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Amaç: Actinomadura,Micromonospora, Nocardia ve Streptomyces izolatlarının taksonomik 
yerlerinin 16S rRNA, rpoB ve gyrB gen bölgesi dizi analizleriyle belirlenmesi hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Üç Actinomadura, yedi Micromonospora, sekiz Nocardia ve on yedi 
Streptomyces olmak üzere toplam otuzbeş aktinomiset izolatının ve DSMZ’den temin edilen tip 
örneklerinin DNA izolasyonu Pitcher ve ark., (1989) “GuanidinThiosiyanat DNA izolasyon” 
metodu modifiye edilerek gerçekleştirilmiştir. 16S gen bölgesi 27f ve 1525r primerleriyle çoğaltılıp, 
16S rRNA dizi analizi 27f, 800r, MG3f, MG5f, 1525r, 1115r, 1492r primerleriyle karşılaştırmalı 
olarak yapılmıştır. 300 nt’lik rpoB gen bölgesi MF ve MR primeri, 524 nt’lik gyrB gen bölgesi 
NocgyrBf ve NocgyrBr primeriyle çoğaltılıp, yine aynı primerlerle ilgili gen bölgelerini dizileri 
elde edilmiştir. NCBI, DDBJ ve EMBL gibi gen bankalarından elde edilen 16S rRNA, rpoB ve gyrB 
gen dizileri ile izolatların ve DSMZ kültür koleksiyonundan elde edilen tip örneklerinin dizileri 
Mega ve PHYLIP programlarında Neighbour-joining, Maximum-parsimony algoritmalarıyla 
analiz edilerek filogenetik dendrogramları oluşturulmuştur. 

Bulgular: Toplam otuz beş izolatın 16S rRNA gen bölgesi dizileri en yakın tip örnekleriyle 
karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmada tüm Nocardia izolatları ve on beş Streptomyces izolatının tip 
örnekleriyle 16S rRNA gen bölgesi % 99,5-100 benzerlik göstermesi ve tip örnekleriyle benzer 
morfolojiye sahip olması sebebiyle rpoB ve gyrB gen bölgesi çalışılmasına dahil edilememiştir. 
16S rRNA, protein kodlayan iki gen olan rpoB ve gyrB gen bölgesi dizi analizleriyle oluşturulan 
filogenetik ağaçlarda üç Actinomadura (M23, MD49), yedi Micromonospora (M24, M25, EL055, 
G11, G12, G16, G36) ve iki Streptomyces (MD16, MD40) izolatının en yakın tip örneklerinden 
yüksek bootstrap değerleriyle ayrılmalarıyla taksonomik statüleri belirlenmiştir. Tip türlerinden 
farklı olduğu düşünülen on bir izolatın 16S rRNA gen bölgesi dizisi, Micromonospora cinsine ait 
bir izolatın ve Actinomadura cinsine ait iki izolatın gyrB gen bölgesi dizisi NCBI ve EMBL gibi 
gen bankalarına depozit edilmiştir. Bu çalışma Actinomadura cinsine ait gyrB gen bölgesi dizisi gen 
bankasına depozit edilmesiyle bir ilktir (JQ319632, JQ319633). 

Sonuç: Bu çalışmanın sonucuna göre, 16S rRNA gen bölgesi verileri özellikle Micromonospora 
cinsi için tür seviyesinde ayrım yapmada tek başına yeterli değildir ve elde edilen verilerin farklı 
gen bölgeleriyle desteklenmesi gerektiği açıktır. Özellikle rpoB gen bölgesi dizilerinden elde 
edilen filogenetik ağaçların yapısı 16S rRNA gen bölgesi dizisinden elde edilenle uyumlu olmasına 
rağmen, Micromonospora izolatlarını sınıflandırmak için kullanılan gyrB gen bölgesinin nükleotit 
dizisine dayalı metodun kullanılan diğer gen bölgelerinden daha ayırt edici olduğu sonucuna 
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varılmıştır. Özellikle Actinomadura gibi antimikrobiyal aktivitesi yüksek olan cinslerde 16S rRNA 
gen bölgesi dışında tür ayrımında kullanılabilecek gen bölgesi verileri son derece sınırlıdır. Yapılan 
bu çalışma gen bankalarına ilgili gen bölgeleri ile ilgili veriler kazandırılmıştır. 
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Amaç: Kemik İliği Stromal Kök Hücresi (KİSKH) kolay elde edilebilmesi, çoğaltılabilmesi, 
etik sorunlarının olmayışı ve biyomateryaller aracılığı ile istenilen dokuya transfer edilebilmesi 
ile daha önemli hale gelmektedir. Benzer şekilde diş pulpasının kök hücreleri (DPKH), KİSKH 
ile karşılaştırılabilir özellikleri yanı sıra çoğalmaları ve farklılaşmalarındaki üstünlükler bu kök 
hücrelerinde giderek artan bir şekilde rejeneratif tıpta yer almasını sağlamaktadır. Bu düşünce ile 
incelenen kök hücrelerin yüzeyler ile girdikleri etkileşimler davranışları sırasında kullandıkları 
mekanizmaları anlamamıza yardımcı olmakta ve bu bilgi tedavi amaçlı kullanımlarında büyük 
önem taşımaktadır. Bu çalışmada KİSKH ve DPKH eldelerinin kültür ortamında değişik yüzeyler 
üzerinde davranışları ve farklılaşmaları histolojik yöntemler ile incelendi. 

Gereçler ve Yöntemler: KİSKH eldesi kemik iliği aspirasyonu ile sıçan ve köpekten sağlandı. 
Hücreler adezyon farklılığından yararlanılarak ayrıştırıldı ve kültür ortamında kollajen (KOL) I, IV, 
laminin (LAM), Hidroksi Apatit Jel (HAJ), Kalsiyum Fosfat Skaffold (KFS) ve dentin gibi değişik 
yüzeyler üzerinde besiyeri etkisi ile çoğaltılarak farklılaştırıldı. DPKH eldesi farklı nedenler ile 
çekilen diş örneklerinden alınan pulpa dokusunun enzimatik yöntem ile ayrıştırılması ile sağlandı. 
KİSKH ile benzer şekilde yönlendirildi. Farklılaşma sürecinde Alkalen Fosfataz (AF), Alizarin 
Kırmızısı (AK), Osteonektin (ON), Osteokalsin (OK), Dentin Sialo Protein (DSP) belirleyicileri 
kullanıldı. Hücrenin davranışı inverted faz kontrast, ışık ve taramalı elektron mikroskobi ile 
incelendi.

Bulgular: Sıçan ve köpek KİSKH’lerinin benzer şekilde tutunduğu, koloniler şeklinde çoğaldığı ve 
koloni merkezlerinden başlayarak çevreye yayılan şekilde kalsifiye oldukları, nodül oluşturdukları 
ve tüm belirteçleri değişik zaman ve düzeylerde giderek artan bir şekilde tanımladıkları görüldü. 
Köpek hücrelerinde görülen farklar fibroblastik morfoloji, daha geç gerçekleşen koloni oluşumu 
ile belirteç tanımlama olmasına karşılık, kültürdeki süre uzadığında benzer şekilde davrandıkları 
saptandı. Matriks molekülleri üzerinde benzer davranışları göstermelerine karşılık hem sıçan hem 
köpek kök hücresinin LAM üzerinde daha hızlı ve etkin bir farklılaşma gösterdiği bulundu. Yine 
her iki kök hücrenin HAJ ile karşılaştırıldığında KFS biyomateryalinde daha aktif ve daha etkin 


