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examined, the results of the biochemical tests 
confirmed its isolation at a rate of 2 % from 
bronchial washing samples and 4 % from soil 
samples and all the isolates belongs to N. 
asteroides.  
       The results indicated that Luria Bertani 
agar media and the carbon free broth used in the 
paraffin baiting techniques was the best medium for 
primary isolation of this organism. 
      The research also confirmed the ability of 
N. asteroids isolated from both sources to produce 
pigments, antimicrobial substance, some enzymes 
playing role in its pathogenicity, like lecithinase, 
lipase, and amylase, all isolates also showed the 
ability to produce B-lactamase enzymes.           
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Diğer az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bağırsak 
parazitleri önemli halk sağlığı sorunlarından birini 
oluşturmaktadır. Sosyo-ekonomik düzey, iklim, 
çevre koşulları, yaşam biçimi, beslenme ve temizlik 
gibi faktörlere bağlı olarak parazitlerin görülme 
sıklığı farklılık göstermektedir. Paraziter 
hastalıklar, büyüme çağındaki çocuklar başta olmak 
üzere tüm yaş gruplarını etkilemektedir.Bağırsak 
parazitlerinin yaygınlığı bu faktörlerin yanı sıra 
ülkemiz bölgelerinde de değişik dağılımlar 
göstermektedir. Paraziter etkenler arasında Giardia 
lamblia dünyanın her tarafında epidemik diyarelerin 
başta gelen nedenlerindendir. Gelişmekte olan 
ülkelerde Giardia lamblia patojenlerin ilki olup, 10 
yaşından küçük çocuklarda  %15 -30 prevalansla 
görülebilmektedir. Ülkemizde bölgelerde yapılan 
araştırmalarda etkenin insidansı  %1.7-37.7 
arasında değişmektedir. Cryptosporidium, 
omurgalıların sindirim ve solunum yollarını 
kaplayan epitel hücrelerinin mikrovillus bölgelerine 
yerleşen intraselüler bir parazittir. Cryptosporidial 
enfeksiyon tüm dünyada görülür ancak gelişmekte 
olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre daha sıktır. 
Persistan ishale ve malnütrisyona yol açabilmesi 
nedeni ile önemli bir sağlık problemidir. 
Cryptosporidium paraziti; immün sistemi sağlam 
kişilerde kendini sınırlayan ishale, immün sistemi 
baskılanmış hastalarda ise kronikleşen ve hayatı 

tehdit edici ishale yol açan ve tüm dünyada yaygın 
olarak görülen bir protozoondur.Diğer parazit 
hastalıklarında olduğu gibi direkt mikroskobik 
inceleme ilk başta yapılması gereken yöntemdir.Bu 
yöntem maliyet açısından ekonomik olması ve 
dışkıda bulanabilecek diğer parazitlerinde  tespit 
edilebilmesi yönünden avantajlı gibi görünmesine 
rağmen bu yöntemle saptanamayan bir çok etkenin 
tespitinde yetersiz kalmaktadır. 

Bu çalışmada Gaziantep ve çeversinde 
yaşayan ve ishal şikayeti ile hastaneye başvuran 10 
yaş altı 100 çocuk tan alınan gaita örnekleri ELISA  
yöntemiyle  testlenerek Giardia lamblia ve  
Cryptosporidium’un taraması yapılmıştır. Elde 
edilen bulgular  istatistiki olarak analiz edilerek  
literatür verileriyle kıyaslanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Cryptosporidium , Giardia 
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Kontakt lens kullanan kişilerin gözlerinde 

bakteriler, mantarlar ve protozoonlar gibi çeşitli 
mikroorganizmalar enfeksiyon meydana getirebilir. 
Bu tip enfeksiyonların risk faktörleri arasında 
kontakt lensin kendisi, musluk suları, kirli eller ile 
kontamine olmuş kontakt lens saklama kapları ve 
solüsyonları önemli yer tutar. Bu bağlamda bu 
çalışmada, kontakt lens kullanan kişilerin hem 
kontakt lens saklama kapları hem de ev musluk 
suları aynı anda incelenmiştir. 

Bu çalışmada, kontakt lens kullanan ve 
kontrol amacı ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 
Kontakt Lens Birimi’ne başvuran kişilerin kontakt 
lens saklama kapları ve ev musluk suları, total 
aerobik mezofilik heterotrofik bakteriler, fakültatif 
anaerob gram negatif çomak bakteriler, 
Pseudomonas cinsi bakteriler, mantarlar ve amipler 
açısından incelenmiştir. Bu amaçla tüm örneklerin 
sırasıyla petri kutusunda R2A Agar, Mac Conkey 
Agar, Pseudomonas C-F-C Selective Supplement 
ilave edilmiş Pseudomonas Agar Base, Sabouraud 
Dextrose Agar ve Non-nutrient Agar içeren 
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besiyerlerine ekimleri yapılmıştır. Tüm ekimler, 
aranan mikroorganizmalar için uygun sıcaklık ve 
sürelerde bekletilmiştir.  

Çalışmamızda incelenen 20 kontakt lens 
saklama kabında üreyen mikroorganizmalardan 18’i 
total aerobik mezofilik heterotrofik bakteriler, 11’i 
fakültatif anaerob gram negatif çomak bakteriler, 
1’i Pseudomonas ve 8’i mantarlar olarak 
tanımlanmıştır. Bu kapların hiçbirinde amipler 
ürememiştir. Öte yandan incelenen 20 musluk 
suyunda üreyen mikroorganizmalardan 16’sı total 
aerobik mezofilik heterotrofik bakteriler, 6’sı 
mantarlar ve 8’i amipler olarak tanımlandığı halde, 
hiçbir musluk suyunda fakültatif anaerob gram 
negatif çomak bakterilere ve Pseudomonas cinsi 
bakterilere rastlanmamıştır. 

Bu veriler ışığında kontakt lens kullanan 
kişilerin gözlerinde fakültatif anaerob gram negatif 
çomak bakteriler, Pseudomonas cinsi bakteriler ve 
mantarlar ile meydana gelebilecek enfeksiyonlarda 
kontamine kontakt lens saklama kaplarının etkili 
olabileceği düşünülebilir. Öte yandan olası  amip 
enfeksiyonlarında ise bu kapların çok da etkili 
olmadığı söylenebilir. Ayrıca musluk sularının bu 
tip  enfeksiyonlarda mantarlar ve amipler açısından 
bir tehdit oluşturabileceği halde, fakültatif anaerob 
gram negatif çomak bakteriler ve Pseudomonas 
cinsi bakteriler açısından bir tehdit oluşturmadığı 
düşünülebilir. Bu çalışmada incelenen örneklerin 
sağlıklı bireylere ait olduğu düşünüldüğünde, gerek 
kontakt lens saklama kaplarının gerekse ev musluk 
sularının denenen mikroorganizmalar açısından bir 
enfeksiyon riski taşımadığı da söylenebilir. 

Konunun tam olarak aydınlığa çıkartılması 
örnek sayısının arttırılması ve izole edilen 
mikroorganizmaların patojenite faktörlerinin 
araştırılması ile yapılacak yeni çalışmalar ile 
mümkün olacaktır. Ayrıca daha sonraki 
çalışmalarda kontakt lens kullanan ve herhangi bir 
göz enfeksiyonuna sahip kişilerin de kontakt lens 
saklama kaplarının ve musluk sularının incelenmesi 
ile elde edilecek sonuçların da bu konunun 
aydınlığa çıkartılması açısından faydalı olabileceği 
düşüncesindeyiz. 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: T-930/06102006 
  
Anahtar Kelimeler: Kontakt lens saklama kapları, 
ev musluk suları, amipler, mantarlar, bakteriler  
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 Odontojenik keratokist (OKK), gelişimsel 
bir kist olmasıyla beraber, histolojik ve klinik 
özellikleri ile  diğer kistlerden farklılık 
göstermektedir. Aynı zamanda nüks ve neoplastik 
potansiyele sahiptirler. Giderek artan oranda oral 
tümörlerde human papilloma virus (HPV)’ün rolü 
olduğu çalışmalarla ortaya konulmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı odontojenik keratokistlerde HPV 
16-18 varlığının belirlenmesidir. 23 hastadan alınan 
parafine gömülü odontojenik keratokist biyopsi 
örneklerinden DNA izole edildi ve human 
papilloma virus (HPV) varlığının saptanması HPV 
L1 konsensus primerleri, tiplendirmesi ise viral 
genomun E6/E7 bölgelerini hedefleyen spesifik 
HPV-16 ve HPV-18 primer setleriyle polimeraz 
zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi kullanılarak 
yapıldı. Viral genomun L1 bölgesine bağlanan 
konsensus primerleri kullanılarak yapılan 
amplifikasyon sonucunda 23 örneğin 17 ‘nde  
(%73.9) HPV DNA’sı tespit edilmiştir. Tip spesifik 
primerler kullanılarak yapılan amplifikasyon ile 
HPV pozitif örneklerin 8’nde (%47) yüksek risk 
grubu içerisinde yer alan HPV 16 ve HPV 18 
DNA’sı belirlenmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Odontojenik keratokist, 
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