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pH 3-11 arasında ve 30, 45, 60, 95 ºC’de 2 saat 
boyunca aktivitesini  korumaktadır.  121 ºC’de 20 
dakika otoklavlanan bakteriyosinin aktivitesinde hiç 
kayıp olmadığı gözlenmiştir. Organik çözücülerden 
TCA bakteriyosin aktivitesinin tamamen 
kaybolmasına neden olmaktadır. Kültür ortamının 
aktivite üzerine etkisini belirlemek amacıyla 
yapılan denemelerde en yüksek aktivite Brain Heart 
Infusion Broth ortamında saptanmıştır.  

Çalışmamız, üretim koşulları ve besiyeri 
bileşenlerinin aktivite ve gelişim üzerine etkilerini 
belirlemek üzere devam etmektedir.  

Bu çalışma ADÜ/BAP-FEF-6009 ve 
TÜBİTAK-106T581 nolu projelerinden destek 
almaktadır 
 
 Anahtar Kelimeler: Geobacillus toebii HBB-214, 
Bakteriosin  
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 Dental ünite su sistemleri dar çaplı, uzun, 
naylon veya farklı malzemelerden yapılmış çok 
sayıda boru içermektedir. Bu borular içinde akan 
su, uzun süre durgun halde kaldığında sıcaklığı 
artabilmektedir. Bu şartlar, mikrobiyal 
biyofilmlerin oluşumu için uygun ortamı 
sağlamaktadır. Dental ünitelerindeki bakterilerin 
büyük çoğunluğu zararsız, akuatik bakteriler 
olmakla birlikte Legionella gibi fırsatçı patojen 
mikroorganizmalar sistemdeki biyofilm tabakasında 
barınabildiğinden enfeksiyon kaynakları 
olabilmektedirler. Bu durum özellikle tedavi nedeni 
ile ağzında açık yara bulunan ya da bağışıklık 
sistemi baskılanmış olan hastalarda, ayrıca aerotör 
ya da hava-su şırıngasından çevreye dağılan 
aerosollerle diş hekimlerinde ciddi sağlık 
problemleri oluşturabilmektedir. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde bir diş hekiminin Legionella 
bakterisinin neden olduğu Lejyoner Hastalığı 
tarafından hayatını kaybetmesiyle dental 
ünitelerinin su sistemlerinde Legionella cinsi 
bakteriler ile ilgili çalışmalar yoğunlaşmıştır.  
 Bu konu ülkemizde az çalışılmış 
olduğundan, dental ünitelerin kontrolü ve hijyeninin 
sağlanması ile ilgili pek fazla strateji 
geliştirilememiştir. Bu nedenle çalışmamızda dental 
ünite su sistemlerinde Lejyoner Hastalığı’na yol 
açtığı bilinen Legionella bakterisinin taraması 
yapılmıştır.  

 Çalışmamızda İstanbul’da bulunan 41 tane 
dental ünite su sistemlerinin taraması yapılmıştır. 
Ayrıca su örneklerinin sıcaklık, pH, dezenfektan 
olup olmadığı, ünite yaşı ve su kaynağı da 
araştırılmıştır. İncelenen beş ünitenin (U1, U23, 
U35, U37, U38) aerotorundan alınan örneklerden 
Legionella pneumophila serogrup 2-14 bakterisi 
izole edilmiştir. Ünite yaşlarının 2.5 ay ile 35 yıl 
arasında olduğu ve ünitelerde dezenfektan 
kullanılmadığı tespit edilmiştir. Ünitelerden alınan 
suyun pH değerleri 6.80 ile 7.74 arasında olduğu 
gözlenmiştir. Su sıcaklık ortalaması ise 18.8°C 
olarak tespit edilmiştir. Su kaynağı olarak şebeke 
suyu, tüp su ve distile suyu kullanıldığı 
belirlenmiştir. 
 Dental ünitelerin yapılarının biyofilm 
oluşumu için ideal olması, ünitelerin büyük 
çoğunluğunun şebeke suları ile doğrudan bağlantılı 
olması ya da üniteden bağımsız su tankları olsa bile 
sistemin düzenli temizlenmemesi sonucunda 
patojen olan ve olmayan çok sayıda 
mikroorganizma ile yüksek oranlarda kontamine 
oldukları bilinmektedir. Bu yüzden dental ünite su 
sistemlerinin düzenli kontrolü önemlidir. Bu konu 
ülkemizde ne yazık ki çok zayıf olarak çalışılmış 
olup, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde dental ünitelerin kontrolü ve 
hijyenin sağlanması yasal olarak zorunlu 
kılınmaktadır. Çalışmamızda Legionella 
pneumophila serogrup 2-14 bakterisinin tespit 
edilmesi dental ünite su sistemlerinin düzenli 
kontrolünün yapılmasını ve iyileştirilmesinin 
gerekliliğini vurgulamaktadır. 
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 The study includes the isolation and 
identification of N. asteroids from clinical and soil 
samples, hunelered bronchial washing samples 
from patients of lower repiratory tract infection of 
different age groups and of both sexes attending 
alsalam hospital in mosul city from march to 
December (2004) hunddered soil samples were also 
collected from different locations in mosul and and 
nearby areas. Samples were cultured on selective 
media including Lowenstein Jensen, carbon free 
broth, blood agar . 
 Microbiological and cultural 
characteristics for the growing colonies as Gram's 
and modified Ziehl Neelsen stained smears were 


