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Bu çalışmada; Ülkemizde üretimi 

yapılmayan, Elazığ-İçme çevresinde toplanan 
Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. ferulae 
Lanzi’nin kültüre alınma imkanları araştırılmıştır. 
Ana kültürün çoğaltılmasında; % 2.0 malt-ektrakt 
agar, tohumluk misel çoğaltılmasında; buğday 
taneleri kullanılmıştır. Bazidiokarp eldesi için; 
kompost ortamı olarak da buğday sapı 
kullanılmıştır. Doku kültürü yöntemiyle ana kültürü 
elde edilen P. eryngii var. ferulae’nin 25ºC’de, 
malt-ektrakt agar ortamını 23-25 günde, buğday 
tanelerini 15 günde ve kompost olarak kullanılan 
buğday sapı ortamını 15 günde sardığı saptanmıştır. 
Bu evreden sonra; misel sarılı kompost 2 cm 
kalınlığında steril torf toprağı ile örtülerek, şapka 
oluşumu için 13±1 ºC’lik sıcaklık ve 200 lüx’lük 
aydınlatma sağlanmıştır. P. eryngii var. ferulae’nin 
ilk primordium oluşumu; 111. günde, ikinci 
primordium oluşumu ise 146. günde, ilk hasat; 126. 
günde, ikinci hasat ise 161. günde gözlenmiştir. İlk 
hasat sonunda elde edilen verim (% 70 nem içeren 
100 g kompostta) 24.8 g, ikinci hasat sonunda ise 7 
g olarak saptanmıştır. Sonuç olarak; Ülkemizde 
üretimi yapılmayan P. eryngii var. ferulae’nin 
yenen kısmı olan şapkaları elde edilmiş ve 
yetiştirme şartları bilimsel olarak tespit edilmiştir.  
   
Anahtar Kelimeler: P. eryngii var. ferulae, Saf 
misel, Kültür mantarı.  
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 Atopi bozulmuş immün regülasyonun 
alerjik yöne kayması ile gelişen bir durumdur.  
Atopik bireylerde immünoterapi ile inflamasyonun 
nonspesifik inflamasyon yönüne kaydırılması 
hedeflenmektedir. 

Çalışmamızda, atopi teshişi konulmuş 
bireyler, plasebo ve immünoterapi gruplarına 
ayrıldı. Bireylerin, plasebo ve immünoterapi 
uygulamaları öncesi ve 6 aylık uygulamalar sonrası 
IL-1 beta, IL-6 ve TNF-alfa düzeyleri ELISA 
yöntemiyle belirlendi. Sonuçlar ANOVA ile 
değerlendirildi. 

IL-1 beta düzeyi uygulamalar öncesine 
(2.30 ± 0.68) göre plasebo gurubunda düşerken 
(1.55 ± 0.47) (p<0.05) immünoterapi grubunda 
(1.99 ± 0.76) uygulama öncesi düzeylere yakın 
bulundu. IL-6 uygulamalar öncesi (6.29 ± 1.74) 
iken plasebo grubunda (6.95 ± 3.48) yükselmiş ve 
immünoterapi grubunda (6.54 ±  2.73) başlangıç 
değerlerine yakın bulundu. TNF-alfa düzeyi için 
uygulama öncesine (29.16 ± 17.25) göre plasebo 
grubunda düşme (20.27 ± 4.07) ve immünoterapi 
grubunda (27.53 ± 15.13) uygulama öncesine yakın 
değerde bulundu.  

Proinflamatuar sitokinler olan IL-1beta, 
IL-6, TNF-alfa düzeyleri immünoterapi sonucunda 
tedavi öncesi düzeylerde bulunurken, özellikle IL-
1beta’nın plasebo grubunda baskılanmasının, 
inflamasyonun immünoterapi ile nonspesifik yöne 
kaydırılarak devam ettirilmesinden kaynaklandığını 
düşünmekteyiz. 
 
Anahtar Kelimeler:  Atopi, immünoterapi, IL-1β, 
IL-6, TNF-α  
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Enterokoklar insan gastrointestinal ve 
genitoüriner sistemde yaygın olarak bulunan gram 
pozitif koklardır. Enterokoklar, içinde oral 
kavitenin de bulunduğu farklı vücut bölgelerinde 
lokalize olarak endodontik infeksiyonlara da neden 
olmaktadırlar. Diş kanallarından izole edilen 
Enterokoklar arasında Enterococcus faecalis en 
yaygın türdür. Bu çalışmada, endodontik 
infeksiyonlardaki E. faecalis varlığının kültür ve 
polimeraz zincir reaksiyon (PCR) metotları 
kullanılarak saptanması ve bu yöntemlerin 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. 


