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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde insanların, yoğun yaşam temposuna ayak uydurabilmek amacıyla başvurdukları 

kafein içerikli besinlerin enerji sağlamak gibi yararlarının yanı sıra farklı sıcaklık ve dozlarda 

kullanımında insan sağlığına zarar verebileceği düşünülmektedir. Bu olumsuz etkiyi en aza 

indirgemek amacıyla, bu projede,  koruyucu, kolay ulaşılabilir, düşük maliyetli ve aynı 

zamanda bitkisel etken maddeli tedavi yöntemi ile sağlıklı yaşamın desteklenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu amaçla, ekinezya(Echinacea purpurea) yaprağı ve meyan(Glycyrrhiza 

glabra)  kökünün kafein zehirlenmesine karşı tedavideki etkileri araştırılmıştır. Yapılan 

kontrollü deneylerde, memelilerin bağışıklık sistemiyle Galleria mellonella larvalarının 

bağışıklık sisteminin hem yapısal hem de fonksiyonel olarak benzerlik göstermesi sebebiyle 

model organizma olarak bu canlıların kullanılmasına karar verilmiş olup, kafein kaynağı 

olarak ülkemizde sıkça tüketilen türk kahvesi kullanılmıştır. Çalışma sürecinde, Galleria 

mellonella larvalarına önce farklı sıcaklıklarda türk kahvesi enjekte edilmiş ve ekinezya 

yaprağı ve meyan kökü ekstrelerinin etkisi araştırılmıştır. Elde edilen verilere göre, kafeinin 

100
0
C sıcaklıkta kontrol grubu larvalarında zehirlenme olduğu gözlenmiştir. Ekinezya yaprağı 

ve meyan kökü ekstrelerinin ise larvalarda canlılık düzeyini, sağlıklı yaşam faaliyetlerini ve 

hareketliliği koruduğu görülmüştür. Yapılan antioksidan tayininde ekinezya yaprağının %48,8 

ve meyan kökünün %91,5 olduğu tespit edilmiştir. 100
0
C kafein kaynağına maruz kalan ve bu 

bitkilerle beslenen Galleria mellonella larva hemolenflerinde ise ekinezya yaprağı ile 

beslenen larva hemolenflerinin antioksidan kapasitesinin kontrole göre %25,8 artışa sebep 

olduğu, meyan kökünün ise %77,4 artışa sebep olduğu görülmüştür. Tüm bu bulgulara 

dayanarak, bu projede, ekinezya yaprağı ve meyan kökünün yüksek sıcaklıktaki kafein içerikli 

gıdaların olumsuz yan etkilerine karşı organizmada hücresel direnç ve yenilenmeyi 

arttırabildiği görülmüştür. Bu sebeple, bu  bitkilerin ekstrelerini içeren tabletlerin, kafein 

zehirlenmesine yönelik alternatif bir tedavi yöntemi olarak tüketilebileceği önerilmektedir. 

2. Problem/Sorun: 

Günlük hayatta insanların yoğun hayat tempolarına devam edebilmek için enerji kaynağı 

olarak kafeini bilinçsizce tüketebilmekte ve farkında olmadan sağlıklarına zarar 

verebilmektedirler(Maguire, 2017; Maguire vd, 2017). 

3. Çözüm  

Kafeinin farklı sıcaklıklarda ve dozlarda ortaya çıkarabileceği insan sağlığını olumsuz 
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Resim-1: Kafeinsavar tablet 

prototipleri 

etkileyebilecek durumlara karşı, ekinezya yaprağı ve meyan kökü ekstreleri ile koruyucu, 

düşük maliyetli ve sağlıklı bitkisel bir çözüm üretmeyi 

amaçlamaktayız. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz kontrollü 

deneyler sürecinde farklı sıcaklıklarda kafein kaynağına maruz 

kalan Galleria mellonella larvaları üzerinde(Karaman, 2016) 

ekinezya yaprağı ve meyan kökü ekstreleri uygulanmış olup, 

hücresel bağışıklık düzeyleri antioksidan açıdan ve görünüm 

açısından literatürden kaynak alınmış ve nitel ve nicel olarak 

gözlemlenmiştir. Deneylerden elde edilen bulgulardan yola 

çıkarak, nişasta/ekstre oranı 1/1 olacak şekilde bitkisel tabletler 

yapılmış ve erimiş halde sığır jelatinine daldırıldıktan sonra 

kurumaya bırakılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

 

4. Yöntem 

Tablo-1’de, deney basamakları ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 
Tablo-1: Deney basamakları 

DENEY BASAMAKLARI 

1. Bitkilerin Temini ve Ekstraksiyonun Gerçekleştirilmesi 

2. Türk Kahvesinin Temini ve Farklı Sıcaklıklarda Hazırlanması 

3. Model Organizmalara Türk Kahvesi Uygulanması 

4.Türk Kahvesine Maruz Kalan Model Organizmalara Bitki Ekstrelerinin Uygulanması 

5. Antioksidan Aktivite Tayini 

6. Infrared(FT-IR) Analizi 

 

4.1.Bitkilerin Temini ve Ekstraksiyonun Gerçekleştirilmesi 

Ekinezya(Resim3,a) ve meyan(Resim-3,b) kökü aktardan temin 

edilmiş olup, okulumuz laboratuvarında açık havada filtre kağıdının 

üzerinde tamamen nemi uzaklaştırılmıştır. Kuruyan bitkiler el 

değirmeni yardımı ile toz haline getirilmiş ve 750 mikron çaplı 

elekten geçirilmiştir. Bu bitkilerden ayrı ayrı 50’şer g tartılıp soxhlet 

borularına yerleştirilmiştir ve soxhlet ekstraksiyon 

düzeneğinde(Resim-2) 6 saat 250
0
C’de saf suda çözdürülmüştür. 

Ekstraksiyon işlemi 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Resim-3(a,b)  : Ekinezya(a) ve meyan kökü(b) 

  

4.2.Türk Kahvesinin Temini ve Farklı Sıcaklıklarda Hazırlanması 

Bu çalışmada kahve türü olarak, sıkça tüketilen türk kahvesi kullanılmasına karar verilmiştir. 

Türk kahvesi, yerel üreticiden taze şekilde öğütülmüş olarak alınmıştır. Temin edilen türk 

Resim-2: Soxhlet ekstraksiyon düzeneği 

a b 
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      Resim-4: Ana kültür 

kahvesi 20 g tartılıp 500 ml saf suda soxhlet ekstraksiyon düzeneğinde(Resim-2) 6 saat 

boyunca çözdürülmüştür. İşlem 3 kez tekrarlanmıştır. Türk kahvelerini suda çözdürme işlemi,  

Tablo-2’deki deney grup sıcaklıkları için, 50
0
C, 75

0
C ve 100

0
C olarak  ayrı ayrı olarak 

gerçekleştirilmiştir.  

 

4.3.Model Organizmalara Türk Kahvesi Uygulanması 

 

Galleria mellonella(G.mellonella) larvaları, omurgasız canlılar 

üzerine çalışmalar yapan akademisyenden türü tayin edilmiş olarak 

temin edilip, peteğe yerleştirilerek ana kültür hazırlanmış ve üremeleri 

sağlanmıştır (Resim-4).  Deney sürecinde ise ana kültürden bu canlılar 

alınarak üçerli gruplar halinde toplam 27 adet hazırlanmıştır.  

 

50
0
C’de 6 saat boyunca ekstraksiyonu gerçekleştirilen türk kahvesi,  9 adet sağlıklı  G. 

mellonella larvasına enjekte edilmiştir. Bu canlılar, her grupta üçer adet olarak 3 farklı besin 

içeren 3 grup halinde petri kaplarına konulmuştur.  

75
0
C’de 6 saat boyunca ekstraksiyonu gerçekleştirilen türk kahvesi,  9 adet sağlıklı G. 

mellonella larvasına enjekte edilmiştir. Bu canlılar, üçerli olarak 3 grup halinde petri 

kaplarına konulmuştur.  

100
0
C’de 6 saat boyunca ekstraksiyonu gerçekleştirilen türk kahvesi,  9 adet sağlıklı G. 

mellonella larvasına enjekte edilmiştir. Bu canlılar, üçerli olarak 3 grup halinde petri 

kaplarına konulmuştur.  

Besiyeri olarak Bronskill’in geliştirdiği besiyeri hazırlanmıştır(Nurullahoğlu ve Susurluk, 

2004).  

Bu işlemlerin uygulama basamakları ve deney grupları Tablo-2’de belirtilmiştir. Çalışma 5 

kez tekrarlanmış ve elde edilen veriler hem nitel olarak hem de toplam canlı sayısı ve 

yaşamsal döngülerinin sayısal verileri grafik olarak açıklanmış ve yorumlanmıştır. 

 
Tablo-2: Farklı sıcaklıklardaki kafein içeren türk kahvelerinin ve hazırlanan bitki ekstrelerinin G. mellonella 

larvalarına enjeksiyonu sonucu oluşan deney grupları. 

 

DENEY GRUPLARI 

50
0
C kahveye maruz bırakılan Galleria 

mellonella larvaları 

75
0
C kahveye maruz bırakılan Galleria 

mellonella larvaları 

100
0
C kahveye maruz bırakılan 

Galleria mellonella larvaları 

Kontrol 

Grubu 

(1.grup) 

Ekinezya 

yaprağı 

Ekstresi 

enjekte 

edilen 

(2.grup) 

Meyan 

kökü 

Ekstresi 

enjekte 

edilen 

(3.grup) 

Kontrol 

Grubu 

(4.grup) 

Ekinezya 

yaprağı   

Ekstresi 

enjekte 

edilen 

(5.grup) 

Meyan 

kökü 

Ekstresi 

enjekte 

edilen 

(6.grup) 

Kontrol 

Grubu 

(7.grup) 

Ekinezya 

yaprağı  

Ekstresi 

enjekte 

edilen 

(8.grup) 

Meyan 

kökü 

Ekstresi 

enjekte 

edilen 

(9.grup) 

 

 

4.4.Türk Kahvesine Maruz Kalan Model Organizmalara Bitki Ekstrelerinin 

Uygulanması  

Galleria mellonella larvalarına, Tablo-2’deki deney gruplarında belirtildiği 

şekilde ekinezya yaprağı ve meyan kökü ekstreleri Resim-5’teki şekilde enjekte 

edilmiştir. Larva enjeksiyonu, Baş kısmından itibaren 6. segmentte bulunan sağ 

ve sol ayakların ikisine birden uygulanmıştır. 

 

Kalkancı vd, 2015’e göre, Galleria mellonella’ların yaşam döngüleri  

12 hafta sürmektedir. 

Resim-5: Bitki ekstrelerinin 

model organizmaya enjekte 

edilmesi 



5 

 

 Bu sebeple, bitki ekstrelerini uygulama sonrası 12 hafta boyunca yaşam döngüleri takip 

edilmiş ve deneyin sonunda 100
0
C sıcaklıktaki türk kahvesine maruz kalan deney 

gruplarındaki  larvaların hemolenfleri çıkarılarak madde 4.5’te verilen prosedüre 

göre antioksidan kapasitelerindeki değişim incelenmiştir.  

 

4.5.Antioksidan Aktivite Tayini 

Dvorakova vd, 2008, DPPH nötrleşmesinin, serbest radikal 

temizleme aktivitesini saptamak için yaygın bir yöntem 

olduğunu belirtmişlerdir. DPPH nötrleşmesinin, metanolde 

çözdürülerek elde edilen sıvının 517 nm dalga boyundaki 

absorbsiyonu ile renk değişimi sayesinde antioksidan 

karakterlerini görmemizi sağladığını belirtmişlerdir(aktaran: 

Tomsone vd, 2012).  

 

100
0
C’de kafeine maruz kalan 7.grup, 8.grup ve 9.grup larva hemolenfleri ile ekinezya 

yaprağı ve meyan kökü ekstrelerinden  elde edilen örneklerin antioksidan kapasitesi, güçlü bir 

serbest radikal olan DPPH (2,2 – difenil-1- pikril hidraliz) nötrleşmesi işleminin 

spektrofotometik olarak ölçümü ile tespit edilmiştir. Spektrofotometrik ölçümler için 

örneklerden üçer, kontrol çözeltilerinden ikişer adet paralel çözeltiler hazırlanmıştır. 250µL 

bitki ekstresine %100’lük 2500 µL metanol ile 2500µL DPPH çözeltisi eklendikten sonra 

karanlıkta 1 saat bekletilmiş ve okulumuz laboratuvarında bulunan RIGOL marka, Ultra-3400 

model UV/VIS spektrometre(Resim-6) ile 517 nm dalga boyuyla absorbans değerleri 

ölçülmüştür.  

 

Kontrol çözeltisinde ise sadece 2500 µL metanol ile 2500µL DPPH kullanılmıştır. Ölçülen 

absorbanslar aşağıdaki formülle örneklerin antioksidan aktiviteleri hesaplanmıştır.( 

Karakulak, 2009; Sevim, 2011). 

Hesaplama; TAK=[1-Örnek/Kontrol].100  şeklindedir. 

(TAK: Toplam antioksidan kapasite, Örnek: Bitkisel özüt için okunan absorbans değeri, 

Kontrol: DPPH için okunan absorbans değeri.) 

 

4.6.Infrared(FT-IR) Analizi 

Ekinezya yaprağının, meyan kökünün ve hiçbir işlem uygulanmamış türk kahvesinin toz 

formlarının infrared analizleri yapılmıştır. Bu uygulamada, Perkin Elmer marka Spectrum 65 

model FT-IR spektrofotometre kullanılarak ölçüm değerleri alınmıştır. 

 

4.7.Bulgular ve Tartışma 

Ekinezya (Echinacea purpurea) yaprağı ve meyan (Glycyrrhiza glabra) kökü, ülkemizde 

kolaylıkla ve yeterli miktarda elde edilebilen bitkilerdir(Çalışkan ve Odabaş, 2011; Dağlar ve 

Dağdeviren, 2018; Durmaz vd, 2018). Bu projede, farklı sıcaklıklarda kafeine maruz 

bırakılmış model organizma üzerinde bu bitkilerin etkileri kontrollü deneylerle ortaya 

çıkarılmıştır. Yapılan deneylerin sonucunda; 

Galleria mellonella larvasının farklı sıcaklıklardaki kafein kaynağına maruz bırakılması 

sonucu, Grafik-1’e göre, kontrol grubunda canlılık seviyesinin 50
0
C’de %33, 75

0
C’de 

%73,33, 100
0
C’de ise %100 azaldığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda, Grafik-2’ye göre, 

kontrol grubunda ergin evreye geçen birey sayısında da belirgin bir düşüş vardır. Yüksek 

sıcaklıktaki kafeinin canlı üzerindeki olumsuz etkisi açıkça görülmüştür. Buna karşılık, 

Resim-6: UV-VIS Spektrofotometre 
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kullanılan bitki ekstreleri gruplarında hem canlılık seviyesinde hem de ergin evreye geçen 

birey sayısını korumada başarılı olunmuştur(Grafik-1 ve Grafik-2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik-1: 5 kez tekrarlanan deneyde, 500C,  750C ve  1000C sıcaklıklardaki türk kahvesine maruz bırakılan Galleria 

mellonella larvalarının deney başlangıcında ve 20.günündeki toplam canlı birey sayıları 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Grafik-2: 5 kez tekrarlanan deneyde, 50
0
C,  75

0
C ve  100

0
C sıcaklıklardaki türk kahvesine maruz bırakılan 

Galleria mellonella larvalarının 20.günün sonunda ergin hale geçen toplam birey sayıları 

 

Ekinezya yaprağı (Echinacea purpurea) ve meyan kökü (Glycyrrhiza glabra), kullanılan türk 

kahvesinin farklı sıcaklıklarda olmasına ve bitkilerin içerdiği antioksidan seviyesine göre 

farklı boyutlarda hücresel direnç sağlamışlardır. Grafik-3’e göre, bitki ekstreleri ile yapılan 

antioksidan aktivite tayini sonucunda, ekinezya yaprağının antioksidan aktivitesi %48,82 

iken,  meyan kökünün antioksidan seviyesinin %91,5 olarak oldukça yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik-3: Ekinezya yaprağı ve meyan kökü ekstrelerinin toplam antioksidan aktivite değerleri 

Deneyde kullanılmak üzere seçilen bitkilerin kafeinin oluşturduğu zararlı sonuca karşı 
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organizmadaki direnç artırıcı etkisinin olduğu ve bu durumun antioksidan içerik kaynaklı 

hücresel yenilenmeyi sağlama ile bağlantısının olduğu düşünülmektedir. Bu tespiti ispatlamak 

amacıyla larvaların hemolenflerinin de antioksidan aktivite kapasiteleri de araştırılmış olup, 

Grafik-4'e göre, 100
0
C sıcaklıktaki kafein kaynağının etkisinde kalan larvalardan alınan 

hemolenflerin aktioksidan aktivite değerlerinin farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ekinezya 

yaprağı ekstresi enjekte edilen larvalardan alınan hemolenfin toplam antioksidan kapasite 

değeri %39, meyan kökü ekstresi enjekte edilen larvalardan alınan hemolenfin toplam 

antioksidan kapasite değeri ise %55 olarak ölçülmüştür. Kullanılan bu bitkilere karşın, kontrol 

grubu larvalarından alınan hemolenfin toplam antioksidan kapasite değeri ise %31 olmuştur. 

Bu sonuçlar da model organizma üzerindeki yapılan deneyden elde edilen canlılık 

değerleriyle paralellik göstermekte ve bitki ekstrelerinin antioksidan kapasiteleri ile doğru 

orantılı sonuç vermektedir. 

 

 

 

 

Grafik-4: Bitki ekstrelerinin 100
0
C kafein etkisi altındaki larvaların antioksidan kapasitelerine olan etkisinin 

karşılaştırılması 

Tekrarlanan 5 deney düzeneğinde ve her üç sıcaklık seviyesinde de en açık renkli larvaların 

meyan kökü ektresi enjekte edilen gruptaki larvalar olduğu tespit edilmiş, en koyulaşan 

larvaların da kontrol grubu larvaları olduğu tespit edilmiştir. Karaman, 2016’ya göre, hastalık 

durumlarında larvaların melanizasyon değerleri değişmekte ve renkleri koyulaşmaktadır. 

Buna göre, bu çalışmada kontrol grubu larvaların yüksek sıcaklıktaki kafein kaynağından 

olumsuz etkilendiği, meyan kökü ekstresi enjekte edilen larvaların ise en sağlıklı yapıya sahip 

olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde, hareket yeteneğini de en iyi koruyan grup üç 

sıcaklıkta da meyan kökü ektresi enjekte edilen gruplarda görülmüştür. Hareket yeteneğinin 

en düşük olduğu grup da yine kontrol grupları olmuştur. 

 

 

 

 

Resim-7(a,b): 1000C türk kahvesine maruz kalan balmumu güvesi(Galleria mellonella) larvalarının meyan kökü ile 

beslenmesi sonucu 20.günde ergin evreye geçmesi 

Grafik-1’e göre, 100
0
C sıcaklıktaki türk kahvesinin larvalara enjekte edildiği deneyde; meyan 

kökü ekstresi enjekte edilen grup %6,66 oranla canlılık kaybı yaşamış, ekinezya yaprağı 

ekstresi enjekte edilen grup ise %26,6'lık canlılık kaybı yaşamıştır. Bu oran kontrol grubunun 

canlılık kaybıyla karşılaştırılmıştır ve kontrol grubunun canlılık kaybının çok daha fazla 

olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca; Grafik-2’ye göre, 100
0
C sıcaklıktaki türk kahvesine maruz 

bırakılan Galleria mellonella larvalarının meyan kökü enjekte edilen grubunda, 20 günün 

sonunda ergin evreye geçen organizmalar olması da bitki ekstresinin hücreye yararlı olduğu 
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konusunda başarı göstermiştir(Resim-7). 

Elde edilen sonuçlara göre, bitki ekstrelerinin yüksek sıcaklıktaki kafein kaynağının, 

larvalardaki olumsuz etkisine karşılık, kontrol gruplarına göre daha sağlıklı yaşamalarına 

sebep olmalarında, bitkilerin yapısındaki organik içeriğin etkisinin olup olmadığını tespit 

etmek amacıyla infrared analizleri yapılmıştır. İnfrared analiz sonuçlarına göre(Grafik-5 ve 

Grafik-6), meyan kökü ve ekinezya yaprağının pik değerlerinin yakın dalga boyunda olduğu 

görülmektedir. Bu durum, yapılarındaki karbon atomları arasındaki bağların benzerliği 

olduğundan kaynaklı iyileştirici etkilerinin olabileceğini düşündürmektedir. Grafik-7’de ise 

türk kahvesinin infrared analiz bulguları görülmekte olup, pik değerlerinin bitkilerle aynı 

dalga boyunda olmadığı, ancak benzer bölgelerde olduğu görülmüştür. Buna göre, bitkilerin 

türk kahvesiyle organik bağ kurup, etkisinin azaltıldığı fikrini ortaya çıkarmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik-5: Ekinezya bitkisinin yaprağının FT-IR grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik-6: Meyan bitkisinin kökünün FT-IR  grafiği 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik-7: Türk kahvesi FT-IR analiz sonucu 



9 

 

Sonuç olarak, bu çalışmada, 100
0
C’deki kafein kaynağının organizmada oluşturduğu zararlı 

etkilere karşın, meyan kökü ekstresinin ve ekinezya yaprağı ekstresinin tedavi edici etkisi 

olduğu görülmüştür. Meyan kökü ekstresinin tedavi edici ve antioksidan etkisi ekinezya 

yaprağına karşı daha yüksek değerde olması, yüksek sıcaklıktaki kafein zehirlenmelerine 

karşılık iyileşme şansını artırmaktadır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü:  

Projemizde kafeinin farklı sıcaklarla etkileşiminin sağlıktaki olumsuz etkisini en aza indirmek 

amacıyla, ekinezya ve meyan bitki ekstreleri kullanılmıştır. Bu bitkilerin kafein 

zehirlenmesine karşı tedavi edici etkisinin araştırılmasına literatürde rastlanmamıştır. Bu 

husus, projemizin yenilikçi yönüdür. Ekinezya ve meyan, ülkemizde kendiliğinden yetişebilen 

bitkilerdir. Bununla beraber, bu bitkilerin üretimini artırmaya yönelik uygun topraklara sahip 

olmamız, ürettiğimiz tabletlerin ham maddesinin ülkemiz topraklarında bolca üretilebilirliğini 

sağlayacaktır. Bu sebeple, projemiz tamamen yerli üretimden oluşan ve milli gelirimizi 

destekleyecek bir sağlık ürünüdür. 

6. Uygulanabilirlik  

Meyan ve ekinezya bitkileri kullanarak elde ettiğimiz kafeine karşı hücresel direnç sağlayan 

kafeinsavar tabletler, takviye gıda olarak tüketilebilme olanağına sahiptir. Bu bitkilerin 

ülkemizde yaygın olarak bulunması dolayısıyla kafeinsavar tabletlerin üretimi ve alım satım 

ulaşılabilirliğinin oluşması da çok mümkündür.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin gerçekleştirilme sürecinde ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin fiyatı karşılanmış olup, 

toplam maliyeti 200 Türk Lirasıdır. Kullanılan malzeme maliyetleri Tablo-3’te belirtilmiştir. 

 

Tablo-3: Proje sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar, malzemeler ve maliyetleri 

Üretilen tabletlerin birim maliyeti 5 kuruş olup, piyasadaki tabletlerin birim maliyetine oranla 

%50 daha avantajlıdır. Raf ömrü 6 ayını tamamlamış ve henüz bozulmamakla birlikte devam 

etmektedir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin günlük hayat rutininde, çok yoğun tempoda fazlaca enerjiye ihtiyaç duyan ve bu 

yüzden kafein tüketiminde yoğunlaşan her insan grubu için etkili olabileceğini 

düşünmekteyiz. 

Tarih Gerçekleştirilen deneysel çalışma Kullanılan Malzemeler Maliyet 

Ocak-Mayıs 2020 Literatür taraması Web.02 araçları ve kaynak 

kitaplar(BİLSEM Lab.) 

0 TL 

Haziran-Eylül 

2020 

Model organizmaların temini ve üretimi. Galleria mellonella 

larvaları(Balıkesir Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü) 

0 TL 

Ekim –Aralık 2020 Farklı sıcaklıklardaki kafeinin model 

organimada etkisinin tespit edilmesi(3tekrar), 

bitki ekstrelerinin kafein zehirlenmesine karşı 

etkilerinin tespit edilmesi(3 tekrar) 

Türk kahvesi, soxhlet ekstraksiyon 

düzeneği, manyetik karıştırıcılı ısıtıcı, 

5-10µl mikropipet(ISOLAB), 

şırınga(BİLSEM Lab.) 

50 TL 

Ocak-Nisan 2021 1. Bitki ekstrelerinin ve kafein etkisi 

altındaki larvaların hemolenflerinin 

antioksidan aktivitelerinin tespiti, infrared 

analizlerinin gerçekleştirilmesi 

2. Bitki ekstrelerini içeren tabletlerin 

yapımı 

3. Araştırmanın makale haline 

getirilmesi 

UV-VIS Spektrofotometre(RIGOL), 

metanol, deney tüpü, tüplük, 5-10µl 

mikropipet(ISOLAB), buğday 

nişastası, sığır jelatini, bitki ekstreleri 

(Balıkesir Üniversitesi  Fen-Edebiyat 

Fakültesi, Biyoloji Bölümü) 

150 TL 



10 

 

9. Riskler 

Ekinezya ve meyan bitkilerine karşı alerjisi olan bireylerin tüketmemesi gerekmektedir. Aynı 

zamanda, etik kurallar gereği insanlar ve diğer omurgalı hayvanlar üzerinde denenememesi 

sebebiyle projemiz bu kapsamda prototip çalışma göstermektedir. Çözüm olarak, literatürde 

Galleria mellonella’nın bağışıklık sisteminin hem yapısal hem de fonksiyonel olarak 

omurgalılar ile homolog özellikte olduğunu göstermesi, doku bozulması ve oksidatif strese 

karşı adaptasyon gibi temel özelliklerin de larva ve memelilerde yüksek oranda benzerlik 

göstermesi sebebiyle bu çalışmada model organizma olarak Galleria mellonella 

kullanılmasına karar verilmiştir. (Karaman, 2016). 
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