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bir farklılaşmaya uğradığı anlaşıldı. Bu hücrelerin DPKH ile karşılaştırıldığında davranışları hem 
matriks moleküllerinde hem de biyomateryaller üzerinde oldukça benzer bulunmalarına karşılık 
daha epiteloid morfolojide olmaları, daha hızlı çoğalmaları, daha az koloni yapmaları ve diğer 
belirteçlere göre daha belirgin DSP tanımlamaları ile daha farklı etkileşimde bulunduklarını 
gösterdi. Bütün hücrelerin Taramalı Elektron Mikroskobi ile yapılan incelemelerinde saçak 
formasyonu, lamella oluşumu, sitoplazmik uzantı göstermeleri ve bu uzantıların yüzey boşluklarına 
doğru ilerlemeleri ortak bulgular olmasına karşın DPKH için daha belirgin olarak gözlendi. 

Sonuç: Kök hücre kaynaklarının çok ve farklı olmasına karşılık erişkin kök hücre avantajları 
nedeni ile daha çok ilgi çekmekte ve daha detaylı incelenmektedir. Bu çalışmada sıçan ve köpek 
KİSKH ile insan DPKH erişkin kök hücre mantığı ile değişik yüzeyler üzerinde davranışları 
açısından karşılaştırıldı. En önemli ortak özellik, uygun besiyeri, yeterli zaman ve gerekli faktör 
verildiğinde bu üç tür kök hücrenin de istenilen farklılaşmaya uğratılabildiğidir. Ancak hücrenin 
geldiği kökene bağlı olarak değişik yüzeylerde daha çabuk, daha aktif ve daha etkin bir farklılaşma 
sağlanabilmektedir. Oluşan bu faklılıklar hücre davranışının mekanizmaları ile ilgili olup, hücre 
adezyon ve matriks molekülleri tarafından ortamdaki büyüme faktörleri gibi çevresel etkenlere 
bağlı olarak gelişmektedir. Bunların anlaşılması, kök hücrenin tedavideki muhteşem olasılığını 
doku mühendisliği yardımı ile gerçekleşebilir hale getirerek, klinisyenler için son derece güçlü bir 
etken, hastalar için ise daha kaliteli bir yaşam oluşmasını sağlayacaktır. 
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Amaç: E. coli gibi patojen bakterilerin hızlı, ekonomik ve duyarlı bir şekilde tespit edilmesi oldukça 
önem taşımaktadır. Bu çalışmada, sensör teknolojisi kullanılarak mikro boyutlarda potansiyometrik 
esaslı E. coli sensörlerin geliştirilmesi ve bu sensörlerin farklı su kaynaklarındaki E. coli’nin 
tespitinde kullanılması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada ATCC 35150 numaralı E. coli suşu ve bu serotipe uygun antikor 
kullanıldı. Antikor, polyvinyl butyral (PVB), karbon nanotüp (CNT), silika nanopartikül, altın 
nanopartikül ve aluminyum nanopartiküllerini içeren farklı kombinasyonlarda immuno aktif 
tabakalar hazırlandı. Bu immuno aktif tabakalar kullanılarak kompozit ve membran yapılarda 
çok sayıda immünosensör hazırlandı. Samsun ilinde bulunan Kürtün ve Mert ırmaklarının denize 
bağlandıkları noktalardan, Samsun Limanından ve Atakum ilçesinde bulunan yapay bir göletten 
alınan su örneklerinde de potansiyometrik ölçümler yapıldı. 
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Bulgular: Elde edilen sonuçlar, çalışma süresince geliştirilen 44 farklı yöntemle elde edilen 
immünosensörlerden 18 tanesinin E. coli’ye karşı duyarlı olduğunu göstermekteydi. Bu 18 
sensör ile geliştirilen ölçüm yöntemlerinden cevap zamanı, tekrarlanabilirliği, kulanım ömrü, 
tayin limiti ve seçiciliği gibi potansiyometrik özellikleri açısından en duyarlı olan 4 yöntem 
ile çevresel örneklerde E. coli tespiti yapıldı. Geliştirilen bu immünosensörlerin, klasik bakteri 
sayım yöntemleri ile 600-42.500 arasında değişen miktarlarda E. coli içerdiği tespit edilen sularda 
meydana getirdikleri potansiyometrik cevaplar, bu immünosensörlerin sularda E. coli tespiti için 
kullanılabileceğini göstermektedir.

Sonuç: Geliştirilen immünosensörlerin hazırlanmasının kolay, basit ve ekonomik olduğu, klasik 
bakteri tespit ve sayım yöntemleri ile kıyaslandığında, bu yöntemin daha duyarlı ve hızlı cevap 
veren özelliklere sahip olduğu belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: İmmünosensör, E.coli 

Teşekkür: Bu çalışma 108T381 No’lu proje kapsamında TUBİTAK tarafından desteklenmiştir.

SC–016

Pleurotus ostreatus Tarafından Lovastatin Üretiminin Farklı Kültür 
Yöntemlerinde İstatiksel Tasarımlar İle Optimizasyonu

aBurcu Atlı, bMustafa Yamaç
aEskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir

b Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 26480 Eskişehir
burcuatli2006@gmail.com

Amaç: Fungal organizmalar tarafından sekonder metabolit olarak üretilen lovastatin, kolesterol 
biyosentezini yarışmalı olarak inhibe ederek kandaki serum kolesterolü düşürür. Bu etkisinden 
dolayı hiperkolesterolemi hastalarının tedavisinde dünyada en çok kullanılan hiperkolesterolemik 
ajanlardan birisidir. Bu çalışmada, Plackett-Burman ve cevap yüzey istatiksel deney tasarımları 
kullanılarak Pleurotus ostreatus makrofungus izolatı ile katı faz ve derin kültür fermentasyonlarında 
lovastatin üretiminin optimize edilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini oluşturan Pleurotus ostreatus OBBC 1031 kültürü di-
karyotik misel formunda izole edilmiş olup Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakül-
tesi, Biyoloji Bölümünde oluşturulan makrofungus kültür koleksiyonunda (OBCC) korunmaktadır.

Pleurotus ostreatus OBBC 1031 izolatı tarafından lovastatin üretimi, derin kültür ve katı faz olmak 
üzere iki farklı kültür tipi ile araştırılmıştır. Her kültür tipinin optimal besiyeri içeriği ve çevresel 
koşulları Plackett-Burman ve Box-Behnken deneysel tasarımları kullanılarak belirlenmiştir. 
Fermente özütlerdeki lovastatin içeriği HPLC ile belirlenmiştir. Tasarımların istatiksel analizi 
Statistica 8.0 ile yapılmıştır.

Bulgular: Plackett-Burman deney tasarımı analizi sonucunda katı faz fermentasyonunda arpa, yeast 
ekstrakt ve partikül boyutu, derin kültür fermentasyonunda ise glikoz, yeast ekstrakt ve karıştırma 
hızı P. ostreatus’ un lovastatin üretimini olumlu yönde etkileyen değişkenler olarak belirlenmiştir. 
Box-Behnken deney tasarımı analizi sonucu bu değişkenlerin üretimi arttırıcı etki gösterdikleri 
belirlenmiştir.


