karşı onarıcı olduğu,
önceden tüketildiğinde de küfe karşı bağışıklığı güçlendirici olduğu görülmüştür.
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Gıda zehirlenmelerine karşı günümüzde kusturma, mide yıkanması gibi yöntemlerin
yanında, aktif kömür, katartik ilaçlar, cildin temizlenmesi ve tüm barsak irrigasyonu gibi
tedavi yöntemleri uygulanmaktadır(Kekeç Z., 2008). Ancak bu yöntemlerin maliyetinin
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yüksek olabileceğini düşünmekteyiz. Aynı zamanda, kullanılan etken madde olarak
düşünüldüğünde, bu çalışmada kullanılan bitkisel ürün ülkemizde yetişen bikilerden
kaynaklı olması sebebiyle hem düşük maliyetli hem de yerli bir ürün olacaktır. Bu
bitkilerin küf zehirlenmelerine karşı tedavide kullanımına literatürde rastlanmaması
sebebiyle özgün olmakla beraber, dışa bağımlı üretimler yerine yerli üretimle küf
zehirlenmesine karşı tedavilere yeni bakış açılarının kazandırılması, projenin yenilikçi
yönüdür.
6. Uygulanabilirlik
Üretilen bitkisel ekstraktlar sadece hatmi çiçeği yaprağı veya ayva kabuğu içermekte
olup, herhangi bir kimyasal içermemektedir. Bu sebeple, hayata geçirme aşamasında bu
ekstrelerin doğrudan kullanılabilirliği ön görülmüştür. Model organizma üzerinde
herhangi bir olumsuz yan etkisinin görülmemesi, alerjenik reaksiyonlara yol açmadığını
göstermektedir. Raf ömrüne bakıldığında, 8 ayın sonunda hala bozulmadığı
görülmektedir ve gözlemlenmeye devam edilmektedir. Bu sebeple, düşük maliyetli ve
küf zehirlenmelerine karşı organizmayı koruyucu etki gösteren, jel formda üretilen
ekstraktlar üretilebilir ve tüketilebilir. Ancak hatmi çiçeği veya ayvaya karşı alerjisi olan
kişilerin bu ekstraktları tüketimi, bu kişilerce risk faktörü oluşturmaktadır.
7.

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Bu proje için gerekli olan masrafların tümü karşılanmış olup toplam maliyeti 235 Türk
Lirası olarak hesaplanmıştır. Tablo-2’de, yöntem basamakları ve ilgili bütçesi
belirtilmektedir. Her basamak, literatür taramaları ve gözlemlenen veriler ile
yorumlanarak bir sonraki basamağa geçilmiştir.
Tablo-2: Yöntem basamaklarının uygulandığı yer ve harcanan bütçe tablosu
TARİH

YÖNTEM
BASAMAKLARI

MALZEME

DENEY ORTAMI

MALİYET

10.09.201925.10.2019

Galleria mellonella’nın
temini ve çoğalmasının
sağlanması

1lt hacimde cam kavanoz

Balıkesir Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü

0₺

20.09.201928.09.2019

Bitkisel ekstrelerinin
hazırlanması

Soxhlet borusu, soğutucu cam boru,
mantolu ısıtıcı, bitkiler, etüv(kurutmak
için), küçük değirmen, 540 mikron çaplı
elek, rotary evaporatör, şilifli erlen

BİLSEM Lab. ve
Balıkesir Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü

100 ₺

28.09.201915.10.2019

Küf üretimi ve küf
solüsyonlarının
hazırlanması

Elma, buzdolabı, mcfarland cihazı, steril
öze,5ml hacimde deney tüpü

BİLSEM Lab.

10 ₺

15.10.201910.01.2020

Hazırlanan küf
solüsyonlarının ve bitki
ekstrelerinin Galleria
mellonella larvalarına
aşılanması(Yöntem 6.1 ve
6.2) x 3 tekrar

Plastik petri kabı, enjektör ve iğnesi,
büyüteç, mikropipet, bal peteği, bal,
kepek, gliserin

BİLSEM Lab.

100 ₺

11.01.2020

Bitkilerde müsilaj analizi

%96’lık etanol, hassas terazi, şilifli
mezür, mantar tıpa, saf su

BİLSEM Lab.

25 ₺

28.09.2019devam
etmektedir.

Bitkisel ekstraktların raf
ömrünün tespiti

Küçük cam kavanoz, buzdolabı

BİLSEM Lab.

0₺
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8.

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Kimyasal içerikli ilaçlara karşı alerjisi olan, doğal besin tüketimine önem veren ve
zehirlenmelere karşı bağışıklığı düşük olan herkes tarafından kullanılabileceğini
düşünmekteyiz.
9.

Riskler

Bitki ekstrelerinin insan üzerinde denenmemesi risk teşkil etmektedir. Bununla beraber,
gerekli etik kurul izinleri alınarak ve bilim insanları işbirliği ile kobay fareler üzerinde
denemesi gerçekleştirilerek bu risk ortadan kaldırılabilir. Raf ömrünün en az 8 ay olduğu
kesinleşmiştir. Böylelikle uzun zaman tüketilebilme avantajı sağlamaktadır, ancak
buzdolabında bekletilmesi, gerçekleşebilecek riskleri en aza indirecektir. Bir diğer risk
faktörü ise alerjenik etki gösterebilme durumudur. Bunun için kullanması önerilen
kişilere, kullanmalarından önce alerjisi olup olmadığı sorulabilir.
10. Proje Ekibi
Takım Lideri: Berfu Şumnulu
Adı Soyadı

Projedeki
Görevi

Okul

Projeyle veya problemle
ilgili tecrübesi

Berfu
ŞUMNULU

Takım Lideri,
Ekip üyesi

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank
Bilim ve Sanat Merkezi

Eylül
KIRTIL

Ekip üyesi

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank
Bilim ve Sanat Merkezi

Sorunu
belirleme,
deneyleri
planlama ve uygulama, yorumlama,
raporlama
Sorunu
belirleme,
deneyleri
planlama ve uygulama, yorumlama,
raporlama
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