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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  
 
 
PM 167 
 

Nekrotik Diş Kanallarından Enterococcus 
faecalis’in Kültürel Yöntemler ve PCR 

Kullanılarak Saptanması 

Semiha ÇETİNEL AKSOY1, Sanver EKMEKÇİ1, 
Ataç UZEL1, Dilşah ÇOĞULU2 

1Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji AD, 35100, 

Bornova, İzmir. 
2Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 
Pedodonti Bölümü, 35100, Bornova, İzmir 

semiha.cetinel@hotmail.com 
 

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. 
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Çalışmada yaşları 5 ila 13 arasında değişen 
145 çocuktan, 83’ü (%57) nekrotik, 62’si (%43) ise 
sağlıklı dişlerden olmak üzere toplam 145 örnek 
alınmıştır. E. faecalis, 83 nekrotik diş örneğinin 
18’inde (%21,6) kültürel metotla ve 22’sinde 
(%26,5) PCR metodu ile pozitif olarak 
bulunmuştur. 83 nekrotik diş örneğinden 45 tanesi 
süt dişi olup kültürel yöntemle bunların 8 (%18) 
tanesinden, kalan 38 nekrotik kalıcı diş arasından 
ise 10 (%26) tanesinden izole edilmiştir. PCR ile 
nekrotik süt dişleri ve kalıcı dişler arasından 
sırasıyla 10 (%22 ) ve 12 (%32) tanesinde E. 
faecalis saptanmıştır. Diş kanallarında E. faecalis 
varlığının saptanmasında iki metot arasındaki 
farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır ( 
p>0.05 ). 

Bulgularımıza göre, kök kanallarında E. 
faecalis saptanmasında kültürel ve PCR temelli 
metot arasında duyarlılık bakımından önemli bir 
fark olmadığı ortaya çıkmaktadır. Sonuçta türe özgü 
PCR metodunun zaman alıcı ve zahmetli olan 
kültürel metot yerine kullanılabileceği 
düşünülmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Enterococcus faecalis, süt 
dişi, nekrotik diş, kültür, PCR  
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Ağaç ve kaya oyuklarındaki arıların 
ballarını toplayarak başlayıp, günümüze kadar  
binlerce yıldır gelişerek süregelen arıcılık tüm 
dünyada olduğu kadar Türkiye’de de oldukça 
büyük bir öneme sahiptir. Türkiye, sahip olduğu 
coğrafik özellikler ve mevsimsel çeşitlilikle arıcılık 
sektörüne çok büyük avantajlar sağlasa da, hem 
yavru hem de ergin arılarda görülen bir çok bal arısı 
hastalığı için  uygun ortam oluşturmaktadır. Bal ile 
propolis, arı sütü, polen, arı zehri  ve balmumu gibi 
diğer arı ürünlerinin verimini doğrudan etkileyen 
arı hastalıklarının üzerinde de önemle 
durulmaktadır. 1940’lı yıllarda sadece birkaç ilde 
ve sınırlı sayıda vaka ile bildirilen arı hastalıkları, 
1950’lerden günümüze kadar sayıca artarak yurt 
çapındaki dağılımını sürdürmüştür. Gelişen 
teknoloji ile birlikte son yıllarda hastalıkların teşhis 
yöntemleri de gelişmiş bununla ilgili dünyada 
olduğu gibi yurdumuzda da yapılan çalışmaların 
sayısı artmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda; 
yağışlı ve soğuk iklimin hakim olduğu Karadeniz 

Bölgesi’nde Kireç hastalığı ve Nosemosis; sıcak 
iklimin hakim olduğu Ege ve Akdeniz Bölgelerinde 
Amerikan ve Avrupa Yavru Çürüklüğü hastalıkları 
yoğun olarak görülmektedir. İç Anadolu ve Doğu 
Anadolu Bölgelerinde ise hastalıklar soğuk havanın 
durumuna göre mevsimsel olarak değişik 
yoğunluklarda görülmektedir. Farklı yoğunluklarda 
da olsa bal arısı hastalıklarının zamanla Türkiye’nin 
dört bir yanına dağılması, en kısa zamanda 
önlemlerin alınması gerektiğini göstermektedir. 
  
Anahtar Kelimeler :  Apis mellifera, arı 
hastalıkları  
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 Bu çalışmada, parazitik bir bopyrid isopod, 
Orthione griffenis, türünün neden olduğu 
enfestasyon, Muğla-Gökova körfezinden avlanan 
Akdeniz karideslerinde, penaeus kerathurus,  ilk 
kez tespit edilmiştir. Örnekler, düzenli olarak aylık 
peryotlarda alınmış, her bir karides üzerindeki 
parazit sayısı tespit edilmiş ve karides boy-ağırlık 
değerleriyle birlikte bazı su kalitesi parametreleri de 
ölçülmüştür. Avlanan karideslerin muayenesinde, 
parazitin genellikle tek taraflı veya her iki taraflı 
karapaksın altına yerleştiği tespit edilmiştir. 
Çoğunlukla parazitin karides üzerinde karapaks 
altında tek taraflı yer aldığı saptanmıştır. 
Enfestasyon, toplam 200 karides de ortalama 27 gr 
ağırlığa ve ortalama 16 cm boya sahip bireyler de 
incelenmiştir. Bu ortalama ağırlık ve boy 
değerlerinden daha düşük karideslerde enfestasyona 
rastlanmamıştır. Enfestasyon farkedildikten sonra 
takip edilen aylık su sıcaklığı değişimleri de 
kaydedilmiştir. Su sıcaklığı değişiklik göstermekte 
olup yüzey suyu sıcaklığının yaz aylarında ortalama 
24-25 °C kış aylarında ise 16-17 °C  olduğu 
saptanmıştır. Parazit enfestasyonu nedeniyle yoğun 
mortaliteye rastlanmamıştır. Özellikle kasım ayı ve 
sonrası alınan karides örneklerinde yer alan 
parazitlerin yumurta taşıdığı ve bu yumurtalarda 
embryo oluşumu saptanmıştır. Avlanan 
karideslerde, karapaks altına yerleşen parazitlerin 
elle uzaklaştırılarak tüketime sunulduğu tespit 


