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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. 

Anahtar Kelimeler: Aktinomiset, MLST, 16SrRNA, rpoB, gyrB

Teşekkür: Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi F-473 numaralı proje ile desteklenmiştir.
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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 
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bir farklılaşmaya uğradığı anlaşıldı. Bu hücrelerin DPKH ile karşılaştırıldığında davranışları hem 
matriks moleküllerinde hem de biyomateryaller üzerinde oldukça benzer bulunmalarına karşılık 
daha epiteloid morfolojide olmaları, daha hızlı çoğalmaları, daha az koloni yapmaları ve diğer 
belirteçlere göre daha belirgin DSP tanımlamaları ile daha farklı etkileşimde bulunduklarını 
gösterdi. Bütün hücrelerin Taramalı Elektron Mikroskobi ile yapılan incelemelerinde saçak 
formasyonu, lamella oluşumu, sitoplazmik uzantı göstermeleri ve bu uzantıların yüzey boşluklarına 
doğru ilerlemeleri ortak bulgular olmasına karşın DPKH için daha belirgin olarak gözlendi. 

Sonuç: Kök hücre kaynaklarının çok ve farklı olmasına karşılık erişkin kök hücre avantajları 
nedeni ile daha çok ilgi çekmekte ve daha detaylı incelenmektedir. Bu çalışmada sıçan ve köpek 
KİSKH ile insan DPKH erişkin kök hücre mantığı ile değişik yüzeyler üzerinde davranışları 
açısından karşılaştırıldı. En önemli ortak özellik, uygun besiyeri, yeterli zaman ve gerekli faktör 
verildiğinde bu üç tür kök hücrenin de istenilen farklılaşmaya uğratılabildiğidir. Ancak hücrenin 
geldiği kökene bağlı olarak değişik yüzeylerde daha çabuk, daha aktif ve daha etkin bir farklılaşma 
sağlanabilmektedir. Oluşan bu faklılıklar hücre davranışının mekanizmaları ile ilgili olup, hücre 
adezyon ve matriks molekülleri tarafından ortamdaki büyüme faktörleri gibi çevresel etkenlere 
bağlı olarak gelişmektedir. Bunların anlaşılması, kök hücrenin tedavideki muhteşem olasılığını 
doku mühendisliği yardımı ile gerçekleşebilir hale getirerek, klinisyenler için son derece güçlü bir 
etken, hastalar için ise daha kaliteli bir yaşam oluşmasını sağlayacaktır. 
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Amaç: E. coli gibi patojen bakterilerin hızlı, ekonomik ve duyarlı bir şekilde tespit edilmesi oldukça 
önem taşımaktadır. Bu çalışmada, sensör teknolojisi kullanılarak mikro boyutlarda potansiyometrik 
esaslı E. coli sensörlerin geliştirilmesi ve bu sensörlerin farklı su kaynaklarındaki E. coli’nin 
tespitinde kullanılması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada ATCC 35150 numaralı E. coli suşu ve bu serotipe uygun antikor 
kullanıldı. Antikor, polyvinyl butyral (PVB), karbon nanotüp (CNT), silika nanopartikül, altın 
nanopartikül ve aluminyum nanopartiküllerini içeren farklı kombinasyonlarda immuno aktif 
tabakalar hazırlandı. Bu immuno aktif tabakalar kullanılarak kompozit ve membran yapılarda 
çok sayıda immünosensör hazırlandı. Samsun ilinde bulunan Kürtün ve Mert ırmaklarının denize 
bağlandıkları noktalardan, Samsun Limanından ve Atakum ilçesinde bulunan yapay bir göletten 
alınan su örneklerinde de potansiyometrik ölçümler yapıldı. 


