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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.
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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.
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Sonuç: Bu çalışmada makrofungus örneği P. ostreatus ile yüksek miktarda lovastatin üretimi 
için istatiksel deney tasarımları hem derin kültür hem de katı faz fermentasyonuna ilk defa 
uygulanmaktadır. Uygulanan istatiksel deney tasarımları ile güvenilir, kolay ve ekonomik şekilde 
üretim koşullarının optimizasyonun yanı sıra P. ostreatus’ un lovastatin üretimindeki besinsel 
gereksinimleri belirlenmiştir. Derin kültür fermentasyonunda maksimum lovastatin üretimi 30 
g glikoz ve 5 g yeast ekstrakt içeren besiyeri ortamında, katı faz fermentasyonunda ise 2-4 mm 
partikül boyutuna sahip 5 g arpa ve 5 g yeast ekstrakt besiyeri içeriği ile oluşturulan besiyerlerinde 
28 °C’de 6 gün inkübasyon sonucunda elde edilmiştir. Sonuç olarak P. ostreatus tarafından derin 
kültür fermentasyonu ile üretilen lovastatin miktarının (114.82 mg/L) katı faz fermentasyonu ile 
üretilenden (34.97 mg/g) yaklaşık üç kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pleurotus ostreatus, Lovastatin, Derin kültür fermentasyonu, Katı faz 
fermentasyonu, İstatiksel tasarım
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Amaç: Türkiye’de bulunan ev yapımı peynirlerden izole edilmiş propiyonik asit bakterilerinin 
gastrointestinal sistemde bulunan ve sağlığa yararlı bir çok özelliği bulunan bifidobakterilerin 
gelişimini düzenleyici aktivitesi (BGD) araştırılmış, bu aktivite üzerine sıcaklık, pH değişimleri, 
sonikasyon ve çeşitli enzimlerin etkisi ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca önemli bir prebiyotik olan inülin 
ile BGD aktivitesinin karşılaştırılması ve bu molekülün raf ömrünün belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: BGD aktivitesini tespit edebilmek için 16S rDNA’larına göre tanımlanmış 
aktif propiyonik asit bakteri kültürlerinden elde edilen kültür filtratları bifidobakterilerin geliştiği 
besiyerine eklenmiştir. İnkübasyon sonunda kültürlerin canlılık değerleri hesaplanmıştır.

BGD aktivitesine sıcaklık, pH ve çeşitli enzimlerin etkisini belirleyebilmek için hazırlanan kültür 
filtratları farklı sıcaklık, pH ve enzimler ile muamele edilmiş ve BGD aktivitesine bakılmıştır. 
Sonikasyonun etkisini belirleyebilmek için ise aktif kültür sonike edilerek filtratlar elde edilmiş ve 
BGD aktivitesine bakılmıştır. 

BGD aktivitesini inülin prebiyotiğinin etkisi ile karşılaştırmak için bifidobakteri kültürleri %1 
inülin içeren besiyerinde geliştirilmiş ve kültürlerin canlılık değerleri hesaplanmıştır.

Bulgular: BGD aktivitesi Türkiye’de bulunan ev yapımı peynirlerden izole edilmiş propiyonik 
asit bakterilerine ait 8 adet suş içerisinden sadece 4 suşta belirlenmiştir. Test bakterisi olarak 
kullanılan suşlar içerisinden yalnız B. breve A28 ve B. breve BASO1 suşlarının bu aktivite sonucu 
gelişimlerinin düzenlendiği belirlenmiştir Çalışılan suşlar içerisinden Propionibacterium thoenii 
72 suşunun BGD aktivitesinin diğerlerine göre yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen verilere 
göre en yüksek aktivite gösteren P. thoenii 72 suşu B. breve A28 suşunun canlılığını 7,22 log cfu/


