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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 
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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.   
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