
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

77

SA–013

Mikroorganizmaların Ketlenmesinde 
Elektromanyetik Alan Kullanımı 

Eyüp Bilgia, Ece Bayıra, Aylin Şendemir-Ürkmeza, E. Esin Hameş-Kocabaşa

aEge Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Bornova, İzmir,
esin.kocabas@ege.edu.tr

Amaç: Elektromanyetik alanın (EMA) farklı frekans, manyetik akı ve sürelerle mikroorganizmalar 
üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada Escherichia coli RSSK 234 ve Staphylococcus aureus ATCC 
6538 kullanılmıştır. Her deneme öncesi hazırlanan genç kültürlerin yoğunlukları McFarland (0.5) 
standardı ile spektrofotometrik olarak ayarlanmıştır. Farklı frekans (20-30-40-50 Hz), manyetik 
akı (2-4 mT) ve sürelerde her organizmadan iki EMA ve iki kontrol grubu olmak üzere toplam 
256 deneme yapılmıştır. Her EMA uygulama sonrası, kontrol ve deney grupları seyreltme plaka 
yöntemiyle müller hinton agar içeren petrilere farklı seyreltmelerde iki tekrarlı olarak ekilmiş ve 
37°C’de 24 saatlik inkübasyon sonrası koloni oluşturan birim sayıları (kob) belirlenmiştir. Elde 
edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Denemeler sonrası elde edilen kob/ml değerleri kontrol gruplarına göre değerlendirilmiştir. 
İstatistiksel değerlendirme MINITAB14 programında Tukey ve Fisher karşılaştırma yöntemleri ile 
One-Way ANOVA testi kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen verilere göre her iki mikroorganizmada 
da 1 saatlik uygulama dışında diğer uygulamaların kontrol grubuna göre mikroorganizma sayısında 
istatistiksel olarak anlamlı bir azalış olduğu (p<0.05) görülmüştür. EMA uygulama süresinin 
uzamasının da mikroorganizma sayısında anlamlı (p<0.05) bir düşüşe sebep olduğu belirlenmiştir. 
Frekansın manyetik akı değişimine göre etkisi açısından değerlendirildiğinde frekansın manyetik 
akıya göre etkinliği E.coli’de gözlenirken S. aureus’ta bu etki çok belirgin olmamıştır. Çalışmamızda 
kullandığımız organizmalardan çubuk şekilli morfoloji gösteren E.coli, kok şekilli olan S. aureus’a 
göre EMA’dan daha fazla etkilendiği belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: EMA’nın mikroorganizmalar üzerinde en az 2 saatlik uygulama süresi 
sonunda canlı sayımlarında anlamlı düşüş gözlenmiştir. Ancak mikroorganizmaların ketlenmesinde 
elektromanyetik alanın etki mekanizması üzerine bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu veriler 
ışığında bir sonraki aşamada E. coli üzerindeki elektromanyetik alanın neden daha etkili olduğu 
incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik alan, E. coli, S. aureus

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Yurt içi Yurt dışı Araştırma Projeleri 
Destekleme Programı tarafından desteklenmektedir. Elektromanyetik alan oluşturmada bize 
yardımcı olan Serhat Küçükdermenci’ye (E.Ü. Müh. Fak., Elektrik Elektronik Müh. Böl.) teşekkür 
ederiz.


