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T

rends in Biotechnology dergisinin editörlerinden Bo Mattiasson, Haziran 2018’de 73 yaşına girmiştir. Lund Üniversitesi’nde 1985
yılında kurduğu Biyoteknoloji Bölümü’nde emekli profesör olarak görevini sürdürmektedir. Botanik ve biyokimya geçmişine sahip

olan Bo, Lund Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak immobilize enzimler, çoklu enzim sistemleri ve hücreler üzerine öncü çalışmalarla
araştırma hayatına başlamıştır [1]. Doktorasını Klaus Mosbach’ın danışmanlığında yapmış, 1974’te doktorasını tamamladıktan sonra
bağımsız bir araştırma grubu oluşturmada çok hızlı davranarak 1985 yılında Biyoteknoloji Bölümü’ne başkan seçilmiştir. Biyoteknoloji
Bölümü’nü 2006 yılına kadar 22 yıl yönetmiş ve bölüm bu süre zarfında bir avuç insandan 80’den fazla araştırmacıya ve doktora
öğrencisine sahip olan bir bölüme dönüşmüştür. Yıllar geçtikçe Bo, 60’dan fazla doktora öğrencisinin danışmanı olmuştur.
Uzun yıllar boyunca biyosensörler [2] veya biyokatalizden [3] çevre iyileştirmesine [4] kadar araştırma faaliyetlerinde kullanmasıyla
immobilizasyon teknolojisinin genişlemesine sebep olmuştur. Oldukça enerjik bir araştırmacı ve lider olmanın yanı sıra, aynı zamanda iyi
bir girişimcidir. Sekiz tane şirketin kuruluşunda yer almıştır. Bo, birçok genç araştırmacıya ilham kaynağı olmuştur. En güçlü özelliklerinden
biri, inandığı şeyi takip etme ve onu gerçekleştirmek için gerekli araçları bulma kapasitesi ile paydaşlarla iletişim kurma yeteneğidir.
Bo, insanlığa immünosensörler ve enzim temelli biyosensörler üzerinde araştırmalarını bağışlayarak büyük katkı sağlamıştır. En son
başarısı, çeşitli moleküllerin oldukça hassas analizlerine izin veren kapasitif biyosensörlerin geliştirilmesidir. Tekniğin başarısı, kandaki
HIV belirteçlerinin saptanması için FDA ile işbirliği ve CapSenze şirketinin kurulmasına yol açmıştır [5].
Bo, biyoayırma için birçok afinite tekniği geliştirmiştir [6]. Bu teknikler sayesinde afinite ligandlarının, pH veya sıcaklık gibi çevresel
koşullarda değişikliklere yanıt veren ‘akıllı’ polimerlere bağlandığı göstermiştir [7]. Son on yılda da, makrogözenekli kriyojellerin protein,

“Son yirmi yılda, 20’den fazla doktora
tezi yayınlanmış ve bu işbirliklerinden
bilgi aktarma ve yetkinlik oluşturma
konusunun ilgili ülkeler ve bölgelerde
fark yaratmaya devam ettiğini
söylemek mümkündür. ”

hücre ayrımı, doku mühendisliği ve atık su arıtımı için sunduğu imkânları
araştırmıştır [8,9].
Bo, konsey üyesi olduğu İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı tarafından
desteklenen projeler ile hem İsveç’teki kendi personelinin ve öğrencilerinin
eğitimi hem de gelişmekte olan Asya, Afrika ve Latin Amerika’da birçok
ülkelerle işbirliği yapar. Bu ülkeleri ziyarete gitmesi, ona toplum için araştırma
ve sürdürülebilirlik gereksinimlerinden farklı bir bakış açısı kazandırmıştır.
Araştırma öğrencilerinin kendi ülkelerinin doğal kaynaklarını toplum için
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Ayrıca 1997-2002 yılları arasında 10 ciltlik
Bioseparation dergisinin editör ve editör
yardımcısı olarak görev yapmıştır. Buna
ek olarak, Bo bugüne kadar uluslararası
dergilerde ve kitaplarda 1000’den fazla
bildiri yayınlamış, 35000’in üzerinde atıfa
ve 86 h-endeksine sahiptir.
Çalışmalarına ayırdığı zamana rağmen,
torunlarıyla vakit geçirmek için hiçbir
fırsatı kaçırmayan, doğadan, bitkilerden
ve çiçeklerden hoşnut, kuşları izlemek ve
fotoğraflamak için her zaman vakit bulan
bir kişidir.
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