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Değerli Meslektaşlarımız, 

 

Klinik mikrobiyoloji uzmanlık alanındaki tüm paydaşlara önemli bir buluşma fırsatı sağlayan “Ulusal 

Klinik Mikrobiyoloji Kongreleri”nin beşincisinde yine sizlerle birlikte olacağız. 

Bu yıl derneğimizin kuruluşunun 10. yılı olması bizleri daha da heyecanlandırırken bu heyecanı ve 

mutluluğu tüm üyelerimizin de bizler kadar hissettiğinden eminiz. 

Kongremizde, derneğimizin kuruluşunun 10. yılı ile Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılını İzmir’ de 

birlikte kutlayacak olmak ise bambaşka bir ayrıcalık olacak… 

Kongre bilimsel programını yine her yıl olduğu gibi üyelerimizden gelen öneriler doğrultusunda 

oluşturmaya çalışıyoruz. Mikrobiyoloji Uzmanlık uygulamalarını merkeze alacağımız bilimsel 

programımızda daha önceki yıllarda olduğu gibi; “Güncelleme Oturumları” ve “Uygulamada 

yenilikler oturumları” ile rehberler ve yeni gelişmeler kapsamında sahadaki uygulamaları birlikte 

gözden geçirmeyi hedeflemekteyiz. Hızla gelişen teknoloji ve hayatımıza giren yeniliklere ilişkin 

oturumlar hepimiz için ufuk açıcı ve ilham verici olacak… 

Uzmanlık eğitiminde asistanlarımız ve genç uzmanlarımızın seslerine kulak vererek onları eğiticilerimiz 

ile buluşturmaya ve bu alanda önemli çalışmalar yürüten TTMYK çalışmalarına hep birlikte katkı 

vereceğiz… 

Genç meslektaşlarımızın sesine her zaman kulak vermekte olan KLİMUD Yönetim Kurulu olarak, 

düzenleme kurulunda bu yıl ilk kez yer alacak AGUK temsilcisinin de desteğiyle şehir kongresi talep 

eden genç meslektaşlarımızın kongremize daha çok katılımlarını bekliyoruz. Kongrelerin en önemli 

paylaşım alanı olan bildiriler ile zenginleşecek programımızda yine genç üyelerimizin çalışmalarına 

daha çok yer vermeyi ve yeterli tartışma ortamı yaratmayı hedeflemekteyiz. 

Her kongremizde olduğu gibi endüstri temsilcileri ile üyelerimizi buluşturmak, karşılıklı görüş 

alışverişinde bulunmak bir diğer amacımız… 

Kongremizin sosyal alanda da farklı ve güzel anılar bırakması için düzenleme kurulumuza bu yıl yerel 

üyeler de dahil ettik… Amacımız güçlü bilimsel içeriği ve mikrobiyoloji camiasının birlikteliği ile yine 

güzel bir kongre gerçekleştirmek… 

Tüm meslektaşlarımızı Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği’nin, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile 

birlikte düzenleyeceği “5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2019”a bekliyor, sağlık ve esenlikler 

diliyoruz. 

Saygılarımızla…   

  

Prof. Dr. Berrin ESEN 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık 

Derneği Başkanı 

Kongre Başkanı 

 

Prof. Dr. Barış OTLU 

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 

Başkanı 

Prof. Dr. Z. Ceren KARAHAN 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık 

Derneği Genel Sekreteri 

Kongre Sekreteri 
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KURULLAR 

 

Kongre Başkanı 

Berrin ESEN 

 

Kongre Sekreteri 

Z. Ceren KARAHAN 

 

Sayman 

Ahmet PINAR 

 

ÜYELER 

Candan ÇİÇEK 

Selda ERENSOY 

Çağrı ERGİN 

Özgür KURT 

Barış OTLU 

Aydan ÖZKÜTÜK 

Ertan ÖZYURT 

Mustafa ÖZYURT 

Serap SÜZÜK YILDIZ 

Ekrem YAŞAR 

Fadile YILDIZ ZEYREK 

 

YEREL TEMSİLCİLER 

Fahri Yüce AYHAN (Yerel Temsilci) 

Ayşın ZEYTİNOĞLU (Yerel Temsilci) 

Dilek Yeşim METİN (Yerel Temsilci) 

Mehmet SOYLU (AGUK Temsilcisi) 
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BİLİMSEL KOMİTE 

 

Hakan ABACIOĞLU  

Ali ADİLOĞLU 

Nejat AKAR 

Alper AKÇALI 

Yurdanur AKGÜN 

Sebahat AKSARAY 

Gönül AKSU 

Elif AKTAŞ SEPETÇİ 

Orhan Cem AKTEPE 

Işın AKYAR 

İmre ALTUĞLU  

Gönül ASLAN 

Zülal AŞÇI TOROMAN 

Murat ARAL 

Gülay ARAL AKARSU 

Bilgin ARDA  

Sevtap ARIKAN AKDAĞLI 

Mustafa Altay ATALAY 

Vildan AVKAN OĞUZ 

Sabire Şöhret AYDEMİR 

Faruk AYDIN 

Neriman AYDIN 

Fahri Yüce AYHAN 

Alpay AZAP 

Banu BAYRAKTAR 

Mehmet BAYSALLAR 

Rukiye BERKEM 

Mustafa BERKTAŞ 

Asuman BİRİNCİ 

Mithat BOZDAYI 

Füsun CAN 

Rabia CAN SARINOĞLU 

İsmail CİNEL 

Yasemin COŞGUN 

Füsun CÖMERT 

Cengiz ÇAVUŞOĞLU 

Gülden ÇELİK  

Yeşim ÇEKİN 

Pınar ÇIRAGİL 

Candan ÇİÇEK 

Fatma Feriha ÇİLLİ 

Dilek ÇOLAK 

Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK 

Nilay ÇÖPLÜ 

Şölen DALDABAN DİNÇER 

Melek DEMİR 

Hadiye DEMİRBAKAN 

Mine DERELİ 

Bedia DİNÇ 

Bora DOĞAN 

Yavuz DOĞAN 

Devrim DÜNDAR 

Beyza ENER 

Evren Doruk ENGİN 

Gül ERDEM 

Aynur EREN TOPKAYA 

Memnune Selda ERENSOY 

Çağrı ERGİN 

Cem ERGON 

Önder ERGÖNÜL 

Berrin ESEN 

Nuran ESEN 

Özgen ESER 

Ebru EVREN 

Duygu FINDIK 

Selma GÖKAHMETOĞLU 

Ayşegül GÖZALAN  

Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU 

Zeynep GÜLAY 

Aynur GÜLCAN 

Ayşe GÜLER 

Dolunay GÜLMEZ KIVANÇ 

Aycan GÜNDOĞDU 

Ayriz Tuba GÜNDÜZ 

Deniz GÜR 

Yeşim GÜROL 

Ayşe Gülşen HASÇELİK 

Münevver Ufuk HASDEMİR 

GÖKBOĞA 

Süleyha HİLMİOĞLU POLAT 

Meltem IRMAK 

Oya İTİL 

İlknur KALELİ 

Aydın KARAARSLAN 

Aynur KARADENİZLİ 

Zeynep Ceren KARAHAN 

Ayşe Esra KARAKOÇ 

Onur KARATUNA 

Tekin KARSLIGİL 

Nilgün KAŞİFOĞLU  

Selçuk KAYA 

Zeynep Çiğdem KAYACAN 

Selçuk KILIÇ 

Hüseyin KILIÇ 

Oğuz KILINÇ 

Ayşe Nedret KOÇ 

Metin KORKMAZ 

Özgür KURT 

Mert Ahmet KUŞKUCU 

Canan KÜLAH 

Güven KÜLEKÇİ 

Belkıs LEVENT 
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Dilek Yeşim METİN 

İpek MUMCUOĞLU 

Derya MUTLU 

Selin NAR ÖTGÜN 

Barış OTLU 

İbrahim Mehmet Ali ÖKTEM 

Betigül ÖNGEN 

Cüneyt ÖZAKIN 

Özgen Alpay ÖZBEK  

Erdal ÖZBEK 

Yusuf ÖZBEL 

Güneş ÖZÇOLPAN 

Hatice Nevgün ÖZEN 

Betil ÖZHAK 

Cumhur ÖZKUYUMCU 

Nuri ÖZKÜTÜK 

Ayşe Aydan ÖZKÜTÜK 

Mustafa ÖZYURT 

Ertan ÖZYURT 

Nil Banu PELİT 

Ahmet PINAR 

Hüsnü PULLUKÇU 

Banu SANCAK 

Ayça Arzu SAYINER 

Şaziye Rüçhan SERTÖZ 

Emel SESLİ ÇETİN 

Cemile SÖNMEZ 

Güner SÖYLETİR 

Süheyla SÜRÜCÜOĞLU 

Serap SÜZÜK YILDIZ 

Volkan ŞEN 

Burçin ŞENER 

Aslı Gamze ŞENER 

Hadiye ŞİRİN 

Şafak TANER 

Tutku TAŞKINOĞLU 

Gülfem TEREK ECE 

Seher TOPLUOĞLU 

Erdem TÜZÜN 

Uğur TÜZÜNER 

Ramazan ULUHAN  

Tercan US 

Ebru US 

Berrin UZUN 

Nurver ÜLGER 

Nisel YILMAZ 

Yusuf YAKUPOĞULLARI 

Ayşe Meltem YALINAY 

Ekrem YAŞAR 

Fadile YILDIZ ZEYREK 

Reyhan YİŞ 

Neval YURTTUTAN UYAR 

Işkın Pınar ZARAKOLU 

KÖŞKER 

Ayşın ZEYTİNOĞLU 

Nihan ZİYADE 

 

Soyadı sırasına göre düzenlenmiştir. 
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Saat

13:00-14:00

15:00-15:30

17:30-19:00

Saat 1. SALON

08:00-09:00

SÖZLÜ SUNUMLAR 1

OTURUM BAŞKANLARI; Ali ADİLOĞLU, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8

PANEL 2

 SOLUNUM SİSTEMİNE MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIM

OTURUM BAŞKANLARI: Candan ÇİÇEK, Oya İTİL 

MİNİ PANEL 1

AKILLI MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI

OTURUM BAŞKANI: Sebahat AKSARAY

Tıbbi laboratuvarlarda onay destek sitemleri - Rukiye BERKEM

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Tam Otomasyon - Bedia MERT DİNÇ

MİNİ PANEL 2

ANTİBİYOTİKLERE ALTERNATİF YENİ MOLEKÜLLER

OTURUM BAŞKANI: Deniz GÜR

Anti-Quorum Sensing Moleküller - Özgen ESER

CRISPR-Cas Antimikrobiyaller - Cihan TAŞTAN

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti işbirliği ile

10:30-11:00

UZMANIYLA TARTIŞALIM 1

SOLUNUM SİSTEMİ: 

BİR NEFES SIHHAT İÇİN KLİNİK LABORATUVAR İŞBİRLİĞİ

MODERATÖR: Nuri ÖZKÜTÜK

TARTIŞMACILAR: 

Oğuz KILINÇ (Göğüs Hastalıkları)

Özgür APPAK (Tıbbi Mikrobiyoloji)

Nuri ÖZKÜTÜK (Tıbbi Mikrobiyoloji)

13: 00-13:30

28 EKİM 2019 Pazartesi

1. SALON

AÇILIŞ TÖRENİ

AÇILIŞ KONFERANSI

OTURUM BAŞKANI: Berrin ESEN

29 EKİM 2019, Salı

SÖYLEŞİ

OTURUM BAŞKANI: Yüce AYHAN

BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM: 29 EKİM / CUMHURİYET

KONUŞMACI: Nejat AKAR

14:00-15:00

16:30-17:30

15:30-16:30

ÇAY KAHVE ARASI

12:00-13:00 Gastrointestinal sistem enfeksiyonlarının epidemiyolojik olarak hızlı tanımlanması - Selçuk KILIÇ

Meningoensefalitlerde hızlı sendromik moleküler tanı - Güner SÖYLETİR

Syndromic Approach at Pneumonia - Abel NESSALİ

bioMerieux Diagnostik A.Ş. Katkılarıyla

PANEL 1: TIBBİ MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ: STANDARTLAR, KAYNAKLAR, FIRSATLAR

OTURUM BAŞKANLARI: Melek DEMİR, Yurdanur AKGÜN

SÖZLÜ SUNUMLAR 2

OTURUM BAŞKANLARI: Gülden ÇELİK, Yeşim ÇEKİN

S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16

Yeni kavramlar: Viral mikrobiyom - Arzu SAYINER

Güncelleme: Solunum virüslerinde geçen sezon: Kimler geldi kimler 

geçti? Kimi bekleyelim? - Ebru US

Akılcı Laboratuvar Uygulamaları: Konsültanlık --> Alt solunum yolu 

örneklerinde mantarlar raporlanmalı mı? Ne zaman? Hangi örnekte? 

Nasıl? - Mustafa Altay ATALAY

Sözlü sunum

S17, S18, S19, S20

Türk Toraks Derneği, Klinik Viroloji ÇG, Tıbbi Mikoloji ÇG İşbirliği ile

AÇIK OTURUM

KAN MERKEZLERİNİ TARTIŞIYORUZ

OTURUM BAŞKANLARI: Ertan ÖZYURT, Ramazan ULUHAN 

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi standardizasyonu ve ÇEM uygulanabilirliği - kurum anketleri - Betigül ÖNGEN

Uzmanlık öğrencileri ne diyor? anketlerin analizi - Mehmet SOYLU

Akreditasyonda nereye geldik? - İlknur KALELİ

Ölçme Değerlendirme ve Yeterlik sınavları - Aydın KARAASLAN

AYAKÜSTÜ İZMİR: SOKAK VE FIRIN LEZZETLERİ

KONUŞMACI: Nejat YENTÜRK

09:00-09:45

ÇAY KAHVE ARASI

KONUŞMACILAR:

Yavuz DOĞAN

Berrin UZUN

Banu PELİT

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği İşbirliği ile

09:00-10:30

AÇILIŞ KOKTEYLİ

2. SALON

09:45-10:30

UYDU SEMPOZYUMU

Sendromik Moleküler Testlere Klinik Yaklaşım-BioFire: Tahmin Etmeyin Bilin!

OTURUM BAŞKANI: Barış OTLU

ÖĞLE ARASI / POSTER GEZİSİ (P1 - P81 ARASI)

OTURUM BAŞKANLARI: Selçuk KAYA, Nisel YILMAZ

11:00-12:00

BİLİMSEL PROGRAM 
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PANEL 3

PROTEZ -KATETER-YABANCI CİSİM ENFEKSİYONLARINA 

MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIM

OTURUM BAŞKANLARI: Güven KÜLEKÇİ, Gülşen HASÇELİK

Tartışmalı durumlar: Anaerobik kültür yapılmalı mı? Ne zaman? - 

Nurver ÜLGER

Güncelleme oturumu: Protez enfeksiyonlarında laboratuvar tanı - 

Emel SESLİ ÇETİN

Serebrospinal şant enfeksiyonlarında laboratuvar tanı - Aynur 

GÜLCAN

SVK enfeksiyonlarının laboratuvar tanısı -  Elif AKTAŞ

Sözlü sunum 

S21

15:00-15:30

MİNİ PANEL 3

ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINA MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIM 

MODERATÖR: Şöhret AYDEMİR

TARTIŞMACILAR: 

Volkan ŞEN (Üroloji)

Şölen DALDABAN DİNÇER (Tıbbi Mikrobiyoloji)

Devrim DÜNDAR (Tıbbi Mikrobiyoloji)

Sysmex Katkılarıyla

MİNİ PANEL 5

GÜNCEL LİTERATÜR IŞIĞINDA ASPERGILLUS VE CANDIDA DIŞI MANTAR 

ENFEKSİYONLARINA TANISAL YAKLAŞIM 

OTURUM BAŞKANLARI: Çağrı ERGİN, Süleyha HİLMİOĞLU POLAT

KONUŞMACILAR: 

Asuman BİRİNCİ

Burcu DALYAN CİLO

Tıbbi Mikoloji ÇG işbirliği ile

17:30-18:30 Çalışma Grupları Genel Kurulları

18:30-19:30

20:00

Saat 1. SALON

08:00-09:00

SÖZLÜ SUNUMLAR  3

OTURUM BAŞKANLARI: Mehmet BAYSALLAR, Hüseyin KILIÇ

S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30

PANEL 4

 KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARINDA GZFT 

OTURUM BAŞKANLARI: Aynur EREN TOPKAYA, Beyza ENER

Yeni kavramlar: Hızlı ADT : Onur KARATUNA

Tartışmalı Durumlar: Kandan doğrudan tanı mümkün mü? - Yusuf 

YAKUPOĞULLARI

Tartışmalı Durumlar: Kültür negatif endokardit: Ne yapalım? - Esra 

ÖZKAYA

Akılcı laboratuvar uygulamaları: İyi kan kültürü uygulamaları: Etken mi 

kontaminant mı? - Gönül BAL AKSU

Sözlü sunumlar 

S38, S39, S40

Kan Kültürü ÇG İşbirliği ile

10:30-11:00

Çalışma Grupları Genel Kurulları

Klinik Virolojide Son Durum - Dilek ÇOLAK

Antiviral Direnç Analizi- Genotiplendirme-Yeni Yöntemler - Rüçhan SERTÖZ

Kızamık ve Polioda Güncel Durum - Yasemin COŞGUN

Klinik Viroloji ÇG İşbirliği ile

MSÜ'de maliyet kavramı /Her şeyin bir bedeli var - Murat ARAL

Şehir hastanelerinde MSÜ uygulamaları - Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK

MSÜ'de iyi üretim uygulamaları - Füsun CÖMERT

Sterilizasyon Dezenfeksiyon ve Antisepsi ÇG İşbirliği ile

CUMHURİYET BAYRAMI 96. YIL KUTLAMASI-Gündoğdu Meydanı

ÇAY KAHVE ARASI

13:30-15:00

SÖZLÜ SUNUMLAR 4

OTURUM BAŞKANLARI: Sevtap ARIKAN AKDAĞLI, Zülal AŞÇI TORAMAN

S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37

ÇAY KAHVE ARASI

PANEL 5

TIBBİ VİROLOJİDE FIRSATLAR / TEHDİTLER 

OTURUM BAŞKANLARI: Arzu SAYINER, Ayşın ZEYTİNOĞLU

UZMANIYLA TARTIŞALIM 2

LABORATUVARIMIZIN PERFORMANSINI DEĞERLENDİRELİM 

MODERATÖRLER: Esra KARAKOÇ, Nuran ESEN

Örnek olaylarla iç kalite kontrol uygulamaları - Alpay ÖZBEK

Dış kalite degerlendirme programlarını nasıl seçelim? Laboratuvar performansını 

nasıl takip edelim? - Selin NAR ÖTGÜN

Performans Değerlendirme Aracı Olarak Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma 

Programları; KLİMUD Deneyimi - Neval YURTTUTAN 

Dış Kalite Değerlendirme Materyali Geliştirilmesi: MOTAKK Deneyimi - Mithat 

BOZDAYI 

Laboratuvar Uygulamalarında Kalite ve Akreditasyon ÇG

Temel İmmmünoloji ÇG işbirliği ile

MİNİ PANEL 6

ORADA BİR MSÜ VAR UZAKTA 

OTURUM BAŞKANLARI: Faruk AYDIN, Cumhur ÖZKUYUMCU

15:30-16:30
Postmortem mikrobiyolojide BUGÜN neler yapıyoruz? - Nihan ZİYADE  

Postmortem mikrobiyolojide YARIN neler yapılması öngörülüyor? - Banu SANCAK

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti İşbirliği ile

MİNİ PANEL 4

ADLİ MİKROBİYOLOJİ VE UYGULAMA ALANLARI 

OTURUM BAŞKANI: Melek DEMİR

TTMYK GENEL KURUL

30.10.2019 Çarşamba

09:00-10:30 

16:30-17:30

2. SALON

 

 

  



 

9 
 

UZMANIYLA TARTIŞALIM 3

HASTANE ENFEKSİYONLARI: 

ANTİMİKROBİYAL YÖNETİMİ VE HASTANE ENFEKSİYONLARININ 

KONTROLÜNDE BİRLİKTE SAVAŞALIM! 

MODERATÖR: Çiğdem KAYACAN

TARTIŞMACILAR:

Bilgin ARDA (Enfeksiyon Hastalıkları)

Harun AĞCA (Tıbbi Mikrobiyoloji)

Füsun CAN (Tıbbi Mikrobiyoloji)

Türk Hastane İnfeskyionları ve Kontrolü Derneği İşbirliği ile

13: 00-13:30

PANEL 6

GENİTAL SİSTEME MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIM 

OTURUM BAŞKANLARI: Pınar ZARAKOLU KÖŞKER, Ahmet PINAR

Yeni kavramlar: Genital mikrobiyom - Yakut AKYÖN YILMAZ

Tartışmalı durumlar: Gebelerde mikrobiyolojik tarama (TORCH, GBS 

vb) - Bora DOĞAN

Tartışmalı durumlar: Non-gonokoksik üretrit - Orhan Cem AKTEPE

Akılcı Laboratuvar Uygulamaları: Sifiliz tanı algoritmaları - Cemile 

SÖNMEZ

Sözlü Sunum

S41, S42, S43, S44

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ÇG İşbirliği ile

15:00-15:30

UZMANIYLA TARTIŞALIM 4

GENİTAL SİSTEM: ÖZEL KONAKTA TANI 

MODERATÖR: İmre ALTUĞLU

TARTIŞMACILAR: 

Hüsnü PULLUKÇU (Enfeksiyon Hastalıkları)

Gülfem TEREK ECE (Tıbbi Mikrobiyoloji)

Güneş ÖZÇOLPAN (Tıbbi Mikrobiyoloji)

16:30-18:00

18:00-19:30

Saat 1. SALON

08:00-09:00

SÖZLÜ SUNUMLAR  6

OTURUM BAŞKANLARI: Alper AKÇALI, Tercan US

S57, S58, S59, S60, S61, S63, S64

31 EKİM 2019, Perşembe

2. SALON

SÖZLÜ SUNUMLAR 7

OTURUM BAŞKANLARI: Neriman AYDIN, Erdal ÖZBEK

S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S72

UYDU SEMPOZYUM

OTURUM BAŞKANI: Mehmet Ali ÖKTEM

Gelişen Moleküler Teknolojilerle Birlikte Mikrobiyoloji Laboratuvarının Değişen 

Rolü - Arzu Sayıner

Yeni Mikrobiyolojik Tanı Testleri: Kritik Hastada Kritik Karar - Yaşar BAYINDIR 

ATQ Katkılarıyla

Sinir Sistemi Hastalıklarının Tanısında Antikor Temelli Biobelirteçler - Erdem 

TÜZÜN

Nörolojik antikorların Serolojik Tanı Yöntemleri ile tayini – Teori ve vaka örnekleri - 

Tutku TAŞKINOĞLU

EUROIMMUN katkılarıyla

Yeni nesil dizileme-mikrobiyolojiye adaptasyon - Mert Ahmet KUŞKUCU

Genera katkılarıyla

13:30-15:00

PANEL 7

NÖROİMMÜNOLOJİDE OTOANTİKORLAR

OTURUM BAŞKANI: Burçin ŞENER

UYDU SEMPOZYUMU

Mikrobiyal Tanıda Yeni Gelişmeler ve Hasta Yönetimine Etkileri

OtTURUM BAŞKANI : Barış Otlu

11:00-12:00

12:00-13:00

ÖĞLE ARASI / POSTER GEZİSİ (P82 - P160 ARASI)

OTURUM BAŞKANLARI: Mine DERELİ, Gönül ASLAN

KLİMUD 6. OLAĞAN GENEL KURULU

UZMANIYLA TARTIŞALIM 5

OLGULARLA ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK TESTLERİ 

OTURUM BAŞKANLARI: Zeynep GÜLAY, Serap SÜZÜK YILDIZ

KONUŞMACILAR: 

Reyhan YİŞ

Banu BAYRAKTAR

Ayriz Tuğba GÜNDÜZ

Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi ÇG İşbirliği ile

15:30-16:30

SÖZLÜ SUNUMLAR 5

OTURUM BAŞKANLARI: Ufuk HASDEMİR, Nilay ÇÖPLÜ

S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56

ÇAY KAHVE ARASI
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PANEL 8

GASTROİNTESTİNAL SİSTEME MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIM

OTURUM BAŞKANLARI: Belkıs LEVENT, Özgür KURT

Yeni kavramlar: Sanal mikroskopi - Metin KORKMAZ 

İyi uygulama örnekleri: Enfeksiyöz ishallerin mikrobiyolojik tanısında 

moleküler testler - Derya MUTLU

İyi uygulama örnekleri-2: Su ve gıda kaynaklı ishallerde salgın 

yönetimi - Demet FURKAN SEVİNDİ

Akılcı laboratuvar : Dışkı örneklerinin paraziter enfeksiyonlar açısından 

doğru yönetimi - İpek MUMCUOĞLU

Sözlü sunum

S73, S74, S75, S76

 Tıbbi Parazitoloji Çalışma Grubu işbirliği ile

10:30-11:00

UZMANIYLA TARTIŞALIM 6

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM

MODERATÖR: Duygu FINDIK

TARTIŞMACILAR: 

Alpay AZAP (Enfeksiyon Hastalıkları)

Orçun ZORBOZAN (Tıbbi Mikrobiyoloji)

Salih MAÇİN (Tıbbi Mikrobiyoloji)

Tıbbi Parazitoloji Çalışma Grubu, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon 

Hastalıkları Derneği işbirliği ile

13:00-13:30

PANEL 10

SANTRAL SİNİR SİSTEMİNE MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIM

OTURUM BAŞKANLARI: Tekin KARSLIGİL, Hadiye ŞİRİN

Uygulamada yenilikler : Hızlı tanı - Selma GÖKAHMETOĞLU 

Güncelleme Oturumu : Kültür mü NAAT mı? - Canan KÜLAH

Akılcı laboratuvar uygulamaları : Küf enfeksiyonları: Etken mi 

kontaminasyon mu?  - Betil ÖZHAK

Sözlü sunum

S77, S78,  S79

Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji ÇG, Tıbbi Mikoloji ÇG ve Klinik 

Viroloji  ÇG, Türk Nöroloji Derneği  İşbirliği ile

15:00-15:30

UZMANIYLA TARTIŞALIM 7

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ

MODERATÖR: Ayşın ZEYTİNOĞLU

TARTIŞMACILAR:

Ayşe GÜLER (Nöroloji)

Pınar ŞAMLIOĞLU (Tıbbi Mikrobiyoloji)

Rabia Can SARINOĞLU (Tıbbi Mikrobiyoloji)

Klinik Viroloji  ÇG, Türk Nöroloji Derneği  İşbirliği ile

Laboratuvar etiği - Feriha ÇİLLİ

Satın alma ve stok yönetimi - Betigül ÖNGEN

Maliyet analizi ve test verimliliği - Yeşim GÜROL

ÇAY KAHVE ARASI

MİNİ PANEL 7

LABORATUVARIMI İYİ YÖNETİYORUM !

OTURUM BAŞKANI: Aydan ÖZKÜTÜK 

11:00-12:00

UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Z. Ceren KARAHAN

Göçle gelen aşıyla önlenebilen hastalıklar - Şafak TANER

Kitlesel insan hareketleri ve parazitozlar - Yusuf ÖZBEL

Göçün tüberküloz üzerindeki etkileri - Süheyla SÜRÜCÜOĞLU

Göç ve vektörle bulaşan hastalıklar -  Seher TOPLUOĞLU

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti İşbirliği ile

13:30-15:00

ÇAY KAHVE ARASI

09:00-10:30
Sepsis erken tanısında biyobelirteçler ve klinik yararı: Yenilikler ve gelecekte ne 

var? - Önder ERGÖNÜL

Sepsis Tanısında Mikrobiyoloji Laboratuvarı: Fenotipik tanı mı? - Nilgün KAŞİFOĞLU

Sepsis Tanısında Mikrobiyoloji Laboratuvarı:Genotipik tanı mı?  - Işın AKYAR

Sepsis İzlem ve tedavisinde yeni yaklaşımlar -  İsmail CİNEL

PANEL 9

 SEPSİS İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

OTURUM BAŞKANLARI: Güner SÖYLETİR, Önder ERGÖNÜL

12:00-13:00

BD Phoenix     ile tek test yeter, hızlı tanı tedavi eder

BD Phoenix     CPO tespiti Konuşmacı: Nermin HAMURCU

MİNİ PANEL 8

 MİKROBİYOLOJİ ve MİKROBİYOTA TIBBI  

OTURUM BAŞKANLARI: Barış OTLU, Berrin ESEN

15:30-16:30

ÖĞLE ARASI / POSTER GEZİSİ (P161 - P248 ARASI)

OTURUM BAŞKANLARI: Aslı Gamze ŞENER, Nilgün KAŞİFOĞLU

PANEL 11

 GÖÇ VE ENFEKSİYONLAR  

OTURUM BAŞKANLARI: Fadile YILDIZ ZEYREK, Mustafa ÖZYURT

Mikrobiyom çalışmaları ve tranlasyonel yansımaları - Aycan GÜNDOĞDU

Probiyotiklerin mikrobiyota üzerine etkileri - Meltem YALINAY

Mikrobiyotayı anlamak: Biyobelirteç olarak mikrobiyom - Doruk ENGİN

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti İşbirliği ile

TM

TM
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20:30-23:00

Saat

10:30-11:00

12:00-13:00

GALA EĞLENCESİ

ÇALIŞTAY

SAHADA FIRSATLAR VE TEHDİTLER 

MODERATÖRLER:  Gül Bahar ERDEM, Pınar ÇIRAGİL, Mehmet SOYLU, Tuğba AVAN

KAPANIŞ

11:00-12:00

01 KASIM 2019, Cuma

1. SALON

PANEL 12

DERİ-YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINA MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIM

OTURUM BAŞKANLARI: Nedret KOÇ, Cem ERGON

09:00-10:30

Uygulamda yenilikler: Dermatofitler tarafında yeni ne var ? - Dilek YEŞİM METİN

Ektoparazitler - Gülay ARAL AKARSU

Güncelleme oturumu: Klinik örnek yönetimi: Hangi örnek? Nasıl? Ne zaman? - Cüneyt ÖZAKIN  

Akılcı laboratuvar:  Gram Boyama ve Yorumlama - Ebru EVREN

Tıbbi Mikoloji ÇG ve Tıbbi Parazitoloji ÇG İşbirliği ile

ÇAY KAHVE ARASI

UZMANIYLA TARTIŞALIM 8

GİRİŞİMSEL VE CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA MİKROBİYOLOJİ KONSÜLTASYONU

MODERATÖR:  Cüneyt ÖZAKIN

TARTIŞMACILAR: 

Vildan AVKAN OĞUZ (Enfeksiyon Hastalıkları)

Emel UZUNOĞLU KARAGÖZ (Tıbbi Mikrobiyoloji)

Hadiye DEMİRBAKAN  (Tıbbi Mikrobiyoloji)

SUNUMLAR (16:30-17:15)

Sahada iyi uygulama örnekleri : Projelendirme ve kaynak yaratma: Nevgün Sepin Özen 

Sahada iyi uygulama örnekleri : Çalışma planlama ve yayınlama: Ayşegül Gözalan

Anket sonuçlarının paylaşılması

GRUP ÇALIŞMASI (17:15- 18:00) 

GRUP SUNUMLARI (18:00-18:30) 

GRUP 1: Şehir hastaneleri-Hizmet sunumu ve eğitim

Yüce Ayhan, Uğur Tüzüner , Muzaffer Mızrak   

GRUP 2: Ek görevler

Meltem Irmak, Tuğba Avan

GRUP 3: Araştırma Planlama-Yürütme

Nevgün Sepin Özen, Ayşegül Gözalan, Mehmet Soylu, Bayhan Bektöre, Recep Emrah Çevik

AGUK ve Tıbbi Mikrobiyoloji İnsangücü ÇG Katkılarıyla

16:30-18:30
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NO ADI SOYADI BAŞLIK YAZARLAR OTURUM ADI

S1 Sinem Kaya
ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANAEROBİK 

BAKTERİYOLOJİ UYGULAMALARI

Orhan Bedir - Sinem Kaya - Tuğrul Hoşbul - 

Fatima Yıldız - Mehmet Baysallar - Ramazan 

Gümral

S2 Sinem Kaya
BACTEROİDES TÜRLERİNDE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIĞIN AKIM 

SİTOMETRİ YÖNTEMİ İLE HIZLI TESPİTİ

Sinem Kaya - Orhan Bedir - Sema Ören - Mehmet 

Baysallar - Ali  Albay - Özgür Koru

S3 Yener Özel
KLİNİK ÖRNEKLERDEN ANAEROP BAKTERİLERİN ÜRETİLMESİNDE 

GELİŞTİRİLEN ORTAM KİTİNİN DENENMESİ
Gülhan Vardar-Ünlü - Mehmet Ünlü - Yener Özel

S4 Neslihan Arıcı
BARTONELLA HENSELAE: 77 SEROPOZİTİF VAKA İLE İHMAL EDİLEN 

BİR PATOJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Neslihan Arıcı - Sebahat Aksaray

S5 Özlem Büyüktanır Yaş
MOBİL TANI SİSTEMİNE DAYALI HIZLI, KANTİTATİF BRUSELLA TANI 

MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Özlem Büyüktanır Yaş - Bahri Yaş - Nevzat 

Yurdusev - Oktay Genç - Sare Solmaz

S6 Elif Seren Tanriverdi

BRUSELLOZ TANISINDA BRUCELLACAPT VE COOMBS JEL 

TESTLERİNİN DUYARLILIK VE ÖZGÜLLÜĞÜNÜN COOMBS’LU TÜP 

AGLÜTİNASYON TESTİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Elif Seren Tanriverdi - Yücel Duman - Mehmet Sait 

Tekerekoğlu - Harika Gözde Gözükara Bağ

S7 Buket Baddal

TİPLENDİRİLEMEYEN KLİNİK HAEMOPHILUS INFLUENZAE 

İZOLATLARINDA BİYOFİLM OLUŞUMUNUN İNSAN HAVA YOLU 

EPİTEL HÜCRELERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI

Buket Baddal

S8 Hazal Gür
HAEMOPHILUS INFLUENZAE SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DİRENÇ 

PROFİLLERİ VE BETA LAKTAMAZ AKTİVİTESİ
Hazal Gür - Gülşen Hazırolan

S9 Ayfer Güner

ADENOVİRAL KERATOKONJONKTİVİT ÖN TANILI HASTALARDAN 

İZOLE EDİLEN ADENOVİRÜS SUŞLARININ ALT TİPLENDİRİLMESİ 

ÇALIŞMASI ÖN SONUÇLARI

Ayfer Güner - Ayşegül Karahasan - Rabia Can 

Sarınoğlu - Fahri Onur Aydın - Semra Akkaya 

Turhan - Ayşe Ebru Toker

S10 Şerife Çevik

HEMATOLOJİ KLİNİKLERİNDE TAKİP EDİLEN HASTALARDAN ELDE 

EDİLEN CYTOMEGALOVIRUS (CMV) SUŞLARINDA ANTİVİRAL İLAÇ 

DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI

Şerife Çevik - Selma Gökahmetoğlu - Leylagül 

Kaynar - Musa Karakükçü

S11
Ömür Mustafa 

Parkan

KONJENİTAL CYTOMEGALOVIRUS (CMV) ENFEKSİYONLU 

OLGULARDA CMV GENOTİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Ömür Mustafa Parkan - Irene Görzer - Dilek Çolak 

- Zübeyde Eres Sarıtaş - İmran Sağlık - Rabia Can 

Sarınoğlu - Bilal Olcay Peker - Aylin Erman 

Daloğlu - Derya Mutlu - Dilara Öğünç - Elisabeth 

Puchhammer-Stöckl

S12 Emrah Güler

GEBELİK İLE İLİŞKİLİ ANTİ-HIV ELISA TESTİNDE SAPTANAN 

POZİTİFLİKLER VE KUZEY KIBRIS'TA GEBELERDE HIV GÖRÜLME 

SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI

Emrah Güler - Mariam Abobakr - Ayşe Arıkan - 

Kaya Süer - Tamer Şanlıdağ

S13 Yasemin Ay Altıntop
ANTİ-HIV EŞİK DEĞERİNİ BELİRLEMEDE DOĞRULAMA TESTİNİN 

ETKİSİNİN İRDELENMESİ
Yasemin Ay Altıntop - Esma Saatci

S14 Nergis Emanet

YENİ TANIMLANAN İNSAN PATOJENİ JİNGMEN KENE VİRUSU’NUN 

ÜLKEMİZDE İLK TESPİTİ VE MUHTEMEL VEKTÖRLERDE 

ARAŞTIRILMASI

Ender Dinçer - Sabri Hacıoğlu - Sırrı Kar - Nergis 

Emanet - Annika Brinkmann - Andreas Nitsche - 

Aykut Özkul - Yvonne-Marie Linton - Koray 

Ergünay

S15 Neriman Aydın AYDIN İLİNDE KIZAMIK RİSK OLUŞTURUYOR MU?
Güneş Özçolpan - Sevin Kırdar - İpek Olam - 

Neriman Aydın

S16 Revasiye Güleşen
KIZAMIK VİRÜSÜ AŞI GENOTİPİNİN GERÇEK ZAMANLI PCR 

YÖNTEMİYLE HIZLI OLARAK SAPTANMASI

Revasiye Güleşen - Deniz Narin - Melike Denişik 

Başhan - Gülay Korukluoğlu

S17 Rabia Can Sarınoğlu

SENDROMİK ALT SOLUNUM YOLU PANELİNİN ANTİMİKROBİYAL 

TEDAVİ YÖNETİMİ VE ENFEKSİYON KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLDİĞİ ÖN ÇALIŞMA SONUÇLARI

Rabia Can Sarınoğlu - Elif Tükenmez Tigen - 

Hüseyin Bilgin - Volkan Korten - Güner Söyletir

S18 İmran Sağlık
HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA ALT SOLUNUM YOLU 

ENFEKSİYONLARININ İNCELENMESİ

İmran Sağlık - Harun Ağca - Sema Esen - Esra 

Kazak - Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu - Aslı Görek 

Dilektaşlı - Vildan Özkocaman - Fahir 

Özkalemkaş - Cüneyt Özakın - Halis Akalın - Beyza 

Ener

S19 Esra Baran
İKİ FARKLI INFLUENZA SEZONUNDA MERKEZİMİZDE SAPTANAN 

INFLUENZA VİRUS ALT TİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Esra Baran - Rabia Can Sarınoğlu - Nazmiye Ünlü - 

Güner Söyletir

S20 Özgür Appak
ARDIŞIK BEŞ KIŞ MEVSİMİNDE İZMİR'DE DOLAŞAN SOLUNUM 

SİNSİTYAL VİRÜS TİPLERİ VE GENOTİPLERİ

Özgür Appak - Fatma Bayrakdar - Gülay 

Körüklüoğlu - Selçuk Kıl ıç - Ayça Arzu Sayıner

S21 Nurver Ülger
PROTEZ ENFEKSİYONU NEDENİYLE LABORATUVARIMIZA 

GÖNDERİLEN ÖRNEKLERİN MİKROBİYOLOJİK İNCELEMESİ

Elven Sayın - Nurver Ülger Toprak - Fatih 

Küçükdurmaz - Güner Söyletir

29.10.2019 

13:30-15:00 

SALON 1-PANEL 3: PROTEZ-

KATETER-YABANCI CİSİM 

ENFEKSİYONLARI 

OTURUM BAŞKANLARI: 

Güven KÜLEKÇİ, Gülşen 

HASÇELİK

SÖZLÜ BİLDİRİ PROGRAMI

29.10.2019 

8:00-9:00 

SALON 1- SÖZLÜ 

SUNUMLAR 1

OTURUM BAŞKANLARI; 

Ali ADİLOĞLU, Hüseyin 

GÜDÜCÜOĞLU

29.10.2019 

8:00-9:00 

SALON 2- SÖZLÜ 

SUNUMLAR 2 

OTURUM BAŞKANLARI: 

Gülden ÇELİK, Yeşim 

ÇEKİN

29.10.2019 

9:00-10:30 

SALON 1-PANEL 2: 

SOLUNUM SİSTEMİ 

ENFEKSİYONLARI

OTURUM BAŞKANLARI: 

Candan ÇİÇEK, Oya İTİL 

 

BİLDİRİ PROGRAMI 
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S22 Serpil Genç
İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA KÜMÜLATİF ANTİBİYOGRAM 

KULLANIMI
Serpil Genç - Mediha Uğur - Emel Karagöz

S23 Dilara Bayram
TÜRKİYE’DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK MERKEZLERİNDE AKUT 

SİSTİT TEDAVİSİNDE SIK REÇETELENEN İLAÇLARIN İNCELENMESİ

Dilara Bayram - Volkan Aydın - Fatma İşli  - Ahmet 

Akıcı

S24 Sıla Dede
İDRAR KÜLTÜRLERİNDE KAPNOFİLİK ESCHERİCHİA COLİ 

KÖKENLERİ RUTİN OLARAK ARAŞTIRILMALI MI?

İrem ALTINSOY, Bilge Nur ÇALIŞKAN, Görkem 

KAYIŞ, Hasan Can TÜRKOĞLU, Ebru EVREN, Beyza 

DOĞANAY ERDOĞAN, Zeynep Ceren KARAHAN

S25 Yeşim Çekin

ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYON KÜLTÜRLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİNDE CHROMAGAR ORIENTATION MEDIUM 

İLE KOYUN KANLI AGAR VE EOZİN METİLEN BLUE BESİYERLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI

Özlem Koca - Nilgün Gür - Yeşim Çekin

S26 Şerife Satılmış

İDRAR KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN ÇOKLU İLACA DİRENÇLİ 

MYROİDES SPP. VAKALARININ VE OLASI BİR SALGININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Şerife Satılmış - Aziz Ahmad Hamidi

S27 Gönül Aksu BİR OLGU ÜZERİNDEN GEREKSİZ TEST İSTEMİ VE MALİYET ANALİZİ Gönül Aksu - Emek Türkekul Şen

S28 Emel Uzunoğlu
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA MYLA İSTATİSTİK 

MODÜLÜYLE VERİ ANALİZİ

Emel Uzunoğlu Karagöz - Serpil  Genç - Mediha 

Cerrah Uğur

S29 Melike Çağlar
KAN KÜLTÜRLERİNDE PREANALİTİK SÜRECİN ESGBIES 

KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Melike Çağlar - Gülşah Miroğlu - Didem Yiğit - Elif 

Tuğçe Güner - Oğuz Alp Gürbüz - Mustafa 

Çağatay - Gül Erdem

S30 Aynur Eren Topkaya
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KOŞUYOLU İHTİSAS HASTANESİ’NDE KAN 

KÜLTÜRÜ İNDİKATÖRLERİ

Tuğhan Utku - Şermin Meşe - Nesrin Büyüm - 

Hilal Özbey - Aynur Eren Topkaya - Meral 

Sönmezoğlu - Hakan Terekeci

S31 Furkan Polat
İNVAZİF ASPERGİLLOZ TANISINDA YENİ ELİSA TESTİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Furkan Polat - Dilek Yeşim Metin - Melike Yaşar - 

Ayça Uysal - Hüsnü Pullukçu - Fatma Keklik 

Karadağ - Raika Durusoy - Süleyha Hilmioğlu 

Polat

S32 Furkan Polat
İNVAZİF ASPERGİLLOZ TANISINDA LATERAL FLOW YÖNTEMİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Melike Yaşar - Dilek Yeşim Metin - Furkan Polat - 

Ayça Uysal - Fatma Keklik Karadağ - Hüsnü 

Pullukçu - Raika Durusoy - Süleyha Hilmioğlu 

Polat

S33 Özge Kaan

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CANDİDA GLABRATA 

KOMPLEKSİ’NİN MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİSİ, ANTİFUNGAL 

AJANLARA DUYARLILIKLARI VE VİRULANS FAKTÖRLERİNİN 

BELİRLENMESİ

Özge Kaan - Ayşe Nedret Koç - Mustafa Altay 

Atalay

S34 Altay Atalay

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CANDİDA PARAPSİLOSİS 

KOMPLEKS TÜRLERİNİN DAĞILIMLARININ BELİRLENMESİ, 

ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARININ VE VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI

Nuri Çakır - M. Altay Atalay - Ayşe Nedret Koç - 

Özge Kaan - Pınar Sağıroğlu

S35 Yeşim Çekin

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CANDİDA TÜRLERİNİN 

TANIMLANMASINDA MALDİ-TOF MS VE VİTEK COMPACT 

SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebru Kandıralı Duygun - Ali  Osman Şekercioğlu - 

Nevgün Sepin Özen - Yeşim Çekin

S36 Dilek Yeşim Metin
MAYA MANTARLARININ HIZLI TANIMLANMASINDA LİZİS 

FİLTRASYON SONRASI MALDITOF-MS YÖNTEMİNİN KULLANIMI

Sami Eren - Dilek Yeşim Metin - Suleyha 

Hilmioğlu-Polat

S37 Aslıhan Özanat İDRARDAN LODDEROMYCES ELONGİSPORUS İZOLASYONU
Nilgün Çerikçioğlu - Hüseyin Bilgin - Aslıhan 

Özanat - Burak Aksu

S38 Gizem Erdoğan

GRAM NEGATİF MONOBAKTERİYEL ÜREMESİ OLAN POZİTİF KAN 

KÜLTÜR ŞİŞELERİNDE EUCAST DOĞRUDAN HIZLI ANTİMİKROBİYAL 

DUYARLILIK TESTİ YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gizem Erdoğan - Ayşe Esra Karakoç - Mihriban 

Yücel - Serap Yağcı

S39
Ayse İstanbullu 

Tosun

SEPSİS MİKROBİYAL ETKENLERİNİN KAN KÜLTÜRÜNDEN BAĞIMSIZ 

HIZLI TESPİTİ İÇİN EŞ ZAMANLI PZR TEMELLİ BİR YÖNTEM 

GELİŞTİRİLMESİ

Ayşe İstanbullu Tosun - Mesut Yılmaz - Mustafa 

Kolukırık - Ümit Zeybek - H. Arzu Ergen - Gökhan 

Aygün

S40 Elvan Sayın

KAN KÜLTÜRÜ ŞİŞELERİNDE ÜREYEN ETKENLERİN TESPİTİNDE BIO-

SPEEDY BLOOD 31-PLEX TESTİNİN PERFORMANSININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Elvan Sayın - Gülşen Altınkanat Gelmez - Rabia 

Can Sarınoğlu - Güner Söyletir

S41 Selin Uğraklı
YÜKSEK RİSKLİ HPV GENOTİPLERİNİN DAĞILIMI VE SERVİKAL 

SİTOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Selin Uğraklı - Yasemin Derya Gülseren - Mehmet 

Özdemir

S42 Begüm Nalça Erdin
SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA VE SİTOLOJİK İNCELEME 

SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Begüm Nalça Erdin - Alev Çetin Duran - Seval 

Öğüt - Ayça Arzu Sayıner - Meral Koyuncuoğlu

S43 Ayşe Hande Türk

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNE BAŞVURAN 

HASTALARDAN GÖNDERİLEN SERVİKAL ÖRNEKLERDE TESPİT 

EDİLEN HPV GENOTİPLERİNİN DAĞILIMI

Zeynep Ceren Karahan - Ayşe Hande Türk - Ebru 

Evren - Ebru Us

S44 Muzaffer Mızrak
SBÜ ANKARA EAH’DE GERÇEK ZAMANLI PZR İLE YÜKSEK RİSKLİ 

HPV GENOTİPLERİNİN DAĞILIMININ BELİRLENMESİ

Muzaffer Mızrak - Mustafa Kocaağa - Ayşe Esra 

Karakoç - Bedia Mert Dinç

30.10.2019 

8:00-9:00 

SALON 2-SÖZLÜ 

SUNUMLAR 4 

OTURUM BAŞKANLARI: 

Sevtap ARIKAN AKDAĞLI, 

Zülal AŞÇI TORAMAN

30.10.2019 

9:00-10:30

SALON 1-PANEL 4: KAN 

DOLAŞIMI 

ENFEKSİYONLARINDA 

GZFT

OTURUM BAŞKANLARI: 

Aynur EREN TOPKAYA, 

Beyza ENER

30.10.2019 

8:00-9:00 

SALON 1-SÖZLÜ 

SUNUMLAR 3 

OTURUM BAŞKANLARI: 

Mehmet BAYSALLAR, 

Hüseyin KILIÇ

30.10.2019 

13:30-15:00 

SALON1-PANEL 6: 

GENİTAL SİSTEME 

MİKROBİYOLOJİK 

YAKLAŞIM

OTURUM BAŞKANLARI: 

Pınar ZARAKOLU KÖŞKER, 

Ahmet PINAR
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S45 Hasan Cenk Mirza

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ÇEŞİTLİ KLİNİK 

ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CITROBACTER, RAOULTELLA, HAFNIA 

VE PANTOEA SPP. İZOLATLARININ ANTİMİKROBİYAL 

DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ

Hasan Cenk Mirza - Banu Sancak

S46 Şeyma Nigiz

ESCHERİCHİA COLİ VE KLEBSİELLA SPP. İDRAR YOLU 

İZOLATLARINDA FOSFOMİSİNE DİRENÇ MEKANİZMALARININ 

ARAŞTIRILMASI : TÜRKİYE’DEN İZOLE EDİLEN İLK FOSA3 GENİ

Şeyma Nigiz - Gülşen Hazırolan - Özgen Eser - 

Deniz Gür

S47 Cemil Kürekci

HASTANE VE ŞEHİR ATIK SUYU KÖKENLİ FOSFOMİSİNE DİRENÇLİ 

ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIK VE 

GENOTİPİK KARAKTERİZASYONU

Cansu Önlen Güneri - Jens Andre Hammerl - 

Kerstin Stingl - Mirjam Grobbel - Cemil Kürekci

S48 Ruveyda Alacahan
STAFİLOKOKLARDA GLİKOPEPTİD DİRENCİNİN SAPTANMASINDA 

OTOMATİZE SİSTEMLERİN KULLANILMASI DOĞRU MU?
Ruveyda Alacahan - Güner Söyledir

S49 Şeyma Nigiz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ 

LABORATUVARINDA 2011-2019 YILLARI ARASINDA İZOLE EDİLEN 

SERRATİA MARCESCENS İZOLATLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ 

PROFİLİ, KARBAPENEMLERE DİRENÇ MEKANİZMALARI VE 

İZOLATLARIN KLONAL YAKINLIĞI

Gülşen Hazırolan - Şeyma Nigiz - Aycan 

Gündoğdu - Gülşen Altınkanat - Ufuk Hasdemir - 

Fatma Bayrakdar - Deniz Gür

S50 Reyhan Yiş

KARBAPENEMAZ ÜRETEN K. PNEUMONİAE İZOLATLARININ 

SAPTANMASINDA BD PHOENİX CPO EMERGE KİT’İN POLİMERAZ 

ZİNCİR TEPKİMESİ İLE UYUMUNUN ARAŞTIRILMASI

Reyhan Yiş - Ayşe Nur Sarı Kaygısız - Şeyda Şilan 

Okalin - Mehmet Ali Öktem

S51 Esra Özkaya
KLİNİK ENTEROBACTERİACEAE İZOLATLARINDA PLAZMİD ARACILI 

MCR KOLİSTİN DİRENÇ GENİNİN ARAŞTIRILMASI

Esra Özkaya - Celal Kurtuluş Buruk - İlknur Tosun - 

Bayram Toraman - Neşe Kaklıkkaya - Faruk Aydın

S52 Müge Aslan

KOLİSTİN DUYARLILIĞININ SAPTANMASINDA KULLANILAN SIVI 

MİKRODİLÜSYON TEMELLİ İKİ TİCARİ SİSTEMİN 

KARŞILAŞTIRILMASI

Nilgün Kansak - Müge Aslan - Rıza Adaleti - 

Sebahat Aksaray

S53 Feride Merve Arslan

ENTEROBACTERİACEAE İZOLATLARINDA KOLİSTİN DİRENCİNİN 

BELİRLENMESİNDE KOLİSTİN BROTH DİSK ELUSYON (CBDE) VE 

HIZLI POLİMİKSİN NP ( HPNPT) TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşe Barış - Feride Merve Arslan - Banu 

Bayraktar

S54 Emel Çalışkan

GRAM POZİTİF BAKTERİ ÜREMESİ SAPTANAN KAN 

KÜLTÜRLERİNDE GENOTİPLENDİRME İLE İDENDİFİKASYON VE 

DİRENÇ TAYİNİ

Ziya Erdoğan - Cihadiye Elif Öztürk - Şengül 

Cangür - Emel Çalışkan - Şükrü Öksüz - Zeynep 

Dilara Karamurat

S55 Hazal Gür
KLİNİK NOCARDIA CYRIACIGEORGICA İZOLATLARININ 

ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ
Hazal Gür - Alper Karagöz - Gülşen Hazırolan

S56 Merve Erdoğan
KANTİTATİF SÜSPANSİYON TESTİ İLE BAZI DEZENFEKTANLARIN 

BAKTERİSİDAL ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ali Öztürk - Özlem Tunçcan Güzel - Olkar 

Abdulmajed - Merve Erdoğan - Ayşe Kalkancı - 

Kayhan Çağlar

S57 Mustafa Altındiş

YERLİ GELİŞTİRİLEN YENİ BİR LOOP-MEDİATED ISOTHERMAL 

AMPLİFİCATİON PCR(LAMP-PCR) CİHAZI İLE GRUP A 

STREPTOKOKLARIN HIZLI MOLEKÜLER TANISI

Hande Toptan - Hasan Sağcan - Esra Ağel - 

Mustafa Ertunç - Bahri Elmas - Mehmet Koroğlu - 

A. Zeki Şengil - Mustafa Altındiş

S58 Banu Sancak
VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLARDA PENİSİLİN BAĞLAYAN 

PROTEİNLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Banu Sancak - Neşe Çağlayan - Esma Aybakan - 

Belgin Altun - Tanıl Kocagöz

S59 Başak Baykara

EKSTRAİNTESTİNAL ENFEKSİYONLARDAN İZOLE EDİLEN VE 

VİRULANS FAKTÖRLERİ TANIMLANAN E. COLİ SUŞLARININ 

FİLOGENETİK İLİŞKİLERİNİN TESPİTİNDE PFGE YÖNTEMİNİN 

ÖNEMİ

Başak Bedir Baykara - Melda Meral Öcal - Cansu 

Önlen Güneri - Suna Kızılyıldırım - Fatih Köksal

S60 Ayşegül Gözalan

KARBAPENEM DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII KAN 

İZOLATLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU: MULTİLOCUS 

SEQUENCE TYPING, PULSOTYPING VE DİRENÇ İLİŞKİLİ MUTASYON 

ANALİZİ

- Ayşegül Gözalan - Özlem Ünaldı - Sibel Aydoğan - 

Çiğdem Kuzucu - Fatma Köksal - Dilek Güldemir - 

Ziya Cibali  Açıkgöz - Rıza Durmaz

S61 Ofcan Oflaz
MYCOBACTERİUM TUBERCLOSİS YABANIL TİP RPOB VE H526F 

MUTANT RPOB ENZİMLERİNİN BİYOİNFORMATİK ANALİZLERİ
Ofcan Oflaz

S63 Merve Portakal

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 

LABORATUVAR TESTLERİ HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Zeynep Ceren Karahan - Battal Kaan Peker - 

Edanur Sarı - Merve Portakal - Muhammed Taha 

Hançerli  - İzzet Ercin - Necip Günay - Serdal 

Kenan Köse

S64 Hadiye Demirbakan

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ VE SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DALI 

HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Deniz Gazel - Hadiye Demirbakan

S65
Sultan Gülbahçe 

Orhan

HCC İLE PREZENTE OLAN F-AKTİN TİPİ ASMA POZİTİFLİĞİ 

SAPTANAN OTOİMMÜN HEPATİT OLGUSU
Rukiye Berkem - Sultan Gülbahçe Orhan

S66 Bilal Olcay Peker

KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA İNDİREKT İMMUNFLORESAN 

YÖNTEMİYLE ‘’RODS-RINGS’’ ANTİNÜKLEER ANTİKOR PATERNİNİN 

FARKLI TEDAVİ REJİMLERİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Bilal Olcay Peker - Aslı Gamze Şener - Firdes Topal 

- Elif Sarıtaş Yüksel

S67 Melek Demir

KRONİK HCV ENFEKSİYON HASTALARINDA ANTİ-RODS/RİNGS 

SİTOPLAZMİK PATERN (ANTİ-RR), ANTİ-NÜKLEER ANTİKOR (ANA) 

VE DİĞER OTOANTİKORLARIN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI (ÖN 

VERİLER)

Melek Demir - Selda Sayın Kutlu - Merve Arslan - 

Ergun Mete - Çağrı Ergin

S68 Gül Aydın Tığlı

İNDİREKT İMMÜNOFLORESAN YÖNTEMİYLE ÇALIŞILAN ANTİ 

NÖTROFİL SİTOPLAZMİK ANTİKOR TESTİNİN MANÜEL 

MİKROSKOPİ VE OTOMATİZE CİHAZ SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Gül Aydın Tığlı - Yeşim Çekin

S69
Ayşegül Aksoy 

Gökmen

İZMİR İLİNDEN İZOLE EDİLMİŞ TOXOPLASMA GONDİİ 

İZOLATLARINDA GRA6 GENİ POLİMORFİZMLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI

Hüseyin Can - Ayşegül Aksoy Gökmen - 

Muhammed Karakavuk - Cemal Ün - Selçuk Kaya - 

Mert Döşkaya

S70 Hatice Yazısız

TOXOPLASMA GONDII IGG AVİDİTE İNDEKSİ DÜŞÜK OLAN 

HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: ALTI YILLIK RETROSPEKTİF 

ANALİZ

Hatice Yazısız

S71 Gülay Aral Akarsu

LARVA DEBRİDMAN TEDAVİSİNDE KULLANILAN LUCILIA SERICATA 

LARVALARININ EKSKRETUVAR/SEKRETUVAR ÜRÜNLERİNİN 

CANDIDA ALBICANS, CANDIDA KRUSEI VE CANDIDA PARAPSILOSIS 

ÜZERİNDEKİ ANTİFUNGAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Nisa Pınar Başaran - Beyzanur Baygüneş - Sezgi 

Nur Doğan - Berk Duran - Mehmet Eren Güven - 

Yiğit Karabıçak - Nilgün Karabıçak - Gülay Aral 

Akarsu

S72 Selma Usluca
LEİSHMANİA SPP.’NİN SAPTANMASINDA TİCARİ VE INHOUSE REAL-

TİME PCR YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Selma Usluca

30.10.2019 

16:30-18:00 

SALON 2-SÖZLÜ 

SUNUMLAR 5 

OTURUM BAŞKANLARI: 

Ufuk HASDEMİR, Nilay 

ÇÖPLÜ

31.10.2019 

8:00-9:00 

SALON 1-SÖZLÜ 

SUNUMLAR 6

OTURUM BAŞKANLARI: 

Alper AKÇALI, Tercan US

31.10.2019 

8:00-9:00 

SALON 2-SÖZLÜ 

SUNUMLAR 7

OTURUM BAŞKANLARI: 

Neriman AYDIN, Erdal 

ÖZBEK
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S73 Kurtuluş Buruk
FEKAL MIKROBIYOTA TRANSFERI: TIBBI MIKROBIYOLOJI 

LABORATUVARI DENEYIMI

Elif Sağ - Kurtuluş Buruk - Zeynep Gökçe Gayretli-

Aydın - Esra Özkaya - Murat Çakır - Faruk Aydın

S74 Pelin Özmen

HEPATİT C VİRÜS (HCV) GENOTİPLERİNİN "REVERSE 

HYBRİDİSATİON STRİP ASSAY" VE DNA DİZİ ANALİZİ 

YÖNTEMLERİYLE ARAŞTIRILMASI

Pelin Özmen - Selma Gökahmetoğlu

S75 Mustafa Güney
ANTİ-HCV SİGNAL / CUTOFF (S / CO) DEĞERLERİ İLE HCV VİREMİ 

ÖNGÖRÜSÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: 8 AYLIK GÖZLEM
Mustafa Güney - Ayfer Bakır

S76 Murat Yaman
HEPATİT C VİREMİSİNDE ANTİ-HCV SİNYAL/CUT-OFF ORANININ 

BELİRLENMESİNİN ÖNEMİ

Murat Yaman - Nuran Karabulut - Mustafa Önel - 

Ali  Ağaçfidan

S77 Dilan Karadağ
SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ENFEKSİYONLARININ ENFEKSİYÖZ 

ETKENLER AÇISINDAN BEŞ YILLIK DEĞERLENDİRİLMESİ

Dilan Karadağ - Irmak Güzel - Mahmut Cem Ergon - 

Ayça Arzu Sayıner - Ayşe Aydan Özkütük - İbrahim 

Mehmet Ali Öktem

S78 Yasemin Coşgun
TATARCIK HUMMASI ÖN TANILI HASTALARDA SANDFLY FEVER 

VİRÜS POZİTİFLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yasemin Coşgun - Ahmet Aydemir

S79 Dilek Menemenlioğlu
BATI NİL VİRÜS ENFEKSİYONU TANISINDA AVİDİTE TESTLERİNİN 

ROLÜ
Dilek Menemenlioğlu

NO ADI SOYADI BAŞLIK YAZARLAR GRUP ADI

P1 Erva Rakıcı

KESTANE ÇİÇEĞİ ÖZÜTLERİNİN OVA KURBAĞASINDAN 

(PELOPHYLAX SP.) İZOLE EDİLEN KARBAPENEME DİRENÇLİ 

BAKTERİLER ÜZERİNDE ANTİBAKTERİYAL ETKİSİNİN 

ARAŞTIRILMASI

Osman Birol Özgümüş - Erva Rakıcı - Ülkü Zeynep 

Üreyen Esertaş - Nebahat Ejder - Abdullah 

Altunışık - Saliha Ekşi
1A

P2 Sena Şahin Aktura
SORBUS TORMİNALİS EKSTRAKTININ ANTİMİKROBİYAL 

ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Saliha Ekşi - Sena Şahin Aktura - Ülkü Zeynep 

Üreyen Esertaş 1A

P3 Yeliz Tanrıverdi Çaycı
TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMANIN ANTİMİKROBİYAL 

ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Yeliz Tanrıverdi Çaycı - Tuğba Avan - Demet Gür 

Vural - Kemal Bilgin - Asuman Birinci 1A

P4 Aynur Eren Topkaya
KARABİBER EKSTRESİ VE BAZI ANTİBİYOTİKLERİN ÇEŞİTLİ 

STANDART BAKTERİ KÖKENLERİNE SİNERJİSTİK ETKİSİ

Hakan Terekeci - Aynur Eren Topkaya - Pınar 

Çıragil  - Erdem Yeşilada 1A

P5 Şafak Ermertcan
ANTİBİYOFİLM AJANLAR VE ANTİBİYOTİKLERİN İCAA VE IS256 GEN 

EKSPRESYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İsmail Öztürk - Yamaç Tekintaş - Aybala Temel - 

Şafak Ermertcan - Semra Kurutepe - Mine Hoşgör 

Limoncu
1A

P6 İpek Koçer

KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE 

ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ: SANKO ÜNİVERSİTESİ 

HASTANESİ VERİLERİ

İpek Koçer - Hadiye Demirbakan - Ayşen Bayram 1A

P7 Cengiz Demir

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE 

EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ 

PROFİLLERİ

Cengiz Demir - Hayriye Tokay - Onur Türkyılmaz - 

Ramazan Köklü 1A

P8 Gülşah Kaygısız
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU

Gülşah Kaygısız - Yasemin Cezaroğlu - Emel Sesli  

Çetin - Mümtaz Cem Şirin - Buket Cicioğlu 

Arıdoğan
1A

P9 Ümmühan Taşyürek

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE BURUN 

KÜLTÜRLERİNDE BİR YILDA İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIĞININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Ümmühan Taşyürek - İrem Yanarateş Turhan - 

Mihriban Yücel - Serap Yağcı - Bedia Dinç 1A

P10 Merve Özkan

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HAZİRAN 2018-

HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Hale Ahsen Yardibi Demir - Merve Özkan - 

Mihriban Yücel - Serap Yağcı - Bedia Dinç 1A

P11 Serpil Genç

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE 2016-2018 YILLARI ARASINDA 

İZOLE EDİLEN S.AUREUS İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIK 

PROFİLİ

Serpil Genç - Mediha Uğur - Emel Karagöz 1A

P12 Devrim Dündar
STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARININ ANTİMİKROBİYAL 

DUYARLILIKLARI: ON YILLIK DEĞERLENDİRME
Devrim Dündar - Handan Toçoğlu 1A

P13 Tuncer Karpuz

KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

İZOLATLARININ PENİSİLİN DUYARLILIKLARININ YILLARA GÖRE 

İNCELENMESİ

Tuncer Karpuz - Özlem Koyuncu Özyurt - Betil  

Özhak - Gözde Öngüt - Dilara Öğünç 1A

P14 Hatice Çağlar
ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYON ETKENİ OLAN STAPHYLOCOCCUS 

SAPROPHYTİCUS İZOLATLARININ ANTİBAKTERİYEL DUYARLILIKLARI

Hatice Çağlar - İpek Mumcuoğlu - Bedia Mert 

Dinç 1A

P15 Gizem Erdoğan
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE BİR YILDA İZOLE 

EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

Gizem Erdoğan - Zehra Türkmen - Serap Yağcı - 

Mihriban Yücel - Bedia Dinç 1A

P16
Melike Orkide 

Taşçılar

KAN KÜLTÜRÜNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ 

ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Mücahide Esra Koçoğlu - Melike Orkide Taşçılar - 

Zafer Habip - Tuncer Özekinci 1A

P17 Mehmet Parlak
BAZI ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLARIN VANKOMİSİN DİRENÇLİ 

ENTEROKOKLAR (VRE) ÜZERİNE ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Havva Kaya - Mehmet Parlak - Mustafa Zahir 

Bakıcı - Hüseyin Güdücüoğlu - Yasemin Bayram 1A

POSTER BİLDİRİ PROGRAMI

29.10.2019 POSTER GEZİSİ

OTURUM BAŞKANLARI: SELÇUK KAYA, NİSEL YILMAZ

31.10.2019 

13:30-15:00 

SALON 1-PANEL 10: 

SANTRAL SİNİR SİSTEMİNE 

MİKROBİYOLOJİK 

YAKLAŞIM

OTURUM BAŞKANLARI: 

Tekin KARSLIGİL, Hadiye 

ŞİRİN

31.10.2019 

9:00-10:30 

SALON 1-PANEL 8: 

GASTROİNTESTİNAL 

SİSTEM 

ENFEKSİYONLARINA 

MİKROBİYOLOJİK 

YAKLAŞIM

OTURUM BAŞKANLARI: 

Belkıs LEVENT, Özgür 

KURT
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P18 Esra Özkaya

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ÇEŞİTLİ KLİNİK 

ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACİNETOBACTER BAUMANNİİ 

ŞUŞLARININ ANTİMİKROBİYALLERE DİRENÇ ORANLARININ 

ARAŞTIRILMASI

Irmak Baran - Elif Gülsoy - Esra Özkaya - İlknur 

Tosun - Faruk Aydın 1A

P19 Fahriye Ekşi

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACİNETOBACTER BAUMANNİ 

SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENÇ DURUMLARININ BELİRLENMESİ 

VE OXA-23, OXA-24, OXA-51 VE OXA-58 DİRENÇ GENLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI

Osman Karabay - Fahriye Ekşi - Mehmet Sait 

Yıldırım 1A

P20 Tuncer Özekinci
2014-2018 YILLARINDA İZOLE EDİLEN ACİNETOBACTER 

BAUMANNII SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ

Tuncer Özekinci - Zafer Habip - Neslihan Önder - 

M.Esra Koçoğlu 1A

P21 Ümmühan Taşyürek

ANKARA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE BİR YILDA İZOLE 

EDİLEN ACİNETOBACTER BAUMANNİİ SUŞLARININ ANTİBİYOTİK 

DUYARLILIKLARI

Ümmühan Taşyürek - Sultan Gülbahçe Orhan - 

Mihriban Yücel - Serap Yağcı - Bedia Dinç 1A

P22 Tuba Müderris

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SOLUNUM ÖRNEKLERİNDEN İZOLE 

EDİLEN ACİNETOBACTER İZOLATLARININ SON ÜÇ YILDAKİ DİRENÇ 

PROFİLLERİ

Tuba Müderris - Rahim Özdemir - Selçuk Kaya 1A

P23 Sidre Erganiş

ACİNETOBACTER BAUMANNİİ SUŞLARININ KOLİSTİN 

DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİNDE OTOMATİZE SİSTEM, G-TEST, 

DİSK DİFFÜZYON VE SIVI MİKRODİLÜSYON YÖNTEMLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI

Sidre Erganiş - Kenan Yüce - Murat Dizbay - 

Kayhan Çağlar 1A

P24 Meryem Güvenir
MEVSİMLER DEĞİŞİKLİKLER ACİNETOBACTER BAUMANNİİ 

İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLİNİ ETKİLER Mİ?
Emrah Guler - Meryem Guvenir - Kaya Suer 1B

P25 Mete Eyigör
KARBAPENEM DİRENÇLİ ACİNETOBACTER SPP. SUŞLARININ 

DİRENÇ GENLERİNİN PCR YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI
Aydan Aydın Hizel - Mete Eyigör 1B

P26 Elif Oğuzman

AMPC BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİNİN TESPİTİNDE AMİNOFENİL 

BORONİK ASİT ÇÖZELTİSİNİN DMSO VE SU İLE HAZIRLANMASIYLA 

ELDE EDİLEN SONUÇLARIN MOLEKÜLER TANIMLAMA SONUÇLARI 

İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebru Evren - Elif Oğuzman - Ayşe Hande Türk - 

Alper Tekeli - Zeynep Ceren Karahan 1B

P27 Ekin Kırbaş
AKIM SİTOMETRİ ANALİZATÖRÜ İLE KARBAPENEM DİRENCİNİN 

HIZLI SAPTANMASI

Ümran Liste - Aslı Çakar - Asiye Bıçakçıgil  - Banu 

Sancak - Cumhur Özkuyumcu 1B

P29 Erva Rakıcı

DOĞU KARADENİZ SAHİLİNDE YAŞAYAN PELOPHYLAX SP. 

TÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN E. COLİ SUŞLARININ ANTİBİYOTİK 

DİRENCİNİN BELİRLENMESİ VE MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİSİ

Osman Birol Özgümüş - Erva Rakıcı - Kazım Şahin - 

Abdullah Altunışık 1B

P30 Belgin Altun
CEFTAZİDİM-AVİBAKTAMIN KAN İZOLATI K. PNEUMONİAE VE 

E.COLİ’DE İN VİTRO ETKİNLİĞİ

Aslı Çakar - Belgin Altun - Gülşen Çetin Hazırolan - 

Deniz Gür 1B

P31 Arzu İlki

ÜRİNER ENFEKSİYON ETKENİ ÇOKLU DİRENÇLİ KLEBSIELLA 

PNEUMONIAE İZOLATLARINDA FOSFOMİSİN DUYARLILIĞININ 

FARKLI YÖNTEMLERLE SAPTANMASI

Zeycan Semerci - Arzu Ilki 1B

P32 Şeyma Nigiz

YATAN HASTALARIN İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN 

KLEBSİELLA SPP., ESCHERİCHİA COLİ, PSEUDOMONAS 

AERUGİNOSA VE ACİNETOBACTER BAUMANNİİ İZOLATLARININ 

PİPERASİLİN/TAZOBAKTAM DUYARLILIĞININ SIVI 

MİKRODİLÜSYON VE OTOMATİZE SİSTEM İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Şeyma Nigiz - Gülşen Hazırolan - Deniz Gür 1B

P33 Devrim Dündar

ENTEROBACTERALES ÜYELERİNDE KARBAPENEM DUYARLILIĞININ 

SAPTANMASINDA VITEK2 OTOMATİZE SİSTEMİ, AGAR DİLÜSYON 

VE SIVI MİKRODİLÜSYON TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Merve Yıldız - Yılmaz Pulcu - Melike Kurt - Devrim 

Dündar 1B

P34 Furkan Polat

KARBAPENEM DİRENÇLİ ENTEROBACTERİACEAE KÖKENLERİNDE 

HIZLI FENOTİPİK TEST İLE KARBAPENEMAZ ARAŞTIRILMASI - ÖN 

ÇALIŞMA

Melike Yaşar - Feriha Çil l i  - Yamaç Tekintaş - 

Furkan Polat - Mine Hoşgör Limoncu 1B

P35 Hazal Gür

KLİNİK ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE 

İZOLATLARININ İN VİTRO KARBAPENEM DUYARLILIKLARININ 

BELİRLENMESİNDE GRADİYENT TEST YÖNTEMİ İLE PHOENİX 

OTOMATİZE SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Hazal Gür - Gülşen Hazırolan 1B

P36 Gülen Hürkal

HASTANEMİZ LABORATUVARINDA İZOLE EDİLEN E. COLİ VE K. 

PNEUMONİAE İZOLATLARINDA KARBAPENEM DİRENCİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülen Hürkal - Murat Öcal - Banu Bayraktar 1B

P37 Hatice Kübra Özhan

KARBAPENEM DİRENÇLİ KLEBSIELLA PNEUMONIA İZOLATLARINDA 

OTOMATİZE SİSTEM İLE GRADİYENT ŞERİT TESTİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI

Hatice Kübra Özhan - Nihan Yıldız - Sebahat 

Aksaray 1B

P38 Murat Telli

KLEBSIELLA PNEUMONIAE KLİNİK İZOLATLARINDA 2012-2018 

YILLARI ARASINDA KARBAPENEMLERE DİRENÇ ORANLARINDAKİ 

DEĞİŞİM VE ÇEŞİTLİ DİRENÇ GENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Murat Telli 1B

P39 Serpil Genç

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN 

İZOLE EDİLEN KLEBSİELLA PNEUMONİAE İZOLATLARININ DAĞILIMI 

VE BİR YILLIK DİRENÇ PROFİLİ

Mediha Uğur - Serpil  Genç - Emel Karagöz 1B

P40 Zehra Türkmen

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HAZİRAN 2018- 

HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE 

İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Zehra Türkmen - İrem Yanarateş Turhan - Serap 

Yağcı - Mihriban Yücel - Bedia Dinç - Hale Ahsen 

Yardibi Demir
1B

P41 Burcu Yağcı
KAN KÜLTÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN KLEBSİELLA TÜRLERİNİN 

ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

Metin Doğan - Burcu Yağcı - Fatma Esenkaya 

Taşbent 1B
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P42 Muzaffer Mızrak

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HAZİRAN 2018-

HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA ESCHERİCHİA COLİ 

İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Muzaffer Mızrak - Seda Karataş - Serap Yağcı - 

Mihriban Yücel 1B

P43 Ümran Liste

KLEBSIELLA PNEUMONIAE VE ESCHERICHIA COLI KLİNİK 

İZOLATLARINDA KOLİSTİN DİRENCİNİN İKİ FARKLI YÖNTEM İLE 

SAPTANMASI

Ümran Liste - Asiye Bıçakçıgil  - Abdullah 

Tozluyurt - Banu Sancak 1C

P44
Gülşen Altınkanat 

Gelmez

KOLİSTİN DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİNDE DİAGNOSTİCS 

COLİSTİN MIC-STRİP TESTİNİN PERFORMANSININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülşen Altınkanat Gelmez - Elvan Sayın - Ufuk 

Hasdemir - Güner Söyletir 1C

P45 Elif Çalışkan
ÇOKLU İLAÇ DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE KOLİSTİN 

DİRENCİNİN SENSİTİTRETM FRCOL İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Elif Çalışkan - Melike Çağlar - Gülşah Miroğlu - 

Duygu Öcal - Zeynep Dansuk - Gül Erdem 1C

P46 Eyşan Özgür Yarkıcı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE KARBAPENEM 

DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİ İZOLATLARINDA KOLİSTİN 

DİRENÇ DURUMUNUN BELİRLENMESİ

Eyşan Özgür Yarkıcı - M. Cem Ergon - İ.Mehmet Ali 

Öktem - Özgen Alpay Özbek 1C

P47 Merve Özkan

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEN İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF 

BAKTERİLERİN KOLİSTİN DUYARLILIĞININ SIVI MİKRODİLÜSYON 

YÖNTEMİ İLE ÇALIŞILMASI VE OTOMATİZE BAKTERİ TANIMLAMA 

VE DUYARLILIK SİSTEMİ SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Merve Özkan - Hale Ahsen Yardibi Demir - Serap 

Yağcı - Mihriban Yücel - Bedia Dinç 1C

P48 Yasemin Zer

KLEBSİELLA PNEUMONİAE İZOLATLARINDA KOLİSTİN DİRENCİNİN 

BELİRLENMESİNDE SIVI MİKRODİLÜSYON, GRADİYENT TEST VE 

OTOMATİZE SİSTEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İpek Koçer - Ayşe Büyüktaş Manay - Yasemin Zer 1C

P49 Emel Çalışkan
ÇOKLU İLAÇ DİRENCİ OLAN GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE FARKLI 

YÖNTEMLERLE KOLİSTİN DİRENCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Emel Çalışkan - Banu Hümeyra Keskin - Betül 

Dönmez - Nagihan Memiş - Zeynep Dilara 

Karamurat - Eda Kayabaşı - Cihadiye Elif Öztürk - 

Şükrü Öksüz - İdris Şahin

1C

P50 Yasemin Cezaroğlu
ÇOKLU İLAÇ DİRENCİ GÖSTEREN GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN 

KOLİSTİN DUYARLILIK DURUMLARI

Yasemin Cezaroğlu - Gülşah Kaygısız - Fatma Atik - 

Emel Sesli  Çetin - Mümtaz Cem Şirin - Buket 

Cicioğlu Arıdoğan
1C

P51 Fahriye Ekşi

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACİNETOBACTER BAUMANNİİ 

SUŞLARINDA N-ASETİLSİSTEİN’İN KOLİSTİN MİK DEĞERLERİNE 

ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Fahriye Ekşi - Mehmet Erinmez - İrem Güneş - 

Dilara Tüter 1C

P52 Ekin Kırbaş

KLEBSIELLA PNEUMONIAE VE ESCHERICHIA COLI KAN 

İZOLATLARINDA KOLİSTİN DİRENCİNİN İKİ FARKLI YÖNTEM İLE 

SAPTANMASI

Ekin Kırbaş - Banu Sancak - Asiye Bıçakçıgil  - 

Ümran Liste 1C

P53 Serpil Genç

ACİNETOBACTER BAUMANNİİ VE PSEUDOMONAS AERUGİNOSA 

İZOLATLARINDA VİTEK-2 KOLİSTİN MİK SONUÇLARININ 

THERMOFİSHER SCİENTİFİC FRCOL SIVI MİKRODİLÜSYON KİT 

SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Serpil Genç - Mediha Uğur - Emel Karagöz 1C

P54 Ekin Kırbaş

ACINETOBACTER BAUMANNII VE PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

KLİNİK İZOLATLARINDA KOLİSTİN DİRENCİ VARLIĞININ RESAZURİN 

HIZLI TEST İLE SAPTANMASI

Ekin Kırbaş - Asiye Bıçakçıgil  Bıçakçıgil  - Ümran 

Liste - Banu Sancak 1C

P55 Yeliz Tanrıverdi Çaycı

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN NONFERMANTATİF GRAM 

NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ 

DURUMLARI

Yeliz Tanrıverdi Çaycı - Gülşah Karacan - Demet 

Gür Vural - Kemal Bilgin - Asuman Birinci 1C

P56 Hatice Kübra Özhan
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF 

BAKTERİLERDE ELİMİZDE HANGİ ANTİBİYOTİK KALDI?

Nihan Yıldız - Ezgi Akpınar - Hatice Kübra Özhan - 

Şeyma Çalık - Sebahat Aksaray 1C

P57
Tuba Eltimur 

Karatoprak

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ERİŞKİN YOĞUN BAKIM 

ÜNİTESİNDEN ELDE EDİLEN P.AERUGİNOSA İZOLATLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuba Eltimur Karatoprak - Aslı Kiraz - Anıl Akça - 

Serdar Aydın - Alper Şener - Alper Akçalı 1C

P58
Sultan Gülbahçe 

Orhan

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE BİR YILDA İZOLE 

EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK 

DUYARLILIKLARI

Sultan Gülbahçe Orhan - Ümmühan Taşyürek - 

Mihriban Yücel - Serap Yağcı - Bedia Dinç 1C

P59
Bahise Çağla Taşkın 

Dalgıç

HASTANEMİZDEKİ PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SUŞLARININ 

ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLİ

Bahise Çağla Taşkın Dalgıç - Ayşe Alıcı - Aytekin 

Fırtına - Umut Safiye Şay Coşkun 1C

P60 Altan Akıneden

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS 

AERUGİNOSA İZOLATLARININ DAĞILIMI VE ANTİMİKROBİYAL 

DİRENÇ PATERNLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ

Altan Akıneden - Selçuk Türkel - Cemal Çiçek - 

Fatih Kaya 1C

P61 Pınar Sağıroğlu

STENOTROPHOMONAS MALTOPHİLİA’NIN ANTİMİKROBİYAL 

DUYARLILIK TEST SONUÇLARINDA TEK BAŞINA OTOMATİZE 

SİSTEMLERE GÜVENELİM Mİ ?

Pınar Sağıroğlu - Hatice Hanım Yurttakal - Merve 

Ertürk - Mustafa Altay Atalay 1C

P62 Fethiye Ferda Yılmaz

KLİNİK STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA KÖKENLERİNİN 

ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI, GENOTİPİK PROFİLLERİ VE 

BİYOFİLM OLUŞTURMA YETENEKLERİ

Serhat Yalçınkaya - Fethiye Ferda Yılmaz - Hale 

Kalfaoğlu - Münevver Kayın - Hüseyin Taşlı - 

Sabire Şöhret Aydemir
1C

P64 Esra Özkaya

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ÇEŞİTLİ KLİNİK 

ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CAMPYLOBACTER TÜRLERİNİN 

ANTİMİKROBİYALLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI

Esra Özkaya - Yasemin Koç - Irmak Baran - Faruk 

Aydın 1C
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P65 Ekin Kırbaş
AEROMONAS KLİNİK İZOLATLARINDA ANTİBİYOTİK 

DUYARLILIĞININ İN VİTRO OLARAK ARAŞTIRILMASI

Ümran Liste - Asiye Bıçakçıgil  - Ekin Kırbaş - 

Cumhur Özkutumcu - Banu Sancak 1C

P66 Şafak Ermertcan

İZMİR, MANİSA VE UŞAK İLLERİNDEKİ KANATLILARDAN ELDE 

EDİLEN SALMONELLA SUŞLARINDA ANTİMİKROBİYAL 

DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

- Ercüment Ertunç - Yamaç Tekintaş - Fethiye 

Ferda Yılmaz - Fethiye Çöven - Selahattin Şen - 

Şafak Ermertcan
1D

P67 Esra Özkaya

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE 

EDİLEN SALMONELLA TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ VE ANTİBİYOTİK 

DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

Esra Özkaya - Yaşar Faik İskefyeli  - Irmak Baran - 

Neşe Kaklıkkaya - Faruk Aydın 1D

P68 Yeliz Tanrıverdi Çaycı

2014-2019 YILLARI ARASINDA DIŞKI VE KAN ÖRNEKLERİNDEN 

İZOLE EDİLEN SALMONELLA TÜRLERİNİN ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ 

PROFİLLERİ

Yeliz Tanrıverdi Çaycı - İlknur Bıyık - Kemal Bilgin - 

Demet Gür Vural - Asuman Birinci 1D

P69 Furkan Polat

HASTANEMİZDE 2018 YILINA AİT BAKTERİYEL GASTROENTERİT 

ETKENLERİ SALMONELLA, SHİGELLA VE CAMPYLOBACTER 

TÜRLERİNİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI

Furkan Polat - Melike Yaşar - Feriha Çil l i  - Alper 

Tünger - Şöhret Aydemir 1D

P70
Sultan Gülbahçe 

Orhan

GAİTA KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN SALMONELLA VE SHIGELLA 

SUŞLARININ MEVSİMSEL DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ 

ORANLARI: 5 YILLIK VERİ

Sultan Gülbahçe Orhan - Gizem Erdoğan - 

Mihriban Yücel - Serap Yağcı - Bedia Dinç 1D

P71 Altay Atalay

SON BİR YILDA DIŞKI ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN 

CAMPYLOBACTER, SALMONELLA VE SHIGELLA CİNSİ BAKTERİLER 

VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ PATERNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mustafa Altay Atalay - Pınar Sağıroğlu - Merve 

Ertürk Melez - Hatice Hanım Yurttakal 1D

P72 Neşe İnal

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN YOĞUN BAKIM 

ÜNİTELERİNDE KÜMÜLATİF ANTİBİYOGRAM İLE ANTİBİYOTİK 

DUYARLILIĞININ İZLENMESİ

Neşe İnal - Mervenur Demir - Gülşen Hazırolan - 

Deniz Gür 1D

P73 Mervenur Demir

HACETTEPE İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ’NDE YATAN 

HASTALARDA KÜMÜLATİF ANTİBİYOGRAM İLE ANTİBİYOTİK 

DUYARLILIĞININ İZLENMESİ

Mervenur Demir - Neşe İnal - Gülşen Hazırolan - 

Deniz Gür 1D

P74 Pinar Ciragil
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN KÜMÜLATİF 

ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK RAPORU

Aynur Topkaya - Pınar Çıragil  - Çağrı Büke - Meral 

Sönmezoğlu - Faruk Yençilek - Hakan Terekeci 1D

P75 Engin Karakeçe
KARBAPENEM DİRENÇLİ ENTROBACTERİCEA ENFEKSİYONLARI VE 

REKTAL KOLONİZASYON ORANLARI

Özlem Aydemir - Mehmet Köroğlu - Hüseyin Agah 

Terzi - Engin Karakeçe - Mustafa Altındiş 1D

P76
Tansu Gülbahar 

Aydoğan

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE 2016-2018 

YILLARI ARASINDA SOYUTLANAN VANKOMİSİN DİRENÇLİ 

ENTEROKOK VE KARBAPENEM DİRENÇLİ ENTEROBACTERİACAE 

KÖKENLERİNİN İNCELENMESİ

Tansu Gülbahar Aydoğan - Melike Yaşar - Feriha 

Çil l i  - Şöhret Aydemir - Alper Tünger 1D

P77 Mehmet Parlak

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN VANKOMİSİNE 

DİREÇLİ ENTEROKOK SUŞLARININ FENOTİPİK VE GENOTİPİK 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Semra Bilen - Mehmet Parlak - Hüseyin 

Güdücüoğlu - Yasemin Bayram - Cennet Rağbetli  - 

Arzu Uyanık Parlak - Şevin İrden
1D

P78 Mehmet Parlak

YOĞUN BAKIMDAN İZOLE EDİLEN MRSA SUŞLARINDA MECA GENİ 

VARLIĞININ KONVANSİYONEL, OTOMATİZE VE PCR YÖNTEMİ İLE 

TESPİTİ

Naziye Yıldız Deniz - Yasemin Bayram - Mehmet 

Parlak - Şevin İrden - Hüseyin Güdücüoğlu 1D

P79 Demet Gür Vural

STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARININ BİYOFİLM 

OLUŞTURMA ÖZELLİKLERİNİN FENOTİPİK OLARAK 

KARŞILAŞTIRILMASI

Demet Gür Vural - Elif Gülsüm Torun - İlknur 

Bıyık - Yeliz Tanrıverdi Çaycı - Kemal Bilgin - 

Asuman Birinci
1D

P80 Göksel Tekinaslan

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN S.AUREUS SUŞLARININ 

PULSED FİELD GEL ELECTROPHORESİS YÖNTEMİ İLE KLONAL 

İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Göksel Tekinaslan - Hakkı Taştan - Tulin Demir - 

Selçuk Kıl ıç 1D

P81 Mehmet Parlak

VAN İLİ SERBEST ECZANE ÇALIŞANLARININ ANTİBİYOTİK 

KULLANIMI İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Emine Uçar - Mehmet Parlak - Yasemin Bayram - 

Şevin İrden - Hüseyin Güdücüoğlu 1D

NO ADI SOYADI BAŞLIK YAZARLAR GRUP ADI

P82 Duygu Öcal
YOĞUN BAKIM HASTASINDA GELİŞEN MYROİDES ODORATİMİMUS 

OLGUSU

Elif Tuğçe Güner - Zeynep Şeyma Işık - Eylül Beren 

Tanık - Melike Çağlar - Ceyda Özhan Çaparlar - 

Duygu Öcal
2A

P83 Nurver Ülger

İLK KEZ SAPTANAN KARBAPENEMAZ AKTİVİTESİNE SAHİP 

PARABACTEROİDES DİSTASONİS İZOLATINA BAĞLI BİR 

BAKTERİYEMİ OLGUSU

Nurver Ülger Toprak - Elvan Sayın - Aslıhan 

Özanat - Sait Karakurt - Güner Söyletir 2A

P84 Neşe İnal
NÖTROPENİK HASTADA LEPTOTRİCHİA TREVİSANİİ İLE GELİŞEN 

BAKTERİYEMİ OLGUSU
Neşe İnal - Alper Karagöz - Gülşen Hazırolan 2A

P85 Elif Çalışkan
TORAKAL SUBKUTAN DOKU APSESİNDEN İZOLE EDİLEN NADİR BİR 

ENFEKSİYON ETKENİ: ACTİNOMYCES EUROPAEUS

Elif Çalışkan - Zeynep Şeyma Işık - Melike Çağlar - 

Elif Tuğçe Güner - Oğuz Alp Gürbüz - Duygu Öcal - 

Mustafa Çağatay
2A

P86 İlkay Bahçeci CORYNEBACTERİUM STRİATUM NEDEN OLDUĞU ABSE OLGUSU
İlkay Bahçeci - Mustafa Özcan - Ömer Faruk 

Duran - Yunus Emre İbik - Aziz Ramazan Dilek 2A

30.10.2019 POSTER GEZİSİ

OTURUM BAŞKANLARI: MİNE DERELİ, GÖNÜL ASLAN
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P87 İlkay Bahçeci AEROMONAS SALMONİCİDA’NIN NEDEN OLDUĞU ABSE OLGUSU
İlkay Bahçeci - Nuray Arslan - Mustafa Özcan - 

Hamiyet Büşa Güllü - Aziz Ramazan Dilek 2A

P88 İlkay Bahçeci
ACTYNOMYCES ODONTOLYTİCUS’UN SEBEP OLDUĞU ABSE 

OLGUSU

İlkay Bahçeci - Hamiyet Büşra Güllü - Nuray 

Arslan - Mustafa Özcan - Aziz Ramazan Dilek 2A

P89 Ferhan Korkmaz
KÖPEK ISIRIĞI SONRASI GELİŞEN PASTEURELLA MULTOCİDA’YA 

BAĞLI YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONU OLGUSU

Ferhan Korkmaz - Gülen Güloğlu Çamaş - Yeliz 

Tanrıverdi Çaycı 2A

P90 Canan Eryıldız

İMMUNSUPRESE BİR HASTADA PASTEURELLA MULTOCIDA’NIN 

NEDEN OLDUĞU, KOMPARTMAN SENDROMU GELİŞEN KOMPLİKE 

YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONU

Habibe Tülin Elmaslar Mert - Canan Eryıldız 2A

P91 Merve Zerey Albayrak
ROMATOİD ARTRİT’Lİ HASTADA HAYVAN TEMASI OLMAKSIZIN 

GELİŞEN PASTEURELLA MULTİCODA ARTRİTİ; OLGU SUNUMU

Merve Zerey Albayrak - Emre Özkarataş - Ayşegül 

Aksoy Gökmen - Süreyya Gül Yurtsever - Selçuk 

Kaya
2A

P92
Bahise Çağla Taşkın 

Dalgıç

GÜL DİKENİ BATMASI SONUCU GELİŞEN BACİLLUS LİCHENİFORMİS 

KAYNAKLI SEPTİK ARTRİT OLGUSU

Bahise Çağla Taşkın Dalgıç - Ayşe Alıcı - Aytekin 

Fırtına - Umut Safiye Şay Coşkun 2A

P93 Aysel Karataş

VAJİNAL ENFEKSİYONLARIN LABORATUVAR TANISINDA 

OTOMATİZE MİKROSKOPİ-STRİP TEST YÖNTEM SONUÇLARI İLE 

GRAM BOYAMA, DİREKT MİKROSKOPİ VE KÜLTÜR 

YÖNTEMLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Aysel Karataş - Mehtap Özdemir - Fatma Ferda 

Verit - Nagehan Didem Sarı - Mert Ahmet Kuşkucu 2A

P94 Hatice Kübra Özhan
HİZMET BÖLGEMİZDEKİ YABANCI UYRUKLU HASTALARDA SİFİLİZ 

SEROPOZİTİFLİĞİ

Hatice Kübra Özhan - Rıza Adaleti - Nilgün Kansak 

- Müge Aslan - Sebahat Aksaray 2A

P95 Demet Gür Vural

SİFİLİZ ENFEKSİYONLARININ TANISINDA KULLANILAN SEROLOJİK 

TEST SONUÇLARININ KONVANSİYONEL ALGORİTMAYA GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Demet Gür Vural - Burcu Aydın - Yeliz Tanrıverdi 

Çaycı - Kemal Bilgin - Asuman Birinci 2A

P96 Merve Yıldız
SİFİLİZ TANISINDA TERS ALGORİTMADA KULLANILAN CIA TESTİNİN 

PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Melike Demir - Eda Yazıcı Özçelik - Fetiye Kolaylı - 

Merve Yıldız 2A

P97
Bahar Akgün 

Karapınar

İDRAR KÜLTÜRLERİNDE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE ÜREME 

ORANLARININ ARAŞTIRILMASI: 3 YILLIK İZLEM

Bahar Akgün Karapınar - İlvana Çaklovica - Kutay 

Sarsar - Betigül Öngen 2A

P98 Devrim Dündar

KOMPLİKE ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA GÖZ ARDI 

EDİLMEMESİ GEREKEN BİR ETKEN: STAPHYLOCOCCUS 

EPIDERMIDIS

Devrim Dündar - Melike Demir 2A

P99 Füsun Cömert

İLERİ YAŞIN ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU ETKENLERİ VE 

ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Erman Ağırman - Çağatay Büyükuysal - Füsun 

Cömert 2A

P100 Gülfem Ece

ÜROGENİTAL SİSTEM ÖRNEKLERİNDE ÜREYEN UREAPLASMA 

UREALYTICUM VE MYCOPLASMA HOMINIS İZOLATLARININ 

ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülfem Ece 2A

P101 Metin Özdemir
İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA AMPİRİK TEDAVİ TERCİHİ NE 

OLMALI?
Metin Özdemir - Zeynep Şentürk Köksal 2A

P102 Başak Tek

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN E.COLİ’LERİN 

DUYARLILIK VERİLERİNE GÖRE AMPİRİK TEDAVİ TERCİHLERİMİZ 

UYGUN MU?

Başak Tek - Mürşit Hasbek 2A

P103 Hatice Kübra Özhan
AKUT KOMPLİKE OLMAYAN ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA 

KİNOLON PROFİLAKSİSİ AKILCI MI?

Nihan Yıldız - Hatice Kübra Özhan - Ezgi Akpınar - 

Şeyma Çalık - Rıza Adaleti - Sebahat Aksaray 2A

P104 Aydan Atalar

GALLERİA MELLONELLA MODELİ KULLANILARAK 

STENOTROPHOMONAS MALTOPHİLİA KLİNİK İZOLATLARINDA 

VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Aydan Atalar - Canan Külah 2A

P105
Tansu Gülbahar 

Aydoğan

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’NDE VANKOMİSİN 

DİRENÇLİ ENTEROKOK KOLONİZASYON VE ENFEKSİYON 

OLGULARININ 18 YILLIK İZLEMİ

Tansu Gülbahar Aydoğan - Feriha Çil l i  - Melike 

Yaşar - Alper Tünger - Şöhret Aydemir 2A

P107 Pınar Sağıroğlu
5 YILLIK İZLEMDE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

MİKOBAKTERİ LABORATUVARI SONUÇLARI

Pınar Sağıroğlu - Mustafa Altay Atalay - Mustafa 

Özcan - Ayşe Nedret Koç - Hüseyin Kıl ıç 2B

P108 Burak Küçük

MİKOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVARINA GELEN ÖRNEKLERİN 

EHRLİCH-ZİEHL-NEELSEN (EZN) BOYASI VE KÜLTÜR SONUÇLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI

Burak Küçük - Murat Aral - Hacer Uğurlu 2B

P110 Özge Darka
MİKOBAKTERİ İZOLASYONUNDA KÜLTÜRÜ YAPILAN ÖRNEK 

PH’SININ KONTAMİNASYON ORANINA ETKİSİ

Özge Darka - Penbe Utku - Nurten Kızmaz Şimşek - 

Gül Ayşe Uysal 2B

P111 Gizem Adısanlı
AKCİĞER TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA İNCELENEN SOLUNUM 

YOLU ÖRNEĞİ SAYISININ MİKROSKOBİK TANIYA KATKISI

Gizem ADISANLI, Nuri ÖZKÜTÜK, Süheyla 

SÜRÜCÜOĞLU 2B

P112 Pınar Sağıroğlu

TÜBERKULOZ TANISINDA MOLEKÜLER YÖNTEMLERİN YERİ: 

CEPHEİD XPERT MTB/RIF® VE BD MAX MDR-TB® SİSTEMLERİNİN 

PERFORMANS KARŞILAŞTIRILMASI

Pınar Sağıroğlu - Mustafa Altay Atalay - Ayşe 

Nedret Koç - Fatma Fil iz Tekinşen - Hüseyin Kıl ıç 2B

P113 Hülya Duran
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEN GELEN ETA ÖRNEKLERİNDE 

MİKROORGANİZMA DAĞILIMI
Hülya Duran - Nihan Çeken - Tuğba Kula Atik 2B

P114 Gülden Dursun
ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYON ETKENLERİ: BİR YILLIK 

DEĞERLENDİRME

Rahim Özdemir - Gülden Dursun - Ufuk Akbayırlı - 

Tuba Müderris - Nurten Gülvardar Baran - 

Hüseyin Hakan Er - Selçuk Kaya
2B
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P115 Naciye Badır

GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ALT 

SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNDE VITEK2 ID /AST İLE ANTİBİYOTİK 

DUYARLILIĞI

Naciye Badır - Hörü Gazi - Semra Kurutepe 2B

P116 Salih Macin

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN 

BRONKOALVEOLAR LAVAJ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN 

MİKROORGANİZMALARIN SIKLIĞININ ARAŞTIRLMASI

Salih Maçin - Ayşegül Koç - Hatice Türk Dağı 2B

P117 Nilüfer Saygılı

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTALARIN 

SOLUNUM YOLU SEKRESYONLARININ KANTİTATİF KÜLTÜRLERİNDE 

ÜREYEN MİKROORGANİZMALARIN İKİ YILLIK DEĞERLENDİRİLMESİ

Nilüfer Saygılı - Sebahat Taş - Yeşer Karaca Derici - 

Neval Ağuş - Nisel Yılmaz 2B

P118 Ayşegül Gözalan

ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS 

HASTALIKLARI KLİNİĞİNE BAŞVURAN VE ATİPİK PNÖMONİ 

DÜŞÜNÜLEN HASTALARDA LEGIONELLA PNEUMOPHILA 

VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI

Kerim Parlak - Ayşegül Gözalan - Sibel Aydoğan - 

Adem Koyuncu - Hatice Canan Hasanoğlu - Selin 

Nar Ötgün - Ziya Cibali  Açıkgöz
2B

P119 Selin Gamze Kıl ıç
STREPTOCOCCUS PNEUMONİAE TANIMLANMASINDA MALDI-TOF 

MS, OPTOKİNİ UNUTTURUR MU?

Selin Gamze Kılıç - Ülker Karakurt - Ebru Evren - 

Ebru Us - Zeynep Ceren Karahan 2B

P120 Serpil Genç
SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA ETKEN VİRUSLARIN 

DAĞILIMININ İNCELENMESİ
Mediha Uğur - Serpil  Genç - Emel Karagöz 2B

P121 Havva Avcıküçük

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI AKUT 

ALEVLENMELERİNDE SOLUNUM YOLU VİRÜSLERİNİN MOLEKÜLER 

YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI

Havva Avcıküçük - Gülendam Bozdayı - Mustafa 

H. Türkkanı - Semra Kındap - Aylin Altay-Koçak 2B

P122 Neriman Saat
10 İLE AİT ÖRNEKLERDEN SOLUNUM YOLU VİRUSLERİNİN 

MULTİPLEKS PCR YÖNTEMİ İLE EŞ ZAMANLI SAPTANMASI

Neriman Saat - Seda Güdül Havuz - Funda Erdem - 

Ayşe Başak Altaş - Gülay Korukluoğlu 2B

P123 Ülkü Oral Zeytinli
MERKEZİ LABORATUVARDA TEST EDİLEN 3074 HASTAYA AİT 

SOLUNUM YOLU MULTİPLEKS PCR SONUÇLARIMIZ

Ülkü Oral Zeytinli - Ayça Özer Durmuşlu - Ferhat 

Gürkan Aslan - Sebahat Aksaray 2B

P124 Abdurrahman Gülmez
SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI TANISINDA HIZLI SOLUNUM 

PANELİNİN ETKİSİ

Abdurrahman Gülmez - Özgür Appak - Nurşen 

Belet - Murat Duman - Vildan Avkan Oğuz - Ayça 

Arzu Sayıner
2B

P125 Kübra Fırtına Topcu
SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINDA VİRAL VE BAKTERİYEL 

ETKENLERİN MULTİPLEKS PCR İLE ARAŞTIRILMASI
Kübra Fırtına Topcu - Mürşit Hasbek 2B

P126 Neşe İnan

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU OLAN ÇOCUK HASTALARDA A 

GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOK VE İNFLUENZA 

BİRLİKTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Şahika Baysun - Neşe İnan - Julide Sedef Göçmen 2B

P127 Aynur Eren Topkaya

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ 

LABORATUVARINA GÖNDERİLEN ÖRNEKLERDE İNFLUENZA VİRÜS 

PREVALANSI

Pınar Çıragil - Aynur Eren Topkaya - Nida Bekar - 

S. Perihan Çobanoğlu Saf - Arzu Yalçın - Pınar 

Tura - Müzeyyen Doğan - Çağrı Büke
2B

P128 Neşe İnan

INFLUENZA A /B VİRÜSLERİNİN TANISINDA KULLANILAN İKİ FARKLI 

DİJİTAL İMMUNFLORESAN TESTİN PEDİATRİK HASTALARDAKİ 

PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Neşe İnan - Şahika Baysun - Zeynep Ceren 

Karahan - Julide Sedef Göçmen 2B

P129 Özlem Ulusan
ASTIMLI HASTALARDA PARAZİTER VE FUNGAL FLORANIN 

KONVANSİYONEL VE MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

Özlem Ulusan - Gülhan Boğatekin - Özlem Göksel - 

Ayşe Caner 2C

P130 Umut Berberoğlu
SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLAN BAKTERİLERİN 

ACANTHAMOEBA HATCHETTİ İLE ETKİLEŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI
Umut Berberoğlu - Gülay Aral Akarsu 2C

P131
Fatma Mutlu 

Sarıgüzel

ARI EKMEĞİ (PERGA) ÖRNEKLERİNİN MİKROBİYOLOJİK 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatma Mutlu Sarıgüzel - Sibel Sil ici  - A.Nedret Koç 

- Pınar Sağıroğlu - Bedia Dinç 2C

P132 Gülşah Kaygısız

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIBBİ 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI’NDA SON BEŞ YILDA MANTAR 

KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MANTARLARIN TANIMLANMASI

Gülşah Kaygısız - Yasemin Cezaroğlu - Merve Köle - 

Emel Sesli  Çetin - Mümtaz Cem Şirin - Buket 

Cicioğlu Arıdoğan
2C

P133
Necdet Arda 

Erdoğmuş

ÇOCUKLARDAN İZOLE EDİLEN MAYA SUŞLARININ ANTİFUNGAL 

DUYARLILIKLARININ FARKLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

Necdet Arda ERDOĞMUŞ - Ayşe Nedret KOÇ - 

Mustafa Altay ATALAY - Özge Kaan 2C

P134 Zehra Türkmen
KAN KÜLTÜRÜ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN CANDİDA 

TÜRLERİNİN DAĞILIMI VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARI

Zehra Türkmen - Hale Ahsen Yardibi Demir - 

Mihriban Yücel - Serap Yağcı - Bedia Dinç - 

Muzaffer Mızrak
2C

P135 Yasemin Zer
2014-2019 YILLARI ARASINDA KAN KÜLTÜRÜNDE İZOLE EDİLEN 

CANDİDA TÜRLERİ VE ANTİFUNGAL DUYARLILIK ORANLARI

Gönenç Çalışkantürk - Yasemin Zer - Ayşe 

Büyüktaş Manay 2C

P136 Merve Erdoğan
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CANDİDA TÜRLERİNİN 

DAĞILIMININ VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ

Merve Erdoğan - Hadiye Demirbakan - Ayşen 

Bayram 2C

P137 Ayşe Rüveyda Uğur
KANDİDEMİ OLGULARINDA CANDİDA TÜRLERİNİN DAĞILIMI VE 

ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARI

Ayşe Rüveyda Uğur - Habibe Övet - Meral Kaya - 

Asuman Güzelant - Oya Akkaya - Ayşegül Opuş - 

Şerife Yüksekkya
2C

P138 Sema Aşkın Keçeli

CANDİDA PARAPSİLOSİS’İN BİYOFİLM OLUŞTURMA, HEMOLİTİK 

VE KOAGÜLAZ AKTİVİTELERİ İLE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARININ 

ARAŞTIRILMASI

Sema Aşkın Keçeli - Melike Kurt - Feza Otağ - 

Didem Özgür 2C

P139 Burçin Özalp ÜÇ ARDIŞIK SİNOORBİTAL MUKORMİKOZ OLGUSU

Özlem Alhan - Burçin Özalp - Esra Erdil  - Berat 

Demir - Volkan Dericioğlu - Fethi Gül - Hüseyin 

Bilgin - Eren Çerman - Çağatay Oysu - İpek Midi - 

Pınar Kahraman Koytak - Nilgün Çerikçioğlu - 

Lütfiye Mülazımoğlu Durmuşoğlu

2C
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P140 Duygu Öcal

WİSKOTT-ALDRİCH SENDROMLU HASTADA WİCKERHAMOMYCES 

ANOMALUS’ A BAĞLI KATATER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIM 

ENFEKSİYONU

Selin Gamze Kılıç - Duygu Nilüfer Öcal - Ebru 

Evren - Kübra Baskın - Candan İslamoğlu - Esra 

Çakmak Taşkın - Zehra Şule Haskoloğlu - Halil  

Özdemir - Devran Gerçeker

2C

P141 Berna Korkmazgil
SYNCEPHALASTRUM SP.’NİN ETKEN OLDUĞU EKSTERNAL OTİT 

OLGUSU

Berna Gültekin Korkmazgil - Yağız Pat - Servet 

Akyüz 2C

P142 Büşra Ardıç
NADİR BİR PATOJEN OLAN CANDİDA KEFYR’ İN ETKEN OLDUĞU 

ENDOFTALMİ OLGUSU

Sümeyra Ebru Umudum - Büşra Ardıç - Fatma 

Beyza Güven - Hakan Uslu - Sadullah Keleş 2C

P143 Mustafa Kocaağa
REFRAKTER GÖZ CERRAHİSİ SONRASI ALTERNARİA SPP’YE BAĞLI 

GELİŞEN FUNGAL KERATİT OLGU SUNUMU
Mustafa Kocaağa - Muzaffer Mızrak 2C

P144 Serpil Genç
TRİCHOSPORON ASAHİİ’NİN ETKEN OLDUĞU BİR İDRAR YOLU 

ENFEKSİYONU
Mediha Uğur - Serpil  Genç - Emel Karagöz 2C

P145 Zeynep Taşdan
EKZOPOLİSAKKARİT ÜRETİMİ VE HÜCRE ADEZYONU YETENEĞİNE 

GÖRE YENİ PROBİYOTİK SUŞ BELİRLENMESİ
Gülçin Alp Avcı - Zeynep Taşdan - Emre Avcı 2D

P146 Kurtuluş Buruk
FEKAL KALPROTEKTİN TESTI SONUÇLARI VE FAECALIBACTERIUM 

PRAUSNITZII YÜKÜ ARASINDAKI ILIŞKININ ARAŞTIRILMASI

Kurtuluş Buruk - Burak Aksu - Esra Özkaya - 

Irmak Baran - Ilknur Tosun - Neşe Kaklıkkaya - 

Faruk Aydın
2D

P147 Zuhal Bulut

OBEZİTE VE BAKTERİYEL VAJİNOZ İLİŞKİSİNİN MİKROBİYOLOJİK 

YÖNTEMLER VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER KULLANILARAK 

ARAŞTIRILMASI

Zuhal Bulut - Deniz Gazel - Evrim Koç 2D

P148 Selcan Çetin
ROTAVİRUS VARLIĞINDA İZOLE EDİLEN LACTOBACİLLUS SPP. 

SUŞLARININ BAZI PROBİYOTİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Gülçin Alp Avcı - Selcan Çetin - Muhsin Akbaba 2D

P149 Yasemin Zer

KİST HİDATİK ŞÜPHELİ HASTALARIN TANISINDA İNDİREKT 

HEMAGLÜTİNASYON VE İMMÜNOKROMATOGRAFİK YÖNTEMİN 

KARŞILAŞTIRILMASI

Duygu Öztaş - Fahriye Ekşi 2D

P150 Banu Hümeyra Keskin
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE SON BİR 

YILDA İZLENEN YURT DIŞI KAYNAKLI DÖRT SITMA OLGUSU

Banu Hümeyra Keskin - Bekir Tunca - Nevin İnce - 

Cihadiye Elif Öztürk - Özlem Gökçe - Betül 

Dönmez
2D

P151 Filiz Kaya

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE BAŞVURAN 

HASTALARDA ANTİ-TOXOPLASMA GONDİİ ANTİKORLARININ 

DAĞILIMININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Filiz Kaya - Bedia Dinç 2D

P152 Mümtaz Cem Şirin

ISPARTA İLİNDE FARKLI YAŞ GRUPLARINDA TOXOPLASMA GONDİİ 

SEROPREVALANSI VE IGG AVİDİTE TEST SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Mümtaz Cem Şirin - Yasemin Cezaroğlu - Buket 

Cicioğlu Arıdoğan - Emel Sesli  Çetin 2D

P153 Selçuk Türkel

AKSARAY İLİNDE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POLİKLİNİĞİNE 

BAŞVURAN GEBELERDE SİTOMEGALOVİRUS, RUBELLA VE 

TOKSOPLASMA GONDİİ SEROPREVALANSININ

Cemal Çiçek - Selçuk Türkel - Altan Akıneden 2D

P154 Sema Alaçam
İSTANBUL’DA GEBE POPÜLASYONDA TOKSOPLAZMA, RUBELLA VE 

SİTOMEGALOVİRUS SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI
Sema Alaçam - Özlem Uzunkaya 2D

P155 İmran Sağlık

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNE BAŞVURAN ÜREME 

ÇAĞINDAKİ KADINLARDA RUBELLA IGM VE IGG POZİTİFLİĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Sema Esen - İmran Sağlık - Ayşe Melda 

Payaslıoğlu - Beyza Ener 2D

P156
Fakhriddin 

Sarzhanov

KAZAKİSTAN, TÜRKİSTAN EYALETİNDEKİ CMV VE RUBELLA 

SEROPREVALANSININ YAŞA VE CİNSİYETE BAĞLI DAĞILIMININ 

ARAŞTIRILMASI

Fakhriddin Sarzhanov - Shakhnoza Sarzhanova - 

Aylin Altay-Kocak - Burcu Çuhadar Uysal - 

Gülendam Bozdayı - Mithat Bozdayı
2D

P157 Mehmet Parlak
PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA ANTİ-CMV ELİSA TESTİ SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Fethi Barlık - Mehmet Parlak - Nesrin Ceylan - 

Yasemin Bayram - Hüseyin Güdücüoğlu 2D

P158 Serpil Genç

GİRESUN İLİNDE ERİŞKİN HASTALARDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, 

KABAKULAK VE SU ÇİÇEĞİ BAĞIŞIKLIK DURUMUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Serpil Genç - Mediha Uğur - Emel Karagöz 2D

P159 Aydan Yıldız
GERÇEK ZAMANLI PCR YÖNTEMİ İLE PARVOVİRÜS B19 DNA 

POZİTİFLİĞİNİN KANTİTATİF ANALİZİ

Aydan Yıldız - Sultan Gülbahçe Orhan - Merve 

Özkan - Ayşe Esra Karakoç - Bedia Dinç 2D

P160 Esra Araç
GEBELERDE AKUT PARVOVİRÜS ENFEKSİYONU TANISI İÇİN ELISA 

İLE PARVOVİRÜS B19 IGM ARAŞTIRILMASI
Esra Araç - Bahadır Feyzioğlu - Mehmet Özdemir 2D

NO ADI SOYADI BAŞLIK YAZARLAR GRUP ADI

P161 Nurver Ülger

ENFEKSİYON ETKENİ BACTREOIDES FRAGILIS GRUBU 

BAKTERİLERİNİN METRONİDAZOLE DİRENCİNİN FENOTİPİK VE 

GENOTİPİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

Semra Eminoğlu - Bermal Tekeş - Ahmet Sehan 

Aras - Hatice Sara Tanca - İsmail Yiğit Polat - 

Tuba Dilek Erdoğan - Ömer Faruk Oka - Toufik 

Djerboua - Elvan Sayın - Nurver Ülger Toprak - 

Güner Söyletir

3A

P162 Nurver Ülger

GRAM POZİTİF ANAEROP KOKLARIN TANIMLANMASINDA VİTEK 

MS, RAPİD ID 32A, CRYSTAL ANR VE 16S RRNA GEN DİZİLEME 

YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Öncü Akgül - Nurver Ülger Toprak - Güner Söyletir 3A

P163 Ekin Alpaslan
PERİTON DİYALİZİ SONRASI GELİŞEN CLOSTRİDİUM BUTYRİCUM’A 

BAĞLI PERİTONİT OLGUSU

Gül Durmaz - Şükran Önder - Ekin Alpaslan - 

Nilgün Kaşifoğlu - Yasemin Öz - Tercan Us 3A

31.10.2019 POSTER GEZİSİ

OTURUM BAŞKANLARI: ASLI GAMZE ŞENER, NİLGÜN KAŞİFOĞLU
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P164 Öznur Gürpınar
KİSTİK FİBROZİS PERİODONTAL HASTALIK İLİŞKİSİNİN KLİNİK VE 

MİKROBİYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Onurcem Duruel - Ezel Berker - Cansu Özşin Özler 

- Mina Gharibzadeh-Hızal - Öznur Gürpınar - 

Sanem Eryılmaz Polat - Emel Tuğba Ataman 

Duruel - Meryem Tekçiçek - Özgen Eser - Nural 

Kiper

3A

P165 Nisel Yılmaz
İNVAZİV STREPTOCOCCUS PYOGENES ENFEKSİYONLARI KLİNİK VE 

LABORATUVAR ÖZELLİKLERİ

Nisel Yılmaz - Sebahat Taş - Neval Ağuş - Yeşer 

Karaca Derici - Nilüfer Saygılı - Şükran Saba 

Çopur
3A

P166 Devrim Dündar
TRİMETOPRİM-SULFAMETOKSAZOLE DUYARLI STREPTOCOCCUS 

PYOGENES OLGUSU
Devrim Dündar - Melike Kurt - Melike Demir 3A

P167 Demet Gür Vural
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE 5 YILLIK BRUSELLA 

SONUÇLARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Demet Gür Vural - Canberk Çınar - Çağrı Çoban - 

Yeliz Tanrıverdi Çaycı - Kemal Bilgin - Asuman 

Birinci
3A

P168 Fikriye Milletli  Sezgin

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

HASTANESİNE BAŞVURAN BRUSELLOZ ŞÜPHELİ HASTALARIN 

SEROLOJİK TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Fikriye Milletli Sezgin - Ayşe Özkaçmaz 3A

P169 Özlem Aydemir BİR NÖROBRUSELLOZ OLGUSU Özlem Öğüç Şanlı - Ahmet Şahin - Koray Öncel 3A

P170 Mehmet Parlak

KAN VE KATETER KÜLTÜRÜ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN 

CORYNEBACTERIUM AFERMENTANS VE CORYNEBACTERIUM 

MUCIFACIENS BAKTERİLERİNİN TANIMLANMASINDA 

KONVANSİYONEL YÖNTEMLER, OTOMATİZE SİSTEMLER VE DNA 

DİZİ ANALİZİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Serpil Ölmez - Hüseyin Güdücüoğlu - Asiye 

Bıçakçıgil  - Banu Sancak - Mehmet Parlak 3A

P171 Neşe İnan HANGİ BAKTERİLER HANGİ ENSTRÜMANLARI SEVER?

Neşe İnan - Aslı Özsoy Körner - Peter Körner - 

Ebru Evren - Gürol Emekdaş - Zeynep Ceren 

Karahan - Julide Sedef Göçmen
3A

P172
Özlem Koyuncu 

Özyurt

WİDAL TESTLERİNDE POZİTİFLİK SAPTANAN HASTALARDA ARTRİT 

ŞİKAYETLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Emre Yıldız - Özlem Koyuncu Özyurt - Dilara 

Öğünç - Dilara İnan - Esvet Mutlu - Derya Mutlu 3A

P173 Irmak Baran

ROMATOİD ARTRİTLİ BİR HASTADA SALMONELLA 

TYPHİMURİUM’A BAĞLI GELİŞEN SEPTİK ARTRİT VE OSTEOMYELİT 

TABLOSU

Irmak Baran - Murat Karkucak - Esra Özkaya - 

İlknur Tosun - Neşe Kaklıkkaya 3A

P174
Melike Orkide 

Taşçılar

KAN KÜLTÜRÜNDEN SALMONELLA SPP. İZOLE EDİLEN HASTALARDA 

GAİTA KÜLTÜRÜ DUYARLILIĞI

Melike Orkide Taşçılar - Mücahide Esra Koçoğlu - 

Zafer Habip - Tuncer Özekinci 3A

P176 Ümran Liste
EPEC VE EAEC’NİN NEDEN OLDUĞU AKUT GASTROENTERİT 

OLGULARI

Ümran Liste - Belkıs Levent - Revasiye Güleşen - 

Banu Sancak 3A

P177 Aynur Eren Topkaya
BAKTERİYEL GASTROENTERİT ETKENLERİNİN BİR YILLIK 

DEĞERLENDİRMESİ

Aynur Eren Topkaya - Pınar Çıragil  - Nida Bekar - 

Meltem Uğraş - Mustafa Feridun Çelikmen 3A

P178
Özlem Koyuncu 

Özyurt

GASTROENTERİT ŞİKAYETİYLE GÖNDERİLEN DIŞKI ÖRNEKLERİNİN 

KÜLTÜR VE BDMAX SİSTEMLERİYLE ANALİZİ

Emre Yıldız - Özlem Koyuncu Özyurt - Reha Artan - 

Dilara İnan - Dilara Öğünç - Derya Mutlu 3A

P179 Dilara Bayram
BİRİNCİ BASAMAKTA GASTROENTERİT TANISI BULUNAN 

PEDİATRİK HASTALARDA İLAÇ KULLANIMI

Dilara Bayram - Narin Akıcı - Volkan Aydın - Ömer 

Ataç - Ahmet Akıcı 3A

P180 Özlem Aydemir
GASTROENTERİT ETKENİ VİRÜSLERİN İMMÜNOKROMATOGRAFİK 

VE MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE SAPTANMASI

Mücahide Topçu - Özlem Aydemir - Bahri Elmas - 

Mehmet Köroğlu - Mustafa Altındiş 3A

P181 Mehmet Özdemir
ÇOCUKLARDA VİRAL GASTROENTERİT ETKENLERİNİN MULTİPLEKS 

PZR YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI

Fatih Yılmaz - Mehmet Özdemir - Fatma 

Esenkaya Taşbent - Özge Metin Akcan 3A

P182 Türkan Ersen
GASTROSİSTEM ENFEKSİYON ETKENLERİNİN MULTİPLEKS PCR 

YÖNTEMİYLE TANIMLANMASI

Tercan Us - Türkan Erşen - Gül Durmaz - Nilgün 

Kaşifoğlu 3A

P183 Nazmiye Ünlü
AKUT GASTROENTERİT TANISI ALAN HASTALARDA FİLMARRAY 

GASTROİNTESTİNAL PANEL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Nazmiye Ünlü - Rabia Can Sarinoğlu - Güner 

Söyletir 3A

P184 Demet Gür Vural
AKUT GASTROENTERİTLİ OLGULARDA ROTAVİRÜS VE ADENOVİRÜS 

VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI

Demet Gür Vural - Elif Gülsüm Torun - Yeliz 

Tanrıverdi Çaycı - Kemal Bilgin - Asuman Birinci 3B

P185 Fatma Avcıoğlu

AKUT GASTROENTERİTLİ HASTALARDA ROTAVİRUS VE ENTERİK 

ADENOVİRUS ANTİJENLLERİNİN HIZLI TANI TESTİ İLE 

ARAŞTIRILMASI

Fatma Avcıoğlu - Mustafa Behçet - Muhammet 

Güzel Kurtoğlu 3B

P186 Irmak Güzel
ROTAVİRÜS - ADENOVİRÜS COMBO ANTİJEN TESTİNDE YALANCI 

POZİTİF SONUÇLAR

Irmak Güzel - Müge Özkarataş - Özgür Appak - 

Ayça Arzu Sayiner 3B

P187 Merve Özkan

AKUT GASTROENTERİTLİ TÜRK VE MÜLTECİ HASTALARDA 

ROTAVİRUS VE ADENOVİRUS POZİTİFLİK ORANLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Bedia Dinç - Meryem Çolak - Merve Özkan - 

Sultan Gülbahçe Orhan - Aylin Altay Koçak 3B

P188 Cengiz Demir
AFYONKARAHİSAR’DA 0-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA ADENOVİRUS 

VE ROTAVİRUS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI

Ramazan Köklü - Cengiz Demir - Hayriye Tokay - 

Onur Türkyılmaz 3B

P189 Demet Gür Vural

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 

PARAZİTOLOJİ LABORATUVARINDA 2018-2019 YILLARI 

ARASINDAKİ BARSAK PARAZİTLERİNİN DAĞILIMI

Demet Gür Vural - Gülşah Karacan - Yeliz 

Tanrıverdi Çaycı - Kemal Bilgin - Asuman Birinci 3B
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P190 Filiz Kaya

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE BAŞVURAN 

HASTALARDA İNTESTİNAL PARAZİTLERİN DAĞILIMININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Fil iz Kaya - Muzaffer Mızrak - Mustafa Kocaağa - 

Merve Özkan 3B

P191 Demet Gür Vural
DIŞKI ÖRNEKLERİNDE ELISA YÖNTEMİ İLE SAPTANAN ENTAMOEBA 

HİSTOLYTİCA VE GİARDİA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Demet Gür Vural - İlknur Bıyık - Yeliz Tanrıverdi 

Çaycı - Kemal Bilgin - Asuman Birinci 3B

P192 Şeyma Çalık
KOLESİSTEKTOMİ YAPILAN HASTALARDA SAFRA SIVISI 

KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR

Ali Sürmelioğlu - Şeyma Çalık - Seniha Şenbayrak - 

Sebahat Aksaray 3B

P193 Mehmet Parlak
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN HASTALARDA HELİCOBACTER 

PYLORİ SIKLIĞI

Abdullah Sakman - Yasemin Bayram - Mehmet 

Parlak - Hüseyin Güdücüoğlu 3B

P194 Ofcan Oflaz
HELİCOBACTER PYLORİ S30R VE T49K MUTANT RDXA 

ENZİMLERİNİN BİYOİNFORMATİK ANALİZİ
Ofcan Oflaz - Betigül Öngen - Cihan Yeşiloğlu 3B

P195 Demet Gür Vural
HELİCOBACTER PYLORİ ENFEKSİYONU TANISINDA GAİTADA 

ANTİJEN ARAMA TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Demet Gür Vural - Gülşah Karacan - Yeliz 

Tanrıverdi Çaycı - Kemal Bilgin - Asuman Birinci 3B

P196 Esra Yartaşı
PERİTON SIVISINDAN İZOLE EDİLEN NON-TOKSİJENİK VİBRİO 

CHOLERAE
Esra Yartaşı - İpek Mumcuoğlu - Bedia Dinç 3B

P197 Ebru Evren

ENDOSKOPLARDA KOLONİZAN BAKTERİ VARLIĞININ 

ARAŞTIRILMASI, İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN TİPLENDİRİLMESİ, 

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK PROFİLLERİNİN VE BİYOFİLM 

OLUŞTURMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Ebru Evren - Eda Gümüş - Taha Salim Çevik - Elif 

Çağla Aydın - Narin Ayzen Çimen - Kağan Tanrıver 

- Mehmet Kaan Çelebi - Fatma Ecem Bakan
3B

P198 Mustafa Kocaağa

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE 4 YILLIK SÜREÇTE 

GÖZ ÖRNEKLERİNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Mustafa Kocaağa - Muzaffer Mızrak - Merve 

Özkan - Mihriban Yücel - Serap Yağcı 3B

P199 Hülya Duran
KAN KÜLTÜRÜNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALARIN DAĞILIMI: 2 

YILLIK VERİ
Nihan Çeken - Hülya Duran - Tuğba Kula Atik 3B

P200 Gizem Erdoğan

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 

LABORATUVARINDA BİR YILLIK SÜREDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN 

İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gizem Erdoğan - Seda Karataş - Mihriban Yücel - 

Serap Yağcı 3B

P201 Filiz Kibar
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN 

MİKROORGANİZMALARIN DAĞILIMI

Filiz Kibar - Tolga Toyran - Aslıhan Candevir Ulu - 

Seza İnal - Derya Alabaz - Akgün Yaman 3B

P202 Yasemin Zer

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTALARINDAN ALINAN KAN KÜLTÜRÜ 

SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN KLİNİK 

KORELASYONU

Ayşe Büyüktaş Manay - Yasemin Zer 3B

P203 Özlem Aydemir
YOĞUN BAKIM HASTALARINDA KATETER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIM 

YOLU ENFEKSİYONLARI VE ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özlem Aydemir - Elif Şahin Özözen - Mehmet 

Köroğlu - Ertuğrul Güçlü - Oğuz Karabay - Yusuf 

Aydemir - Mustafa Altındiş - Engin Karakeçe
3B

P204 Batıhan Büyükzengin
ANAEROB KAN KÜLTÜR ŞİŞELERİNDE FAKÜLTATİF BAKTERİLERİN 

ÜREME ZAMANININ TESPİTİ
Batıhan Büyükzengin - Yener Özel 3B

P205 Sevgi Yılmaz Hancı

ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR SAĞLIK KURUMUNDA KAN 

KÜLTÜRLERİNDE GRAM BOYAMA VE SON İDENTİFİKASYON UYUM 

ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sevgi Yılmaz Hancı - Yeşer Karaca Derici - 

Sebahat Taş - Neval Ağuş 3B

P206 Emine Baş

KAN KÜLTÜRÜ ÜREMELERİNDE SIVI ORTAMDAN HAZIRLANAN 

GRAM BOYALI DİREK PREPARATLARDA FARKLI UYGULAMALARIN 

ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Emine Korkmaz - Abdurrahman Gülmez - İbrahim 

Mehmet Ali Öktem 3B

P207 Emel Çalışkan

KAN KÜLTÜRÜNDE KALİTE GÜVENCE GÖSTERGELERİNİN VE 

KONTAMİNASYON ORANININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ YILLIK 

GÖZLEM

Şükrü Öksüz - Betül Dönmez - Banu Hümeyra 

Keskin - Nagihan Memiş - Zeynep Dilara 

Karamurat - Emel Çalışkan - Cihadiye Elif Öztürk - 

İdris Şahin

3B

P208 Pinar Çiragil
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KOZYATAĞI HASTANESİ’NDE KAN 

KÜLTÜRÜ İNDİKATÖRLERİ

Pınar Çıragil - Sibel Temur - Zehra Kipritçi - Deniz 

Karadeniz - Çağrı Büke - Faruk Yencilek 3B

P209 Pınar Sağıroğlu
KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARINDA BEKLENMEYEN TEHLİKE: 

RALSTONİA SPP.

Pınar Sağıroğlu - Mustafa Altay Atalay - Hatice 

Hanım Yurttakal - Merve Ertürk 3B

P210 Sebahat Taş

ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEDE BİR YILDA STERİL VÜCUT 

SIVILARINDA ÜREYEN MİKROORGANİZMALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Sebahat Taş - Nisel Yılmaz - Yeşer Karaca Derici - 

Nilüfer Saygılı - Neval Ağuş 3C

P211 İpek Koçer
YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GÖRÜLEN BİR MENENJİT 

OLGUSU: ELİZABETHKİNGİA MENİNGOSEPTİCA

Hadiye Demirbakan - İpek Koçer - Ünal 

Sarıkabadayı 3C

P212 Elif Çalışkan SEREBROSPİNAL SIVIDA SPHİNGOMONAS PAUCİMOBİLİS OLGUSU

Eylül Beren Tanık - Elif Tuğçe Güner - Gülşah 

Miroğlu - Elif Çalışkan - Ahmet Günaydın - 

Zübeyde Lale - Gül Erdem
3C

P213 Esra Baran

BEYİN OMURİLİK SIVISI ÖRNEKLERİNİN HÜCRE SAYIMINDA 

OTOMATİZE SİSTEM İLE DİREKT MİKROSKOBİ SONUÇLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI

Esra Baran - Arzu İlki 3C
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P214 Sabiha Salar Gül

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE BEYİN OMURİLİK SIVISINDA 

ÜREYEN MİKROORGANİZMALARIN VE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ 

PATERNLERİNİN ANALİZİ

Sabiha Salar Gül - Ekin Eryılmaz - Salih Maçin - 

Hatice Türk Dağı - Duygu Fındık 3C

P215 Betül Günaydın

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 

LABORATUVARI’NA GÖNDERİLEN BOS ÖRNEKLERİNİN MOLEKÜLER 

VE KONVANSİYONEL YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRMESİ

Betül Günaydın - Birol Şafak - Dumrul Gülen - 

Berna Erdal - Nuri Kiraz 3C

P216 Devrim Dündar
FILMARRAY MENENJİT/ENSEFALİT PANELİ SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ
Devrim Dündar - Handan Toçoğlu 3C

P217 Tuğba Kula Atik

MENENJİT ETKENLERİNİN REAL-TİME PCR YÖNTEMİYLE 

ARAŞTIRILMASI VE BİYOKİMYASAL SONUÇLARLA 

KARŞILAŞTIRILMASI

Alev Çetin Duran - Tuğba Kula Atik 3C

P218 Nisel Yılmaz

ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANE LABORATUVARINDA BEYİN 

OMURİLİK SIVISINDA İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL VE VİRAL 

ETKENLERİN BEŞ YILLIK DEĞERLENDİRİLMESİ

Nisel Yılmaz - Pınar Şamlıoğlu - Arzu Bayram - 

Güliz Doğan - Sevgi Yılmaz Hancı 3C

P219 Yasemin Cezaroğlu

MULTİPLEKS REAL-TİME PCR YÖNTEMİ İLE BOS ÖRNEKLERİNDEN 

İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL VE VİRAL MENENJİT ETKENLERİNİN 

İNCELENMESİ

Yasemin Cezaroğlu - Gülşah Kaygısız - Emel Sesli  

Çetin - Mümtaz Cem Şirin - Buket Cicioğlu 

Arıdoğan
3C

P220 Murat Yaman

BEYİN OMURİLİK SIVISI ÖRNEKLERİNDE VİRAL MENENJİT 

ETKENLERİNİN MULTIPLEKS REAL TIME PCR YÖNTEMİ İLE 

RETROSPEKTİF OLARAK ARAŞTIRILMASI

Mustafa Önel - Aygün Mehdiyeva - Murat Yaman - 

Erkut Bolat - Ali  Ağaçfidan 3C

P221 Türkan Ersen
SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ENFEKSİYON ETKENLERİNİN MULTİPLEKS 

PCR YÖNTEMİYLE TANIMLANMASI

Tercan Us - Türkan Erşen - Gül Durmaz - Nilgün 

Kaşifoğlu 3C

P222 Pelin Onarer
ANTİ-DFS70 ANTİKORLARINI SAPTAMADA YENİ BİR İNDİREKT 

İMMÜNOFLORESAN YÖNTEMİ

Pelin Onarer - Esvet Mutlu - Gözde Öngüt - Meral 

Gültekin 3C

P223 Tekin Karslıgil
ÇÖLYAK HASTALIĞI TANISINDA DOKU TRANSGLUTAMİNAZ IGA 

ANTİKORU’NUN YERİ
Tekin Karslıgil - Fatma Zengin - Buket Katrancı 3C

P224 Engin Karakeçe
ANTİ-MİTOKONDRİYAL ANTİKOR POZİTİFLİKLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ; SAKARYA

Engin Karakeçe - Özlem Aydemir - Hüseyin Agah 

Terzi - Mehmet Köroğlu - Mustafa Altındiş 3C

P225 Fahriye Ekşi
PARANEOPLASTİK SENDROM SEMPTOMLARI İLE BAŞVURAN 

HASTALARDA ANTİNÖRONAL OTOANTİKORLARIN ARAŞTIRILMASI

Firdevs Betül Karayağmurlu - Fahriye Ekşi - Aylin 

Akçalı - Ulaş Çiçek 3C

P226 Muzaffer Mızrak

İNDİREKT İMMUNFLORESAN YÖNTEMİYLE ANA POZİTİF 

SAPTANAN ÖRNEKLERDE SENTROMER PATERNİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Rukiye Berkem - Muzaffer Mızrak 3C

P227 Uğur Arslan
İMMUNOBLOTTİNG TESTİNİN POZİTİF SAPTANDIĞI HASTALARDA 

ANTİ NÜKLEER ANTİKOR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Nurullah Çiftçi - Hatice Türk Dağı - Uğur Arslan 3C

P228 Muzaffer Mızrak
AKTİN TİPİ ANTİ-DÜZ KAS ANTİKORU(ASMA) POZİTİFLİĞİ 

SAPTANAN TİP 1 OTOİMMÜN HEPATİT OLGUSU

Rukiye Berkem - Muzaffer Mızrak - Fatih 

Karaahmet 3C

P229 Ebru Demiray Gürbüz

KIRKLARELİ BÖLGESİNDEKİ KEMİRİCİLERDE FLEBOVİRUS, 

FLAVİVİRUS VE ALFAVİRUS ETKENLERİNİN VARLIĞININ VE 

DAĞILIMININ ARAŞTIRILMASI

Ebru Demiray Gürbüz - Koray Ergünay - Ceylan 

Polat - Sercan Irmak - Ahmet Karataş - Mustafa 

Sözen - Ferhat Matur - Faruk Çolak - Alpay Özbek - 

Mehmet Ali Öktem

3D

P230 Müge Aslan
RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA BK VİRUS VARLIĞININ GERÇEK 

ZAMANLI PZR YÖNTEMİYLE TAKİP SONUÇLARIMIZ

Ferhat Gürkan Aslan - Uğur Ayan - Müge Aslan - 

Sebahat Aksaray 3D

P231
Yasemin Derya 

Gülsren

İMMÜNSÜPRESE HASTALARDA BK VİRÜS YÜKÜNÜN REAL-TİME 

PCR YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI

Yasemin Derya Gülseren - Bahadır Feyzioğlu - 

Mehmet Özdemir 3D

P232 Tuğba Kula Atik
BALIKESİR İLİNDE ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINDA HEPATİT A 

SEROPREVALANSI
Tuğba Kula Atik - Alev Çetin Duran 3D

P233 Serpil Genç 18 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE HEPATİT A BAĞIŞIKLIK DURUMU Mediha Uğur - Serpil  Genç - Emel Karagöz 3D

P234
Shakhnoza 

Sarzhanova

KAZAKİSTAN’IN, TÜRKİSTAN BÖLGESİNDE HEPATİT A VE E 

VİRÜSLERİNİN FARKLI YAŞ GRUPLARINDAKİ 

SEROEPİDEMİYOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Shakhnoza Sarzhanova - Fakhriddin Sarzhanov - 

Aylin Altay-Kocak - Burcu Çuhadar Uysal - 

Kozhakhmet Baytursınov - Gülendam Bozdayı - 

Mithat Bozdayı

3D

P235 Ayşe Arıkan
KRONİK HEPATİT B HASTALARINDA QIAGEN VE IONTEK HBV DNA 

PCR KANTİTASYON KİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ayşe Arıkan - Murat Sayan 3D
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P236 Meryem Güvenir
HEPATİT B’NİN TANISINDA KULLANILAN S/CO VE IU/ML 

DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ulas Hurdoganoglu - Meryem Guvenir - Emrah 

Guler - Kaya Suer 3D

P237 Bilal Olcay Peker

BİYOLOJİK AJAN KULLANAN HEKİMLERİN TEDAVİ SIRASINDA 

HEPATİT B REAKTİVASYONU VE PROFLAKTİK TEDAVİ KULLANIMI 

FARKINDALIĞI

Şenel Yurtsever, Süreyya Gül Yurtsever, Bilal Olcay 

Peker, Elif Sarıtaş Yüksel, Bahriye Payzın , Firdes 

Topal, Yüksel Küçükzeybek, Servet Akar
3D

P239
Gizem Gözaçan 

Eryılmaz
HBSAG POZİTİFLİĞİ SAPTANAN ÇOCUKLARDA HBV DNA DÜZEYLERİ

Gizem Gözaçan Eryılmaz - Özlem Türkmen - Talat 

Ecemiş - Sinem Akçalı 3D

P240 Pınar Akçay Özlüer
HEPATİT C VİRUS GENOTİPLERİNİN DAĞILIMININ İNCELENMESİ: 

DÖRT YILLIK VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Pınar Akçay Özlüer - Alev Çetin Duran - Osman 

Olcay Özçolpan 3D

P241 Demet Hacıseyitoğlu
HASTANEMİZDE HEPATİT C TANISI ALAN HASTALARDA HEPATİT C 

VİRÜS GENOTİPLERİNİN DAĞILIMI:2015-2018

Demet Hacıseyitoğlu - Ayşegül Gözalan - Rabia 

Can Sarınoğlu - Ayşe Alga Batırel - Güner Söyletir 3D

P242
Ömür Mustafa 

Parkan

HEPATİTİS C VİRUS (HCV) GENOTİPLERİNİN DAMAR İÇİ MADDE 

BAĞIMLILIĞI OLAN VE OLMAYANLAR ARASINDAKİ DAĞILIMI

Aylin Erman Daloğlu - Ömür Mustafa Parkan - Ali  

Erdoğan - Dilara İnan - M. Murat Kuloğlu - Derya 

Mutlu - Dilek Çolak
3D

P243 Serpil Genç GİRESUN İLİNDE HCV GENOTİP DAĞILIMI Mediha Uğur - Serpil Genç - Emel Karagöz 3D

P244
Ömür Mustafa 

Parkan

HUMAN IMMUNDEFİCİENCY VİRÜS (HIV) İLE ENFEKTE 

HASTALARDA INTERFERON-GAMA SALINIM TESTİ SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Aylin Erman Daloğlu - Merve Yıldız - Ayşe Arslan - 

Mehmet Soylu - Ömür Mustafa Parkan - Esvet 

Mutlu - Dilara İnan - Derya Mutlu - Dilek Çolak
3D

P245 Pınar Öner ELAZIĞ İLİ DOKUZ YILLIK HIV/AIDS SONUÇLARININ ANALİZİ
Pınar Öner - Özlem Aytaç - Feray Ferda Şenol - 

Zülal Aşçı Toraman - Müge Özgüler 3D

P246 Rabia Can Sarınoğlu

HIV-1 ENFEKSİYONU İLE TAKİP EDİLEN VE TEDAVİ BAŞARISIZLIĞI 

GELİŞEN İKİ OLGUDA YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ İLE SAPTANAN 

MAJOR INTEGRAZ MUTASYONLARI

Rabia Can Sarınoğlu - Uluhan Sil i  - Volkan Korten - 

Güner Söyletir 3D

P247 Batıhan Büyükzengin
SERVİKS NUMUNELERİNDEKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS (HPV) 

SIKLIĞI VE GENOTİP ANALİZİ
Batıhan Büyükzengin - Yener Özel 3D

P248 Ayşegül Çopur Çiçek

TIP FAKÜLTESİ İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE STERİLİZASYON 

ANTİSEPSİ DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINA YÖNELİK BİLGİ 

DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

Ayşegül Çopur Çiçek - Hamiyet Büşra Güllü 3D
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UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ NE DİYOR? ANKET VERİ ANALİZİ 

 

Mehmet SOYLU 

 

Asistan ve Genç Uzman Komisyonu (AGUK) yürütme kurulu üyeleri ile birlikte 

oluşturduğumuz anketimizi, KLİMUD yönetim kurulunun onayı ile 14-19 Haziran 2019 tarihleri 

arasında 106 katılımcı ile tamamladık.  

 

Anketi elektronik haberleşme aplikasyonlarından ve KLİMUD elektronik posta grubundan 

yapılan duyurular ile hedef grubu olan anabilim dalı ve yan dal uzmanlık öğrencilerine ulaştırdık.  

 

Anket toplamda 18 kısa sorudan hazırlandı, sadece Ana dal ve yan dal asistanlarının 

cevaplandırması istenildi. Son 2 soruya dernek ve çekirdek müfredat konusunda katılımcıların 

düşüncelerini serbest ve anonim olarak ifade edebilecekleri iki ayrı serbest yazı kutusu konuldu. 

 

Ankete verilen 106 cevabın yüzdesel analizlerini ele aldığımızda %82 Ana dal, %18 yan dal 

asistanının katılmış olduğunu gördük. Grubun %74’ü üniversite hastanelerinde %26’sı eğitim ve 

araştırma hastanelerinde görev yapmaktadır. Anket katılımcılarına Çekirdek Eğitim Müfredatı (ÇEM) 

ile ilgili bilgi düzeylerinin yöneltildiği soruya %41.5 oranında orta düzeyde bilgi sahibi oldukları yanıtı 

alınırken sadece %6.6’sı ÇEM konusunda çok iyi düzeyde bilgi sahibi olduğu bildirdi. Katılımcıların 

%43.3’ü eğitim aldıkları kurumun ÇEM’e uygun eğitim vermediğini kaydetti.  

  

Asistanların büyük çoğunluğu(%89) eğitim aldıkları kurumun rotasyonlarını yapmalarına izin 

verdiğini fakat yine grubun %63’ünün rotasyonları esnasında kendi bölümlerine rutin, nöbet vb. işler 

için geri çağrıldığı anketteki verilerden elde edilmiştir. Asistanlara bölümlerinde kaç öğretim üyesi 

çalıştığı sorgulandı ve minimum 1 ile maksimum 20 sayılarına ulaşıldı. Asistanların %33’ü 

bölümlerindeki öğretim üyesi sayısını yeterli, %26.4’ü yetersiz, %17.9’u kesinlikle yetersiz olarak 

kaydetmiştir. Ankete katılan grubun %36.1’i eğiticilerinin bilgi düzeyini yeterli bulurken, %42’si ise 

eğiticilerinin bilgi düzeylerini yetersiz bulmaktadır. 

  

Anket katılımcılarının eğitimleri esnasında sorun yaşadıkları alanlar sorgulandığında viroloji, 

immünoloji, mikoloji, laboratuvar yönetimi ve kan merkezi alanlarında sorunlar yaşadıkları 

kaydedilmiştir. 86 ana dal asistanının %52’si eğitimleri süresince kan merkezi rotasyonu yapmadığı 

seçeneğini işaretlemesi dikkatimizi çeken bir başka önemli nokta olmuştur. Katılımcılarımızın %44.3’ü 

eğitim aldıkları kurumun imkânlarını yeterli bulurken %24.5i yetersiz, %9.4’ü ise çok yetersiz 

bulmaktadır. Grubun %62’si eğitimleri süresince asistan karnelerinin olduğunu kaydetmişlerdir, 

katılımcıların %30’unun asistan karneleri eğitim sürelerinin sonunda %23.8’inin altı ayda bir 

değerlendirildiği en fazla işaretlenen seçenekleri oluşturmuştur. 
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TIBBİ MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ AKREDİTASYON 

ÇALIŞMALARINDA NEREYE GELDİK? 

 
İlknur KALELİ 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin amacı, uzmanlık öğrencilerine alana özgü ve temel 

yetkinlikleri kazandırarak nitelikli, yetkin, iyi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı yetiştirmektir. Bu eğitim 

öğrenen merkezli, katılımcı, dökümante edilebilir, izlenebilir güncel iyileştirmeye ve geliştirmeye açık 

uluslararası kriterlere uyumlu iyi tıp eğitimi ilkelerini gözeten nitelikte olmalıdır. Tıbbi (Klinik) 

Mikrobiyoloji uzmanlık  eğitiminin  ulusal  standartlarını  oluşturma geliştirme, belgelendirme  ve 

akredite etme amacıyla Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Yönetim Kurulu 

tarafından, dernek tüzüğüne dayalı olarak Türk  Tıbbi  (Klinik) Mikrobiyoloji  Yeterlik  Kurulu  

(TTMYK), kurulmuştur.  Eğitimde niteliğin sürdürülebilmesi yetkilendirme süreci ile sağlanabilir 

yetkilendirme sürecinde değerlendirme aracı olarak standartlar kullanılmaktadır.Tıbbi Mikrobiyoloji  

uzmanlık  eğitimi  vermekte olan kurumların  TUK tarafından onaylanmış  olan çekirdek eğitim 

müfredatı temelinde eğitim programlarını oluşturmaları ve TTMYK akreditasyon standartlarını 

karşılamaları beklenmektedir. Bu amaçla TTMYK yönergesine dayanarak TTMYK’nın alt organı 

olarak Akreditasyon Komisyonu kurulmuştur. 

Akreditasyon Komisyonu, TUK tarafından onaylanmış  Ulusal  Tıbbi  (Klinik)  Mikrobiyoloji  

Uzmanlık  Çekirdek Eğitim müfredatının tüm eğitim kurumlarında uygulanması ve sürekli geliştirilmesi 

için; eğitim veren kurumların gönüllülüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen 

bir akreditasyon mekanizması  kurmakla görevlidir. Bu amaçla   Komisyon  akreditasyon  için  rehber  

bilgiler,  değerlendirme formları, anketler ve standartlar oluşturur. 

TTMYK Akreditasyon Komisyonu görevlendirildikten sonra ilk iş olarak Türkiye’de Tıbbi 

Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi veren kurumların durumlarının saptanması amacıyla bir anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi’nde sözel sunum olarak 

sunulmuştur. Bu çalışmada, Türkiye’de Tıbbi  Mikrobiyoloji  uzmanlık  eğitimi  veren  kurumların  

yapısı,  donanımı,  eğiticilerin  özellikleri  ve  uygulanan  eğitim  programlarının  güncel  durumunun  

saptanması  amaçlanmıştır.  KLİMUD TTMYK Eğitim  Programı   ve   Kurumlarını   Değerlendirme   

Komisyonu’nun   hazırladığı  29  soru  281  değişkenden  oluşan  anket  formu  58  [50  Üniversite  

Hastanesi(ÜH),altı Sağlık Bakanlığı Hastanesi(SBH),iki Gülhane Askeri Tıp  Akademisi(GATA)]  

kuruma,  Aralık  2012’de  elektronik  ortamda  gönderildi. Anket formu; eğiticiler ve özelliklerini, 

eğitimin ve uzmanlık eğitimi alanların özelliklerini, kurumların eğitim kapasitesi ve özelliklerini, 

eğitimde kullanılan örneklerin sayı ve çeşitliliği ile kurumların değerlendirilmesini kapsıyordu. Anket  

gönderilen  58 kurumun 31’i(%53.5) ankete yanıt verdi. ÜH’lerin %52’si, SBH’lerin %50’si ve  

GATA’ların  tamamından  anketler  geri  toplandı.  Yanıt  veren  kurumlarda  güncel  olarak  eğitim  

alan  toplam  123  uzmanlık  öğrencisi  vardı.  Bir  kurumda  uzmanlık  öğrencisi  olmadığı,  ayrıca  

anketi  yanıtlayan  ancak  asistan  kadro  sayısını  bildirmeyen  12  kurum  olduğu  görüldü.  Kurum 

başına  düşen  uzmanlık  öğrencisi  sayısı  0-9(medyan=3)  arasında  değişmekteydi. Yabancı uyruklu 

uzmanlık öğrencileri(n=3) sadece 2 kurumda görevliydi.  Ankete yanıt  veren  kurumlardan  12’si  

doktora  eğitimi  vermekteydi.  Daha önce TMC tarafından hazırlanmış olan Tıbbi Mikrobiyoloji  

uzmanlık  eğitim  programı  31  kurumun  29‘unda(%93.5),  asistan  karnesi  ise  26‘sında(%83.9)  

uygulanmaktaydı.  Kurumlarda(n=27)   iç   rotasyonlar   belirtilen   sürelerde   yapılmaktaydı. 

Kurumların  %  87’sinde  sözlü  veya  yazılı  olarak  uzmanlık  öğrencilerine  geri  bildirim  verilmekte  

ve alınmaktaydı. Kurumların tümü uzmanlık eğitimi sürecini yazılı, sözlü veya  beceri  sınavları  ile  

değerlendirmekteydi.  Kurumlar  uzmanlık  eğitiminde; bakteriyoloji (%96.8), viroloji (%83.9), mikoloji 

(%80.6), parazitoloji (%67.7), seroimmunoloji (%87.1), mikobakteriyoloji (%74.2) ve moleküler  

mikrobiyoloji  (%74.2)  laboratuvarlarını  belirtilen  oranlarda  alt yapı açısından uygun olduklarını 

belirtmişlerdir. Hücre kültürü laboratuvarı sadece iki kurumda  bulunmaktaydı.  Anket gönderilen 

kurumların yaklaşık yarısından  yanıt  alınamamıştır.  Yanıt  veren  kurumların  çoğunluğunda  eğitici  
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kadrosunun  yeterli  ve  yetkin  olduğu,  TMC’nin  çekirdek  eğitim  programını  ve  önerdiği  asistan  

karnesini  uyguladığı,  yaklaşık  yarısının  doktora  eğitimi  verdiği,  uzmanlık  öğrencisi  sayısının  

çoğunda  çok  düşük  olduğu,  kurumların  alt  yapısının  uzmanlık  eğitimi  vermek  için  yeterli  olduğu  

görülmüştür.  Türkiye’de  Tıbbi  Mikrobiyoloji  uzmanlık  eğitimindeki  durumun  tam  olarak  

saptanabilmesi  için  anket  yanıt oranının yükselmesi gerekmektedir sonucuna varılmıştır.  

Akreditasyon Komisyonunun görevleri arasında   Akreditasyon için rehber bilgiler,  formlar, 

anketler ve standartlar oluşturmak yer almaktadır. Komisyon bu amaçla TTMYK Akreditasyon 

standartlarını TTB –UDEK önerilerine uygun olarak başlangıçta  8 ana başlık halinde hazırlamış, daha 

sonra UDEK önerileri doğrultusunda 9. başlık olarak Yönetim ve Yöneticilik  başlığının da eklenmesi 

uygun bulunmuştur. İlgili dökümanda yer alan ana başlıklar şunlardır: 

A.Eğitim Programının Amacı ve Hedefleri 

B.Eğitim Programının Yapılandırılması  

C.Uzmanlık Öğrencileri 

D.Eğiticiler 

E.Eğitim Ortamı ve Kaynaklar 

F.Ölçme ve Değerlendirme 

G.Program Değerlendirme 

H.Sürekli İyileştirme 

I-Yönetim ve Yöneticilik 

Akreditasyon Komisyonu “Türk Tibbi Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu (TTMYK) Akreditasyon 

(Eş Yetkilendirme) ve Ziyaret Esasları Yönergesi”ni hazırlamıştır. Yönerge aşağıdaki başlıklardan 

oluşmaktadır.  

1.Akreditasyon Komisyonu Görev ve Sorumlulukları 

2. Ziyaret ve Değerlendirme Ekibi 

3. Akreditasyon Başvurusu, Ziyareti ve Belgesi 

4. Mali Yapılanma 

Akreditasyon Komisyonu ayrıca TTB –UDEK önerilerine uygun olarak Tibbi Mikrobiyoloji 

Uzmanlik  Eğitimi Akreditasyonu  için gerekli formları hazır hale getirerek web sitesinde yayınlamıştır.  

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi akreditasyon çalışmalarında durum değerlendirmesi için 

bir anket çalışması yapılmıştır. Ankette  KLİMUD’ Akreditasyon Komisyonunun çalışmaları, uzmanlık  

eğitim programı, uzmanlık öğrencileri eğiticiler, eğitim ortamı ve kaynaklar, ölçme ve değerlendirme, 

program değerlendirme, sürekli iyileştirmeye yönelik sorular sorulmuştur. Anket sonuçları 18-22 Kasım 

2015 tarihinde yapılan 3. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi’nde sunulmuştur. 

23 Ocak 2016 tarihli TTMYK  İzmir toplantısına  Akreditasyon Komisyonu olarak katılım 

sağlanmıştır. Toplantıda  Amaç/Hedef ve Stratejiler üzerinde çalışılmıştır.  İlk hedef, 30 Aralik 2016 

tarihine kadar en az bir kurumun akredite olması olarak  belirlenmiştir .İş paketleri  olarak daha önce 

hazırlanmış standartların revizyonu , değerlendirme materyellerinin oluşturulması , pilot ziyaretin  

planlanması ve bu ziyaret için değerlendiricilerin belirlenmesi olarak sıralanmıştır. Pilot ziyaret için Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı gönüllü olmuştur. Kurumun talebi üzerine 

2 Eylül 2016 tarihinde Akreditasyon Komisyonu tarafından oluşturulan bir ön-bilgilendirme ekibi 

kuruma dosya hazırlık süreci konusunda bilgilendirme ziyareti gerçekleştirmiştir. 30 Eylül 2016 

tarihinde KLİMUD Dernek Merkezinde  Prof. Dr. Nuran Esen tarafından ziyaret esasları,  ziyaret ekibi 

tutum ve davranışı, etik değerler ve gizlilik başlıklarını içeren akreditasyon ziyaret ekibi eğitimi 

gerçekleştirmiştir. 

  1 Kasım 2016 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na 

Akreditasyon ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

Komisyonun daha sonraki hedefi akredite olan kurum sayısını artırmak olarak belirlenmiş, 

akreditasyon sürecinin duyurulmasi ve motivasyonun artırılması kararlaştılmıştı. Bu amaçla süreçle 

ilgili dökümanlar  KLİMUD Web sitesi üzerinden paylaşıldı. 16-20 Kasım 2016 tarihinde yapılan 37. 

Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nde  Prof. Dr. Nuran Esen tarafından ‘Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon 
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Süreci’ başlıklı sunum yapıldı. Aynı kongrede Prof. Dr.Feriha Çilli ‘Akreditasyon Sürecinde Kurumun 

Çalışmaları ve Öz Değerlendirme’ sunumu ile deneyimlerini paylaştı. Ayrıca Kongrede Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na  Akreditasyon Ödül töreni yapılarak 

plaket verildi. 

Motivasyonu artırmak amacıyla 02.11.2017 tarihinde Anabilim Dalı Başkanı ve  Eğitim 

Sorumlularına hitaben ‘Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitimi Kurum Akreditasyonu” sürecinin işleyişi hakkında 

bilgilendirme  maili gönderildi. 

Akreditasyon için ikinci gönüllü Kurum Pamukkale Ünivesitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı  oldu. 29 Hairan 2018 tarihinde oluşturulan ziyaret ekibi Pamukkale Ünivesitesi Tıbbi 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nı ziyaret etti. Değerlendirme sonucunda ilgili Anabilim Dalı Tıbbi 

Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi ile ilgili Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu tarafından belirlenen 

koşulları karşılamış ve 5 yıl süre ile akreditasyon belgesini almaya hak kazanmıştır. Antalya’da 4-8 

Kasım 2018  tarihinde yapılan  38. Türk Mikrobiyoloji Kongresi’de  bu kurum için de plaket töreni 

yapılmıştır. 

Sonuç olarak; TTB –UDEK önerilerine uygun olarak  Tibbi Mikrobiyoloji Uzmanlik  Eğitimi 

Akreditasyonu  için gerekli formlar ve dökümanlar hazır hale getirilerek Web sitesinde yayınlamıştır. 

Süreç ile ilgili ulusal kongrelerde oturumlar yapılmış, konu tartışmaya açılmış görüş ve öneriler 

alınmıştır. Bununla birlikte ancak iki Anabilim Dalı uzmanlık eğitiminde akredite olmak için başvuru 

yapmış ve akredite olmaya hak kazanmıştır. Bu sayı hedeflenenin çok altındadır. Tıbbi Mikrobiyoloji 

uzmanlık eğitimi standartlarının iyileştirilmesi ve  akredite kurum sayının arttırılması için  konunun 

bundan sonraki çeşitli ortamlarda da gündemde tutulması yararlı olacaktır. 

 KAYNAKLAR 

1. Türk Tibbi (Klinik) Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (TTMYK)  Yönergesi 

2. Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu (TTMYK) Akreditasyon (eş yetkilendirme) ve Ziyaret Esasları 

Yönergesi 

3. Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu Akreditasyon etkinlikleri etik kurallar 

4. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi akreditasyonu başvuru formu 

5. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi akreditasyon ziyareti için eğitim kurumu ve programını değerlendirme 

formu 

6. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi akreditasyonu kurum ziyareti için eğitim alan değerlendirme formu 

7. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi akreditasyonu kurum ziyareti değerlendirme ve öneri rapor formu 

8. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi akreditasyonu ara değerlendirme raporu 

9. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi akreditasyonu kurum ziyareti değerlendirme kontrol listesi 

10. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi akreditasyon kurum ziyareti  belge kontrol listesi 

11. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi akreditasyonu ziyaret ekibi iş akış şeması 

12. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi akreditasyonu kurum ziyareti taslak program 

13. İ Kaleli,  C Çiçek,  A Zeytinoğlu,  G Çelik,  A Adiloğlu,  S  Aksaray,  N Aydın,  B Esen,  A Kaygusuz,  C  

Özakın,  S Erensoy,  H Abacıoğlu .Türkiye’de Tibbi Mikrobiyoloji Uzmanlik Eğitimi Veren Kurumlarin 

Durumlarinin Saptanmasi: 2012-2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 10-13 Kasım 2013, Antalya 

14. İ Kaleli . Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi veren kurumlar olarak akreditasyona hazır mıyız? 3. Ulusal Klinik 

Mikrobiyoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015, Antalya 

15. N Esen.‘Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon Süreci’. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 16-20 Kasım 2016,  

Antalya 

16. F Çilli ‘Akreditasyon Sürecinde Kurumun Çalışmaları ve Öz Değerlendirme’. 37. Türk Mikrobiyoloji  

Kongresi 16-20 Kasım 2016,  Antalya 
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TIBBİ MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ: STANDARTLAR, 

KAYNAKLAR, FIRSATLAR 

 

Aydın KARAARSLAN 

 

Ölçme değerlendirme sınavları 

Yeterlik sınavları, yeterlik belgesi alabilmek için gerekli koşullardan birisidir. Tıbbi 

Mikrobiyoloji Yeterlik Belgesi sınavdan alınan puan ve belirlenmiş çeşitli mesleki etkinliklerden elde 

edilen krediler ile birlikte değerlendirilerek verilmektedir. 

Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavları 2015 yılından başlayarak bilgisayar ortamında online 

şekilde, birden fazla ilimizde çok merkezli olarak yapılmaktadır. Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik 

Sınavlarına uzmanlarımız ve 36 ayını doldurmuş araştırma görevlilerimiz katılabilmektedirler.  

Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Sınav süreci hakkında bilgilerin yer aldığı, sınav öncesi ve 

sonrasında yapılacakları belirleyen bir TTMYK-Yeterlik Sınav Yönergemiz bulunmaktadır.  

Adaylar sınav başvurusu yapmalarından başlayarak süreç ile ilgili olarak bilgilendirilirler ve 

sınav kesin sonuçları soru itirazları yapıldıktan sonraki değerlendirmeden sonra açıklanır ve sonucu 

adayların kendilerinden başkası göremez. 

 Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik 2019 teorik sınava 13 uzman ve 12 uzmanlık öğrencisi olmak 

üzere toplam 25 kişi, pratik sınava 15 uzman 10 uzmanlık öğrencisi olmak üzere 25 kişi katıldı.  
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ALT SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNDE MANTARLAR 

RAPORLANMALI MI? NE ZAMAN? HANGİ ÖRNEKTE? NASIL? 

 

M. Altay ATALAY 
 

Gerçek invazif Candida pnömonisi immün sistemi sağlam hastalarda çok nadiren görülür ve 

balgam ve diğer alt solunum yolu örnekleri kültürlerinden Candida spp. üremesinin tanı değeri oldukça 

tartışmalıdır. Orofarinks ve gastrointestinal kanalda kolonize olan Candida'lar solunum yollarına 

yayılabilir ve sonuçta alveollere ulaşabilir. Bundan dolayı endobronşial örnekler pozitif olduğu halde 

pnömoniye ait klinik veya patolojik bulgu saptanamayabilir. Pulmoner Candida enfeksiyonlarının kesin 

tanısı, histolojik olarak akciğer dokusunda mayalarla birlikte inflamatuvar hücrelerinin gösterilmesine 

bağlıdır. Birçok çalışmada, mekanik ventilatöre bağlı kritik hastalardan alınan akciğer biyopsileri veya 

bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvılarında Candida izolasyon insidansının % 40-50 civarında iken gerçek 

Candida pnömoni insidansının oldukça düşük olduğu gösterilmiştir. Mekanik ventilasyon desteğinde 

olan (>72 saat) ve 21’inin akciğer grafisinde infiltrasyonu olan 25 nötropenik olmayan hastadan yapılan 

bir çalışmada; hastalar ölümlerinden sonra mekanik ventilasyon desteğinden hemen ayrılmamış ve 

endotrakeal aspirat (ETA), korunmuş fırça yöntemi (PSB), BAL, bronkoskopi kılavuzluğunda akciğer 

biyopsisi (hasta başına iki örnek) ve kör biyopsi (farklı akciğer bölgelerinden ortalama hasta başına 14 

örnek) alınmıştır. Hastaların % 40’ının akciğer biyopsi örneğinde Candida sp. üremesi olmuş ve 

hastaların sadece % 8’ininde pulmoner kandidiyazis kanıtlanmıştır. Biyopsi örneklerinde Candida sp. 

üremeyen 15 hastanın hiçbirinde histopatolojik olarak pulmoner kandidiyazis saptanmamıştır. 

Kanıtlanmış iki pulmoner kandidiyazis olgusu dikkate alındığında duyarlık ve özgüllük ETA için % 

100-%67, PSB için %50-%55, BAL için %50-%70,  bronkoskopi eşliğinde biyopsi için % 75-%33 ve 

kör biyopsi için %100 ve %20 olarak bulunmuştur.  

İnvaziv aspergillozis (IA)’in zamanında teşhisi zordur, çünkü klinik kriterler ve tanı testleri 

duyarlılık ve özgüllük açısından eksiktir. Otopsi ile kanıtlanmış IA olan hastalardan alınan solunum yolu 

örneklerinin kültürlerinde üremenin son derecede düşük olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Yapılan 

bir çalışmada, otopsi ile kanıtlanmış IA olan hastaların sadece %38’inin antemortem balgam 

kültürlerinde üreme saptanmış. Tam tersine, bir balgam ya da BAL kültüründe Aspergillus üremesi varsa 

da bu IA için tanı koydurucu değildir. Birçok çalışma, bunun gibi pozitif kültürlerin anlamlılığının 

konağa bağlı olduğunu göstermiştir. Wald ve arkadaşları, allojenik KİT alıcılarında yaptıkları 

çalışmada, Aspergillus pozitif kültürlerin toplam PPV değerinin %60 olduğunu, öte yandan, alt grup 

olarak nötropenik allojenik KİT alıcılarında, kültürler  %94 gibi oldukça yüksek PPV değerleri 

göstermiştir. Zıt olarak, SOT alıcılarındaki Aspergillus pozitif kültürlerin PPV değerlerinin ve 

duyarlılıklarının daha düşük olduğu bildirilmiştir. Ayrıca bu kültürlerin, AIDS’li hastalarda, vasküler 

kollajen bozukluğu olanlarda (SLE gibi) ve solid tümörü olan hastalarda anlamlılığının düşük olduğu 

rapor edilmiştir. Tablo 1’de alt solunum yolu örneklerinden izole edilen mantarların önemi ve 

yorumlanması belirtilmektedir. 
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Tablo 1. Alt solunum yolu örnekleri izolatlarının olası önemi 

Örnek İzole edilmesi muhtemel 

mikroorganizmalar 

Yorumlar 

Balgam Candida türleri Çok nadiren anlamlı, çoğunlukla solunum 

yollarına kolonizedir, CF ve ABPM 

hastalarında akciğer fonksiyonunun 

bozulmasında olası rolü olabilir. 

Pulmoner kandidiyazis ender görülen bir 

tablodur. Nötropenik hastalarda 

hematojen yayılım sonucu, DDA 

bebeklerde ise ağız salgısının aspirasyonu 

sonucu ortaya çıkar. 

Cryptococcus türleri Anlamlı 

Aspergillus fumigatus ve 

diğer Aspergillus türleri, 

Scedosporium türleri 

Uygun konakta anlamlı olabilir, CF 

hastalarında yaygın kolonizedir ve akciğer 

fonksiyonlarının bozulmasında katkısı 

olabilir 

Exophiala türleri CF hastalarında yaygın kolonizedir, ve 

akciğer fonksiyonlarının bozulmasında 

katkısı olabilir 

BAL Aspergillus fumigatus ve 

diğer Aspergillus türleri, 

Scedosporium türleri 

Uygun konakta muhtemelen anlamlı 

Cryptococcus türleri Anlamlı 

Dimorfik mantarlar Anlamlı 

Candida türleri Solunum yollarının yaygın kolonizanıdır, 

çok nadiren anlamlıdır 

Doku biyopsisi Aspergillus türleri, Candida 

türleri, Mucoraceous küfler, 

hiyalohifomikoz ve 

feohifomikoz etkenleri 

Direkt mikroskopi pozitifliği anlamlılığı 

artırır ve invaziv fungal enfeksiyon 

kanıtıdır. Direkt mikroskopi 

negatifliğinde izole edilmesi durumunda 

ise, dikkatli değerlendirme yapılmalıdır 

Cryptococcus türleri Anlamlı 

Dimorfik mantarlar Anlamlı 

CF: Kistik fibrozis, ABPM: Alerjik bronkopulmoner mikozis, DDA: Düşük doğum ağırlık 
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AKILLI MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI 

TIBBİ LABORATUVARLARDA ONAY DESTEK SİSTEMLERİ 

 
Rukiye BERKEM 

 

Onay destek sistemleri (ODS), insan etkileşimi olmaksızın önceden tanımlanmış bilgisayar 

tabanlı algoritmalar kullanılarak laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi ve onaylanması işlemlerini 

gerçekleştiren yazılım programlarıdır.  

Hastalıkların tanısı, hasta tedavisinin planlanması ve tedavi cevabının izlenmesi aşamalarında 

klinik laboratuvar sonuçlarının katkısı ve önemi giderek artmaktadır. Klinik laboratuvarların ürettiği test 

sonuçları klinik kararlar üzerinde önemli etkiye sahiptir. Hastanın hastaneye yatışı, taburcu edilmesi, 

tedavi kararlarının alınmasında laboratuvar sonuçlarının %60-70 etkili olduğu bilinmektedir. Tıbbi 

laboratuvarlara gelen numune sayısının artması, test istem sayısının her geçen gün artarak çoğalması, 

test panellerinin giderek genişlemesi, klinisyen ve hastanın laboratuvardan beklediği sonuç ve hizmet 

kalitesinin artması, klinik örneklerin laboratuvar güvenliğinin sağlanması, daha kısa sonuç sürelerinin 

beklenmesi ve hedeflenmesi gibi birçok farklı nedenle tıbbi laboratuvarların iş yükü her geçen gün 

artmaktadır. Laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi, yorumlanması ve onaylanması işlerinde artan 

iş yükü tıbbi laboratuvar uzmanlarının günlük mesai saatlerinin önemli bir kısmını rapor onayına 

ayırmasını zorunlu hale getirmektedir. Tüm dünyada bilgi ve otomasyon teknolojilerindeki hızlı 

gelişmeler, her geçen gün onay destek sistemlerinin kullanımının ve etkinliğinin artmasını 

sağlamaktadır. Bu sistemler, özellikle görece daha az karmaşık olan test sonuçlarının hızlı ve etkin 

şekilde değerlendirilmesini ve onaylanmasını sağlar. Bu da tıbbi laboratuvar uzmanlarına zamanlarını 

daha etkin kullanma ve verimli laboratuvar çalışmaları yapabilme olanakları sunar. Laboratuvar 

uzmanları bu sayede; akılcı laboratuvar kullanımına, daha karmaşık testlere ve klinik vakalara, 

klinisyenlerle daha güçlü iletişim kurmaya, konsültasyon uygulamalarına, klinik araştırmalara daha 

fazla zaman ayırabilme olanağı bulacaktır.  

Onay destek sistemlerinin kullanılması hasta sonuçlarının yüksek kalite güvencesi ile daha hızlı 

raporlanmasını sağlar. Ayrıca tıbbi laboratuvar uzmanları tarafından belirlenmiş kuralların 

genişletilmesiyle, onay destek sistemlerinin etkinliğinin arttırılması da söz konusudur. 

Tıbbi laboratuvarlarda test sonuç süresi genel olarak üç farklı evreden meydana gelir. 

Günümüzde test istemi ve yorumlanması evrelerinin de süreçlere dahil edilmesi ile pre-preanalitik, 

preanalitik, analitik, postanalitik, post-post analitik olmak üzere beş evreden söz edilmektedir. İlk 

basamak, hastadan uygun testin istenmesi ile başlar, klinik örneğin alınması, laboratuvara taşınması ve 

işleme hazırlanması ile süreç tamamlanır. İkinci süreç, klinik örnekte testin/testlerin çalışılması 

sürecidir. Testin çalışılması tamamlandıktan sonra analiz sonrası süreç başlar, bu süreçte üretilen test 

sonuçları değerlendirilir, onaylanır ve raporlanır. Bu süreç; test sonuçlarının değerlendirilmesi ve 

onaylanması tüm test süreci içinde en kritik basamaklardan birisidir. Sonuçların değerlendirilmesi insan 

merkezli olarak laboratuvar uzmanı tarafından gerçekleştirilir. Onay işlemi sırasında laboratuvar uzmanı 

tarafından tüm süreçler zihinsel algoritmalarla değerlendirilir. Bu amaçla, laboratuvar uzmanı 

preanalitik, analitik ve postanalitik süreçlere ait tüm bilgileri kullanır. Uzmanın bu süreçte hedefi olası 

problemleri tespit ederek hatalı sonuçların onaylanmasını ve raporlanmasını engellemektir. Bu kontrol 

mekanizmasının bazı olası dezavantajları bulunmaktadır. Onay işlemi, her bir test sonucunun tek tek 

kontrol edilmesini gerektirir dolayısıyla zaman alıcı, hataya açık ve emek yoğun bir süreçtir. Bu süreçte 

kullanılan değerlendirme kriterleri uzmandan uzmana değişebilmekte ve öznellik göstermektedir. 

Ayrıca yetkin uzman sayısının yetersizliği veya yokluğu, artan iş yükü, genişleyen test panelleri ve test 

sayılarında ki artış onay sürecinde verimin düşmesine neden olmaktadır. 
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Bilgi ve otomasyon teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, tüm test çalışma süreçlerinde gelişen 

teknolojinin etkin kullanımı tıbbi laboratuvarların daha etkin çalışmasına yardımcı olarak artan iş 

yüküne cevap verebilmesine olanak sağlamaktadır.    

Onay Destek Sistemleri, tıbbi laboratuvar uzmanlık alanları tarafından güncel ve kanıta dayalı 

uygulamalar kapsamında önceden belirlenmiş değerlendirme kriterlerini kullanan, test çalışması ile 

üretilen tüm sonuçların benzer standartlar içerisinde değerlendirilmesini ve onaylanmasını sağlayan 

bilgisayar tabanlı algoritmalar bütünüdür. Bu işlemler sırasında sonuçların onaylanmasına ek olarak test 

tekrarı, refleks test önerisi, test sonucunun yorumlanması da gerçekleştirilebilmektedir. Yapılan 

değerlendirme sonrasında belirlenen kriterler dışında kalan sonuç raporları, laboratuvar uzmanı 

tarafından değerlendirilmek üzere ayrılmaktadır. ODS ile tüm sonuçlar aynı kriterlere göre 

değerlendirilir, standardize edilir ve onaylanır böylece uzman başına düşen onay sayısının azalması 

sağlanır. Bu da problemli sonuçların incelenmesi ve değerlendirilmesi için uzmana daha fazla zaman 

kalmasını sağlar. Sistemin bilgisayar destekli olması sonuçların değerlendirilmesi için daha kapsamlı 

algoritmaların kullanılmasına olanak sağlar. Yapay zeka uygulamaları, uzman bilgisi gerektiren bilgi 

içerikli problemlerin çözümlenmesinde etkin olarak kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarla ODS’lerin 

kullanımının tıbbi kararları iyileştirme, tedavi etkinliğini artırma, maliyetleri düşürme gibi potansiyel 

etkileri olduğu belirtilmektedir.    

ODS’nin uygun kullanımı için sistemin doğru tasarlanması çok önemlidir. Bu nedenle CLSI 

AUTO-10, Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan ODS Kılavuzlarında 

tasarlanacak sistemin hangi özellikleri taşıması gerektiği tanımlanmıştır.     

ODS Kılavuzunda yer alan bazı tanımlar şunlardır:      

Algoritma: Bir sorunu ya da problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı 

mantıksal basamakların tümüne verilen addır.   

Kritik Değer: Tıbbi laboratuvar test sonucunun, acil müdahale edilmediği takdirde hastanın hayati 

tehlikesi olabileceğini işaret eden sınır değerleri tanımlar.   

Delta Check: Aynı hastaya ait ardışık sonuçlar arasındaki değişimin değerlendirilmesidir. 

 

Test Onay Algoritmalarının Tasarımı 

Günümüzde ODS geliştirilmesi için genellikle kural tabanlı sistemler kullanılmaktadır. Uzman 

sistemlerin de kullanıldığı kural temelli yaklaşımlara ilave olarak diğer yapay zeka türlerini ya da çeşitli 

istatistiksel yaklaşımları kullanan çalışmalara da rastlanmaktadır. 

ODS, tıbbi laboratuvarlar tarafından test sonuçlarının manuel olarak onaylanmasında kullanılan 

algoritmalara benzer ya da daha gelişmiş algoritmalar ile sonuçların değerlendirilmesini sağlayan 

yazılımlardır. Bu yazılımlar HBYS, LBYS ve/veya cihazlardan elde edilen verileri birlikte kullanarak 

çalıştırılabilir.    

ODS algoritmaları ile birçok preanalitik, analitik ve postanalitik veriler bir araya getirilerek 

mümkün olan en etkin kontrol mekanizmasının oluşturulması hedeflenmektedir. ODS birbirini takip 

eden kurallar zincirinden meydana gelir (Şekil 1).  
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 Şekil 1: Onay destek sistem çoklu kural genel algoritması. 

 

Bilgi Kaynakları  

ODS’de, tıbbi laboratuvar uzmanının kararı ile değerlendirme amaçlı kullanılabilecek ve 

hastane/ laboratuvar bilgi yönetim sisteminden sağlanabilecek çeşitli bilgiler preanalitik, analitik ve 

postanalitik süreçler kapsamında yer alır. 

Preanalitik faktörler, hasta ilişkili değişkenler (diyet, yaş, cinsiyet gibi), klinik örneklerin 

toplanması ve etiketleme teknikleri, örnek koruyucuları, örnek transferi, işlenmesi ve saklanması gibi 

birçok farklı değişkenden oluşur. 

Preanalitik Bilgiler; 

Hasta Bilgileri: 

-Yaş* 

-Cinsiyet*  

-Tanı 

-İlgili klinik 

-İlaç kullanım bilgisi 

-Biyolojik faktörler (Örnek: Gebelik)  

-Ayaktan hasta/yatan hasta bilgisi 

Numune Bilgileri : 

-Numune alım zamanı* (Tarih ve saat) 

Analitik Bilgiler; 

Numune Bilgileri: 

-Numune tipi*  

-Numune bütünlük değerlendirmeleri 

-Serum indeksleri: Hemoliz, Lipemi, İkter**  

-Pıhtı, jel oluşumu  

Cihaz Bilgileri: 

-Kalibrasyon durumu*  
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-Kalite kontrol durumu*  

-Cihaz uyarı işaretleri (Flag)* 

-Metoda özgü interferans bilgileri   

Sonuç Bilgileri:  

-Sonuç, sonuç birimi*  

-Test uyarı işaretleri*  

-Değerlendirme kriterleri*  

-Analitik ölçüm limitleri 

Post-analitik Bilgiler;   

Sonuç Bilgileri:   

-Delta Check değerlendirmeleri**  

-İlişkili testler, aynı ya da farklı numune**  

-Referans aralıkları, klinik karar düzeyi veya belirlenmiş onay aralıkları  

-Kritik değerler  

-Hesaplamalı testler** 

*Yazılım tarafından desteklenmesi gerekli zorunlu kriterlerdir.  

**Gerekli ve mümkün olduğu durumlarda kullanılan kriterlerdir.  

Algoritma kapsamında yukarıda belirtilen kriterler, tıbbi laboratuvar uzmanınca güncel ve 

kanıta dayalı olmak kaydıyla gerekli görüldüğü durumlarda azaltılıp arttırılabilir. 

 

Algoritma Tabanlı Kararlar  

ODS algoritmalarının test ile ilişkili yukarıda belirtilen verileri kullanması beklenmektedir. 

Algoritmalar bu verileri değerlendirdikten sonra test sonucunun onaylanmasını sağlayabilir ya da test 

tekrarı, dilüsyonlu çalışma, refleks test önerisi, sonucun manuel olarak değerlendirilmesi, ilave yorum 

eklenmesi gibi önerilerde de bulunabilir. 

Test sonucu onay sistemine geldiğinde sonucun referans aralıkları, rapor edilebilir aralıklar, 

kritik değerler, tıbbi karar düzeylerinin değerlendirilmesi beklenir. Ayrıca hastaya ait aynı ya da farklı 

numunede çalışılan ilişkili testlerle de sonuçların kıyaslanabilmesi gerekebilir.  

ODS algoritması bir numunenin tekrar çalışılmasını önerdiyse, programın bu numunede tekrar 

sonrası elde edilmiş sonuç ile birlikte ilk sonucu da değerlendirebilmesi gerekmektedir. 

ODS, kabul edilen kriterlere uyulmaması durumunda sonucun tıbbi laboratuvar uzmanı 

tarafından manuel onayı için uyarı verir.   

Aynı hastaya ait ardışık sonuçlar arasındaki değişimin değerlendirilmesi (Delta Check) 

uygulaması ODS için tıbbi laboratuvar uzmanının gerekli gördüğü durumlarda kullanılabilir. Tıbbi 

laboratuvarın “Delta Check” kullanılacak her test için kabul edilebilir değişim oranını ve zaman aralığını 

belirlemesi gerekmektedir. Kabul edilebilir değişim oranı önceki sonuca göre yüzde ya da mutlak değer 

olarak verilebilir.  

ODS’nin çeşitli kliniklerden gelen hastalarda etkin değerlendirme yapabilmesi için hekim ve 

klinik bilgilerinin de sisteme dahil edilmesi önerilmektedir. 
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İlişkili Testlerin Değerlendirilmesi  

Eğer bir testin ODS ile onaylanması engellenmişse aynı kayıtta bulunan bu test ile algoritma 

dahilinde ilişkilendirilmiş testlerin de otomatik olarak onaylanması engellenebilir. Bu karar tıbbi 

laboratuvar uzmanına aittir. Onayı engellenen test ile ilişkisi olmayan diğer testler ODS ile 

onaylanabilir. 

 

Onay Destek Sisteminin Askıya Alınması 

Sistem veya cihaz arızası nedeniyle ya da başka sebeplerle hatalı test sonucuna yol açabilecek 

tüm durumlarda ODS’nin geçici olarak kısmi ya da tamamıyla askıya alınabilmesi sağlanabilmelidir. 

Yapılan çalışmalarda ODS kullanımı ile laboratuvarların onay için ayırdıkları sürenin %40 

azaldığı ve onay işleminin daha doğru olarak gerçekleştirildiği belirtilmektedir. ODS kullanımının 

laboratuvarların üretkenliğini arttırırken, laboratuvar verimliliğinin ve sonuç kalitesinin artmasında rol 

oynayarak maliyetlerin düşürülmesine de yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu sistemler sayesinde 

uzmanlar tarafından problemli sonuçların değerlendirilmesine daha fazla zaman ayrılması mümkün 

olmaktadır.  

ODS, klinik laboratuvarlar tarafından yaklaşık 20 yıldır çeşitli boyutlarda kullanılmaktadır.   

2007’de AACC tarafından ABD’de klinik laboratuvarların yaklaşık %52’sinin ODS kullandığı 

bildirilmiştir. 2013 yılında İspanya’da gerçekleştirilen bir çalışmada, ankete katılan laboratuvarların 

%64’ünün ODS kullandığı ve laboratuvar büyüklüğü arttıkça ODS kullanım sıklığının da arttığı 

bildirilmiştir. 

ODS kurulumunda başlangıçta küçük test gruplarının ve basit kuralların seçilmesi 

önerilmektedir. Literatürde, diğer test gruplarına göre daha fazla standart kural tanımlı olması nedeniyle 

sıklıkla tam kan sayımı testleri ile başlandığı görülmektedir. Bunun yanı sıra rutin biyokimya, 

koagülasyon, idrar analizi gibi istem sayısı yüksek, referans aralıkları ve delta check değerlendirme 

kuralları belirli test gruplarının seçimine de sıklıkla rastlanmaktadır. 

Günümüzde laboratuvarlar biyokimya, hormon, idrar analizi, hematoloji, koagülasyon, 

immünoloji ve kan gazı gibi birçok farklı test için onay destek sistemlerini kullanmaktadır.  

ODS kullanımı ülkemizde yeni tartışılmaya başlanan bir konudur. Bu konuda Tetkik ve Teşhis 

Hizmetleri Daire Başkanlığı “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” kapsamında, 22/2/2018 tarihinde 

ODS Kılavuzunu yayınlamıştır. Onay Destek Sistemi Kılavuzu; algoritmaların tasarımı, geliştirilmesi, 

uygulamaya alınması ve validasyonu için önerileri içermektedir.  Kamu kurum/kuruluşları, üniversite 

ile özel sağlık tesisleri bünyesinde hizmet sunan tıbbi laboratuvarlarca kullanılacak ODS gönüllülük 

esasına dayanmaktadır ve zorunlu değildir.  

 

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” kapsamında, tıbbi 

laboratuvar uzmanlıkları tarafından güncel ve kanıta dayalı uygulamalar çerçevesinde önceden 

belirlenmiş değerlendirme kriterlerini kullanan, test çalışması ile üretilen tüm sonuçların benzer 

standartlar dâhilinde değerlendirilmesi ve onaylanmasını sağlayan bilgisayar tabanlı algoritmalar 

bütünü olan “Onay Destek Sistemi (ODS) yayınlanmıştır. 
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MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA TAM OTOMASYON 

 
Bedia DİNÇ 

 
 Tıbbi tanıda kararların yaklaşık olarak % 70'i laboratuvar sonuçlarına bağlıdır. Son yıllarda tıbbi 

laboratuvarlardan beklenen daha az personelle, daha az malzeme kullanarak, daha fazla örneğe, daha 

kısa sürede, daha kaliteli ve daha ucuza sonuç üretilmesi olmakla birlikte, önceki yıllarda biyokimya, 

hematoloji gibi alanlarda laboratuvar verimliliğini artırmak için kullanıma girmiş olan laboratuvar 

otomasyonunun tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında rutin olarak yerleşmesi biraz zaman alıcıdır. 

Mikrobiyolojinin otomasyon için çok karmaşık olduğu, hiçbir makinenin mikrobiyoloji 

laboratuvarındaki bir insanın yerini alamayacağı, otomasyonun mikrobiyoloji laboratuvarları için çok 

pahalı olduğu ve mikrobiyoloji laboratuvarlarının otomasyon için çok küçük olduğu düşünceleri 

mikrobiyoloji laboratuvarında tam otomasyona geçilmesini geciktirmektedir. Şöyle ki; 

1. Mikrobiyoloji laboratuvarı, diğer laboratuvarlarla kıyaslandığında sınırlı tüp boyutları kullanan 

sadece kan ve idrar örnekleri değil; farklı yoğunluklarda ve örnek kaplarında steril vücut sıvıları, 

dokular,  kateter uçları, diğer protez cihazları ve alt solunum yolu örnekleri gibi çok farklı 

örnekleri işlemektedir. 

2. Mikrobiyoloji laboratuvarında örneklerin dekontaminasyon, lizis gibi işlemlere de ihtiyacı 

olabilmektedir. 

3. Tam otomasyon sistemleri mikrobiyoloji örneklerini işlemek için gereken kritik karar verme 

becerilerini kullanamaz. 

4. Mikrobiyoloji laboratuvarı örnek ve test hacimleri olarak biyokimya, hematoloji 

laboratuvarlarına göre görece küçük kabul edildiğinden, otomasyon uzun yıllar boyunca 

mikrobiyoloji için çok pahalı kabul edilmiştir. 

Laboratuvar endüstrisindeki genel değişiklikler, eğitimli/kalifiye ve motive personel sıkıntısı, 

sürüntü örneklerinin günümüzde sıvı bazlı örnekler şeklinde laboratuvara transportu, sağlıkta kalite ve 

standardizasyonla ilgili artan talepler günümüzde Mikrobiyoloji laboratuvarlarında otomasyon hakkında 

görüşleri yavaş yavaş değiştirmektedir. Test hacimlerindeki yıllık % 10 ila % 15 civarı artış, enfeksiyon 

kontrolünde ve çoklu ilaç dirençli mikroorganizmaların tanımlanmasında yaşanan sıkıntılar ve çözüm 

için daha hızlı kararlar alınması gerekliliği,  mikrobiyoloji laboratuvarımnın tüm bu sorunlara çözüm 

bulabilmek için çoğunlukla 7/24 çalışma zorunluluğu laboratuvarda tam otomasyonu gittikçe daha 

gerekli hale getirmektedir. Günümüzde özellikle geniş numune hacmine sahip laboratuvarlar otomasyon 

sistemleri ile çok sayıda numuneyi kısa sürede işleme alabilmektedir. 

 Mikrobiyoloji laboratuvarında tam otomasyon için öncelikle bir örnek işlemci sisteme ihtiyaç 

vardır. Piyasada farklı ticari markalara ait farklı özelliklerde örnek işlemcileri olmakla birlikte; temel 

mantıkta bu sistemlerde validasyonu yapılmış örnek kaplarıyla cihaza verilen örneklerin tüm işlemleri 

(gereliyse vorteks/santrifüj gibi işlemler, örnek kabının kapağı açılarak  daha önceden tanımlanmış 

özeler veya manyetik boncuklarla tanımlanmış besiyerlerine ekim ve besiyeri barkodunun basılması da 

dahil) yapılır. 

Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan TLA (Total Laboratory Automation) sistemleri bu 

örnek işlemcilere bağlanarak tam laboratuvar otomasyonunu oluşturur. Bu sistemlerde plakları 

inkübatörlere göndermek veya inkübatörlerden almak için bir ray sistemi, belirlenmiş zaman 

aralıklarında plak görüntüleri alan dijital kameralar, farklı açılarla farklı zamanlarda çekim yapabilen 

kameralar içeren inkübatörler ve bu işlemleri hızlı bir şekilde organize edecek gelişmiş bir yazılım 

sistemi mevcuttur. Yazılım sistemi sayesinde farklı örnekler için farklı inkübasyon süreleri ve 
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inkübasyon ortamları belirlenebilir (sistem aerobik veya anaerobik inkübasyon yapan farklı 

inkübatörlere entegre edilebilir). Yazılım ile belirlenen inkübasyon periyodlarında dijital kamera ile 

alınan görüntüler ekrana aktarılarak uzmanın değerlendirmesini sağlar. Bu sistemlerde plak görüntü 

kayıtları saklanarak geriye dönük değerlendirme de yapılabilir. 

 Mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanıma giren bu sistemler farklı ticari markalara göre 

değişmekle birlikte, ara yazılımlar sayesinde identifikasyon ve duyalılık otomatize sistemlerine de 

bağlanabilir. Dolayısıyla örnek sisteme girdikten sonra identifikasyon ve duyarlılık da dahil uzmanın 

bilgisayar ekranında onayına kalır. Yine bu sistemler çeşitli yazılımlarla onay destek sistemleri 

bağlantısı kurarak kültür plaklarından üreme olmayanların otomatik olarak sistemden çıkarılmasına 

olanak verir. 

Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan bu otomasyon sistemlerinin avantajları: 

1. Çok fazla işlem hacmi olan laboatuvarlarda gecikmeyi azaltarak hizmet kalitesini 

artırmaktadırlar. 

2. Laboratuvarda standardizasyona katkı sağlamaktadırlar. 

3. Manuel ve hataya açık faaliyetleri otomatikleştirerek hasta güvenliğini arttırmaktadırlar. 

4. Laboratuvar çalışanlarının örnek işleme sürecinde maruz kalabileceği tehlike ve sağlık 

risklerini azaltmaktadırlar. 

5. Donanımlı teknik personel ihtiyacını ve şahıs faktörü bağımlılığını azaltmaktadırlar. 

 

Dezavantajları: 

1. Bizim ülkemiz gerçeklerinde yüksek maliyetli bir organizasyondur. 

2. Sistemde kullanılan besiyeri vs gibi sarfların validasyonu gerektiğinden farklı bir besiyeri 

kullanımında acil kararlar alınması mümkün değildir. 

3. Sistemin kurulumu için geniş alanlara ihtiyaç vardır. 

4. Kültür plaklarının değerlendirilmesi ve işlenmesinde geleneksel yöntemlerden otomasyona 

geçişte özellikle deneyimli personelde uyum sorunu ve direnç yaşanabilir. 

5. Mikrobiyoloji uzmanlarının analitik düşünce ve sorun çözme becerisine olumsuz etkide 

bulunabilir. 

6. Asistan eğitiminde, klasik laboratuvar işletimi ve eğitimi süreçlerini aksatabilir. 

 

Sonuç olarak ülkemizde mikrobiyoloji alanında son dönemde kullanıma girmeye başlamış olan tam 

otomasyon sistemleri, laboratuvarın iş ve örnek hacmi, çalışan personel sayısı, deneyimli personel 

varlığı, maliyet gibi faktörler dikkate alınarak değerlendirilmelidir. 

 
Kaynaklar: 

1. Bourbeau PP, Ledeboer NA. Automationin clinical microbiology. J Clin Microbiol. 2013 Jun;51(6):1658-65. 

2. Croxatto A, Prod'hom G, Faverjon F, Rochais Y, Greub G.Laboratory automation in clinical bacteriology: what 

system to choose? Clin Microbiol Infect. 2016 Mar;22(3):217-35. 

3. Da Rin G, Zoppelletto M, Lippi G. Integration of Diagnostic Microbiology in a Model of Total Laboratory 

Automation. Lab Med. 2016 Feb;47(1):73-82. 

4. Lippi G, Da Rin G. Advantages and limitations of total laboratory automation: a personal overview. Clin Chem 

Lab Med. 2019 May 27;57(6):802-811 
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ANTİBİYOTİKLERE ALTERNATİF YENİ MOLEKÜLLER 

Anti-Quorum Sensing Moleküller 

Özgen ESER  

 

Patojen bakteriler yüksek morbidite ve mortalite hızı ile yılda 5.7 milyon kişinin ölümüne neden 

olmaktadır. Bu enfeksiyonların %65-80’i biyofilm üreten bakteriler tarafından gerçekleşmektedir. 

Biyofilm, bakteride ‘quorum sensing (çoğunluğu algılama)’ adı verilen hücreler arasında iletişimi 

sağlayan sistem aracılığıyla hücre yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. QS ilişkili biyofilm 

içinde yer alan bakteriler bu ortamlarda normal ortamlara göre 1000 kat daha yüksek konsantrasyonlarda 

antibiyotikleri tolere edebilmektedir. Acinetobacter baumannii’nin yüksek konsantrasyonlarda 

antibiyotiklere tolerans göstermesinin nedeni, levofloksasin ve meropenem gibi antibiyotiklerin QS 

ilişkili biyofilm yapımını indükleyerek atım pompalarının aşırı ekspresyonuna neden olmasıdır.  

 

‘Quorum sensing’ Hücreler Arası İletişim 

Bakteriler yüksek hücre konsantrasyonlarında birbirleri ile iletişimi sağlamak amacıyla QS 

sistemini (QSS) kullanırlar. Bakteriler arasında iletişimi sağlamaya yardımcı olan QSS bakteri 

yoğunluğu düşük olduğunda hücreye daha pahalıya mal olmakta ve etkisiz kalmaktadır.   

QS mekanizmasını kullanarak etkili olan bakteriler arasında gram pozitiflerde Bacillus, 

Clostridium, Enterococcus, Listera, Staphylococcus, Streptococcus bulunurken, gram negatif bakteriler 

arasında Acinetobacter, Burkholderia, Escherichia, Pseudomonas, Vibrio, Yersinia yer almaktadır.  

QSS ile patojenite ve virülansın ekspresyonu şu yollarla olmaktadır: i) QS sinyal moleküllerinin 

sentezlenmesi ii) sinyal moleküllerinin salınımı iii) yüksek hücre yoğunluğunda sinyal moleküllerinin 

membran reseptörlerine bağlanması iv) hücre tarafından reseptör sinyal kompleksinin oluşumu ve 

promotor bölgeye bağlanması v) patojeniteden sorumlu genlerin transkripsiyonu.   

QS otoindükleyici (AI) denilen küçük moleküllerin sentezi ile gerçekleşmektedir. 

Otoindükleyici peptitler (AIP) Clostridium, Enterococcus, Bacillus, Streptococcus, Staphylococcus ve 

Listeria gibi gram pozitif bakterilerde QSS’i kontrol ederler. Acinetobacter, Burkholderia, Escherichia, 

Pseudomonas, Vibrio ve Yersinia gibi gram negatif bakterilerde ise QS, açilhomoserin laktonlar (AHL) 

gibi diğer grup otoindükleyiciler ile kontrol edilmektedir. Bunlar dışında; bakterilerde geniş seride 

birçok sinyal moleküllerinin kullanımı söz konusudur. Bunlar; i) Burkholderia spp., Ralstonia 

solanacearum, Xanthomonas spp. gibi bakterilerde yağ asitleri, ii) Legionella spp. ve Vibrio spp.’de 

ketonlar iii) Enterohemorajik bakterilerde epinefrin, norepinefrin, AI-3 iv) Pseudomonas aeruginosa’da 

Pseudomonas kinolon sinyali (PQS) v) Birçok basil ve gram pozitiflerde feromon ve kısa peptitlerdir.  

 

Quorum Sensing İnhibisyonu ve Anti Quorum Sensing Moleküller 

QS mekanizmasına farklı basamaklarda etki eden birçok QS inhibitörleri tanımlanmıştır. 

Bunlar; i) Sinyal moleküllerini inhibe ederek ii) Sinyal moleküllerini enzimatik olarak yıkarak iii) 

Reseptör bölgelerine bağlanmada sinyal molekülleri ile yarışarak iv) Gen promotor bölgesine sinyal 

moleküllerin bağlanmasını ve gen ekspresyonunu bozarak v) Siklodekstrin gibi makromoleküller ve 

antikorlarla otoindükleyicilerin ortaya çıkışını sağlayarak QSS’i inhibe ederler.  
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Prokaryotlar tarafından üretilen, QS sinyal moleküllerinin yıkımını sağlayan laktonaz, 

oksidoredüktaz, açilaz, fosfotriesteraz benzeri laktonazlar gibi birçok enzim bulunmaktadır. Bunlar 

arasında AHL sinyallerini yıkan mekanizmalar en çok çalışılanlar arasındadır. AHL’nin lakton halkasını 

açan laktonaz enzimi ile yan zinciri yıkan açilaz enzimleri bunlardan ikisidir. Örneğin, Bacillus sp. 

tarafından elde edilen oral olarak kullanılan saflaştırılmış laktonazın zebra balığında Aeromonas 

hydrophila’ya bağlı enfeksiyonları azalttığı saptanmıştır.  

Bitkisel kaynaklı QS inhibitörleri arasında ‘cinnamaldehyde’ tarçından elde edilen toksik 

olmayan bir ajandır. Antibakteriyel etkisinin yanı sıra, sentetik QSI’den sayılan furanonlar gibi AHL ve 

AI-2 QS sinyallerinin antagonisti şeklinde biyofilm oluşumunu engelleyici etkiye sahiptir. ‘Curcumin’ 

(zerdeçal) doğal bitkisel bir fenolik ürün olup QS inhibitörü olarak kullanılmaktadır. Vibrio spp., Vibrio 

harveyi, Vibrio vulnifucus ve Vibrio parahaemolyticus gibi türlerde biyofilm oluşumunu 

engellemektedir. Zerdeçal lesitin ve kolesterol ile birlikte hazırlanan lipozom formları, ‘swimming and 

swarming motility’ (yüzme ve yayılma tarzı hareket), biyofilm yapımı, siderofor üretimi, hücre dışı 

proteazlar ve AHL üretimi gibi QS ile ilişkili virülans faktörlerini minimal inhibitör konsantrasyonu 

(MİK) değerinin altında inhibe ederler. Kumarin, bizon otu, hint baklası, orman iplikçiği, Çin tarçını, 

tarçın taş ve tatlı yonca gibi bitkilerde yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Kumarin, Escherichia 

coli, Edwardsiella tarda, P. aeruginosa, Staphylococcus aureus ve Vibrio anguillarum gibi bakterilerde 

QS ilişkili biyofilm yapımını inhibe etmektedir.  

İnsan patojenlerine yönelik geliştirilen birçok QS inhibitörleri bulunmaktadır (Tablo 3).  

 

Tablo 3. İnsan patojenlerine karşı QSI’lerinin biyoteknolojik uygulamaları  

QS inhibitörleri  Kaynak Hedef  

Ajoen Sarımsak  Pseudomonas aeruginosa 

İberin Yaban turpu ekstresi 

(Armoracia rusticana)  

Pseudomonas aeruginosa 

Sulforafan Brokoli ekstresi (Brassica 

oleracea) 

Pseudomonas aeruginosa 

Fenolikler Zençefil ekstresi (Curcuma 

longa)  

Pseudomonas aeruginosa 

Polifenoller Elma ekstresi (Malus 

domestica var. Annurca) 

Escherichia coli 

O-glikozile  flavanonlar  Narenciye ekstresi Yersinia enterocolitica 

Ürolitin Ahududu ve çilekte bulunan 

elegitaninler 

Yersinia enterocolitica 

Esansiyel yağlar, propolis ve 

Ag-TiO2 nanopartikülleri  

Lavanta, limon, çay ağacı, 

fesleğen, karanfil, tarçın, kekik, 

sardunyadan elde edilen 

esansiyel yağlar  

Candida albicans, Candida 

glabrata 

Limonoid Turunçgil tohumu  Vibrio harveyi 

Kafein Çemen otu ekstresi  Pseudomonas aeruginosa 

Fitoller Yeşil sebzeler Pseudomonas aeruginosa 

Kolostrum hekzasakkarit  Kolostrum  Staphylococcus aureus  
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Sentetik QSI arasında tiazolidinedion (TZD), Vibrio harveyi ve P. aeruginosa’da QSI aktiviteye 

sahipken, Streptococcus pneumoniae’ya karşı antibakteriyel aktivite ve Candida albicans’da biyofilm 

yapımını inhibe edici etki göstermektedir. P. aeruginosa’da PQS üretimi C.albicans tarafından yapılan 

bir sinyal molekülü olan farnesol tarafından inhibe edilmektedir.    

Nanopartiküller, biyofilm önleyici materyal şeklinde antipatojen olarak önem kazanmaktadır. 

E. coli ve metisilin dirençli S. aureus’a karşı metal oksit nanopartikül ilaçların kullanımı söz 

konusuyken, yine S. aureus’ta alfa hemolizin ve biyofilm yapımını inhibe eden azitromisin, tigesiklin 

de önemli sentetik bileşikler arasında yer almaktadır. Biyofilm yapımı, implant üzerine bakteriyel 

adezyonunu azaltarak önlenebilir. Polihidroksi alkonat (PHA)’ların implant ve yara yüzeyinde biyofilm 

yapımını önleyici etkisi bulunmaktadır.  

QSI’lerinin kullanım alanı bulduğu önemli bir hastalık kistik fibrozistir. Azitromisin, AHL 

sentezini baskılayarak kistik fibrozisli fare modelinde aljinattan zengin biyofilmin temizlenmesini 

sağladığı, P.aeruginosa’ya bağlı biyofilm oluşumunu inhibe ettiği gösterilmiştir. Tobramisin ve 

‘cinnamaldehyde’in birlikte kullanımı özellikle Burkholderia cenocepacia ile enfekte farelerde etkili 

bulunmuştur.   

Sonuç olarak, bakteri direnci ile başa çıkmak amacıyla birçok yeni antibiyotik keşfedilmiş ancak 

bunların hiçbiri 10 yıldan daha fazla etkili olmamıştır. QSI’i bu konuda gelecek vaat etmekte olup 

bakterilerin üremelerini etkilemeksizin virülans gen ekspresyonunu bozucu özgül etkiye sahiptir. 

Ancak, bunların tek başına seçici etki ile direncin gelişimini indükleyebileceği de göz ardı 

edilmemelidir. Buna kanıt olarak ortaya çıkan QS mutantları gösterilmektedir. QSI’nin direnci artırıcı 

etkisini engellemek için ideal bir QSI molekülünün düşük moleküler ağırlıkta olması yüksek özgüllük 

göstermesi, konak üzerine yan etkisinin olmaması, stabilitesinin yüksek olması, konak metabolizmasıyla 

parçalanmaya dirençli olması, konak mikrobiyomuna olumsuz etkisinin olmaması gerekmektedir. Yeni 

antibiyotiklerin keşfedilmesi yerine antimikrobiyal ve antipatojen olarak etkili olacak yeni biyoaktif 

moleküllerin, nanopartiküllerin araştırılmasına gereksinim vardır. Bakteriyel patojenlerden korunmak 

için QSI’ler gelecek vaat ediyor görünmesine rağmen, bakterilerin çevresel stresle başa çıkabilen çok 

çeşitli metabolik aktiviteleri olduğunu, bunları gerçekleştirecek genetik bilgiye sahip olduklarını 

unutmamak gerekmektedir.  

 

Kaynaklar 
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3. Brackman G, Coenye T. Quorum sensing inhibitors as anti-biofilm agents. Curr Pharm Des 2015; 21: 5-11.  
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control of infectious pathogens showing multiple drug resistance. Recent Pat Antiinfect Drug Disco 2013; 8: 62-

83.  

 

 

  



 

45 
 

 

CRISPR-Cas Antimikrobiyaller 

Cihan TAŞTAN 

  

 

Antibiyotik dirençli bakteri krizi yayılmaya devam etmekte ve dünya hazırlıksız yakalanmak 

üzere. ABD’de her yıl iki milyon kişiye antibiyotiğe dirençli bakteri bulaştığı tahmin edilmektedir. Yeni 

antibiyotikler geliştirilmesine rağmen, bu antibiyotiklere direnç başlama hızı beş yıla kadar düşmektedir. 

Çoğu antibiyotik üç temel mekanizmadan birini bloke etmeyi hedeflemektedir: hücre duvarı sentezi, 

DNA replikasyonu veya protein sentezi. Bu tür jenerik süreçleri hedefledikleri için antibiyotikler 

yalnızca enfeksiyona neden olan bakterileri etkilemez, aynı zamanda bir bireyin doğal ve faydalı 

mikroflorasını da değiştirebilmektedir. Şu anda, yalnızca virülans veya antibiyotiğe dirençli bakterileri 

hedef alan hiçbir antibiyotik stratejisi yoktur. Mevcut antibiyotik stratejileri spesifik olmayıp; dirençli 

bakteriler, direnç geni olmayan bakterilerin çoğalmasına izin vererek direnç genlerinin bakteri 

popülasyonunda yayılmalarını sağlamaktadır. Ancak, genetik mühendislik teknolojilerinin gelişmesiyle 

birlikte özellikle virülans veya antibiyotiğe dirençli bakterileri hedef alabilecek yeni antimikrobiyal 

silahlar üretilebilir. Bunların başında, bakterilerin bakteriyofaj virüslerine karşı sahip oldukları adaptif 

immün sistem olarak tanımlanan CRISPR-Cas mekanizması gelmektedir. Bu nedenle, CRISPR-Cas 

antimikrobiyalleri, bakterilere karşı en yeni savunma hattı olabileceği düşünülmektedir. 

Çoğu bakteri, homolog olmayan uçlu birleştirme (Non Homologous End Joining, NHEJ) DNA 

tamir mekanizmasına sahip değildir. Bu nedenle bakteri genomundaki CRISPR-Cas sistemi kaynaklı 

çift sarmallı DNA kırılmaları (Double Strand Breake, DSB) öldürücü olabilmektedir. Bu DSB, bir 

plazmid DNA’da meydana gelirse, plazmid bakteriden elimine edilir ve bu da hücre ölümüne neden 

olabilir. CRISPR-Cas ayrıca, hedefe yönelik etkinliği arttırarak sağlıklı floradaki diğer bakterilerin bu 

sistemden zarar görmesini engelleyebilmektedir. Çoğu bakteri için gerekli olan yukarıda sayılan üç 

mekanizmayı bloke etmek yerine, CRISPR-Cas antimikrobiyalleri, tek bir virülans bakteri türünde veya 

bir antibiyotik direnç genine sahip bakterilerde spesifik DNA bölgelerini hedefleyerek yok edebilir. 

Böylelikle, doğal ve patojenik olmayan bakteriler, mikrofloranın yeniden kolonize edilmesine yardımcı 

olabilir.  

Çalışmalar, CRISPR-Cas antimikrobiyalleri ile beta-laktam dirençli popülasyonun hedeflenerek 

direnç genlerinin yok edilebilmesini göstermiştir. CRISPR-Cas sistemini içeren faj virüsler, direnç 

genini hedefleyerek antimikrobiyal olmuştur. Litik faj uygulandığında, yalnızca antibiyotiğe dirençli 

olan bakteriler hedef alınmaktadır. Bu bakteriler öldürüldüğünde, hassas popülasyonu hedeflemek için 

antibiyotikler kullanılabilir.  

Bu sunumda bakteriyel bağışıklık sistemi olan CRISPR-Cas'ın patojenik veya antibiyotik 

dirençli bakterileri hedef almak için nasıl kullanıldığı gösterilecektir. CRISPR-Cas’ın hasta florasındaki 

spesifik bakterilere taşımak için faj türevli vektörlerin kullanılma yöntemi anlatılacaktır. Gelecekteki 

araştırmalar, CRISPR-Cas içeren Faj kokteylleri, birçok patojenik veya ilaca dirençli bakteri türünü 

hedeflemek için kullanılabileceğini göstermektedir. 
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Mikrobiyoloji Uzmanı Transfüzyon Merkezine Soru-M/N-lu Olursa ….. 

 

Bu panel, KLİMUD ve TKMTD ortak oturumudur. 

Berrin UZUN 

Yavuz DOĞAN 

Banu PELİT 

 

02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5624 sayılı “Kan ve Kan Ürünleri 

Kanunu” ile bu kanunla ilgili hükümleri düzenleyen 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan “Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği”ne göre kan hizmet birimleri üç tiptir; ülkemizde ruhsat 

almış 18 Bölge Kan Merkezi (BKM), 67 Kan Bağış Merkezi (KBM) ve 1155 Transfüzyon Merkezi 

(TM) bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan verilere göre 1155 TM’nin 226’sında ve en yüksek 

oranla (%19,6) Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları sorumlu olarak görev yapmaktadır. 

Mezuniyet öncesi ve sonrasında kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda özellikli bir eğitim 

alınamadığından TKMTD’nin temel kuruluş amaçlarından biri bu eksiği tamamlamak olmuştur. 

KLİMUD, üyelerinden gelen talepler ve çözümcül yaklaşımı ile kongrelerinde konuya yer vermektedir. 

Aşağıda, pek çok transfüzyon merkezi sorumlu uzmanının karşılaşabileceği bazı temel sorunlara kısa 

çözüm önerileri sunulmaya çalışılacaktır. 

 

Bir transfüzyon merkezinin asgari fiziki yapısı ve donanımı nasıl olmalıdır?  

 

 TM’nin fiziki yapısı ve asgari alanları, Kan Hizmet Birimleri İçin Ulusal Standartlar 

Rehberinde tanımlanmıştır (ŞEKİL 1). TM’ler, yıllık transfüzyon sayılarına göre ölçeklendirilmiş çok 

küçük ve küçük merkezlerin ruhsatlı bir tıbbi laboratuvar içerisinde valiliklerden faaliyet izin belgesi 

alması yeterli görülürken, orta ve büyük ölçekli merkezler için ruhsat alma zorunluluğu olduğu 

belirtilmiştir. Bu tanımlama, çok küçük ve küçük merkezlere yönetim kolaylığı getirmekle beraber 5624 

sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu’nun 6. Maddesi ile (ŞEKİL 2) uyumlu değildir. 

Kan hizmet birimleri, fonksiyonel birimlerini kapasitelerine uygun şekilde bünyesinde 

bulundurur. Aynı alanda birden fazla fonksiyonun yerine getirilmesi durumunda işleyiş prosedürlerinde 

tanımlama yapılmalıdır. Kan hizmet birimlerinin ekipman listesi, Kan Hizmet Birimleri İçin Ulusal 

Standartlar Rehberinde belirtilmiştir. Laboratuvar testleri, hastanenin tıbbi laboratuvarında 

gerçekleştiriliyor ise tıbbi laboratuvarda bu amaç için yeterli alanın ayrıldığı ve sorumlulukların dağılımı 

net olarak tanımlanmalıdır. İlgili rehberde S/104’de yer alan ekipmen listesi (Tablo 9 adıyla) ŞEKİL 

3’te verilmiştir. ŞEKİL 4, Rehberde Tablo 9’daki bazı cihazlarla ilgili özel durumları tanımlamak üzere 

yapılan açıklamaları kapsar. Bu donanıma ilaveten tüm kan merkezlerinde acil durumlarda ulaşılabilir 

bir müdahale setinin varlığı zorunludur. Rehberde Acil Müdahale Donanımı başlığı altında yer alan 

Tablo, Şekil 5’te verilmiştir.  
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ŞEKİL 1. Kan Hizmet Birimleri İçin Ulusal Standartlar Rehberi’ne göre TM’nin fiziki yapısı 

ve asgari alanları 

 

ŞEKİL 2. 5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Madde 6 
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ŞEKİL 3. Kan Hizmet Birimleri İçin Ulusal Standartlar Rehberi’ne göre TM 

Donanımı 

ŞEKİL 4. Kan Hizmet Birimleri İçin Ulusal Standartlar Rehberi’ne göre TM Donanımı ile 

ilgili özel açıklamalar 
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TM’nde bulunması zorunlu personel ve nitelikleri nedir? 

 

Personel nitelikleri de Kan Hizmet Birimleri İçin Ulusal Standartlar Rehberinde belirtilmiştir. 

Sorumlu hekim dışındaki TM çalışanları; hekim, laboratuar teknikeri, teknik ekip (biyomedikal 

teknikeri, bilgisayar teknikeri, teknik servis elemanı) ve idari personel (arşiv personeli) olarak 

tanımlanmış ve nitelikleri ayrıntılı olarak Ulusal Kan Bileşenleri Hazırlama ve Kullanım ve Kalite 

Güvence Rehberinde belirlenmiştir. Kan hizmet biriminde görevli personel verilen görevi yerine 

getirebilecek nitelikte ve yeterli sayıda olmalıdır.  

ŞEKİL 5. Kan Hizmet Birimleri İçin Ulusal Standartlar Rehberi’ne göre TM’nde 

bulunması gereken Acil Müdahale Malzemeleri 
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TM sorumlu hekimi, doğrudan Başhekimliğe bağlı olarak çalışır ve Türkiye’de mesleğini icra 

etmeye yetkili, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikası’na 

sahip veya Transfüzyon Tıbbı konusunda yüksek lisans yapmış tıp doktoru olmalıdır. TM sorumlusu 

olarak atanan tıp doktorlarının sertifikalarının bulunmaması halinde, atamalarını takip eden altı ay içinde 

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifika Kursuna katılması 

ve sertifika alması zorunludur. Bu kurslar, halen sadece İstanbul ve İzmir ilinde devam etmektedir. 

 

TM ruhsatlandırılırken ve ruhsat değişikliğinde neler yapılmalıdır? 

 

Ruhsat başvurusunun nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi ve belgeler Ulusal Kan ve Kan Ürünleri 

Rehberi 2011 de ayrıntılarıyla belirtilmiştir (ŞEKİL 6). 2016 yılında yayınlanan rehberde bu konuda 

yeni bir düzenleme bulunmamasından dolayı 2011 yılı rehberinin kullanılması gerekmektedir. TM 

sorumlu hekimi değişikliğinde, ŞEKİL 7’de yer alan bilgi ve belgelerle yeni sorumlunun başvurusu 

yapılmalı, sorumlu değişikliği gerçekleştirilmelidir. 

Ruhsat alacak tüm hizmet birimleri, istenen belgeleri hazırlayıp ruhsat başvuru formunu 

doldurarak Başhekimlik vasıtasıyla İl Sağlık Müdürlükleri’ne başvurur. Düzenlenen ruhsatın, her beş 

yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.  

Ruhsat başvurusu ya da yenileme durumunda tüm evrak ve yazışmalar Başhekim onaylı olarak, 

özel hastaneler için İlçe Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastaneleri için İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiş 

olmalıdır.  

 

TM denetimlerini kim yapar? 

 

Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011’in Denetim bölümünde yer alan formlar üzerinden, 

yılda iki kez, İl Sağlık Müdürlüğü denetçileri tarafından denetim yapılır. 
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Dilekçe *Eski Birim Sorumlusu ayrılış dilekçesi,(tarihler 

belirtimiş olmalı) 

*Yeni Birim Sorumlusu başlayış dilekçesi olmalı,  

(tarihler belirtilmiş olmalı) 

Hastane adına düzenlenen eski TM 

Ruhsatı (Aslı) ve Sorumlu Hekimlik 

Belgesinin (Aslı) iade edilmelidir. 

*Asıl evraklar zarf içerisinde muhafaza edilerek iade 

edilmeli, 

*Asıl evraklar kesinlikle zımbalanmamalı, 

Diploma Örneği (Noter ya da 

Başhekim Onaylı) 

*Diploma numarası ve tescil numarasının okunaklı 

olduğu önlü arkalı fotokopisi olmalı, 

*Yurt dışından diploma alanların diploma denklik ve 

tescil belgeleri olmalı, 

Uzmanlık Belgesi (Noter ya da 

Başhekim Onaylı) 

*Uzmanlık numarası ve tescil numarasının okunaklı 

olduğu önlü arkalı fotokopisi olmalı, 

Fotoğraf 
*Birim Sorumlusuna ait 2 adet vesikalık fotoğraf 

olmalı, 

ŞEKİL 6. TM ruhsatı için gerekli bilgi ve belgeler 

ŞEKİL 7. TM sorumlu hekim değişikliğinde gerekli bilgi ve belgeler 

  

  

  

  

gerekli bilgi ve belgeler 
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*Fotokopi olmamalı, 

*Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı, 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi *Ehliyet olmamalı, Başhekim onaylı olmalı, 

Hastane Faaliyet İzin Belgesi 
 

*Bir örneği olmalı (Özel Hastaneler için geçerli) 

Hekimlere ait ÇKYS kaydının 

kontrol edilmesi 
*Bir örneği sunulmalı. 

Kan ve Kan Ürünleri Rehberi Ek-

2'deki “Hizmet Birimi Ruhsat 

Başvuru Formunun” Doldurulması 

*Ek-2'deki “Hizmet Birimi Ruhsat Başvuru Formu 

okunaklı ve büyük harflerle yazılmış olmalı, 

*Her sayfanın eksiksiz olarak doldurulması, 

*Son sayfada yer alan imzalar ve tarih kısımları 

eksiksiz doldurulmalı, başhekim onaylı olmalı, 

Ulusal Kan ve Kan Ürünleri 

Rehberi 2011; Ek-1 Ruhsat 

Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve 

Belgeler Madde  (5) Kalite Kitabı ( 

kalite dosyası), B2.3 TM İşlevsel 

Birimleri, B3.3 TM'nin Donanımı 

kısımları 

 Rehbere uygun, eksiksiz ve tam olarak 

düzenlenmeli, 

Hizmet Biriminin Bina ve Yerleşim 

Planı (Kroki) 

*1/100 ölçekli olmalı (kroki üzerinde belirtilmeli) 

*Asgari birimlerin gösterildiği yerleşim planı, 

*Mesul Müdür imzalı olmalı, 

* TM’nin bulunduğu kat krokisi (onaylı olmalı) 

Ödeme Makbuzu  (en son aşama) 

*Bakanlıkça belirlenen ruhsat bedelinin ödendiğine 

dair dekontun aslı olmalı, 

*Ödeme dekontu başvuru aşamasında istenmez; 

ruhsat tesliminde Müdürlüğe ibraz edilir, 

*Fiyat tarifeleri Bakanlığın kurumsal duyurular 

sayfasından takip edilir, 

*Ruhsat hazırlanıp teslim aşamasına gelindiğinde, 

Kan Hizmetleri Birimi tarafından ödeme tutarı ve 

teslim alınma koşulları hakkında bilgilendirme 

yapılır 

  

Hemovijilans nedir ve aktörleri kimlerdir? 

 

Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesinin bir çıktısı olarak 

2016 yılında Ulusal Hemovijilans Rehberi yayınlandı. Bu rehbere göre; Hemovijilans, kan ve kan 

bileşenlerinin toplanmasından alıcıların takibine kadar tüm transfüzyon zincirini kapsayan, kan ve kan 

bileşenlerinin toplanmasından ve klinik kullanımından kaynaklanan beklenmeyen veya istenmeyen 

durumlar hakkında bilgi toplamak, değerlendirmek ve bunların oluşumunu veya tekrarlanmasını 

önlemek amacıyla yürütülen bir dizi izleme prosedürleridir. Ana hedef, istenmeyen reaksiyon ve 

olayların tekrarını engelleyerek kan bağışçısının ve alıcının (transfüzyonun) güvenliğini artırmaktır. 
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Ulusal Hemovijilans Sistemi, çok paydaşlı bir sistemdir ve her paydaş birbiriyle ilişkilidir. Bu 

sistem, kan hizmet birimleri ve Sağlık Bakanlığı arasındaki işlevsel bağlantıları içerir ve aşağıdaki 

birimler/organizasyonlar arasında kuruludur. 

 Bakanlık Hemovijilans Departmanı (BHVD)  

 Bölge Hemovijilans Birimi (BHVB)  

 Bölge Kan Merkezi Hemovijilans Birimi (BKM-HVB)  

 Bölge Kan Merkezi Hemovijilans Birim Sorumlusu (BKM-HVBS)  

 Hastane Hemovijilans Koordinatörü (HVK)  

 Hastane Hemovijilans Hemşiresi (HVH)  

 Hastane Hemovijilans Klinik Sorumlusu (HVKS)  

 Hastane Transfüzyon Komitesi (HTK)  

BHVD’ın oluşturulması Sağlık Bakanlığı’nın, BHVB’nin oluşturulması Kızılay Bölge Kan 

Merkezlerinin bulunduğu illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Türk Kızılayı’na ait Bölge Kan 

Merkezlerinde BKM-HVB ve BKM-HVBS organizasyonlarının oluşturulması Türk Kızılayı Kan 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, hastanelerde HVK, HVH, HVKS ve HTK organizasyonlarının 

oluşturulması ise hastane başhekimliğinin sorumluluğundadır. TM sorumlu hekimi, hastane 

hemovijilans koordinatörüdür. 

Hastane Transfüzyon Komitesi’nin, transfüzyon uygulaması yapılan hastanelerde kurulması yasal 

zorunluluktur. Komitenin kuruluş amacı; kan ve kan bileşenlerinin temini, saklanma ve kullanım 

güvenliği konularında hastane politikası oluşturmak, kan ve kan bileşenlerinin kullanıldığı tüm 

olgularda transfüzyon endikasyonunu ve uygulamalarını değerlendirmek, hasta ihtiyacını karşılama 

konusunda transfüzyon merkezinin yeterliliğini değerlendirmek, kan ve kan bileşenlerine bağlı 

transfüzyon reaksiyonlarını değerlendirmektir. Komite, T.C Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, 2004/66 sayılı Genelgesine göre oluşturulur ve Ulusal Hemovijilans Rehberindeki 

sorumlulukları doğrultusunda çalışır. Transfüzyon ile ilişkili görev ve sorumlulukları olan her personel, 

hemovijilans ile ilgili bildirimleri gerçekleştirebilir. Bu bildirimlerin uygun olarak 

gerçekleştirilmesinden ilgili kliniklerin hemovijilans sorumluları ve hastane hemovijilans hemşiresi 

yükümlüdür. Hemovijilans Klinik Sorumlusu (HVKS), her klinikten bir doktor/hemşire 

görevlendirilebilir. Transfüzyon İzlem Formu ile sistemin sürdürülebilirliği için gerekli diğer verileri, 

Hemovijilans Hemşiresine iletilmesinden sorumludur. Hemovijilans Hemşiresi (HVH), yılda 7500 

ünite ve altında transfüzyon gerçekleştirilen hastanelerde en az 1 (bir) kişi olmak üzere (7500 ve 

katlarında katlanarak artacak şekilde) görevlendirilir. Tüm aktörlerin görev ve sorumlulukları Ulusal 

Hemovijilans Rehberinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.  

 

Hemovijilans sisteminde geri bildirim süreçlerinde nasıl bir yol izlenmelidir? 

"İzlenebilirlik"; bağışçıdan alınan her bir ünite kan ya da kan bileşeninin son varış yerine kadar 

(hasta, imha, üretici firma) ve bunun tersi yönündeki izleme yeteneği olarak tanımlanır. İzlenebilirliğin 

sağlanabilmesi için her bir bağışa ve bu bağıştan elde edilen bileşenlere harf ve rakamlardan oluşan bir 

tanımlama kodu (ISBT-128; International Society of Blood Transfusion) kullanılmaktadır. İzlenebilirlik 

bağışçıdan hastaya ve hastadan bağışçıya olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir. 

Bağışçıdan Hastaya İz Sürme (Look-back), bağışçıda transfüzyon güvenliğini tehdit eden bir 

durum saptanması durumunda gerçekleştirilir. Bağışçıdan alınan tüm kan bileşenlerin tüm alıcıları 

belirlenmelidir. Bağışçıdan hastaya iz sürme sürecinde elde edilen bilgiler veri güvenliği sağlanarak 

işlemleri gerçekleştirilmelidir. Enfeksiyöz Doğrulama Testi Pozitif Olan Kan Bağışçısından 

Hastaya İz Sürmede amaç, bağışçının enfeksiyonun pencere dönemindeki bağışlarının tespit edilmesi, 

bu bağış/bağışlara ait kan ve kan bileşenleri henüz transfüzyon amacıyla kullanılmamışsa bunların bloke 

edilmesi, transfüze edilmiş ise hasta/hastalara yönelik koruyucu tedbirlerin devreye sokulması ve 
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hastalarda transfüzyon kaynaklı enfeksiyon bulaşı olup olmadığının ortaya çıkarılmasıdır. Kan 

Güvenliğini Tehdit Eden Diğer Durumlarda Kan Bağışçısından Hastaya İz Sürme sürecine ise kan 

bağışçısının, bağış sırasında gizlediği, kan güvenliğini özellikle enfeksiyon açısından sıkıntıya sokacak 

bir durumu (şüpheli cinsel ilişki ya da İV ilaç kullanımı vb.) bağış sonrasında bildirdiği haller veya kan 

bileşeni üretim sürecinde karantinada bulunan ürünlerin etiketlerinin karıştığı ve bunun enfeksiyon 

bulaşına yol açabileceği durumlar örnek olarak verilebilir.  

Hastadan Bağışçıya İz Sürme (Trace-back), alıcının sağlık durumundaki sorunların 

transfüzyonu gerçekleşen kan bileşenlerinin kalite ve güvenliğinden kaynaklandığı düşünüldüğünde 

başlatılmalıdır. Bu durumda transfüze edilen kan ve kan bileşenlerinin hangi kan 

bağışçısına/bağışçılarına ait olduğu belirlenmeli, transfüzyon zincirindeki tüm prosedürler doğrulanmalı 

ve gerektiğinde aynı bağışçının söz konusu bağışına ait diğer kan bileşenlerinin alıcıları da 

saptanmalıdır.  Hastadan bağışçıya iz sürme sürecinde elde edilen bilgiler veri güvenliği sağlanarak 

işlemleri gerçekleştirilmelidir. Hastada bağışçıdan kaynaklandığından şüphelenilen bir istenmeyen 

reaksiyon tespit ettiğinde (transfüzyon kaynaklı enfeksiyon bulaşı, TRALI vb.) hastadan bağışçıya iz 

sürme süreci başlatılır.  

 

Herhangi bir transfüzyon reaksiyonunda bildirim nasıl yapılır? 

Bazı klinik durumlarda hayatı kurtarmak veya ortaya çıkan klinik tabloyu hızla düzeltmek için 

transfüzyon tek yol olabilir. Kanın temininden klinik kullanımına kadar tüm süreç yüksek düzeyde kalite 

standartlarına uygun olarak gerçekleştirilse dahi transfüzyon bazı riskler taşır. Bu standartların 

yakalanmadığı durumlarda risk çok daha fazla olabilir.  Transfüzyon reaksiyonu, infüze edilen kan ve 

kan bileşenlerine karşı hastanın verdiği istenmeyen yanıt olarak tanımlanır. Transfüzyon 

reaksiyonlarının önemli bir bölümü, hafif düzeyde klinik sorunlara yol açar ve kolay yönetilebilir. 

Ancak yaşamı tehdit eden, ağır düzeyde klinik sorunlara veya ölüme sebep olan transfüzyon 

reaksiyonları daha düşük oranda olsa da gözlenebilmektedir. Transfüzyon reaksiyonları klinik belirti ve 

bulguların ortaya çıkış zamanına göre “erken” ve “geç” dönem reaksiyonlar olmak üzere iki gruba 

ayrılarak sınıflandırılabileceği gibi oluş mekanizmalarına göre “immün” ve immün olmayan” 

transfüzyon reaksiyonları şeklinde de sınıflandırılmaktadır. Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin 

Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi kapsamında 2016 yılında yayınlanan Ulusal Hemovijilans 

rehberinde transfüzyon reaksiyonları, kayıt altına alınabilmesi ve istatiksel veri toplanabilmesi için 

kodlandırılmıştır. Kodlandırma sistemi dikkate alınarak transfüzyon reaksiyonları TABLO 1’de 

özetlenmiştir. Transfüzyon reaksiyonları ile ilgili en önemli sorun transfüzyon sonrası gözlenen ilk 

belirti ve bulguların hafif veya ciddi transfüzyon reaksiyonlarında benzerlik göstermesidir. 

 

TABLO 1: Transfüzyon reaksiyonları 

Reaksiyon 

tipi 

Akut Gecikmiş 

İmmun A1. Hemolitik transfüzyon reaksiyonları 

(AHTR) 

G1. Hemolitik transfüzyon 

reaksiyonları (GHTR) 

 A2. Febril hemolitik olmayan 

transfüzyon reaksiyonu (FNHTR) 

G2. Serolojik Transfüzyon 

Reaksiyonu (GSTR) 

 A3. Hafif allerjik transfüzyon reaksiyonu G3. Transfüzyona bağlı graft 

versus host hastalığı (TA-GVHD) 

 A4. Anaflaktik reaksiyon G4. Transfüzyon sonrası purpura 

 A5. Transfüzyona bağlı akut akciğer 

hasarı (TRALI) 
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İmmun 

olmayan 

A6. Transfüzyon ile İlişkili  Dolaşım  

Yüklenmesi (TACO) 

G5. Transfüzyon İle İlişkili Viral 

Enfeksiyon 

 A7. Transfüzyon ile ilişkili dispne (TAD) G6. Transfüzyon İle İlişkili 

Paraziter Enfeksiyon 

 A8. Hipotansif transfüzyon reaksiyonu G7. Hemosiderozis 

 A9. Transfüzyon İle İlişkili Sepsis  

 A10. Hava Embolisi  

 A11. Hipokalsemi/Sitrat toksisitesi  

 A12. Hipotermi  

 A13. Hiperkalemi  

 

Transfüzyon süreci, kan bankası, hekim ve hemşirenin birlikte işbirliği ve özverisiyle 

gerçekleştirilir ve hastanın onam süreci ile başlar; sonraki aşama hastanın ve transfüzyonu yapılacak 

kan ve kan bileşeninin doğru olarak tanımlanması olup en önemli aşama ve kritik bir hatanın 

saptanabileceği son fırsattır. Bu nedenle tercihen bir hekim ve bir hemşire tarafından karşılıklı kontrol 

edilerek uygulanmalı ve “Transfüzyon İzlem Formu” kullanılarak kayıt altına alınmalıdır. Kan 

bileşenlerinin transfüzyonu sırasında hastanın dikkatle gözlenmesi zorunludur. Özellikle ciddi 

transfüzyon reaksiyonlarının görülme olasılığının daha yüksek olduğu transfüzyonun ilk 15 dakikası 

önemlidir. Transfüzyonun başlatılması,  izlenmesi ve sonlandırılması sürecinde,  transfüzyon izlem 

formu Ulusal Hemovijilans rehberinde belirtilen esaslara uygun olarak kullanılır.  Özellikle akut 

transfüzyon reaksiyonu başta olmak üzere transfüzyona bağlı reaksiyonlar transfüzyonu uygulayan tüm 

sağlık personeli tarafından tanınmalı gerekli tedaviler hemen başlatılmalıdır. Transfüzyon sonrası 

gelişen reaksiyonların tanımlanması gerekli tedavinin başlatılması, gelişen klinik durumun ayırt 

edilmesi ve klinik tablonun kan ve kan bileşenleri ile ilişkisinin ortaya konulması için gerekli laboratuvar 

tetkiklerinin istenmesi gerekir. Transfüzyona bağlı istenmeyen her olay, mutlaka bildirilmelidir. 

Bildirimin nasıl ve kime yapılacağı “Ulusal Hemovijilans Rehberi”nde tanımlanmıştır.  Transfüzyon 

sonrası istenmeyen reaksiyonlar rehberde tanımlanmış olan; “Transfüzyon İle İlişkili Şüpheli 

İstenmeyen Reaksiyon Formu”, “Transfüzyon İle İlişkili İstenmeyen Reaksiyon İnceleme ve Tedavi 

Formu”, “ Transfüzyon İle İlişkili Şüpheli İstenmeyen Reaksiyon Hızlı Bildirim Formu” ve 

“Transfüzyon İle İlişkili İstenmeyen Reaksiyon Doğrulama Formu” kullanılarak yapılmalıdır. Hastada 

istenmeyen reaksiyon gözlendiğinde bildirim akışının nasıl yapılacağı Grafik 1’de özetle tanımlanmıştır. 

  



 

56 
 

 

Grafik 1. Transfüzyonla ilişkili istenmeyen reaksiyon bildirim süreci 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmmünohematolojik testlerde karşılaşılan sorunlara genel bakış 

 

Forward-reverse gruplama: ABO sistemi, eritrosit üzerinde olmayan antijene karşı serum/plazmada 

karşıt antikor bulundurma özelliğine sahip en önemli kan grup sistemidir. Eritrositlerin sahip olduğu, A 

ve/veya B antijenlerinin varlığına göre tiplendirilmesine “forward (doğrudan) gruplama”; 

Serum/plazmada anti-A ve/veya anti-B antikorlarının varlığı ve/veya yokluğuna göre tiplendirilmesine 

“revers (dolaylı) gruplama” denmektedir. ABO kan grupları, forward ve revers gruplamaya dayalı olarak 

dört ana gruba ayrılmaktadır. Kan grupları belirlenirken forward ve revers gruplamada zayıf/eksik 

reaktivite ya da ekstra reaktiviteye bağlı uyumsuzluklarla karşılaşabiliriz. 

ABO forward gruplamada görülen zayıf/eksik reaktivite sebepleri arasında: 

 Genetik geçişli nadir alleller A veya B antijenlerinin zayıf ekspresyonuna neden olabilir. Zayıf 

ekspresyonu olan hücreler, human poliklonal reajanları, lektinler, insan serumunda bulunan 

antikorlar, ve tükrükte bulunan eriyebilir antijenlerle reaktivitesine dayalı olarak A ve B 

subgruplarına ayrılır. 

Form 2. Transfüzyonla ile 

ilişkili istenmeyen reaksiyon 

inceleme ve tedavi formu 

doldur. 

Hastada istenmeyen 

reaksiyon 

Akut reaksiyon 

tanımla 

Hekime haber ver 

Transfüzyonu 

durdur. 
Diğer koldan kan grubu ve  

gerekli tanımlayıcı testler için 

kan örneği al, kan ürünü ile 

birlikte 

Form 1.Transfüzyonla 

ilişkili istenmeyen 

reaksiyon formu 

doldur. 

Akut 

reaksiy

on  

Form 1, Form 2 ve 

“Transfüzyon izlem” formları 

Hemovijilans hemşiresine 

iletilir. 

Hemovijilans koordinatörü 
Şüpheli istenmeyen reaksiyon 

hızlı bildirim formu 

Bölge Hemovijilans Birimi 
Reaksiyon kan bileşeni 

kalitesiyle ilgili ise Bölge Kan 

Merkezine de iletilir. 

Kan bankası 

Transfüzyonla ilişkili 

istemeyen reaksiyon 

doğrulama formu 

Reaksiyon 

transfüzyon

la ilişkili  
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 Nadir görülen Para-Bombay fenotipinde A ve B antijen yokluğu eritrositlerde çok zayıf A ve B 

antijen ekspresyonuna neden olur. 

 Nadir görülen Cis-AB Fenotipi, A antijeni A2 hucrelerine benzer reaksiyon verir, ancak B 

antijeni zayıf reaktiftir. Ayrıca anti-A ve anti-B bulunabilir. 

 Yenidoğanlar, eritrositleri üzerinde az sayıda A ve B antijen bölgesi taşımaları ve antijenlerdeki 

oligosakkarit zincirlerinin çizgisel olmalarından dolayı rutin tiplendirme reajanlarıyla zayıf 

reaktivite verebilirler. 

 Bazı lösemi hastalarında rutin tiplendirme reajanları ile A ve B antijenlerinin zayıf ekspresyonu 

nedeniyle zayıf veya karışık alan reaktivite gösterebilir. 

 Karışık hücre topluluğu, genellikle iki hücre topluluğunun bir arada yer alması, geçici olarak 

kök hücre transplantı sonrası ve fetomaternal kanama sonrası görülebilir. Genetik kimerizm çok 

nadirdir. 

 Kan grup substansının artması, over kistleri ve mide karsinomunda görülebilir. Tiplendirme 

reajanlarının plazmada bulunan çok sayıdaki solubl kan grubuna özgül substans ile notralize 

olmasına sebep olarak reaksiyon şiddetinin azalmasına neden olur. 

ABO forward gruplamada görülen ekstra reaktivite sebepleri arasında; 

 Kazanılmış B, A1 kişilerin eritrositleri B benzeri antijen kazanabilir. Kazanılmış B antijeni 

içeren kişilerin eritrositleri AB grubu gibi tiplenmesine karşın, serumlarında anti-B vardır, kendi 

eritrositleri ile ve başka kazanılmış B antijenli kişilerin eritrositleriyle reaksiyon vermez. 

Kazanılmış B geçici bir durumdur, genellikle gastrointestinal sistem hastalıklarında görülürse 

de sağlıklı kişilerde de bildirilmiştir. 

 Monoklonal reajanların eritrosit yüzeyindeki çok az miktardaki antijeni tespit etmedeki 

duyarlılığı, az sayıdaki antijeni gösterebilmesini sağlarken (örn Ax, A3, ve A2 B zayıf A 

örneklerinde olduğu gibi), hücre yüzeyindeki klinik olarak önemsiz A ve B antijenlerini de 

gösterebilir. B(A) ve A1 (B) fenomeni olarak tanımlanan durumda, B(A) olgusunda human 

poliklonal reajanlarla B grubu olarak sınıflandırılan kişiler bazı monoklonal anti-A reajanlar 

kullanıldığında AB grubu bulunabilirler. A1 (B) olgusunda tersi bir durum görülür. 

 Güçlü reaktif direk antiglobulin testi (DAT) olan kişiler gruplama reajanlarıyla spontan 

reaksiyon verebilir. Pozitif DAT olan hücrelerin spontan aglütinasyon sorunu en sık Rh 

tiplendirme reajanlarıyla görülse de ABO tiplendirme ve en sık soğuk antikorlarla kaplı 

hücrelerle de görülebilir. 

 ABO gruplamada yıkanmamış hücre kullanımı birçok probleme neden olur. Reajan 

komponentlerine karşı hasta antikorları nonspesifik olarak anti-A ve anti-B ile reaksiyon 

verirler. 

ABO revers gruplamada görülen zayıf/eksik reaktivite sebepleri arasında; 

 Düşük Antikor Düzeyleri, antikor üretimi doğumdan sonra başlar, dolayısıyla yenidoğan 

döneminde antikor düzeyleri düşüktür. Bu yüzden 4 aylıktan küçük bebeklerde serum gruplama 

testleri yapılmaz. Anneden gecen antikorların varlığı da göz önünde tutulmalıdır. Anti-A ve 

Anti-B düzeyleri 5-10 yaşlar arası tepe düzeylerine erişir, daha sonra düşmeye başlar. Yaşlılarda 

da düşük düzey antikorlar tespit edilir. 

 Antikor Yokluğu, Bağışıklık sistemini etkileyen hastalığı olanlarda (örn; hipogamaglobulinemi, 

agamaglobulinemi vs) düşük ya da tespit edilemeyen antikor düzeyleri olabilir. 

 Kimerizm, Genetik kimerizm, nadir olarak aynı kişide iki farklı hücre grubunun bulunması ve 

ikisine karşı da tolerans olmasıdır. Hücre grubunun tipine ve sayısına bağlı olarak; olması 

beklenen antikor bulunmaz. Örneğin A/O kimerizminde A hücresi azsa forward gruplamada O, 

revers gruplamada A görülecektir. Çünkü A grubuna tolerans nedeniyle anti-A bulunmaz. 
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 Subgruplar, Zayıf A veya B genine sahip kişiler genellikle genellikle O diye gruplandıkları için 

serumlarında beklenen antikor bulunmayabilir. 

 A1 Hücrelerle Zayıf Reaktivite, Calışmalarda, rastgele seçilmiş O grubu kişilerin serumlarında 

anti-A titresinin genellikle anti-B titresinden daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle O 

grubu serum, revers gruplamada her iki hücre ile de güçlü reaksiyon vermelidir. O grubu kişi 

A1 ile zayıf reaksiyon verirse ABO gruplamaya bir kez daha bakmak gerekir. Aynı olay B grubu 

kişilerde A1 ile zayıf reaksiyon görüldüğünde de söylenebilir. Her iki örnekte de A1 ile zayıf 

reaksiyon anti-A1 veya diğer alloantikorlarla oluşabilir, ancak anti-A ile olmaz. A1, A2, ve O 

hücre panelleriyle uyumsuz sonuçlar araştırılmalıdır. 

ABO revers gruplamada görülen ekstra reaktivite sebepleri arasında; 

 Rulo Formasyonu, Rulo formasyonu özgül olmayan yalancı aglütinasyon olup eritrositlerin 

bozuk para dizisi görünümü vardır. Ancak düzensiz kümelenip gerçek aglütinasyonu da 

andırabilir. Yüksek molekül ağırlıklı hacim genişletici veya fibrinojen alanlarda ve serum 

globulin düzeyi yüksekliğine neden olan hastalığı olanlarda rulo formasyonu oluşur. 

 Soğuk Reaktif Antikorlar, Ticari serum gruplama test hücreleri çeşitli Rh-negatif bağışçıların 

havuzlanmış hücrelerinden hazırlanır. Böylece D dışında sık görülen kan grup antijenlerinin 

çoğunu içerirler. Oda ısısında reaktif olan herhangi bir antikor serum gruplama testlerini 

etkileyebilir. Bu antikorlar doğrudan ABO sistemindeki (örn; A1 veya H) antijenlere karşı veya 

diğer kan grup sistemlerine (örn; Lewis, M, N, P1) karşı olabilir veya otoantikorlar (örn; anti-I) 

olabilir. Ayrıca antikorlar transfüzyonla pasif olarak da geçebilir. 

 

Çapraz karşılaştırma (Crossmatch): Güvenli ve klinik olarak etkin transfüzyonun önemli 

basamaklarından biri de transfüzyon öncesi uygunluk testleridir. Uygunluk testleri kan merkezinden 

eritrosit içeren bir ürün serbestleştirilmeden önce tamamlanması gereken testlerin bütünüdür. Uygunluk 

testlerindeki temel amaç, kan ürününün alıcıda yol açabileceği hemolitik reaksiyonları belirlemek 

böylece alıcı eritrositlerinde herhangi bir yıkım oluşmasını engellemek ve verilen eritrositlerin 

maksimum süre canlılıklarını sürdürerek transfüzyonun etkinliğini sağlamaktır. Uygunluk testleri 

denildiğinde: 1.Kan Gruplama (ABO ve RhD), 2.Çapraz Karşılaştırma, 3.Antikor Tarama / Tanımlama 

(İndirekt Antiglobülin Test, İAT), 4.Direkt Antiglobülin Test (DAT), 5.Minör Kan Grubu Antijenlerinin 

Araştırılması akla gelir. Yalnız başına ABO (forward ve reverse gruplama birlikte) kan grubu uyumlu 

eritrosit süspansiyonu verildiğinde transfüzyon güvenliği %99.4 olmaktadır. Buna ek olarak RhD 

antijeni uygun eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ile bu oran %99.8’e çıkar. Antikor tarama ve 

tanımlama ile cross-match testi de yapıldığında bu oran en fazla %99.95 olmaktadır. Ancak transfüzyon 

güvenliği açısından testlerden önce vurgulanması gereken önemli bir nokta hastaya ait eski kayıtların 

gözden geçirilmesidir. Daha önce saptanmış uygunsuzluklar, varsa tanımlanmış antikorlar mutlaka 

değerlendirmeye alınmalıdır. Çünkü uygunsuzluğa yol açan antikor titreleri zaman içerisinde azalarak 

testlerle saptanabilir düzeylerin altına inebilir.  

Çapraz karşılaştırma testi ile transfüze edilecek eritrositlerde bulunan antijenlere karşı hastada 

antikor varlığı araştırılır. Bu amaçla hasta serumu ile bağışçı eritrositleri karşılaştırılarak 

hemaglütinasyon izlenir. Çapraz karşılaştırma testlerinin başlıca iki amacı vardır: 

1. Kan grubu belirlenip antikor tarama testi negatif bulunduğunda alıcı ve verici ABO 

uygunluğunun son kez doğrulanması (kayıtlarda, etiketlemede, verici veya alıcıların kimliklerinde ve 

testlerde yapılabilecek hataların kontrolü) 

2. Tarama panelinde yer almayan ancak verici eritrosit yüzeyinde olabilecek antijenlere karşı 

alıcı serumunda antikor varlığının araştırılması (Majör cross-match), nadiren de verilecek kanda alıcı 

eritrositleriyle reaksiyona girebilecek antikorların aranması (Minör cross-match) 
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Pratikte yaygın olarak kullanılan Majör cross-match testinde alıcı serum ya da plazması ile 

donör eritrositleri karşılaştırılır. Minör cross-match testinde ise verici serumu alıcı eritrositleri ile test 

edilir. 

Uygunluk testlerinde örneklerin seçimi ve hazırlanması, en az testlerin doğru ve tam 

uygulanması kadar önemlidir. Bu nedenle kan örneğinin doğru hasta ve doğru torbadan alınması, 

etiketlemenin hasta başında yapılması, istem formunun tam ve eksiksiz doldurulması, uygunluk 

testlerinin başarısında en önemli koşuldur. Hastanın tanısı ve kullandığı ilaçların ayrıntılı biçimde 

tanımlanması önem taşımaktadır. Çünkü; lenfoma, Waldenstrom makroglobulinemisi, Reynoud 

fenomeni gibi çeşitli hastalıkların seyrinde, penisilin, sefalosporin, alfametildopa, ibubrufen, 

klorpromazin, prokainamid, streptomisin, levodopa, mefenamik asit, tolmetin, tenipesid gibi çeşitli 

ilaçların kullanımında oluşabilen otoantikorlar cross match’de uygunsuzluğa, antikor taramada 

pozitifliğe neden olabilir. Ayrıca alıcıda transfüzyon, gebelik, transplantasyon öyküsü olup olmadığı 

testin değerlendirilmesi için önemlidir. 

Immediate Spin (Acil) Çapraz Karşılaştırma, alıcıda antikor tarama testi negatif ve 

öyküsünde tanımlanmış bir antikor mevcut değilse ABO uygunluğunu gösterecek serolojik testler 

yeterlidir. Bu durum; alıcının serumu ile verici eritrositlerinin karıştırılması ve hızla santrifüj edilmesi 

sonrası hemoliz ya da aglütinin varlığının gösterilmesi ile ortaya konulur.  

Yöntem; 

 Hasta serumu ile test edilecek olan her verici eritrositi için bir adet olmak üzere etiketlenmiş bir 

test tüpü hazırlanır. 

 Her tüpe 2 damla hasta serumu eklenir. 

 Verici eritrositlerinin her birine ait  %2-5’lik serum fizyolojikte hazırlanmış süspansiyonlar 

kendilerine ait olan tüplere 1 damla olacak şekilde eklenir. 

 Tüpler karıştırılır ve santrifüj edilir. 

 Hemoliz veya aglütinasyon açısından değerlendirilir ve sonuçlar kayıt altına alınır. 

Elektronik Çapraz Karşılaştırma, alıcının kan grubunun en az iki farklı kan örneğinde çalışıldığı 

ve kayıtların elektronik ortamda saklandığı durumda, alıcının son 72 saat içerisinde antikor tarama testi 

negatif ise elektronik çapraz karşılaştırma yapılarak ve sadece ABO uyumuna bakılarak kan çıkışı 

yapılması işlemidir. Elektronik ortamda saklanması gereken kayıtlar; torbanın ünite numarası, bileşenin 

adı, en az iki kez tanımlanmış alıcı ABO ve RhD kan grubu kayıtları, alıcı antikor tarama sonuçlarıdır.  

Ayrıca sistem, kan bileşeni ile alıcı test sonuçları arasında uygunsuzluk olduğunda uyarıda bulunacak 

şekilde düzenlenmelidir. 

Anti-human globülin (AHG) Çapraz Karşılaştırma, bu işlem için gereken verici örneği kan 

torbasının hortumundan alınır.  Acil çapraz karşılaştırmadan farklı olarak 37°C’de inkübe edilerek ve 

AHG’li ortamda yapılır. Amaç alıcının serumunda vericinin eritrosit antijenlerine karşı antikor olup 

olmadığının gösterilmesidir.  

Çapraz karşılaştırmada karşılaşılabilecek problemler: Çapraz karşılaştırma testlerinde pozitif 

sonuçların çeşitli nedenleri olabilir: a) Alıcı ve verici kan grupları hatalı değerlendirilmiş olabilir, b) 

Verici eritrosit antijenlerine karşı alıcı serumunda allo-antikorlar bulunabilir, c) Vericinin direkt coombs 

testi pozitif olduğu durumlarda, verici eritrositinin proteinle kaplı olması nedeniyle AHG testinde pozitif 

sonuç alınabilir, d) Bazı hastalıklar nedeniyle alıcı serumu (protein içeriği ile ilgili olarak) farklı 

özellikler gösterebilir, e) Testin herhangi bir aşamasında kontaminasyon olabilir, f) Kullanılan teknik 

veya reajenler uygun olmayabilir. 

Çapraz karşılaştırma öncesi ilk basamak alıcı ve vericinin ABO-Rh gruplarının belirlenmesidir. 

Daha sonra alıcı serumunda antikor araştırılmalıdır. Antikor varlığı söz konusu ise, tipi belirlenene kadar 

transfüzyon ertelenmelidir. Antikor belirlendikten sonra bu antikora özgül antijeni taşımayan ABO-Rh 

uygun verici kanı ile cross match yapılmalıdır. Bu nedenlerle cross match testinde karşılaşılabilecek 
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sorunları antikor tarama testleri ile birlikte incelenmelidir. Uyumsuz major çapraz karşılaştırma 

testlerinde karşılaşılan problemler ve çözümleri Tablo 2’de özetlenmiştir. 

TABLO 2. Uyumsuz major çapraz karşılaştırma testlerinde olasılıklar ve çözümleri

 
 

Antikor tarama ve tanımlama testleri nedir? Nerede kullanılır?: 

 

Antikor tarama ve tanımlama, transfüzyon öncesi uygunluk testlerindendir ve hasta 

serum/plazmasında bulunan, eritrosit antijenlerine karşı gelişmiş antikorların varlığını saptamak ve 

tanımlamak amacıyla kullanılırlar. 

İndirekt Antiglobulin Testi (IAT), insan globülinlerine karşı oluşan antikorlara anti-human 

globülinler (antikorlara karşı gelişen anti-antikor) ve bu antikorların kullanıldığı testlere de anti-human 

globülin (AHG) testi veya Coombs testi denir. Antikorlar serumda serbest ve/veya eritrositlerin yüzeyini 

kaplamış olarak bulunabilirler. Eritrositlerin yüzeyini kaplamış antikorlar direkt antiglobülin testi (DAT, 

Direkt Coombs Testi) ile, serbest dolaşan antikorlar ise indirekt antiglobülin testi (IAT, İndirekt Coombs 

Testi) ile gösterilirler. IAT uygulamalarında; oluşan aglütinasyon, serumda bulunan antikor ile 

eritrositlerde bulunan antijen arasında bir reaksiyonu gösterir. IAT uygulamaları, eritrosit antijenlerini 

ya da eritrosit antikorlarını araştırmak amacıyla transfüzyon öncesi uygunluk testlerinde kullanılabilir. 

Bunlar; 1. Antikor tarama, 2. Antikor tanımlama, 3. Antikor titrasyonu  

4. Bazı kan grubu antijenlerinin saptanması, 5. Çapraz karşılaştırma (cross-match) testidir. 

İmmünohematolojide hem ‘doğal’ hem de ‘immün’ antikorlar önemlidir. Ek olarak antikorlar, 

bireyde bulunmayan antijene yanıt olarak oluşan ‘alloantikor’ veya bireyin kendi eritrositlerindeki bir 

antijene karşı oluşan ‘otoantikor’ olarak da iki kategoriye ayrılabilir. Beklenmedik alloantikorlar 

(irregüler antikorlar, atipik antikorlar) denildiğinde doğal olarak bulunan anti-A ve anti-B dışındaki 

antikorlar kastedilir. Kan grup antijenlerine karşı gelişmiş antikorlar transfüzyon öncesi yapılan çapraz 

karılaştırma, karşıt gruplama ve antikor tarama testleri ile gösterilebilir. Antikor tarama, transfüzyon 

öncesi uygunluk testlerinin ve aynı zamanda antenatal testlerin bir bileşeni olarak uygulanmalıdır. 
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Transfüzyon reaksiyonuna veya yenidoğanın hemolitik hastalığına (YDHH) neden olabilecek potansiyel 

klinik öneme sahip antikorları saptayabilmek için, antikor tarama indirekt antiglobülin test (İAT) ile 

yapılmalıdır. Transfüzyon reaksiyonlarına neden olduğu bilinen bir antikor saptandığında çapraz-

karşılaştırma için antijen negatif kan seçilmelidir. Tarama en az iki test hücresi (havuzlanmamış) 

kullanılarak yapılmalıdır. Bu hücreler tüm önemli antijenleri taşımalı, ayrıca yerel ve/veya ulusal 

rehberlerin önerdiği belirli kritik antijenleri çift-doz olarak bulundurmalıdır (ör. Dia, Mur). Antikor 

tanımlama testi, antikor tarama testi ile saptanan antikorun hangi kan grup sistemi ile ilişkili olduğunu 

ve hangi eritrosit antijenine karşı geliştiğini belirlemek amacıyla yapılır. Tarama testine göre daha çok 

sayıda ve farklı fenotipik yapıda test hücreleri kullanılır. Transfüzyon öncesi antikorun tanımlanması bu 

antijeni taşımayan uygun kan ürününün seçilmesine olanak sağlar ve transfüzyon reaksiyonlarını 

belirgin şekilde engeller. IgG sınıfı kan grubu antikorları, gebelik sırasında plasentayı geçerek antijen 

eksprese eden fetal hücrelerin hemolizine yol açabilirler. Bu durum allo-immün fetal hemolitik anemiye, 

yani yaygın olarak bilinen adı ile fetüs ve YDHH neden olur. Çoğu kan grubu antikoru YDHH oluşturma 

potansiyeline sahiptir fakat en önemlileri Rh sisteminden D ve c ile Kell sisteminden K’dır. Gebelerde 

de IAT pozitif bulunan tüm olgularda antikor tanımlanmalıdır. Bu yolla sadece YDHH’nin takibi değil, 

aynı zamanda Rh immünglobülin profilaksi endikasyonu da değerlendirilebilir. 

Antikor tarama/tanımlama testlerinde otokontrol yapılması önemlidir. Bu yolla mevcut 

antikorun alloantikor veya otoantikor olup olmadığına karar vermek mümkün olur. Ancak yakın 

zamanda transfüzyon yapılan olgularda alıcıdaki alloantikorlar bağışçının eritrositlerini kaplayarak 

otoantikor gibi görünebilir. Negatif bir antikor tarama testi serumda antikor bulunmadığını göstermez. 

Tarama hücrelerinde bulunmayan bir düşük frekans antijenin varlığına bağlı olarak, negatif bir tarama 

testini takiben çapraz karşılaştırma testi pozitif olabilir. Ancak negatif bir çapraz karşılaştırma testi de 

alıcıda klinik önemi olan bir antikorun bulunmadığı anlamına gelmez. ‘Dozaj’ etkisi gösteren bir 

antikor, bağışçı hücreleri ile in vitro reaksiyon vermeyebilir, ancak transfüzyon sonrasında (in vivo), 

eritrositlerin artmış yıkımına yol açabilir.  
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PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA LABORATUVAR TANI 

Emel SESLİ ÇETİN 

 

Giriş: Primer total kalça ve diz artroplastilerinin sayısı zamanla artmakta olup 2030'da ABD'de yıllık 

3.481.000 primer total diz ve 572.000 primer total kalça artroplastisinin gerçekleştirileceği tahmin 

edilmektedir. Protez eklem enfeksiyonları (PEE) ise çok sık olmamakla birlikte (diz protezlerinin 

%2’sinde, kalça protezlerinin %1’inde) artroplastilerin en ciddi komplikasyonlarından biri olarak 

önümüze çıkmakta, vaka sayıları zamanla artış göstermekte, tanının konulması ve tedavinin 

yönlendirilmesi açısından hem mikrobiyologlar hem de ortopedistler için sorun teşkil etmektedir. 

Artroplasti başarısızlığının enfeksiyon dışı diğer nedenleri ve enfeksiyonların klinik görünümleri 

benzer, ancak tedavileri farklı olduğundan, zamanında ve doğru tanı konulması çok önemlidir.  

Protez enfeksiyonlarının mikrobiyolojisi: Staphylococcus aureus ve koagülaz negatif Staphylococcus 

(KNS) türleri, protez kalça ve diz enfeksiyonu vakalarının yarısından fazlasını oluşturur. Cutibacterium 

(Propionibacterium) acnes, omuz artroplasti enfeksiyonunun yaygın bir nedeni iken S. aureus, özellikle 

romatoid artritli hastalarda yaygındır. Çok sayıda bakteri (Gram pozitif koklar (%65), Gram negatif 

basiller (%6), anaeroplar (%4)) ve mantar protez eklem enfeksiyonlarında etken olarak karşımıza 

çıkabilmekte, polimikrobiyal enfeksiyonlar görülebildiği gibi kültür-negatif enfeksiyonlarla da 

karşılaşılabilmektedir. 

Tanı rehberleri ve kriterleri: Protez eklem enfeksiyonlarının tanı ve tedavisinin yönlendirilmesi için 

çeşitli kurumsal ve çalışma gruplarının girişimleri olmuş, bu amaçla çeşitli rehberler yayımlanmıştır 

(Musculoskeletal Infection Society (MSIS), Infectious Disease Society of America (IDSA), American 

Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS), International Consensus Meeting (ICM), Zimmerli's 

criteria). Bu tanımlamalar benzer verilerin değerlendirilmesine dayandırılmakta iken birbirlerinden bazı 

farklılıklar göstermektedirler. Son yıllarda biyobelirteçlerin kullanımına dayanan çalışmalara ağırlık 

verilmiş ve bu çalışmalara dayanan yeni tanımlamalar oluşturulmuş ve halen de oluşturulmaktadır. Tanı, 

klinik şüphe, klinik değerlendirme, kan ve sinoviyal sıvıda biyobelirteçlerin analizi, mikrobiyolojik 

kültür, histolojik değerlendirme ve bazı durumlarda ek testlere dayandırılmaktadır. Bununla birlikte, 

protez enfeksiyonu tanısı için %100 doğru olan hiçbir test veya bulgu yoktur. Her yöntemin kendi içinde 

eksiklikleri bulunmaktadır. 

Tanı basamakları:  

Klinik şüphe: Protez eklem enfeksiyonunun en sık görülen klinik belirtisi ağrıdır. S.aureus gibi 

virulansı yüksek bakterilerin neden olduğu akut enfeksiyonlarda, hastalarda tipik olarak lokal ve 

sistemik belirti ve semptomlar görülür. Buna karşılık, kronik enfeksiyon genellikle belirgin olmayan ve 

enfeksiyon varlığını desteklemeyen belirti ve bulgularla karakterizedir (protezde gevşeme, persistan ağrı 

ve bazen akıntı ile birlikte eklem ile ilişkili sinüs oluşumu). Ağrı dışında enfeksiyonu düşündürecek 

diğer klinik bulgular şişlik, kızarıklık, ısı artışı, pürülan akıntı, ateş ve eklem ile ilişkili sinüs 

oluşumudur. 

Kanda biyobelirteçler: Çeşitli serum biyobelirteçleri arasında C-reaktif protein (CRP), eritrosit 

sedimantasyon hızı (ESH), interlökin-6, Prokalsitonin, D-Dimer, Tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-alfa), 

hücre içi adezyon molekülü-1 (ICAM-1), lipopolisakkarit bağlayıcı protein (LBP) bulunur. Altta yatan 

inflamatuvar koşulların yokluğunda, CRP en yararlı preoperatif kan testidir. Komplike olmayan 
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artroplasti ameliyatından sonra CRP ve ESH yükselse de, CRP, ESH’den daha erken preoperatif 

seviyelere geri döner. Sınır değerler ESR>30mm/h, CRP>10mg/L alınarak değerlendirildiğinde, 

CRP’nin, kalça protezi enfeksiyonunun tespiti için ESH’den daha iyi performans gösterdiği, omuz 

protezi enfeksiyonunun tespiti için ise her iki testin de yeterli sonuç vermediği bildirilmiştir. Normal 

ESH (≤30 mm/s) ve CRP (≤10 mg/l) kombinasyonu, diz veya kalça protezi çıkarılan hastalarda 

enfeksiyon yokluğunu yüksek oranda öngörebilirken, omuz protezi çıkarılanlarda ise yetersiz 

kalabilmektedir. ESH ve CRP tanı amacıyla kullanılacaksa eşik değerlerin protez çeşidine göre gözden 

geçirilmesinin gerekliliği ve erken veya geç enfeksiyonların tespitinde farklı eşik değerler 

kullanılmasının gerekebileceği bildirilmektedir. 

Protez eklem enfeksiyonu tanısı için serum ve sinoviyal sıvıda İnterlökin-6 ve prokalsitonin düzeyleri 

değerlendirilmiş, interlökin-6 için sinoviyal sıvıda tanı performansının %90’ın üstünde duyarlılık ile iyi 

olduğu belirlenmiştir. Serum prokalsitonini ise önceleri septik ve aseptik artriti ayırt etmede sinoviyal 

sıvıya göre üstün bulunmakla birlikte sonraki veriler prokalsitoninin lokalize enfeksiyonda bir belirteç 

olamayacağını, sadece sistemik enfeksiyonlarda kullanılması gerektiğini ortaya koymuştur. TNF-a, 

ICAM-1, LBP gibi diğer serum biyobelirteçlerinin tanısal faydaları ise henüz netleşmemiştir. 

Sinoviyal Sıvıda Yapılacak İncelemeler: (Lökosit sayımı, nötrofil oranı, lökosit esteraz, sinoviyal sıvı 

biyobelirteçleri (CRP, IL-6, IL-1β, antimikrobiyal peptidler (alfa ve beta-defensin, insan nötrofil elastazı 

2, bakterisidal/permeabilite proteini, nötrofil jelatinaz ile ilişkili lipokalin, Laktoferrin), sinoviyal sıvı 

kültürü) 

Preoperatif en yararlı tanı testi, hücre sayımı ve kültür amaçlı sinoviyal sıvı aspirasyonudur. MSIS’in 

tanımlamasına göre, sinoviyal sıvıda 3x103/mm3 nin üzerinde lökosit sayısı veya nötrofil oranının 

%85’in üzerinde olması PEE’ye işaret eder. Kalça protezi enfeksiyonlarının tanısı için daha yüksek, 

doğal eklem enfeksiyonlarının tanısı içinse daha düşük sinoviyal sıvı lökosit sayısı ve nötrofil oranı eşik 

değerleri kullanılabilmektedir. Sinoviyal sıvıda CRP, serum CRP testi ile eşdeğer duyarlılık, özgüllük, 

pozitif prediktif değer (PPD) ve negatif prediktif değer (NPD) lere sahiptir. Sinoviyal Lökosit Esteraz 

testi ise %93 duyarlılık, %100 özgüllük göstermektedir. Antimikrobiyal peptidler içinde tanı testi olarak 

kullanılabilecek en iyi sinovyal sıvı biyobelirtecinin alpha defensin proteini olduğu bildirilmiştir. Alfa-

defensinlerin (sınır değer 5,2 mg/L) protez eklem enfeksiyonları için ortalama konsantrasyonunun 65 

mg/L olduğu, bu değerin osteoartrit, romatoid artrit ve aseptik artroplasti başarısızlığı olan hastalardaki 

alfa-defensin seviyesinin çok üstünde olduğu tespit edilmiştir. Kalça ve diz protez enfeksiyonlarında 

alfa-defensin için % 100'e yaklaşan duyarlılık ve özgüllük bildirilirken omuz protez enfeksiyonlarında 

duyarlılığının % 63'e düştüğü bildirilmektedir. 

Kültür: Sinovyal sıvı kültürü %56-75 duyarlılığa ve %95-100 özgüllüğe sahiptir ve ideal duyarlılık ve 

özgüllüğü elde etmek için kan kültürü şişelerine ekim yapılması önerilmektedir. Şüpheli klinik öneme 

sahip bir organizma izole edilmişse, tekrarlanan sinovyal sıvı aspirasyon kültürü yapılması gerekir. 

Sinoviyal sıvı kültür sonucu pozitifliği protez enfeksiyonu tanısı koydururken kültürde üreme olmaması 

protez enfeksiyonunu kesin olarak dışlamaya yetmez. Dahası, KNS, C. acnes gibi normal cilt flora 

elemanlarının izole edilmesi aynı tür belirlenen diğer bazı tanı kriterleri ile birlikte birden fazla kültürde 

tekrar tekrar izole edilmediği sürece tanıda karışıklığa yol açabilir. İzole edilen türler, kültür negatifliği 

için bekleme süresi (özellikle anaeroplar için en az 14 gün) ve kültür öncesi antibiyotik kullanımı gibi 

nedenlerle yanlış negatif sonuçlar kültürün tanıdaki yeri ile ilgili en önemli güçlükleri teşkil etmektedir. 

Sinüs ağzından sürüntü kültürü mikrobiyal cilt kolonizasyonu nedeniyle sıklıkla pozitiftir, ve cerrahi 

olarak elde edilen örneklerle zayıf korelasyon gösterir. Kültür için birden fazla periprotetik doku 

örneğinin kullanılması, tek bir doku kültürünün zayıf duyarlılığı nedeniyle ve kontaminasyon olasılığını 

ekarte edebilmek için gereklidir. Örnek sayısının geleneksel kültür ekim yöntemleri kullanılacaksa 4, 

kan kültürüne ekim yapılacaksa 3 olması önerilmektedir. Kan kültürleri akut hastalarda alınmalıdır. 
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Protez Eklem Enfeksiyonlarının Tanısında Protez Sonikasyonu: Protez eklem enfeksiyonu ile 

ilişkili mikroorganizmalar protez üzerinde biyofilm tabakası oluşturdukları için, implant çıkarılıyorsa 

protez yüzeyinden örnek almak mikrobiyolojik tanı için yararlı olacaktır. Kalça ve diz protezi 

enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısında protezlerin sonikasyonuyla elde edilen örneklerin 

kültürünün duyarlılığının, özellikle ameliyattan önceki 14 gün içinde antimikrobiyal tedavi almış 

hastalarda, konvansiyonel periprotetik doku kültürüne göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir. 

Moleküler Yöntemler: Özellikle önceden antibiyotik kullanan hastalarda ve etkenin zor üreyen 

mikroorganizmalar olduğu durumlarda öne çıkar. Sinoviyal sıvı veya dokuda 16S rRNA gen PCR, 

duyarlılığı yüksek ancak özgüllüğü düşüktür. Yalancı-pozitif sonuç riski bulunmakta ve her yerde 

uygulanma olanağı olmayabilmektedir. Sonikasyon sıvısında 16S rRNA geni tespiti sonikasyon sıvı 

kültürüne oranla yüksek duyarlılık ancak düşük özgüllük gösterir. Multiplex veya multipanel PCR 

yöntemleri de kullanılabilmektedir. 

Histopatolojik değerlendirme: Protez eklem enfeksiyonu tanısının preoperatif olarak ortaya 

konulamadığı durumlarda, operasyon sırasında alınabilecek histopatolojik kesitlerde akut 

inflamasyonun belirlenmesi, hızlı intraoperatif değerlendirme sağlar (% 43-100 hassasiyet ve % 77-100 

özgüllük). Bununla birlikte, etkenin KNS türü ya da C. acnes gibi düşük virülanslı bir mikroorganizma 

olduğu durumlarda histolojik değerlendirme yanlış-negatif sonuç verebilir. 

Sonuç olarak, eklem artroplastileri giderek artan sıklıkla yapılmaktadır ve dolayısıyla protez 

eklem enfeksiyonu komplikasyonları da görülmeye devam edecektir. Son yıllarda PEE tanısında önemli 

gelişmeler olmuştur. Tüm mevcut tanı testleri, ideal klinik yaklaşım için farklı test yöntemlerinin bir 

arada kullanılmasını gerektiren doğal sınırlamalara sahiptir. Bu nedenle doğru tanısal yaklaşım için 

ortopedist, klinik mikrobiyolog ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının işbirliğine ihtiyaç vardır. 
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LABORATUVARIMIZIN PERFORMASINI DEĞERLENDİRELİM 

Dış Kalite Değerlendirme Programlarını Nasıl Seçelim? Laboratuvar Performansını Nasıl Takip 

Edelim? 

 

Selin NAR ÖTGÜN 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler 

Dairesi Başkanlığı, Ankara 

Günümüzde laboratuvarlarda iyi işleyen bir kalite yönetim sistemi kurulması, doğru, güvenilir ve 

zamanında sonuç verilebilmesi için oldukça önemlidir. Bir kalite yönetim sistemi modelinde kaliteyi 

güvence altına almak için analiz öncesi, analiz ve analiz sonrası tüm süreçlerdeki performansın 

sistematik olarak izlenmesi gerektiği bilinmektedir. Laboratuvar kalite yönetim sisteminin temel 

bileşeni olan Dış Kalite Değerlendirme (DKD); pek çok ülkede laboratuvar akreditasyonunun 

vazgeçilmez öğelerinden bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Tıbbi laboratuvarlardaki DKD’nin 

kapsamı; 1940’ların sonlarında Belk ve Sunderman’ın uyguladığı ilk DKD programından bu yana büyük 

oranda evrilmiştir. Bugün, farklı disiplinlerdeki DKD programlarının tasarımı da farklı olabilmektedir. 

Örneğin mikrobiyoloji laboratuvarları kapsamında yer alan DKD programlarında stabilite, canlılık ve 

biyolojik güvenlik ile konuların ön plana çıktığı görülmektedir.  

DKD, laboratuvar performansının bir dış kuruluş tarafından belirlik aralıklar ile karşılaştırmalı olarak 

değerlendirildiği programlardır. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan DKD yöntemleri ve süreçleri 

vardır. Bunlar (i) yeterlilik testleri, (ii) yeniden kontrol etme veya yeniden test etme, (iii) yerinde 

değerlendirme yöntemleridir. Yeterlilik testleri: Dış tedarikçiler, bir dizi laboratuvara, test edilmek 

üzere değeri bilinmeyen örnekler gönderir, tüm laboratuvarların sonuçları analiz edilir, karşılaştırılır ve 

bir değerlendirme raporu hazırlanarak ilgili laboratuvarlara gönderilir. Yeniden kontrol etme veya 

yeniden test etme: Laboratuvar tarafından incelenen örnek, Referans Laboratuvar tarafından yeniden 

kontrol veya teste tabi tutularak laboratuvarlar arası karşılaştırma yapılmış olur. Yerinde 

değerlendirme: Genellikle, geleneksel yeterlilik testleri veya yeniden değerlendirme/yeniden çalışma 

aşamalarında güçlük yaşandığı zamanlarda gerçekleştirilir.  

Tıbbi laboratuvarlar için DKD programlarına katılmak önemlidir. Çünkü DKD (i) farklı 

laboratuvarlardaki test sonuclarının ve performansların karşılaştırılmasına olanak tanır, (ii) kit veya 

çalışma ile ilgili sistematik problemlere yönelik erken uyarı sağlar, (iii) test kalitesi ile ilgili objektif 

kanıt oluşturur; (iv) iyileştirilme ihtiyacı duyulan alanları gösterir, (v) ihtiyac duyulan eğitimleri belirler. 

Tüm laboratuvarlar DKD uygulamalarına katılmalı ve uygulama, eğer mümkünse laboratuvarda 

gerçekleştirilen tüm testleri içermelidir. Bu programların laboratuvarlara katkısı önemlidir ve DKD, 

laboratuvarın diğer laboratuvarlar ile karşılaştırılabilir olmasını sağlayan tek araçtır. 

DKD, akreditasyon için de esastır. Akredite laboratuvarlar, bir kalite yönetim sistemine sahip 

olmalarının yanısıra, belirli analizleri yapmaya yetkin olduklarını da kanıtlamıştır. Akredite olan veya 

akreditasyon icin başvurmayı planlayan laboratuvarlar için DKD’ye katılmak son derece önemlidir. Bu 

özellik, ISO 15189 standardının teknik şartlar bölümünde 5.6. madde olan “analiz sonuçlarının kalite 

güvence altına alınması” başlığı altında net olarak ifade edilmektedir. ISO 15189’da belirtildiği üzere 

(i) laboratuvarın laboratuvarlar arası karşılaştırmaya katılması bir gerekliliktir, (ii) bir DKD programının 

olmadığı durumlarda, laboratuvarlar arası karşılaştırma için diğer laboratuvarlar ile karşılıklı örnek 

çalışılması gibi alternatif bir DKD yöntemi düşünülebilir, (iii) laboratuvar yönetimi DKD sonuçlarını 

izler ve gerekli olması durumunda düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını sağlar. 
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Ülkemizde “Sağlıkta Kalite Standartları” gereğince laboratuvar testlerine yönelik DKD çalışmaları 

yapılmalıdır ki bu durum; çekirdek standart kategorisinde yani Kategori 1’de yer almaktadır. Sağlık 

hizmet sunum süreçleri ile hasta ve çalışan güvenliği açısından kritik öneme sahip, Sağlık Bakanlığı 

politikaları yönünden öncelikli olan bu standartlar; 50 puan değerindeki standartlardır. Bu standartların 

karşılanmaması durumunda hastane kalite puanı doğrudan etkilenmektedir. 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Sağlık Örgütü teknik danışmanlığında yürütülen 

“Türkiye’de Sağlık Güvenliği Projesi” kapsamında halk sağlığı mikrobiyolojisine yönelik laboratuvar 

kapasitesinin geliştirilmesi gündemdedir. Son zamanlarda halk sağlığını korumak ve geliştirmek üzere 

erken uyarı ve yanıt sistemini ilgilendiren konularda laboratuvar sürveyans ağlarının geliştirilmesi önem 

kazanmıştır.  Özel hastalık kontrol programları bünyesinde izlenen bazı hastalıklar için geliştirilmiş veya 

geliştirilmesi hedeflenen laboratuvar sürveyans ağları ile laboratuvar seviyelendirme yapılması, 

laboratuvarlar arası tanı standardizasyonunun sağlanması, sürveyans verilerinin kalitesinin ve 

karşılaştırılabilir olmasının sağlanması, laboratuvarlar arası karşılaştırma deneyleri ile DKD 

programlarının organizasyonu ve ilgili laboratuvarların merkezi düzeyde koordinasyonunun temin 

edilmesi öngörülmektedir. 

DKD programlarına katılım amacı her ne olursa olsun; laboratuvarlar bu sürecin yönetimi için bir dizi 

prosedür geliştirmeye ihtiyaç duyarlar. Birincil amaç; tüm DKD örneklerinin test edilen diğer örnekler 

gibi aynı süreçlere tabi tutulmasının sağlanmasıdır. Bununla birlikte laboratuvar tarafından örneklerin 

kabulü, işlenmesi, analizi, ilgili kayıtların tutulması, performansın değerlendirilmesi, performansın 

kabul edilmediği durumda düzeltici faaliyetlerin başlatılması, sonuçların tüm laboratuvar personeli ve 

yönetime bildirilmesine yönelik prosedürler oluşturulmalıdır. DKD programına üye olunan testler için, 

ilgili programın gerektirdiği koşullara uygun olarak çalışılmalı, uygunsuz sonuçlar elde edildiğinde 

gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. DKD test örneği, test edilen rutin hasta örnekleri ile aynı 

sürece tabi tutulmalı ve aynı yöntemler ile çalışılmalıdır. Değerlendirme sonuçları uygun değil ise 

uygunsuzluğun sebeplerine yönelik kök neden analizi yapılmalı gerekli iyileştirme çalışmaları 

yapılmalıdır. DKD çalışma sonuçları, kim tarafından değerlendirildiği, varsa sorunun kaynağı ve 

yapılan iyileştirme faaliyetleri kayıt altına alınmalıdır. Sonuçların tüm laboratuvar personeli ve 

yönetimine bildirilmesi sağlanmalıdır.  

Laboratuvarın DKD performansı zayıfsa, problemler iş akışının herhangi bir bölümünden kaynaklanıyor 

olabilir. Bu durumda sürecin tüm yönlerinin kontrol edilmesine ihtiyaç duyulacaktır. Analiz öncesi, 

analiz, analiz sonrası aşamalara ait potansiyel problemler şu şekilde özetlenebilir: 

Analiz öncesi: 

- Örneklerin hazırlanması, transportu veya laboratuvara kabulünden sonra uygun olmayan 

koşullarda depolanması veya işlenmesi sırasında hasar görmüş olabilir. 

- Örnekler, laboratuvarda uygunsuz bir şekilde etiketlenmiş veya işlenmiş olabilir. 

 

Analiz:  

- DKD örneği, katılımcı laboratuvarda kullanılan test yönteminde matriks etkisi gösterebilir. 

- Reaktifler, cihazlar, test yöntemleri, kalibrasyonlar ve hesaplamaları içeren olası potansiyel hata 

kaynakları ile karşılaşılabilir. Analitik problemler, hatanın rastgele mi, yoksa sistematik mi 

olduğunu belirlemek için araştırılmalıdır. 

- Personelin yetkinliği dikkate alınmalı ve değerlendirilmelidir. 

 

Analiz sonrası: 

- Yazım veya giriş hataları olabilir. 
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- Rapor formatı anlaşılmamış olabilir. 

- Sonuçlar yanlış yorumlanmış olabilir. 

 

DKD programlarındaki olası problemlerin tespitinde “flowchart” uygulamasının önemli olduğuna işaret 

edilmektedir. “Flowchart”, DKD sürecinde, potansiyel hata kaynaklarını, sorumluları ve sorunu çözmek 

adına çeşitli önerileri tüm evreleri ile gösteren ayrıntılı çizelge olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çeşitli 

araştırmalarda gösterildiği üzere; DKD sonuçlarında karşılaşılan hataların en sık nedeni transkripsiyon 

hatalarıdır ki burada DKD düzenleyicisi veya katılımcı laboratuvarlar, sonucu yanlış kaydeder. 

Transkripsiyon hataları; tüm hataların yaklaşık ¾’ünü oluşturmaktadır: Analitik sürecin parçası 

olmamakla birlikte dolaylı olarak analitik performansın değerlendirilmesini etkileyebilmektedir. 

Sonuç olarak; DKD, laboratuvar performansının bir göstergesi olduğu için laboratuvar kalite yönetim 

sisteminin iyileştirilmesinde önemlidir. Bir DKD programındaki başarılı performansın, laboratuvarın 

kalite yönetiminin etkinliğini yansıttığı ve laboratuvar kalitesinin dış gruplar tarafından tanınmasına 

olanak sağladığı hep akılda tutulmalıdır. 
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ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ, OLGULARLA 

Volkan ŞEN 

Asemptomatik bireylerde üriner sitemde bakteri üremesiyle sık karşılaşılır ve genellikle kolonizasyonu 

düşündürür. Asemptomatik bakteriüri (ABÜ) sağlıklı pre-menapozal kadınlarda yaklaşık % 1-5 

oranında görülmektedir. Bu oran; sağlıklı yaşlı erkek ve kadınlarda % 4-19, diyabetli hastalarda % 0.7-

27,  gebelerde % 2-10 ve spinal kord hasarlı hastalarda ise % 23-89 olarak bildirilmektedir (1). ABÜ 

genç erkeklerde sık görülmemektedir, saptanırsa eğer kronik bakteriyel prostatit ihtimali mutlaka akla 

getirilmelidir. ABÜ'deki bakteri spektrumu, risk faktörlerinin varlığına bağlı olarak, komplike olmayan 

veya komplike üriner sistem enfeksiyonları ile benzerdir. Yapılan klinik çalışmalar ABÜ’nin süper 

enfeksiyon nedenli semptomatik üriner sistem enfeksiyonundan koruyabileceğini göstermişlerdir bu 

nedenle ABÜ tedavisi sadece tedaviden fayda görebilecek risk faktörlerini içeren hastalara 

uygulanmalıdır (2-4). Özetle Avrupa Üroloji 2019 Kılavuzlarına göre aşağıdaki durumlarda 

asemptomatik bakteriüri taraması ve tedavisi önerilmemektedir (5); 

 Risk faktörü olmayan kadınlar 

 Regüle diabetes mellitus hastalığı olanlar 

 Post-menapozal kadınlar 

 Disfonksiyonel ya da rekonstrükte edilmiş alt üriner sisteme sahip hastalar 

 Renal transplantasyonlu hastalar 

 Artroplasti operasyonu öncesi 

 Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu olan hastalar 

Ancak; üriner sistem mukozasını içeren ürolojik girişimlerden önce ve gebelerde asemptomatik 

bakteriüri taraması ve tedavisi güçlü bir şekilde önerilmektedir (5). 
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ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARININ LABORATUVAR TANISI 

Şölen Daldaban Dinçer 

 

Üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE) hem ayaktan takip edilen hem de yatan hastalarda en sık karşılaşılan 

enfeksiyonların başında olup klinik mikrobiyoloji laboratuvarının günlük iş yükünün önemli bir kısmını 

bu enfeksiyonların tanısı için gönderilen idrar örneklerinin yönetimi oluşturmaktadır.  

ÜSE LABORATUVAR TANISINDA KÜLTÜR DIŞI YÖNTEMLER 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de temel hedef daha az emek, daha az kaynak ve daha az zaman 

harcayarak güvenilir test sonucu üreten yalın laboratuvarlar oluşturmaktır. İdrar kültürü altın standart 

olarak yerini korumakla beraber; laboratuvar iş akışlarımızın içine güvenilirliği artırılmış tarama testleri, 

direk klinik örneklerden etken bakterinin tanımlana bilmesi ve tanıda yapay zekanın kullanılması gibi 

yeni çözüm yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır.  

Bir idrar örneği laboratuarlarımıza ulaştığında biyokimyasal/mikroskobik analiz, 

mikrobiyolojik kültür ve gerektiğinde antimikrobiyal duyarlılık testi işlemleri yapılmaktadır.  

Lokosit Esteraz Testi İle Piyüri Saptanması: Dipstck test ile lökosit esteraz tespiti, hızlı ve 

ucuz bir yöntemdir. Genel olarak idrarda lökosit varlığını göstermede pozitif LE testi %75-97 duyarlı 

ve %64-90 özgüldür. 

Nitrit Testi İle Bakteriüri Saptanması: Nitrit testi ile saptanan biyokimyasal reaksiyon 

Enterobacterales familyası üyeleri için sınırlı bir kullanım alanıdır. Nitrit testi bakteriüri varlığını 

göstermede popülasyona göre değişmekle birlikte, %20-80 aralığında duyarlı, >%90 özgüldür.(1) 

İdrar Mikroskopisi İle Bakteriüri Saptanması: Mikroskopik idrar analizi ile santrifüj 

edilmiş/edilmemiş idrarda şekilli hücresel elemanlar, bakteriler, mayalar, parazitler ve kristaller direkt 

olarak ya da hemositometrede incelenir. Gram boyamada, her bir immersiyon alanında bir organizma 

görülmesi 105 kob/ml üreme ile uyumludur. İdrarın Gram boyaması etkenin sayısı ve morfolojisi ile 

ilgili fikir vermekte faydalıdır.(2)  

Akım Sitometri Yöntemi İle Piyüri Ve Bakteriüri Saptanması: Yeni jenerasyon cihazlarda; 

sıvı örneklerdeki hücreleri saymak için kullanılan referans metot akım sitometri tekniğini 

kullanmaktadır. Akım Sitometri Yöntemi ile yapılan son yıllardaki çalışmalara göre %80’den %100’e 

kadar değişen duyarlılıklarda; %28 ile% 60 arasında değişen oranda kültür işlemlerinin elimine 

edilebileceği bildirilmiştir. (3) 

Klinik Örneklerden Direk Bakterininin Tanımlanması: MALDI-TOF MS bakterilerin 

tanımlanmasında rutin olarak kullanılmaya başlamakla birlikte yakın zamanda da direk idrar 

örneklerinden bakteri tanımlaması ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Bakteriüri pozitif örneklerde 

doğrudan MALDI-TOF MS'nin uygulanmasıyla idrar yolu tarama yöntemlerini birleştiren ilk çalışmalar 

%67 ile %86 arasında değişen doğrudan patojen tanımlama duyarlılığını göstermiştir.  

Yapay Zeka Kullanımı: 2019 yılında İngilterede Ross J. Burton ve arkadaşları idrar yolu 

enfeksiyonlarının saptanmasında laboratuvar iş yükünü azaltmak için yapay zekanın kullanıldığı iş akış 

algoritmaları oluşturmuşlardır. Yapılan çalışmanın sonucunda sensitivitenin %95’lerde olduğu ve 

işgücünden %41 oranında kar ettiklerini saptamışlardır.(4)  

ÜSE LABORATUVAR TANISINDA KÜLTÜR 

İlk komplike olmayan ÜSE’lerde idrar kültürü gönderilmesine gerek yoktur. Kültür sonucuna gerek 

duymadan bölge ve hastane sürveyans verilerine göre tedavi verilmesi, ilk 48 saatte düzelme 

olmadığında ve yineleyen enfeksiyon/komplikasyon varlığında kültür yapılması önerilir.  
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Kass’dan günümüze kadar değişik sınır değerler kullanılmıştır ve 105 kob/ml’nin, duyarlılığının düşük 

olduğu ve daha düşük bakteri sayılarının da, hastanın klinik bulguları varsa, İYE’ye neden olabileceği 

gösterilmiştir.(5) Tüm dünyada da bizim ülkemizde de olduğu gibi değişik eşik değerlerde ne tür ve kaç 

farklı organizmanın çalışacağına karar vermemize yardımcı olan rehberler ve protokoller vardır. Tüm 

bu rehberlerde laboratuvar işlemleriyle ilgili ufak tefek farklılıklar olsa da bütün rehberlerde 

değerlendirme, örneğin alınış şekline göre değişir. Ülkemizde de Klimud Derneği tarafından üriner 

sistem örnekleri için hazırlanan ‘Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi mevcuttur. (6)  

İdrar yolu enfeksiyonlarının önemli oranda morbidite, mortalite ve maliyet ile ilişkili olduğu göz önüne 

alındığında, laboratuvar tarafından anlamlı sonuçların elde edilmesi ve klinisyen tarafından bu 

sonuçların doğru değerlendirilmesi bu enfeksiyonların tanısı ve uygun tedavisi için kritiktir. İdrar yolu 

örneklerinin yönetimi, klinisyenlerle iyi iletişimi gerektirir.   
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ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINA OLGULAR 

EŞLİĞİNDE MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIM  

Devrim Dündar 

 

Üriner sistem enfeksiyonlarında etken olarak en sık Escherichia coli başta olmak üzere gram 

negatif basiller, enterokoklar, stafilokoklar ve mayalar  izole edilmektedir. Bunların dışında da çeşitli 

bakteriyel, fungal ve paraziter etkenlerin olabileceği unutulmamalıdır. İdrar kültüründe üreyen 

mikroorganizmaların etken olup olmadığının belirlenmesi ve yalnız etken olduğu düşünülenlerin 

tanımlanarak antimikobiyal duyarlılık testlerinin yapılması gereklidir. İdrar kültürleri değerlendirilirken 

piyüri varlığı da araştırılmalıdır. Steril piyüri saptanması durumunda, rutin idrar kültürlerinde üremeyen 

etkenler akla gelmelidir.  

Akut komplike olmayan sistitin ampirik tedavisinde nitrofurantoin, fosfomisin, 

trimetoprim/sulfametokasazol ve kinolonlar öncelikli olarak önerilmekle birlikte, bölgesel direnç 

oranları mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Üriner sistem enfeksiyonlarında dirençli bakterilerin 

de etken olabileceği unutulmamalı ve tedavi, antimikrobiyal duyarlılık testi sonucuna göre 

yönlendirilmelidir.   
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POSTMORTEM MİKROBİYOLOJİDE “BUGÜN” NELER 

YAPIYORUZ? 

Nihan ZİYADE 

 

Adli mikrobiyoloji oldukça yeni ve hala gelişmekte olan, biyoterörizm başta olmak üzere 

biyolojik kökenli suçlarda, elde edilen kanıtların mikrobiyolojik açıdan ayrıntılı yöntemlerle 

incelenmesi aracılığıyla, masum insanları korumayı hedefleyen multidisipliner bir bilim dalıdır (1). Adli 

mikrobiyolojinin kapsamına giren konular biyoterörizm, biyolojik suçlar, besin zehirlenmeleri ve cinsel 

saldırıları kapsamaktadır. Postmortem mikrobiyolojik çalışmalar ise bunlara ek olarak etkenin 

etiyolojisini ve tipini belirlemeye yönelik çalışmaları da içermektedir. Mikrobiyolojik etkenin tespit 

edilmesi otopsi çalışmalarını yürüten ekiplerin enfeksiyondan korunması ve ölüm sebebinin saptanması 

açısından da önem taşımaktadır. 

Postmortem mikrobiyolojik çalışmalar, dünyada ilk kez 1900 lü yılların başında cerrahi aseptik 

tekniklerin geliştirilmesiyle birlikte ölüm sebebine yönelik kültür analizleriyle başlamıştır (2). Ayrıca 

ilk mikrobiyolojik çalışmaların da postmortem dokularda yapıldığı bilinmektedir. Postmortem 

mikrobiyoloji uzun zamandır tartışmalı bir alan olmuştur (2). Bununla birlikte yakın tarihli çalışmalar 

postmortem mikrobiyolojinin otopsilerde, özellikle de fetüste veya bebeklerde ve çocuklarda ani 

beklenmeyen ölümlerin nedenlerini araştırırken çok yararlı olduğunu kanıtlamıştır (3-6). Adli otopsi ve 

mikrobiyolojinin teorik ve pratik bilgileri postmortem mikrobiyolojinin kapsamına girer ve temel olarak 

cesetle ilgili çalışmaları yürüten ekiplerin, özellikle de otopsi personelinin enfekte olma riski ve cesedin 

ölüm sebebinin patojen bir mikroorganizmaya bağlı olup olmadığının tespiti konularında birbirleriyle 

ilişkilidir. 

 

Postmortem Mikrobiyolojik Analizler 

 Adli olgularda ölümün enfeksiyondan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda bilgi vermesi 

bakımından postmortem mikrobiyolojik incelemeler önemlidir. Ani bebek ölümü olgularında, hastanede 

yatış sırasında olan ölümlerde ölüm nedeninin araştırılması, hastane kaynaklı nosokomiyal 

mikroorganizmalar ve hastane çevresinden kaynaklanan mikroorganizmaların varlığı ve toplu besin 

zehirlenmelerinde etyolojik etken hakkında bilgi vermesi bakımından da postmortem mikrobiyolojik 

incelemeler değerlidir (7-10). Ölüm sonrası yapılan otopside ölüm nedenini bulmaya yönelik olarak 

alınan numunelerin bakteriyel, viral, mantar ve paraziter etkenler açısından incelenmesi titizlik ve 

deneyim gerektirmektedir. Postmortem mikrobiyolojik analizler; enfeksiyon hastalığına bağlı ölümlerde 

etkenin tespiti (lokalize/ salgın enfeksiyon), ani bebek ölümlerinde (SIDS- sudden infant death 

syndrome, SUDI-sudden unexpected death in infants), transplantasyonda kadaverik dokuların kullanımı 

için, toplu/kuşkulu besin zehirlenmelerinde, malpraktis davalarında, antemortem tanının doğrulanması 

gerektiği durumlarda, tedavinin değerlendirilmesinde ve araştırma amaçlı kullanılmaktadır (3,7).  

 

Postmortem Mikrobiyolojik Örnekleme İçin Standartlar 

Postmortem mikrobiyojik örnekleme için kullanılan ilk standart Amerikan Mikrobiyoloji 

Derneği’nin hazırlamış olduğu Klinik Mikrobiyolojide Kümülatif Teknikler ve Prosedürler (Cumitech) 

başvuru kitabının  ‘Postmortem Mikrobiyoloji’ adlı 35. bölümüdür (2).  Daha yakın tarihli olarak 2012 

yılında Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID) bünyesinde 

çıkarılan Avrupa Klinik Mikrobiyoloji Manueli’nin 53. Bölümü ‘Postmortem Örneklerin 
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Mikrobiyolojik değerlendirilmesi’ başlığıyla yayınlanmıştır (11). Son olarak da 2013 yılında 

TR/2008/IB/JH/01 Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi Kapsamında başlayan Adli Mikrobiyoloji Avrupa 

Protokolü’nün oluşturulması çalışmaları ESCMID Adli Mikrobiyoloji Çalışma Grubunun da 

katkılarıyla yayınlanmıştır (12).  

Postmortem Mikrobiyolojik Numunu Alma Endikasyonları 

 Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nin hazırlamış olduğu ‘Postmortem Mikrobiyoji’ kaynağına 

göre adli olgulardan numune alma endikasyonları üç ana grupta sınıflandırılmaktadır (2). Sınıf 1’de 

klinik olarak şüphelenilmiş ama tanısı konmamış vakalarda ölümün enfeksiyona bağlı gelişip 

gelişmediğinin gösterilmesi; sınıf 2’de klinik olarak enfeksiyon şüphesi bulunmayan ya da sebebi 

açıklanamayan ani ölümlerde ölüm sebebinin enfeksiyona bağlı olup olmadığının gösterilmesi; sınıf 3 

ise antemortem dönemde yapılan antibiyotik tedavisinin etkinliğinin araştırılmasıdır (2).  

 Son oluşturulan Adli Mikrobiyoloji Avrupa Protokol’üne göre ise otopside mikrobiyolojik 

örnekleme yaklaşımı 4 farklı klinik senaryoda özetlenmektedir (12).  

i. Bebeklik ve çocukluk döneminde (0-16 yaş) ani beklenmedik ölümler (Klinik belirtisi olan 

ve olmayan) 

ii. Genç erişkinlerde (17-35 yaş) ani beklenmedik ölümler (klinik belirtisi olmayan) 

iii. Herhangi bir yaşta ani beklenmedik ölümler (Klinik belirtisi olan) 

iv. Herhangi bir yaşta iatrojenik ya da post-travmatik ölümler (hastane yatışı olan ya da 

olmayan) 

Bu senaryolara göre alınabilecek örnekler farklılık göstermektedir. Ancak bebek olgulardan 

alınması gereken minimum örnekler kan, serum, akciğer ve dalak dokuları, nazofarengeal /trakeal swab 

örnekleri (2 adet biri bakteriyolojik biri virolojik inceleme için), beyin omurilik sıvısı (BOS) ve gaita 

örnekleridir. Erişkin olgulardan ise kan, serum, BOS, akciğer, dalak doku örnekleri mutlaka alınmalıdır. 

Bunun dışında şüphelenilen ölüm sebebine göre (bakteriyel menenjit, ensefalit, septik şok, pnömoni ve 

diğer solunum sistemi enfeksiyonları, kardiyak enfeksiyonlar vb) ek mikrobiyolojik örneklemeler 

yapılmalıdır (12). 

 

Postmortem Bakteriyolojik İncelemeler 

 Postmortem bakteriyolojik incelemelerde örnek alımında temel olarak klinik ve postmortem 

uygulamalar arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Kültürler aerob, anaerob, mantar ve 

tüberküloz incelemeleri için uygun besiyerlerinde, uygun şartlar oluşturularak (ısı, nem, CO2 oranı vb) 

ve yeterli inkübasyon süresi beklenerek hazırlanır. Klinik ve postmortem analizlerde temel farklılıklar 

daha çok kültür sonuçlarının yorumlanması aşamasında gözlenir. Kültür sonuçlarını yorumlarken, 

üreyen mikroorganizma kontaminant mı, kan ve dalak kültürlerinde üreyen mikroorganizma aynı mı, 

başka bir sistem örneğinde aynı mikroorganizma üremiş mi, klinik bulgular sepsisi düşündürüyor mu, 

doku kesitlerinde mikroorganizma görüldü mü, doku homojenatlarının Gram boyamasında 

mikroorganizma görüldü mü, olası enfeksiyonla uyumlu bir doku konak yanıtı var mı, otopsi bulguları 

ölüm öncesi klinik bulgular ile uyumlu mu sorularına cevap aranmalıdır. Değerlendirmede önemli olan 

nokta izole edilen mikroorganizmanın ölümün sebebi mi, yoksa sonucu mu olduğudur. Bu noktada da 

postmortem bazı faktörler etkilidir. Bunların en önemlileri postmortem interval, agonal invazyon, 

postmortem invazyon/translokasyon ve postmortem kontaminasyondur (7,13). 
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Postmortem Serolojik ve Virolojik İncelemeler 

 Postmortem serolojik ve virolojik incelemeler; transplantasyon öncesinde organ vericisi olarak 

kullanılacak olgularda viral serolojik taramalar amacıyla ya da ölüm nedeninin viral bir etken olup 

olmadığının araştırılması için yapılmaktadır (14-18). Serolojik ve virolojik incelemeler için alınacak 

örneklerin postmortem ilk 24 saat içerisinde alınması önerilmektedir. Literatürde; yapılan postmortem 

çalışmalarda örnek alımında 6 ila 16 saat arasında anlamlı fark olduğu söylenmektedir (19). Postmortem 

enfeksiyon hastalıklarının serolojik olarak taranması için alınacak olan kan örneklerinin, yeterli 

miktarda alınamaması, uygun kalitede olmaması, uygun zaman aralığında toplanamamış olması 

serolojik incelemelerin kısıtlılıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. Postmortem alınmış serolojik 

örneklerin en önemli problemi özgüllüğünün tartışmalı olmasıdır. Yapılan bazı çalışmalar pozitif 

sonuçların beklenenden daha yüksek olduğunu göstermektedir (15,16,20). Tarama amacıyla yapılan 

postmortem serolojik incelemeler için kullanılacak testlerde kitlerin duyarlılığının yüksek olmasına 

özellikle dikkat edilmelidir (21). Postmortem  serolojik incelemeler için kullanılan kitlerin çoğu 

postmortem örnekler için valide edilmemiştir. Postmortem inceleme örneklerinde özgül reaksiyonların 

kaybı nedeniyle duyarlılık azalmakta ve yalancı negatif sonuçların artmasına neden olmaktadır. Bu 

nedenle non spesifik pozitiflikleri azaltmak için uygun tarama algoritmalarının kullanılması önemli 

olmaktadır (21). Postmortem değerlendirmede, standart bir algoritmada önerilen test sonucu negatif ise 

enfeksiyon lehine bir kanıt olmadığının kabul edilmesidir. Ancak sonuç pozitif saptanmışsa; testin iki 

kez tekrarlanması önerilmektedir. En azından ilk uygulanan testle eşit duyarlılıkta olan farklı bir 

antijen/antikor testi ya da farklı bir prensipteki test ile tekrarlanır. Sonuç negatif ise enfeksiyon lehine 

bir kanıt olmadığı kabul edilir. Ancak tekrarlanan sonuç bir ya da her iki tekrarda da pozitif saptanmış 

ise refere edilmiş bir örnekle doğruluğunun ispatlanması gerekmektedir (21).  

Tarama programında kullanılan testin performansı özellikle de duyarlılık ve özgüllüğü kritik 

öneme sahiptir. Postmortem örneklerin kullanımında testin duyarlılığında belirgin azalma olduğu 

söylenmektedir. Ancak tarama programlarında testin özgüllüğünün asıl önemli olan faktör olduğu ve 

genel olarak özgüllük değerinin deneylerin ve kullanılan örneklerin kalitesine bağlı olduğu ileri 

sürülmektedir. Hatta postmortem tarama programlarında saptanan özgüllüğün, kan bağışı için yapılan 

donör tarama programında saptanan özgüllükten daha düşük olması beklenmektedir (21). 

 

Adli Mikrobiyolojik İncelemelerde Moleküler ve Diğer Tanısal İncelemeler 

 Postmortem mikrobiyolojik incemelerde, geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda 

bu yöntemleri desteklemek amacıyla daha ileri analizlerden faydalanılmaktadır. Kulllanılan moleküler 

teknikler ile hızlı moleküler testler ve genetik dizi analizleri gibi; tespit edilmesi daha zor 

mikroorganizmalar da saptanabilmektedir. Özellikle ani bebek ölümü olgularında, otopsi ve 

histopatolojik bulguları desteklemek amacıyla moleküler analizler kullanılmaktadır. PCR/ RT PCR, 

multiplkes PCR, dendogram ve filogenetik analizler, microarray, parmak izi, dizi analizleri, proteomik 

yöntemler, popülasyon genetiği analizleri kullanılan tekniklerden bazılarıdır (22).  Moleküler analizler 

için otopsi başlangıcında örnekler alınabildiği gibi, otopside enfeksiyon şüphesi olmayan ancak 

histopatolojik incelemelerde enfeksiyondan şüphelenilen olguların parafine gömülü doku örneklerinden 

de incelemeler yapılabilmektedir (23). 

Moleküler tiplendirme için MLST (multilokus dizi tiplendirmesi), MLVNTR (multilokus 

‘variable number tandem regions’ ), RFLP (‘restriction fragment length’ polimorfizmi), SNP (tek 

nükleotid polimorfizmi) gibi yöntemlere de başvurulmaktadır (24). Ayrıca SEM/TEM (taramalı elektron 
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mikroskopisi), AFM (atomik güç mikroskopisi), BAMS (bioaerosol kütle spektroskopisi), ToF-SIMS 

(ikinci iyon kütle spektrometrisi), AMS (hızlandırılmış kütle spektrometrisi), raman spektroskopisi gibi 

bakteri sporlarının araştırıldığı DNA’sız yöntemler de kullanılmaktadır (25).  

 

Postmortem/ Adli Mikrobiyolojik İncelemelerde Laboratuvar Sorumlulukları 

 Adli mikrobiyoloji çalışmaları yapan laboratuarlar için; uygulamaya yönelik minimum 

operasyon kriterlerini geliştirmek aynı zamanda bilimsel olarak geçerli ve kesin test programlarının 

gelişimini ilerletmek için kalite yönetim klavuzu geliştirilmesi gerekmektedir. Öncelikle örnek kabulü 

aşamasından başlamak üzere, emniyet zincirinin tanımlanarak test planlarının yapılması, yapılacak 

postmortem mikrobiyolojik analizler sonrası raporlama aşaması ile tamamlanan iş akış şemaları 

oluşturulmalıdır. Adli mikrobiyoloji laboratuarının organizasyonu ve yönetimi detaylı şekilde 

planlanmalıdır. Tüm işlemlerin yazılı kayıtları tutulmalı, testi gerçekleştirenin prosedür notları olmalı, 

gerektiğinde testler ile ilgili fotoğraflar kayıt altına alınmalıdır. Kullanılan testlerin geçerliliği, yeterlilik 

testleri, standart operasyon prodesürleri ve kalite kontrol testleri ile kontrol edilmelidir. Raporlama 

yapılırken örneğin kaynağı, tanımı, alındığı gün, testin sonuçlandırıldığı gün, laboratuarın tam adı, 

kullanılan yöntemler ve varsa  ilave öneriler ve açıklamalar belirtilmelidir (24).    

 

SONUÇ:  

 Bireye veya kitlelere yönelik, mikroorganizmaların ve onların ürettikleri toksinlerin bir suçun 

silahı olarak kullanılması söz konusu oldukça, ayrıca kazalara, ihmallere ya da çevresel koşulların 

olumsuzluğuna bağlı olarak ortaya çıkan bir mikrobiyal risk mevcut olduğu sürece adli çalışmalarda 

mikrobiyolojik tekniklerin kullanılması önemini sürdürecektir. Bu sebeple ülkemizde de patojenler, 

enfeksiyonlar, epidemiyoloji, genetik uygulamalar konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip ve aynı 

zamanda delil ve delil toplama gibi uygulamaları da bilen adli mikrobiyoloji ve epidemiyoloji 

uzmanlarının yetiştirilmesi; sadece bu alanda çalışmalar yapmak üzere bilimsel çalışma gruplarının 

kurulması; bu alanda yeni tekniklerin geliştirilmesi ve geliştirilen tekniklerin rutin çalışmalara 

yerleştirilmesi her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. 
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Candida dışı maya mantarları; Cryptococcus spp., Rhodotorula spp., Malassezia spp., 

Trichosporon spp., Saccharomyces spp. ve Saprochaete spp., vb. mayalardır(1-5).  

CRYPTOCOCCUS 

Cryptococcus, tüm dünyada dağılım gösteren, kriptokokoz etkeni ve kapsüllü bir 

basidiomiçetöz mantar cinsidir. Yaygın olarak insan hastalığına neden olduğu bilinen türler, C. 

neoformans ve C. gattii’dir. C. neoformans, güvercin dışkısından zengin toprakta yaygın bir saprofit 

olarak bulunur (6-9).  

Cryptococcus türleri 3 varyete, 5 serotip ve 8 moleküler subtipte sınıflandırılmışlardır. 

Serotipler, kapsül maddesine göre ayrılır. C. neoformans A, D, ve AD serotiplerini; C.gattii ise B ve C 

serotiplerini içerir. C.neoformans ayrıca var. grubii (serotip A) ve var. neoformans (serotip D) olmak 

üzere iki varyeteye ayrılır. Serotiplerin klinik epidemiyolojik önemi vardır. C. neoformans ve C. gattii 

dışında seyrek olarak Cryptococcus albidus ve Cryptococcus laurentii de infeksiyonlara neden 

olmaktadır (10). Her organda kriptokokoz görülebilir. Kriptokokozun sık olarak görüldüğü organ veya 

yapılar; akciğerler, SSS, deri, göz ve prostattır. Başka organ infeksiyonları da görülebilir (11-19). 

Kriptokokoz, AIDS salgını öncesi nadir görülen bir enfeksiyon olarak kabul edilmiştir; ancak 

malignite, organ nakli ve bazı immünsupresif tedavilerle bağlantılı olması sebebi ile ve 1980'lerin 

ortalarından itibaren hastalık insidansı önemli ölçüde artmıştır. HIV/AIDS ile ilişkili kriptokokoz dünya 

çapında vakalarının % 80’inden fazlasını oluşturmuştur (17,20,21). 

Tanı 

Geçmişte Cryptococcus enfeksiyonlarının teşhisi sadece mikroskobi, kültür ve histopatoloji gibi 

temel olarak mantarın görselleştirilmesine dayanan tekniklere dayanıyordu. Bu teknikler, spesifik 

mikoloji eğitimi almış personel gerektirdiği için kaynağın sınırlı olduğu ortamlarda yaygın 

kullanılamamaktadır (22). Geçtiğimiz on yılda patojenik mantarlardaki artış, araştırmacıları klasik 

fenotipik yöntemlerin ötesine geçen yeni mantar tanı yöntemleri geliştirmeye ve uygulamaya 

zorlamıştır. Sonuç olarak, kriptokok tanısında moleküler yöntemler ve antijen tespiti, duyarlılık ve 

özgüllüğü daha düşük olan ve sonuçlanması uzun süren fenotipik testlere göre önem kazanmıştır. 

Kriptokokoz tanısı, kriptokok kapsüler antijeni (CrAg) için serolojik testlerin geliştirilmesi ile önemli 

ölçüde ilerlemiştir (23). 

Kriptokokal menenjit tanısı için en kolay ve hızlı yöntem, BOS örneğinde çini mürekkebi ile 

direkt mikroskobik incelemede kapsüllü mayaların görülmesidir. Mikroskobide kriptokoklar, 5-20 μm 

çapında, tomurcuklanmış veya tomurcuksuz, küresel, kapsüllü bir maya hücresi olarak görülürler. Çini 

mürekkebi ile BOS boyamasının duyarlılığı mantar yüküne bağlıdır. Duyarlılık AIDS ile ilişkili 

olmayan kriptokokal menenjitte % 30-50 aralığında iken, AIDS ile ilişkili kriptokokal hastalıklarda % 

80’e kadar çıkmaktadır (24). 

Bir başka direkt mikroskobik inceleme yöntemi ise; kriptokokal menenjitin hızlı teşhisi için 

kullanılan, basit, ucuz, hızlı ve etkili bir teknik olan Türk boyama yöntemidir. Bu yöntem, parlak alan 

mikroskobu altında tam kan örneklerinde rezidüel lökosit sayımı için kullanılır. Bu boya çözeltisinde 

bulunan asetik asit ve Gentian moru, kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına böylece hücre 

çekirdeğinin boyanmasına neden olur. Bu nedenle, BOS numunelerindeki manuel diferansiyel lökosit 

sayımı için kullanışlı bir yaklaşımdır. Türk boyama yöntemi lökositler dışında küresel, kapsüllü bir 

maya yapısının parlak şekilde gözlenmesini sağlar. Hem diferansiyel lökosit sayımını (mononükleer ve 



 

79 
 

polimorfonükleer) hem de maya gözlenmesini mümkün kıldığı için hızlı tarama yapılmasına yardımcı 

olur. Morell-Garcia ve ark. (25)’nın 2015 yılında kriptokokal menenjit tanısı konulan hastalarla yaptıkları 

çalışmada C. neoformans hücreleri Türk boyama yöntemi ile numunelerin % 100’ünde tespit edilmiştir. 

Bu sebeplerden dolayı bu yöntem çini mürekkebi için alternatif yöntem olarak önerilmektedir.  

Kriptokok BOS, balgam ve deri biyopsisi gibi biyolojik örneklerden rutin mantar ve bakteri 

kültürü ortamlarında kolayca üretilebilir. AIDS ile ilişkili kriptokok menenjiti olan erişkinlerde, BOS 

ve kan kültürleri sırasıyla hastaların% 90 ve % 70’inde pozitiftir (26). Koloniler genellikle agarlarda, 

aerobik koşullarda, 30°C-35°C’de inkübasyondan 48-72 saat sonra gözlenir. Uzun süreli inkübasyondan 

sonra opak, beyaz/krem ve bazen turuncu-ten rengi veya kahverengiye dönüşebilen koloniler halinde 

görünür. Koloninin mukoid görünümü, mayanın etrafındaki kapsül boyutuyla ilgilidir. Çoğu suş için 

nispeten hızlı büyümeye rağmen, kültürler özellikle antifungal tedavi alan hastalar için 4 haftaya kadar 

tutulmalıdır (27).   

C. neoformans/C. gatti türleri, melanin sentezinde gerekli olan bir enzim olan fenoloksidaz 

enzimini üretir. Kafeik asit ve L-dopa gibi fenolik substratlar varlığında, bu enzim aktifleşir ve melanin 

üretimine yol açar.  C. neoformans/C. gatti olduğundan şüphelenilen bir izolatın diğer türlerden ayrımı 

için, kafeik asit ve L-dopa içeren bird seed agar ve L-dopa agar gibi ortamlarda melanin üretiminin 

gösterilmesi önemlidir. Örneğin ‘bird seed’ agarda C. neoformans/C. gatti türlerin için vişne çürüğü-

kırmızı pigment üretimi saptanabilir (28-30).  

Melanin oluşturan C. neoformans/ C. gatti türlerinin melanin oluşturmayan diğer türlerden 

ayrımında kullanılan besiyerleri dışında bir de yeni bildirilen ‘banana blossom agar (BABA)’ vardır. Bu 

besiyeri, kriptokokoz olgularının çok görüldüğü tropikal, subtropikal bölgelerde yetişen, yüksek 

dopamin içerikli muz meyvesi temelli ucuz bir besiyeridir. Khayhan ve ark.’nın 2018 yılında yaptıkları 

çalışmada şüpheli BOS ve çevre örnekleri besiyerine ekilmiş ve yaklaşık 2 gün sonra kahverengi maya 

üremeleri gözlenmiştir. Üremelerden yapılan mikroskobik inceleme, üreaz testi, lateks aglütinasyon 

testi, PCR gibi yöntemlerle bu kolonilerin C. neoformans/ C. gatti komplekslerine ait olduğu 

gösterilmiştir (30). 

Kriptokok akciğer, deri, kemik iliği, beyin ve diğer organlardaki dokuların histolojik olarak 

boyanması ile tanımlanabilir. Santrifüjlenmiş BOS sedimentinin ve diğer vücut sıvılarının histopatolojik 

boyama ve sitolojisi, çini mürekkebi ile boyama yönteminden daha hassastır (31-34).   

Histopatolojik boyanmada kriptokoklar, dar tabanlı tomurcuklanma ile çoğalan mayalar olarak 

gözlenir. Maya en iyi musikarmin, periyodik asit-Schiff ve Alcian mavisi boyaları gibi polisakkarit 

kapsüle etki eden özel boyalar ile tanımlanır. Fontana-Masson boyası ise; maya hücre duvarındaki 

melanini tanımlar. Fungal kitini bağlayan kalkoflor veya mantar hücre duvarını boyayan Gomori 

metenamin gümüş gibi diğer boyalar da organizmayı tanımlamak için kullanılır (11,32). Floresan 

mikroskobu ile birlikte kullanılan kalkoflor beyazı (CW), fungal hücre duvarındaki kitinin β-glikosidik 

bağlarına bağlanır, ancak keratin ve insan bağ dokusu elemanlarına da bağlandığı için spesifik değildir 
(35). 

Kriptokokoz tanısı, kriptokok kapsüler antijeni (CrAg) için serolojik testlerin geliştirilmesi ile önemli 

ölçüde ilerlemiştir. Lateks aglütinasyon (LA) ve enzim immunoassay (EIA) teknikleri hem serum 

hem de BOS’ta yakın zamana kadar en yaygın kullanılan yöntemlerdir. LA testi % 93  duyarlılık ve % 

100 özgüllüğe sahipken, EIA yöntemi için duyarlılık % 93, özgüllük % 98’dir (34,36). Kriptokok kapsüler 

antijenine karşı poliklonal IgG antikorları kullanan lateks aglütinasyon testlerinde %1’den az da olsa 

yalancı pozitif sonuçlar oluşabilmektedir. Ayrıca romatoid faktör, sistemik trikosporonoz, 

Capnocytophaga canimorsus septisemisi ve malignensilere bağlı olarak da yanlış pozitif sonuçlar 

bildirilmiştir. CRAG düzeyi çok düşük olduğunda, immün komplekslerin varlığında, mayanın kapsül 

polisakkarit üretimi az olduğunda ve/veya prozon olayına bağlı olarak saptanabilmektedir ve örneğin 

dilüsyonu ile önlenebilmektedir (37). 

Kriptokok tanısında kullanılan bir diğer serolojik test lateral flow assay (LFA)’dir. FDA 

tarafından 2011 yılında onaylanan bu yarı kantitatif test, serum ve BOS örneklerinde % 98’den fazla 

duyarlılık ve özgüllüğe, idrar örneklerinde ise % 85'lik bir duyarlılığa sahiptir.  Bu test diğer serolojik 

yöntemlere göre; hızlı sonuç alınabilmesi (yaklaşık 15 dakika), minimum laboratuvar altyapısı 

gereksinimi, oda sıcaklığında stabilitesini koruması, düşük maliyetli oluşu, gebelik testi gibi kolay 
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uygulanabilir olması ve C. gattii polisakkaritlerinin yakalanma şansını arttırması gibi birçok avantaja 

sahiptir (38-40). 

LFA’da immünokromatografik test şeridi üzerine emdirilmiş altın konjuge, iki monoklonal 

antikor kullanılır. Bu monoklonal antikorlardan ilki serotip A,B ve C’ye, ikincisi ise serotip A ve D’ye 

karşı yüksek aktivite gösterir. Şüpheli örnekte kriptokokal antijen varsa, süspanse edilmiş, altın konjuge 

antikorlar antijene bağlanır. Altın-antikor-CrAg kompleksi oluşması sonucu kırmızı çizgi oluşur. İki 

çizginin varlığı (test ve kontrol çizgileri) pozitif bir sonucu, tek bir kontrol çizgisi ise negatif bir sonucu 

gösterir. Kontrol çizgisi görünmezse, sonuçlar geçersizdir ve test tekrarlanmalıdır (41). Yapılan bir 

çalışmada, menenjt şüphesi olan HIV-pozitif hastaların BOS örneklerinde LFA testinin özgüllük ve 

duyarlılığı sırasıyla %99,1 ve %99,3 olarak bulunmuştur (42). 

 

 LFA testinin geliştirilmiş bir hali olan ‘CrAg titresinin termal kontrast ölçümü’ testi 2012 

yılında Uganda’da yapılan bir çalışma ile önerilmiştir. Bu testte LFA çizgisinde monoklonal antikorlara 

konjuge edilmiş altın nanoparçacıklarını saptamak için, çizgiye 30 saniye boyunca 0,01 W lazer (532 

nm) ışınlanmış ve sıcaklık değişimi (termal kontrast) bir kızılötesi kamera ile kaydedilmiştir. Her yatay 

LFA çizgisine üç nokta ışınlanmıi ve ortalama maksimum sıcaklık değişimi hesaplanmıştır. Antijen 

titresi, bilinen CrAg LFA titreleri ile oluşturulan bir kalibrasyon eğrisi kullanılarak termal kontrasttan 

hesaplanmıştır (42).  

Kriptokokal hücre duvarında Candida albicans'a göre β‐D glukan miktarı, çok daha düşüktür ve β -D 

glukan testinin kriptokokal hastalığın teşhisinde faydalı olmadığı için önerilmemektedir (43).  

API 20C AUX ve Vitek gibi otomatik ve yarı otomatik yöntemler yaklaşık 72 saat içinde sonuç 

sağlar. Bununla birlikte, bu testler, nihai tanımlama için tamamlayıcı testlere ihtiyaç duymaktadır (44).  

Son yıllarda mayaların alt tür seviyesinde tanımlanması için yeni uygun ve yüksek standartlara 

sahip bir teknik olan matrix assisted laser desorption/ionisation time-of-flight mass spektrometresi 

(MALDI-TOF-MS) gündemdedir. Bu teknik, birkaç dakika içinde, saf kültürlerden veya biyolojik 

numunelerden elde ettiği spesifik protein kütle spektrumlarını, referans spektral kütüphanesindeki 

spektrumlarla karşılaştırarak belirler. Halen iki ticari sistem yaygın olarak kullanılmaktadır: MALDI-

TOF BioTyper (Bruker Daltonics, Almanya) ve Vitek MS (BioMerieux, Fransa) (45). Sonuçlar, diğer 

birçok ticari fenotipik yönteme kıyasla bu yöntemin kültür koşullarına daha az bağımlı olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca bu yöntemler C. neoformans, C. gattii ve sekiz ana moleküler tipi arasında ayrım 

yapılmasına izin verir (46,47).  

Halen, rutin tanıda uygulanmamasına rağmen, C. neoformans kompleksinin spesifik gen 

dizilerinin klinik örneklerden ve kültürlerden saptanması için moleküler yöntemler bulunmaktadır. 

Moleküler yöntemler, konvansiyonel tanı sınırlamalarının üstesinden gelme potansiyeli olan yüksek 

saptama duyarlılığına ve özgüllüğe sahiptir ve daha çok moleküler epidemiyoloji çalışmaları için 

kullanılabilirler (48,49).  

Nested PCR, multipleks PCR ve real-time PCR, C. neoformans ve C. gattii'yi tanımlamak için en çok 

kullanılan PCR yöntemleridir. C. neoformans kompleksini tanımlamak için çeşitli hedef diziler; URA5, 
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CAP59, M13 ve internal transcribed spacer (ITS -18S, 5.8S ve 28S) öne çıkmaktadır. rDNA’nın ITS 

bölgesi, özellikle diğer ribozomal DNA bölgelerine (örn., SSU ve LSU) kıyasla yüksek derecede 

değişkenlik göstermesi ve haploid genom başına yaklaşık 100 kopya olması nedeniyle mantar 

sekanslarının tespitinde en sık kullanılan bölge olmuştur. Bu bölgeyi PCR’da amplifikasyon için bir 

hedef olarak kullanarak, C. neoformans’ın DNA'sının doğrudan BOS gibi klinik örneklerden tespit 

edilmesi mümkündür (50). 

RHODOTORULA 

Rhodotorula türleri toprakta, deniz ve göl sularında, meyve sularında, sütte, duş perdelerinde 

ve diş fırçalarında bulunabilen bazidiyomiçetöz mayalardır (51,52). Bilinen 46 türü bulunan bu cinsin üç 

türü, insan patojenleri olarak karşımıza çıkmaktadır: R. mucilaginosa, R. glutinis ve R. minuta. Bu maya 

türleri insan vücudunda kolonize olarak bulunur ve normal bireylerin deri, balgam ve sindirim sistemi 

örneklerinden izole edilebilirler (8,10,49).  Rhodotorula enfeksiyonlarının %74-79’dan R. mucilaginosa, 

%7,7’sinden ise R. glutinis sorumludur (49,50). 

Rhodotorula türleri, plastik yüzeylere yapışmaya ve biyofilmler oluşturmaya yüksek afinite 

gösterirler. Bu nedenle, santral venöz kateter, endoskop gibi tıbbi ekipmanlarda ve hasta odalarındaki 

eşyalarda kolayca kolonileşebilirler (55-59). 

Tanı 

Sistemik enfeksiyonların %79’u fungemi olarak karşımıza çıktığı için invaziv Rhodotorula 

enfeksiyonu tanısında temel yöntem kan kültürüdür (53). Rhodotorula izolatları, kültürde ayırt edilebilen 

turuncu/somon renkli mukoid kolonileri ile kolayca tanınır. Rhodotorula hücreleri mikroskopta oval, 

küçük kapsüllü veya kapsülsüz olarak görünür. Mikroskobik morfolojisi tanısal değildir. Psödohif 

oluşturmaz, bazen basit hif yapıları oluşturabilirler (60).  

Bu maya türleri üreaz üretebilir bu yüzden çoğu suş hızlı üreaz testi pozitiftir, ancak karbonhidratları 

fermente edemez. Tür düzeyinde tanımlama için asimilasyon testleri kullanılır. Rhodotorula türleri, 

Cryptococcus türleriyle çok fazla ortak özelliğe sahiptir. Kriptokokların aksine, inositolleri asimile 

edemezler ve nişasta benzeri bileşikler üretemezler. Bu özellikler soluk Rhodotorula suşlarının, beyaz 

olmayan Cryptococcus neoformans kültürlerinden ayırt edilmesi için kullanılır. β-D-glukan ortalama 

konsantrasyonu Candida spp.’nin 2/3’ü kadar tespit edilmiştir (60,61). 

API ID 32C ve MALDI –TOF MS tanımlamada kullanılan ticari sistemlerdir. Nunes ve ark.’nın 

2013 yılında yaptıkları çalışmada bazı sınırlamaları olmasına rağmen, API ID 32C sistemi Rhodotorula 

izolatlarının % 90,3’ünü doğru bir şekilde tanımlamıştır. Hatalı sonuçlar veritabanında yer almayan 

Rhodotorula türlerinin yanlış tanımlanmasından kaynaklanmıştır (62,63). Moleküler olarak ITS ve/veya 

D1/D2 (sequencing of large ribosomal subunit) sekanslama yöntemleri ile tanımlama yapılmaktadır. 

Ayrıca piyasada bulunan floresans in situ hibridizasyon (FISH) testinde C. glabrata/C. krusei probu ile 

çapraz reaksiyona girdiği bildirilmiştir (63).  

MALASSEZİA 

Malassezia türleri normal cilt mikrobiyotasının bir parçasıdır. Malassezia cinsi içerisinde 14 tür 

bulunmaktadır. Bu türler; M. furfur, M. sympodialis, M. globosa, M. obtusa, M. restricta, M. slooffiae, 

M. dermatit, M. japonica, M. nana, M. yamatoensis, M. equina, M. caprae ve M. cuniculi’dir. Türlerden 

13’ünde lipide bağımlı bir üreme görülürken, Malassezia pachydermatis, yağ veya başka lipid 

kaynakları eklenmeden bulunduğu ortamda çoğalabilir (1). 

Tanı 

Malassezia türlerinin tanısı için alınan kazıntı örnekleri lam/lamel arasında %10-15’lik KOH 

solüsyonu ile muamele edilir ve böylece keratinize dokular uzaklaştırılır. Preparatın mikroskobik 

incelemesinde (x40) bölmeli, 1,5–4 µm çapında, düz veya eğri, seyrek olarak dallanabilen hiflerle, 3–8 

µm çapında, az çok yuvarlak, tomurcuklanma gösterebilen mayaların varlığı karakteristik “köfte ve 

spagetti” görünümünü ortaya çıkarır (64). En tatmin edici mikroskobik inceleme, kazıntı örneğinin 

mürekkep (Parker mavi ve siyah boyası) ve %10-15 KOH içeren karışımla incelendiği zaman 

sağlanmaktadır. Albert solüsyonu da (toluidin mavisi 0,15 g, malaşit yeşili 0,2 g, glasiyal asetik asit 1 

ml, %95’lik etanol 2 ml ve distile su 110 ml) alternatif olarak bu amaçla kullanılabilir (65). 
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Parker mavi boyası ve KOH karışımına alternatif olarak ‘yeni kontrast boya’ olarak 

isimlendirilen %1 Chicago gök mavisi 6B ve %8 KOH içeren boya kullanılabilir. Bu boya ile boyanan 

mantar yapıları mor boyanmış zeminde mavi olarak görünür. Mikroskopta x40 büyütmede kısa hif 

yapıları ve sporlar gözlenir. Yapılan bir çalışmada yeni kontrast boya, referans yöntemi olarak Parker-

KOH boyası ile karşılaştırıldığında % 100 hassasiyet ve özgüllük elde etmiştir. Ayrıca yeni kontrast 

boya, Parker-KOH boyası ile karşılaştırıldığında hem sporların hem de hiflerin morfolojik özelliklerini 

vurgulamakta daha iyidir (66). 

Doğrudan mikroskobik incelemeye ilave olarak örnek PAS, immünoperoksidaz gibi 

histokimyasal boyalarla boyanabilir ve floresan mikroskobu mevcut ise, kalkoflor beyazı yöntemi ile 

görülebilir (64). 

İnvaziv Malassezia enfeksiyonlarının kültürü çoğu türün lipide bağımlı olması nedeniyle 

zordur. Lipid ihtiyacından dolayı kültüründe birkaç damla steril zeytinyağı ilave edilmiş Sabouraud 

dekstroz agar veya modifiye Dixon, modifiye Leeming ve Notham agar gibi özel besiyerleri gerekir (1). 

Modifiye Dixon besiyeri ve Leeming ve Notman agara kloramfenikol ve siklohekzimit ilave edilmesi 

tavsiye edilmektedir. mDixon besiyerinin Leeming-Notman besiyerine göre avantajı, koyu rengiyle 

koloni sayımına kolaylık sağlaması ve özellikle birkaç türün birlikte mevcudiyetinde morfolojilerinin 

daha iyi tanımlanmasına olanak sağlayabilmesidir. Bu sebeple araştırmacılar çalışmalarında modifiye 

Dixon besiyerini tercih etmektedirler (67,68). Bu maya türlerinin agardaki kolonileri krem/bej rengindedir. 

Maya hücreleri, 2 ila 8 µm arasında değişen büyüklükte, kalın duvarlara sahip, yuvarlak veya ovaldir. 

Hücre bölünmesi, çoğu durumda ana hücre kadar geniş olabilen tomurcuklarla monopolar 

tomurcuklanma yoluyla gerçekleşir ve bu hücrelerin şişeye benzer bir görünüm kazanmasına neden olur 
(70,71).  

Tür tanımlaması bireysel hasta düzeyinde klinik yönetim için çok önemli değildir, ancak 

epidemiyolojik sürveyans ve salgın araştırmaları için gereklidir (1). Malassezia türleri fenotipik olarak 

ve MALDI-TOF-MS gibi moleküler cihazlar kullanılarak ayırt edilebilir (71-73).  Fenotipik testler; Tween 

asimilasyon testleri, Castor yağı asimilasyonu, katalaz testi, eskülin hidrolizi testi, Saboraud glukoz 

agarda üreme testi, 37oC ve 40oC’de üreme testi ve beyaz presipitat oluşumunun incelenmesi gibi 

testlerdir (74). 

Özellikle son dönemde hızlı ve güvenilir tanı için kullanılmaya başlanan MALDI-TOF MS 

yöntemi DNA ekstraksiyonuna gereksinim duymaması, düşük reaktif maliyetine sahip olması ve kısa 

sürede sonuç alınması gibi avantajlara sahiptir. Bu sistem ile Malassezia mayalarının mevcut 14 türünün 

de doğru olarak tanımlandığı bir çalışmada raporlanmıştır (75,76). 

Malassezia türleri BacT/Alert sistemi ile de tespit edilebilir. Iatta ve ark.’nın 2018 yılında 

İtalya’da yaptıkları bir çalışmada lipid bağımlı olmayan M. pachydermatis türü düşük konsantrasyonda 

bile BacT/Alert sistemi ile tespit edilebilirken, lipid bağımlı M. furfur türü yüksek konsantrasyonuna 

rağmen tespit edilememiştir (77). Bu sebeplerden dolayı, kan kültürü şişesine palmitik asit ilavesi lipid 

bağımlı türlerin tespiti için gereklidir. Palmitik asit ilavesi sonrası kan kültürü ortamı 2 haftaya kadar 

inkübe edilmelidir (1).  

Malassezia türlerinin tür düzeyinde tanımlaması amacıyla nested PCR, real-time PCR, pulsed 

field jel elektroforezi (PFGE), çoğaltılmış parça uzunluk polimorfizmi (AFLP), denatüre gradient jel 

elektroforezi (DGGE) ve rastgele çoğaltılmış polimorfik DNA (RAPD) gibi moleküler yöntemler, 

genomları taramak için kullanılmıştır (78,79). 

Kullanımlarına rağmen, her tekniğin kendi sınırlaması vardır. Örneğin, DGGE ve PFGE 

yöntemlerinin uygulanması zaman alıcıdır ve teknik olarak zordur. Ayrıca PFGE yöntemi, analiz için 

büyük miktarlarda yüksek moleküler ağırlıklı genomik DNA gerektirir. RAPD yöntemi, sınırlı sayıda 

tekrarlanabilirliğe sahiptir. AFLP’nin yürütülmesi nispeten zaman alıcıdır. Ve hepsinden önemlisi 

belirtilen yöntemlerin çoğu, testi yapmak için önce ekim işlemine gereksinim duyar (78). 

Malassezia türlerinin ekim yapılmadan doğrudan deriden tanımlamasının yapıldığı bazı PCR tabanlı 

çalışmalar vardır (80-82). Vuran ve ark.’nın yaptıkları çalışmada multipleks PCR yöntemi ile pityriasis 

versicolor tanısı konulan hastalardan doğrudan deriden Malassezia türlerinin ayrımı yapılmıştır. Bu 

çalışmada önce sıvı nitrojen kullanılarak maya membranı parçalanmış ve sıvı nitrojen kullanımının 

multipleks PCR yönteminin hassasiyetini arttırdığı görülmüştür. Multipleks PCR ile doğrudan deriden 
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elde edilen numunelerin hepsinde Malassezia türleri ayırt edilmiş ve izolasyon oranı %90 olarak 

belirlenmiştir (82). 

TRİCHOSPORON 

Trichosporon cinsi ilk kez 1890 yılında yüzeyel enfeksiyona neden olan bir grup maya olarak 

tanımlanmıştır. Trichosporon cinsi mantarlar, büyük bir taksonomik değişiklik geçirmiş ve bugün, en 

az 37 tür tanımlanmıştır. Bununla birlikte, yalnızca 16 tür insan enfeksiyonu ile ilişkilendirilmiştir (83). 

Vakaların büyük çoğunluğuna Trichosporon asahii (% 74) ve T. dermatis (% 12) neden olmaktadır (84).  

Tanı 

Trichosporon türleri geniş bir ısı aralığında (25-40°C) üreme yeteneğine sahip olup, ortalama 

üreme ısıları 30°C'dir. Çoğu besiyerinde kolay üremesine rağmen, kan kültürü şişelerinde üremesi 

zordur. Makroskobik olarak, düzgünden buruşuğa kadar değişebilen, kabarık, kıvrık, beyaz, sarımtırak 

beyaz veya krem renginde, yumuşak kıvamlı ve parlak koloniler oluşturur. Bazı suşlarda kireç 

görünümünde koloniler izlenir. Genç koloniler genelde krem renkli ve yumuşak iken, koloni 

yaşlandıkça etrafındaki zarsı kısımda ışınsal oluklanmalar ve düzensiz kıvrımlar oluşur. Sabouraud 

dekstroz agar (SDA) veya patates dekstroz agar (PDA) besiyerlerinde koloniler 5-7 günde olgunlaşır 
(85). 

Mikroskobik olarak; mısır unlu-tween 80 agarda 25°C'de 72 saatlik inkübasyondan sonra, 

hiyalen septalı hifler ve yalancı hifler oluşturur. Ayrıca, bu hifler boyunca oval veya köşeli 

artrokonidyumlar ve blastosporlar oluşturdukları gözlenmektedir. Türler arasında morfolojik 

değişiklikler bulunabilmektedir. T.asahii artrokonidyumları bol miktarda olup dikdörtgen şeklinde ya 

da fıçı görünümündedir (83,86,87).  

T.asahii karbonhidratları fermente etmez. Dekstroz, laktoz, ksiloz ve inozitol, L-arabinoz ve L-

ramnozu asimile ederken, potasyum ve nitratı asimile etmez. Üreaz enzim üretimi Trichosporon türleri 

için tipiktir (86,87). 

β-D-glukan ve glukoronoksilomannan (GXM) Trichosporon tanısında kullanılabilen antijenik 

yapılardır. Ancak bu serum belirteçleri ile ilgili çalışmalar yeterli değildir. β-D-glukan, kandidiyazis ve 

aspergilloz da dahil olmak üzere invazif mantar enfeksiyonlarının erken teşhisinde yaygın olarak 

kullanıldığı için Trichosporon tanısı için spesifik değildir. Bu sebeple kullanımı sınırlıdır. GXM ise; 

aynı zamanda C. neoformans hücre duvarında da bulunduğu için kriptokok antijen testleri ile çapraz 

pozitiflik olabilir (83). 

Tür düzeyinde tanımlamada ticari sistemler hızlı ve kolay sonuç verdikleri için, veritabanları ile 

ilgili sınırlamaları olmalarına rağmen kullanılmaktadır. API 20C AUX ve API ID 32C sistemleri 

Trichosporon türlerini mikro-makro morfolojilerine göre ve biyokimyasal özelliklerine göre tanımlar. 

Ancak veritabanları yalnızca T. asahi, T. inkin ve T. mucoides türlerini barındırdığı için güvenilirliği 

azdır ve antifungal duyarlılık türler arasında farklılıklar gösterdiği için antifungal tedavinin doğru 

uygulanmasını engelleyebilir. MALDI- TOF-MS sistemi bir diğer önemli ticari sistemdir. MALDI 

Biotyper 2.0 yazılımı T. asahii, T. cutaneum, T. debeurmannianum, T.inkin, T. mucoides ve T. ovoides 

olmak üzere 11 Trichosporon türünü veritabanında bulundurmaktadır. MALDI-TOF-MS, mantar 

türlerini hızlı bir şekilde tanımlamak için güvenilir bir teknik olarak düşünülmelidir. DNA ekstraksiyonu 

aşaması olmaması avantajı ile de PCR-bazlı metotlara alternatif olarak kullanılabilir (83). 

Daha yakın zamanlarda, Trichosporon türlerine bağlı invazif enfeksiyonların tanısında PCR-

bazlı yöntemler ve flow sitometrisi geliştirilmiştir. Her ne kadar bu yeni analizler klinik ortamda rutin 

olarak kullanılmak üzere henüz standartlaştırılmamış olsalar da, gelecekteki klinik doğrulama için 

önemli stratejileri temsil etmektedir (83). 

Trichosporon spp. PCR yöntemi kullanılarak biyolojik sıvılardan tespit edilebilir. Nagai ve ark., 

histolojik olarak dissemine trikosporonoz tanısı konulmuş hastalardan alınan 11 serum örneğinde T. 

asahii 28S rDNA’sının bir bölümünü çoğaltmak için nested PCR yöntemi geliştirmişlerdir. Yaptıkları 

çalışmada 11 örneğin 7'sinde (% 64) PCR pozitif olarak bulunmuştur (87). DNA-bazlı mikroarray testleri, 

Trichosporon türlerinin hem biyolojik materyaller, hem de kolonilerden tür tanımlaması yapılmasında 

yaygın olarak kullanılmıştır. Mikroarray testleri, multipleks PCR’ın; ITS1, 18S ve 5.8S dizileri ve 

ardışık DNA mikroarray hibridizasyonu ile birleştirildiği testlerdir. Hem ITS bölgesini, hem intergenic 
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spacer 1 (IGS1) hem de 28s rRNA’nın D1 / D2 bölgelerini tanıyarak, türleri ayırt etmek için 

kullanılmıştır (83) 

SACCHAROMYCES 

Fırıncı veya bira mayası olarak da bilinen Saccharomyces cerevisiae, düşük patojeniteli bir 

mayadır. Gastrointestinal sistem, solunum yolu ve vajina florasının bir parçasıdır. Bir subtipi olan 

Saccharomyces boulardii, özellikle Clostridium difficile ile ilişkili tekrarlayan diyarenin önlenmesi ve 

tedavisi için probiyotik olarak kullanılır (89-91). Vulvo-vajinal kandidiyazisli kadınlarda flukonazol 

kullanımına bağlı olarak vajinit gibi mukozal enfeksiyonlara, ve yine özellikle flukonazole maruz kalan 

hastalarda fungemiye sebep olabilir (92,93). 

Tanı 

Saccharomyces türlerinde invaziv enfeksiyonların tanısı en iyi mikroskopi ve kültür ile konulur. 

Candida glabrata’dan daha büyük, oval maya hücreleri vardır. Zaman zaman askosporlar görülür ve 

kısa psödohifler oluşabilir, ancak tipik değildir. Üreaz aktivitesi yoktur. Candida mannan antijen 

pozitifliği fungemili hastalarda rapor edilmiştir, ancak bu testin tanı için kullanılıp kullanılamayacağı 

belirsizliğini korumaktadır (94).  

Moleküler olarak 5.8 rRNA içeren ITS bölgeleri ve 26S rRNA D1/D2 bölgelerinin sekanslarına 

dayanarak birbirlerinden farklılaştırılabilirler (95,96). 

SAPROCHAETE 

Saprochaete capitata / Magnusiomyces capitatus (eski adıyla Blastoschizomyces capitatus, 

Geotrichum capitatum, Trichosporon capitatum) su, toprak, kümes hayvanlarının dışkısı ve bazı gıda 

ürünlerinde bulunan; insanlarda deri ve gastrointestinal sistem mikrobiyatısının bir parçası olan 

askomiçetöz maya benzeri mantarlardır (1,97). Normal konaklarda, onkomikoz gibi yüzeyel 

enfeksiyonlara neden olurlar. Bununla birlikte, özellikle derin nötropeninin görüldüğü immünsupresif 

hastalarda, fungemi ve dissemine enfeksiyonları bildirilmiştir (97-100).  

Tanı 

S. capitata fungemisi vakalarının çoğunda tanı kan kültürü ile konulabilir. Agarda S. capitata 

kolonileri krem/beyaz renklidir. Mısır unlu Tween-80 agarda gerçek hif, psödohif, blastokonidya, 

artrokonidyaya benzer annellokonidya yapıları görülebilir. Karbonhidratları fermente etmeyip, şekerleri 

asimile ederler. Üreaz olumsuz olmaları, sabouraud dekstroz agarda, 45°C’de ve siklohekzimid içeren 

agarda, oda ısısında üreme göstermeleri ile Trichosporon türlerinden ayrılırlar. In vitro ve in vivo 

çalışmalar, S. capitata antijenlerinin Aspergillus galaktomannan testinde çapraz reaksiyon 

verebileceğini göstermiştir (101,102).  

β-D-glukan, Candida spp’dekine kıyasla in vitro olarak süpernatantta % 88'lik miktarlarda tespit 

edilebilir, ancak yapılan çalışmalarda klinik invaziv vakalarda glukan saptanamamıştır. Tür düzeyinde 

tanımlama için Vitek 2 sistemi yetersizdir, MALDI–TOF yöntemi ile tür ayrımı yapılabilir (1). 
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GÜNCEL  LİTERATÜR  IŞIĞINDA ASPERGİLLUS DIŞI KÜF 

MANTARLARINA TANISAL YAKLAŞIM 

Burcu DALYAN CİLO 

 

 Fungal enfeksiyonların epidemiyolojisi değişim göstermekte, son yıllarda invazif fungal 

enfeksiyonların sayısındaki artış ile yeni ve potansiyel dirençli türlerin neden olduğu enfeksiyonların 

artışı dikkat çekmektedir (1,2). Candida türleri fungal enfeksiyonlarda en sık saptanan etken olmakla 

birlikte özellikle immünsüpresif ve hematolojik maligniteli hastalarda Aspergillus türleri başta olmak 

üzere küf mantarlarının neden olduğu enfeksiyonların insidansı artmaktadır (1). Mucorales takımı ve 

Fusarium gibi fırsatçı küfler Aspergillus türlerinden sonra en sık izole edilen türler iken Acremonium, 

Scedosporium, Paecilomyces türlerinin etken olduğu enfeksiyonlar da bildirilmektedir (2-7). Bu fırsatçı 

türlerin birçok antifungale göreceli olarak dirençli olması ve neden olduğu invazif enfeksiyonların 

yüksek mortalite oranları ile seyretmesi nedeniyle erken tanı önem taşımaktadır. İnvazif fungal 

enfeksiyonlarda klinik ve radyolojik bulgular non spesifik olduğundan kesin tanı için mikrobiyolojik 

tanı ve tanımlama önemlidir (8,9).    

Mucorales Takımı Mantarlara Tanısal Yaklaşım 

 Mucorales takımı içerisinde yer alan Rhizopus, Mucor, Lichtheimia, Cunninghamella, 

Rhizomucor, Apophysomyces ve Sacsenaea cinsi mantarların neden olduğu mukormikoz oldukça agresif 

seyreden invazif bir fungal enfeksiyondur (10). Mukormikoz kutanöz, rinoserebral, pulmoner, 

gastrointestinal tutulum ya da dissemine enfeksiyon tablosu oluşturabilir (11). İmmünsüpresyon, 

diyabet, nötropeni, yanık ve penetran travmalar, deferoksamin tedavisi mukormikoz için en önemli risk 

faktörleridir (10). Özellikle immünsüpresif hasta grubunda mukormikoza bağlı mortalite yüksek (%24-

%49) olup tedavi açısından hızlı tanı önem taşımaktadır. Mikrobiyolojik tanıda konvansiyonel 

yöntemler (direkt mikroskopi ve kültür), serolojik ve moleküler yöntemler kullanılmaktadır (11-14). 

 Mikroskobik inceleme örnekten direkt, KOH ile muamele edilerek veya kalkoflor beyazı 

kullanılarak yapılabilir (15). Mucorales takımı mantarlar hiyalen, septasız veya nadiren septalı, geniş 

(6-25 µm) çaplı, düzensiz, şerit benzeri, geniş açı (90°C) ile dallanan hif yapıları oluştururlar (16). 

Mikroskopik ve histopatolojik icelemede bu yapıların görülmesiyle etkenin Aspergillus ve diğer hiyalen 

küflerden ayrımı ve olası tanı hakkında hızlı bilgi edinilebilir. Ancak kesin tanı için örneğin kültürde 

üretilmesi gerekmektedir (9). 

 Mucorales takımı mantarlar besiyerlerinde hızla üreyerek (24-48 saat) 3-5 gün içerisinde petri 

kutusunu dolduran yünümsü koloniler oluştururlar (16). Örneğin alınması ve ekimi sırasındaki agresif 

işlemler kültür negatifliğine neden olabileceğinden mucor şüphesi varlığında örneğin ezilmeden 

ekilmesi önemlidir (17). Kültürde üreme cins ve tür düzeyinde tanımlamaya olanak sağlar (9).  

 Klinik rutinde cins ve tür düzeyinde tanımlamanın antifungal tedaviyi yönlendirme açısından 

belirgin etkisi olmadığı ancak epidemiyolojik veri ve salgın araştırmaları açısından önemli olduğu 

belirtilmektedir (9). Tür tanımlamasında moleküler yöntemler klasik fenotipik yöntemlere göre daha 

güvenilirdir. Küçük ve büyük subünit rRNA genleri arasında bulunan internal transcribed spacer (ITS) 

bölgesinin dizi analizine dayalı tiplendirme tür düzeyinde tanımlama için en güvenilir yöntem olarak 

kabul edilmektedir (18). Tür tanımlaması için karbon asimilasyon temeline dayalı ID32C ve API 50 CH 

(bioMerieux; Marcy I’Etoile, France) ticari kitler bulunmaktadır. Matrix-assisted laser 

desorption/ionization time-of-flight mass  spectrometry (MALDI-TOF MS) tanımlamada kullanılmakta 

olup henüz standardize edilmemiştir (20-22).  

 Risk grubu hastalarda invazif fungal enfeksiyon ile uyumlu radyolojik bulguların varlığında 

galaktomannan antijen testinin negatif saptanması mukormikoz açısından tanıya destek olacağından 

çalışılması önerilmektedir. 1,3-β-D-glukan testinin mukormikoz tanısında yeri yoktur (9). 

 Kanda Mucorales- spesifik T hücrelerinin saptanmasına dayalı enzim-linked elispot (ELISpot) 

testi bulunmakta olup henüz standardize edilmemiştir (23). 

 Mucorales DNA’sının 18S ribozomal bölgesini hedef alan in-house semi nested PCR yöntemi 

ile hasta örneğinden direkt hazırlanan taze materyalde ya da parafine gömülmüş doku örneklerinde etken 

saptanabilmekte olup henüz standardize edilmemiştir (24,25).  
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Fusarium Türleri’ ne Tanısal Yaklaşım 

 Aslen bir bitki patojeni olan Fusarium türleri insanlarda fırsatçı enfeksiyonlar 

oluşturabilmektedir. İnsanlarda hastalık etkeni olarak saptanan türler üç tür kompleksi içinde yer 

almaktadır: Fusarium solani species kompleks (FSSC), Fusarium oxysporum species kompleks (FOSC) 

ve Fusarium fujikuroi species kompleks (GFSC) (26-28). Fusarium enfeksiyonları etkenin alınma yolu 

ve konağın bağışıklık durumuna bağlı olarak yüzeyel, lokal invazif ve dissemine invazif seyir 

gösterebilmektedir (29,30). Nötropeni dissemine enfeksiyon gelişimi için en önemli risk faktörüdür 

(30). Fusarium türleri birçok antifungale dirençli olup dissemine enfeksiyonda mortalite oranları %50-

%70 arasında değişmektedir (26,31-33). Mortalite ve morbiditenin azaltılması açısından hızlı tanı önem 

taşımaktadır (29,30). Mikrobiyolojik tanıda konvansiyonel (direkt mikroskopi ve kültür), serolojik ve 

moleküler yöntemler kullanılmaktadır. 

 Fusarium türleri diğer hiyalohifamikoz etkenleri olan Aspergillus ve Scedosporium  türlerine 

benzer şekilde pigmentsiz, septalı, 3-8 µm boyutlarında, 45 derecelik açı ile dallanan hifler oluştururlar. 

Direkt mikroskobik inceleme ya da histopatolojik inceleme ile hiyalohifomikoz etkenlerinin ayrımı 

yapılamayacağından kesin tanı için etkenin kültürde üretilmesi önem taşır (16,27,34).   

 Fusarium türleri standart besiyerlerinde hızla üreyerek beyaz, pembe, gri, eflatun, turuncu, 

kadifemsi koloniler oluştururlar (16). Fusarium enfeksiyonlarında kan kültürleri %40-60 oranında 

pozitif bulunabilir (4,31). 

 Kültürden yapılan direkt mikroskobik incelemede Fusarium’ a özgü kano veya muz şeklinde 

çok hücreli makrokonidyaların görülmesi cins tanımlaması açısından önemlidir (34). Tür tanımlaması 

için çeşitli morflojik kriteler kullanılabilmekte ancak hatalı tanımlama oranları yüksek olduğundan 

moleküler tanımlama önem taşımaktadır. DNA dizi analizi ile yapılan tanımlama en geçerli yöntemdir 

(26,35). rDNA genlerinin (öz. ITS bölgesi) analizi birbirine yakın olan türlerin “tür kompleksler”i 

şeklinde gruplanmasını sağlayabilir ancak tür tanımlaması için birden fazla lokusun (translation 

elongation factor 1-alpha, β-tubilin, kalmodulin ve RNA polymerase II subunits1 ve 2) kullanıldığı dizi 

analizi (Multilocus sequence typing) gerekir (27, 34-37). Bunun dışında 28s rRNA gen dizi analizi , 

genus spesifik PCR , multipleks tandem PCR, repetetive sequence based PCR (rep-PCR) temelli 

DiversiLab gibi ticari moleküler sistemler kullanılmakta olup henüz standardize edilmemiştir (38-40). 

MALDI-TOF MS tanımlama için umut vaat edici olup standardizasyonu ve validasyonu 

tamamlanmamıştır (21,41). 

 İnvazif Fusarium enfeksiyonlarında 1,3-β-D-glukan testi genellikle pozitiftir. Ancak bu test 

panfungal bir test olduğu için tür düzeyinde bir bilgi vermez (42,43). 

 İnvazif Fusarium enfeksiyonlarının yaklaşık %50 kadarında galaktomannan antijen testi 

pozitiftir (44).  

 Fusarium türlerinin direkt tanısı için geliştirilen duyarlılığı ve özgüllüğü farklı çeşitli in-house 

PCR yöntemleri (pan-fungal quantitative PCR, pan-fungal semi nested PCR, multipleks PCR, spesifik 

PCR) tanıya yardımcı testler olarak kabul edilmekte ve konvansiyonel tanı testlerini destekleyici olarak 

kullanılması önerilmektedir (8,46,47). 

Scedosporium Türleri 

 Scedosporium türleri toprakta, sığır ve kümes hayvanı gübresi ile kirlenmiş sularda bulunmakta, 

immünsüpresif hastalarda fırsatçı enfeksiyonlara neden olmaktadırlar. Nörotropik özellikleri ile bilinen 

Scedosporium türleri miçetoma benzeri subkutan enfeksiyonlar ya da genellikle santral sinir sistemi 

tutulumu ile seyreden dissemine enfeksiyon oluşturabilirler (48). En sık Scedosporium boydii (telemorfu 

Pseudallescheria boydii), Scedosporium apiospermium, Scedosporium aurantiacum ve Scedosporium 

prolificans türleri izole edilmektedir (8). Tedavi başarısızlığı ve relapslar sık görülmekte özellikle S. 

prolificans enfeksiyonlarında pan-fungal  direnç ve yüksek mortalite (%95) gözlenmektedir (49). 

 Scedosporium türleri diğer hiyalohifamikoz etkenlerine benzer şekilde pigmentsiz, septalı, 

dallanan hifler oluştururlar (16). Histopatolojik incelemede bazen doku kesitlerinde anneloconidia 

yapısı görülebilir (50). Scedosporium enfeksiyonlarında %50 kan kültürü pozitifliği saptanabilir. 

Antifungal direnç nedeniyle etkenin kültürden izole edilmesi önem taşır (8). Etkenin saptanmasına 

yönelik pan-fungal PCR, multipleks PCR gibi moleküler testler henüz standardize edilmemiş olup 

konvansiyonel testlere yardımcı testler olarak kullanılması önerilmektedir (8, 51-53). Tür 

tanımlamasında DNA dizi analizi altın standart yöntemdir. ITS gen bölgesi dizi analizi tanımlamada 

kullanılmakta yakın ilişkili türlerin ayrımı için β-tubilin gen bölgesinin de kullanılması gerekmektedir 
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(54,55).Tür tanımlaması için MALDI-TOF ve PCR testleri kullanılmakta olup henüz valide 

edilmemiştir (56,57).  

Acremonium Türleri 

 Acremonium türleri doğada özellikle toprakta yaygın olarak bulunur (58). İnsanlarda hastalık 

oluşturduğu bildirilen türler Acremonium alabamensis, Acremonium kiliese, Acremonium roseogriseum, 

Acremonium strictum, Acremonium potronii ve Acremonium recifei’dir. Cilt ve tırnak enfeksiyonları, 

miçetom, peritonit, osteomyelit, menenjit, endokardit ve akciğer enfeksiyonu yapabilirler. Kesin tanı 

için etkenin enfeksiyon bölgesinden izole edilmesi gerekmektedir. Dissemine enfeksiyonda kan kültürü 

pozitif olabilir. Acremonium türleri kültürde geç ürediğinden en az iki haftalık inkübasyon 

gerekmektedir (59-62). 

Paecilomyces Türleri 

 Paecilomyces variotii ve Purpureocillium lilacinum (Paecilomyces lilacinus) nadiren kutanöz 

enfeksiyon, immünsüpresif hastalarda pnömoni, selülit, pyelonefrit ve dissemine enfeksiyon etkeni 

olarak bildirilmiştir. Enfeksiyonlarının kesin tanısı için etkenin kültürde izole edilmesi gerekmektedir 

(63-65). 
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MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNDE MALİYET ANALİZİ 

 

Murat ARAL 

 

Sağlık kurumları, insanların en önemli gereksinimlerinden biri olan sağlık hizmetini üreten ve 

sunan kurumlardır. Yaşlı nüfusun artması, sanayileşme ve teknolojik gelişme gibi faktörlerin birçok 

hastalığa yol açması, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık harcamalarının artma eğilimini 

yükseltmektedir (1). Dünyada ve ülkemizde bu amaçtan yola çıkarak sağlık sektöründe yer alan tüm 

paydaşlar hizmet sunumunda ve bakımında en kaliteliyi en düşük maliyetle sunma çabası ve baskısı 

altındadırlar. Harcamaların artması, teknolojik gelişmeler, geri ödeme yöntemlerindeki çeşitlilik ve 

yasal düzenlemeler hastanelerde maliyet analizi çalışmalarına verilen önemi arttırmıştır (3). 

Maliyet, belirli bir amaca ulaşmak için katlanılan, parasal olarak ifade edilebilen ve bir değer 

birikimin oluşmasına olanak veren fedakarlıkları ifade eder (4). Hastaneler açısından 

değerlendirildiğinde maliyet, sağlık hizmeti üretiminde kullanılan kaynakların ve hizmet üretimini 

gerçekleştirmek için katlanılan fedakarlıkların parasal değeri olarak tanımlanabilir. Hastanelerde hizmet 

üretim sürecinde çeşitli girdiler kullanılmakta ve çeşitli giderler ortaya çıkmaktadır. Hastanelerde gider 

merkezlerinin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken bir kural da özellikle işlem gider merkezlerinin 

(ana gider yerlerinin) ayrılmasında gider merkezlerinin gelir getirme özelliğidir. 

Maliyet merkezleri: Esas maliyet yerleri, tali (ikincil) maliyet yerleri ve yardımcı maliyet yerleri olarak 

ayrılabilmektedir.  

Esas maliyet yerleri: Klinikler, poliklinikler, röntgen ve tahlil laboratuarları, yoğun bakım üniteleri, 

diğer yedek üniteler (Diyaliz vb.).  

Yardımcı hizmet maliyet yerleri: Hasta kabul, teknik servis (bakım onarım), temizlik hizmetleri, 

çamaşırhane, terzihane, eczane, sterilizasyon merkezi, haberleşme, mutfak, yemekhane, kazan dairesi.  

Genel Yönetim Maliyet Yerleri: Hastane müdürlüğü, başhekimlik, başhemşirelik, döner sermaye 

saymanlığı, sivil savunma uzmanlığı, güvenlik, ulaştırma, garaj, telefon santrali, ayniyat, satınalma, 

depolama, personel özlük, maaş tahakkuk.  

Faaliyet Dışı Gider Merkezleri: Kreş, lojman vb. gider merkezleridir (5-6). 

Merkezi Sterilizasyon Üniteleri (MSÜ), 7/24 hizmet üreten ve pek çok birime hizmet sunan 

dinamik merkezlerdir. Bu bakımdan da hastane yönetimiyle birlikte ünite sorumlu ve çalışanları hem 

standartlara uygun bir sterilizasyon süreci sağlamak hem de kurumun çıkarlarını gözeterek işletme 

maliyetini azaltmak ve verimliliği arttırmak zorundadır. 

Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde hizmet sunumu aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

Hastane personeli tarafından yürütülen destek ünitesi  

 • Personel, cihazlar ve sarflar hastaneye ait  

Hastane içinde hizmet alımı yoluyla yürütülen MSÜ  

 • Personel hastaneye ait  

 • Cihazlar ve sarflar hastaneye veya hizmet sağlayıcıya ait  

 Hastane dışında hizmet sağlayıcıya ait MSÜ’den hizmet alımı 

  • Personel, cihazlar ve sarflar hizmet sağlayıcıya ait 
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Hizmet alımında; set maliyetinin doğru hesaplanması,  personel maaşı + eğitim maliyeti, 

cihazlar, bakım ve validasyon, temel amortisman giderleri, sarf maliyeti, malzeme temini ve garanti 

koşulları mutlaka gözönünde bulundurulmalıdır.  

Hastane faaliyetlerinde kullanılan malzemelerin pahalı olması, fiyat etkinlik bakımından tekrar 

kullanımlı (reusebl) malzemelerle çalışılması kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu nedenlerle çeşitli cihaz ve 

ekipmanlar sayısız kere steril edilerek kullanılmaktadır. Buna alternatif olarak geliştirilen tek 

kullanımlık malzemelerin büyük bir kısmının maliyeti yüksek olduğundan çeşitli platformlarda kanuni 

olmasa da tekrar kullanımları tartışılmaktadır. 

“Reusable” malzeme; üretici tarafından tekrar kullanılabilir olduğu belgelenen malzemelerdir. 

Hastalarda kullanılmadan önce temizlenir, steril edilirler. Başlangıçta alım maliyeti yüksek olabilir, 

tekrarlanan kullanımlar sonucu ortalama maliyetleri düşük olur. 

“Disposable” malzeme ya da diğer bir deyişle “tek kullanımlık aletler”; plastik gibi ısıya duyarlı ve 

ucuz malzemelerdir.  Üreticiden doğrudan steril edilmiş olarak kullanıma hazır alınırlar.  Alım 

maliyetleri düşüktür, dolayısıyla tekrar kullanımın mali kazancı çok fazla olmaz.  Bir kez kullanılırlar 

ve atılırlar. 

“Tekrar işlemden geçirme” (reprocessing);  hastada kullanılmış veya hastada kullanılmamış ancak 

paketi hasar görmüş bir malzemenin temizlenmesi, test edilmesi, yeniden paketlenmesi ve 

sterilizasyonu. 

“Tekrar kullanım” (reuse);  üretici firması tarafından “tek kullanımlık” veya “disposable” olarak 

etiketlenmiş bir malzemenin hasta bakımında ilk kullanımından sonra “tekrar işlemden geçirme” 

basamaklarının uygulanıp aynı veya başka bir hastada tekrar kullanılması. 

Tekrar kullanım; dekontaminasyon ve sterilizasyon işlemlerinin güvenli olup olmadığı ve bu işlemler 

sırasında malzemede fonksiyonel bir kayıp meydana gelip gelmediği, nasıl fatura edileceği gibi 

problemlere ek olarak yasal ve etik sorunları da beraberinde getirmektedir.  

Tekrar kullanım: Maliyet etkin mi?  Tekrar kullanımının başta gelen sebebi maliyet etkin olacağı 

düşüncesi  ancak bu konuda yapılmış yeterli randomize kontrollü çalışmalar yoktur. 

Tekrar kullanıma onay veren ülkelerde, üretici firmanın önerileri doğrultusunda hazırlanmış yazılı 

talimatlar sağlandıysa,  tekrar kullanımın hasta güvenliği ve tıbbi aletin etkinliği/fonksiyonelliğini 

etkilemediği dökümante edildiğinde izin verilmektedir.  Tekrar kullanımla ilgili tüm maliyet analizleri 

yapılarak tekrar kullanımın maliyet etkin olduğu gösterilmiş olmalıdır. 

Cerrahi Örtüler, sağlık profesyonelleri tarafından yüzyıldan daha uzun süredir kullanılmaktadır (7). 

Örtüler, hastalarda invaziv girişimler sırasında steril olmayan ortamdaki mikroorganizmaların steril 

ortamlara geçişini ortadan kaldırmak ya da azaltmak için kullanılmaktadır. 

Kullanılan tüm örtüler, çok kullanımlık (reusable) veya tek kullanımlık (disposable) özellikte 

olabilmektedir (8). Çok kullanımlık cerrahi örtüler, dokuma kumaştan yapılmakta ve tekrarlı kullanımlar 

arasında yıkama ve sterilizasyon işlemine tabi tutulmaktadırlar. Tek kullanımlık cerrahi örtüler ise, bir 

defa kullanılmak üzere tasarlanmakta ve nonwoven (dokusuz yüzey) kumaşlardan üretilmektedirler (9). 

Bu örtüleri değerlendirirken beş kriter göz önünde bulundurulmaktadır. Bunlar; sağlık çalışanlarını ve 

hastaları cerrahi veya hastane kaynaklı enfeksiyondan koruma, rahatlık, ekonomik olması, çevresel 

yaşam döngüsü analizi ve işlevliğidir. Bir çok çalışmada tek kullanımlık cerrahi örtü sistemi 

kullanılmasının daha maliyet-etkili olduğu tespit edilmiştir (10). 
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Dünya bankası verileri; “Gayri Safi Milli Hasıla” (GSMH) içinde sağlığa ayrılan payın ülkeler 

bazında arttığını göstermektedir. Türkiye’de toplam sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payının 

yıllar içinde düzenli bir şekilde arttığı görülmektedir. Sağlık hizmetleri sunumunda maliyetlerin yüksek 

olması, israfın; beklemelerin, kayıpların, kusurların ve hataların varlığı nedeniyle yalın yönetim 

felsefesi sağlık sektöründe de yerini almıştır. 

 

Neden Yalın Sağlık?  

Hastane organizasyonları günümüzde, artan sağlık hizmeti alma talebini karşılamak için yetersiz 

kalabilmektedir. Talep artışı ve teknolojik gelişmeler ile sağlık maliyetleri hızla yükselmektedir. Bunun 

nedeni, genelde sağlık kuruluşlarında var olduğu iddia edilen; fiziki yetersizlik, yetişmiş insan gücü 

noksanlığı ve malzeme maliyetleri olarak ifade edilir. Oysa ki, talep aşamasından taburculuğa kadar var 

olan sürecin tasarımı uygun mudur? İşte Yalın Yaklaşım için sorgulanması gereken nokta burasıdır. 

“Süreç Yönetimi” bu noktada devreye girecektir ve temel yaklaşımı süreç performansının ölçülmesidir. 

Ölçülemeyen hiçbir süreç yönetilebilir değildir. 

Yalın yönetim felsefesi içinde 6 sıfır yaklaşımı (sıfır stok, sıfır hata, sıfır çelişki, sıfır ölü 

zaman, sıfır bekleme süresi, sıfır bürokrasi) önemli bir yere sahiptir. 6 sıfır yaklaşımının temelinde ise 

israf yer almaktadır. 

Hastaneler için tanımlanan sekiz israf türü vardır.Bunlar; 

1. Hatalar 

2. İhtiyaçtan Fazla Üretim 

3. Gereksiz Malzeme Hareketi 

4. Bekleme 

5. Fazla Stok 

6. Gereksiz İnsan Hareketi 

7. Gereğinden Fazla İşlem 

8. İnsan Potansiyeli olarak tanımlanırlar (11). 

Bir özel hastanede gerçekleştirilen yalın çalışmalarla ameliyatlar için hazırlanan alet ve 

malzeme sayılarında %33, ameliyat sonrası iade edilen alet ve malzeme sayılarında %52 tasarruf İade 

edilen malzeme ve aletlerin gereksiz yere sterilizasyon döngüsüne tekrar girmesi önlenerek yapılabilen 

ameliyat adedinde %6 artış sağlanırken sterilizasyon ünitesinde gerçekleştirilen paketleme ve etiketleme 

işlemi 2 çalışan tarafından, dakikada 4 işlem yapılacak şekilde yürütülürken, yalın çalışmalarla 1 çalışan 

dakikada 60 işlem yapılabilir hale getirilmiştir. Maliyet 762TL/ay düşürülürken, çalışan memnuniyeti 

de artmıştır. Kalça protezi ameliyatı anestezi sürecinde yürütülen yalın çalışmalarla, işlem süresi 

45dk’dan 25dk’ya, ekip 2 kişiden 1,5 kişiye, ilaç maliyeti ise 44,5TL’den 5,15TL’ye düşürülmüştür 

(12).  

Daha güvenli bir sağlık hizmeti sunumu için teşhis ve tedavi sürelerinin hızlanması, bu süreçler 

ve kullanılan araçların standartlaştırılması gerekmektedir. Bu sayede kapasiteden en iyi şekilde 

yararlanılacak ve verimlilik artacaktır. Kamu hastanelerinde temel amaç kârlılık değildir. Ancak bu 

durum, sunulacak sağlık hizmet maliyetinin ve bundan sağlanacak yararın belirlenmesine engel değildir. 

Merkezi sterlizasyon ünitelerinde düzenli olarak yapılacak maliyet analizleri ve analiz sonuçlarının 

yönetsel kararlarda kullanılması faydalı olacaktır. 
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ŞEHİR HASTANELERİNDE STERİLİZASYON HİZMETLERİ 

 

Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK 

 

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ), uluslararası alanda bilinen adıyla PPP (Public Private Partnership), 

bir finansman modelidir.Devletin sunacağı mal ve hizmetlerin, yapım işlerinin bütçe yetersizliği 

nedeniyle ertelenmesinin veya yapılamamasının önüne geçmek amacıyla kullanılmaktadır. 

KÖİ Modelinin Tercih Nedenleri şöyle sıralanabilir: 

• Yatırım finansmanı başta olmak üzere, kamu yatırımlarından kaynaklanan maliyetlerin 

azaltılması, 

• Özel sektörün konforunun kamu hizmetinde yaşatılması, 

• Riskin etkin dağıtılması 

• Kamu-Özel İşbirliği Modeli, kamu hizmeti olarak nitelendirilen ancak, devletin tümüyle 

çekilmek istemediği ve devletin katılımı olmaksızın özel sektörün tek başına sunmaktan 

çekindiği hizmetlere özel sektörün katılımını sağlamak ve böylece devletlerin temel çıkmazı 

haline gelen finansman sorununu aşmak 

Temel planlama kriterlerinde teknolojik yeniliklerin altyapı yetersizliği nedeniyle mevcut 

hastanelere uygulanamaması, hastane binalarının fiziki şartları, mimari tasarım yetersizlikleri nedeniyle 

hekim, sağlık personeli, tıbbi cihazların optimal kullanılamaması gibi sebeplerden dolayı KÖİ modeli 

ile tasarım, maliyet aşım, bakım onarım, yenileme, işletme, teknoloji, enerji verimliliği, iflas, kalifiye 

eleman, güvenlik riskleri özel sektöre devredilmektedir. Şirket; Tesisin ve ticari hizmet alanlarının 

yapımı, bakım ve onarımı, sözleşme süresi sonunda yerleşkenin her türlü borç ve taahhütten ari, bakımlı, 

çalışır ve kullanılabilir durumda Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi, projenin finansmanı, tasarımı, inşaatı 

ve tıbbi cihazlar ile diğer ekipmanın tedariki ve tesis için gerekli donanımının sağlanması, tıbbi destek 

hizmetleri ile destek hizmetlerinin sunumundan sorumludur. Bunu gerçekleştirmek için Kamu, temel 

sağlık hizmetlerinin sunumundan sorumludur. Dünyada pek çok KÖİ modelleri bulunmaktadır. 

Örneğin; 

• BOT (Build-Operate-Transfer) Yap-İşlet-Devret  

• DB (Design- Build) Tasarla-Yap  

• BTO (Build-Transfer-Operate) Yap-Devret-İşlet  

• BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) Yap-Sahip Ol-İşlet-Devret  

• BOO (Build-Own-Operate) Yap-Sahip Ol-İşlet  

• DBFO (Design-Build-Finance-Operate) Tasarla-Yap-Finanse Et-İşlet  

• BLT (Build-Lease-Transfer) Yap-Kirala-Devret  

• LROT (Lease-Renovat-Operate-Transfer) Kirala-Yenile-İşlet-Devret  

Şehir Hastaneleri, KÖİ modeli ile entegre sağlık kampüsü yapım işleri ile ürün ve hizmet 

alımının temin edildiği yeni bir kurumdur. KÖİ Modeli, 1990’lı yıllarda İngiltere başta olmak üzere 

ABD, İrlanda, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde finansman sorununa bir çözüm olarak görülmüş ve 

mevcut politika içinde finansman yöntemi olarak uygulanması tercih edilmiştir. Türkiye’de ilk olarak 

Yozgat Şehir Hastanesi 16.01.2017 tarihinde 475 yatak sayısı ile hizmete açılmıştır. Sonra sırayla 

Mersin, Adana, Isparta, Kayseri, Elazığ, Manisa, Eskişehir, Ankara, Bursa Şehir Hastaneleri açılmıştır. 
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İsteğe Bağlı Olmayan 

Hizmetler (P1) 

İsteğe Bağlı Destek Hizmetleri (P2) 

Bina ve Arazi Hizmetleri İlaçlama Hizmetleri 

 

Çamaşır ve Çamaşırhane 

Hizmetleri 

Olağanüstü Bakım ve Onarım 

Hizmetleri 

Otopark Hizmetleri 

 

Yemek ve Yemekhane 

Hizmetleri 

Ortak Hizmetler Yönetimi 

Hizmetleri 

Hasta Yönlendirme ve Refakat 

Hizmetleri / 

Resepsiyon/ Taşıma Hizmetleri 

Atık Yönetimi 

 

Rehabilitasyon Hizmetleri 

Mefruşat Hizmetleri Hastane Bilgi Yönetim Sistem 

Hizmetleri 

Laboratuvar Hizmetleri 

 

Yer ve Bahçe Bakım 

Hizmetleri 

Güvenlik Hizmetleri 

 

Görüntüleme Hizmetleri 

 

Diğer Tıbbi Ekipman Destek 

Hizmetleri 

Temizlik Hizmetleri 

 
Sterilizasyon ve 

Dezenfeksiyon Hizmetleri 

 

 

Alt yüklenicilerle işleyişin sürdürüldüğü ve yukarıdaki tablolarda belirtilen 19 hizmetten birisi 

olan MSÜ lerinde kurumlarda hastane yönetimleri ile özel şirket yönetimi ortak hareket ederken, bir üst 

kademede il genelinde sağlık bakanlığı üyeleri ile şirket üyelerinden oluşan koordinasyon kurulu ve 

bakanlık düzeyinde yöneticilerle özel şirket üst yöneticileri de en üst kademede yer almaktadır. 
Hizmetlerin izlenmesi ve denetimi  idareler tarafından yapılmaktadır. Aylık raporlarda sözleşmeye 

aykırı durumlar tespit edildiğinde sözleşmede belirtilen ceza puanlarına göre işlem yapılmaktadır.  

Ek14 (Teknik Şartname)de hedefler ve hizmetin kapsamı tarif edilmektedir. MSÜ hizmetlerine 

yönelik performans ölçümlerinde şirketin yapması gereken işler için çağrı sistemi SLA (Service Level 

Agrement) üzerinden yanıt verme ve düzeltme süreleri belirlemiştir.  Hastanelerde Acil Yardım Masası, 

Merkezi Yardım Masası gibi isimlendirmelerle sorunlara anında her türlü destek sağlanmaktadır. MSÜ 

leri içinde aynı işleyiş geçerlidir.  Dezenfeksiyon hizmetleri (şirket) hastanenin ameliyathanelerinin ve 

ameliyathane dışında dezenfeksiyon yapılması gerekli cihazların ve idare tarafından belirlenen diğer 

özel alanların dezenfekte edilmesinden sorumludur. 

Yöntem beyanı ise, şirketin kamu tarafından yazılan teknik şartnameye resmi cevabıdır. Yöntem 

beyanının en önemli özelliği yüklenici firmaların bu yazılanlar haricinde malzeme alımı, hizmet verme 

yöntemi ve zamanlarını esnetmemeleridir. Yöntem beyanı dışında bir hizmet talep edilirse bu hizmetler 

için ek mutabakatlar yapılmaktadır. Yöntem beyanı İş tanımı, sterilizasyon hizmetinin 

gerçekleştirileceği yer ve yerleşim planı, gerekli ekipman listesi, gerekli teknik alt yapı,  hizmetin şekli 

ve kontrolü, personel organizasyon yapısı,  hizmetin saat bazında yönetimi, malzeme teslim alım 

prosedürleri, kayıp ve eksik malzeme tespiti, ödünç malzeme teslimi, yeni alet ve ekipman teslim 

alımıAlet/Ekipmanların dekontaminasyonu,  mekanik ve manuel yıkama, kontrol ve paketleme alanları, 

sterilizasyon metodu ve döngüsü, steril malzemelerin depolanması, steril malzeme teslimi, yönetim 

sisteminin HBYS üzerinden takibi gibi düzenlemelerin yapılmasını sağlar. Ayrıca yine yöntem 

beyannamesine göre, ayrı personel ile ameliyathane ve dışında dezenfeksiyon yapılması gerekli cihazlar 

ve idare tarafından belirlenen özel alanların çağrı yapıldığı durumlarda dezenfeksiyonu yapılmaktadır. 

Özel firmaya hak edişler miktara bağlı olmayan ve miktara bağlı ödemeler şeklinde olup, MSÜ 

lerin verdiği dezenfeksiyon ve sterilizasyon hizmetlerine karşılık ödemeler miktara bağlı ödemeler 

olarak yapılmaktadır. 



 

101 
 

Maalesef ülkemizde hastanelerin gözden uzak yerlerinde konumlandırılan MSÜ lerinin fiziki 

alan sıkıntıları bilinen bir gerçektir. Verilen hizmet kalitesi Sağlıkta Kalite Standartları bazında 

değerlendirildiğinde mevcut hizmet veren 10 şehir hastanesinin fiziki şartları 1000 metrekareden 

Avrupanın en büyük hastanesi olan Ankara Şehir hastanesinde olduğu gibi 13 bin metrekaralere kadar 

çıkmaktadır. Tümünde pass box geçişleri, hermetik kapılar, negatif ve pozitif basınçlı odalar olması 

diğer ideal yapılanmalardır. Hepsinde revers osmos su sistemleri başta olmak üzere buhar otoklavları, 

hidrojen peroksit cihazları başta olmak üzere alternatif sterilizasyon sistemlerine kadar ekipman, cihaz 

ve malzeme açısından son teknolojinin sağladığı tüm imkanlar sunulmuştur. Sterilizasyonun 

kontrollerine yönelik olarak lümenli aletlerin kontrolü de dahil olmak üzere  kimyasal, biyolojik 

indikatörler, data loggerlar hepsinde kullanılmaktadır.İz sürme yapılmasını sağlayacak şekilde kayıtlara 

ulaşmayı sağlayan üniteye özgü yazılım programları hepsinde bulunmaktadır. Endoskop 

dezenfeksiyonları genelde kamuya ait olup, MSÜ dışında endoskop kullanım alanlarında yapılmaktadır. 

ISO 9001-2015, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği gibi uluslar 

arası kalite standartlarını da karşılayacak şekilde işletim sistemi kurulmaya çalışılmaktadır. Ancak 

spançların sterilizasyonu, dezenfeksiyon hizmetlerindeki bazı düzensizlikler, personel sayısı yeterli 

olmasına rağmen sahada gözlemlenen eğitim eksikliği, özel firmaya her ay ödenen hak edişlerle ilgili 

maliyet analizlerinin kamu lehine olması gibi durumların gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
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   KANDAN DOĞRUDAN TANI MÜMKÜN MÜ? 

 

Yusuf YAKUPOĞULLARI 

 

Sepsis, hayatı tehdit eden önemli enfeksiyonlardan biridir. Bu güne kadar ki çalışmalar, erken 

tanı ve uygun antibiyotik tedavisinin hastanın mortalite ve morbidite değerlerini iyileştiren en etkili 

faktörler olduğunu göstermiştir. Buna karşın, sepsis ve bakteriyemi laboratuvar tanısında halen en fazla 

zorlukla karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarıdır. Klasik tanıda referans tanı yöntemi olarak kullanılan 

kültür, birkaç gün süre gerektirmekte olup hasta için erken tedaviyi yönlendirebilme potansiyeli 

sınırlıdır. Ayrıca, sepsiste kültür pozitifliği %18-%70 aralığında değişmekte olup anaerobik veya 

üretilmesi zor etkenler için bu oran daha da düşüktür. Dolayısı ile kan dolaşımı enfeksiyonuna neden 

olan patojenlerin daha hızlı ve doğru olarak saptanmasına gereksinim bulunmaktadır.  

Bu nedenle, klinikte etkili olarak kullanılabilecek ve kültür gerektirmeyen direkt test yöntemleri 

geliştirilmesi için çalışmalar giderek artmıştır. Ancak bu alanda elde edilen başarılar halen sınırlı 

düzeydedir. Özellikle moleküler mikrobiyolojik analizlerin geliştirilerek uyarlanması sonucu birçok test 

kiti üretilmiş ve sağlık piyasasına arz edilmiştir. Bu yöntemler genellikle multipleks PCR, geniş band 

PCR, dizileme ve manyetik rezonans esaslı yöntemlerdir. Şimdi bu testlerin neler olduğunu, 

etkinliklerini, sundukları avantaj ve dezavantajları inceleyelim. 

LightCycler SeptiFast (Roche, Almanya), çoklu DNA primerleri kullanarak gerçek zamanlı 

PCR yöntemi ile çalışan bir testtir. Bu test ile tam kandan 25 adet sepsis etkeni ve antibiyotik direnç 

parametrelerinden mecA geni yaklaşık 6 saat içinde saptanabilmektedir. Yöntemin analitik duyarlılığı 

30-100 KOB/ml olarak bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, SeptiFast kitinin duyarlılığı %52-83; 

özgüllüğü ise %78-96 aralıklarında saptanmıştır. Yöntemin otomatize olması ve sonuçlarının 

yorumlanmasındaki kolaylık en önemli avantaj iken moleküler mikrobiyoloji eğitimli personele 

gereksinim duyulması, sadece 25 etken ve bir direnç parametresine sınırlandırılmış analiz spektrumu en 

önemli dezavantajlarını oluşturmaktadır. 

MagicPlex Sepsis Test (Seegene, Kore), biri konvansiyonel diğer ise gerçek zamanlı iki 

multipleks PCR testinin kombinasyonu ile geliştirilmiştir. Yaklaşık 1 ml tam kandan 90 bakteri, altı 

mantar (cins düzeyinde) ve üç direnç geni 6 saat içinde saptanabilmektedir. Bu testin bildirilen 

duyarlılığı %37-65, özgüllüğü ise %77-92 dolayındadır. Sistemin çoğunlukla otomatize olması ve 

sonuçların kolay yorumlanabilirliği en önemli avantajını oluştururken, düşük duyarlılık ve cins 

düzeyinde kısıtlı tanımlama yapabiliyor olması dikkat çeken dezavantajlarıdır.  

IRIDICA (Ibis Biosciences, Abbott, ABD), broad-range PCR ile elektrosprey iyonizasyon kütle 

spektrometresinin kombinasyonu ile oluşturulmuş bir testtir. Yaklaşık 5 ml hacimli tam kan örneğinde 

700’den fazla mikroorganizmayı ve dört direnç genini altı saatte tanımlayabildiği bildirilmiştir. 

Duyarlılığı %45-83 özgüllüğü ise %69-93 aralığındadır. İlk yatırım maliyetinin yüksek olması en önemli 

dezavantajını oluşturur. Buna karşın, tam otomatize olması, tatmin edici düzeyde test performansı, geniş 

analiz spektrumu ve sonuçların kolay yorumlanabilirliği en önemli artılarıdır. 

Vyoo (SIRS Lab, Jena, Almanya), multipleks PCR esaslı olarak hedef DNA bölgelerinin 

çoğaltıldığı ve sonra mikroarray veya jel elektroforezi ile PCR ürününün görüntülendiği bir direkt tanı 

yöntemidir. Bu test ile 5 ml tam kandan 32 bakteri ve 7 mantar olmak üzere yaklaşık 40 patojen ve beş 

direnç geni sekiz saat içinde saptanabilmektedir. Testin bildirilen duyarlılığı %38-60 özgüllüğü ise %72-

75 aralığındadır. Beş direnç geni saptayabilmesi, farklı termal döngü cihazlarına adapte edilebilmesi, 

kullanım kolaylığı ve sonuçların kolay yorumlanabilmesi en önemli avantajları iken iyi yapılandırılmış 
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moleküler tanı laboratuvarı gerektirmesi ve duyarlılık değerlerinin orta düzeyde kalması başlıca 

dezavantajlarını oluşturmaktadır. 

SeptiTest (Molzym, Almanya), broad range PCR yöntemi ile patojen DNA’sında türe özgü 

internal bölgelerinin çoğaltıldığı ve pozitif amplikon elde edilen bölgelerin dizileme işlemi yapılarak 

etkenlerin tanımlandığı bir testtir. Yaklaşık 2 ml tam kandan 345 dolayında patojen tanımlanmaktadır. 

Testin çalışma süresi 12 saat dolayında olup direnç geni saptanmamaktadır. Testin analitik etkinlik sınırı 

20-400 KOB/ml dolayındadır. Test için bildirilen duyarlılık oranları %35-80, özgüllüğü %85-100 

arasındadır. Çok sayıda patojenin saptanmasına olanak tanımasına karşın dizileme işlemi nedeniyle 

çalışma süresinin göreceli olarak uzun olması, direnç geni saptanmaması ve çoklu patojen varlığında 

etkinliğinin önemli ölçüde azalması önemli dezavantajlarıdır. 

T2 Candida Panel (T2Biosystems, ABD), beş Candida türünü kan örneklerinde saptamak ve 

tanımlamak için geliştirilmiş bir testtir. Testin çalışma menüsüne altı adet bakteri türünün eklenmesi 

çalışmaları devam etmektedir. Test, PCR ve sonrasında T2 manyetik rezonans esaslı olarak 

yapılandırılmıştır. Dört mililitre tam kandan yaklaşık 5 saat içinde sonuç alınmaktadır. Analitik 

duyarlılığı 1 KOB/ml Candida hücresi olarak bildirilmektedir. Candidemi hastalarının saptanmasında 

%90 ve %99 dolayında duyarlılık ve özgüllük değerleri elde edilmiştir. Test, FDA onaylıdır. Çok sınırlı 

sayıda etkenin tanımlanabiliyor olması en önemli dezavantajını oluşturmaktadır.  

Yukarıda belirtilen testler dışında, dizileme esasına dayalı testler (ör; MinION), dijital PCR ve 

yüksek çözünürlüklü erime analizi (ör; U-dHRM) ve Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) 

gibi metotlar üzerinde halen çalışmalar devam etmektedir.  

Son birkaç yıl içinde hücreden serbest olarak dolaşımda bulunan DNA’nın (cell-free DNA; 

cfDNA) saptanmasın esasına dayalı yeni bir tanı metodolojisi geliştirilmektedir. Karius firması (Karius 

Inc, ABD) tarafından üretilen test ile birkaç mililitre kan örneği içinde 1000’den fazla bakteri, mantar 

ve DNA virüsünün tanımlanması yaklaşık 24 saat içinde etkili bir şekilde yapılmaktadır. Yönteme göre, 

öncelikle numune içindeki cfDNA parçaları saptanarak yoğunlaştırılmakta, bir genom kütüphanesi 

oluşturulmakta, hedef DNA bölgeleri dizilenerek analiz edilmektedir. Yapılan çalışmalara göre kültüre 

göre etken saptama olasılığı 3 kattan fazla, tüm konvansiyonel yöntemlere göre ise %10’dan fazla 

bulunmuştur. Bu test sadece kan dolaşımı enfeksiyonları için değil aynı zamanda doku biyopsisi 

gerektiren ve normal koşullarda kan numunesinden tanımlama yapılmayan lokal enfeksiyonların tanısı 

için de kullanım potansiyeli göstermiştir.  

Son yıllarda geliştirilen ve gelecek adına ümit vadeden yöntemlerden biri de antikor mikroarray 

ile Surface Plasmon Resonance imager (SPRi) kombinasyonu esasına dayanan tanı testidir. Yapılan 

çalışmada bu test ile kanda 1 KOB/ml yoğunluğundaki bakterilerin saptanabildiği gösterilmiştir. Bu 

yöntem, marka bağımsız olarak uygulanabilme olanağı sunduğu için ayrıca kıymete değer 

görülmektedir.  

Kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olan etkenlerin ve taşıdıkları direnç parametrelerinin 

kültür dışı yöntemlerle hızlı ve doğru olarak tanısı günümüzde mümkün olmakla birlikte halen aşmamız 

gereken sınırlı tanı spektrumu, direnç parametrelerinin saptanmasındaki kısıtlılıklar, uygulama, 

sonuçları yorumlama ve maliyet sorunları bulunmaktadır. Buna karşın, konu hakkındaki çalışmalar 

oldukça yoğun ilerlemekte ve gelecek adına ümit vadeden gelişmeler olmaktadır.  
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KAN KÜLTÜRÜ NEGATİF ENDOKARDİT - NE YAPALIM? 

Esra ÖZKAYA 

 

Enfektif endokardit; kalp kapaklarının (doğal veya protez), mural endokardın ve kalp içi 

cihazların enfeksiyonudur. Bakteriler, kardiyak lezyon veya hasarlanmış kalp kapakları üzerindeki 

fibrin yapılarına kolonize olarak enfeksiyon oluştururlar. Bakteri ve fibrinden oluşan vejetasyonlar 

bakterilerin nötrofiller tarafından öldürülmelerini ve antibiyotiklerden etkilenmelerini engelleyerek 

sürekli bakteriyemi varlığı sağlar ve diğer organ enfeksiyonlarının gelişmesine neden olurlar. 

Enfektif endokardit, nadir görülen (3–10/100 bin olgu) ancak ölümcül seyreden bir hastalıktır. 

Son yıllarda tanı ve tedavi yöntemlerinde önemli gelişmeler kaydedilmiş olmasına rağmen her yıl 

enfektif endokarditli hastaların üçte biri hayatını kaybetmektedir. Mortalite ve morbidite oranlarının 

azaltılması için optimum hasta yönetimin sağlanması gereklidir. Bunun için de etken 

mikroorganizmanın gecikmeden tanımlanması ciddi önem taşımaktadır.  Klinik ve ekokardiyografik 

bulguların yanı sıra etken mikroorganizma tanımlamasının da kullanıldığı Modifiye Duke kriterleri, 

enfektif endokardit tanısında temel bir şablon oluşturmaktadır. Bu şablon içinde kan kültüründe bakteri 

saptanması majör kriterler arasında yer almaktadır. Kan kültürünün enfektif endokardit tanısında 

önerilen alım şekli; ilk 24 saat içinde farklı zamanlarda (hastanın durumu ağır ise bir saat içinde) farklı 

damarlardan üç ayrı set alınması ve 48 saat sonra üreme yoksa aynı şekilde iki veya üç set daha alınması 

şeklindedir. On mililitre kan içeren kan kültürü şişesi 1-10 adet endokardit etkeni olabilecek bakteri 

içermektedir. 

Klinik açıdan enfektif endokardit ile uyumlu olmasına rağmen, uygun koşullarda alınmış ve 

yeterli sayıda gönderilmiş kan kültürü setlerinin hiçbir şişesinden pozitif sinyal alınmaması durumu kan 

kültürü negatif enfektif endokardit (KKNEE) olarak tanımlanır. KKNEE, coğrafi bölgelere göre 

değişiklik göstermekle birlikte tüm endokardit olgularının %2 ila %70’ini oluşturmaktadır. Bu geniş 

aralık; farklı uygulanan örnekleme stratejileri ve tanı kriterleri, bölgesel güç üreyen zoonotik ajanların 

varlığı,  antibiyotik kullanım politikaları, bilinmeyen patojenler veya non-enfektif etiyolojiler gibi 

faktörlere bağlı olabilir. KKNEE olgularının %45-60’ını stafilokoklar ve streptokoklar oluştururken 

%40-55’ini üreyebilmek için özel ortamlara ya da koşullara ihtiyaç duyan güç üreyen bakteriler 

oluşturmaktadır. Bu bakteriler Coxiella burnetii, Bartonella spp., Brucella spp., Abiotrophia spp., 

HACEK group (Haemophilus spp., Actinobacilius actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, 

Eikenella rodens ve Kingella spp.), Haemophilus aphrophilus, Corynobacterium diptheriae, 

Haemophilus parainfluenzae, Listeria monocytogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Neisseria spp., 

Gamella spp., Mycoplasma spp., Campylobacter spp., Pasteurella, Mycobacterium spp., Legionella 

spp., Tropheryma whipplei, Chlamydophila pneumoniae, Francisella tularensis’dir. 

 

Kan Kültürü Negatif Enfektif Endokardit Tanısı 

a) Mikroskobik İnceleme 

Klinik olarak enfektif endokarditle uyumlu ancak kan kültürü pozitif sinyal vermediği ya da pozitif 

sinyal verse de rutin subkültür pasajlarında üreme saptanamadığı durumlarda kan kültür şişesinde 

mikroskobik inceleme yapılmalıdır. Bu durumlarda akridin oranj gibi floresan boyalar kullanılarak 

bakterinin varlığı görülebilir ve Gram boyama ile bakterilerin genel tanımlanması yapılabilir. Ayrıca 

Periodic acid-Schiff (PAS) boyası ile makrofajlar içindeki T. whipplei granüller, acid fast boyası ile 
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mikobakteriler, Gimenez ile C. burnetii ve Legionella spp., metenamin gümüş boyası ile de mantarlar 

görüntülenebilir. 

b) Kan Kültür Şişesinden Yapılan Subkültür Pasajları 

Hastanın öyküsüne ve kliniğine bağı olarak güç üreyen bakteriler düşünülebilir: 

- Actinobacillus spp. dışındaki HACEK grubu bakteriler rutin uygulamada çikolata agarda 

üreyebilir. Actinobacillus spp. ise 30 güne varan inkübasyon süresine ihtiyaç duyar. 

- Nütrisyonel varyant streptokok olan Abiotrophia ve Granulicatella türleri, 2-3 gün içinde kan 

kültür şişelerinde ürer. Ancak kanlı agar subkültürlerinde pridoksal hidroklorid veya L-sistein 

eklenmelidir. 

- Legionella spp. en iyi buffered charcoal yeast extract  (BCYE) agar gibi kömür içeren 

besiyerlerinde ürer, yaklaşık 15 gün inkübasyon süresine ihtiyaç duyar. 

- Haemophilus türleri çikolata agarda üreyebilmelerinin yanında hemin (X faktör) veya 

nikotinamid adenin dinukleotid (V faktör) ihtiyaç duyar. 

- Coxiella burnetii, Bartonella spp. gibi intrasellüler bakterilerin ve T. whipplei‘nin üreyebilmesi 

için hücre kültürü ortamları gereklidir. 

- Bartonella türleri otomatize sistem kan kültür şişelerinde de üreyebilmektedir. Daha sonra 

zenginleştirilmiş besiyerlerine subkültür pasajları yapılmalıdır. 

- Cutibacterium (önceki adı; Propionibacterium) acnes kan kültüründe üreyebilmek için 14 gün 

gibi uzatılmış inkübasyon süresine ihtiyaç duyar. Ayrıca bazı kökenleri kan kültüründe 

üreyemez.  

- Mikobakteriyal enfeksiyon şüphesinde örnekler Lowenstein Jensen medium veya mikolitik kan 

kültür şişelerine ekilmelidir. 

- Mycoplasma türleri, kan kültür şişelerinde antikoagülan amaçla eklenen sodyum 

polyanetolsulfonat varlığı nedeniyle üreyemezler. 

 

c) Serolojik Testler 

KKNEE tanısında kullanılan serolojik testler, çoğunluğunda pozitiflik ya yüksek titre varlığı ya da 2-4 

hafta arayla 4 kat titre artışı esasına dayanır.  

- Q ateşi endokarditi etkeni C. burnetii’nin tanısında en yaygın kullanılan yöntemler indirekt 

immuno floresan (IFA) ve kompleman fiksasyon testleridir. C. burnetii’ye karşı oluşan IgG 

düzeyinin 1≥800’ün üzerinde olması tanıda oldukça kıymetlidir.  Bu test tedavi takibinde de 

kullanılmaktadır. 

- Bartonella spp. enfeksiyonlarının tanısında IFA ve enzyme linked immunosorbent assay 

(ELISA) ile belirlenen IgG antikor düzeyinin >1:800 olması Duke tanı kriterleri arasında yer 

almaktadır. Chlamydia/Chlamydophila spp. başta olmak üzere Pseudomonas, Haemophilus ve 

Bordetella spp. ile çapraz reaksiyon görülebileceği unutulmamalıdır. 

- Brucella spp. endokarditi tanısında tüp aglütinasyon altın standarttır, ancak ELISA ve IFA da 

tanı amacıyla kullanılmaktadır. Yersinia ve Francisella türleri ile çapraz reaksiyon görülebilir. 

- Legionella spp. için indirekt floresan antikor testi kullanılmakta ve titrenin 1≥256 olması 

önemsenmektedir. Legionella spp. ve Chlamydia/Chlamydophila spp. serolojik tanı testlerinin 

yanlış pozitiflik oranları yüksek bulunduğu için bu testler endokardit tanısında ilk sıralarda 

önerilmemektedir. 
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d) Moleküler Testler 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Nükleotid Dizi Analizi 

Enfektif endokardit tanısında altın standart olan kültür yöntemine göre daha hızlı, basit ve 

duyarlı olan moleküler yöntemler; düşük mikroorganizma sayısı, kan kültürlerinin doğru alınamaması 

veya cerrahi işlemde enfekte olmamış dokunun çıkarılması gibi durumlarda negatif sonuç 

verebilmektedir. Ayrıca cerrahi tedavi öncesinde yoğun antibiyotik kullanımı nedeniyle kalp doku 

örneklerinin eş zamanlı alınan kan örneklerinden daha fazla bakteriyel DNA içereceği unutulmamalıdır. 

Genellikle bakteriyel etkenler için 16S rRNA, 18S rRNA ve 23S rRNA; mantarlar için 28S rRNA ve 

internal transcriber spacer (ITS) gen bölgeleri polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile amplifiye edilmekte 

ve ardından ürünlere nükletid dizi analizi uygulanmaktadır. Ayrıca C. burnetii, Bartonella spp., T. 

whipplei, C. acnes ve M. hominis’e özgü PZR primerleri bulunmaktadır. 

Mantarların oluşturduğu endokarditlerde geniş kapsamlı PZR primerleri kullanılabilir. Ancak 

mantarların neden olduğu endokardit vakalarının çok nadir olduğu unutulmamalıdır. 

Diğer moleküler yöntemler: 

- Next generation sequencing (NGS) 

- Lizotermal trankripsiyon-mediated technique  

- bDNA yöntemi 

- Terminal restriksiyon fragment length polymorphism (T-RFLP) yöntemi  

- Single-strand conformation polymorphism (SSCP) yöntemi 

- PZR-elektrosprey iyonizasyon kütle Spektrometresi (PCR electrospray ionisation mass 

spectrometry) (ESI-MS) 

- DNA Mikroaaray temelli yöntemler 

 

e) Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time of Flight (MALDI-TOF) Mass 

Spectrometry (MS) Yöntemi 

Kütle spektrometresi ile kan kültür şişesinden direkt bakteri tanımlaması yapılabilir. Bu işlemde 

mikroorganizmalara ait biyomeküllerin iyonize edildikten sonra elektrik ve/veya manyetik alandan 

geçirilerek protein profilleri çıkarılmaktadır. Elde edilen profil spektralarına ait grafiksel görüntüler 

sistemin veri tabanındaki referans organizmaya uyumuna göre cins ve tür düzeyinde tanımlama yapılır. 

Bu sistemde kan kültür şişelerinden direkt bakteri tanımlaması da yapılabilmektedir. Başarı oranı 

uygulanan protokole ve bakterinin cinsine (lizise dayanıklı olması, kapsüllü olması vb.) göre 

değişiklikler göstermektedir. Kan kültür şişelerinin bazıları hasta kanında olabilecek antibiyotikleri 

inaktive etmek için kömür ihtiva eder. Kömür bulunan şişelerde başarı şansı daha düşük bulunmuştur.  

Spanu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada konvansiyonel kültür yöntemlerin MALDI-TOF MS 

yönteminden daha yüksek oranda Candida türlerini saptayabildiğini göstermişlerdir ve nedenini 

polifungal üremeye bağlamışlardır.  Bununla birlikte Aspergillus spp., Penicillium spp., Fusarium spp. 

ve dermatofitler yetersiz referans spektrum nedeniyle daha az oranda tanımlanabilmektedir. Küf 

yapılarındaki protein değişikliğinden dolayı bu organizmaların tanımlanması sadece kültürlerden 

yapılabilmektedir. Filamentöz mantarların tanımlanmasında da başarılı bir analiz için öncesinde protein 

ekstraksiyonu yapılması gerekmektedir. 
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f) Peptid Nükleik Asit Floresan in Situ Hibridizasyon Analizi (PNA-FISH) 

Floresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemi, rRNA’yı hedef alan floresan işaretli problar ile 

hedefin işaretlenmesi ve floresan mikroskobunda görüntülenmesi prensibine dayanan moleküler bir 

yöntemdir. Peptid nükleik asit (PNA) problarının kullanımı FISH tekniğini geliştiren DNA veya 

RNA’ya hibridize olabilen sentetik DNA polimeridir. Bu yöntemle kültür yapılamayan ya da güç üreyen 

mikroorganizmaların tür düzeyinde tanımlanması yapılabilir. Ancak bazı bakterilerin otofloresan 

verdikleri, tüm bakterileri tür düzeyinde tanımlayacak probların bulunmaması gibi olumsuz yanlarının 

olduğu unutulmamalıdır. 

  

g) T2 Manyetik Rezonans 

Manyetik rezonans temelli tanı yöntemlerinden biridir. Manyetik alanların varlığında su protonu 

T2 gevşeme sinyalindeki değişiklikleri ölçer. Patojene spesifik DNA'nın PZR amplikonlarının prob 

bağlı süperparamanyetik nanoparçacıklara hibridizasyonunu içerir. Bu yöntem henüz Candida türlerinin 

tanımlanmasında kullanılmıştır. 

 

h) FT-IR Mikrospektroskopi 

Amplifikasyon veya ekstraksiyon işlemlerine gerek duymadan protein yapılarının spektroskobi 

ile incelenmesi esasına dayana bir yöntemdir. Kan dolaşımı enfeksiyonlarının tespiti için değeri henüz 

belirlenmemiştir. 
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AKILCI LABORATUVAR UYGULAMALARI: İYİ KAN KÜLTÜRÜ 

UYGULAMALARI: 

ETKEN Mİ KONTAMİNANT MI? 

Gönül BAL AKSU 

 

 Akılcı laboratuvar uygulamaları, Mikrobiyoloji uzmanının tanı ve tedavi süreçlerine daha 

etkin katılımını sağlayan son derece dinamik ve yeni bir kavramdır. Bu süreç prepreanalitik 

süreçte hastaya doğru endikasyon ve doğru test seçimi, preanalitik süreçte doğru ve zamanında 

örnek alımı, analitik süreçte test sonuçlarının yorumlanması, gerekirse test eklenmesi veya 

gereksiz testlerin çıkarılması, postanalitik süreçte standirdize edilmiş, gerekli bilgi ve 

açıklamaların yer aldığı hasta sonuç raporunun zamanında verilmesi ve son olarak postpostanalitik 

süreçte sonuç raporu yorum ve açıklamaları ve tüm laboratuvar süreçlerinde konsültan olarak 

hasta tanı ve tedavisine katkı sunmayı kapsamaktadır. Sağlık Bakanlığı Tetkik ve Teşhis daire 

başkanlığı Akılcı Laboratuvar Uygulamaları kapsamında ilgili uzmanlık dernekleriyle birlikte 

Akılcı Test İstem Prosedürü, Konsültasyon İstem Prosedürü, Refleks ve Reflektif Test Uygulamaları, 

Karar Sınırı, Kritik Değer ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu, Tıbbi Laboratuvar Tetkik Son 

uç Rap oru Stand ardizasyonu, Bu Test Nerede Yapılıyor? S istemi ve  On ay Destek Sistemi Kullanım 

Prosedürünü yayınlamış, bu konularla ilgili eğitim videolarını yayınlamış ve uygulama ile ilgili 

denetimlere başlamıştır. Kan kültürü değerlendirme sürecinde kullanacağımız prosedürlerin  

amaçlarına kısaca  bakacak olursak;  

 Akılcı Test İstem Prosedürünün amacı, sağlık hizmet sunucularında, hastaya doğru tanı 

konulmasını sağlamak ve test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak amacı ile tıbbi 

laboratuvarlardan gereksiz istenen test sayısını azaltıcı faaliyetleri düzenlemektir. 

 Refleks ve Reflektif Test Uygu lamaları prosedürü ile hastadan tekrar numune almadan ve 

tekrar hekime gitmeden çıkan sonuca göre test ekleyerek hızlı ve doğru test sonucu veya negatif 

ve çıkan sonuca göre gereksiz test yapılmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. 

 Konsültasyon İstem Prosedürünün amacı klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında 

iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişininin   iş ve işlemlerinin basamaklarını 

belirlemektir. Konsültasyon tıbbi laboratuvar uzmanı- klinisyen, klinisyen-tıbbi laboratuvar 

uzmanı ve tıbbi laboratuvar uzmanı-tıbbi laboratuvar uzmanı arasında olmak üzere üç şekilde 

gerçekleşmektedir. Konsültasyon hizmeti Laboratuvar İşletim Sistemi (LİS) ile Hastane  Bilgi 

Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden gerçekleştirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. 

 Karar Sınırı, Kritik Değer ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu prosedürünün amacı 

Klinik karar sürecinin kolaylaştırılması, hasta güvenliğinin korunması ve kalite ve verimliliğin 

arttırılmasıdır. 

 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporu Standardizasyonunda Tetkik sonuç raporlarında 

standardizasyonu sağlamak ve hekimlerin raporları daha hızlı ve doğru anlamaları ve 

yorumlamalarını sağlamak amaçlanmıştır. 

 Kan kültürleri tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarının en değerli örneklerden biridir. 

Bakteriyemi ve fungemi tanısında altın standarttır. Akılcı laboratuvar uygulamaları açısından kan 

kültürü sürecine baktığımızda  kaliteli kan kültürü sonuçlarının elde edilmesi prepreanalitik, 

preanalitik, analitik, postanalitik ve postpostanalitik süreçlerin  doğru yönetilmesiyle mümkündür. 
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Prepreanalitik süreç;  

Kan kültürü  istemine hangi hastalardan, hangi endikasyonlarda , hangi zaman diliminde, kaç set kan 

kültürü alınması gerektiği ile ilgili  karar verilen aşamadır. Akılcı laboratuvar uygulamaları açısından 

bu döneme baktığımızda Test istem prosedürü ve Konsültasyon prosedürü ile ilişkili uygulamalar 

öne çıkmaktadır.  

 Laboratuvar hatalarının genel olarak yaklaşık %12’ si bu dönemde meydana gelmektedir, bu 

hataların oluşmasında gereksiz test istemlerinin rolü ise oldukça fazladır. İstenen her gereksiz test 

toplam hata miktarını artırır, kan kültürnde ise bu durum karşımıza kontaminasyon tanılarının 

artması ile çıkar. 

 Gereksiz kan kültür alımının oldukça yüksek olduğunu gösteren bir çalışmada ateş/sepsis 

tarama ve kan kültür alma kararı algoritmaları düzenlenip kullanıldığında kan kültürü alma 

oranlarının  %46’ ya varan oranlarda azaldığı görülüyor. Ayrıca bu çalışmada hasta mortalitesi ve 

hastaneye geri dönüş oranlarında bir değişiklik olmamıştır. Bu sürecin kontrolü için Kan Kültürü 

Rehberinde “Endikasyonu bulunan hastada pozitif kan kültürü oranı” ve “Tek şişe alınan kan kültürü 

oranı”indikatörlerinin kullanılması önerilmektedir. 

 Yayınlanan test istem prosedüründe kan kültürü alınmasıyla ilgili herhangi bir kısıtlama 

bulunmamaktadır. Kan kültürü isteminde  otomasyon sisteminde bir kısıtlamadan çok yukarıdaki 

çalışmaya benzer kontrol listeleri/ kan kültür alma kararı algoritmaları kullanmak ve süreci kalite 

indikatörleriyle izlemek daha uygun olacaktır. Bu sürece test kısıtlaması açısından bakınca sadece 

sürveyans amaçlı kan kültürü alınmasının engellenmesi önerilebilir. 

 Prepreanalitik süreçte etken mikroorganizmanın saptanmasına yönelik çok ciddi bir 

konsültasyon fungemilere yönelik ek mikotik şişe önerisi olabilir. Yapılan çalışmalar fungemi 

şüphesi olan hastalarda kan kültürü setine mikotik şişe eklendiğinde %24-25 daha fazla tanı 

sağlandığını gösteriyor. Tüm setlere  mikotik kan kültürü şişesi eklenmesi maliyet etkin değildir.  

Ancak bu konuyla ilgili endikasyonların belirlenmesi ve tanı algoritmalarına mikotik şişenin de 

eklenmesi fungemi tanısı açısından önemlidir. Bu sürecin diğer önemli adımları olan kan kültür 

alınma zamanı; ateş yükselmeye başaladıktan sonra en kısa süre olarak tanımlanmaktadır, elbette 

antibiyotik başlanmadan önce, kullanıyorsa bir sonraki dozdan hemen önce alınmalıdır. En az iki 

set, endokardit, protez kapak enfeksiyonları,sebebi bilinmeyen ateşte 3-4 set kan kültürü alınabilir. 

Peşpeşe iki farklı venden 2 set  kan kültürü alınabilir, gerekli durumlarda  30-60 dakika sonra 3. set 

kan kültürü alınabilir. 

Preanalitik süreç;  

Kan kültürlerinin alınması, transferi ve kabul edilmesine kadar geçen süreçtir. Preanalitik süreç 

sadece kan kültürleri değil tüm testler için laboratuvar hatalarının en fazla olduğu dönemdir. Bu 

dönem çok basamaklı, ilgili insan sayısının fazla olduğu, farklı uzmanlık alanları ve eğitimlerin 

söz konusu olduğu laboratuvarın kontrolü dışında işleyen bir süreçtir.  Preanalitik süreci uygun 

yönetebilmek için güvenli rehberlere ve standartlara ihtiyaç vardır. Hizmet içi eğitim ve 

konsültasyonla hataların en aza indirilmesi çok önemlidir. Kan kültürü açısından preanalitik 

dönem ayrıca önemli çünkü kontaminasyonlar sıklıkla bu dönemde meydana gelir. Kan kültür 

kontaminasyonu; kanda mikroorganizma olmadığı halde kültürde üreme olmasıdır. 

Kontaminasyonun en önemli nedeni kan kültürü alınması sırasında cilt flora üyesi 

mikrorganizmaların kan kültürü şişelerine inokülasyonudur. Bunun sonucunda; gerçek etkenin 

üremesi inhibe olur, cilt flora bakterileri, enfektif endokardit gibi sistemik hastalıkların etkeni de 

olabildiğinden etken kontaminasyon ayrımı yapmak zorlaşır, uygun olmayan antibiyotik 
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kullanımına neden olabilir, hastanede yatış süresi uzar ve maliyetler artar. Literatürde kan 

kültürlerinin yaklaşık %5-15’inin pozitif olduğu bununda yaklaşık %20-50 sinin kontaminasyon 

olduğunu bildiren, kontaminasyon oranlarının çok yüksek olduğu çalışmalar vardır. Ülkemizden 

de 19 merkezin katıldığı çok merkezli bir çalışmada kontaminasyon oranları %1-17 arasında 

bulunmuştur. Kan kültür kontaminasyon oranları Sağlıkta Kalite Standarları gereği ülkemizde 

izlenmesi gereken zorunlu bir göstergedir ve kontaminasyon oranının %3’ün altında olması 

hedeflenmektedir (ASM ve CLSI). Kan kültüründe kontaminasyonu azaltacak önlemler den bir 

tanesi flebotomi ekiplerinin kurularak sadece bu ekiplerin kan kültürü almasının sağlanmasıdır. 

KLİMUD Kan Kültürü Rehberinde“Kan kültürü alımı kontrol listesi” kullanılması önerilmektedir. 

Ayrıca etkin cilt antisepsisi yapılması, el hijyeni uygulamaları, kateter ilişkili kan dolaşımı 

enfeksiyonu dışında kan kültürlerinin periferik venden alınması, birden fazla test için kan örneği 

alınıyorsa ilk olarak kan kültürünün alınması önerilmektedir. Bunların dışında kontaminasyonun 

önlenmesinde tek başına en önemli değişken ise KAN MİKTARIdır. Kan miktarındaki her 1 ml 

artış etken mikroorganizma saptanma olsılığını %3 oranında  artırmaktadır.  Etken izolasyonunu 

artıran her önlem kontaminasyonu azaltmaktadır. Bu nedenle yetişkinlerde her set için 20-30 ml 

hacimde kan alınması bunun yarısının aerobik, diğer yarısının anaerobik kan kültürü şişesine 

ekilmesi ve en az 2 set kan kültürü alınması önerilmektedir. İki set kan kültürü hem etken 

mikroorganizmanın üreme şansını artırmakta hem de üreyen mikroorganizmanın etken-

kontaminasyon ayrımının yapılabilmesi için gereklidir. 

  Çocuk hastalarda bir seferde toplam kan hacminin %4-5’i alınmalıdır, yenidoğanda ise en 

az 1 ml kan hacmi ve tek kan kültürü alınması yeterlidir.  

 Preanalitik süreçte önemli diğer konu örneğin transferinin oda ısısında ve örnek alındıktan 

hemen sona yapılması ve laboratuvarda kabul edilir edilmez cihaza yüklenmesidir. 

Analitik süreç;  

Kan kültürlerinin cihaza girmesinden analiz sonucunun çıkmasına kadar geçen süredir. Analiz 

aşamasında akılcı laboratuvar uygulamaları açısında en önemli konu panik bildirim, etken 

kontaminasyon ayrımı, uyumsuz sonuçların değerlendirilmesi ve reflex ve reflektif test 

uygulamalarıdır.  

 Mikrobiyoloji laboratuvarının en önemli panik bildirimlerinden biri cihaz sinyal verdikten 

sonra iki saat içinde kan kültürü gram boyama sonucunun ayrıntılı olarak ilgili kliniğe 

bildirilmesidir. Bunun için laboratuvarın 7 gün 24 saat hizmet veriyor olması gerekir. Ancak bu 

şekilde hizmet verebilen laboratuvar sayısı ne yazık ki fazla değildir. Ülkemizden 8 laboratuvarın 

katıldığı çok merkezli bir çalışmada 25 Avrupa ülkesinden 209 laboratuvardan sadece %13’ünün 

kan kültürü panik bildirimini 24 saat yapabildiği saptanmış. 

  Mikroorganizma ürediğinde ilk değerlendirilmesi gereken konu Etken/Kontaminasyon 

ayrımının yapılmasıdır. Bunun için üreyen mikroorganizma cilt florası elemanı mı?, pozitif kan 

kültürü seti sayısı ne kadar? soruların yanıtlamalıyız. Üreme süresi, hastanın kliniği ve kan 

kültürünün kaynağı (kateter, perkütan) bilgileri de değerlendirmede yardımcı faktörlerdir. Üreyen 

mikroorganizma cilt flora elemanı ve hastanın iki set kan kültürünün her birinde üredi, tür düzeyinde 

tanımlamada  aynı mikroorganizma ve antibiyotik duyarlılık testi uyumlu ise etken olarak kabul 

edilir. Tek sette bir veya iki şişede üredi ise kontaminasyon olarak kabul edilir. Uygulamada tek sette 

üreyen cilt flora elemanı bakteri cins düzeyinde tanımlanıp antibiyotik testi yapılmaz, plaklar uygun 

koşullarda bekletilir, kliniğe durum rapor edilir ve diğer set takip edilir, diğer sette bir üreme 

olduğunda iki sette üreyen mikrorganizmalara tür düzeyinde tanımlama ve antibiyotik duyarlılık 

testi yapılır sonuçlar aynı ise etken farklı ise kontaminasyon olarak tanımlanır. 
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 Kan kültüründe üreme olması durumunda tanımlama ve antibiyotik duyarlık testi yapılması 

otomasyon sistemlerinde olmamasına rağmen refleks test olarak tanımlanmıştır. Ancak etken 

kontaminasyon ayrımı, her çıkan sonuca göre Mikrobiyoloji uzmanının aynı örnekten devam ederek 

yeni test eklemesi reflektif testle daha çok örtüşmektedir. Ayrıca Gram boyama sonucuna göre zor 

üreyen mikroorganizmalara yönelik ek besiyeri pasajı, pozitif sinyal ve üreme eğrisi olmasına 

ragmen gram boyada mikroorganizma görülmemesi ve kültürde üreme olmaması durumunda karbol 

fuksin, giemsa, akridin oranj gibi ek boyama sonucuna göre ek besiyeri pasajlarıda reflektif teste 

örnek olarak gösterilebilir.  

Postanalitik süreç;  

Hasta sonuç raporlarının hazırlanması ve yayınlanması sürecidir. Kan kültürü sonuç raporunda 

Gram boyama sonucu, mikroorganizma ismi ve etken mikroorganizmalar için antibiyotik duyarlılık 

testi yer almalıdır. Raporda ayrıca hastadan gönderilen toplam kan kültürü sayısı, üreme olan toplam 

kan kültürü sayısı ve üreme olan şişe türü (aerbik/anaerobik) yer alamalıdır. Akılcı laboratuvar 

uygulamaları kapsamında sonuç raporları standardize edilmiştir. Buna göre tüm raporlarda sırasıyla 

T.C Sağlık Bakanlığı ve kurum logosu, kurumun adı ve ruhsat numarası, hastanın kimlik bilgileri, 

laboratuvarın adı, tetkiki isteyen hekimin kimlik bilgileri, numuneye ait bilgiler, tıbbi laboratuvar 

yorum ve açıklama, laboratuvar uzman onayı, rapor sayfa numarası, varsa rapor revizyon numarası, 

kurum adresi ve raporun güvenlik şeridi yer almaktadır. Kültür sonuç raporlarında ilaveten bir bölüm 

vardır.  Bu bölümde numune bilgileri kısmına toplam kan kültürü sayısı, üreme olan toplam kan 

kültürü sayısı ve üreme olan şişe türü (aerbik/anaerobik) yazılmalıdır. Gram boyama sonucu, üreyen  

mikroorganizmanın ismi ve etken mikroorganizmalar için antibiyotik duyarlılık test sonucunun 

yazılacağı bölüm bulunmaktadır. 

Postpostanalitik süreç;  

Hasta sonuç raporu yayınlandıktan sonra bu raporun yorumlanması ve hasta tanı ve tedavisinde 

kullanılmasına kadar geçen süreçtir. Standardize edilen hasta sonuç raporunda bulunan yorum ve 

açıklama kısımları bu süreci en çok yönlendiren bölümdür. Yorum bölümü tıbbi laboratuvar uzmanı 

tarafından klinisyene yazılacak tetkike ve hastaya özel bölümdür. Bu bölüm Laboratuvar işletim 

sisteminde görülecek fakat hastaya verilen sonuç raporunda görülmeyecektir. Açıklama 

bölümününde ise daha genel, sabit açıklamalar yer alacaktır ve sonuç raporunda görülecektir. Kan 

kültür kontaminasyonu ile ilgili tüm bilgiler Yorum bölümüne yazılacaktır. 
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POLİO VE KIZAMIKTA GÜNCEL DURUM 

POLİO VE KIZAMIK HALA BİR TEHDİT Mİ? AŞININ ÖNEMİ… 

Yasemin COŞGUN, Gülay KORUKLUOĞLU 

 

POLİO 

Türkiye'deki son vahşi poliomyelit vakası Kasım 1998’de görülmüştür ve ülkemiz Haziran 

2002’de “poliosuz (polio free)” ülke olarak onaylanmıştır. O zamandan beri güçlendirilmiş AFP 

surveyansı ile polio virüslerin dolaşımı izlenmektedir. Ayrıca ülkemizde uygulanan aşı takvimine göre  

2-4-6 ve 18. aylarda İPV ve  6-18 aylarda uygulanan OPV aşılarında, aşı kapsamı 0-11 aylık bebekler 

arasında son dört yılda % 95' in üzerindeki oranlarda takip edilen başarılı bir aşılama programı 

yürütülmektedir. Gerek Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)  kriterlerini karşılayan  güçlü  AFP 

surveyansımızın olması gerekse aşılama oranlarının yüksek olması nedeniyle ülkemizde tekrar 

poliovirüsün görülme riski yok denecek kadar azdır. Ancak  11 Eylül 2019 tarihli DSÖ raporuna göre  

Afganistan ve Pakistan’da vahşi tip 1 ve  Afrika kıtasında da aşı derive polio virüsler dolaşımdadır. 

Ayrıca yakın komşularımız olan Suriye ve Irak’ta görülen  salgınlar gözönüne alındığında ülkemizin 

“poliosuz(polio-free)  ülke“ statüsünü  koruyabilmek için hem aşılama hem de surveyans çalışmalarının 

iyi planlanması ve takibi gerekmektedir. 

1.Aşılama 

1.1. Rutin aşılama: 3 doz aşılama oranlarının %95in üstünde tutulması ve sürdürülmesi , bu oranın düşük 

olduğu bölgelerin  izlenerek kısa sürede eksik aşıların tamamlanması, yüksek riskli alanlarda aşılama 

oranlarının yakın takibi. 

1.2. Destek aşılama aktiviteleri:  Sınırlarda aşılama faaliyetleri; özellikle endemik ülkelerden gelenler 

ve endemik ülkelere seyahat edeceklerin polio aşılanma  durumu kontrol edilerek  gerekirse bir doz oral 

polio aşısı uygulanması, hac ve umre hacılarının OPV ile bir doz aşılanması. 

2.Laboratuvara dayalı surveyans çalışmaları 

Polio Eradikasyon Programı kapsamında yürütülen laboratuvara dayalı surveyans çalışmaları, 

ülkemizde iki laboratuvar( Ankara/Ulusal Polio laboratuvarı ve İzmir Alt-Ulusal Polio Laboratuvarı) 

tarafından yürütülmektedir.   

Ankara’da bulunan Ulusal Polio Laboratuvarı ülkemizde 61 ilden gelen örnekleri  ayrıca Kuzey 

Suriye'den gönderilen AFP sürveyans örneklerini incelemektedir.  İlk kez Ekim 2013’te Kuzey 

Suriye'den gönderilen altı örnekte  vahşi polio virüs-tip 1 saptanmıştır. Bu tarihten sonra rutin olarak bu 

bölgedeki şüpheli vakalardan örnek gönderilmektedir. Bu destek çalışmaları kapsamında test edilen 

örneklerde  Nisan 2017’de aşı derive polio virüs- tip 2 bulunmasıyla gönderilen örnek sayısı giderek 

artmış olup sadece 2018 yılında Kuzey Suriye’den gelen örnek sayısı 1772 iken bu sayı ülkemizdeki 61 

il için toplamda 435’tir. Geçen sene test edilen 2207 örneğin 674’ünde(%30.5) polio dışı enterovirüs, 

69’unda(% 3.1) aşı tipi polio virüsler izole edilmiştir. Bu kapsamda son altı yılda  test edilen örnek sayısı 

4792’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde, ülkemizde yürütülen  surveyans kapsamında ise Ankara laboratuvarı 

tarafından  2687, İzmir Laboratuvarı tarafından  1601 örnek incelenmiştir.  

Bulaşıcı hastalıkların izlenmesinde kaliteli bir sürveyans sisteminin kurulması  enfeksiyon 

ajanlarının yayılımının sınırlandırılması  ve salgınların önlenmesi açısından ilk şarttır. Bu kapsamda 

laboratuvara dayalı polio surveyansı ülkemizde ulusal halk sağlığı stratejilerinin geliştirilmesi ve 

sürdürülmesi açısından önemli bir model olmuştur. Türkiye'de polio laboratuvarı ve AFP surveyansı  
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çalışmalarından elde edilen deneyim, kızamık, grip vb. diğer birçok hastalık için kontrol programlarının 

geliştirilmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bu konuda polionun eradikasyonundan sonra  DSÖ’nün 

programlaması ile başlatılan  “Kızamık Eliminasyon Programı” ülkemiz için büyük bir kazanım 

olmuştur. 

 

 

Grafik 1: Ülkemizde AFP surveyansı kapsamında analiz edilen örnek sayıları 

 

KIZAMIK 

Kızamık özellikle çocukluk çağında görülen ve tüm dünyada yaygın olan çok bulaşıcı bir 

enfeksiyon hastalığıdır. Öyle ki bir kızamık hastası çevresindeki aşısız ya da eksik aşılı 10-15 kişiye 

virüsü bulaştırabilir. Bildirilen kızamık vakalarının yaklaşık %30’unda bir ya da daha fazla 

komplikasyon gelişmektedir. Bir yaş altı çocuklarda ve erişkinlerde ciddi komplikasyon riski daha 

yüksektir. Kızamık geçirenlerin %1 ile 6’sında zatürre, %6’sında ishal, %7-9’unda ciddi orta kulak 

enfeksiyonu, 1000 vakada bir körlük ve beyin iltihabı görülür. Gelişmekte olan ülkelerde her 20 kızamık 

vakasından biri kaybedilmektedir. Bu nedenle kızamık hastalığından korunmak önemlidir. Korunmanın 

tek ve en etkili yolu da aşılamadır. Etkili bir aşı geliştirilmeden önceki dönemlerde büyük salgınlar 

yapmış ve çocukluk çağı ölümlerinin en önemli nedenlerinden biri olmuştur. Ne yazık ki günümüzde de 

bağışıklama oranlarının düşük olduğu dünyanın bazı bölgelerinde salgınlar görülmektedir. 2017'de, 

küresel olarak, çoğunlukla beş yaşın altındaki çocuklar arasında 110.000 kızamık ölümü yaşanmıştır. 

DSÖ’nün Temmuz 2019 tarihindeki verilerine göre 2018 yılında tüm dünyada görülen kızamık vaka 

sayısı 353.256 olup, bu vakaların %22.8’i ülkemizin de içinde bulunduğu DSÖ-Avrupa Bölgesine aittir( 

84.411) . Yine aynı yıl Avrupa’da 72 kişi kızamığa bağlı komplikasyonlar nedeniyle eks olmuştur. 

Dünya genelinde, her gün aşıya ulaşamayan, 380 çocuk kızamıktan ölmektedir. Oysa ki bağışıklama 5 

yaş altı çocuk ölümlerinin önlenmesinde en önemli ve maliyet etkili halk sağlığı müdahalelerinden 

biridir. 

Kızamık vakaları maalesef son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmeye 

başlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü Bölgesel Kızamık Doğrulama Komitesi (RVC) tarafından 

Türkiye’de 2017 yılı sonu itibarıyla, endemik kızamık virüsü dolaşımının 24 ay süresince kesilmiş 

olduğu onaylanmış olmasına rağmen  2018 yılı RVC raporuna göre; ülkemiz tekrar endemik ülkeler 

arasında yer almıştır. 2017, 2018 ve Eylül-2019 yıllarında görülen kızamık vaka sayıları sırasıyla 84, 

716 ve 2627 dir. Bu vakaların %35’ ini bir yaş altı aşısız çocuklar oluşturmaktadır. Kızamık 1.doz için 

aşılama oranı % 90 iken bu oran 2. Dozda %87’dir. Bu konuyla ilgili olarak; polioda olduğu gibi aşılama 

oranlarının %95’in üzerine çekilmesi , aşı oranı düşük illerin aşılarının tamamlanması gibi tedbirler 

alınmaktadır. Ayrıca ülkemize giriş yapan tüm göçmenlere ülkemizin aşı takvimi uygulanmaktadır. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(Sep)

Ankara UlusalPL (Tükiye) Ankara UlusalPL (Suriye) İzmir Alt-Ulusal PL



 

114 
 

Kızamık aşılaması, 2000 ile 2017 yılları arasında kızamık ölümlerinde % 80'lik bir azalmaya 

neden olarak tahmini 21.1 milyon ölümü önlemiştir. Kızamık aşısı halk sağlığı alanındaki en iyi satın 

alımlardan biri olmasına rağmen maalesef günümüzde aşı ile önlenebilen hastalıklar için en önemli 

sorun aşılama oranlarının düşmesi ve aşı reddinin artışıdır. DSÖ’nün verilerine göre 2018 yılında 19.9 

milyon çocuk çeşitli nedenlerden ötürü çocukluk çağı aşılarını olamamış, altı DSÖ bölgesinin dördünde 

kızamık salgınları görülmüştür. Daha önce kızamığı elimine ettiklerini açıklayan birçok ülke “Kızamık 

Eliminasyon Sertifikasını” kaybetmiştir. Bu gelişmelerden sonra bazı ülkelerde kızamık aşı uygulaması 

tekrar zorunlu hale getirilmiştir ( İtalya, İngiltere,ABD).  

 

 

Grafik 2: Ülkemizde aylara göre kızamık vaka sayıları ( DSÖ verileri) 

 

Sonuç olarak; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bağışıklama hizmetleri, aşıyla önlenebilir 

hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin önlenmesi açısından en önemli ve en maliyet etkili toplum sağlığı 

müdahaleleri arasında kabul edilmektedir. Sağlıkla ilgili kazanımlarının yanı sıra; ekonomik ve sosyal 

kazanımlar da aşılama programlarının başarısı olarak değerlendirilmelidir. 
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ANTİMİKROBİYAL YÖNETİMİ VE HASTANE 

ENFEKSİYONLARININ KONTROLÜ 

Doç. Dr. Harun AĞCA 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı 

Hastane enfeksiyonları, genel olarak enfeksiyon dışında bir nedenle hastaneye başvuran bir 

hastada, hastanede gelişen enfeksiyon olarak tanımlanmaktadır. Hasta hastaneye yattığı zaman 

inkübasyon döneminde değilse veya o enfeksiyonun belirti ve bulguları yoksa hastanede ortaya çıkan 

enfeksiyonlar “hastane enfeksiyonu” olarak değerlendirilir. Hastane enfeksiyonları genellikle hasta 

hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra ve taburcu olduktan sonra 10 gün içinde gelişmektedir. Hastane 

hizmetlerindeki gelişmelere rağmen yatan hastalarda enfeksiyonlar tüm dünyada, hem gelişmiş hem de 

kaynakları fakir ülkelerde görülmeye devam etmektedir ve morbiditesi artmaktadır. Bu durumdan 

hastane personeli de etkilenebilmektedir, hastane enfeksiyonları hem hasta hem de halk sağlığı için bir 

yük oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün dört bölgesini temsil eden (Avrupa, Doğu Akdeniz, 

Güney Doğu Asya ve Batı Pasifik) 14 ülkede, 55 hastanede yapmış olduğu bir prevalans çalışmasında 

yatan hastaların ortalama %9'unda hastane enfeksiyonu geliştiği saptanmıştır. En yüksek hastane 

enfeksiyonu sıklığı Doğu Akdeniz ile Güney Doğu Asya Bölgelerinde sırasıyla %12 ve 10 olarak tespit 

edilmiştir. Bu değer Avrupa'da %8, Batı Pasifik'de %9 olarak saptanmıştır. Hastane kaynaklı 

enfeksiyonlar hastalarda fonksiyonel bozukluklara, duygusal strese, yaşam kalitesinin düşmesine veya 

ölüme neden olabilmektedir. Ayrıca hastanede yatış süresinin uzaması, iş kaybının ortaya çıkması, ilaç 

kullanımının artması, izolasyon ihtiyacı olması, ekstra laboratuvar ya da diğer tanı yöntemlerinin 

kullanımı gibi nedenlerle ekonomik yükü de artırmaktadır. Hastane enfeksiyonuna neden olan 

mikroorganizmalar taburcu olan hastalar, çalışanlar ya da ziyaretçiler yoluyla topluma da 

yayılabilmektedir. Hastane enfeksiyonlarının kontrolü ve önlenmesi bir komplekstir, çok faktörlü bir 

halk sağlığı problemidir. Hastane enfeksiyonları zaman içinde sürekli değişen, dinamik bir süreçtir. 

Etken patojenler ve antibiyotik direnç modelleri de zaman içerisinde gidererek değişmekte, yüksek 

enfeksiyon riski taşıyan tıbbi girişimler daha çok uygulanmaya başlanmaktadır. Bu nedenle hastane 

enfeksiyonlarının sıklığını, dağılımı, hangi yerlerde geliştiğini ortaya çıkarmak, alınan kontrol 

önlemlerinin etkinliğini değerlendirebilmek, ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları yapabilmek için 

uluslararası standartlarda verilerin doğru, tam ve zamanında toplanması, analiz edilmesi ve ilgili 

Kurum/kişilere geri bildirimlerinin yapılması, özetle iyi işleyen bir sürveyans sisteminin kurulması 

gerekmektedir, ancak bu şekilde hastane enfeksiyonları kontrol altına alınıp morbiditesinde azalma 

sağlanabilir. 

Salgınların yönetiminde salgın suşları arasındaki genetik ilişkinin hızlı ve güvenilir bir şekilde 

belirlenmesi enfeksiyon kontrol önlemlerini düzenlemek için çok önemli bir araçtır. Pulsed field gel 

elektrophorezi(PFGE) genetik ilişkinin araştırılmasında altın standart yöntemdir. Enfeksiyon 

kontrolünde sürveyans çalışmalarının önemini hastanemizde yaşanmış gerçek vakalar üzerinden bir 

örnekle ifade etmek gerekirse: Rutin tarama sırasında yeni doğan yoğun bakımda yatan hastalardan 15 

perianal swab örneği araştırıldı. Ayrıca iki kan kültürü örneğini, iki idrar örneğini ve diğer 2 hastanın 

yara örneğini araştırıldı ve toplam 17 hastanın 21 kültür örneği hastane enfeksiyonu  açısından 

araştırıldı. Bakteriyel identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık testleri BD Phoenix 100 cihazında yapıldı. 

Vankomisin duyarlılıkları E-test ile tekrarlandı.  Suşların tümü vankomisine, teikoplanin, penisilin, 

ampisilin'e karşı dirençli ve daptomisin, linezolid ve kinopristin-dalfopristin'e duyarlı idi. Hastalardan 

ateş ölçümü için kullanılan 3 ayrı rektal probdan yapılan kültürlerde de aynı bakteri üredi ve duyarlılık 
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paternı aynı bulundu. Bakterilerde vanA direnç geni, Cepheid Xpert VanA / B kiti ile araştırıldı ve tüm 

örneklerde Van A geni bulundu. İzolatlara yapılan PFGE ile 24 örnekten 22 si klonal açıdan aynı, ikisi 

ise yakın ilişkili bulundu. Perianal sürüntü kültürü pozitifliği kolonizasyon, ancak iki kan kültüründe, 

iki idrar kültüründe ve bir yara kültüründeki üreme enfeksiyon olarak değerlendirildi. Bu bulgular, Ekim 

ayında başlayıp Aralık ayında sona eren bir salgının varlığını ortaya çıkardı. Bütün hastalar salgından 

kurtuldu. İlk hastanın hastanemize farklı bir sağlık merkezinden başvurduğu belirlendi. 

Yukarıda belirtilen vakalar hastane enfeksiyonları açısından değerlendirildiğinde; bakteriyel 

suşların identifikasyonu bir salgın şüphesi ve enfeksiyonların nozokomiyal yayılımının kanıtlanması 

için önemlidir. Tiplendirme için fenotipik ve genotipik yöntemler kullanılabilir, ancak günümüzde genel 

olarak moleküler yöntemler kullanılmaktadır.  PFGE, rep-PCR ve RFLP yöntemleri, moleküler tipleme 

için yaygın yöntemlerdir. PFGE, klonal ilişkiyi tanımlarken rep-PCR'den daha ayırt edicidir. PFGE geri 

dönüş süresi rep-PCR'den daha uzun olsa da, PFGE rep-PCR'den daha düşük maliyetlidir. Aynı VRE 

suşu ile kolonize olduğu gösterilmiş olan problar, sağlık personelinin ellerinin yanı sıra salgında da 

önemli bir rol oynamıştır. Salgını azaltmak ve hastane enfeksiyonlarını önlemek için birçok yaklaşım 

kullanıldı. Her zamanki gibi, VRE ile enfekte veya kolonize olmuş tüm hastalar kontrol ve izolsyon 

önlemlerine tabi tutuldu, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, el hijyeni tavsiyelerine uyumu arttırma 

stratejileri, yenidoğan ünitesine yeni bir hasta alınmadı; Hastaların hiçbiri salgın sırasında yenidoğan 

ünitesinden diğer kliniklere aktarılmadı, tüm çalışanlara enfeksiyon kontrol önlemleri hakkında eğitim 

verildi ve rektal problar dezenfektanlar tarafından daha uzun süre ve daha yüksek konsantrasyonda 

temizlendi. Hastalara uygun antibiyotik tedavisi verildi. 

Sonuç olarak, hastane enfeksiyonlarının yönetimi ve analizinde moleküler yöntemlerin 

uygulanması önemli bir role sahiptir. Salgınlarda kullanılabilecek PFGE, epidemiyolojik verilerle 

yüksek korelasyona sahiptir ve altın standart moleküler yöntem olarak kullanılabilir. Ayrıca 

mikrobiyoloji laboratuvarı sayesinde elde edilen identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık verileri 

hastaların etkin tedavisi açısından çok önemlidir.  
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GEBELERDE MİKROBİYOLOJİK TARAMA – TARTIŞMALI 

KONULAR 

Bora DOĞAN 

 

Gebelik ve doğum esnasında karşılaşılan enfeksiyonlar, kişide yaratabileceği olumsuz 

durumların yanı sıra özellikle bebekte meydana getirebileceği geri dönüşü olmayacak komplikasyonlar 

dolayısıyla önemlidir. Bu durumlardan sık karşılaşılan ve ciddi klinik bulgular ve hastada sakatlıklara 

yol açabilen enfeksiyon etkenleri “TORCH” başlığı altında incelenirler. Burada T,Toksoplazmozisi, 

R,Rubellayı (Kızamıkçık), C, Cytomegalovirusu ve H, Herpes Simplex virusu ifade eder. O harfi ise 

(İngilizce'de "others") diğerleri anlamında kullanılmaktadır.  

Yenidoğanda çeşitli patolojilere yol açan TORCH grubu enfeksiyon etkenlerinin gebelik 

döneminde erken teşhisi kalıcı hasarların önlenebilmesi açısından değerlidir. Klinikleri benzer bu 

hastalıkların tanısında, klinik, radyoloji ve laboratuvar birlikteliğinin önemi aşikardır. Etkenlerin 

yarattığı klinik durumların benzerliği göz önüne alındığında mikrobiyoloji laboratuvarının tanıya 

sağlayacağı katkı önem kazanmaktadır. Serolojik ve moleküler testlerin kullanımı tanıya yardımcı 

olmaktadır. Serolojik testler tanı için kullanıldığı gibi, gebelik döneminde enfeksiyona açık seronegatif 

kişilerin tespiti amacıyla tarama testi olarak da kullanılabilmektedir. Ancak bu testlerin tüm gebeleri 

için kullanılması konusunda bir fikir birliği yoktur. Hatta aynı ülkelerin farklı bölgelerinde farklı 

uygulamalar bulunmaktadır. Ülkeler, hastalıkların prevalansına göre değişik stratejiler belirlemektedir. 

Bazı ülkeler tüm gebelere tarama uygularken bazılarında klinik ve radyolojik bulgularla ilişkili 

algoritmalar bulunmaktadır. Testlerin maliyeti, testlerin güvenilirliği, taramada kullanılan testlerin 

uygunluğu gibi problemlerin yanı sıra semptomatik olmayan gebelerin şüpheli sonuçlarının 

yorumlanmasındaki zorluklar bu testlerin tüm gebelere uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili soru 

işaretlerini gündemde tutmaktadır. Ülkemizde antenatal takipte sadece HBsAg testini çalışılması 

zorunlu olup TORCH grubu ile ilgili bir öneri veya rehber bulunmamaktadır. Klinisyenler test isteyip 

istememek konusunda kendi klinik deneyimleri ve bilgileri ile karar vermektedirler. 

Grup B streptokoklar, kadınların yaklaşık dörtte birinde tespit edilen ve genellikle aseptomatik  

olarak bulunan bir mikroorganizmadır ve doğum sırasında yenidoğana bulaşarak bakteriemi, sepsis, 

pnömoni ve menejite neden olabilmektedir. CDC tarafından 35. – 37. Haftalar arasında rutin olarak 

taranması önerilmektedir. Örnek alımı kolay ve tanı maliyeti serolojik testlere göre oldukça düşüktür. 

Grup B streptokok (GBS) testi pozitifliği gebenin sadece taşıyıcı olduğunu gösterir. Bu annelerden 

dünyaya gelen her bebek hasta olmaz. Anneleri GBS taşıyan ve antibiyotik tedavisi görmeyen her 200 

bebekten yaklaşık 1 tanesi GBS semptomları geliştirmektedir. 

Gebelerin antenatal takiplerinde izlenmesi gereken yol ve bakılması gereken parametreler, 

ulusal ve uluslararası literatürler gözönüne alınarak sağlık otoriteleri tarafından belirlenmeli ve 

uygulamaya konulmalıdır. Konu ile ilgili mevcut durumun tespiti ve yapılması gerekenlerin tartışılması 

için konuyu görüşlerinize sunuyorum. 
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NON-GONKOKSİK ÜRETRİTLER 

Orhan Cem AKTEPE 
 

 

Kapsam olarak Non-Gonokoksik üretritler (NGU), Neisseria gonorrhoeae dışındaki tüm 

etkenlerin yol açtığı benzer klinik görünümle giden Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonları (CYBE) 

tanımlar. Ancak bu gruptaki etkenlerin başında Chlamydia trachomatis ve Mycoplasma genitalium yer 

almaktadır. Bununla birlikte diğer genital Mycoplasma türleri, Trichomonas vaginalis ile HSV ve 

Gardnerella vaginalis de araştırılan etkenler olarak sıralanabilir. 

Bildirim sistemi çok iyi işleyen CDC’de (ABD), 2000li yıllarda her sene yeni 20 milyon CYBE 

kaydedildiği ve bunların 1.4 milyonununda etken olarak C.trachomatis (2013 verisi) saptandığı göz 

önüne alınırsa, sorunun büyüklüğü anlaşılabilir. Dolayısıyla bu enfeksiyonların kontrol altına alınması 

ve doğru tedavisinde, erken tanı ve eğitim büyük önem kazanmaktadır. Dünya Sağlık Asamblesinde, 

2016-2021 döneminde CYBE görülme oranlarında azalma sağlanması ve 2030 yılına kadar ise tedavi 

edilebilir bu enfeksiyonlarda %90 düşüş sağlanması hedeflenmiştir. 

Günümüzde DFA ya da ELISA gibi önceki dekadlarda yaygın olarak kullanılan yöntemler, 

yerlerini Nükleikasit Amplifikasyon Testlerine (NAT) bırakmışlardır. Son yıllarda ülkemizde de, NGU 

etkenlerinin araştırılmasında NAT bazlı sistemleri kullanan laboratuvar sayısında bir artış söz 

konusudur. Yanısıra DFA veya hızlı tanı testleri kullanan çok sayıda tanı birimi de mevcuttur; özellikle  

Mycoplasma türleri için antibiyotik duyarlılık sonucu da elde edilebilen sıvı mikro-kültür testi sıklıkla 

tercih edilmektedir. DSÖ tarafından, periferde yer alan olanakları kısıtlı merkezlerde duyarlılığı düşük 

olsa da yüksek özgülüğe sahip bu tip testlerin kullanılabileceği bildirilmektedir.  

NGU etkenleri için halihazırda kullanımda olan NAT sistemleri; Fast Track STD panelleri, 

Roche Cobas Amplicor içinde yer alan STI parametreleri, Cepheid GeneXpert CT/NG dual kiti, BD 

MAX STI paneli, Abbott ve Seegen Multiplex PCR panelleri yanısıra yerli üretici olarak Anatolia 

Bosphore STD kitleri ile ülkemizdeki tanı ve araştırma laboratuvarlarında çalışılmaktadır. Ayrıca 

inhouse olarak kendi sistemleri ile  faaliyet gösteren merkezler de bulunmaktadır. Tüm bu anılan 

uygulamalar aynı zamanda gonokok taraması da yapmaktadır. Buna karşın büyük merkezlerde yer alan 

laboratuvarlarda  NAT bazlı sistemler çok az sayıda yer almaktadır. Bu duruma bağlı olarak hastalar 

çoğunlukla özel labortuvarlara yönelmekte ve ofis bazlı tedavi yaklaşımları, NGU etkenlerine bağlı 

enfeksiyonların kontrolü ve azaltılması için gerekli son derece değerli bildirimlerin yeterince 

yapılamaması sonucu doğurmaktadır. Olguları değerlendiren kilinisyenlerde bu konularda farkındalık 

yaratılması, tanı algoritmalarının gözden geçirilerek testlerin gerekliliğinin vurgulanması öncelikli 

hedefler olarak kabul edilmelidir. Bu süreç içinde bölgesel planlamalara göre test kapsamları ve maliyet 

analizlerine uygun seçilecek parametreler ayrıntılı olarak belirlenebilecektir.  

Bir diğer nokta, testlerin sonuçlarının değerlendirilmesinde ve tedavi izlemlerimi bakımından sıklıkla 

sorun olabilecek konuların da ele alınması gerkliliğidir. Kronik seyir gösteren uygun tedavi almamış ya 

da dirençli etkenlere bağlı enfeksiyonlarda uygulanacak basamakların belirtilmesi, testlerin yaygın 

kullanımına katkı sağlayacaktır.    

Sonuç olarak NGU etkenlerinin tanısında NAT bazlı testlerin kullanılmasının ve kapsam olarak 

da içinde C.trachomatis ve M.genitalium parametrelerinin yer almasının gerekliliği açıktır. Bu bağlamda 

özellikle büyük merkezlerde buna uygun planlamaların yapılması ve insan gücü yetiştirilmesinin CYBE 

önlenmesine yönelik stratejik bir adım olduğunu vurgulayabiliriz.  
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AKILCI LABORATUVAR UYGULAMALARI: SİFİLİZ TANI 

ALGORİTMALARI 

Cemile SÖNMEZ 

 

Sifiliz, Treponema pallidum’un neden olduğu bir hastalıktır. Başlıca cinsel yol olmak üzere 

transplasental olarak ve kan nakli ile de bulaşabilmektedir. Ülkemizde, bildirimi zorunlu bir hastalık 

olmasına rağmen, bildirim sistemindeki sorunlar nedeniyle hastalığın gerçek sıklığını tespit etmek 

güçtür. Özellikle gelişmiş ülkelerde HIV pozitif bireylerde insidansın artış gösterdiği bildirilmektedir. 

Kültürde üretilememesi nedeniyle tanıda başlıca serolojik testlerden yararlanılmaktadır. Nontreponemal 

testler; VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) ve RPR (Rapid Plasma Reagin), kardiolipin, 

lesitin ve kolesterol antijenlerine karşı oluşmuş özgül olmayan antikorları saptayan testlerdir. T. 

pallidum antijenlerine karşı oluşmuş özgül antikorları saptayan TPHA (T. pallidum Hemagglutination 

Assay), TPPA (T. pallidum Particle Agglutination Assay), FTA-ABS (Fluorescent Treponemal 

Antibody Absorption) ve ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) testleri ise treponemal testler 

olarak tanımlanmaktadır. 

Akılcı laboratuvar uygulamaları kapsamında sifiliz tanı algoritmalarına göre seçilecek testler, 

hastaya doğru tanı konmasını sağlayacak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırırken, test 

istemlerinin maliyet etkin olarak sürdürülebilmesini sağlayacaktır. Akılcı laboratuvar uygulamaları 

refleks/reflektif test sistemi hekim tarafından istemi yapılan ilk test sonucu elde edildikten sonra tanıya 

yardımcı olabilecek ilave testlerin yapılmasının sağlanmasını ayrıca ilk test sonucu negatif olduğu 

durumda gereksiz test isteminin önlenmesini sağlayacaktır. Hastadan tekrar numune almadan aynı 

numune ile ve tekrar hekime gitmeden tetkiklerin bu uygulamalarla istenmesi hızlı ve doğru sonuç elde 

edilmesini ve hasta hekim memnuniyetini sağlanacaktır.   

Sifiliz tanısında günümüzde farklı algoritmalar kullanılmaktadır. Bunlar konvansiyonel 

(Centers for Disease Control and Prevention, (CDC)) algoritma ile ters (ters, European Center for 

Disease Prevention and Control (ECDC)) algoritmalardır.  

Konvansiyonel (CDC) algoritma günümüzde ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde 

kullanılmaktadır. Bu algoritmada risk grubunda yer alan primer, sekonder veya tersiyer sifilis bulguları 

bulunan hastalarda ilk olarak nontreponemal (RPR/VDRL) bir test uygulanır. Sonuç negatif çıkmışsa 

sifiliz tanısından uzaklaşılır ancak hasta risk grubunda olmaya devam ediyorsa test 3-12 ay sonra 

tekrarlanır. Nontreponemal test sonucunun pozitif olması durumunda refleks test olarak sonuç titre edilir 

ve treponemal (TPPA/TPHA) bir test ile sonuç doğrulanır.  Sonucun negatif olması yalancı pozitifliği, 

pozitif olması ise sifilizi düşündürür. Prozon fenomenine bağlı olarak yalancı negatif sonuçlar elde 

edilebilir. Erken ve geç dönem sifiliz vakalarının tanısında tarama testi olarak kullanılan nontreponemal 

testlerin duyarlılığı düşük olduğundan tarama amacıyla treponemal testlerin kullanıldığı ters 

algoritmalar geliştirilmiştir. 
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Ters algoritma birçok Avrupa ülkesinde ve Kanada’da kullanılmaktadır. Özellikle örnek sayısı 

fazla olan laboratuvarlarda ve kan bankacılığında tercih edilmektedir. Konvansiyonel algoritmada 

olduğu gibi primer, sekonder veya tersiyer sifiliz bulguları taşıyan hastalarda başlıca EIA/CIA tarama 

testi olarak kullanılır. Sonucun negatif olması durumunda sifiliz tanısından uzaklaşılır, hasta risk 

grubunda yer almaya devam ediyorsa 3-12 ay sonra test tekrarlanır. Sonucun pozitif olması durumunda 

ise refleks test olarak RPR gibi nontreponemal bir test ile çalışılır. Pozitif sonuç titre edilir ve sifiliz 

olasılığını düşündürür. Uyumsuz sonuçların olması durumunda örneğin EIA sonucunun pozitif ve RPR 

testinin negatif olması durumunda sonucun refleks test olarak TPPA, TPHA veya FTA-abs gibi farklı 

bir treponemal test ile doğrulanması gerekir.  EIA sonucu pozitif, RPR negatif, ikinci treponemal test 

ise pozitif olarak saptanmışsa laboratuvar olarak sifilizi düşündürür. EIA sonucunun pozitif ancak 

nontreponemal ve ikinci treponemal testlerin negatif olması durumunda sifiliz tanısından uzaklaşılır. 

Klasik algoritmaya göre erken ve geç dönem olguları daha güvenilir bir şekilde saptar.  
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Ters algoritma olarak tanımlanan diğer bir algoritma, ECDC algoritmasında treponemal bir test 

(EIA) ile tarama yapılır, sonucun negatif bulunması durumunda sifiliz tanısından uzaklaşılır ve sonucun 

doğrulanmasına gerek duyulmaz. EIA duyarlılığı yüksek ancak özgüllüğü nispeten düşük olabileceği 

için sonucun doğrulanması gerekir. Pozitif EIA sonucu farklı bir treponemal test refleks test olarak 

kullanılarak doğrulanır. İkinci treponemal testin negatif saptanması ile sifiliz tanısından uzaklaşılır, 

pozitif sonuç ise sifilizi düşündürür.  
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Her üç algoritmada da laboratuvar olarak sifiliz ile uyumlu bir sonuç tespit edildikten sonra fizik 

muayene, risk faktörleri ve hastanın önceden sifiliz tedavisi alıp almamasına göre sifiliz evrelendirilir 

ve tedavi edilir. Tedavi tamamlandıktan sonra nontreponemal RPR/VDRL çalışılır ve sonucun pozitif 

olması durumunda refleks test olarak titreli RPR/VDRL çalışılır. 4 kat titre azalması tam kür sağlanmış 

olarak değerlendirilir. Dört kat azalmanın olmaması tedavide başarısızlık veya re-enfeksiyon olarak 

değerlendirilir. 

Treponemal testler özgüllüğü yüksek olan ve konvansiyonel algoritmada doğrulama amaçlı, ters 

algoritmada ise hem tarama hem de doğrulama amaçlı kullanılan testlerdir. Treponemal testlerde, 

nontreponemal testlere kıyasla yalancı pozitiflik oranı daha düşüktür. Treponemal testlerde saptanan 

yalancı pozitiflikler; teknik sorunlar, damar içi ilaç kullanımı, gebelik, patojen olmayan Treponema’lar, 

çapraz reaksiyonlara neden olabilen Borrelia cinsleri ve farklı otoimmün hastalıklardan 

kaynaklanabilmektedir. RPR/VDRL gibi nontreponemal testlerin doğrulanması için bir refleks test 

gerekir. Bu testler tedavi takibinde ve hastalık aktivitesinin belirlenmesinde kullanılabilen, ucuz, hızlı 

ve subjektif testlerdir. Treponemal testler ise hayat boyu pozitif olarak kalabileceği için tedavi takibinde 

ayrıca akut ve geçirilmiş enfeksiyon ayırımında kullanılmazlar. 

2014 yılında yayınlanan Avrupa sifiliz rehberinde tarama amacıyla; 1. Treponemal (TPHA, 

TPPA, EIA/CIA), 2. Nontreponemal (RPR veya VDRL) 3. Treponemal ve nontreponemal testlerin 

kullanılmasını önermektedir. Doğrulama amacıyla; 1. Tarama amacıyla treponemal test kullanılmışsa 

doğrulama testi olarak farklı bir treponemal testin kullanılmasını ve ikinci treponemal testin pozitif 

olması durumunda kantitatif nontreponemal testin kullanılmasını, 2. Tarama amacıyla nontreponemal 

test kullanılmışsa doğrulama amacıyla treponemal testin kullanılmasını, 3. Tarama amacıyla treponemal 

ve nontreponemal test birlikte kullanılmışsa nontreponemal testin pozitif olması durumunda kantitatif 

olarak çalışılması önerilmektedir. Nontreponemal testin negatif treponemal testin pozitif olması 

durumunda EIA/CIA/immünoblot testlerinin kullanılmasını önermektedir. 
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GENİTAL SİSTEM: ÖZEL KONAKTA TANI 

Gülfem TEREK ECE, Medicalpark İzmir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı,İzmir 

 

Tanı yöntemlerindeki gelişmelerle tanımlanmış yeni hastalık etmenleri yanında yaşam süresinin artması, 

immun supresif tedaviler ve transplantasyon cerrahileri özellikle risk grubundaki hastalarda tüm 

enfeksiyöz etkenleri ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarının önemini artırmıştır.  

Kongrenin bu panelinde  gebelikte sifiliz ve Anti-HIV seropozitif konakta fırsatçı enfeksiyon etkenleri 

irdelenecek 
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GENİTAL SİSTEM: ÖZEL KONAKTA TANI 

 

Güneş SÖZMEN ÖZÇOLPAN, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 

Mikrobiyoloji AD, Aydın 

 

Günümüzde gelişen yeni tanı yöntemleriyle birlikte hastalıkların ve hastalık etkenlerinin 

tanımlanmasında hızlı yol alınmaktadır.  Özellikle gebelerde ve immunsupresyon  gelişmiş  hasta 

gruplarında hızlı tanı ve tedavi daha da önem taşımaktadır.  Kongrenin bu panelinde CMV ve HIV 

enfeksiyonu saptanmış olgular  üzerinden tartışılacak ve şu anki bilimsel kanıtlar ışığında hasta 

yönetiminde karşılaştığımız  sorunlara  çözümler aranacaktır.  
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İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ-2: SU VE GIDA KAYNAKLI 

İSHALLERDE SALGIN YÖNETİMİ 

Demet Furkan SEVİNDİ 

  

Akut gastroenteritler (AGE) tüm dünyada yaygın olarak görülen enfeksiyon hastalıkları 

arasında yer almakta ve ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle çocuklar 

hastalıktan etkilenen grupta yer almaktadır. İshalli hastalıklar beş yaş altı çocuklarda ölümlerin ikinci 

önde gelen nedenidir ve dünyada her yıl yaklaşık 525.000 beş yaş altı çocuğun ölümüne neden 

olmaktadır. Dünyada her yıl yaklaşık 1.7 milyar çocukluk çağı ishal vakası bildirilmektedir. Ülkemizde 

her yıl 12 milyon ishal vakası,10.000 civarında ölüm olduğu tahmin edilmektedir. Su ve gıda kaynaklı 

akut gastroenteritler salgınlara sebep olmaları nedeniyle özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olmakta; hem çocuklar hem de yaşlılar bu salgınlardan 

etkilenmektedir.  

 

Akut gastroenterit salgınları gıda veya su kaynaklı olup, genellikle “tek kaynaklı salgın” olarak 

görülmektedir. Kontrol önlemlerinin alınması ile akut gastroenterit salgınlarını önlemek mümkün 

olmaktadır. Ülkemizde akut gastroenteritler, Akut Bağırsak Enfeksiyonları (ABE) Sürveyansı 

kapsamında izlenmektedir. Bu izlem hastaneler tarafından bildirilen gastroenterit ile ilişkili ICD 10 

kodları (A09 (Enfeksiyöz Gastroenterit), K52 (Enfeksiyöz olmayan Gastroenterit), R11(Bulantı kusma)) 

ile yapılmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Tehditleri Erken Uyarı 

ve Cevap Daire Başkanlığı Erken Uyarı Birimi tarafından, tüm il ve ilçeler ile bağlantılı Hızlı Sinyal 

Tespit Sisteminde gastroenterit vaka sayılarında artış olduğu tespit edilmektedir. Ülkemizde, TSİM 

(Temel Sağlık İstatistikleri Modülü) ve OYS (Olay Yönetim Sistemi) verileri de salgınlarda kullanılan 

diğer kaynaklardır. 

 

Salgın kaynağının saptanmasına yönelik ön incelemeler yapıldıktan sonra bir hipotez 

oluşturulup, bunu doğrulamak için multidisipliner bir salgın ekibi oluşturulmakta ve salgının yaşandığı 

bölgede epidemiyolojik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Şüpheli ve olası vaka tanımları yapılıp, 

kontrol grupları oluşturulup, anket çalışmaları ile bilgi toplanır. Olay yerinde ilk olarak İvedilikle, 

hastalardan gaita örnekleri alınarak Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ulusal 

Enterik Patojenler Referans Laboratuvarı’na, Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarı’na ve Ulusal 

Viroloji Referans Laboratuvarı’na, vakaların %3-5’inden olmak üzere gönderilmektedir. Gönderilen 

gaita örneklerinin mikrobiyolojik incelemesinde kültür, direkt bakı ve konsantrasyon, moleküler 

yöntemler kullanılarak  virolojik, bakteriyolojik ve parazitolojik açıdan incelemeler yapılmaktadır. 

Etken ya da etkenler tespit edilip raporlandırılmaktadır.  

 

Sağlık Kurumlarında örneklerin alınması sırasında Şüphelenilen Etkene Göre Numune Alma 

Klavuzu, Klinik ve Çevresel Numune Alma Klavuzu kullanılabilir. 2010 yılında Gıda ve Su Kaynaklı 

Salgınlarda Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı’na gönderilecek örnekler için İl Sağlık 

Müdürlüğü Saha Rehberi yayınlanmıştır. 2017 yılında KLİMUD Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları için 

Klinik Örnekten Sonuç Raporuna uygulama rehberini Gastrointestinal sistem örnekleri için 

yayınlamıştır. Hızlı, yeterli miktarda, uygun transport koşullarında örnek alma, laboratuvar sonuçlarının 

takip edilmesi ve gerekirse tekrar örnek alınması açısından önemlidir. 

 

2015’te yayınlanan Ulusal Mikrobiyoloji Standartları (UMS) Akut Sendromik Yaklaşım 

Rehberi’nde Laboratuvarların Salgın durumunda izlemesi gereken Sendromik Yaklaşım Akış Şeması 



 

127 
 

belirtilmiştir. Akut Gastroenterit semptomlarına göre, gönderilecek örnekler, olası etkenler, yapılması 

gereken birinci basamak testler ve ikinci basamak testler belirtilmiştir. 

Salgına sebep olan etken tanısının doğrulanması ile vaka yönetimine destek olunması, alt tiplerin 

gösterilmesi, tiplendirme yapılması, patojenlerle aradaki ilişkinin onaylanması veya reddi, çevresel 

izolatlarla hasta izolatlarının ilişkisi, patojenlerin kaynağının gösterilmesinde laboratuvarın rolü çok 

büyüktür.  

 

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda, ‘’Tek Sağlık’’ yaklaşımı zoonotik hastalıkların, insan, 

hayvan, çevre sağlığı üzerinde oluşturduğu çeşitli küresel etkilere bağlı olarak gündeme gelmiştir. Bu 

kapsamda multidisipliner ve sektörlerarası iletişim ve işbirliği sorunların çözümünü kolaylaştırmaktadır. 

Tek sağlık çerçevesi içinde, salgınlarda Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer farklı tüm 

sektörler entegre olmalı, işbirliği içinde çalışmalı, kısa sürede salgın etkenini saptama ve kontrol 

önlemlerinin alınması sağlanmalıdır. Aynı zamanda farklı kaynaklardan elde edilen salgın izolatlarının 

karşılaştırılması salgın kaynağının saptanmasında önemlidir. 

 

Salgın sırasında medya iletişimi için bilgi verecek kişiler belirlenmeli, halk ile iletişim için 

kullanılacak araçlar (afiş, kamu spotu vb.) belirlenmelidir. İlgili kurumların bilgilendirilmesi amacı ile 

bir ön rapor gönderilmelidir. Salgın İnceleme Raporu 11.09.2018’de güncellenen Bulaşıcı Hastalıklar 

ile Mücadele Rehberine (Genelge 2018/22) göre risk faktörlerinin bilinmesi, uygulanan müdahalenin 

etkinliğinin değerlendirilmesi, ileride oluşabilecek salgınlara yol gösterici olması amacıyla hazırlanır ve 

Valilik, ilgili kurumlar ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne gönderilmelidir.  

 

Salgın sonrasında, alınan kontrol önlemlerinin ve vaka artışının devam edip etmediğinin 

izlenmesi, salgın inceleme raporunda belirtilen hususların konu ile ilgili diğer sektörlerce yerine 

getirilme durumunun izlenmesi, yerine getirilmeyen hususların valilik ve ilgili kurumlara raporlanması 

gerekmektedir. 

 

Sonuç olarak; sürveyans ve enfeksiyon kontrolü için salgınların incelenmesi, etkenin ve 

kaynağın tespit edilmesi önemli ve gereklidir. Salgının boyutunu, kaynağını, bulaş yollarını ve olası risk 

faktörlerini saptamak ve uygun koruma kontrol önlemlerinin alınmasını sağlamak amacıyla salgın 

incelemesi yapılmalıdır. Bir salgının epidemiyolojik incelemesi salgının bilimsel verilerle desteklenerek 

etkin bir şekilde kontrol edilmesini ve gelecekte oluşabilecek salgınların önlenmesine katkıda 

bulunmaktadır.  
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AKILCI LABORATUVAR:  

DIŞKI ÖRNEKLERİNİN PARAZİTER ENFEKSİYONLAR AÇISINDAN 

DOĞRU YÖNETİMİ 

İpek MUMCUOĞLU 

 

Sağlık koşullarındaki genel iyileşmeyle birlikte ülkemizde daha önce sık görülen 

gastrointestinal paraziter enfeksiyonlarda önemli bir azalma olmuştur. Bununla birlikte, immünsupresif 

hasta sayısındaki artış, tanısı daha nadir konulan parazit enfeksiyonlarında artışa neden olmuştur. 

Ayrıca, artan seyahat hareketleri, parazitlerin endemik olmadığı bölgelerde görülme olasılığını 

arttırmıştır. Koşullardaki bu değişimler, paraziter enfeksiyonların tanısını hem klinik hem laboratuvar 

düzeyinde zorlaştırırken, doğru yöntemlerin kullanılmasını daha önemli hale getirmiştir. 

Gastrointestinal sistem parazitlerinin tanısında kullanılan yöntemler genellikle otomatize değildir ve 

yüksek deneyim gerektirir. Bu nedenle tıbbi mikrobiyologların bu konudaki bilgi ve farkındalıklarının 

güncellenmesi çok önemlidir. Bu sunum,  dışkı örneklerinin paraziter enfeksiyonlar açısından doğru 

yönetimini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Parazitolojik tanıda kullanılan tüm yöntemlerden 

bahsedilmiştir. Rutin klinik laboratuvarlar, tüm yöntemleri kullanmak zorunda olmamakla birlikte, 

referans veya araştırma laboratuvarlarının yaptığı testler hakkında da bilgi sahibi olmalıdır.  

EĞİTİM: Tıbbi parazitolog veya tıbbi mikrobiyologlar, öncelikle hekimlerin eğitimine yardımcı olmalı 

ve test seçiminde rehberlik sağlamalıdır. Klinisyenlere, karşılaşılan klinik senaryo için en uygun testi 

bulma ve kullanmada yardımcı olmalı gerekirse yönlendirici kaynaklar hazırlamalıdır. Ek olarak, 

laboratuvar teknisyenlerine temel numune işleme, test ve sonuç raporlama eğitimi verilmelidir.   

TESTLERİN SEÇİLMESİ: Tüm laboratuvarlar aynı hizmeti sağlayamaz. Ancak en küçük 

laboratuvarlar dahi uygun örnek toplama ve nakliyesi için malzemeler konusunda donanımlı olmalıdır. 

Küçük ve orta büyüklükteki hastane laboratuvarları direkt mikroskobinin yanı sıra yüzdürme-çöktürme 

yöntemlerini kullanabilir. Eğer test hacmi yeterliyse, yaygın olarak karşılaşılan parazitler için kullanımı 

kolay, tek kullanımlık, immünkromotografik kart testler kullanılabilir. Ayrıca bu laboratuvarlar, kıl 

kurdu için selofan yöntemiyle alınan örnekleri de değerlendirebilirler. Düşük hacimli testlerde, testin bir 

referans laboratuvarına yönlendirilmesi hasta için daha iyi olabilir. Büyük hastane laboratuvarları ve 

referans laboratuvarlar tam parazitolojik tanı hizmetleri sunmalıdır. Bunlar arasında: yumurta ve parazit 

incelemesine ek olarak, Cryptosporidium, Cyclospora ve Cystoisospora için modifiye asit hızlı boyama, 

microsporidia türleri için modifiye trikrom boyama, enzim immunoassay testler, ve dışkıda helmintlerin 

belirleme testleri bulunmalıdır. Bu laboratuvarlar parazitler için gelişmiş moleküler yöntemler de 

sunabilirler. Bu laboratuvarlar için kapsamlı yetkinlik değerlendirmeler gereklidir ve dış kalite kontrol 

testlerine katılım sağlanmalıdır. 

ÖRNEKLERİN TOPLANMASI VE GÖNDERİLMESİ: Dışkı örnekleri uygun şekilde toplanmadığı 

ve işlenmediği sürece, paraziter enfeksiyonlar tespit edilemez. Örnek reddi kriterlerinin uygulanması en 

iyi sonuçlar için çok önemli hale gelmiştir. Dışkı örnekleri; sıkı oturan kapakları olan, temiz, geniş ağızlı 

kaplarda toplanmalı; su veya idrar ile kontamine olmamalı ve analiz için laboratuvara taşınırken 

sızdırmaz poşetlere yerleştirilmelidir. Paraziter bir enfeksiyonu ekarte etmeden önce çoklu dışkı 

örneklerinin incelenmesi önerilir. Özellikle bağırsak protozoonları dışkıda tutarlı sayıda görünmez; 

trofozoitlerin ve kistlerin konsantrasyonları günlük olarak değişebilir. Bunun için negatif sonuç 

vermeden önce, on günlük bir süre içinde alternatif günlerde toplanan üç örnek incelenmelidir. 

Hekimler, tek bir örnekte klinik olarak ilişkili parazitleri saptama olasılığının % 50-60 kadar düşük 

olabileceğini, ancak üç örnek incelendiğinde % 95 olabileceğini bilmelidir. Parazit içerdiğinden 

şüphelenilen örnekler için birçok dışkı toplama yöntemi ve her yöntemin avantaj ve dezavantajları 
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vardır. Taze dışkı örnekleri, hareketli protozoan trofozoitlerin (amipler, flagellatlar, siliatlar) tanısı için 

zorunludur. Genel olarak, bu örnekler 30 dakika içerisinde incelenmelidir. Helmint yumurtaları ve 

larvaları; Cyclospora, Cystoisospora, Cryptosporidium ookistleri ve mikrosporidia sporları uzun süre 

canlı kalır. Hemen incelenemeyecek örnekler bir koruyucuya konulmalıdır. Ticari olarak sağlanan 

birçok koruyucu seçenek vardır. Uygun bir koruyucu seçerken, parazitoloji laboratuvarınızda kullanılan 

tüm boya ve test kitleriyle uyumlu olduğundan emin olunmalıdır.  Formalin, sodyum asetat formalin 

(SAF), polivinil alkol (PVA), gibi koruyucular ticari olarak temin edilebilir.  

ÖRNEKLERİN İNCELENMESİ: Parazitoloji laboratuvarında en sık yapılan testler, parazit ve 

yumurta tanımlamalarıdır. Direkt mikroskobik inceleme, konsantrasyon yöntemleri ve kalıcı 

boyamadan (2-5) oluşur. Makroskobik İnceleme: Taze örnek üzerinde makroskopik inceleme 

yapılmalıdır. Örneğin fiziksel özellikleri hakkında bilgi verilmeli ve helminthler açısından 

incelenmelidir. Direkt Mikroskobik İnceleme: Az miktarda taze dışkı, birkaç damla% 0.85 salinle 

karıştırılır. Bütün lamel önce (10X) objektif ile incelenir sonra (40X) ile incelenir. Helmint yumurtaları, 

protozoan kistleri ve Cyclospora, Cystoisospora, Cryptosporidium ookistleri de direkt mikroskobi ile 

gözlenebilir. Renk kontrastı için lamel kenarına bir damla iyot eklenebilir; ancak hareketlilik 

kaybolacaktır. Mikroskobik inceleme (konsantrasyon yöntemleri): Taze direkt mikroskobi ile 

kaçırılabilecek, dışkıda az sayıda bulunan organizmanın tespitine izin verir. İki çeşit konsantrasyon 

işlemi vardır: çökeltme ve yüzdürme. Her ikisi de helmint yumurtalarını ve larvalarını, protozoan 

kistlerini, Cyclospora, Cystoisospora, Cryptosporidium ookistlerini ve mikrosporidial sporları 

konsantre etmek için kullanılır. Ticari konsantrasyon cihazları mevcuttur. Sediment, iyotlu veya iyotsuz, 

10X ve 40X büyütmeler kullanılarak incelenir. Çinko sülfat yüzdürme tekniği çoğu parazitin dışkı 

artıklarından ayrılmasını sağlar. Solüsyonun yüksek özgül ağırlığında organizmalar yüzer ve üst yüzey 

filminin incelenmesi parazitlerin tespitine izin verir. Mikroskobik inceleme (boyama yöntemleri): 

Protozoan trofozoitlerin ve kistlerin tespiti ve kesin tanımlanması en iyi boya kullanımı ile 

gerçekleştirilir. Nükleer ve sitoplazmik özellikler, organizmanın tanınması ve tanımlanmasına izin 

verecek şekilde boyanır. Kullanılabilecek birkaç boyama tekniği vardır; ancak, trikrom ve demir-

hematoksilen boyaları en yaygın şekilde kullanılır. Kalıcı boya, immersiyon kullanılarak (100X) 

incelenir ve sonucun negatif olduğu tespit edilmeden önce en az 300 alan incelenmelidir. Parazit, daha 

kısa bir muayeneden sonra görülse bile daha az sayıda bulunabilecek diğer organizmaların tespiti için 

300 alanın tam olarak incelenmesi önerilir. Helmint yumurtalarının ve larvaların tanımlanması için 

boyalı preparatlar önerilmez.   

ARTEFAKTLARIN TANINMASI:  Dışkı örneklerinde bulunan bazı yapılar, parazitlere benzeyebilir. 

Tanımlamaya yardımcı olmak için, yapının boyut aralığını belirleyen oküler mikrometre kullanılması 

önerilir. Bunun yanı sıra parazitlerin ve artefaktların mükemmel görüntülerini yayınlayan web siteleri 

mevcuttur. Bunlara;  www.cdc.gov/dpdx , www.phsource.us,  www.atlas-protozoa.com, 

www.provlab.ca   adreslerinden ulaşılabilir. Sanal parazitoloji mikroskobu sitesi, www.parasite-

diagnosis.ch/home ,  mikroskopi eğitiminde iyi bir öncüdür.  

ANTİJEN BELİRLENMESİ: Fekal parazitlerin tespiti için kullanılan mikroskobik yöntemler emek 

yoğun, zaman alıcıdır ve deneyimli personel gerektirir. Bu nedenle diğer test seçenekleri geliştirilmiştir. 

Immunassay testler,  G.intestinalis, Cryptosporidium spp., ve Entamoeba histolytica dahil olmak üzere 

sınırlı sayıda patojenik protozoa için mevcuttur. Ticari olarak temin edilebilen antijen test formatları 

arasında doğrudan flüoresan antikor, enzim immünoassay ve immünokromatografik kart testler bulunur 

ve bu testler mikroskobik yöntemlerden daha hassas ve spesifiktir. Bununla birlikte antijen tespiti için 

immünolojik testler genellikle yalnızca bir veya iki organizma ile sınırlıdır. Her laboratuvar için hangi 

yöntemin en uygun olduğunu seçerken, test performansı, teknisyenin beceri düzeyi, ekipmanın 

kullanılabilirliği, isteklerin hacmi, numune toplama gereksinimleri ve kit maliyeti gibi parametreler 

dikkate alınmalıdır. 

http://www.cdc.gov/dpdx
http://www.phsource.us/
http://www.atlas-protozoa.com/
http://www.provlab.ca/
http://www.parasite-diagnosis.ch/home
http://www.parasite-diagnosis.ch/home
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Taze veya korunmuş dışkı örnekleri, immünolojik testler için kabul edilebilir örneklerdir. Her 

özel kit için önerilen toplama prosedürlerini kullanmak en iyisidir. Entamoeba histolytica, yalnızca taze, 

korunmamış dışkı örnekleri gerektirir. Giardia intestinalis ve Cryptosporidium spp. için fekal fiksatif 

içinde korunmuş dışkılar kabul edilir. Cary-Blair taşıma ortamında toplanan dışkı örnekleri soğukta 

saklanarak bir hafta içinde test edilmelidir. Civa veya PVA'da toplanan örnekler kabul edilemez. 

Cryptosporidium spp., Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica için birleştirilmiş kitler mevcuttur. 

Tüm kitlerin yüksek özgüllük (% 90 - 100) ve duyarlılıkları (% 63 - 100) vardır. DFA kitlerinin 

duyarlılıkları ve özgüllükleri %95'tir. DFA için geliştirilmiş hassasiyet, konsantre dışkı sedimenti 

kullanılarak elde edilir. EIA'ler de çok hassastır, ancak yanlış-pozitif sonuçların ortaya çıktığı 

bilinmektedir .  

KÜLTÜR: Kültür seçenekleri araştırma laboratuvarlarıyla sınırlıdır ve rutin olarak mevcut değildir. 

Protozoon parazitler için (G.intestinalis, Cryptosporidium spp., Entamoeba histolytica,  Entamoeba 

dispar, Blastocystis spp., Balantidium coli, Microsporidia, Dientamoeba fragilis) kültür çalışmaları 

yapılabilmektedir.  Farklı araştırma alanları için parazit kültürleri faydalıdır. Özellikle aksenik kültürler 

için in vitro kültürün önemli bir avantajı, herhangi bir bakteri, mantar veya konak dokusu 

kontaminasyonu olmadan saf organizma tedariki sağlanmasıdır. Parazit kültürü ile; antijenik, moleküler, 

biyokimyasal, epidemiyolojik araştırmalar veya ilaç ve aşı çalışmaları için bir izolat bankası 

oluşturulabilir.  

MOLEKÜLER YÖNTEMLER: İlk geliştirilen moleküler testlerin yerini bugün büyük ölçüde real 

time PCR yöntemleri ve çalışması daha basit olan FDA onaylı ticari testler almıştır.  Moleküler 

mikrobiyolojideki mevcut eğilim, sendrom temelli testlerin çalışılmasıdır. Örneğin, gastroenteritten 

sorumlu olabilecek ayrı ayrı patojenler için test siparişi vermek yerine, sorumlu olan çeşitli patojenleri 

içeren FDA onaylı ticari multipleks paneller vardır. Bugüne kadar, mikroskobik inceleme yoluyla tüm 

parazitlerin tespit edilmesini sağlayan tek bir moleküler analiz geliştirilmemiştir. Ayrıca, tıbbi 

laboratuvarlar,  kullanımı daha kolay ve ucuz olan DFA ve EIA testlerinin hassasiyetinden oldukça 

memnun kalmıştır. Seçilmiş patojenler için ilave PCR maliyeti, moleküler teşhisin klinik parazitolojiye 

dahil edilmesinde caydırıcı olmuştur. 

SONUÇ: Dışkı örneklerinin paraziter enfeksiyonlar açısından akılcı yönetimi için en büyük görev tıbbi 

mikrobiyoloji/ parazitoloji uzmanlarına düşmektedir. Uzmanlar öncelikle laboratuvarları için uygun 

olan test panellerini istem hacimlerine göre belirlemeli; örneklerin uygun alınmasını, doğru taşınmasını 

ve gerekliyse uygun koruyucularla saklanmasını düzenleyen prosedürleri oluşturmalı; uygulanacak 

yöntemleri: test performansı, teknisyenin beceri düzeyi, ekipmanın kullanılabilirliği, isteklerin hacmi, 

numune toplama gereksinimleri ve kit maliyeti gibi parametreleri dikkate alarak seçmeli ve tüm 

kaynakların doğru kullanılması için düzenli hizmet içi eğitimler vermelidir. 

Kaynaklar:  

1. Garcia LS, Arrowood M, Kokoskin E, Paltridge GP, Pillai DR, Procop GW, Ryan N, Shimizu RY, 

Visvesvara G. 2018. Laboratory diagnosis of parasites from the gastrointestinal tract. Clin Microbiol Rev 

31:e00025-17. https://doi.org/10.1128/CMR.00025-17. 

2. Garcia LS. 2004. Parasitology, p 9.0.1–9.10.8.3. In Isenberg HD (ed),Clinical microbiology procedures 
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3. Colmer-Hamood JA. 2001. Artifacts mimicking ova and parasites. LabMed 32:80–84. 
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https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Mikrobiyoloji_Referans_Laboratuvarlari_ve_Biyolojik_Urunler_DB
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SEPSİS TANISINDA MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI: 

FENOTİPİK TANI MI? 

Nilgün KAŞİFOĞLU 

 

Sepsis, 2016 yılında yayınlanan 3. Uluslararası Konsensus raporuna göre, “Enfeksiyona karşı 

verilen düzensiz konak yanıtı nedeniyle görülen hayatı tehdit edici organ disfonksiyonu” olarak 

tanımlanmaktadır. Akut enfeksiyonların en ciddi belirtisi olan sepsis, vakaların yaklaşık %30-50’sinde 

çoklu organ yetmezliği sebebiyle ölüme neden olarak, dünya çapında yılda tahminen 5.3 milyon kişinin 

kaybına sebep olan bir tehdittir. 21. yüzyılın başlarından itibaren sepsis sıklığı artmakla birlikte, 

mortalite oranlarında düşüş gözlenmiştir. Sepsis sıklığının artışına neden olarak yaşlı popülasyonunun 

ve çoklu hastalığı olan kişilerin artışının gözlendiği demografik değişiklikler, ilaç tedavilerindeki 

genişlemeler, immün yanıtı zayıflatan invaziv girişimlerin artışı gösterilmektedir. Sepsis, yıllık hastane 

maliyeti açısından ABD’de en çok maddi kayıplara neden olan hastalıklar sıralamasında ilk sırada yer 

almaktadır. Tek başına bir hastalık olmadığı, enfeksiyona eşlik eden bulgular bütünü olduğu için esas 

zorluk tanımlanmasıdır. Bir hastalık değil bir sendrom olarak kabul edilir. Hem can kayıplarına hem de 

ekonomik kayıplara yol açan sepsiste önleme, erken ve doğru tanı koyma ve etkin tedavi etme çok 

önemlidir.  

Sepsisin mikrobiyolojik tanısında kullanılan testler, prensipleri ve kullanım amaçlarına yönelik 

olarak çok çeşitlilik göstermektedirler. Bunlar arasında, fenotipik yöntemler olarak, hastanın akut faz 

yanıtını değerlendirdiğimiz testler ile, etkenin doğrudan üretilmesine ve gösterilmesine olanak sağlayan 

kan kültürleri yer almaktadır. 

Uluslararası sepsis tanımlama komitesi, 2001 yılında C-reaktif protein ve prokalsitonini sepsis 

tanı kriterleri için inflamatuvar belirteçler olarak tanıtmıştır.  

C-Reaktif Protein (CRP) 

CRP, adını Streptococcus pneumonia’nın somatik C-polisakkaridini presipite edebilme 

yeteneğinden alan ve ilk tanımlanan akut faz proteinidir. Esas olarak inflamasyon ve doku hasarının 

göstergesi olarak bilinir. Yapılan çalışmalarda, sepsisin başlangıç tanısında kullanımının sınırlı olduğu 

ancak ardışık takip örnekleri şeklinde uygulamanın faydalı olacağı belirtilmektedir. Bu takiplerde CRP 

düzeyinde düşüş izlenmesinin daha iyi prognozla ilişkili olduğu da kaynaklarda rapor edilmiştir. 

İnflamasyon başlangıcından 4-6 saat sonra sekresyonu başlar ve 36. saatte pik yapar. Sepsiste anlamlı 

değer olarak 10 g/mL’den yüksek değerler kabul edilmektedir. CRP düzeyi takibinin antibiyotik yanıtı 

için de iyi bir belirteç olduğu bildirilmektedir. Ancak yapılan çalışmalarda CRP düzeyinin mortalite 

göstergesi olarak kullanılamayacağı belirtilmiştir.   

Prokalsistonin 

Prokalsitonin, tiroid parafoliküler C hücrelerinden salgılanan kalsitonin hormonunun 

prohormonudur. Proinflamatuvar durumlara yanıt olarak çeşitli dokulardan (akciğer, karaciğer,..) 

üretilir ve düzeyi hızlıca artar. Normal fizyolojik koşullarda kandaki konsantrasyonu 0.15 ng/mL’den 

düşüktür. Prokalsitonin düzeyindeki artış enfeksiyona özgül olmasa da sepsis tanısında önemli 

biyobelirteçlerden biridir ve erken tanısal belirteç olarak kabul edilir. Güncel çalışmalar yüksek 

prokalsitonin düzeyinin, artmış mortalite oranı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, tek 

bir yüksek değerin veya kanda uzun süre belirli bir düzeyde seyretmesinin de yüksek ölüm oranı 

göstergesi olabileceğini rapor eden yayınlar mevcuttur. 
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Prokalsitonin düzeyleri 6-24 saatte pik yapar ve ardından düşmeye başlar. Bu nedenle 24. 

saatteki düzeyinin sepsiste prognoz göstergesi olabileceği belirtilmiştir. Prokalsitonin ayrıca antibiyotik 

tedavisine yanıtı belirlemede de önemlidir. Enfeksiyon göstergesi olarak CRP’ye üstün olduğunu rapor 

eden yayınlar mevcuttur. 

Albümin 

Albümin düzeylerinin sepsiste kötü prognoz göstergesi olabileceği, ancak tanıda fayda 

sağlamayacağı belirtilmektedir. Septik hastalarda düşük albümin düzeylerinin yüksek mortalite ile 

ilişkili olduğu bildirilmektedir. Düşük albümin düzeylerine kontrolsüz sitokin salınımı ve oksidatif 

stresten etkilenen albüminin yıkımı neden olarak gösterilmektedir. 

Serum amiloid A 

Serum amilod A, akut faz reaksiyonu proteinidir. İnflamasyonun akut fazında karaciğerden 

salgılanır ve inflamatuvar bölgeye nötrofil ve mast hücreleri gibi immün sistem hücrelerini yönlendirir. 

Çalışmalarda sepsis prognozunda önemli bir tanısal değeri olduğu rapor edilmektedir. 

Sitokin/kemokin belirteçleri  

Sitokinler enfeksiyon veya hasara yanıt olarak üretilen immün regülatörlerdir. Septik hastalarda 

ortalama serum düzeylerinin septik olmayanlara göre daha yüksek düzeylerde olduğu belirtilmektedir. 

İnflamatuvar yanıtın şiddetini belirlemede en sık kullanılan sitokinler IL-6, IL-8 ve IL-10’dur. IL-6 

proinflamatuvar sitokin, IL-8 major kemokin ve IL-10 anti-inflamatuvar sitokindir.  

Kan kültürleri 

Bakteremi tanısı klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarının en önemli görevlerinden birisidir. Kan 

dolaşımı enfeksiyonları tanısında kan kültürü altın standarttır ve halen kan dolaşımı enfeksiyonları  

etiyolojisini belirlemede esas yöntem olmaya devam etmektedir. Genel olarak kan kültürünün 

duyarlılığı yüksek ve uygulanması kolaydır.  Ancak pek çok faktörden etkilendiği için doğru ve uygun  

bir şekilde alınıp, laboratuvara doğru ve uygun koşullarda gönderilmesi gereklidir. Kan kültürü 

uygulaması sayesinde antimikrobiyal duyarlılık testlerinin yapılmasına da imkan sağlanmış olur. 

Her ne kadar kan kültür şişeleri antimikrobiyal maddeleri etkisizleştiren kömür veya reçine gibi 

maddeler içerseler de, sepsiste etkenin doğru bir şekilde saptanabilmesi için kan kültürlerinin 

antimikrobiyal tedavi öncesi alınması önerilir. Antimikrobiyal tedavi öncesi 2-4 set kan kültürü örneği 

alınmasının, etkeni %80-96 oranında belirleyebildiği rapor edilmektedir.  

Yukarıda da belirtildiği gibi kan kültürlerinde başarıyı etkileyen pek çok faktör mevcuttur. Kan 

kültürü duyarlılığını etkileyen önemli faktörlerden birisi, alınan kan hacmidir. Özellikle erişkin 

hastaların yaklaşık %50’sinin kanında bulunan mikroorganizma sayısı <1.0 CFU/mL’dir. Alınan kan 

miktarı arttıkça kan kültürü başarısı belirgin artış göstermektedir. Rehberlerde, farklı bölgelerden 2-3 

kan seti alınması ve her sette 20-30 mL kan örneklemesinin yapılması önerilmektedir. Her bölgeden 

alınan 20-30 mL’lik kan örneği aerop ve anaerop iki şişeye ekilmelidir.  

Etkenin yakalanma şansını arttırmak ve doğru yorum yapabilmek için kan kültürlerine 

enfeksiyon odağına yönelik kültürlerin de (BOS, idrar, balgam, vb.) eklenmesi gereklidir.   

Kan kültürü örneklerinin alınma zamanı da önemlidir. Özellikle aralıklı baktereminin görüldüğü 

klinik durumlarda, ateşin başlangıç döneminde kan örneğinin alınmasıyla etkenin yakalanma şansı 

artmaktadır. Gün içinde alınan kan kültürlerinin tekrarlanmasıyla kültür başarısı yükselmektedir.  

Endokardit gibi sürekli baktereminin olduğu durumlarda 24 saat içinde 3 set kan kültürü alınması 

önerilmektedir. 
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Kan örneği inoküle edilmiş kan kültürü şişeleri mümkün olan en kısa sürede laboratuvara 

ulaştırılmalı ve cihaza yerleştirilmelidir. Burada yaşanan gecikmeler etkenin saptanmasını da 

geciktirecektir. Eğer hemen laboratuvara gönderme imkânı yoksa şişeler oda ısısında bekletilmeli, asla 

buzdolabına konmamalıdır.  

Kan kültürlerinin standart inkübasyon süresi 5 gündür ve HACEK grubu mikroorganizmalar ve 

Brucella spp. de dahil pek çok etkenin saptanması için yeterlidir.  

Pozitif sinyal veren kan kültür şişelerinden 1-2 damla kan örneği alınarak yayma hazırlanır ve 

boyama yapılır (Gram, akridin oranj,..). Bu işlemin yapılması ortamda bakteri / mantar varlığını 

göstermek için zorunludur. Boyama ile elde edilen sonuç klinisyene hemen bildirilir.  

Pozitif sinyal veren şişeden doğrudan etken ve direnç genlerini belirlemeye yönelik moleküler 

testler mevcuttur. Ayrıca kan kültür şişesinden bakteriyel pellet elde edilip MALDI-TOF MS için de 

kullanılabilir. Pozitif sinyal veren şişeden doğrudan hızlı antibiyotik duyarlılık testi yapılabilmesini 

sağlayan öneriler de bulunmaktadır. Bunlar zaman kazandırmaları açısından önemli yöntemlerdir.  

Kontaminasyon, kan kültürü başarısını olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. 

Kontaminasyonun en önemli nedeni cilt florasındaki mikroorganizmaların kan kültür şişelerine 

inokülasyonudur. Bu etkenler endokardit gibi sistemik hastalıkların da etkeni olabileceğinden etken / 

kontaminant ayrımını doğru yapmak çok önemlidir. Koagülaz negatif stafilokoklar, Micrococcus spp., 

Propionibacterium spp. Bacillus spp. ve çoğu Corynebacterium spp. kontaminant olarak kan kültür 

şişesinde üreyebilir. Cilt florasında bulunan mikroorganizmalardan bir veya birkaçı, hastanın birden 

fazla kan kültürü setinden sadece birinde ürüyorsa ve hastada bu mikroorganizma ile enfeksiyona dair 

klinik veya mikrobiyolojik kanıt yoksa kontaminant üremesi olarak yorumlanır. Ancak farklı 

bölgelerden set halinde alınan her iki kan kültür şişesinde aynı etken ürüyorsa, ardışık gönderilen kan 

kültür şişelerinde aynı etken üremesi gözlendiyse, kan kültürü ile birlikte eş zamanlı gönderilen idrar, 

kateter gibi diğer örneklerde aynı etken saptandıysa ve kan kültür üremesi 24 saatten daha kısa sürede 

gözlendiyse üreyen mikroorganizma etken kabul edilir. Etken olduğu düşünülen tüm mikroorganizmalar 

tür düzeyinde tanımlanır ve antimikrobiyal duyarlılık testi yapılır.   

Sepsis, enfeksiyöz bir sürecin neden olduğu ciddi bir klinik durumdur. Sepsiste mortalitenin 

azaltılmasında hızlı tanı ve tedavinin önemi bilinmektedir. Ancak günümüzde sepsis tanısı ve klinik 

gidişatın tahmini için spesifik bir belirteç bulunmamaktadır. Bu nedenle birden fazla biyobelirteçin 

birlikte ve ardışık uygulanması önerilmektedir.  
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SEPSİS TANISINDA MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI: 

GENOTİPİK TANI MI? 

Işın AKYAR 

 

Sepsis tüm dünyada her 2-3 ölümden birine yol açan bir hastalıktır. Yaşlılık, immunsüpresif 

ilaçlar, ve antibiyotik direnci sepsis insidansını arttırır. Sepsis tanısında altın standart  olarak kabul edilen 

kan kültürünün %5-10’u pozitiftir. Sepsis ataklarının önemli bir kısmı belgelenememektedir. Pozitif kan 

kültürlerinin %90’ı ilk 24, %95’i 48, %99’u 72 saatte saptanır. Kan kültüründe bazı kısıtlılıklar 

bulunmaktadır. Sonuçlanma süresi ortalama 12-72 saattir. Örnek alımı öncesi antibiyotik tedavisi 

sonucu etkilemektedir. Özellikle güç üreyen bakterilerde düşük duyarlılık saptanmıştır. İntermittan 

bakteriyemide sonuçlar etkilenebilir. Özellikle çocuklarda düşük miktarda (1 - 10 CFU/ml), bulunan 

güç üreyen ya da kültür işlemi uygulanamayan mikroorganizmalara ya da yetersiz kan miktarına bağlı 

olabilir. Klasik kan kültürü uygulamalarında yaşanan eksiklikler nedeniyle son yıllarda moleküler 

yöntemler gittikçe daha fazla tercih edilir olmuştur.   

Sepsis tanısında kullanılan moleküler yöntemler: 1. Hibridizasyon yöntemleri (FISH 

array, prob hibridizasyon), 2. Amplifikasyon yöntemleri (PCR, Multipleks PCR, Broad range 

PCR), 3. Post amplifikasyon saptama yöntemleri (PCR+hibridizasyon, PCR+dizileme, 

PCR+MALDI-TOF MS), 4. Nükleik asit bazlı yöntemler dışında kalan yöntemler (proteomiks, 

spektrometri, faj assay)  

Hibridizasyon yöntemleri: Fluorescent in situ hybridization (FISH) pozitif kan kültürleri kullanılarak 

en fazla çalışılan yöntemlerdendir. 2.5-3 saatte bakteri ya da mantarların %95’ten fazlasını 

tanımlayabilir. Pozitif kan kültüründen yapılan yayma preparatlar, rRNA hedefli florokrom işaretli 

oligonükleotit propları ile hibridize edilir ve mikroskopik olarak incelenir.  

Probe hybridization assays (FISH) avantajları: Hızlı ve spesifik bir yöntemdir.  Polimikrobiyal 

etkenleri saptayabilir.  Kısıtlılıkları: Yalnızca klasik patojenler için prop içerir. Birbirine yakın türlerde 

sorun yaşanabilir. Maliyet yüksektir.  

Amplifikasyon yöntemleri  

PCR yönteminin avantajları: Yüksek duyarlılık, güç üreyen bakterilerin saptanabilmesi, kullanılan 

antibiyotik tedavisinden etkilenmemesi ve sonuçların kantitatif olarak elde edilebilmesi. Kısıtlılıkları: 

Bakteri miktarının düşük olduğunda (10 CFU/mL) saptanmayabilir, ölü bakteri varlığında pozitiflik 

verir. PCR inhibitörleri varlığında saptanamayabilir ve ciltten bakteri kontaminasyonu olduğunda ayırt 

etmeyebilir.   

Broad range PCR: Amplifikasyon sonrası, amplikonlar kapiller dizi analizi, pirosekanslama veya 

spesifik proplarla hibridizasyon gibi farklı yöntemlerle tanımlanabilir. Bu yöntemde korunmuş hedef 

bölge:16S, 23S rRNA genleri kullanılır. Kısıtlılığı hedef bölgenin PCR amplifikasyonu sonrası ileri 

teknik gerektirmesidir.  

Broadrange PCR + (PCR/ESI–MS) yönteminde kan kültürleri ile cins ayırımında %98.7 ve tür 

ayırımında %96.6 uyum gösterilmiştir. Bakteri 16S/23S rRNA ve mantar 18S rRNA  genleri saptanır.  

Multipleks PCR yöntemiyle yüksek oranda polimorf hedef gen: ITS bölgeleri araştırılır. Aynı örnekten 

primer miksleri ile bir çok DNA hedefi amplifiye edilir. Yöntem mikroorganizmaların internal 

transcribed spacer bölgesinin amplifikasyonuna dayanır. Ribozomal DNA’nın yüksek oranda korunmuş 
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non-coding bölgesinde, bakteri ve mantarlarda heterojenite gösterir hafif dejenere primerleri kullanarak 

yüksek düzey tanımlamayı sağlar.  

MALDITOF MS: Bu yöntemin kullanımı kolay, hızlı ve maliyet etkindir. Doğru ve kesin tanı sağlar. 

Doğrudan kan kültüründen uygulama yapılabilir.  MALDI-TOF MS pozitif kan kültürlerinden doğrudan 

ya da üremiş kolonilerden bakteri tanımlanmasında kullanılır. Aynı zamanda kısıtlı sayıda 

antimikrobiyal direnç genlerinin tanımlanmasında da kullanılır. Kısıtlılıkları arasında MALDI-TOF’un 

kültürde üremiş mikroorganizmalardan çalışılmış olması ve çoğu zaman ilaç direncinin konvansiyonel 

yöntemlerle yapılmak zorunda kalınması bulunmaktadır. Karışık bakteri kültürlerinde tanımlama 

yapmak için saflaştırma için ekim yapılması gerekmektedir. 

Dizileme (Sekanslama): Birçok dizileme bazlı yaklaşımlar pozitif KK şişelerinden doğrudan bakteri 

tanımlamalarında başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Pirosekanslama bakteri, maya ve küflerin 

tanımlanmasında kullanılabilir. Bakteriye ait 16S rDNA fragmanlarının sınıflandırılması, tanımlanması, 

ve alttür tanımlanmasında kullanılır. 

Microarray: Sepsis etyolojisinde yer alan bakterilerin %90’ını saptayabilmektedir. Testin duyarlılığı 

%94.7 ve özgüllüğü de %98.8’dir ve klasik kan kültürüne göre 18 saat daha hızlıdır.  

Moleküler antibiyotik duyarlılık saptama: Farklı ilaç direnç mekanizmaları bulunmaktadır. Sıklıkla 

test edilen direnç genleri arasında MRSA-mecA, VRE-van A,vanB, Rifampisin direnci tbc –rpoB, 

BLSE –TEM, SHV, CTX-M, Enterobacteriaceae için blaKPC, blaVIM ve blaIMP bulunmaktadır.  

Yeni-nesil dizileme (NGS) teknolojileri yakın gelecekte sepsis tanısında değerli yöntemler olacaktır. 

Ancak, şu aşamada 30 saatte sonuç elde edildiği için çok zaman kaybettiricidir.  
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UZMANIYLA TARTIŞALIM 6 - GASTROİNTESTİNAL SİSTEM 

AMİBİYAZ ŞÜPHESİNDE NE YAPMAMALI? 
 

Uzm. Dr. Orçun ZORBOZAN 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir 

 

 Gastrointestinal sistem enfeksiyonlarına tanısal yaklaşımda paraziter enfeksiyonlar özelleşmiş 

bir alanı oluşturmaktadır. Bu özelleşmiş alan ile ilgili sahada yapılan uygulamalarda önemli eksikliklerin 

olduğu ve buna bağlı olarak yalancı pozitif ve yalancı negatif sonuçların elde edildiği 

gözlemlenmektedir. “Uzmanıyla Tartışalım 6 - Gastrointestinal Sistem” oturumunun paraziter 

enfeksiyonlara ayrılmış bu kısmında tanısal yaklaşımın bütünü ele alınmamakla birlikte en sık hata 

yapılan ve hastanın tedavi süreci açısından ciddi sorunlara yol açma potansiyeli olan amibiyaz tanısı, 

örnek olgular üzerinde değerlendirilecektir. 

 Bağırsak amibiyazı sıklıkla semptomatik seyretmekle birlikte ishalden dizanteriye kadar 

değişen klinik tablolara yol açabilmektedir. Bağırsak dışı amibiyazı ise karaciğer, akciğer, beyin, dalak 

ve deri gibi diğer organlarda apseler şeklinde seyreder. Entamoeba histolytica (E. histolytica) ve 

Entamoeba dispar (E. dispar) gerçekte morfolojik olarak birbirinden ayırt edilemeyen, ancak genetik 

dizi farkı nedeniyle biri patojen (invaziv), diğeri ise patojen olmayan (non-invaziv) iki farklı tipi 

(sırasıyla E. histolytica ve E. dispar) ifade etmektedir (1). Literatürde E. histolytica eritrosit fagosite 

ederken E. dispar’ın eritrosit fagosite etmediği kabul edilmekle birlikte çeşitli çalışmalarda E.dispar’ın 

da eritrosit fagosite ederek patojen hale geçebildiği gösterilmiştir.  Tüm dünyada nüfusun %10’u enfekte 

iken tropikal ve subtropikal bölgelerde %50-80 düzeyinde enfeksiyon görülmektedir. Türkiye’de 

insidans %0.3 ile %17.4 arasında değişmektedir (2-5). T.C. Sağlık Bakanlığı’na her yıl 20-30 bin 

bildirim yapılmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’den 510 laboratuvarın dahil edildiği bir taramada tek 

başına direkt mikroskobi ile tanı koyan laboratuvarların oranı %88.7 olarak belirtilmektedir (6). Ulusal 

Mikrobiyoloji Standartları Bulaşıcı Hastalıklar Tanı Rehberi’ne göre ise nativ-lugol yöntemi ile elde 

edilen sonuç tanı değil ön tanı olarak kabul edilmelidir. İnvaziv amibiyaz tanısı için geçerli asgari 

yöntem trikom boyamadır (6). Mikroskopinin E.histolytica tanısındaki duyarlılığı uygulamayı yapan 

kişinin deneyimine göre değişiklik göstermektedir. Şüpheli mikroskopi bulgularının varlığında tanıyı 

kesinleştirmek için dışkı örneklerinde antijen saptamaya yönelik ELISA kitleri kullanılmaktadır. Bu 

kitlerde E.histolytica lektine karşı monoklonal antikorlar kullanılmaktadır. Lektinin ağır alt birimindeki 

karbonhidrat tanıma bölgesi mutasyon görülmemesi nedeni ile tanı için hedeftir. E. histolytica 

antijenlerinin özgül olarak saptandığı E. histolytica Ag ELISA kitleri mevcuttur. Şüpheli mikroskopi 

bulgularının doğrulanmasında E. histolytica için özgül kit kullanılmalıdır ve bu kit ile elde edilen pozitif 

sonuç “kesin tanı” bulgusudur. E. histolytica Ag ELISA kitlerinin sahadaki kullanımında yapılan önemli 

bir hata mikroskobi aşamaları uygulanmadan tek başına ELISA testinin kullanımıdır. Bu şekilde yapılan 

uygulamada, daha az sıklıkta olsa da E. dispar’ın da invaziv tablo oluşturabileceğini gösteren yayınlar 

göz önünde bulundurulduğunda, elde edilen özellikle negatif sonuç tedavi konusunda klinisyeni yanlış 

yönlendirebilmektedir. 

 Sonuç olarak amibiyaz şüphesinde dışkı örneğinin mikroskobik özellikleri, nativ-lugol ile 

yapılan mikroskobi, çoklaştırma uygulanmış örnekten yapılan mikroskobi, trikom boyama sonrasında 

yapılan mikroskobi ve ELISA testinin sonuçları birlikte değerlendirilerek açık bir şekilde klinisyen ile 

paylaşılmalı, tanı ve gerekirse tedavi için de klinisyen ile görüş alışverişi yapılmalıdır. Tanı imkanlarının 

tamamının elde bulunmaması durumunda ise amibiyaz ön tanısı ile hasta bu yöntemlerin tamamının 

uygulandığı bir merkeze yönlendirilmelidir.  
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UZMANIYLA TARTIŞALIM: GASTROİNTESTİNAL SİSTEM 

  Dr. Öğr. Üyesi Salih Maçin 

Gastrointestinal sistem (GİS), özefagus, mide, ince ve kalın bağırsak gibi farklı bölgelerden 

oluşmaktadır. Bu bölgelerde farklı sayılarda türlerde birçok mikroorganizma bulunmaktadır. Normal 

flora özefagus ve midede daha az bulunmaktayken, bağırsaklarda ise bol miktarda bulunur. 

Gastrointestinal enfeksiyonlar özellikle küçük çocuk ve yaşlılarda önemli bir morbidite ve mortalite 

nedenidir.  Dünyada her yıl yaklaşık olarak 3-5 milyar akut gastroenterit (AGE) vakası geliştiği ve 

özellikle beş yaş altı çocuklarda gastroenteritin iki milyon ölüme neden olduğu tahmin edilmektedir. 

Hastalık genellikle dışkı ile kontamine suların tüketilmesi ile oluşur. En yaygın bulgular ani başlangıçlı 

ishal, bulantı, kusma ve karın ağrısı, tenesmus ve ateştir. En sık enfeksiyöz etkenler virüsler olup, 

bakteriler ve parazitler de AGE’ e neden olabilmektedir (1,2).  

Akut bakteriyel gastroenteritlerde karşılaşılan en sık etkenler Escherichia coli, Shigella, 

Salmonella, Campylobacter, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Vibrio 

cholerae ve Listeria monocytogenes olarak sayılabilir.  Bakteriyel patojenler özellikle kontamine 

yiyecek ve içme/kullanma suyu kaynaklı salgınlara neden olabilmektedir (3).  

Dışkı örneklerinin incelenmesinde; dışkının rengi, kıvamı, dışkıda kan veya mukus varlığı 

makroskopik olarak incelenmelidir. Dışkının boyasız direkt mikroskobik incelemesinde; eritrosit ve 

lökosit varlığı araştırılabilir. Ülkemizde dışkının bakteriyolojik incelemesinde; Salmonella, Shigella ve 

Camphylobacter varlığı araştırılmalıdır. Yersinia, Aeromonas, Plesiomonas  ve Vibrio türleri çok nadir 

saptandığından rutin tanıda önerilmemektedir.  

Bağırsak parazitleri AGE etkeni olarak daha az sıklıkta görülmektedir. Özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde düşük sosyoekonomik düzey ve kötü hijyen koşulları nedeniyle paraziter enfeksiyonlar 

daha yaygın olarak görülebilmektedir. Dışkının parazitolojik incelemesinde; paraziter etkenlerin aralıklı 

ve değişken sayılarda atılmaları göz önünde bulundurulmalı ve 10 gün içerisinde mümkünse günaşırı 

olacak şekilde laboratuvara üç defa örnek gönderilmelidir. Dışkının makroskopik incelemesinde; 

dışkının kıvamı not edilmeli ayrıca helmintlerin segmentleri veya erişkinleri de araştırılmalıdır. Direkt 

mikroskobik inceleme öncesinde yoğunlaştırma yöntemleri uygulanmalıdır. Dışkının özellikle mukuslu 

ve kanlı kısımlarından örnek alınması direkt mikroskopide tanı ihtimalini arttıracaktır. İmmünsüprese 

hastalarda modifiye asit fast yöntemi ile coccidian protoozon varlığı araştırılmalıdır. Tanıda serolojik 

ve moleküler yöntemlerden de faydalanılabilir. Başta enterobius vermicularis olmak üzere çeşitli 

helmintlerin tanısında selefon bant yöntemi de kullanılabilir.  

Rotavirus hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde beş yaş altı çocuklarda görülen en 

yaygın viral gastroenterit etkenidir. Enterik Adenovirus, Astrovirus ve Norovirus diğer önemli akut 

gastroenterit etkeni virüslerdir (4). Viral gastroenteritler salgın şeklinde ortaya çıkabilmektedir. 

Calicivirus ailesinden olan Noroviruslar dünya genelinde, tüm yaş gruplarında AGE salgınlarının büyük 

bölümünden sorumlu olarak kabul edilmektedir (5,6).  Dışkının viral etkenler açısında incelemesinde 

başta ELISA ve moleküler yçntemler olmak üzere çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Virüsler, özellikle 

0-5 yaş grubu çocuk hastalarda gastroenterit etkenidirler. Erişkinlerde görülen sporadik AGE’lerin en 

yaygın nedeni norovirüsler olup nadiren rotavirüs, adenovirüs ve astrovirüsler de saptanabilir.  

Gastrointestinal hastalıklarda doğru ve hızlı tanı için hastanın yaşı, hastalığın süresive şiddeti, 

hastalığın mevsimsel ve bölgesel özelliklerinin bilinmesi gereklidir. Benzer klinik semptomlara sahip 

olabilen farklı mikroorganizmaların ayırıcı tanısı için gerekli tüm işlemlerin bir bütün içerisinde 

değerlendirilmesi gerekmektedir (7).  
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LABORATUVAR ETİĞİ 

Feriha ÇİLLİ 

 

Etik kelimesinin kökeni eski Yunan dilinde ahlak anlamındaki ‘’ēthikós” kelimesinden 

gelmektedir. Erdem ve sorumluluğu analiz eden, doğru ile yanlış ya da iyi ile kötü gibi ahlaki kavramları 

karşılaştıran, ahlaka uygun hareket etmenin nasılını cevaplayan, bir bakıma ahlakın felsefesini ortaya 

koymaya çalışan bir kavramdır. Tıp, felsefe, biyoloji, felsefe, hukuk, bilişim, teoloji, işletme, siyaset 

bilimi, sosyoloji ve diğer birçok bilim dalını, kısacası direkt ya da dolaylı olarak tüm canlı yaşamını 

ilgilendirmektedir. Dolayısıyla etik kapsamındaki konular tek başına bilim insanlarının, 

akademisyenlerin, hekimlerin, siyasetçilerin, hukukçuların, felsefecilerin ya da başka herhangi bir 

kesimin tekelinde olamayacak, çok disiplinli çalışmayı gerektiren konulardır.  

Tıp etiği ve bunun bir alt dalını oluşturan laboratuvar etiği de, tıp etkinliği sırasında hekim-

hasta ilişkisinde ortaya çıkan ahlaki değer sorunlarını inceleyen, değerlendiren bir disiplindir. 

“Tümüyle olanaklı olan” ile “izin verilen” arasındaki farkı belirler, sınırı çizer. 

İnsan ve hayvan deneyleri, yaşamın başı ve sonunu ilgilendiren konular, diğer canlılar, gen 

teknolojisi, ilaç ve tıbbi araç gereç endüstrisi ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonuçları, 

sınırları ve kullanım ilkeleri tıbbi etiğin belli başlı konu başlıklarıdır.  

Bugün gelişen teknoloji ile birlikte hassasiyet ve farkındalık artmış olsa da halen hem ülkemizde 

hem dünyada etik konusunda ciddi sıkıntılar mevcuttur. 

Tıbbi etiğin 4 temel ilkesi vardır. Bunlar; yararlılık ilkesi, zarar vermeme ilkesi, özerkliğe saygı 

ilkesi ve adalet ilkesidir. 

Tıbbi laboratuvar çalışanlarının hastaya, meslektaş ve mesleklerine, ayrıca topluma karşı görev 

ve sorumlulukları vardır. 

Tıbbi laboratuvar uzmanlarının öncelikli görevi hastanın refahını kendi ihtiyaç ve isteklerinden 

önde tutmak, her hastanın mevcut uygulama standartlarına göre en yüksek kalitede bakım almasını 

sağlamaktır. Yüksek kalitede laboratuvar hizmeti; güvenilir, etkin ve verimli, zamanında, adil ve hasta 

merkezlidir. Tıbbi laboratuvar uzmanları; hastalık durumu, etnik köken, ırk, din veya cinsel yönelim 

dikkate alınmaksızın tüm hastalarla ve hasta örnekleriyle çalışırlar. Sundukları laboratuvar hizmetlerinin 

kalitesinden ve bütünlüğünden sorumludurlar.  

Tıbbi laboratuvar uzmanları hasta bilgilerinin ve test sonuçlarının gizliliğini sağlar, hastaların 

itibar ve mahremiyetini korur, hastalara ve diğer sağlık profesyonellerine doğru bilgi sağlarlar. 

Hastaların kendi tıbbi bakımlarıyla ilgili karar alma haklarına saygı gösterirler.  

Tıbbi laboratuvar uzmanları dürüst, yeterli, güvenilir olmalı, mesleklerinin saygınlığını 

korumaya dikkat etmelidirler. Bilgi birikimini geliştirerek yayar, hastaya yarar sağlayan bilimsel 

gelişmeleri benimseyerek yüksek uygulama ve eğitim standartlarını koruyarak, meslek mensupları için 

adil sosyoekonomik çalışma koşulları arayarak mesleğin ilerlemesine katkıda bulunurlar.  

Tıbbi laboratuvar uzmanları, laboratuvar ve diğer sağlık ekibinin tüm üyeleri ile hizmet ettikleri 

hastalar için yüksek standartta bakım sağlama ilkesiyle, işbirliğine dayalı, dürüst ve saygılı çalışma 

ilişkileri kurarlar.  

Tıbbi laboratuvar uzmanları, toplumun genel refahına katkıda bulunma sorumluluğuna sahip 

olup hasta savunucusu olarak görev yaparlar. Laboratuvar hizmetlerine erişimin iyileştirilmesine ve 
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sağlık hizmeti kaynaklarının eşit şekilde dağıtılmasına çabalar, sağlık hizmetlerini iyileştirmek için 

uzmanlıklarını kullanırlar.  Klinik laboratuvar uygulamalarına ilişkin yasa ve yönetmeliklere uyar, 

yüksek standartta bakım ve uygulamalara uygun olmayan yasa ve yönetmelikleri değiştirmeye çalışırlar. 

Mikrobiyoloji, klinik hizmetler ve biyomedikal / biyolojik araştırmalarla ilgilenen kilit bir 

uzmanlık alanıdır.  

Laboratuvar teknolojilerindeki gelişmeler, sonrasında yeni ve karmaşık etik ikilemlerin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle, klinik ve / veya araştırma laboratuvarlarında çalışan personel, 

etik sorumluluklarının farkında olmalı, ulusal ve uluslararası kuruluşların öngördüğü etik davranış 

kurallarına uymalıdır.  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),  Amerikan Mikrobiyoloji Derneği (ASM), Biyoetik Nuffield 

Konseyi gibi uluslararası kuruluşlar hazırladıkları etik klavuzlar ve İyi Laboratuvar Uygulamaları El 

kitapları gibi dökümanlarda etiğin temelinde insan refahının geliştirilmesi ve dürüstlüğün önemini 

vurgulamaktadır.  

Bazı klavuzlarda; halk sağlığı yararının söz konusu olduğu belli durumlarda, enfeksiyon 

eğilimlerinin öngörülebilmesi amacıyla mikrobiyoloji laboratuvar verilerinin anonim halde izinsiz 

kullanılabileceği bildirilmektedir. Ayrıca, başkalarına olabilecek ciddi zararlarının önlenebilmesi 

koşuluyla, bireyler hakkında izinsiz anonim olmayan veri toplamanın da, etik olabileceği 

belirtilmektedir. Yine enfeksiyon kontrolunda izolasyon uygulanması, ancak diğer insanlarda beklenen 

zarar riskinin önemli ölçüde azaltılabileceği durumlarda etik kabul edilmektedir. Bu kılavuzlar çocuk 

veya bağışık yetmezliği olan kişilerin korunması ve başkalarında beklenen zararın azaltılmasına katkı 

yapacaksa, gönüllü  aşılama yerine zorunlu aşılamanın etik olduğunu bildirmektedir. Elbette, burada 

hastalığın başkalarına yayılımı yanısıra aşının ve hastalığın kendisiyle ilişkili risklerin de hesaba 

katılması gerekmektedir. 

Tıbbi araştırmalarda insan katılımcılar hakkında etik inceleme prosedürleri ve genel etik 

konularla ilgili rehberler mevcuttur. Bunlar klinik denemeler, epidemiyolojik ve genomik araştırmalar, 

yardımcı üreme teknolojileri, kök hücre teknolojileri, transplant araştırması gibi konuları kapsamaktadır.  

Laboratuvar çalışanları; bitkilere, hayvanlara, insanlara veya çevreye zarar verebilecek herhangi 

bir araştırmaya katılmamalıdır. Mikrobiyal ajan veya toksinlerin, profilaktik, koruyucu, terapötik veya 

diğer barışçıl amaçlar dışında kullanılacağı araştırmalara katkıda bulunmamalıdır. Araştırmalarda, tüm 

prosedürler yerine getirilerek biyogüvenliği sağlamak için tüm kurumsal düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir. Bilginin kötüye kullanımını engellemek konusunda özen gösterilmelidir. Araştırmalar 

uygun bir şekilde oluşturulmuş komiteler tarafından etik incelemeye alınmalıdır. Etik ilkeler, araştırma 

ile ilgili olan ya da olabilecek herkese aktarılarak etik değerlerin bilinirliği artırılmalıdır.   

Mikrobiyoloji laboratuvar çalışma süreçlerinden bahsedilecek olursa;   

o Test tasarımı ve parametrelerinin tanımlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. 

Laboratuvar işleyişimizde bir dizi standart işletme prosedürünün bulunması önemlidir. Etik ve 

bilimsel bir gerekçe olmadıkça bu prosedürlerden sapma olmamalıdır. Test sistemi seçimimiz 

geçerli bilimsel prosedürlere dayanmalıdır. Aynı performans göstergelerine sahip alternatif, 

daha ucuz bir test mevcutsa, bu test hakkında hem klinisyene hem de hastaya bilgi vermek etik 

bir zorunluluktur.  Başka bir deyişle, test seçiminde temel motive edici faktör kar 

olmamalıdır. Ekipman ve sarf malzemesi tedarikçileri ile olan ilişkiler şeffaf olmalıdır. 

o Test ve çevresel değişkenlerle ilgili olarak klinisyene gerekli bilgilendirmenin yapılması etik 

olarak gereklidir.  
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o Yetkin olmayan personelin kendi başına denetlenmeden test yapmasına izin vermek etik olarak 

yanlıştır. Testlerden elde edilen ham ve işlenmiş verilerin dikkatli bir şekilde belgelenmesi 

gerekir ve bu verilerde herhangi bir değişiklik yapılması etik değildir. 

o Kalite güvencesi ile ilgili olarak, iç ve dış denetimlerin özenle belgelenmesi ve dikkatlice 

arşivlenmesi etik gerekliliktir.  

o Sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanmasıyla ilgili olarak, testin yorumlanması ve 

sınırlamaları hakkında bilgi vermek etik olarak zorunludur. Her bir test sonucunun gizliliğinin 

korunması gerekir. HIV testi sonuçlarına ilişkin gizlilik konusunda genel olarak farkındalık 

yüksek olmakla birlikte her test sonucunun gizli olduğu da unutulmamalıdır.  

o Test sonuçlarının arşivlerine müdahale etmek, değişiklik yapmak etik ihlali oluşturur. 

o Herhangi bir araştırmanın sonuçlarının bilimsel platformda paylaşılması, araştırmacının 

kararına bağlıdır. Araştırmayı yayınlamak ya da yayınlamamak elbette kişisel bir 

seçimdir. Ancak, bilimsel bir araştırmanın sonuçlarına erişimin topluma büyük ölçüde fayda 

sağlayabileceği durumlarda buna izin verilmemesi, etik olarak tartışma konusudur. Her 

durumda, bir araştırma yayımlanmaya karar verildikten sonra, yayın etiği ayrıntılarına uygun 

olarak yayınlanması gerekir. 

o Mikrobiyoloji laboratuvarlarından istenen tanı testleri gerçekleştirildikten sonra çoğu 

laboratuvarda serum ve diğer biyolojik materyaller saklanmaktadır. Daha sonra bu örnekler 

üzerinde diğer testlerin yapılması, hastalardan bilgilendirilmiş bir onam gerektirir. Bunun 

mümkün olamadığı durumlarda, araştırma protokolünün yetkili bir etik kurul tarafından 

değerlendirildikten sonra araştırmanın onaysız yapılabileceği konusunda gerekli izin 

alınmalıdır.  

o Araştırma etiği, mikrobiyolojinin önemli konularındandır. Araştırmalarda ortaya çıkan 

beklenmeyen advers olayların, protokolden sapmaların, tüm belgelerin ve bilgilendirilmiş 

onamların etik incelemesi gereklidir. Düzenli incelemeler zorunludur ve yayınlarda etik 

kurallara uyulmalıdır. 

o Yayın etiği en geniş ve en çok tartışılan konular arasında yer almaktadır. Bir araştırmanın 

yayımlanmasında gözetilmesi gereken etik kurallar belirlenmiş ve bu amaçla uluslararası 

kuruluşlar tarafından rehberler oluşturulmuştur. Bilimsel bir makalede kimlerin yazar olarak yer 

alacağı konusu da bu etik kurallar çerçevesinde tarif edilmiştir. Yazarlık konusunun 

netleştirilmesi için araştırmadaki farklı rollerin ve sorumlulukların dikkatlice tanımlanması 

önemlidir. Bu şekilde çalışmada kimin yazar olarak yer alacağı veya yazarların adlarının 

sıralaması da belirlenir. Her ne kadar araştırma rolleri disiplinler arasında ve aynı disiplindeki 

farklı projeler arasında önemli ölçüde değişiklik gösterse de bu konuda uluslararası kuruluşlar 

tarafından araştırmacıların bazı temel kriterleri sağlaması gerektiği bildirilmektedir.   

Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (ICMJE), yazar olmak için gerekli dört temel kriter 

belirlemiştir. 

1- Çalışmanın konseptine/tasarımına; veya çalışmada kullanılan verilerin edinilmesi, analizi veya 

yorumuna önemli katkı sağlamış olmak; VE   

2- Çalışmayı yayına hazırlamak veya önemli oranda düşünsel katkı yaparak düzeltmek; VE 

3- Yayınlanacak son şekle onay vermek; VE 

4- Çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğüne ilişkin soruların araştırılması ve 

çözümlenmesini sağlamak amacıyla çalışmadan her yönüyle sorumlu olmayı kabul etmek. 

Bir makalede yazar olmak için yukarıda sayılan bu dört kriterin tümünün karşılanmış olması 

gerekmektedir. 
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Sonuç olarak; 

 Mikrobiyologların, gerek hizmet gerekse araştırma ile ilgili mevcut etik kuralların farkında 

olmaları gerekir. 

 Raporlama ve yayınlama dahil olmak üzere mikrobiyoloji çalışmasının tasarım ve sürecinde 

her adımda etik konuların dikkate alınması gerekir. 

 Etik standardını yükseltmek ve korumak, disiplinin itibarını artıracaktır. Yüksek bir etik 

standardı olumlu bir kamu algısına yol açacak ve mikrobiyoloji alanı bundan kesinlikle 

faydalanacaktır. 
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MALİYET ANALİZİ VE TEST VERİMLİLİĞİ 
 

Yeşim GÜROL 

 

 

 

Tıbbi teknolojinin hızla gelişimi, tanı ve tedavi aşamalarındaki gelişmeler, tüketicilerin 

bilinçlenmesi, artan maliyet baskıları sağlık hizmetlerinin daha profesyonel bir yönetim anlayışı ile 

birlikte maliyet odaklı olarak değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Tüm bu gelişmeler sonucunda 

klinik laboratuvarların etkilenmemesi mümkün değildir. 

Maliyet analizi, maliyet sisteminden düzenli olarak elde edilen bilgilerin gereğinde diğer 

kaynaklardan sağlanan bilgilerle birleştirilerek çeşitli yönlerden değerlendirilmesine ve yorum-

lanmasına ilişkin çalışmaları içerir. Laboratuvar hizmetinin sunumunda maliyetlerin belirlenmesi net 

değildir. Otomasyona bağlı testlerde (özellikle biyokimya, hematoloji ve hormon testlerinde) cihaza 

bağlı verilerle takip edilmesi daha kolay olabilmekte;  manuel testlerin (özellikle mikrobiyoloji ve kan 

bankacılığı alanında) maliyet belirlenmesi bu alanda zorluğa neden olmaktadır.  

Sadece maliyetler hesaplanarak girdi ve çıktılar kontrol edilerek net bir maliyet analizi ve bunu 

takiben verimliliğe ulaşmamak kolay olmadığından laboratuvarları kontrol altına almak için çeşitli 

yöntemler, yazılımlar uygulamakta ve stratejik önlemler almaya çalışmaktadırlar. 

1. Kusurlar 

2. Aşırı üretim 

3. Bekleme süresi 

4. Personeli gerektiği gibi kullanmama 

5. Taşıma 

6. Envanter 

7. Hareket/ mesafeler 

8. İlave prosesler gibi laboratuvarda israf parametreleri ele alınmalıdır. 

Daha sonra ise  

1. Test istem prosedürlerine uyuluyor mu? (Uygun test istemi, uygun örnek gönderimi) 

2. Ne sıklıkla testin istendiği ve çalışılan testler klinisyenin istediği testler mi?  

3. Personel ve cihaz durumu, yeterliliği 

4. Otomasyon yeterli ve yerinde kullanılıyor mu? 

 

gibi başlıca temel konularla yapılan düzenlemelerle başlatılan test verimlilik çalışmaları iyi laboratuvar 

uygulamalarıyla birleştirilerek belirli bir hedefe ulaşmada yardımcı olabilecektir. 
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SANTRAL SİNİR SİSTEMİNDE MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIM 

HIZLI TANI 

Selma GÖKAHMETOĞLU 

 

Santral sinir sistemi  (SSS) enfeksiyonları genellikle   klinik olarak menenjit, ensefalit ve 

meningoensefalit şeklinde görülmektedir. Menenjit, leptomeninkslerin akut enfeksiyonu  ve 

inflamasyonu olup, SSS parankiminde tutulum yoktur. Ensefalit, beyin parankiminin enfeksiyonu ve 

inflamasyonudur; nöron ve glial hücre tutulumu mevcuttur. Genellikle meninks tutulumu da gerçekleşir 

(meningoensefalit).  

SSS enfeksiyonlarında hastada  ateş, baş ağrısı ve mental durum bozukluğu görülür. SSS 

enfeksiyonlarının tanısında aşı hikayesi, coğrafya ve lokal epidemiyoloji ayırıcı tanıyı daraltabilir. SSS 

enfeksiyonlarının tanısında   kullanılan en önemli klinik örnek BOS’tur ve  BOS’un mikrobiyolojik 

incelenmesi  tanıyı netleştirmek için gereklidir. SSS enfeksiyonların laboratuvar tanısında öncelikle 

BOS’taki hücre miktarı/tipi, BOS’un basıncı,  glukoz ve  protein düzeyi araştırılmaktadır. Bakteriyel 

menenjitlerde BOS’ta nötrofil hakimiyeti olup; BOS basıncı ve protein düzeyi yüksek olup, BOS glukoz 

düzeyi düşüktür.  BOS’un Gram boyama yöntemi ile boyanması bakteriyel ve fungal etkenlerin 

belirlenmesinde önemlidir. Geleneksel olarak bakteriyel menenjitin laboratuvar tanısı için, BOS Gram 

boyama ve kültür ile; viral SSS enfeksiyonlarının tanısında önemli rol oynayan HSV tip 1, HSV tip 2 

ve enterovirüsün moleküler testlerle araştırılması uygulanmaktadır.  Arbovirüslerin etken olduğu SSS 

enfeksiyonlarında genellikle serolojik tanı ön plana çıkmaktadır. Son zamanlarda SSS patojenlerini 

moleküler yöntemlerle tayin eden   hızlı tanı testleri  geliştirilmiştir. 

Hızlı tanı testlerinden Film Array menenjit/ensefalit paneli (MEP) (Biofire Diagnostics, LLC) 

FDA onaylı olup; SSS enfeksiyonu tanısı için geliştirilmiş olan multipleks PCR  yöntemidir. Bu sistem 

kapalı bir sistem olup; ekstraksiyon, saflaştırma, iki aşamalı amplifikasyon ve analiz aşamaları bir saat 

içinde gerçekleşmektedir. MEP sistemi ile virüslerden CMV, enterovirüs, HSV 1, HSV 2, HHV-6, insan 

parechovirüs, VZV; bakterilerden E.coli K1, H.influenzae, L.monocytogenes, N.meningitidis, 

S.agalactiae, S.pneumoniae; mantarlardan C.neoformans/C.gattii tespit edilmektedir (1,2). 

Literatür incelendiğinde MEP ve konvansiyonel metodları kıyaslayan birçok çalışma 

bulunmuştur. Leber ve ark (3) 1560 BOS örneğinde etkenleri konvansiyonel metodlar ve   MEP 

yöntemleri ile araştırmışlar ve toplamda 6 örnekte MEP ile yanlış negatif (2 enterovirüs, 3 HHV-6, 1 

S.agalactiae) sonuç bulunmuştur. Aynı çalışmada  22 örnekte yanlış pozitiflik saptanmış olup, ençok S. 

pneumoniae mikroorganizmasında yanlış pozitiflik saptanmıştır. Bu durum, amplifiye ürün 

kontaminasyonu, örnek kontaminasyonu, S. pneumoniae’nin sağlık çalışanlarında ve  laboratuvar 

personelinde kolonizasyonu, diğer streptokoklarla çapraz reaksiyon ve bilinmeyen diğer faktörlerle 

ilişkilendirilmiştir. Piccirilli ve ark.(4)’nın yaptığı çalışmada MEP ve konvansiyonel metodlar 

kıyaslanmış; 77 örnekten beşinde virüs, bir örnekte C.neoformans/C.gattii tespitinde MEP başarısız 

olmuştur ve MEP sisteminin tespit edemediği virüslerin  viral yükünün düşük olduğu belirtilmiştir. 

MEP sisteminde birçok bakteri ve virüs saptanabilmesine rağmen, şant veya beyin cerrahi 

ameliyatı sonrası gelişen SSS enfeksiyonlarında etken olabilen stafilokok türleri, Cutibacterium acne ve 

Gram negatif basiller MEP panelinde bulunmamaktadır. İmmun sistemi baskılanmış hastalar, panel 

bazlı testlerde dahil edilmeyen ve yaygın olmayan birçok fırsatçı patojenle enfekte olabilirler. Lomber 

ponksiyon öncesi antimikrobiyal tedavi alan hastalarda Gram boyamada bakteri görülmesine rağmen 

BOS bakteri kültürü negatif bulunabilir. Böyle durumlarda moleküler testler faydalı olabilir. Enterovirüs 

pozitifliği gibi pozitif panel sonucu klinisyenin gereksiz yere antibiyotik kullanmasını engeller,  panel 
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testte pozitif  HSV sonucu klinisyeni asiklovir tedavisine yönlendirir. Ancak  aynı sonuçlar tekli PCR 

yöntemleriyle de elde edilebilir (1).  

Bakteriyel menenjitte antimikrobiyal tedaviye başlanması gerektiği için panel testlerin 

özgüllüğü özellikle çok önemlidir. Birçok çalışmada MEP’le bulunan pozitif sonuçların konvansiyonel 

metodlarla doğrulanmadığı belirtilmektedir. Çalışmalarda bu durumun kontaminasyona bağlı 

olabileceği bildirilmektedir. Muhtemel kontaminasyonu en aza indirmek için örnek toplanması ve örnek 

işlenmesi için özel alanlara  ihtiyaç vardır. Klinik ve laboratuvar personeli, yanlış pozitif sonuçların   

olumsuz etkisi  ve kontaminasyonun nasıl önleneceği hakkında  eğitim almalıdır (1).  

BOS hücre sayımı/ayrımı, glukoz/protein seviyesi ve Gram boyama, rutin tanı algoritmasında 

yer almaya devam edecektir. Multipleks panel testleri hızlı sonuç sağlamasına rağmen, konvansiyonel 

metodların yerine geçemez (1,2,5). Rutin olarak BOS’un bakteriyel ve fungal kültürleri, panelde 

olmayan patojenlerin belirlenmesi ve antimikrobiyal duyarlılık testleri için gerekli olacaktır (1). Yeni 

hızlı tanı testlerinin klinikte kararı ve tedaviyi nasıl etkileyeceği henüz belli değil. Son zamanlarda  bu 

moleküler testleri rutin olarak klinisyenler talep etmeye başlamışlardır. Ancak  klinisyenlerin doğru 

zamanda ve temkinli bir şekilde bu testleri kullanması gerekmektedir (5). Moleküler testlerin 

kullanımının artmasıyla klinik laboratuvar işbirliğine ihtiyaç daha da artmaktadır. 
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AKILCI LABORATUVAR UYGULAMALARI: Küf infeksiyonları: Etken 

mi kontaminasyon mu? 

Betil ÖZHAK 

 

Santral sinir sistemi (SSS) infeksiyonları; menenjit, ensefalit, beyin apseleri, subdural ampiyem, 

epidural apse, nörit ve intrakraniyal flebitlere kadar geniş klinik dağılımı içerir. Hızlı ilerleme 

potansiyeli, kalıcı nörolojik hasar ve ölüm riski yüksek olduğundan acil tanı ve tedavi yaklaşımı gerekir. 

SSS infeksiyonları tanı ve tedavisi zor olan enfeksiyonlardır; invaziv mantar infeksiyonu tedavi 

başarısını daha da zorlaştırmaktadır. Örneklerin mikroskobik incelenmesi ve kültür yüzeyel mantar 

infeksiyonlarının tanısında çok yardımcı olmakla birlikte, sistemik mantar infeksiyonlarında sınırlı 

kalabilmektedir. Bunların yanında, son yıllarda tanı tekniklerinin gelişmesi ve immün baskılı hastalarda 

farkındalığın artması ile SSS mantar infeksiyonları giderek daha fazla oranda tanınmaktadır.  

Santral sinir sistemi infeksiyonlarında, septalı ve septasız küfler (Aspergillus spp., Mucor, 

Rhizopus, Rhzomucor, Absidia, Cunninghamella türleri), dematiaceous veya pigmente küfler 

(Cladophialophora bantiana) ve dimorfik mantarlar (Blastomyces dermatitidis, Histoplasma 

capsulatum, Coccidioides immitis) etken mantarlardır. SSS tutulumunun olduğu invaziv mantar 

infeksiyonları; invaziv aspergillosis %4-6, yaygın histoplazmozis %5-20, yaygın koksidiyoidomikoz 

%25, HIV/AIDS hastalarında blastomikozis %40, zigomikoz %12, dematiaceous mantarlardan 

Cladophialophora %100 etken olarak saptanmaktadır. Yapılan otopsi çalışmaları, SSS infeksiyonlarının 

saptanandan daha fazla olduğuna işaret etmektedir. 

Küfler çevremizde, doğada çok yaygın bulunmakta ve insanlar doğal yaşam alanlarında küflere 

sürekli maruz kalmaktadır.  İnvaziv mantar infeksiyonları immunsupresif hastalarda, HIV/AIDS 

hastalarında, organ nakli hastaları, immunsupresif kemoterapi veya kronik kortikosteroid tedavisi, 

hematolojik maligniteler, kronik hastalıklar gibi predispozan faktörler varlığında kolaylıkla 

gelişebilmektedir. Coccidioides, Histoplasma gibi bazı fırsatçı patojenler aynı zamanda 

immunyetmezlik durumlarında infeksiyona sebep olurlar. Ilıman iklim kuşağında Aspergillus türleri 

immunyetmezlikli hastalarda granulomlar yaparlar. Enfeksiyöz etkenin SSS’ine geçişine, virülansına ve 

yerleştiği yere göre klinik belirti, bulgular değişmektedir.  

Laboratuvar sonuçları mantar enfeksiyonunun doğrulanması için önemlidir. Klasik olarak, 

mantar infeksiyonlarının tanısı, klinik örnekten etken mantarın izolasyonu ile birlikte direkt 

mikroskobik incelemeye dayanır. Dimorfik mantarlarla olan infeksiyonlarda klinik semptomları olan 

bir hastadan kültürde mantarın üremesi yeterlidir. Bununla birlikte, birçok durumda, kültürden küf 

mantarının izolasyonu kolayca yorumlanamaz. Bu gibi durumlarda, bir izolatın klinik önemine ilişkin 

kararlar, mantarın türüne ve izole edilen miktarına, örneğin yanlışlıkla kontamine olma ihtimaline, 

fungal elementlerin örneğin direkt mikroskobik incelemesinde görülüp görülmediğine, hastanın kliniği, 

altta yatan hastalığı, infeksiyon düşündüren başka klinik veya biyolojik belirteçlerin olup olmadığı göz 

önünde bulundurularak verilmektedir.  Kontaminasyon mu etken mi ayrımı yapmak için, kültürlerde 

üreyen küf mantarları dikkatlice değerlendirilmelidir. Preanalitik ve analitik süreçlerin iyi 

düzenlenmesi, uygun teknik koşullar altında hastaya yaklaşım, örneklerin uygun şekillerde alımı ve 

transferi, laboratuvarlarda işlenmesi süreçlerinin tamamını kapsamalıdır. Hastanede yatan risk faktörleri 

olan hastalardan gelen tüm örneklerde veya çoğunluğunda aynı küfün üretilmesi üreyen mantarın etken 

olduğunu kuvvetle düşündürür. Farmösötik ürünler hazırlanırken kontrol önlemlerini dikkate almak, 

biyolojik yük tayini, oda hava ölçümleri sonuçlarını değerlendirmek önemlidir. Farmasötik ortamlarda 

olası kaynaklar ve etken küf mantarları açısından temizliklerin yapılması ve hasta örneklerindeki üreyen 
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mikroorganizmaların bu bakış açısıyla incelenmesi gereklidir. Küfler laboratuvar ortamlarının en önemli 

kontamine edici maddelerindendir ve kültür spesifitesini azaltırlar. Ancak üreyen küfleri kontamine 

edici veya saprofit olarak değerlendirmeden önce hastanın risk faktörleri olup olmadığını, invaziv 

mantar etkenlerini ve aynı hastadan diğer bölgelerden mantar kültürü yapılıp yapılmadığını dikkate 

almalıyız. Aynı hastadaki diğer bölgelerden melanize mantarlardan en sık Curvularia sp. ve 

Cladosporium sp., Alternaria spp., Exserohilum spp. Bipolaris spp., Penicillium, Aspergillus, Rhizopus 

gibi türler saptandığında bu türlerin farmasötik alanlarda da sıklıkla tespit edilebildiği bilinmelidir. 

Mucorales türleri için steril olmayan bölgelerden tekrarlayan pozitif kültür örnekleri veya steril 

bölgelerdeki üremeler, predispozan faktörleri olan yüksek riskli hastalarda zigomikoz açısından anlamlı 

kabul edilir. Örnekler dikkatle yorumlanmalı ve bulgu ile klinik durum arasındaki ilişkiye bakılmalıdır. 

Her ne kadar Zygomycetes’ler laboratuvar materyalini kontamine etse de duyarlı konakçıların klinik 

örneklerinden izolasyonları kontaminasyon denilerek göz ardı edilmemelidir. Lösemili hastalarda 

yapılan çalışmalarda, Zygomycetes’lerin izolasyonunun %88'lik bir pozitif prediktif değere sahip 

olduğu gösterilmiştir. Bu organizmaların dokulara invazyon yeteneklerinin yüksek olmasına rağmen, 

kan, idrar, beyin omurilik sıvısı, dışkı, balgam, paranazal sinüs salgıları, bronkoalveolar lavaj veya 

bulaşmış bölgelerdeki sürüntü kültürlerinden daha az oranda izole edilmektedir. Ön işlem gerektiren 

örneklerin uygun işlenmesi besiyerindeki üremeleri etkilemektedir. Örneğin; Zygomycetes etken 

olasılığı düşünülen dokular parça parça dilimlenerek işleme alınmalı bunun yanında H. capsulatum için 

ezilmelidir. SSS infeksiyonlarında beyin biyopsisi beyin omurilik sıvısı analizleri ile birlikte yardımcı 

olabilir. Mikroskobik bakılarının yanında kültür pozitiflik sayıları düşüktür. Mantar kültürleri vakaların 

sadece % 15–25'inde pozitif olduğu unutulmamalıdır. SSS küf infeksiyonlarında, etken 

mikroorganizmanın doğru tanımlanması ve önlemlerin alınması ile kontaminasyonun engellenmesi bu 

konuda ve her konuda olduğu gibi güncel bilgiler ışığı altında farkında ve multidisipliner yaklaşım 

gerektirmektedir. Hiç şüphesiz mikrobiyoloji laboratuvarlarının donanımlı ve etkin olmasının büyük 

rolü vardır. 
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GÖÇ VE ENFEKSİYONLAR 

“Göçle Gelen” Aşıyla Önlenebilen Hastalıklar 

Şafak TANER 

 

Göç de, hastalıklar gibi tarihin başından beri var olan olgulardır.  Göç tanımlanırken gönüllü/ 

gönülsüz /zorunlu göç,  kısa süreli/ uzun süreli/kalıcı göç, ekonomik, siyasal, çevresel veya sosyal göç, 

uluslararası /ulusal göç gibi farklı terimler kullanılmaktadır.  Burada göç, “Doğa olaylarının dışında 

kalan ve insanların yaşam, üretim, sosyal ve politik faaliyetleri sırasında ortaya çıkan olağandışı 

durumlar insan eliyle oluşan olağandışı durumlar adı altında toplanmaktadır” (1) tanımından yola 

çıkılarak ele alınacaktır.  Diğer yandan, farklı mecralarda sığınmacı, mülteci, göçmen ve benzeri terimler 

birbirleri yerine kullanılıyorsa da önemli farklılıklar taşımaktadırlar. Ulusal ve uluslararası mevzuatta 

“göçmen”  farklı şekillerde ele alınmaktadır, evrensel bir tanımı yoktur ve yasal bir kavram da değildir. 

Bu terimlerden mülteci diğerlerinden farklıdır. Mülteciler uluslararası hukuk tarafından tanımlanır ve 

korunur. Göçmen kavramı mültecileri ve sığınmacıları da kapsamaktadır. Burada bireyler göçmen 

olarak anılacaktır.  

Göçmenler 2000 yılında küresel nüfusun% 2,8'ini oluştururken, 2017 yılında bu oran % 3,4'e 

ulaşmıştır. 2000-2017 döneminde, göçmen sayısı %49'luk bir artışla 173 milyondan 258 milyona 

yükselmiştir. Türkiye’de 4 881 966 göçmen nüfusuyla, Avrupa Bölgesinde 7. sıradadır (2). Şanlıurfa, 

Gaziantep, Hatay, İstanbul, Bursa ve İzmir göçmen nüfusun en çok bulunduğu illerdir (3). 

Politik ve sosyo-ekonomik bir olgu olan göçün sonuçlarından en önemlisi sağlık üzerine 

olanlardır. Sonuçta göç insan eliyle ortaya çıkan olağan dışı durumdur (ODD). Göçmenler çoğu kez 

savaşın, çatışmaların ya da ekonomik krizlerin etkilediği topluluklardan gelmektedir; uzun ve yorucu 

yolculuklarında bulaşıcı hastalıklar, özellikle kızamık ve gıda, su yoluyla bulaşan hastalıklar açısından 

daha büyük risklere maruz kalmışlardır (4).  

Enfeksiyöz hastalık epidemiyolojisi açısından, hastalığın ortaya çıkışı ve göç arasındaki ilişki 

uzun zamandır irdelenmektedir. Salgın kontrolu için yıllar öncesinde sınır sağlığı ve karantina 

uygulamaları geliştirilmiştir. Geçtiğimiz 40 yıl boyunca, hem göç süreci hem de kapsamı birçok büyük 

değişime uğramıştır (5).  

Göçmenler çoğunlukla bulaşıcı hastalıkların endemik olduğu bölgelerden gelmektedirler. 

Göçmenler ülkelerindeki tamamlanmamış ve kesintiye uğramış aşı programları nedeniyle aşıyla 

önlenebilir hastalıklara açıktırlar. Dil, kültürel ve ekonomik engeller ve belirsiz yasal statü gibi etmenler, 

göçmenlerin aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı kırılganlıklarını etkilemektedir. Bu durum evsahibi 

ülkedeki aşılanmamış populasyon için de sorun oluşturabilir (6).  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), göçmenlerin geldikleri ülkelere hastalık getirdiği mitini hedef alan 

Avrupa bölgesindeki göçmen ve mültecilerin sağlığı üzerine yayınladığı raporda Avrupa Bölgesinde, 

bulaşıcı hastalıkların göçmen nüfustan ev sahibi nüfusa geçme riskinin çok düşük olduğunu 

söylemektedir (6). DSÖ'nün 13.000'den fazla belgenin incelenmesine dayanan bulguları uzun zamandır 

göçmenlik karşıtı görüşleri ve politikaları haklı göstermek için kullanılan mite yanıt niteliğindedir. 

Rapor, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nden elde edilen verilere dayanarak,  

2000'den bu yana Akdeniz bölgesinde 50.000'den fazla göçmenin öldüğünü, hayatta kalanlarınsa sağlık 

riskleri altında olduğunu belirtmektedir. 
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Göçün sağlık sonuçları doğrudan iki temel faktörle ilişkilidir. Birincisi, başlangıç noktası ile 

varış yeri arasındaki farklılıklar,  ikincisi ise hareketli populasyonun büyüklüğüdür (5). Bulaşıcı bir 

hastalığın bir bölgede görülebilmesi için enfeksiyon ajanının daha önceden o bölgede bulunması gerekir 

(1). Eğer bir hastalık, menşe ve ev sahibi ülkede endemik değilse o hastalığın görülmesi ve salgınlar 

oluşturması beklenmemelidir.  Avrupa Bölgesinde bulaşıcı hastalık yükü önemli ölçüde azaltmıştır. 

Ancak, bu hastalıklar ortadan kaldırılmış değildir ve göç olgusundan bağımsız olarak Avrupa 

Bölgesi’nde hala varlığını sürdürmektedir (4).  

DSÖ, Avrupa Bölgesi'nde ortadan kaldırılması hedeflenmiş olmasına rağmen, 2017 yılında 

16.000 kızamık olgusu ortaya çıkmıştır. Bölgedeki bazı ülkelerde mülteci ve göçmen nüfus hareketinden 

bağımsız olarak kızamık salgınları ortaya çıkmaya devam etmektedir (7).  Diğer yandan, aşırı 

kalabalıklaşma, yetersiz yaşam koşulları, yetersiz beslenme, güvenli su ve sanitasyonun yetersizliği 

göçmenlerde aşı ile önlenebilen hastalıklara karşı duyarlılığı arttırmaktadır  (8). Genel ve göçmen 

populasyon arasında aşı kapsayıcılığının farklı olmaması durumunda bile 2006 yılına dek 13 ülke 

göçmen populasyonunda salgınlar bildirmiştir (9).   

Türkiye-Yunanistan sınırında tutulan göçmenlerle yapılan bir çalışmada taranan populasyonda 

tüberküloz, HIV ve hepatit C gibi bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığı düşük bulunmuş, bununla 

beraber özellikle hava yoluyla bulaşan hastalıkların risk oluşturduğu saptanmıştır (10).   

Bir risk grubu olan göçmenlerin yasal durumuna bakılmaksızın sağlık hizmetine erişimleri 

önemlidir. Kitle aşılaması kızamık, meningokoksik menenjit, polio ve sarıhumma için önerilmektedir. 

Aşılama oranları %90’ın altındaysa acilen kızamık aşılamasına başlanmalıdır. Duruma göre yaş üst 

sınırı 4-14 yaşa hatta daha üste çekilebilir. Önemli olan birincil sağlık hizmetlerinin en kısa sürede 

verilmeye başlanması, rutin aşılama programına geçilmesidir. Göçmen çocukların menşe ülke ve 

aşılama oranlarına göre düzenlemeler yapılmalıdır. Aşı belgesi olmadığında yakalama aşılaması (Catch 

Up)programı uygulanmaktadır. Yetişkin göçmenlere KKK/difteri/polio aşılarına gerek vardır.  

DSÖ,  Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Birleşmiş Milletler Çocuklara 

Yardım Fonu, Avrupa Bölgesinde bir haftadan fazla kalacak göçmenlerin ev sahibi ülkenin bağışıklama 

programına uygun olarak aşılanmalarını önermektedir (7).  

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de 2018 sonlarında adında yeni gelen göçmenlerde 

bulaşıcı hastalıkların taranması ve aşılanmasına ilişkin “Public health guidance on screening and 

vaccination for infectious diseases in newly arrived migrants within theEU/EEA” bir halk sağlığı rehberi 

yayınlamıştır (11). Bununla beraber Avrupada göçmenlere ilişkin aşı uygulamalarında farklılıklar 

vardır. Altı ülkede tüm göçmenlere, iki ülkede de sadece çocuklara yönelik aşılamaya ilişkin kapsamlı 

rehberlik ve düzenlemeler vardır. Ancak bu rehberin ne ölçüde uygulandığı açık değildir (12).  

Bölgede çocuk felci en çok uygulanan aşıdır.  Rehberlerde yer alan hepatit B gibi bazı aşılar çok 

yaygın değildir. Göçmen gruplarda aşılamaya ilişkin araştırma ve verilere gereksinim sürmektedir (12).  

Sağlık toplumsal yaşantının bir sonucu olduğundan göçmenlerin sağlığı, göçmen olmayanların 

da sağlığıdır. Kaldı ki göçmenlerin varılan ülkede salgınlara yol açtıkları bir söylencedir. Önemli olan 

göçmen olsun olmasın herkesin hizmete erişebilmesidir. Aşı kapsayıcılığı yüksek olan, temel sağlık 

hizmetlerini tüm vatandaşlara ulaştıran ülkelerde göçmenlerin o hastalığı yayması olası olmayacaktır. 

Aşı kapsayıcılığı düşük olan, temel sağlık hizmetlerine erişemeyenlerin tümü risk altındadır. 

Göçmenlerde bu grup içinde yer alırlar. Risk altındaki grupların, bağışık kılınması ve hizmete erişiminin 

sağlanması önceliklidir. Göçmenlerin hizmete erişebilmesi, erişimin önündeki dil gibi kültürel 

engellerin yok edilmesi, göçmen dostu yaklaşımlar sunulması, halk sağlığı hizmetlerine güven 

oluşturulması, bilgilendirme ve sunulan hizmetin çıktılarının izlenmesi ve değerlendirmesi aşı 
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kapsayıcılığı artırmak için gereklidir. DSÖ’nün vurguladığı gibi; göçmen sağlığı yoksa halk sağlığı da 

yoktur (6). 
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GÖÇÜN TÜBERKÜLOZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Süheyla SÜRÜCÜOĞLU 

 

Son yıllarda artan göç hareketi tüberkülozun (TB) yayılmasına ilişkin endişeleri artırmıştır. 

Dünyada uluslararası göçmen sayısı 2015’de 244 milyon olarak bildirilmiştir. Uluslararası göçlerin 

büyük çoğunluğu gelir düzeyi düşük (güney) ülkelerden, gelir düzeyi yüksek (kuzey) ülkelere doğrudur. 

Özellikle Afrika ve Asya’da uluslararası göçmen sayısı hızla artmaktadır. Sahra altı Afrika ülkelerinde 

TB-HIV koenfeksiyonu, Doğu Avrupa ve Asya ülkelerinde ise çok ilaca dirençli TB olguları yaygındır. 

Güney-güney ve güney-kuzey yönündeki göçler tanısı ve tedavisi güç olan bu olguların dünyanın diğer 

bölgelerine yayılma riskini artırmaktadır.  

 

Göçmenlerde Tüberküloz Epidemiyolojisi 

Yabancı doğumlular ve yerli halk arasında TB prevalansını karşılaştıran çalışmalar yabancı 

doğumlularda TB’nin daha yüksek olduğunu ve tedavide daha fazla sorun ile karşılaşıldığını 

göstermiştir. Örneğin TB prevalansı göçmen ve mültecilerde yerli halka oranla Norveç’te 7-90 kat, 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 14 kat, Almanya’da 19 kat fazla bulunmuştur. Göçmen ve mültecilerde 

TB sıklığının yüksek bulunması şaşırtıcı değildir. Çünkü göçmenlerin büyük bölümü TB insidansı 

yüksek ülkelerden göç etmektedir. Ancak göçten yıllar sonra da yabancı doğumlularda hastalık 

sıklığının yüksek olması bu popülasyonda maruziyetin sürdüğünü göstermektedir. Örneğin 

Danimarka’da yaşayan Somalili göçmen ve mültecilerdeki TB insidansı gelişlerinden ancak yedi yıl 

sonra dereceli olarak azalmıştır. Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü üyesi ülkelerden bazılarında 

2000-2013 arasında TB’li göçmen sayısı artarken, yerli halkta hastalık oranı azalmış veya aynı kalmıştır. 

Bu ülkelerde 1995-2004 yılları arasında TB insidansında yıllık %4,7 azalma gözlenirken, son 10 yılda 

artan göçlere bağlı olarak bu azalma 2005-2014 yılları arasında %3’e inmiştir. Göçmen ve 

mültecilerdeki TB insidansı ise yerli halka oranla 9-18 kat yüksek bulunmuştur.  

Ülkemizde tüberküloz insidansında düşme izlenmektedir. Verem Savaş Daire Başkanlığı’nın 

verilerine göre 2005 yılında TB insidansı yüzbinde 29,8 iken, 2017 yılında yüzbinde 14,9 olarak 

belirlenmiştir. Yabancı doğumlu olgu sayısında ise belirgin bir artış vardır. TB olguları içinde yabancı 

doğumluların oranı 2005 yılında %0,3, 2010 yılında %1,1, 2017 yılında ise %9,2’ye ulaşmıştır. Yabancı 

doğumlu olguların yarısından fazlası Suriye vatandaşıdır. Göçmenler içinde mülteciler, sığınmacılar ve 

kayıtsız göçmenler TB için daha büyük risk altındadır. Göçe zorlanan bu popülasyonda kendi 

ülkelerinde TB insidansı düşük bile olsa göç sırasında ve göçten sonraki yaşam koşulları nedeni ile 

hastalanma riski yüksektir. Örneğin Suriye’de TB insidansı yüzbinde 19’dur. Ancak 2017’de Suriye’den 

Lübnan’a olan göçmen akımı sonrası Lübnan’da TB olguları %27 artmıştır. Göçler tüberküloz 

enfeksiyonuna, hastalığa ve ölüme olan duyarlılığı artırır. Yoksulluk, kötü beslenme, kalabalık yaşam 

koşulları, kötü çalışma koşulları ve sağlık hizmetlerine erişmede sorunlar göçmenlerin TB’ye 

duyarlılığını artıran en önemli nedenler arasındadır.  

Göçmenlerde tüberküloz üç nedenden birine bağlıdır; 1. Göç öncesi zaten aktif TB hastalığı 

vardır. 2. Önceden kazanılan latent TB enfeksiyonu (LTBE) göçten sonra reaktive olmuştur. 3. Göç 

sonrası yeni bulaşa bağlı aktif TB gelişmiştir. Yeni bulaş konuk oldukları ülkede olabildiği gibi 

göçmenin kendi ülkesini ziyareti sırasında da kazanılabilir. Göçmenlerde göç sonrası sürveyans verileri 

ve meta-analiz sonuçları ilk nedenin, yani göç öncesi aktif TB’li göçmen oranının düşük olduğunu 
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göstermiştir. Kanada ve ABD’de yeni gelen göçmenlerde yapılan aktif TB taramalarında çok az sayıda 

olguya tanı konmuştur. LTBE prevalansının ise yüksek olduğu görülmüştür. Bu nedenle LTBE tanısı 

için tarama yapılması ve gereğinde koruyucu ilaç başlanması aktif TB’nin önlenmesinde etkili olacaktır. 

Kesitsel çalışmalarda göçmenlerde LTBE prevalansı %5-72 oranında saptanmıştır. Bu sıklık göçmenin 

ülkesindeki TB insidansı ve yaş ile ilişkili bulunmuştur. LTBE’li göçmenlerde reaktivasyon sıklığı ilk 

yıllarda daha fazladır. Ülkede kalış süresi uzadıkça aktif TB’ye dönüşme sıklığı da azalır. Fakat yine de 

konuk oldukları ülkenin halkına oranla daha fazla risk taşırlar. LTBE tanısı alan göçmenlerin koruyucu 

ilaç tedavisine uyumlarını, aktif TB’ye dönüşüm oranlarını ve tedavi sonuçlarını izleyen ileriye dönük 

araştırma sayısı kısıtlıdır. Bunun nedeni örneklem büyüklüğünün geniş ve izlem süresinin de uzun 

olmasıdır. Bu konuda yapılacak araştırmaların düşük insidanslı ülkelerin TB kontrol programlarına 

katkısı olacaktır.  

 

Göçmenlerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi 

Göçmen ve TB konusunda en önemli sorunlardan biri sağlık hizmetine erişimdir.  Dünya Sağlık 

Örgütü’nün ve diğer yetkili kuruluşların TB kontrolü için yaklaşımı çok açıktır; TB önlenebilir ve tedavi 

edilebilir bir hastalık olduğundan, aktif TB’li her hastanın nerede yaşadığına, göçmenlik durumuna veya 

sosyoekonomik durumuna bakılmaksızın tanı ve tedavi gereksinimine odaklanılmalıdır. Ancak 

göçmenlerin sağlık haklarından yararlandığını söylemek güçtür. Sağlık yasaları birçok ülkede 

göçmenlerin kayıt durumlarına göre sağlık hizmetinden yararlanmalarına izin vermektedir. Kayıtlı 

göçmenler kayıtsız olanlara oranla farklı düzeyde sağlık hizmeti alabilmektedir. Ayrıca ülkeden atılma 

korkusu, dil engeli ve nereye ve nasıl başvurması gerektiğini bilememe gibi nedenler de göçmenlerin 

sağlık hizmetlerine erişimlerini büyük ölçüde engellemektedir. Bu durum tanı ve tedavide gecikmeye 

ve temaslı taramasının engellenmesi ile hastalığın toplumda yayılmasına yol açabilir. ABD’de kayıtsız 

göçmenler devlet tarafından desteklenen sağlık sigortası kapsamının dışında tutulurlar. Benzer şeklide 

Almanya, Danimarka ve diğer bazı Avrupa ülkeleri kayıtsız göçmenlerin acil servis hizmetlerinden 

yararlanmalarını engellemektedir. Bazı ülkeler göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişim sağlamaları 

konusunda adımlar atmıştır, ancak bu hükümlerin niteliği ve kapsamı ülkeler ve bölgeler arasında büyük 

ölçüde değişmektedir. Güney Afrika bu konuda iyi bir örnektir. Güney Afrika Ulusal Sağlık Yasası 

göçmenlere, mültecilere veya sığınmacılara ücretsiz temel sağlık hizmetleri sunmaktadır Zimbabwe'de, 

özellikle göçmenleri hedef almamakla birlikte, mobil klinikler aracılığı ile TB taraması yapmakta ve 

gereğinde sağlık kliniklerine sevk etmektedir. Brezilya'da, 2017 göç yasası uyarınca, vatandaş 

olmayanlar, sağlık ve sosyal güvenlik konusunda vatandaşlarla eşit temele yerleştirilmektedir.  

Ülkemizde kayıtlı göçmenler SUT karşılığında birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin 

tümünden yararlanırlar. Sevk edilmeleri durumunda da diğer sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerden 

yararlanmaktadırlar. Ayrıca ülkemizde mültecilerde aktif TB taraması ve temaslı taraması rutin olarak 

uygulanmakta ve ücretsiz tedavi hizmeti verilmektedir. Ancak bu durum kendi ülkelerinde tedavi 

olanağı bulamayan hastaların ülkemize gelerek bir sağlık kurumuna başvurmalarına ve ücretsiz 

tedaviden yararlanmalarına da olanak sağlamıştır. Bu hastalar çoğunlukla Doğu Avrupa ülkelerinde 

yaşayan ve dirençli TB tanısı alan hastalardır. Ülkemizde yabancı doğumlularda çok ilaca dirençli TB 

sıklığı yerli halka oranla üç kat fazladır. İlaçları alarak ülkelerine dönen hastaların tedavi izleminde ve 

temaslı taramalarında sorunlar olmaktadır. Tedaviyi terk oranı Türkiye doğumlularda %3 iken, yabancı 

doğumlularda %11’dir. Bu konuda gerekli önlemlerin alınması gereklidir. 

Dünyada savaş, kıtlık ve kuraklık gibi yaşamı tehdit eden tehlikeler sürdükçe göçlerin 

engellenmesi olası değildir. Bu nedenle küresel olarak TB’nin durdurulması ve eliminasyonu için her 

ülkenin ulusal TB kontrol programına göçmenlerde TB kontrolü ile ilgili eylemleri dahil etmesi ve sınır 

ötesi diğer ülkeler ile iş birliği içinde olması gereklidir. Sağlık hakkı en temel insan haklarından birisidir. 
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Kaynaklar: 

1. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/tuberkuloz-istatistikler 

2. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/tuberkuloz_db/dosya/raporlar/Tu_rkiye_de_Verem_Savas_2018_Ra

poru_kapakl_.pdf 

3. https://www.who.int/migrants/publications/EURO-report.pdf 

4. https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/public-health-guidance-screening-and-vaccination-infectious-

diseases-newly 

5. https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/MPP15_TB.pdf 
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UZMANIYLA TARTIŞALIM 7 

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ 
 

Pınar Şamlıoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

İZMİR 

 

Santral Sinir Sisteminin (SSS) enfeksiyon hastalıkları göreceli olarak nadir görülen 

hastalıklardır, yaklaşık olarak hastane başvurularının % 1 ini oluşturmalarına rağmen mortalite 

ve morbiditelerinin yüksek olması nedeniyle tanı ve tedavide dikkat ve aciliyet 

gerektirirler.Klinik bulgular; tutulan bölge, etken ve konak yanıtına göre değişiklik gösterir. 

Değişik mikroorganizmalar (piyojenik bakteriler, virüsler, mantarlar) hastalık etkeni olabilirler. 

Kongrenin bu panelinde santral sinir sistemi enfeksiyonları çeşitli olgular üzerinden tartışılacak 

ve hasta yönetiminde karşılaşılan sorunlara çözüm aranacaktır.  
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UZMANIYLA TARTIŞALIM 7 

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ 
 

Rabia Can SARINOĞLU 

 

Menenjit meninkslerin iltihabı olup beyin omurilik sıvısında (BOS) lökosit artışı ile 

seyrederken ensefalit beyin parankim enflamasyonu olup nörolojik disfonksiyonla karakterize 

olabilen bir klinik tablodur. Bakteri, virüs, parazit, mantar ve mikobakteriler bu klinik tablolara 

neden olabilir. SSS enfeksiyonunun tanısının en kısa zamanda ve en güvenilir yöntemlerle 

konması mortalite ve morbiditeyi azaltacaktır. SSS enfeksiyonu tanısında, BOS hücre sayımı 

ve biyokimyası ilk aşamada değerlendirilmelidir. BOS kültürü patojene spesifik bir ortamda 

bakteri, virüs ve mantar varlığının araştırıldığı bir yöntem olup duyarlılığı %50- 80 arasındadır. 

Hastaların bir kısmı yakın zamanda antibiyotik kullandığı için bu testlerin duyarlılığı daha da 

düşmektedir. Bazen alınan BOS miktarı, farklı yöntemlerle çalışılan her bir test için yeterli 

olmayabilir. SSS enfeksiyonunda çoğu zaman klinik tablo ve BOS bulguları ile spesifik tanıya 

gitmek olası değildir, bu nedenle meningoensefalit etkeni olabilecek tüm etkenlerin 

değerlendirilmesini sağlayan sendromik moleküler testler tanıda önem kazanmaktadır. Bu 

testler, yüksek sensitivite (%94.2) ve spesifiteye (%99.8) sahip olması, kalifiye personel ve 

ekipman gerektirmemesi, çok az miktarda BOS örneğinden bir saat gibi çok kısa bir süre 

içerisinde bakteri, virus ve mantarlardan oluşan pek çok mikroorganizma için eş zamanlı sonuç 

verebilmesi gibi avantajlara sahiptir. Fakat bu testlerin BOS mikroskopi, biyokimya, kültür 

testleri ile birlikte çalışılması, klinisyen tarafından hastanın klinik ve radyolojik bulguları ile 

birlikte değerlendirilmesi, gerektiğinde alternatif moleküler test sistemlerinin çalışılması 

gerekmektedir. Bazı etkenler latent enfeksiyon sonucu bazı etkenler ise kontaminasyona bağlı 

pozitif saptanabilir, bazen de testin analitik alt saptama sınırı altında kalan bir mikroorganizma 

saptanamayabilir. Biz de klinik pratiğimizden menenjit/ensefalit olgularının tanı yaklaşımları 

ve klinik değerlendirmesini 4 olgu ile paylaşmak istedik. 

 

Olgu 1: N.S. 59 yaşında bayan hasta üşüme titreme, bilinçde bozulma, ateş şikayeti ile acil 

servisimize başvurdu, hikayesinde kronik böbrek yetmezliği (KBY), diabetes mellitus, koroner 

arter hastalığı tanıları olan hastanın fizik muayenesinde ense sertliği ve gks:9 (e2v2m5) olarak 

saptandı. Geliş vitallerinde, ateş:38°C, TA:89/45 mmhg, nabız:66/120 idi. Laboratuvar 

bulguları; CRP:197, WBC:20.2 x103/uL, NEUT: %87.8, BUN:63, Kreatinin:7.3, AST:53, 

ALT:13 idi. Nöroloji tarafında değerlendirilen hastanın difüzyon MR ve BT’de patoloji 

saptanmadı. Akut menenjit ön tanısı ile lomber ponksiyon (LP) planlandı ancak hastanın ajite 

olması nedeniyle yapılamadı, emprik olarak Ampisilin, seftriakson, deksametazon başlandı, 

ertesi sabah Dormicumla uyutularak LP yapılan hastadan,  BOS biyokimya, hücre sayımı, piyojen 

kültür, mikroskopi, mikobakteri kültürü, Menenjit/ensefalit paneli istendi. BOS makroskopisi:pürülan, 

mikroskopi: yoğun parçalı lökositler (260 lökosit /mm3), protein:471.6, glukoz:88 mg/dL bulunan  hasta 

menenjit ön tanısı ile Seftriakson ve  ampisilin  tedavisi almaya devam etti.  Menenjit/ensefalit panelinde 

Streptococcus pneumoniae saptanınca tedavi Seftriakson ve Linezolid ile değiştirildi. Kan kültüründe 

Streptococcus pneumoniae üredi, BOS kültüründe üreme saptanmadı, duyarlılık sonucuna göre 

Seftriakson ile tedaviye devam edildi. 
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Olgu 2: Yetmiş dört yaşında bayan hasta, baş ağrısı, kusma ve konuşma bozukluğu, kelime 

bulmakta zorlanma, kelimeleri tekrar etme, yüzde asimetri ve bilinç bulanıklığı yakınmaları ile 

hastaneye başvurdu. Geliş vitallerinde ateş: 38.9°C, TA: 100/90 mmhg, kısmen koopere, ense 

sertliği yok idi. Kraniyal MR’da difüzyon kısıtlaması saptanmadı, BT’de akut kanama 

izlenmedi. EEG’de generalize epileptiform deşarjlar sıktı. Laboratuvar tetkiklerinde WBC: 11 

x103/uL, NEUT: %85.1, CRP:13.9, prokalsitonin negatif idi. Yapılan LP’de BOS rengi berrak, 

BOS proteini 32 mg/dL, glukoz 78 mg/dL, mikroskopta hücre sayımı 0 bulundu. BOS 

kültüründe üreme olmadı. Menenjit ensefalit panelinde S. Pneumoniae pozitif saptandı. 

Enfeksiyon hastalıkları konsültasyonunda hastanın klinik ve laboratuvar bulguları SSS 

enfeksiyonu ile uyumlu düşünülmedi ve antibiyotik önerilmedi. Hastanın sonucu BOS alınırken 

veya panel çalışılırken kontaminasyona sekonder S. pneumoniae pozitifliği olarak 

değerlendirildi ve hasta nöroloji takibine alındı. 

 

Olgu-3: Dokuz yaşında erkek hasta, mide bulantısı, kusma, ateş şikayeti ile hastaneye 

başvurdu. Geliş muayenesinde bilinç açık, ateş: 37.9°C, ense sertliği mevcuttu. Hikayesinde 2 

yıl önce yüksekten düşme sonrası frontal lineer fraktür geliştiği ve iki ay önce pnömokok 

menenjiti nedeni ile yoğun bakım ünitesinde yatışı olduğu, bir ay önce H. influenzae menenjiti 

tanısı ile çocuk kliniğinde bir hafta yatışı olduğu öğrenildi. Laboratuvarında WBC: 19.3 

x103/uL, NEUT: %87.6, Hgb: 12.5 g/dL, glukoz:96 g/dL idi. BOS incelemesinde, BOS bulanık 

görünümlü,  glukoz: 45 mg/dL, protein:98 mg/ dL, mikroskopta hücre sayımı 2830/mm3 idi, 

menejit/ensefalit panelinde herhangi bir etken gösterilemedi. BOS kültüründe H. influenzae 

üredi. Panelin negatifliği açısından yapılan değerlendirmede H. influenzae koloni sayısının (10 

CFU/mL) olduğu ve bu değer testin alt saptama sınırı altında olduğu için saptanamadığı 

şeklinde yorumlandı. 

 

Olgu-4:: Kırkdokuz yaşında bayan hasta,  sol ayakta güç kaybı, öksürük, balgam, ateş, sol 

gözde kayma yakınması ile hastaneye başvurdu. Tetkiklerinde HIV 1-2 Ag/Ab EIA test 

tekrarlayan reaktif, yeni tanı olduğu saptandı. Fizik muayenesinde, ateş: 37.9°C, TA: 110/70 

mmhg, oryante, koopere, her iki akciğer bazallerde raller, ekspiryum uzun bulundu. 

Hikayesinde 3 aydır öksürük, balgam olduğu ve 5 gün önce sol ayakta güç kaybı, ayakta 

duramama şikayetlerinin başladığı öğrenildi. Toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) buzlu 

cam, tree in bud görünümü (bronkopnömoni) ve mediastinal LAP saptandı. Kraniyal ve orbital 

MR’da sol oksipital, sağ serebellum,mesensefalon ve ponsta yaygın lezyonlar saptandı. 

Laboratuvar tetkiklerinde WBC: 11 x103/uL, CRP:13, prokalsitonin: (-), HIV RNA: 68359 

kopya/ml, CD4:30 (%15), Toxo IgG (+), CMV IgG (+), VZV IgG (+), karaciğer ve renal 

fonksiyon testleri normal, balgam mikobakteri TBC PCR (-) bulundu.  Hastada ayırıcı tanıda 

mevcut lezyonlar ve HIV pozitifliği ile kriptkokoma, nokardiya, toxoplazmozis, malignensi, 

beyin absesi düşünüldü. Öncelikle pnömoni tanısı ile moksifloksasin, CD4 <50 olduğu ve  

hastada kraniyal toksoplazmozis şüphesi ile TMP-SMX tedavi dozunda (3x2) ve antiretroviral 

tedavi başlandı. BOS incelemesinde; basınç doğal, glukoz 43 mg/dl, protein 95 mg/ dL, 

mikroskopta hücre sayımı 10/mm3, TBC PCR negatif idi. BOS kültüründe üreme olmadı. 

Sendromik menenjit/ensefalit panelinde CMV ve VZV DNA pozitif saptandı. Eş zamanlı iki 

viral etkenin pozitif olması açısından bu etkenlerin latentlik durumunu değerlendirmek üzere 

BOS’da kantitatif gerçek zamanlı PCR yöntemi ile VZV ve CMV DNA PCR çalışıldı. BOS 
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VZV PCR<250, CMV PCR>1000000 kopya/mL bulundu. Plazmada CMV DNA PCR 

>1000000 kopya/mL idi. Hastada Latent VZV ve aktif CMV enfeksiyonu+CMV ensefaliti 

düşünülerek gansiklovir tedavisi başlandı.  İleri evre AİDS kliniği ile başvuran yeni tanı HIV-

1 enfeksiyonu olan hasta, CMV ensefaliti tedavisine rağmen beyinde mevcut lezyonlar içine 

kanama gelişmesi nedeni ile ex oldu. 
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MİKROBİYOM ÇALIŞMALARI VE TRANSLASYONEL 

YANSIMALARI 

Aycan GÜNDOĞDU 

Mikrobiyota, bir habitata kommensal olarak yerleşmiş ve fonksiyonel bir ekolojik dengeye 

(homeostazis) sahip mikrobiyal komüniteye, mikrobiyom ise bu komünite ile birlikte 

mikroorganizmaların genomlarını ve genom ürünlerini inceleyen bilim dalına verilen isimdir (1). 

İnsanla simbiyotik bir yaşam sürdüren mikrobiyotamızın binlerce farklı türden oluşmasının yanında, 

popülasyon büyüklüğü insan hücre sayısını aşan büyük bir komünite olduğu bilinmektedir (2). Yeni 

nesil DNA dizileme teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla geçtiğimiz 10 yılda insan mikrobiyomunu ve 

sağlığa etkilerini keşfetmeye yönelik çalışmalar, İnsan Mikrobiyom Projesi öncülüğünde 

yaygınlaşmıştır (3). İnsan mikrobiyomunun büyük bir kısmını oluşturan bağırsak mikrobiyomu, insan 

ve çevresel faktörler (örn. besin, patojenik organizmalar, toksinler vb.) arasında bir arayüz oluşturarak 

çok sayıda metabolik faaliyette konağına ortaklık etmektedir. Besin sindirimi, vitamin biyosentezi, 

davranış yanıtı, patojenlere karşı savunma ve daha bir çok fonksiyonun mikrobiyoma dayanabileceği 

çalışmalar ile gösterilmiştir (4-5). Yakın zamandaki araştırmalar, insan-mikrobiyota birlikteliğindeki 

homeostatik denge bozukluğunun (disbiyozis) birçok kompleks hastalıkla ilişkili olduğunu ortaya 

koymuştur (6). Mikrobiyota disbiyozisinin belli hastalıkların patogenezinde (7) ve prognozunda (8) rol 

aldığının gösterilmesiyle, geniş bir klinik spektrumunda, hastalık tanı ve tedavisine yönelik 

keşfedilmemiş imkanları barındıran yeni bir bilimsel alan doğmuş, hastalık konteksinde 

mikrobiyota/mikrobiyom çalışmaları, yüksek potansiyelli translasyonel çıktıları olan bir öncelikli alan 

haline gelmiştir. Bu bağlamda, hastalıkların erken ve hızlı tanısında altın standartlarla yarışabilecek  ve 

dışkı, tükürük, idrar, deri sürüntüsü gibi non-invazif olarak elde edilebilecek numunelerin 

kullanılabildiği erken tanı kitler/sistemleri üzerine yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Bunun dışında, 

özellikle kompleks hastalıklar konteksinde mikrobiyota disbiyozisinin hastalığın kötü prognozuna, hatta 

patogenezine sebebiyet verebildiğinin gözlemlenmiş olması, mikrobiyota homeostazisinin tekrar 

sağlanmasının veya güçlendirilmesinin terapötik bir müdahale olacağı fikrini ortaya çıkarmıştır (9). 

Mikrobiyom biliminin bu yönde bir translasyonel yansıması olarak, hastalığın tedavisinde ve/veya 

korunmada fekal transplantasyon, hedefe yönelik bakteriyofaj kullanılması, prebiyotik, probiyotik, 

simbiyotik, postbiyotik kullanımı ve diyet, mikrobiyom manüpülasyonunda kullanılan ya da potansiyel 

kullanımı öngörülen başlıca metodlardır (10).  
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MİKROBİYOTAYI ANLAMAK: BİYOBELİRTEÇ OLARAK 

MİKROBİYOM 

Evren Doruk ENGİN 

 

İnsan süpreorganizması, önemli bir kısmı bağırsaklarda olmak üzere, 10 x 1013 – 1 x 1014 

mikroorganizma barındırmaktadır. Mikrobiyotada bulunan bakteri, maya ve protozoalar, 103 

mertebesinde tür çeşitliliğine ve konak organizmadan yaklaşık 10 kat fazla hücre sayısına sahip 

bulunmaktadır. Daha da önemlisi, bu biyoçeşitlilik, konak insan organizmasının 100 katı büyüklüğünde 

bir gen havuzuna, yani metabolik repertuara karşılık gelmektedir (Unger et al., 2010). Bu metabolik 

çeşitlilik / repertuar konak organizma için yaşamsal öneme sahiptir. İnsan organizması hayatta kalmak 

için, tükettiği biyokütlenin sitoplazmik fraksiyonunu kullanma yönünde evrimleşmiştir. Oysa, karmaşık 

şekerler besinlerin yapısında önemli yer tutmakta, hatta, insan organimasının sitoplazmik fraksiyona 

ulaşmasını engelleyen hücre çeperlerini oluşturmaktadır (Abe and Higashi, 1991). Mikrobiyotada 

bulunan organizmalar ise, bu tür hücre çeperlerinin parçalanarak konak tarafından kullanılabilecek daha 

basit bileşenlere ayrılmasını sağlayacak enzimatik repertuara sahiptir. Bağırsakta bu 

biyotransformasyon faaliyetini gerçekleştiren yaklaşık 2 kg ağırlığa sahip biyokütle her 3 – 4 günde bir 

yenilenmektedir. Çoğunluğu distal barsağa yerleşmiş olan bu biyokütle, normal bir organ ile 

karşılaştırılabilecek fonksiyonlara sahip bulunmaktadır (Mazidi et al., 2016). 

Bağırsaklar, sahip oldukları yaklaşık 40 m2 büyüklüğündeki yüzey alanı ile dış dünya ile 

etkileşime girdiğimiz en önemli yüzeylerden birini oluşturmaktadır. Bağırsakta gerçekleşen emilim 

fonksiyonlarına ek olarak, metabolik, endokrin ve immünolojik homeostazın sağlanabilmesine 

mikrobiyotanın önemli katkısı bulunmaktadır (Stappenbeck et al., 2002). 

Mikrobiyal “dengesizlik” ya da adaptasyon bozukluğu, bir disbiyoz halinin oluşması ve 

homeostazın bozulması ile ilişkilendirilmektedir. Homeostazın bozulması ve disbiyoz halinin 

oluşmasının iltihabi bağırsak hastalığı, kanser ve obezite gibi önemli patolojiler ile ilişkisine dair birçok 

veri bulunmaktadır. Bununla birlikte, süperorganizmanın kusursuz çalışmasını sağlayan mutualistik 

simbiyozun bozularak disbiyoz halinin ortaya çıkmasını tetikleyen mekanizmalar henüz açıklığa 

kavuşmamıştır (Tamboli et al., 2004). 

Biyolojide karmaşık sistemlerin analiz edilmesinde omik tekniklerinden yararlanılmaktadır. 

Süperorganizma, 103 mertebesinde tür ve bu havuzda bulunan 106 mertebesinde gen repertuarının bir 

araya gelmesi ile oluşmuş bir “karmaşık sistem”dir (Mitchell, 2006). 

• (Meta)genomik analiz, süperorganizmayı oluşturan biyoçeşitliliğin ortaya konmasını 

sağlamaktadır. Örneklerden DNA izolasyonu sonrasında tüm (meta)genom analizi (whole 

genome analysis – WGA) yapılabileceği gibi, polimeraz zincirleme tepkimesi (PZT) ile -

örneğin- 16S rDNA bölgesinden üniversal primerler kullanılarak elde edilen çoğaltma ürünlerin 

sekansları da analiz edilebilmektedir. İlk yaklaşım süperorganizma hakkında daha çok bilgi 

sağlama potansiyeline sahip olsa da, analiz aşamasında önemli zorluklar ile 

karşılaşılabilmektedir. Örneklerde genellikle yeni nesil dizileme yöntemi kullanılarak ölçülen 

taxa ya da gen bolluk değerlerinin disbiyoz için bir biyobelirteç olup olamayacağı analiz edilir 

(Nurul et al., 2019; Tringe et al., 2005). 

• Metatranskriptomik, metagenomik analiz ile yanıtlanmaya çalışılan “orada kim var?” sorusuna 

ek olarak, “ne yapıyorlar?” sorusuna da yanıt vermeye çalışmaktadır. Teknik zorluklarına 

rağmen, mikroorganizma ve konak hücrelerinin gen ifadelenme paternlerinin aynı anda 

ölçülebilmesi, disbiyoz patogenezinin aydınlatılması için önemli bilgiler sunmaktadır. Kamuya 
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açık veritabanlarında sayıları binleri bulan PZT aracılı yönlendirilmiş metagenomik veri 

setlerine karşılık, çok az sayıda metatranskriptomik veri seti bulunmaktadır (Mejias and Ramilo, 

2014). 

• Metaproteomik de, metatranskriptomik gibi “orada kim var ve ne yapıyor?” sorusunu 

yanıtlamak amacı ile gerçekleştirilmektedir. Proteomik analiz iş akışı iki boyutlu protein jel 

elektroforezi, jelden protein geri kazanma, proteolitik sindirme ve MALDI-TOF ya da 

kromatografik ayrımın ardından QTOF kütle spektrometrisi ile peptidlerin tanımlanmasını 

içermektedir. Bununla birlikte, proteomik yöntemler ile peptidlerin tanımlanması için moleküler 

ağırlığı ölçülen her bir peptid fragmentine uygun dizinin, genom/transkriptom veri setindeki 

diziler arasında aranması gerekmektedir. Bu nedenle metaproteomik analiz, metagenomik / 

transkriptomik analiz ile paralel olarak gerçekleştirilmelidir (Kleiner, 2019). 

• Sistem biyolojisi çalışmalarında metabolomik analizlerden de önemli veriler elde edilmektedir. 

Sıvı ve gaz kromatografisi ya da kapiller elektroforez ile ayrıştırılan metabolitler, kütle 

spektrometrisi ile tanımlanmaktadır (Chen et al., 2019). 

Bu yüksek başarımlı (high – thoughput) omik yöntemleri bize biyolojik sistemin anlık 

“fotoğraflarını” sağlamaktadır. Bu “fotoğraflarda” yer alan bileşenlerin biyolojik örüntü içerisinde 

nereye oturduğunun saptanabilmesi için bir “şablon” üzerine yerleştirilmesi gerekmektedir. Genomik, 

proteomik ve metabolomik bileşenlerin – yani kimyasal bileşikler, gen ya da protein sembollerinin 

hiyerarşik olarak yapılandırılmış ve diğer bileşenler ile çapraz referanslarının kurulmuş halde 

depolandığı veritabanları oluşturulmuştur (https://www.ebi.ac.uk, https://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Nükleik asit ve protein veritabanlarında ilgili yapının dizisine ek olarak sunulan bilgiler kürasyon 

durumuna göre değişiklik göstermekle birlikte, 

• katalitik aktivite (https://www.rhea-db.org/ ), 

• moleküler fonksiyon, biyolojik süreç ve yapısal gen ontoloji terimleri 

(http://geneontology.org/), 

• enzim, biyokimyasal yolak ve metabolik model veritabanlarındaki lokalizasyonu için çapraz 

referanslar (www.ebi.ac.uk, www.uniprot.org), 

• üç boyutlu yapı veritabanı için çapraz referans (https://www.rcsb.org/), 

• bu bileşen (dizi) ile ilgili yayınların çapraz referanslar(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 

içermektedir. 

Göz önünde tutulması gereken diğer bir önemli nokta ise, bu tür kürasyonların daha çok model 

organizmalara ait nükleik asit ya da protein kayıtları üzerinde yapılmış olduğudur. Oysa, biyolojik 

çeşitliliğin sınırları, ufkumuzun çok ötesine uzanmaktadır (Lok, 2015). Bu noktada, ortolog genlerin 

bulunmasını sağlayan sezgisel hizalama algoritmaları ile bilinmeyen nükleik asit / protein dizilerinin 

bilinen ya da göreceli olarak bilinenler ile birlikte sınıflandırılabilmesi olanağı bulunmaktadır 

(http://eggnogdb.embl.de/#/app/home). 

Örneklemlerden elde edilen omik ham verilerinin işlenerek “şablon” veritabanlarından sağlanan 

terimler ile eşlenmesi, bu terimlerin simbiyoz ya da disbiyoz durumları ile ilişkisinin hesapsal olarak 

ortaya konması, mikrobiyota ilişkili biyobelirteçlerin keşfedilmesine olduğu kadar, patogenezin 

anlaşılmasına da önemli katkı yapan süreçlerdir. 
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SAHADA İYİ UYGULUMA ÖRNEKLERİ: 

   Projelendirme ve Kaynak Yaratma 

Nevgün Sepin ÖZEN 

 

 

        Günümüzde ülkelerin kalkınmışlık düzeylerini ölçmede kullanılan göstergeler içerisinde sağlık 

göstergeleri de yer almakta ve önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Teknolojik gelişme sağlık 

sektörünü doğrudan etkilemektedir. Sağlık teknolojisi, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleriyle sürekli ve 

hızlı bir şekilde ilerleme göstermektedir.  Gelişmiş ülkelerde sağlık alanında Ar-Ge faaliyetleri, toplam 

Ar-Ge faaliyetleri içinde önemli bir yere sahiptir. Ancak, sağlık alanında yapılan Ar-Ge çalışmaları çok 

düşük olup, sağlık Ar-Ge faaliyetlerinin özendirilip, desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle proje 

yazma konusunda deneyim eksikliği de bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini geciktirmektedir. Bu amaçla 

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde birçok akademisyenin de faydalanabileceği bir eğitim 

planlanmıştır. Eğitim konuları: 

         HORIZON 2020 Çağrıları hakkında bilgilendirme ve uygulamalı proje yazma eğitimi 2 gün  

         MARIE CURIE desteği hakkında bilgilendirme ve uygulamalı proje yazma eğitimi 2 gün  

         ERASMUS (Avrupa Birliği Projeleri)  çağrıları hakkında bilgilendirme ve uygulamalı proje 

yazma eğitimi 2 gün  

         TÜBİTAK Devlet destekleri eğitimi 2 gün 

         FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI eğitimi 1 gün 

     Bu türde eğitimler ülkemizde çeşitli üniversitelerde teknokentler aracılığıyla veya özel proje 

ofislerince planlanmakta ve içeriğe göre ücretler belirlenmektedir. Gerek üniversitelerde gerekse diğer 

kurumlarda bu tür eğitimlere ödenek bulunamamaktadır. Bu nedenle planladığımız eğitimin 

gerçekleştirilebilmesi adına bir proje hazırlanarak İnsan Kaynakları Geliştirme kapsamında BATI 

AKDENİZ KALKINMA AJANSI(BAKA)'na başvurulmuş ve oradan alınan maddi destekle de 

eğitimlere başlanmıştır.  

İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yöneticileri, İdari Mali İşler, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür 

Yardımcıları, yaklaşık 10 klinisyen, ve Ar-ge çalışanlarından oluşan bir ekiple toplam 10 gün süren  

eğitimler tamamlanmıştır. 

            Bu eğitimler sonunda katılımcıların farkındalığının artması sağlanarak,  ulusal ve uluslararası 

çağrılara yönelik proje hazırlama konusunda deneyim kazanması sağlanmış ayrıca Ar-Ge birimlerinin 

daha etkin hale getirilmesi konusunda adımlar atılmıştır. Ayrıca eğitim sonrası 2 tübitak 1 Avrupa Birliği 

Projesi Hazırlığına başlanmıştır.  Sonuç olarak; AR-GE için en önemli unsur insan faktörüdür. AR-GE 

faaliyetlerinin olmazsa olmazı olan araştırmacı özelliklerine sahip insanlara, uygun ve özendirici 

çalışma ortamı ve koşullar sağlanmalı, kişilere araştırmacı özelliklerini geliştirecek olanaklar 

sunulmalıdır. 
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DERİ-YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINA MİKROBİYOLOJİK 

YAKLAŞIM 

Dermatofitlerde Yeni Ne Var? 

Dilek Yeşim METİN 

 

Dermatofitler, temas ve ortak kullanılan eşyalarla bulaşarak, insanlarda ve hayvanlarda yüzeyel 

enfeksiyona neden olan küf cinsi mantarlardır. Keratinofilik ve keratinolitik özellikleri nedeniyle besin 

olarak derideki keratini kullanırlar. Antropofilik (insana sınırlı ve insandan insana geçer),  zoofilik 

(konağı hayvanlardır, hayvanlardan insanlara geçer)  ve geofilik (topraktan insanlara geçer, ara sıra 

insanlar ve hayvanlar için patojeniktir)  olmak üzere ekolojik olarak üç grupta toplanırlar. Dermatofit 

enfeksiyonlarının klinik özellikleri, keratin yıkımı ve konakçının enflamatuar yanıtının 

kombinasyonundan oluşmaktadır. Klinik tablodaki çeşitlilik, tür ve mantarın cinsine, inokulum 

büyüklüğüne, enfekte olmuş vücut bölgesi ve konağın bağışıklık durumuna bağlıdır. Dermatofitler 

Epidermophyton, Trichophyton ve Microsporum olmak üzere başlıca üç cins içinde yer alır. Günümüzde 

tür tanımlamasında standart yöntem olarak kabul edilen moleküler yöntemlerin daha sık kullanılması ile 

son 20 yılda tür tanımlamasına dayanan tanısal yaklaşımlar da değişmiştir. Yakın türlerin ayrımında 

genomik ve fenotipik yöntemlerin birlikte kullanılması ile temel taksonomik özellikler önemli ölçüde 

değişmiştir.  

Dermatofitlerin dağılımı coğrafi ve sosyoekonomik koşullara bağlı olarak farklılık 

göstermektedir.  Örneğin, önceleri yüzeyel mantar hastalıklarının en sık etkeni Epidermophyton 

floccosum, Microsporum audouinii ve Trichophyton schoenleinii iken, yirminci yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren bu türler giderek azalmış ve günümüzde az gelişmiş ülkelerle sınırlı kalmıştır. 

Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigitale, Trichophyton tonsurans ve Microsporum canis’in ise 

sıklığı giderek artmış ve bu mantarlar dünya genelinde en sık görülen türler haline gelmiştir. Diğer bazı 

dermatofitler (Trichophyton violaceum, Trichophyton verrucosum ve Microsporum ferrugineum), 

Afrika, Asya ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde endemiktir. Trichophyton rubrum cilt ve tırnak mantarı 

enfeksiyonları için en sık gözlenen patojendir, oysa M. canis, T. tonsurans ve T. violaceum, kıl 

enfeksiyonlarında baskın olan dermatofitlerdir. Dermatofit enfeksiyonlarında nüfus hareketliliği, yaşam 

tarzındaki değişiklikler ve kullanılan antifungal ilaçlar rol oynamaktadır. 
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EKTOPARAZİTLER 
 

Gülay ARAL AKARSU 

 

 

 

Tıbbi önemini olan ektoparazitler artropodlardan oluşmakta, Arachnida ve Insecta sınıfları 

içerisinde yer almaktadır. Insecta sınıfında bitler, pireler, tahta kuruları, miyaz sinekleri, sivrisinekler 

gibi artropodlar; Arachnida sınıfında ise keneler, uyuz etkenleri ve akarcıklar incelenmektedir. 

Bunlardan bazıları geçici, bazıları devamlı; bazıları zorunlu, bazıları istemli parazit olarak insanı 

kullanmaktadır. Devamlı olanlar, kanatlarının yokluğu, vücutlarında tüy ve dikenlerin varlığı, konak tüy 

ve kıllarına tutunmak için bacaklarının uç kısmında organeller gibi insan ile beraber yaşantıya uyum 

gösteren pek çok morfolojik özelliğe sahip olmuştur. Pire, tahta kurusu, kene ve akarcıklar, konak 

özgüllüğü göstermeyen geçici parazitlerken; bitler ve Sarcoptes scabiei hominis gibi bir uyuz etkeni 

yüksek düzeyde konak seçiciliği gösteren ve tüm yaşam döngüsünü konaklarında geçiren parazitlerdir. 

Ektoparazitlerin konağa zararlı etkileri; vektörlük, sokma ve ısırma yerlerinde lokal irritan etkileri 

ve/veya sekonder enfeksiyonlara neden olmaları, vücutları, salgıları ve dışkıları ile alerjik reaksiyonlara 

yol açmaları şeklinde özetlenebilir. Artropod (sivrisinekler, pireler, keneler, triatoma, tahta kurusu, 

Similium sinekleri, kum sinekleri vb.) ısırmalarında lokal inflamatuvar reaksiyon genellikle tükürükteki 

antikoagülanlara, enzimlere, agglütininlere ve mukopolisakkaritlere bağlı olarak meydana gelmektedir. 

Konak ile yakın temasta kalan artropodlar, genellikle zoonozları ve çeşitli şekillerde bulaştırmaktadır. 

Tükürükle, regürjitasyon ile (veba), dışkı ile (bit tifüsü), sekresyonlar ile (kene aracılı tekrarlayan ateş), 

vektörün ezilmesi ile (bit aracılı tekrarlayan ateş) bulaş meydana gelebilmektedir. Bir vektör artropodun 

taşıdığı enfeksiyon etkenini trans-ovaryal ve trans-stadiyal olarak devam ettirmesi, daha uzun süreli 

olarak yayılım sağlamasına yol açmaktadır.  

Baş biti (Pediculus humanus capitis); Genellikle çocuklarda görülmekte ve erkekleri daha az 

tutmaktadır. Dişi bit bir ay kadar olan ömründe günde 7-10 yumurta yumurtlar. Sekiz günde yumurtadan 

çıkan nimfler erişkinleşmek için bir 8 güne daha ihtiyaç duyar. Nimfler yumurtadan çıktıktan sonra 

yumurtalar daha beyaz ve görünür hale gelmektedir. En sık görülen bulaş şekli enfeste başla doğrudan 

temastır. Kişisel eşyalar (şapka, bere, tarak ile hemen kullanıldıktan sonra) ile temas da bulaşa yol 

açmaktadır. Hastalar ya asemptomatiktir ya da baş ve boyunda kaşıntıdan şikayet eder. Aktif 

enfestasyonda, saç diplerine yakın kısımlarda sirkeler bulunurken, hareketli nimf ve erişkinlere de 

rastlanır. Sadece sirkelerin görülmesi aktif enfestasyonu doğrulamamaktadır. Bunları saptamak için sık 

dişli bit tarağı ile ıslak tarama yöntemi kullanılmaktadır. Tarak kullanmadan sadece inspeksiyon tanıda 

yeterli duyarlılıkta değildir. Sirkeler, kafa derisine 6,5mm’den daha yakın olsa bile, eğer canlı nimf veya 

erişkin yoksa, bazen takip tercih edilebilir. Tedavide pekçok topikal pedikülosit kullanılmaktadır. 

Nörotoksik mekanizma ile bitleri öldüren pedikülositlere karşı direnç giderek daha fazla ve coğrafi 

bölgelere göre değişen oranlarda bildirilmektedir. Topikal bir ajan seçilirken, bölgedeki direnç durumu, 

hastanın yaşı ve ilacın yan etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Pedikulozis kapitis için önerilen etken 

maddeler; piretroidler, malatyon, benzil alkol, spinosad (Saccharopolyspora spinose adlı bir toprak 

bakterisinin fermantasyon ürünü) ve topikal ivermectin’dir. Özellikle direncin görülmediği bölgelerde 

piretroidler, ucuz, kolay ulaşılır ve güvenli olmaları nedeni ile ilk tercih edilen ilaçlardır. Islak tarama 

da tek (bebekler ve ilaç kullanmak istemeyen erişkinler için) veya pedikülositleri destekleyici tedavi 

olarak kullanılabilir. Aynen tanıda uygulanan gibi ve defalarca tekrarlanan bir tarama haftalarca 3-4 

günde bir hiç erişkin bit görülmeyinceye kadar tekrarlanmalıdır. Erişkin bir bit görülse bile 2 hafta daha 

tarama seanslarına devam edilmelidir. Pedikülositler uygulanırken; öncesinde saç kremi kullanılmamalı, 

ilaçla teması azaltmak için banyo yerine lavaboda uygulanmalı, yine sistemik emilimi azaltmak için 

durulama sıcak su ile değil ılık su ile yapılmalıdır. Tedavi başarısızlığında dirençten önce, tedaviye tam 
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uyulup uyulmadığı ve reenfestasyon sorgulanmalıdır. Eğer dirençten şüpheleniliyorsa başka bir topikal 

ajana geçilmelidir. Eğer ondan da sonuç alınamazsa oral ivermectin tedavisi verilebilir. Diğer denenen 

tedaviler arasında dimetikon, lindan, vazelin, zeytinyağı gibi yağlı ürünler, trimethoprim-

sulfamethoxazole, elektrikli tarak, sıcak hava uygulama ve saçların kesilmesi gibi yöntemler 

bulunmaktadır. Bunların çoğunun etkinliği klinik çalışmalar ile kanıtlanmamıştır. Baş biti olan 

çocukların okuldan uzaklaştırılması gerekmez çünkü muhtemelen bit enfestasyonu zaten saptanmadan 

haftalar önce başlamıştır. Tedaviye hemen başlanmalı ve etkilenen çocuklar diğerleri ile baş teması 

kurmamalıdır. Okullarda salgınları önlemek amacı ile enfeste çocuğun çevresindeki çocuk ve 

öğretmenlerin sıkı bi şekide takip edilmesi ve bere, palto gibi eşyaların temas etmeyecek şekilde asılması 

gerekmektedir. Toplumun baş biti ve enfestasyondan korunma yolları konusunda bilgilendirilmesi de 

önemlidir. Enfeste kişinin evindeki kişiler de bit açısından taranmalı ve canlı bitler veya nimfler 

saptanırsa tedavi edilmelidir. Tedaviden 2 gün önce yatak çarşaf ve örtülerinin sıcak suda yıkanmasının 

veya yüksek sıcaklıkta (en az 55-60ºC) kurutulmasının önerilmesi matıklıdır. Yıkanamayan giysiler 

kuru temizlemeye verilebilir. Enfeste kişinin yakın temasa girdiği mobilya ve halıların süpürülmesi de 

önerilebilir ancak bu yolla bulaş olasılığını çok düşüktür. Evin pedikülosit ile ilaçlanması önerilmez.         

Vücut biti (Pediculus humanus humanus veya Pediculosis humanus corporis); insanın diğer 

bitleri gibi konak özgüldür. Pediculus humanus capitis ile aynı türün çok yakın iki varyantını 

oluştururlar. Boyu 2-4 mm ile baş bitinden biraz daha büyüktür.  Genellikle trunkal bölgelerde bulunur. 

Özellikle yoksul, kalabalık yaşanılan ve kişisel hijyeni kötü olan toplumlarda yaygın görülme 

eğilimindedir. Kan emmeden 3 güne kadar yaşayabilmektedir. Vektör olarak önemli kabul edilen tek 

bittir. Baskın olan şikayet kaşıntıdır. Tek belirti, boyun ve gövdede lineer ekskoriyasyonlar, 

postinflamatuvar hiperpigmentasyon, bazen de etkilenen bölgelerde kalınlaşmalardır. Lezyonlar daha 

çok giysi dikiş yerlerinin yakınında meydana gelmektedir. Tanı için elbiselerin dikiş yerlerinde bit veya 

yumurta aranır. Daha nadir olarak da, bitler vücutta beslenirken görülebilir. Ayırıcı tanıda uyuz 

düşünülmelidir ama eş zamanlı enfestasyonlar da olabilmektedir. Aradaki klinik farklar dışında, akarlar 

çıplak göz ile görülemez. Tedavide yatak çarşaf ve kılıflarının sıcak suda yıkanması genellikle yeterlidir. 

Ancak, vücut kıllarında bit görülenlerde tedaviye %5'lik permethrin krem de eklenmelidir. 

Kasık biti (Phthirus pubis), esas olarak cinsel yolla bulaşan bir enfestasyondur. Genellikle pubik 

ve perianal kılları tutar ancak koltuk altı, göğüs ve bacak gibi terminal kıllardan zengin bölgelerde de 

görülebilir. Uzamış enfestasyonlarda, bitin beslenmesi sırasında çıkarttığı antikoagülanlı tükürük nedeni 

ile açık mavi renkli ve 0,5-1cm büyüklükte maküller oluşur. Genellikle alt karın ve üst uyluk 

kısımlarında görülürler. Pas renginde dışkı ve kabuklanmanın yanında, iç çamaşırlarında küçük kan 

lekeleri de görülebilir. Bazı hastalarda inguinal lenfadenopati de görülür. Kirpiklerde görüldüğünde ise 

kirpik diplerinde kırmızımsı kabuklanma, kaşıntı, gözde irritasyon ve konjunktivit görülebilir. Erişkin 

bitin ve yumurtaların görülmesi ile tanı konur. Hastalar diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar için de 

taranmalıdır. Tedavide %1’lik topikal permetrin kullanılır. Tedaviden sonra kalan yumurtalardan 

nimflerin çıkma süresi 6-8 gün olduğundan relapsı önlemek için, bit görülürse (ABD) ya da rutin olarak 

(Avrupa) 9-10 gün sonra doz tekrarlanır. Ciltten emilimin az olması için tedaviden önce cildin kuru ve 

soğuk olması sağlanır. On dakika sonra cilt temizlenmelidir. Yumurtaları el, cımbız veya bit tarağı ile 

uzaklaştırılır. Partnerler de eş zamanlı olarak tedavi edilmelidir. Yataktaki çarşaf-kılıflar ve giysiler 

sıcak su ile yıkanır. Kirpik pedikülozunda ilk tedavi, bitlerin mekanik olarak uzaklaştırılmasıdır. Göz 

damlası ile tedaviye devam edilir.      

Pire; konak özgüllüğü göstermeyen, insanın fırsatçı ve geçici bir parazitidir. Kan emmek için 

insana gelir ama yaşamının büyük kısmını konak dışında geçirir. Bitlerin aksine arka bacaklarının daha 

uzun olması nedeni ile sıçrama özelliğine sahiptir. Bazı pire türlerinin, bulaştırdıkları ve genellikle 

zoonoz olan etkenlere vektörlük yapabilmeleri için hem hayvanlara hem de insanlara yakın yaşamaları 

gerekmektedir. Kan emerken tükürükleri ile meydana getirdikleri yoğun kaşıntılı lezyon dışında, 
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tekrarlayan ısırmalarda hipersensitivite gelişir. Evde pire kaynağı olabilecek bir hayvan vektör yok ise 

pireler için mekana toz veya spreyleme ile insektisit uygulanabilir, vakumlama ve temizlik yapılabilir. 

Veya evcil hayvanda varsa, onun da tedavi edilmesi gerekmektedir. Tunga penetrans diğer pirelerden 

daha küçük olup, dişileri cilt altına gömülerek orada yumurtlar ve lezyona neden olurlar.        

Tahta Kurusu (Cimex lectularis); dünya çapında yaygın ve zorunlu olarak insandan kan emerken 

onda cilt lezyonlarına neden olan bir artropoddur. İnsan üzerinde değil, pireler gibi insanın çevresinde 

yaşar ve bulundukları eski kullanılmış yataklar gibi eşyaların taşınması ile, seyahatler sırasında, 

doğrudan hareket ederek yayılabilir. Konağa ısı ve karbondioksit ile çekilir ve genellikle geceleri kan 

emer. Asemptomatikten, kaşıntılı papüllere, makül ve büllere kadar değişebilen durumlar 

görülebilmektedir. Lezyonlar bir çizgi üzerinde birbirini takip edecek şekilde birden fazla da olabilir 

ama şart değildir. Hastanın çevresinin tahta kuruları yönünden araştırılması ile tanı doğrulanabilir.       

Miyaz sinekleri ile miyaz lezyonları meydana gelmektedir. Bu sineklerin larvaları dokularla 

beslenerek insana zarar verir. Ama bir biyoterapi yöntemi olan “larva debridman tedavisi”nde larvaları 

kullanılan yararlı miyaz sinekleri (Lucilia serricata gibi) de vardır.  

Sivrinekler, kum sinekleri, lokal etkileri yanında esas vektörlükleri ile tıbbi öneme sahiptir.  

Klasik uyuz; Sarcoptes scabiei hominis’in neden olduğu yaygın bir enfestasyondur. Kalabalık 

durumlarda risk artmakla beraber, her yaşta ve sosyoekonomik düzeydeki insan enfeste olabilmektedir. 

Erişkin dişi yaklaşık 0.4x0.3mm boyutunda olup çıplak gözle görülmez. Dişiler ciltte açtıkları tünellerde 

ilerlerken günde 2-3 yumurta bırakır. Klinik olarak iki tipte olup klasik ve kabuklu uyuz şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. En sık görülen şekli klasik uyuzda konakta yaklaşık olarak 10-15 erişkin bulunurken, 

kabuklu Norveç uyuzu daha çok yaşlı ve bağışıklık yetmezliği olanlarda görülmekte ve kabuk altlarında 

milyonlarca akar bulunabilmektedir. Bulaş uzun süreli yakın temas ile olmaktadır. Klinik belirti ve 

bulguları tipik olarak geceleri artan ve cilt lezyonları ile orantılı olmayan yoğun bir kaşıntı, küçük 

eritamatöz papüller ve fizik muayenede nadir olarak saptanan serpengiyöz, 2-15mm boyunda 

sillonlardır. Kabuklu uyuzda kaşıntı ya çok azdır ya da hiç yoktur. Çocuk ve erişkinlerde farklı vucüt 

bölgelerini tutmaktadır. Dermatoskop kullanılarak yapılan inceleme de tanıya ve deri kazıntısının 

nereden alınacağını göstermeye yardımcıdır. Ancak tanıda yalnız başına kullanılırsa, özellikle koyu 

ciltlilerde tanı duyarlılığı düşüktür. Cilt biyopsisi gerekli değildir ama diğer hastalıkların olmadığını 

göstermek için kullanılabilmektedir. Klinik ön tanı, mikroskopi ile doğrudan etkenin, yumurtalarının ve 

dışkı pelletlerinin görülmesi ile doğrulanmaktadır. Negatif mikroskopi erişkin parazit sayısının azlığı 

nedeni ile klasik uyuz tanısını ekarte ettirmez. Cilt kazıntısı ile akarların olması muhtemel bölgelerden 

alınan epidermisin mikroskobik bakısının duyarlılığı %46-90, özgüllüğü ise %100’dür. Alternatif olarak 

kuvvetli bir bandın lezyona yapıştırılıp, hızlı bir şekilde çekilmesi ile de örnek alınabilir. Özellikle cilt 

kazıntısını tolere edemeyecek çocuklarda kullanılabilir. Kan testlerinin klasik uyuz tanısında bir değeri 

yoktur ancak kabuklu uyuzda eozinofili görülebilir.  

Klasik uyuz tedavisinde topikal permetrin veya oral ivermektin önerilirken, kabuklu uyuzda 

topikal ve oral tedavinin birlikte kullanılması önerilmektedir. Aktif cilt lezyonları ve nokturnal kaşıntı 

genellikle başarılı bir tedaviden bir hafta sonra iyileşir. Ancak tedavi başarılı olsa bile 4 haftaya kadar 

uzayabildiği görülebilir. Daha da fazla uzaması; tedavi başarısızlığı, tedaviye bağlı cilt irritasyonu veya 

kontakt dermatit, persistan enfestasyon veya reenfestasyonu göstermektedir. İlk semptom ve bulgular 

enfestasyondan haftalarca sonra ortaya çıkabilir, o nedenle bir hasta ile sıkı temasta olan hastalarda 

henüz semptomlar ortaya çıkmamış olabilir. Bu nedenle hasta ile uzun süreli yakın temasta olanların da 

eş zamanlı tedavisinin yapılması önerilir.  

Demodex folliculorum; fasiyel follikülite neden olduğu, akne rozasea ve kronik blefarit 

patogenezinde rol aldığı düşünülen bir akardır. Normal erişkin cildinin pilosebase bölgesinde sık (%80’e 
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varan oranda) görülen bir artropod olduğundan patojenitedeki rolü tartışmalıdır. Rozasea ve follikülitte 

rolü olabileceği düşüncesi, anti-Demodex tedavi yapıldığında iyileşme görülmesi ve rozasealı hastalarda 

akar yoğunluğunun fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Follikülit daha çok erişkinlerde görülmekle 

beraber çocularda da bulunabilir. İmmün yetmezlik, cilt belirtileri görülme riskini arttırabilir. Klinik 

genellikle rozasea benzeri papül ve püstüller ile seyreder. Rozasea düşünülerek antibiyotik tedavisine 

cevap alınamayan hastalarda düşünülmektedir. Laboratuvar tanısı ile doğrulanabilen Demodex 

follikülitinde kantitasyon şekli, üzerinde 1 cm2’lik alana yayılan cyanoakrilamid (japon yapıştırıcısı) 

olan lam ile alınan yüzeyel deri biyopsi örneğinin mikroskobik incelemesinde 5 ve daha fazla akar 

görülmesidir. Eğer hasta semptomatik değil ise Demodex görülmesinin, normalde de olabileceği için, 

klinik bir önemi bulunmamaktadır. Cilt kazıntı örneği KOH ile mikroskobik olarak incelenebilir. 

Demodex tedavisi için veriler kısıtlı olmakla birlikte, topikal %5’lik permetrin krem, topikal sülfür, oral 

ivermectin ve oral metronidazole kullanılan ajanlardır.  

Kene; Arachnida ailesi içerisinde yer alan keneler, hem lokal irritasyona, hem kene felci gibi bir 

klinik tabloya hem de daha önemlisi birçok hastalık etkeninin vektörü olarak bunların insanlara 

bulaşmasına yol açmaktadır. Bu enfeksiyonların yaygınlığı ve sıklığını belirleyen faktörler; coğrafi 

lokasyon, yılın hangi mevsimi olduğu, kene tipi ve kenenin konakta bulunma süresidir. Örneğin Lyme 

hastalığı bulaşı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, aslında Borrelia burgdorferi taşıyan kenenin 

(Ixodes spp.) konağa tutunsa ve beslense bile, enfeksiyonun yaygın olarak görüldüğü bölgeler dahil, 

etkeni sadece %1,2-1,4 oranında bulaştırdığı bulunmuştur. Kenenin spiroketi bulaştırmadan önce 36 

saatten fazla beslenmesi gerekir ki, kenenin orta midesinde bulunan bakteri ılık kan ile aktifleşsin, 

kenenin tükürük bezlerine girsin, ve beslenmekte olan kene su fazlasını tükürüğü ile atarken onu da 

ısırığın içerisine tükürsün. Bu nedenle kene olabildiğince çabuk ve uygun şekilde çıkarılmalı, 

taşıyabileceği patojenlerin belirlenebilmesi için tür tayini yapabilecek bir merkeze götürülmelidir. Kene 

çıkarıldıktan sonra cilt sabun ve su ile iyice yıkanmalıdır. Eğer kene tutunmamışsa, şişmemişse veya 

sadece ciltte yürüyorsa vektör olsa bile etkeni bulaştırmamıştır.  

Entamofobi ve delüsyonel parazitoz da ektoparazitlerin yol açabileceği tıbbi sonuçlardandır.  
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DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINA 

MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIM 

DOÇ. DR. EBRU EVREN 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM 

DALI VE İBNİ SİNA HASTANESİ MERKEZ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI 

 

Gram boyama; Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuarına gönderilen pek çok klinik örneğin kalitesinin 

değerlendirilmesinde kullanılan önemli bir yöntemdir.  Özellikle deri ve yumuşak doku örneklerinde 

örneğin kalitesinin belirlenmesi üreyen mikroorganizmanın etken/kolonizan ayrımının yapılmasında 

büyük önem taşımaktadır bu sebeple Gram boyamanın sonucu, çoğu zaman tedavinin 

yönlendirilmesinde ana basamağı oluşturmaktadır. Özellikle sürüntü şeklinde alınan örneklerin 

kommensal flora ile kontaminasyonu; deri-yumuşak doku örneklerinde yorumlamayı zorlaştırmaktadır. 

Yara sürüntü kültürlerinin değerlendirilmesinde, sürüntü örneğinin niteliğinin belirlenmesi özellikle 

kültür sonuçlarının yorumlanmasına katkı sağlayacaktır.  Gram boyama ile Q skoru olarak adlandırılan 

skorlama sisteminin kullanılması ile örnekte mevcut PMNL ve yassı epitel sayılarına göre tiplendirim 

ve ADT yapılacak mikroorganizma sayısı belirlenir, Q skorlama sisteminin kullanımı gereksiz 

potansiyel patojen raporlamasının önüne geçecektir. 
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CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA MİKROBİYOLOJİ 

LABORATUVARI VE KLİNİSYEN İŞBİRLİĞİ 

 
Emel UZUNOĞLU KARAGÖZ 

 

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; basit yüzeyel enfeksiyonlardan ciddi nekrotizan 

enfeksiyonlara kadar değişen bir skalada; deri, deri altında bulunan subkutanöz dokular, fasya veya 

kasları kapsayabilen enfeksiyonlardır (1). Cerrahi alan enfeksiyonları ise; cerrahi operasyondan sonra 

30 gün içerisinde (veya implantlı hastalar için 1 yıl içerisinde) saptanan opere edilen alanda, insizyon 

hattını veya derin dokuları etkileyen deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarını tanımlar (2). Başarılı bir 

yumuşak doku enfeksiyonu tedavisi; hızlı tanı, uygun antibiyotik tedavisi, zamanında gerçekleştirilen 

debridman veya drenaj gerektirir. Bu konu ile ilgili tıp disiplinleri arasında farklı sınıflamalar ve farklı 

tedavi yaklaşımları bulunmaktadır. Ancak yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri, artan antibiyotik direnç 

sorunu ve kullanıma giren hızlı tanı yöntemlerinde ki gelişmeler farklı disiplinler arasında işbirliği 

ihtiyacını doğurmuştur.  

 

Cerrahi alan enfeksiyonları%20’lere varan risk oranları ile cerrahi operasyon geçirmiş hastalar 

arasında en sık hastane kaynaklı enfeksiyonlardır. Pek çoğu hastanın kendi florasından 

kaynaklanır.Staphylococcus aureus, Koagulaz Negatif Stafilokoklar (KNS), Enterococcus spp., 

Enterobacteriaceae ailesi üyeleri, Pseudomonas aeruginosa ve Candida spp.en sık izole edilen 

mikroorganizmalardır (2). Hem CDC (Center for Disease Control and Prevention) hem de WHO (World 

Health Organisation) cerrahi alan enfeksiyonlarını önleme ile ilgili öneriler içeren rehberler sunmuştur. 

Bu öneriler arasında; cerrahi öncesi banyo yapılması, cerrahi ekibin ellerini uygun şekilde yıkaması, 

insizyon öncesi kullanılacak antiseptikler, kullanılacak süturlar ve profilaktik antibiyotiklerin ne zaman 

kullanılacağı ile ilgili 13 cerrahi öncesi, 16 cerrahi sonrası uygulanacak pek çok önlembulunur. Bu 

önerilerin en önemlisi antibiyotik profilaksisi ile ilgilidir.  Antibiyotik proflaksisi, sıklıkla yapılan 

uygulamanın aksine, yalnızca cerrahi sonrası yüksek risk taşıyan operasyonlar veya yabancı cisim 

implantasyonu durumunda ve yalnızca operasyondan 120 dk. önce ve/veya cerrahi sırasında 

uygulanması önerilmiştir (3,4). Hastanede görevli enfeksiyon kontrol komitesi üyelerine, bu konu ile 

ilgili bilgilendirme yapılmasında önemli görevler düşmektedir.  

 

WSES (World Society of Emerging Surgery) 2015 yılında cerrahi alan enfeksiyonlarını: cerrahi 

alan enfeksiyonları, nekrotizan olmayan cerrahi alan enfeksiyonları ve nekrotizan cerrahi alan 

enfeksiyonları olarak üç sınıfa ayırmıştır. Nekrotizan cerrahi alan enfeksiyonları da insizyonel ve organ 

veya boşluklar olmak üzere ikiye ayrılır (5). Ancak bu tür bir sınıflama veya standardize tanı kriterleri 

tıbbi mikrobiyoloji  mevcut değildir. Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarına cerrahi alan enfeksiyonu 

olduğundan şüphelenilen bir örnek gönderildiğinde, bu örnek standart bir deri, deri ekleri veya yumuşak 

doku örneği gibi değerlendirilir. Özellikle de hasta hakkında yeterli bilgi bulunmadığında sonuçlar 

yanlış yorumlanabilmektedir. Bu nedenle örnek alımı, örneğin taşınması, saklanması ve çıkan raporların 

yorumlanması gibi konularda klinisyen ve laboratuvar arasında sıkı işbirliğine ihtiyaç vardır. Konunun 

ayrıntıları vaka örnekleri ile sunum sırasında verilecektir.  
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DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI 

Hadiye DEMİRBAKAN 

Deri, altında yer alan organ ve dokuları dış ortam koşullarından korumakta, homeostazisi sağlamakta 

görevli vücudun en büyük organıdır; yüzeyel sinirler ve sinir sonlanmalarının bulunması nedeniyle de 

aynı zamanda geniş bir duyu organıdır. Epidermis, dermis ve hipodermis olmak üzere üç tabakadan 

oluşur. Kıllar, tırnaklar, yağ, ter ve meme bezleri deri ekleri olarak adlandırılır ve dermis tabakasından 

kaynaklanırlar. 

Yumuşak doku, vücudumuzdaki organ ve diğer yapıları çevreleyen, bağlayan ve destek olan kemik dışı 

yapılardır. Tendon, fasiya, fibröz doku, yağ, sinovyalar, kas, sinir ve kan damarlarından oluşur. 

Çevrede, deri ve müköz membranlarda bulunan mikroorganizmalar, toplumda en sık karşılaşılan 

enfeksiyonlar olan, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının sebebidirler. Bu mikroorganizmalar 

ekzojen, endojen ve hematojen yolla ile vücuda girerek, impetigo, fronkülit, ektima, fronkül, karbonkül, 

erizipel, selülit, apse, miyozit, cerrahi yara enfeksiyonları, yanık yara enfeksiyonları, dermatomikozlar, 

şarbon ve lepra gibi enfeksiyonlara neden olurlar. 

Bu enfeksiyonların tanı ve tedavisinde hastanın öyküsü, ortaya çıkan semptomlar, enfeksiyon yerinin 

görünümü, kişinin immun durumu, lezyonun anatomik yerleşimi, kronik hastalık ve sistemik 

semptomların varlığı oldukça önemlidir.  

GİRİŞİMSEL VE CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA  

MİKROBİYOLOJİ KONSÜLTASYONU 

Cerrahi alan enfeksiyonları, sıklıkla hastanın hastaneye başvurusundan 48-72 saat sonrasında ortaya 

çıkan “Sağlık Hizmeti İle İlişkili Enfeksiyonlar (SHİE)” içerisinde incelenen deri ve yumuşak doku 

enfeksiyonlarındandır. Staphylococcus aureus, Koagulaz Negatif Stafilokok (KNS), Grup A, B, C, G 

Streptokoklar başta olmak üzere streptokoklar, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae ailesi 

üyeleri, Enterokoklar, Acinetobacter spp, flora ve çevrede bulunan aerop/anaerop bakteriler ve nadiren 

Candida spp, Mycoplasma hominis, Legionella pneumophila, hızlı üreyen Mycobacterium spp. bu 

enfeksiyonlara neden olabilmektedirler. Cerrahi alan infeksiyonları üç grupta incelenir: 

1. Yüzeyel insizyonel cerrahi alan enfeksiyonları; Ameliyattan sonra 30 gün içerisinde gelişir, 

sadece subkutanöz boşluğu tutar. Enfeksiyon deri ve alttaki fasiya arasındadır. 

2. Derin insizyonel cerrahi alan enfeksiyonları: Ameliyattan sonra 30-90 gün içerisinde gelişir, 

fasiya ve kas tabakalarını da tutar. 

3. Organ ve boşluk cerrahi alan enfeksiyonları: Ameliyattan sonra 30-90 gün içerisinde gelişir, 

enfeksiyon insizyon dışında ameliyatta açılan ya da manipüle edilen herhangi bir anatomik 

organ veya boşlukla da ilişkilidir. 

Cerrahi alan enfeksiyonlarında örnekler, doku, biyopsi materyali, aspirat örneği, kan kültürü şeklinde 

laboratuvara gönderilebilir. Tüm enfeksiyon şüpheli durumlarda olduğu gibi cerrahi alan 

enfeksiyonlarında da antimikrobiyal tedaviye başlamadan önce örnek alınmalı, sızdırmaz steril kaplarda 

ya da antikoagulansız kan toplama tüplerinde taşınmalı ve 30 dk içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

Örnek toplamadan önce cilt yüzeyi ve cerrahi alanlar, %2 klorhekzidin ya da %70 alkolü takiben bir 

iyot solüsyonu (%1-2 tentürdiyot ya da %10 povidin-iyot) ile dezenfekte edilmeli, iyot mutlaka alkol ile 

uzaklaştırılmalıdır.  

Cerrahi işlem ile alınan dokular ve enjektör ile alınan aspirasyon örnekleri mikrobiyolojik kültür için en 

değerli numunelerdir. Örnek miktarı, taşıma süresi ve dolayısıyla mikrobiyolojik tanıyı etkiler, bu 

nedenle mümkün olan en fazla miktarda örnek alınmalıdır. Eğer aspirasyonla yeterli miktarda örnek 

alınamıyorsa apsenin içerisine bakteriyostatik olmayan steril fizyolojik tuzlu su enjekte edildikten sonra 

yeniden aspirasyon yapılmalıdır. Laboratuvara gönderilen aspirasyon materyali karıştırılarak 
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homojenize edildikten sonra birer damla şeklinde besiyerlerine ekilmeli, Gram boyama için aynı 

numuneden yayma preparatı hazırlanmalıdır. Eğer aspirat örneği berraksa yayma hazırlamadan önce 

santrifüj edilmelidir. Etken olarak anaerobik mikroorganizmalar düşünülüyorsa kültür için Cary-Blair 

besiyeri kullanılabilir. Sürüntü örnekleri anaerop kültür için uygun değildir, eğer numune enjektör ile 

alınacaksa enjektörün ucu mutlaka hava geçirmeyecek şekilde kapatılmalıdır.  

Örnek açık cilt ya da abseden alınacaksa, lezyon önce debride edilmelidir ve mümkünse klinik olarak 

enfekte olan ya da iyileşmeyen alandan eküvyon yaklaşık beş defa nazikçe yuvarlanarak alınmalıdır. 

Eküvyon ile alınan örnekler mikrobiyolojik inceleme açısından değeri düşük örneklerdir. Bu tür 

lezyonlar sıklıkla çok sayıda endojen flora üyeleriyle kolonize olması nedeniyle, eğer yara iyileşmiyor 

ve hastada enfeksiyon bulguları varsa örnek alınmalıdır. Taşıma besiyeri içerisinde olmayan eküvyonla 

alınan örneğin laboratuvara gönderilmesi 1 saatten uzun sürmemelidir, sürdüyse örnek laboratuvar 

tarafından ret edilmelidir. Floralı bölgelerden alınan örnekler değerlendirilirken, Gram boyama ile klinik 

olarak anlamlı olduğu düşünülen örneklerde, klinik olarak anlamlı mikroorganizmalar raporlanmalıdır. 

Bir apsede enflamatuvar hücrelerin birikimi, pü oluşumu enfeksiyonun göstergesidir. Dolayısıyla Gram 

boyama sonuçları örneğin kalitesini, enfeksiyonun varlığını gösterdiği gibi hastanın tedavisinde de yol 

göstermesi açısından oldukça önemlidir. Özellikle kritik bölgelerden alınan örneklerin lökosit ve 

mikroorganizma varlığını belirtecek şekilde 1 saat içerisinde raporlanması gereklidir. Eğer yaymada çok 

sayıda epitel hücresi görüldü ve kültürde çok sayıda cilt ya da müköz membran florasına ait mikrobiyal 

üreme var ise sonuç “Normal Cilt Florası” şeklinde rapor edilmelidir.  

Doku ve biyopsi örnekleri alınırken yara önce bol steril fizyolojik tuzlu su ve steril gazlı bez ile 

yıkanmalı, yüzeydeki ölü dokular uzaklaştırılmalıdır. Ardından yara kenarıyla sağlam dokunun 

birleştiği yerden kazıntı örneği ya da en az 3-4 mm’lik doku parçası alınmalıdır. Küçük doku parçaları 

anaerop taşıma kabı içerisinde, büyük doku parçaları ise tabanı ıslak steril gazlı bez ile döşenmiş ağzı 

kapaklı steril kaplarda ve 30 dk içerisinde laboratuvara gönderilmelidir. Laboratuvarda gönderilen doku 

parçaları steril bir havan içerisine konulmalı, önce bistüri ile küçük parçalara ayrılmalı, sonra 1 ml sıvı 

besiyeri eklenerek örnek ezilmelidir. Katı besiyerlerine steril pipet yardımıyla 2-3’er damla (pürülan 

örnekten 1’er damla) damlatılarak ve artanı da tiyoglukolatlı besiyerinin orta ve dip kısmına bırakılarak 

ekilmelidir. Aynı örnekten Gram boyama için lama yayma yapılmalıdır. Eğer tek parça halinde doku 

örneği gönderilmişse tercihen önce anaerobik ekim için işlemlenmelidir. Yayma preparatı hazırlamak 

içinse dokuya taze bir kesi atılmalı ve bu alan lama değdirilmelidir. Doku sert ve lama yapışmıyorsa her 

iki lam arasında ezilerek preparat hazırlanmalıdır. 

Yara ve yumuşak doku enfeksiyonları genellikle çok sayıda bakteri tarafından oluşturulmaktadır. Bu 

nedenle katı besiyerine örnek ekilirken seyreltme yöntemi tercih edilmeli, besiyerleri her zaman en az 

inhibitör içerenden en çok inhibitör içerene doğru sıralanarak ekim yapılmalıdır. Aspirat, biyopsi, steril 

sıvı örneklerinde üreyen tüm mikroorganizmalar raporlanmalıdır. Üreme olmaz ise “……..günde üreme 

olmadı” yazılmalıdır. 

Girişimsel ve cerrahi alan enfeksiyonları hastanede yatış süresini, maliyeti ve aynı zamanda morbidite 

ve mortaliteyi arttıran enfeksiyonlardır. Mikrobiyoloji laboratuvarında üretilen sonuçların doğru ve hızlı 

bir şekilde klinisyene ulaştırılabilmesi için, gönderilen örneğin, laboratuvara taşınma koşullarının ve 

laboratuvarda işlemlenmesinin kaliteli olması ve aynı zamanda klinisyen ile işbirliği içerisinde olunması 

gerekmektedir.  
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S01 

ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

ANAEROBİK BAKTERİYOLOJİ UYGULAMALARI 

Orhan Bedir1, Sinem Kaya1, Tuğrul Hoşbul1, Fatime Yıldız1, Mehmet Baysallar1, Ramazan 

Gümral1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimilim Dalı, Gülhane Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Türkiye 

biyolog.sinemkaya@gmail.com  

 

Amaç: Çalışmamız, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi rutin mikrobiyoloji laboratuvarında 

anaerop bakteriyoloji çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu 

verilerin değerlendirilmesinden yola çıkılarak, anaerop bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar ve 

anaerop bakterilerde artan direnç sorununun önemi vurgulanmak istenmiştir.   

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, hastanemizde 2011-2019 yılları arasında rutin mikrobiyoloji 

laboratuvarına anaerop kültür isteği ile gönderilen kan (17), apse aspirat (21), doku (10), plevra (5) 

örneklerinden izole edilen ve bakteri kültür koleksiyonu olarak stoklanan 53 anaerop bakteri 

(Bacteroides türleri (34), Prevotella türleri (3), Clostridium türleri (4), eggerthella lenta (1), Finegoldia 

magna (7), Veillonella sp. (1), Slackia exiqua (1), Peptinophilus sp. (1), Olsenella uli(1)) dahil edildi 

(Tablo 1). İzole edilen bakterilerin vitamin K1 ve hemin ile zenginleştirilmiş brucella agara subkültürleri 

yapılarak MALDI TOF-MS Microflex LT (Bruker Daltonics) yarı otomatize sistem ile tanımlanması 

yapıldı. Tanımlanan bakterilerin E test yöntemi ile penisilin G, klindamisin, kloramfenikol, amoksisilin-

klavulanik asit, meropenem ve metronidazole olan duyarlılıkları belirlendi. Dirençli izolatların 

antimikrobiyal duyarlılıkları agar dilüsyon yöntemi ile doğrulandı. Tüm bakteriyolojik çalışmalar 

anaerobik kabinde yapıldı. 

 

Bulgular: Antimikrobiyal duyarlılık çalışmalarında 43 izolatın (43/53) meropenem duyarlılığı tespit 

edilmiştir. 4 Bacteroides fragilis izolatı dışında tüm bakteriler meropeneme duyarlı bulundu. 

Meropenem dirençli 4 B. fragilis izolatının antimikrobiyal duyarlılığı agar dilüsyon yöntemi ile tekrar 

edilerek yüksek düzey (MİK >32 µg/mL) meropenem direnci saptandı (Şekil 1 ve 2). Meropenem direnç 

oranı tüm Bacteroides türleri içerisinde %11.8 olarak tespit edilirken, Bacteroides türleri dışındaki 

anaerop bakterilerde meropenem direnci saptanmadı. 

Metronidazol direnci sadece Bacteroides türlerinde (31/34) çalışıldı ve metronidazol direncine 

saptanmadı.  

Bacteroides türleri içerisinde penisilin G duyarlı tek bir Bacteroides ovatus (MİK=0,015 µg/mL) izolatı 

saptandı.   

50 (50/53) izolat için kloramfenikol, penisilin G, amoksisilin klavulanik asit ve klindamisin duyarlılığı 

tespit edilmiştir. Bacteroides türlerinde bu antibiyotiklere olan direnç oranı kloramfenikol için %14.7, 

penisilin G için %97.1, amoksisilin klavulanik asit için %41.2 ve klindamisin için %50 olarak bulundu. 

Bacteroides türleri dışındaki anaerop bakteri türlerinde kloramfenikol, amoksisilin klavulanik asit ve 

klindamisin direnci saptanmaz iken, sadece üç türde (Eggerthella lenta (n:1), Veillonella sp. (n:1) ve 

Prevotella nigresens (n:1)) penisilin G direnci saptandı. 

Sonuç: Çalışmada elde ettiğimiz sonuçların, hastanemizde anaerop bakterilerin neden olduğu 

enfeksiyonların tedavisinde uygun antibiyotik seçimi için yön verici olacağı düşünülmektedir. İzole 

edilen bakterilerin özellikle steril vücut sıvılarından, çoğunlukla tek etken olarak karşımıza çıkması, 

özellikle Bacteroides türleri gibi yüksek virülansa sahip anaerop bakterilerde yükselen direnç oranları 

ve saptanan karbapenem direncinden dolayı, mikrobiyoloji laboratuvarlarında anaerop bakteriler için 

rutin antimikrobiyal duyarlılık çalışmalarının yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.  

 

Anahtar Kelimeler: anaerop, antimikrobiyal duyarlılık 

http://www.speciation.net/Database/Instruments/Bruker-Daltonics/microflex-LT-MALDITOF-MS-;i1496
http://www.speciation.net/Database/Instruments/Bruker-Daltonics/microflex-LT-MALDITOF-MS-;i1496
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S02 

BACTEROİDES TÜRLERİNDE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIĞIN 

AKIM SİTOMETRİ YÖNTEMİ İLE HIZLI TESPİTİ 

Sinem Kaya1, Orhan Bedir1, Sema Ören2, Mehmet Baysallar1, Ali Albay1, Özgür Koru1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimilim Dalı, Gülhane Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Türkiye, 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü ARGE Merkez 

Başkanlığı Uluslararası Proje Araştırma Laboratuvarı 

biyolog.sinemkaya@gmail.com  

Amaç: Anaerop bakterilerin duyarlılık test yöntemleri, uygulanması pratik olmayan, zaman alıcı 

yöntemlerdir ve rutin olarak uygulanamamaktadır. Steril bölgelerden ve tek etken olarak izole edildiğinde, 

Bacteroides fragilis gibi yüksek virülansa sahip olan dirençli türlerde, ampirik tedaviye rağmen iyileşmeyen 

olgularda duyarlılık test yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Çalışmada, Bacteroides türlerinde 

antimikrobiyal duyarlılığın tespit edilmesinde, akım sitometri yönteminin uygulanabilir bir yöntem olup 

olmadığı araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada laboratuvarımıza rutin anaerop kültür isteğiyle gönderilen örneklerden izole 

edilen Bacteroides türleri (n=9) ve Bacteroides fragilis ATCC 25285 kullanıldı. Bakterilerin tanımlanması 

MALDI-TOF MS Microflex LT (Bruker Daltonics) yarı otomatize sistem ile yapıldı. Bakterilerin penisilin 

G, klindamisin, kloramfenikol, meropenem, metronidazol ve amoksisilin klavulanik asit antibiyotiklerine 

karşı olan antimikrobiyal duyarlılıkları agar dilüsyon yöntemi ile belirlendi. Akım sitometri analizi ile yapılan 

antimikrobiyal duyarlılık çalışmalarında, antibiyotikli bakteri süspansiyonları makrodilüsyon yöntemi 

kullanılarak hazırlandı. Hücre süspansiyonlarına ait antibiyotik final konsantrasyonları,  EUCAST’de 

belirtilen klinik sınır değer konsantrasyonlarına göre hazırlandı. Bakteri hücrelerinin 2 saat antibiyotik ile 

muamelesi sonrasında hücreler, hücre geçirgen thiazole orange (TO) ve hücre geçirgen olmayan propidium 

iodide (PI) boyaları ile boyanarak canlı/ölü hücre ayrımı yapıldı. Antibiyotiksiz hücre süspansiyonları negatif 

kontrol grubu olarak kullanıldı. Agar dilüsyon yöntemine göre kullanılan antibiyotiklere duyarlı tespit edilen 

bakteriler ‘hücre membran potansiyeli değişen hücreler’, dirençli tespit edilen bakteriler ise ‘hücre membran 

potansiyeli değişmeyen hücreler’ olarak değerlendirildi. Bacteroides türlerinde akım sitometri yöntemi ile 

antimikrobiyal duyarlılığa karar vermek için ‘Klinik Sınır Değer PI Boyanma Oranı (%)’ kullanıldı. Bu klinik 

sınır değerin hesaplanması için Receiver Operating Characteristic (ROC) analizi yapıldı. 

Bulgular: Çalışmada yer alan 6 antibiyotik için ortak ‘Klinik Sınır Değer PI Boyanma Oranı (%)’, %95 

güven aralığında, %100 duyarlılık ve %100 özgüllükte %30.86 olarak bulundu. %30,86’nın altında kalan PI 

boyanma oranlarına göre, bakteriler çalışmada yer alan tüm antimikrobiyallere karşı dirençli kabul edilirken, 

bu oranın üstünde kalan PI boyanmalarına göre duyarlı kabul edildi. Bu klinik sınır değer %95 güven 

aralığında, %100 duyarlılık ve %100 özgüllükte meropenem için  %26,7, amoksisilin-klavulanik asit için 

%35,55, klindamisin için %30,24, çalışmada kullanılan bakterisidal etki gösteren tüm antimikrobiyaller için 

%31,80, bakteriostatik etki gösteren tüm antimikrobiyaller için ise %25,71 olarak bulundu. Her iki yöntem 

ile elde edilen sonuçlar arasında kategorik uyum değerlendirmesi yapıldı. Akım sitometri yöntemi ile yapılan 

duyarlılık çalışmasında ‘çok büyük hata’ ve ‘büyük hata’ tespit edilmedi. İzolat sayısının sınırlı olması,  

duyarlılık sonucu ‘klinik sınır değer’de saptanan suş ve ‘orta duyarlı’ klinik izolat olmaması nedeni ile  

‘minör hata’ değerlendirilmesi yapılamadı.  Akım sitometri yöntemi ile elde edilen sonuçlar referans yöntem 

ile uyumlu bulundu. 

Sonuç: Akım sitometri analizinde hücre geçirgen ve hücre geçirgen olmayan floresan boyaların birlikte 

kullanılmasıyla canlı/ölü hücre ayrımı kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu yöntemle Bacteroides türlerinde 

antimikrobiyal duyarlılığın 2 saat gibi kısa bir sürede, MİK değerleri ile uyumlu olarak tespit edilebileceği 

düşünülmektedir. Akım sitometri yöntemi anaerop bakterilerin antimikrobiyal duyarlılığının belirlenmesinde 

kullanılan diğer tüm konvansiyonel yöntemlerle karşılaştırıldığında daha hızlı ve kolay uygulanabilen bir 

yöntemdir. Ancak yöntemin yeterli sayıda izolat ve antibiyotik grubu ile yapılan çalışmalarla geliştirilmeye 

ihtiyacı vardır. 

Anahtar Kelimeler: Akım sitometri, antimikrobiyal duyarlılık, Bacteroides 

http://www.speciation.net/Database/Instruments/Bruker-Daltonics/microflex-LT-MALDITOF-MS-;i1496
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S03 

KLİNİK ÖRNEKLERDEN ANAEROP BAKTERİLERİN 

ÜRETİLMESİNDE GELİŞTİRİLEN ORTAM KİTİNİN DENENMESİ 

Gülhan Vardar-Ünlü, Mehmet Ünlü, Yener Özel 
 

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir  

yener_ozel@hotmail.com 

 

Amaç: Anaerop bakteriler bakteremi, beyin apsesi, karaciğer apsesi, peritonit, intraabdominal apse, yara 

infeksiyonları, jinekolojik infeksiyonlar, apendisit, pseudomembranoz kolit, osteomyelit ve septik artrit 

gibi infeksiyonlardan sorumludur. Bu çalışmada, klinik örneklerden anaerop bakterilerin 

soyutlanmasında, Anabilim dalımızda geliştirilen anaerobik ortam kitinin denenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntem: Hastanemizde çeşitli poliklinik ve kliniklerden laboratuvarımıza gönderilen klinik 

örnekler, % 5 koyun kanı içeren Scheadler (bioMérieux, Fransa)  besiyerine eş zamanlı olarak ekildi. 

Besiyeri plakları hem geliştirilen anaerop ortam kiti hem de ticari anaerop ortam kiti (BD, GasPack, 

ABD) kullanılarak 370C’de en az 72 saat inkübe edildi. Her iki kit kullanılarak yapılan aerotoleran testi 

sonucu kesin anaerop olduğu belirlenen bakteriler Vitek 2 tam otomatik bakteri identifikasyon 

(bioMérieux, Fransa)  sistemi ile tiplendirildi. Kontrol suşu olarak Fusobacterium nucleatum ATCC 

25586 kullanıldı.  

Bulgular: Çalışmaya alınan 106 klinik örneğin 101’ ini (% 95,3) abse materyali, 5’ini ise (% 4,7) eklem 

sıvısı, kan ve plevral sıvı örnekleri oluşturmuştur. Klinik örneklerin 14’ünde (% 13,2) anaerop bakteri 

üremesi saptanmıştır. Soyutlanan anaerop bakteriler, Provetella bivia, Provetella buccae, Provetella 

meloningonica, Peptostreptococcus anaerobius, Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium spp., 

Peptoniphilus asaccharolyticus, Bacteriodes fragilis, Bacteriodes vulgatus, Veillonella spp. ve 

Clostridium perfringens olarak tiplendirilmiştir. Geliştirilen anaerop ortam kitinin, anaerop bakterileri 

üretme etkinliği bakımından, ticari kitin yerine kullanılabilir, benzer sonuçlar verdiği saptanmıştır. 

Sonuç: Anaerop bakterilerin soyutlanmasında, aerotoleran testinde ve antibiyotik duyarlılık testinde 

gerek duyulan ortam kitinin kullanımı, maliyetinin yüksek olmasından dolayı sınırlı kalmaktadır. Bu 

çalışmada, klinik örneklerden anaerop bakterilerin üretilmesinde, geliştirdiğimiz anaerop ortam kiti ile 

ticari kitin uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Geliştirilen kitin laboratuvar ortamında kolaylıkla 

hazırlanabilir ve uygulanabilir olması, maliyet açısından ticari kitlerden çok daha uygun olması 

nedeniyle, rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarında anaerop kültür çalışmalarının artışına katkı vereceği 

düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Anaerop bakteri, anaerop ortam kiti, kit geliştirme  
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S04 

BARTONELLA HENSELAE: 77 SEROPOZİTİF VAKA İLE İHMAL 

EDİLEN BİR PATOJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Neslihan Arıcı1, Sebahat Aksaray2 
1Üsküdar Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye 

2T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 

İstanbul, Türkiye 

dr.neslihan.cicek@gmail.com 
 

 

Amaç: Bartonella henselae, tipik olarak lenfadenit ile seyreden kedi tırmığı hastalığının (KTH) etkeni 

olmakla birlikte farklı klinik tablolara da (nöroretinit, ensefalit) yol açabilir. Yüksek sayıda seropozitif 

örnek içeren bu çalışmamızda, hastalara ait demografik ve klinik verileri retrospektif olarak incelemeyi 

ve epidemiyolojik veri elde etmeyi amaçladık.  

 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2014 – Mayıs 2019 yılları arasında merkezi laboratuvarımıza KTH şüphesi ile 

gönderilen toplam 759 hasta örneği çalışmaya dahil edildi. Serum örneklerinde B.henselae IgM antikor 

varlığı indirekt floresan antikor testi (IFAT) ile ticari kit (Euroimmun, Almanya) kullanılarak tespit 

edildi. IgM antikor değeri ≥1:80 titrede seropozitif olarak kabul edildi. Hastalara ait cinsiyet, yaş, klinik 

ön tanı ve hayvan teması bilgileri hastane elektronik veri tabanı kayıtlarından elde edildi. 

 

Bulgular: Toplam 759 örneğin 77’si (%10) seropozitif bulundu. Bu hastaların %52’si erkek, %48’i 

kadındı ve hastaların %36’sı 18 yaş altı idi. Seropozitivitenin sıklıkla (%80) sonbahar ve kış aylarında 

ortaya çıktığı görüldü. Hastalarda en sık lenfadenit (%47) ön tanısı tespit edilirken bunun %72’sini 18 

yaş altı çocuklar oluşturmaktaydı. Göz hastalıklarına ait ön tanıların (retinit, iridosiklit) sıklığı %15 

olarak bulundu (Grafik). Tüm hastalar içinde sadece 16 hastada net olarak hayvan temasına ait bilgi 

mevcuttu. Kedi teması olan bu hastaların 14’ünde lenfadenit, birinde dermatit, birinde iridosiklit ön 

tanısı olduğu görüldü. Geri kalan 61 hasta için hayvan temasına ait sistemde kayıtlı veri bulunamadı. 

IgM antikorları 68 hastada (%88) 1/80, altı hastada (%8) 1/160, iki hastada (%3) 1/320 ve bir hastada 

(%1) 1/640 titrede pozitif saptandı (Tablo). 

 

Sonuç: Bulgularımız KTH tanısına yönelik serolojik testlerin farklı klinisyenler tarafından,  farklı klinik 

ön tanılar ile istendiğini ortaya koymaktadır. Ancak, IgM pozitifliğinin klinik bulgular ve hayvan teması 

ile birlikte değerlendirilmesi ve IgG ile serokonversiyonun gösterilmesi kesin tanı için daha doğru 

olacaktır. B.henselae, çocuklar başta olmak tüm yaş gruplarında lenfadenopati ile başvuran hastaların 

ayırıcı tanısında her zaman olmalıdır. Ayrıca klinisyenlerin diğer atipik vakaların gözden kaçırılmaması 

yönünde dikkatli olmaları gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kedi tırmığı hastalığı, lenfadenopati, atipik form, epidemiyoloji 
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Grafik. Klinik ön tanıların yaşa göre dağılımı 

 

Tablo. Seropozitif hastalara ait  demografik ve klinik bilgiler 

Özellikler Sayı(%) 

Yaş  

      18 yaş altı 28(%36) 

      18 yaş üstü 49(%64) 

Cinsiyet  

      Erkek 40(%52) 

      Kadın 37(%48) 

Hayvan teması  

     Kedi 16(%21) 

    Bilinmiyor 61(%79) 

Ön Tanı  

    Lenfadenit (LAP) 36(%47) 

    Enfeksiyon,tanımlanmamış 14(%18) 

    Göz hastalıkları (retinit,iridosiklit) 12(%15) 

    Diğer (dermatit,endokardit,YDB*) 18(%20) 

Titre  

    1/80 68(%88) 

    1/160   6(%8) 

    1/320   2(%3) 

    1/640   1(%1) 

*YDB: Yumuşak doku bozuklukları  
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S05 

MOBİL TANI SİSTEMİNE DAYALI HIZLI, KANTİTATİF BRUSELLA 

TANI MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
 

Büyüktanır Yaş Ö1a,b, Yaş B2, Yurdusev N3, Genç O4, Solmaz S5 

1.aİstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, İstanbul. 

b. Önceki adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji AD, Samsun, 
2Samport Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. Genel Müdürü, İstanbul, 3BioOptimum Sağlık Biyoteknoloji 

Ltd. Şti, Ankara, 4Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji AD, Samsun, 
5TÜBİTAK bursiyeri. 

Bu çalışma, 113O634 no’lu TÜBİTAK 1001 projesi katkılarıyla yapılmıştır. 

 

Amaç: Brusella’nın doğru ve hızlı tanısına yönelik inovatif, yüksek hassasiyet ve özgünlükte güvenilir 

tanı reaktif ve araçlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada, geliştirdiğimiz yarı kantitatif bir test olan 

“Enzimatik Hızlı İmmüno-Filtrasyon Testi” (ERIFA)’nin mobil iletişim aracı kullanılarak kantitatif bir 

test haline dönüştürülmesi için mobil tanı sistemi geliştirilmesi amaçlandı.  

Gereç ve Yöntem: ERIFA, ELISA’nın hassasiyet ve özgünlüğüne sahip bir testtir. ERIFA testinde son 

aşama olan substrat ilavesi ardından oluşan renklenme akıllı telefon ile videoya çekildi. Yine mobil 

iletişim ağı üzerinden merkezi bir sisteme gönderilen görüntüleme kayıtları “Image processing” 

yöntemiyle analiz edildi. Piksel bazlı renk değerlerine dönüştürüldü. Sonuçlar zaman içerisinde değişen 

renk değerlerinin ölçülmesine dayalı olarak hesaplandı. Referans immünoglobulin konsantrasyonlarına 

dayalı olarak kan serumu örneklerine ait antikor konsantrasyon değerleri belirlendi. Sonucun istemciye 

iletilmesini sağlayan yazılımlara dayalı yenilikçi “mobil tanı sistemi” gerçekleştirildi. 

Bulgular: Mobil tanı sistemi ile elde edilen sonuçlar, kantitatif “home made” ELISA ile konsantrasyonu 

belirlenmiş referans ve örnek serum sonuçları ile karşılaştırılarak değerlendirildi. Uzaktan erişimli mobil 

tanı sistemi prototipinin antikor konsantrasyonu tayini yapabilir nitelikte olduğu belirlendi. 

Sonuç: ERIFA bazlı tanı sistemi modeli herhangi bir okuyucu cihaza ihtiyaç duyulmadan, test 

sonuçlarını renk değerleri baz alınarak konsantrasyon cinsinden kantitatif olarak saptayabilmektedir. 

Geliştirilen yenilikçi in vitro diyagnostik teknoloji, polikliniklerde, sahada ve muayenehanelerde 

uygulanabilecek özellikte olup, dünya bilimsel ve teknolojik literatüründe özel bir yer bulabilecektir. 

Anahtar kelimeler: Brusella, ERIFA, mobil tanı sistemi 
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BRUSELLOZ TANISINDA BRUCELLACAPT VE COOMBS JEL 

TESTLERİNİN DUYARLILIK VE ÖZGÜLLÜĞÜNÜN COOMBS’LU 

TÜP AGLÜTİNASYON TESTİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Elif Seren Tanriverdi1, Yücel Duman1, Mehmet Sait Tekerekoğlu1, Harika Gözde Gözükara 

Bağ2 

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye. 

seren.tanriverdi@inonu.edu.tr 

 

Amaç: Bruselloz; dünyada en sık rastlanan ve ülkemizde endemik görülen bakteriyel zoonozdur. 

Hastalığın kesin tanısı etkenin kültürde izolasyonudur fakat rutin tanıda daha çok serolojik testlerden 

faydalanılmaktadır. Brusellozun rutin serolojik tanısında Rose Bengal testi pozitif bulunan örneklere 

Standart Tüp Aglütinasyon (STA) ve Coombs’lu Tüp Aglütinasyon (CTA) testleri ile titrasyon tayini 

yapılmaktadır. Çalışmamızda Brucellacapt (BCAP) ve Coombs Jel (CJ) testlerinin etkinliğinin, STA ve 

CTA testleri ile karşılaştırılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Haziran 2018- Temmuz 2019 tarihleri arasında laboratuvarımıza 

gönderilen bruselloz şüpheli serum örneklerinden CTA testi ile pozitif bulunan 47 ve negatif bulunan 

53 olmak üzere toplam 100 örnek dahil edilmiştir. STA, CTA, BCAP (METSER Coombslu Brucella 

test, Savaş Medikal, İstanbul), CJ (ODAK Brucella Coombs Jel test, Toprak Medikal, İstanbul) 

testlerinde ≥1/160 olarak saptanan titreler pozitif olarak kabul edilmiştir. Testler arasındaki tutarlılığı 

değerlendirmede Cohen kappa (κ) analizi kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Çalışmamızdaki örneklerin 20’si STA, 48’i BCAP, 53’ü CJ testi ile pozitif bulunmuştur. 

CTA testi ile pozitif bulunan 47 hastanın 44’ü BCAP ve CJ testleri ile pozitif; 2’si BCAP, 1’i CJ testi 

ile negatif saptanmıştır. CTA testi ile negatif bulunan örneklerden 3’ü BCAP, 7’si CJ testi ile pozitif 

saptanmıştır. STA testi ise CTA testi ile pozitif bulunan 27 örnekte negatif sonuç vermiştir. CTA ile 

BCAP için κ=0.900, CTA ile CJ için κ=0.841, BCAP ile CJ için κ=0.860 bulunmuştur ve yüksek 

seviyede uyum göstermiştir. STA testi ise yalancı negatiflik oranının yüksek olması nedeniyle her üç 

yöntemle oldukça düşük seviyede uyum göstermiştir (CTA ile STA için κ=0.440, BCAP ile STA için 

κ=0.426, CJ ile STA için κ=0.363). 

 

Sonuç: CTA testi ile kıyaslandığında BCAP ve CJ testlerinin uygulanabilirliği daha kolaydır. Üç test 

arasında CJ testi en hızlı sonuç vermektedir. Bruselloz serolojik tanısında BCAP ve CJ testinin CTA 

testi ile yüksek oranda uyum göstermesi sebebiyle kullanılabileceği, yapılacak daha geniş kapsamlı 

çalışmalarla testler arasındaki uyumun değerlendirilmesi gerektiği düşünülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Coombs tüp aglütinasyon, Brucellacapt, Coombs jel test, Seroloji, 

Rose Bengal. 
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TİPLENDİRİLEMEYEN KLİNİK HAEMOPHILUS INFLUENZAE 

İZOLATLARINDA BİYOFİLM OLUŞUMUNUN İNSAN HAVA YOLU 

EPİTEL HÜCRELERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI    

Buket Baddal1 

1 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji A.D., Lefkoşa, K.K.T.C. 
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Amaç: Tiplendirilemeyen Haemophilus influenzae (NTHi) çocuklarda orta kulak infeksiyonu, sinüzit 

ve pnömoni, erişkinlerde ise kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi solunum yolu 

hastalıklarına neden olmaktadır. Bakterinin kronik kolonizasyonuna ve biyofilm oluşumuna sıklıkla 

rastlanmaktadır. Planktonik bakterilerle karşılaştırıldığında, biyofilmlerdeki bakterilerin konak 

temizleme mekanizmalarına ve antibiyotiklere daha dirençli oldukları görülmektedir. Bu çalışmada, 

klinik NTHi izolatlarının biyofilm oluşturma kapasitelerinin insan hava yolu epitel hücreleri üzerinde 

araştırılması, biyofilm içeriğinin karakterizasyonu ve NTHi biyofilmlerinin insan hücreleri üzerindeki 

apoptotik etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Gereç ve Yöntem: Calu-3 insan akciğer hücre hattı ile primer normal insan bronş epitel (NHBE) 

hücreleri transwell kültür sistemi içerisinde, apikal yüzey hava ile temas edecek şekilde kültüre edildi 

ve farklılaştırıldı. Polarizasyonu sağlanan hücreler NTHi Fi176 suşu ile enfekte edildi ve biyofilm 

oluşumu immunoflorasan boyama metodu ve lazer taramalı konfokal mikroskopi sistemi ile 72 saat 

boyunca takip edildi ve araştırıldı. Biyofilm oluşumu süresince insan konak hücrelerindeki apoptotik 

etki ve DNA fragmantasyonu Click-iT™ TUNEL testi ile belirlendi. NTHi biyofilm matriks içeriğinin 

karakterizasyonu için biyofilm inhibisyon ve dağılım testi kristal viyole boyama yöntemiyle sağlandı. 

Klinik izolatlar Fi176, Fi162, R2846 ile Fi176pilA mutant suşlarının biyofilm oluşturma kapasiteleri 

yine bu yöntemle karşılaştırıldı. 

 

Bulgular: Klinik NTHi izolatlarının hem Calu-3 hücre hattı hem de primer NHBE hücrelerinin apikal 

yüzeyinde biyofilm oluşturdukları saptandı. Kolonizasyondan 24 saat sonra biyofilm yüksekliğinin 4 

m, 48 saat sonra 8 m ve 72 saat sonra ise 14 m’ye ulaştığı tespit edildi. Eşit zamanlı yapılan testlerde, 

konak hücrelerde DNA fragmantasyonuna rastlandı. Pilin A protein mutantı olan Fi176pilA suşu ile 

Fi162 ve R2846 suşlarının biyofilm oluşturma kapasitelerinin Fi176WT suşa oranla daha az olduğu 

görüldü. Biyofilm inhibisyon ve dağılım testleri ile DNA ve proteinlerin biyofilm matriksinin bir parçası 

olduğu rapor edildi. 

 

Sonuç: Çalışmamız verileri NTHi biyofilminin karakterizasyonunu sağlamış ve pilin A proteinin 

patogenezdeki rolünü ortaya koymuştur. Geliştirilen biyofilm modelleri klinik açıdan ve antimikrobiyal 

aktivite çalışmaları için kritik bir önem taşımaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: NTHi, biyofilm, epitel hücre, apoptoz 
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S08 

HAEMOPHILUS INFLUENZAE SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DİRENÇ 

PROFİLLERİ VE BETA LAKTAMAZ AKTİVİTESİ 

Hazal Gür1, Gülşen Hazırolan1 

1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

hazalgurr@gmail.com 

 

Amaç: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Haemophilus influenzae suşlarının in vitro antibiyotik 

duyarlılık profillerinin ve beta laktamaz üretiminin resrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji 

Laboratuvarına Ocak 2018-Ağustos 2019 tarihleri arasında gelen klinik örneklerden izole edilen 480 H. 

influenzae suşu (396 balgam, 41 bronkoalveoler lavaj, 24 derin trakeal aspirat, 8 püy, 8 kan kültürü,1 

konjonktiva, 1 peritoneal sıvı, 1 vajen sürüntüsü) dahil edilmiştir. Suşlar matriks aracılı lazer 

dezorpsiyon iyonizasyon uçuş zamanlı kütle spektrometresi (MALDI-TOF MS) (Bruker, Almanya)  ile 

tanımlanmış ve in vitro antibiyotik duyarlılık testleri Haemophilus Test besiyeri ile CLSI (Clinical and 

Laboratory Standards Institute) 2018 dökümanı referans alınarak disk difüzyon yöntemi ile yapılmıştır. 

β-laktamaz üretimi BD BBL DrySlide Nitrocefin (Becton Dickinson, ABD) testi kullanılarak 

araştırılmıştır. 

Bulgular: H. influenzae suşlarında tespit edilen direnç oranları Tablo 1’de β-laktamaz pozitif ve negatif 

suşların antibiyotik duyarlılık profilleri Tablo 2’de sunulmuştur. Test edilen suşların ampisiline direnç 

oranı %16.25 olarak tespit edilmiştir. H. influenzae suşlarının %7.92’si β-laktamaz negatif ampisilin 

dirençli (BLNAR) köken, %8.33’ü β-laktamaz pozitif ampisilin dirençli (BLPAR) köken olarak 

bulunmuştur. 

Sonuç: H. influenzae suşlarında antibiyotik direnç oranları merkezler arasında değişiklik göstermekte 

olup, ampisiline direnç ve BLNAR oranları gittikçe artmaktadır. Çalışmamızda H. influenzae suşlarında 

yüksek oranda ampisilin direnci ve BLNAR kökeni tespit edilmiştir. Sonuçlarımız H. influenzae 

enfeksiyonlarında hastalara uygulanacak uygun antibiyotik tedavisini yönlendirmesi açısından 

merkezlerin düzenli olarak epidemiyolojik verilerini takip etmesi gerekliliğini düşündürmektedir.  

Anahtar kelimeler: H.influenzae, ampisilin, Beta laktamaz, BLNAR, BLPAR. 
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Tablo 1. H. influenzae suşlarının antibiyotik direnç oranları (dirençli izolat sayısı/test edilen izolat 

sayısı) 

Test edilen antibiyotikler Direnç oranları 

Amoksisilin-klavulanat  %4.79 (23/480) 

Ampisilin %16.25 (78/480) 

Meropenem 0 (0/480) 

Piperasilin-tazobaktam 0 (0/480) 

Rifampin %0.21 (1/480) 

Sefotaksim 0 (0/480) 

Seftazidim 0 (0/480) 

Seftriakson 0 (0/480) 

Sefuroksim %3.75 (18/480) 

Siprofloksasin %1.04 (5/480) 

Tetrasiklin %6.25 (30/480) 

Trimetoprim-sülfametoksazol %30.42 (146/480) 

 

 

Tablo 2. BLPAR ve BLNAR izolatlarının antibiyotik duyarlılık profilleri (n=izolat sayısı) 

 

*BLPAR: Beta laktamaz pozitif ampisilin dirençli köken, BLNAR: Beta laktamaz negatif ampisilin dirençli köken. **AMC:Amoksisilin-

klavulanat, MEM:Meropenem, TZP: Piperasilin-Tazobaktam, RIF:Rifampin, CTX:Sefotaksim, CAZ:Seftazidim, CRO:Seftriakson, 

CXM:Sefuroksim, CIP:Siprofloksasin, TE:Tetrasiklin, SXT:Trimetoprim-Sülfometoksazol. 

  

S I R S I R S I R S I R S I R S I R S I R S I R S I R S I R S I R

BLPAR (n) 31 0 9 40 0 0 40 0 0 39 1 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 35 4 1 40 0 0 25 9 6 27 1 12

BLNAR (n) 24 0 14 38 0 0 38 0 0 37 1 0 38 0 0 38 0 0 38 0 0 24 6 8 38 0 0 22 10 6 19 4 15

TE SXTAMC MEM TZP RIF CTX CAZ CRO CXM CIP
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S09 

ADENOVİRAL KERATOKONJONKTİVİT ÖN TANILI 

HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ADENOVİRÜS SUŞLARININ ALT 

TİPLENDİRİLMESİ ÇALIŞMASI ÖN SONUÇLARI 

Ayfer Güner1, Ayşegül Karahasan1, Rabia Can Sarınoğlu 1, Fahri Onur Aydın 2, Semra Akkaya 

Turhan 2, Ayşe Ebru Toker 2 

1Marmara Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,Başıbüyük Mah. Maltepe 

Başıbüyük Yolu Sok. No: 9/2  Maltepe/İstanbul/Türkiye                 

ayferguner5@gmail.com 
2Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göz Hastalıkları Anabilim Dalı,Fevzi Çakmak 

Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Pendik/İstanbul/TÜRKİYE 

 

Amaç: İnsan Adenovirüsleri (hAdV) tüm akut konjonktivit vakalarının yaklaşık %70’inden sorumludur. 

En sık adenoviral konjonktivit tipleri; epidemik keratokonjonktivit, faringokonjonktival ateş ve foliküler 

konjonktivittir. Bu enfeksiyonlarda klinik seyir ve bulgular virüsün alt tipine ve hastanın immün 

durumuna göre değişebilmektedir.  Çalışmamızın amacı; epidemik keratokonjonktivit klinik tanısı alan 

hastalarda hAdV varlığının ve alt tiplerinin moleküler yöntemlerle araştırılması ve oluşabilecek 

salgınlara karşı gerekli enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasını sağlamaktır. 

 

Gereç ve Yöntem: Ocak- Ekim 2018 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma 

Hastanesi Göz Polikliniği’ne gözde sulanma, yabancı cisim hissi, fotofobi ve kızarıklık şikayetleri ile 

başvuran ve klinik olarak adenoviral keratokonjonktivit ön tanısı alan 53 hastadan dacron swab ile alınan 

konjonktival sürüntü örnekleri UTM medium (Copan Diagnostic, İtalya) içinde mikrobiyoloji 

laboratuvarına ulaştırılmıştır. Nükleik asit ekstraksiyonu ve amplifikasyonu Adenovirus ELITe MGB® 

kiti ile ELITe InGeniusTM cihazında (ELITechGroup, İtalya) tam otomatize olarak kantitatif gerçek 

zamanlı PCR yöntemi ile üretici firmanın önerilerine göre çalışılmıştır. HadV alt tiplerinin belirlenmesi 

için Adenovirüs DNA pozitif saptanan viral ekstraktlar kullanılarak 

Hekzon7(R):5’CTGATGTACTACAACAGCACTGGCAACATGGG3' ve 

Hekzon7(F):5’GCGTTGCGGTGGTGGTTAAATGGGTTTACGTTGTCCAT3' primerleri ile virüsün 

hekzon gen bölgesi amplifiye edilmiştir. Elde edilen PCR ürünlerinin varlığı ve büyüklüğü jel 

elektroforezi ile kontrol edilmiştir. DNA dizi analizi Sanger dizileme yöntemi ile ABI PRISM® 3100 

Genetic Analyzer (Applied Biosystems, ABD) cihazında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen hAdV dizileri 

BLAST analizi ile tiplendirilmiş, National Center for Biotechnology Information(NCBI) referans hAdV 

dizileri ile filogenetik olarak karşılaştırılmıştır.    

 

Bulgular: Adenovirüs DNA'sı pozitif bulunan 39 örnek çalışmaya dahil edilmiştir. Genotip tayini 

sonuçlanan 32 örneğin sonuçları değerlendirilmiştir. Örneklerdeki Adenovirus viral yükü ortanca değeri 

18107438 kopya/mL(aralık: 240148-25000000kopya/mL) olarak saptanmıştır. 32 örneğin tamamında 

hAdV8 genotipi saptanmıştır.  

 

Sonuç: Çalışmalarda adenoviral göz enfeksiyonlarında en sık saptanan genotipler 3,4,8,19 ve 37’dir, 

hAdV 8,9 ve 37 ise tipik olarak epidemik keratokonjonktivit ile ilişkilidir ve hAdV8 ciddi klinik 

tablolara ve salgınlara neden olmaktadır. Bu nedenle oluşabilecek salgınlara hazırlıklı olunması ve 

enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınarak yayılımın engellemesi hem toplum hem de hastane 

enfeksiyonları açısından büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: adenovirüs,genotip keratokonjonktivit   
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S10 

HEMATOLOJİ KLİNİKLERİNDE TAKİP EDİLEN HASTALARDAN 

ELDE EDİLEN CYTOMEGALOVIRUS (CMV) SUŞLARINDA 

ANTİVİRAL İLAÇ DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI 

Şerife Çevik1 , Selma Gökahmetoğlu1, Leylagül Kaynar2 , Musa Karakükçü3 

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye 

3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye  

serife_piri@hotmail.com.tr  

 

 

Amaç: CMV enfeksiyonları immün sistemi normal kişilerde genellikle asemptomatik geçirilirken; 

immün yetmezliği olan çocuklarda ve yetişkinlerde önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. CMV 

enfeksiyonlarında tedavide ilk seçenek gansiklovirdir. Gansiklovir direnci, ilacın hücre içi 

fosforilasyonunu sağlayan UL97 protein kinaz geninde veya UL54 DNA polimeraz geninde mutasyona 

bağlı olarak görülmektedir. Foskarnet ve sidofovir direnci ise UL54'teki mutasyonlar sonucu 

gelişmektedir.  

Bu çalışmada; kemik iliği transplantasyon (KİT) ünitesi ve hematoloji kliniklerinde takip edilen 

hastalardan elde edilen CMV suşlarında antiviral ilaç direncinin araştırılması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji ve KİT ünitesi 

bölümlerinde takip edilen 44 hastaya ait 46 kan örneği çalışmaya alındı. Hastaların 19’u çocuk, 25’i ise 

erişkin hastaydı. CMV DNA viral yükü 1000 IU/ml ve üzeri olan hastalar çalışmaya dahil edildi. CMV 

suşlarında antiviral ilaç direncinin belirlenmesinde UL97 gen bölgesi için 835bp’lik; UL54 gen 

bölgesinde ise 979 bp’lik ve 904 bp’lik bölgelere Sanger dizi analizi yöntemi uygulandı. Sekans işlemi 

Genkök merkezinde, ABI 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, ABD) cihazında 

gerçekleştirildi. Dizilerin değerlendirme işlemi için bir web sitesi kullanıldı (www.informatik.uni-

ulm.de/ni/staff/Hkestler/hcmv/).  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastalarda UL97 gen bölgesinde 3 hastada sırasıyla E596G, C603W, 

A591V mutasyonu bulundu. Ayrıca bir hastada UL97 gen bölgesinde eş zamanlı M460I ve C592G 

mutasyonları ve UL54 gen bölgesinde F412L mutasyonu tespit edildi. Bir hastada ise UL97 gen 

bölgesinde mutasyon olmadan tek başına UL54 gen bölgesinde L957F mutasyonu bulundu. Çalışmaya 

dahil edilen 26 hastada literatürde bildirilen ve fenotipik testlerle ilaçlara duyarlı olduğu belirlenen 10 

varyant sekans (UL54’de V355A, ins885S, S897L, D898N, G874R, V927M, C961R ve K947E; 

UL97’de D605E ve A427V mutasyonu) saptandı. İlk defa bu çalışmada saptanan varyant sekanslar 

Tablo’da verilmiştir.  

Sonuç: Sonuç olarak hastalardan elde edilen CMV şuşlarının %11’inde antiviral ilaç direnci saptandı. 

Bu oranın daha önceki çalışmalara kıyasla yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Antiviral direnç tayini, 

hastaların takibinde önemli olup; tedavinin planlanmasında klinisyeni yönlendiricektir. Ayrıca saptanan 

polimorfik sekansların ilaç direncindeki rolünün belirlenmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu 

sonucuna varıldı. 

Anahtar kelimeler: CMV, gansiklovir, antiviral direnç, dizi analizi 
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Tablo: CMV UL54 ve UL97 gen bölgelerinde ilk defa bu çalışmada saptanan varyant sekanslar                                                       

UL97 UL54 

C450W/G V408D D378E Q266R 

L397P L595V A457V S281P 

A442D V408G P287L Q807H 

V475L A435G A336V T885M 

K444E A522T G371R S856Y 

S472G Q614H S290N K978M 

S483G D535N L545M M827I 

A427T H411R Q868L L776D 

T409P V452G A816V F942I 

T438S L622Q E882K G967C 

  R1006S E846Q 

  N885S L777G 
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KONJENİTAL CYTOMEGALOVIRUS (CMV) ENFEKSİYONLU 

OLGULARDA CMV GENOTİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
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Amaç: Bu çalışmada, konjenital CMV enfeksiyonlu çocuklarda CMV genotiplerinin belirlenmesi ve 

mikst enfeksiyonların varlığının araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2012-2019 yılları arasında doğan ve yaşamın ilk üç haftası içerisinde 

idrarda CMV DNA varlığı saptanarak konjenital enfeksiyon tanısı doğrulanmış hastalara ait idrar ve 

tükürük örnekleri dâhil edildi. CMV genotipleri, gB ve gH için genotip-spesifik gerçek zamanlı PZR; 

UL6, gN, gO, UL139 ve UL146 için MiSeq (Illumina, ABD) yeni nesil dizileme platformu kullanılarak 

belirlendi. 

Bulgular: Hayatın ilk üç haftası içinde idrarda CMV DNA pozitifliği ile konjenital CMV enfeksiyonu 

tanısı konan toplam 12 (6 erkek, 6 kız) hastaya ait 33 örnekte CMV genotiplemesi yapılmıştır. Bunlardan 

21’i (9 tükürük ve 12 idrar) doğumu takip eden ilk üç hafta içinde alınan örneklerdir, kalan 12 idrar 

örneği sekiz hastanın takiplerinde farklı zamanlarda (ortanca: 27 ay, aralık:  6-36 ay) toplanmıştır. UL6, 

gN, gO, UL139, UL146, gB ve gH için baskın genotipler sırasıyla genotip 2 (%58), genotip 1 ve 4c 

(%33,3’er), genotip 1a ve 1c (%33,3’er), genotip 5 (%50), genotip 8 ve 12 (%25’er), genotip 1 (%75) 

ve genotip 2 (%83,3) olarak belirlenmiştir. Hayatın ilk üç haftasında idrar ve tükürük örneği alınmış 

olan dokuz olgunun ikisinde tükürükte, idrar örneklerinden farklı genotipler saptanmıştır. Tükürük ve 

idrarda CMV genotipleri aynı olan yedi hastadan ikisinde takip eden aylarda alınan idrar örneklerindeki 

genotipler ilk saptanan genotipler ile uyumlu bulunmuştur. İlk tanıda tükürük ve idrar örneklerindeki 

CMV genotipleri uyumsuz olan iki ve uyumlu olan dört hasta olmak üzere toplam altı hastada ise takip 

örneklerinde ilk genotiplerle birlikte farklı genotipler saptanmış ve zamanla yeni genotiplerin eklenerek 

mikst enfeksiyonun ortaya çıktığı gözlenmiştir.  

Sonuç: Konjenital CMV enfeksiyonu olan bebeklerin takibinde farklı CMV genotiplerinin mevcut viral 

popülasyona eklenebildiği görülmektedir. Tükürük ve idrar örnekleri arasında saptanan genotip 

uyumsuzluğu konjenital CMV enfeksiyonu tanısında idrar örneğinin tercih edilmesi gerektiği görüşünü 

desteklemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Genotiplendirme, konjenital cytomegalovirus enfeksiyonu, yeni nesil dizileme 
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S12 

GEBELİK İLE İLİŞKİLİ ANTİ-HIV ELISA TESTİNDE SAPTANAN 

POZİTİFLİKLER VE KUZEY KIBRIS’TA GEBELERDE HIV-1 

GÖRÜLME SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI 
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Amaç: İnsan immün yetmezlik virüsü (human immunodeficiency virus/HIV) hamile anneden bebeğe 

bulaşabilmekte ve uzun dönemde bebekte ciddi sağlık problemleri oluşturabilmektedir (1). Virüsün 

bebeğe bulaşını engellemek amacıyla, tüm gebelere prenatal dönemde HIV tarama testi yaptırması 

önerilmektedir. Ancak gebeliğe bağlı anti-HIV ELISA tarama testinde yalancı pozitiflikler 

saptanabilmektedir (2,3). Çalışmamızda, hem ülkemizdeki gebelerde HIV görülme sıklığının 

belirlenmesi hem de laboratuvar analizlerinde yaşanan yalancı anti-HIV pozitifliklerinin ortaya 

çıkarılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 01 Eylül 2015-31 Aralık 2018 tarihleri arasında hastanemize başvuran 

ve anti-HIV tarama testi yapılan 11.977 kadın (gebe: 2.495; gebe olmayan: 9.482) dahil edildi. Anti-

HIV testi kemilüminesans enzim immünoassay (CEIA) yöntemiyle, üretici firmanın önerileri 

doğrultusunda çalışıldı. Anti-HIV S/Co değeri ≥1 olarak alındı ve bu değerin üzerindeki sonuçlar pozitif 

kabul edildi. Anti-HIV testi pozitif bulunan olgulara real-rime PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) 

(Qiagen, Germany) ile doğrulama yapıldı. İstatistiksel analizler için SPSS 15 programı kullanıldı ve 

anlamlılık (p<0.05) Person Ki-Kare ve Fisher’in Ki-Kare testleri ile ölçüldü. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 2.495 gebe (%21) ve 9.482 gebe olmayan (%79) toplam 11.977 

kadının yaş ortalamaları ve standart sapmaları sırasıyla 29±5 (18-48) ve 34±18 (18-97) olarak saptandı.  

Gebe kadınların 7 (%0.3)’sinde anti-HIV ELISA tarama testi pozitif olarak saptanırken, hiçbirinde rt-

PCR yöntemiyle viral yük saptanmadı. Gebe olmayan kadınların ise 11 (%0.1)’inde anti-HIV ELISA 

testi pozitif bulundu. Bu kadınların 9 (%0.1)’unda HIV RNA negatif iken, 2 (%0.02)’sinde pozitif idi.  

Anti-HIV ELISA testi pozitif olup, HIV RNA negatif olan 7 gebenin anti-HIV testi S/Co titre ortalaması 

x̄=2.68±1.64 (1.34-5.20) olarak tespit edildi. Gebe olmayan kadınlarda ise bu değer x̄=8.63±7.68 (1.56-

20.98) idi (Tablo 1). Anti-HIV ELISA testlerindeki yalancı pozitiflikler gebe kadınlarda gebe 

olmayanlara oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0.05; p=0.033). 

Sonuç: Çalışmamızda, gebelik durumu ile anti-HIV yalancı pozitifliğinin ilişkili olduğu görüldü. 

Tarama testlerinde saptanan pozitifliklerin, mutlaka özgüllüğü yüksek moleküler yöntemler ile 

doğrulanmasının, olası hatalı sonuçlara bağlı uygunsuz tedavinin belirlenmesinde etkili olabilir. 

 
Kaynaklar: 

1- Özlü T, Taş T, Mengeloğlu FZ, Koçoğlu E, Dönmez ME. Üçüncü basamak bir hastanedeki gebe ve/veya 

jinekolojik hastalıklı kadınlarda HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV sıklığı. J Clinical and Experimental 

Investigations 2013; 4(2): 166-70. 

2- Chao TT, Sheffield JS, Wendel Jr. GD, Ansari MQ, McIntire DD, Roberts SW. Risk factors associated with 

false positive HIV test results in low-risk urban obstetric population. J of Pregnancy 2012; (14):1-4. 

3- Sayan M, İnci A, Şanlı K. Does Anti-HIV Positivity in pregnancy suggest the requirement of HIV prophylaxis 

for newborn? Klimik Derg 2018; 31(3): 210-3. 
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Tablo 1: Anti-HIV ELISA testi pozitif saptanan gebe ve gebe olmayan kadınların yaş, anti-HIV S/Co 

değerleri ve HIV RNA sonuçları 

Gebeler Yaş Anti-HIV ELISA S/Co 

Değeri 

HIV RNA 

1. 25 5.20 Saptanmadı 

2. 22 4.86 Saptanmadı 

3. 27 2.14 Saptanmadı 

4. 31 1.93 Saptanmadı 

5. 29 1.87 Saptanmadı 

6. 30 1.39 Saptanmadı 

7. 48 1.34 Saptanmadı 

Ortalama 30 2.68  

Gebe 

olmayanlar 

   

1. 28 20.98 Saptanmadı 

2. 22 18.70 Saptanmadı 

3. 27 13.81 Saptanmadı 

4. 26 10.77 Saptanmadı 

5. 67 5.38 Saptanmadı 

6. 22 2.74 Saptanmadı 

7. 40 1.98 Saptanmadı 

8. 25 1.78 Saptanmadı 

9. 25 1.56 Saptanmadı 

Ortalama 31 8.63  

10. 44 157.87 Pozitif 

11. 27 52.10 Pozitif 

Ortalama 36 104.99  
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S13 

ANTI-HIV EŞİK DEĞERİNİ BELİRLEMEDE DOĞRULAMA 

TESTINİN ETKİSİNİN İRDELENMESİ 

Yasemin Ay Altıntop1, Esma Saatçi1 

1Kayseri Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

 

 

Amaç: Erken tanı ve tedavinin HIV infeksiyonunun seyri üzerinde olumlu etkileri çalışmalarda 

gösterilmiştir.  Dünya Sağlık Örgütü gibi otoriteler HIV taşıyıcılarının olabildiğince erken 

saptanmasının teşvik edilmesini ve bunu sağlayıcı düzenlemelerin yapılmasını önermektedir. Bu 

nedenle hastanede nerdeyse müdahale edilecek her hastadan istenen tarama testleri laboratuvar 

yoğunluğunu artırmak bir yana  testin  eşik değerinin düşük olması nedeniyle doğrulanmayan çok sayıda 

reaktif sonuçla hasta mağduriyetine de yol açmaktadır. Gebelik döneminde özellikle doğum sırasındaki 

yanlış reaktivite, tedavi planlamada zaman kaybı ve kaygı düzeyinde artışa neden olmaktadır. Bu 

çalışmada son on dört ayda hastanemizde anti HIV  tarama testi reaktif  çıkan hastaların doğrulamadan 

gelen sonuçları karşılaştırılarak  testin eşik değeri ile  ilgili bir öneri yapmak amaçlandı  

Gereç ve Yöntem: Kayseri Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Haziran 2018- Temmuz 2019 

arasında gönderilen serumlar 1 Haziran 2018-10 Ekim 2018 tarihleri arasında ABBOTT PARK, Ill 

Alinity™ anti-HIV combo sistem, 10 Ekim 2018 tarihinden sonra Roche Cobas® 8000 anti-HIV combo 

sistem ile çalışıldı. HIV tarama testlerinin reaktif  olanları Halk Sağlığı Laboratuvarı merkezinden gelen 

doğrulama sonuçları ile eşleştirilerek karşılaştırıldı. Hastaların verileri SPSS programıyla 

değerlendirildi. Eşik değer belirlemek için ROC analizi yapıldı.  

Bulgular: Toplam 115.603 testten tekrarlananlar çıkarıldığında 366 (%0,3) tanesi reaktif bulundu.   

Bunların doğrulama laboratuvarından gelen sonuçlara göre 59 tanesi (%16,1) reaktifti.  Taraması reaktif 

bulunan hastalardan 62 ‘si Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğindendi ve bunların 49'u gebe idi. 

Gebelerin hiçbirinde doğrulama testi reaktif gelmedi. Doğrulaması reaktif örneklerde en düşük anti-HIV 

titresi 21,63IU/ml iken reaktif olmayan sonuçlarda en yüksek titre 18,34 IU/ml olarak bulundu.  . ROC 

analizinde en yüksek duyarlılık ve özgüllük 18,34 IU/ml de bulundu. Yüksek titre ELİSA istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde yüksek doğrulanma oranı ile birlikte bulundu 

Sonuç: Son yıllarda çalışılan HIV ELİSA testlerinin sayısı artmaktadır. Tarama amaçlı istenen 

testlerdeki yalancı reaktivite hastanın gereksiz ampirik tedavi alması; gebelerde doğum şeklinin 

değişmesi ve anne sütü alamayan bebeklerin mağduriyeti ile sonuçlanmaktadır. Yapılacak geniş hasta 

sayılı çalışmalarla algoritmanın yeniden düzenlenmesi; gerekirse testlerin eşik değerlerinin yeniden 

belirlenmesinin uygun olacağı düşünüldü. 

Anahtar Kelimeler: HIV, tarama, doğrulama, ELİSA 
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 Tablo 1. Anti HIV reaktif hastaların  doğrulama sonuçlarının karşılaştırılması 

Değişkenler Toplam hasta  

n(%) 

Grup I* Group II* P 

değeri 

Başvuru şekli   

 Servis 258(70,5) 217 (70,17) 41 (69,5) 0,877 

 Poliklinik 108(29,5) 90 (29,3) 18 (30,5)  

Servisler   

 Cerrahi 108(29,5) 99 (32,2) 9 (15,3)  

 Dahiliye  80(21,9) 74 (24,1) 6 (10,2)  

 Enfeksiyon 71(19,4) 32 (10,4) 39 (66,1)  

 Kadın Doğum 62(16,9) 60 (19,5) 2 (3,4)  

 Sağlık kurulu 19(5,2) 18 (5,9) 1 (1,7)  

 Yoğun bakım 14(3,8) 12 (3,9) 2 (3,4)  

 Çocuk  7(1,9) 6 (2,0) 1 (1,7)  

 Kan bankası 2(0,5) 2 (0,7) -  

 Dış merkez 2(0,5) 2 (0,7) -  

 Yenidoğan 1(0,3) 1 (0,3) -  

Sonuçlar   

 Pozitif  350(95,6) 291 (94,8) 59 (100) 0,360 

 GRZ 14(3,8) 14 (4,6) -  

 Negatif 2(0,5) 2 (0,5) -  

ELİZA CİHAZ   

 ROCHE 315(86,1) 274 (89,3) 41 (69,5) <0,001* 

 ABBOTT 51(13,9) 33 (10,7) 18 (30,5)  

TİTRE ort (min-

max) 

130,51 (0,22-2234,00) 4,57 (0,22-

511,00) 

785,83 (7,19-2234,00) <0,001* 

* Grup I: Anti HIV reaktif, doğrulama negatif, Grup II: Anti HIV reaktif, doğrulama pozitif, GRZ: ara 

değer, p<0.05 istatistiksel anlamlı 
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S14 

YENİ TANIMLANAN İNSAN PATOJENİ JİNGMEN KENE 

VİRUSU’NUN ÜLKEMİZDE İLK TESPİTİ VE MUHTEMEL 

VEKTÖRLERDE ARAŞTIRILMASI 

 Sabri Hacıoğlu1, Ender Dinçer2, Sırrı Kar3, Nergis Emanet4, Annika Brinkmann5, Andreas 

Nitsche5, Aykut Özkul1, Yvonne-Marie Linton6, Koray Ergünay4 

1Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2Mersin 

Üniversitesi, İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM), Mersin, Türkiye, 
3Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tekirdağ, Türkiye,4Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 5Robert Koch 

Enstitüsü, ZBS-1 laboratuvarları, Berlin, Almanya, 6Smithsonian Enstitüsü, Walter Reed 

Biyosistematik Ünitesi, Washington D.C., Amerika Birleşik Devletleri 

 

 

Amaç: Jingmen kene virus (JKV) 2014 yılında ilk kez tanımlanmış, lokal ve sistemik bulgular izlenen, 

bazı olgularda ağır seyredebilen ateşli hastalık etkeni olduğu 2019 yılında rapor edilmiş bir virustur. 

Virusun dünyada ve ülkemizde epidemiyolojisi konusunda veriler kısıtlıdır. Bu çalışmada, ülkemizde 

ilk kez izole edilen JKV izolatının genom özellikleri ve vektör kenelerde ön tarama bulguları 

sunulmaktadır.  

Gereç ve Yöntem: JKV, Kırım-Kongo kanamalı ateşi virusu açısından pozitif olarak izlenen bir 

Rhipicephalus bursa örneğinin Vero E6 hücrelerine inokülasyonu sonucu izole edilmiştir. Prototip 

genom yeni nesil dizi analizi ile tanımlanmış, tarama 3. segmente ait güncellenmiş primer seti 

kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Virus İstanbul, Kırklareli, 

Tekirdağ ve Edirne illeri kaynaklı 9 türe ait 4112 kene örneği içeren 346 havuzda taranmış, pozitif 

ürünlerde dizi analizi ve filogeni incelemeleri uygulanmıştır. 

Bulgular: JKV-Türkiye genomu, her biri 2555-2947 nükleotid içeren 4 segmetten oluşmakta ve global 

izolatlarla nükleotid ve amino asit düzeylerinde %77-96 ve %81-98 benzerlik göstermektedir. 

Filogenetik analizlerde JKV-Türkiye’nin Balkanlar-Kosova kaynaklı viruslarla ortak ataya sahip farklı 

bir grup oluşturduğu izlenmiştir. Genomum işlevsel analizleri yapılmış, replikasyon ile ilişkili çeşitli 

amino asit motifleri tanımlanmıştır. Tarama sonucu toplam 16 havuzda (%4.6) pozitiflik izlenmiş, tüm 

havuzlarda nükleotid düzeyinde maksimum %19.3 grup içi çeşitlilik izlenen JKV dizileri saptanmıştır. 

Filogeni incelemelerinde ise Türkiye kaynaklı diziler, iyi ayrışma gösteren iki farklı alt grup 

oluşturmuştur. JKV dizileri Kırklareli ve Tekirdağ illerinden toplanan Haemaphysalis parva, 

Haemaphysalis inermis, Hyalomma marginatum, Rhipicephalus bursa ve Rhipicephalus turanicus türü 

kenelerde saptanmıştır. 

Sonuç: Yeni tanımlanan bir patojen olan JKV’nin ülkemizdeki varlığının ilk kez araştırıldığı bu 

çalışmada elde edilen izolatın genom analizi yapılmış, tanı ve taramada kullanılabilecek primerler 

geliştirilmiş, bulaşmada rol alabilecek kene türleri belirlenmiştir. Virusun diğer bölgelerde yaygınlığı 

ile insan ve hayvanlarda muhtemel enfeksiyonlarının tanımlanması amacıyla çalışmalarımız 

sürmektedir.  

Anahtar Kelimeler: arbovirus, kene, Jingmen, genom 
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S15 

AYDIN İLİNDE KIZAMIK RİSK OLUŞTURUYOR MU? 

Güneş ÖZÇOLPAN, Sevin KIRDAR, İpek OLAM, Neriman AYDIN 

Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın 

 

 

Amaç: Kızamık, bulaşıcılığı ve mortalitesi  yüksek olan aşıyla önlenebilen bir viral hastalıktır. Kızamık 

infeksiyonu; çoğunlukla çocuklarda, aynı zamanda yetişkinlerde de görülebilen yüksek ateş ve döküntü 

ile seyreden bir hastalıktır. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde birçok ülkede kızamık salgını ortaya 

çıkmıştır. Ülkemizde özellikle 2010 yılından itibaren kızamık olgu bildirimleri artmıştır. Ülkemizin 

yüksek oranda göç alması ve vaka artışlarının görüldüğü Avrupa ülkeleri  ile olan komşuluğumuz 

nedeniyle ülkemizde kızamık vakalarının hızlı tanısı ve bildirimi büyük önem taşımaktadır. Bu 

çalışmada hastanemize başvuran hastalarda kızamık vakalarının ve seronegatifliğinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Mayıs  2013 - Ağustos 2019 tarihleri  arasında Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarına kızamık ön tanısı ile gönderilen 278 hasta serumunda, ELISA yöntemi ile araştırılan 

kızamık IgM  antikorları ile birlikte aynı dönemde kızamık IgG istemiyle gönderilen bir yaş ve üzeri 

1270 hasta serumunda araştırılan kızamık IgG antikor sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiş ve 

IgM pozitif hastaların dosyaları incelenmiştir.  

Bulgular: Laboratuvarımıza kızamık IgM araştırılması amacıyla gönderilen toplam 278 örrneğin 9 

(%3.2)’unda kızamık IgM  pozitif veya aradeğer saptanmıştır. Kızamık IgM gerçek pozitif saptanan iki 

hastadan birinin 1,5 yaşında göçmen kız çocuğu olduğu belirlenmiştir ve hastanın kızamık IgM indeks 

değeri (hasta örneği optik dansite / sınır optik dansite) 7,6 olarak bulunmuştur. Diğer hasta bir yaşında 

kız bebek olup kızamık IgM indeks değeri 2,2’dir. Bu hastanın hasta dosyası incelendiğinde klinik 

belirtiler gelişmeden 3 hafta önce kızamık aşısı  olduğu ve hastaya aşıya bağlı kızamık infeksiyonu tanısı 

koyulduğu belirlenmiştir. Kızamık IgM indeks değeri (0,9 - 4,4)  pozitif bulunan diğer 7 hasta kızamık 

infeksiyonu tanısı almamıştır. Hastanemize başvuran bir yaş ve üzeri hastaların 260 (%20)’ının 

serumunda kızamık IgG negatif olarak saptanmıştır. 

Sonuç: Hastanemizde uzun süreden beri ilk kez göçe bağlı kesin kızamık vakası görülmüştür. Diğer 

taraftan kızamık aşısı ülkemizde uygulanan zorunlu aşı programı bulunmasına karşın, bir yaş ve üzeri 

bireylerde kızamık IgG %20 seronegatif olarak bulunmuştur. Kızamık IgG seronegatifliğinin nedenleri 

arasında aşısız bireylerin olması, aşının etkinliğinin yetersiz olması veya antikor miktarının 

ölçülemeyecek düzeyde olması bulunabilir. Sonuç olarak Aydın ilinde kesin kızamık vakasının 

görülmüş olması ve kızamık seronegatif bireylerin bulunması nedeniyle kızamık riskinin olabileceği 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kızamık IgM, Kızamık IgG, salgın, aşı 
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S16 

KIZAMIK VİRÜSÜ AŞI GENOTİPİNİN GERÇEK ZAMANLI PCR 

YÖNTEMİYLE HIZLI OLARAK SAPTANMASI 

Revasiye GÜLEŞEN1, Fatma BAYRAKTAR, Deniz NARİN1, Melike DENİŞİK1, Gülay 

KORUKLUOĞLU1 

1Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi 

Başkanlığı, Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı, Ankara 

Amaç: Kızamık, bilinen en bulaşıcı hastalıklardandır ve salgın potansiyeli yüksektir. Halk sağlığı 

açısından kızamık salgınlarının kontrol altına alınabilmesinde, aşısı olmayan temaslılara aşı 

uygulanması önemlidir. Aşının yan etkisi olarak 7-14 gün sonra döküntü görülebilmektedir. Bu nedenle, 

kızamığın vaka bazlı sürveyansında,  gerçek vakaları ve aşı reaksiyonlarını hızlı bir şekilde ayırt 

edebilmek önemlidir. Bu çalışmada; kızamık virüsü aşı suşunun (genotip A) gerçek zamanlı PCR (RT-

qPCR) yöntemiyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2018 - Haziran 2019 tarihleri arasında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ulusal 

Döküntülü Hastalıklar ve Santral Sinir Sistemi Viral Etkenler Laboratuvarı’na gönderilen 76 adet klinik 

örnek çalışmaya dahil edildi.  Viral transport besiyerinde gönderilen orofaringeal sürüntü ve idrar 

örnekleri değerlendirildi. Örneklerden nükleik asit ekstraksiyonu RINA® M-14 marka robotta yapılarak 

(Bioeksen, Türkiye) tek basamaklı multipleks ters transkripsiyon ve real-time PCR (RT-qPCR) 

reaksiyonları, Bio-Speedy® 2x RT-qPCR-Mix kiti kullanılarak gerçekleştirildi. Kızamık virüsü ve aşı 

genotipinin saptanması için CDC tarafından önerilen primer ve prob dizileri kullanıldı. Her bir örnek 

için tek kuyucukta kızamık virüs N geni FAM (MeV RT-PCR), kızamık virüs genotip A ROX (Aşı 

genotipi, MeVA RT-PCR) ve internal kontrolün varlığı HEX floresan boyalarıyla multipleks olarak test 

edildi. 

Bulgular: Dizi analizi yöntemiyle aşı genotipi ve vahşi tip kızamık virüsü genotipi saptanan 61 adet, 

kızamık RT-PCR negatif olarak tanımlanan 15 adet örnek çalışmaya alınmıştır. Kızamık virüs RT-PCR 

pozitif olan örneklerin 13’ünde (% 21,3) aşı genotipi saptanmıştır (Grafik 1). MeVA RT-qPCR ile 

genotip A saptanan hastaların 5’inde dizi analiziyle de aşı suşu olduğu doğrulanmıştır.  RT-qPCR ile 

genotip A bulunan örneklerin 9’unda son on beş gün içinde aşılama öyküsü bulunduğu, 4’ünde aşılama 

durumunun belirtilmediği görülmüştür. 

Sonuç: Dünyada kızamık virüsü dolaşımı devam etmektedir. Özellikle salgınlar sırasında, aşı 

reaksiyonlarının hızlı bir şekilde sekanslama yoluyla teyit edilmesi zordur ve aşı suşlarını saptamak için 

hızlı moleküler testlerin geliştirilmesine gerek vardır. RT-PCR tekniği ile sonuçlar bir buçuk saat gibi 

kısa bir sürede ve agaroz jel elektroforezine gerek duyulmadan sonuçlanabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kızamık, PCR, genotip, kızamık aşısı, moleküler yöntemler

 

Grafik 1: MeVA RT-qPCR Sonuçlarının Dağılımı 
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S17 

SENDROMİK ALT SOLUNUM YOLU PANELİNİN 

ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ YÖNETİMİ VE ENFEKSİYON 

KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ ÖN 

ÇALIŞMA SONUÇLARI 

Rabia Can Sarınoğlu1, Elif Tükenmez Tigen2, Hüseyin Bilgin2, Volkan Korten2, Güner Söyletir1 

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 

İstanbul, 2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve 

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul 
 

 

Amaç: Sendromik alt solunum yolu panelinin pnömoni tanısı alan hastalarda hedef tedaviye ulaşım 

süresini kısaltacağı ve izolasyon yöntemlerinin hızlıca uygulanmasını sağlayacağı öngörülmektedir. 

Çalışmamızın amacı; toplum kökenli pnömoni (TKP) ve erken hastane kökenli pnömoni (HKP) tanısı 

alan ve yatırılarak servis veya yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’de  tedavisi planlanan hastalarda hedefe 

yönelik antimikrobiyal tedavi ve enfeksiyon kontrol yönetimine olumlu etkisini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Ekim 2018 ve Eylül 2019 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’ne başvuran >18 yaş, TKP veya erken HKP tanısı konan (Türk Toraks Derneği 

kılavuzuna göre), yatırılarak tedavisi planlanan ve rutin balgam kültürü istemi olup balgam örneğinin 

gram boyama ile mikroskobik incelemesinde X100 büyütmede her alanda <10 yassı epitel hücresi, >25 

PNL saptanan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Bakteriyel kültürü çalışılan balgam örneklerinden eş 

zamanlı olarak sendromik alt solunum yolu enfeksiyonu paneli (Film Array LRTI Panel, (RUO) version, 

BioFire Diagnostics, ABD) çalışılmış, test sonucuna göre antimikrobiyal tedavi değişikliği yapılmasına 

ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına iki farklı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı tarafından 

yapılan değerlendirme ile karar verilmiştir. Her hasta için antibiyotik değişikliği, değiştirme tarihi, 

klasik kültür yöntemleri, Film Array LRTI panel sonuçları ve Enfeksiyon kontrol yöntemleri ayrı ayrı 

not edilmiştir.  

Bulgular: Bu süre içinde çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 40 hasta değerlendirilmiştir. Film 

Array LRTI Panel ile 29 hastada en az bir bakteriyel etken, bu hastaların 15’inde eşlik eden bir viral 

etken, iki hastada ise tek başına viral etken saptanmıştır. Bakteriyel etken pozitif saptanan 29 hastanın 

14’ünde balgam kültürü pozitif bulunmuştur (Tablo 1). 20 hastada antibiyotik değişim kararı alınmış, 

21 hastada ise enfeksiyon kontrol önlemleri uygulanmıştır (Tablo 2). Empirik tedaviden antimikrobiyal 

değişimine kadar geçen ortanca gün sayısı 2 (aralık:0.9-3.3) olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Sendromik alt solunum yolu enfeksiyonu panelinin TKP ve erken HKP tanısı alan hastalarda 

hedefe yönelik tedaviye daha hızlı ulaşmayı ve yüksek oranda de-esekalasyonu sağladığı, aynı zamanda 

enfeksiyon kontrol önlemlerinin hızlı uygulanmasında katkısı olduğu gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: LRTI Panel, pnömoni, antimikrobiyal yönetim 
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Tablo 1. Çalışmaya alınan hastalarda Film Array LRTI panel ve bakteriyel kültür sonuçlarının 

karşılaştırılması 

 
Film Array LRTI Panel Sonuçları 

Pozitif n (%) Negatif n (%) Toplam n (%) 

Bakteriyel 

Kültür 

Sonuçları 

Pozitif   n (%) 14 (35.0) 0 (0.0) 14 (35.0) 

Negatif n (%) 15 (37.5) 11 (27.5) 26 (65.0) 

Toplam n (%) 29 (72.5) 11 (27.5) 40 (100.0) 

 

 

 

 

Tablo 2. Çalışmaya alınan hastalarda solunum yolu panel sonuçlarının antimikrobiyal yönetime etkisi 

Çalışmaya alınan hastaların özellikleri n=40 (%) 

Solunum paneli sonucu ile antimikrobiyal değişikliği yapıldı 20 (50) 

Antibiyotik değişiklik nedeni  

   Eskalasyon 7 (35) 

   Hedefe yönelik de-eskalasyon 9 (45) 

   Hedefe yönelik antiviral tedavi 3 (15) 

   Tüm antimikrobiyallerin kesilmesi 1 (5) 

   Enfeksiyon kontrol önerisi yapılan hastalar 21 (52.2) 

   Damlacık izolasyonu önerildi 13 (62) 

   Temas izolasyonu önerildi 8 (38) 

Empirik tedaviden antimikrobiyal değişimine kadar geçen ortanca gün, %25-75 2 (0.9-3.3) 
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S18 

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA ALT SOLUNUM 

YOLU ENFEKSİYONLARININ İNCELENMESİ 

İmran Sağlık,* Harun Ağca,* Sema Esen,* Esra Kazak,** Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu,**** 

Aslı Görek Dilektaşlı,**** Vildan Özkocaman,*** Fahir Özkalemkaş,*** Cüneyt Özakın,* 

Halis Akalın,** Beyza Ener.* 

*Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, **Bursa Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, 

***Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, 

Bursa, ****Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim 

Dalı, Bursa 

 

Amaç: Hematolojik maligniteli hastalar alt solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) açısında ciddi risk 

altındadırlar. ASYE yaygın görülen bakteriyel, fungal, viral etkenlerin yanısıra fırsatçı patojenlere bağlı 

olabilir. Bu çalışmada klinik ve radyolojik olarak ASYE şüphesi olan hematolojik maligniteli hastaların 

bronkoalveolar lavaj (BAL) örneklerinden izole edilen etkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 01.12.2013 - 01.06.2015 

tarihleri arasında ASYE şüphesiyle high-resolution computed tomography (HRCT) yapılan ve BAL 

örneği alınan 46 erişkin hastanın klinik, radyolojik ve laboratuvar verileri hastane bilişim veri 

tabanından ve laboratuvar kayıtlarından retrospektif olarak incelendi. BAL örneklerinde bulunan viral 

nükleik asitler “QIAamp Mini Elute virus Spin” (QIAGEN, Almanya) kitiyle izole edildi ve “FTD 

respiratory pathogens 21 plus” (Fast-track Diagnostics, Malta) kitiyle Influenza Virus, Rhinovirus, 

Coronavirus, Parainfluenza Virus, Metapneumovirus, Bocavirus, RSV, Adenovirus, Enterovirus ve 

Parechovirus açısından üretici firma önerileri doğrultusunda test edildi. Örneklerin bakteri ve mantar 

türleri için uygun besiyerlerine ekimi yapıldı; Mycobacterium spp. yönelik NAT (Xpert MTB/RIF, 

ABD) ve kültür (BD BACTEC MGIT, ABD); ayrıca Galaktomannan antijen EIA (Platelia Aspergillus, 

Bio-Rad, İspanya) ve hastaların 19’una Pnemocystis jiroveci DFA (Light Diagnostics, Sigma)  testleri 

uygulandı.  

Bulgular: Bu çalışmada 46 erişkin hastadan (yaş ortalaması 43.3±15.5; %78.3 erkek) alınan BAL 

örnekleri incelenmiştir. Hematolojik tanıları %30 AML, %19.6 ALL, %19.6 Lenfoma, %17.4 Kök 

Hücre Nakli, %8.7 Multipl Myelom ve %4.3 Aplastik Anemi olarak belirlenmiştir. Hastaların 

%69.6’sında (n=32) en az bir enfeksiyon etkeni saptanmıştır. Bunların % 30.4 viral enfeksiyon, %21.7 

bakteriyel enfeksiyon, %17.4 invaziv fungal enfeksiyon (İFE), %10.9 CMV hastalığı ve bir hastada 

atipik mikobakteri enfeksiyonu olduğu belirlenmiştir. Altı hastada miks enfeksiyon (IFE ve CMV 

hastalığı [n=3], IFE ve viral pnömoni [n=1], viral ve bakteriyel pnömoni [n=2]) saptanmıştır. 

Sonuç: BAL örneklerinde %70’e yakın etkenin saptanması, bu hasta grubunda komplikasyon riski 

nedeniyle kaçınılan bronkoskopinin/BAL örneğinin değerini göstermiştir. Yoğun medikal tedavi 

uygulanan bu hastalarda etkenin doğru ve erken saptanması gereksiz medikasyonu önleyerek, yan 

etkileri ve maliyeti azaltması açısından da anlamlıdır. 

Anahtar Kelimeler: Hematolojik malignite, alt solunum yolu enfeksiyonları, bronkoalveolar lavaj 
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S19 

İKİ FARKLI INFLUENZA SEZONUNDA MERKEZİMİZDE 

SAPTANAN INFLUENZA VİRUS ALT TİPLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Esra Baran1, Rabia Can Sarınoğlu1, Nazmiye Ünlü1, Güner Söyletir1. 

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Pendik Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, Türkiye. 

 

 
Amaç: Mevsimsel Influenza virus alt tiplerinin belirlenmesi yeni geliştirilecek aşı içeriğine katkı 

sağlamaya ve salgınların önlenmesine olanak sağlayacaktır. Çalışmamızda iki farklı Influenza 

sezonunda saptanan Influenza virus alt tiplerinin kıyaslanması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 2017 Eylül -2018 Haziran ayları arasında Influenza benzeri hastalık bulguları olan 

715 hastadan, 2018 Eylül -2019 Haziran aylarında ise 907 hastadan alınan nazofarinks sürüntü örneği 

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na 

gönderilmiştir. Örneklerde; Film Array Respiratory Panel (BioFire Diagnostics, ABD) kiti ile Influenza 

A, A/H1, A/H3, A/H1-2009 ve B varlığı araştırılmıştır. 

Bulgular: Solunum yolu örneklerinde Influenza viruslarının saptanma oranları 2017-2018 ve 2018-

2019 dönemlerinde sırasıyla %12.3 ve %16.6’dır. 2017-2018 Influenza sezonunda hastanemize 

başvuran hastaların solunum örneklerinde saptanan toplam 88 Influenza virusunun ve 2018-2019 

Influenza sezonunda saptanan 151 Influenza virusunun dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. Bu tabloya 

bakıldığında her iki sezonda da Influenza A baskın olmakla birlikte Influenza A’nın görülme oranı 

%60.2’den %88.1’e çıkmış, Influenza B’nin görülme oranı %39.8’den %11.9’a düşmüştür. 2017-2018 

Influenza sezonunda en sık saptanan Influenza A virus alt tipi, Influenza A/H1-2009 iken 2018-2019 

sezonunda Influenza A/H3 olmuştur. 

Sonuç: 2017-2018 Influenza sezonunda ülkemiz Influenza Benzeri Hastalık Sürveyans Raporu(ILI)’na 

göre Influenza B virus alt tipi(%54.3)  baskınken hastanemiz ve çevresinde Influenza A alt tipi (%60.2) 

baskındır.Merkezimizde ülkemizdeki gibi 2017-2018 Influenza sezonunda en sık saptanan Influenza A 

virus alt tipi, Influenza A/H1-2009 iken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün verilerine bakıldığında 

Influenza A/H3 en sık saptanan alt tip olmuştur. 2018-2019 sezonunda ise tam tersi bir durum gözlenmiş 

olup ülkemizde en sık saptanan Influenza A virus alt tip Influenza A/H3 iken dünyada Influenza A/H1-

2009’dur.  

Anahtar Kelimeler: Influenza virüs, PCR, sürveyans 

 

Tablo 1:Influenza virus alt tiplerinin 2017-2018 ve 2018-2019 Influenza sezonlarındaki dağılımı 

Influenza virus alt tipi n(%) 2017-2018 2018-2019 

Influenza A  53 (%60.2) 133 (%88.1) 

Influenza A/H1-2009 48 (%54.5) 9 (%6.8) 

Influenza A/H3 2 (%2.2) 116 (%87.2) 

Influenza A/H1 0 (%0) 1 (%0.7) 

Alt tipi belirlenemeyen 3 (%3.4) 7 (%5.3) 

Influenza B 35 (%39.8) 18 (%11.9) 

Toplam 88 (%100) 151 (%100) 
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ARDIŞIK BEŞ KIŞ MEVSİMİNDE İZMİR'DE DOLAŞAN SOLUNUM 

SİNSİTYAL VİRÜS TİPLERİ VE GENOTİPLERİ 

1Özgür Appak, 2Fatma Bayrakdar, 3Gülay Körüklüoğlu, 2Selçuk Kılıç, 1Ayça Arzu Sayıner 

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D, Tıbbi Viroloji B.D, İzmir, Türkiye 
2T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve 

Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ankara, Türkiye 
3T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve 

Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı, Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı, Ankara, Türkiye 

 
 

Amaç: Çalışmamızda 2014-2018 yılları arasında bölgemizde dolaşımda bulunan RSV A ve RSV B 

genotiplerinin moleküler ve filogenetik analizlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2014-Ekim 2018 ayları arasında viral solunum yolu enfeksiyonu şüphesiyle 

gönderilen solunum yolu örnekleri multiplex PCR [AusDiagnostics/Respiratory Pathogens 12 

(Beaconsfield NSW, Australia), Fast Track Diagnostics/Respiratory Pathogens 21 (Junglinster, 

Luxemburg)] ile incelendi. RSV’nin mono-enfeksiyon olduğu örnekler ileri incelemeye alındı. RSV A 

ve RSV B ayrımı ve Ct (cycle treshold) değerlerinin tespiti için in-house RT-qPCR çalışıldı. Ct <30 

saptanan örnekler çalışmaya alındı. Dizi analizinde RSV G-protein kodlayan gen bölgesi kullanıldı.  

Sekans reaksiyonu Big Dye Terminator v3.1 cycle sequencing kit ve ABI Prism 3130 Genetic Analyser 

(Applied Biosystems) cihazı ile yapıldı. 

Bulgular: Laboratuvarımıza gönderilen 2583 örneğin, %13’ünde (336/2583) RSV saptandı. 2015 

yılında RSV B baskın genotip olurken, diğer yıllarda RSV A baskın veya B ile benzer sayılarda 

belirlenmiştir. RSV’nin mono-enfeksiyon etkeni olduğu 236 örnekten, 145 tanesi (RSV A:77, RSV 

B:68) sekans analizine alındı. Sekans analizi ile RSV A için 53, RSV B için 37 örnekte kaliteli sonuç 

alındı. RSV A analizinde tüm örnekler ON1 genotipi olarak tanımlandı. RSV B için, 8 (%22) örnekte 

BA09 ve 29(%78) örnekte BA10 tespit edildi. ON1 ve  BA10 genotipi çalışma döneminin her yılında 

tespit edilirken, BA09’un 2017 ve 2018 yılında saptandığı gözlendi (Tablo 1). 

Sonuç: Avrupa kıtasında ve Türkiye’de 2012 yılından itibaren baskın genotip olarak tespit edilen ON1, 

çalışmamızda tek RSV A genotipi olarak saptanmıştır. RSV B’de ise iki genotip (BA09 ve BA10) 

saptanmış, bunlardan BA09 son iki yılda belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Respiratuvar Sinsityal Virüs, Sekans Analizi, Genotip, 

 

 

Tablo 1. RSV A ve RSV B genotiplerinin yıllara göre dağılımı* 

Yıllar RSV  A RSV B RSV A+B 

 
RSV A 

pozitif 

örnekler 

Genotip 

ON1 

RSV B 

pozitif 

örnekler 

Genotip 

BA-10 

Genotip 

BA-09 
 

2014 25 9 10 2 - - 

2015 3 1 22 6 - - 

2016 31 14 30 10 - - 

2017 19 9 14 4 1 - 

2018 23 21 24 7 7 2 

Toplam 101 53 100 29 8 2 

*Örnek miktarı, viral yük ve sekans kalitesi nedenleri ile örneklerin bazılarında genotip elde edilemedi. 
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PROTEZ ENFEKSİYONU NEDENİYLE LABORATUVARIMIZA 

GÖNDERİLEN ÖRNEKLERİN MİKROBİYOLOJİK İNCELEMESİ 

Elvan SAYIN1, Nurver ÜLGER TOPRAK2, Fatih KÜÇÜKDURMAZ3 , Güner SÖYLETİR2 
1Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 

2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

 

Amaç: Artroplasti ve kırık tedavisi için kullanılan implant ve fiksatörler ortopedik cerrahide yaygın 

olarak kullanılmaktadır.  Bu uygulamaların en önemli komplikasyonu tanı ve tedavi sürecinin hem hasta 

hem de klinisyen için oldukça zahmetli olduğu periprostetik enfeksiyonlardır. Bu çalışmada hastanemiz 

ortopedi ve travmatoloji kliniğinden protez ve implant enfeksiyonu şüphesiyle laboratuvarımıza 

gönderilen örneklerin kültür sonuçlarını ve etken dağılımlarını incelemek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 2018 yılı süresince periprosteik enfeksiyon şüphesiyle Marmara Üniversitesi Pendik 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Labortuvarına gönderilmiş doku (n=187) ve eklem sıvısı 

örneklerine (n=30) ait kültür sonuçları geriye dönük olarak incelenmiştir. Güncel yaklaşıma uygun 

olarak eklem aspirasyonu veya intraoperatif olarak alınan en az iki örnekten aynı mikroorganizmanın 

üretildiği veya tek örnekten virulansı yüksek tek mikroorganizmanın üretildiği kültürler anlamlı kabul 

edilmiştir (IDSA GUIDELINES,2013).    

Bulgular: Toplam 58 hastaya ait 78 ayrı girişimle alınmış toplam 217 örnek değerlendirilmiştir. Her 

girişimle sayısı 1 ile 9 arasında değişen örnek gönderildiği tespit edilmiştir.  Değerlendirilen örneklerden 

102’sinde üreme tespit edilmemişken, 115 örnekte üreme olduğu görülmüştür. 98 örnekte üretilmiş 

mikroorganizmalar (72 monomikrobiyal, 26 polimikrobiyal) etken kabul edilirken, 17 örnekteki 

izolatlar kontaminasyon olarak değerlendirilmiştir. Monomikrobiyal enfeksiyona yol açan izolatların 

%41,6’sını (n=30) Staphylococcus aureus, %25’ini ise (n=18) koagülaz negatif Staphylococcus spp, 

oluşturmaktadır.4 farklı hastadan gönderilmiş toplam 11 (8 polimikrobiyal, 3 monomikrobiyal) örnekte 

zorunlu anaerop bir bakteri olan Finegoldia magna izole edilmiştir (Tablo 1).  

Sonuç: Periprostetik enfeksiyonların tanısı için klinik özellikler, biyokimyasal berlirteçler, intraoperatif 

histopatoloji, görüntüleme yöntemleri birlikte değerlenlendirilmelidir. Mikrobiyolojik tanı ise uygun 

antibiyotik tedavisinin seçimi ve cerrahi yaklaşımı şekillendirerek bu sürecin esansiyel bir parçasını 

oluşturur. Güncel kılavuzlar periprostetik eklem enfeksiyonlarının tanısında ideal olarak 3 ile 6 arasında 

örneğin kültür için alınmasını önermektedir. Hastanemizdeki örnekler incelendiğinde 1 veya 2 örnek 

gönderilen girişim sayısının (n=43) tüm girişimlerin (n=78) %55,1’i olduğu görülmektedir. Bu durum 

özellikle düşük virulanslı mikroorganizmaların üretildiği vakalarda tanıyı koymayı güçleştirmektedir. 

Verilerimizin laboratuvara kültür için daha uygun örneklerin gelmesinde etkili olacağını düşünüyoruz. 

Anahtar kelimeler: periprostetik enfeksiyonlar, protez enfeksiyonları, otopedi implant enfeksiyonları 
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Tablo 1. Enfeksiyon etkeni olan organizmaların izole edildikleri hasta ve örnek sayılarına göre 

dağılımları 

Etken Mikroorganizma İzole edildiği  

hasta sayısı 

(n) 

Monomikrobiyal 

Örnek (n) 

Polimikrobiyal 

Örnek (n) 

İzole edildiği 

üremeli 

Örnek (n) 

Staphylococcus aureus 15 30 8 38 

Koagülaz negatif 

Staphylococcus spp. 
9 18 9 27 

Enterococcus spp. 8 5 13 18 

Enterik gram negatif basiller 9 7 8 14 

Non-fermenter gram negatif 

basiller 
7 3 11 14 

Finegoldia magna 4 3 8 11 

Beta hemolitik streptokoklar 2 4 0 4 

Corynebacterium diphtheriae 2 2 2 4 
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İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA KÜMÜLATİF 

ANTİBİYOGRAM KULLANIMI 

Serpil Genç1, Mediha Uğur1 ve Emel Karagöz2 

1Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı, Giresun, Türkiye 
2Giresun Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye 

emeluzunoglu@yahoo.com 

 

Amaç: Kümülatif antibiyogram, antibiyotiklerin ampirik kullanımında akılcı bir yol izlenmesi ve direnç 

durumunun takibi için veri sağlar. Bu çalışmanın amacı; hastanemiz poliklinik ve servis/YBÜ 

hastalarının  idrar yolu enfeksiyonlarında kümülatif antibiyogram verilerini değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz poliklinik ve servis/YBÜ hastalarından Haziran 2018- Haziran 2019 

tarihleri arasında gelen idrar örnekleri VITEK 2 (bioMerieux, Fransa), gradient strip test, disk difüzyon 

testi ve kolistin için sıvı mikrodilüsyon testiyle çalışılmıştır. Değerlendirme EUCAST standartlarına 

göre yapılmıştır. “Antibiyotik duyarlılık verilerinin analizi ve sunumu rehberi” önerileri doğrultusunda, 

her hastadan aynı tür bakteri için ilk izolat değerlendirmeye alınmış, sayısı 30’un altında olan türler 

değerlendirmeye alınmamıştır. 

Bulgular: Hastanemiz polikliniklerinden 939, servis/YBÜ’den 707 olmak üzere 1646 izolat 

değerlendirmeye alınmıştır. İzolatların dağılımı şekil 1’de gösterilmiştir. Enterik bakteriler, 

nonfermenter ve enterokoklara ait antibiyotik duyarlılık yüzdeleri poliklinik ve servis/YBÜ için ayrı 

olarak tablo 1,2,3’de gösterilmiştir. 

Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlar değerlendirildiğinde servis/YBÜ izolatlarında poliklinik izolatlarına 

göre bazı antibiyotiklerde belirgin duyarlılık kaybı olduğu görülmektedir. Nitrofurantoin enterik 

bakteriler için yüksek duyarlılık yüzdesiyle poliklinik hastalarında komplike olmayan İYE’de ampirik 

tedavi seçeneği olarak önerilebilir. E.coli izolatlarında ise fosfomisin yüksek duyarlılığını korumaktadır. 

Enterokoklar için A grubunda bulunan ampisilin oldukça etkili bir seçenektir. Non fermenter bakteriler 

içinse Grup C’de yer alan kolistin dışında kullanılabilecek yüksek duyarlılıkta bir ajan 

bulunmamaktadır. Bu ajanlar için kombinasyon tedavisi ve kültür antibiyogram testlerinin sonucuna 

göre tedavi yerinde olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kümülatif antibiyogram, Antibiyotik direnci, İdrar yolu enfeksiyonları 

 

 

 

Şekil 1: İYE üreyen mikroorganizmaların servis/YBÜ ve polikliniklere göre dağılımı 

  

YBÜ/Servis (n) Enterik bakteriler
(491)

Enterokok spp.
(128)

A.baumannii (31)

P.aeruginosa (57)

Poliklinik (n) Enterik bakteriler (840)

Enterokok spp. (61)

A.baumannii (7)

P.aeruginosa (31)
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Tablo 1. Enterik bakteriler için kısıtlı bildirim gruplarına göre antibiyotik duyarlılık yüzdeleri  

 %S 

Grup A Grup B Grup C 

AMP SXT GN AK CFM CEFU CİP ETP MEM 

P.mirabilis 

(n:68) 
31,8 32,3 63,2 89,7 52 60,6 51,4 96,9 97 

 

 %S 
Grup A Grup B Grup C 

GN SXT F AK CEFU CİP ETP İMİ MEM 
Enterobacter 

spp. (n:36) 
91,6 80,5 90,6 91,6 17,6 75 88,2 94,1 91,6 

 

 %S 

Grup A Grup B Grup C 

F SXT GN AK ETP CEFU CİP CFM İMİ MEM 

K.pneumoniae 

(polk.)(n:112) 

80,8 70,5 86,6 95,5 94,5 58,5 68,7 64,6 89,1 96,4 

K.pneumoniae 

(serv./YBÜ) 

(n:133) 

51,7 45,1 82,7 81,9 58,7 22,3 28,5 24,1 64 60,1 

K.pneumoniae 

(tümü) (n: 245) 

65,4 56,7 84,4 88,1 75,2 39 46,9 43,1 76,4 76,7 

 

 %S 

Grup A Grup B Grup C 

AMP SXT GN FOS F CFM CİP CEFU ETP İMİ MEM 

E.coli (polk.) 

(n:685) 

42,7 66,1 88,6 96,8 97,2 69,3 67,1 64,8 98,9 99,4 99,5 

E.coli 

(serv./YBÜ) 

(n:297) 

22,7 53,8 81,8 94,3 93,1 40,4 37 34,6 94,8 95,6 96,2 

E.coli (tümü) 

(n:982) 

36,6 62,4 86,5 96,1 96 60,7 57,9 55,7 97,7 98,3 98,5 

AK:Amikasin, AMP:Ampisilin, CFM:Sefiksim, CEFU:Sefuroksim, CIP: Siprofloksasin, ETP:Ertapenem, 

FOS:Fosfomisin,  GN:Gentamisin, MEM:Meropenem, SXT: Trimetoprim-sülfametoksazol, IMP:Imipenem, F: 

Nitrofrantoin 
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Tablo 2. Non fermenterler için kısıtlı bildirim gruplarına göre antibiyotik duyarlılık yüzdeleri 

 %S 

Grup A Grup B Grup 

C 

TZP GN CAZ CİP İMİ AK MEM FEP KOL 

P.aeruginosa 

(polk.)(n:31) 

70,9 80,6 77,4 67,7 85,7 86,6 80,6 71,4 96,2 

P.aeruginosa 

(serv./YBÜ) 

(n:57) 

59,6 84,2 68,4 75,4 75 87,7 73,2 75,5 97,7 

P.aeruginosa 

(tümü) 

(n:88) 

63,6 82,9 71,5 72,7 78,7 87,3 75,8 73,9 97,2 

 

 %S 

Grup A Grup B Grup C 
AK CİP GN İMİ MEM SXT NET KOL 

A.baumannii 

(n:38) 

44,7  21  34,2  26,9   23,6  34,2  37 100 

NET: Netilmisin, FEP: Sefepim, TZP: Piperasilin/tazobaktam, KOL:Kolistin 

 

 

Tablo 3. Enterokok spp. için kısıtlı bildirim gruplarına göre antibiyotik duyarlılık yüzdeleri 

 

 

%S 

Grup A Grup B Grup C  

AMP CİP F LZD  VA GN syn 

E.faecium (n:65) - 9,2 100 100 96,9 50,8 

E.fecalis (polk.) (n:53) 97,4 67,9 92,8 100 98 76,9 

E.fecalis (serv./YBÜ) (n:71) 96,5 60,5 90,9 100 98,5 73,9 

Tüm enterokok (n:189) 96,9 44,9 92,3 100 97,8 65,2 

LZD: Linezolid, VA:Vankomisin, GN syn: Gentamisin sinerji 
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S23 

TÜRKİYE’DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK MERKEZLERİNDE 

AKUT SİSTİT TEDAVİSİNDE SIK REÇETELENEN İLAÇLARIN 

İNCELENMESİ  

Dilara Bayram1, Volkan Aydın1, Fatma İşli2, Ahmet Akıcı1 

1- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul. 

2- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara. 
 

Amaç: Akut sistit (AS), birinci basamakta sık karşılaşılan bir durum olup tedavi yaklaşımı 

antimikrobiyal direncin artması nedeniyle değişim sergilemektedir.1 Çalışmamızda Türkiye’de birinci 

basamakta AS tedavisinde en sık reçetelenen ilaçların incelenmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Türkiye’de 2013-2016 yıllarında birinci basamak hekimleri tarafından yazılan ve 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yönetilen Reçete Bilgi Sistemine kayıtlı tek tanılı reçeteler 

retrospektif olarak incelendi. Bu reçetelerde AS tanılı olanlara yazılan ilaçların sıklık sıralaması kalem 

sayılarına göre belirlendi ve ilk 30 ilacın kalem sayıları ve jenerik/orijinal olma durumları yıllara göre 

değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışma periyodu olarak belirlenen 2013-2016 yıllarında AS için en sık reçetelenen ilk 30 

ilacın kalem sayıları sırasıyla 391.658, 436.917, 349.704 ve 327.708 olup toplamda 1.505.987 ilaç (32 

farklı ilaç) incelendi. Tüm yıllarda fosfomisin (%15,3-%17,1) ve siprofloksasin (%14,9-%15,6) en sık 

yazılan ilk iki ilaçtı. İlk on ilaç içerisinde yer alan diğer ilaçlar “bütilskopolamin+analjezik 

kombinasyonu”, nitrofurantoin, metenamin, sefiksim, parasetamol, sefuroksim, “ampisilin 

kombinasyonları” ve diklofenak idi. Sıklık sıralamasında 20.ilaca kadar olan ilaçların tüm yıllarda 

sıralamasındaki yeri ufak çaplı değişmekle birlikte ilk 20’deki yerlerini koruduğu saptandı. Takip eden 

ilaçların sıra ve çeşitliliğinin yıllara göre daha heterojen dağıldığı gözlendi. İlaç grupları düzeyinde tüm 

yıllarda ilk sırada antibiyotikler (%67,6-%70,4), ikinci sırada analjezikler (%22,4-%24,8) ve diğer 

(%7.0-%8.0) ilaçlar yer aldı. Jenerik ilaç oranı yıllara göre antibiyotiklerde %70,5-%73,6 iken, 

analjeziklerde %47,4-%54,9 idi.  

Sonuç: Bu çalışmada Türkiye’de birinci basamakta komplike olmayan AS’nin antibiyotik tedavisinde 

ulusal ve uluslararası önerilerle uyumlu olan ve olmayan bazı kritik tespitler elde edildi. Buna göre söz 

konusu önerilerde ilk sıralarda geçen fosfomisin ve nitrofurantoinin çalışmada da en sık kullanılan 

ilaçlar arasında yer aldığı ancak tedavide ilk sıralarda yer alması beklenen “trimetoprim-

sülfametoksazol”e ise ilk on ilaç arasında rastlanmadığı dikkati çekmektedir. Yan etki profili ve artan 

direnç oranları nedeniyle AS tedavisinde ilk sıralarda önerilmeyen florokinolonların çalışmamızda tüm 

yıllarda en sık reçetelenen ikinci ilaç olması, bu endikasyonda irrasyonel antibiyotik kullanımına işaret 

eden diğer bir önemli tespit olarak değerlendirildi.2  

Anahtar Kelimeler: Akut sistit, birinci basamak, reçete, ilaç, ko-trimoksazol, kinolon 

Kaynaklar: 

1- Grigoryan L, Zoorob R, Wang H, Trautner BW. Low concordance with guidelines for treatment of acute cystitis 

in primary care. Open Forum Infect Dis. 2015 Oct 26;2(4):ofv159. 

2- Colgan R, Williams M. Diagnosis and treatment of acute uncomplicated cystitis. Am Fam Physician. 2011 Oct 

1;84(7):771-6.  
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S24 

İDRAR KÜLTÜRLERİNDE KAPNOFİLİK ESCHERICHIA COLI 

KÖKENLERİ RUTİN OLARAK ARAŞTIRILMALI MI? 

İrem ALTINSOY1, Bilge Nur ÇALIŞKAN1, Sıla DEDE1, Görkem KAYIŞ1, Hasan Can 

TÜRKOĞLU1, Ebru EVREN2,3, Beyza DOĞANAY ERDOĞAN4, Zeynep Ceren KARAHAN2,3 

 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Dönem-3 Lisans Öğrencisi, 2Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 

3İbn-i Sina Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 4Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, 

TÜRKİYE 

 

 
Amaç: Kapnofilik Escherichia coli (KEC) kökenleri üriner sistem enfeksiyonlarında (ÜSE) etken 

olabilmektedir. İdrar kültürlerinin inkübasyonu normal atmosfer şartlarında yapıldığından KEC 

kökenlerinin varlığı gözden kaçabilir. Bu araştırmanın amacı KEC kökenlerinin ÜSE’deki sıklığının 

belirlenmesi ve bu kökenlerle oluşan ÜSE’lerin diğer klinik/laboratuvar bulgularıyla öngörülmesinin 

mümkün olup olmadığının değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 1 Ekim 2018-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında Merkez Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı’na gönderilen 8500 idrar örneği alınmıştır. Örnekler, normal atmosfer şartlarında rutin 

kültürlerinin yanı sıra koyun kanlı agar plağına kantitatif olarak ekildikten sonra %5 CO2 içeren etüvde 

18-24 saat inkübe edilmiştir. Rutin kültürde üreme olmayan ancak %5 CO2’li ortamda 105 KOB/ml 

üreme gözlenen E. coli kökenleri KEC olarak tanımlanmış ve ÜSE etkeni olarak raporlanmıştır. KEC 

üreyen (n=9), E. coli üreyen (n=30) ve üreme olmayan (n=30) hastaların bulguları SPSS v.15 paket 

programında analiz edilerek karşılaştırılmıştır. Gruplar Ki-Kare ve Fisher’s Exact testi kullanılarak 

karşılaştırılmıştır. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Dokuz örnekte (%0,1) KEC üremiştir. KEC üremesi olan hastalarda idrar bulanıklılığı, 

hematüri ve lökosit esterazın 500 Leu/uL olması, üreme olmayan gruba göre; tekrarlayan ÜSE, üriner 

sistem anomalisi, yan ağrısı ve taş varlığı ise E. coli üremesi olan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde yüksek bulunmuştur. Değerlendirilen diğer risk faktörlerinde (kadın cinsiyet, diyabet, sonda-

katater varlığı, pollaküri, idrarda nitrit varlığı) anlamlı fark bulunamamıştır. 

Sonuç: KEC ile ortaya çıkan ÜSE sıklığının az olması sebebiyle rutinde değerlendirilmesi maliyet etkin 

değildir. Ancak, rutin idrar kültüründe üreme olmamasına rağmen ÜSE’yi düşündüren klinik bulgular 

ve yukarda tanımlanan risk faktörleri olan hastalarda KEC kökenlerinin araştırılması laboratuvardan 

istenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kapnofilik Escherichia coli, üriner sistem enfeksiyonu 
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ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYON KÜLTÜRLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİNDE CHROMAGAR ORIENTATION 

MEDIUM İLE  KOYUN KANLI AGAR VE EOZİN METİLEN BLUE  

BESİYERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Özlem Koca1, Nilgün Gür1 ve Yeşim Çekin1  
1 S.B.Ü. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Muratpaşa, Antalya, 

Türkiye  

drozlemkoca@gmail.com 

 

 

Amaç: Üriner sistem infeksiyon (ÜSİ)’ları yetişkinlerde en sık görülen infeksiyonlar olması sebebiyle 

idrar kültürü mikrobiyoloji laboratuvarlarında en fazla zaman ve maliyet ayrılan parametredir. Bu 

nedenle üriner sistem örneklerinin değerlendirilmesinde hızlı ve maliyet etkin yöntemlerin seçimi 

mikrobiyoloji laboratuvarlarının öncelikli konularındandır. Sunulan bu çalışmada rutinde kullanılan 

Koyun Kanlı Agar (KKA) ve Eozin Metilen Blue (EMB) besiyeri ile CHROMagar Orientation Medium 

(CO Medium)’un üriner örneklerde mikroorganizmaların izolasyonu ve tanımlamasında iş gücü ve 

maliyet etkinliğini araştırmayı hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımıza gönderilen 700 idrar örneği KKA/EMB besiyerlerine ve CO 

Medium’a eş zamanlı ekilip 37℃’de 18-24 saat inkübasyon sonrası değerlendirilerek üreyen kolonilerin 

sayıları ve renkleri kaydedildi. Etken mikroorganizma Vitek 2 (Biomerieux, France) sisteminde 

çalışıldı.  Rutinden bağımsız olarak CO Medium’da üreyen kolonilerin sayıları ve renkleri kaydedildi, 

mikroorganizma Vitek 2 ile tanımlandı. 

Bulgular: : Çalışmamızdaki 700 kültürün 104’ünde saf (96 gram negatif, 6 gram pozitif, 2 maya), 

4’ünde ikili ve 45’inde polimikrobiyal üreme olarak toplamda 153 üreme saptandı.  EMB/KKA besiyeri 

ile CO Medium  karşılaştırıldığında üremeler ve koloni sayıları uyumlu bulundu. EMB’de metalik refleli 

E.coli olması muhtemel 67 üremenin 11’i Vitec 2 sistemiyle K. pneumoniae olarak tanımlanırken küçük 

pembe S tipi kolonileri olan 6 örnek Vitec 2 sistemiyle E.coli olarak tanımlandı. CO Medium’da pembe 

renkli görülen 62 suş Vitec 2 sistemiyle tam uyumlu şekilde E.coli olarak saptandı. CO Medium’da mavi 

kolonileri olan 26 örnek Klebsiella spp., Enterobacter spp, Serratia spp. olarak düşünülürken 24’ü Vitec 

2 ile K. pneumoniae, 2’si Enterobacter aerogenes olarak tanımlandı. 

Sonuç: CO Medium Pseudomonas spp, Proteus spp, ve Enterococcus spp.’lerde son tanımlamayla tam 

uyumlu iken B grubu Streptokoklar, Koogülaz Negatif Stafilokok ve maya kolonilerinin tanımlanması 

otomatik sistemler ve manuel yöntemlerle desteklendi. CO Medium’un mukoid ve yayılan  kolonilerin 

genişlemelerini önleyerek koloni sayımını kolaylaştırdığı görüldü. Üremelerin (62/104) %59.61’i E.coli 

suşuydu ve CO Medium’un tanımlamada otomatize sistemle tam uyumu ilave işlemleri ortadan 

kaldırırken maliyet etkin olması ve iş yükünü azaltması avantajlarıyla rutinde kullanılabileceği 

öngörüldü. 

Anahtar Kelimeler: CHROMagar, idrar kültürü, E. coli 
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İDRAR KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN ÇOKLU İLACA DİRENÇLİ 

MYROIDES SPP. VAKALARININ  VE OLASI BİR SALGININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şerife Satılmış1, Aziz Ahmad Hamidi2  
1Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye 

2 Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Karabük,  

serifesatilmis89@gmail.com 

 

 

Amaç: Bu çalışmada amacımız altı aylık bir süreçte idrar kültüründe ortaya çıkan ve nadir bakterilerden 

biri olan Myroides spp. vakalarını irdelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Nisan-Eylül 2019 tarihleri arasında idrar kültüründe 105 kob/mL ve üstünde olup 

saf üreyen Myroides spp. vakaları çalışmaya dahil edildi. Üreyen bakterilerin tanımlanması ve 

antibiyotik duyarlılıklarının saptanmasında Phoenix™ (BD, ABD) otomatize sistemi ve gradient test 

yöntemleri kullanıldı. Minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) sonuçlarının yorumlanmasında Myroides 

spp. için bir standart bulunmadığından EUCAST 2019 PK-PD sınır değerlerinden yararlanıldı. 

Bulgular: Altı aylık süreç içinde altı hastanın idrar kültüründe Myroides spp üremiştir. Tüm hastalarda 

üreme esnasında foley sonda bulunmaktadır. Hastaların demografik ve klinik bilgileri Tablo 1 de 

belirtilmiştir. Hastaların hepsinde eşlik eden komorbid hastalıklar mevcut olup dört hastada (Z.Y, R.Y, 

H.Z, S.Ç) birbirine çok yakın zamanlı Myroides spp. üremesi gözlenmiştir. İzolatlara ait antibiyotik 

MİK değerleri oldukça yüksek olup antibiyotik duyarlılık test sonuçları ve PK-PD  değerlerine göre 

direnç durumları Tablo 2 de belirtilmiştir. Altı hastada da üremenin kateter kaynaklı olduğu düşünülerek 

foley kateter değiştirilmiş, ancak duyarlı bir antibiyotik olmadığından geniş spektrumlu antibiyotik 

(meropenem, colistin) tedavisi verilmiştir. Hastaların kateter değişimi sonrası idrar kültürlerinde üreme 

olmamıştır. 

Sonuç: Bu çalışmada nadir görülen ancak çoklu ilaca dirençli bir fırsatçı patojen olan Myroides spp. ye 

dikkat çekmek istedik. Ayrıca antibiyotik duyarlılıklarını yorumlayabilmek için PK-PD sınır 

değerlerinden faydalandık. Çalışmamızda dikkat çekici nokta izolatların tüm antibiyotiklere dirençli 

olması, bütün hastaların yoğun bakım ünitesinde uzun süre yatmaları, komorbid hastalıkları olması ve 

hepsinde Myroides spp. üremesi için predispozan bir faktör olan foley sonda takılı olmasıdır. Kateter 

değiştirildiğinde üremenin olmaması da enfeksiyonların kateter kaynaklı olduğunu düşündürmektedir. 

Myroides spp. her ne kadar nadir görülen patojenlerden de olsa, nozokomiyal salgınlara neden 

olabileceği gösterilmiştir. Bu nedenle klinisyenler, özellikle yoğun bakım ünitelerinde uzun süre yatan 

foley kateterli hastalarda bu bakteriyi dikkate almalı ve enfeksiyon kontrol önlemlerini geliştirmelidir.   

Anahtar Kelimeler: Myroides spp., idrar, kültür 
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Tablo 1: İdrar kültüründe Myroides spp. üreyen hastaların klinik ve demografik özellikleri 

Hasta 

Adı 

Yaş Cinsiyet Yatış yeri Yatış zamanı Kültür alınma zamanı 

A.Ü 59 Erkek 3.basamak CYBÜ* 17.12.2018 11.04.2019 

S.S 91 Kadın 3.basamak CYBÜ 10.06.2019 10.07.2019 

Z.Y 99 Kadın 3.basamak CYBÜ 26.07.2019 21.08.2019 

R.Y 88 Kadın 3.basamak DYBÜ** 03.07.2019 01.09.2019 

H.Z 80 Erkek 3.basamak CYBÜ 01.08.2019 02.09.2019 

S.Ç 93 Erkek 3.basamak CYBÜ 15.07.2019 03.09.2019 

*   : Cerrahi yoğun bakım ünitesi ** : Dahili yoğun bakım ünitesi  

 

 

Tablo 2: PK-PD değerlerine göre direnç durumları 
 A.Ü S.S Z.Y R.Y H.Z S.Ç 

PTZ* >32/4 (R) >32/4 (R**) >32/4 (R) >32/4 (R) >32/4 (R) >32/4 (R) 

Seftazidim >16 (R) >16 (R) >16 (R) >16 (R) >16 (R) >16 (R) 

İmipenem 16 (R) >32 (R) 16 (R) 16 (R) 16 (R) 16 (R) 

Meropenem >32 (R) >32 (R) >32 (R) >32 (R) >32 (R) >32 (R) 

Amikasin >32 >32 >32 >32 >32 >32 

Gentamisin >8 >8 >8 >8 >8 >8 

Tobramisin >8 >8 >8 >8 >8 >8 

Siprofloksasin >1 (R) >1 (R) >1 (R) >1 (R) >1 (R) >1 (R) 

Tigesiklin 12 (R) 6 (R) 8 (R) 12 (R) 8 (R) 8 (R) 

*: Piperasilin Tazobaktam **: Dirençli 
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BİR OLGU ÜZERİNDEN GEREKSİZ TEST İSTEMİ VE MALİYET 

ANALİZİ 

Gönül Aksu 1, Emek Türkekul Şen 2 

1 Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi 

2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim dalı 

 
Amaç: Gereksiz/uygunsuz/hatalı istenen her test prepreanalitik safhadan başlamak üzere tüm 

laboratuvar süreçlerinde oluşabilecek hataların hastanın tanı ve tedavi süreçlerine olumsuz olarak 

yansımasına ve tanı ve tedavi maliyetlerinin artmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada bir olgu üzerinden 

maliyet etkinlik çalışması yapılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada retrespektif olarak sifiliz tanısı alan bir gebe ve yenidoğan bebeği için 

yapılan gereksiz test istemleri hastanemiz laboratuvar işletim sisteminden ve Halk sağlığı Referans 

Laboratuvarlar LBYS sisteminde alınmış, bu testlerin maliyeti Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ta 

bulunan test işlem puanları üzerinden hesaplanmıştır. 

Bulgular: Gebe takibi sırasında hastaya ilk trimesterda ve doğumdan 20 gün önce olmak üzere iki kez 

HBs Ag, Anti HCV ve Anti HIV testleri yapılmış sonuçlar negatif bulunmuştur. Hastaya ayrıca 

Toksoplasma IgM, CMV IgM ve Rubella IgM yönünden taranmış ve  tüm sonuçlar negatif bulunmuştur. 

Hasta doğum yaptıktan sonra Sifiliz açısından hem kendisi hem de yenidoğan bebeği için test 

istenmiştir. Bu testler THSK Referans laboratuvarda çalışılmıştır ( Tablo 1).  

 

Tablo:1 Sifiliz tanısı için anne ve yenidoğan bebeğinin test sonuçları 

Testler Yenidoğan Anne 

FTA-ABS IgG(FTA-ABS) Pozitif Pozitif 

VDRL Titreli 1/8 titrede pozitif 1/8 titrede pozitif 

Treponema pallidum TPHA Pozitif Pozitif 

FTA-abs IgM Negatif Pozitif 

Treponema pallidum total antikor 

(IgM+IgG) 

- Pozitif 

 

Bu sonuçlarla anneye sifiliz, bebeğe konjenital sifiliz tanısı kondu. Buraya kadar test istemleri tanı ve 

takip algoritmalarına uygundur. Bebeğe konjenital sifiliz tanısı için istenen testlere ilaveten Hepatit ve 

TORCH paneli de istenmiştir, bu testler ve sonuçları Tablo 2 de yer almaktadır. 

 

Tablo:2 Yenidoğan bebekten istenen diğer testler ve sonuçları 

Testler 1. çalışma Tekrar çalışması Başka bir sistemde 

test tekrarı 

HBsAg Pozitif 6.01 Pozitif 6.31 Pozitif  

HCV Negatif   

HIV Negatif   

Toksoplasma IgM Negatif   

Toksoplasma IgG Pozitif   

CMV IgM Negatif   

CMV IgG Pozitif   

Rubella IgM Negatif   
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Rubella IgG Pozitif   

 

 Yenidoğan bebeğin HBsAg testi taramada  pozitif bulundu. Sonuç iki kez tekrarlandı ve başka bir 

sistemde de çalışıldı. Anneden HBsAg testi istendi. Annenin HBsAg testi negatif bulundu.  

 

Tablo 3: Anneden doğumdan sonra istenen HBsAg testi  ve sonucu 

Testler 2. çalışma Tekrar çalışması Başka bir sistemde test 

tekrarı 

HBsAg Negatif Negatif Negatif 

 

Yenidoğan bebekten tekrar kan alınarak Hepatit B doğrulama paneli için THSK viroloji referans 

laboratuvarına gönderildi. Bu testlerin   sonucunun pozitif bulunması üzerine hem anneden hem 

yenidoğan bebekten HBV DNA testi çalışıldı ve sonuç negatif bulundu. 

 

Tablo 4:Yenidoğan bebekten istenen Hepatit doğrulama paneli ve sonuçları 

Testler Sonuç 

HBsAg (Doğrulama) ELFA Pozitif  

HBsAg  Pozitif 

 

 

Tablo 5: Anneden ve Yenidoğan bebekten istenen HBV DNA testi ve sonuçları 

Testler Yenidoğan Anne 

HBV DNA PCR Negatif  Negatif 

 

Maliyet analizi yapıldığında gereksiz/uygunsuz/hatalı test istemlerinin toplam işlem puanı 

281.13+192.82: 473.95 (Tablo 6 ve 7) olarak hesaplandı. Hesaplamaya HBsAg doğrulama testi SUT 

işlem puanı olmadığından dahil edilemedi. 

 

Tablo 6: Yenidoğan bebekten istenen testlerin işlem puanları 

Testler SUT İşlem Puanı Fiyatı 

HBsAg 4.65  

HBs Ag (Tekrar) 4.65  

HBs Ag (MakroElisa) 12.02  

HCV 5.77  

HIV 5.77  

Toksoplasma IgM 12.02  

Toksoplasma IgG 12.02  

CMV IgM 12.02  

CMV IgG 12.02  

Rubella IgM 12.02  

Rubella IgG 12.02  

HBsAg (Doğrulama) ELFA - 151 

HBsAg  4.65  

HBV DNA PCR 171.50  

TOPLAM 281,13  
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Tablo:7 Anneden istenen testlerin işlem puanları 

Testler SUT İşlem Puanı 

HBsAg 4.65 

HBs Ag (Tekrar) 4.65 

HBs Ag (MakroElisa) 12.02 

HBV DNA PCR 171.50 

TOPLAM 192.82 

 

Sonuç: Yenidoğan bebeğin tanı sürecine hiç katkısı olmayacak gereksiz/uygunsuz/hatalı bir test istemi 

ve bu testlerden HBsAg deki yanlış pozitiflik nedeniyle gereksiz test tekrarları ve sonuç doğrulama 

maliyetini sizlerle paylaşmak istedik. Bu olgu özellikli olduğu için dikkatimizi çekti, ancak bu şekilde 

dikkatimiz çekmeyen olgular için akılcı test istemi uygulamalarının ne kadar gerekli olduğunu ve sadece 

maliyet değil hasta tanı ve tedavisine katkıları açısından da ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ve 

sizlerle paylaşmak istedik. 
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S28 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA MYLA İSTATİSTİK 

MODÜLÜYLE VERİ ANALİZİ 

Emel Uzunoğlu Karagöz, Serpil Genç, Mediha Cerrah Uğur 

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
 

Amaç: Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında iş akış yöntemleri büyük bir hızla tam otomatize 

sistemlere evrilmektedir. Örneklerden hızlı ve doğru sonuç elde edilmesine ek olarak, sonuçların 

istatistiksel yöntemler kullanılarak yorumlanması da Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanının görevleri 

arasındadır.   

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 1 Mayıs- 12 Eylül 2019 tarihleri arasında elde edilen veriler, Myla 

(biomerioux, Fransa) istatistik modülü kullanılarak değerlendirilmiştir. İncelenen parametreler 

;hastanemizde belirtilen aylarda kullanılan kan kültürü şişeleri, tanımlama ve duyarlılık test kartlarına 

ait sayı ve yüzdelerinanalizi, pozitif sinyal veren kan kültürü şişelerinin ortalama cihazdan çıkarılma 

süresi, identifiye edilen mikroorganizmaların görülme sıklığı, çoklu ilaca dirençli mikroorganizmaların 

(ÇİDO) aylık trendleri, yıllık otuzun üzerindeüreyen mikroorganizmaların aylık olarak antibiyotik 

duyarlılık yüzdelerindeki değişim, kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalara ait ortalama pozitiflik 

verme süresidir.  

Bulgular: Hastanemizde belirtilen aylar içinde kullanılan 451 kan kültürü şişesinden %50,1 (226) ile 

en fazla erişkin aerob kan kültürü şişesi kullanılmıştı.Pediatrik kan kültürü şişesi kullanımı ise %4,9 

(22) idi. En yüksek oranda kullanılan antibiyogram kartı, %39,2 ile N327 idrar kartı idi.  Pozitif kan 

kültürü şişelerinin ortalama olarak cihazdan çıkarılma süresi 113 dk. idi. Hastanemizde yıllık sayıca 30 

ve üzeri tespit edilen mikroorganizmaların görülme sıklığına ait grafik aşağıda verilmiştir (Grafik-1). 

Laboratuvarımızda tüm örneklerden izole edilen ÇİDO yüzdesi %46,4 olarak saptanmıştır. Aylara göre 

bakterilerin çoklu ilaca direnç trendleri grafik olarak belirtilmiştir (Grafik-2). Yıllık otuzun üzerinde 

üreyen mikroorganizmaların aylık olarak antibiyotik duyarlılık yüzdelerindeki değişim 

laboratuvarımızda üretilmiş olan tüm mikroorganizmalar için ayrı ayrı saptanmıştır (Grafik-3). 

Laboratuvarımızda pozitif sinyal veren kan kültürlerinde 7,1 saat ile E. cloacae complex en kısa, 33.3 

saat ile C. albicans en uzun sürede saptanan mikroorganizmalardır. 

Sonuç: Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında kullanılan istatistik modülleri; salgınların erken 

saptanması, stok yönetimi, kümülatif antibiyogram, kontamine kan kültürü şişeleri ve laboratuvar 

çalışanlarının performansını değerlendirme gibi pek çok kritik sürece etkileyen sistemler olma 

yolundadır.  

Anahtar Sözcükler: Kan kültürü, Salgın, ÇİDO, Stok yönetimi 
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Grafik-1: Mikroorganizmaların görülme sıklığı  

 

 

 
Grafik-2: ÇİDO’ların aylara göre azalma ve artma trendleri 

 

 

 
Grafik-3:Antibiyotik duyarlılık yüzdelerindeki değişim grafiği örneği 
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S29 

KAN KÜLTÜRLERİNDE PREANALİTİK SÜRECİN ESGBIES 

KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Melike Çağlar, Gülşah Miroğlu, Didem Yiğit, Elif Tuğçe Güner, Oğuz Alp Gürbüz, Mustafa 

Çağatay, Gül Erdem 
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara 

mod4dr@hotmail.com 

 

Amaç: Kan dolaşım sistemi enfeksiyonlarının tanısında, olası etkenin izolasyonu ve  antimikrobiyallere 

duyarlılığının saptanarak  tedavinin düzenlenmesinde kan kültürü halen altın standarttır. Doğru kan 

kültürü sonuçlarının zamanında elde edilmesi preanalitik, analitik ve postanalitik süreçlerin doğru 

yönetilmesiyle mümkündür. Süreçler arasında en fazla hata preanalitik süreçte yapılmaktadır. Ocak 

2019’da ESGBIES’in 14 ülkeden, 115 laboratuvardan, 50’şer septik epizoda ait verilerle yapılan kan 

kültürü preanalitik süreç çalışmasına laboratuvarımızdan da katılım sağlandı. Sonrasında, bir süre daha 

bu konuda takibe devam edildi. Bu çalışmada, yapılan takiplerde bir septik epizotta alınan kan miktarı 

ve kan kültürü şişe sayısının değerlendirilmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Şubat 2019-Nisan 2019 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen 500 septik 

epizoda ait kan kültür şişeleri Bactec FX200 cihazına yerleştirilmeden önce tartıldı. Çalışma 

başlangıcında 10’ar adet boş aerop ve anaerop şişenin ağırlık ortalaması alındı. Bu değerin her bir şişenin 

ağırlığından çıkarılması suretiyle, her şişeye konan kan miktarı hesaplandı. Hasta verileri ve kan kültürü 

sonuçları laboratuvar bilgi sisteminden elde edildi. 

Bulgular: 500 septik epizotta toplam 1224 kan kültür şişesi (612 aerop, 612 anaerop) değerlendirildi. 

Aerop ve anaerop kan kültür şişelerine konulan ortalama kan hacmi sırasıyla; 5.72 ve 6.62 olarak 

saptandı. Şişelere konulan kan hacmi 460(%37,5) şişede 5mL’nin altında, 480(%39,2) şişede 5-8mL, 

150(%12,3) şişede 8-10mL, 92(%7,5) şişede 10-12mL arasında, 42(%3.43) şişede ise 12mL’nin 

üzerinde saptandı. Bir septik epizotta alınan toplam kan hacmi, epizotların %79,2’sinde 20mL’nin 

altında bulundu. Bir septik epizotta tek set alınan kan kültürü oranı %78 saptandı. Pozitif kan kültürü 

içeren epizot sayısı 85(%17) olup, bunların da 47’si (%9,4) patojen, 38’i (%7,6) ise  kontaminant bakteri 

üremesi olarak değerlendirildi. 

Sonuç: Çalışmamızda laboratuvarımıza gönderilen kan kültürlerinin çoğunluğunun (%78) tek set olarak 

gönderildiği, her bir şişeye konulan ve bir septik epizotta alınan toplam kan miktarının yetersiz olduğu 

tespit edilmiştir. Kontaminasyon oranı beklenen hedef değerin üzerindedir. Bu konu kapsamında doğru 

kültür alım tekniklerinin uygulanmasının sağlanması ve ilgili kişilere/birimlere tekrarlayan eğitimler 

verilmesi planlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, preanalitik süreç, kan hacmi. 

 

  

mailto:mod4dr@hotmail.com
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S30 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KOŞUYOLU İHTİSAS HASTANESİ’NDE 

KAN KÜLTÜRÜ İNDİKATÖRLERİ 

Tuğhan Utku1, Şermin Meşe2, Nesrin Büyüm3, Hilal Özbey3, Aynur Eren Topkaya3, Meral 

Sönmezoğlu4 Hakan Terekeci2 
1Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı 

2Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
3Yeditepe Üniversitesi, Koşuyolu İhtisas Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

4Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 

aynurtopkaya@yahoo.com 

 

Amaç: Kan kültürleri Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarının en önemli örneklerinden biridir. Hızlı ve 

doğru sonuç üretilmesi bakteriyemi ve sepsis kliniği olan hastanın hayatta kalma şansını doğrudan 

etkiler. Bu nedenle pre-pre-analitik süreçten post - post - analitik sürece kadar tüm aşamalar yakından 

izlenmeli ve gerektiğinde iyileştirmeler planlanmalıdır. Sürecin kalitesini iyileştirmek için öncelikle, 

süreç içinde yer alan basamaklar arasında, kontrol edilebilir olanlar için indikatörler geliştirilmelidir.  

Otomatize sistemle izlenen kan kültürleri için bu basamaklar, örneğin alınışından kan kültürü cihazlarına 

yüklenmesine kadar olan birinci evre ve cihazda pozitif sinyal oluştuktan sonra mikroorganizmanın 

tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testlerinin yapılarak raporlandığı ikinci evreden oluşmaktadır. 

Cihazdaki üreme süresine müdahale söz konusu olamayacağından sürecin bu basamağı için indikatör 

geliştirilememektedir. Güncel yasal düzenlemelerde SKS de birinci evre için “Kontaminasyon oranı” 

ikinci evre için “ Gram boya ile son tanımlama işleminin uyumu” indikatörleri tanımlanmıştır. Ancak 

kalite açısından indikatörler analitik sürecin tüm aşamalarını kapsamalıdır.  İndikatörler aynı zamanda 

ölçülebilir, güvenilir, objektif ve proaktif olmalıdır.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu İhtisas Hastanesi Tıbbi 

Mikrobiyoloji laboratuvarında takip edilen kan kültürleriyle ilgili indikatörlerden; 1- Kan kültürü 

pozitiflik oranı, 2- Tek şişe alınan kan kültürü oranı (Çocuk hasta örnekleri hariç), 3- Kontaminasyon 

oranı, 4- Yalancı pozitiflik oranı, 5- Pozitif sinyal veren şişelerin cihazdan çıkarılma süresi, 6- Panik 

değer bildirim süresi, 7- Gram boya ile son tanımlama uyumu, bir yıllık süre içinde, üçer aylık periyodlar 

baz alınarak retrospektrif olarak değerlendirilmiştir. İlk 3 ay için yalnızca zorunlu indikatörler 

hesaplanırken,  diğer aylar için iyileştirmeyi planladığımız basamaklara ait ilave indikatörler 

tanımlanmış ve hesaplanmıştır. 

Bulgular: Üçer aylık periodlar için hesaplanan indikatörler Tablo da verilmiştir.     
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İndikatörler Ekim-Aralık 

2018 

 (1. Period) 

Ocak-Mart 

2019 

(1. Period) 

Nisan-Haziran 

2019 

(1. Period) 

Temmuz-

Ağustos 2019* 

(4. Period) 

Pozitif kan kültürü oranı - 12 13.8 12 

Tek şişe kan kültürü 

alınma oranı 

7 10.5 8 8.8 

Kontaminasyon oranı 7 2 3 1.7 

Yalancı pozitiflik oranı - 2 1 0.2 

Pozitif şişenin cihazdan 

çıkarılma süresi 

- 3 2.3 4 

Kritik değer bildirim 

süresi 

- 51 70 52 

Gram boya ve 

tanımlama uyumsuzluk 

oranı  

2.5 4.7 4.1 2 

Çoklu etken üreyen şişe 

sayısı 

- 0 3 2 

Not: Süreler dakika, oranlar % olarak verilmiştir. 

Kan kültürü indikatörleri için hedef değerler; 1- Kan kültürü pozitiflik oranı için %10-15, 2- Tek şişe 

alınan kan kültürü oranı için %10, 3- Kontaminasyon oranı için %3, 4- Yalancı pozitiflik oranı % 2, 5- 

Pozitif sinyal veren şişelerin cihazdan çıkarılma süresi için 10 dk., 6- Panik değer bildirim süresi için 60 

dk., 7- Gram boya ile son tanımlama uyumsuzluğu için %3 idi. 1. Period için kontaminasyon oranı hedef 

değerin üzerinde çıkmıştır. Hastane genelinde kan kültürü için örnek alma ile ilgili eğitimler verilmiştir. 

2. Period için Gram boya ve son tanımlama uyumsuzluk oranı hedef değeri aşmıştır. Gram boya iç kalite 

kontrollerinin takibi için formlar oluşturulmuş ve laboratuvar teknisyenlerimize direkt mikroskobik 

değerlendirme eğitimi verilmiştir. 3. Period için hedef değerin üzerinde saptanan kritik değer bildirim 

süresinin de yine Gram boya değerlendirmesinden kaynaklandığı saptanmıştır. 4. Period için 

indikatörlerde hedef değerler sağlanmıştır.  

Sonuç: Kalite indikatörlerinin tanımlanması ve sürekli takibi ile sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttığı 

açık bir şekilde görülmektedir. İndikatörler aynı zamanda hizmetiçi eğitim gereksinimlerinin 

belirlenmesinde de yol gösterici olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, Kalite indikatörleri 
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S31 

İNVAZİF ASPERGİLLOZ TANISINDA YENİ ELİSA TESTİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Furkan POLAT1, Dilek Yeşim METİN1, Melike YAŞAR1, Ayça UYSAL1, Hüsnü PULLUKÇU2, 

Fatma KEKLİK KARADAĞ3, Raika DURUSOY4, 3Bilgin ARDA, Süleyha HİLMİOĞLU-

POLAT1 

1.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,İzmir 

2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hatalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı, İzmir 

3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı, İzmir 

4. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir 

 

 

Amaç: Riskli hastalarda invazif aspergillozun erken tanısı uygun antifungal tedavinin planlanmasına, 

mortalite ve morbiditenin azalmasına katkı sağlayacaktır. Son yıllarda antijen aramaya yönelik yardımcı 

tanı testleri birçok laboratuvarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada yeni Elisa testinin (EUROIMMUN, 

Germany) invazif aspergilloz tanısındaki yerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç Yöntem: 1 Ocak 2018- 1 Haziran 2019 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 

Mikrobiyoloji-Mikoloji Laboratuvarında, serumunda galaktomannan antijeni aranan erişkin hastalar 

retrospektif olarak EORTC kriterlerine (HRCT, nötropeni, klinik, antifungal kullanımı, mikrobiyolojik 

kültür ve GM testleri) göre tarandı, 146 hastanın (E: 92,K: 54) 175 serumu çalışma için ayrıldı. Aynı 

hastanın farklı yatışları, farklı hasta olarak değerlendirildi. Aynı yatış döneminde, yüksek olasılıklı 

invazif aspergilloz tanılı 15 hastanın bir, dokuzunun iki, üçünün de üç serumu olmak üzere toplam 27 

hastadan 42 serum çalışmaya alındı. İnvazif aspergilloz kuşkusu olmayan 125 hastanın 117’sinden bir 

sekizinden de iki olmak üzere toplam 133 serum örneğinde yeni Elisa testi (EUROIMMUN, Germany) 

ile Aspergillus antijeni arandı.  

Bulgular: Yüksek olasılıklı invazif aspergilloz düşünülen hastalardan alınan 42 serum örneğinin 

24’ünde, enfeksiyonu olmayan hastalardan alınan 133 serum örneğinin 14’ünde galaktomannan antijeni 

pozitif saptanmıştır. Testin duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif prediktif değeri ve negatif prediktif değeri 

sırasıyla %45.24, %88.72, %55.88 ve %83.69 olarak bulunmuştur. Galaktomannan antijeninin (Biorad) 

duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif ve negatif prediktif değeri ise sırasıyla %57.14, %89.47, %63.16 

ve %86.86 olarak bulunmuştur.  

Sonuç: Yeni Elisa testinin (EUROIMMUN, Germany) sonuçları, mevcut galaktomannan (BioRad) 

testinin sonuçlarına benzer bulunmuş ve invazif aspergillozun tanısında yardımcı test olarak 

kullanılabileceği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: İnvaziv Aspergilloz, Galaktomannan, ELİSA testi 
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İNVAZİF ASPERGİLLOZ TANISINDA LATERAL FLOW 

YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Melike YAŞAR1, Dilek Yeşim METİN1, Furkan POLAT1, Ayça UYSAL1, Fatma KEKLİK 

KARADAĞ2, Hüsnü PULLUKÇU3, Raika DURUSOY4, 3Bilgin ARDA,  Süleyha HİLMİOĞLU-

POLAT1 

1.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,İzmir 

2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı, İzmir 

3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hatalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı, İzmir 

4. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir 

 

 

Amaç: Riskli hastalarda invazif aspergillozun erken tanısı uygun antifungal tedavinin planlanmasına, 

mortalite ve morbiditenin azalmasına katkı sağlayacaktır. Bu amaçla, antijen aramaya yönelik yardımcı 

tanı testleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada Lateral Flow yönteminin invazif aspergilloz tanısındaki 

yerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç Yöntem: 1 Ocak 2018- 1 Haziran 2019 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 

Mikrobiyoloji-Mikoloji Laboratuvarında, serumunda galaktomannan antijeni aranan erişkin hastalar 

retrospektif olarak EORTC kriterlerine (HRCT, nötropeni, klinik, antifungal kullanımı, mikrobiyolojik 

kültür ve GM testleri) göre tarandı, 150 hastanın (E: 92,K: 58) 180 serumu çalışma için ayrıldı. Aynı 

hastanın farklı yatışları, farklı hasta olarak değerlendirildi. Çalışmaya; Aynı yatış döneminde, yüksek 

olasılıklı invazif aspergilloz tanılı 14 hastanın bir, beşinin iki, yedisinin de üç serumu olmak üzere 

toplam 26 hastadan 45 serum örneği alındı. İnvazif aspergilloz kuşkusu olmayan 127 hastanın 121’inden 

birer, yedisinden de ikişer olmak üzere toplam 135 serum örneğinde, Aspergillus antijeni Lateral Flow 

(IMMY, USA) yöntemi ile arandı.  

Bulgular: Yüksek olasılıklı invazif aspergilloz düşünülen hastalardan alınan 45 serum örneğinin 

39’unda, enfeksiyonu olmayan hastalardan alınan 135 serum örneğinin dokuzunda Lateral Flow 

yöntemi ile galaktomannan antijeni pozitif saptanmıştır. Testin duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif prediktif 

değeri ve negatif prediktif değeri sırasıyla %86.67, %93.33, %81.25 ve %95.45 olarak bulunmuştur.  

Galaktomannan antijeninin (Biorad) duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif ve negatif prediktif değeri ise 

sırasıyla %55.56, %88.15, %60.98 ve %85.61 olarak bulunmuştur.  

Sonuç: Sonuç olarak kısa sürede sonuç veren Lateral Flow yönteminin, invazif aspergillozun tanısında 

yardımcı tanı yöntemi olarak kullanılabileceği kanısına varılmıştır.  

Anahtar kelimeler: İnvazif Aspergilloz, Galaktomannan, Lateral Flow test 
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KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CANDİDA GLABRATA 

KOMPLEKSİ’NİN MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİSİ, ANTİFUNGAL 

AJANLARA DUYARLILIKLARI VE VİRULANS FAKTÖRLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Özge Kaan1, A. Nedret Koç1 ve M. Altay Atalay1  

1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  

 drozgekaleli@hotmail.com 

 

Amaç: Candida glabrata, özellikle immunsuprese hastalarda önemli enfeksiyonlara neden olan bir 

fırsatçı mantar patojenidir. Günümüzde bu tür, C. glabrata, C. nivariensis ve C. bracarensis türlerini 

içeren C. glabrata kompleks olarak isimlendirilmektedir. Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden izole 

edilen C. glabrata kompleks suşlarının tür düzeyinde tanımlanması, antifungal duyarlılıklarının, 

virulans faktörlerinin ve moleküler epidemiyolojisinin belirlenmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Mart 2015 ile Mayıs 2017 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi Klinikleri’nde takip edilen hastaların klinik örneklerinden izole edilen 83 C. 

glabrata kompleks suşu dahil edildi. Suşlar konvansiyonel yöntemler ve Sanger dizi analiz yöntemi ile 

tanımlandı. Suşların proteinaz, fosfolipaz, esteraz ve biyofilm aktivitesi gibi virulans özellikleri 

fenotipik olarak belirlendi. Suşların antifungal duyarlılığı ve MİK değerleri CLSI M27 S3-S4 önerileri 

doğrultusunda belirlendi. Suşların evrimsel ilişkisini gösteren filogenetik ağaçta, benzerlik yüzdelerine 

göre klonlar belirlendi (Şekil). 

Bulgular: 83 suş, fenotipik testler ile Candida glabrata kompleks olarak tanımlandı. Candida glabrata 

kompleks suşları DNA dizi analizi sonuncunda C. glabrata olarak tanımlandı, ancak C. nivariensis ve 

C. bracarensis suşları bulunamadı. Suşların tümünde fosfolipaz ve proteinaz aktivitesi negatif; %7.2 

(6/83)’sinde esteraz ve %75.9 (63/83)’unda biyofilm aktivitesi pozitif bulundu. Suşların antifungal 

direnç oranları; flukonazole %9.2 ve itrakonazole %45.8 olarak; vorikonazol için suşların %43.4’ü 

NWT (Non-Wild Type) olarak belirlendi. Filogenetik ağaçta 3 (A, B, C) ana klon belirlendi. Suşların 

%97.6 (81)’sı A ana klonu içinde olup, A klonu hakim klon olarak saptandı. Suşları izole edildikleri 

klinik örneklerin laboratuvara geliş tarihlerine ve kliniklere göre değerlendirdiğimizde bir salgını 

belirleyecek klon dağılımına rastlanmadı. 

Sonuç: C. glabrata kompleks suşlarının tür düzeyinde tanımlanması, prevalanslarının ve klonal 

yakınlıklarının belirlenmesi epidemiyolojik açıdan önem taşımaktadır. Bu çalışmada C. glabrata’nın 

virulans faktörlerinden özellikle biyofilm aktivitesinin patojenitesinde önemli bir rol oynadığı 

belirlenmiştir. Azoller başta olmak üzere antifungal ilaç direncinin tespit edilmesi C. glabrata 

enfeksiyonlarının tedavisinde klinisyene yol göstermesi açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Antifungal duyarlılık, C. glabrata kompleks, dizi analizi, moleküler 

epidemiyoloji, virulans 
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KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CANDİDA PARAPSİLOSİS 

KOMPLEKS TÜRLERİNİN DAĞILIMLARININ BELİRLENMESİ, 

ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARININ VE VİRÜLANS 

FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Cakir Nuri1, Atalay Mustafa Altay1, Koc Ayse Nedret1, Kaan Ozge1, Sagiroglu Pinar1 
1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

 

Amaç: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen C.parapsilosis kompleks suşlarının dizi analizi 

yöntemiyle tanımlanması, türler arasında virülans faktörleri ve antifungal duyarlılık açısından 

farklarının olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Kromojenik besiyerinde oluşturduğu renge, koloni morfolojilerine ve mısır 

unu/Tween-80 besiyerindeki mikroskobik görünümlerine göre Candida parapsilosis kompleks olarak 

tanımlanan 42 izolat, API 20C AUX test sistemi ile doğrulandı. Klinik izolatlarıın DNA dizi analizinde, 

ITS1/ITS4 primerleri dışında V9G ileri ve LS geri primerleri de kullanıldı. Virülans faktörleri olarak, 

biyofilm oluşumu, esteraz, fosfolipaz ve proteaz aktiviteleri değerlendirildi. Antifungal duyarlılıkları, 

kolorometrik mikrodilüsyon yöntemi ile araştırıldı.  

Bulgular: Toplam 42 suşun 41 tanesi C.parapsilosis sensu stricto (CpSS) olarak tanımlanırken sadece 

bir tanesi C.orthopsilosis olarak tanımlandı. CpSS suşlarının 31’inde (%75.6) biyofilm, 6’sında (%14.6) 

esteraz, 9’unda (%21.9) fosfolipaz aktivitesi ve 31’inde (%75.6) proteaz oluşumu pozitif iken, 

C.orthopsilosis suşunun tüm virülans faktörleri negatif olarak bulundu. CpSS suşlarının hepsi, 

amfoterisin B’ye, ekinokandinlere ve flusitozine duyarlı olarak bulundu. EUCAST versiyon 9.0’a göre 

CpSS suşların 30’u posakonazole duyarlı bulunurken 11’i dirençli, 34’ü vorikonazole duyarlı 

bulunurken yedisi dirençli, 32’si itrakonazole duyarlı bulunurken dokuzu dirençli, 30’u flukonazole 

duyarlı bulunurken 11’i dirençli olarak saptandı. CLSI M27- S4’e göre 41 CpSS suşunun 35’i 

vorikonazole duyarlı, üçü doza bağlı duyarlı ve üçü dirençli, 29’u flukonazole dirençli, biri doza bağlı 

duyarlı ve 11’i dirençli olarak bulundu. CLSI M27-S3’e göre de 33’ü itrakonazole duyarlı, sekizi doza 

bağlı duyarlı bulunurken, itrakonazole dirençli suş saptanmamıştır. Virülans faktörleri ile antifungal 

ajanların MİK değerleri arasında korelasyon bulunamamıştır. 

Sonuç: Çalışmamızda, C.parapsilosis kompleks içinden en sık izole edilen türün çok büyük oranlarda 

CpSS olması ve türler arasında antifungal duyarlılık açısından anlamlı farkların bulunmaması nedeniyle, 

bu türlerin tanımlanmasında moleküler yöntemlerin kullanılmasının rutin laboratuvar uygulamalarında 

etkin olmayacağı kanaatine varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Candida parapsilosis kompleks, C.parapsilosis sensu stricto, C.orthopsilosis, 

virülans, antifungal duyarlılık 

 
Kaynaklar: 

1-Trofa D, Gácser A, Nosanchuk JD. Candida parapsilosis, an emerging fungal pathogen. Clin Microbiol 

Rev. 2008;21:606-625. 

2- Da Silva BV, Silva LB, de Oliveira DB, et al. Species distribution, virulence factors, and antifungal 

susceptibility among Candida parapsilosis complex isolates recovered from clinical specimens. Mycopathologica. 

2015;180:333-343. 

3--Cebeci Güler N, Tosun I, Bayramoğlu G, Buruk K, Aydın F. Genotypic identification and distribution patterns 

of Candida parapsilosis complex species (C. parapsilosis sensu stricto, C. metapsilosis and C. orthopsilosis) 
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ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CANDİDA 

TÜRLERİNİN TANIMLANMASINDA MALDİ-TOF MS VE VİTEK 

COMPACT SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ebru Kandıralı Duygun1,  Ali Osman Şekercioğlu1, Nevgün Sepin Özen1,Yeşim Çekin1 

1SBÜ Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Muratpaşa/Antalya  

 Türkiye  

ekandirali@gmail.com 

 

Amaç: Çalışmamızda kandida türlerinin tanımlanmasında matrix-assisted laser desorption/ionization 

time-of flight mass spectrometry (MALDİ-TOF MS) (biomerieux, Fransa)   yöntemi ve biyokimyasal 

tepkime tabanlı VITEK 2 Compact otomatize tanımlama sistemlerinin (biomerieux, Fransa) 

tutarlılığının karşılaştırılması ve Cornmeal agarda dalmau ekim tekniği ile  manuel  olarak tanımlanarak 

bu iki yöntemle karşılaştırılması  hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Laboratuvara gönderilen çeşitli klinik örnekler değerlendirilmeye alınmıştır. 

Örnekler saboroud dextroz agar (SDA) ve kanlı besiyerlerine (KKA) ekilerek 25°C ve 37°C’de bir hafta 

süreyle inkübe edilmiştir.  Günlük olarak değerlendirilme yapılmış, üreme olanlar işleme alınmıştır. 

Üreyen kandida suşları VİTEK 2 YST tanımlama kartları kullanılarak ve MALDİTOF-MS yöntemiyle 

tanımlanmış, ayrıca suşlar Cornmeal besiyerine dalmau tekniğiyle ekilmiştir. Her bir suş 48-72 saat 

süreyle oda ısısında inkübe edilerek, 10x ve 40x’lik büyütmede değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 91 candida suşu  için üç yöntemle de elde edilen tanımlama sonuçları 

tür düzeyinde 74’si ( %81.3 )uyumlu iken 17’si (%18.7) uyumsuz  bulunmuştur.  Uyumlu bulunan 74 

suşun 30’u(%40.5) C.albicans, 16’sı (% 21.6) C.glabrata, 11’i (%14,9) C.tropicalis, 9’u (%12) 

C.kruseii, 8’i (%11) diğer kandida türleri (C.kefyr, C.parapsilosis, C.lusiteniae, C.dublinensis) olarak 

tespit edilmiştir.  

Sonuç: Çalışmamızda, rutinde sık olarak izole edilen kandidaların tanımlanmasında Vitek 2 ve MALDİ-

TOF yöntemleri arasında tür tanımlanması oranlarında % 18.7 uyumsuzluk tespit edildi. Bu sonuç bu 

yöntemlerin hızlı ve güvenilir yöntemler olmasına rağmen manuel yöntemlerle doğrulanmaları 

gerektiğini düşündürmüştür.  

Tablo:1  Üç yöntemle uyumsuzluk saptanan 17 suşun dağılım tablosu 

ÖRNEK 

NO 

VITEK-2 MALDİ-TOF MS CORN MEAL AGAR 

1 C.kruseii C.glabrata C.glabrata 

2 C.kruseii C.albicans C.albicans 

3 C.kruseii C.glabrata C.glabrata 

4 C.albicans C.glabrata C.albicans 

5 C.tropicalis C.glabrata C.tropicalis 

6 C.tropicalis C.glabrata C.tropicalis 

7 C.tropicalis C.glabrata C.glabrata 

8 C.parapsilosis C.glabrata C.parapsilosis 

9 C.parapsilosis C.tropicalis C.tropicalis 

10 C.parapsilosis C.albicans C.parapsilosis 

11 C.lusitanea C.albicans C.albicans 

12 C.famota C.albicans C.albicans 

13 C.famota C.albicans C.glabrata 

14 C.famota C.tropicalis C.tropicalis 

15 C.kefyr C.kruseii C.kruseii 

16 C.lipolitica C.glabrata C.glabrata 

17 C.dublinensis C.glabrata C.glabrata 
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MAYA MANTARLARININ HIZLI TANIMLANMASINDA LİZİS 

FİLTRASYON SONRASI MALDITOF-MS YÖNTEMİNİN KULLANIMI 
 

Sami EREN, Dilek YEŞİM METİN, Süleyha HİLMİOĞLU-POLAT 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 
 

Amaç: İnvazif kandidozun erken tanısı, yüksek mortalitesi ve morbiditesi nedeniyle çok önemlidir ve 

mortalite oranını düşürmek için kısa sürede ve güvenilir sonuç veren yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çalışmada, kandidemi etkeni Candida türlerinin daha hızlı tanımlanabilmesi için lizis filtrasyon 

sonrası MALDI TOF MS (LF-MS) yönteminin uygunluğu araştırılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Haziran 2017-Kasım 2018 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda üreme sinyali alınan 100 adet kan kültürü şişesinden Gram boyalı 

preparatlar hazırlanarak maya hücresi varlığı kalitatif olarak değerlendirilmiştir. Ardından üreyen 

Candida kökenlerine rutinde kullanılan tanımlama işlemleri (Dalmau plak, MALDI TOF) yapılmıştır. 

Lizis filtrasyon sonrası MALDI TOF MS yöntemi ile tanımlamada direkt kan kültürü şişeleri kullanılmış 

ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.  

Bulgular: Dalmau plak, MALDI TOF yöntemleri ile 100 Candida suşunun 37’si C. albicans, 23’ü C. 

parapsilosis, 17’si C. tropicalis, dokuzu C. glabrata, altısı C. kefyr, üçü C. guilliermondii, üçü C. 

dubliniensis, ikisi C. krusei olarak identifiye edilmiştir. Lizis filtrasyon sonrası MALDI TOF MS 

yönteminde ise identifikasyon sonuçları; 26 C. albicans, dokuz C. parapsilosis, 13 C. tropicalis, dokuz 

C. glabrata, iki C. kefyr, üç C. dubliniensis, iki C. krusei olarak belirlenmiştir. MALDİ-TOF yöntemi 

ve Dalmau plak ile LF- MS yöntemi 64 kökende uyumlu bulunmuştur. Uyumsuz bulunan 36 kökende 

“spektrum yetersizliği” şeklinde sonuç alınmıştır. Spektrum yetersizliği sonucu alınan şişelerden yapılan 

preparatlarda maya hücrelerinin sayısının düşük olduğu gözlenmiştir.  

Sonuç: Lizis filtrasyon sonrası MALDI TOF MS yöntemi ile 64 Candida kökeninin, standart 

yöntemlerle %100 uyumlu olacak şekilde tanımlandığı ve bu yöntemin, subkültür gerektiren MALDI-

TOF MS yöntemine göre en az 48 saat, Dalmau plak yöntemine göre de en az 72 saat avantaj sağladığı 

görülmüştür. 

MALDI-TOF MS yönteminde tanımlamanın sorunsuz gerçekleşebilmesi, iyi spektrumun üretilebilmesi 

için teknik prosedür ve gerekliliklerin doğru uygulanmasının yanında maya hücre yoğunluğunun fazla 

olmasının da önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: MALDI TOF; Lizis Filtrasyon; Candida spp; Kandidemi 
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İDRARDAN LODDEROMYCES ELONGİSPORUS İZOLASYONU 

Nilgün Çerikçioğlu1, Hüseyin Bilgin2, Aslıhan Özanat1 ve Burak Aksu1  
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Pendik, Türkiye  

2 Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 

Pendik, Türkiye 

aslihanozanat@gmail.com 

 

Amaç: Lodderomyces elongisporus nadiren sistemik enfeksiyona sebep olan ve yaygın olarak 

yanlışlıkla Candida parapsilosis olarak tanımlanabilen bir mantardır (1). Bu bildiride hastanemizde 

kateter idrarı ve idrar kültüründe L. elongisporus üretilen iki ayrı olguyu sunmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Örnekler kromojenik ve kanlı agar besiyerlerine ekilmiş ve her bir örnek için 

mikroskopi hazırlanmıştır. 

 

Bulgular: İLK OLGU 60 yaşında kadın hasta olup, 2014 yılında mesanenin invazif üriner karsinomu 

tanısı ile kemoradyoterapi ve transüretral mesane rezeksiyonu uygulanmıştır. Hasta tekrarlayan idrar 

yolu enfeksiyonu nedeniyle birçok antibiyotik kullanmıştır.  Ağustos 2018’de hastanemiz acil servisine 

başvuran hastaya akut böbrek yetmezliği tanısı konmuş ve nefrostomi kateterinden alınan idrar 

örneğinde az sayıda lökositler ve maya hücreleri görülmüştür. Kateter kültüründe her biri 100.000 

kob/ml olmak üzere L. elongisporus ve Stenotrophomonas maltophilia üremiştir. On gün sonrasında 

tekrarlanan kateter örneğinde az sayıda lökositler, eritrositler ve maya hücreleri görülmüş 100.000 

kob/ml L. elongisporus üremesi VITEK MS v3.2(%99,9) ile tanımlanmıştır. 

İKİNCİ OLGU 22 yaşında kadın hasta, araç dışı trafik kazası sonrası anestezi ve reanimasyon yoğun 

bakım ünitesine yatırılmıştır. Bilinen kronik hastalığı ve öncesinde antibiyotik kullanımı olmayan 

hastaya septik şok sonrası kolistin, meropenem ve daptomisin başlanmış, 1 hafta sonraki idrar örneğinde 

nadir lökositler ve maya hücreleri görülmüş, kültürde 100.000 kob/ml L. elongisporus üremesi VITEK 

MS v3.2 (%99,9) ile tanımlanmıştır. 

Moleküler tanı: Her iki kökenin moleküler tanısı için izolatların 5.8S rDNA ve buna bitişik ITS1 ve 

ITS2 rDNA bölgeleri, ITS1 (5’-CCGTAGGTGAACCTGCGG-3’) ve ITS4 (5’-

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) primerleri kullanılarak PCR ile çoğaltılmıştır. PCR ürünlerinin 

(550 bç) dizilenmesini takiben, konsensus dizilerinin BLAST analizi yapılmış ve L. elongisporus 

kökenleri (Erişim No. MG554647, MG554642, JN606251) ile %100 benzerlik saptanmıştır (2), (Şekil 

1). 

Sonuç: İki hastada da idrar yolu enfeksiyonu semptomları ve bulguları olmadığından üremeler 

kolonizasyon olarak kabul edilmiş ve antimikrobiyal tedavi başlanmamıştır. Çalışmamız klinik 

materyalden L. elongisporus izolasyonu açısından Türkiye’de bir ilktir. Referans L. elongisporus 

kökenleriyle moleküler analiz ve antibiyogram çalışmasının yapıldığı, Prof. Dr. Macit İlkit’in yer aldığı 

geniş kapsamlı bir çalışma mevcuttur (3). 

 

Anahtar Kelimeler: Lodderomyces elongisporus, idrar kültürü 
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GRAM NEGATİF MONOBAKTERİYEL ÜREMESİ OLAN POZİTİF 

KAN KÜLTÜR ŞİŞELERİNDE EUCAST DOĞRUDAN HIZLI 

ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK TESTİ YÖNTEMİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gizem Erdoğan, Ayşe Esra Karakoç, Mihriban Yücel, Serap Yağcı 

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, ANKARA 

Amaç: Bu çalışmada pozitif sinyal veren ve gram negatif monobakteriyel üreme tespit edilen kan kültür 

şişelerinde EUCAST doğrudan hızlı antimikrobiyal duyarlılık testi (HADT) yönteminin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışma Nisan 2019 – Eylül 2019 tarihleri arasında prospektif olarak gerçekleştirildi. 

BacT/ALERT (bioMérieux, Fransa) cihazında pozitif sinyal veren kan kültür şişelerinin Gram 

boyamalarında monomorfik gram negatif basil görülenler çalışmaya dahil edildi. EUCAST’in önerdiği 

HADT yöntemine göre Mueller-Hinton agara doğrudan ekim yapılan plaklar 4., 6. ve 8. saatlerde sınır 

değer tablolarına göre değerlendirildi. Aynı kan kültür şişelerinden koyun kanlı agar, EMB agar ve 

çikolata agar besiyerlerine ekim yapıldı. Üremeler EUCAST’in önerdiği disk difüzyon yöntemi ve Vitek 

2 Compact (bioMerieux, Fransa) otomatize sistemiyle çalışıldı. Antimikrobiyal duyarlılık sonuçları 

karşılaştırıldı. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretimi yönünden, EUCAST’in HADT 

tarama önerisi ile birlikte HADT ve disk difüzyon kombine disk yöntemleri ve vitek otomatize sistemi 

kullanıldı. Hastaların tekrarlayan üremelerinde ilk suş çalışmaya dahil edildi. 

 

Bulgular: Çalışma kapsamında 27’si K. pneumoniae, 17’si E. coli, 4’ü A. baumanni ve 2’si P. 

aeruginosa olmak üzere toplam 50 suş değerlendirildi. E. coli’lerin 7’si (%14) 4.saatte, 3’ü (%6) 

6.saatte, 7’si (%14) 8.saatte; K. pneumoniae’ların 3’ü (%6) 4.saatte, 13’ü (%26) 6.saatte, 11’i (%22) 

8.saatte; P. aeruginosa’lar (%4) 6.saatte; A. baumanni’lerin 2’si (%4) 6.saatte, 2’si (%4) 8.saatte 

sonuçlandı (Grafik). Beş suşta disk difüzyon ve HADT kombine disk yöntemleri negatifken HADT 

tarama kriterleri ve vitek cihazı GSBL’yi pozitif olarak tanımladı; 39 suşta yöntemler uyumlu bulundu. 

HADT yönteminin Vitek ile kategorik uyumu %80- 96; disk difüzyon ile %88-100 arasında bulundu 

(Tablo). Çok büyük hata piperasilin-tazobaktam (%20: 5/24), sefotaksim (%8: 2/24), amikasin (%7: 

1/14) ve siprofloksasinde (%5: 1/22, disk difüzyon ile; %4: 1/27, vitek ile) tespit edildi. 

Sonuç: Sonuçlarımız HADT yönteminin rutin laboratuvarlarda hızlı sonuç vermek için uygulanabilir 

olduğunu ancak çok büyük hataların olması, sonuçların standart yöntemlerle doğrulanması gerektiğini 

göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: kan kültürü, hızlı antimikrobiyal duyarlılık  
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SEPSİS MİKROBİYAL ETKENLERİNİN KAN KÜLTÜRÜNDEN 

BAĞIMSIZ HIZLI TESPİTİ İÇİN EŞ ZAMANLI PZR TEMELLİ BİR 

YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ 

1Ayşe İstanbullu Tosun*, 1Mesut Yılmaz, 2Mustafa Kolukırık, 3Ş. Ümit Zeybek, 3H. Arzu Ergen, 

4Gökhan Aygün 

1Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık/İSTANBUL 
2Bioeksen Ar-Ge Teknolojileri Ltd. Şti., İstanbul Teknik Üniversitesi Arı-3 Teknokent, 

Sarıyer/İSTANBUL 
3DETAE Moleküler Tıp Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Fatih/İSTANBUL 

4Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Fatih/İSTANBUL 

 

 

Amaç: Sepsis hastalarında patojenin erken tanısı mortaliteyi azaltmak için çok önemlidir. 

Çalışmamızda, ampirik antibiyotik tedavisi veya kültüre bağımlı tanı süresinin uzunluğundan 

kaynaklanan kötü prognostik tablonun önüne geçilebilmesi için tam kan örneklerine doğrudan 

uygulanabilen, hızlı, duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek bir eş zamanlı PZR (qPCR) temelli yöntem 

geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: EDTA’lı tüplere ve kültür şişelerine kan örnekleri alınmıştır. Nükleik asit izolasyonu 

için RINA® M-14 marka robot ve “Klinik Örneklerden Nükleik Asit İzolasyon Kiti” (Bioeksen, 

Türkiye) kullanılmıştır. QPCR reaksiyonları Roche Light-Cycler 96 (Roche, A.B.D) sistemi, Bio-

Speedy® 2x qPCR-Mix (Bioeksen, Türkiye) ve Biomers firması (Almanya) tarafından sentezlenen 

oligonükleotid setleriyle gerçekleştirilmiştir. Literatürde var olan oligonükleotid setlerinin dörtlü 

mültipleks qPCR ile tek işletimde çalışabilmesi için qPCR protokolü optimize edilmiştir. 

QPCR ile 37 etken ve 1 dahili kontrol, toplamda 10 multipleks reaksiyonda test edilmiştir. Her işletimde 

7 örnek, toplamda 3 saatte test edilmiştir. Ulusal ve uluslararası kültür bankalarından elde edilen standart 

suşlar ve klinik izolatlar kullanılarak hazırlanan, 100-106 aralığında hedef ve hedef dışı bakteri içeren 

temsili nitelikli klinik örnekler ile, geliştirilen yöntemin analitik duyarlılığı, özgüllüğü ve 

tekrarlanabilirliği araştırılmıştır. İstanbul Medipol Üniversitesi (İMÜ) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp 

Fakültelerinin kurumsal politikalarına göre sepsis tanısı için uygun olan hastalardan alınan 538 örnekle, 

geliştirilen yöntemin kültür yöntemine rölatif klinik performansı test edilmiştir.  

Bulgular: Yöntem, hedef dışı bakterilerin 106/ml konsantrasyonunda tüm hedefler için negatif sonuç 

vermiştir. 16S rRNA ve ITS hedeflenen etkenlerde yöntemin tespit limiti (LOD) 101 etken/ml iken, diğer 

hedef genlerde LOD 102 etken/ml’dir. İki farklı merkezde gerçekleştirilen tekrarlanabilirlik 

çalışmalarında ise, tüm hedefler için %97-%100 arasında değişen bir uyumluluk tespit edilmiştir. Klinik 

performans çalışmalarının sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.  

Sonuç: Sonuç olarak, geliştirilen yöntemin kültür yöntemine eş değer bir klinik performansla, sepsis 

etkenlerini 3 saatte tarayabildiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Real-Time PCR, Sepsis, Hızlı Tanı 
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Tablo 1. Panel Kapsamında Saptanan Mikroorganizmalar 
Panel Kapsamındaki Etkenler 

Hedef Pozitif 

Mantar Candida albicans 1 

Candida glabrata  1 

Candida krusei  2 

Candida parapsilosis  0 

Candida tropicalis  4 

Aspergillus fumigatus  0 

Fusarium spp.  0 

Trichosporon spp.  0 

Gram (-) Bakteri Acinetobacter baumannii  6 

Enterobacter cloacae  1 

Escherichia coli 10 

Klebsiella oxytoca  3 

Klebsiella pneumoniae  22 

Enterobacteriaceae  29 

Haemophilus influenzae 1 

Neisseria meningitidis 0 

Pseudomonas aeruginosa 4 

Brucella spp. 0 

blaKPC 1 

blaNDM 5 

blaVIM 1 

blaIMP 1 

blaOXA 48 3 

blaOXA 51 1 

blaOXA 58 0 

blaOXA 23 1 

Gram (+) Bakteri Enterococcus spp.  12 

Listeria monocytogenes 1 

Staphylococcus aureus 4 

Staphylococcus spp. 43 

Streptococcus agalactiae 0 

Streptococcus spp.  4 

Streptococcus pneumoniae 2 

MRSA (mecA ve mecC) 1 

VRE (vanA ve vanB) 5 
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Tablo 2. Panel Kapsamı Dışında Saptanan Mikroorganizmalar 
Panel Dışı Etkenler                                                       Sayı 

Hedef  

Stenotrophomonas maltophilia 11 

Micrococcus spp. 1 

Corynebacterium striatum 1 

Candida lusitaniae 1 

Acinetobacter lwoffi 2 

 

Tablo 3. Klinik Performans Sonuçları-1 
Yalancı Pozitiflik                                                          Sayı 

E. coli 1 

K. pneumoniae 1 

Koagülaz Negatif Stafilokoklar 5 

Yalancı Negatiflik 

Koagülaz Negatif Stafilokoklar 25 

 

Tablo 4. Klinik Performans Sonuçları-1 

qPCR Klinik Performans                                             Sayı                                                                                                   

Gerçek Pozitif 114 

Yalancı Pozitif 7 

Gerçek Negatif 397 

Yalancı Negatif 25 

Toplam 543 

 

Tablo 5. Klinik Performans Sonuçları-2 
qPCR Klinik Performans                                               

Sensitivite 0.82 

Spesifite 0.98 

Pozitif Prediktif Değer 0.94 

Negatif Prediktif Değer 0.94 
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S40 

KAN KÜLTÜRÜ ŞİŞELERİNDE ÜREYEN ETKENLERİN TESPİTİNDE 

BIO-SPEEDY BLOOD 31-PLEX TESTİNİN PERFORMANSININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Elvan Sayın1, Gülşen Altınkanat Gelmez2, Rabia Can Sarınoğlu1, Güner Söyletir2 

1Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı, 2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD 

 

Amaç: Bu çalışmada sepsis etkenlerinin tanısında konvansiyonel kan kültürü yöntemi ile multipleks 

real time PCR (RT-PCR) yöntemi sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarına gönderilmiş kan kültürü (BD BACTEC™ FX) şişeleri içinde pozitif sinyal alınanlardan 

geleneksel kültür yöntemleriyle izole edilen etkenler ile bir multipleks real-time PCR (RT-PCR) sistemi 

olan Bio-Speedy® Blood 31-plex sepsis paneli ile tespit edilen etkenler karşılaştırılmıştır. Aynı 

zamanda bu sistem ile söz konusu şişelerdeki etkenlerde antibiyotik direnç geni (mcr1, vanA, vanB, 

mecA, mecC, KPC, NDM, VIM, IMP, OXA-48) varlığı araştırılmıştır. 

Bulgular: Çalışmada yer alan 201 şişeden kültür ile (113 aerop, 79 anaerop, 9 pediatrik) toplam 234 

etken (222 bakteriyel, 12 fungal etken) izole edilmiş iken sepsis paneli ile 211 (%90.2) etken saptanmış, 

23 (%9.8) etken saptanamamıştır. RT-PCR yöntemi ile saptanamamış toplam 23 etkenden 15’inin test 

paneli dışında olduğu, kalan 8 (%3.4) etkenin (6 bakteriyel, 2 fungal) ise panelde yer almasına rağmen 

tespit edilemediği görülmüştür. Sepsis paneli içinde yer almayan 15 etken çıkarıldığında testin 

duyarlılığı %96.4 olarak bulunmuştur. Sepsis paneli ile kültürde üretilmemiş 5 etken saptanmış ve 

bunlar yanlış pozitif (%2.1) olarak değerlendirilmiştir (Tablo 1). 

İzolatların 49’unda fenotipik olarak karbapenem(n=19), metisilin(n=18) ve vankomisin(n=12) direnci 

gösterilmiş iken RT-PCR yöntemi ile söz konusu izlotaların 39’unda (%79.6) direnç geni saptanmıştır. 

Fenotipik olarak dirençli bulunmalarına rağmen 3 izolatta karbapenem, 7 izolatta ise metisilin direnç 

geni saptanamamıştır. 

Sonuç: Sepsisin erken tanı ve tedavisi mortalite ve morbiditeyi en aza indirmek için oldukça önemlidir. 

Bio-Speedy® Blood 31-plex testinin kan kültürüyle birlikte çalışılması etkenin hızlı tespitinde ve uygun 

antibiyotik tedavisinin seçiminde yararlı olabilecektir. Bunun yanında özellikle yoğun bakım 

hastalarında önemli olan Stenotrophomonas maltophlia’yı da içeren 15 etkenin (%6.4) tespit 

edilememesi ve panelde yer almasına rağmen saptanamamış önemli direnç genlerinin varlığı  panelin 

geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, sepsis, RT-PCR 

 

 

Tablo 1: Kültür ve/veya RT-PCR  ile tespit edilen toplam etken sayısının dağılımı 

KÜLTÜR 

SEPSİS PANELİ 

Toplam 
Pozitif 

Negatif 

Panel içi Panel dışı 

Pozitif 211 8 15 234 

Negatif 5 - - 5 

Toplam 216 8 15 239 
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YÜKSEK RİSKLİ HPV GENOTİPLERİNİN DAĞILIMI VE SERVİKAL 

SİTOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Selin Uğraklı1, Yasemin Derya Gülseren2, Mehmet Özdemir2 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye 

2 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji 

Bilim Dalı, Türkiye 

Selin uğraklı: dr.selinyumakci@gmail.com 

 

 

Amaç: Human papillomavirus (HPV) enfeksiyonlarının, servikal kansere yol açan en büyük etiyolojik 

faktör olduğu bilinmektedir. Dünyadaki servikal kanser olgularının yaklaşık % 70’inden HPV tip 16 ve 

tip 18 sorumludur. Merkezimizde HPV analizi yapılan hastaların sonuçlarının retrospektif 

değerlendirilmesi ve normal/anormal servikal sitolojilerdeki HPV tiplerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları 

ve Doğum Polikliniğine Ocak 2017- Temmuz 2019 ayları arasında başvuran 1570 hastadan HPV testi 

çalışılmak üzere Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen örneklere ait veriler retrospektif 

olarak analiz edilmiştir. HPV DNA tespitinde Nuclear Laser Medicine S.r.l. (NLM diagnostici,  Italya) 

kiti kullanılarak yüksek riskli kabul edilen 14 tip (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) 

Real Time PCR yöntemi ile çalışılmıştır. Hastaların 1316’sından eş zamanlı servikal smear alınmıştır. 

Sitoloji sonuçları Bethesda sınıflamasına göre raporlanmıştır.  

Bulgular: HPV DNA 599 hastada pozitif bulunmuştur ( %38,1). Çalışmamızda en sık görülen tip 16 

iken; 2. sıklıkta tip 16 ve 18 dışı yüksek riskli tiplerin çoğul enfeksiyonu yer almaktadır (Tablo.2). 

Hastaların yaş aralığı 17-91 yaş arasında değişmekte olup; HPV pozitifliği en çok 31-40 yaş grubunda 

görülmüştür (Tablo.1).  Normal sitolojiye sahip hastalarda HPV sıklığı %34,6 olarak saptanmıştır. 

Sonuç: HPV prevalansı ülkemizde bölgelere göre değişmektedir. Bu sebeple ulusal servikal kanser 

tarama programlarının devamı, geliştirilmesi ve aşılama çalışmaları için zemin oluşturmak üzere  toplum 

bazlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Normal sitolojisi olan hastalarda da yüksek riskli HPV 

tiplerinin pozitif olarak saptanması; smear testlerinin tarama programlarında HPV DNA testleri ile 

kombine edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: HPV, genotip, sitoloji, serviks kanseri 
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Tablo 2: HPV tiplerinin dağılımı ve sitoloji ile ilişkisi 

HPV Normal 

Sitoloji 

Anormal 

Sitoloji 

Biyopsisi 

olmayan 

hastalar 

Toplam 

tip 16 65 4 17 86 

tip 18 7 2 2 11 

tip 31 23 2 12 37 

tip 33 1 0 0 1 

tip 35 8 1 5 14 

tip 39 29 1 6 36 

tip 45 15 2 3 20 

tip 51 36 2 4 42 

tip 52 16 2 0 16 

tip 56 19 0 1 20 

tip 58 5 0 4 9 

tip 59 7 2 1 10 

tip 66 10 2 0 11 

tip 68 38 1 13 52 

tip 16 ve 18 2 0 0 2 

tip 16 ve diğer* 61 5 11 77 

tip 18 ve diğer* 20 4 4 28 

tip 16,18 ve diğer* 5 1 0 6 

Diğer* 89 10 19 118 

negatif 782 37 152 971 

Toplam 1238 78 254 1570 

* HPV tip 16 ve 18 dışındaki yüksek riskli HPV tiplerinden (tip 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 

66, 68) en az biriyle olan çoklu enfeksiyonu göstermektedir. 
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SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA VE SİTOLOJİK İNCELEME 

SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Begüm Nalça Erdin1,  Alev Çetin Duran2, Seval Öğüt 3, AyçaArzu Sayıner3, Meral Koyuncuoğlu4 
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Gaziosmanpaşa, 209. Sk. No:26, 10100 Altıeylül/Balıkesir/ Türkiye, 3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 
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begumnalca@gmail.com 

 

 

Amaç: HPV'nin yol açtığı servikal kanser, kadın kanserleri arasında ikinci sıradadır. Sitoloji ve HPV-

DNA testi ile yapılan taramalar sayesinde HPV tipleri ile oluşan kronik enfeksiyonun ve/veya 

serviksteki prekanseröz lezyonların erken tanısı ile serviks kanseri engellenebilmektedir. Bu çalışmada 

HPV PCR ve PAP smear sonuçları değerlendirilerek, iki yöntemin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde , 2010 - 2015 yılları arasında çalışılmış 

371 servikal sürüntünün HPV DNA ve PAP smear sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.  

Bulgular: 371 örneğin 150 tanesinde HPV DNA saptanmıştır. Bu 150 örneğin 48’inde  sitolojik 

anormallik saptanmış,  94 örnekte  saptanmamıştır. 8 örnekte sitoloji çalışılmamıştır (Tablo-1). HPV 

saptanmayan 221  örneğin 45’inde  sitolojik anormallik saptanmış,160’ında  saptanmamıştır. 16 hastada 

sitoloji çalışılmamıştır. Sitolojisi normal 254 örneğin 94’ünde  HPV saptanmıştır (Tablo-1). HPV DNA 

pozitif tüm örneklerde, en sık HPV 16’ya (%45.3) rastlanırken, onu sırasıyla HPV 56 (%17.3), HPV 18 

(%12.0) ve HPV 51 (%12.0) izlemiştir. Sitolojisi pozitif örneklerde, en sık ASC-US/ASC-H , sonra 

sırasıyla LSIL  ve HSIL  saptanmıştır (Tablo-2). Sitolojisi pozitif 93 örneğin 48’inde HPV  saptanmış; 

bu 48 örneğin de 29’unda yüksek riskli genotipler  HPV 16 ve/veya 18 olduğu görülmüştür (Tablo-3). 

Sitoloji negatif 254 örneğin ise 94’ünde HPV  saptanmıştır (Tablo-1).  ASC-US/ASC-H saptanan 52 

olgunun 22 tanesinde  HPV  saptanmış; bunların 14’ünde HPV 16 ve/veya 18’e rastlanmıştır. Sitoloji  

negatif 254 örneğin %37’sinde HPV saptanmış, genotiplerin de %56,4’ünün HPV 16 ve/veya 18 olduğu 

görülmüştür (Tablo 4). 

Sonuç: 371 örneğin %40.4’ünde HPV  ve en sık HPV 16 (%45.3) saptanmıştır. Türkiye’de de, tüm 

dünyada olduğu gibi en sık tip 16’nın saptandığı bildirilmektedir. Çalışmamız bu veriyi 

desteklemektedir. 

Sitoloji negatif 254 örneğin %37’sinde HPV saptanmıştır. Sitolojik patoloji saptanmasa da HPV pozitif 

olgularda yakın izlem, enfeksiyonun kronikleşmesi durumunda da kolposkopi önerilmektedir. 

HPV DNA testinin en çok yardımcı olduğu durum sitolojik incelemede ASCUS/ASC-H saptanan 

olgulardır. Çalışmamızda ASC-US/ASC-H saptanan 52 olgunun 22 tanesinde (%42.4) HPV saptanmış; 

bunların da 14’ünde yüksek riskli tipler olan HPV 16 ve/veya 18’e rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: HPV-DNA, servikal sürüntü,  PAP smear 
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Tablo 1: Sitoloji sonuçları ve HPV DNA sonuçlarının karşılaştırılması 

 
Sitolojik İnceleme [n(%)]  

Toplam [n (%)] Pozitif Negatif Bakılmayan 

HPV DNA 

[n(%)] 

Pozitif 48 (12.9) 94 (25.3) 8 (2.2) 150 (40.4) 

Negatif 45 (12.1) 160 (43.1) 16 (4.4) 221 (59.6) 

Toplam [n(%)] 93  (25.1) 254 (68.5) 24 (6.6) 371 (100.0) 

 

  

Tablo 2: Pozitif saptanan sitoloji sonuçlarının dağılımı 

 

 

Tablo 3:Sitoloji pozitif örneklerde saptanan HPV DNA tipleri 

 ASC-US/ 

ASC-H n LSIL n HSIL n AGD n CIS n Adenoca n SCC n 

 16 8 45 1 16 5 18 1 16 1 16 1   

18 2 16 3 58 1         

59 2 56 2 51 1         

45 1 59 1 16-33 1         

56 2 16-18 1 16-39-66 1         

39 1 51-59 1 18-31-59 1         

51 1 33-51 2           

16-18 1 51-59-66 1           

16-56 1 31-35-52 1           

18-56 1             

35-56 1             

18-31-45-58 1             

 Negatif 30 Negatif 9 Negatif 1 Negatif 1   Negatif 2 Negatif 2 

Toplam 52  22  11  2  1  3  2 

 

 

Tablo 4: Patolojik anormallik saptanmayan hastaların HPV DNA sonuçları 

 

SİTOLOJİK ALT TİPLER n % 

ASC-US / ASC-H 52 55,9 

LSIL  22 23,6 

HSIL 11 11,7 

Karsinoma in situ (CIS) 1 1,1 

Atipik glanduler displazi (AGD) 2 2,2 

Adeno kanser (Adenoca) 3 3,3 

Skuamoz hücreli kanser (SCC) 2 3,2 

Toplam 93  100 

 PATOLOJİ NEGATİF 

n=254 

HPV DNA POZİTİF      n=94 

(%37) 

n =53 (%56,4) tip 16 ve/veya 18 

n = 41 (%43,6) diğer tipler 

HPV DNA NEGATİF     n=160 (%63) 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNE 

BAŞVURAN HASTALARDAN GÖNDERİLEN SERVİKAL 

ÖRNEKLERDE TESPİT EDİLEN HPV GENOTİPLERİNİN DAĞILIMI 

Zeynep Ceren Karahan1,2, Hande Türk1,2, Ebru Evren1,2, Ebru Us1,2  

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara, Türkiye 

turkh@ankara.edu.tr  

 

Amaç: Human Papilloma Virüs (HPV), deri ve mukozal yüzeylerdeki bazal epitelyal hücreleri enfekte 

ederek serviks kanseri ve öncül lezyonlarına, genital ve orofaringeal kanserlere, genital ve ekstragenital 

siğillere, laringeal papillomatozis ve çeşitli cilt lezyonlarının oluşumuna neden olur. 200’den fazla tipi 

belirlenmiş virüsün çoğu tipi düşük riskli olup benign enfeksiyonlara yol açar. Yüksek riskli genotipler, 

özellikle genotip-16 ve 18 genital kanserlerin büyük bir kısmının oluşumundan sorumludur. Korunmada 

aşılama önemlidir. Halihazırda iki (genotip-16, 18), dört (genotip-16, 18, 6, 11) ve dokuz (genotip-16, 

18, 6, 11, 31, 33, 45, 52, 58) valanlı aşıları bulunmaktadır. 

Çalışmamızda, laboratuvarımıza gönderilen servikal sürüntü/fırça örneklerinin HPV genotiplendirme 

sonuçlarını paylaşmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: 13 Temmuz 2017- 13 Temmuz 2019 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen 

6537 servikal sürüntü/fırça örneği değerlendirildi. Örnekler, Cobas® 4800 HPV (Roche, Almanya) 

testiyle çalışıldı. Genotip 16 ve 18 dışı yüksek risk grubu olarak saptanan 243 örneğin dış merkezde 

sekans analizi ile genotipi belirlendi. 

Bulgular: 753 (%11,51) örnekte yüksek risk grubunda yer alan HPV genotipleri saptandı. Tespit 

edilen genotipler tablo-1’de, diğer yüksek riskli genotiplerin dağılımı tablo-2’de verilmiştir. Pozitif 

örneklerin 98’inde (%13,1) birden fazla HPV genotipi saptanmıştır. 

Sonuç: Genotip 16 ve 18 en sık tespit edilen genotipler olmakla birlikte diğer yüksek risk genotipleri 

de sık görülmektedir. Çalışılan kit ile diğer yüksek risk genotipi olarak belirlenen grupta kit içeriğinde 

yer almayan genotiplerin de tespit edilmesi nedeniyle, sekans analizi ile tanımlama, doğru tanı, prognoz 

tayini ve ülkemizdeki genotiplerin dağılımını belirlemek açısından önemlidir. Enfeksiyondan 

korunmada aşılama son derece önemli olup çok valanlı aşıların kullanımının koruyuculuğu 

arttırabileceğini düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: HPV, genotip, aşı 

Tablo-1. Çalışılan hastalarda tespit edilen yüksek risk genotiplerinin dağılımı 

 Genotip 

16 18 Diğer* 16+18 16+Diğer 18+Diğer 16+18+Diğer 

n 

(%) 

168 

(22,31) 

42 (5,57) 462 

(61,35) 

3 (0,39) 58 (7,70) 13 (1,72) 7 (0,92) 

*Diğer yüksek risk genotipleri: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 

 

Tablo-2. Diğer yüksek risk genotipi olarak raporlanan örneklerde sekans analizi ile tespit edilen 

genotiplerin dağılımı 
 Diğer Yüksek Risk Genotipleri 

56 59 51 39 52 68 45 66 31 35 58 33 Diğer* 

n 

(%) 

34 

(13,90) 

27 

(11,11) 

20 

(8,23) 

17 

(6,99) 

17 

(6,99) 

15 

(6,17) 

14 

(5,76) 

13 

(5,34) 

12 

(4,93) 

9 

(3,70) 

8 

(3,29) 

8 

(3,29) 

49 

(20,16) 

*Tespit edilen diğer genotipler: 6 (n=11); 53 (n=6); 54, 67, 90 (her biri n=5); 61 (n=3); 11, 81, 82, 89 (her biri 

n=2); 36, 42, 44, 70, 73, 91 (her biri n=1) 

mailto:turkh@ankara.edu.tr
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SBÜ ANKARA EAH’DE GERÇEK ZAMANLI PZR İLE YÜKSEK 

RİSKLİ HPV GENOTİPLERİNİN DAĞILIMININ BELİRLENMESİ 

Muzaffer Mızrak1, Mustafa Kocaağa1, Ayşe Esra Karakoç1 ve Bedia Mert Dinç1 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, 

Ankara, Türkiye 

muzaffermizrak@gmail.com 

 

Amaç: Servikal kanser Avrupa’da 15-44 yaş arasındaki kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türüdür. 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl tüm dünyada yaklaşık 500,000 servikal kanser olgusu 

görülmekte ve bunların yaklaşık yarısı ölümle sonuçlanmaktadır. Bu ölümlerin %80’den fazlası, yeterli 

tarama programlarının bulunmayışı nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde görülür. İnsan 

papillomavirüs(HPV), papillomaviridae ailesinde yer alan servikal kanser için en önemli etyolojik etken 

olduğu bildirilen bir DNA virüsüdür. HPV genotiplerinden 14’ü (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 

58, 59, 66, 68) serviks kanseri açısından yüksek riskli olarak tanımlanmaktadır. Servikal 

kanserlerin %95’inden fazlasında etiyolojide HPV enfeksiyonları bulunmakta, bunların yarısından 

fazlasında ise HPV genotip 16 sorumlu tutulmaktadır. Çalışmamızda hastanemize başvuran kadınlarda 

yüksek riskli HPV genotiplerinin dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Kasım 2018-Temmuz 2019 tarihleri arasında servikal fırça (BD 

Surepath, BD Diagnostics, Heidelberg, Almanya) ile toplanıp laboratuvarımıza gönderilen servikal 

örnekler retrospektif olarak değerlendirilmiştir. HPV DNA izolasyonu Magnesia 16 (Anatolia 

Geneworks®, Türkiye) otomatize sistemi ve DNA amplifikasyonu 14 genotipi (genotip 16, 18, 31, 33, 

35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 ve 68) saptayan Bosphore Yüksek Riskli HPV Genotiplendirme Kiti 

v1 (Anatolia Geneworks®, Türkiye) ve Montania 4896 (Anatolia Geneworks®, Türkiye) otomatize 

sistemi ile gerçek zamanlı PZR yöntemiyle çalışılmıştır. 

Bulgular: Laboratuvarımıza gönderilen 324 servikal örnekten 82(%25)’sinde HPV pozitifliği 

saptanmıştır. Pozitif örneklerin 46(%56)’sında tek, 21(%26)’inde iki, 9(%11)’unda üç ve 6(%7)’sında 

dört farklı genotip tespit edilmiştir. HPV genotip 16 en sık olarak, HPV genotip 52 ise 2. sıklıkta  

saptanmıştır (Tablo 1). 

Sonuç: Servikal kansere en sık yol açan genotip 16, çalışmamızda en sık saptanan genotip olmuştur. 

Hastanemize başvuran kadınlarda yüksek riskli HPV genotiplerinin dağılımının belirlenmesi 

ülkemizdeki epidemiyolojik araştırmalar, tarama ve aşılama programları açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: İnsan papillomavirus(HPV), Gerçek zamanlı PZR, servikal kanser 

 

 

 

 

GENOTİP* Pozitif 

n (82) 

16 30 

52 15 

33 12 

66 12 

68 11 

39 10 

45 10 

59 10 

18 7 

Diğerleri** 24 

*: Bir veya birden çok genotip saptanan tüm hastalar dikkate alınarak tespit edilen genotiplerin toplam görülme sıklığı **: Genotip 31, 35, 

51, 56 ve 58 toplam görülme sıklığı 
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ÇEŞİTLİ KLİNİK 

ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CITROBACTER, RAOULTELLA, 

HAFNIA VE PANTOEA SPP. İZOLATLARININ ANTİMİKROBİYAL 

DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ 

H. Cenk Mirza1, Banu Sancak2 

1Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Etimesgut/Ankara, Türkiye 
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye/Ankara, Türkiye  

 

 

Amaç: Citrobacter, Raoultella, Hafnia ve Pantoea spp., 'Enterobacterales' takımında yer alan gram 

negatif basillerdir. Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı'nda çeşitli klinik örneklerden izole edilen Citrobacter, Raoultella, Hafnia ve Pantoea spp. 

izolatlarının antimikrobiyal duyarlılık profillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Kasım-2014 ile Nisan-2018 yılları arasında klinik örneklerden izole 

edilen Citrobacter, Raoultella, Hafnia ve Pantoea suşları dahil edilmiştir. Tür tanımlaması için MALDI-

TOF MS; antimikrobiyal duyarlılık testleri için (amoksisilin-klavulanat, piperasilin-tazobaktam, 

seftazidim, amikasin, gentamisin, meropenem, siprofloksasin, trimetoprim-sulfametoksazol) otomatize 

sistem (VITEK 2 Compact /Phoenix) ve/veya gradiyent difüzyon ve/veya disk difüzyon testi 

kullanılmıştır. Antimikrobiyal duyarlılık kategorilerinin belirlenmesi amacıyla EUCAST tarafından 

önerilen sınır değerler kullanılmıştır. 

Bulgular: Çeşitli klinik örneklerden (kan, kateter, idrar, püy, doku, trakeal aspirasyon, bronkoalveolar 

lavaj, balgam) toplam 348 adet Citrobacter (205 C. freundii, 70 C. koseri, 37 C. braakii, 15 C. youngae, 

12 C. amalonaticus, 4 C. werkmanii, 4 C. farmeri, 1 C. sedlakii), 53 adet Raoultella (40 R. 

ornithinolytica, 12 R. planticola, 1 R. terrigena), 26 adet Hafnia alvei ve 18 adet Pantoea (13 P. 

agglomerans, 1 P. calida, 4 Pantoea spp.) izole edilmiştir. Citrobacter spp.'ye karşı en etkili antibiyotik 

amikasin (duyarlılık oranı %96,3) olarak saptanırken, Raoultella spp.'ye karşı en etkili antibiyotikler 

amikasin ve meropenem (ikisi için de duyarlılık oranı %98,1) olarak bulunmuştur. H. alvei'ye karşı en 

etkili antibiyotikler amikasin, meropenem ve trimetoprim/sulfometoksazol (her birisi için duyarlılık 

oranı %100) olarak saptanmıştır. Pantoea spp.'ye karşı en etkili antibiyotikler ise gentamisin, 

meropenem ve trimetoprim/sulfometoksazol (her birisi için duyarlılık oranı %100) olarak bulunmuştur. 

İzole edilen tüm bakteriler göz önüne alındığında en etkili antibiyotikler amikasin ve meropenem 

olmuştur. 

Sonuç: Enterobacterales takımı içerisinde yer alan diğer bakterilere nazaran klinik örneklerden daha az 

sıklıkta izole edilen Citrobacter, Raoultella, Hafnia ve Pantoea spp.'nin neden olduğu enfeksiyonların 

tedavisi için kullanılabilecek antibiyotiklerin seçimi için çalışmamızın aydınlatıcı ve yol gösterici 

olacağına inanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Citrobacter spp., Raoultella spp., Hafnia spp., Pantoea spp., antibiyotik duyarlılık 
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* C. freundii, C. braakii, C. youngae ve C. werkmanii amoksisilin-klavulanata doğal dirençli olup, hesaplamalarda 

dirençli olarak kabul edilmiştir. 

** H. alvei amoksisilin-klavulanata doğal dirençlidir. 

  

 *Citrobacter spp. 

(n=348) 

Raoultella spp. 

(n=53) 

**Hafnia spp. 

(n=26) 

Pantoea spp. 

(n=18) 

 %S  %I %R %S %I %R %S %I %R %S %I %R 

Amoksisilin-

Klavulanat 

20,7 0 79,3 83,0 0 17,0 0 0 100 88,9 0 11,1 

Piperasilin-

tazobaktam 

76,1 0,9 23,0 81,1 1,9 17,0 50 0 50 88,9 5,6 5,6 

Seftazidim 74,4 2,9 22,7 94,3 0 5,7 57,7 34,6 7,7 94,4 0 5,6 

Amikasin 96,3 1,7 2,0 98,1 0 1,9 100 0 0 94,4 5,6 0 

Gentamisin 89,4 0,6 10,0 94,3 0 5,7 96,2 0 3,8 100 0 0 

Meropenem 95,4 2,0 2,6 98,1 0 1,9 100 0 0 100 0 0 

Siprofloksasin 73,0 0 27,0 88,7 0 11,3 96,2 0 3,8 88,9 0 11,1 

Trimetoprim-

sulfametoksazol 

85,1 0,3 14,6 92,5 0 7,5 100 0 0 100 0 0 
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ESCHERİCHİA COLİ VE KLEBSİELLA SPP. İDRAR YOLU 

İZOLATLARINDA FOSFOMİSİNE DİRENÇ MEKANİZMALARININ 

ARAŞTIRILMASI : TÜRKİYE’DEN İZOLE EDİLEN İLK FOSA3 GENİ 

Şeyma Nigiz1, Gülşen Hazırolan1, Özgen Eser1, Deniz Gür1 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 

Şeyma Nigiz, seymangz@hotmail.com 

 

 

Amaç: İdrar yolu enfeksiyonlarında (İYE) en sık izole edilen etkenler, Escherichia coli, Klebsiella spp. 

Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii’dir. Çoğunlukla ampirik tedavi gerektiren üriner 

sistem enfeksiyonlarında etkene yönelik uygun tedavinin seçimi için yerel antibiyotik direnç verileri göz 

önüne alınmaktadır. Fosfomisin, son yıllarda üriner sistem enfeksiyonlarında tedavide sık kullanılan bir 

antibiyotik olup fosfomisine direnç oldukça nadirdir. Bu çalışmanın amacı, idrar yolu enfeksiyonuna 

neden olan izolatlarda fosfomisin ve çeşitli antibiyotiklere karşı in vitro direnç oranlarını belirlemek, 

fosfomisin direnci saptanan izolatlarda fosfomisine direnç mekanizmalarını ve bu direncin blaCTX-M 

varlığı ile birlikteliğini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Merkez Bakteriyoloji Laboratuvarından Şubat 

2018-Şubat 2019 arasında her hastadan bir kez olmak kaydıyla üriner sistem örneklerinden ardışık 

olarak 300 adet izolat çalışmaya dahil edilmiştir. MALDI-TOF MS (Bruker, Almanya) ile tür düzeyinde 

tanımlama yapılmıştır.  Amikasin, gentamisin, seftazidim, seftriakson, meropenem, kolistin, tigesiklin, 

siprofloksasin ve trimetoprim/sülfametaksazole (TMP/SMX) duyarlılık oranları sıvı mikrodilüsyon ile, 

fosfomisine duyarlılık ise agar dilüsyon yöntemi ile belirlenmiştir. Minimum inhibitör konsantrasyon 

(MİK)  sonuçları, EUCAST standartlarına göre değerlendirilmiş, kontrol izolat olarak ATTC 

Escherichia coli 25922, P. aeruginosa 27853 ve NCTC 13846 (mcr-1 pozitif) kullanılmıştır. 

Fosfomisine dirençli bulunan izolatlarda fosA, fosA3, fosC2 ve blaCTX-M direnç genlerinin varlığı 

polimeraz zincir tepkimesi (PCR) yöntemiyle araştırılmıştır. 

Bulgular: E.coli ve Klebsiella spp.’nin antibiyotiklere in vitro duyarlılık profilleri Tablo I ve Tablo 

II’de verilmiştir.  İki izolatta  fosA direnç geni saptanmış, bunlardan birinin  fosA3 direnç geni olduğu 

kanıtlanmıştır. İzolatların hiçbirinde fosC2 geni tespit edilmemiştir. Ayrıca, fosA3 pozitif bulunan 

izolatta blaCTX-M geni saptanmıştır.  

Sonuç: Hastane kaynaklı idrar izolatı E.coli ve Klebsiella spp.’de siprofloksasin, sefalosporin ve 

TMP/SMX’e karşı yüksek oranda direnç saptanmıştır. Fosfomisine direnç E.coli ve Klebsiella spp.’de 

sırasıyla %6,0 ve %8,8 oranında bulunmuştur. Fosfomisin direncinin sadece bir izolatta plazmid 

kaynaklı fos genine bağlı olduğu gösterilen çalışmamızda ülkemizde ilk kez fosA3 varlığı saptanmıştır. 

Bir izolatta fosA3 geni ile birlikte blaCTX-M geninin saptanması,  sadece fosfomisinin değil, sefalosporin 

kullanımının da fosfomisine dirençli izolatların artışına yol açacağını göstermektedir.  

Anahtar kelimeler: fosfomisin, direnç genleri, antibiyotikler, PCR  
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Tablo I. E.coli’nin antibiyotiklere in vitro duyarlılık profili (n=234) 

Antibiyotik  Duyarlı 

n(%) 

Orta  

n(%) 

Dirençli  

n(%) 

Amikasin  226 (96,6) 6 (2,6) 2 (0,8) 

Gentamisin  193 (82,5)  2 (0,9) 39 (16,6) 

Seftazidim  152 (65,0) 17 (7,3) 65 (27,7) 

Seftriakson  145 (62,0) 8 (3,4) 81 (34,6) 

Meropenem  222 (94,9) 3 (1,3) 9 (3,8) 

Siprofloksasin  113 (48,3) 11 (4,7) 110 (47,0) 

Tigesiklin  222 (94,9) 4 (1,7) 8 (3,4) 

TMP/SMX  123 (52,5) 2 (0,9) 109 (46,6) 

Kolistin*  220 (94,0) -  14 (6,0) 

Fosfomisin*  220 (94,0) -  14 (6,0) 

TMP/SMX: Trimetoprim/sulfametoksazol   

 

Tablo II.  Klebsiella spp.’nin  antibiyotiklere in vitro duyarlılık profili (n=57) 

Antibiyotik Duyarlı 

n (%) 

Orta 

n (%) 

Dirençli 

n (%) 

Amikasin 50 (87,7) 1 (1,8) 6 (10,5) 

Gentamisin 41 (72,0) - 16 (28,0) 

Seftazidim 40 (70,2) 7 (12,3) 10 (17,5) 

Seftriakson 40 (70,2) - 17 (29,8) 

Meropenem 53 (93,0) 2 (3,5) 2 (3,5) 

Siprofiloksasin 31 (54,4) 6 (10,5) 20 (35,1) 

Tigesiklin 53 (93,0) 2 (3,5) 2 (3,5) 

TMP/SMX 37 (65,0) - 20 (35,0) 

Kolistin* 53 (93,0) - 4 (7,0) 

Fosfomisin* 52 (91,2) - 5 (8,8) 

* antibiyotiklerin orta duyarlı aralık sonuçları bulunmamaktadır. 
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S47 

HASTANE VE ŞEHİR ATIK SUYU KÖKENLİ FOSFOMİSİNE 

DİRENÇLİ ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARININ ANTİBİYOTİK 

DUYARLILIK VE GENOTİPİK KARAKTERİZASYONU 

Cansu Önlen Güneri1, Jens Andre Hammerl2, Kerstin Stingl 2, Mirjam Grobbel2 and Cemil 

Kürekci3 
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Meslek Yüksekokulu, Ankara, Türkiye 

2 German Federal Institute for Risk Assessment, Department of Biological Safety, Berlin, Almanya 
3Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, Hatay, 

Türkiye 

ckurekci@mku.edu.tr 

 

 

Amaç: Bu çalışmada Hatay ilinde bulunan iki adet hastane ve şehir atık su sistemlerinden soyutlanan 

fosfomisine dirençli (FosR) Escherichia coli suşlarının (n=29) fenotip ve genotip özelliklerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: İzolatların fosfomisin MİK değerleri E-test yöntemi ile belirlenmiştir. Buna ilaveten, 

izolatların 19 antibiyotiğe karşı in vitro duyarlılıkları mikrodilüsyon testi (Sensititre) ile saptanmıştır. 

Fosfomisin gen transferi için konjugasyon deneyi yapılmıştır. Seçilen izolatlara (n=21) tüm genom 

dizileme (Illumina) yapılmıştır ve elde edilen sonuçlar rezistom, plazmid çeşitliliği ve filogenetik açıdan 

değerlendirilmiştir.  

Bulgular: E-test sonuçlarına göre 28 adet E. coli suşunun fosfomisin MİK değeri >1024 µg/ml 

bulunurken, bir tanesi 128 µg/ml olarak saptanmıştır. Konjugasyon deneyi sonucunda tüm izolatların 

fosfomisin direncini aktarabildiği tespit edilmiştir. Antimikrobiyal direnç profillerine göre suşların 

tümünün farklı sınıftan en az üç adet antibiyotiğe karşı dirençli (çoklu ilaç direnci) olduğu saptanmıştır. 

Fenotipik olarak izolatların %13.8’nin GSBL pozitif olduğu tespit edilmiştir. Plasmid aracılı fosfomisin 

direnç genlerinden fosA4 (n=14; 66,6%), fosA3 (n=6; 28,6%) ve fosA (n=1; 4,8%) saptanmıştır. 

Fosfomisin direnç genlerine ilaveten, izolatların farklı sınıftan pek çok direnç genini barındırdıkları 

sekans analizi sonucunda bulunmuştur. 21 adet E. coli suşunda 13 farklı MLST dizi tipi (ST) tespit 

edilmiştir. Sıklıkla rastlanan ST dağılımı: ST10 (n=5), ST744 (n=2), ST224 (n=2), ST1140 (n=2) ve 

ST46 (n=2) şeklinde bulunmuştur.  

Sonuç: Bu çalışma, hastane ve şehir atık suyu örneklerinden soyutlanan FosR E. coli’lerde çoğul 

antimikrobiyal direncin olduğunu göstermiştir. Buna ilaveten plasmid aracılı fosfomisin direnç 

genlerinin çevresel örneklerde varlığını ortaya koyan ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Fosfomisin direnci, E. coli, hastane ve şehir atık suyu 

Not: Bu çalışma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Kordinatörlüğü 

tarafından desteklenmiştir (BAP-18-M-074). 

  

mailto:ckurekci@mku.edu.tr
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S48 

STAFİLOKOKLARDA GLİKOPEPTİD DİRENCİNİN 

SAPTANMASINDA OTOMATİZE SİSTEMLERİN KULLANILMASI 

DOĞRU MU? 

Ruveyda ALACAHAN 1, Güner SÖYLEDİR 2 

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2 Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 

 

Amaç: Glikopeptidler, özellikle metisiline dirençli stafilokokların etken olduğu enfeksiyonların 

tedavisinde sık kullanılan seçkin antibiyotiklerdir. Glikopeptid dirençli stafilokok türlerinin bildirilmeye 

başlanmasıyla birlikte bu antibiyotiklerin kullanımında tedavide başarısızlıklar ve buna bağlı mortalite 

artış gözlenmektedir. 

Dünya çapında bildirilen glikopeptid dirençli ve azalmış duyarlılığa sahip stafilokok kökenlerinin varlığı 

bu tehlikenin yakın zamanda ülkemizde de görülebileceğinin uyarılarını vermektedir. Bu durum 

metisiline dirençli stafilokok enfeksiyonlarında glikopeptid duyarlılığının doğru saptanmasının ve doğru 

dozlarda gerekli sürede glikopeptid kullanılması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Çeşitli klinik örneklerden izole edilmiş ve rutin mikrobiyoloji laboratuvarında glikopeptid 

antibiyotiklerden birine ya da her ikisine birden dirençli tespit edilmiş S.aureus ve KNS kökenlerinin 

glikopeptid antibiyotiklere duyarlılıkları ve bu duyarlılığın tespitinde kullanılan yöntemlerin referans 

yönteme olan uyumu araştırılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Klinik örneklerden izole edilmiş 1875’i S.aureus 738’i KNS olmak üzere toplam 

2613 stafilokok kökeninden rutin laboratuvar çalışmasında otomatize sistemle (Vitek 2, Biomerieux) 

glikopeptid antibiyotiklerden birine veya her ikisine birden dirençli tespit edilen 22’si S.aureus, 65’i 

KNS olmak üzere  toplam 87 kökenin glikopeptid duyarlılıkları otomatize sistem ile tekrarlanmış ayrıca 

gradient test (E test, Biomerieux) ve  referans yöntem olan sıvı mikrodilüsyon (SMD) yöntemleriyle de 

çalışılmıştır. 

Bulgular: Otomatize sistemle rutin laboratuvar çalışmasında elde edilen dirençli kökenler tek araştırıcı 

tarafından üretici firmanın önerileri doğrultusunda tekrarlandığında teikoplanine dirençli 5 (%23) 

S.aureus kökeni dışında tüm kökenler vankomisin ve teikoplanine duyarlı olarak tespit edilmiştir. 

Gradient test sonuçlarında ise S.aureus kökenlerinden 5 (%23)’i teikoplanine dirençli bulunmuştur. 

Çalışma kökenleri referans yöntem olan sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle çalışıldığında kökenlerin 

hiçbirinde ne vankomisine ne teikoplanine direnç tespit edilmemiştir (Tablo I). 

Sonuç: 

 Sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile çalışma kökenlerinin hiçbirinde glikopeptid antibiyotiklere 

direnç saptanmamıştır. 

 Otomatize sistemler üretici firmanın önerileri doğrultusunda kullanıldığında vankomisin için 

referans yöntemle %100 uyum, teikoplanin için ise %77 uyum saptanmıştır. Benzer sonuçlar 

gradient test ile de elde edilmiştir. Halbuki rutinde S.aureus ve KNS kökenlerinde vankomisin 

için referans yöntem ile sırasıyla %95.5-%97 uyum saptanmış; teikoplanin için ise oldukça 

vahim bir tabloyla karşılaşılmıştır. Rutinde teikoplanin dirençli saptanan 19 S.aureus ve 65 KNS 

kökeninin hiçbirinde referans yöntemle direnç saptanmamıştır. 

 Rutin otomatize sistem ile elde edilen glikopeptid direnç sonuçları kullanıcı tarafından dikkatle 

irdelenmeli ve üretici firmanın önerileri doğrultusunda test tekrarına gidilmeli, tekrarlanan testte 

direnç saptandığında bu direnç referans yöntemle doğrulanmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler:  
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Bu çalışma Marmara Üniversitesi BAPKO tarafından 200716-0371 no’lu proje ile desteklenmiştir. 
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S49 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ 

LABORATUVARINDA 2011-2019 YILLARI ARASINDA İZOLE 

EDİLEN SERRATİA MARCESCENS İZOLATLARININ 

ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ PROFİLİ, KARBAPENEMLERE 

DİRENÇ MEKANİZMALARI VE İZOLATLARIN KLONAL 

YAKINLIĞI 

Gülşen Hazırolan1, Şeyma Nigiz1, Aycan Gündoğdu2,  Gülşen Altınkanat3, Ufuk Hasdemir3, 

Fatma Bayrakdar4, Deniz Gür1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 

2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 
3Marmara Universitesi Tıp Fakultesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

4Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans 

Laboratuvarı, Ankara 
Şeyma Nigiz, seymangz@hotmail.com 

 

Amaç: Serratia marcescens, özellikle immün sistemi baskılanmış hastalarda önemli bir enfeksiyon 

etkenidir. Son yıllarda karbapenem grubu antibiyotiklere dirençli izolatlar gözlenmektedir. 

Çalışmamızda hastanemizde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen S. marcescens 

izolatlarının antibiyotiklere direnç oranları, karbapenemlere direnç mekanizmaları ve karbapenemlere 

dirençli izolatların klonal yakınlıkları araştırılmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Merkez Bakteriyoloji Laboratuvarında 2011-2019 

yılları arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen 84 S. marcescens izolatı çalışmaya alınmıştır. 

Bakteri tanımlaması için MALDI-TOF MS, (Bruker, Almanya) kullanılmıştır. Seftriakson, seftazidim, 

meropenem, amikasin, gentamisin, ve siprofloksasin duyarlılıkları mikrodilüsyon yöntemiyle (MD) 

çalışılmış ve sonuçlar EUCAST standartlarına göre değerlendirilmiştir. Kontrol izolat olarak ATTC E. 

coli 25922 kullanılmıştır. MD ile meropeneme dirençli bulunan S. marcescens izolatlarında (n=10)  

KPC, NDM-1, IMP, VIM, SPM, AIM, OXA-48, GES ve SME-1 tip karbapenemazlar PZR ile 

araştırılmış ve klonal ilişkileri PFGE yöntemi ile değerlendirilmiştir. Ayrıca, atım pompasına bağlı 

direnç mekanizmalarının araştırılması amacıyla resistance–nodulation–cell division (RND) tipi pompa 

inhibitörü Phenylalanyl-arginyl-β-naphtylamide (PAβN) ve proton iyonoforu (uncoupler) 

carbonylcyanide m-chlorophenylhydrazone (CCCP) varlığında meropenem MİK değişimleri 

incelenmiştir. CCCP ve PAβN varlığında sıvı mikrodilüsyonla saptanan MİK değerine göre en az dört 

kat azalma aktif pompa varlığı açısından anlamlı olarak kabul edilmiştir.  

 

Bulgular: S. marcescens izolatlarının antibiyotiklere in vitro duyarlılığı Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Karbapenem direnç geni araştırılan izolatlarda, sadece bir suşta bla-OXA-48 pozitifliği saptanmıştır. CCCP 

varlığında 3 izolatta, PAβN varlığında 1 izolatta meropenem MİK’inde  >4 kat azalma saptanmıştır. Bu 

10 izolatın DNA paternlerinin karşılaştırılması sonucunda PFGE ile sekiz pulsotip saptanmıştır. Küme 

sayısı üç olarak belirlenmiş olup, her bir küme içindeki suş sayısı 1-3 arasında değişiklik göstermiştir 

(Şekil-1). 

 

Sonuç: S. marcescens izolatlarında karbapenemlere direncin farklı mekanizmalara bağlı olduğu 

gözlenmiş,  bir izolatta bla-OXA-48, 4 izolatta atım pompası gösterilmiştir. Meropeneme dirençli 
izolatların üç farklı klona ait olduğu belirlenmiştir. Direnç mekanizması belirlenemeyen izolatlarda 

porin kaybı ve AmpC’nin aşırı ifadesi gibi diğer mekanizmaların bulunabileceği düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Serratia marcescens, karbapenem direnci, mikrodilüsyon, atım pompası, PFGE 
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S50 

KARBAPENEMAZ ÜRETEN K. PNEUMONIAE İZOLATLARININ 

SAPTANMASINDA BD PHOENİX CPO EMERGE KİT’İN POLİMERAZ 

ZİNCİR TEPKİMESİ İLE UYUMUNUN ARAŞTIRILMASI 

Reyhan Yiş1, Ayşe Nur Sarı Kaygısız2, Şeyda Şilan Okalin2, Mehmet Ali Öktem2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Tıbbi Mikrobiyoloji, İzmir, 

Türkiye  
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,Tıbbi Mikrobiyoloji, İzmir, Türkiye  

reyhanyis@yahoo.com 
 

Amaç: Karbapenemaz üreten K. pneumoniae izolatlarının neden olduğu enfeksiyonlar tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de en güncel sağlık sorunlarındandır. Karbapenemaz taşıyan bakteriler, çoklu 

dirençli olmaları ve kolaylıkla aktarılabilmeleri nedeniyle hastane ortamında en çok sorun teşkil eden 

patojenler halini almıştır. Son yıllarda çoklu dirençli olan bu bakterilere karşı geliştirilmiş olan yeni 

antibiyotiklerin etkili olduğu karbapenemaz tipleri farklı olduğu için seçilmiş hasta gruplarında 

karbapenemaz tiplerinin belirlenmesi gerekli hale gelmiştir. Yüksek mortalite oranları nedeniyle de bu 

bakterilerin hızlı ve doğru saptanması,  tedavinin doğru yönlendirilebilmesi ve enfeksiyon kontrol 

önlemlerinin doğru uygulanması ile yayılımın önüne geçilebilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Çalışmamızda karbapenemaz üreten K. pneumoniae izolatlarının saptanmasında BD Phoenix CPO 

Emerge kit’in (CPE) polimeraz zincir tepkimesi (PZT) ile uyumunun araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç- Yöntem: Ön çalışma olarak, çeşitli klinik örneklerden izole edilmiş 20 karbapenem dirençli K. 

pneumoniae izolatı değerlendirmeye alınmıştır. BD Phoenix NMIC/ID kartı ile identifikasyon ve 

antibiyotik duyarlılıkları belirlenmiş olan izolatlar CPE ile çalışılmıştır. Aynı izolatlarda uygun spesifik 

primerler kullanılarak blaOXA-48, blaNDM, blaIMP, blaKPC ve blaVIM karbapenemaz enzimleri 

araştırılmıştır.  

Bulgular:Yirmi izolattan 9’unda blaOXA-48, 5’inde blaNDM, 1’inde blaKPC tek başına pozitif 

bulunmuş, 4 izolatta blaOXA-48+ blaNDM birlikteliği ve 1 izolatta blaOXA-48+ blaNDM+ blaKPC 

birlikteliği saptanmıştır.  CPE ile; tek başına blaOXA-48, blaNDM ve blaKPC pozitif 1’er izolat ve 

blaOXA-48+ blaNDM+ blaKPC birlikteliği olan 1 izolat “karbapenemaz üreticisi” olarak tanımlanmış, 

bunların ürettiği karbapenemaz tipi belirlenememiştir. blaOXA-48 pozitif 9 izolatın 8’i ve blaOXA-48+ 

blaNDM birlikteliği olan izolatların tümü (n:4) CPE ile Sınıf D karbapenemaz olarak saptanmıştır. 

blaNDM pozitif 5 izolatın 4’ü CPE ile Sınıf B karbapenemaz olarak bulunmuştur (Tablo).  

Sonuç: CPE, tek tip karbapenemeaz üreten izolatlarda PZT ile uyumlu sonuç verirken, birden fazla 

karbapenemaz üreten izolatlarda problemli gibi görünmektedir. Karbapenemaz üreten izolatların 

tespitinde PZT altın standart olup, CPE ile uyumun değerlendirilebilmesi için yaptığımız bu ön 

çalışmanın daha fazla sayıda örnek ile genişletilmesi planlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: K. pneumoniae, Karbapenemaz, PZT, CPO Emerge kit 
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PCR Sıra No blaNDM blaOXA-48 blaKPC blaIMP blaVIM CPE 

1 (+) (+) (-) (-) (-) Sınıf D 

2 (+) (+) (-) (-) (-) Sınıf D 

3 (-) (+) (-) (-) (-) Sınıf D 

4 (+) (+) (+) (-) (-) Karbapenemaz üreticisi 

5 (+) (+) (-) (-) (-) Sınıf D 

6 (-) (-) (+) (-) (-) Karbapenemaz üreticisi 

7 (-) (+) (-) (-) (-) Karbapenemaz üreticisi 

8 (-) (+) (-) (-) (-) Sınıf D 

9 (-) (+) (-) (-) (-) Sınıf D 

10 (-) (+) (-) (-) (-) Sınıf D 

11 (+) (+) (-) (-) (-) Sınıf D 

12 (-) (+) (-) (-) (-) Sınıf D 

13 (-) (+) (-) (-) (-) Sınıf D 

14 (+) (-) (-) (-) (-) Sınıf B  

15 (-) (+) (-) (-) (-) Sınıf D 

16 (+) (-) (-) (-) (-) Karbapenemaz üreticisi 

17 (+) (-) (-) (-) (-) Sınıf B 

18 (+) (+) (-) (-) (-) Sınıf B 

19 (+) (-) (-) (-) (-) Sınıf B 

20 (-) (+) (-) (-) (-) Sınıf D 

Tablo: İzolatların PZT ve BD Phoenix CPO Emerge kit ile belirlenmiş karbapenemaz enzim tipleri 
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KLİNİK ENTEROBACTERİACEAE İZOLATLARINDA PLAZMİD 

ARACILI MCR KOLİSTİN DİRENÇ GENİNİN ARAŞTIRILMASI 

Esra Özkaya1, Celal Kurtuluş Buruk1, İlknur Tosun1, Bayram Toraman2, Neşe Kaklıkkaya1, 

Faruk Aydın1  
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye 

2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye 

Sunucu Yazar E-mail adresi: esraozkaya@ktu.edu.tr 

 

 

Amaç: Çoklu ilaca dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda karbapenemler, karbapeneme 

dirençli olanlarda ise kolistin son çare olarak kullanılmaktadır. Kolistinin kullanımının artışı direnç 

sorununu yanında getirmiştir. MCR-1 (aktarılabilir kolistin direnci) enzimi, lipopolisakkaritleri 

modifiye ederek polimiksin direncine yol açan bir fosfoetanolamin transferazdır. mcr-1’in hemen 

ardından diğer MCR homologlarının (mcr-2-9) bildirimleri yapılmıştır ve direnç genlerinin izolatlar 

arasında transfer olabileceğini gösterilmiştir. Bu çalışmada kolistine dirençli Enterobacteriaceae 

izolatlarında en yaygın görülen plazmid aracılı kolistin ve karbapenemaz direnç genlerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Tıbbi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Ekim 2016-Eylül 2018 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden izole 

edilen 14,657 Enterobacteriaceae suşu dahil edilmiştir. İzolatlar klasik yöntemlere ilaveten MALDI 

Biotyper (Bruker Daltonics, Almanya) ile tür düzeyinde tanımlanmış, sıvı dilüsyon yöntemi ile 40 

izolatta kolistin direnci saptanmıştır. Kolistine dirençli 40 farklı Enterobacteriaceae izolatında EUCAST 

önerileri doğrultusunda GSBL, AmpC ve karbapenemaz varlığı fenotipik yöntemlerle araştırılmıştır. 

Ayrıca PCR ile mcr-1-5, blaOXA-48, blaKPC, blaNDM, blaVIM, blaIMP direnç genleri araştırılmış, ardından 

amplifiye edilen ürünlerin nükleotid dizi analizleri yapılmıştır. 

 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen izolatların 22’sinde GSBL, 6’sında AmpC beta-laktamaz, 15’inde 

karbapenem direnci varlığı fenotipik yöntemler ile tespit edilmiştir. Bu işlemlerin ardından PCR ve 

nükleotid dizi analizinde iki izolatta mcr-1, iki izolatta blaOXA-48, bir izolatta blaVIM, bir izolatta blaKPC 

ve blaOXA-48 birlikteliği, beş izolatta blaNDM ve blaOXA-48 birlikteliği tespit edilmiştir.   

Tespit edilen mcr-1 genleri hastanemizde tedavi gören 65 yaş üstü iki kadın hastanın idrar kültürü 

örneklerinde üreyen E. coli izolatlarında tespit edilmiştir. Bu hastalardan birinde test edilen 

antibiyotikler arasında sadece ampisiline karşı direnç gözlenmiş, diğerinde ise sadece ampisilin, 

amoksisilin/klavulonat ve siprofloksasine karşı direnç belirlenmiştir. 

Sonuç: Yayınımız literatürde ulaşabildiğimiz kadarıyla ülkemizde klinik örneklerde mcr-1 geni 

varlığını gösteren ve DNA dizi analizi ile doğrulanmış ilk çalışmadır. Ayrıca farklı direnç genlerini bir 

arada içeren izolatların varlığı, karbapenem ve kolistin direncinin yayılımının beklenenden daha hızlı 

olabileceğini bir kez daha hatırlatmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Enterobacteriaceae; Kolistin direnci; Karbapenem direnci; mcr-1 geni 
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KOLİSTİN DUYARLILIĞININ SAPTANMASINDA KULLANILAN SIVI 

MİKRODİLUSYON TEMELLİ İKİ TİCARİ SİSTEMİN 

KARŞILAŞTIRILMASI  

Nilgün Kansak1, Müge Aslan1, Riza Adaleti1, Sebahat Aksaray2 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ,İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı,İstanbul 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ,Hamidiye Tıp Fakültesi ,Tıbbi Mikrobiyoloji ABD ,İstanbul 

nilkansak@gmail.com 

Amaç: Çoklu dirençli Gram negatif bakteri infeksiyonlarındaki artış ve beraberinde artan kolistin 

direnci dolayısı ile kolistin duyarlılığının hızlı ve  güvenilir bir yöntemle saptanması çok önemlidir. 

CLSI ve EUCAST tarafından referans yöntem olarak sıvı mikrodilusyon (BMD) önerilmesine rağmen; 

uygulama zorluğu, zaman alıcı olması ve taze hazırlanmış/dondurulmuş antibiyotik kullanmak 

gerektiğinden rutin laboratuvar pratiğinde kullanımı sınırlıdır. Son zamanlarda BMD temelli pratik 

uygulaması kolay bir çok ticari ürün kullanıma girmiştir. Çalışmamızda kolistin duyarlılığının 

saptanmasında kullanımda olan  iki ticari sistemin sonuçlarının referans yöntemle karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 2017-2018 döneminde çeşitli klinik örneklerden izole edilen 38 Klebsiella 

pneumoniae suşu çalışmaya dahil edildi. İdentifikasyon ve antibiyotik duyarlılık testleri MALDI-TOF 

MS ve Vitek-2 (bioMérieux,Fransa) sistemi ile yapıldı. BMD testleri Sensititre (Sensititre custom  plate, 

Thermo Fisher Scientific,İngiltere) ve MICRONAUT MIC-Strip (MERLIN Diagnostika 

Gmbh,Almanya) firma önerileri doğrultusunda hazırlanan 0,5 McFarland bakteri süspansiyonları ve 

katyon ayarlı Mueller Hinton broth   kullanılarak 0,0625- 128 μg/mL konsantrasyon aralığında dehidrate 

kolistin ve üreme kontrol kuyucuğu içeren kullanıma hazır kitler ile yapıldı.  Kalite kontrolü kolistin 

duyarlı ATCC 25922 ve kolistin dirençli NCTC 13846 (mcr-1 pozitif) E.coli suşları ile gerçekleştirildi. 

EUCAST versiyon 9.0 önerileri doğrultusunda MIK değeri ≤2 μg/mL olan suşlar duyarlı, >2 olan suşlar 

dirençli olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Suşların 35’i referans yöntemle kolistin dirençli, üçü duyarlı bulundu. Sensititre ile bir 

hastada çok büyük hata (ÇBH) saptanırken MICRONAUT ve Vitek-2 ile büyük ve ÇBH saptanmadı. 

Sensititre ve MICRONAUT ile referans yöntemin temel ve kategorik uyumu sırasıyla %76-74 ve %97-

100 olarak belirlendi. Kalite kontrol suşlarının MIK değerleri beklenen aralıkta bulundu. Sonuçlar 

Tablo.1 de özetlenmiştir. 

 

Tablo-1 Referans yöntem (BMD)  ile 3 farklı  ticari sistemin kolistin MIK dağılımları  

MIC BMD* Sensititre MICRONAUT Vitek-2 

≤2 3 4 3 3 

4 4 - 2 3 

8 22 12 5 2 

16 7 10 15 30 

32 2 9 10 

64  1  

128  2 3 

*BMD :Sıvı mikrodilüsyon 

Sonuç: Çoklu dirençli bakterilerin sebep olduğu ciddi infeksiyonların tedavisi amacıyla  son seçenek 

olarak kullanılan kolistin için ÇBH ve büyük hata eşit ciddiyette kabul edilir. Sensititre ile bir hastada 

ÇBH saptanmasına rağmen referans yöntemle kıyaslandığında her iki ticari kitin kategorik uyumu >%90 

bulunmuştur. Bu nedenle ilave ekipman ve tecrübe gerektirmeyen, valide BMD temelli ticari sistemlerin 

rutinde kullanılabileceği düşüncesindeyiz. 

 

Anahtar Kelimeler: Kolistin,Sıvı mikrodilusyon, Sensititre, MICRONAUT MIC-Strip 
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ENTEROBACTERİACEAE  İZOLATLARINDA KOLİSTİN 

DİRENCİNİN BELİRLENMESİNDE KOLİSTİN BROTH DİSK 

ELUSYON VE HIZLI POLİMİKSİN NP TESTİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Ayşe Barış, Feride Merve Arslan, Banu Bayraktar 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı, İstanbul 

 

Amaç: Kolistin, çoklu antibiyotik dirençli Enterobacteriaceae  izolatlarının neden olduğu ciddi 

enfeksiyonların tedavisinde  kullanılmaktadır. Kolistin duyarlılığı için önerilen tek yöntem sıvı 

mikrodilusyon olmasına karşın rutin uygulamada zorlukları olan bir yöntem olması araştırmacıları  

kolay ve maliyet etkin yöntemlerin geliştirilmesine itmiştir. Çalışmamızda kolistin direncini saptamada 

yeni geliştirilen yöntemlerden kolistin broth disk elusyon (CBDE) ve hızlı polimiksin NP testinin 

(HPNPT) değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem:Çalışmaya 05.06.2014-26.08.2018 tarihleri arasında sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile 

kolistine dirençli (n=44) ve duyarlı (n=12) bulunan; 56 Enterobacteriaceae izolatı(1Enterobacter 

cloacae, 10 E.coli, 3 Klebsiella oxytoca, 42 Klebsiella pneumoniae) dahil edilmiştir. HPNPT 

yönteminde; laboratuvarda in house olarak hazırlanan mikroplakta iki kuyucuğa kolistin (Sigma 

Aldrich) içeren (5μg/mL) ve içermeyen 150μL hızlı polimiksin NP çözeltisi eklendi. Ardından 3-3,5 

McFarland standardında hazırlanan bakteri süspansiyonundan 50’şer μL eklenerek 37°C’de 4 saate 

kadar 30dk aralıklarla renk değişimi takip edildi. Her iki kuyucukta turuncudan sarıya renk değişimi 

pozitif olarak değerlendirildi. CBDE yönteminde; izolat başına dört adet tüp alınarak herbirine 10 ml 

katyon ayarlı Mueller-Hinton broth(cMHB) (Becton Dickinson, USA)  eklendi. Tüplere 0, 1, 2 ve 4 adet 

kolistin (10 µg) diski (Bioanalyse, Turkiye) konularak 0 (büyüme kontrolü), 1, 2 ve 4 µg/ml nihai 

konsantrasyon oluşturuldu.  Her tüpe 0.5 McFarland standardındaki bakteri süspansiyonundan 50’şer µl 

eklenerek, 35°C  16-20 saat inkübasyon sonunda MİK değerleri belirlendi. Referans yöntem olarak sıvı 

mikrodilüsyon yöntemi uygulandı ve sonuçların değerlendirilmesinde EUCAST kriterleri kullanıldı. 

Kalite kontrol suşları olarak mcr-1 pozitif E.coli NTC 13846 ve ATCC E. coli 25922 kullanıldı. 

Bulgular: İzolatların HPNPT ve CBDE sonuçları (Tablo 1) , referans yöntemle karşılaştırıldığında 

CBDE için kategorik uyum %100, HPNPT için %96.4 bulunmuştur.  HPNPT için duyarlılık %95.4, 

özgüllük %100, PPD %100, NPD %85.7 bulunmuştur. CBDE için duyarlılık, özgüllük, PPD ve NPD 

%100 olarak belirlenmiştir. 

Sonuç:. HPNPT ve CBDE testleri; yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip, zaman ve işgücü açısından da 

kolaylık sağlayan testlerdir. Her iki yöntem de kolistine dirençli izolatların hızlı ve doğru olarak 

belirlenmesinde etkili olup etkin tedavi yönetimine katkı sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Hızlı polimiksin NP; sıvı mikrodilusyon,;kolistin broth disk elusyon; kolistin 

direnci 
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Tablo. 1 İzolatlarının test sonuçlarının karşılaştırılması 

  HPNPT CBDE 

MİKRODİLÜSYON Pozitif Negatif Dirençli Duyarlı 

Dirençli 42 2 44 0 

Duyarlı 0 12 0 12 

CBDE:Kolistin broth disk elusyon; HPNPT:hızlı polimiksin NP testi  
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GRAM POZİTİF BAKTERİ ÜREMESİ SAPTANAN KAN 

KÜLTÜRLERİNDE GENOTİPLENDİRME İLE İDENDİFİKASYON VE 

DİRENÇ TAYİNİ 

 
Ziya Erdoğan1, Cihadiye Elif Öztürk2, Şengül Cangür3, Emel Çalışkan2, Şükrü Öksüz2,  

Zeynep Dilara Karamurat2 

1Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Düzce, Türkiye 
2Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye 

3Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye 

emelcaliskan81@yahoo.com.tr 

 

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sepsisi küresel sağlık önceliği olan hastalık olarak tanımlamıştır. 

Sistemik bir infeksiyonun sepsis tablosuna gitmesi enfeksiyonun şiddeti ve hastanın durumuna bağlı 

olarak çok değişken sürelerde gerçekleşen dinamik bir süreçtir. Birçok hasta sepsis tablosuna girdikten 

sonra geri dönüşümsüz bir süreç başlar. Bu çalışmada Gram pozitif bakteri üremesi olan kan 

kültürlerinde etkenin hızlı şekilde genotiplendirilmesi ve önemli direnç genlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 14.04.2018-26.1.2019 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen 2132 kan 

kültürü şişesinden, ardışık iki veya daha fazla şişede üreyen ve etken kabul edilen Gram pozitif bakteriler 

çalışmaya alınmıştır. Gram pozitif bakteri genotiplendirilmesi ve mecA, vanA, vanB, vanC1, vanC2/C3 

genlerinin hızlı tespiti için“Genotype® BC Gram-positive (Hain Lifesience, Almanya)” testi 

kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmada bakteri kültürü ile 35’i (% 77.7) MR-KNS olan toplam 45 KNS, 9’u (%52.9) 

MRSA olan toplam 17 S. aureus, 2’si (%22.2) VRE olan toplam 9 enterokok ve bir D grubu streptokok 

tanımlanmıştır (toplam 72 örnek). Genotipleme yöntemiyle 37’sinde (%75.5) Mec A pozitif olan toplam 

49 KNS, 9’unda (% 52.9) mecA pozitif olan toplam 17 S. aureus, 2’sinde (%20) vanA pozitif olan 

toplam 10 enterokok, 2 S.pneumoniae ve 2 S. mitis/oralis bulunmuştur. Genotipleme yöntemi ile 

kültürde tespit edilemeyen 2 S. pneumoniae, 2 S. mitis/oralis belirlenmiştir. İstatistiksel 

değerlendirmede; tüm bakteri türleri için bakteri kültürü ile genotipleme yöntemleri arasında anlamlı 

düzeyde bir uyum bulunmuştur (p=0,999). Ayrıca mecA pozitif olan hastalarda gentamisin, 

siprofloksasin, trimetoprim-sulfametoksazol antibiyotiklerine de yüksek oranda direnç olduğu 

görülmüştür. 

Sonuç: BC Gram pozitif testinin, sepsis etkeni olan bakterileri, bu bakterilere ait direnç genlerini ve 

miks infeksiyon etkenlerini 4-5 saatte doğru olarak tespit ettiği gözlenmiştir. Etkenin ve direnç 

genlerinin hızlı tespit edilmesi, doğru tedavinin erken başlamasını sağlar. Böylece tedavi başarısı artıp 

morbidite/mortalite oranları düşer, hastalara uygulanan ampirik tedavi süresi ve hasta yatış süresi kısalır, 

maliyet azalır, metisilin ve glikopeptid dirençlerinin de önüne geçilir. Genotip testlerinin bu 

avantajlarının yanı sıra kandaki inhibitörlerden etkilenebileceği akılda tutularak mutlaka bakteri kültür 

yöntemleri ile birlikte kullanılmasının gerektiği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sepsis, Stafilokok, Enterokok, İlaç direnci, Hızlı tanı, PCR. 
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Tablo 1. Bakteri kültürü ve genotipleme sonuçlarının karşılaştırılması 
Bakteri adı Kültür Genotip p Duyarlılık 

(%) 

Özgüllük 

(%) 

 

PKD 

(%) 
Pozitif Negatif Pozitif Negatif 

KNS 45 4 48 1 0,375 92 0 98 

S. aureus 17 3 17 3 0,999 82 0 82 

Enterococcus 9 3 10 2 0,999 70 0 70 

S. grup D 1 0 0 1 -    

S.pneumoniae 0 2 2 0 -    

S.mitis/oralis 0 2 2 0 -    

Toplam 72 6 79 6 0,999 92 0 92 
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KLİNİK NOCARDIA CYRIACIGEORGICA İZOLATLARININ 

ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ 

Hazal Gür1, Alper Karagöz2, Gülşen Hazırolan1 

1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 
2Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Uşak, Türkiye. 

hazalgurr@gmail.com 

Amaç: Klinik örneklerden izole edilen Nocardia cyriacigeorgica suşlarının antibiyotik duyarlılık 

profillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji 

Laboratuvarına Temmuz 2018 - Eylül 2019 tarihleri arasında gelen klinik örneklerden izole edilen 12 

Nocardia cyriacigeorgica suşu (3 bronkoalveoler lavaj, 9 balgam) dahil edilmiştir. İzole edilen 

Nocardia cyriacigeorgica suşları makroskopik inceleme, mikrosokopik inceleme, matriks aracılı lazer 

dezorpsiyon iyonizasyon uçuş zamanlı kütle spektrometresi (MALDI-TOF MS) (Bruker, Almanya) ve 

moleküler sekans yöntemi ile tanımlanmıştır. İzolatların amikasin, amoksisilin-klavulanik asit, 

siprofloksasin, seftriakson, tobramisin, trimetoprim-sülfametoksazol, imipenem ve linezolide 

duyarlılıkları %5 koyun kanlı Mueller hinton besiyeri kullanılarak gradiyent test (bioMérieux, Fransa) 

yöntemiyle araştırılmıştır. Sonuçlar CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) M24-A2 

dökümanına göre değerlendirilmiştir. 

Bulgular: İzolatlar MALDI-TOF MS yöntemi ile Nocardia species olarak tanımlanmıştır. Bu izolatların 

16S rRNA dizi analizi sonucunda bakterilere ait 16S rRNA gen dizisinin >%99 oranında Nocardia 

cyriacigeorgica ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. İn vitro antibiyotik duyarlılık testleri sonucunda 

Nocardia cyriacigeorgica izolatlarında %33.33 oranında trimetoprim-sülfametoksazol direnci 

saptanmıştır. İzolatların minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) aralıkları ve antibiyotik direnç oranları 

Tablo 1’de sunulmuştur.  

Sonuç: Nocardia cyriacigeorgica özellikle immünkompromize hastalarda fırsatçı patojen olarak ciddi 

enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Tedavide ilk seçenek trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMX) 

olmasına rağmen çalışmamızda yüksek TMP-SMX direnç oranı tespit edilmiştir. Direnç nedeniyle 

tedavide tek başına ilk tercih edilen antibiyotik olan TMP-SMX yetersiz kalabileceğinden Nocardia 

cyriacigeorgica enfeksiyonlarının tedavisi planlanırken in vitro antibiyotik duyarlılık sonuçları da 

değerlendirilerek karar verilmelidir. 

Anahtar kelimeler: Nocardia spp., Trimetoprim-sülfametoksazol, Antibiyotik direnci 

 

Tablo 1. Nocardia cyriacigeorgica izolatlarının direnç oranları. 

Antibiyotikler MİK Aralığı Direnç Oranı 

Amoksisilin-klavulanik asit 0.38 - 32 %16.67 

Seftriakson 0.023 - 32 0 

İmipenem 0.064 - 2 0 

Amikasin 0.016 - 96 %8.33 

Tobramisin 0.016 - 96 %8.33 

Siprofloksasin 0.047 - >32 %41.67 

Linezolid 0.064 - 6 0 

Trimethoprim-sülfametaksazol 0.016 - >32 %33.33 
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KANTİTATİF SÜSPANSİYON TESTİ İLE BAZI 

DEZENFEKTANLARIN BAKTERİSİDAL ETKİNLİĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Amaç: Bu çalışmada, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kullanılan 

bazı dezenfektanların dirençli klinik Klebsiella izolatları ile Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa 

ve Staphylococcus aureus standart suşları üzerinde bakterisidal etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 7 adet dirençli Klebsiella izolatı ile kontrol için E. coli NCTC 10538, 

P. aeroginosa ATCC 15442 ve S. aureus ATCC 6538 standart suşları seçilmiştir. Dezenfektan olarak 

%7.8 alkil dimetil benzil amonyum klorit ve %3.8 didesil dimetil amonyum klorit içeren yer ve yüzey 

dezenfektanı ile %70 ethanol ve %0.5 2-propanol içeren el dezenfektanı kullanılmıştır. Yer ve yüzey 

dezenfektanı etkinliği sodyum hipoklorit ve benzalkonyum klorit ile el dezezenfektanı etkinliği ise 

klorhekzidin ve etil alkol ile karşılaştırılmıştır. Dezenfektanların bakterisidal etkisini belirlemek 

amacıyla kantitatif süspansiyon testi uygulanmıştır. Temas süresi el dezenfektanı için 1 dakika, yer ve 

yüzey dezenfektanı için 5 dakika ve 60 dakika olarak belirlenmiştir. CEN (European Committee for 

Standardisation), EN 13727 standardına göre dezenfektan etkisi logaritmik redüksiyon oranı üzerinden 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Yer ve yüzey dezenfektanın 1/300 konsantrasyonu, 5 ve 60 dakika temas sonrasında test 

edilen izolatların üremelerinde ≥5 log azalmaya neden olmasından dolayı bakterisidal etkili 

bulunmuştur. Aynı dezenfektanın 1/1200 konsantrasyonunun bakterisidal etkisi olmadığı tespit 

edilmiştir. Hijyenik el dezenfektanın ise %100’lük konsantrasyonu kirli ve temiz koşullar için belirlenen 

temas süresinde (1 dakika) bakterisidal etki göstererek izolatların üremelerinde temiz koşullarda ≥5 log, 

kirli koşullarda ise ≥3 log azalma görülmüştür. 

Sonuç: Çalışmamızda seçilen dezenfektanların hastanelerde dezenfeksiyon amacıyla sıklıkla kullanılan 

antimikrobiyal maddeler kadar etkin olduğu görülmektedir. Bakteriler zaman içerisinde hastanelerdeki 

yoğun kullanım nedeniyle dezenfektanlara direnç geliştirebilir. Bu nedenle enfeksiyona neden olan 

etkenlere karşı uygun dezenfektanların seçimi ve etkinliklerinin saptanması büyük önem taşımaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Dezenfektan, antibakteriyel etki 
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YERLİ GELİŞTİRİLEN YENİ BİR LOOP-MEDİATED ISOTHERMAL 

AMPLİFİCATİON PCR(LAMP-PCR) CİHAZI İLE GRUP A 

STREPTOKOKLARIN HIZLI MOLEKÜLER TANISI 

Hande Toptan1, Hasan Sağcan2, Esra Ağel3, Yiğit Mustafa Ertunç4, Bahri Elmas4, Mehmet 

Koroglu1, A. Zeki Şengil2, Mustafa Altındiş1 

1 Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya 
2 İstanbul Medipol Unv Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. İstanbul

 

3 Mikrobiyoloji uzmanı, TUBİTAK MAM 

4 Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Sakarya 

maltindis@gmail.com 

 

Amaç: Bu çalışmada akut bakteriyel tonsillofarenjit düşünülen çocuklarda, Grup A Streptokok(GAS) 

hızlı tanısında yerli geliştirilmiş olan Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) yönteminin, 

kültür/MALDİ TOF, hızlı antijen testi ve Real-time PCR yöntemleriyle karşılaştırılarak 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 1-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi SEAH Çocuk 

Hastalıkları bölümüne akut tonsillofarenjit şikayetiyle başvuran 50 hasta dahil edilmiştir. Hastalardan 3 

farklı swab ile uygun şekilde örnekler alınmış ve mikrobiyoloji laboratuvarında, örneklerin birincisinden 

hızlı antijen testi, ikincisinden kültür/MALDİ TOF identifkasyon, diğerinden de moleküler testlerde 

kullanılmak üzere DNA izolasyonu (Qiamp DNA mini kit) yapılmıştır. RT-PCR çalışması NEB Taq 

DNA polimeraz enzimi ve tamponu kullanılarak in-house yöntemle gerçekleştirilmiş, izotermal 

amplifikasyon reaksiyonu ise yerli geliştirilen yeni bir LAMP PCR cihazı(Biodmes, Türkiye) ile 

kolorimetrik izotermal master mix kullanılarak oluşturulmuştur. S. pyogenes’e spesifik bölgeyi 

hedefleyen primerler PrimerExplorer V5 programı ile tasarlanmıştır.  

Bulgular: Alınan 50 örneğin 33’ü kültür pozitif, 17’si kültür negatif bulunmuştur. Dört örnek kültür 

pozitif olmasına rağmen hızlı antijen testiyle negatiftir. Örneklerin 48’inde (%96) LAMP PCR kültürle 

uyumlu sonç vermiştir. İki örnekte kültür negatif LAMP PCR pozitif belirlenmiştir. Bu örneklerden 

birinin MALDİ TOF identifikasyonunda sonuç S.dysgalactia çıkmıştır. Kültür pozitif örneklerin tamamı 

LAMP PCR ile pozitif bulunmuştur. 

Sonuç: Kültür pozitif örneklerin 4’ü hızlı testle negatif bulunmuşken LAMP ile pozitif olarak bulunması 

“LAMP, hızlı test olarak sahada antijen testinin yerine kullanılabilir mi?” sorusunu gündeme getirmiştir. 

LAMP ile yanlış pozitif saptanan 2 örnekten birinin identifikasyonunda S. dysgalactia üremiştir ancak 

bu bakteri S.pyogenes’le yüksek genom homolojisine sahip olup akut tonsillofaranjitin bir diğer önemli 

bakteriyel etken ailesi olan Grup C/G Streptokok grubunda sınıflandırılmaktadır. Sonuç olarak yeni 

geliştirilen kolay çalışılarak değerlendirilebilen kolorimetrik LAMP yönteminin, kültür yöntemine göre 

hızlı testler arasında en doğru sonucu çok hızlı bir şekilde verdiği belirlenmiştir. Sonuçlarımız, cihaz ile 

alakalı ilk veriler olup kapsamlı çalışmalar ve değerlendirmeler sonrasında sistem sahada bir hasta başı 

testi olarak daha fazla kullanım alanı bulabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: S.pyogenes, GAS, LAMP, Hızlı antijen testi, RT PCR 
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VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLARDA PENİSİLİN 

BAĞLAYAN PROTEİNLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 

 

Banu Sancak1, Neşe Çağlayan2, Esma Aybakan2, Belgin Altun3, Tanıl Kocagöz2 

 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Ankara 

2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Biyoteknoloji, 

İstanbul 
3Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Ankara 

banusancak@yahoo.com  

 

Amaç: Vankomisine dirençli enterokoklar (VRE) tedavisi güç veya olanaksız hastane enfeksiyonlarına 

yol açarak günümüzde en fazla sorun yaratan bakteri türlerindendir. Vankomisine direnç, bu ilacın 

bağlandığı bakteri hücre duvarındaki çapraz bağlarda yer alan pentapeptitlerin en ucundaki D-Alanin-

D-Alanin grubunun D-Alanin-D-Laktat haline dönmesi ile artık bağlanamaz hale gelmesinden 

kaynaklanmaktadır. Normalde pentapeptitleri D-Alanin-D-Alanin grubundan birbirine bağlayan 

penisilin bağlayan proteinlerin (PBP)  D-Alanin-D-Laktat gruplarını nasıl birbirine bağladığı konusu 

bugüne dek araştırılmamıştır. Bu çalışmada VRE’lerdeki bu olası değişiklikler araştırılmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: PBP’lerde D-Alanin-D-Laktata uyum sağlayacak değişiklikler olup olmadığını 

araştırmak amacıyla 3 klinik vankomisine dirençli Enterococcus faecalis suşu (VRE) ile 3 vankomisine 

duyarlı Enterococcus faecalis (VSE) suşunun PBP genleri polimeraz zincirleme tepkimesi ile 

çoğaltıldıktan sonra, DNA dizileri çıkartılıp karşılaştırılmıştır.  

 

Bulgular: VRE ve VSE suşlarının PBP’leri kendi içlerinde %100’e yakın benzerlik gösterirken VRE 

ve VSE’lerin PBP1A, 1B, 2A ve 3’ünde önemli sayıda aminoasit değişikliğine de yol açan dizi 

farklılıkları olduğu saptanmıştır. VRE suşlarının VSE’dekine göre farklılıklarının gen bankasında 

bulunan bir VRE suşu ile tamamen aynı olduğu belirlenmiştir. VRE ve VSE’lerin PBP 2B’lerinin 

dizilerinde ise hiç bir farklılık tespit edilmemiştir. Dizi analizini kısmen yapabildiğimiz PBP4’te de 

dizisini belirlediğimiz bölgede herhangi bir farklılık saptanmamıştır. 

 

Sonuç: VSE’lerle kıyaslandığında VRE’lerin PBP’lerinde görülen farklılıklar, VSE’lerde 

pentapeptitlerdeki  D-Ala-D-Ala’yı birbirine bağlayan PBP’lerin VRE’lerde ortaya çıkan D-Ala-

DLaktat’ları bağlayabilecek şekilde değişim gösterdiğini düşündürmektedir. Bu değişikliklerin 

anlaşılması yeni tedavi protokollerinin ve yeni antibakteriyellerin geliştirilmesinde önem taşımaktadır. 

Not: Bu projeye (No:118S502) verdiği destek için TÜBİTAK’a teşekkür ederiz.  

 

Anahtar Kelimeler: Vankomisin, direnç, enterokok, PBP 

  



 

259 
 

S59 

EKSTRAİNTESTİNAL ENFEKSİYONLARDAN İZOLE EDİLEN VE 

VİRULANS FAKTÖRLERİ TANIMLANAN E. COLİ SUŞLARININ 

FİLOGENETİK İLİŞKİLERİNİN TESPİTİNDE PFGE YÖNTEMİNİN 

ÖNEMİ 

Başak BEDİR BAYKARA1, Melda Meral ÖCAL1, Cansu Önlen GÜNERİ1, Suna 

KIZILYILDIRIM1, Fatih KÖKSAL1 
1Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye  

basakbedir89@gmail.com 

 

 

Amaç: İntestinal sistemin kommensal üyesi olan E. coli suşları (İnPEC); Patojenite adaları, plazmidler, 

bakteriyofajlar ve transpozonlar ile virülans özellikleri kazanarak gastrointestinal sistem dışında, ekstra-

intestinal (ExPEC) infeksiyonlarına sebep olarak güçlü patojenik etki gösterirler1,2. Hastane 

enfeksiyonlarında klinik materyallerden en sık izole edilen gram negatif bakteriler arasında yer alan E. 

coli suşları morbidite kadar mortalitenin önemli sebepleri arasındadır3 özellikle üriner sistem 

enfeksiyonları (ÜRİ), yenidoğan menejiti, sepsis, hastane kökenli pnömoniler, deri ve yumuşak doku 

enfeksiyonları, osteomyelit, intra abdominal vb. enfeksiyonlardan sorumludur4,5. Bu sebeple fenotipik 

yöntemlerin yanı sıra genotipik yöntemlerinin kullanıldığı sürveyans çalışmalarının önemi gün geçtikçe 

artmaktadır. Çalışmamız ExPEC suşlarına özel genotiplerin mutasyonu mu rastgele mutasyonların mı 

sebep olduğunu araştırarak epidemiyolojik çalışmalara ışık tutmak ve filogenetik ilişkide altın standart 

olan PFGE (Pulse Field Gel Electrophoresis) yönteminin kullanılabilirliğini belirlemek amacı ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Çukurova Üniversitesi Merkez Laboratuvarı ve bölge hastanelerinde 

intestinal sistem dışı enfeksiyonlardan izole edilen CNF-1, CNF-2, CNF-3 ve CDT-1, CDT-2, CDT-3, 

CDT-4 toksin genlerinden en az bir tanesine sahip oldukları PCR ile gösterilmiş 155 ExPEC suşu 

kullanılmıştır. 

Bulgular: PFGE klonal ilişkilerinin tespiti yönünden %80 benzerlik baz alınarak değerlendirildiğimiz 

çalışmamızda; test suşlarının en büyüğü 5 üyeli olmak üzere 106 büyük kümede toplandığı; iki tane 5 

üyeli, sekiz tane 3 üyeli, onbeş tane 2 üyeli olmak üzere kümelendikleri görüldü (81 suş tek üyeli).  

Sonuç: ExPEC suşlarının filogenetik özelliklerine ışık tutmak amacı ile klonal düzeyde ilişkilerin; 

PGFE yöntemi ile sorgulandığı çalışmamızda yönteminin, kolay yorumlanabilir, ayrım gücü yüksek, 

ancak 155 örnekten sadece 13(%8.38) örneğin klonal ilişki gösterdiği ilişkili suşların da farklı 

servislerde yatan farklı hasta örneklerinden izole edilen suşlar olmaları sebebi ile suşlarının klonal 

ekspansiyon sonucu değil tesadüfi veya genlerinde mutasyona açık belirli sıcak bölgeye sahip suşlar 

arasından delesyon rekombinasyon olayları sonucu ortaya çıktığı kanaatine varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: E.coli, ExPEC, PFGE 

 
 



 

260 
 

 
Şekil 1. PFGE Sonucu Elde Edilen Bant Profilleri  

 

       

 
Şekil 2. PFGE Sonucu Elde Edilen Dendogram 

 

 

Tablo 1. Tek Üyeli Küme ve Aynı Alt Küme İçinde Toplanan Suşların Virülans Faktörleri
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KARBAPENEM DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII KAN 

İZOLATLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU: 

MULTİLOCUS SEQUENCE TYPING, PULSOTYPING VE DİRENÇ 

İLİŞKİLİ MUTASYON ANALİZİ 
 

Ayşegül Gözalan1, Özlem Ünaldı2, Sibel Aydoğan3, Çiğdem Kuzucu4, Fatma Köksal5, Dilek 

Güldemir2, Ziya Cibali Açıkgöz6, Rıza Durmaz6 

1 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, 

Türkiye, 2 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez 

Laboratuvarı, Ankara, Türkiye, 3 Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara, Türkiye 

4 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye 

5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

6 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

agozalan@yahoo.com 

 

Amaç: Acinetobacter baumannii, yoğun bakım ünitelerinde en çok sorun yaratan 

mikroorganizmalardan biridir. A.baumannii’nin klinik önemi, bakterinin antibiyotik direnç genlerini 

upregulate etme veya kazanma konusundaki kayda değer yeteneğine atfedilmektedir. Bu 

çalışmada; A.baumannii izolatları arasındaki klonal ilişki, yaygın sekans tipleri ve karbapenemaz direnç 

genlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada; 2016 yılında üç merkezde konvansiyonel yöntemler, MicroScan 

WalkAway Plus System (Beckman Coulter, USA) ve Phoenix (BD Diagnostics, USA) ile Acinetobacter 

calcoaceticus-A.baumannii complex (ACB complex) olarak tanımlanan çoklu ilaca dirençli 180 kan 

izolatı kullanıldı. İzolatların imipenem ve meropenem dirençleri E test (Liofilchem, İtalya) ile 

doğrulandı. RT-PCR yöntemi ile blaoxa-51 gen varlığı saptanan ve amplified ribosomal DNA restriction 

analysis (ARDRA) ile A.baumannii olarak konfirme edilen 177 izolat ile çalışmaya devam edildi. 

Moleküler tiplendirme için pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) ve Multilocus sequence typing 

(MLST) (Pasteur şeması-cpn60, fusA, gltA, pyrG, recA, rplB, rpoB ) teknikleri kullanıldı. Multiplex 

PCR yöntemi ile blaOXA-23, blaOXA-24, blaOXA-48, blaOXA-58, blaIMP, blaVIM, blaNDM-1 

karbapenemaz gen varlığı araştırıldı. 

Bulgular: PFGE tekniği ile 92 pulsotip (kümeleşme oranı %69.7) ve 16’sı özgü olmak üzere toplam 32 

pulsogrup (benzerlik oranı ≥%85) saptandı. Farklı merkezlerden izole edilen suşların klonal olarak 

ilişkili ve daha az oranda aynı klondan (-pulsotip) geldikleri saptandı. Pulsotipleri farklı olan 54 izolatın 

MLST profili tanımlandı. Sırası ile; ST2 (n=15), ST1154 (n=9), ST1108 (n=3) ve ST604 (n=2) saptandı. 

Bu çalışmada 16 yeni ST tanımlandı ve MLST veri bankasına kaydedildi (yeni ST numaraları; ST1235-

ST1250). Tüm suşlarda blaOXA-23 gen varlığı gösterildi. Aynı merkezden izole edilen iki izolatta 

blaNDM-1 gen pozitifliği bulundu. 

Sonuç: A.baumannii’nin karbapenem direncinden çoğunlukla blaOXA-23 geni sorumludur ve 

genellikle Interneational clone I-III (ST1-3) izolatları tarafından eksprese edilirler. Çalışma 

sonuçlarımız global verileri desteklemektedir. Diğer taraftan; bildiğimiz kadarıyla, bu proje 

ülkemizde A.baumannii kan izolatlarında blaNDM-1 gen varlığını gösteren ilk çalışmadır. 

Bu çalışma; TUBİTAK SBAG 3001-Başlangıç AR-GE Projeleri Destekleme Programı tarafından 

116S249 proje numarası ile desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, moleküler karakterizasyon, karbapenemaz 
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Mycobacterium tuberclosis H526F MUTANT ve YABANIL TİP rpoB 

ENZİMLERİNİN BİYOİNFORMATİK ANALİZLERİ  

Ofcan OFLAZ 1 

1 Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, 

Ankara, Türkiye  

 

Amaç:  Mycobacterium tuberclosis suşlarında Rifampisin direncine sebep olan H526F mutant tipinin 

homoloji modelinin oluşturulması, oluşturulan modelin; analizlerinin yapılması, üç boyutlu yapıda 

yabanıl tip ile farklılıkların bulunması ve mutasyon sesbepli direnç mekanizmasının çözülmesiyle ilaç 

geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

  

Gereç ve Yöntem:  Yabanıl tip ve H526F mutant tipin homoloji modelleri Swiss-Model biyoinformatik 

analiz sistemi kullanılarak oluşturulmuştur. Oluşturulan modellerin karşılaştırılması, yüzey hidrofobite 

analizi, aktif bölge ve mutasyon bölge arasındaki yapının görselleştirilmesi UCSF Chimera programıyla 

yapılmış ve görselleştirilmiştir. Fiziko-kimyasal özellikler ExPASy-ProtParam Portal’ı kullanılarak 

analiz edilmiştir.  

 

Bulgular:  Yabanıl tip ve H526F mutant tipin hidrofilik özelliğe sahip olduğu bulunmuştur.  Mutant tip 

yabanıl tip ile kıyaslandığında yapısal benzerliğin yüksek olduğu farklılığın sadece mutasyon 

bölgesindeki aminoasit düzeyinde gerçekleştiği görülmüştür. Pozitif yüklü özelliğe sahip histidin (H) 

amino asitinin non-polar hidrofobik fenilalanin (F) amino asitine dönüşümü hidrofilik özelliği 

arttırmıştır. Mutasyon bölgesindeki hidrofobite değişiminin yüksek oranda olduğu ve mutasyon 

bölgesinin aktif bölgede yer aldığı gözlemlenmiştir. Fiziko-kimyasal analiz sonuçlarına göre her iki 

modelin negatif ve pozitif yüklü amino asit sayısı eşittir, H526F mutant tipi yabanıl tipe göre; hidropati 

endeksinde artış ve teorik pI değerinde düşüş olduğu analiz edilmiştir. 

 

Sonuç:  Mutasyonun gerçekleştiği bölge, enzim aktivitesinde önemli rol oynamaktadır. Atomik 

yapıdaki pozitif yüklü halkalı histinin aminoasitin, daha büyük hidrofobik halkalı fenilalanin amino 

asitine dönüşmesi, enzim yüzeyinde oluşturduğu değişimlerin aktif bölgeye olan uzaklığı modelin genel 

yapısında büyük değişikliğe yol açmasa da rifampisin ajanının bağlanmasını etkilediği ve bu sayede 

DNA’nın polimerazsyonunu engellediği görselleştirilmiştir. Fiziko kimyasal analiz sonuçlarına göre 

mutasyonun oluşu pI değerini 4.92’den 4.90 değerine düştüğü, hidropati endeksinin (GRAVY) -

0.315’den -0.310 değerine arttığı ve pozitif yüklü amino asit sayısı ile negatif yüklü amino asit sayısında 

bir değişiklik olmadığı analiz edilmiştir. Alanin, İzolösin, Lösin ve Valin amino asitleri ile direkt ilişkili 

olan alifatik endeks, bütün modellerde yüksek ve aynıdır. Alifatik endeksin yüksek olması geniş sıcaklık 

aralığında stabil kalabileceğini, termostabilitenin yüksek olduğunu göstermektedir. Hidropati ortalaması 

(GRAVY) yabanıl tip ve mutant tip modellerinde sıfırdan küçük olması model genelinin hidrofilik 

olduğunu göstermektedir. Mutant tip için polar yüksüz özelliğe sahip amino asitin yüklü amino asite 

dönüşümü hidrofilik özelliği arttırmıştır. Mutasyon sebepli elektriksel değişimlerin bulunduğu bölgeye 

göre protein genelindeki katlanmayı etkilediği, bu katlanmaların ve elektiriksel değişimlerinde 

antibiyotik direnç mekanizmasına etki ettiği düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mycobacterium tuberclosis, rpoB, biyoinformatik, homoloji modellemesi, 

Rifampisin Direnci  
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Görsel 1. rpoB proteinin rifampisin ve DNA ile yerleştirilmiş (dock) görüntüsü. 
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Görsel 2. A. Yabanıl tip rpoB proteinin rifampisin ve DNA ile dock edilmiş görüntüsü. 526. 

aminoasitin olduğu bölge mercek ile büyültülmüştür. B. H526F mutant rpoB proteinin rifampisin ve 

DNA ile dock edilmiş görüntüsü. 526. aminoasitin olduğu bölge mercek ile büyültülmüştür. Kırmızı 

ok ile mutasyonun olduğu yerdeki farklılık gösterilmiştir. 

 
 

A.                            B. 
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Görsel 3. Yabanıl Tip siyah renk, H526F mutant tipi mavi renk, mutant aminoasitler ve rifampisin 

(kırmızı) atomik gösterim ile görselleştirilmiştir. 

 

Tablo 1. Fiziko-kimyasal özellik analizi sonuçları. 

 Moleküler 

Ağırlık 

Teorik pI Negatif 

Aminoasit 

Pozitif 

Aminoasit 

Alifatik 

Endeks 

Hidropati 

Endeksi 

H526F 129875.01 4.90 189 132 88.67 -0.310 

Yabanıl 

Tip 

129864.97 4.92 189 132 88.67 -0.315 
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ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 

LABORATUVAR TESTLERİ HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Zeynep Ceren Karahan1,2, Battal Kaan Peker3, Edanur Sarı3, Merve Portokal3, Muhammed 

Taha Hançerli3,  İzzet Ercin3, Necip Günay3, Serdal Kenan Köse4  

cerenkarahan@hotmail.com 
 

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

3Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Lisans Öğrencisi, Ankara, Türkiye  
4Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  

 

Amaç: Mikrobiyoloji laboratuvarında doğru ve güvenilir sonuç üretiminde preanalitik evrenin doğru 

yönetimi büyük önem taşımaktadır. Laboratuvar kaynaklı hatalı/uyumsuz sonuçların yaklaşık 

%70’inden doğru test seçimi yapılmaması, doğru örneğin alınmaması veya hatalı transportu gibi 

preanalitik evre hataları sorumludur. Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde 

çalışan araştırma görevlilerinin (AG) klinik mikrobiyoloji laboratuvar testleri ve örnek yönetimi 

hakkındaki bilgi ve tutumlarını değerlendirmek, çalıştıkları bölüme ve kıdemlerine göre bilgi ve 

tutumlarında fark olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya katılan 43 dâhili, 41 cerrahi tıp bilimleri bölümlerinde görev yapan 

araştırma görevlilerine 01.04.2019-15.05.2019 tarihleri arasında, 10 demografik ve 74 üç önermeli 

(evet-hayır-fikrim yok) sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Sorulara verilen cevaplar IBM SPSS 

statistics 2,0 programında Ki-Kare ve Fisher Exact testleri kullanılarak değerlendirilmiş, p<0,05 değeri 

anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Soruların doğru cevaplanma oranları %32-40 arasında değişmektedir. Bilgi sorularının 

%38,6’i, tutum sorularının %23,3’ü doğru cevaplanmıştır. Dâhili bilimler AG bilgi sorularını, cerrahi 

bilimler AG’lerine kıyasla daha yüksek oranda doğru cevaplamışlardır (p=0,01). Anket sorularının 

çalışılan bölümlere ve kıdemlere göre doğru cevaplanma oranları Tablo-1’de verilmiştir. Doğru 

cevaplama oranları kıdem yıllarına göre karşılaştırıldığında tutum sorularında anlamlı fark varken 

(p=0,042), bilgi sorularında fark görülmemiştir. Bilgi ve tutum sorularının doğru cevaplanması arasında 

pozitif ilişki görülmüştür (p=0,014). 

Soruları doğru cevaplama üzerine etkili faktörler değerlendirildiğinde, poliklinikte bakılan hasta 

sayısı, laboratuvardan istemi yapılan test sayısı, laboratuardan yardım alma anlamsız bulunurken, 

laboratuvar test rehberi kullanımı (p=0,003) ve lisans eğitiminde aldığı mikrobiyoloji eğitiminin 

yeterliliği (p=0,000) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo-2). 

Sonuç: AG’nin mikrobiyolojik analizler için örnek yönetimine dair bilgi ve tutumları zayıftır. Dâhili 

bilimler AG, cerrahi bilimler AG’ye göre daha yüksek doğru cevaplama oranlarına sahiptir. Kıdem 

arttıkça bilgi ve tutumlarda gelişme olmamaktadır.  Lisans eğitiminde alınan klinik mikrobiyoloji bilgisi 

ve laboratuvar test rehberi kullanımının bilgiyi artırdığı ve doğru tutumu desteklediği görülmüştür. 

Doğru tanıya ulaşma açısından, lisans ve lisansüstü eğitim programlarına laboratuvar testlerinin doğru 

kullanımı ve örnek yönetimine dair derslerin eklenmesi yararlı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Klinik  mikrobiyoloji, laboratuvar testleri, preanalitik evre, bilgi, tutum  

mailto:cerenkarahan@hotmail.com
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Tablo-1. Çalışılan birim ve kıdem derecesine göre soruların doğru cevaplanma oranları 

Sistem 
Çalıştığı 

bölüm 

Doğru 

cevap 

ortanca 

(%) 

P 

değeri 

Kıdem 

yılı* 

Doğru 

cevap 

ortanca 

(%) 

P 

değeri 

Steril Vücut Sıvıları Dahili 36,36 0,12 I 31,81 0,08 

Cerrahi  31,81 II 36,36 

Üriner Sistem Dahili 37,50 0,87 I 25,00 0,35 

Cerrahi  37,50 II 37,50 

Genital Sistem Dahili 40,00 0,17 I 40,00 0,16 

Cerrahi  20,00 II 20,00 

Solunum Sistemi Dahili 36,36 0,06 I 36,36 0,24 

Cerrahi  27,27 II 27,27 

Gastrointestinal Sistem Dahili 45,45 0,06 I 36,36 0,89 

Cerrahi  36,36 II 36,36 

Yara/Apse/Doku Dahili 30,76 0,46 I 30,76 0,25 

Cerrahi 30,76 II 30,76 

Antibiyotik Duyarlılık 

Testleri 

Dahili  66,66 0,05 I 33,33 0,05 

Cerrahi  33,33 II 66,66 

Tümü Dahili 34,24 0,06 I 32,87 0,33 

Cerrahi  32,87 II 35,61 

*I: Eğitimlerinin ilk iki yılındaki araştırma görevlileri, II: Üçüncü ve daha sonraki eğitim yıllarındaki 

araştırma görevlileri 

 

 

 

Tablo-2. Soruların doğru cevaplanması üzerine etkili faktörlerin değerlendirilmesi 

 

 
Laboratuvardan 

yardım alma 
p 

Laboratuvar 

test rehberine 

başvurma 

p 

Lisans 

mikrobiyoloji 

eğitimi 

p 

Steril vücut 

sıvıları 

Hiç 0,35 Hiç 0,000 Yeterli 0,001 

Bazen Bazen  Yetersiz 

Üriner sistem Hiç 0,07 Hiç 0,068 Yeterli 0,02 

Bazen Bazen  Yetersiz 

Genital sistem Hiç 0,01 Hiç 0,043 Yeterli 0,91 

Bazen Bazen  Yetersiz 

Solunum sistemi Hiç 0,20 Hiç 0,054 Yeterli 0,04 

Bazen Bazen  Yetersiz 

Gastrointestinal 

sistem 

Hiç 0,68 Hiç 0,017 Yeterli 0,000 

Bazen Bazen  Yetersiz 

Yara/apse/doku Hiç 0,77 Hiç 0,014 Yeterli 0,01 

Bazen Bazen  Yetersiz 

Antibiyotik 

duyarlılık testleri 

Hiç 0,59 Hiç 0,156 Yeterli 0,01 

Bazen Bazen  Yetersiz 

Tümü Hiç 0,38 Hiç 0,003 Yeterli 0,000 

Bazen Bazen  Yetersiz 
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GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ve SANKO ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 

UZMANLIK DALI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN 

ÖLÇÜLMESİ 
 

Deniz Gazel1, Hadiye Demirbakan2 

1Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep  
2Sanko Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep  

demirbakan78@yahoo.com 

 

Amaç: Tıbbi mikrobiyoloji uzmanları, hastadan klinisyen tarafından istem yapılması ile başlayan, 

sonucun verilmesine kadar geçen süre içerisinde tüm basamaklarda ve dolayısıyla enfeksiyon 

hastalıklarının tanısında, tedavisinde etkin rol oynayan laboratuvar hekimleridir. Her ne kadar tıp 

fakültelerinde öğrenciler tıbbi mikrobiyoloji dersini eğitim hayatları boyunca en az bir dönem almış 

olsalar da, mezun olup klinikte çalışmaya başladıklarında bu ihtisas alanı hakkında net bir bilgiye sahip 

değildirler.  

Bu çalışmada, Gaziantep Üniversitesi ve Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. sınıf 

öğrencilerinin, tıbbi mikrobiyoloji uzmanlığı ve tıbbi mikrobiyoloji uzmanının görev, yetkileri hakkında 

bilgi düzeylerini ölçmek amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Öğrencilere uygulanmak üzere ilgili kanuna uygun olarak on altı soruluk çoktan 

seçmeli bir anket hazırlanmıştır. Anket 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde, her iki tıp fakültesinin 

dekanlıklarının izni ile, 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yüz yüze uygulanmıştır. Ankete katılan 

öğrencilere, tıbbi mikrobiyoloji uzmanın ilgili kanuna göre tanımı, asıl olarak nerelerde istihdam 

edildiği, görev/yetkileri, laboratuvarda hangi testlerden sorumlu olduğu ile ilgili sorular sorulmuş olup, 

elde edilen veriler excel programına girilerek analiz edilmiştir.  

Çalışmamızın 2018/09 KN:01 sayı ile Sanko Üniversitesi etik kurulundan onayı alınmıştır. 

Bulgular: Toplam 507 tıp öğrencisi ankete katılmayı kabul etmiştir. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanının kim 

olduğu ve nasıl bir eğitimle uzman olduğunu ile ilgili anket sorusuna öğrencilerin sadece 9’u (% 2) tam 

doğru cevap vermiştir.  Tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarının asıl olarak nerelerde istihdam edildiği ile ilgili 

soruya 16 öğrenci (% 3) tam olarak doğru cevap vermiştir. Mikrobiyoloji uzmanın görevinin öğrenciler 

tarafından doğru bilinip bilinmediği araştırılmış, 132 öğrenci (% 26) bu soruya doğru cevap 

vermişlerdir. Genel veriler Tablo 1.’de özetlenmiştir. 

Sonuç: Çalışmamız, öğrencilerin tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık branşı hakkındaki bilgilerinin çok sınırlı 

olduğu gösterilmiştir. Sonuç olarak, tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık dalının, hastanelerde verdiği 

laboratuvar hizmetleri ile hastalıkların tanısında etkin rolünün daha iyi anlaşılabilmesi için, özellikle tıp 

eğitiminde klinik stajlar içerisinde, tıbbi mikrobiyoloji laboratuvar stajının da ayrı bir staj olarak 

planlanması düşünülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi mikrobiyoloji, tıp fakültesi öğrencileri, tıp eğitimi, tıp fakültesinde 

mikrobiyoloji eğitimi  

 

Tablo 1. Tıp öğrencilerinin Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanının tanımı, istihdam yerleri ve görevi ile ilgili 

anket sorularına tam doğru cevap verme oranları 

  

Tıbbi Mikrobiyoloji 

Uzmanının Tanımı 

Tıbbi Mikrobiyoloji 

Uzmanının İstihdam 

Yerleri 

Tıbbi Mikrobiyoloji 

Uzmanının Görevi  

Dönem 1 6/172 5/172 27/172 

Dönem 2 2/150 3/150 30/150 

Dönem 3 1/185 8/185 75/185 

Tüm Öğrenciler 9/507 (%2) 16/507 (%3) 132/507 (%26) 
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HCC İLE PREZENTE OLAN F-AKTİN TİPİ ASMA POZİTİFLİĞİ 

SAPTANAN OTOİMMÜN HEPATİT OLGUSU 

 
Rukiye Berkem1, Sultan Gülbahçe Orhan1 

1Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

Amaç: Otoimmün hepatit (OİH) , yükselmiş karaciğer enzimleri, hipergamaglobulinemi ve dolaşımdaki 

otoantikorlar ile karakterize, etiyolojisi bilinmeyen kronik enflamatuar karaciğer hastalığıdır.  

Sıklıkla kadınları etkiler.Avrupa prevalansı 15-25/100.000’dir. Hastalık başlangıç şekli 

asemptomatikten akut fulminan hepatite varan geniş bir çeşitlilik gösterir. Hastaların %75 i 

halsizlik,kaşıntı,karın ağrısı,hafif sarılık,artralji semptomları gösterirken, %25’i ise akut semptomlarla 

başvurmaktadır. 

Olgu: Bilinen hipertansiyonu ve diyabeti olan 85 yaşında kadın hasta,nefes darlığı ve halsizlik 

şikâyetleriyle aile hekimine başvurmuştur.Pnömoni tanısıyla izlenip tedavisi tamamlanan hastanın 

hemoglobini 8.5g/dL ölçülmüş ve anemi etiyolojisi araştırılması açısından dahiliye polikliniğine 

yönlendirilmiştir. Fizik muayenede özellikli bir bulgu bulunmamıştır. Hematoloji bölümü tarafından 

hemolitik anemi ekartasyonu amacıyla  tüm abdomen USG istenmiş ve kronik karaciğer hastalığı, asit, 

5x2,5 cm’lik kitle lezyonu şeklinde raporlanmıştır. İzole GGT yüksekliği olan hastanın bilirubini normal 

aralıktaydı. Viral hepatit belirteçleri negatifti. 

Laboratuvarımıza otoimmün karaciğer hastalığı açısından konsulte edilen hastanın ASMA,AMA,LKM 

ve ANA IIF için gönderilen örnekleri, 1/100 tarama titresinde IIFT Mosaic:Basic Profile 3A kiti ile IF 

Sprinter (Euroimmun,Almanya) cihazında üretici firma önerilerine göre çalışıldı.Değerlendirme, 

immünfloresan mikroskopla (EUROStar III Plus,Euroimmun,Almanya) manuel olarak yapıldı.LKM ve 

AMA negatif,ASMA (++) pozitif bulundu.Mide kesitlerinde tunica muscularis ile lamina muscularis 

mucosada bulunan düz kas hücrelerinin, kontraktil interglandüler fibrillerin boyandığı tespit edildi. 

Böbrek kesitlerinde ASMA için özgül olan “VG (Vessel,Glomeruli) paterni” görüldü. ANA 

incelemesinde + pozitif granuler ve zayıf pozitif aktin tipi sitoplazmik boyanması vardı.Total IgG’sinin 

yüksek olması otoimmün karaciğer hastalığını desteklemekteydi.  

BT’si yaygın kronik karaciğer hastalığı zemininde gelişmiş mikst hepatoselüler ve kolanjiyoselüler 

karsinom (CCC) olarak yorumlanadı.Laboratuvar sonuçları kliniğiyle uyumlu bulundu.Anemi tablosu 

kronik hastalık anemisi olarak yorumlandı. Medikal onkoloji ve gastroenteroloji ileri karaciğer hasarı, 

ileri kanser evresi ve yaş sebebiyle hastanın palyatif olarak izlenmesine karar verdi. Bu sebeple patolojik 

incelemeye başvurulmadı. 

Sonuç: OİH, nadir görülmesi ve semptomlarının nonspesifik olması sebebiyle gözardı 

edilebilmektedir.Akut veya kronik karaciğer hasarı durumunda otoantikorlar ve hipergamaglobulinemi 

araştırılmalıdır. Karaciğer enzim yüksekliğinin hastalık şiddetiyle korele olmaması sebebiyle OİH tanısı 

gizli kalabilmekte,vakamızda olduğu gibi anemi, HCC gibi sekonder komplikasyonlarla prezente 

olabilmektedir. Hastalığın özgül bir bulgusu olmaması sebebiyle tanıda laboratuvarın rolü öne 

çıkmaktadır.  

ANA veya ASMA pozitifliği OİH tanı kriterlerinden biridir.ASMA, F-aktin(%41) de dahil olmak üzere 

birçok hücre iskeleti yapısına karşı gelişebilen bir antikordur.Hastaların %43’ünde ANA pozitiftir.En 

sık görülen boyanma paterni homojen boyanma olup granüler patern de azımsanmayacak kadar 

sıktır.Viral hepatit belirteçlerin yokluğunun OİH tanı kriterlerinden biri olduğu da akılda tutulmalıdır. 
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OİH  hastalarında yıllık HCC gelişme riski %1.9’dur.CCC ve HCC vakalarının ¾’ünde zayıf/orta 

şiddette ASMA pozitifliği görülebilmektedir ve pozitiflik tümör fibrozisi ile ilişkilendirilmiştir. 

 

Kaynaklar: 
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KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA İNDİREKT 

İMMUNFLORESAN YÖNTEMİYLE ‘’RODS-RINGS’’ ANTİNÜKLEER 

ANTİKOR PATERNİNİN FARKLI TEDAVİ REJİMLERİ İLE 

İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Bilal Olcay Peker1, Aslı Gamze Şener1 , Firdes Topal2 , Elif Sarıtaş Yüksel2 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı, İzmir, Türkiye 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gastroenteroloji BD, İzmir, Türkiye 

olcaypeker@hotmail.com 

 

Amaç: Kronik hepatit C virüs (HCV) infeksiyonunun interferon-alfa/Ribavirin (Inf-alfa/Rbv) ile 

tedavisi anti-rods rings (anti-RR) otoantikorunun oluşumuna neden olmaktadır. Anti-RR indirekt 

immunfloresan (IIF) yöntemle Hep-2 hücrelerinde 3-10 µm uzunluğunda çubuklar ve 2-5 µm çapında 

halkalar şeklinde görülür. Anti-RR antinükleer antikorunun (ANA) hedef antijeninin inozin monofosfat 

dehidrogenaz-2 ve sitidin trifosfat sentetaz-1 enzimi olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızda Inf-

alfa/Rbv, proteaz inhibitörü, NS5A inhibitörü, polimeraz inhibitörü ve NS3A/4A inhibitörü tedavi 

kombinasyonlarını alan kronik HCV hastalarında anti-RR’nin görülme sıklığının araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Kalıcı virolojik yanıt sağlanmış hastalar tedavi rejimlerine göre dört gruba ayrıldı 

[Grup1: Inf-alfa/Rbv(n:53), Grup2: Inf-alfa/Rbv ve Telepravir veya Boceprevir(n:31), Grup3: 2. ve 3. 

kuşak direkt etkili antiviral (DEA) ve Inf-alfa/Rbv(n:38), Grup4: 2. ve 3.kuşak DEA(n:56)]. Grup1/2/3 

daha önce Inf-alfa/Rbv tedavisi almış hastaları da içermektedir. Her hastadan bir adet serum örneği 

toplanarak IIF-ANA HEp-20-10 kiti (Euroimmune, Lubeck, Almanya) ile 1/100 dilüsyonda çalışıldı. 

Floresan mikroskopta (EurostarIII plus) pozitif kontrolün floresan yoğunluğuna göre  kantitatif olarak 

değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 178 hastanın [Kadın/Erkek(%): 95/83 (53.37/46.63)], ortanca yaşı 

63,90 ±12,08 (aralık:24,70-90,30), kalıcı virolojik yanıt sağlandıktan sonraki süre ortanca 28±40,14 

(aralık1-172) aydır. Anti-RR 27 (%15.16) hastada pozitif saptandı [Kadın/Erkek (%): 17/10 (17.9/12), 

p=0.278] (Şekil1). Kalıcı virolojik yanıt sonrası geçen süre anti-RR pozitif hastalarda ortanca 56±46,84 

(aralık:2-172) aydır. Anti-RR pozitiflik sayıları Grup1/2/3/4 için sırasıyla(%): 16/3/8/0 

(30.2/9.6/21/0)’dir (p<0.001) (Tablo1). Grup1/2/3 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı 

(p=0.088). IIF-ANA 59 (%33.14) hastada pozitif saptandı [Kadın/Erkek(%): 38/21 (40/25.30), 

p=0.038]. IIF-ANA pozitiflik sayıları Grup1/2/3/4 için sırasıyla(%): 27/9/12/11 (50.9/29/31.5/19.6)’dir 

(p=0.006) (Tablo1). Anti-RR pozitif hastalarda antikor titresi ve tedavi grupları arasında (p=0.742), 

anti-RR titresi ile kalıcı virolojik yanıt sonrası geçen süre arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmadı (p=0.926).  

Sonuç: Çalışmamızda tedavi rejimlerinde Inf-alfa/Rbv kullanılan hastalarda anti-RR antikorları yüksek 

oranda pozitif saptandı. Anti-RR titresinin, tedavi rejimleri ve kalıcı virolojik yanıt ile ilişkisi hakkında 

daha ayrıntılı verilere ulaşmak için tedavi sonrası hastaların sık izlemi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: anti-rods rings, hepatit C virüs, indirekt immunfloresan, antinükleer antikor, 

interferon-alfa/ribavirin 
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Şekil 1 Anti-Rods Rings antikor IIF-ANA paterni 

 

 

Tablo 1 Grupların Anti-RR ve IIF-ANA pozitiflik dağılımı 

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

Cinsiyet Anti-RR 

(%) 

IIF-ANA 

(%) 

Anti-RR 

(%) 

IIF-ANA 

(%) 

Anti-RR 

(%) 

IIF-ANA 

(%) 

Anti-RR 

(%) 

IIF-ANA 

(%) 

Kadın 10 

(33.3) 

16 

(53.3) 

1 

(6.6) 

6 

(40) 

6 

(30) 

9 

(45) 

- 

 

7 

(23.3) 

Erkek 6 

(26) 

11 

(47.8) 

2 

(12.5) 

3 

(18.7) 

2 

(11.1) 

3 

(16.6) 

- 

 

4 

(15.3) 

Toplam 16 

(30.2) 

27 

(50.9) 

3 

(9.6) 

9 

(29) 

8 

(21) 

12 

(31.5) 

- 

 

11 

(19.6) 

 

Kaynaklar: 

1. Carcamo WC, Ceribelli A, Calise SJ, Krueger C, Liu C, Daves M, et al. Differential reactivity to IMPDH2 by 

anti-rods/rings autoantibodies and unresponsiveness to pegylated interferon-alpha/ribavirin therapy in US and 

Italian HCV patients. J Clin Immunol 2013;33:420-6. 

2. Novembrino, C., A. Aghemo, C. Ferraris Fusarini, et al. Interferon–ribavirin therapy induces serum antibodies 

determining ‘rods and rings’ pattern in hepatitis C patients. J Viral Hepat 2014; 21: 944–949. 

3. Narciso-Schiavon JL, Lucca Schiavon LL. Autoantibodies in chronic hepatitis C: a clinical perspective. World. 

J Hepatol 2015;7:1074–85. 
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S67 

KRONİK HCV ENFEKSİYON HASTALARINDA ANTİ-RODS/RİNGS 

SİTOPLAZMİK PATERN (ANTİ-RR), ANTİ-NÜKLEER ANTİKOR 

(ANA) VE DİĞER OTOANTİKORLARIN VARLIĞININ 

ARAŞTIRILMASI (ÖN VERİLER) 

Melek Demir1, Selda Sayın Kutlu2, Merve Arslan2, Ergun Mete1, Çağrı Ergin1 

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Denizli- Türkiye, 2Pamukkale 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD. Denizli-Türkiye 

mdemir@pau.edu.tr 

Amaç: İlaç kullanımına bağlı otoantikor gelişimi bazı klinik tabloların tedavi seyri sırasında 

görülmektedir. Son yıllarda klinik önemi gittikçe artan sitoplazmik otoantikorlardan anti-rods/rings 

(anti-RR, çubuk ve yüzük) paternin kronik HCV hastalarında interferon(IFN)/Ribavirin kullanımı ile 

ilişkili olduğu yönünde çalışmalar vardır. Bu çalışmada hastanemizde tedavi ve izlemde olan kronik 

HCV hastalarında anti-RR ve diğer oto antikorların varlığının araştırılması planlandı.     

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi’nde Enfeksiyon hastalıkları polikliniğine 

başvuran kronik HCV enfeksiyonu tanısı ile izlenen hastalar alındı. Çalışma grubu; herhangi bir antiviral 

tedavi protokolü ile halen tedavisi devam eden, daha önce tedavi almış kür sağlanmış olup izlem altında 

olan, relaps ve herhangi bir nedenle tedavi almamış izlem altındaki hastalardan oluşmaktadır. Çalışma 

etik kurul onayı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 

Kurul’undan alındı.  

Araştırma noktasal verilerin saptanması (demografik veriler, prevalans vb.) ve dinamik veriler (antikor 

oluşumunun izlemi) olmak üzere iki aşamalı planlandı.  Çalışmaya alınacak hasta sayısının belirlenmesi 

için güç analizi yapıldı. Çalışmaya dahil edilen hastaların daha önce tanı konmuş bilinen otoimmün veya 

diğer kronik hastalıkları ile, eşlik eden ko-enfeksiyonlarının varlığı ve diğer demografik bilgileri 

hazırlanmış olan çalışma formuna kaydedildi. Çalışma grubuna alınan hastalardan bir yıllık çalışma 

sürecinde çalışma başlangıcında, 6. ve 12.  aylarda olmak üzere farklı zamanlarda anti-RR, ANA, AMA, 

ASMA, LKM varlığının araştırılması planlandı.  Otoantikorların varlığı, IIF test yöntemi ile 1/100 serum 

dilüsyonunda hazır ticari kit (Euroimmune, Lubeck, Almanya) kullanılarak üretici firma önerileri 

doğrultusunda araştırıldı. Sonuçlar floresan şiddetine göre; negatif, zayıf pozitif, (+), (++), (+++) ve 

(++++) şeklinde değerlendirildi. (+) ve üzerinde floresan şiddet veren sonuçlar gerçek pozitif olarak 

değerlendirildi. Araştırma PAÜ-BAP komisyonu tarafından 2018HZDP053 no ile desteklenmektedir.  

Bulgular: Bu çalışma araştırmanın başlangıç tarama sonuçlarını içermektedir.  Çalışmaya 74 hasta dahil 

edildi. Hastaların 27’si kadın 47’si erkekti. Yaş ortalaması 42.3 (20-86) idi.  Hastaların ikisinde anti-RR 

antikorlar pozitif olarak saptandı. 9 hastada ANA pozitifliği (6 benekli, 1 homojen, 2 nukleolar patern), 

8 hastada sitoplazmik patern pozitifliği (5 granüler, 1 fibriler, 2 anti-RR) ve bir hastada ASMA 

pozitifliği saptandı.  

Sonuç: Prospektif olarak planlanmış olan bu çalışmanın ilk tarama sonuçlarında iki hastada anti-RR 

pozitifliğinin saptanmış olması önemli bulunmuştur. Bir yıllık izlem sonucunda tedavi ve izlem altındaki 

HCV hastalarının otoantikor pozitifliğinin değişip değişmediğinin saptanması antiviral tedavinin anti-

RR ve diğer otoantikorların oluşumu üzerine etkilerinin aydınlatılması açısından yararlı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler; anti-rods/rings, otoantikor, HCV 
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İNDİREKT İMMÜNOFLORESAN YÖNTEMİYLE ÇALIŞILAN ANTİ 

NÖTROFİL SİTOPLAZMİK ANTİKOR TESTİNİN MANÜEL 

MİKROSKOPİ VE OTOMATİZE CİHAZ SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gül Aydın Tığlı1, Yeşim Çekin1  

1S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Muratpaşa, Antalya, 

Türkiye   

gulaydintigli@gmail.com  

 

Amaç: Son yıllarda indirekt immünofloresan (İİF) testlerin mikroskobik değerlendirilmesi için dijital 

görüntü analizine dayanan sistemler geliştirilmeye başlanmıştır. Bu sistemlerle ilgili deneyimler henüz 

sınırlıdır. Bu çalışma anti nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) değerlendirilmesi açısından otomatize 

sistemlerin hangi noktada olduklarının araştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 01 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında SBÜ Antalya 

Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuarında ANCA testi çalışılmış 172 örnek dahil 

edilmiştir. Örnekler etanol ve formalin ile fiske edilmiş nötrofil içeren Aeskuslides ANCA ethanol ve 

Aeskuslides ANCA formalin kitleri (Aesku,  Almanya) kullanılarak  üretici firmanın önerileri 

doğrultusunda İİF yöntemiyle çalışılmıştır. Preparatların iki deneyimli uzman doktor tarafından x400 

büyütme ile Epi Led FL (Motic, Almanya) mikroskop aracılığıyla manuel olarak değerlendirilmesi 

sonrası konsensüs sonuçlar elde edilirken boyalı preparatların otomatize görüntü analizleri aynı gün 

içinde otomatize Helios cihazında  (Aesku, Almanya ) gerçekleştirilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Çalışma örneklerinin % 97’sinde (167/172) her iki değerlendirme yöntemiyle uyumlu 

sonuçlar elde edilmiştir. Uyumlu sonuçlar otomatize sistem ile negatif saptanan 160 örneğin tamamını 

ve yedi pozitif örneği kapsamaktadır. Uyumsuz sonuç alınan beş örneğin ikisi manuel mikroskobide 

negatif saptanırken otomatize sistem ile tanımlanamayan pozitif olarak değerlendirilmiştir ve geriye 

dönük incelemede preparatlarda artefakt boyanmaların olduğu tespit edilmiştir. Manuel mikroskopi ile 

ikisi pANCA birisi cANCA olarak değerlendirilen üç örneğin ise otomatize sistem tarafından p/c ANCA 

ayrımının yapılamayıp tanımlanamayan pozitif olarak değerlendirildikleri belirlenmiştir.     

Sonuç: Çalışmamızda saptanan yüksek uyum oranları otomatize sistem kullanımının özellikle negatif 

örneklerin elenmesini sağlayarak örnek yükü fazla olan merkezlerde iş akışının hızlanmasını 

sağlayabileceği tezini desteklemektedir. Ancak uzman değerlendirmesinden tamamen bağımsız 

çalışılması için pozitif örneklerdeki performansının geniş çalışma gruplarında değerlendirilmesi ve 

eksiksiz hale getirilmesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: ANCA, Helios, Otomatize görüntü analizi 
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İZMİR İLİNDEN İZOLE EDİLMİŞ TOXOPLASMA GONDII 

İZOLATLARINDA GRA6 GENİ POLİMORFİZMLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Hüseyin Can1, Ayşegül Aksoy Gökmen2, Muhammet Karakavuk3, Cemal Ün1,Selçuk Kaya2 

Mert Döşkaya4 

1Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

3Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu, İzmir 
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir 

Amaç: Toxoplasma gondii, tüm memelileri enfekte edebilen protozoan bir parazittir. Dünya genelinde 

insan popülasyonunun 1/3’ü T. gondii’nin çeşitli suşları ile enfektedir. GRA (dense granules) parazitik 

bir organel olup parazitin hücre invazyonunda ve hücreler arasında hayatta kalmasıyla ilişkilidir. Bugün 

için belirlenmiş 27 farklı GRA proteininin T. gondii’nin takizoit, bradizoit ve sporozoit evrelerinden 

eksprese edildiği saptanmıştır. GRA6, 32 kDa’luk bir GRA antijeni olup diğer GRA proteinleri gibi 

hücre invazyonuyla ilişkilidir. GRA6 glisinden zengin bir protein olmanın yanında parazitofor vakuol 

içerisinde integral bir protein gibi davranmaktadır. Ayrıca, GRA6 akut enfeksiyonda eksprese edilen iyi 

bir markır olarak da kabul edilmektedir. Bu çalışmada daha önceden insan [n:2, (ikisi de Afrika 1 

izolatı)], kedi [n:22, (19’u genotip II, 2’si genotip II, geri kalan biri Afrika 1)] ve kuşlardan [n:10, (8’i 

genotip II, 2’si genotip III) izole edilmiş ve 15 mikrosatellit markır kullanılarak genotiplendirilmiş T. 

gondii izolatlarında GRA6 geni içerisindeki polimorfizmlerin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem:  İlk olarak tüm izolatlardan GRA6 geni içerisindeki 791 bç uzunluğundaki bölge F: 

GTAGCGTGCTTGTTGGCGAC ve R: TACAAGACATAGAGTGCCCC primerleri kullanılarak 

amplifiye edilmiş ve sonrasında hizmet alımı ile amplifiye edilen bölge çift yönlü olarak 

sekanslanmıştır. Son olarak elde edilen sekans verileri MEGA 7.0 programı ile hizalanıp, 

XM_002371898.2 (genotip II) ve JX044207.1 (genotip III) erişim numaralı izolatlar ile 

karşılaştırılmıştır.  

Bulgular: Toplamda 1 insandan (Afrika 1), 18 kediden (16’sı genotip II, 2’si genotip III) ve 2 (ikisi de 

genotip II) kuştan izole edilmiş T. gondii izolatının GRA6 geni amplifiye edilebilmiştir. T. gondii 

genotip II izolatları sekans sonuçları birbirleri ve referans izolat XM_002371898.2 ile 

karşılaştırıldığında her hangi bir polimorfizm saptanmamıştır. Benzer şekilde T. gondii genotip III 

izolatları birbirleri ve referans izolat JX044207.1 ile karşılaştırıldığında da her hangi bir polimorfizm 

saptanmamıştır. Ayrıca, XM_002371898.2 (genotip II) referans izolatı, genotip III ve Afrika 1 izolatları 

ile karşılaştırıldığında ise genotip III izolatlarında C1161T, G1217A, G1226A, C1392T, A1618C, 

G1633A, G1672C, A1712G, C1735G, G1751A pozisyonlarında tek nükleotit polimorfizmleri ve 1692-

1693. nükleotitler arasında ise 18 bç’lik bir insersiyon (TACGGAGGCAGAGGTGAA) saptanmıştır. 

Afrika 1 genotipinde de 340 bç uzunluğunda bir bölge sekanslanabilmiş ve karşılaştırma sonucunda 

genotip III içerisinde de bulunan G1226A ve C1392T pozisyonlarındaki tek nükleotit polimorfizmleri 

benzer şekilde saptanmıştır.  

Sonuç: Sonuç olarak, genotip II ve III izolatları arasında çok sayıda polimorfizm saptanması bu 

bölgelerin biomarkır olarak kullanılabileceğini düşündürmüştür.    

 

Anahtar Kelimeler: GRA6, Toxoplasma gondii, İzmir 
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TOXOPLASMA GONDII  IGG AVİDİTE İNDEKSİ DÜŞÜK OLAN 

HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: ALTI YILLIK 

RETROSPEKTİF ANALİZ 
 

Hatice YAZISIZ1 
1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı/Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı 

Antalya, Türkiye 

drhyazisiz@yahoo.com.tr 

 
Amaç:  Toksoplazmozis, yetişkinlerde sıklıkla asemptomatik enfeksiyon şeklinde olmakla birlikte bazı 

hastalarda lenfadenopati ya da oküler toksoplazmozis gelişebilir. Gebelikte geçirilen akut enfeksiyon ile 

konjenital toksoplazmozis oluşmakta ve erken gebelikte özellikle hamileliğin ilk üç ayında oluşan 

enfeksiyon neticesi ağır fetal enfeksiyon gelişmektedir. Toksoplazmozis tanısında yaygın olarak 

kullanılan IgM, IgG ve IgA antikorlarının ELISA yöntemiyle araştırılması hastalığın erken veya geç 

dönemde olduğunu belirlemede yetersiz kalması nedeniyle rutin laboratuvarlarda çoğunlukla IgG 

avidite testi ile beraber kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı’nda altı yıllık sürede Toxoplasma 

gondii (T. gondii) IgG avidite indeksi düşük tespit edilen hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.   

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı’nda Ocak 2014-

Eylül 2019 tarihleri arasında T. gondii IgG avidite indeksi düşük tespit edilen 97 hasta dahil edilmiştir. 

Bu hastaların anti- T. gondii IgG ve anti- T. gondii IgM sonuçları başta olmak üzere klinik ve laboratuvar  

bulguları bilgi işlem sisteminden hasta dosyalarından taranmıştır. Olguların serumlarında 2014-2017 

yıları arasında ELISA yöntemiyle avidite indeksi değeri T. gondii IgG avidite kiti (Euroimmun, 

Almanya), antikorlar Immulite 2000 XP immünoassay sistemi (Siemens, Almanya) kullanılarak; 2017-

2019 yılları arasında ise her üç test Liaison XL cihazında (Liaison, DiaSorin, İtalya) araştırılmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 26.4±13.4 olan 97 hasta (82 kadın, 15 erkek)  dahil edilmiştir. Anti- 

T. gondii IgG antikorları 94 (%96.9)’ünde pozitif; üçünde (%3.1)’unda ara değer; anti- T. gondii IgM 

69 (%71.1)’unda pozitif,  6 (%6.2)’sında ara değer, 20 (%20.6)’sinde negatif olarak bulunmuştur. Hasta 

grubunun çoğunluğu (n: 55,  %56.7) rutin kontrolleri yapılan gebe kadınlardan oluşmaktaydı. Gebelik 

sürecinde olan bu hastaların klinik ve laboratuvar bulguları tabloda özetlenmiştir. Kalan hastalardan 

lenfadenopati, halsizlik yorgunluk ve ateş gibi semptomlar, göz şikayetleri, hematolojik bulgular ve 

konjenital toksoplazmoz ön tanısı ile test istenmişti.  

Sonuç: Hastanemizde T. gondii IgG avidite indeksi düşük tespit edilen hastaların %56.7’sinin 

gebelerden oluştuğu ve bu hastalarda konjenital toksoplazmozis tanısı için amniyon sıvısında PZR 

yöntemi ile T. gondii araştırılmasına ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Gebelerin çoğunluğunun 

spiramisin tedavisi (%78.2) aldığı gözlenmiştir. Sonuç olarak gebe kadınlarda T. gondii, primer 

enfeksiyon ve konjenital toksoplazmoz açısından hala önemli bir patojen olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Toksoplazmozis, T. gondii IgG avidite, anti- T. gondii IgG 
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Tablo: T. gondii IgG avidite indeksi düşük tespit edilen gebelerin klinik ve laboratuvar bulguları  

 T. gondii IgG avidite indeksi düşük tespit edilen gebeler 

 (n:55) 

Yaş (Ort±SD, yıl) 28.0± 5.2 

IgM sonuçları  (n, %) 

 Pozitif 39                  %70.9 

Negatif 10                  %18.2 

Ara değer 5                   %9.1 

Kayıt yok 1                   %1.8 

Tedavi  (n, %) 

 Spiramisin 43                   %78.2 

Primetamin+Sülfadiazin+Folinik 

asit 

1                   %1.8 

Kayıt yok                              11                   % 20 

Amniosentez (n, %) 

 PZR negatif 12                    %21.8 

PZR pozitif 0                           - 

Hasta kabul etmemiş 16                    %29.1 

Kayıt yok 27                   %49.1 

PZR: Polimeraz Zincir Reaksiyonu 
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LARVA DEBRİDMAN TEDAVİSİNDE KULLANILAN LUCILIA 

SERICATA LARVALARININ EKSKRETUVAR/SEKRETUVAR 

ÜRÜNLERİNİN CANDIDA ALBICANS, CANDIDA KRUSEI VE 

CANDIDA PARAPSILOSIS ÜZERİNDEKİ ANTİFUNGAL 

ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 
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Amaç: Candida türleri, özellikle kronik hastalıklarda antifungal tedaviye yanıt vermeyen 

enfeksiyonlara yol açmaktadır. Bu nedenle yeni antifungal ajanlara ihtiyaç doğmuştur. Larva debridman 

tedavisinde kullanılan Lucilia sericata larvalarının antibakteriyel, antibiyofilm ve antiinflamatuvar 

etkinlikleri daha iyi araştırılmış olmakla birlikte antifungal etkinlik konusunda çok az çalışma 

bulunmaktadır. Çalışmamızda L. sericata larvalarının ekskretuvar/sekretuvar (ES) ürünlerinin Candida 

albicans, Candida krusei ve Candida parapsilosis üzerine antifungal etkinliğinin araştırılması 

amaçlanmıştır.   

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız deneysel bir çalışmadır. İki bin adet 2. evre larva iki eşit gruba ayrılıp 

E. coli eklenmiş (E-ES) ve eklenmemiş (ES) serum fizyolojik içerisinde 25oC’de 24 saat bekletilmiştir. 

Deney gruplarının ES ürünleri ayrılarak santrifüj ve sterilize edildikten sonra protein içeriği 

saptanmıştır. Candida spp. suşları bir gece inkübe edilmiştir. CLSI M27-A3 standartlarına göre yapılan 

mikrodilüsyon yöntemi ile, Candida spp. inokülümleri ve E-ES/ES 1:0,5 oranından başlayarak seri 

sulandırımlar halinde karşılaştırılmış ve antifungal etkinlik araştırılmıştır. İkinci deneyde ise, mantar 

inokülumları ile ES’lerin oranı 1:4,5 ve 1:9 olarak ayarlanıp mikrodilüsyon yöntemi ile çalışıldıktan 

sonra SDA besiyerine ekim yapılarak üreme inhibisyonu araştırılmıştır. Elde edilen bulgular one sample 

T testi ile değerlendirilmiş ve p<0,05 anlamlı olarak kabul edilmiştir.  

Bulgular: E-ES’nin protein miktarı daha yüksekti. Birinci deneyde, antifungal etkinlik gözlenememesi 

üzerine yapılan ikinci deneyde, ES ve E-ES’nin C. albicans üzerine antifungal etkinliği yalnızca 1:9 

oranında görüldü (p<0,05). ES’nin C. parapsilosis üzerindeki antifungal etkisi 1:4,5 ve 1:9 oranlarında 

saptandı (p<0,05). E-ES’nin C. parapsilosis üzerindeki etkisi, ES’ye göre daha yüksekti. ES’nin C. 

krusei üzerindeki antifungal etkinliği 1:4,5 ve 1:9 oranlarında gözlendi ve E-ES’ye göre daha yüksekti 

(p<0,05).  

Sonuç: ES ve E-ES, kullanılan Candida türleri üzerinde 1:4,5 oranından başlayarak değişken antifungal 

etkinlik göstermiştir. L. sericata ES ürünlerinin çalışmamızda gösterilen antifungal etkinliğinin 

belirlenmesinden sonra, bunu sağlayan moleküllerin tanımlanması ve saflaştırılması, yeni antifungal 

ajanların geliştirilmesine öncü olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Lucilia sericata, antifungal, Candida albicans, Candida krusei, Candida 

parapsilosis 
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LEISHMANIA SPP.’NİN SAPTANMASINDA TİCARİ VE INHOUSE 

REAL-TIME PCR YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Selma Usluca* 

* Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire 

Başkanlığı, Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarı 

 

Amaç: Ülkemizde yerli olguların görülme sıklığı düşük olmasına rağmen, son yıllarda hastalığın 

endemik olduğu ülkelerden gelen göçmen sayısının artması nedeniyle leishmaniasis yeniden önem 

kazanmıştır. Özellikle parazitemi düzeyinin düşük olduğu olgularda mikroskobik değerlendirmeyle tanı 

atlanabilmektedir. Kültür yöntemi ise besiyerinin hazırlanmasının zahmetli olması ve uzun sürede sonuç 

vermesi nedeniyle birçok laboratuvar tarafından tercih edilmemektedir. Moleküler yöntemler özellikle 

düşük parazitemi düzeylerinde tanı konulmasına yardımcı olduğu ve kısa sürede sonuç elde edilebildiği 

için günümüzde daha çok tercih edilmeye başlanmıştır.  

Bu çalışmada leishmaniasis tanısında inhouse olarak verifiye ettiğimiz real-time PCR yöntemi ile ticari 

real-time yönteminin sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Laboratuarımızda Novy-MacNeal-Nicolle (NNN) besiyerinde sürdürülen 

Leishmania infantum suşundan parazit sayımı yapıldıktan sonra, bu örnekten ticari kit (QIAamp DNA 

Blood Mini kit, Qiagen, Almanya) ile üretici firmanın önerileri doğrultusunda DNA ekstraksiyonu 

yapılmıştır. Elde edilen DNA örneğinden reaksiyon içerisinde bulunan kopya sayısı ve buna göre 1/10 

oranında seri dilüsyonlar hazırlanmıştır. ITS-1 bölgesini hedefleyen primerler (LSGITS1-F1, LSGITS1-

R1) kullanılarak Tablo 1’de belirtilen miks oranları ve Tablo 2’de belirtilen amplifikasyon koşulları ile 

inhouse real-time PCR ve ticari kit (Genesig-Primer Desing, İngiltere) ile üretici firmanın önerileri 

doğrultusunda real-time PCR uygulanarak her iki yöntemin saptama limiti belirlenmiştir.  

Daha sonra yüksek ve düşük pozitiflik oranları belirlenerek bu örneklerle inhouse real-time PCR 

yöntemi için doğruluk ve kesinlik çalışmaları yapılarak metod verifikasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Negatif kontrol olarak RNAase/DNAse içermeyen su kullanılmıştır. Kalitatif testler için doğruluk 

çalışmasında üçer adet yüksek ve düşük pozitif ve negatif örnekle bir kez çalışılmıştır. Kesinlik 

çalışmaları, çalışma içi ve çalışmalar arası olmak üzere iki şekilde uygulanmıştır. Çalışma içi kesinlik 

için üçer adet yüksek ve düşük pozitif örnek bir kez çalışılmış, çalışmalar arası kesinlik için birer adet 

yüksek ve düşük pozitif örnek üç kez çalışılmıştır. Amplifikasyon Light Cycler 96 (Roche, Fransa) 

cihazında gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar amplifikasyon eğrisi analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen 

sonuçlardan doğruluk ve kesinlik çalışmalarının varyasyon katsayısı (%CV) hesaplanmıştır. Metod 

verifikasyonu çalışma sonuçlarının değerlendirilmesinde Cumitech 31A, 2009 referans alınmıştır. Daha 

sonra çalışmaya dahil edilen 95 örneğe inhouse ve ticari kit ile (Genesig, Primer Design, İngiltere) 

üretici firmanın önerileri doğrultusunda real-time PCR yöntemi uygulanmıştır. 

Bulgular: Leishmania infantum suşunun parazit sayımı sonucu 17.000 promastigot/ml olarak 

belirlenmiş, DNA ekstraksiyonu için bu örnekten 400 µl (6.800 kopya) kullanılarak 100 µl elüsyon 

buffer içerisinde DNA elde edilmiştir. Inhouse real-time PCR amplifikasyonunda 2 µl DNA (136 kopya) 

kullanılarak yöntemin saptama limiti (0,136 kopya/reaksiyon) 10-3 dilüsyon olarak bulunmuştur (Tablo 

3). Ticari real-time PCR amplifikasyonunda 5 µl DNA (340 kopya) kullanılarak yöntemin saptama limiti 

(0,34 kopya/reaksiyon) 10-3 dilüsyon olarak bulunmuştur (Tablo 4). Yüksek pozitif olarak saptama 

limitinin 2 log10 üzeri olan dilüsyon, düşük pozitif olarak saptama limitinin 1 log10 üzeri olan dilüsyon 

belirlenmiştir. 

Her iki yöntemin metod verifikasyon çalışmaları sonucunda varyasyon katsayıları (%CV) %15’in 

altında bulunmuştur. 

Çalışılan toplam 95 örneğin 45’i ticari real-time PCR ile, 46’sı inhouse real-time PCR ile pozitif olarak 

belirlenmiştir. Inhouse ve ticari real-time PCR uygulamaları arasında yüksek düzeyde uyum (κ: 0.979) 

belirlenmiştir. Her iki yönteme ait amplifikasyon eğrileri Şekil 1 ve 2’de belirtilmiştir. 
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Sonuç: Çalışmamızda inhouse real-time PCR yönteminin rutin hasta örneklerinin değerlendirilmesinde 

kullanmakta olduğumuz ticari real-time PCR kiti ile karşılaştırma çalışması sonucunda yüksek düzeyde 

uyum elde edilmiştir. Ticari real-time PCR maliyetinin yüksek olmasının bir dezavantaj olması da 

dikkate alınarak laboratuvarımızda Leishmania spp.’nin moleküler tanısında inhouse real-time PCR’ın 

uygulanmasına karar verilmiştir. Değerlendirilen örnek sayısının az olması çalışmanın önemli bir 

kısıtlılığıdır. 

Anahtar Kelimeler: 

 

 

Tablo 1: Inhouse real-time PCR miks oranları  

H20 6 µl 

Syber Green Master mix 10 µl 

Primer F (LSGITS1-F1)  1 µl 

Primer R (LSGITS1-R1) 1  µl 

DNA 2 µl 

Toplam hacim 20 µl 

 

 

 

Tablo 2: Inhouse real-time PCR amplifikasyon koşulları 

95 0C   5 dk Başlangıç denatürasyonu 

95 0C - 15 sn  

           45 siklus 55 0C - 40 sn 

72 0C - 60 sn 

72 0C  2 dk Son uzama 

Syber Green Detection format 

 

 

 

Tablo 3: Inhouse real-time PCR seri dilüsyon sonuçları 

Dilüsyon Oranı Kopya Sayısı 

10 0 dilüsyon 136 kopya 

10 -1 dilüsyon (yüksek pozitif) 13,6 kopya 

10 -2 dilüsyon (düşük pozitif) 1,36 kopya 

10 -3 dilüsyon (saptama limiti) 0,136 kopya 

 

 

 

Tablo 4: Ticari real-time PCR seri dilüsyon sonuçları 

Dilüsyon Oranı Kopya Sayısı 

10 0 dilüsyon 340 kopya 

10 -1 dilüsyon (yüksek pozitif) 34 kopya 

10 -2 dilüsyon (düşük pozitif) 3,4 kopya 

10 -3 dilüsyon (saptama limiti) 0,34 kopya 
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Şekil 1: Inhouse real-time PCR amplifikasyon eğrileri 

 

 

 
Şekil 2: Ticari real-time PCR amplifikasyon eğrileri 

 

  



 

282 
 

S73 

FEKAL MİKROBİYOTA TRANSFERİ: TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 

LABORATUVARI DENEYİMİ 

1Elif Sağ, 2Kurtuluş Buruk, 3Gökçe Gayretli, 2Esra Özkaya, 1Murat Çakır, 2Faruk 

Aydın 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji BD, Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Trabzon 

3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları BD, Trabzon 

 
Giriş: Fekal mikrobiyota transferi (FMT) son yıllarda çeşitli hastalıkların tedavi seçenekleri arasında 

yaygın yer bulan eski bir tedavi yöntemidir. FMT’nin ciddi ve potansiyel yan etkileri arasında alıcıya 

patojen ajan bulaştırma ilk sıralarda gelmektedir (1). 

Bu yazıda, FMT deneyimi öncesi, sırası ve sonrasında Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarının hazırlıkları 

ve uygulamalarının ele alınması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı laboratuvarlarında gerçekleştirildi. Yurtdışında eğitim alan Pediatrik Gastroenteroloji 

Bilim Dalından bir öğretim üyesinin seçtiği hastalarda tedavi amacıyla FMT yapmayı planlaması 

üzerine Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyeleri bir 

araya geldi. Patojenler ve bunlara yönelik mikrobiyolojik tarama testleri kılavuzlar ve derlemeler 

önderliğinde laboratuvar koşulları da göz önünde bulundurularak seçildi (2, 3, 4). 

Gaita süspansiyonu hazırlama protokolü için benzer şekilde Avrupa Konsensus Konferansı raporu 

kullanıldı (2). 

Bulgular: FMT mikrobiyolojik analiz sürecinde donör kan örneğinden Cytomegalovirus, Epstein-Barr 

virüs, Hepatitis A Virusu, HBV, HCV, HEV, sifilis, HIV-1-2’nin belirteçlerinin taranması serolojik; 

gaita örneğinden Salmonella sp , Shigella sp, Campylobacter sp, Escherichia coli O157 H7, Yersinia 

sp, vancomycin-resistant enterococci (VRE), methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ve 

çoklu ilaca dirençli gram negatif bakteri taranması özel ve katkılı besiyerlerinde kültür yöntemleriyle 

yapıldı. Gaita örneğinden ayrıca direk ve boyalı mikroskobik inceleme yöntemleriyle helmintler, 

Giardia lamblia, Cryptosporidium sp, Blastocystis hominis ve Entamoeba histolytica varlığı tarandı. 

Ayrıca immunokromotografik testler ile gaita örneklerinde Helicobacter pylori fekal antijeni, Rotavirus 

ve Adenovirus varlığı tarandı. Gaita süspansiyonu Avrupa Konsensus Konferansı önerilerine uygun 

olarak; kabin içine konumlanan behere en az 30gr örnek ve 150ml serum fizyolojik konularak hazırlandı. 

Hemen verilmeyecekse %10 olacak şekilde gliserol eklendi ve -80°C’de dondurularak saklandı. 

Sonuç: FMT mikrobiyolojik analiz ve süspansiyon hazırlama süreci; uygun laboratuvar koşulları, teknik 

donanım, iş gücü ve güçlü iletişim gerektiren bir süreçtir. Başlamadan önce mutlaka her aşama gözden 

geçirilmelidir. Güçlü iletişim için sosyal medya gruplarının kullanımının katkı sağladığı görülmüştür. 
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HEPATİT C VİRÜS (HCV) GENOTİPLERİNİN "REVERSE 

HYBRİDİSATİON   STRİP ASSAY" VE DNA DİZİ ANALİZİ 

YÖNTEMLERİYLE ARAŞTIRILMASI  

Pelin Özmen1,2, Selma Gökahmetoğlu2 

1Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Nevşehir,TÜRKİYE 
2 Erciyes Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE 

 

Amaç: Kronik HCV hastalarında tedavi öncesi dönemde yapılan genotip tayini, tedavinin süresi ve 

kalıcılığında önemli bir belirteçtir. Bu çalışmada "Reverse Hybridisation Stripe Assay"  ile  saptanan  

genotip ve subtiplerin, dizi analizi yöntemiyle karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji 

laboratuvarına gelen hastalardan,  HCV RNA düzeyleri 104 IU/ml  ve yukarı olan kronik HCV 'li 153 

hasta çalışmaya dahil edildi. HCV genotip tayini  viroloji laboratuvarında ters hibridizasyon temeline 

dayanan ticari HCV-TS test kiti (LIPA,NLM analytica, İtalya) ile yapıldı. Hastaların HCV genotipleri 

dizi analizi yöntemiyle ABI Prism 3500 GA cihazında Erciyes Üniversitesi GENKÖK Merkezinde 

araştırıldı. HCV'nin NS5B gen bölgesinde 340 bp'lik kısım, "nested PCR" yöntemi ile çoğaltıldıktan 

sonra elde edilen PCR ürünlerinin dizi analizi işlemi gerçekleştirildi. 

Bulgular: LIPA yöntemiyle çalışılan 153 hastanın %44'ünde Gn 1b ve %20,3'ünde Gn1a saptanırken 

daha düşük oranlarda Gn2,  Gn 2b, Gn 2a/c, Gn 3, Gn 3a, Gn4, Gn 4a, Gn 4c/d, Gn 4h ve Gn5 görülmüş 

olup, aynı hastaların  dizi analizi yöntemiyle %57,5'inde Gn1b, %12,4'ü Gn 4d ve %7,8'i Gn 1a olarak 

bulunmuştur. 

Sonuç: LIPA ile Gn1a bulunan örneklerin %71'inin dizi analizi yöntemiyle Gn 1b bulunmuş olması 

dikkati çekmektedir. Ayrıca 2 örnekte, LIPA yönteminde elde edilen sonuçlarla dizi analizi yöntemi 

sonuçları karşılaştırıldığında genotip düzeyinde de farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır (%1,3). HCV 

enfeksiyonu tedavisi, HCV genotipine göre belirlendiği için ülkemizde rutin laboratuvarlarda sıklıkla 

çalışılan LIPA yönteminde elde edilen sonuçların dizi analizi yöntemiyle uyumsuz olması çok önemli 

olup, bu sonuçların daha fazla sayıda örnek içeren çalışmalarla desteklenmesi gerektiği kanaatine 

varıldı. 

Anahtar Kelimeler: HCV,  genotip,  LIPA, dizi analizi 

Tablo 1. HCV genotip/subtip tayininde LIPA ve dizi analizi yöntemleriyle elde edilen sonuçların 

karşılaştırılması 
LIPA                               Dizi Analizi                                      Toplam 

                             1a   1b  2a  2b  2k  3a    4a  4d   5a 

 

1a                          9   22                                                              31 

1b                          3   64                    1                                        68 

2                                        1                                                          1 

2b                                              2                                                  2                               

2a/c                                    9      1   1                                            11 

3                                                          2                                        2 

3a                                                       12                                      12 

4                                   1                     1      1    6                           9 

4a                                                                      1                           1 

4c/d                               1                            1    11                        13 

4h                                                                     1                            1 

5                                                                                2                   2 

 

Toplam              12      88   10   3  1  16     2    19        2                 153 
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ANTİ-HCV SIGNAL/CUTOFF (S/Co) DEĞERLERİ İLE  HCV VİREMİ 

ÖNGÖRÜSÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: 8 AYLIK GÖZLEM 
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** Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

Kliniği/ANKARA 

 

 

Amaç: HCV enfeksiyonunun taramasında, HCV'ye özgü antikorları (anti-HCV) tespit eden serolojik 

yöntemler uzun süredir kullanılmaktadır. Ancak, özellikle HCV enfeksiyonu prevalansı düşük olan 

popülasyonlarda yanlış pozitiflik oranları yüksektir. Bu durumda viremi kesin tanısı için, HCV-

RNA’nın polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile araştırılması önerilmektedir.  

Bu çalışmada, anti-HCV ile HCV-RNA pozitiflikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu sayede HCV 

viremisinin tespiti için en uygun anti-HCV S/Co değerinin saptanması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2019-Ağustos 2019 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Viroloji Laboratuvarı'na gönderilen serum 

örneklerinin anti-HCV ve HCV-RNA test sonuçları ve demografik verileri retrospektif olarak 

değerlendirildi. Anti-HCV kemilüminesans ELISA yöntemiyle (Architect i2000-Abbott, ABD) 

çalışıldı. Architect anti-HCV testinin sonuçları signal / cutoff (S/Co) oranı ile değerlendirildi. Serum 

örneklerinde viral nükleik asit izolasyonu  (Anatolia Geneworks, Türkiye) kullanılarak Magnesia 2448 

cihazında (Anatolia Geneworks, Türkiye) yapıldı. Elde edilen ürün Bosphore HCV Quantification Kit 

v2 ile Montania 4896 Real-Time PCR cihazında (Anatolia Geneworks, Türkiye) amplifikasyona tabi 

tutuldu.  

Bulgular: Çalışmaya anti-HCV reaktif bulunan 142 hasta dahil edildi. HCV-RNA pozitifliği, anti-HCV 

reaktif hastaların %32.4’ ünde tespit edildi (46/142). HCV-RNA pozitif ve negatif hastalarda anti-HCV 

S/Co medyan değerleri sırasıyla 15.20 (range: 2.1-20.2) ve 6.37 (range: 1.1-17.4) idi (p <0.001). HCV-

RNA pozitifliği oranı S/Co  ≤5 de en düşük % 6.7 (3/45),  >15 olan tüm hastalarda ise %70.3 (26/37) 

ile en yüksek bulundu (p<0.001) (Şekil 1). ROC analiziyle (Şekil 2) S/Co 13.37 değerinde duyarlılık, 

özgüllük ve pozitif ve negatif prediktif değerler sırasıyla %76.1,%74.0, %67.6 ve %78.7 idi. 

Sonuç: Anti-HCV S/Co değeri < 13.37 olan olgularda HCV-RNA pozitifliğinin öngörülmesinde, yeterli 

bilgi vermediği ve bunun üstündeki değerler için ek test yöntemleri ile doğrulama yapılmasının 

gerekliliği değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anti-HCV, HCV-RNA, S/Co, Hepatit C 
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Şekil 1. Anti-HCV S/Co oranlarına göre HCV-RNA pozitifliğinin dağılımı 

 

 

 

Şekil 2. ROC eğrisi 
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HEPATİT C VİREMİSİNDE ANTİ-HCV SİNYAL/CUT-OFF ORANININ 

BELİRLENMESİNİN ÖNEMİ  

Murat Yaman1, Nuran Karabulut2, Mustafa Önel1, Ali Ağaçfidan1 

1İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı/ Temel İmmunuloji ve 

Viroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye 

 drmrtyaman@gmail.com 

 
 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hepatit C virus antikoru (anti-HCV) testinin performansını değerlendirmek 

ve HCV viremisini öngörmede optimal anti-HCV S/CO (signal/cut-off) oranını belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Nisan 2016 ile Ocak.2019 tarihleri arasındaki toplam 28472 serum örneğinde 

kemilüminesans mikropartikül enzim immunassay (EIA) yöntemi ile anti-HCV testi (Architect Anti-

HCV Abbott, ABD) semikantitatif olarak analiz edilmiştir. Bu retrospektif çalışmaya, anti-HCV testi 

reaktif (S/CO≥ 1.00) 114 hastanın anti-HCV S/CO sonuçları ve plasma örneklerinde doğrulama amaçlı 

çalışılan kantitatif HCV-RNA testi (artus® HCV QS-RGQ Qiagen. Almanya) sonuçları dahil edilmiştir. 

HCV enfeksiyonu tanısında HCV-RNA testi altın standart alındığında, EIA testinin; duyarlılık, 

özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerleri ile en uygun S/CO düzeyini saptamak amacıyla "receiver 

operating characteristic" (ROC) analizi, SPSS 21 (SPSS Inc, Chicago, IL, ABD) programı kullanılarak 

hesaplandı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen, medyan yaş 54.5 (yaş aralığı: 0-85) olan 114 anti-HCV reaktif 

hastanın %51'i (58) erkek hastadan oluşmakta idi. Anti-HCV reaktif hastaların %42'sinde (48/114) 

HCV-RNA saptandı. HCV-RNA pozitif saptanan hastaların anti-HCV S/CO değeri en düşük 4.34 iken 

en yüksek 16.05 olarak saptandı. ROC analiziyle S/CO 7.23 değerinde, yalancı pozitiflik oranı % 32.4 

iken; duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerler sırasıyla % 93.8, % 68.2, % 68.2 ve % 

93.8 olarak saptandı (Tablo 1, Şekil 1). ROC eğrisi altındaki alan (AUC): 0.88  %95CI: 0.81-0.94 idi ve 

istatistiksel olarak anlamlıydı (p <0.001). 

Sonuç: Bu çalışmada, HCV tanısında Architect Anti-HCV testinin maksimum duyarlılık ve özgüllük 

toplamını sağlayan optimal cut-off değeri 7.23 saptandı. Üretici firmanın önerdiği S/CO≥ 1.00 değerinde 

yalancı pozitiflik saptanma oranı yüksek (% 57.8) olmakla birlikte, 7.23 değerinde yalancı pozitif sonuç 

% 31.8 oranında saptandı. Anti-HCV ELISA sonuçlarının S/CO oranı ile bildirilmesi ve her 

laboratuvarın optimal cut-off değerini belirlemesi, HCV enfeksiyonu tanısında yol gösterici olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Anti HCV, S/CO, HCV-RNA, ROC analizi,   
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Tablo 1. Architect Anti-HCV testinin S/CO oranlarına göre performansı  

 S/CO değerleri 

 >1.04 >7.23 >10.22 

Yalancı pozitiflik (n) %57.5 (65) %31.8 (21) %28.6 (16) 

Duyarlılık %100  %93.8  %83.3 

Özgüllük %1.5 %68.2 %75.8 

Pozitif Prediktif Değer %42.5 %68.2 %71.4 

Negatif Prediktif Değer %100 %93.8 %86.2 

 

 

 

 

 
Şekil 1. Anti-HCV reaktif olan 114 hastada S/CO değerleri ile HCV-RNA test sonuçlarının 

karşılaştırılmasında ROC eğrisi 
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SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ENFEKSİYONLARININ ENFEKSİYÖZ 

ETKENLER AÇISINDAN BEŞ YILLIK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dilan Karadağ1, Irmak Güzel1 , M. Cem Ergon1, A. Arzu Sayiner1 ,  

A.Aydan Özkütük1 , İ. Mehmet Ali Öktem1  

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

dlnkrdg@gmail.com 

Amaç: Santral sinir sistemi enfeksiyonları, hızlı mikrobiyal tanı gerektiren hastalıklar arasındadır. Bu 

çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı'na (DEÜH-ML) santral sinir 

sistemi enfeksiyonu şüphesiyle gönderilen beyin omurilik sıvısı (BOS) örneklerindeki etkenlerin, beş 

yıllık dağılımının retrospektif değerlendirilmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: DEÜH-ML'na 01.01.2015 ve 31.07.2019 tarihleri arasında bakteriyoloji, mikoloji 

ve moleküler mikrobiyoloji laboratuvarlarına gönderilen BOS örnekleri retrospektif incelendi. 

Bakteriyoloji ve Mikoloji laboratuvarında etkenler konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistemle 

(VITEK 2 ve API-20CAUX, BioMerieux, Fransa) tanımlandı. HSV, VZV ve enterovirus için 2015-

2018 yıllarında monopleks testler kullanılırken, 2019 yılında ise sendromik tanı amaçlı multipleks teste 

(Fast-track Diagnostics, Simens, Luxembourg) geçildi. Çalışma dönemi boyunca EBV ve CMV için 

ticari (Artus QS-RGQ Kits, Qiagen, Almanya), adenovirus için laboratuvar yapımı test kullanıldı.  

Bulgular:  İncelenen toplam örnek sayısı 2699’dur. Bunlardan sadece 278’i her üç laboratuvar 

tarafından değerlendirildi. Bu 278 örnekte 19 (%5.82) pozitiflik, 20 etken saptandı. Bunların 13’ü 

bakteri, 6’sı virüs, biri mantardır. Bir hastanın hem Candida parapsilosis hem Acinetobacter baumannii 

üremesi vardır. 

Aerop kültür için gönderilen 2525 örnekten 107’sinde (%4,24) bakteri üremesi, 114 etken saptandı. 

Etkenlerin sıklık sıralaması Acinetobacter spp. (%19,29), Koagülaz Negatif Staphylococcus spp. (KNS) 

(%19,29), Streptococcus pneumoniae (%11,4) şeklindedir. Kırk üreme (%1,58) kontaminant olarak 

kabul edildi.  

Mikolojiye gönderilen 377 örnekten altısında (%1,59) mantar üremesi olup en sık Cryptococcus 

neoformans saptandı. 

Kültür üremesi en fazla 50 yaş üzeri grupta (%52,63) görüldü. 

Viral etken incelenen 1084 BOS örneğinin 60'ında (%5,5) pozitiflik bulundu. En sık saptananlar 

enterovirus (%58,3), HSV tip-1 (%23,3) olup pozitiflik yaz aylarında artış göstermektedir. Enterovirus 

pozitif hastaların tamamı 18 yaşından küçük, %48.5’u ise 5 yaş altındadır. VZV pozitif hastaların tümü 

50 yaşın üstündedir. BOS örneklerinden saptanan etkenlerin dağılımı Tablo 1-2’de verilmiştir. 

Sonuç: DEÜH-ML'na gönderilen beş yıllık BOS örneğinde (n=2669) toplam pozitiflik oranı %6,6’dır. 

Pozitifliklerde dikkat çeken etkenler gram negatif bakteriler, S. pneumoniae, enterovirüs ve HSV tip-

1’dir. Gönderilen örneklerin farklı laboratuvarlarda değerlendirilmesi bütüncül yaklaşımı 

zorlaştırmaktadır. Kültür sonucu daha geç çıkan etkenleri de içeren sendromik tanı panellerinin 

kullanılması değerlendirmeyi kolaylaştıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: beyin omurilik sıvısı, bakteri, virüs, mantar 
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Tablo 1. BOS kültüründe üreyen etkenlerin dağılımı 

Bakteri Kültürü Fungal Kültür 

Etken Adı Sayı (%) Etken Adı Sayı (%) 

Acinetobacter spp. 22 (%19,29) Cryptococcus neoformans  3 (%50) 

Streptococcus pneumoniae 13 (%11,4) Candida albicans 1 (%16,6) 

Escherichia coli 9 (%7,89) Candida parapsilosis 1 (%16,6) 

Staphylococcus aureus 9 (%7,89) Fusarium spp. 1 (%16,6) 

Klebsiella pneumoniae 8 (%7,01) Toplam 6 

Pseudomonas aeruginosa 8 (%7,01) 

Enterococcus faecium 3 (%2,63) 

Enterobacter spp. 3 (%2,63) 

Listeria monocytogenes 2 (%1,75) 

Morganella morganii 2 (%1,75) 

Neisseria meningitidis 2 (%1,75) 

Sphingomonas paucimobilis 2 (%1,75) 

Haemophilus influenzae 1 (%0,87) 

Brucella spp. 1 (%0,87) 

Corynebacterium jeikeium 1 (%0,87) 

Citrobacter farmeri 1 (%0,87) 

Moraxella spp. 1 (%0,87) 

Stenotrophomonas maltophilia 1 (%0,87) 

Streptococcus agalactiae 1 (%0,87) 

Streptococcus sanguinis 1 (%0,87) 

Difteroid basil 1 (%0,87) 

Koagülaz Negatif Staphylococcus 

spp. 

22 (%19,29) 

Toplam 114 

 

 

Tablo 2. BOS örneklerinde saptanan virüslerin ve hastaların yaş dağılımı 

 

Virus 

 

İncelen Test 

sayısı (n) 

 

Pozitif örnek 

sayısı 

 

Pozitiflik oranı 

Pozitif 

hastaların yaş 

dağılımı 

(en küçük-en 

büyük) 

ENTEROVİRÜS 811 35 % 4.3 1 - 17 

ADENOVİRÜS 844 4 % 0.4            1 -  7 

HSV1/2 1011 14(HSV-1) % 1.3         < 1 - 81 

VZV 325 3 % 0.9          55 - 81 

CMV 155 3 % 1.9            4 - 30 

EBV 74 1 % 1.3 10 

TOPLAM 3220 60   
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TATARCIK ATEŞİ ÖN TANILI HASTALARDA SANDFLY FEVER 

VİRÜS POZİTİFLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yasemin Cosgun1, Ahmet Aydemir1  
1T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve 

Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı, Sıhhiye, Ankara, Türkiye 

yasemincosgun2006@yahoo.com.tr 

 

 

Amaç: Tatarcık ateşi; tatarcık sineğinin (phlebotomus spp.) ısırması sonucu insanlarda ateş, baş ağrısı, 

kas ağrısı, bulantı-kusma gibi belirtilerle seyreden, serotipine göre ensefalit tablosuna yol açabilen bir 

enfeksiyon hastalığıdır. Bunyaviridae ailesinden Phlebovirus cinsine ait, zarflı RNA virüsleri olan 

Sandfly Fever virüs grubu virüsler hastalığın etkenidir. Bu çalışmanın amacı ülkemizde görülen vakalara 

ait bulguları ve sonuçları değerlendirmektir.  

Gereç ve Yöntem: 01.01.2018 – 01.09.2019 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilmiş olan 315 

tatarcık ateşi ön tanılı hastaya ait serum örnekleri çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalarda 39 – 40 OC’ye 

varan yüksek ateş, baş ağrısı, myalji, fotofobi semptomları mevcuttu. Serum örneklerinde 

immunfloresan antikor (IFA, Sandfly fever virus Mosaic 1, Euroimmun, Luebeck, Germany) yöntemi 

ile Sicilian, Napoli, Toscana, Cyprus serotiplerine karşı IgM ve IgG antikorları araştırılmıştır.  Hastalara 

ait demografik bulgular ve laboratuvar sonuçları incelenmiştir.  

Bulgular: Toplam 315 adet serum örneğinin 32’sinde IgM ve IgG birlikte pozitifliği, 18’inde ise sadece 

IgG pozitifliği saptanmıştır. IgM pozitifliği saptanan 32 hastada akut enfeksiyon varlığı düşünülmüş ve 

değerlendirmeye alınmıştır. Hastaların 18’i (%56) kadın, 14’ü (%44) erkeklerden oluşmaktaydı. 

Hastaların yaş aralığı 16 – 55, median yaş 24 olarak belirlenmiştir. Laboratuvar bulguları olarak tüm 

hastalarda lökopeni, trombositopeni, ALT ve AST artışı, LDH yüksekliği, %40’ında ise ek olarak 

kreatin kinaz yüksekliği görülmüştür. Saptanan pozitifliklerin illere göre dağılımı Şekil 1’de, aylara göre 

dağılımı ise Şekil 2’de verilmiştir.  

Sonuç: Tatarcık ateşi hastalığının özellikle yaz aylarında görülmesi, yüksek ateş ve non-spesifik 

semptomlarla seyretmesi göz önünde bulundurularak viral enfeksiyonların ayırıcı tanısında mutlaka 

düşünülmelidir. Özellikle ülkemizde endemik olarak görülen diğer bunyaviridae ailesi virüslerinden 

olan Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü ve Hanta virüs enfeksiyonlarından ayırıcı tanısının yapılması, 

tedavinin yönlendirilmesi açısından çok önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Tatarcık ateşi, Sandfly Fever virüs, Seroloji 
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Şekil 1. Saptanan pozitifliklerin örneklerin geldiği illere göre dağılımı 

 

 

 

 

Şekil 2. Saptanan pozitifliklerin aylara göre dağılımı 
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BATI NİL VİRÜS ENFEKSİYONU TANISINDA AVİDİTE 

TESTLERİNİN ROLÜ 

Dilek Menemenlioğlu1 

1Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi 

Başkanlığı, Ulusal Arbovirüs ve Viral Zoonotik Hastalıklar Laboratuvarı, Adnan Saygun Cad. No:55 

Refik Saydam Kampüsü F Blok 1. Kat, Sıhhiye, Ankara, Türkiye 

dilekmen@gmail.com 

 

 

Amaç: Batı Nil virüs (BNV) enfeksiyonlarının tanısı, özellikle özgül olmayan antikor yanıtı, çapraz 

reaksiyonlar ve anti BNV IgM antikorlarının serumda uzun süre kalması, düzeylerinin düşük olması ve 

geç ortaya çıkması gibi nedenlerle zordur. Avidite testleri ise anti BNV IgG antikorların akut ya da 

geçirilmiş enfeksiyona yanıt olarak var olduklarını ayırt etmekte kullanılmaktadır. Çalışmada, anti BNV 

IgG avidite testlerinin tanısal rolünün değerlendirilmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Ulusal Arbovirüs ve Viral Zoonotik Hastalıklar Laboratuvarı’na, BNV enfeksiyonu 

ön tanısı ile 12.07.2019 ve 24.08.2019 tarihleri arasında gönderilmiş serum numuneleri çalışmaya dahil 

edildi.  İndirek immünfloresan antikor testi (IIFT, Euroimmun, ABD) ile değerlendirilip anti BNV IgM 

ve/veya IgG pozitif saptanmış toplam 42 hasta numunesi çalışıldı. Ön değerlendirilme amacıyla 5 

hastaya ait minimum 7 gün arayla alınmış serum çifti numunesi, ELISA IgG ve ELISA IgG Avidite 

(Euroimmun, ABD) testleri ile değerlendirildi. Ön çalışma verilerini takiben toplam 37 hastaya ait 

sadece konvalesan serum numunesi ELISA testleri ile incelendi. Rölatif avidite endeksinin (RAE), 

yüzde 40’ın altında ise akut enfeksiyonu, %40-60 arasında ise yakın zamanda geçirilmiş enfeksiyonu ve 

%60’ın üstünde ise geçirilmiş enfeksiyonu işaret ettiği kabul edildi.  

Bulgular: IIFT testi ile Anti BNV IgM ve/veya IgG pozitif saptanan serum çiftlerinin ELISA testi ile 

değerlendirildiği ön çalışmada 5 hastanın 3’ünün ilk numunelerinde ELISA IgG testi negatif saptandı. 

Bu 3 hastanın 2’sinde konvalesan serum numunelerinde Anti-BNV IgG ELISA testi ile de pozitif 

bulundu. Bu nedenle çalışmanın devamında 37 hastaya ait sadece konvalesan serum örnekleri çalışıldı. 

Üç hastada Anti-BNV IgG Antikorları ELISA testi ile negatif saptandı. Toplam 42 hastanın 7’sinde 

rölatif avidite endeksi %40’ın üzerinde saptandı. Yedi hastanın 4’ünde ise endeks %60’ın üzerinde 

bulundu. Avidite testi, 42 hastanın 32 (%76)’sinde akut enfeksiyon tanısı lehine sonuç verdi.  

Sonuç: Akut enfeksiyon tanısında avidite testleri önemli yere sahiptir. Anti BNV IgG ise ELISA testi 

ile IIFT testine oranla daha geç saptanabilmektedir. Antikor yanıtının olgunlaşma süresi ile ilgili ileri 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Batı Nil Virüs, Avidite testi 
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KESTANE ÇİÇEĞİ ÖZÜTLERİNİN OVA KURBAĞASINDAN 

(PELOPHYLAX SP.) İZOLE EDİLEN KARBAPENEME DİRENÇLİ 

BAKTERİLER ÜZERİNDE ANTİBAKTERİYAL ETKİSİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Erva Rakıcı1*, Ülkü Zeynep Üreyen Esertaş1, Nebahat Ejder1, Abdullah Altunışık2, Osman Birol 

Özgümüş1, Saliha Ekşi1 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye 
2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Rize, Türkiye 

Correspondence: erva.esmer@erdogan.edu.tr 

 

Amaç: Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı dünyada önemli bir problemdir. Antibiyotik direnci sadece 

hastalık oluşturan bakterilerde değil, karasal ve sucul çevrelerde yaşayan çevre mikroorganizmalarında 

da gösterilmiştir. Hayatının bir kısmını suda, bir kısmını karada geçiren amfibiler çevre kirliliği 

açısından indikatör organizmalar olarak bilinmektedir. Kurbağa ve iribaşlardan, insan ve hayvanlarda 

hastalık etkeni olan birçok bakteri türü izole edilmiştir. Bu türlerin yapılan antibiyogramlar sonucunda 

farklı antibiyotik gruplarına karşı dirençli oldukları tespit edilmiştir. Antibiyotik direnci ile mücadele 

son yıllarda sorunların başını çekmektedir. Hızla artan bu direnç, mevcut antibiyotiklerin işlevsiz 

kalmasına neden olmaktadır. Yeni antimikrobiyal etken madde arayışı, son yıllarda doğal ürün ve 

bitkisel ilaçlara olan ilgiyi daha da arttırmaktadır. Bu çalışmada; çevresel kaynaklı, karbapeneme 

dirençli oldukları belirlenen, suşlar üzerinde kestane çiçeği özütünün antimikrobiyal etkinliğinin 

araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Doğu Karadeniz sahilindeki 6 farklı şehirdeki (Samsun, Ordu, 

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin), farklı ekolojik koşullara sahip üç istasyonundan  (yerleşim yeri, 

sanayi ve temiz bölge) yakalanan genç, erkek ve dişi bireylerin rektumundan sürüntü örneği alınarak 

toplamda 54 kurbağadan izole edilen 160 suşun antibiyogramı yapılmıştır. Karbapenem grubu 

antibiyotiklere dirençli oldukları belirlenen 49 suşta (%51 Citrobacter, %22,4 Enterobacter, %8,1 

Aeromonas, %4 Raoultella, %4 Sphingomonas, %2 Kluyvera, %2 Hafnia, %2 Klebsiella, %2 E.coli, 

%2 Stenotrofomonas), Rize ve çevresinde yaygın olarak yetişen, Fagaceae ailesinde yer alan Castanea 

sativa Mill. (kestane) çiçeği özütlerinin antimikrobiyal etkinliği incelenmiştir. Agar kuyucuk yöntemi 

kullanılarak, 10 mg/ml’lik stok konsantrasyondaki özütlerden 50µl kuyucuklara eklenmiştir. Son olarak 

örnekler 37oC’de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. Antibakteriyal etkinlik belirlenmesi için, üç tekrar 

ile çalışılmıştır.  

Bulgular ve Sonuç: Sonuç olarak, C. sativa özütleri karbapeneme dirençli 49 suştan, üçü (bir adet 

Aeromonas hydrophila, iki adet Aeromonas veronii) üzerinde etkili bulunmuştur. Etkinlik için negatif 

kontrol göz önüne alınmış, negatif kontrolde zon çapı gözlenmezken özüt bulunan kuyucuklar etrafında 

zon oluşması etkinlik var olarak kabul edilmiştir. İnsan ve balık patojeni olduğu bilinen Aeromonas 

türleri üzerinde bu etkinin belirlenmesi, ilaçlara ihtiyaç duyulmadan doğal ve bitkisel yöntemlerle bu 

patojenlerle mücadele edilebileceğini akla getirmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Pelophylax, Aeromonas, karbapenem, antimikrobiyal, Castanea sativa  
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P02 

SORBUS TORMİNALİS EKSTRAKTININ ANTİMİKROBİYAL 

ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Sena ŞAHİN AKTURA1, Saliha EKŞİ1, Ülkü Zeynep ÜREYEN ESERTAŞ1 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 

İslampaşa Mah., Menderes Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Rize, Türkiye 

sena.sahinaktura@erdogan.edu.tr 

 

Amaç: Ülkemizde antibiyotiklerin bilinçsizce kullanımı nedeniyle insan patojeni bakterilerin ilaçlara 

karşı direnç kazandıkları bilinmektedir. Bu nedenle bilim insanları tarafından bitkisel kaynaklar ve bu 

maddeleri taşıyan tıbbi bitkiler gibi farklı kaynaklardan yeni antimikrobiyal bileşiklerin keşfedilmesi 

yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmada Rize yöresinden toplanan Sorbus torminalis 

(Akçaağaç Yapraklı Üvez) bitki özütünün antimikrobiyal aktiviteleri araştırılmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: Rize ve çevresinde yetişen Sorbus torminalis (Akçaağaç Yapraklı Üvez) ağaç 

kabuğundan elde edilen metanol ekstraktının (10 mg/ml) antimikrobiyal etkisi Çukur Difüzyon 

metoduna göre Gram (+) bakterilerden; Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, 

Gram (-) bakterilerden Acinetobacter haemolyticus, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium ve mantarlardan Candida 

albicans, Candida propolis üzerinde denenmiştir. Her suşun taze kültürleri, 0.5 McFarland'a (bakteriler 

için 1x108 cfu / mL, mantarlar için 1x106 cfu / ml) ayarlandı ve besiyerine yayıldı. Agar üzerine açılan 

standart çukurlara özütten 50 µl eklendi. Gram (+) bakterilerde pozitif kontrol olarak  

Ampisilin, Gram (-) lerde Gentamisin ve mantarlarda Amfoterisin B kullanılmıştır. Negatif kontrol 

olarak DMSO kullanılmıştır. İnkübasyon süresi bakteriler için 18 saat, mantarlar için 48 saattir. 

 

Bulgular: Çalışmada kullanılan bitki ekstresi test edilen mikroorganizmalardan B.subtilis ve 

E.faecalis’in gelişmelerini farklı oranlarda inhibe etmiştir (16 ve 8 mm inhibisyon zonu). Özütün diğer 

bakteriler ve mantarlar üzerinde herhangi bir antimikrobiyal etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

 

Sonuç: Sorbus spp. metanol özütü çalışmada kullanılan Gram pozitif bakterilerden sadece B.subtilis ve 

E. faecalis üzerindeki etkili bulunmuştur. Diğer mikroorganizmalar üzerinde etkisi saptanamamıştır. 

İnhibisyon zonuna bakılarak Sorbus spp.özütünün hafif antimikrobiyal etkinliği olduğu söylenilebilir. 

Bitkinin metanol dışında farklı polariteye sahip çözücülerle özütlerinin yapılması ve patojenite oluşturan 

başka mikroorganizmalar üzerindeki antimikrobiyal etkilerinin araştırılması gerektiği önerilmektedir.   

 

Anahtar Kelimeler: Sorbus torminalis, Antimikrobiyal Aktivite, Gram pozitif bakteri 
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P03 

TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMANIN ANTİMİKROBİYAL 

ETKİNLİĞİ 

Yeliz Tanrıverdi Çaycı1, Tuğba Avan1 ve Asuman Birinci1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun , Türkiye 

yeliztanriverdi@gmail.com 

 

Amaç: Trombositten zengin plazmanın (TZP) yumuşak ve sert doku yenilenmesini teşvik etmesi 

amacıyla çeşitli tıbbi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanımlarının ardındaki önem, yara 

iyileşmesini destekleyen trombosit α-granüllerde büyüme faktörlerinin bolluğudur. Ayrıca, TZP'nin 

çeşitli bakterilere karşı antibakteriyel özellikleri son zamanlarda ortaya konmuştur. TZP aktivatörü 

olarak kullanılan otolog trombin fibrinojeni fibrine dönüştürmenin yanı sıra hücre çoğalmasını indükler. 

Bu çalışmada, yara enfeksiyonu açısından önemli etkenler olan Klebsiella pneumoniae 

ve Staphylococcus aureus’a karşı TZP’nin antimikrobiyal etkisi in vitro olarak değerlendirildi. 

 

Gereç ve Yöntem: Sağlıklı gönüllü bireyden T-lab PRP kiti ile üretici firma talimatları doğrultusunda 

10 ml kan alınarak TZP elde edildi. Kozmetik kullanım amaçlı TZP’den farklı olarak antimikrobiyal 

etki için santrifüjleme işlemi 8 dakika yerine 4 dakika olarak uygulandı. Aynı zamanda kişiden içinde 

%10 kalsiyum glukonat bulunan farklı bir tüpe kan alınarak otolog trombin elde edilmesi için 

santrifüjleme işlemi uygulandı. Otolog trombin ile aktive edilmiş TZP, bakteri konsantrasyonu 1x104 

kob/ml olan S.aureus ve K.pneumoniae karışımı, %5 koyun kanlı agara 1., 2., 5., ve 10. saatlerde bir öze 

dolusu tam alan ekimleri yapıldı ve 24 saat inkübasyona bırakıldı. Değerlendirme koloni sayım yöntemi 

ile yapılmıştır. 

 

Bulgular: 1., 2., 5., ve 10. saatlerde yapılan ekinlerin koloni sayıları kontrol grubu ile birlikte 

değerlendirildi. 1. ve 2. saatlerde yapılan ekimlerde koloni sayısı S. aureus’da 103, K. pneumonniae’de 

34x102; kontrol grubu ve diğer saatlerdeki ekimler  ≥ 105 olarak sayılmıştır. TZP’nin klinik etkisinin 

kan alımından sonraki ilk iki saat içinde olduğu, bu saatten sonra hücrelerin ölümüne bağlı klinik 

etkilerinin azaldığı bilgisiyle antimikrobiyal etkinliğin olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Sonuç: TZP, doku rejenerasyonunun geliştirilmesine ek olarak enfeksiyonlarla mücadelede hücresel 

kan bileşimi olarak faydalı maddedir. Rutin kullanımda tek başına veya düşük doz antibiyotik tedavisine 

ek olarak lokal yara enfeksiyonlarının iyileştirilmesinde, postoperatif enfeksiyon tedavisinde ve 

önlenmesinde kullanılabilir. Yapılmış çalışmaların kısıtlılığı nedeni ile eşik değer söylemek mümkün 

değildir. Ancak bunun için daha ileri yönde klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Trombositten Zengin Plazma, Antimikrobiyal Etki, Staphylococcus aureus, 

Klebsiella pneumoniae 
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P04 

KARABİBER EKSTRESİ VE BAZI ANTİBİYOTİKLERİN ÇEŞİTLİ 

STANDART BAKTERİ KÖKENLERİNE SİNERJİSTİK ETKİSİ 

Hakan TEREKECİ1, Aynur EREN TOPKAYA2, Pınar ÇIRAGİL3, ErdemYEŞİLADA4 

1 Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu İhtisas Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği 
2 Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu İhtisas Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

3 Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 
4 Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

aynurtopkaya@yahoo.com 

 

Amaç: Antibiyotiklere direnç oranları gün geçtikçe artmakta ve ciddi enfeksiyonların tedavisi 

zorlaşmaktadır. Dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisi için bir yandan kombine 

tedaviler planlanmış, diğer yandan toksik olduğu için kullanımdan kalkan kolistin gibi ilaçlar yeniden 

kullanıma girmiştir. Yeni bir yaklaşım olarak bitkilerin sekonder metabolitlerinin antibakteriyel 

etkilerinin denendiği çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada Karabiber ektresi ile bazı 

antibiyotiklerin sinerjistik etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.  

 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, karabiber ( Piper nigrum ) ekstresi ile imipenem, amikasin ve 

siprofloksasinin gibi antibiyotiklerin standart bakteri kökenlerinden metisiline hassas Staphylococcus 

aureus ( MSSA ATCC 29213 ), metisiline dirençli Staphylococcus aureus ( MRSA ATCC 43300, mecA 

pozitif ), Enterococcus faecalis ( ATCC 29212 ), Pseudomonas aeruginosa ( ATCC 27853 ), 

Escherichia coli ( ATCC 25922 ) ve Klebsiella pneumoniae ( ATCC 700603 )‘ ye karşı sinerjistik 

etkileri araştırılmıştır. Standart bakteri kökenlerine karşı karabiber ekstresi, imipenem, amikasin ve 

siprofloksasinin minimum inhibitör konsantrasyonları sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle çalışılmıştır. 

Karabiber ekstresi ile imipenem, amikasin ve siprofloksasinin sinerjistik etkileri sıvı mikrodilüsyon 

dama tahtası yöntemi ile araştırılmıştır. 

 

Bulgular: Çalışılan antibiyotikler için MİK değerleri beklenen aralıklarda saptanmış, karabiber ektresi 

ise tek başına bakterilerin herhangi birine karşı bakterisidal etki göstermemiştir. Antibiyotikler ile 

karabiber arasında standart kökenlerin hiçbirinde etkileşim saptanmazken, karabiber ekstresi ve 

amikasinin Klebsiella pneumoniae ATCC 700603’ ye karşı sinerjistik etki gösterdiği belirlenmiştir (AK 

MIK 2 AK+Karabiber MIK 0.5 ∑FİKİ 0.25). Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 kökeni Genişlemiş 

Spektrumlu Beta Laktamaz (GSBL) pozitif ve geçirgenlik bozukluğu olan bir kökendir. Bu çalışmada 

karabiber ekstresinin etki meknizması ile ilgili bir test yapılmamış olmakla birlikte, karabiber ekstresinin 

diğer bakterilerin antibiyotik MİK’ lerini değiştirmezken bu bakterinin amikasin MİK değerini 

düşürmüş olması nedeniyle, membran geçirgenliğini arttırarak amikasinin sitoplazmaya geçmesini 

kolaylaştırmış olabileceğini düşünmekteyiz.  

 

Sonuç: Karabiber ekstresinin içindeki etken madde olaran piperidinin, dirençli Gram negatif 

bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda antibiyotiklerle kombine edilerek kullanılabilmesi yolunun 

açılması için, öncelikle daha fazla sayıda klinik izolatlarla bu çalışmalar yapılmalı ve benzer sonuçlar 

elde edilmesi durumunda da in-vivo çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Karabiber; İmipenem; Amikasin; Siprofloksasin; Sinerjizm 
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ANTİBİYOFİLM AJANLAR VE ANTİBİYOTİKLERİN icaA VE IS256 

GEN EKSPRESYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

İsmail Öztürk1, Yamaç Tekintaş1, Aybala Temel1, Şafak Ermertcan2, Semra Kurutepe3, Mine 

Hoşgör Limoncu2 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, 

Türkiye. 
2 Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye. 

3 Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye. 

e-mail: sermertcan@gmail.com 

 

Amaç: Koagülaz negatif stafilokoklar; pek çok tıbbi materyalin yüzeyine adhere olarak biyofilm ilişkili 

enfeksiyonlara yol açan önemli nozokomiyal patojenlerdir. KNS türlerinden Staphylococcus 

epidermidis, biyofilm yapısı oluşturarak çeşitli antimikrobiyallere direnç gösterebilmektedir. Bakteriyel 

kromozomda bulunan ica operonu ve transpoze olabilen IS256’nın mikroorganizmanın biyofilm 

oluşumunda rol oynadığı bilinmektedir. Daha önceki araştırmamızda Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Hastanesinde kateterlerden izole edilen 45 KNS izolatının bazı antimikrobiyaller ve antibiyotiklere 

duyarlılıkları, biyofilm kapasiteleri incelenmiştir. Bu çalışmada antibiyofilm ajanlar (N-

asetilsistein(NAS), Etilendiamintetraasetikasit(EDTA), nisin(NIS), farnesol(FAR) ile 

antimikrobiyallerin (gentamisin(GEN), siprofloksasin(CIP), doksisiklin(DOX), rifampisin(RIF)) icaA 

ve IS256 gen ekspresyonuna etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Antibiyofilm ve antimikrobiyal ajanların icaA ve IS256 gen ekspresyonuna etkileri 

gerçek zamanlı ters transkriptaz kantitatif polimeraz zincir reaksiyonuyla (RT-qPCR ) araştırıldı. Güçlü 

biyofilm üreticisi olan ve konvansiyonel PCR ile icaA ve IS256 genlerini taşıdığı saptanan bir 

S.epidermidis kökeniyle RT-qPCR çalışmalarına gerçekleştirildi. S.epidermidis kökeni, ajanlara (MİK 

düzeylerinde) 24 saat süreyle maruz bırakıldıktan sonra RNA izolasyonu ve cDNA sentezi yapıldı. 

Sentezlenen cDNA ve SYBR Green I master kitle RT-qPCR gerçekleştirildi. Gen ekspresyonunda 

meydana gelen değişimlerin analizinde; referans gen olarak 16S rRNA ve Delta-delta CT metodu 

kullanıldı. Tüm deneyler üç tekrarlı çalışıldı. İstatistiksel değerlendirmeler GraphPad programıyla (t-

test) yapıldı. 

Bulgular: Çalışmamızda icaA ve IS256 gen ekspresyonunun NAC+CIP, NAC+GEN, NIS+GEN, 

FAR+GEN varlığında azaldığı saptandı. Tek başına doksisiklin, gentamisin, nisin ve farnesol etken 

maddeleriyle; EDTA+CIP, EDTA+GEN, EDTA+RIF, NIS+DOX, NIS+RIF, FAR+DOX, FAR+RIF 

kombinasyonlarının IS256 gen ekspresyonunu baskıladığı gözlendi. Ayrıca rifampisinin tek başına icaA 

gen ekspresyonunu indüklediği gözlenirken IS256 gen ekspresyonu üzerine anlamlı bir etkisi 

saptanmadı. 

Sonuç: Mikroorganizmaların biyofilm yapısı içerisinde antibiyotiklerin etkisine daha dirençli olmaları 

enfeksiyonların tedavisinde başarısızlık ve sağlık giderlerinde artışla sonuçlanmaktadır. Çalışmamızda 

EDTA, nisin, farnesol ve N-asetilsistein ilaç moleküllerin bilinen kullanım alanları dışında antibiyofilm 

etkinlikleri ve biyofilm ilişkili genler üzerine etkileri incelenmiştir. Bu ajanların tek başlarına ve 

antibiyotiklerle kombine halde kullanımlarının kateter kolonizasyonunu ve biyofilm enfeksiyonlarını 

önlemede potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Koagülaz Negatif Stafilokok, antibiyofilm, RT-qPCR, gen ekspresyonu  
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KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE 

ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ: 

SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VERİLERİ 

İpek Koçer1,Hadiye Demirbakan1veAyşen Bayram1 

1SANKO Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 

ipekkocer1@gmail.com 

 

Amaç: Sepsisli hastaya yaklaşımda kan kültüründe üreyen patojenlerin doğru ve hızlı tanımlanması, 

böylece hastada etkene yönelik tedaviye bir an önce başlanması büyük önem taşımaktadır. Bu 

çalışmada, hastanemizde yatan hastalardan gönderilen kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmaların 

dağılımının ve direnç durumlarının saptanarak tedavinin belirlenmesinde yol gösterici olması 

amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2018-Ocak 2019 tarihleri arasındaki bir yıllık sürede, çeşitli 

kliniklerden laboratuvarımıza gönderilen kan kültürlerinin sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. 

Hastalardan alınan kan örnekleri, pediatrik hastalar için "BactecPed Plus", erişkinler için "Bactec-Plus" 

aerobik ve anaerobik kan kültürü şişelerine (Becton-Dickinson, USA) alınarak BACTEC 9120 sistemine 

yerleştirilmiştir. Beş günlük inkübasyon sonucunda, pozitif sinyal veren aerobik şişelerden Gram 

boyama, kanlı agar ve Mac Conkey agar besiyerlerine ekim yapılmış, 37°’de 18-24 saat inkübe 

edilmiştir. Pozitif sinyal veren anaerobik şişelerden ise, Gram boyama, kanlı agar, Mac Conkey agar, 

Sabouraud dekstroz agar ve çikolata agar besiyerlerine ekim yapılarak, 37°’de 48 saat anaerobik jarda 

%5 CO2’li etüvde inkübe edilmiştir. Üreyen mikroorganizmalar, konvansiyonel yöntemler ve Vitek 2 

(BioMérieux, Fransa) otomatize sistemi kullanılarak identifiye edilmiştir.  

Bulgular: Bir yıllık çalışma periyodunda kan kültürlerinde üreyen toplam 579 suş etken olarak kabul 

edilmiştir. Bunların 440’nı (%75.9) Gram pozitif bakteriler, 118’ini (%20.3) Gram negatif bakteriler, 

21’ini (%3.6) mantarlar oluşturmaktadır. Gram pozitif bakterilerden koagulaz negatif stafilokoklar 

(KNS) (%65.1), Gram negatif bakterilerden ise Acinetobacter baumannii (%6.7) en sık izole edilen 

bakterilerdir. İzole edilen bakterilerin antibiyogram sonuçları Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Sonuç: Çalışmamızda kan kültürlerinden izole edilen KNS ve A. baumannii bakterilerinin sıklığı diğer 

hastanelerdeki verilerle uyumlu bulunmuştur. Antimikrobiyal direnç durumlarında ise özellikle A. 

baumannii suşlarında saptanan artan direnç oranları ülkemizde ve tüm dünyada endişe yaratmaktadır. 

Bu nedenle, sepsisli hastaya yaklaşımda kan kültürü ve antibiyogram sonuçlarının hızlı ve doğru olarak 

klinisyene ulaştırılması tedavinin etkin bir şekilde yapılması için hayati önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, koagülaz negatif stafilokok, Acinetobacter baumannii, antibiyotik 

direnci 

 

Tablo-1. Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae antibiyotik direnç oranları (%) 

AN:Amikasin, AMC: Amoksisilin/Klavulonik asit, AMP:Ampisilin, CZ:Sefazolin, FEP:Sefepim 

FOX:Sefoksitin, CT:Kolistin, CXM:Sefuroksim, CIP:Siprofloksasin, GN:Gentamisin, ETP:Ertapenem, 

MEM:Meropenem SXT:Trimetoprim/sulfometoksazol, TZP:Tazobaktam/piperasilin 

Bakteriler  
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 E.coli 57.8 0 68.4 89.4 73.6 73.6 42.1 0 68.4 89.4 15.7 5.2 21 63.1 47.3 

K.pneumoniae 52.5 56.6 70 76.6 73.3 93.3 50 43.3 70 80 73.3 56.6 50 70 83.3 
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Tablo-2. Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumanii antibiyotik direnç oranları (%) 

ATM: Aztreonam, CAZ: Seftazidim, IMP: İmipenem, LEV: Levofloksasin, TGC: Tigesiklin 

 

Tablo-3. Stafilokokların antibiyotik direnç oranları (%) 

Bakteriler  
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KNS 85.9 - - 58.8 70.5 57.5 78.5 63.6 0 0.7 67.6 2.1 20.1 6.8 

S. aureus 61.9 - 90.4 23.8 33.3 23.8 47.6 52.3 0 0 47.6 0 9.5 19 

FOX:Sefoksitin tarama, CL:Klindamisin, E:Eritromisin, P:Penisilin, VA:Vankomisin, LZD:Linezolid, 

TE:Tetrasiklin, TGC:Tigesiklin, TEC:Teikoplanin, GN:Düşük/Yüksek düzey gentamisin 

 

Tablo-4. Enterokokların antibiyotik direnç oranları (%) 

Bakteriler  
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E.faecalis 10 45 45 0 0 0 45 0 

E.faecium 100 86.3 77.2 54.5 0 0 59 45.4 

 

  

Bakteriler 
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P.aeruginosa 30.7 23 23 38.4 23 23 53.8 30.7 38.4 46.1 - 7.6 - 

  A.baumanii 71.7 - 100 100 - 97.4 100 58.9 100 58.9 15.3 0 0 
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P07 

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN 

İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE 

ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLLERİ 

Cengiz DEMİR1, Hayriye TOKAY1, Onur TÜRKYILMAZ1 ve Ramazan KÖKLÜ1 

1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakülte, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 

Afyonkarahisar, Türkiye 

cengizdemiraku@gmail.com 

 

Amaç: Kan kültüründe mikroorganizmaların hızlı tanımlanması ve tedaviye erken başlanması mortalite 

oranını önemli ölçüde düşürmektedir. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanıma girmesinin yanı sıra 

hasta popülasyonundaki değişiklikler, immunsupresyon, kateter ve intravenöz solüsyonların daha sık 

kullanılması gibi nedenlerle, son yıllarda mikroorganizmaların kandan izole edilme oranlarında artış 

olmuştur. Bu çalışmada,  Ağustos 2014–Eylül 2019 tarihleri arasında hastanemizdeki çeşitli kliniklere 

ait kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların tiplendirilmesi ve antibiyotik direnç 

profillerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 5 yıllık sürede Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen kan 

kültürlerinde üreyen ve etken kabul edilen mikroorganizmalar  ve antibiyotik direnç profilleri 

retrospektif olarak incelenmiştir. Kan kültürleri BacT/ALERT 3D (bioMérieux, Fransa) otomatize kan 

kültürü sisteminde inkübe edilmiştir. Üreme sinyali alınan örnekler eş zamanlı olarak hem Gram boyama 

ile incelenmiş hem de kanlı agar ve Eosine Methylene Blue agar besiyerlerine ekilmiştir. Ekimleri 

yapılan besiyerleri 35°C’de 24-48 saat inkübe edilmiştir. Üreyen mikroorganizmaların tür düzeyinde 

tanımlanması ve antibiyotik duyarlılık çalışmaları Vitek 2 compact (bioMérieux, Fransa) otomatize 

sistemi ile yapılmıştır. 

Bulgular: Bu çalışmaya kan kültürü örneklerinden izole edilen toplam 2270 suş dahil edilmiştir. 

Koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) (1437) en sık izole edilen mikroorganizmalar olmuştur. KNS’lerin 

%61,2’si metisilin dirençli KNS idi. Bunun yanında sırasıyla Escherichia coli (248), Pseudomonas 

aeruginosa (93), Candida spp.(73), Klebsiella pneumoniae (56), Staphylococcus aureus/metisilin 

dirençli Staphylococcus aureus (48/27), Acinetobacter baumannii (20), Enterococcus faecalis (14), 

Enterococcus faecium (11) izole edilirken, 128 adet çeşitli Gram pozitif ve 142 adet çeşitli Gram negatif 

mikroorganizmalar da çalışmamızda tespit edilmiştir. Antibiyotik direnç profilleri Tablo 1 ve 2’de 

gösterilmiştir. 

Sonuç: Bulgularda KNS sayısının fazlalığı dikkat çekmektedir. Kan kültürleri laboratuvara tek set, tek 

şişe olarak gönderilmektedir. Tek şişe olarak gönderilen kültürler, KNS gibi olası kontaminantların, 

gerçek bakteriyemi etkenlerinden ayırt edilmesini sağlayamadığından, çalışmamız adına kısıtlayıcı 

olmuştur. Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların çeşitliliği ve antibiyotiklere olan 

duyarlılıkları, hastane florasına, hastanede kullanılan antibiyotiklere ve hastaneye yatan hasta 

profillerine göre değişiklik göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kan Kültürü, Antimikrobiyal Direnç, Ampirik tedavi 
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Tablo 1. Gram negatif bakterilerde belirlenen antibiyotik direnç oranları. 

*Test edilmeyen antibiyotik 

 

  

 

E. coli 

(n=248) (% 10,9) 

K. pneumoniae 

(n=56) (% 2,5) 

P. aeruginosa 

(n=93) (% 4,1) 

A. baumannii 

(n=20) (% 0,9) 

Ampisilin  155/179 (% 86,6)   -*   -*   -* 

Sefazolin  22/25 (% 88) - - - 

Sefuroksım Aksetil 61/94 (% 64,9) - - - 

Siprofloksasin 159/247 (% 64,4) 33/56 (% 58,9) 35/93 (% 37,6) 13/19 (% 68,4) 

Sefuroksim 104/163 (% 63,8) 30/34 (% 88,2) - - 

Levofloksasin 26/42 (% 61,9) 10/14 (% 71,4) 11/23 (% 47,8) 6/8 (% 75) 

Seftazidim 68/110 (% 61,8) 47/54 (% 87) 68/93 (% 73,1) - 

Sefepim 138/229 (% 60,3) 41/51 (% 80,4) 41/92 (% 44,6) - 

Trimetoprim/ 

sülfametoksazol 
144/246 (% 58,5) 25/56 (% 44,6) - 9/20 (% 45) 

Seftriakson 49/85 (% 57,6) 35/43 (% 81,4) - - 

Piperasilin/ 

Tazobaktam 
47/107 (% 43,9) 40/51 (% 78,4) 59/69 (% 85,5) - 

Gentamisin 89/246 (% 36,2) 34/55 (% 61,8) 29/92 (% 31,5) 12/20 (% 60) 

Amikasin  39/208 (% 18,8) 15/56 (% 26,8) 23/93 (% 24,7) 12/20 (% 60) 

İmipenem  4/80 (% 5) 14/35 (% 40) 16/36 (% 44,4) 9/13 (% 69,2) 

Meropenem 12/248 (% 4,8) 24/54 (% 44,4) 45/93 (% 48,4) 15/18 (% 83,3) 

Ertapenem 6/179 (% 3,4) 19/43 (% 44,2) - - 

Tigesiklin  2/113 (% 1,8) 16/31 (% 51,6) 8/43 (% 18,6) 1/10 (% 10) 

Kolistin  1/230 (% 0,4) 3/51 (% 5,9) 4/88 (% 4,5) 3/20 (% 15) 
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Tablo 2. Gram pozitif bakterilerde belirlenen antibiyotik direnç oranları. 

*Test edilmeyen antibiyotik 

  

 

S. aureus  

(n=48) (% 2,1) 

E. faecium  

(n=11) (% 0,5) 

E. faecalis  

(n=14) (% 0,6) 

Klindamisin  17/48 (% 35,4)   -*   -* 

Eritromisin  17/48 (% 35,4) - - 

Siprofloksasin  11/34 (% 32,4) 5/10 (% 50) 6/14 (% 42,9) 

Levofloksasin  12/42 (% 28,6) - - 

Tetrasiklin  12/46 (% 26) - - 

Fusidik asit  6/40 (% 15) - - 

Fosfomisin  5/41 (% 12,2) - - 

Gentamisin  5/48 (% 10,4) - - 

Trimetoprim/ 

sülfametoksazol 
3/47 (% 6,4) 10/10 (% 100) 11/14 (% 78,6) 

Daptomisin  1/41 (% 2,4) - - 

Teikoplanin  0/48 (% 0) 0/11 (% 0) 0/14 (% 0) 

Vankomisin  0/48 (% 0) 0/11 (% 0) 0/14 (% 0) 

Linezolid 0/48 (% 0) 0/11 (% 0) 0/14 (% 0) 

Ampisilin  -* 9/10 (% 90) 2/14 (% 14,3)  
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P08 

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU 

Gülşah Kaygısız¹, Yasemin Cezaroğlu¹,  Emel Sesli Çetin¹, 

Mümtaz Cem Şirin¹, Buket Cicioğlu Arıdoğan¹ 

¹Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye 

gulsahkorkmaz1992@hotmail.com 

 

Amaç: Staphylococcus aureus deri ve mukozalarda flora üyesi olarak bulunmasına rağmen mortalitesi 

ve morbiditesi yüksek bakteriyemilere neden olabilmektedir. S.aureus bakteriyemilerinde tedavide yeri 

olan antibiyotiklerin duyarlılık oranlarının bilinmesi, ampirik tedavide yol gösterici olacaktır. Bu 

çalışmada kan kültürlerinden izole edilen S.aureus suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2014-Aralık 2018 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi 

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen kan kültürlerinden izole edilen 290 S.aureus suşunun 

antibiyotik duyarlılıkları retrospektif olarak incelenmiştir. BacT/ALERT 3D (bioMérieux, Fransa) 

otomatize kan kültürü sistemi ile takip edilmekte olup üreme saptanan kan kültürü şişelerinden gram 

boyama yapılmış; % 5 koyun kanlı agar, MacConkey agar ve çikolata agara ekimleri yapılarak 48-72 

saat inkübe edilmiştir. S.aureus tanımlaması konvansiyonel yöntemler yanında Vitek 2 compact 

(bioMérieux, Fransa) veya Phoenix 100 (Becton Dickinson, ABD) otomatize sistemleri ile yapılmıştır. 

Suşların antibiyotiklere duyarlılıkları, aynı otomatize sistemlerde üretici firma ve EUCAST önerileri 

doğrultusunda belirlenmiştir. Cihaz sonucuna göre vankomisin, teikoplanin ve linezolidden birine veya 

birkaçına dirençli bulunan suşlar E-test yöntemi (Liofilchem, İtalya) ile test edilmiştir. Aynı hastalardan 

izole edilen suşlardan sadece biri değerlendirmeye alınmıştır. 

Bulgular: Metisilin direnci suşların % 19,7’sinde tespit edilirken, indüklenebilir klindamisin direnci; 

metisiline dirençli S.aureus'larda % 26,3 metisiline duyarlı S.aureus'larda % 6,0 olarak bulunmuştur. 

Cihaz sonucuna göre 1 suş vankomisin, teikoplanin ve linezolide; 3 suş sadece teikoplanine dirençli 

olarak bulunmuştur. E-test yöntemi ile doğrulandığında, 4 suşun da belirtilen antibiyotiklere duyarlı 

olduğu görülmüş, vankomisin, teikoplanin, linezolid ve daptomisine dirençli suş saptanmamıştır (Tablo 

1).  S.aureus suşlarının cinsiyet, yaş grubu ve izole edildiği kliniğe göre dağılımı Tablo 2’de yer 

almaktadır.  

Sonuç: S.aureus bakteriyemilerinde penisilin direnciyle birlikte metisiline ve makrolidlere yüksek 

oranda direncin saptanması, tedavinin antimikrobiyal duyarlılık sonuçlarına göre planlanmasının 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Vankomisin, teikoplanin, linezolid ve daptomisine direnç 

saptanmamış olması bu ilaçların tedavide halen güvenilir seçenekler olarak yerlerini koruduklarını 

göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, kan kültürü, antibiyotik duyarlılık durumu 
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Tablo 1.  Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotik duyarlılıkları  [n(%)] 

Antibiyotikler Duyarlı (S)  Dirençli (R) 

Penisilin 36 (12,4) 254 (87,6) 

Oksasilin 233 (80,3) 57 (19,7) 

Eritromisin 231 (79,7) 59(20,3) 

Klindamisin 248 (85,5) 42 (14,5) 

Ko-trimoksazol 276 (95,2) 14 (4,8) 

Vankomisin 290 (100) 0 (0) 

Teikoplanin 290 (100) 0 (0) 

Tetrasiklin 235 (81,0) 55 (19,0) 

Siprofloksasin 257 (88,6) 33 (11,4) 

Levofloksasin 257 (88,6) 33 (11,4) 

Moksifloksasin 257 (88,6) 33 (11,4) 

Gentamisin 253 (87.2) 37 (12,8) 

Linezolid 290 (100) 0 (0) 

Fusidik Asit 274 (94,5) 16 (5,5) 

Rifampisin 255 (87,9) 35 (12,1) 

Tigesiklin 271 (93,4) 19 (6,6) 

Daptomisin 290 (100) 0 (0) 

 

 

 

Tablo 2. Staphylococcus aureus suşlarının cinsiyet, yaş ve izole edildiği kliniğe göre dağılımı [n(%)] 

Cinsiyet   

     Kadın   115  (39,7) 

     Erkek  175  (60,3) 

Yaş   

      0-17 8      (2,8) 

      18-64 192  (66,2) 

      65 ve üstü 90    (31,0) 

İzole edildiği klinik  

      Yoğun bakım üniteleri 97    (33,4) 

      İç hastalıkları  76    (26,2) 

      Enfeksiyon hastalıkları 35    (12,1) 

      Diğer klinikler 82    (28,3) 
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P09 

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE BURUN 

KÜLTÜRLERİNDE BİR YILDA İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIĞININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ümmühan Taşyürek, İrem Yanarateş Turhan, Mihriban Yücel, Serap Yağcı, Bedia Dinç 

SBÜ Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara 

 

Amaç: Toplumda özellikle gıda ve sağlık alanında çalışanların burun mukozalarında Staphylococcus 

aureus taşıyıcılığının tespiti bulaş riski nedeniyle önemlidir.  Çalışmada Mikrobiyoloji laboratuvarına 

farklı kliniklerden gönderilen nazal sürüntü örneklerinde üreyen  S. aureus  izolatlarında sefoksitin, 

mupirosin ve fusidik asit duyarlılık sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Haziran 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na 

gönderilen nazal sürüntü örnekleri %5 koyun kanlı agara  ekilerek plaklar 37° C’de 24 saat inkübe edildi. 

Üreyen bakteriler koloni morfolojisi açısından değerlendirilip S. aureus  olabileceği düşünülenlerden  

Gram boyama, katalaz ve plazma koagülaz testleri yapıldı. Katalaz ve plazma koagülaz pozitif Gram 

pozitif koklar S. aureus olarak tanımlandı. Bu izolatların duyarlılık testleri Mueller Hinton agar’da  

sefoksitin (10 µg , Bioanalyse), mupirosin (5 µg, Becton Dickinson) ve fusidik asit (10 µg, Bioanalyse) 

diskleri kullanılarak Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile çalışıldı. Sefoksitin ve Fusidik asit zon 

çapları EUCAST, mupirosin zon çapı CLSI standartlarına göre değerlendirildi. 

Bulgular: Değerlendirilen 779 nazal sürüntü örneğinin 141’inde (%18.1)  S. aureus  üredi. S. 

aureus  üremesi olan örneklerin 72’si (% 51.1) erkek ve 69’u (% 48.9) kadın hastaya aitti.  Üreme olan 

örneklerin 125’i (% 88.7) poliklinik, 16’sı (%11.3) servis hastasına aitti. Çalışma kapsamında 

değerlendirilen 141 S. aureus  suşunun antibiyotik duyarlılıkları sırası ile Sefoksitin %65.2, Mupirosin 

%14.2 ve Fusidik asit %89.4 oranında bulundu.  

Sonuç: S. aureus’un nazal taşıyıcılığı toplum  ve hastane kaynaklı enfeksiyonlar açısından ciddi bir 

sorundur. Gıda sektöründe ve hastane çalışanlarında taşıyıcılık taramasının düzenli olarak yapılması  bu 

enfeksiyonların önlenmesi için temeldir. 

Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, sefoksitin, mupirosin, fusidik asit 

 

Tablo 1. S. aureus suşlarının antibiyotik duyarlılıkları 

 

 

 

 

 

  

Antibiyotik Toplam Duyarlılık 

n (%) 
Sefoksitin 141 92 (%65.2) 

Mupirosin 141 20 (14.2) 

Fusidik asit 141 126 (%89.4) 
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ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HAZİRAN 2018-

HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hale Ahsen YARDİBİ DEMİR1, Merve ÖZKAN1, Mihriban YÜCEL1 , Serap YAĞCI1 , Bedia 

DİNÇ1 

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, 

Ankara 

 

Amaç: Bu çalışmada Temmuz 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen çeşitli 

klinik örneklerden etken olarak izole edilen S. aureus suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının 

araştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Temmuz 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında farklı klinik örneklerden 

izole edilen 358 S. aureus izolatının antibiyotik duyarlılıkları retrospektif olarak değerlendirildi. 

İzolatların tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıklarının çalışılması konvansiyonel yöntemler ve 

otomatize sistemlerden Vitek 2 Compact (BioMeriux, Fransa) kullanılarak yapıldı. Suşların antibiyotik 

duyarlılık sonuçları European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) 

kriterlerine göre değerlendirildi. Uygunsuz direnç profilleri disk difüzyon ve/veya antibiyotik gradient 

testleri ile tekrarlandı. Hastaların tekrarlayan üremelerinde sadece ilk örnekleri çalışmaya dâhil edildi. 

Bulgular: Hastaların %44,7’si kadın (n=160) ve % 55,3’ü erkek hasta (n=198)olarak saptandı. Çalışma 

kapsamında değerlendirilen örnekler 67 idrar (%18,7), 150 yara (%41,8), 81 kan (%22,6), 21 trakeal 

aspirat (%5,8) ve 39 diğer (%10,8) olmak üzere 71’i (% 19,8) yoğun bakım, 206’sı (%57,5) poliklinik 

ve 71’i (%19,8) servis hastasına ait toplam 358 izolat çalışmaya dâhil edildi. Metisilin duyarlı S.aureus 

(MSSA) oranı %72,06 ve metisilin dirençli S.aureus (MRSA) ise %29,2 olarak görüldü. Servis 

hastalarında MRSA %23,4 iken yoğun bakımda yatan hastalarda ise MRSA % 35,21 olarak saptandı. 

Tüm suşlar vankomisin, teikoplanin ve linezolide duyarlı saptandı.Diğer antibiyotik duyarlılıkları 

daptomisin %95,5 (n=342), tigesiklin %97,7 (n=350), siprofloksasin % 92,1 (n=330), klindamisin 

%80,1 (n=287), eritromisin %27,3 (n=98), fusidik asit %93,5 (n=335), gentamisin %96,6 (n=346), 

levofloksasin %0,8(n=3), penisilin %12,2 (n=44), trimetoprim-sulfametoksazol %95,5 (n=342), 

tetrasiklin %84,9 (n=304) olarak belirlendi. Fosfomisin duyarlılığının tespiti için referans yöntem agar 

dilüsyon olduğu için otomatize sistem duyarlılık sonuçları verilmemiştir. 

Sonuç: Hastane kaynaklı enfeksiyonların sık karşılaşılan etkenlerinden biri olan S. aureus'un antibiyotik 

direnç ve MRSA oranlarının bilinmesi hastalara doğru ve etkin tedavi verilmesi ve hastanelerin 

antibiyotik kullanım politikalarının düzenlenmesinde faydalı olacaktır. 
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BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE 2016-2018 YILLARI ARASINDA 

İZOLE EDİLEN S.AUREUS İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK 

DUYARLILIK PROFİLİ 

Serpil Genç1, Mediha Uğur1, ve Emel Karagöz2 

1Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı, Giresun, Türkiye 
2Giresun Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye 

emeluzunoglu@yahoo.com 

 

Amaç: Staphylococcus aureus insanlarda en sık burun olmak üzere boğaz, deri, vagina, rektum ve 

perinede kolonize olabilen Gram pozitif bir bakteridir. İnsanlarda en sık hastalık yapan patojen 

mikroorganizmalardan biri olup geniş bir enfeksiyon yelpazesine sahiptir. Çalışmada 3 yıllık sürede 

S.aureus izolatlarının dağılımı ve antibiyotik direnci incelenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2016-Ocak 2018 tarihleri arasında mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen 

örneklerden izole edilmiş S.aureus suşlarının direnç profilleri retrospektif olarak incelendi ve üç yıllık 

direnç oranları değerlendirildi. Her hastadan bir izolat çalışmaya dahil edildi. Tür tanımlama ve 

antimikrobiyal duyarlılık testleri VİTEK 2 otomatize sistemi ile gerçekleştirildi. Metisilin direnci 

sefoksitin (30 µg) diski ile konfirme edildi.  

Bulgular: Üç yıllık süreçte toplam 865 S.aureus suşu izole edilmiştir. 2016’da 228, 2017’da 250 suş 

izole edilirken 2018’da özellikle yara örneklerinden izole edilen suşların artmasıyla 387 suş izole 

edilmiştir.  Yıllara göre izole edilen suşların örnek türü ve kliniklere göre dağılımı Tablo 1 ve 2’de 

verilmiştir.  MRSA oranları 2016 yılında %23,24, 2017 yılında %18,4 ve 2018 yılında %25,83 olarak 

tespit edilmiştir. İzolatların antimikrobiyal direnç durumları Tablo 3’te gösterilmiştir.  

Sonuç: Nozokomiyal enfeksiyon etkenleri arasında ilk sıralarda yer alan S.aureus, toplum kökenli 

enfeksiyonlarda da her geçen gün daha fazla yer edinmektedir. Çalışmada 2018 yılında poliklinik 

hastalarında izole edilen suş sayısının önceki yıllara göre 2 kat artmış olması bunu destekler niteliktedir. 

Yıllar içerisinde bakterinin antibiyotik direnç oranlarında önemli bir değişiklik saptanmamış ancak 

MRSA oranlarında ciddi bir artış gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, Nozokomiyal enfeksiyon, Antibiyotik direnci 

Tablo 1: Yıllara göre izole edilen suşların örnek türüne göre dağılımı 

 n (2016)  n (2017) n (2018) 

Trakeal aspirat 17  27 46 

Balgam 

 

15 26 27 

Steril vücut sıvısı 3 6 11 

İdrar  44 53 55 

Kan - Kateter 43 51 68 

Doku-Püy-apse 22 16 21 

Yara  84 70 158 

Vajen  0 1 1 

Toplam  228 250 387 
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Tablo 2: Yıllara göre izole edilen suşların bölümlere göre dağılımı 

 n (2016)  n (2017) n (2018) 

Servis  105 134 146 

Yoğun bakım ünitesi 54 64 128 

Poliklinik  69 52 113 

Toplam  228 250 387 

 

Tablo 3: İzolatların yıllara göre antibiyotik direnç durumları 

 n (%) 2016 n (%) 2017 n (%) 2018 

Siprofloksasin  33 (15,56) 58 (23,2) 66 (17,05) 

Levofloksasin 16 (10,45) 31 (22,9) 51 (15,31) 

Eritromisin  83 (36,4) 108 (45) 52 (36,36) 

Klindamisin 80 (35) 103(41,2) 135 (34,9) 

Teikoplanin 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Vankomisin  0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Gentamisin 36 (15,7) 35 (14,22) 30 (7,75) 

Tetrasiklin 59 (26,6) 67( 26,8)  80 (20,6) 

Tigesiklin 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Daptomisin  0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Linezolid 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Fosfomisin  8 (6) 22 (12,15) 26 (7,4) 

Fusidik asit 13 (6,9) 30 (12,76) 54 (14,02) 

SXT 12 (5,3) 28 (12) 19 (4,9) 

MRSA % 23,24 % 18,4 % 25,83 
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P12 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS  İZOLATLARININ ANTİMİKROBİYAL 

DUYARLILIKLARI: ON  YILLIK DEĞERLENDİRME 
Devrim Dündar1, Handan Toçoğlu1 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye 

devrimdundar@hotmail.com 

Amaç: Toplum ve hastane kökenli enfeksiyonların önde gelen etkenlerinden olan Staphylococcus 

aureus, hayatı tehdit eden ciddi enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Özellikle metisiline dirençli S.aureus 

ile oluşan enfeksiyonlarda morbidite ve mortalite yüksektir.  

Bu çalışmada hastanemizde on yıllık süre içinde klinik örneklerden enfeksiyon etkeni olarak izole edilen 

S.aureus izolatlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının incelenerek yıllar içerisindeki değişimin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımızda 2009-2018 tarihleri arasında klinik örneklerden izole edilmiş 

olan 3492 S.aureus izolatı retrospektif olarak incelenerek antibiyotik duyarlılıklarındaki değişim 

araştırılmıştır. Antimikrobiyal duyarlılık sonuçları değerlendirilirken çift örnekler ayıklanmıştır. 

Değerlendirmelerde 2015 öncesinde CLSI, 2015 ve sonrasında EUCAST kriterleri kullanılmıştır. 

İdentifikasyon ve antibiyogramda konvansiyonel yöntemler, VITEK2 (BioMérieux, Fransa) ve Maldi-

TOF MS (BioMérieux,Fransa) otomatize sistemleri ve oksasilin agar tarama testi kullanılmıştır. 

İstatistiksel değerlendirme, IBM SPSS 20.0 (IBM Corp.Armonk, USA) programı ile yapılmış, gruplar 

arasındaki farklılık Pearson ki kare testi ile belirlenmiştir. 

Bulgular: On yıllık süre içerisinde izole edilen ve değerlendirmeye alınan 3492 izolatın 2897’si (%83) 

metisiline duyarlı S.aureus (MSSA), 595’i (%17) metisiline dirençli S.aureus (MRSA) olarak 

belirlenmiştir. MSSA ve MRSA izolatlarının en sık izole edildiği yerler, deri-yumuşak doku örnekleridir 

(sırasıyla %52, %48). Poliklinik hastalarından alınan örneklerde son 3 yılda, yoğun bakım hastalarından 

alınan örneklerde son 2 yılda metisilin direncinde artış dikkati çekmiştir (p<0.001). S.aureus 

izolatlarının eritromisin, klindamisin, tetrasiklin, siprofloksasin, trimetoprim-sulfometoksazol ve 

gentamisin antibiyotik duyarlılıkları sırasıyla; MSSA için %85, %87, %85, %80, %98, %99, MRSA 

için %48, %51, %42, %49, %89, %59 olarak belirlenmiş, glikopeptid direncine rastlanmamıştır. MRSA 

izolatlarında eritromisin, klindamisin, tetrasiklin, siprofloksasin, gentamisin ve trimetoprim-

sulfametoksazol direncinin MSSA izolatlarına göre istatiksel olarak anlamlı derecede fazla olduğu 

saptanmıştır (p<0.001).  

Antibiyotik duyarlılıklarında 2009-2018 yılları arasındaki değişim incelendiğinde, MSSA izolatlarında 

istatiksel olarak anlamlı fark izlenmezken, MRSA izolatlarında tetrasiklin, gentamisin ve siprofiloksasin 

duyarlılıklarının arttığı gözlenmiştir  (p<0.001).  

Sonuç: Antibiyotik direnci dinamik bir seyir göstermektedir. On yıl içerisinde MRSA sıklığında ve 

diğer antibiyotiklere karşı duyarlılıkta görülen değişiklikler, stafilokoklardaki antibiyotik direnç 

sürveyansının takibinin önemini ortaya koymaktadır. 
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P13 

KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

İZOLATLARININ PENİSİLİN DUYARLILIKLARININ YILLARA  

GÖRE İNCELENMESİ 

Tuncer Karpuz1, Özlem Koyuncu-Özyurt1, Betil Özhak1, Gözde Öngüt1, Dilara Öğünç1. 

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye. 

tuncerkarpuz1994@gmail.com 

 

Amaç: Staphylococcus aureus'un neden olduğu bakteriyemi yaygın görülen bir enfeksiyon olup 

endokardit ve osteomiyelit gibi sık görülen komplikasyonlarla ve önemli mortalite ile ilişkilidir. 

Penisilin G, penisilin duyarlı S. aureus bakteriyemi tedavisi için ilk seçenek olmaya devam etmektedir. 

Penisilinin kullanıma girmesinden sonra penisilinaz üreten suşların oranında hızlı bir artış gözlenmiştir. 

Epidemiyolojik çalışmalar, penisilin duyarlı suşların hala dolaşımda olduğunu ancak genellikle %5’in 

altında olduğunu göstermiştir. Yakın zamanda, penisiline duyarlı S. aureus'un artışı ile ilgili çalışmalar 

yayınlanmıştır. Çalışmamızda hastanemizde kan dolaşım enfeksiyon etkeni S. aureus suşlarında 

penisilin duyarlılık oranlarının yıllara göre değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Temmuz 2014-Ağustos 2019 yılları arasında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 

Merkez Laboratuvarında S. aureus’un etken olduğu toplam 707 bakteriyemi epizodu değerlendirilmiştir. 

S. aureus izolatlarının penisilin duyarlılıkları BD Phoenix otomatize sistemi Epicenter Software (Becton 

Dickinson, ABD) kullanılarak araştırılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya alınan, toplam 707 izolatın, 52’si 2014 yılına, 132’si 2015 yılına, 134’ü 2016 

yılına, 155’i 2017 yılına, 144’ü 2018 yılına ve 90’ı 2019 yılına aittir. 

2014-2017 yılları arasında penisiline duyarlı S. aureus izolatı saptanmazken, 2018 yılında bu oran %5,55 

ve 2019 yılında %6,66 olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Merkezimizde penisilin duyarlı S. aureus kan kültürü izolatlarında son iki yılda gözlenen artış 

dikkat çekmektedir. Çalışmamız retrospektif bir çalışma olduğu için bu artışın prospektif çalışmalarla 

da desteklenmesi önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, penisilin, bakteriyemi 

  

mailto:tuncerkarpuz1994@gmail.com
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P-14 

ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYON ETKENİ OLAN STAPHYLOCOCCUS 

SAPROPHYTICUS İZOLATLARININ ANTİBAKTERİYEL 

DUYARLILIKLARI 

  Hatice Çağlar, İpek Mumcuoğlu, Bedia Mert Dinç 

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 

 

Amaç: Staphylococcus saprophyticus genç kadınlarda, başta dizüri olmak üzere akut idrar yolu 

infeksiyonlarının yaklaşık % 5-20’sinden sorumludur. Seksüel aktif erkeklerde ise nonspesifik 

üretritlerde nadiren izole edilirler. S. saprophyticus enfeksiyonlarında, özellikle üriner sistem 

enfeksiyonlarında sık kullanılan antibiyotiklere duyarlı oldukları için rutin duyarlılık testi önerilmez. 

Ancak son çalışmalar bu bakteride direnç artışına dikkat çekmektedir. Bu çalışmada hastanemizde  izole 

edilen  S. saprophyticus izolatlarının antibakteriyel duyarlılıkları duyarlılıkları  retrospektif olarak 

değerlendirilmiştir. 

Gereç ve yöntem: Çalışmaya  1 Şubat 2019-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara Bilkent Şehir 

Hastanesi Laboratuvarlarında  izole edilen 58 adet S. saprophyticus izolatı dahil edilmiştir. Koyun kanlı 

agarda üretilen suşlar Vitek MS (bioMerieux/Fransa) ile S.  saprophyticus olarak tanımlanmış ve 

duyarlılık testleri Vitek 2 compact (bioMerieux/Fransa) sistemi ile  EUCAST önerileri doğrultusunda 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışma sürecinde laboratuvarımıza gelen 33097 idrar örneğinin 5288’inde üreme 

saptanmıştır. Üreyen kültürlerin 58’inde   S. saprophyticus izole edilmiştir. Bu izolatların tamamının 

ayaktan başvuran kadın hastalara ait olduğu izlenmiştir. İzolatların hepsi siprofloksasin, daptomisin, 

nitrofurantoin, gentamisin, levofloksasin, trimetoprim-sülfametoksazol ve tigesikline duyarlı iken 

sefoksitine sadece 7 (%12) izolatın duyarlı olduğu izlenmiştir. İzolatların tamamı fosfomisine (doğal 

olarak) dirençli bulunmuştur. 

Sonuç: S. saprophyticus, yetersiz tedavi edildiğinde yüksek oranlarda akut piyelonefrite yol açmaktadır. 

Bu çalışmada incelenen S. saprophyticus izolatlarının, ampirik tedavide  kullanılan siprofloksasin, 

nitrofurantoin ve trimetoprim sulfametoksazole duyarlı olduğu izlenirken, yine ampirik tedavide  sık 

kullanılabilen  beta laktam antibiyotiklere yüksek  direnç  gösterdiği belirlenmiştir. Fosfomisine de doğal 

olarak dirençli olduğu bilindiğinden özellikle genç kadın hastaların ampirik tedavisinde bu 

mikroorganizma göz önünde tutulmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: S. saprophyticus, fosfomisin, sistit. 
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P15 

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE BİR YILDA 

İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ ANTİBİYOTİK 

DUYARLILIKLARI 

Gizem Erdoğan, Zehra Türkmen, Serap Yağcı, Mihriban Yücel, Bedia Dinç 

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, ANKARA 

 

Amaç: Bu çalışmada Haziran 2018- Mayıs 2019 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen çeşitli 

klinik örneklerden izole edilen Enterococcus faecalis ve Enterococcus faecium suşlarının antibiyotik 

duyarlılıklarının araştırılması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Haziran 2018- Mayıs 2019 tarihleri arasında farklı klinik örneklerden 

izole edilen toplam 757 adet E. faecalis ve E. faecium izolatının antibiyotik duyarlılıkları retrospektif 

olarak değerlendirildi. İzolatların üretilmesi için konvansiyonel yöntemler kullanıldı. Antibiyotik 

duyarlılıkları ise Vitek 2 Compact (bioMerieux, Fransa) otomatize sistemi kullanılarak EUCAST’e göre 

yapıldı. Uygunsuz direnç profillerinde disk difüzyon ve/veya antibiyotik gradient testleri ile duyarlılık 

doğrulandı. Hastaların tekrarlayan üremelerinden ilk suş çalışmaya dahil edildi.  

Bulgular: Hastaların 413’ü (%54,56) kadın ve 344’ü (%45,44) erkekti. Çalışma kapsamında 

değerlendirilen örneklerin dağılımı; 588 idrar (%77,68), 81 kan (%10,7), 69 yara (%9,11) ve 19 diğer 

örnekler (%2,51) iken toplam 757 izolatın 447’si (%59,05) poliklinik, 174’ü (%22,99) yoğun bakım, ve 

136’sı (%17,97) servis hastasına aitti.   Enterokok türlerinin 574’ü (%75,83) E. faecalis, 183’ü (%24,17) 

E. faecium olarak saptandı. En yüksek duyarlılık oranları E. faecalis ve E. faecium için sırasıyla; 

Vankomisin %99,11 (n=558) ve %96,20 (n=177), Teikoplanin %99,27 (n=545) ve %96,72 (n=177), 

Linezolid %99,3 (n=567) ve %100 (n=184) olarak saptandı (tablo). Genel olarak antibiyotik 

duyarlılıkları incelendiğinde E. faecalis suşlarının E. faecium’a göre daha duyarlı olduğu saptandı. 

Sonuç: Enterokoklara bağlı gelişen hastane kaynaklı enfeksiyonların ampirik tedavisinin 

yönlendirilebilmesi için antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi ve bu oranların düzenli olarak 

izlenmesi gerekmektedir. Kliniklerde en sık görülen etken ve antimikrobiyal duyarlılık paterninin 

belirlenmesi ile ampirik tedavinin etkin uygulanması sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Enterokok suşları, antibiyotik duyarlılık 

 

Tablo 1: E. faecalis ve E. faecium için Antibiyotik Duyarlılıkları [sayı (yüzde)] 

Antibiyotik adı E. faecalis n (%) E. faecium  n (%) 

Ampisilin 565 (%98,78) 23 (%11,11) 

Siprofloksasin 460 (%80,70) 43 (%23,50) 

Gentamisin-yüksek düzey 13 (%81,25) 6 (%46,15) 

Linezolid 567 (%99,30) 184 (%100) 

Teikoplanin 545 (%99,27) 177 (%96,72) 

Vankomisin 558 (%99,11) 177 (%96,20) 
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  P16 

KAN KÜLTÜRÜNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ 

ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

M Esra Koçoğlu, Melike Orkide Taşçılar, Zafer Habip, Tuncer Özekinci 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

Amaç: Enterokoklar son yıllarda hastane enfeksiyonu etkeni olarak sıklıkla izole edilmekte ve 

mortalitenin önüne geçilebilmesi için de çoğu kere ampirik tedavi başlanmaktadır. Her hastanenin 

büyüklüğü, hizmet tipi ve uygulanan tedavi protokolleri etken olarak sıklıkla görülen mikroorganizma 

türlerini ve bunların direnç profillerini etkilemektedir. Tedavi başarısının sağlanabilmesi ve ampirik 

tedaviye yön vermesi için etken mikroorganizma ve antibiyotik duyarlılıklarının ve yıllara göre 

değişikliklerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, hastanemizde kan kültürlerinden izole 

edilen enterokok suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç durumlarının ortaya konulması ve ampirik 

tedavi başlayan klinisyenlere fikir vermesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza laboratuvarımıza 1 Ocak 2017–31 Aralık 2018 tarihleri arasında 

servislerden gönderilen 22536 adet kan kültürü örneği dahil edilmiştir. BacT/Alert 3D sisteminde 

(BioMerieux Inc., Fransa) üreyen ve subkültürleri yapılan suşların tanımlanması için, VITEK MS, 

MALDI-TOF (BioMerieux Inc., Fransa) sistemi kullanılmıştır. Antibiyotik duyarlılık testleri Vitek 2 

compact (BioMerieux Inc., Fransa) cihazı ile çalışılmıştır. 

Bulgular: Tüm kan kültürü örnekleri içinde 137 adet E. faecalis, 71 adet E. faecium suşu tanımlanmıştır. 

Ampisilin, vankomisin, teikoplanin, linezolid, tigesiklin ve kinolon antibiyotik direnç oranları 

araştırılmış ve E.faecalis’in en dirençli olduğu antibiyotik grubunun kinolonlar (%21.2), en duyarlı 

olduğu antibiyotiğin de vankomisin ve linezolid (%2.2) olduğu tesbit edilmiştir. E.faecium direnç 

oranlarına bakıldığında en dirençli antibiyotiklerin ampisilin (%81.7) ve kinolonlar (%78.9) olduğu en 

duyarlı antibiyotiğin %4.2 oranıyla linezolid olduğu saptanmıştır. E. faecalis ve E. faecium suşlarının 

diğer antibiyotiklere direnç oranları Grafik 1 ve 2 de gösterilmiştir.  

Sonuç: Hekimler enterokok bakteriyemisini düşündüren olguların ampirik tedavisinde, yüksek direnç 

oranları sebebiyle ampisilin ve kinolon grubu antibiyotikleri tercih etmemelidirler. Tigesiklin dirençli 

suşların görülmeye başlanması mikrobiyoloji laboratuvarlarını kısıtlı bildirime, klinisyenleri ise 

antibiyotik duyarlılık testi sonucuna göre tedavi uygulayarak direnç gelişimini önleme bilincine 

yöneltmelidir. 

Anahtar Kelimeler: 
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Grafik 1 E.faecalis Antibiyotiklere Direnç Oranları 

 

 

Grafik 2 E.faecium Antibiyotiklere Direnç Oranları 
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P17 

BAZI ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLARIN VANKOMİSİN 

DİRENÇLİ ENTEROKOKLAR (VRE) ÜZERİNE ETKİNLİKLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Havva KAYA 1, Mehmet PARLAK 2, Mustafa Zahir BAKICI 3, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU 2, 

Yasemin BAYRAM 2 

1 Denizli Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Denizli, Türkiye 
2 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD., Van, Türkiye 

3 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD., Sivas, Türkiye 

Sunucu Yazar E-mail: havvacan58@gmail.com 

 

Giriş: Vankomisine Dirençli Enterokoklarla (VRE) kolonize/enfekte bir hastanın yattığı oda, hastanın 

temas ettiği materyaller, malzemeler, tıbbi cihazlar, gastrointestinal sistem taşıyıcısı olan hastane 

personelinin elleri bir hastadan diğerine VRE’lerin transferinde önemli rol oynamaktadır. VRE 

enfeksiyonunu/kolonizasyonunu önlemede en önemli noktalardan biri kontamine olmuş materyal, 

yüzey, vücut bölgelerinin uygun maddelerle dezenfeksiyonudur. Çalışmada hastaneden izole edilen 

VRE suşlarının sodyum hipoklorit -çamaşır suyu-, klorhekzidin ve Akacid plus bileşiklerine karşı 

duyarlılıkları test edilmiştir.  

 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2012- Haziran 2014 tarihleri arasında farklı poliklinik ve servislerden gelen 

rektal sürüntü, gayta, idrar, kan, plevral mayi, yara yeri gibi değişik vücut örneklerinden izole edilen 

vankomisine dirençli 69 adet E. faecium suşu dâhil edilmiştir. Bunların yanı sıra E. hirae (ATCC 

10541), P. aeruginosa (ATCC 15442), S. aureus (ATCC 6538), E. coli (ATCC 10536), E. faecium 

(ATCC 6057) , E. faecalis (ATCC 29212) standart suşları kontrol amaçlı kullanılmıştır. VRE’ler üzerine 

temiz ve kirli şartlarda %5’lik sodyum hipokloritin 1/10, 1/100’lük dilüsyonları, klorheksidin glukonatın  

%4’lük konsantrasyonu ve Akacid plus’ın (Akafog®, 5A-1210, Austria) %0.1, %0.5’lik 

konsantrasyonlarının 1, 5, 15 ve 30. dakikalardaki etkinlikleri kantitatif (nicel) süspansiyon deneyi 

yöntemi ile (TS EN 1276, TSE, Ankara) in-vitro olarak test edilmiştir. 

 

Bulgular: %5 sodyum hipokloritin 1/10’luk sulandırımının tüm dakika ve şartlarda en etkili 

dezenfektan olduğu tespit edilmiştir. Sodyum hipokloritin 1/10’luk ve 1/100’lük sulandırımlarının her 

ikisinde de ortamın kirli olması, organik yükün fazla olması çamaşır suyunun etkinliğini olumsuz 

etkilediği görülmüştür. Tüm dakikalarda Akacid plus ortam şartlarının değişmesinden en az etkilenen 

dezenfektan olduğu görülmüştür. Dezenfektanla muamele süresi arttıkça etkinliğinin arttığı görülmüş 

ise de en yüksek etkinlik %0.5’lik konsantrasyonda 30. dakikada temiz şartlarda olmuştur. %4’lük 

klorhekzidin glukonat sadece 1. dakikada temiz ve kirli şartlarda etkisiz kalmıştır. 5. dakikadan itibaren 

etkinliği çamaşır suyunun 1/10 sulandırımıyla istatistik olarak aynı düzeyde etkili olmuştur. Akacid 

plus’ta olduğu gibi klorhekzidinde de ortam şartlarının değişiyor olmasından kaynaklı aktivitelerinde 

azalma görülmemiştir. 

 

Sonuç: Dezenfeksiyon ve antisepsi işlemlerinden önce mutlaka temizlik işleminin yapılması 

gerektiğinin önemi çamaşır suyunda daha belirgin olmak üzere ortaya konmuştur. Dezenfektan 

maddelerin önerilen konsantrasyondan daha seyreltilmiş olması etkinliğini azaltmaktadır. Her 

dezenfektanın etkinliği için gerekli temas süresi farklı olduğundan kullanılan dezenfektan için önerilen 

süreye uyulması gereklidir.   

 

Anahtar Kelimeler: VRE, dezenfektan, antiseptic 
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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ÇEŞİTLİ KLİNİK 

ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII 

ŞUŞLARININ ANTİMİKROBİYALLERE DİRENÇ ORANLARININ 

ARAŞTIRILMASI 

Irmak Baran1, Elif Gülsoy1, Esra Özkaya1, İlknur Tosun1, Faruk Aydın1 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye 

Sunucu Yazar E-mail adresi: esraozkaya@ktu.edu.tr 

  

Amaç: Acinetobacter baumannii türleri, Gram negatif bakteriler içerisinde çoklu antibiyotik dirençli 

olmaları ve hastane enfeksiyonu etkeni olarak sıklıkla izole edilmeleri nedeniyle önem kazanmıştır.  

Çalışmamızda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na Kasım 

2016-Temmuz 2019 tarihleri arasında çeşitli kliniklerden gönderilen numunelerden izole edilen 

Acinetobacter baumannii türlerinin antimikrobiyallere direnç oranlarının retrospektif olarak 

araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız süresince laboratuvarımıza gönderilen örneklerden izole edilen 571 A. 

baumannii suşu, konvansiyonel yöntemlere ek olarak MALDI-Biotyper (Bruker, Almanya) ile tür 

düzeyinde tanımlanmıştır. Antimikrobiyal duyarlılık testleri Phoenix 100 (BD-Diagnostic Systems, 

ABD) otomatize sistemi ile belirlenmiştir, kolistin duyarlılık testi ise sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile 

çalışılmıştır. Sonuçlar The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) 

standartlarına göre değerlendirilmiştir. Orta düzeyde duyarlı saptanan suşlar dirençli kabul edilmiştir. 

Bulgular: A. baumannii’nin en sık izole edildiği hasta materyali trakeal aspirat (%27,32) olup bunu 

idrar (%26,10), kan (%14,71), balgam (%14,00), yara (%9,63) örnekleri takip etmektedir. 

Gönderilen klinik birimlere göre incelediğimizde ilk sırada %43,30 ile yoğun bakım üniteleri 

(YBÜ) yer alırken; ardından %23,10 ile dahili servisler, %14,70 ile cerrahi servisler gelmektedir.  

Polikliniklerden gelen örnekler ise çalışmanın %18,90‘nını oluşturmaktadır.  

A. baumannii, YBÜ’leri arasında en sık olarak Anestezi Yoğun Bakım ünitesinde (%47,00) ve 

Nöroloji Yoğun Bakım ünitesinde (%29,20) izole edilmiştir. 

Test edilen suşlara karşı en az direncin kolistine (%5,80); en fazla direncin netilmisin 

(%73,10)’e karşı olduğu saptanmıştır. Amikasine %46,90, gentamisine %48,90, netilmisine %73,10, 

siprofloksasine %64,30, levofloksasine %35,70, trimetoprim-sulfametaksozole %64,30, imipeneme 

%63,60 ve meropeneme karşı %64,50 oranında direnç saptanmıştır. En dirençli şuşlar ise yoğun bakım 

ünitelerinden gönderilen örneklerde tespit edilmiştir. 

Sonuç: Çalışmamızda, hastanemizde izole edilen A. baumannii suşlarının en duyarlı olduğu antibiyotik 

kolistindir. Ancak elde edilen veriler, artan kolistin direnci ve kullanım kısıtlılığı göz önünde 

bulundurarak, ampirik tedavide duyarlılık oranı yüksek saptanan aminoglikozidler ve kinolonların tercih 

edilmesi yönündeki politikaların sürdürülmesini desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, antimikrobiyal direnç, klinik örnekler 

  



 

318 
 

P19 

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACİNETOBACTER 

BAUMANNİ SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENÇ DURUMLARININ 

BELİRLENMESİ VE OXA-23, OXA-24, OXA-51 VE OXA-58 DİRENÇ 

GENLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Osman Karabay1, Fahriye Ekşi1, Mehmet Sait Yıldırım2  

1Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye 
2 Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Gaziantep, Türkiye 

 

Amaç: Acinetobacter baumannii hastane enfeksiyonlarına ve salgınlara sebep olan önemli bir 

patojendir. Acinetobacter’ler dış ortam şartlarında kolaylıkla yaşayabilmekte ve antibiyotiklere karşı 

çoğul direnç geliştirebilmektedir. Çoklu antibiyotik direnci gösteren Acinetobacter’lerin oluşturduğu 

enfeksiyonların tedavisinde kullanılan karbapenemlere dirence neden olan karbapenemazların önemi 

giderek artmıştır. Bu çalışmada, hastane enfeksiyonlarına sebep olan A. baumannii suşlarında 

antibiyotik direç durumlarının belirlenmesi ve karbapeneme dirençli suşlarda OXA-24, OXA-23, OXA-

51 ve OXA-58 direnç genlerinin varlığının Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemi ile araştırılması 

amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Haziran-2016 Haziran-2017 tarihleri arasında Gaziantep Kamu Hastaneler Birliğine 

bağlı Dr. Ersin Aslan Eğitim Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarında klinik örneklerden izole 

edilen 157 A. baumannii suşu otomatik bakteri identifikasyon sistemi Phoenix (BD, ABD) ile 
tanımlandı ve antibiyotik duyarlılık durumları Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 
M100-S28 kriterlerine göre belirlendi. Otomatize sistemle imipenem ve meropeneme dirençli olduğu 

saptanan 50 A. baumannii suşunun, imipenem ve meropeneme duyarlılık durumları disk düfüzyon ve 

Gradient strip test yöntemi ile de CLSI M100-S28 kriterlerine göre değerlendirildi. Aynı suşlarda real-

time PCR yöntemiyle karbapenem direncine sebep olan blaOXA-51 , blaOXA-58 , blaOXA-23 gen bölgeleri  ve 

optimize PCR yöntemi  ile de blaOXA-24 gen bölgesi araştırıldı. 

 

Bulgular: Klinik örneklerden izole edilen 157 A. baumanni suşunun 113’ünde (%72) amikasin’e, 

148’inde (%94.3) sefepim’e, 148’inde (%94.3) seftazidim’e, 155’inde (98.7) sefriakson’a, 139’unda 

(%88.5) gentamisin’e, 145’inde (%92.4) imipenem’e, 142’sinde (%90.4) meropenem’e, 153’ünde 

(%97.5) netilmisin’e, 149’unda (%94.9) piperasilin’e, 149’unda (%94.9) piperasilin tazobaktam’a, 

89’unda (%56.1) tigesiklin’e, 126’sında (%80.3) trimethoprim sulfametazol’e direnç saptandı. En az 

direnç oranı 5 (%3.2) suş ile kolistin olduğu gözlemlendi. OXA-51 ve OXA-23 genleri 50 suşun (%100) 

tamamında pozitif, OXA-24 16 (%32) suşta pozitif bulunurken OXA-58 hiçbir suşta saptanamadı.  

Sonuç: Karbapeneme dirençli A.baumannii enfeksiyonlarının tedavisinde en iyi seçeneğin kolistin 

olduğu, tigesiklinin de ikinci seçenek olabileceği görülmektedir. Direnç genlerinin ve mekanizmalarının 

bilinmesi hem hastaların tedavilerinin yönlendirilmesi hem de epidemiyolojik verilerin 

oluşturulmasından dolayı önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, OXA-23, OXA-24, OXA-51, OXA-58 
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2014-2018 YILLARINDA İZOLE EDİLEN ACİNETOBACTER 

BAUMANNII SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ 

Tuncer ÖZEKİNCİ, Zafer HABİP, Neslihan ÖNDER, M.Esra KOÇOĞLU 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

tozekinci@gmail.com 

 

Amaç: Acinetobacter baumannii suşlarında sık kulanılan antibiyotiklere karşı oluşan yüksek direnç 

oranları tedavi seçeneklerini azaltmaktadır. Çalışmada 2015-2018 yıllarında enfeksiyon etkeni olarak 

izole edilen A.baumannii suşlarının antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 1 Ocak 2015-31 Aralık 2018 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden 

izole edilen 1148 A.baumannii suşunun antibiyotiklere direnci retrospektif olarak incelenmiştir. Bakteri 

tanımlaması MALDITOF-MS (Biomerieux Inc., Fransa) sisteminde yapılmıştır. Suşların antibiyotik 

duyarlılıkları Vitek 2otomatize sistemi ile yapılmıştır. Antibiyotik duyarlılıkları Nisan 2017’ye kadar 

Clinical and Laboratory Standarts Institute (CLSI) sonrasında European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing (EUCAST) önerileri doğrultusunda belirlenmiştir. Orta dirençli izolatlar dirençli 

grubuna alınmıştır. CLSI ve EUCAST  referans yöntem olarak sıvı mikrodilüsyon yöntemini 

önermektedir. Sıvı mikrodilüsyonun uygulama zorlukları ve sonuç verme süresinde uzamaya neden 

olması  rutin kullanımını kısıtlamaktadır. 

 

Bulgular: Klinik örneklerin 1148’de etken olarak A.baumannii üremiştir. izole edilen suşlarda 

antibiyotiklere direnç oranları; piperasilin/tazobaktam %83.5, seftazidim %81.6, meropenem %81.7, 

siprofloksasin %80.5, amikasin %46.6, gentamisin %50.4, trimetoprim sülfametaksozol %59, tigesiklin  

%22 ve kolistin %1.8 olarak bulunmuştur. Kolistin direnci 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılları için sırasıyla 

%0.8, %  0, %2.9 ve %3.2  olarak tespit edilmiştir. Tigesiklin direncide sırasıyla %23.5, %12.8, %18.9 

ve %29.8 olarak bulunmuştur. 

 

Sonuç: Çalışmamızda kolistin ve tigesiklin A.baumannii suşlarına karşı en etkili antibiyotik olmakla 

birlikte, tigesiklin direncini yıllar içinde artış göstermesi ve kolistin direncinin görülmesi dikkat 

çekicidir. Bu artış oranları nedeniyle klinisyenler için tedavi seçenekleri her geçen gün azalmaktadır. Bu 

nedenle her hastanenin kendi antibiyotik direnç profilinin gözden geçirilmesinin, özellikle 

Acinetobacter enfeksiyonları gibi ciddi enfeksiyonların ampirik tedavisinde klinisyene yol göstermesi 

açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

 

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, antibiyotik direnci  
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ANKARA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE BİR YILDA İZOLE 

EDİLEN ACİNETOBACTER BAUMANNİİ SUŞLARININ 

ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI 

Ümmühan Taşyürek, Sultan Gülbahçe Orhan, Mihriban Yücel, Serap Yağcı, Bedia Dinç 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, 

Ankara, Türkiye 

 

Amaç: Acinetobacter baumannii  hastane kaynaklı  enfeksiyonlara  neden olan önemli bir patojendir. 

Geniş spektrumlu pek çok antibiyotiğin uygunsuz endikasyonlarla kullanımı sonucu gram negatif 

bakterilerde gelişen direnç önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmada Haziran 2018 - Haziran 2019 

tarihleri arasında Ankara  Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastalarda etken olarak tespit 

edilen Acinetobacter baumannii  izolatlarının cinsiyete, örneklere ve servis-yoğun bakım-polikliniklere 

göre dağılımı ile antibiyotik duyarlılık sonuçlarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Haziran 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında farklı klinik 

örneklerden izole edilen 139 A. baumannii suşunun antibiyotik duyarlılıkları retrospektif olarak 

değerlendirildi. Kültürde üreyen mikroorganizmaların tür düzeyinde identifikasyon ve antimikrobiyal 

duyarlılık testleri otomatize sistemle (VITEK®2  Compact, bioMérieux, France) yapıldı. Tüm duyarlılık 

test sonuçları EUCAST kriterlerine göre yorumlandı. Uygunsuz direnç profillerinde testler disk 

difüzyon ve/veya antibiyotik gradient testleri ile doğrulandı. Kolistin duyarlılığı sıvı mikrodilüsyon 

yöntemi ile test edildi. Hastaların tekrarlayan üremelerinde sadece ilk örnekleri çalışmaya dahil edildi. 

Bulgular: Örneklerin 75’i (% 53.9) erkek ve 64’ü (% 46.1) kadın hastalara aitti. Çalışma kapsamında 

değerlendirilen 139  A. baumannii  suşunun 44’ü (%31.7) trakeal aspirat, 42’si (%30.2) idrar, 34’ü 

(%24.4 ) kan, 15’i (%10.8) yara ve 4’ü (%2.9) diğer örneklerden izole edilmişti. Örneklerin 101’i 

(%72.7) yoğun bakım, 25’i (% 17.9) poliklinik, 13’ü (%9.4) servis hastalarınındı. Antibiyotik 

duyarlılıkları sırası ile Kolistin %99.2, Amikasin %43.1, Gentamisin %23.0, Trimetoprim-

sulfametoksazol %22.4, İmipenem %20.0, Meropenem %15.0, Tobramisin %13.3, Netilmisin %11.4, 

Siprofloksasin %9.6 oranında bulundu. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin hastane içinde sık olarak 

kullanıldığı yoğun bakım ünitelerinde dirençli bakteri oranı en fazla saptandı. 

Sonuç: Acinetobacter baumannii  hastane ortamında yüksek morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. 

Hastane antimikrobiyal direnç oranlarının belirlenmesi ; antibiyotik kullanım politikalarının 

geliştirilmesinde ve etkene yönelik ampirik tedavide yol gösterici olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, antibiyotik duyarlılık, direnç 

Tablo. Acinetobacter baumannii  izolatlarının antibiyotiklere duyarlılık oranları  

Antibiyotik Toplam Duyarlılık [n (%)] 
Amikasin 139 60 (%43.1) 

Kolistin 120 119 (%99.2) 

Kotrimaksazol 138 31 (%22.4) 

Gentamisin 139 32 (%23.0) 

Siprofloksasin 136 13 (%9.5) 

İmipenem 80 16 (%20.0) 

Meropenem 140 21 (%15.0) 

Tobramisin 60 8 (%13.3) 

Netilmisin 61 7 (%11.4) 
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YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SOLUNUM ÖRNEKLERİNDEN 

İZOLE EDİLEN ACİNETOBACTER İZOLATLARININ SON ÜÇ 

YILDAKİ DİRENÇ PROFİLLERİ 

Tuba Müderris1, Rahim Özdemir2 ve Selçuk Kaya1 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, İzmir, Türkiye 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuarı, İzmir, Türkiye 

tubamuderris@yahoo.com 

 

Amaç: Bu çalışmada Ocak 2016-Aralık 2018 tarihleri arasında yoğun bakım ünitelerinden (YBÜ) 

laboratuvarımıza gönderilen solunum yolu örneklerinden izole edilen 492 Acinetobacter baumannii 

izolatının antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Ocak 2016-Aralık 2018 tarihleri arasında solunum yolu örneklerden izole 

edilen 492 Acinetobacter baumannii izolatının antibiyotik duyarlılıkları retrospektif olarak 

değerlendirildi. İzolatların tanımlanması konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistemlerden Phoenix 

(Becton Dickinson, USA) kullanılarak yapıldı. Antibiyotik duyarlılıkları ise European Committee on 

Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) kriterlerine göre Phoenix (Becton Dickinson, USA) 

otomatize sistemde çalışıldı. Uygunsuz antibiyotik duyarlılık profilleri ise disk difüzyon ve/veya 

gradient testler ile tekrarlandı. Hastaların tekrarlayan üremelerinden ilki çalışmaya dahil edildi. 

 

Bulgular: Çalışma kapsamında 21’i trakeal aspirat (%4.3), 471’i balgam (%95.7) olmak üzere 

örneklerden izole edilen 492 izolat değerlendirildi. Hastaların %47’si (n:231) kadın, %53’i (n: 261) 

erkekti. İzole edilen suşların 15’i (%3) kolistine, 249’u (%50.6) trimetoprim-sulfametoksazol, 382’si 

(%77.6) gentamisine, 409’u (%83.1) amikasine, 432’si (%87.8) siprofloksasine, 475’i (%96.5) 

imipeneme, 448’i (%91) meropeneme ve 408’i (%82.9) netilmisine duyarlı olarak saptandı. Retrospektif 

bir çalışma olduğu için kolistin duyarlılığı her suş için mikrodilüsyon yöntemiyle doğrulanamadı. 

 

Sonuç: Acinetobacter baumannii YBÜ başta olmak üzere morbidite ve mortalitesi yüksek 

enfeksiyonlara neden olmaktadır. Hastane antimikrobiyal direnç oranlarının belirlenmesi her hastanenin 

antibiyotik kullanım politikalarının geliştirilmesinde, etkene yönelik tedavide, antimikrobiyal 

duyarlılığa göre antibiyotik seçiminin yapılmasında faydalı olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, antibiyotik duyarlılık, direnç 

 

 

Tablo 1. Acinetobacter baumannii izolatlarında antibiyotik direnç oranlarının dağılımı 

N (%) 2016 

N:164 

2017 

N:85 

2018 

N:243 

Erkek  73 (44,5) 32 (37,6) 156 (64,2) 

Amikasin 139 (84,8) 68 (80) 202 (83,1) 

Siprofloksasin 129 (78,6) 81 (95,3) 222 (91,4) 

Kolistin 2 (1,2) 0 13 (5,3) 

Gentamisin 94 (57,3) 66 (77,6) 222 (91,4) 

İmipenem 157 (95,7) 83 (97,6) 235 (96,7) 

Meropenem 150 (91,5) 75 (88,2) 223 (91,8) 

Netilmisin 113 (68,9) 73 (85,9) 222 (91,4) 

Trimetoprim-sulfametaksazol 109 (66,5) 64 (75,3) 175 (72) 
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ACİNETOBACTER BAUMANNİİ SUŞLARININ KOLİSTİN 

DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİNDE OTOMATİZE SİSTEM, G-

TEST, DİSK DİFFÜZYON VE SIVI MİKRODİLÜSYON 

YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Sidre Erganiş1, Kenan Yüce1, Murat Dizbay2, Kayhan Çağlar1 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beşevler/ANKARA, Turkey 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beşevler/ANKARA 

sdrerganis@gmail.com 

 

Amaç: Kolistin 1947’de üretilmiş,yan etkileri nedeniyle kullanımı sınırlandırılmış bir ajandır. Özellikle 

son yıllarda antibiyotiklere dirençli mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların artmasıyla 

kolistinin çoklu antibiyotik dirençli infeksiyon tedavilerinde kullanımı yeniden önem kazanmıştır. 

Kolistinin moleküler ağırlığının büyük olması ve antibiyotik duyarlılık testlerinde kullanılan polistrene 

bağlanma kapasitesinin yüksek olması bu testlerin optimizasyonunu güçleştirir. Çalışmamızın 

amacı,otomatize bakteri tanımlama/duyarlılık sisteminde (MALDI-TOF MS-Vitek2; Biomerieux, 

Fransa) kolistine duyarlı ve dirençli bulunan çoklu ilaca dirençli (ÇİD) Acinetobacter baumannii 

suşlarının duyarlılıklarını disk difüzyon,gradyent test(G-test) ve sıvı mikro dilüsyon yöntemleri (SMD) 

ile karşılaştırmak ve aradaki uyumu incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma laboratuvarımıza Haziran 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında %70’i yoğun 

bakım ünitelerinden (YBÜ) gönderilen ve MALDI-TOF MS ile isimlendirilen 40 Acinetobacter 

baumannii suşu ile yapıldı. Örneklerin %82.5’i solunum yollarına, %7.5’i kana ve %10’u doku, yara, 

abse gibi vücudun diğer yerlerine aitti. Suşların 32’si(%80) otomatize sistem ile kolistine duyarlı, 

8’i(%20) dirençli bulundu. Daha sonra aynı suşlara disk difüzyon testi (Oxoid, UK), G-test (BioMerieux, 

Fransa)  ve mikrodilüsyon duyarlılık testleri [referans SMD testi ve ticari bir SMD testi(Sensititre-

Thermo Fisher Scientific, MA, USA)] uygulandı.  

Bulgular: Yapılan testlerin sonucunda referans SMD testi ile suşların 27’si(%67.5) duyarlı, 

13’ü(%32.5) dirençli bulundu.Ticari SMD testi ile 32’si(%80) duyarlı, 8’i(%20) dirençli;G-test ile 35’i 

(%87,5) duyarlı,5’i (%12.5) dirençli; disk difüzyon testinde ise 36’sı (%90) duyarlı,4’ü (%10) dirençli 

olarak saptandı (Tablo). Otomatize sistemle duyarlı bulunan 6 suş referans SMD yöntemi ile dirençli 

(çok büyük hata=%15), otomatize sistemle duyarlı bulunan 2 suş ticari SMD yöntemi ile dirençli (çok 

büyük hata=%5), otomatize sistemle dirençli bulunan 1 suş referans SMD yöntemi ile (büyük 

hata=%2.5) duyarlı, otomatize sistemle dirençli bulunan 2 suş ticari SMD yöntemi ile duyarlı (büyük 

hata=%2.5) bulundu. G-test ile duyarlı bulunan 8 suş referans SMD testi ile dirençli (çok büyük 

hata=%20), disk difüzyon testi ile duyarlı bulunan 9 suş referans SMD testi ile dirençli (çok büyük 

hata=%22.5), ticari SMD test ile duyarlı bulunan 5 suş referans SMD testi ile dirençli (çok büyük 

hata=%12.5) bulundu. 

Sonuç: Çalışmamızın sonucuna bakıldığında A.baumannii’nin kolistin duyarlılığının belirlenmesinde 

otomatize sistem,G-test ve disk difüzyon testleri her zaman  yeterli olmayabilir. Bu nedenle test 

sonucunun referans SMD testi ile doğrulanması gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Kolistin, A. baumannii, Otomatize Sistem, Sıvı Mikrodilüsyon Testi 
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Tablo: A.baumannii izolatlarının kolistin duyarlılıklarının karşılaştırılması. 

 SMD duyarlı SMD dirençli 

 S R S R 

Vitek-2 65,0% (26) 2,5% (1) 15,0% (6) 17,5% (7) 

Sensititre SMD 67,5% (27) 0,0% (0) 12,5% (5) 20,0% (8) 

G- test 67,5% (27) 0,0% (0) 20,0% (8) 12,5% (5) 

Disk difüzyon 67,5% (27) 0,0% (0) 22,5% (9) 10,0% (4) 

 

 

Kaynaklar: 

1. Öncül O. Kolistin: Endikasyon ve klinik kullanımı. Ankem Derg, 2012. 26: p. 12-18. 

2. Tüzemen, N.Ü., et al. Otomatize Sistemde Kolistin Direnci Saptanan İzolatların Gradyan Difüzyon Yöntemi 

ve Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemiyle Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji 

Kongresinde sunulmuştur. 2017. 
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P24 

MEVSİMLER DEĞİŞİKLİKLER ACINETOBACTER BAUMANNII 

İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLİNİ ETKİLER Mİ? 

Emrah Güler1, Meryem Güvenir2, Kaya Süer3 

1Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Lefkoşa, KKTC 
2 Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı, Lefkoşa, KKTC 
3 Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı, Lefkoşa, KKTC 

 

Amaç: Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi hastane kaynaklı Acinetobacter baumanii 

kompleks (ABC) enfeksiyonlarının yaz mevsiminde diğer mevsimlerden daha yüksek  görüldüğü ve 

nem oranının yüksek olduğu dönemlerinde göze çarpan bir şekilde ABC enfeksiyonlarının daha sık 

oranda görüldüğü rapor edilmiştir. Bu çalışmada hastanemiz Yoğun Bakım Biriminde son 3 yıl içinde 

görülen ABC’nin etken olduğu hastane infeksiyonlarında mevsimsel değişiklikler ile direnç profilleri 

dağılımının incelenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) YBÜ’inde 2016-2018 tarihleri arasında ABC 

etkenli hastane enfeksiyonu gelişen hastalar retrospektif olarak araştırılmıştır. Birden fazla ABC 

infeksiyonu gelişen hastalarda ilk infeksiyon raporu çalışmaya alınmıştır. İmipenem ve meropenem 

(karbapenem), siprofloksasin, piperasilin-tazobaktam (TZP), trimethoprim/sulfametoksazol (SXT) ele 

alınmıştır. S1: Aralık, Ocak, Şubat; S2: Mart, Nisan, Mayıs; S3: Haziran, Temmuz, Ağustos; S4: Eylül, 

Ekim, Kasım olarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel veriler SPSS Statistics 23.0 programı ile 

yapılmıştır. 

Bulgular: 2016 yılında %23.9, 2017 yılında %33.7 ve 2018 yılında %42.4 ABC enfeksiyonu tespit 

edildi. Yaş ortalaması 61.61±17.43 (22-89 yaş arasında) olan hastaların %60.9’sı erkek, %39.1’sı 

kadındı. İzolatlar derin trakeal aspirat (%30.4), balgam (%27.2), idrar (%23.9), kan (%10.9) ve abse-

yara (%7.6) örneklerinden izole edilmiştir. Karbapenem dirençli ABC enfeksiyonları ile mevsimler 

arasında istatistiksel olarak herhangi bir anlam saptanmadı (p=0.760) (Grafik1). SXT direncinin S1 

döneminde anlamlı şekilde artış gösterdiği saptandı (p=0.021). ABC’lerde görülen karbapenem grubu, 

siprofloksasin, SXT ve TZP antibiyotik dirençlerinin yıllar içinde anlamlı şekilde arttığı görüldü 

(sırasıyla; p=0.012, p=0.007, p=0.000, p=0.006). Dirençli ABC enfeksiyonlarına en sık Temmuz ve 

Ekim aylarında rastlandı (p=0.000) (Grafik2). 

Sonuç:  Günümüzde ABC suşlarına bağlı olarak oluşan infeksiyonların tedavisinde kullanılan birçok 

antimikrobiyal ajanlara karşı giderek artan direnç tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir 

sağlık sorunu haline gelmiştir. Ülkemiz de antimikrobiyal direnç profillerinin analizlerinde mevsim, 

coğrafik bölge gibi  diğer faktörlerin değerlendirildiği  tek sağlık  yaklaşımı ile ele alınan ilk çalışma 

olması ve ampirik tedavi yaklaşımında elde ettiğimiz verilerin önemli bir yeri olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumanii kompleks, direnç, mevsimler 
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KP: Karbapenem direnci pozitif; KN: Karbapenem direnci negatif; IPM/MEM: Imipenem/Meropenem 

Grafik 1: Mevsimlere göre ABC’lerdeki karbapenem direnç dağılımı 

 

 

 

An: Amikacin; Cip: Ciprofloxacin; Gen: Gentamicin; Kar: Karbapenem; Sxt: Trimethoprim/Sulphamethoxazole;  

Tzp: Piperacillin/Tazobactam 

Grafik 2: Aylara göre antibiyotik direnç dağılımı 
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KARBAPENEM DİRENÇLİ ACINETOBACTER SPP. SUŞLARININ 

DİRENÇ GENLERİNİN PCR YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI 

Aydan Aydın Hizel1,2, Mete Eyigör3 

1Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans, Antalya, Türkiye 
2Antalya Medicalpark Hastanesi, Merkez Laboratuvarı, Antalya, Türkiye 

3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Antalya, Türkiye 

aydan.hizel@medicalpark.com.tr 

 

Amaç:Günümüzde tüm dünyada Acinetobacter spp. klinik izolatlarında yüksek oranda karbapenem 

direnci bildirilmekte, bazı izolatlar da tüm geleneksel antibiyotiklere dirençli bulunmaktadır. 

Çalışmamızda Antalya’da özel bir hastanede çeşitli klinik örneklerden izole edilen karbapenem dirençli 

Acinetobacter spp.’lerde karbapenem direnç genlerinin PCR yöntemi saptanması amaçlanmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: Eylül 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya Medicalpark Hastanesi’nde izole 

edilen 48 adet karbapenem dirençli Acinetobacter spp. kökeni çalışmaya dahil edilmiştir. Bakteri 

identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılık testleri VITEK 2 (Biomerioux) cihazı kullanılarak yapılmıştır. 

İmipenem ve meropenem MİK değerleri E test yöntemi ile saptanmış ve EUCAST kriterlerine göre 

yorumlanmıştır. Oksasilinaz genlerinden OXA 23 grup, OXA 24 grup, OXA 51 grup, OXA 58 grup ve 

metallo-beta laktamaz genleri IMP, VIM, GIM, SPM, SIM, NDM-1 genleri in-house PCR yöntemi ile 

araştırılmıştır.  

 

Bulgular: Suşların hepsi A. baumannii olarak tanımlanmıştır. Karbapenem direnci tespit edilen tüm 

kökenler E test yöntemi ile de çalışılmış ve 48 hastanın hepsi dirençli bulunmuştur. Hastaların 16’sı 

kadın, 32’si erkektir. Yaş dağılımı 3 ile 89 arasında değişmektedir. Örneklerin dağılımı, 16 trakeal 

aspirat, 14 kan, 5 katater, 4 idrar, 3 yara yeri, 2 dren, 2 balgam, 1 plevra 1 BOS şeklindedir. OXA 51 

tüm kökenlerde, OXA 23 46 kökende, OXA 58 iki kökende saptanmıştır. VIM sekiz kökende, SIM iki 

kökende, GIM iki kökende saptanmıştır. OXA 24, IMP, NDM-1, SPM genine sahip hiç bir bakteri 

yoktur. SIM, VIM ve GIM genine sahip olan hastalar aynı zamanda OXA 51 ve OXA 23 genine de 

sahiptir.  

Sonuç: Dirençli A.Baumannii izolatlarında en sık OXA 51 ve OXA 23 grup direnç genleri bulunmuştur 

 

Anahtar Kelimeler: Karbapenem direnç genleri Acinetobacter spp., PCR 
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AmpC BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİNİN TESPİTİNDE AMİNOFENİL 

BORONİK ASİT ÇÖZELTİSİNİN DMSO VE SU İLE 

HAZIRLANMASIYLA ELDE EDİLEN SONUÇLARIN MOLEKÜLER 

TANIMLAMA SONUÇLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ebru Evren1,2, Elif Oğuzman1,2, Ayşe Hande Türk1,2, Alper Tekeli1, Zeynep Ceren Karahan1,2 

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 2İbn-i Sina Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara, Türkiye 

eoguzman@ankara.edu.tr 

 

Amaç: AmpC beta-laktamaz üreten gram-negatif organizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda tedavi 

seçenekleri sınırlıdır. Bunlar özellikle nozokomiyal enfeksiyonlarda endişe kaynağıdır ve sürveyans 

çalışmalarında izlenmeleri önerilmektedir. Fenotipik AmpC tanımlama testleri, AmpC beta-laktamazın 

kloksasilin veya boronik asitle (BA) inhibisyonuna dayanmaktadır. Aminofenil-BA (AFBA) çözeltisi 

hazırlanmasında genellikle dimetil sülfoksit (DMSO) kullanılsa da distile suyla (DS) da hazırlanan 

çalışmalar bulunmaktadır. Çalışmamızda, AmpC beta-laktamazların belirlenmesinde AFBA çözeltisi 

için DMSO yerine DS’nin kullanılabilirliği değerlendirilmiş ve multipleks polimeraz zincir reaksiyonu 

(PZR) ile AmpC tipleri belirlenmiştir. 

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, 1.Mayıs 2018-1.Mayıs 2019 tarihleri arasında izole edilen ve sefoksitin 

zon çapı <18 mm olarak ölçülen 56 E.coli, 43 K.pneumoniae ve bir K.oxytoca izolatı alındı. AmpC beta-

laktamaz varlığı, DMSO ve DS ile hazırlanan AFBA solüsyonları eklenen sefoksitin diski çevresinde 

enzim inhibisyonunun gözlenmesi (AFBA içeren diskin etrafındaki zon çapının ≥5 mm daha geniş 

olması) ile tanımlandı. İzolatların taşıdığı AmpC gen kümesi multipleks PZR analizi ile araştırıldı. 

 

Bulgular: Fenotipik yöntemlerle 43 izolat AmpC üreticisi olarak tanımlanmıştır. Bu izolatların 36’sında 

ve fenotipik olarak AmpC-negatif bulunan 57 izolatın beşinde PZR ile AmpC gen kümesi varlığı (23 

DHA [DHA-1, DHA-2], 12 CIT [LAT-1,LAT-2,LAT-3,LAT-4,CMY-2,CMY-3,CMY-4,CMY-

5,CMY-6,CMY-7,BIL-1], bir ACC [ACC] ve beş DHA+CIT) gösterilmiştir. BA inhibisyonuna dayalı 

AmpC enzim tespitinin duyarlılığı %87,8, özgüllüğü %89,8 olarak bulunmuş, DS ile hazırlanan AFBA 

çözeltisi, DMSO ile %99 uyumlu sonuç vermiştir. 

 

Sonuç: AmpC beta-laktamazlar hızlı yayılabilmeleri, rutin testlerde tanımlanamadıkları ve çoklu 

dirence yol açarak tedavide başarısızlığa neden olabildiklerinden sürveyanslarının yapılması yararlıdır. 

Bu genlerin tespitinde en güvenilir yöntem PZR analizi olmakla birlikte rutin uygulamada BA ile 

inhibisyon testi daha pratiktir. Fenotipik olarak AmpC-pozitif bulunduğu halde PZR-negatif olan 

izolatlarda multipleks panelde yer almayan enzimler üretiliyor olabilir. Fenotipik olarak AmpC-negatif 

bulunan ancak PZR ile AmpC gen kümesi tespit edilenlerde ise gen eksprese edilmiyor veya düşük 

düzeyde eksprese ediliyor olabilir. AmpC beta-laktamazların tanımlanmasında kullanılan inhibitör 

temelli yöntemlerde, AFBA solüsyonunun hazırlanmasında DS’nin de kullanılabileceği, maliyet 

etkinlik açısından laboratuvara avantaj sağlayabileceği gösterilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: AmpC, boronik asit, distile su, polimeraz zincir reaksiyonu 
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KLEBSIELLA PNEUMONIAE VE ESCHERICHIA COLI KAN 

İZOLATLARINDA KOLİSTİN DİRENCİNİN İKİ FARKLI YÖNTEM 

İLE SAPTANMASI 

Banu SANCAK,  Ümran LİSTE, Asiye BIÇAKÇIGİL, Ekin Kırbaş 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 

ekinkirbas@hacettepe.edu.tr 

 

Amaç:  Kolistin, karbapeneme dirençli Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli izolatlarıyla 

meydana gelen enfeksiyonların tedavisinde kullanılan etkili bir ilaçtır. Dolayısıyla rutin mikrobiyoloji 

laboratuvarlarında kolistin direncinin en kısa sürede doğru olarak saptanabilmesi oldukça önemlidir. Bu 

amaçla birçok farklı yöntem kullanılmakla birlikte sıvı mikrodilüsyon testi altın standart olarak kabul 

edilmektedir.  Bu çalışmada kolistin in vitro duyarlılığının saptanmasında altın standart bir yöntem olan 

sıvı mikrodilüsyon (BMD) yöntemiyle, gram negatif bakteriler için geliştirilmiş olan yeni bir sıvı 

mikrodilüsyon (MIC-COL) testinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarında izole 

edilen 66 adet K.pneumoniae ve 24 adet E.coli kan izolatı dahil edilmiştir. Tüm izolatlara kolistin BMD 

testi ve MIC- COL   (Diagnostic s.r.o; Slovak Republic) testi uygulanmıştır. MIC-COL testinde 

kullanılan bir strip 7 farklı konsantrasyonda  (0.25-16 µg/ml) kolistin içeren kuyucuk ve üreme kontrolü 

olan bir kuyucuk içermektedir. MIC-COL testi için test edilecek bakterilerden 0,5 McFarland 

bulanıklıkta hazırlanan süspansiyonlardan 60 µl alınarak katyonlu MHB’a aktarılmıştır. Daha sonra bu 

süspansiyonlardan 8’li sıradaki her bir kuyucuğa 100’er µl eklenmiştir. Mikroplaklar 35⁰ C’de 20 saat 

inkübe edilmiştir. Sonuçlar 5. ve 20. saatte olmak üzere iki farklı zamanda değerlendirilmiştir. Kolistine 

duyarlı izolatların bulunduğu çukurcuklarda mavi renkte değişim izlenmezken, kolistine dirençli 

izolatların bulunduğu çukurcuklarda maviden mor- pembe rengine değişim izlenmiştir.  

 

Bulgular: MIC-COL ve sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile elde edilen kolistin duyarlılık sonuçları 

Tablo’da verilmiştir. 5.saat ve 20.saat için duyarlılık ve özgüllük sırasıyla %95.7;%100 ile %100;%100 

olarak saptanmıştır. 

Sonuç: MIC-COL testi gerek 5.saat gerekse 20.saatteki okumalar dikkate alındığında duyarlılığı ve 

özgüllüğü yüksek olarak saptanmıştır. Dolayısıyla hızlı, uygulanması kolay, ucuz ve güvenilir bir test 

olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçların daha yüksek sayıda izolatın dahil edildiği çalışmalarla 

doğrulanması sonucunda bu testin rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarında kolistin duyarlılığının 

saptanmasında kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: kolistin, sıvı mikrodilüsyon testi, in vitro duyarlılık 

 

 

Tablo. Sıvı mikrodilüsyon ve MIC-COL ile elde edilen kolistin duyarlılık sonuçları 
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 Sıvı Mikrodilüsyon 

R S Toplam 

5. SAAT 

R 46 1 47 

S  - 43 43 

Toplam 46 44 90 

20.SAAT 

R 46 - 46 

S  - 44 44 

Toplam 46 44 90 

mailto:ekinkirbas@hacettepe.edu.tr
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DOĞU KARADENİZ SAHİLİNDE YAŞAYAN PELOPHYLAX SPP. 

TÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN E. COLI SUŞLARININ ANTİBİYOTİK 

DİRENCİNİN BELİRLENMESİ VE MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİSİ  

Erva Rakıcı1*, Abdullah Altunışık2, Kazım Şahin1, Osman Birol Özgümüş1 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye 
2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Rize, Türkiye 

erva.esmer@erdogan.edu.tr 

Amaç: Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı dünyada önemli bir problemdir. Son yirmi yılda aşırı 

antibiyotik kullanımının hızlı bir direnç gelişimine yol açtığı düşünülmektedir. Antibiyotik direnci 

sadece patojen bakterilerde değil, çevre mikroorganizmalarında da gösterilmiştir. Literatürdeki 

çalışmalar, insan ve hayvan patojeni olan bakterilerin amfibilerden izole edildiğini göstermektedir. 

Klinik dışı, çevre kaynaklı fekal koliform (E.coli) suşların antibiyotik direncinin belirlenmesi çevre 

kirliliğini göstermesi açısından oldukça önemlidir.  Amacımız, çevre kirliliği açısından indikatör 

organizmalar olarak bilinen Pelophylax (ova kurbağası) cinsinden izole edilen, rektal orijinli E. coli 

suşlarında antimikrobiyal direncin ve moleküler epidemiyolojisinin belirlenmesidir. 

 

Gereç ve Yöntem: Doğu Karadeniz bölgesindeki altı ilin her birinin(Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Rize ve Artvin), farklı ekolojik koşullara sahip üç istasyonundan  (yerleşim yeri, sanayi ve temiz bölge) 

yakalanan genç, erkek ve dişi bireylerin rektumundan sürüntü örneği alınarak toplamda 54 kurbağadan 

elde edilen 160 suş içerisinden 17 adet E.coli suşu izole edildi. Biyokimyasal testlerle tür tayini 

yapıldıktan sonra, disk difüzyon yöntemiyle 12 farklı antibiyotiğe karşı antimikrobiyal hassasiyet 

testleri yapıldı. Kaynatma yöntemi ile DNA elde edilerek, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile sınıf 1 

ve sınıf 2 integronlar tarandı. PFGE analizi ile klonal benzerlikleri tespit edildi. 

 

Bulgular: 17 adet E. coli suşunun, antibiyogram sonuçları en yüksek direnç (9 adet) ampisiline ve (9 

adet) sefazoline; kloramfenikol, gentamisin ve siprofiloksasine ise hiçbir suşta direnç gözlenmedi. 

Suşların birinde (E. coli, S1c2) PZR ile boş bir sınıf 1 integron tespit edildi. PFGE analizleri sonucunda, 

farklı lokasyon ve istasyonlardan alınan E. coli suşları arasında benzerlik oranı Tennover kriterlerine 

göre % 92 olarak, oldukça yüksek olduğu belirlendi. Bu suşlar kendi içerisinde iki  küme olup, 1 .küme 

(12 suş) 4 pulsotipe; 2.küme (5 suş) ise 2 pulsotipe ayrılmıştır. 

 

Sonuç: Pelophylax gibi kozmopolit bir türün bağırsak mikrobiyotasındaki fekal koliformların 

antibiyotik direnci taşıması ve bir suşta dahi integron varlığının tespit edilmesi ve bu genetik elemanın 

boş olması, suşların farklı yerlerde yaşayan kurbağalardan izole edilmelerine rağmen ilişkili bulunması, 

belki de direnç ve direncin altında yatan diğer faktörlerin, bakteri türlerinin hayatta kalma yeteneğini 

arttırdığını, çevrede özellikle bu suşların generasyonlarının dolaştığını akla getirmektedir. İndikatör bir 

organizmanın mikrobiyotasındaki bakterilerde antibiyotiklere direncin moleküler epidemiyolojisi, aynı 

zamanda küresel tek sağlık konusundaki işbirliklerine veri katkısı sağlayacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Pelopylax, E.coli, Antibiyotik Direnci, PZR, PFGE 
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P30 

CEFTAZİDİM-AVİBAKTAMIN KAN İZOLATI K. PNEUMONIAE VE 

E.COLI’DE İN VİTRO ETKİNLİĞİ 

Aslı Çakar1, Belgin Altun2, Gülşen Çetin Hazırolan1, Deniz Gür1 

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara. 

2  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Ankara 

 

 

Amaç: Antibiyotik direnci dünyada giderek daha büyük sorun halini almaktadır. Özellikle çoklu ilaç 

dirençli ve karbapenemaz üreten izolatlara bağlı enfeksiyonlardaki artış tedavide sorunlara yol 

açmaktadır. Seftazidim-avibaktam bu tip enfeksiyonlarda oldukça umut verici bir antibiyotik olarak 

kullanıma girmiştir. Karbapenemazlara karşı etkili bir beta-laktamaz inhibitörü olan seftazidim-

avibaktamın, KPC ve OXA-48 enzimlerine karşı da etkili olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada 

Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde 2019 yılının ilk 5 ayında kan kültürlerinden izole edilen 

Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli izolatlarında seftazidim-avibaktamın invitro aktivitesi, kan 

dolaşımı enfeksiyonlarında kullanılmakta olan diğer antibiyotikler ile kıyaslanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: K. pneumoniae ve E. coli izolatları 2019 yılının ilk 5 ayında kan kültürlerinden 

ardışık olarak izole edilmiş ve her hastadan tek bir örnek çalışmaya alınmıştır. İzolatlar MALDI-TOF 

MS (Bruker Daltonics, Germany) ile tanımlanmıştır. Seftazidim, seftazidim-avibaktam, meropenem, 

siprofloksasin, levofloksasin, gentamisin, amikasin ve tobramisin, duyarlılıkları, EUCAST kriterlerine 

göre mikrodilüsyon yöntemi ile belirlenmiştir. Kontrol izolatı olarak E.coli ATCC 25922 ve K. 

pneumoniae ATCC 700603 kullanılmıştır. Sonuçlar çoklu antibiyotik dirençli (MDR= üç veya daha 

fazla antibiyotik grubunda en az bir antibiyotiğe dirençli),  aşırı antibiyotik dirençli (XDR= bakterinin 

bir ya da iki antibiyotik dışında tümüne dirençli) ve Pan dirençli (PDR: tüm antibiyotiklere dirençli) 

olarak yorumlanmıştır. 

Bulgular: K. pneumoniae (n=57) izolatlarının, antibiyotiklere duyarlılık sayı ve yüzdeleri Tablo 1’de 

gösterilmiştir. E. coli  izolatlarının antibiyotiklere duyarlılık sayı ve yüzdeleri Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Sonuç: K. pneumoniae izolatlarından bir tanesi pan dirençlidir;  bu izolat seftazidim-avibaktama da 

dirençli bulunmuştur. MDR ve XDR K. pneumoniae izolatlarında, seftazidim-avibaktama direnç 

saptanmamıştır.  

E. coli izolatlarının 26’sının MDR, 11’inin ise XDR olduğu saptanmıştır. Pan dirençli izolat 

saptanmamıştır. E. coli izolatlarının % 33.7’sinin seftazidime dirençli olmasına karşın seftazidim-

avibaktam’a tümü duyarlı bulunmuştur. 

Seftazidim-avibaktamın dirençli kan izolatlarında yüksek bir aktiviteye sahip olduğu 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Seftazidim-avibaktam, K. pneumoniae, E. coli  
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Tablo 1: K. pneumoniae izolatlarının seftazidim–avibaktam ile diğer antibiyotiklere in vitro duyarlılık 

sonuçları (n=57). 

 
MİK aralığı 

(µg/ml) 

MİK50 

(µg/ml) 

MİK90 

(µg/ml) 

S  

 n(%) 

I 

 n(%) 

R  

n(%) 

Seftazidim ≤0,125->256 2 64 27 (47,4) 5 (8,8) 25 (43,8) 

Seftazidim-avibaktam ≤0,125->256 ≤0,125 0,5 56 (98,2) 0 (0.0) 1 (1,8) 

Meropenem ≤0,125-64 ≤0,125 0,5 53 (93.0) 0 (0.0) 4 (7.0) 

Siprofloksasin ≤0,015->32 0,06 >32 37 (64,9) 2 (3,5) 18 (31,6) 

Levofloksasin ≤0,015->32 0,06 32 37 (64,9) 3 (5,3) 17 (29,8) 

Amikasin ≤0,125->256 1 16 50 (87,7) 0 (0.0) 7 (12,3) 

Gentamisin ≤0,125->256 0,25 128 41 (71,9) 0 (0.0) 16 (28,1) 

Tobramisin ≤0,125->256 0,25 32 38 (66,7) 2 (3,5) 17 (29,8) 

 

 

Tablo 2: E. coli izolatlarının seftazidim–avibaktam ile diğer antibiyotiklere in vitro duyarlılık sonuçları 

(n=95). 

 
MİK aralığı 

(µg/ml) 

MİK50 

(µg/ml) 

MİK90 

(µg/ml) 

S 

n(%) 

I 

n(%) 

R 

n(%) 

Seftazidim ≤0,125-256 0,25 32 52 (54,7) 11 (11,6) 32 (33,7) 

Seftazidim-avibaktam ≤0,125-4 ≤0,125 0,25 95 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Meropenem ≤0,125-16 ≤0,125 ≤0,125 94 (98,9) 0 (0.0) 1 (1,1) 

Siprofloksasin ≤0,015->32 0,125 >32 52 (54,7) 1 (1,1) 42 (44,2) 

Levofloksasin ≤0,015->32 0,25 32 53 (55,8) 4 (4,2) 38 (40,0) 

Amikasin ≤0,125-64 1 4 91 (95,8) 2 (2,1) 2 (2,1) 

Gentamisin ≤0,125-128 0,5 64 76 (80.0) 0 (0.0) 19 (20.0) 

Tobramisin ≤0,125-128 0,25 16 73 (76,8) 6 (6,4) 16 (16,8) 
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P31 

ÜRİNER ENFEKSİYON ETKENİ ÇOKLU DİRENÇLİ KLEBSIELLA 

PNEUMONIAE İZOLATLARINDA FOSFOMİSİN DUYARLILIĞININ 

FARKLI YÖNTEMLERLE SAPTANMASI 

Zeycan Semerci1, Arzu İlki1 

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul,Türkiye. 

 

Amaç: Son yıllarda çoklu ilaca dirençli bakteri sorunu sürekli artış göstermekte, bu enfeksiyonlara karşı 

yeni antibiyotik arayışına yol açmaktadır. Fosfomisin de özellikle üriner enfeksiyon tedavisinde akla ilk 

gelen seçeneklerdendir. Bu sebeple çalışmamızda, üriner sistem enfeksiyon etkeni olan özellikle 

Karbapenemaz üreten ve Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) pozitif Klebsiella pneumoniae 

izolatlarında fosfomisin duyarlılığını agar dilüsyon, gradient test gibi farklı yöntemlerle saptayıp, 

sonuçları karşılaştırmayı  amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına 

Mayıs 2018-Mayıs 2019 tarihleri arasında gelen idrar örneklerinden izole edilmiş 251 adet çoklu dirençli 

Klebsiella pneumoniae dahil edilmiştir. İzolatların fosfomisin duyarlılıkları iki farklı yöntemle 

çalışılmıştır;  

a.Agar Dilüsyon: Bakteriler, 104 CFU/ml yoğunluğa getirildikten sonra 0.25 µg/mL - 1024 µg/mL arası 

fosfomisin konsantrasyonu ve glikoz-6fosfat içeren Mueller-Hinton agar besiyerine ekilmiştir. Daha 

sonra 35±2 °C olan etüvde 16-24 saat inkübasyona bırakılmıştır.  

b. Gradient Test: Bakteriler, 0,5 McFarland yoğunluğa getirildikten sonra Mueller-Hinton agar 

besiyerine ekilmiştir. Ekimden sonra agar üzerine gradient test şeritleri (Liofilchem, İtalya) 

yerleştirilmiştir. Daha sonra 35±2 °C olan etüvde 16-24 saat inkübasyona bırakılmıştır. EUCAST 

kriterlerine gore sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 251 adet Klebsiella pneumoniae izolatından 20 (%7,97) adeti karbapenemaz pozitif, 231 

(%92,03) adeti GSBL pozitif izolatlardır. Fosfomisin duyarlılığı GSBL pozitif izolatlarda %81,8, hem 

karbapenemaz üreten hem de GSBL pozitif izolatlarda  ise %70 olarak saptanmıştır. Karbapenemaz 

pozitif izolatlarda agar dilüsyon ve gradient test sonuçları karşılaştırıldığında uyum oranı %65 

bulunmuştur. GSBL pozitif izolatlarda ise uyum oranı %92,2 olarak gözlemlenmiştir. 

Sonuç: Çoklu dirençli K.pneumoniae izolatları için çalışmamızda saptadığımız %70-80’lerde ki 

duyarlılık oranlarıyla fosfomisin önemini korumakta ancak MİK sonuçları agar dilüsyonla 

saptanmalıdır. Gradient testlerle ise hızlı ve çabuk sonuç alınmakta ancak agar dilüsyonla düşük uyum 

göstermesi sebebiyle bu konuda yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Fosfomisin, Klebsiella pneumoniae, Disk difüzyon, Gradient test, Agar dilüsyon 
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P32 

YATAN HASTALARIN İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN 

KLEBSİELLA SPP., ESCHERİCHİA COLİ, PSEUDOMONAS 

AERUGİNOSA VE ACİNETOBACTER BAUMANNİİ İZOLATLARININ 

PİPERASİLİN/TAZOBAKTAM DUYARLILIĞININ SIVI 

MİKRODİLÜSYON VE OTOMATİZE SİSTEM İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Şeyma Nigiz1, Gülşen Hazırolan1, Deniz Gür1 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 

Şeyma Nigiz, seymangz@hotmail.com 

 

Amaç: İdrar yolu enfeksiyonlarında (İYE) en sık izole edilen etkenler, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Klebsiella spp., Acinetobacter baumannii’dir. Çoğunlukla ampirik tedavi gerektiren üriner 

sistem enfeksiyonlarında etkene yönelik uygun tedavinin seçimi için yerel antibiyotik direnç verileri göz 

önüne alınmaktadır. Hastane kaynaklı İYE’lerin ampirik tedavisinde etkenin ve lokal duyarlılık 

profillerinin bilinmesi önemli bir yere sahiptir. Piperasilin/tazobaktam en sık tercih edilen tedavi 

seçenekleri arasındadır, bununla birlikte otomatize sistem sonuçları ile mikrodilüsyon testleri (MD) ile 

alınan sonuçlar arasında uyumsuzluklar bildirilmektedir. Çalışmamızda, piperasilin/tazobaktama direnç 

oranlarının saptanması yanında duyarlılık sonuçlarının otomatize sistem ve sıvı mikrodilüsyon 

yöntemiyle karşılaştırılması amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Merkez Bakteriyoloji Laboratuvarından Şubat 

2018-Şubat 2019 arasında üriner sistem örneklerinden ardışık olarak izole edilen 300 adet izolat 

çalışılmıştır. Bakterilerin tanımlanması için MALDI-TOF MS (Bruker, Almanya) kullanılmıştır. 

Piperasilin/tazobaktam duyarlılığı BD Phoenix sistemi (Becton Dickinson ABD) ve MD yöntemiyle 

çalışılmış ve minimum inhibitör konsantrasyon (MİK)  sonuçları, EUCAST referans alınarak 

değerlendirilmiştir. Kontrol izolat olarak E. coli ATTC 25922 ve P. aeruginosa  ATTC 27853 

kullanılmıştır. Mikrodilüsyon testi referans alınarak hata değerlendirilmesi standart öneriler 

doğrultusunda “küçük”, “büyük” ve “çok büyük hata” olarak yapılmıştır.  

Bulgular: MD yöntemi ile belirlenen piperasilin/tazobaktamın in vitro aktivitesinin izole edilen etken 

türlerine göre dağılımı Tablo 1’ de verilmiştir. 

Piperasilin/tazobaktamın in vitro aktivitesinin MD ve otomatize sistem (OS) karşılaştırması Tablo 2’ de 

gösterilmiştir. Tablo 3’te ise hata oranları gösterilmektedir. İki yöntem arasında; 11 izolatta (%3.7) çok 

büyük hata bulunurken, 12 izolatta (%4.0) büyük hata, 19 izolatta ise (% 6.3) küçük hata belirlenmiştir.   

Sonuç: Piperasilin/tazobaktama en yüksek oranda direnç Klebsiella spp. de saptanmıştır. 

Otomatize sistem sonuçlarına göre duyarlı bulunan izolatlarda yüksek oranda çok büyük hata ve büyük 

hatalar gözlenebilmektedir; kritik hastalarda idrar yolu enfeksiyonları için piperasilin/tazobaktam 

kullanıldığında hastaların yakından izlenmeleri gerekir. 

Anahtar kelimeler: piperasilin/tazobaktam, sıvı mikrodilüsyon, otomatize sistem 
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Tablo 1. Piperasilin/tazobaktam’ın in vitro duyarlılığı (N= 300) 

*Sayı düşük olduğu için hesaplanmamıştır. 

 

Tablo 2. Piperasilin/tazobaktamın in vitro aktivitesi; mikrodilüsyon ile otomatize sistem sonuçları 

(N=250) 

Etkenler 
S  

N (%) 

I  

N (%) 

R  

N (%) 

E. coli (N=188)  

Mikrodilüsyon 

Otomatize sistem 

 

Klebsiella spp.  (N= 53) 

Mikrodilüsyon  

Otomatize sistem 

 

P. aeruginosa (N=7) 

Mikrodilüsyon  

Otomatize sistem 

 

A. baumannii (N=2) 

Mikrodilüsyon  

Otomatize sistem 

 

146 (77,7) 

138 (73,4) 

 

 

21 (39,6)              

17 (32,1) 

 

 

 

N=5 

N=5 

 

 

N=1 

N=1 

 

7 (3,7) 

17 (9,0) 

 

 

1 (1,9) 

4 (7,5) 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

35 (18,6) 

33 (17,5) 

 

 

31 (58,5) 

32 (60,4) 

 

 

 

N=2 

N=2 

 

 

N=1 

N=1 

 

 

Tablo 3. Piperasilin/tazobaktam için Mikrodilüsyon testi ve Otomatize sistem sonuçları arasındaki 

hata oranları 

Etkenler 
Küçük Hata 

(N) 

Büyük Hata 

(N) 

Çok Büyük Hata 

(N) 

Escherichia coli (N=188)  

Klebsiella spp.  (N= 53) 

Pseudomonas aeruginosa (N=7) 

Acinetobacter baumannii (N=2) 

 

16     

3 

- 

- 

9 

2   

-     

1           

 

9 

1 

- 

1 

 

 

İzolat MIC50 MIC90 R (%) 

Escherichia coli (N=234) 

Klebsiella spp.  (N= 57) 

Pseudomonas aeruginosa (N=7) 

Acinetobacter baumannii (N=2)* 

1 

64 

8 

-        

64 

>256 

32 

- 

%16,2 

%56,1 

%28,5 

- 
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P33 

ENTEROBACTERALES ÜYELERİNDE KARBAPENEM 

DUYARLILIĞININ SAPTANMASINDA VITEK2 OTOMATİZE 

SİSTEMİ, AGAR DİLÜSYON VE SIVI MİKRODİLÜSYON 

TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Merve Yıldız1, Yılmaz Pulcu1, Melike Kurt1, Devrim Dündar1 

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye 

myldz2985@gmail.com 

 

Amaç: Son yıllarda Enterobacterales ailesinde karbapenem direnci hızla yaygınlaşmaktadır. Etkenin 

ve duyarlılık testi  sonuçlarının kısa sürede belirlenebilmesine olanak sağlayan otomatize sistemler 

günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada karbapenem duyarlılığının saptanmasında 

VITEK 2 otomatize sistemi, sıvı mikrodilüsyon ve agar dilüsyon testlerinin karşılaştırılması 

amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çeşitli klinik örneklerden izole edilmiş 42  Escherichia coli, 29 Klebsiella 

pneumoniae ve 1 Klebsiella oxytoca izolatı çalışmaya alınmıştır. VITEK 2 otomatize sistemi ile 

duyarlılık testi yapılmış olan izolatlara sıvı mikrodilüsyon ve agar dilüsyon testleri uygulanmış; sıvı 

mikrodilüsyon testi altın standart olarak kabul edilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. Duyarlılık sonuçları 

uyumsuz çıkan izolatlar ile tüm duyarlılık testleri tekrarlanmıştır. Referans yöntemle dirençli bulunan 

sonucun diğer yöntemle duyarlı bulunması çok büyük hata, referans yöntemle duyarlı bulunan sonucun 

diğer yöntemle dirençli bulunması büyük hata olarak kabul edilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede IBM 

SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. 

Bulgular: VITEK2, agar dilüsyon ve sıvı dilüsyon testlerinde ertapenem, imipenem ve meropenem için 

saptanan MİK50, MİK90 değerleri ve MİK aralıkları tabloda gösterilmiştir.  

VITEK2 ile referans yöntem olan sıvı mikrodilüsyon arasında ertapenem için %95,8 imipenem için 

%89.8 ve meropenem için =%91.6 uyumluluk saptanmıştır. VITEK2 sistemi ile imipenem için 2 (%3.4), 

meropenem için 3 (%4.2) izolatta büyük hata; 2 (%2,7)  izolatta her üç antibiyotik için çok büyük hata 

saptanmıştır. Çok büyük hata saptanan izolatlar VITEK2 ile tekrar çalışılmış ve bu sefer  sonuçlar sıvı 

mikrodilüsyon ile uyumlu çıkmıştır. Başlangıçta saptanan bu uyumsuzluğun inokulum hazırlanmasında 

meydana gelmiş  bir hatadan  kaynaklanabileceği düşünülmüştür. Sıvı mikrodilüsyon ile agar dilüsyon 

yöntemi karşılaştırıldığında büyük ve çok büyük hata saptanmamıştır.   

Sonuç: VITEK2 otomatize sistemi, Enterobacterales ailesinde karbapenem duyarlılığının 

saptanmasında referans yöntemle yüksek uyum göstermekle birlikte, hata olasılıkları göz önünde 

bulundurulmalı, gerektiğinde test doğrulanmalıdır. 

 

Tablo: VITEK2, agar dilüsyon ve sıvı dilüsyon testlerinde saptanan karbapenem MİK50, MİK90 

değerleri ve MİK aralıkları (µg/ml) 

 VITEK2 Agar dilüsyon Sıvı dilüsyon 

MİK50 MİK90 MİK 

Aralığı 

MİK50 MİK90 MİK 

Aralığı 

MİK50 MİK 

90 

MİK 

Aralığı 

Ertapenem 8 8 ≤0,125-

≥8 

8 32 ≤0,06-

≥32 

4 32 ≤0,06-

≥32 

İmipenem 0,25 16 ≤0,25-

≥16 

1 16 ≤0,125-

≥32 

0,5 16 ≤0,06-

≥32 

Meropenem 1 16 ≤0,25-

≥16 

2 32 ≤0,06-

≥32 

1 16 ≤0,06-

≥32 

mailto:myldz2985@gmail.com
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P34 

KARBAPENEM DİRENÇLİ ENTEROBACTERİACEAE 

KÖKENLERİNDE HIZLI FENOTİPİK TEST İLE KARBAPENEMAZ 

ARAŞTIRILMASI - ÖN ÇALIŞMA 

Melike Yaşar1, Feriha Çilli1, Yamaç Tekintaş2, Furkan Polat1, Mine Hoşgör Limoncu2 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

3Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

Amaç: Karbapenemlere dirençli Enterobacteriaceae (CRE), modern tıp için büyük bir tehdittir. Bu 

nedenle laboratuvarda CRE'nin hızlı tespiti çok önemlidir.  Bu amaçla çeşitli fenotipik ve genetik testler 

vardır. İmmünokromatografik test fenotipik yöntemlerden birisidir. Bu testin prensibi,  OXA-48-

benzeri, KPC, NDM ve VIM karbapenemazlarına karşı monoklonal antikor absorbe edilmiş nitroselüloz 

membranların örnek ile teması sonrası özgül alanlarda renk değiştirmesidir. Bu çalışmada, hastanemizde 

klinik örneklerden soyutlanmış CRE kökenlerinde karbapenemaz varlığının ve tiplerinin 

immünkromatografik test ile araştırılması ve testin PCR ile karşılaştırılması amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2016 - Eylül 2019 tarihleri arasında klinik örneklerden soyutlanarak 

stoklanmış olan 175 köken çalışıldı. Pozitif kontrol olarak K. pnerumoniae NCTC® 13438 

(KWIKSTIKTM, Microbiologics®,ABD); dört negatif kontrol (E. coli ATTC® 25922TM 

(Microbiologics®, ABD), 3 karbapenem duyarlı klinik izolat) kullanıldı. Kökenler %5 Koyun Kanlı 

Agar’da 24 saat 36°C’de inkübe edildi. Bakteriler MALDİ-TOF MS (Biomerieux, Fransa) ile tür 

düzeyinde tanımlandı, duyarlılık testleri VITEK 2 (Biomerieux, Fransa)  ile çalışıldı. Ertapenem ve 

Meropenem dirençli saptanan kökenlerin gradient test (Biomerieux, Fransa) ile meropenem MİK 

değerleri belirlendi. Duyarlılık testleri EUCAST kriterlerine göre değerlendirildi.  Tüm kökenler Resist-

4 O.K.N.V. (Coris Bioconcept, Belçika) testiyle OXA-48-benzeri, NDM, VIM, KPC karbapenemazları 

araştırılmak üzere üretici firmanın önerileri doğrultusunda çalışıldı.  

Bulgular: Çalışmaya alınan kökenlerin % 95,3’ü K. pneumoniae olarak tanımlandı(Tablo1.). CRE 

kökenlerin meropenem MIK50 ve MIK90 değerleri 32’nin üzerinde saptandı. İmmünkromatografik test 

ile çalışılan kökenlerin %99,4’ ünde en az bir karbapenemaz tipi saptanırken 1 kökende karbapenemaz 

belirlenemedi. Kökenlerin %37,8’inde OXA-48, %9,3’ünde KPC, %6,4’ünde NDM, %1,2’sinde VIM 

saptandı. Kökenlerin %44,2’sinde OXA-48 ve NDM, bir kökende ise OXA-48 ve VIM birlikte 

saptandı(Yıllara göre dağılımları Tablo2.). Çalışılan diğer antibiyotiklere göre direnç oranları 

Tablo3’de yer almaktadır. 

Sonuç: Karbapenemaz üreten kökenler farklı direnç genlerini de içererek çoklu direnç gösterirler. 

Çalışılan kökenlerin de test edilen antimikrobiyal ajanlara çoklu direnç gösterdiği gözlendi. En sık 

saptanan karbapenemaz %44,2 ile OXA-48 ve NDM birlikteliği oldu. Bizim çalışmamızda 2019 yılında 

soyutlanan kökenlerin %45,5’inde KPC saptanması dikkat çekicidir. Çalışma prospektif kökenleri 

kapsayacak şekilde genişletilecek ve kromatografik testin altın standart yöntem PCR ile uyumluluğu 

araştırılacaktır. Böylece kromatografik testin rutin kullanımdaki yararı değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Karbapenem dirençli Enterobacteriaceae, Karbapenemaz, İmmünkromatografik 

test 
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Tablo1. Kökenlerin tür ve karbapenemaz tiplerinin dağılımları 

Bakteri adı Sayı (Nkarbapenemaz tipleri) 

K. pneumoniae 164 

E. coli 4 (NVIM =1, NOXA-48 ve NDM =3) 

K. oxytoca 2 (NVIM =1, NNDM =1) 

E. aerogenes 1 (OXA-48) 

S. marcescens 1 (OXA-48) 

 

 

Tablo2. Kromatografik test ile karbapenemaz tiplerinin yıllara göre sayıları 

Karbapenemaz tipleri  2016 2017** 2018 2019 

OXA-48 18 18 22 7 

NDM 1 3 7 0 

KPC 0 0 6 10 

VIM 2* 1 0 0 

OXA-48 ve NDM 30 31 10 5 

Toplam  51 53 45 22 

 *Bir kökende beraberinde OXA-48 pozitif saptandı.  **Bir köken negatif saptandı 

 

Tablo3. Kökenlerin direnç dağılımları 

Antibiyotik % NDİRENÇLİ*/ÇALIŞILAN 

Ampisilin 100  172/172 

Amoksisilin/Klavulanik asit 100  172/172 

Piperasilin/Tazobaktam 100  172/172 

Sefuroksim 100  172/172 

Seftriakson 100  172/172 

Sefepim 100  172/172 

Meropenem 100  172/172 

Ertapenem  100  172/172 

Amikasin  68  120/172 

Gentamisin  65,7 113/172 

Siprofloksasin  93,7  161/172 

Trimetoprim/Sulfametoksazol  88,3  152/172 

Seftazidim 100  172/172 

Nitrofurantoin  87  45/52 

İmipenem  100  68/68 

*Duyarlı dışındaki bütün kökenler 
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P35 

KLİNİK ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE 

İZOLATLARININ İN VİTRO KARBAPENEM DUYARLILIKLARININ 

BELİRLENMESİNDE GRADİYENT TEST YÖNTEMİ İLE PHOENİX 

OTOMATİZE SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Hazal Gür1, Gülşen Hazırolan1 

1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

hazalgurr@gmail.com 

 

Amaç: Klinik örneklerden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının in vitro 

karbapenem duyarlılıklarının belirlenmesinde gradiyent test yöntemi ile Phoenix otomatize sisteminin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji 

Laboratuvarına Aralık 2018-Ağustos 2019 tarihleri arasında gelen klinik örneklerden izole edilen, 

matriks aracılı lazer dezorpsiyon iyonizasyon uçuş zamanı kütle spektrometresi (MALDI-TOF MS)  

(Bruker, Almanya) ile tanımlanan, Phoenix otomatize sisteminde (Becton Dickinson, ABD) 

UNMIC/NMIC kartları kullanılarak yapılan antibiyogramlarında karbapenemlerden en az birine dirençli 

tespit edilen ve gradiyent test (bioMérieux, Fransa) yöntemi ile doğrulaması yapılan 45 E.coli ve 165 K. 

pneumoniae suşu dahil edilmiştir. Antibiyogram sonuçları Avrupa Antimikrobik Duyarlılık Testleri 

Komitesi (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) rehberine göre 

değerlendirilmiştir. Çalışmamızda iki yöntemin sonuçları retrospektif olarak değerlendirilerek 

karşılaştırılması yapılmıştır. 

 

Bulgular: İn vitro karbapenem duyarlılık tespitinde, Phoenix otomatize sistemi ile gradiyent test 

sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen hata oranları ve kategorik 

uyum oranları E. coli için Tablo 1’de, K. pneumoniae için Tablo 2’de sunulmuştur.  E. coli izolatlarının 

karbapenem duyarlılığın belirlenmesinde Phoenix otomatize sistemi ile gradiyent test arasındaki 

kategorik uyum ertapenem için %42.22, meropenem için %57.78, imipenem için %60.00 olarak tespit 

edilmiştir. K. pneumoniae izolatlarında ise Phoenix otomatize sistemi ile gradiyent test arasındaki 

kategorik uyum ertapenem için %86.06, meropenem için %67.88, imipenem için %47.88 olarak tespit 

edilmiştir. 

 

Sonuç: Elde edilen verilere göre E.coli ve K. pneumoniae izolatlarının karbapenem direnç profillerinin 

belirlenmesinde otomatize sistem ile çok büyük hatalar elde edilebileceğinden dolayı gradiyent test 

yönteminin daha güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Karbapenem, E.coli, K.pneumoniae, Gradiyent test, Phoenix otomatize sistem. 
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Tablo 1. E.coli izolatlarının karbapenem duyarlılığının belirlenmesinde Phoenix otomatize sisteminin 

gradiyent test yöntemi ile uyumu 

Escherichia coli 

  
Çok Büyük Hata Büyük Hata Küçük Hata Kategorik uyum 

Ertapenem %11,11 %62,96 %15,56 %42,22 

Meropenem %27,27 %14,71 %24,44 %57,78 

İmipenem %35,71 %3,45 %26,67 %60,00 

 

 

Tablo 2. K. pneumoniae izolatlarının karbapenem duyarlılığının belirlenmesinde Phoenix otomatize 

sisteminin gradiyent test yöntemi ile uyumu 

Klebsiella pneumoniae 

 Çok Büyük Hata Büyük Hata Küçük Hata Kategorik uyum 

Ertapenem %0,70 %56,00 %4,85 %86,06 

Meropenem %23,53 %3,57 %12,12 %67,88 

İmipenem %14,84 %5,56 %39,39 %47,88 
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P36 

HASTANEMİZ LABORATUVARINDA İZOLE EDİLEN E.COLİ VE 

K.PNEUMONİAE İZOLATLARINDA KARBAPENEM DİRENCİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gülen Hürkal 1, Murat Öcal 1 ve Banu Bayraktar 1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi¸ 

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye 

bbayraktar43@gmail.com 

Amaç: Karbapenemler, çoklu ilaca dirençli Gram negatif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların 

tedavisinde son çare antibiyotik grubu olarak kabul edilmektedir. Artan karbapenem kullanımı sonucu 

dirençli patojenlerin ortaya çıkması ve yaygınlaşması, günümüzde insan sağlığı için büyük tehdit 

oluşturmaktadır. Araştırmızda laboratuvarımızda, dört aylık süreçte izole edilen karbapenem dirençli 

(KD) E.coli ve K.pneumoniae frekansının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 01.05.2019-31.08.2019 tarihleri arasında, S.B.Ü. Şişli Hamidiye Etfal 

E.A.H. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında, klinik örneklerden izole edilen E.coli ve K.pneumoniae 

suşları dahil edilmiştir. Kültürde üretilen suşlar MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics) ile tanımlanmış, 

BD PHOENIX (Beckton Dickinson) 100 ile antibiyotik duyarlılık testleri çalışılmıştır. İmipenem, 

meropenem ve ertapenem dirençli suşlar ayrınca gradient test veya disk diffüzyon yöntemi ile 

çalışılmıştır. Sonuçlar EUCAST kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Aynı hastanın tekrarlayan suşları 

dışlanmıştır. 

Bulgular: Araştırma süresince 764 hastadan 818 suş (604 E.coli, 214 K. pneumoniae) izole edilmiştir. 

Suşların 45’i KD saptanmış olup; direnç oranları E.coli suşlarında %2 (12/604), K. pneumoniae 

suşlarında %15 (33/214) olarak bulunmuştur.KD suşlarda imipenem direnci %53 (24/45), meropenem 

direnci %56 (25/45) bulunurken, ertapenem direnci %98 (44/45) olarak bulunmuştur. 

Yalnızca 1’i E.coli, 22 suşta üç karbapeneme de direnç görülürken, K.pneumoniae olarak 

tanımlanan 4 suşta ikili direnç görülmüştür. Tekli karbapenem direnci ise 19 suşta saptanmıştır (18’i 

ertapenem, 1’i meropenem dirençli). 

KD E.coli suşlarının 7’si ayaktan, 5’i yatan; K.pneumoniae suşlarının 8’i ayaktan, 25’i yatan 

hastalardan izole edilmiştir. 

KD suşlarda diğer antibiyotiklere direnç incelendiğinde; tigesiklin %27 (12/45), amikasin %29 

(13/45), gentamisin %44 (20/45), trimetoprim/sülfametoksazol %56 (25/45), siprofloksasin %80 

(36/45), levofloksasin %71 (32/45), amoksisilin/klavulonat %93 (42/45), ampisilin %98 (44/45), 

seftazidim %76 (34/45), ampisilin/sulbaktam, seftriakson, sefuroksim ve piperasilin/tazobaktam ise 

%87 (39/45) oranında dirençli bulunmuştur. 

Sonuç: K.pneumoniae’da karbapenem direnci E.coli’den daha yüksek bulunmuştur. Ertapeneme direnç 

oranı çok yüksek olup, biri hariç tüm suşlar ertapeneme dirençli bulunmuştur. E.coli’de çoklu direnç sık 

görülmezken, K.pneumoniae suşlarının 2/3’ünde üçlü direnç saptanmıştır. Yatan hastalarda ise KD 

K.pneumoniae sıklığı dikkat çekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Karbapenem, Direnç  
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P37 

KARBAPENEM DİRENÇLİ KLEBSIELLA PNEUMONIA 

İZOLATLARINDA OTOMATİZE SİSTEM İLE GRADİYENT ŞERİT 

TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Hatice Kübra Özhan1, Nihan Yıldız1 ve Sebahat Aksaray2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi 

Mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, İstanbul, Türkiye 

haticekubra_sen@hotmail.com 

Amaç: Klebsiella pneumoniae, çeşitli enfeksiyonlara neden olan ve birçok antibiyotiğe dirençli olabilen 

bir Enterobacterales üyesidir. Dirençli K.pneumoniae izolatlarının tedavisinde karbepenem grubu 

antibiyotikler öne çıkmakta; fakat ülkemizde ve dünyada gittikçe yayılan karbapenem direnci tedavide 

ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Çalışmamızın amacı karbapenem direncinin tespitinde rutinde sıkça 

kullanılan otomatize sistemler ile bir minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) belirleme yöntemi olan 

gradiyent şerit testinin karşılaştırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 01.01.2017-01.09.2019 tarihleri arasında farklı klinik örneklerden 

izole edilmiş ve tam otomatize sistemle (Vitek®2, bioMérieux, Fransa) karbapenem 

(meropenem/imipenem) dirençli olarak tespit edilmiş olan 42 K.pneumoniae izolatı, gradiyent şerit testi 

(ETEST®, bioMérieux, Fransa) ile karbapenem duyarlılığı açısından tekrar çalışılmış ve sonuçlar 

EUCAST 2017 standartlarına göre yorumlanmıştır. 

Bulgular: Otomatize sistemle karbapenem dirençli bulunan izolatlarda, gradiyent şerit testi 

uygulanması sonrası iki (%5) izolatın sonucu duyarlı (büyük hata), altı (%14) izolatın sonucu ise orta 

duyarlı (küçük hata) olarak bulunmuş, diğer izolatların sonuçlarında değişiklik olmamıştır (Tablo1). 

İzolatların dokuzunda (%21) iki yöntem arasındaki MİK farkı dört kat ve üzeri bulunmuş ve bu 

izolatların altısında (%14) antibiyogram sonuç raporunun değişikliğine neden olmuştur. 

Sonuç: Otomatize sistem sonuçlarıyla, MİK belirlenmesine yönelik diğer yöntemler arasında 

uyumsuzluklar bulunabilmektedir. Barbarini ve ark. tarafından 2015 yılında yayınlanan çalışmada 

izolatlarının %24’ünde Vitek®2 ve gradiyent şerit testi sonuçları arasında uyumsuzluk tespit edilmiş, 

gradiyent şerit testi sonuçlarının sıvı mikrodilüsyon sonuçlarıyla daha uyumlu olduğu belirtilmiştir. 

Haldorsen ve ark. tarafından 2018 yılında yayınlanan çalışmada Vitek®2’nin karbapenem direncinde 

büyük hata oranı %26, küçük hata oranı ise %18 olarak bizim çalışmamıza göre daha yüksek 

bulunmuştur.  Bizim oranlarımızın nispeten düşüklüğü izolat sayımızın daha az olmasına bağlı olabilir. 

Karbapenem antibiyotikler, dirençli K.pneumoniae izolatlarında elimizdeki en önemli araçlardandır. 

Rutinde sık kullanılan otomatize sistem cihazlarıyla dirençli bulunan sonuçların raporlanmadan önce 

doğrulanması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: gradiyent test, karbapenem, otomatize sistem 
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Tablo 1: Hastaların karbapenem duyarlılık sonuçlarının karşılaştırılması 

Hasta 

Sayısı 

Vitek®2 Sonucu E-TEST® Sonucu 

MİK (μg/ml) Yorum MİK (μg/ml) Yorum 

1 8 Dirençli 6 Orta Duyarlı 

3 8 Dirençli ≥32 Dirençli 

1 ≥16 Dirençli 1,5 Duyarlı 

1 ≥16 Dirençli 2 Duyarlı 

4 ≥16 Dirençli 4 Orta Duyarlı 

1 ≥16 Dirençli 6 Orta Duyarlı 

7 ≥16 Dirençli 8 Dirençli 

2 ≥16 Dirençli 12 Dirençli 

3 ≥16 Dirençli 16 Dirençli 

19 ≥16 Dirençli ≥32 Dirençli 
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Karbapenemaz Üretiminin Saptanmasında Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Fenotipik Yöntemlerin 
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P38 

KLEBSIELLA PNEUMONIAE KLİNİK İZOLATLARINDA 2012-2018 

YILLARI ARASINDA KARBAPENEMLERE DİRENÇ 

ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM VE ÇEŞİTLİ DİRENÇ GENLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Murat Telli1 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN 

mtelli@adu.edu.tr 

 

Amaç: Karbapenem dirençli Enterobacterales (KDE) oranı ülkemizde ve dünyada son yıllarda önemli 

oranda artmıştır. Özellikle karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae (KDKp) oranı KDE’ ler içinde 

çok daha fazladır. Tüm dünyada dirençten sıklıkla KPC, NDM, OXA-48 ve VIM genleri sorumludur. 

Çalışmamızda, 2012-2018 yılları arasında KDKp oranındaki değişim ve sahip oldukları direnç 

genlerinin varlığını göstermek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza, 2012-2018 yılları arasında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Bakteriyoloji Biriminde klinik 

izolatlardan izole edilen toplam 2783 Klebsiella pneumoniae suşu dahil edilmiştir. Her hastaya ait ilk 

ve tek suş çalışılmıştır. Suşların tanımlanmasında, biyoşimik testler ve ticari tam otomatik bakteri 

tanımla test kiti (Phoenix, BD, USA) kullanılmıştır.  

Antibiyotik duyarlılık testleri, Kirby-Bauer disk diffüzyon ve ticari tam otomatik antibiyotik duyarlılık 

test kiti (Phoenix, BD, USA) kullanılmıştır. İmipenem, meropenem ve ertapenem antibiyotiklerin birine 

veya birkaçına dirençli suşlar KDKp olarak kabul edilmiştir. Karbapenem direnç durumu ayrıca gradient 

test ile doğrulanmıştır. 

Çalışmamızda direnç genlerinin varlığının araştırılması için kaynatma yöntemi ile DNA elde edilmiştir. 

Direnç genlerinin varlığı, hedef gen bölgesine spesifik primerler kullanılarak polimeraz zincir 

reaksiyonu ile araştırılmıştır.   

Bulgular: Çalışmamızda toplam 162 tane KDKp suşu bulunmuştur. Suşlardan 2 tanesi (%0.06) 2012, 

2 tanesi (%0.06) 2013, 3 tanesi (%1) 2014, 18 tanesi (%5) 2015, 39 tanesi(%7.5) 2016, 33 tanesi (%8.5) 

2017 ve 65 tanesi (%10.6) 2018 yılında izole edilmiştir. MİK aralıkları, imipenem için 2->32 mg/L, 

meropenem için 0.5->32 mg/L,  MİK 50/90 değerleri ise meropenem ve imipenem için >32/>32 mg/L  

olarak bulunmuştur.  Direnç geni araştırılan 155 KDKp suşunun, 59 tanesinde (%38) sadece OXA-48, 

12 tanesinde (%7.7) sadece NDM, 2 tanesinde(%1.2) sadece VIM, 1 tanesinde (%0.6) sadece KPC 

direnç geni, 75 tanesinde (%48) NDM ve OXA-48, 1 tanesinde VIM ve OXA-48 (%0.6) direnç genleri 

birlikte bulunmuştur. 5 suşta (%3) test edilen direnç genleri bulunmamıştır. 

Sonuç: 1-Hastanemizde yıllar içinde KDKp oranlarında artış görülmüştür 

2- Dirençten en sık sorumlu gen OXA-48 bulunmuştur. 

3-KDKp suşlarındaki çoklu direnç geni varlığı en sık NDM ve OXA-48 birlikteliğinde bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Klebsiella pneumoniae, karbapenem direnci, direnç genleri 
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P39 

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇEŞİTLİ KLİNİK 

ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN KLEBSİELLA PNEUMONİAE 

İZOLATLARININ DAĞILIMI VE BİR YILLIK DİRENÇ PROFİLİ 
Mediha Uğur1, Serpil Genç1 ve Emel Karagöz2 

1Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı, Giresun, Türkiye 
2Giresun Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye 

emeluzunoglu@yahoo.com 

Amaç: Toplum ve hastane kökenli bakterilerdeki artan antibiyotik direnci, neden oldukları 

enfeksiyonların tedavilerinde önemli bir sorun oluşturmaktadır. Önemli bir hastane enfeksiyonu etkeni 

olan Klebsiella pneumoniae izolatlarında karbapenemler de dahil olmak üzere, son yıllarda yüksek 

oranlarda antimikrobiyal direnç söz konusudur. Bu çalışmada 1 yıllık sürede izole edilmiş 

K.pneumoniae suşlarının antibiyotik direnç profillerinin servis ve poliklinik hastalarında  

karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Ocak 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında servis, yoğun bakım ve poliklinik 

hastalarının çeşitli klinik örneklerinden izole edilmiş toplam 793 K.pneumoniae suşu çalışmaya alındı. 

Her hastadan üreyen ilk izolat değerlendirmeye alındı. Bakterilerin tür tanımlama ve antibiyotik 

duyarlılıkları VİTEK 2 tam otomatize sistemiyle çalışıldı. Antibiyotik duyarlılıkları ve materyal 

dağılımı retrospektif olarak incelendi. Hem servis hem poliklinik hastalarından izole edilmiş suşların 

direnç yüzdeleri ayrı ayrı hesaplandı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 793 izolatın 551’i servis, 242’si poliklinik hastalarına aitti. 

İzole edilen suşların örnek türüne göre dağılımı Tablo 1’de belirtilmiştir. Poliklinik hastalarından izole 

edilmiş suşların bütün antibiyotikler için daha duyarlı olduğu saptandı. İzolatların antibiyotik direnç 

yüzdeleri Tablo 2’de belirtilmiştir. 

Sonuç: Hastane kökenli K. pneumoniae izolatları birçok antibiyotiğe dirençlidir. Bu çalışmada da servis 

hastalarından izole edilen suşların, poliklinik hastalarından izole edilenlere göre oldukça dirençli olduğu 

görülmüştür. K.pneumoniae izolatlarının neden olduğu enfeksiyonlarda uygun tedavi protokolünün 

belirlenmesi ve artan direnç gelişiminin önlenmesi açısından her hastanenin antibiyotik direnç 

profillerini izlemesi önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Klebsiella pneumoniae, Antimikrobiyal direnç, Hastane enfeksiyonu 
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Tablo 1: İzolatların örnek türüne göre dağılımı 

 Yoğun bakım Servis Poliklinik Toplam 

Trakeal aspirat 88 0 0 88 

Balgam 78 1 0 79 

Doku-apse 4 1 4 9 

Steril vücut sıvısı 2 2 0 4 

İdrar 151 118 232 501 

Kan-Katater 57 12 0 69 

Yara 23 14 6 43 

Toplam 
403 152 

242 793 
551 

 

 

Tablo 2: İzolatların antibiyotik direnç yüzdeleri 

 Servis+YBÜ n(%) Poliklinik n(%) 

Amikasin 18 (3,2) 1 (0,4) 

Seftazidim 409 (74,3) 93 (38,42) 

Seftriakson  389 (75,5) 103( 42,91) 

Sefuroksim  399 (77,47) 111 (46,25) 

Siprofloksasin  355 (64,54) 58 (23,96) 

Ertapenem  199 (38,71) 12 (5,02) 

Fosfomisin 50 (20,74) 34 (16,19) 

Gentamisin 127 (23,04) 34 (14,04) 

İmipenem  50 (17,54) 7 (3,27) 

Meropenem 176 (32,11) 9 (3,71) 

Nitrofurantoin 109 (45,04) 41 (19,52) 

Piperasilin-tazobaktam 317 (58,16) 46 (19,08) 

Sefiksim 165(71,73) 82 (45,30) 

Trimetoprim-sulfametaksazol  308 (55,89) 92 (38,01) 
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P40 

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HAZİRAN 2018- 

HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE 

İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Zehra Türkmen, İrem Yanarateş Turhan, Serap Yağcı, Mihriban Yücel, Bedia Dinç, Hale 

Ahsen Yardibi Demir 

T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara 

Amaç: Klebsiella pneumoniae insidansı son 10 yılda; özellikle altta yatan hastalığı bulunan, 

immünsupresif olan ve hastane enfeksiyonu gelişen hastalarda oldukça artmış; beraberinde 

antibiyotiklere direnç oranlarında önemli artış gözlenmiştir. Bu çalışmada Haziran 2018- Haziran 2019 

tarihleri arasında Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesine başvuran hastalarda enfeksiyon etkeni olarak 

tespit edilen K.pneumoniae izolatlarının antibiyotik duyarlılık sonuçları, örneklere göre dağılımı, 

cinsiyetlere göre dağılımı ve servis-yoğun bakım-poliklinik dağılımının analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Haziran 2018- Haziran 2019 tarihleri arasında, hastanemiz Tıbbi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen çeşitli klinik örneklerden enfeksiyon etkeni olarak izole edilen  

1107 adet K.pneumoniae suşu incelendi. Tüm örnekler %5 koyun kanlı agar ve EMB agar besiyerlerine 

ekim yapılarak 37°C’de en az 18-24 saat inkübe edildi. Kültürde üreyen mikroorganizmaların tür 

düzeyinde identifikasyonu ve antimikrobiyal duyarlılık testleri otomatize sistemlerle (Vitek2 

Biomerieux, FRANSA) tanımlandı. Uygunsuz antibiyotik direnç profili gösteren suşlarda testler disk 

difüzyon ve/veya gradiyent test ile tekrarlandı. Duyarlılık testi sonuçları EUCAST standartlarına göre 

yorumlandı. Kümülatif antibiyogram analizi yapılarak K.pneumoniae izolatlarının çeşitli antibiyotiklere 

duyarlılık oranları hesaplandı. Ayrıca klinik örneklere ve bu örneklerin poliklinik, servis, yoğun bakım 

ünitelerine göre dağılımı incelendi. Çalışmaya, farklı zamanda tekrarlayan K.pneumoniae üremesi olan 

hastalara ait ilk suş dahil edildi. 

Bulgular: Hastaların 744’ü (%67) kadın, 363’ü (%33) erkekti. Örneklerin kliniklere göre dağılımı 

incelendiğinde 202’si (%18,2) yoğun bakım ünitesinden, 113’ü (%10,2) servisten, 792’si (%71,5) 

poliklinikten izole edildiği saptandI. Çalışmaya dahil edilen K.pneumonıae suşlarının 919’u (%83) idrar, 

73’ü (%6,5) kan, 48’i (%4,3)  yara,  46’sı (%4,1)  trakeal aspirat ve 21’i (%1,9) diğer klinik örneklerden 

izole edildi.Test edilen antibiyotiklerin duyarlılık oranları duyarlıdan dirençliye doğru tablo-1 de 

görülmektedir.   

Sonuç: Nozokomiyal enfeksiyonların sık karşılaşılan etkenlerinden biri olan K.pneumoniae’nın 

antibiyotik direnç oranlarının bilinmesi profilaksi, ampirik ve erken dönem tedavilerin 

yönlendirilmesinde ve hastanelerin antibiyotik kullanım politikalarının düzenlenmesinde faydalı 

olacaktır.  

Anahtar Kelimeler:  
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Tablo 1. K.pneumoniae Antibiyotik Duyarlılık Oranları  

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK ANTİBİYOTİK DUYARLILIK 

İMİPENEM 96,59% SEFİKSİM 66,05% 

KOLİSTİN 90,34% PİPERASİLİN/TAZOBAKTAM 64,95% 

AMİKASİN 89,78% SEFTRİAKSON 59,38% 

MEROPENEM 89,12% SEFTAZİDİM 58,49% 

ERTAPENEM 84,18% SEFUROKSİM-AKSETİL 57,35% 

AMOKSİSİLİN/KLAVULANAT 82,64% SEFUROKSİM 49,57% 

NORFLOKSASİN 87,74% NETİLMİSİN 42,11% 

GENTAMİSİN 78,70% SEFEPİM 39,09% 

SEFOKSİTİN 77,46% AZTREONAM 23,08% 

NİTROFURANTOİN 74,73% SEFAZOLİN 3,52% 

SİPROFLOKSASİN 70,80% AMPİSİLİN 0,09% 

TRİMETOPRİM 

SULFAMETOKSAZOL 

69,02% PİPERASİLİN 0,00% 
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P41 

KAN KÜLTÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN KLEBSİELLA 

TÜRLERİNİN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI 

Metin Doğan1, Burcu Yağcı1 ve Fatma Esenkaya Taşbent1 

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye 

metin_dogan42@yahoo.com 

Amaç: Klebsiella türleri , toplum kökenli ve nazokomiyal enfeksiyonlara sebep olan önemli bir 

patojendir. Bu  çalışmada retrospektif olarak; hastanemizin çeşitli kliniklerinde yatan hastaların kan 

kültüründen izole edilen Klebsiella türlerinin antibiyotik duyarlılıklarını belirlemeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: 01.01.2016 – 31.12.2018 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram 

Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına kabul edilen kan kültürleri otomatize 

sistemle (BacT/Allert 3D, BioMerieux, Fransa) inkübe edilerek değerlendirilmiştir. Kültürde üreyen 

mikroorganizmalar konvansiyonel yöntemlerle ve otomatize sistemle (VITEK 2/VITEC MS, 

BioMerieux, Fransa) tanımlanmıştır ve antibiyotik duyarlılıkları otomatize sistem (VITEK 2, 

BioMerieux, Fransa) ile EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) 

kriterlerine göre yapılmıştır.(Kolistin direnç profilinin belirlenmesinde referans yöntem sıvı 

mikrodilüsyon metodu olduğu için , kolistin çalışamaya dahil edilmemiştir.) 

Bulgular: Üreme görülen 6879 örneğin 576’sı (%8,4) Klebsiella cinsine ait bakterilerdir. Bu izolatların 

527’si (%91,4) Klebsiella pneumoniae , 40’ı (%6,9) Klebsiella pneumoniae spp pneumoniae, 8’i (1,3%) 

Klebsiella oxytoca ve 1’i (%0,2) Klebsiella pneumoniae ozanae olarak tanımlanmıştır. Antibiyotik 

duyarlılık oranlarına bakıldığında en düşük direnç tigesiklin (%16) için gözlenmiş olup; en yüksek 

direnç ise sırasıyla ampisilin-sulbaktam (%98) ve sefazolinde (%90) saptanmıştır. Amikasin (%44) ve 

meropenem (%56) için nispeten daha düşük direnç oranlarına rastlanılmıştır.  

Sonuç:  Hastanemizde yatan hastalardan izole edilen Klebsiella türlerinde yüksek antimikrobiyal 

rezistans önemli bir sorun teşkil etmektedir. Çalışmamızda karbapenemler dahil beta laktam grubu 

antibiyotiklere yüksek oranda direnç olduğu tespit edilmiş, en etkili antimikrobiyal tedavinin ise 

tigesiklin olduğu sonucuna varılmışıtır. Bunun yanısıra amikasin ve yükselen karbapenemaz direnç 

profiline rağmen meropenemin görece düşük direnç oranları nedeniyle ampirik tedavide akılda 

tutulabilecek antibiyotikler olduğu düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Klebsiella türleri, antibiyotikler, direnç 
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Tablo:  

 

 

ANTİBİYOTİK ADI 

 

DUYARLI 

 

DİRENÇLİ 

 

TOPLAM 

 

DİRENÇ ORANI 

(%) 

Amoksisilin-klavulanik asit 80 496 576 86 

Ampisilin-sulbaktam 10 566 576 98 

Sefazolin 53 523 576 90 

Sefuroksim 65 511 576 88 

Sefoksitin 193 383 576 66 

Seftriakson 88 488 576 84 

Seftazidim 106 470 576 818 

Sefepim 100 476 576 82 

Piperasilin-tazobaktam 81 495 576 85 

Amikasin 321 255 576 44 

Gentamisin 192 384 576 66 

Siprofloksasin 197 379 576 65 

Meropenem 250 326 576 56 

Ertapenem 228 348 576 60 

Tigesiklin 480 96 576 16 

Trimetoprim-sulfametoksazol 140 436 576 75 
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P42 

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HAZİRAN 2018-

HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA ESCHERICHIA COLI 

İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Muzaffer Mızrak1, Seda Karataş1, Serap Yağcı1 ve Mihriban Yücel1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, 

Ankara, Türkiye 

muzaffermizrak@gmail.com 

Amaç: E.coli enfeksiyon etkeni olarak sık izole edilen gram-negatif mikroorganizmalardan biridir. Bu 

çalışmada Haziran 2018-Haziran 2019 arası Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastalarda 

enfeksiyon etkeni olarak tespit edilen E.coli izolatlarının antibiyotik duyarlılık sonuçları, örneklere göre 

dağılımı, cinsiyetlere göre dağılımı ve acil-servis-yoğun bakım-poliklinik dağılımının analiz edilmesi 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Haziran 2018-Haziran 2019 arası, hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı'na gönderilen çeşitli klinik örneklerden enfeksiyon etkeni olarak izole edilen 

5639 E.coli retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm örnekler %5 koyun kanlı ve EMB agara ekim 

yapılarak 37°C’de 18-24 saat inkübe edildi. Kültürde üreyen mikroorganizmaların tür düzeyinde 

identifikasyon ve antimikrobiyal duyarlılık testleri otomatize sistemle (VİTEK 2 bioMerieus, Fransa) 

çalışıldı. Uygunsuz direnç profili saptanan sonuçlarda testler disk difüzyon ve/veya e-test ile tekrarlandı. 

Tüm duyarlılık testi sonuçları EUCAST standartlarına göre yorumlandı. Escherichia coli izolatlarının 

çeşitli antibiyotiklere duyarlılık oranları ve örneklere göre dağılımı, ve örneklerin acil, poliklinik, servis 

ve yoğun bakımlara göre dağılımları değerlendirildi. Çalışmaya, farklı zamanda 

tekrarlayan E.coli üremesi olan hastalara ait ilk suş dahil edildi. 

Bulgular: Çalışma kapsamında 5324 idrar (%94,41), 135 yara (%2,39), 117 kan (%2,07), 16 kateter 

(%0,28), 16 steril vücut sıvısı (%0,28), 18 trakeal aspirat (%0,31) ve 13 diğer bölge (%0,23) 

kültürlerinden elde edilen izolatlar değerlendirildi. Hastaların 4633’ü kadın (%82) 1006’sı erkekti 

(%18). Örneklerin 1560’ı acilden (%27,66), 216’sı yoğun bakım ünitesinden (%3,83), 298’i servisten 

(%5,28), 3565’i poliklinikten (%63,22) izole edildi. Escherichia coli izolatlarının çeşitli antibiyotiklere 

duyarlılık oranları Grafik-1’de gösterilmiştir. 

Sonuç: E.coli hastane ortamında morbidite ve mortalitesi yüksek enfeksiyonlara neden olmaktadır. 

Hastane antimikrobiyal direnç oranlarının belirlenmesi her hastanenin antibiyotik kullanım 

politikalarının geliştirilmesinde, etkene yönelik tedavide, antimikrobiyal duyarlılığa göre antibiyotik 

seçiminin yapılmasında faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Escherichia coli, antibiyotik duyarlılık, antimikrobiyal direnç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. E.  coli duyarlılık yüzdeleri 
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KLEBSIELLA PNEUMONIAE VE ESCHERICHIA COLI KLİNİK 

İZOLATLARINDA KOLİSTİN DİRENCİNİN İKİ FARKLI YÖNTEM 

İLE SAPTANMASI 

Ümran Liste, Asiye Bıçakçıgil, Abdullah Tozluyurt, Banu Sancak 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD / Türkiye  

banusancak@yahoo.com 

 

Amaç:  Günümüzde tüm dünyada giderek artış gösteren çok ilaca dirençli gram negatif bakterilerle 

meydana gelen enfeksiyonların tedavisinde kolistin son seçenek bir antibiyotiktir. Bu nedenle kolistin 

duyarlılık sonucunun in vitro doğru olarak saptanması çok önemlidir. Bu amaçla kullanılması önerilen 

yöntem sıvı mikrodilüsyon yöntemi olmakla birlikte rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarında bu yöntem 

nadir olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada kolistin duyarlılığının saptanmasında altın standart bir 

yöntem olan sıvı mikrodilüsyon (BMD) yöntemiyle Sensititre sıvı mikrodilüsyon testinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem:  Çeşitli klinik örneklerden (kan, kateter, idrar, püy, doku, plevra ve periton sıvısı, 

eklem sıvısı, safra, trakeal aspirasyon, balgam) izole edilmiş 221 Klebsiella pneumoniae ve 102 

Escherichia coli izolatı çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada Sensititre sıvı mikrodilüsyon plakları 

(Thermo Fisher Scientific) kullanılmış ve test, üretici firma önerileri doğrultusunda çalışılmıştır. 

Mikroplaklar 35⁰ C’de 20 saat inkübe edilmiştir. Kolistin duyarlılık kategorilerinin belirlenmesi 

amacıyla EUCAST tarafından önerilen duyarlılık sınır değerleri kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Referans sıvı mikrodilüsyon (BMD) yöntemiyle izolatların 78 (%24.2)’i kolistine dirençli, 

245 (%75.8)'i ise duyarlı bulunmuştur. BMD yöntemiyle dirençli bulunan 78 izolatın 74 (%94.9)’ü 

Sensititre sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle dirençli saptanmıştır. BMD yöntemiyle duyarlı bulunan 245 

izolatın ise 243 (%99.2)’ü Sensititre sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle duyarlı bulunmuştur. Her iki 

yöntemle elde edilen sonuçlar Tablo’da verilmiştir.  

Sonuç:  Kolistin duyarlılığının saptanmasında altın standart yöntem olarak kabul edilen BMD yöntemi 

ile karşılaştırıldığında sensititre sıvı mikrodilüsyon yönteminin duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %94.9 

ve %99.2 olmak üzere yüksek olarak saptanmıştır. Dolayısıyla bu testin rutin mikrobiyoloji 

laboratuvarlarında BMD yöntemine alternatif olarak kolistin duyarlılığının saptanmasında 

kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kolistin, in vitro duyarlılık, sıvı mikrodilüsyon, Sensititre  

 

 

Tablo. CLSI sıvı mikrodilüsyon ve Sensititre sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle elde edilen kolistin 

duyarlılık sonuçlarının karşılaştırılması 

S
en

si
ti

tr
e 

 

  

 CLSI Sıvı mikrodilüsyon  

R (n;%) S (n;%) Toplam 

R(n;%) 74 (94.9)     2   (0.8)   76 

S (n;%)   4   (5.1) 243 (99.2) 247 

 78 (24.2) 245 (75.8) 323 

 

Kaynak:  

Clin Microbiol Infect. 2019 Mar 28. pii: S1198-743X(19)30119-3. doi: 10.1016/j.cmi.2019.03.017 
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KOLİSTİN DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİNDE DİAGNOSTİCS 

COLİSTİN MIC-STRİP TESTİNİN PERFORMANSININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gülşen ALTINKANAT GELMEZ, Elvan SAYIN, Ufuk HASDEMİR, Güner SÖYLETİR 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

Amaç: Günümüzde çoklu ilaç direncine sahip gram negatif mikroorganizmaların neden olduğu 

enfeksiyonların tedavisinde kullanılacak antimikrobiyallerin kısıtlı olamsı nedeniyle kolistin gibi eski 

antibiyotikler sıklıkla tercih edilmeye başlanmıştır.  Ancak, kolistinin katyonik yapısı nedeniyle rutin 

laboratuvarda sıklıkla kullanılan antibiyotik duyarlılık testlerinde (disk difüzyon, gradient test, 

otomatize sistemler)  birtakım sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle antibiyotik duyarlılık rehberleri 

(EUCAST, CLSI) tarafından kolistin duyarlılığını saptamak için sadece sıvı mikrodilüsyon testi 

önerilmektedir. Ancak sıvı mikrodilüsyon testlerinin zaman alıcı ve zahmetli olması nedeniyle rutin 

mikrobiyoloji laboratuvarlarında hızlı ve güvenilir kolistin duyarlılığı sonucu sağlayabilen testlere 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bu çalışmada, Klebsiella pneumoniae ve Acinetobacter baumannii kökenlerinde kolistin 

duyarlılığının saptanmasında ticari olarak hazır olarak üretilen Diagnostics Colistin MIC-Strip 

(Diagnostics I.n.c, Galanta, Slovakya) testinin performansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Rutin laboratuvarımızda 2016-2019 yılları arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen K. 

pneumoniae(n=22) ve A. baumannii (n=28) kökenleri çalışmaya dahil edilmiştir.  Kökenlerin kolistin 

minimum inhibitör konsansantrasyonları (MİK) ticari olarak üretilen Diagnostics Colistin MIC-Strip 

testi ile üreticinin önerileri doğrultusunda çalışılmıştır. Ayrıca, kolistin sülfatın (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, A.B.D) konsantrasyonları 0,25- 16 mg/L olacak şekilde hazırlanan iki kat seri dilüsyonlar 

kullanılarak referans yöntem olan sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile çalışılmıştır.  Kontrol köken olarak 

Escherichia coli ATCC 25922 ve Escherichia coli NCTC 13846 kullanılmıştır.  Elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılarak testin esansiyel uyum, kategorik uyum, büyük hata ve çok büyük hata oranları 

hesaplanmıştır.  

Bulgular:  Sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile karşılaştırıldığında Diagnostics Colistin MIC-Strip testinin 

esansiyel uyumu %84 (42/50), kategorik uyumu %98(49/50), büyük hata oranı %3,8(1/26) olarak tespit 

edilirken çok büyük hata tespit edilmemiştir.(Tablo 1). 

Sonuç:  Rutin laboratuvarlarda hızlı ve güvenilir kolistin duyarlılığının tespit edilerek tedavinin 

yönlendirilmesi oldukça önemlidir. Çalışmamızda kullanılan ticari testin strip şeklinde olması her hasta 

örneğinin kolaylıkla çalışılmasına imkan sağlaması açısından kullanımı kolay ve zaman alıcı olmayan 

bir testtir. Testin kategorik uyum oranı iyi bir performansa sahip iken esansiyel uyum ve büyük hata 

oranı olması gereken sınırlar dışında tespit edilmiştir. Bu nedenle daha fazla sayıda ve farklı direnç 

düzeylerine sahip kökenlerle yapılacak ileri çalışmalarla bu oranların yeniden değerlendirilmesi faydalı 

olacaktır.  

Anahtar sözcükler: Kolistin duyarlılığı, Diagnostics MIC-COL-strip 
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0,25 0,5 1 2 4 8 16 >16

0,25 1 2

0,5 3 9 1

1 2 2

2 1 2 2

4 1

8 1 2 3 1

16 4 5 3

>16 2 1 2

Tablo 1. Klebsiella pneumoniae (n = 22) ve Acinetobacter baumannii (n = 28) için Diagnostics MIC COL-

Strip testi ve referans sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle elde edilen kolistin MİK değerlerinin uyumu

Kolistin Referans Yöntem MİK (mg/L)

Diagnostics MIC 

COL-Strip   

(mg/L)



 

354 
 

P45 

ÇOKLU İLAÇ DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE 

KOLİSTİN DİRENCİNİN SENSİTİTRETM FRCOL İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Elif Çalışkan1, Melike Çağlar1, Gülşah Miroğlu1, Duygu Öcal2, Zeynep Dansuk1, Gül Erdem1 

1SBÜ Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara  
2Ankara Üniv. Tıp Fak. Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Cebeci Merkez Laboratuvarı, 

Ankara 

elif_calskn@hotmail.com 

Amaç: Çoklu ilaca dirençli (MDR) gram negatif bakteri enfeksiyonları halk sağlığı problemi 

oluşturmaktadır. Bu enfeksiyonların tedavisinde polimiksinlerin kullanımı yeniden önem kazanmıştır. 

Günümüzde kolistin direnci bildirimindeki artış endişe uyandırmaktadır. Kolistin direncinin 

saptanmasında kullanılan mikrobiyolojik yöntemlerde birçok nedenden dolayı problemler 

yaşanmaktadır. CLSI ve EUCAST kolistin direncinin saptanmasında sıvı mikrodilüsyon yöntemini 

(BMD) referans yöntem olarak önermektedir. BMD laboratuvarlarda rutin uygulamada güçtür. Bu 

amaçla kullanıma sunulan ticari panellerin uygulama kolaylığı alternatif oluşturmaktadır. Ancak bu 

panellerin rutin pratiğe adaptasyonu için kalite kontrollerinin yapılması ve test duyarlılıklarının 

belirlenmesi gerekmektedir. 

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla laboratuvarımızda 2019 Mart- Eylül aralığında 6 aylık süre içinde çeşitli 

klinik örneklerden izole edilen 65 adet MDR gram negatif bakteride 15 SensititreTM FRCOL (Thermo 

Scientific, UK) mikroplağı kullanılarak kolistin BMD çalışılmış MİK sonuçları EUCAST 2019 sınır 

değerlerine göre değerlendirilmiştir. Her mikroplakta kalite kontrol için E.coli ATCC 25922, E.coli 

NCTC13846 (MCR1 pozitif) izolatları kullanılarak MİK sonuçlarının EUCAST 2019 kalite kontrol 

tablolarına göre hedef değerlerle uyumu değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışılan 15 mikroplakta 65 izolatın 4’ü (%6,1) kolistine dirençli bulunmuştur. Kolistin MİK 

sonuçları 0,5-128 mg/L aralığında değişmektedir. Test edilen tüm mikroplaklarda ATCC25922 için 

MİK değerleri EUCAST hedef değerlerine ve ISO 20776-1 aralığına göre uyumlu bulunmuştur. 

NCTC13846 için bulunan MİK sonuçlarında 15 testin 3’ünde (%20) hedef değerden bir dilüsyon düşük 

saptanırken,1 panelde(%6.6) iki dilüsyon yüksek saptanmıştır. ATCC25922 için testin duyarlılığı 

(Referans MİK ile ± 1 dilüsyon MİK) %100 bulunurken, NCTC13846 için %93.3 olarak bulunmuştur. 

Yüksek MİK değeri saptanan iki klinik izolat (16,128mg/L) farklı mikroplaklarda tekrar test edilmiş 

aynı MİK değerleri saptanmıştır. İzolatlara ait sonuçlar ekteki tabloda özetlenmiştir. 

Sonuç: Kalite kontrol suşlarıyla yapılan değerlendirmelerde bu ticari testin duyarlılığının yüksek 

bulunması kolistin BMD çalışmalarında rutinde kullanım için ümit vermektedir. Ancak az sayıda 

izolatla çalışıldığından sonuçların güvenilirliğini değerlendirmek için geniş örneklemle, çok merkezli, 

referans yöntemle karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Kolistin, Sıvı mikrodilüsyon, SensititreTM FRCOL 

 

 

 

 

 

 

  



 

355 
 

 

İzolat türü Örnek türü MİK değerine 

göre dağılım 

(mg/L) 

EUCAST QC tablolarına göre 

Kalite kontrol suşlarınının MİK 

değerleri/MİK sonuç uyumu:* 

 

 

 

 

Pseudomonas 

aeruginosa:2 

 

Klebsiella pneumoniae:3 

 

Acinetobacter baumannii: 

60 

 

 

 

Yara: 11 

Kan: 11 

İdrar: 12 

BOS:5 

Balgam:5 

BAL:1 

Plevral sıvı:1 

ETA: 19 

 

 

 

 

 

 

0,12: 0 

0,25: 0 

0,5: 12 

1:48 

2:1 

4:1 

8:1 

*16:1 

32:0 

64:0 

*128:1 

 

Dirençli suş 

sayısı:4 

 

*İzolatlar 

farklı 

panellerde test 

edilmiş, aynı 

MİK değerleri 

saptanmıştır 

Panel no 

 

ATCC 

25922 

NCTC 

13846 

1 0,5 + 2 + 

2 0,5 + 4 + 

3 0,5 + 2 + 

4 0,5 + 4 + 

5 0,5 + 4 + 

6 0,5 + 2 + 

7 0,5 + 16 - 

8 0,5 + 4 + 

9 0,5 + 4 + 

10 0,5 + 4 + 

11 0,5 + 4 + 

12 0,5 + 4 + 

13 0,5 + 4 + 

14 0,5 + 4 + 

15 0,5 + 4 + 

Toplam örnek sayısı: 65 
 

EUCAST 2019 kriterlerine göre Enterobacterales, Acinetobacter ve 

Pseudomonas türleri için sıvı mikrodilüsyon yöntemi kullanılarak 

MİK değeri ≤ 2 mg/L olarak saptandığında duyarlı, > 2 mg/L için 

dirençli olarak kategorize edilmiştir. 

*E.coli ATCC 25922 için 

EUCAST’in belirlediği hedef 

değerler: 0.5-1 mg/L 

 

ISO (International Standards 

Organisation) 20776-1,2006 MİK  

aralığı:  0.25-2 mg/L 

 

E.coli NCTC 13846 (CCUG 70662, 

DSM 105182) için kolistin MİK hedef 

değeri 4 mg/L olarak belirlenmiştir 

(nadiren 2 veya 8 mg/L olarak 

bulunabilir). 

BOS:Beyin omurilik sıvısı, BAL: Bronkoalveoler lavaj, ETA: Endotrekeal aspirat 
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE KARBAPENEM 

DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİ İZOLATLARINDA KOLİSTİN 

DİRENÇ DURUMUNUN BELİRLENMESİ 

Eyşan Özgür Yarkıcı, M. Cem Ergon, İ. Mehmet Ali Öktem, Özgen Alpay Özbek 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

eyysanoz@gmail.com 

 

Amaç: Çok ilaca dirençli enfeksiyonlarda önemli bir tedavi seçeneği olan kolistine karşı direnç oranları 

hem dünyada hem Türkiye’de giderek artmaktadır. Bu çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Hastanesinde karbapeneme dirençli olduğu tespit edilen izolatların kolistin direnç durumlarının 

belirlenmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Aralık 2018- Haziran 2019 tarihleri arasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 

Bakteriyoloji laboratuvarına gelen hasta örneklerinden izole edilen karbapeneme dirençli 200 izolat 

çalışmaya alındı. Bakteri tanımlamaları konvansiyonel yöntemler ve Vitek 2 (Biomerieux,Fransa) 

kullanılarak yapıldı. Kolistin duyarlılığı, EUCAST standartları tarafından önerilen yöntem olan sıvı 

mikrodilüsyon yöntemi ile çalışıldı. Bu amaçla ticari mikroplaklar (Sensititre™,Thermo Scientific, 

ABD) kullanıldı. Minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değeri ≤2 altında olan izolatlar kolistine 

duyarlı, 2 ‘nin üzerinde olanlar dirençli kabul edilmiştir. Diğer antibiyotik duyarlılıkları disk difüzyon 

yöntemi ile çalışıldı. 

Bulgular: Çalışmada 101 (%50,5) Klebsiella pneumoniae, 85 (%42,5) Acinetobacter baumannii ve 14 

(%7) Pseudomonas aeruginosa izolatı yer aldı. Toplam 200 karbapenem dirençli izolatın 71’i (%35,5) 

kolistine dirençli bulundu. K. pneumoniae izolatlarının 46’sı (%45,5), A. baumannii izolatlarının 24’ü 

(%28,2), P. aeruginosa izolatlarının 1’i (%7,1) kolistine dirençli olarak saptandı. İzolatların örneklere 

göre dağılımı ve kolistin duyarlılıkları Tablo 1’de gösterilmiştir. İzolatların 86’sı yoğun bakım 

hastalarına ait olup, tür ayırt etmeksizin yoğun bakımlardaki kolistin direnç oranı %40,6 bulundu. 

Çalışmada en fazla sayıda izolatın ait olduğu idrar ve kan örneklerindeki kolistin direnci sırasıyla %37,7 

ve %36 bulundu. K. pneumoniae, A. baumannii ve P. aeruginosa izolatlarının MİK50 ve MİK90 değerleri 

sırası ile 2 µg/ml ve 32 µg/ml, 1 µg/ml ve 8 µg/ml, 1 µg/ml ve 2 µg/ml olarak saptandı. 

Sonuç: K. pneumoniae türünde saptadığımız kolistin direnç oranın yüksek olduğunu ve bu durumun 

sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar açısından önem taşıdığını düşünmekteyiz. Mevcut durumu 

belirlemek adına yaptığımız bu çalışma; sonraki araştırmalar, alınacak önlemler ve direnç izlemi 

konusunda kaynak oluşturacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kolistin, karbapenem direnci, çoklu ilaca direnç, mikrodilüsyon yöntemi  
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Tablo.1 İzolatların örneklere göre dağılımı ve kolistin duyarlılıkları  

Kolistin duyarlılığı 

Klebsiella  

pneumoniae 

Acinetobacter  

baumannii 

Pseudomonas 

aeruginosa 

R 

(Dirençli) 

S 

(Duyarlı) 

R 

(Dirençli) 

S 

(Duyarlı) 

R 

(Dirençli) 

S 

(Duyarlı) 

İdrar (n=61) 20 25 3 12 0 1 

Kan (n=50) 13 17 5 9 0 6 

Trakeal sekret (n=39) 5 2 9 21 0 2 

Yara (n=14) 3 1 1 8 0 1 

Balgam (n=14) 3 3 3 4 0 1 

Doku (n=4) 2 0 1 1 0 0 

Kateter (n=4) 0 1 2 1 0 0 

Diğer aspirat (n=3) 0 2 0 1 0 0 

Bronş lavaj (n=3) 0 1 0 2 0 0 

BAL (n=2) 0 1 0 0 0 1 

Plevra sıvısı (n=2) 0 0 0 1 0 1 

Perikard sıvısı (n=1) 0 1 0 0 0 0 

Periton sıvısı (n=1) 0 0 0 0 1 0 

Safra sıvısı(n=1) 0 1 0 0 0 0 

BOS (n=1) 0 0 0 1 0 0 

Toplam  46 55 24 61 1 13 
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YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEN İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF 

BAKTERİLERİN KOLİSTİN DUYARLILIĞININ SIVI 

MİKRODİLÜSYON YÖNTEMİ İLE ÇALIŞILMASI VE OTOMATİZE 

BAKTERİ TANIMLAMA VE DUYARLILIK SİSTEMİ SONUÇLARI İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Merve Özkan1, Hale Ahsen Yaradibi Demir1, Serap Yağcı1, Mihriban Yücel1, Bedia Dinç1 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

Amaç: Çoklu ilaç direncine sahip mikroorganizmaların görülme sıklığı giderek artmakta olup dünyada 

ve ülkemizde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. EUCAST ve CLSI kolistin duyarlılığının 

saptanması için sıvı mikrodilüsyon yöntemini önermektedir. Çalışmamızın amacı kolistin duyarlılığını 

sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile saptamak ve otomatize sistem sonuçları ile karşılaştırmaktır. 

Yöntem: Mart 2019 – Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarına çeşitli yoğun bakım ünitelerinden gelen örneklerden etken olarak izole 

edilen 80 Klebsiella pneumoniae, 13  A.baumannii , dokuz  P.aeruginosa  suşu çalışmaya dahil edildi. 

Suşların tanımlama ve duyarlılık testleri Vitek 2 Compact (BioMeriux, Fransa) otomatize sistemi ile 

yapıldı. Kolistin duyarlılıkları ise eş zamanlı olarak EUCAST önerileri doğrultusunda sıvı 

mikrodilüsyon yöntemi ile çalışıldı. Üremenin görülmediği en düşük konsantrasyon, o suş için minimal 

inhibitör konsantrasyon olarak değerlendirildi.  Kolistin MİK değeri ≤2  µg/ml olan suşlar kolistine 

duyarlı,  >2 µg/ml olanlar ise kolistine dirençli olarak kabul edildi. Testin kalite kontrolünde,  kolistin 

duyarlı kalite kontrol suşu  E.coli ATCC 25922 ve kolistin dirençli kalite kontrol suşu E.coli NTCC 

13846  kullanıldı. 

Bulgular: Sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile kolistine;  80  K.pneumoniae suşunun  48’i(%60) duyarlı, 

32’Sİ(%40) dirençli, 13  A.baumannii  suşunun  12’si  duyarlı biri dirençli, dokuz  P.aeruginosa suşunun 

sekizi duyarlı biri dirençli olarak saptandı..   Vitek 2  sistemi ile  K.pneumoniae suşlarının  50’si (%62,5) 

duyarlı, 30’u dirençli(%37,5), A.baumannii suşlarının tümü duyarlı,  P.aeruginosa suşlarının sekizi 

duyarlı biri dirençli olarak belirlendi.  Vitek 2 Compact  ile kolistin duyarlılığını saptamada,  

K.pneumoniae suşlarında  %5 (4/80) oranında çok büyük hata, %3,7 (3/80) oranında büyük hata,  

A.baumannii suşlarında,1  suşta çok büyük hata saptandı. P.aeruginosa  suşlarında herhangi bir hata 

saptanmadı. 

Sonuç: Kolistin, çoklu ilaç direncine sahip ya da karbapenem dirençli gram negatif bakterilere bağlı 

enfeksiyonların tedavisinde son seçenek ilaçtır. Duyarlılığının doğru olarak belirlenmesi ve klinisyene 

bildirilmesi gerekmektedir.  Kolistin duyarlılığının sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile çalışılıp raporlanması 

için laboratuvarlar alt yapılarını uygun hale getirmelidir. 

Anahtar Kelimeler:  Kolistin, yoğun bakım, mikrodilüsyon 
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KLEBSIELLAPNEUMONIAE İZOLATLARINDA KOLİSTİN 

DİRENCİNİN BELİRLENMESİNDE SIVI MİKRODİLÜSYON, 

GRADİYENT TEST VE OTOMATİZE SİSTEM SONUÇLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

İpek Koçer, Ayşe Büyüktş Manay,Yasemin Zer 

Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD., Gaziantep 

 

Amaç: Gram negatif bakterilere bağlı gelişen enfeksiyonların, ülkemizde ve dünyada neden olduğu 

yüksek mortalite oranı nedeniyle uygun antibiyotik tedavisine hızlıca başlaması enfeksiyonun kontrolü 

yönünden de önem taşımaktadır.EUCAST,kolistininEnterobacteriaceae ailesi için etkinliğinin 

belirlenmesinde otomatize cihazın vegradiyent testinin sonuçlarının şüpheli çıkması nedeniyle, 

doğrulama amaçlı referans yöntem olarak sıvı mikrodilüsyon yönteminin kullanılmasını 

önermektedir.Bu çalışmanın amacı K.pneumoniaesuşlarınınınkolistin duyarlılığının belirlenmesinde 

otomatize cihaz, sıvı mikrodilüsyon yöntemi (SENSİTİTRE) ve gradiyent test yönteminin 

etkinliğinikarşılaştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2018-Temmuz 2019 tarihleri arasında laboratuvarımıza gelen 

klinik örneklerden izole edilen 128 adet K.pneumoniae izolatı dahil edilmiştir. Konvansiyonel yöntemler 

ve otomatize sistemile identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılıklarına göre karbapeneme dirençli olarak 

saptanan K.pneumoniaesuşlarının, cihazda belirlenen kolistinMİK değerleri, sıvı mikrodilüsyon ve 

gradiyent testte de çalışılarak karşılaştırıldı.EUCAST rehberine göre, kolistin için MİK değeri ≦2 µg/Ml 

olan izolatlar duyarlı; MİK>2 µg/mL olan izolatlar dirençli olarak kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmamızda, hastanemizde izole edilen karbapenem dirençli K.pneumoniae suşlarının 

materyal türüne göre dağılımı Tablo-1’de verilmiştir. Karbapeneme dirençli olarak saptanan 128 

izolatın, EUCAST standartlarına göre otomatize sistemde 60’ı (%46.8), gradiyent testte 60’ı (%46.8), 

sıvı mikrodilüsyon yöntemine göre ise 68’i (%53.1) kolistin dirençli bulundu. Otomatize sistem ile 

duyarlı bulunan 13 izolat (%10.1) sıvı mikrolüsyon yöntemi ile dirençli (Çok büyük hata); otomatize 

sistem ile dirençli olarak saptanan 6 izolat (%4.6) sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile duyarlı olarak(Büyük 

hata) saptanmıştır (Tablo-2) 

Sonuç: Çoklu ilaç dirençli Enterobacterales ailesinin neden olduğu ciddi enfeksiyon tablolarında tek 

başına ya da diğer antibiyotik kombinasyonları ile kolistin tedavi seçeneği olarak 

kullanılmaktadır.Kolistin kullanımının artmasına bağlı olarak gün geçtikçe dünyada direnç oranlarının 

da artış olduğu; bunun sonucu olarak da bu suşların neden olduğu enfeksiyonlar yüksek mortalite 

oranlarıyla ilişkilendirilmektedir. Diğer kullanılan yöntemler rutin kullanımda hız ve kolaylık açısından 

önemli olsa da, çoklu ilaç dirençli bakterilere kolistin tedavisinde yol gösterici ve doğrulama amaçlı sıvı 

mikrodilüsyon altın standart yöntem olarak kullanılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kolistin direnci, sıvımikrodilüsyon, gram negatif bakteri 
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Tablo1. K.pneumoniae suşlarının  materyal türüne göre dağılımı 

Örnek tipi Örnek sayısı (%) 

Kan  42 (32.8) 

İdrar  35 (27.3) 

Trakealaspirat 25(19.5) 

Yara  13 (10.2) 

Balgam 11 (8.5) 

Plevra  1 (0.8) 

Boğaz  1 (0.8) 

Toplam  128 

 

 

Tablo 2. K.pneumoniae suşlarının kolistin duyarlılıklarında sıvı mikrodilüsyon yöntemi ve otomatize 

sistem sonuçlarının karşılaştırılması  

 

 

Otomatize sistem 

Duyarlı Dirençli Toplam 

Sıvı mikrodilüsyon 

(Sensititre®) 

Duyarlı  62 6 (büyük hata) 68 

Dirençli  13 (çok büyük hata) 47 60 

Toplam  75 53 128 
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P49 

ÇOKLU İLAÇ DİRENCİ OLAN GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE 

FARKLI YÖNTEMLERLE KOLİSTİN DİRENCİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Emel Çalışkan1, Banu Hümeyra Keskin1, Betül Dönmez1, Nagihan Memiş1, Zeynep Dilara 

Karamurat1, Eda Kayabaşı1, Cihadiye Elif Öztürk1, Şükrü Öksüz1 ve İdris Şahin1 

1 Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye 

keskinbanu21@gmail.com 

 

Amaç: Çoklu ilaç direnci olan bakteriler günümüzde ciddi tedavi sorunlarına neden olmakta, bu 

bakterilerin tedavisinde kolistin zorunlu olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda, çoklu ilaç direnci olan 

Gram negatif bakterilerde kolistin direncinin farklı yöntemlerle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Haziran 2018-Temmuz 2019 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesinde yatarak tedavi gören hastalarda çeşitli klinik örneklerden izole edilen çoğul 

dirençli 76 A. baumannii, 46 K. pneumoniae, 22 P. aeruginosa, bir Enterobacter cloaca ve bir 

Escherichia coli suşu dahil edildi. Suşların tanımlanması konvansiyonel mikrobiyolojik yöntemler ve 

otomatize bakteri tanımlama sistemi (Vitek 2, bioMerieux, Fransa) kullanılarak yapıldı. Bakterilerin 

antibiyotik duyarlılıklarını belirlemede otomatize sistem (Vitek 2, bioMerieux, Fransa) ve disk difüzyon 

testi (DDT) kullanıldı.  

Aminoglikozidler, karbapenemler, kinolonlar, penisilin ve sefalosporinlerin duyarlılıkları test 

edildi. Bu testler sonucunda en az üç antibiyotik sınıfının tipik antibiyotiklerine dirençli olan suşlar  

“çoğul dirençli” olarak kabul edildi. 

Kolistin direncini belirlemede disk difüzyon testi (FDA) ile otomatize sistem, agar gradiyent 

test (AGT) ve sıvı mikrodilüsyon yöntemleri (SMD) kullanıldı (EUCAST). 

Escherichia coli ATCC 25922 ve E. coli NCTC 13846 standart suşları sırasıyla duyarlılığı ve 

direnci kontrol etmek için kullanıldı.  

SMD sonuçlarına göre DDT, AGT ve otomatize sistem yöntemlerinin kategorik uyumu (KU), 

çok büyük hata (ÇBH), büyük hata (BH) ve küçük hata (KH) oranları hesaplandı.  

Bulgular: Bakterilerdeki kolistin direnç oranları SMD yöntemiyle incelendiğinde, K. pneumoniae 

suşlarının 13’ü (%28), A. baumannii suşlarının 3’ü (%4) ve P. aeruginosa suşlarının 1’i (%5) kolistine 

dirençli olarak saptanmış olup K. pneumoniae suşlarının A. baumannii ve P. aeruginosa suşlarından 

daha yüksek kolistin direncine sahip olduğu görüldü (p=0,000, p=0,027). Kullanılan yöntemlerin 

kolistin direncini saptamadaki kategorik uyumu, çok büyük hata, büyük hata ve küçük hata oranları 

Tablo 1’de gösterildi. Kategorik uyum, kullanılan her bir yöntem ve SMD yönteminin benzer duyarlılık 

kategorisindeki oranları olarak belirlendi. 

Sonuç: Genel olarak, otomatize sistem ve AGT yöntemiyle büyük hatanın, DDT ile küçük hatanın 

yüksek saptanması ve bakteri türüne göre hata oranlarının değişken olması kolistin direncini saptamada 

SMD yönteminin kullanılmasının önemini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çoklu ilaç direnci, sıvı mikrodilüsyon testi, disk difüzyon testi, agar gradient test, 

otomatize sistem 
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Tablo 1.Kullanılan yöntemlerin kolistin direncini saptamadaki kategorik uyumu ile çok büyük hata, 

büyük hata ve küçük hata oranları 

Bakteri Yöntem KU ÇBH BH KH 

K.  pneumoniae 

n:46 

DDT 33(72) 3(7) 3(7) 7(15) 

AGT 34(74) 4(9) 6(13) 2(4) 

Otomatize sistem 35(76) 1(2) 10(22) - 

A.baumannii 

n:76 

DDT 58(76) 2(3) 3(4) 13(17) 

AGT 68(89) 2(3) 5(7) 1(1) 

Otomatize sistem 71(93) 2(3) 3(4) - 

P. aeruginosa 

n:22 

DDT 18(82) 1(5) 2(9) 1(5) 

AGT 13(59) 1(5) 8(36)  

Otomatize sistem 20(91) 0(0) 2(9) - 

Toplam 

n: 146 

DDT 110(75) 6(4) 9(6) 21(14) 

AGT 117(80) 7(5) 19(13) 3(2) 

Otomatize sistem 128(88) 3(2) 15(10) - 

KU: Kategorik uyum, ÇBH: Çok büyük hata, BH: Büyük hata, KH: Küçük hata 
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P50 

ÇOKLU İLAÇ DİRENCİ GÖSTEREN GRAM NEGATİF 

BAKTERİLERİN KOLİSTİN DUYARLILIK DURUMLARI 

Yasemin Cezaroğlu¹, Gülşah Kaygısız¹, Fatma Atik¹, Emel Sesli Çetin¹, Mümtaz Cem Şirin¹, 

Buket Cicioğlu Arıdoğan¹ 

¹Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta 

yasemin_metin1@hotmail.com 

 

Amaç: Çoklu ilaç dirençli Gram negatif bakterilerin neden olduğu hastane enfeksiyonlarının artış 

göstermesiyle yeniden önem kazanan kolistinin antimikrobiyal etkinliğinin doğru bir şekilde 

değerlendirilmesi de önem kazanmıştır. Çalışmada hastane enfeksiyonu etkeni olarak izole edilmiş 

çoklu ilaç direnci gösteren izolatlarda kolistin duyarlılığının sıvı mikrodilüsyon yöntemi ve Phoenix100 

(Becton Dickinson, ABD) cihazıyla karşılaştırmalı olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çeşitli klinik örneklerden izole edilmiş, tanımlama ve antimikrobiyal duyarlılığı 

Phoenix100 cihazı ile belirlenmiş 153 Acinetobacter baumannii, 16 Pseudomonas aeruginosa, 31 

Klebsiella pneumoniae ve 17 Escherichia coli izolatı olmak üzere toplam 217 izolat çalışmaya 

alınmıştır. CLSI ve EUCAST önerileri doğrultusunda kolistin sülfat (Sigma Aldrich, ABD) ve katyon 

ayarlı Müller-Hinton sıvı besiyeri (Becton Dickinson, ABD) kullanılarak sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle 

test edilen izolatlar 35±2 ℃’de 16-20 saatlik inkübasyon sonrası resaruzin sodyum eklenerek 1 saat daha 

inkübasyona bırakılmıştır. Üreme ve renk değişikliği açısından değerlendirilen plaklarda, üremenin 

inhibe olduğu ilk kuyucuktaki antibiyotik konsantrasyonu MİK değeri olarak alınmıştır. Negatif kontrol 

olarak E. coli ATCC 25922, pozitif kontrol olarak E. coli NCTC 13846 (mcr-1 pozitif) suşu 

kullanılmıştır. 

Bulgular: Kolistin referans MİK aralığı tüm izolatlar için 0,125 ile 128 mg/L (MİK50:0,25 mg/L, 

MİK90: 128mg/L) arasında olup MİK dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir. Sıvı mikrodilüsyon yöntemi 

ile kolistin duyarlılığı test edilen izolatların 167’si duyarlı (%77), 50’si dirençli (%23) bulunmuştur. 

Phoenix100 cihazı ile saptanan  duyarlılık sonuçları sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle elde edilen kolistin 

MİK değerleri ile karşılaştırıldığında kategorik uyum tüm izolatlarda %89,4 olarak saptanmış, A. 

baumannii için %33,3 (8/24), P. aeruginosa için %50 (1/2), K.  pneumoniae için %25 (4/16), E. coli 

için %25 (2/8) çok büyük hata tespit edilmiştir.  

Sonuç: Hastanemizdeki çoklu ilaç dirençli gram negatif bakterilerdeki kolistin direncinin yüksek olması 

kolistinin akılcı kullanımının ve uygun enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması gerekliliğinin önemini 

göstermektedir. Bu çalışmanın verileri, otomatize sistem kolistin duyarlılık sonuçlarının referans 

yöntem olan sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile konfirme edilmesinin gerekliliğini bir kez daha ortaya 

koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kolistin, Antimikrobiyal duyarlılık testi, Sıvı mikrodilüsyon 
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Tablo 1. Sıvı mikrodilüsyon ile çalışılan izolatların kolistin MİK dağılımları 

Kolistin* MİK değerleri (mg/L) 

İzolatlar 

(n=217) 

0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 32 64 128 

A. baumannii 

(n=153) 

(S:129, R:24) 

71 25 23 6 4 1 2 1 1 3 16 

P. aeruginosa 

(n=16) 

(S:14, R:2) 

7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 

K. pneumoniae 

(n=31) 

(S:15, R:16) 

10 3 2 0 0 0 1 2 3 2 8 

E. coli 

(n=17) 

(S:9, R:8) 

4 1 3 0 1 0 1 0 0 1 6 

Toplam 

(S:167, R:50) 

92 30 34 6 5 1 4 3 4 6 32 

S: Duyarlı, R: Dirençli, MİK: Minimum İnhibitör Konsantrasyonu, * Kolistin için EUCAST sınır değerleri 

kullanılmıştır (<=2: Duyarlı, >2: Dirençli) 
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P51 

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACİNETOBACTER 

BAUMANNİİ SUŞLARINDA N-ASETİLSİSTEİN’İN KOLİSTİN MİK 

DEĞERLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Fahriye Ekşi, Mehmet Erinmez, İrem Güneş, Dilara Tüter 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye 

 

Amaç: Acinetobacter baumannii hastanede yatan hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik 

şoka ve ölümlere yol açan fırsatçı bir patojendir. Kolistin, polimiksin grubundan bir antibiyotik olup A. 

baumannii enfeksiyonlarının tedavisinde etkili olması günümüzde kolistini önemli bir tedavi seçeneği 

haline getirmiştir. N-asetilsistein (NAC), özellikle KOAH, kistik fibrozis ve bronşektazi gibi kronik 

solunum bozukluğu olan hastalardaki alt solunum yolları enfeksiyonlarında yaygın olarak kullanılan 

mukolitik bir ilaçtır. Bu çalışmada, NAC’ın, A.baumannii tedavisinde kullanılan kolistin’in Minimal 

inhibitör konsantrasyon (MİK) değerlerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 50 A.baumannii suşunun19’u (%38) trakeal aspirat, 15’i (%30) kan 

kültürü, 7’si (%14) yara, 6’sı (%12) balgam, 2’si (%4) BOS, 1’i (%2) kateter kültüründen izole 

edilmiştir. Bu suşlardaki kolistin duyarlılık durumu Phoenix (BD, ABD) otomatize sitemi ile 

araştırılmıştır, 50 A.baumannii suşundan 47’si (%94) kolistine duyarlı, 3’ü (%6) ise kolistine dirençli 

olduğu tespit edilmiştir. İzole edilen suşlarda Kolistin sülfat (C4461, Sigma-Aldrich, ABD) ve NAC 

(A7250 Sigma-Aldrich, ABD) kullanılarak, kolistin ve NAC+Kolistin kombinasyonu MİK değerleri 

standart sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile araştırılmış, sonuçlar Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Test 

Komitesi (EUCAST) standartlarına göre değerlendirilmiştir. 

Bulgular: İzole edilen 50 A. baumannii suşunun Kolistin MİK50 değeri 0.25 μg/mL ve MİK90 değeri 

1 μg/mL, NAC+Kolistin kombinasyonu MİK50 değeri 0.25 μg/mL ve MİK90 değeri 1 μg/mL olarak 

tespit edilmiştir. Kolistin’e duyarlı olduğu bilinen 47 A. baumannii suşunun Kolistin MİK50 değeri 0.25 

μg/mL ve MİK90 değeri 1 μg/mL, NAC+Kolistin kombinasyonu MİK değeri MİK50 değeri 0.25 μg/mL 

ve MİK90 değeri 1 μg/mL olarak tespit edilmiştir. Kolistin dirençli olduğu bilinen 3 A. baumannii 

suşunun Kolistin MİK50 değeri 4 μg/mL ve MİK90 değeri 4 μg/mL,NAC+Kolistin kombinasyonu  

MİK50 değeri 4 μg/mL olarak ve MİK90 değeri 8 μg/mL tespit edilmiştir. Klinik örneklerden izole 

edilen 50 A. baumannii suşunun ortalama MİK (μg/mL) değerleri Tablo 1’de, Kolistin ve NAC+Kolistin 

kombinasyonu MİK değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Sonuç: Bu calışmada kolistin’in MİK değerlerinin NAC’la kombinasyonunda MİK50 ve MİK90 

değerlerinde bir farklılık olmadığı ancak ortalama MİK değerlerinin yükseldiği gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, Kolistin, N-asetilsistein, mikrodilüsyon 
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Tablo 1. Klinik örneklerden izole edilen 50 A. baumannii suşunun broth mikrodilüsyon yöntemiyle 

belirlenen ortalama MİK (μg/mL) değerleri 

 n Minimum Maksimum Ortalama Ss(±) 

Kolistin MİK 50 0.125 4 0.55 0.91 

NAC+Kolistin MİK 50 0.125 8 0.73 1.39 

 

 

Tablo 2. Klinik örneklerden izole edilen 50 A. baumannii suşunun Kolistin ve NAC+Kolistin 

kombinasyonu MİK değerleri 

Kolistin MİK 

Değerleri 

Suş No. NAC+Kolistin MİK 

Değerleri 

Suş No. 

0.125 μg/mL 5, 9, 10, 17, 20, 21, 22, 

23, 24, 27, 32, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 46 

0.125 μg/mL 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 

21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 36, 

37, 38, 39, 40, 45 

0.25 μg/mL 1, 3, 4, 8, 13, 14, 15, 16, 

19, 25, 28, 33, 34, 45 

0.25 μg/mL 1, 3, 6, 24, 34, 45 

0,50 μg/mL 6, 7, 12, 26, 29, 31, 35, 

43, 48, 50 

0,50 μg/mL 2, 4, 13, 15, 16, 27, 28, 32, 35, 

42, 47, 50 

1 μg/mL 2, 42, 44, 47, 49 1 μg/mL 41, 43, 44, 46, 48, 49 

2 μg/mL 18 2 μg/mL 18 

4 μg/mL 11, 30 4 μg/mL 30, 33 

8 μg/mL - 8 μg/mL 11 
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P52 

KLEBSIELLA PNEUMONIAE VE ESCHERICHIA COLI KLİNİK 

İZOLATLARINDA 

KOLİSTİN DİRENCİNİN İKİ FARKLI YÖNTEM İLE SAPTANMASI 

Ümran Liste, Asiye Bıçakçıgil, Abdullah Tozluyurt, Banu Sancak 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD / Türkiye 

banusancak@yahoo.com 

 

Amaç:  Günümüzde tüm dünyada giderek artış gösteren çok ilaca dirençli gram negatif bakterilerle 

meydana gelen enfeksiyonların tedavisinde kolistin son seçenek bir antibiyotiktir. Bu nedenle kolistin 

duyarlılık sonucunun in vitro doğru olarak saptanması çok önemlidir. Bu amaçla kullanılması önerilen 

yöntem sıvı mikrodilüsyon yöntemi olmakla birlikte rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarında bu yöntem 

nadir olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada kolistin duyarlılığının saptanmasında altın standart bir 

yöntem olan sıvı mikrodilüsyon (BMD) yöntemiyle Sensititre sıvı mikrodilüsyon testinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem:  Çeşitli klinik örneklerden (kan, kateter, idrar, püy, doku, plevra ve periton sıvısı, 

eklem sıvısı, safra, trakeal aspirasyon, balgam) izole edilmiş 221 Klebsiella pneumoniae ve 102 

Escherichia coli izolatı çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada Sensititre sıvı mikrodilüsyon plakları 

(Thermo Fisher Scientific) kullanılmış ve test, üretici firma önerileri doğrultusunda çalışılmıştır. 

Mikroplaklar 35⁰ C’de 20 saat inkübe edilmiştir. Kolistin duyarlılık kategorilerinin belirlenmesi 

amacıyla EUCAST tarafından önerilen duyarlılık sınır değerleri kullanılmıştır. 

Bulgular: Referans sıvı mikrodilüsyon (BMD) yöntemiyle izolatların 78 (%24.2)’i kolistine dirençli, 

245 (%75.8)'i ise duyarlı bulunmuştur. BMD yöntemiyle dirençli bulunan 78 izolatın 74 (%94.9)’ü 

Sensititre sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle dirençli saptanmıştır. BMD yöntemiyle duyarlı bulunan 245 

izolatın ise 243 (%99.2)’ü Sensititre sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle duyarlı bulunmuştur. Her iki 

yöntemle elde edilen sonuçlar Tablo’da verilmiştir.  

Sonuç:  Kolistin duyarlılığının saptanmasında altın standart yöntem olarak kabul edilen BMD yöntemi 

ile karşılaştırıldığında sensititre sıvı mikrodilüsyon yönteminin duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %94.9 

ve %99.2 olmak üzere yüksek olarak saptanmıştır. Dolayısıyla bu testin rutin mikrobiyoloji 

laboratuvarlarında BMD yöntemine alternatif olarak kolistin duyarlılığının saptanmasında 

kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kolistin, in vitro duyarlılık, sıvı mikrodilüsyon, Sensititre  

 

 

Tablo. CLSI sıvı mikrodilüsyon ve Sensititre sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle elde edilen kolistin 

duyarlılık sonuçlarının karşılaştırılması 

S
en

si
ti

tr
e
  

  

 CLSI Sıvı mikrodilüsyon  

R (n;%) S (n;%) Toplam 

R(n;%) 74 (94.9)     2   (0.8)   76 

S (n;%)   4   (5.1) 243 (99.2) 247 

 78 (24.2) 245 (75.8) 323 

 

 
Kaynak:  

Clin Microbiol Infect. 2019 Mar 28. pii: S1198-743X(19)30119-3. doi: 10.1016/j.cmi.2019.03.017 
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P-53 

ACİNETOBACTER BAUMANNİİ ve PSEUDOMONAS AERUGİNOSA 

İZOLATLARINDA VİTEK-2 KOLİSTİN MİK SONUÇLARININ 

THERMOFİSHER SCİENTİFİC FRCOL SIVI MİKRODİLÜSYON KİT 

SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Serpil Genç1, Mediha Uğur1 ve Emel Karagöz2 
1Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı, Giresun, Türkiye 
2Giresun Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye 

emeluzunoglu@yahoo.com 

Amaç: Çoklu ilaç dirençli gram negatif bakterilerle oluşan enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilen 

antimikrobiyal ajanlar oldukça sınırlıdır. Eski bir antibiyotik olan kolistin, toksisite ve dar terapötik 

aralığı nedeniyle tercih edilmemekteyken, dirençli enfeksiyonlarda kullanılabilen sınırlı sayıda 

antibiyotikten biri olması nedeniyle tekrar önem kazanmıştır.  

Bu çalışmada, Vitek-2 tam otomatize sistemi ile saptanan kolistin antimikrobiyal duyarlılık 

sonuçlarının, kolistin duyarlılık saptanmada güvenilir sonuçlar veren tek yöntem ve referans test olan 

sıvı mikrodilüsyon testi ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çeşitli klinik örneklerden izole edilmiş VİTEK-2 tam otomatize cihazı ile 

tiplendirme ve antimikrobiyal duyarlılığı çalışılmış olan, kolistine duyarlı 40 A.baumannii, 7 

P.aeruginosa, kolistine dirençli 3 A.baumannii, 1 P.aeruginosa izolatı çalışmaya alınmıştır. Çalışma 

yapılana kadar -20 ºC’de saklanmakta olan izolatlar, stoktan çıkarılıp canlandırılmış ve ThermoFisher 

Scientific FRCOL kitiyle üretici önerileri doğrultusunda kolistin MİK değerleri sıvı mikrodilüsyon 

yöntemiyle araştırılmıştır. Gözle yapılan değerlendirme de üremenin inhibe olduğu ilk kuyucuktaki 

antibiyotik konsantrasyonu MİK değeri olarak alınmıştır. Negatif kontrol olarak P.aeruginosa ATCC 

27953,  pozitif kontrol olarak E.coli NCTC 13846 suşu kullanılmış, kolistin MİK değerleri sırasıyla 2 

mg/L ve 4 mg/L olarak uygun aralıkta bulunmuştur.  

Bulgular: A.baumannii izolatlarının 9’i kan, 8’si balgam, 7’sı idrar, 14’si trakeal aspirat, 5’i yara, 

P.aeruginosa izolatlarının 3’ü idrar, 3’ü yara, 1’i BOS, 1’i balgam örneğinden izole edilmiştir. 

Vitek-2 ile duyarlı bulunan (MİK: 2 mg/L) bir A.baumannii izolatı ticari kit ile dirençli (MİK:4 mg/L) 

bulunmuştur (çok büyük hata: %2,3). Bunun dışında her iki izolat türünde duyarlılık kategorisi için iki 

test uyumlu bulunmuştur. Ancak MİK dağılımlarına bakıldığında MİK değerleri ticari kit ile genellikle 

2-4 dilüsyon daha yüksek saptanmıştır (Tablo1-2).  

Sonuç: Sıkı kalite kontrol çalışmalarıyla desteklendiğinde tam otomatize sistemler de kolistin 

duyarlılığını saptamakta kullanılabilir. Ancak özellikle yoğun iş yükü olan veya personel sayısı azlığı 

nedeniyle manuel sıvı mikrodilüsyon testleri çalışamayacak olan laboratuvarlarda, seçilmiş suşlar 

üzerinde ticari sıvı mikrodilüsyon testlerinin kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, sıvı mikrodilüsyon, kolistin 

direnci 
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Tablo 1. Ticari kit ile saptanan MİK değerleri 

Ticari kit 

İzolat sayısı  

Kolistin MİK (mg/L) 

0,5 1 2 4 8 16 32 64 ≥128 

A.baumannii (n:43) 2 30 7 2 2 - - - - 

P.aeruginosa (n:8)  - 1 6 - - - - - 1 

 

 

Tablo 2. Vitek-2 ile saptanan MİK değerleri 

Vitek-2  

İzolat sayısı 

Kolistin MİK (mg/L) 

<= 0,5 2 4 8 >=16 

A.baumannii (n:43) 39 1 - 1 2 

P.aeruginosa (n:8) 7 - 1 - - 
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P54 

ACINETOBACTER BAUMANNII VE PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

KLİNİK İZOLATLARINDA KOLİSTİN DİRENCİNİN RESAZURİN 

HIZLI TEST İLE SAPTANMASI 

Ekin KIRBAŞ, Asiye BIÇAKÇIGİL, Ümran LİSTE, Banu SANCAK 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD / Ankara 

ekinkirbas@hacettepe.edu.tr 

 

 

Amaç: Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa cinsi bakteriler hastane enfeksiyonlarının 

başlıca etkenleri olup, meydana getirdikleri enfeksiyonlar çoklu ilaç direnci varlığında yüksek 

mortaliteye sahiptir. Bu enfeksiyonların erken ve etkin tedavisinde, antibiyotik duyarlılık sonuçlarının 

kısa sürede belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada yeni geliştirilen bir test olan resazurin hızlı testinin 

non-fermentatif bakterilerde kolistin duyarlılığını saptamada uygulanabilirliği araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Ocak 2014 – Nisan 2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Merkez Laboratuvarında izole edilen 367 A.baumannii ve 124 P.aeruginosa kan izolatı dahil 

edilmiştir. Tüm izolatlara  kolistin sıvı mikrodilüsyon testi ve resazurin hızlı test uygulanmıştır. 

Resazurin hızlı test için test edilecek bakteriler 3,5 McFarland bulanıklığa ayarlanmıştır. Her bir izolat 

için kolistin (3.75 μg/ ml) içeren MHB veya sadece MHB bulunan iki çukurcuğa, 20’şer μl inokulum 

gerçekleştirilmiştir. Mikroplaklar 35 oC’de 3 saat inkübe edildikten sonra resazurin boyası eklenmiş ve 

1 saat daha inkübasyona devam edilmiştir. Kolistine duyarlı izolatların bulunduğu çukurcuklarda mavi 

renkte değişim izlenmezken, kolistine dirençli izolatların bulunduğu çukurcuklarda maviden mor- 

pembe rengine değişim izlenmiştir (Şekil). 

Bulgular: Mikrodilüsyon yöntemi ile kolistine dirençli olarak saptanan 46 izolatın 34’ü resazurin hızlı 

test ile dirençli, 12’si ise duyarlı saptanmıştır. Mikrodilüsyon yöntemi ile kolistine duyarlı saptanan 445 

izolatın 394’ü resazurin hızlı test ile duyarlı, 51’i ise dirençli olarak saptanmıştır (Tablo).   

Sonuç: Resazurin hızlı testi kısa bir süre içinde sonuç vermektedir ve rutin laboratuvarlarda uygulaması 

kolaydır. Yapılan önceki iki çalışmada duyarlılık ve özgüllüğü %95’in üzerinde saptanmakla birlikte 

bizim çalışmamızda duyarlılığı %73.9, özgüllüğü %88.5 olarak saptanmıştır. Dolayısıyla bu testin 

kolistin duyarlılığını saptamada kullanılmasının uygun olup olmadığının anlaşılabilmesi için daha fazla 

sayıda izolatın dahil edildiği çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter, Pseudomonas, kolistin, resazurin 
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Şekil: Resazurin hızlı test ile elde edilen kolistin duyarlılık sonuçları 

 

 

Tablo: CLSI sıvı mikrodilüsyon yöntemi ve resazurin hızlı test ile elde edilen kolistin duyarlılık 

sonuçlarının karşılaştırılması 

R
es

a
zu

ri
n

 h
ız

lı
 t

es
t 

  Sıvı Mikrodilüsyon  

A.baumannii  R S Toplam 

R 34 27 61 

S  10 296 306 

 44 323 367 

     

P.aeruginosa  R S  

R 0 24 24 

S 2 98 100 

 2 122 124 

     

Tüm izolatlar  R S  

R 34 51 85 

S 12 394 406 

Toplam 46 445 491 
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KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN NONFERMANTATİF 

GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE 

DİRENÇ DURUMLARI 

Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Gülşah Karacan,  Demet Gür Vural, Kemal Bilgin, Asuman Birinci 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 

yeliztanriverdi@gmail.com 

 

Amaç: Bu çalışmada kan kültürlerinden izole edilen nonfermantatif gram negatif bakteriler ve 

antibiyotik direnç oranlarının belirlenmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji laboratuvarımızda 2016 – 

2019 yılları arasında gönderilen kan kültürlerinden izole edilen nonfermantatif gram negatif bakteriler 

ve antibiyotiklere direnç oranları retrospektif olarak değerlendirildi. Kan kültürleri BacT/Alert 

otomatize sistemiyle yapıldı.Üreyen mikroorganizmaların tanımlanması  Vitek MS (BioMérieux, 

Fransa) ve antibiyotik dirençleri VITEK 2 (BioMerieux, Fransa) otomatize sistemle belirlenmiştir. 

Bulgular: Laboratuvarımızda 3 yıllık sürede kan kültürlerinden 668 nonfermantatif bakteri izole edildi. 

Bunların 299 (% 45 )’ u Acinetobacter spp. , 189 ( %28 )’u Pseudomanas spp. , 42 ( %6 )’si 

Stenotrophomonas maltophilia idi. Acinetobacter spp. en yüksek direnç oranları levofloksasin ve 

siprofloksasin için %76 olarak saptanmıştır. Pseudomanas spp. en yüksek direnç oranları piperasilin 

için %32 olarak saptanmıştır. Stenotrophomonas maltophilia’ ların hepsi trimethoprim/ 

sülfometoksazol’ e duyarlı saptanmıştır. 

Sonuç: Hastanemizde üç yıl içinde elde ettiğimiz kan kültürlerindeki nonfermantatif bakterilerin 

antibiyotik direnç sonuçları, gelecek yıllarda oluşacak antimikrobiyal direnç paternlerine ışık tutması 

bakımından önem taşımaktadır. Kan dolaşımı enfeksiyonu etkenlerinin ve duyarlılık testlerinin devamlı 

olarak takip edilerek etkin tedavi protokollerinin uygulanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal direnç, kan kültürü, nonfermantatif bakteri 

 

 

Tablo 1. Acinetobacter spp., Pseudomonas spp., S. maltophilia izolatlarının antibiyotik dirençleri 
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P56 

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS 

AERUGİNOSA VE ACİNETOBACTER BAUMANNİİ SUŞLARINDA 

ELİMİZDE HANGİ ANTİBİYOTİK KALDI? 

Nihan Yıldız1, Ezgi Akpınar1, Hatice Kübra Özhan1, Şeyma Çalık1, Sebahat Aksaray2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, İstanbul, Türkiye 

yildiznihan@outlook.com 

 

Amaç: Nonfermentatif gram negatif bakteriler ciddi mortalite ve morbidite sebebidir ve pek çok 

antibiyotiğe dirençli oldukları bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı kan kültürlerinde saptanan 

nonfermentatif gram negatif bakterilerin tür dağılımları ve en sık saptanan iki izolatın antibiyotik 

duyarlılıklarının belirlenerek nozokomial enfeksiyonlarda ampirik antibiyotik kullanımında 

klinisyenlerimize yol gösterici olmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2017- Temmuz 2019 tarihleri arasında kan kültürlerinden izole 

edilen suşlar MALDI-TOF MS (bioMérieux, Fransa) ile tanımlanmıştır. Antibiyotik duyarlılık testleri 

Vitek-2 (bioMérieux, Fransa) ile çalışılıp elde edilen sonuçlar EUCAST 2017 kriterlerine göre 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Kan kültürlerinden izole edilen 269 suşun 133’ü Acinetobacter baumannii, 90’ı 

Pseudomonas aeruginosa, 17’si Stenotrophomonas maltophilia, 12’si Pseudomonas spp.,11’i 

Acinetobacter spp, üçü Achromobacter denitrificans, birer adet Burcholderia cepacia,  Ralstonia 

pickettii ve Sphingomonas paucimobilis olarak tanımlanmıştır. Çalışmamızda en sık saptanan iki izolat 

Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa’dır. Acinetobacter baumannii suşlarında 

saptanan en yüksek direnç oranları imipenem %93.5, meropenem %93.2, siprofloksasin %93.2 ve 

piperasilin-tazobaktam %92.7’dir; Pseudomonas aeruginosa için ise piperasilin-tazobaktam %39.3, 

netilmisin %36.9, seftazidim %33.3 ve levofloksasin %24.7 olarak saptanmıştır. 

Sonuç: Kan kültürlerinden saptanan nonfermenter gram negatif bakterilerde yüksek direnç oranları 

dikkat çekmektedir. Çalışmamızda en düşük direnç oranları  Acinetobacter baumannii için tigesiklin ve 

seftazidimde, Pseudomonas aeruginosa için  tobramisin ve amikasindedir. Nonfermenter gram negatif 

basillerde piperasilin-tazobaktam, sefepim, kolistin gibi antibiyotiklerin otomatize yöntemlerle elde 

edilen duyarlılık sonuçlarında hata olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ek olarak nonfermenter 

gram negatif basillerin birinci ve ikinci kuşak sefalosporinler, sefotaksim, seftriakson, ertapenem gibi 

antibiyotiklere doğal dirençli oldukları da göz önüne alındığında nonfermenter bakteri 

enfeksiyonlarında elimizde fazla seçenek kalmamaktadır.   

Anahtar Kelimeler: direnç, kan kültürü, kolistin, nonfermenter 
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Tablo1: Acinetobacter baumannii suşlarımızdaki direnç oranları 

Antibiyotik Direnç oranı 

İmipenem %93.5 

Meropenem %93.2 

Siprofloksasin %93.2 

Piperasilin-tazobaktam %92.7 

Levofloksasin %83.9 

Trimetoprim-sülfametoksazol %60.1 

Netilmisin %59.6 

Amikasin %53.4 

Gentamisin %50.8 

Tobramisin %49.1 

Seftazidim %37 

Tigesiklin %1.6 

 

 

Tablo2: Pseudomonas aeruginosa suşlarımızdaki antibiyotik direnç oranları 

Antibiyotik Direnç oranı 

Piperasilin-tazobaktam %39.3 

Netilmisin %36.9 

Seftazidim %33.3 

Levofloksasin %24.7 

Siprofloksasin %18.9 

Meropenem %15.6 

Amikasin %12.4 

Tobramisin %12.4 
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BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ERİŞKİN YOĞUN BAKIM 

ÜNİTESİNDEN ELDE EDİLEN P.AERUGINOSA İZOLATLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tuba Eltimur Karatoprak1, Aslı Kiraz1, Anıl Akça2, Serdar Aydın3, Alper Şener2, Alper Akçalı1 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, 

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi, Çanakkale, Türkiye  
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

AD, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi, Çanakkale, Türkiye  
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, ÇOMÜ 

Terzioğlu Yerleşkesi, Çanakkale, Türkiye  

tubaeltimur@gmail.com 

 

Amaç: Bu çalışmada, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)'de yatan hastaların 

kan ve alt solunum yolu örneklerinden izole edilen P.aeruginosa suşlarının antimikrobiyal duyarlılığının 

saptanması ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Nisan-Temmuz 2019 tarihleri arasında erişkin YBÜ’de yatmış olan hastaların kan, 

balgam ve ETA örneklerinden izole edilmiş olan P.aeruginosa izolatları çalışmaya dahil edildi. 

İdentifikasyon ve antibiyogram testleri BD Phoenix M50 cihazında çalışılmış olup, sonuçları EUCAST 

2019 kriterlerine göre değerlendirildi. Hastalara ait klinik veriler retrospektif olarak kayıtlarından 

değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmamız süresince toplam 18 hastadan 22 P.aeruginosa izolatı elde edildi. İzolatların 3’ü 

kan, 4’ü balgam ve 15’i ETA örneklerinden elde edildi. 2 hastanın hem ETA, hem kan kültüründe; 2 

hastanın da hem ETA, hem balgam kültüründe üremesi mevcut olup her iki izolatları da çalışmaya 

alındı. 4 izolat (% 18) karbapenemlere duyarlı; 18 adedi (%82) karbapenemlere dirençliydi. İzolatların 

antibiyotiklere duyarlılık durumları Tablo 1' de gösterilmektedir. Hastaların 11’i (%48) erkek, 7’si 

(%52) kadın olup yaş ortalaması 67,2’dir (67,2±15,8). Hastanede kalma süresi ortalama 120,9 gün 

(120,9±60,9) olarak belirlendi. Hastaların 16’sınde antibiyoterapi devam ederken kültürde üreme 

saptanmış olup 6 hasta kinolon, 2 hasta piperasilin-tazobaktam, 8 hasta ise karbapenem tedavisi 

almaktaydı. Bütün hastalarda enteral beslenme, trakeostomi ve komorbidite mevcuttu. KOAH, astım ve 

kanser öyküsü olanlarda ETA/balgam örneklerinde P.aeruginosa izolasyonunun fazla olduğu görüldü. 

Çalışma döneminin ikinci ayında YBÜ, bakım nedeniyle başka bir yere taşınmış olup; taşınılan yerde 

ilk bir ayda P.aeruginosa izolasyonunda artış olduğu (izolatların %63’ü) görüldü. Hastaların mortalitesi 

%42 olup; kan kültüründen üremesi olanlarda mortalite %66,6’dır. 

Sonuç: Dirençli P.aeruginosa enfeksiyonları son zamanlarda YBÜ’lerinde önemli bir sorundur. 

Hastanemiz YBÜ’de Nisan-Temmuz 2019 tarihleri arasında izole edilen suşların kinolon ve 

karbapenem direncinin çok yüksek olduğu, seftolozan-tazobactam duyarlılığının %77 olduğu 

görülmüştür. Karbapenem dirençli P.aeruginosa türlerinde seftolozan-tazobactam antibiyotiğinin bir 

tedavi alternatifi olabileceği değerlendirilebilir. YBÜ’lerinde P.aeruginosa izolatlarının yakından 

izlenmesi ve tedavilerinin antibiyotik duyarlılığına göre düzenlenmesinin uygun olduğunu 

düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler:Karbapenem direnci, P.aeruginosa, Seftolozan-tazobaktam 
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Tablo 1.İzolatlarınAntibiyotik Duyarlılık Oranları (%) 
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ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE BİR YILDA 

İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SUŞLARININ 

ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI 

Sultan Gülbahçe Orhan, Ümmühan Taşyürek, Serap Yağcı, Mihriban Yücel, Bedia Dinç 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, 

Ankara 

 

Amaç: Doğada yaygın olarak bulunan Pseudomonas aeruginosa günümüzde hastane kaynaklı ve 

fırsatçı enfeksiyonlara neden olan gram negatif bakteriler içinde önemli bir patojendir. Geniş spektrumlu 

pek çok antibiyotiğin uygunsuz endikasyonlarla kullanımı sonucu gram negatif bakterilerde gelişen 

direnç önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmada Haziran 2018 - Haziran 2019 tarihleri arasında 

Ankara  Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastalarda enfeksiyon etkeni olarak tespit edilen P. 

aeruginosa izolatlarının cinsiyete, örneklere ve servis-yoğun bakım-polikliniklere göre dağılımı ile 

antibiyotik duyarlılık sonuçlarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Haziran 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında farklı klinik 

örneklerden izole edilen 291 P. aeruginosa izolatının antibiyotik duyarlılıkları retrospektif olarak 

değerlendirildi. Kültürde üreyen mikroorganizmaların tür düzeyinde identifikasyon ve antimikrobiyal 

duyarlılık testleri otomatize sistemle (VITEK®2  Compact, bioMérieux, France) yapıldı. Tüm duyarlılık 

testi sonuçları EUCAST kriterlerine göre yorumlandı. Uygunsuz direnç profillerinde testler disk 

difüzyon ve/veya antibiyotik gradient testleri ile doğrulandı. Kolistin duyarlılığı sıvı mikrodilüsyon 

yöntemi ile test edildi. Hastaların tekrarlayan üremelerinde sadece ilk örnekleri çalışmaya dahil edildi. 

Bulgular: Örneklerin 156’sı (% 53.6) erkek ve 135’i (% 46.4) kadın hastalara aitti. Çalışma kapsamında 

değerlendirilen 291 Pseudomonas aeruginosa suşunun 133’ü (%45.7) idrar, 58’i (%19.9) trakeal aspirat, 

34’ü (%11.7 ) yara, 29’u (%10) kan ve 13’ü (%4.5) kulak, 24’ü (%8.2) diğer örneklerden izole edilmişti. 

Örneklerin 135’i (% 46.3) poliklinik, 105’i (%36.1) yoğun bakım, 51’i (%17.6) servis hastalarına aitti. 

Antibiyotik duyarlılıkları sırası ile Kolistin %98.7, Amikasin %92.0, Gentamisin %91.7,  Netilmisin 

%67.9, İmipenem %80.2, Meropenem %79.3, Seftazidim %75.9, Siprofloksasin %76.6, Sefepim %72.9, 

Piperasilin/tazobaktam %67.3 oranında bulundu. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin hastane içinde sık 

olarak kullanıldığı yoğun bakım ünitelerinde dirençli bakteri oranı en fazla saptandı.  

Sonuç: Hastane kaynaklı enfeksiyonların en sık nedenlerinden olan P. aeruginosa suşlarının antibiyotik 

duyarlılıklarının belirlenmesi, hastaların antimikrobiyal tedavisinin doğru ve uygun şekilde 

yönlendirilmesini sağlayacaktır. Böylece bu enfeksiyonların neden olduğu morbidite ve mortalite 

azalacak;  birçok antibiyotik daha uzun yıllar kullanılabilecek ve dirençli suşların ortaya çıkma riski 

azalacaktır. 

Anahtar Kelimeler: 

 

Kaynaklar:  

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). M39-A4 Analysis and presentation of cumulative 

antimicrobial susceptibility test data; approved guideline. 2014, Fourth Edition. Wayne, PA. 
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Tablo. 

Antibiyotik Toplam Duyarlılık 

n (%) 

Amikasin 291 268 (%92.1) 

Aztreonam 230 37 (%16.1) 

Sefepim 251 183 (%72.9) 

Seftazidim 291 221 (%75.9) 

Siprofloksasin 291 223 (%76.6) 

Kolistin 248 245 (%98.7) 

Gentamisin 291 267 (%91.7) 

İmipenem 273 219 (%80.2) 

Meropenem 291 230 (%79.3) 

Netilmisin 234 159 (%67.9) 

Piperasilin-Tazobaktam 285 192 (%67.3) 
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HASTANEMİZDEKİ PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLİ 

Bahise Çağla Taşkın Dalgıç1, Ayşe Alıcı1, Aytekin Fırtına1, Umut Safiye Şay Coşkun1 

1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye 

bahise91@hotmail.com 

 

Giriş veAmaç: Pseudomonas aeruginosa,  yüksek mortalite ve morbidite ile seyreden enfeksiyonlara 

neden olan fırsatçı bir patojendir. Birçok antibiyotiğe direnç geliştirmesi nedeniyle bu bakteri ile oluşan 

enfeksiyonların tedavisinde uygun antibiyotik seçimi önemlidir. Bu çalışmanın amacı çeşitli klinik 

örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa izolatlarının antimikrobiyal direnç profilinin 

retrospektif olarak incelenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Ocak 2016-Haziran 2019 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen 

360 P. aeruginosa izolatı incelendi. Çalışmaya dahil edilen izolatların etken/kolonizasyon ayrımı 

yapılmış olup enfeksiyon etkeni olarak değerlendirilen izolatlar çalışmaya dahil edilmiştir. Her hastaya 

ait ilk izolat çalışmaya dahil edilmiş olup, aynı hastaya ait mükerrer üremeler çalışma dışı bırakılmıştır. 

Çalışma periyodunda hastanemizde Pseudomonas aeruginosa kaynaklı bir salgın tespit edilmemiştir. 

Klinik izolatların tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıkları 2018 yılına kadar Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI) kriterleri doğrultusunda konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistem 

(VITEK 2, BioMérieux, Fransa) ile yapılmıştır. 2018 yılından sonra ise European Committee on 

Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) önerileri doğrultusunda konvansiyonel yöntemler ve 

MicroScan WalkAway 96 Plus (Beckman Coulter, USA) otomatize sistemi ile yapılmıştır. Karbapenem 

dirençli bulunan izolatlar için ek test yapılmamıştır. 

Bulgular: Çalışmaya alınan örneklerin 45 (%12,5)’i poliklinik, 135 (%37,5)’i servis ve 180 (%50)’i 

yoğun bakım hastalarından gönderilen örneklerdi. Yoğun bakımdan gelen örneklerin çoğunluğunu 

(%55) dahili yoğun bakım hastaları oluşturmaktaydı.  P.aeruginosa izolatlarının 108 (%30)’i endotrakeal 

aspirat, 87 (%24)’si yara, 85 (%24)’i idrar, 55 (%15)’i kan, 18 (%5)’i balgam, 3 (%0,8)’ü bronkoalveolar 

lavaj, 2 (%0,5)’si beyin omurilik sıvısı, 1 (%0,3)’i burun sürüntüsü ve 1 (%0,3)’i kulak sürüntüsü 

örneklerinden izole edilmiştir.İzolatların antibiyotik duyarlılıkları değerlendirilirken ‘I’ kategorisinde 

bulunan, artmış dozda duyarlı izolatlar dirençli olarak kabul edilmiştir. Yoğun bakım hastalardan 

üretilen izolatlarda  meropeneme %52, imipeneme %49, levofloksasine %32, piperasilin-tazobaktama 

%32, seftazidime %22, sefepime %19, siprofloksasine %17, amikasine %13 direnç tespit edilmiştir. 

Servis hastalarından üretilen izolatlarda piperasilin-tazobaktama %27, levofloksasine %22, 

meropeneme %22, imipeneme %18,sefepime %17,5, ciprofloksasine %17, amikasin ve gentamisine 

%15, seftazidime %13 direnç tespit edilmiştir. Poliklinik hastalarında ise piperasilin-tazobaktama %30, 

ciprofloksasine %14, cefepime %13, levofloksasine %10, gentamisine %10, amikasine 

%8,5,meropenem ve imipeneme %8, ceftazidime %7,5 direnç tespit edilmiştir. 

Sonuç: Çalışmamızda karbapenemler yoğun bakım hastalarında en yüksek direnç oranına sahip 

antibiyotik grubuydu. Karbapenemlerin yoğun bakım hastalarında yoğun şekilde kullanılmasının direnç 

gelişimine katkısı olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca yoğun bakım hastalarında en duyarlı antibiyotikler 

amikasin ve siprofloksasin olarak bulunmuştur. Ampirik tedavide bu antibiyotikler öncelikli olarak 

tercih edilebilir. Servis ve poliklinik hastalarında ise sefalosporinler, aminoglikozidler ve siprofloksasin 

düşük direnç oranları nedeniyle öncelikli tercih edilebilir. Hastanemizdeki veya bölgemizdeki 

antimikrobiyal direnç oranlarının belirlenmesinin, ampirik tedaviye karar verilmesinde ve yeni direnç 

fenotiplerinin gelişiminin engellenmesinde yararlı olacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, antibiyotikler, direnç oranları 
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KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS 

AERUGINOSA İZOLATLARININ DAĞILIMI VE ANTİMİKROBİYAL 

DİRENÇ PATERNLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ 

Altan Akıneden1, Selçuk Türkel2, Cemal Çiçek2, Fatih Kaya3 

1Aksaray Üniveristesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD. 
2Aksaray Üniveristesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

3Aksaray Üniveristesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 

 

Amaç: Bu çalışmada Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi klinik birimlerinden Merkez Laboratuarı 

Mikrobiyoloji bölümüne gelen çeşitli kültür numunelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa 

suşlarının örnek türlerine göre dağılımı ve antimikrobiyal direnç oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kültür birimine 

Ocak 2016- Aralık 2018 tarihleri arasında toplam üç yıllık süreçte gönderilen klinik örneklerden üretilen 

tüm izolatların tiplendirilmesi ve antimikrobiyal duyarlılık testleri Vitek-2 Compakt (Biomerieux, 

France) cihazı kulanılarak çalışıldı. Değerlendirmeler EUCAST kriterlerine göre yapıldı. Pseudomonas 

aeruginosa olarak tanımlanan suşların antimikrobiyal duyarlılıkları ve izole edildiği numune türleri 

retrospektif olarak incelendi. Mükerrer üremeler elenerek her hastaya ait ilk izolat çalışmaya dahil 

edildi. 

Bulgular : Çalışmaya alınan toplam 541 hastaya ait Pseudomonas aeruginosa izolatının antimikrobiyal 

direnç oranları sırasıyla;  gentamisin(13%),  amikasin(7%), tobramisin(8%), ciprofloksasin(16%), 

levofloksasin(21%), imipenem(37%), meropenem(26%),  ceftazidim(39%), cefepim(25%), piperasilin-

tazobaktam(39%) olarak bulundu. Bulgularımız Tablo 1 de verilmiştir. 

Sonuçlar : Antimikrobiyal duyarlılığını değerlendirdiğimiz antibiyotikler içerisinde en düşük direnç 

oranı amikasinde görülürken, en yüksek direnç oranı ceftazidim ve piperasilin-tazobaktamda  görüldü. 

Çalışmamıza ait direnç verileri hastanemize ait ilk direnç verileri olması nedeniyle hastanemizdeki veya 

bölgemizdeki antimikrobiyal direnç oranlarının belirlenmesi, ampirik tedaviye karar verilmesinde ve 

yıllar içerisinde direnç oranlarının değişiminin takibinde faydalı olacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Pseudomonas aeruginosa, Antimikrobiyal direnç, Aksaray 

 

Tablo 1. 541 adet P.aeruginosa izolatının antimikrobiyal direnç oranları 

Antibiyotik Adı Duyarlı n(%) Dirençli n(%) 

Gentamisin 473 (87%) 68 (13%) 

Amikasin 505 (93%) 36 (7%) 

Tobramisin 497 (92%) 44 (8%) 

Ciprofloksasin 453 (84%) 88 (16%) 

Levofloksasin 427 (79%) 114 (21%) 

İmipenem 341 (63%) 200 (37%) 

Meropenem 398 (74%) 143 (26%) 

Ceftazidim 332 (61%) 209 (39%) 

Cefepim 405 (75%) 136 (25%) 

Piperasilin/Tazobactam 330 (61%) 211 (39%) 
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STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA’NIN ANTİMİKROBİYAL 

DUYARLILIK TEST SONUÇLARINDA TEK BAŞINA OTOMATİZE 

SİSTEMLERE GÜVENELİM Mİ? 

Pınar Sağıroğlu,1 Hatice Hanım Yurttakal1, Merve Ertürk1 ve Mustafa Altay Atalay1 

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

pinarsagiroglu@erciyes.edu.tr 

 

Amaç: Stenotrophomonas maltophilia; birçok antibiyotiğe doğal direnci olan, tedavisi güç hastane 

enfeksiyonlarına sebep olan fırsatçı nonfermenter gram negatif bir basildir. Bu çalışmada klinik 

örneklerden izole edilen S. maltophilia suşlarının antimikrobiyal direnç profillerinin belirlenmesi ve 

Vitek 2 otomatize sisteminin Trimetoprim/sulfometoksazol (TMP/SXT)  duyarlılık test sonuçlarının 

disk difüzyon duyarlılık sonuçları ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Ocak 2018-Ağustos 2019 tarihleri arasında, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Bakteriyoloji Laboratuvarı’na gönderilen, farklı hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen 206 

S. maltophilia kökeni çalışmaya dahil edilmiştir. İzolatlar konvansiyonel yöntemlerle ve Vitek 2 

otomatize sistemi kullanılarak tanımlanmıştır. TMP-SXT duyarlılıkları Vitek 2 sistemi ve disk difüzyon 

ile levofloksasin duyarlılıkları ise disk difüzyon yöntemiyle saptanmıştır.  

Uygulanan duyarlılık yöntemlerinin karşılaştırılmasında; disk difüzyon ve Vitek 2 sistemi ile elde edilen 

sonuçlar aynı kategoride ise uyumlu, disk difüzyon sonucu dirençli iken Vitek 2 sonucu duyarlı ise çok 

büyük hata, disk difüzyon sonucu duyarlı iken Vitek 2 sonucu dirençli ise büyük hata olarak 

tanımlanmıştır. Çok büyük hata ve büyük hata oranının %3’ün altında olması sistem için kabul edilebilir 

performans kriteri olarak belirlenmiştir. Antibiyotik duyarlılık test sonuçlarının değerlendirilmesinde 

CLSI M100- S28 dökümanı kullanılmıştır. 

Bulgular: Vitek 2 sistemi ile 206 S.maltophilia’nın 181’i (%87.86) TMP-SXT duyarlı ve 25’i (%12.13) 

dirençli olarak saptanmıştır. TMP-SXT için Vitek 2 sistem ve disk difüzyon sonuçları 

karşılaştırıldığında 10 kökende (%4.85) uyumsuz sonuç bulunmuştur. Dokuz izolat otomatize sistemle 

dirençli, disk difüzyon ile duyarlı ve bir izolat otomatize sistemle duyarlı, disk difüzyon ile dirençli 

bulunmuştur. Buna göre çok büyük hata oranı %0.47 ve büyük hata oranı %4.36 olarak saptanmıştır. 

İzolatların levofloksasin duyarlılıkları irdelendiğinde; 188’i (%89.09) duyarlı, 3’ü (%1.4) orta duyarlı 

ve 20’si (%9.47) dirençli olarak belirlenmiştir.  

Sonuç: S.maltophilia’nın neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan birincil antibiyotik olan 

TMP-SXT‘deki artan direnç oranları akılda tutulmalı ve bu antibiyotiğin duyarlılığının belirlenmesinde 

otomatize sistem sonuçları referans yöntemler ile doğrulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Stenotrophomonas maltophilia, Vitek 2 performansı, Trimetoprim/ 

sulfametoksazol, Levofloksasin, Direnç oranı 
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KLİNİK STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA KÖKENLERİNİN 

ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI, GENOTİPİK PROFİLLERİ VE 

BİYOFİLM OLUŞTURMA YETENEKLERİ 

Serhat Yalçınkaya1, Fethiye Ferda Yılmaz1, Hale Kalfaoğlu2, Münevver Kayın2, Hüseyin Taşlı1, 

Sabire Şöhret Aydemir2 

1Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova-İzmir, 

Türkiye 
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova-İzmir, Türkiye 

ferda.yilmaz@ege.edu.tr 

 

Amaç: Sıklıkla solunum sistemi, üriner sistem ve yara infeksiyonlarından izole edilen, fırsatçı patojen 

Stenotrophomonas maltophilia, biyofilm oluşturma yeteneği ve birçok antibiyotiğe doğal dirençli olma 

gibi özelliklerinin sonucu olarak genellikle yoğun bakım ünitelerinde salgınlara yol açmakta ve tedavisi 

güç enfeksiyonlara neden olmaktadır. Bu çalışmada S. maltophilia izolatlarının antibiyotik 

duyarlılıkları, genotipik dağılımı ve biyofilm oluşturma kapasitelerinin araştırılması, belirlenen bu 

özellikler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: En az bir antibiyotiğe (trimetoprim-sulfametoksazol, levofloksasin ve minosiklin) 

orta duyarlı veya dirençli 13 klinik S. maltophilia izolatı ile çalışıldı. İzolatların duyarlılıkları ayrıca 

mikrodilüsyon yöntemiyle, levofloksasin (LEV) (LEV sınır değerleri: R>8; S≤2, CLSI 2015) yanısıra 

kinolon direncinin izlenmesine katkı sağlaması amacıyla siprofloksasin (CIP) ve moksifloksasin (MOK) 

için de test edildi. Veriler daha önce elde edilen duyarlılık sonuçları ile karşılaştırıldı. İzolatların 

biyofilm oluşturma yeteneği kristal viyole yöntemi ile araştırıldı. Daha sonra izolatlar M13 universal 

primerleri kullanarak, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile moleküler olarak tiplendirildi. 

Bulgular: Mikrodilüsyon testine göre, CIP, LEV ve MOK minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) 

aralıkları sırasıyla; 2-32 µg/ml, 0,5-16 µg/ml ve < 0,125-8 µg/ml; MİK50/MİK90 değerleri ise 4-16 µg/ml; 

2-8 µg/ml ve 0,125-4 µg/ml olarak bulundu. Kristal viyole testiyle, 13 izolattan ikisinin orta düzey 

diğerlerinin güçlü biyofilm oluşturduğu görüldü. Moleküler tiplendirme sonucunda, PyElph analiz 

programıyla klonal ilişkili üç temel grup ve bunların alt grupları belirlendi.  

Sonuç: Bu çalışmada, duyarlılıkları ve/veya biyofilm oluşturma kapasiteleri ile ayırt edilebilecek farklı 

özellikte, sınıflama yapabilmeyi kolaylaştırabilecek ortak veya ayırt edici moleküler profile rastlanmadı. 

S. maltophilia izolatlarının duyarlılık paternleri ve yüksek düzey biyofilm oluşturmasına ilişkin veriler 

Avrupa’da ve Türkiye’de yapılan diğer çalışmalardakilere benzemektedir. Hastanedeki salgınların 

önlenmesi amacıyla nozokomiyal fırsatçı patojenlerin varlığı araştırılırken, S. maltophilia’nın da etken 

olabileceği düşünülmelidir. S. maltophilia ile ilgili epidemiyoloji, virulans faktörleri ve direnç 

mekanizmaları konusundaki çalışmalar desteklenmelidir. Sonuç olarak bu çalışmanın, S. 

maltophilia’nın direnç profili, yayılımı, epidemiyolojisi ve virulans özellikleri konusunda önemli bir 

veri kaynağı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Stenotrophomonas maltophilia, biyofilm, antibiyotik direnci, moleküler 

tiplendirme 
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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ÇEŞİTLİ KLİNİK 

ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN Campylobacter TÜRLERİNİN 

ANTİMİKROBİYALLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI 

Esra Özkaya1, Yasemin Koç1, Irmak Baran1, Faruk Aydın1 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye 

esraozkaya@ktu.edu.tr 

 

 

Amaç: Campylobacter türleri gastroenteritlerin bildirilen en sık nedenlerinden biri olarak kabul 

edilmektedir. Campylobacter ssp. enfeksiyonları, genellikle kendi kendini sınırlar. Antimikrobiyal 

tedavi; iyileşmenin olmadığı durumlarda, sistemik enfeksiyonlarda ya da yüksek riskli grupların 

enfeksiyon kontrolünde uygulanır. 

Çalışmamızda Kasım 2016–Temmuz 2019 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen çeşitli klinik örneklerinden izole edilen 

Campylobacter spp. izolatlarının antimikrobiyallere direnç oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız süresince çeşitli klinik birimlerden laboratuvarımıza gönderilen hasta 

materyallerinden izole edilen 60 Campylobacter spp. izolatı retrospektif olarak incelendi. Aynı hastadan 

gelen örneklerden ilk izolat çalışmaya dahil edildi. 

Örnekler, Campylobacter Blood-free Selective Medium (modified CAT-HiMedia,Hindistan) besiyerine 

ekildi. Mikroaerofilik ortam oluşturmak üzere gas-pack (Anaero Pouch-Micro Aero, Mitsubishi, 

Japonya) kullanılarak 42°C’de 48-72 saat süreyle inkübe edildi. İzole edilen Campylobacter türleri 

MALDI Biotyper (Bruker, Almanya) ile tanımlandı. İzolatların in-vitro antimikrobiyal duyarlılıkları 

EUCAST standartlarına uygun olarak Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle araştırıldı ve yorumlandı. 

Bulgular: Çalışmamız süresince laboratuvarımıza 3412 dışkı, 22789 kan örneği gönderilmiştir. Dışkı 

örneklerinin 58’inde (%.1,7); kan örneklerinin 2’sinde (%0,008) Campylobacter spp. tespit edildi. 

Toplam 60 izolatın  %65’i ayaktan, %35’i yatarak tedavi alan hastalardan izole edildi. Hastaların 

%71,6’sı çocuk, %28,4’ü yetişkin, %56,6’sı erkek, %43,3’ü kadın idi.  

Campylobacter spp. izolatlarının (50/60) %83,6’sı C. jejuni, %16,4‘ü (10/60) C. coli olarak tanımlandı. 

C. jejuni izole edilen hastaların 35’i, C. coli izole edilen hastaların ise 4’ü ayaktan tedavi almaktaydı.  

Campylobacter spp. izolatlarının antimikrobiyal duyarlılıkları incelendiğinde her iki Campylobacter 

türünde de en yüksek direnç oranı siprofloksasine karşı saptandı. (C. jejuni %38,0, C. coli %30,0) En 

düşük direnç eritromisine karşı tespit edildi. (C. jejuni %2,0, C. coli %10,0) Tetrasiklin direnci ise C. 

jejuni‘de %36, C.coli’de  %20 olarak bulundu. 

Sonuç: Campylobacter spp. enfeksiyonlarının tedavisinde ilk tercihlerden olan florokinolonlara ve 

makrolidlere karşı direnç ülkemizde ve dünyada giderek artmaktadır. Tedavide alternatif olabilecek 

seçeneklerin ve uygun yaklaşımların belirlenebilmesi için daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 

Anahtar Kelimeler: Campylobacter spp., klinik örnek, antimikrobiyal direnç 
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AEROMONAS KLİNİK İZOLATLARININ ÇEŞİTLİ 

ANTİBİYOTİKLERE KARŞI İN VİTRO DUYARLILIĞININ 

ARAŞTIRILMASI 

Ümran Liste, Asiye Bıçakçıgil, Ekin Kırbaş, Cumhur Özkuyumcu, Banu Sancak 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD / Ankara 

kirbasekk@gmail.com 

 

Amaç: Aeromonas cinsi bakteriler son yıllarda giderek artan sıklıkta enfeksiyon etkeni olarak 

saptanmakta ve en sık gastroenterit olmakla birlikte bakteriyemi, deri ve yumuşak doku enfeksiyonu, 

pnömoni, menenjit gibi ekstraintestinal enfeksiyonlara da yol açabilmektedir. Özellikle ekstraintestinal 

ve immunsuprese bireylerde meydana gelen enfeksiyonlarda mortalite oranlarının %60-70’lere 

ulaşabildiği bildirildiğinden uygun ampirik antibiyotik tedavisinin erken başlanması hayati önem 

taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı Aeromonas klinik izolatlarının çeşitli antibiyotiklere karşı in vitro 

duyarlılığının araştırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2015 – Nisan 2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Merkez Laboratuvarında çeşitli klinik örneklerden izole edilen 75 Aeromonas cinsi bakteri 

dahil edilmiştir. Antimikrobiyal duyarlılık testleri için (ampisilin-sulbaktam, piperasilin-tazobaktam, 

sefoksitin, sefotaksim, sefepim, trimetoprim-sulfametoksazol, gentamisin, amikasin, siprofloksasin, 

levofloksasin, ertapenem, imipenem ve meropenem ) gradiyent test yöntemi kullanılmıştır. 

Antimikrobiyal duyarlılık kategorilerinin belirlenmesi amacıyla CLSI-M45 tarafından önerilen sınır 

değerler kullanılmıştır. 

Bulgular: İzole edilen 75 Aeromonas cinsi bakterinin çalışılan antibiyotiklere karşı in vitro duyarlılık 

sonuçları Tablo’da verilmiştir.  Dışkı kültüründen izole edilen 11 suşun 8’i (%72), 64 ekstraintestinal 

izolatın 12’si (%18), toplamda ise 75 izolatın 20’si (%26.6) çoklu ilaca dirençli (MDR) olarak 

saptanmıştır. 

Sonuç: Tüm dünyada gelişen antimikrobiyal direnç varlığı, bölgesel farklılıkların olması ve uygun 

tedavi ajanlarının belirlenmesinin eskisi kadar kolay olmadığı düşünüldüğünde, Aeromonas ilişkili 

enfeksiyonların tedavisinde uygun antibiyotik seçimini kolaylaştırabilmek amacıyla her merkezin in 

vitro antimikrobiyal duyarlılık sonuçlarını takip etmesi ve olası değişiklikleri belirlemesi gerekir.  

Anahtar Kelimeler: Aeromonas, antibiyotik duyarlılık, gradiyent test 

Tablo. Aeromonas spp klinik izolatlarının çeşitli antibiyotiklere karşı in vitro duyarlılık sonuçları 

 

 

ANTİBİYOTİKLER 

CLSI 

Intestinal Ekstraintestinal 

S R S R 

Trimetoprim-sulfametoksazol 8 3 60 4 

Ampisilin-sulbaktam 1 10 8 56 

Piperasilin-tazobaktam 5 6 27 37 

Sefoksitin 2 9 48 16 

Sefotaksim 10 1 57 7 

Sefepim 11 - 61 3  

Siprofloksasin 9 2 61 3 

Levofloksasin 9 2 64 - 

Ertapenem 10 1 56 8 

İmipenem 11 - 62 2 

Meropenem 11 - 63 1 

Gentamisin 10 1 63 1 

Amikasin 11 - 62 2  
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İZMİR, MANİSA VE UŞAK İLLERİNDEKİ KANATLILARDAN ELDE 

EDİLEN SALMONELLA SUŞLARINDA ANTİMİKROBİYAL 

DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI 

Ercüment Ertunç1, Yamaç Tekintaş2, F. Ferda Yılmaz3, Fethiye Çöven1, Selahattin Şen4, Şafak 

Ermertcan3 

1   T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü, İzmir-Türkiye; 2  İzmir 

Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir-Türkiye; 
3 Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir-Türkiye; 

4 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara -

Türkiye 

 

Amaç: Bu çalışmada, İzmir, Manisa ve Uşak illerindeki kanatlılardan izole edilen Salmonella suşlarına 

çeşitli antimikrobiyallerin etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne bağlı Kanatlı Hastalıkları Teşhis 

Laboratuvarı’nda 2014 - 2015 yıllarında izole edilen ve Etlik Merkez Araştırma Enstitüsü Bakteriyoloji 

Laboratuvarı (Salmonella Ulusal Referans Laboratuvarı)’nda 13 farklı serotipe ait oldukları belirlenen 

45 Salmonella suşu çalışmaya dahil edilmiştir. 

Suşların ampisilin, amoksisilin, amoksisilin-klavulonik asit, sefotaksim, sefepim, doksisiklin, 

oksitetrasiklin, siprofloksasin, levofloksasin, ve kolistin sülfat duyarlılıkları modifiye Kirby-Bauer disk 

difüzyon yöntemi ile Clinical and Laboratory Standards Institute kriterleri doğrultusunda belirlenmiştir. 

Bulgular: ß-Laktam (ampisilin, amoksisilin ve amoksisilin-klavulonik asit) ve tetrasiklin (doksisiklin 

ve oksitetrasiklin) grubu antibiyotiklere karşı toplam 20 Salmonella suşunda direnç tespit edildi. Sadece 

ß-Laktam (amoksisilin, ampisilin ve amoksisilin–klavulanik asit)  direnci 2 suşta (% 4.4) bulunurken, 

sadece tetrasiklin grubu (oksitetrasiklin ve tetrasiklin) antibiyotik direnci suşların 14’ünde (% 31) tespit 

edilmiştir. Ayrıca suşların dördünde çoklu antibiyotik (iki ve üstü antibiyotik)  direnci belirlenmiştir. 

Diğer antibiyotiklere (sefepim levofloksasin, siprofloksasin, sefotaksim, kolistin sülfat) karşı direnç 

gözlenmemiştir. 

Sonuç: Bu çalışma sonucunda İzmir, Manisa ve Uşak illerinde kanatlılardan izole edilen Salmonella 

suşlarında tetrasiklin grubu antibiyotiklere karşı dikkat çekici oranda (%40) direnç saptanmıştır.  

Dirençli Salmonella suşlarının saptanması, ülke çapında izleme programları ile kayıt altına alınması ve 

takip edilmesi ile uygun ve rasyonel sağaltım programlarının hayata geçirilmesi insan ve hayvan sağlığı 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kanatlı, Salmonella, disk difüzyon, direnç 
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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA KLİNİK ÖRNEKLERDEN 

İZOLE EDİLEN Salmonella TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ VE 

ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI 

Esra Özkaya1, Yaşar Faik İskefyeli1, Irmak Baran1, Neşe Kaklıkkaya1, Faruk Aydın1 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye 

esraozkaya@ktu.edu.tr 

 

Giriş: Salmonella tüm dünyada bakteriyel gıda kaynaklı gastroenterit nedenleri arasında ilk sıralarda 

bulunmaktadır.  Bu nedenle enfeksiyon kontrolü sağlanması ve antibiyotik kullanım politikalarının 

planlanmasında antimikrobiyallere direnç oranlarının izlenmesi önemlidir. 

Çalışmamızda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na Kasım 

2016–Temmuz 2019 tarihleri arasında çeşitli kliniklerden gönderilen numunelerden izole edilen 

Salmonella türlerinin antimikrobiyallere direnç oranlarının retrospektif olarak incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız süresince laboratuvarımızda tespit edilen Salmonella türlerinin 

antibiyotiklere direnç oranları incelenmiştir. İzole edilen Salmonella türleri konvansiyonel yöntemlere 

ek olarak MALDI Biotyper (Bruker, Almanya) ile tanımlanmış olup Salmonella spp.’lerin 

serotiplendirilmesi antiserumlar kullanılarak (HSGM, Salmonella antiserumlar, Ankara) Kauffmann–

White sınıflandırılmasına göre yapılmıştır. Suşların in-vitro antimikrobiyal duyarlılıkları EUCAST 

standartlarına uygun olarak Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır. 

Bulgular: Laboratuvarımıza çalışmamız süresince 3412 dışkı, 19207 kan, 413 eklem sıvısı ve 173 yara 

kültürü isteği yapılmıştır. Dışkı örneklerinin %1,0’ında, kan kültürlerinin %0,1’inde, eklem sıvısı 

örneklerinin %1,0‘ında ve yara kültürlerinin %0,5’inde Salmonella spp. tespit edilmiştir. Her hastaya 

ait üreyen ilk izolat seçilerek çalışmaya toplam 63 izolat dahil edilmiş ve bunların %76,1‘i Salmonella 

serogrup D1, %1,6‘sı Salmonella serogrup B, %7,0‘ı Salmonella serogrup C2 ve %4,3’ü Salmonella 

serogrup C olarak tanımlanmıştır. 

Tüm Salmonella serogruplarında ampisilline ve siprofloksasine duyarlılık oranları sırası ile %86,3 ve 

%92,6!dır. Ayrıca seftazidim ve seftriaksona direnç oranı her ikisinde de %1,5 olarak bulunmuştur. 

Trimetoprim-sulfametoksazole karşı duyarlılık oranı ise %96,8 olarak tespit edilmiştir. 

Sonuç: Sonuç olarak, hastanemizde tedavi alan hastalarda saptanan  Salmonella türlerinde en sık 

Salmonella serogrup D1, en az B serogrubu saptanmıştır. Ayrıca çalışmamızda üçüncü kuşak 

sefalosporinlere karşı direnç belirlenmiş olması özellikle sistemik enfeksiyonların tedavisinde 

antibiyotik duyarlılık testlerinin sonuçlarını incelemenin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Salmonella spp., antimikrobiyal direnç, serotiplendirme, klinik örnekler. 
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2014-2019 YILLARI ARASINDA GAİTA ÖRNEKLERİNDEN İZOLE 

EDİLEN SALMONELLA TÜRLERİNİN ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ 

PROFİLLERİ 

Yeliz Tanrıverdi Çaycı, İlknur Bıyık, Asuman Birinci 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun 

yeliztanriverdi@gmail.com 

 

Giriş: Salmonella spp. izolatlarının bağırsak enfeksiyonlarına yol açması ve direnç oranlarındaki 

geçmiş dönemlerdeki ciddi artışlar; antibiyotik direncinin izlenmesini anlamlı hale getirmiştir. 

Amaç: Laboratuvara 2014-2019 arasında gönderilmiş olan gaita örneklerinden izole edilen Salmonella 

spp. izolatlarının sıklığını ve yıllara göre antibiyotik direnç değişim oranlarını saptamayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarına Mart 2014-Ağustos 

2019 yılları arasında gönderilmiş olan gaita örneklerinden izole edilmiş Salmonella spp. izolatları 

değerlendirilmiştir. Gaita örneklerinin SS agar ve EMB agar besiyerlerine ekimi yapılmıştır. Ekimi 

yapılan örnekler, 37°C 24 saat inkübe edildikten sonra değerlendirilmiştir. Bakteri türlerinin 

tanımlanmasında Vitek MS (BioMérieux, Fransa) ve bakterilerin antibiyotik duyarlılığının 

belirlenmesinde Vitek2 (BioMérieux, Fransa) Compakt otomatize sistemleri kullanılmıştır. İzolatların 

antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesinde EUCAST kriterleri kullanılmıştır. 

Bulgular: Mart 2014-Ağustos 2019 yılları arasında 170 gaita örneğinden toplam Salmonella izolatı 

izole edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen Salmonella suşlarının ampisilin, siprofloksasin, 

trimetoprim/sulfametoksazole direnç oranlarının sırasıyla %22.35, %12.94, %5.88 olduğu 

belirlenmiştir. Elde ettiğimiz Salmonella spp.’nin yıllara göre izole edilme oranlarının 2014, 2015, 2016,  

2017, 2018, 2019 sırasıyla; %10, %19.41, %20, %18.82, %18.82, %12.94 olduğu saptanmıştır.  

Sonuç: Salmonelloz şüphesi olan vakaların tedavisinde uygun ampirik antimikrobik ilaçların seçimi için 

direnç patenlerinin izlenmesi gereklidir. Çalışmamız epidemiyolojik verilerin belirlenmesi açısından 

önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Gaita, Salmonella, Antibiyotik Direnç 
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EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’NDE 2018 YILINA 

AİT BAKTERİYEL GASTROENTERİT ETKENLERİ SALMONELLA, 

SHİGELLA VE CAMPYLOBACTER TÜRLERİNİN DAĞILIMI VE 

ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Furkan POLAT1, Melike YAŞAR1, Feriha ÇİLLİ1, Alper TÜNGER1, Şöhret AYDEMİR1 

1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, TÜRKİYE 

drfurkanpolat24@gmail.com 

 

Giriş ve Amaç: Gelişmekte olan ülkelerde bakteriyel gastroenteritlerin en önemli etkenleri arasında 

Salmonella, Shigella ve Campylobacter türleri yer alır. İshalli hastalıklar pediatrik mortalite ve 

morbiditenin en önemli nedenlerinden birisidir. Bu çalışmada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

Bakteriyoloji Laboratuvarı’nda klinik örneklerden etken olarak izole edilen bu bakterilerin dağılımı ve 

antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında hastanemize başvuran 

hastaların dışkı örneklerinden soyutlanan toplam 238 izolat dahil edildi. Tüm dışkı örnekleri direkt 

mikroskobik inceleme sonrası Eozin-metilen mavisi agara (BioMerieux, Fransa) ve GN enrichment 

broth’a (HAJNA) (Conda Lab., İspanya) ekildi. GN broth içerisinde 4-6 saat inkübasyon sonrası 

Hektoen enterik agara pasajlandı ve 24-48 saat 37 ºC de inkübasyon sonrası değerlendirildi. Direkt 

mikroskobik incelemede lökosit saptanan örnekler, Campylobacter türleri için Skirrow agara 

(BioMerieux, Fransa) ekilerek Campy-Gen (Oxoid, İngiltere) kiti ile anaerop kavanozda sağlanan 

mikroaerofilik ortamda 42ºC’de 72 saat inkübe edildi. Campylobacter türleri için tanımlama VITEK 

MS (BioMerieux, Fransa)  sistemi ile yapıldı. Salmonella ve Shigella türleri için şüpheli kolonilere 

(H2S+ ve şeffaf koloniler) biyokimyasal testler (İMVİC testi - üreaz aktivitesi) uygulandı eş zamanlı 

olarak şeffaf görünümlü kolonilere VITEK 2 (BioMerieux, Fransa)  ve H2S+ kolonilere VITEK-MS 

sistemi ile identifikasyon yapıldı. Salmonella ve Shigella kökenlerinin serotipleri lam aglütinasyonu 

(Denka Selken Co, Japonya) ile belirlendi. Üreyen bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları EUCAST 

önerileri doğrultusunda değerlendirildi. 

Bulgular: 2018 yılında toplam 238 izolatın 78’i Salmonella enterica, 6’sı Shigella türleri ve 154’ü ise 

Campylobacter türleri olarak tanımlandı. Örneklerin alındığı servislerin dağılımları şekil1’de 

gösterilmiştir. Kökenlerin tür düzeyinde dağılımları tablo1’de özetlenmiştir. İzolatların direnç 

dağılımları grafik1 ve grafik2’de gösterilmiştir. 

Sonuç: Kökenlerin büyük çoğunluğu Çocuk Acil (%81) ve Yetişkin Acilden’den (%17) gönderilen 

klinik örneklerden izole edildi. En sık Campylobacter türleri, ikinci sıklıkta Salmonella türleri izole 

edildi. Bakteriyel gastroenterit genellikle kendi kendini sınırlar ve sadece destekleyici tedavi gerektirir. 

Bununla birlikte, antibiyotikler, destekleyici tedavi yeterli olmadığında veya immün sistemi baskılanmış 

hastalarda endikedir.  

Anahtar Sözcükler: Bakteriyel Gastroenterit, Salmonella spp., Shigella spp, Campylobacter spp. 
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Şekil 1. Örneklerin servislere göre dağılımları 

 

Tablo 1. Kökenlerin tür düzeyinde dağılımları 

Campylobacter spp  (n=154) Salmonella spp (n=78) Shigella spp (n=6) 

C. jejuni C.coli S. enterica S. sonnei S. flexneri 

141 13 78 5 1 

 

 

 

Grafik 1. Campylobacter izolatlarının antibiyotik duyarlılık sonuçları 

 

 

Grafik 2.  Salmonella ve Shigella izolatlarının antibiyotik duyarlılık sonuçları 
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GAİTA KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN SALMONELLA VE SHIGELLA 

SUŞLARININ MEVSİMSEL DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİKLERE 

DİRENÇ ORANLARI: 5 YILLIK VERİ 

Sultan Gülbahçe Orhan, Gizem Erdoğan, Mihriban Yücel, Serap Yağcı, Bedia Dinç 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, 

Ankara 

 

Amaç: Gastroenteritler, gelişmekte olan ülkelerde mortalite ve morbiditenin temel nedenlerindendir. 

Salmonella sistemik tutulumu, Shigella ise dizanteri kliniğinin ölümcül olabilen komplikasyonları 

sebebi ile gaita kültürlerinde araştırılması elzem olan etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dönemsel salgınlar ve Salmonella ve Shigella izolatlarının antibiyotik direnç oranlarındaki artış, 

periyodik olarak antimikrobiyal direnç izlemini zorunlu hale getirmektedir. 

Bu çalışmamızın amacı 5 yıllık laboratuvar verilerimizde Salmonella ve Shigella izolatlarının 

mevsimsel dağılımını ve antibiyotik direnç oranlarını ortaya koymaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Eylül 2014-Ağustos 2019 tarihleri arasında laboratuvarımıza gelen 

gaita kültürleri değerlendirilmiştir. Kültür için rutin olarak kanlı, EMB ve XLD agara ekilen gaytalarda, 

EMB ve XLD agarda tespit edilen şüpheli kolonilere konvansiyonel biyokimyasal testler uygulandı. 

Salmonella ve Shigella ile uyumlu sonucu olanlar aglütinasyon testlerine tabi tutuldu. Ardından tür 

düzeyinde identifikasyon ve antimikrobiyal duyarlılık testleri otomatize sistemle (BD  Phoenix, Becton  

Dickinson,  USA ve VITEK®2  Compact, bioMérieux, France) tanımlandı. Tüm duyarlılık test sonuçları 

EUCAST kriterlerine göre yorumlandı. Kliniğe sadece Ampisilin, Kotrimoksazol ve Siprofloksasin 

duyarlılık sonuçları raporlandı. Hastaların tekrarlayan üremelerinde sadece ilk örnekleri çalışmaya dahil 

edildi. 

Bulgular: Çalışma kapsamında değerlendirilen 102 Salmonella ve 55 Shigella suşunun  91’i (%57,9) 

erkek ve 66’sı (% 42,1) kadın idi. 143’ü (%92) poliklinik, 14’ü (%8) servis hastalarına aitti.  

Antibiyotik dirençleri Shigella için sırası ile TMP-SXT  %54.7, Ampisilin %32.7, Siprofloksasin %5.8 

oranında bulundu. Salmonella için ise sırası ile ile Siprofloksasin %21.2, Ampisilin %14.5, TMP-SXT  

%6.8 oranında bulundu. Mevsimsel dağılıma bakıldığında ise, hem Salmonella hem de Shigella için yaz 

ve sonbahar aylarında üremelerde artış olduğu görüldü. 

Sonuç: Salmonella ve Shigella infeksiyonlarının tedavisinde önerilen birinci basamak antibiyotiklere 

karşı gelişen direnç sebebiyle ampirik tedavi yaklaşımı başarısızlıkla sonuçlanabilmektedir. Bu durum 

Salmonella ve Shigella izolatlarında antibiyogram çalışılmasını elzem hale getirmektedir. Kısıtlı 

antibiyogram bildirimi yapılarak da dirençli suşların ortaya çıkmasının önüne geçilebilecektir.  

Anahtar Kelimeler: 

 
Kaynaklar: 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). M39-A4 Analysis and presentation of cumulative 

antimicrobial susceptibility test data; approved guideline. 2014, Fourth Edition. Wayne, PA. 
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Tablo 1: Shigella direnç oranları 

Antibiyotik Toplam Dirençlilik [n (% )] 

Ampisilin 55 18 (%32.7) 

Siprofloksasin 55 3 (%5.8) 

Kotrimoksazol 53 29 (%54.7) 

 

 

Tablo 2: Salmonella direnç oranları 

Antibiyotik Toplam Dirençlilik [n (% )] 

Ampisilin 96 14 (%14.5) 

Siprofloksasin 99 21 (%21.2) 

Kotrimoksazol 102 7 (%6.8) 

 

 

 

Grafik 1: Mevsimsel dağılım 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

Kış İlkbahar Yaz Sonbahar

Salmonella

Shigella



 

392 
 

P71 

SON BİR YILDA DIŞKI ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN 

CAMPYLOBACTER, SALMONELLA ve SHIGELLA CİNSİ BAKTERİLER 

VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ PATERNLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

M. Altay Atalay1, Pınar Sağıroğlu1, Merve Ertürk Melez1, Hatice Hanım Yurttakal1 
1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ 

 

Amaç: Salmonella, Shigella ve Campylobacter türleri, bildirilmesi zorunlu olan D grubu bildirimi 

zorunlu hastalıklar grubunda yer alırlar. Bu bakteriler, ciddi sağlık sorunlarına yol açarlar ve son yıllarda 

antibiyotiklere direnç oranlarındaki artış dikkati çekmektedir. Bu çalışmada, Erciyes Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bakteriyoloji Ünitesinde izole edilen Salmonella, Shigella ve 

Campylobacter izolatlarının oranlarının ve antimikrobiyal direnç paternlerinin belirlenmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Ünitemize Ağustos 2018-2019 tarihleri arasında gönderilen dışkı örneklerinden 

yapılan kültürler retrospektif olarak incelendi. İzolatlar konvansiyonel yöntemlerle ve gerektiğinde 

otomatize sistem (Vitek 2, BioMerieux, Fransa) kullanılarak tanımlandı. CLSI önerileri doğrultusunda 

Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle; Salmonella ve Shigella için siprofloksasin, ampisilin, 

sefotaksim ve trimetoprim/sulfometoksazol (TMP/SMX)'e, Campylobacter için siprofloksasin, 

eritromisin ve tetrasikline duyarlılıkları belirlendi.  

Bulgular: İncelenen toplam 7816 dışkı örneğinin (5880 poliklinik, 1936 servis) 61’inde  

üreme saptandı. Yaş ortalaması 16.4 (0-78)’tü. Bunlardan 22 (%36.1)’si Campylobacter sp., 18 

(%29.5)’i Salmonella Enteritidis, 14 (%22.9)’ü Shigella sonnei, beşi (%8.2)’i Salmonella Typhimurium 

ve ikisi de (%3.3) Shigella flexneri olarak tanımlandı. Campylobacter sp. izolatlarının antibiyotik 

duyarlılık test sonuçları değerlendirildiğinde direnç oranları; siprofloksasin, eritromisin ve tetrasiklin 

için sırasıyla %72.7, %4.5 ve %54.4 olarak belirlendi. Salmonella Enteritidis için ampisilin, TMP/SMX 

ve siprofloksasin direnç oranları sırasıyla %22.2, % 5.55 ve %16.6 olarak saptanırken, sefotaksime 

direnç saptanmadı. S. sonnei için  ampisilin, TMP/SMX ve siprofloksasin ve sefotaksim direnç oranları 

sırasıyla %85.7, %28.6, %7.1 ve %50 olarak bulundu. Beş Salmonella Typhimurium izolatının ikisi hem 

ampisiline hem de siprofloksasine dirençli bulunurken, TMP/SMX ve sefoktaksime direnç saptanmadı. 

İki S. flexneri izolatının biri tüm antibiyotiklere duyarlı bulunurken, diğeri siprofloksasin dışında 

dirençli bulundu. 

Sonuç: Bakteri türlerinin ve serotiplerinin görülme sıklığı ve antibiyotik duyarlılıkları yıllar içinde 

değişiklik göstermektedir. Bölgesel direnç paternlerinin belirlenmesi, yıllar içindeki değişikliklerin 

saptanmasının tedavi protokollerine yol göstermede önemli olacağı kanaatine varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Salmonella, Shigella, Campylobacter 
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN YOĞUN 

BAKIM ÜNİTELERİNDE KÜMÜLATİF ANTİBİYOGRAM İLE 

ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ İZLENMESİ 

Neşe İnal, Mervenur Demir, Gülşen Çetin Hazırolan, Deniz Gür 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

nese-inal-108@hotmail.com 

 

Amaç: Hastaneye özgü kümülatif antibiyogramlar, bakterilerdeki antibiyotik direncinin izlenmesi ve 

antimikrobiyal yönetişim programları için lokal ilaç direnci oranlarının bilinmesini sağlayarak ampirik 

antibiyotiklerin seçimine yön vermektedir. Bu çalışmada hastanemizde antibiyotiklere karşı gelişen 

direncin, kümülatif antibiyogram ile saptanması ve izlenmesi amaçlandı.  

Gereç ve Yöntem: Eylül 2018-2019 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun 

Bakım Ünite (YBÜ)’lerinde yatan erişkin hastalar çalışmaya dahil edildi. Aynı hastada aynı türe ait 

üremelerde sadece ilk izolat çalışmaya alındı. Otuz ve üzerinde izolat bulunan türler için duyarlılık 

oranları hesaplandı. Kümülatif antibiyotik duyarlılık testi verileri KLİMUD Antibiyotik Duyarlılık 

Verilerinin Analizi ve Sunumu rehberine göre hazırlandı. İzolatlar MALDI-TOF-MS (Bruker, 

Almanya) sistemiyle tanımlandı. Antibiyotik duyarlılık testleri BD Phoenix (Becton Dickinson, A.B.D.) 

otomatize sistemi, disk düfüzyon ve gradiyent test ile gerçekleştirildi. Sonuçlar EUCAST kriterlerine 

göre yorumlandı.  

Bulgular: YBÜ’lerinde yatan erişkin hastalarda Gram negatif bakteriler sıklık sırasına göre Escherichia 

coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii komplex bulundu. 

Gram pozitif bakteriler arasında sıklık sırasına göre Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, 

Enterococcus faecium bulundu (Tablo 1). Kümülatif antibiyotik duyarlılık testi verileri sonuçları Tablo 

2 ve Tablo 3’de özetlendi.  

Sonuç: Antibiyotik direnci en yüksek seviyede A. baumannii komplex türlerinde tespit edildi. A. 

baumannii için kolistin direnci %17,9 bulundu. Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz pozitifliği E. coli 

için %31,9, K. pneumoniae için %51,5 oranında bulunurken, imipenem direnci sırasıyla %3,1 ve %27,9 

saptandı. Metisiline dirençli S. aureus %22,3, vankomisine dirençli E. faecium %9,5 bulundu. 

Stenotrophomonas maltophilia trimetoprim sülfametaksozol direnci %6,8 bulundu. 

YBÜ'lerinden izole edilen bakterilere yönelik ampirik tedavi seçeneklerinin belirlenmesi için direnç 

oranlarının izlenmesi gerekmektedir. Bu bildiride de olduğu gibi kümülatif antibiyogram raporları tercih 

edilmesi gereken antibiyotikler konusunda klinisyenlere yol gösterici olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kümülatif antibiyogram, antibiyotik 
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Tablo 1: Erişkin YBÜ’lerinde Yatan Hastalarda En Sık İzole Edilen Bakteriler   

Bakteri İzolat Sayısı (n) 

Acinetobacter baumannii kompleks 116 (%7,92) 

Escherichia coli 252 (%17,21) 

Klebsiella pneumoniae 169 (%11,54) 

Enterococcus faecium 147 (%10,04) 

Pseudomonas aeruginosa 122 (%8,33) 

Enterococcus faecalis 114 (%7,79) 

Staphylococcus aureus 104 (%7,1) 

Stenotrophomonas maltophilia 44 (%3,01) 

Staphylococcus epidermidis 28 (%1,91) 

Diğer 268 (%18,31) 

Toplam 1464 (%100) 

 

  

 

 

 

Tablo 2: Erişkin YBÜ’lerinde En Sık İzole Edilen Gram Pozitif Bakterilerin %S Değerleri 

Gram 

pozitif 
n 

%S 

A
M

 

D
A

P
 

G
M

 

L
V

X
*

*
 

L
N

Z
 

C
IP

*
*
 

S
T

R
 

T
P

 

  V
A

 

O
X

 

F
O

X
 

Enterococcus 

faecium   
147 12,23 99,31 40,1* 

24 

(n:125) 
100 

20,49 

(n:122) 
25,35* 90,34 90,48 - R 

Enterococcus 

faecalis 
114 99,12 100 64,0* 

70,41 

(n:98) 
100 

73,12 

(n:93) 
68,81* 100 100 - R 

 S. aureus 104 - 100 94,23 99,01 100 96,15 - 100 100 76,47 77,67 

TOPLAM 365 

 

*Gentamisin ve streptomisin yüksek direnç **Yalnız parantez içinde belirtilen sayıda izolat test edilmiştir. 

Sonuçlar listelenen diğer antibiyotiklerin yüzdesiyle karşılaştırılmamalıdır. 

Kısaltmalar: R, dirençli; %S, duyarlılık yüzdesi; AM, Ampisilin; DAP, Daptomisin; GM, Gentamisin; LVX, 

Levofloksasin; LNZ, Linezolid; CIP, Siprofloksasin; TP, Teikoplanin; VA, Vankomisin; OX, Oksasilin; FOX, 

Sefoksitin. 
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Tablo 3 : Erişkin YBÜ’lerinde En Sık İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin %S Değerleri 

 

Gram Negatif 

 

n 

%S 

A
N

 

  A
M

C
 

A
M

 

E
T

P
 

G
M

 

IP
M

  
  

  
  

T
Z

P
 

C
T

R
 

S
X

T
 

C
IP

 

E
S

B
L

*
 

C
A

Z
*

*
 

Escherichia coli 252 95,63 
42,59 
(n:216) 

17,86 94,84 80,56 96,83 73,81 50,6 50,79 44,05 
31,94 
(n:191) 

- 

Klebsiella 

pneumoniae 
169 83,43 

41,25 
(n:160) 

R 69,64 71,43 72,02 82,74 44,38 56,55 55,62 
51,52 
(n:165) 

41,14 
(n:158) 

Pseudomonas 

aeruginosa 
122 87,7 R R R 84,43 61,48 75,41 R - 76,86 - 77,05 

 Acinetobacter 

baumannii kompleks 
116 R R R R 15,52 7,76 6,03 R 13,76 3,45 

- 

 
6,03 

Stenotrophomonas 

maltophilia 
44 R R R R R R - R 93,18 - - - 

TOPLAM  703 
 

*ESBL pozitif izolatların yüzdesi **Yalnız parantez içinde belirtilen sayıda izolat test edilmiştir. Sonuçlar 

listelenen diğer antibiyotiklerin yüzdesiyle karşılaştırılmamalıdır. 

Kısaltmalar: R, dirençli; %S, duyarlılık yüzdesi; AN, Amikasin; AMC, Amoksisilin-Klavulanik asit; AM, 

Ampisilin; ETP, Ertapenem; GM, Gentamisin; IPM, İmipenem; TZP, Piperaislin-Tazobaktam; CTR, Seftriakson; 

SXT, Trimetoprim-Sulfametoksazol; CIP, Siprofloksasin; ESBL, Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz; CAZ, 

Seftazidim. 
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P73 

HACETTEPE İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ’NDE 

YATAN HASTALARDA KÜMÜLATİF ANTİBİYOGRAM İLE 

ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ İZLENMESİ 

Mervenur Demir1, Neşe İnal1, Gülşen Hazırolan1, Deniz Gür1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

mervenurdemir@hacettepe.edu.tr 

 

Amaç: Lokal antibiyotik direnç bilgisi enfeksiyon hastalıklarının yönetimi için kritik öneme sahiptir. 

Kümülatif antibiyogramlar uygun ampirik tedavi seçiminde yol göstericidir. Bu çalışmanın amacı 

hastanemizde antibiyotik direncinin kümülatif antibiyogram ile değerlendirilmesi ve takip edilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Ağustos 2018-2019’da Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi servislerinde 

yatan hastalar çalışmaya dahil edildi. İzolatlar MALDI-TOF-MS (Bruker, Almanya) sistemiyle 

tanımlandı. Antibiyotik duyarlılık testleri BD Phoenix (Becton Dickinson, A.B.D.) otomatize sistemi, 

disk düfüzyon ve gradiyent test ile gerçekleştirildi. Sonuçlar EUCAST kriterlerine göre yorumlandı. 

Kümülatif antimikrobiyal duyarlılık testi verileri KLİMUD Antibiyotik Duyarlılık Verilerinin Analizi 

ve Sunumu Rehberi’ne göre değerlendirildi. Tarama amacıyla alınan örneklerdeki sonuçlar çalışmaya 

dahil edilmedi. Aynı hastada aynı türe ait üremelerde sadece ilk izolat çalışmaya alındı. Otuz ve daha 

fazla izolat bulunan türler için duyarlılık oranları hesaplanarak tanımlayıcı istatistik yapıldı. 

Bulgular: Toplam 995 bakteri izolatı analiz edildi. Pediatri servislerinde yatan hastalarda gram negatif 

bakteriler arasında en sık sırasıyla Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa 

izole edildi. Gram pozitif bakteriler arasında en sık sırasıyla Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis izole edildi (Tablo 1). En sık saptanan bakterilerin 

kümülatif antibiyogram verileri Tablo 2 ve Tablo 3’te gösterildi. Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz 

pozitifliği E. coli’ de %45,6, K. pneumoniae’ da %59,4 oranında görülürken, imipenem direnci sırasıyla 

%4,1 ve %43,3 saptandı. S. aureus’da metisilin direnci %24,6 bulundu. S. epidermidis’te metisilin 

direnci %88,9 bulundu. Vankomisine dirençli Enterococcus faecium oranı %5,1 saptandı.  

Sonuç: E. coli ve K. pneumoniae’da yüksek oranda GSBL pozitifliği saptandı. S. aureus ve S. 

epidermidis’te metisilin direnci yüksek bulundu. Ampirik tedavi seçiminde bu bulgular göz önüne 

alınmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: pediatri, kümülatif antibiyogram 

 

Tablo 1. Pediatri Servislerinde İzole Edilen Bakteriler 
BAKTERİ SAYI (%) 

E. coli 121 (12,16) 

K. pneumoniae 111 (11,16) 

P. aeruginosa 88 (8,84) 

H. influenzae 36 (3,62) 

S. epidermidis 136 (13,67) 

S. aureus 67 (6,73) 

Enterococcus feacalis 53 (5,53) 

S. hominis 53 (5,53) 

Enterococcus faecium 39 (3,92) 

Diğer 291 (29,25) 

TOPLAM 995 (100) 
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Tablo 2. Pediatri Servislerinde En Sık İzole Edilen Gram Pozitif Bakterilerin %S Değerleri 

 

Gram Pozitif 
n 

%S 

A
M

 

D
A

P
 

G
M

*
 

L
V

X
*

*
 

L
N

Z
 

C
IP

*
*

 

S
T

R
*

 

T
P

*
*
 

 V
A

 

O
X

 

F
O

X
 

S. epidermidis 136 

 

0 100 47,41 48,84 
(n:129) 

99,22 48,53 

 

- 96,12 
(n:113) 

100 10,15 
(n:128) 

11,02 

S. aureus 67 0 100 97,01 95,32 

(n:64) 

100 95,52 - 100 100 69,84 75,38 

Eneterococcus 

faecalis 

53 100 100 22,79 82,98 

(n:47) 

100 84,91 - - 100 - R 

Enterococcus 

faecium 

39 15,38 100 38,46 20,59 

(n:34) 

100 21,88 

(n:32) 

53,85 94.87 94,87 - R 

TOPLAM 295            

*Gentamisin ve streptomisin yüksek direnç 

**Yalnız parantez içinde belirtilen sayıda izolat test edilmiştir. Sonuçlar listelenen diğer antibiyotiklerin 

yüzdesiyle karşılaştırılmamalıdır. 

Kısaltmalar: %S, duyarlılık yüzdesi; R, doğal direnç; AM, Ampisilin; DAP, Daptomisin; LVX, Levofloksasin; 

LNZ, Linezolid; CIP, Siprofloksasin; TP, Teikoplanin; VA, Vankomisin; OX, Oksasilin; FOX, Sefoksitin. 

 

 

Tablo 3. Pediatri Servislerinde En Sık İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin %S Değerleri 

 

Gram Negatif 
n 

%S 

A
N

 

A
M

C
 

A
M

 

E
T

P
 

G
M

 

IP
M

 

T
Z

P
 

C
T

R
 

S
X

T
 

C
IP

 

E
S

B
L

*
 

C
A

Z
 

Escherichia 

coli 
121 92,56 64,08 18,18 92,56 77,69 95,87 68,6 48,76 48,76 53,72 45,61 - 

Klebsiella 

pneumoniae 
111 72,07 21,42 R 49,55 59,46 56,76 30,63 69,37 44,14 50,45 59,46 23,08 

Pseudomonas 

aeruginosa 
88 79,55 R R R 75 76,14 89,77 R - 14,77 - 87,50 

TOPLAM 320             

*ESBL pozitif izolatların yüzdesi 

Kısaltmalar: %S, duyarlılık yüzdesi; R, doğal direnç; AN, Amikasin; AMC, Amoksisilin-Klavulanik asit; AM, 

Ampisilin; ETP, Ertapenem; GM, Gentamisin; IPM, İmipenem; TZP, Piperaislin-Tazobaktam; CTR, 

Seftriakson; SXT, Trimetoprim-Sulfametoksazol; CIP, Siprofloksasin; ESBL, Genişlemiş spektrumlu beta 

laktamaz; CAZ, Seftazidim. 
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KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN 

KÜMÜLATİF ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK RAPORU 

Aynur Eren Topkaya1, Pınar Çıragil2, Çağrı Büke3, Meral Sönmezoğlu4, Faruk Yençilek5, 

Hakan Terekeci6 

1Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 2Yeditepe Üniversitesi 

Kozyatağı Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 3Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi, 

Enfeksiyon Hastalıkları, 4Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları, 
5Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi, Üroloji, 6Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi, İç 

Hastalıkları 

Amaç: Bakterilerin antibiyotik direnç profilinin takip edilmesi klinisyenlere ampirik antibiyotik 

seçiminde yol göstericidir. Kümülatif antimikrobiyal raporlarının her bir sağlık kurumu için, hatta servis 

ve mikroorganizma türüne özgü hazırlanması antibiyotik kullanım politikalarına yön verebilir. Bu 

çalışmada, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu (KŞY) ve Kozyatağı (KZY) Hastaneleri Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarına gelen klinik örneklerden izole edilen bakterilerin antimikrobiyal duyarlılıkları 

retrospektrif olarak irdelenerek kümülatif rapor hazırlanması amaçlanmıştır.   

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımıza, 01.09.2018-31.08.2019 tarihleri arasında gelen klinik 

örneklerden izole edilen bakterilerin antimikrobiyal duyarlılıkları incelenmiştir. Mikroorganizmaların 

tanımlama ve duyarlılık testleri Vitek 2 (Biomérieux, France) sistemi ile çalışılmış ve EUCAST 

önerilerine göre değerlendirilmiştir. Laboratuvarımızda duyarlılık testleri için “uzman kuralları” 

uygulanmaktadır. Kümülatif antimikrobiyal duyarlılık raporu; “Analysis and Presentation of 

Cumulative Antimicrobial Susceptibility Test Data” (CLSI 2014, M39-A4) kriterleri doğrultusunda ve 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği (KLİMUD) Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Analizi ve 

Sunumu Rehberine göre değerlendirilmiştir. Her organizma/antimikrobiyal kombinasyonu için 

duyarlılık yüzdesi (%S), analizin yapıldığı zaman aralığında belli bir hastadan izole edilen yalnız ilk 

izolat dahil edilerek hesaplanmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya Gram negatif bakterilerden toplam 382 (KZY: 281, KŞY: 101) E.coli kökeni, 126 

(KZY:77, KŞY:49) K.pneumoniae kökeni ve sadece Kozyatağı Hastanesi’nden olmak üzere 45 

Salmonella spp. 37 P.aeruginosa kökeni dahil edilmiştir. Gram pozitif bakterilerden Kozyatağı 

Hastanesi’nden 29 S.aureus kökeni ve 33 Enterococcus spp. kökeni; ayrıca  KLİMUD-Klinik Örnekten 

Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi’ ne göre etken olarak tanımlanan her iki hastaneden toplam 151 

(KZY:60, KŞY:91) Koagülaz Negatif Stafiokok kökeni çalışmaya alınmıştır.  

Antimikrobiyal duyarlılıkları incelendiğinde E.coli kökenlerinde gentamisin, siprofloksasin ve 

sefuroksim aksetil duyarlılıklarının Koşuyolu hastanesi laboratuvarından, piperasilin tazobaktam ise 

Kozyatağı Hastanesi’nden izole edilen kökenlerde daha düşük olduğu gözlenmektedir. Yine 

K.pneumoniae kökenlerinde sefuroksim dışında çalışılan tüm antibiyotiklerin daha az etkin olduğu 

gözlenmektedir. Gram negatif ve Gram pozitif mikroorganizmaların duyarlılıkları Tablo 1 ve Tablo 2’de 

verilmektedir. 

Sonuç: Ampirik antimikrobiyal tedavi için kümülatif antimikrobiyal duyarlılık raporlarının klinikte 

kılavuz olarak kullanımı; organizma, antimikrobiyal ajan, hasta özellikleri, enfeksiyon bölgesi gibi 

çeşitli faktörlere bağlıdır. Standart rehberleri dikkate alarak hazırladığımız duyarlılık raporları 

hastanelerimiz arasında mikroorganizmalar arasında benzerlikler ve farklılıklar olduğunu 

göstermektedir. Her iki hastanenin idrar izolatlarında fosfomisin ve nitrofurantoin ilk seçenek 

antibiyotikler olarak kullanılabilir. Ancak hematoloji-onkoloji hastalarının daha yoğun olduğu 

Koşuyolu Hastanesi’nde K.pneumoniae kökenlerinin karbapenem duyarlılıkları, Kozyatağı Hastanesi 

izolatlarının duyarlılıklarından daha düşük olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle her hastanenin kendisine 

ait kümülatif antibikrobiyal duyarlılık raporlarını hazırlaması uygun olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kümülatif antimikrobiyal duyarlılık raporu 
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Tablo1. Gram negatif bakterilerin Duyarlılık Yüzdeleri 
Gram negatif 

bakteriler 

E.coli  

KZY  

n:281 

E.coli 

KŞY 

n:101 

K.pneumoniae 

KZY 

n:77 

K.pneumoniae 

KŞY 

n:49 

Salmonella 

spp. 

n:45 

P.aeruginosa 

n:37 

AMP 33,8 26,7 - - 88,9 - 

SXT 64,7 53,5 57,1 46,9 97,8 - 

FOS** 95,7 98,3 76,7 - - - 

F/M** 95,7 91,4 61,7 - - - 

GM 90 74,3 81,8 47 - 83,8 

AMC 57,3 48,5 58,4 38,8 - - 

CİP 63,7 49,5 57,1 40,8 88,9 70,3 

CXM-AXE** 61,7 50 55 36,4 - - 

TZP 52,20 69,8 58,4 40,8 - 50 

İMP 96,9 97,7 93,3 72,7 - 78,8 

MRP 96,8 97 84,4 65,3 - 77,7 

TGC* 90 93 53 40,7 - - 

ETP 96,8 96 83 65,3 - - 

CXM* 39,1 41,9 29,4 37,4 - - 

*Sadece idrar dışı izolatlarda çalışıldı, **Sadece idrar izolatlarında çalışıldı, -: Test edilmemiştir 

AMP:Ampisilin, SXT: Trimetoprim sülfametoksazol, FOS: Fosfomisin, F/M: Nitrofurantoin, GM: 

gentamisin, AMC: amoksisilin klavulonat, CİP: Siprofloksasin, CXM-AXE: sefuroksim aksetil, TZP: 

Tazobaktam/piperasilin, İMP: İmipenem, MRP: Meropenem, TGC: Tigesiklin, ETP: Ertapenem, 

CXM: Sefuroksim, KZY: Kozyatağı, KŞY: Koşuyolu 

 

 

Tablo2. Gram pozitif bakterilerin duyarlılık yüzdeleri 

AB KZY S.aureus 

n:29 

KZY KNS 

n:60 

KŞY KNS 

n:91 

Enterococcus spp n:33 

GM 93,1 78,3 73,6  

TGC 82,8 91,6 94,5 100 

CIP 82,8 - - - 

SXT 82,8 80 44 - 

PEN 31 - - - 

VAN 100 91,6 98,9 96,9 

TEC 100 - - 96,9 

FA 89,7 31,6 38,5 -ı 

LZD 96,5 96,6 98,9 93,9 

AMP - - - 86,2 

-: Test edilmemiştir 

GM: gentamisin, TGC: Tigesiklin, CİP: Siprofloksasin, SXT: Trimetoprim sülfametoksazol, PEN: 

Penisilin, VAN: VAnkomisin, TEC: TEikoplanin, FA: Fusidik asit, LZD: Linezolid, AMP: Ampisilin, 

KZY: Kozyatağı, KŞY: Koşuyolu 
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KARBAPENEM DİRENÇLİ ENTROBACTERİCEA İZOLATLARI VE 

REKTAL KOLONİZASYON ORANLARI 

Özlem Aydemir1, Mehmet Köroğlu1, Hüseyin Agah Terzi2, Engin Karakeçe2, Mustafa Altındiş1 

1 Sakarya Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya 
2 Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı, Sakarya 

 

Amaç: Karbapenem dirençli Enterobacteriaceae (KDE), yüksek morbidite ve mortaliteye yol açabilen 

önemli bir nozokomiyal patojendir. Bu bakterilerdeki karbapenem direncinin hızlı ve doğru tespiti 

enfeksiyon kontrolü için önemlidir. Bu çalışmada merkezimizde KDE prevalansı, kolonizasyon oranları 

ve direnç mekanizmalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Haziran 2015-Aralık 2018 döneminde izole edilen 911 KDE suşu çalışmaya dahil 

edilmiştir. İzolatların tür düzeyinde tanımlanması MALDİ TOF MS (VITEK MS, bioMérieux, Fransa) 

ile antibiyotik duyarlılık testleri ise VITEK 2® otomatize sistemi (bioMérieux, Fransa) ile yapılmıştır. 

BlaIMP-1-, blaKPC-, blaNDM-1-, blaOXA-48- ve blaVIM-tip karbapenemaz genlerinin tespiti, Gene-

Xpert® Sistem Carba R® kiti (Cepheid, Sunnyvale, USA) kullanılarak yapıldı.  İzolatların karbapenemaz 

üretimi, Modifiye Hodge Testi (MHT) ile araştırılmıştır. KDE taraması için labaratuvara gönderilen 

rektal sürüntü örnekleri ertapenemli besi yerine ekimleri yapıldı. 24-48 saatlik inkübasyon sonunda 

üreme olan kolonilerin tür düzeyinde tanımlaması ve antimikrobiyal duyarlılığı VITEK 2® otomatize 

sistem ile yapıldı 

Bulgular: Çalışma periyodu boyunca toplam 14.023 E.coli ve K.pneumoniae üremesi saptanmış, bu 

suşların 911’inin (%6.4) KDE olduğu gözlenmiştir. KDE suşlarının tür düzeyinde dağılımları; %77.1’i 

K.pneumoniae, %22.8’i E.coli şeklindedir. KDE üremesi saptanan numunelerin; 302’si (%33) rektal 

sürüntü, 163’ü (%17.8) kan, 234’ü (%25.6) idrar, 82’si (%9) trakeal aspirat ve BAL, 91’i (%9.9) yara, 

16’sı (%1.75) periton, 10’u (%1) steril vücut sıvısı ve 13’ü (%1.4) kateter örnekleridir. Tarama amaçlı 

toplam 9500 rektal sürüntü örneğinin %3.1’inde KDE üremesi saptanmış, bunlar rektal kolonizasyon 

olarak değerlendirilmiştir. Bu hastaların %28.4’ünde daha sonraki zamanlarda farklı bir veya birden 

fazla numunesinde KDE üremesi saptanmış ve etken olarak kabul edilmiştir. 

MHT ile karbapenemaz üretimi araştırılan 126 suşun 91’inde (%72.2) karbapenemaz üretimi 

belirlenmiş, karbapenemaz üreten suşların 65’inde (%71.4) moleküler yöntem (CARBA-R, GeneXpert, 

Cepheid, ABD) ile karbapenemaz geni saptanmıştır. Bu bakterilerdeki direnç gen dağılımları; 9 (%13.8) 

KPC, 26 (%40) NDM-1, 11 (%18.4) NDM+OXA-48 ve 19 (%29.2)   OXA-48 şeklindedir. Fenotipik 

olarak karbapenemaz üretimi saptanmayan 35 suşun sadece 1’inde NDM-1 saptanırken diğerlerinde 

karbapenemaz geni saptanmamıştır. 

Sonuç: Bu çalışma, ülkemizde karbapenemaz direnç genleri ve kolonizasyon oranları ile ilgili yapılan 

en geniş çalışmalardandır. KDE izolatlarının direnç mekanizmalarının saptanması, hem ülkemiz 

epidemiyolojik verilerine destek olacak, hem de tedavi/korunma önlemlerinin daha doğru şekilde 

alınmasına dolaylı katkı sağlayacaktır. 

Anahtar kelimeler: Karbapenem dirençli Enterobacteriaceae, karbapenemaz, Karbapenemaz genleri, 

kolonizasyon 
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EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE 2016-2018 

YILLARI ARASINDA SOYUTLANAN VANKOMİSİN DİRENÇLİ 

ENTEROKOK VE KARBAPENEM DİRENÇLİ ENTEROBACTERİACAE 

KÖKENLERİNİN İNCELENMESİ 
Tansu Gülbahar Aydoğan1, Melike Yaşar1, Feriha Çilli1, Şöhret Aydemir1, Alper Tünger1  

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

drtansuaydogan@gmail.com 

 

 

Amaç: Vankomisin dirençli Enterokok (VRE) ve karbapenem dirençli Enterobacteriacae (CRE); 

yüksek morbidite ve mortaliteye neden olan en önemli nozokomiyal patojenler arasındadır. 2016-2018 

yılları arasında hastanemizde soyutlanan VRE ve CRE kökenleri ile bunların antimikrobiyallere karşı 

dirençlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç Yöntem: 01 Ocak 2016-31 Aralık 2018 tarihleri arasında Bakteriyoloji Laboratuvarında 

soyutlanan 238 VRE ve 1095 CRE kökeni değerlendirildi. Her hastadan ilk kez soyutlanan tek bir köken 

değerlendirilmeye alındı. Bakteriler MALDI-TOF MS (Biomerieux, Fransa) ile tür düzeyinde 

tanımlandı. Duyarlılık testleri VITEK 2 (Biomerieux, Fransa) otomatize sistemi ve Kirby Bauer disk 

difüzyon yöntemi ile EUCAST önerileri doğrultusunda yapıldı.  

VRE kökenlerinde penisilin, vankomisin, teikoplanin, levofloksasin, siprofloksasin, linezolid ve  yüksek 

düzey gentamisin direnci araştırıldı. Disk difüzyon ile vankomisin direnci saptanan kökenlerin  gradient 

test (Biomerieux, Fransa)  yöntemiyle vankomisin ve teikoplanin MİK değerleri araştırıldı.  

CRE kökenlerinde amikasin, ampisilin, ertapenem, gentamisin, meropenem, piperasilin/tazobactam, 

sefepim, seftriakson, sefuroksim, siprofloksasin, trimetoprim/sulfametoksazol, imipenem direnci 

araştırıldı. Meropenem dirençli kökenlerde imipenem ve/veya meropenem gradient test (Biomerieux, 

Fransa) ile MİK değerleri belirlendi. 

Bulgular: Soyutlanan 238 VRE kökeninin %93.7’si Enterecoccus faecium, %5’i Enterecoccus faecalis 

olarak tanımlanmıştır. Kökenlerin %38.7’si üriner, %15.5’i dolaşım sistemi enfeksiyonu etkeni olarak 

belirlenmiş,  %39.1’i ise rektal kültürlerden soyutlanmıştır. 1095 CRE kökeninin %92,9’u Klebsiella 

pneumoniae, %2,9’u Enterobacter cloacae olarak tanımlanmıştır. Soyutlanan kökenlerin örneklere göre 

dağılımları Tablo 2’de, kliniklere göre dağılımları Şekil 2’de, direnç oranları Tablo 3’de yer almaktadır.  

Sonuç: Çalışmamızda en yüksek VRE oranı İç hastalıkları, Göğüs Hastalıkları ve Anestezi kliniğinde; 

en yüksek CRE oranı ise Anestezi, İç hastalıkları ve Üroloji kliniğinde gözlendi.  Her iki patojenin de 

ağırlıklı olarak üriner ve dolaşım sistemi enfeksiyonlarına neden olduğu görüldü. CRE ve VRE 

kökenlerine karşı en etkili ajanlar sırasıyla amikasin ve linezolid olarak belirlendi. Her iki patojenin de 

test edilen antimikrobiyallere karşı çoklu direnç gösterdiği gözlendi. Bu nedenle risk grubu hastalarda 

VRE ve CRE yayılım ve salgınlarını önlemek için gerekli kontrol önlemleri alınmalı ve akılcı 

antibiyotik kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Vankomisin dirençli Enterokok, Karbapenem dirençli Enterobactericeae, 

Antimikrobiyal ajanlara direnç 
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Şekil 1.VRE Kökenlerinin kliniklere göre dağılımları  *Onkoloji-Anestezi-Organ Nakli 

 

 

Tablo 1. VRE kökenlerin direnç dağılımı 

Antibiyotik Direnç %    (nDirençli/Çalışılan) 

Ampisilin 96                    (218/227) 

Yüksek düzey gentamisin 42,9                 (99/231) 

Kinolon (Levofloksasin,Siprofloksasin) 91,4                 (203/222) 

Teikoplanin 96,6                 (224/232) 

 

 

 

 

 
Şekil 2. CRE kökenlerinin kliniklere göre dağılımları * Onkoloji- Anestezi- Organ Nakli 
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Tablo 2. Örneklere göre CRE dağılımı 

Örnekler CRE % (n) 

İdrar 36,7   (396) 

Kan 25,4   (278) 

Rektal sürüntü 17,9   (196) 

Solunum 10,1   (110) 

Diğer örnekler 9,3     (102) 

BOS 1,2      (13) 

 

 

 

Tablo 3. CRE kökenlerinin direnç dağılımları 

Antibiyotik Direnç %   (nDirençli/Çalışılan) 

Amikasin  74,2             (667/899) 

Ampicilin 100              (899/899) 

Ertapenem  100              (899/899) 

Gentamisin  76,6             (689/899) 

Meropenem  100              (899/899) 

Piperasilin/Tazobaktam 100              (872/872) 

Sefepim 100              (542/542) 

Seftriakson 100              (899/899) 

Sefuroksim  100              (897/897) 

Siprofloksasin 93,6             (899/899) 

Trimetoprim/Sulfametoksazol 87,8             (789/897) 

İmipenem  99,2             (384/387) 
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ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN VANKOMİSİNE 

DİREÇLİ ENTEROKOK SUŞLARININ FENOTİPİK VE GENOTİPİK 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Semra Bilen 1, Mehmet Parlak 1, Hüseyin Güdücüoğlu 1, Yasemin Bayram 1,  

Cennet Rağbetli 2, Arzu Uyanıkparlak 3, Şevin İrden 1, 

1 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Van, Türkiye, 2 SBÜ Van Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Lab., Van, Türkiye. 3 Atatürk Göğüs Hast. ve Göğüs Cerr. 

Eğitim ve Araşt.  Hast. Mikrobiyoloji Lab., Ankara, Türkiye 

mehmetparlak65@hotmail.com 

 

Giriş: Enterokoklar, bircok antibiyotiğe gösterdikleri doğal direnç ve özellikle glikopeptitlere 

(vankomisin, teikoplanin) karsı oluşturdukları direnç mekanizmaları nedeniyle dünya genelinde önemli 

mikroorganizma grubu içerisinde yer almaktadır. Çalışmada çeşitli klinik örneklerinden elde edilen 

Vankomisine dirençli Enterokok suşlarında (VRE) fenotipik olarak vankomisin ve teikoplanin direnci 

belirlenmiş ve genotipik yöntemlerle VanA, VanB ve VanC varlığı araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı’nda 2015-2018 yılları arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen Vankomisine dirençli 

30 Enterococ spp. (VRE) suşu çalışmaya dâhil edilmiştir. Suşların identifikasyonu ve antibiyotik 

dirençlerinin belirlenmesi için MicroScan WalkAway 96 Plus (Beckman Coulter, ABD) otomatize 

sistem kullanılmıştır. Vankomisine ve teikoplanin direnci ayrıca gradient test yöntemi ile belirlenmiştir. 

Direnç genleri, uygun primerler kullanılarak in-house PCR yöntemi ile araştırılmıştır. PCR testleri İnönü 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler laboratuvarında yürütülmüştür.  

Bulgular: İdentifikasyon tesleri sonucunda suşların 29’u E. faecium, bir tanesi E. faecalis olarak 

tanımlanmıştır. Otomatize identifikasyon sistemi ile suşların tümü vankomisin ve teikoplanine karşı 

dirençli bulunurken gradient test yöntemi izolatların üç tanesi her iki antibiyotiğe de duyarlı olarak 

bulunmuştur. Bu üç suşta VanA, VanB ve VanC genlerinin hiçbirisine rastlanmamıştır. Moleküler 

yöntemle 27 suşta VanA, bir suşta VanB geni saptanırken hiçbir suşta VanC genine rastlanmamıştır. 

Enterokok izolatlarında vankomisin direncinin tespitinde Gradient test ve moleküler yöntemle direnç 

geni tespitinin %100 uyumlu olduğu görülmüştür. 

Sonuç: Klinik mikrobiyoloji laboratuvarında enterokok izolatlarının glikopeptit direncinin 

saptanmasında Gradient test yöntemi çok önemli bir tarama testi olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Vankomisine dirençli Enterokok, Gradient test, VanA, VanB, VanC 
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YOĞUN BAKIMDAN İZOLE EDİLEN MRSA SUŞLARINDA mecA 

GENİ VARLIĞININ KONVANSİYONEL YÖNTEM, OTOMATİZE 

SİSTEM VE POLİMERAZ ZİNCİR REKSİYONU (PCR) İLE TESPİTİ 

Naziye YILDIZ DENİZ 1, Yasemin BAYRAM 1, Mehmet PARLAK 1, Şevin İRDEN 1,  

Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU 1 

1 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD., Van, Türkiye 

svn_erkmen@hotmail.com 

 

Giriş: Metisiline dirençli S. aureus (MRSA) suslarının hastane ve toplum kökenli infeksiyon etkeni 

olarak günümüzdeki önemi artmaktadır. Çalışmada S. aureus suşlarında metisilin direncini belirlemede 

kullanılan; sefoksitin ve oksasilin gradient ile otomatize sistem sonuçlarının metisilin direncini 

saptamada altın standart olan mecA gen varlığı ile kıyaslanması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2010-2016 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Mikrobiyoloji laboratuvarına gelen çeşitli örneklerden (yara, kan, balgam, solunum, balgam, apse, 

osteomiyelit vs.) izole edilmiş 50 adet MRSA suşu çalışmaya dâhil edilmiştir. Sefoksitin ve oksasilinin 

her ikisi için gradient test stripleri ile (AB Biodisk, Solna, İsveç)  duyarlılıkları araştırılmıştır. Suşların 

Vitek 2 (BioMérieux, Fransa) otomatize sistem cihazında identifikasyonu ve metisilin direnç durumu 

belirlenmiştir. Stafilokoklarda metisilin direncinden sorumlu mecA genine spesifik primerler 

kullanılarak PCR işlemi gerçekleştirildi. mecA gen varlığı altın standart kabul edilerek fenotipik 

yöntemlerin özgüllük ve duyarlılıkları hesaplanmıştır 

Bulgular: İncelenen 50 adet S. aureus suşunun Oksasilin gradient test yöntemi ile incelenmesi sonucu 

49’u dirençli saptanırken (MİK>2) bir tanesi duyarlı (MİK ≤ 2 ) saptanmıştır. Sefoksitin gradient test 

yöntemi ile incelenen örneklerin tamamı dirençli (MİK>4) olarak saptanmıştır. Vitek 2 otomotize sistem 

sonuçları incelendiğinde ise incelenen örneklerin tamamı oksasilin ve sefoksitine dirençli olarak 

(MİK>4) belirlenmiştir PCR yöntemi ile tüm örneklerde mecA geni varlığı gösterilmiştir. Bu sonuçlara 

göre PCR yöntemi referans alınarak oksasilin gradient test yönteminin duyarlılık ve özgüllüğü sırasıyla 

%98, %100 olarak bulunurken sefoksitin gradient test ve Vitek 2 otomotize sisteminin ise %100, %100 

olarak tespit edilmiştir. 

Sonuç: MRSA oranın yüksek olduğu hastanelerde gereken önlemlerin alınması açısından mecA 

araştırılması doğru sonuca ulaşmada büyük bir önem arz etmektedir. Çalışmada üç yöntemin sonuçları 

hemen hemen birbirlerine yakın olduğu için, doğru tespit yapmak için üç yöntem de kullanılabilir.  

Anahtar Kelimeler: MRSA, mecA, gradient test, otomatize sistem 
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STAPHYLOCOCCUS AUREUS  İZOLATLARININ  BİYOFİLM 

OLUŞTURMA ÖZELLİKLERİNİN FENOTİPİK OLARAK 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Demet Gür Vural, Elif Gülsüm Torun, İlknur Bıyık, Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Kemal Bilgin, 

Asuman Birinci 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 

 

Giriş: Staphylococcus aureus, sağlıklı bireylerde cilt, burun boşluğu, boğaz ve bağırsak gibi vücudun 

bazı kısımlarında kolonize olarak yaygın şekilde görülür. Birincil kolonizasyon bölgelerinden, doğal 

savunma bariyerlerinin (cilt ve mukoza) travma veya cerrahi işlemlerle riske girdiği durumlarda; diğer 

alanlara ulaşarak enfeksiyona neden olabilirler. S.aureus izolatlarının patojenitesi; aderans, çeşitli 

toksinler, enzimler, yapısal ve ekstraselüler faktörler gibi özelliklerle birlikte biyofilm oluşumuna da 

bağlıdır. Biyofilm oluşumu, mikroorganizmaları opsono fagositoz ve antibiyotiklerden koruyarak, 

sepsis ve kronik enfeksiyonların oluşumuna neden olabilir. Çalışmada farklı klinik örneklerden izole 

edilmiş metisiline duyarlı S. aureus (MSSA) ve  metisiline dirençli S. Aureus (MRSA) izolatlarının 

biyofilm oluşturma potansiyeli ve bu açıdan aralarındaki farkı gözlemlemek amaçlanmıştır.. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, Mikrobiyoloji Laboratuvarı’ na gelen çeşitli klinik örneklerden (yara, 

kan, trakeal aspirat, balgam, kateter vb.) elde edilmiş olan 100 S.aureus izolatı (50 MRSA, 50 MSSA)  

kullanıldı. Suşların identifikasyonu  konvansiyonel yöntemler ve Vitek MS (bioMérieux, Fransa) ile 

yapılmıştır. Tüm izolatlar, mikrotitrasyon plak yöntemi ile biyofilm oluşturması yönünden 

araştırılmıştır. 

Bulgular: Toplam 100 S.aureus  suşunun 58 (%58)’inde biyofilm oluşumu saptanmıştır.MRSA  ve 

MSSA suşlarının biofilm oluşturma aktiviteleri sırasıyla; 39/50 (%78), 19/50 (%38) olarak saptanmıştır.  

Sonuç: Çalışmamızda S.aureus’larda biyofilm oluşturma düzeyinin yüksek olduğu (%58) 

görülmüştür.  MRSA suşlarının biyofilm oluşturma eğiliminin daha yüksek olduğu görülmekle beraber, 

suş sayısı artırılarak moleküler yöntemlerle ileri araştırma yapılması düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Metisilin duyarlı Staphylococcus aureus, Metisilin dirençli Staphylococcus 

aureus, biofilm 
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KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN S.AUREUS SUŞLARININ 

PULSED FİELD GEL ELECTROPHORESİS 

YÖNTEMİ İLE KLONAL İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Göksel Tekinaslan, Hakkı Taştan, Tülin Demir, Selçuk Kılıç 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire 

Başkanlığı, Ankara 

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Ankara 

 

 

Amaç: S.aureus toplum ve hastane kaynaklı enfeksiyonlara neden olan önemli bir patojendir. Moleküler 

tiplendirme metotlarından olan pulsed field gel electrophoresis, çeşitli patojenlerin epidemiyolojisi, 

genom büyüklüklerinin belirlenmesi, bakteri kromozomlarının fiziksel ve genetik haritalandırılmasında 

altın standart olarak kabul edilen bir metottur. Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerinden izole edilmiş 

S.aureus suşlarının antibiyotik duyarlılıkları ve PFGE yöntemiyle klonal ilişkilerinin saptanması 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 55 hastanın yara, kan, steril vücut sıvısı, aspirat örneklerinden izole 

edilen 60 S.aureus dahil edildi. Konvansiyonel metotlarla ve MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics) 

cihazı ile izolatların tür tayini yapıldı. Antimikrobiyallere duyarlılıkları disk difüzyon metodu ile 

EUCAST 2019 önerileri doğrultusunda yapıldı. Suşların klonal ilişkisinin değerlendirilmesinde De 

Lencastre ve ark.’nın önerileri doğrultusunda SmaI restriksiyon endonükleaz kullanılarak PFGE 

yöntemi kullanıldı. 

Bulgular: Yara, kan ve diğer klinik örneklerden izole edilen suşlar çalışmaya çalışmaya dahil edildi. 

Çalışmaya alınan örnekler en sık deri ve yumuşak doku lezyonlarından (n= 33;%63.5) ve kan 

örneklerinden (n=10; %19.2) izole edildi. Örneklerin antibiyotik direnç dağılımları değerlendirildiğinde 

%96’sı ampisiline, %11.5’i eritromisine, %9.6’sı tetrasikline, %5.8’i klindamisin/siprofloksasine, 

%3.8’i trimetoprim/sulfametoksazol/Amoksisilin-klavulanik asit/fusidik asite, %1.9’u amikasin/ 

gentamisin/rifampin/sefalotine dirençli olarak saptandı. Bir izolatta metisilin direnci tespit edildi ve bu 

izolat tüm antimikrobiyallere dirençli olarak belirlendi. Bir izolatta indüklenebilir klindamisin direnci 

saptanırken, hiçbirinde QD, linezolid, vankomisin direnci tespit edilmedi. PFGE analizinde 

büyüklükleri yaklaşık 32 ile 736 kb arasında değişen en az 10 en fazla 17 bant oluştuğu izlendi. Buna 

göre izolatlar 5 ana grupta (A-E) 14 farklı pulsotipe ayrıldı.  

Sonuç: PFGE analizine göre suşların yakın ilişkili olmadığı ve salgın niteliği taşımayan hastane ve ya 

çeşitli kaynaklardan kazanılmış toplum kaynaklı izolatlar olduğu belirlenmiştir. İzolatların neredeyse 

tamamının penisiline dirençli olduğu, bu nedenle ampirik terapide penisilin yerine amoksisilin-

klavulanik asitin etkili olacağı izlenmiştir. Sağlık kuruluşlarında lokal izolatların PFGE paternlerinin 

düzenli olarak takibinin başta S.aureus olmak üzere hastane ilişkili enfeksiyonların kontrolü açısından 

yararlı olabileceği ve salgın durumunda salgın suşlarının sporadik suşlardan ayırt edilmesinde faydalı 

olabileceği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: S. aureus, PFGE, antibiyotik duyarlılık 
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VAN İLİ SERBEST ECZANE ÇALIŞANLARININ ANTİBİYOTİK 

KULLANIMI İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Emine Uçar 1, Mehmet Parlak 2, Yasemin Bayram 2, Şevin İrden 2,  

Hüseyin Güdücüoğlu 2 

1 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hast. Kliniği, Van, Türkiye, 2 Van Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD., Van, Türkiye 

svn_erkmen@hotmail.com 

 

Giriş: Dünyada uygun olmayan ilaç kullanımı ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Uygun ve doğru 

antibiyotik kullanımı enfeksiyon hastalıklarında tedaviyi etkileyen en önemli faktördür. Çalışmada, 

eczanelerden reçetesiz antibiyotik talep edildiğinde eczacılar ve eczane de çalışanların tutumu, akılcı 

ilaç kullanımının ikinci basamağı olan eczanelerin reçetesiz antibiyotik satışına bakış açısının 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Ağustos 2016 ve Kasım 2016 tarihleri arasında Van ilinde hizmet veren 

serbest Eczane çalışanları (Eczacı ve diğer çalışanlar) arasında yürütülmüştür. Antibiyotik kullanımı ile 

ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi için eczacı ve kalfalara yüz yüze anket 

uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde sosyo-demografik özellikleri içeren 6 soru ve ikinci 

bölümünde antibiyotik kullanımı konusunda tutum ve davranışların değerlendirildiği 17 soru yer 

almıştır.  

Bulgular: Toplam 75 eczane ankete katılmayı kabul etmiştir. Van ilinde 100 adet eczane bulunduğu 

için bunların %75 ulaşılmıştır. Bu eczanede çalışanların 54 eczacı ve 105 kalfa olmak üzere toplam 159 

kişi anket sorularına cevap vermiştir. Eczanelerden reçetesi olmadan antibiyotik talep edilmeyen hafta 

olmadığı, eczacı ve kalfaların %84’ten fazlası, anne-babaların çocuklarına değişik oranlarda reçetesiz 

antibiyotik başladıklarını belirtmişlerdir. Reçeteli ve reçetesiz antibiyotik talebinde bulunan 

şikâyet/hastalık halinin en sık üst solunum yolları ve üriner sistem enfeksiyonları olduğu tespit 

edilmiştir. En sık reçetesiz olarak talep edilen ilaçların ağrı kesiciler, antibiyotikler ve vitaminler olduğu 

belirlenmiştir. Reçetesi olmadan antibiyotik talep eden hastaya eczacıların %9’u ve kalfaların %5’i ilacı, 

hastalar çok zorlarlarsa vereceklerini bildirmiştir. Eczacıların %52’si ve kalfaların %33’ü faydası 

olduğunu bildiği bir antibiyotiği hastalara önermektedir. Eczacıların %83’ü ve kalfaların %68’i, 

gereksiz antibiyotik kullanımı azaltıldığı zaman, dirençli enfeksiyon hastalıklarında azalma olacağını 

belirtmişlerdir.  

Sonuç: Eczaneler yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmemizde önemli bir basamağı 

oluşturmaktadır. Gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçebilmek için eczanelere büyük pay 

düşmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Anket, Antibiyotik, Direnç, Eczane 
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YOĞUN BAKIM HASTASINDA GELİŞEN MYROIDES 

ODORATİMİMUS OLGUSU 

Elif Tuğçe Güner1,  Zeynep Şeyma Işık1, Eylül Beren Tanık1, Melike Çağlar1, Ceyda Özhan 

Çaparlar2, Duygu Öcal3 

1SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara, 

Türkiye,2SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon 

Kliniği, Ankara, Türkiye,3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cebeci Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi, Cebeci Merkez Laboratuvarı, Ankara, Türkiye 

drduygunil@hotmail.com 

 

 

Amaç: Myroides türleri önceden Flavobacterium odoratum olarak sınıflandırılan nonfermenter, üreaz,  

katalaz ve oksidaz pozitif, gram negatif hareketsiz basillerdir. Sarı pigmentli olmaları ve tipik meyve 

kokulu koloniler yapmaları ayırt edici özellikleridir. Flora üyesi değildir, toprakta ve suda yaygın olarak 

bulunur. Myroides türlerine bağlı enfeksiyonlar nadiren görülmekle birlikte, yatan hastaların solunum, 

gastrointestinal ve üriner sistemlerinde kolonize olurlar, dirençli enfeksiyonlara neden olmalarıyla 

tedavisinde zorluklar yaşanmaktadır. Bu çalışmada, hastanemiz yoğun bakım ünitesinde yatan bir 

hastanın idrarından izole edilen Myroides odoratimimus olgusu bildirilmiştir. Bu çalışmada hastanemiz 

yoğun bakım ünitesinde yatan, M. odoratimimus’a bağlı idrar yolu enfeksiyonu gelişen olgunun 

sunulması amaçlanmıştır. 

Olgu: Hastanemiz yoğun bakım servisine myokard enfarktüsü tanısı ile nakledilen, genel durumu kötü 

ve meropenem kullanmakta olan 55 yaşındaki erkek hastanın yatışı sırasında rutin kültürleri alındı. Ateşi 

olan hastada pnömoni ile uyumlu bulgular da saptandı, tedavisine linezolid ve kolistin eklendi. 

Laboratuvarımıza gönderilen trakeal aspirat ve kan kültürlerinde üreme olmadı. İdrar kültüründe 

inkübasyonun 24. saatinde EMB agarda üreme olmazken kanlı agarda üreyen sarı pigmentli meyve 

kokulu kolonilerden yapılan Gram boyamada gram negatif basiller görüldü. Konvansiyonel yöntemlerde 

katalaz, oksidaz ve üreaz pozitif, nonfermenter ve hareketsiz olarak tespit edildi. Bakteri Phoenix100 

(BD, ABD) ve MALDİTOF-MS (BD, Bremen, Almanya) otomatize sistemleri kullanılarak M. 

odoratimimus olarak tanımlandı. Antibiyotik duyarlılık saptanmasında otomatize sistem ve gradiyent 

test yöntemi kullanıldı. Sonuçlar CLSI-M100 other non-Enterobacteriaceae tablosuna göre 

değerlendirildi ve Tablo1’de özetlendi. Hastanın sondası değiştirildikten sonra gönderilen üç idrar 

kültüründe de aynı etken üredi. Genel durumu kötüleşen hasta çoklu organ yetmezliği nedeniyle 

kaybedilmiştir.  

Sonuç: Olgumuz M. odoratimimus idrar yolu enfeksiyonların tedavisinde sıklıkla kullanılan 

antimikrobiyal ajanlara dirençli olarak saptanmıştır. Myroides türleri özellikle kronik hastalıkları olan, 

yoğun bakımda yatan ve immunsüpresif hastalarda dirençli enfeksiyonlara ve salgınlara neden 

olabileceğinden ayırıcı tanıda dikkate alınmalıdır. Konvansiyonel yöntemler ile tanı konulamayan 

mikroorganizmaların belirlenmesinde MALDI-TOF MS gibi otomatize sistemler oldukça etkilidir.   

Anahtar Kelimeler:  Myroides odoratimimus, idrar yolu enfeksiyonu, dirençli enfeksiyon 

 

  



 

411 
 

 

Tablo 1. Myroides odoratimimus’un çeşitli antimikrobiyallere duyarlılığı ve MİK değerleri 

 MİK Değeri (µg/ml) Duyarlılık Sonucu 

Meropenem >32 R 

İmipenem >32 R 

Piperasilin ≥256 R 

Piperasilin-tazobaktam ≥256 R 

Siprofloksasin >32 R 

Levofloksasin >32 R 

Sefotaksim >32 R 

Sefepim ≥256 R 

Seftazidim ≥256 R 

Trimetoprim/sülfometoksazol >32 R 

Doksisiklin 1.5 R 

Minosiklin 0.125 S 

Tobramisin ≥256 R 

Rifampisin 1.5 - 

MİK: Minimum inhibitör konsantrasyon S: Duyarlı / R: Dirençli 

* Rifampisin için CLSI tablosunda sınır değer olmaması nedeniyle yalnızca MİK değeri verilmiştir. 
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İLK KEZ SAPTANAN KARBAPENEMAZ AKTİVİTESİNE SAHİP 

PARABACTEROİDES DİSTASONİS İZOLATINA BAĞLI BİR 

BAKTERİYEMİ OLGUSU 

Nurver Ülger Toprak1, Elvan Sayın1, Aslıhan Özanat1, Sait Karakurt2, Güner Söyletir1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul 

 

Amaç: Ağır enfeksiyonların tedavisinde mecburen ve nihai olarak kullanılan karbapenemlere  

mikrobiyotamızda bulunan anaeroplar da direnç geliştirmektedir. Bacteroides fragilis izolatlarında cfiA 

geninin kodladığı metallo-beta-laktamaza (MBL) bağlı direnç gösterilmiştir. Literatürde B. fragilis dışı 

anaeroplardan sadece iki Bacteroides türünde karbapenemaza bağlı direnç bildirilmiştir. Hastanemizde 

ilk kez karbapenemaz aktivitesine sahip Parabacteroides distasonis saptanmıştır. 

Bu bildiride, yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan, karbapenem dahil pekçok geniş spektrumlu 

antibiyotik tedavisi altında gelişen, karbapeneme dirençli P. distasonis izolatına bağlı bir bakteriyemi 

olgusu sunulmuştur.  

Olgu: Boyun omurilik kanalında daralma nedeniyle, 77 yaşındaki erkek hasta 22.01.2019 tarihinde 

opere edilmiştir. Operasyonu takiben 7. günde hipoksi belirtileri oluşan hastaya piperasilin/tazobaktam 

başlanmış, iki gün sonra hipotansiyon gelişmesi üzerine antibiyotik değiştirilmiş meropeneme 

geçilmiştir. Postop. 10. günde genel durumu bozulan, septik şok, hipervolemi, akut kronik böbrek 

yetmezliği gelişen hasta YBÜ’e alınmıştır. Kan kültürlerinde ve derin trakeal aspiratlarında 

Acinetobacter baumannii ve Candida albicans üremesi nedeniyle tedavi rejimine kolistin ve flokonazol 

eklenmiştir. Üç gün sonra alınan kan örneklerinde Enterococcus faecium üremesi üzerine vankomisin 

de başlanmıştır. Toplam 16 gün süren kombine antibiyotik tedavisi, hastanın genel durumunun 

düzelmesi üzerine sonlandırılmıştır. Dört ekstremitesinde motor kaybı bulunan, treakeostomisi olan, 

insulin tedavisi uygulanan diabetes mellitus hastasında yedi gün sonra yeniden aynı etkenlere bağlı 

enfeksiyonlar başlamış, benzer antibiyotik tedavi rejimleri uygulanmıştır. Postop.66. günde meropenem, 

kolistin, vankomisin ve flokonazol tedavisi altındayken hasta vefat etmiştir. Hastadan ölmeden önce 

alınan kan örneklerinden gram negatif anaerop basil üretilmiş, MALDI-TOF MS  ile P. distasonis olarak 

tanımlanmış, gradient-test yöntemiyle  meropenem  ve imipeneme dirençli  (MİK=12mg/L) 

bulunmuştur.  MBL inhibitörlü imipenem gradient-testi uygulandığında MİK değeri <1mg/L elde 

edilmiştir. Bakteride PCR ile karbapenemaz enzimini kodlayan cfiA geni saptanmıştır. 

Sonuç: Hastanemizde  B. fragilis izolatlarında karbapenem direnci kaygı verici boyutlardadır. İlk kez 

P. distasonis, B. fragilis harici anaerop bir bakteride karbapenemaza bağlı direnç saptanmıştır. Olgumuz 

karbapenem direncinin anaerop bakteriler arasında yayılabileceğini düşündürmektedir. Bu durum 

rutinde anaerop kültürün yapılmasını, anaeropların antibiyotik duyarlılık profillerininin yakından takip 

edilmesini gerektirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bakteriyemi, Bacteroides fragilis, Parabacteroides distasonis karbapenemaz  

 



 

413 
 

P84 

NÖTROPENİK HASTADA LEPTOTRİCHİA TREVISANII İLE GELİŞEN 

BAKTERİYEMİ OLGUSU  

Neşe İnal1, Alper Karagöz2, Gülşen Hazırolan1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,  
2Uşak Üniversitesi Moleküler Biyoloji ev Genetik Bölümü 

 

 

Amaç: Leptotrichia spp. anaerobik, fusiform, gram negatif bir basildir. Fusobacteriaceae familyasına 

dahil olan bu cins, immünsupresif hastalarda giderek artan fırsatçı bir patojendir. Bu bildiride Non 

Hodkin Lenfoma tanısı ile kemoterapi alan hastada L. trevisanii’ nın neden olduğu bakteriyemi olgusu 

tartışılmıştır. 

Olgu: Beş yaşında erkek hasta 16.04.2019 tarihinde Non Hodkin Lenfoma tanısı almıştır. Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji kliniğinde takip edilmektedir. Hasta 4. kür 

kemoterapisinden sonra nötropenik ateş tanısıyla Pediatrik Onkoloji Kliniği’ne yatırılmıştır. Septik 

açıdan taranan hastanın 23.05.2019’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bakteriyoloji 

Laboratuvarına gönderilen katater aerob ve anaerob kültürleri BACTEC FX (Becton Dickinson;ABD) 

otomatize kan kültür sisteminde inkübe edilmiştir ve sistemden bir gün 14 saat 43 dakikada  katater 

anaerob kültür şişesinden pozitif sinyal alınmıştır. Pozitif sinyal veren kültür şişesinden yapılan rutin 

gram boyamada gram negatif basil gözlenmiştir.Ekimleri schaedler agara ve çilolata agara yapılmış ve 

48 saat anaerobik ortamda inkübe edilmiştir. Schaedler agarda 48 saat inkübasyon sonrası oluşan koloni 

morfolojisi Şekil-2’de sergilenmiştir. Üreyen mikroorganizmaya gram boyama, katalaz ve oksidaz testi 

yapılmıştır. Gram boyamada gram negatif basiller saptanmıştır(Şekil-1). Katalaz ve oksidaz testi negatif 

olarak tespit edilmiştir. Üreyen mikroorganizma MALDI-TOF-MS (Bruker, Almanya) ile L. trevisanii 

olarak tanımlanmıştır (log skoru 2.1). Suşunun identifikasyonu 16S rRNA dizi analizi ile yapılmış ve 

16S rRNA gen dizisi >%99 oranında L. trevisanii uyumlu olduğu tespit edilmiştir. L.trevisanii üremesi 

üzerine hastanın tedavisi piperasilin/tazobactam, vankomisin ve amikasin kombinasyonu şeklinde 

düzenlenmiştir. Kontrol kan ve katater kültürlerinde üreme olmadığı saptanmıştır. 

Sonuç: Hematolojik maligniteli hastalarda anaerobik bakteremi insidansı yüksektir. MALDI-TOF MS 

geleneksel yöntemlerle etkili bir şekilde tanımlanamayan L. trevisanii’nin, hızlı ve ucuz bir şekilde 

tanımlanmasını sağlamıştır. Teşhis için gerekli zaman periyodu MALDI-TOF MS ile kısalmış ve hasta 

için başarılı bir klinik sonuç elde edilmiştir. 

 

Şekil-1: Leptotrichia trevisanii’nın Gram              Şekil-2: Leptotrichia trevisanii’nın Schaedler agarda koloni 

(x100) morfolojisi                                                   morfolojisi 
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TORAKAL SUBKUTAN DOKU APSESİNDEN İZOLE EDİLEN NADİR 

BİR ENFEKSİYON ETKENİ: Actinomyces europaeus 
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Amaç: Aktinomiçes türleri oral kavite ve kadın genital sistem florasında bulunabilen, gram pozitif, aside 

dirençli boyanmayan filamentöz basillerdir. Sıklıkla apseler ve sinüs traktlarıyla karakterize subakut-

kronik granülomatöz enfeksiyonlara yol açar. Actinomyces europaeus 1997‘de tanımlanan çoğunlukla 

yumuşak doku enfeksiyonlarından izole edilen bir aktinomiçes türüdür. Bu olguda  

apse materyalinde saptanan A. europaeus izolatının mikrobiyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi, 

görece yeni olan bu türle ilgili bilgi ve farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. 

Olgu: 55 yaşında, torakal sırt bölgesinde ağrı, şişlik, kızarıklık nedeniyle başvuran diyabetik kadın 

hastada, iki gün oral sefazolin kullanımı sonrasında  şikayetlerin geçmediği, spontan akıntı başladığı 

öğrenildi.Fizik muayenede 15 cm genişliğinde  kızarıklık, şişlik ısı artışı olan, pürülan kötü kokulu 

akıntılı nekrotik lezyon gözlendi. Lezyondan alınan sürüntü örneğinin boyalı mikroskobik 

incelemesinde çok sayıda lökosit, gram pozitif  koklar ve basiller görüldü.  Amoksisilin klavulonat ve 

siprofloksasin tedavisi başlandı. Tedavinin 6.gününde rutin kültürde üreme olmadı. Radyolojik 

görüntülemede 14x4x17 cm büyüklüğünde apse saptanması üzerine drenaj katateri takılarak örnekleme 

yapıldı. Tedavi IV ampisilin sulbaktam şeklinde değiştirildi. 

Alınan örneğin rutin kültürünün   %5 CO2’li ortamda inkübasyonunun 4.gününde %5 koyun kanlı (KK) 

ve çikolata agarda  uniform, gri-translüsen renkli, boyutu 0,5mm’den küçük, S koloni formunda üreme 

oldu. KK agarda zayıf beta hemoliz yapan, katalaz negatif kolonilerin boyalı incelemesinde gram pozitif, 

pleomorfik, dallanmayan, aside dirençli boyanmayan basiller görüldü. Phoenix otomatize sistemi ile 

tanımlanamayan izolat, MALDI-TOF MS ile Actinomyces europaeus olarak tanımlandı. 

Antibiyogramda A. J. Smith  ve ark. çalışması ve CLSI M11-A9 dökümanı kullanıldı. Bu amaçla  

Schaedler agara (%5KK+K vitamini ilaveli) yapılan pasajların 48.saat üremelerinden SF ile McFarland 

4.0 yoğunluğunda süspansiyon hazırlanarak Schaedler Agarda E-Test yöntemiyle antimikrobiyallerin 

MİK değerleri mikroaerofilik ortamda inkübasyon sonrası 48-72. saatlerde değerlendirildi. Duyarlılık 

sonuçları tablo1’de özetlenmiştir.  

Sonuç: A. europaeus nadir görülen bir etken olmasına rağmen yumuşak doku enfeksiyonlarında akla 

gelmelidir. Olgumuzda olduğu gibi literatürde kinolon ve makrolid direnci görülebilmesi 

aminopenisilinlerin, karbapenemlerin ve tetrasiklinlerin in vitro aktivitesinin yüksek olması tedavi 

seçiminde dikkate alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Actinomyces europaeus, Apse, Antimikrobiyal duyarlılık 
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Tablo. 
E-test yöntemiyle 

değerlendirilen 

antimikrobiyaller 

İzolatın MİK 

değeri 

CLSI M11-A9’a göre 

MİK değeri yorumlama 

kategorileri1 

10 Actinomyces europaeus 

izolatında MİK değerlerinin 

dağılımı2 

48.saa

t MİK 

72.saat 

MİK 

Duyar

lı 

Orta 

duyarlı 

Direnç

li 

MİK 

aralığı 

MİK5

0 

MİK90 

Sefotaksim 1 1 ≤16 32 ≥64    

Seftriakson 1 1 ≤16 32 ≥64 0.047–32 0.094 8.0 

Siprofloksasin >32 >32    0.19–1.5 0.25 1.5 

Levofloksasin >32 >32       

Ampisilin 0.19 0.125 ≤0,5 1 ≥2    

Doksisiklin 0.19 0.19    0.094–0.38 0.125 0.25 

Eritromisin >256 >256    0.023–256 0.032 256 

Linezolid 0.75 0.75    0.064–1.5 0.25 1.0 

Meropenem 0.094 0.125 ≤4 8 ≥16 0.032–0.25 0.064 0.125 

Penisilin G 0.19 0.19 ≤0.5 1 ≥2 0.016–0.5 0.094 0.125 

Piperasilin 

tazobaktam  

1 1 ≤16/4 32/4-

64/4 

≥128/4 0.047–32 0.094 8 

Ampisilin sulbaktam  0.25 0.25 ≤8/4 16/8 ≥32/16    

 

1.M11-A9 Methods For Antimicrobial Susceptibility Testing Of Anaerobic Bacteria; Approved Standard- 

Nineth Edition, Table 2.İnterpretive Categories and Minimal Inhibitory Consentration (MIC) Correlates 

2. A.J. Smith, V. Hall, B. Thakker, C. G. Gemmell, Antimicrobial susceptibility testing of Actinomyces species 

with 12 antimicrobial agents, J Antimicrob Chemother 2005;56:407–409. 
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CORYNEBACTERIUM  STRIATUM’UN NEDEN OLDUĞU ABSE 

OLGUSU 
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1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye 

 

 

Amaç: Corynebacterium izolatları aerop, Gram pozitif basillerdir (1). İnsan cilt ve mukoz 

membranlarının kommensal florasında ve çevrede yaygın olarak bulunmaktadırlar (1). Corynebacterium 

cinsinin içinde tanımlanmış 88 tür vardır (2). Bu türler içinde en önemlisi insanlarda yaptığı ağır 

enfeksiyon nedeniyle C. diphteriae’dır. Ancak etkili aşılama programları sayesinde bu türe bağlı 

enfeksiyonlar yok denecek kadar azalmıştır. Diğer korineform bakteriler fırsatçı enfeksiyon etkenidirler 

ve patojenik potansiyelleri çok uzun yıllar göz ardı edilmiştir (3). Son yıllarda C. striatum başta olmak 

üzere Corynebacterium jeikeum, Corynebacterium amycolatum, Corynebacterium urealyticum, 

Corynebacterium afermentans, Corynebacterium ulcerans, Corynebacterium minitissimum, 

Corynebacterium propinquum ve Corynebacterium pseudodiphtheriticum türleri artan sıklıkta 

enfeksiyon etkeni olarak bildirilmektedir.(1) Literatürde özellikle çoklu dirençli C. striatum izolatlarının 

yaptığı enfeksiyonlar dikkat çekmektedir(3).Bu çalışmada abse etkeni bu bakterinin sunulması 

amaçlanmıştır. 

Olgu: 52 yaşındaki erkek hasta, sağ ayak bileği lateral kısımda pürülan yara akıntısı, ağrı, ateş 

şikayetiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi 

polikliniğine başvuruyor. Hasta ileri tetkik amacıyla Ortopedi servisine yatırılıyor. Hastanın 5-6 yıl önce 

ayak bileğinden ameliyat geçirdiği öğreniliyor. Hastadan yara kültürü değerlendirmesi için örnek alınıp 

mikrobiyoloji laboratuvarına gönderiliyor. Gelen numune kültür laboratuvarında koyun kanlı agar, 

EMB agar ve çikolata agara ekilmiştir. Preperatın gram boyamasında bol lökosit, gram pozitif basil 

görülmüştür. Kültür ve antibiyogram  değerlendirmesin de konvansiyonel ve otomatize sistemler 

kullanılmıştır. Otomatize identifikasyon amacıyla Vıtek 2 Compact( BioMeriéux, France) sisteme 

verilen örnek, ertesi gün corynebacterium  striatum olarak tanımlanmış, mikroorganizmanın EUCAST 

2018 rehberine göre yapılan değerlendirmede ise vankomisin ve linezolide duyarlı iken diğer tüm 

antibiyotiklere dirençli oldukları saptanmıştır. Hasta drenaj ve antibiyoterapi sonrası salah ile taburcu 

olmuştur. 

Sonuç: Daha önce kültürlerde ürediklerinde kontaminant olarak bildirilen C. striatum izolatları son 

yıllarda gittikçe artan sıklıkta enfeksiyon etkeni olarak bildirilmektedir. Dikkat çekici oranda riskli grup 

hastalarda ölümcül enfeksiyonlar yapabilmektedirler. Özellikle riskli hasta gruplarında mikrobiyolojik 

kriterlere göre enfeksiyon etkeni olabileceği düşünülen Corynebacterium izolatları mutlaka tür 

düzeyinde tanımlanmalı, duyarlılık testleri yapılmalı ve gerekli tedavi düzenlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: corynebacterium  striatum, abse, direnç 

 

 

Kaynaklar: 

1. Boltin D, Katzir M, Bugoslavsky V, Yalashvili I, Brosh-Nissimov T, Fried M, et al. Corynebacterium striatum 

a classic pathogen eluding diagnosis. Eur J Intern Med, 2009; 20(3): 49-52. 

2. Bernard K. The genus corynebacterium and other medically relevant coryneform-like bacteria. J Clin 

Microbiol, 2012; 50(10): 3152-8. 

3. Renom F, Gomila M, Garau M, Gallegos MD, Guerrero D, Lalucat J, et al. Respiratory infection by 

Corynebacterium striatum: epidemiological and clinical determinants. New Microbes New Infect, 2014; 2(4): 

106-14. 
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AEROMONAS  SALMONICIDA’NIN NEDEN OLDUĞU ABSE OLGUSU 
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1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye 

 

 

Amaç: Çevrede ve özellikle su kaynaklarında yaygın olarak saptanan Aeromonas cinsi bakteriler, 

oksidaz ve katalaz pozitif, hareketli, fakültatif anaerop, Gram-negatif basillerdir. Temel besiyerlerinde 

kolay ürerler. Yirmiden fazla türü vardır. İnsanda en sık A. hydrophila, A. salmonicida A.veronii bv. 

Sobria ve A. caviae izole edilmiştir. Özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde, gastroenterit, 

sepsis, artrit, deri ve yumuşak doku infeksiyonu, menenjit, peritonit, göz infeksiyonları, hemolitik 

üremik sendrom, solunum sistemi infeksiyonları, ürogenital sistem infeksiyonları, yanıkla ilişkili sepsis 

gibi ekstraintestinal infeksiyonlara neden olabilmektedir(1). Deri ve derialtı enfeksiyonlarında s.aureus 

ve streptokoklar sık olmakla birlikte nadiren Gram negatif mikroorganizmalarda etken 

olabilmektedir(2). Bu olguda dış kulak yolunda oluşan abseden üretilen A. Salmonicida’nın sunulması 

amaçlanmıştır. 

Olgu:36 yaşındaki bayan hasta, dış kulak yolunda pürülan akıntı, şişlik, ağrı, ateş şikayeti ile Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil polikliniğine 

başvuruyor. Hasta ileri tetkik amacıyla Kulak Burun Boğaz servisine yatırılıyor. Hastanın özgeçmişinde 

yaklaşık üç yıldır Koroner Arter hastalığı, Diabetes Mellitusun var olduğu öğreniliyor. Hastadan yara 

kültürü değerlendirmesi için örnek alınıp mikrobiyoloji laboratuvarına gönderiliyor. Gelen numune 

kültür laboratuvarında koyun kanlı agar, EMB agar ve çikolata agara ekilmiştir. Preparatın gram 

boyamasında orta miktarda lökosit, nadir gram negatif basil görülmüştür. Kültür ve antibiyogram  

değerlendirmesinde konvansiyonel ve otomatize sistemler kullanılmıştır. Otomatize identifikasyon 

amacıyla Vıtek 2 Compact( BioMeriéux, France) sisteme verilen örnek, Aeromonas salmonicida olarak 

tanımlanmış, mikroorganizmanın EUCAST 2018 rehberine göre yapılan değerlendirmede ise 

Levofloksasin, ciprofloksasin, aztreonam, seftazidim ve sefepime duyarlı olduğu saptanmıştır. Hasta 

drenaj ve antibiyoterapi sonrası salah ile taburcu olmuştur. 

Sonuç Bu olgu sunumunda, yumuşak doku infeksiyonlarında kesinlikle yara kültürü almanın önemine 

vurgu yapılmak istenmiştir. Özellikle İmmun sistemi baskılanmış, travmayla kontamine su ve toprakla 

derinin teması durumlarında Aeromonas cinsi bakteriler etken olarak düşünülmeli ve ampirik tedavide 

direnç profili göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Aeromonas salmonicida, abse, immun sistem 

 

Kaynaklar: 
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Doğanay M, eds. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 4. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2017: 
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Amaç: Actinomyces odontolyticus insan orofarengeal florasında bulunan diş eti çatlakları ve derin çürük 

lezyonlarıyla ilişkili olan aynı zamanda yumuşak doku enfeksiyonu, servikofasial abse,,torakopulmoner 

enfeksiyonlar, toraks ampiyemi, nadiren RIA’ya bağlı pelvik aktinomikoza neden olan actinomyces 

türüdür. Fakültatif anaerop yada mikroaerofilik ,katalaz ve oksidaz negatif ,spor oluşturmayan, aside 

dirençli boyanmayan, gram pozitif dallanan difteroid basil görünümünde bakterilerdir. Bu 

organizmaların mikrokolonileri ‘sülfür granülleri’ olarak adlandırılır ve bazı olgularda drene olan sinüs 

kanalından atılabilirler. Bu granüller hem hasta tanısı açısında hemde kültür için mükemmel 

materyallerdir. Koyun kanlı agarda küçük, beyaz S tipi koloni oluştururlar.  

Olgu: 26 yaşındaki erkek hasta,boğaz ağrısı ve boyunda ağrılı şişlik şikayetleriyle Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuruyor. Hasta ileri tetkik amacıyla kulak burun 

boğaz servisine yatırılıyor. Hastanın 8-9 yıl önce tirodiektomi öyküsü mevcut olup ameliyat lojunda 

abse oluşmuştur. Hastanın ultrason( usg) görüntüsü abse ile uyumludur. Usg eşliğinde drenaj 

yapılmıştır.Materyal mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilmiştir. Hastaya 4x2 gr ampisilin sulbaktam, 

3x500 mg metronidazol tedavisi başlanmıştır. Gelen numune kültür laboratuvarında koyun kanlı agar, 

EMB agar ve çikolata agara ekilmiştir. Preperatın ARB boyaması negatif olup gram boyamasında bol 

lökosit, gram pozitif kok,gram pozitif basil görülmüştür. Kültür değerlendirmesinde koyun kanlı agarda 

beyaz S tipi koloni üremesi görülmüştür. İleri identifikasyon amacıyla Vıtek 2 Compact( BioMeriéux, 

Fransa) sisteme yüklenmiştir. Ertesi gün Actinomyces odontolyticus olarak tanımlanan mikroorganizma 

raporlanmıştır. Hasta drenaj ve antibiyoterapi sonrası salah ile taburcu olmuştur.  

Sonuç: Aktinomikoz türleri sağlıklı kişilerin ağız boşluğu, bağırsak ve kadın genital normal florasında 

kommensal olarak bulunabilir. Tanısı hastalık düşünülmediği zaman güçtür. Altta yatan risk faktörleri 

değerlendirildiğinde en sık travma ve rahim içi araç kullanımı görülmüştür. Olgumuzdaki hastanın 

troidektomi öyküsü ve ağız hijyeninin bozuk olması abse oluşumuna neden olmuş olabilir.  Klinik olarak 

diğer infeksiyon hastalıklarına ve malign hastalıklara benzediği için tanı olguların büyük bir kısmında 

cerrahi işlemden sonra konulabilmektedir. Literatürde malignite nedeniyle tetkik edilen ancak patolojik 

tanı sonrası aktinomikoz tanısı alan olgular bildirilmiştir. Olgumuzda tanı mikrobiyolojik değerlendirme 

ile konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Actinomyces odontolyticus, abse, troidektomi 

  



 

419 
 

P89 

KÖPEK ISIRIĞI SONRASI GELİŞEN PASTEURELLA MULTOCIDA’YA 
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Amaç: Köpek ısırığı sonrasında gelişen Pasteurella multocida’nın neden olduğu yumuşak doku 

enfeksiyonlarına dikkat çekmek amaçlanmıştır.  

Olgu: Beş gün önce köpek tarafından ısırılan 61 yaşındaki kadın hasta sol tibia ön yüzde; kızarıklık, 

şişlik ve ateş yüksekliği yakınmasıyla acil servise başvurdu. Tetanoz ve kuduz proflaksisi yapılarak 

yaranın suture edildiği ve enfeksiyon hastalıkları polikliniğine yönlendirildiği öğrenildi. Özgeçmişinde 

diabetes mellitusu tanısı olan hastanın fizik muayenesinde sol tibia ön yüzde 3 cm’lik sutur edilen 

bölgesinde abrazyon, akıntı ve sutur bölgesinden başlayarak tibia ön ve arka yüze yayılan kızarıklık, ısı 

artışı, şişlik saptandı, krepitasyon gözlenmedi. Direk grafide yumuşak dokuda gaz görünümü saptanması 

üzerine ortopediye konsülte edildi, ortopedi tarafınca enfekte yara olması nedeniyle suturler alınarak 

takip önerildi, cerrahi düşünülmedi. Laboratuvar incelemesinde lökosit 11.300/mm3(nötrofil %61.5), 

hemoglobin 12.9 g/dL, trombosit 185.000 /mm3, C-reakif protein 172.5 mg/L, kan glukozu 427 mg/ dL 

olarak saptandı. Hastaya intravenöz piperasilin-tazobaktam (3×4.5gr) başlandı. Yara kültüründe P. 

multocida  izole edildi. Takibinde klinik ve laboratuvar parametreleri gerileyen hasta parenteral 

tedavinin 8. Gününde oral amoksisilin-kalvulonat tedavisine geçilerek taburcu edildi.  

Laboratuvarımıza gönderilen yara kültür örneği % 5 koyun kanlı agar, Eosin Methylen-Blue (EMB) ve 

çukulatamsı agara ekilerek 18-24 saat 37ºC’de inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrasında kanlı ve 

çikolata agarda  üreme saptanırken EMB agarda üreme görülmedi. Kanlı agarda grimsi, hemoliz 

yapmayan S koloniler görüldü. Oksidaz, katalaz, ve indol  testleri pozitif iken, metil red ve üreaz negatif 

olarak saptandı. Bakteri tanımlanması otomatize Vitek2 Compakt (bioMérieux, Fransa) ile yapıldı ve % 

50 oranında Pasteurella multocida olarak tanımladı. İzolat Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderildi ve Vitek MS (bioMérieux, Fransa) ile Pasteurella 

multocida olarak tanımlandı. Antibiyotik duyarlılıkları ise Kirby Bauer disk difüzyon yöntemiyle ile 

çalışıldı ve penisilin, siprofloksasin, levofloksasin, amoksisilin-klavulanik asit, sefotaksim ve 

trimethoprim-sulfametoksazole duyarlı olarak saptandı. 

Sonuç: Özellikle hayvan ısırıkları sonrası gelişen yumuşak doku enfeksiyonlarında P. multocida’nın da 

etken olabileceği unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Pasteurella multocida, köpek ısırığı, yumuşak doku enfeksiyonu 
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Şekil 1. Pasteurella multocida’nın kanlı ve çikolata agardaki  koloni görüntüleri 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 2. Sol tibiadaki lezyonların görüntüsü 
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P90 

İMMUNSUPRESE BİR HASTADA PASTEURELLA MULTOCIDA’NIN 

NEDEN OLDUĞU, KOMPARTMAN SENDROMU GELİŞEN 

KOMPLİKE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONU 

Habibe Tülin Elmaslar Mert1, Canan Eryıldız2  

 
1Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye 

2Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye 

cananeryildiz@gmail.com 

 

 

 

Amaç: Çalışmanın amacı immunsupresif ilaç kullanımı olan bir hastada gelişen Pasteurella multocida 

kaynaklı, kompartman sendromu gelişen bir yumuşak doku enfeksiyonu olgusunun sunulmasıdır. 

Olgu: 47 yaşında kadın hasta, iki gün önce başlayan sağ el ve kolda şişlik, ağrı ve morarma şikayeti ile 

acil servise başvurdu. Özgeçmiş sorgulamasında 10 yıldır romatoid artrit tanısının olduğu ve bir yıldır 

leflunomid kullandığı, ayrıca bahçesinde köpek beslediği saptandı. Hastanın fizik muayenesinde; genel 

durum iyi,  bilinç açık, vücut sıcaklığı 36,8 °C, nabız 116/dk, solunum sayısı 17/dk ve tansiyon arteriyel 

140/85 mmHg olarak tespit edildi. Hastanın sağ el birinci parmağında bül, sağ el ve kolda şişlik, 

hassasiyet, ısı artışı, sağ kol iç yüzeyinde kızarıklık ve bül saptandı. Acil serviste plastik ve rekonstrüktif 

cerrahi hekimince konsülte edilen hastada kompartman sendromu düşünülerek el sırtı, avuç içi ve el 

bileğine fasyotomi açıldı. Parmaktaki yaradan aspirasyon örneği alınıp mikrobiyoloji laboratuvarına 

gönderildi. Laboratuvar tetkiklerinde lökosit 12100/mm3 (%80 nötrofil),  hemoglobin 11,7 gr/dL, CRP 

189 mg/L olan hasta komplike yumuşak doku enfeksiyonu tanısı ile enfeksiyon hastalıkları servisine 

yatırıldı. Ampirik olarak ampisilin-sulbaktam (4x2 gr, IV) başlandı. Aspirat materyalinin Gram 

boyamasında bol lökosit, eritrosit ve Gram (-) kokobasil görüldü. %5 koyun kanlı agarda üreyen 

bakteriler VITEK 2 (Biomerieux, Fransa) cihazında Pasteurella multocida olarak isimlendirildi. 

Ampisilin-sulbaktam altında klinik ve laboratuvar yanıt alınan hastada, tedavinin 12. gününde 38 °C’yi 

aşan ateş görüldü ve hemolitik anemi tablosu gelişti. Hastanın enfeksiyon veya romatoid artrite sekonder 

otoimmün hemolitik anemi olabileceği değerlendirildi. Beta-laktam antibiyotik yan etkisi olabileceği 

düşünülerek ampisilin-sulbaktam kesilip doksisiklin 2x100 mg oral tedaviye geçildi. Ateşi 48 saat 

sonrasında yükselmeyen ve hemolitik anemi tablosu gerileyen hasta, fasyotomi hatları sekonder 

iyileşmeye bırakılarak toplam tedavinin 16. gününde poliklinik kontrolüne gelmek üzere taburcu edildi. 

Sonuç: Kedi, köpek besleme öyküsü olan hastalardaki yumuşak doku enfeksiyonlarında Pasteurella 

multocida’nın etken olabileceği akılda tutulmalıdır. İmmunsuprese hastalarda bu enfeksiyona ciddi 

komplikasyonlar eşlik edebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Pasteurella multocida, immunsupresyon, kompartman sendromu, yumuşak doku 

enfeksiyonu 
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P91 

ROMATOİD ARTRİT’Lİ HASTADA HAYVAN TEMASI OLMAKSIZIN 

GELİŞEN PASTEURELLA MULTOCİDA ARTRİTİ; OLGU SUNUMU  

Merve Zerey Albayrak1, Emre Özkarataş2, Ayşegül Aksoy Gökmen1, Süreyya Gül Yurtsever1, 

Selçuk Kaya1 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 
2Çukurova Üniversitesi, Tıp kaültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Temel İmmünoloji Bilim 

Dalı, Adana, Türkiye 

mzerey90@hotmail.com 

 

 

Giriş: Pasteurella türleri, evcil hayvanların gastrointestinal sistem floralarında bulunabilen hareketsiz, 

sporsuz, gram negatif kokobasiller olup kedi-köpek ısırıklarıyla çeşitli enfeksiyonlara neden olabilirler. 

Genellikle sellülit ve apselere neden olurken, immünsüprese hastalarda septik artrit, osteomyelit, 

pnömoni, endokardit, sepsis ve menenjit gibi klinik tablolar da görülebilmektedir. Posterimizde, hayvan 

teması ve travma öyküsü olmayan bir hastanın omuz ekleminde yerleşim gösteren ve Pasteurella 

multocida’nın etken olarak izole edildiği septik artrit olgusu sunulmaktadır. 

Olgu: 70 yaşında kadın hasta; halsizlik, iştahsızlık, sol omuzda ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayetleriyle 

hastanemize başvurdu. Batın ve akciğer muayenesi normaldi. Lenfadenopati ve deri döküntüleri yoktu. 

Hayvan teması veya travma öyküsü yoktu. Özgeçmişinde romatoid artrit(RA), diabetes mellitus ve 

hipertansiyon tanıları mevcuttu.  RA nedeniyle metilprednizolon, metotreksat ve rituksimab tedavilerini 

almaktaydı. Hastanın sol omuzunda artrit bulguları olması üzerine eklem ponksiyonu yapıldı. 

Materyalin direk mikroskobik incelemesinde, >50.000 lökosit/mm³ görüldü. %5 koyun kanlı agarda 

non-hemolitik, yuvarlak, gri koloniler şeklinde üreme izlendi. Çikolatamsı agarda üreme mevcutken, 

EMB agarda üreme olmadı. Kolonilerin boyalı preparatında, gram negatif kokobasiller görüldü. Katalaz, 

oksidaz ve indol testleri pozitif, üreaz testi negatifti. İzolat BD Phoenix(ABD) otomatize sisteminde 

Pasteurella multocida olarak tanımlandı. Doğrulama amacıyla MALDI-TOF MS(Bruker Microflex LT, 

Almanya) ile identifikasyon yapıldı ve P.multocida olarak teyit edildi. 2 gün sonra septik artrit nedeniyle 

yapılan debridman materyalinde aynı üreme saptandı. Disk difüzyon yöntemiyle EUCAST kılavuzlarına 

uygun olarak antibiyotik duyarlılık testi yapıldı. Penisilin, tetrasiklin, siprofloksasin, levofloksasin, 

sefotaksim ve trimethoprim-sulfamethoksazola duyarlı olarak saptandı. Hastaya piperasilin 

tazobaktam+teikoplanin(8 gün) ve sonrasında meropenem+ciprofloksasin(13 gün) tedavisi başlandı. 

Takibinde karaciğer fonksiyon testlerindeki yükselme nedeniyle tedaviye sadece siprofloksasin ile 

devam edildi. Gönderilen kontrol kültürlerinde üreme olmayan hasta, 1 ay hastanede yatarak şifayla 

taburcu edildi. 

Sonuç: Pasteurella türleri genellikle evcil hayvan ısırığıyla bulaşsa da literatürde nadiren görülen 

hayvan teması veya travma öyküsü olmayan immünsüprese(özellikle RA’li immünsüpresif tedavi 

öyküsü olan) hastalarda da görülebilmektedir. Bu nedenle septik artritli immünsüprese hastalarda etken 

olarak Pasteurella türlerini de akla getirmek gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Romatoid Artrit, Pasteurella multocida, Septik Artrit 
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P92 

GÜL DİKENİ BATMASI SONUCU GELİŞEN BACILLUS 

LICHENIFORMIS KAYNAKLI SEPTİK ARTRİT OLGUSU 

Bahise Çağla TAŞKIN DALGIÇ1, Ayşe ALICI1,Aytekin FIRTINA1, Umut Safiye ŞAY 

COŞKUN1 

1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tokat 

ayse.alici@gop.edu.tr 

 

Amaç: Bacillus cinsi Gram pozitif basil, aerob yada fakültatif anaerob, sporlu bakterilerdir. Çoğu 

Bacillus türü laboratuvar kontaminasyonu olarak değerlendirildiği için her zaman enfeksiyon etkeni 

olarak düşünülmez. Bu çalışmada bu tip bir bakterinin etken olabileceğenin gösterilmesi amaçlanmıştır. 

Olgu: Yedi yaşında kız hasta, dizine diken batması şikâyeti ile dış merkeze başvurmuş. 

Amoksisilin/klavulunik asit 400mg/57mggünde 2x1.5 olacak şekilde antibiyotik tedavisi başlanmış. Bir 

ay sonra dizinde şişlik ve ağrı başlayan, fizik muayenesinde sağ diz ekleminde efüzyon, hassasiyet ve 

ısı artışı mevcut olan, kızarıklık tespit edilmeyen hasta septik artrit ön tanısıyla ortopedi servisine 

yatırılmıştır. 

Hastanın dizine artroskopik debridman uygulanmış, diz eklemi içerisinde diken parçaları bulunmuştur. 

Diz ekleminden alınan örnek kan kültürü şişesine (BacT/ALERT 3D, BioMerieux, Fransa) ekilmiştir. 

Hastadan eş zamanlı başka kültür alınmamıştır. Ayrıca diz ponksiyon sıvısından yapılan mikroskobik 

incelemede 100.000’den fazla lökosit ve 3500 eritrosit; boyalı mikroskobik incelemede %90 

Polimorfonükleer lökosit hakimiyeti görülmüştür. Gram boyasında bakteri görülememiştir. Hastaya 

ampirik olarak gentamisin ve klindamisin başlanmıştır. 

Örneğin inkübasyonun üçüncü gününde üreme sinyali alınmıştır. Kanlı, Eozin Methylene Blue(EMB) 

besiyerlerine ekilmiş ve 24 saat 37⁰  C de inkübe edilmiştir. Değerlendirmede kanlı besiyerinde yaygın, 

kenarları düzensiz beyaz koloniler görülmüştür(Şekil 1-2).Gram boyamasında Gram pozitif sporlu 

basiller görülmüştür. Bakteri dış merkez MALDI-TOF MS ‘de Bacillus licheniformis olarak 

tanımlanmıştır. İdentifikasyon sekans analizi ile doğrulanmamıştır. 

Bakterinin antimikrobiyal duyarlılık testi, EUCAST’ın Corynebacterium spp.için belirlediği MIC 

değerleri kullanılarak MicroScan WalkAway 96 Plus (Beckman Coulter, USA) ile belirlenmiştir. Bakteri 

amikasin(MIC<=4),gentamisin(MIC<=1),ciprofloksasin(<=0.25),tetrasiklin(MIC<=1),vankomisin(MI

C<=0,25) trimethoprim/sulfamethoxazole(MIC <=1/19) duyarlı iken penisiline(>0.12) dirençli 

bulunmuştur. 

Hastanın CRP’si ilk gün 123 mg/L olup tedavinin üçüncü günü 68mg/dl, 6.günü 33mg/dl, 12.gün 4mg/dl  

ye gerilemiştir. Suş, ampirik olarak başlanan gentamisin ve klindamisine duyarlı bulunduğu için tedavisi 

değiştirilmemiştir.Hastanın CRP sinin ve klinik belirtilerinin gerilemesinden dolayı tedavi 20 güne 

tamamlanmış ve pediatri poliklinik kontrolü önerileri ile taburcu edilmiştir.  

Sonuç: Bu çalışmada, hastadan alınan örnekte saf bir şekilde üremesi, mikroskobik incelemenin 

bakteriyel septik artrit bulgularıyla uyumlu olması ve hastanın tedaviden fayda görmesinden dolayı 

bakteri  enfeksiyon etkeni olarak kabul edilmiştir. 

Kültür üremelerinde çoğunlukla kontaminant olarak değerlendirilen B.licheniformis bakterisinin, 

immünkompetan hastalarda da etken olabileceği akılda tutulmalıdır. 
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VAJİNAL ENFEKSİYONLARIN LABORATUVAR TANISINDA 

OTOMATİZE MİKROSKOPİ-STRİP TEST YÖNTEM SONUÇLARI İLE 

GRAM BOYAMA, DİREKT MİKROSKOPİ VE KÜLTÜR 

YÖNTEMLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Aysel Karataş1, Mehtap Özdemir1, Fatma Ferda Verit2, Hürkan Akyol2, Nagehan Didem Sarı3, 

Mert Ahmet Kuşkucu4 

1İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 2İstanbul Eğitim Araştırma 

Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 3İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 4İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

 

 

Amaç: Üreme çağındaki kadınlarda jinekoloji ve aile planlaması polikliniklerine başvuruların en sık 

nedenlerden biri vajinal akıntıdır. Akıntısı olan kadınların en az 1/3’ünde  enfeksiyöz vajinit 

bulunmaktadır, olguların çoğunluğunu bakteriyel vajinoz, kandidiyazis ve trikomoniyazis 

oluşturmaktadır. Tanıda klinik muayene bulguları, mikroskop incelenme ve vajinal kültür kullanılabilir. 

Bununla birlikte poliklinik hastalarının yoğunluğundan yeterli sayıda mikrobiyolojik inceleme 

yapılamamakta ve sıklıkla gözden kaçmaktadır. Mikroskopi, kültür işlemlerinin emek yoğunluğu ve 

nitelikli personel, zaman gerektirmesi nedeniyle otomatize sistemler geliştirilmektedir. Çalışmamızda 

vajinal akıntının değerlendirilmesinde otomatize mikroskobik-strip yöntemiyle konvansiyonel tanı 

yöntemlerinin performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Ocak 2019-Temmuz 2019 arasında vajinal akıntı yakınmasıyla 

polikliniğe başvuran cinsel aktif 196 olgu alınmıştır. Posterior forniksden üç steril eküvyon ile alınan 

örnekler kültür (EMB, kanlı agar ve SDA besi yerinde), direkt ve Gram boyalı preparat hazırlanmıştır. 

Otomatize Mikroskopi-Strip test sisteminde (DIRUI-Çin) Berraklık, epitel hücresi, eritrosit, lökosit, pH, 

laktobasil, kok miktarları, kanıt hücre, , Trichomonas vaginalis, Candida spp, Gardnerella vaginalis 

açısından mikroskobik olarak ve H2O2/LA/GUS/OX, LE, NAG, SNa/PIP parametreleri kimyasal 

stripleri ile incelenmiştir. Otomatize yöntem sonuçlarının performansı bakteriyel vajinoz için Nugent 

Skorlaması, vulvovajinal kandidiyazis için kültürde üreme ve Trichomonas vaginalis için direkt 

mikroskobik inceleme kriter alınarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmamızda vajinal akıntısı olan hastalarda bakteriyel vaginosis sıklığı Nugent 

Skorlamasına göre 29 örnekte (%14,8), otomatize sistemle 26 örnekte (%13,27), vulvovajinal 

kandidiyazis sıklığı kültürde üreme sonucuna göre 38 örnekte (%19,39), otomatize sistemle 51 örnekte 

(%26,02) ve Trichomonas vaginalis direkt mikroskobik incelemeyle 14 örnekte (%7,14), otomatize 

sistemle 19 örnekte (%9,69) saptandı. Otomatize sistem ile Gram, Direkt mikroskopi ve kültür 

sonuçlarının karşılaştırılması Tablo I’de, Test performansı için karşılaştırma Tablo II’de sunulmuştur.  

Sonuç: Vajinal akıntı ile başvuran hastaların laboratuvar değerlendirilmesinde her ne kadar direk 

mikroskobi ve Gram boyama yöntemleri hızlı ve ucuz bir yaklaşım sunsa da en önemli gereksinim 

eğitimli sağlık personelidir. Çalışmamızda Vulvovajinal kandidiyazis  ve bakteriyel vaginoz açısından 

kültür ve Nugent skorları ile otomatize sistem karşılaştırılması sonuçları otomatize sistem açısından 

olumlu bulunmuştur. Çalışmamızda Trichomonas vaginalis sayıca az hastada saptanmış olmasına 

rağmen otomatize sistem açısından direkt mikroskopiye oranla daha yüksek sayıda pozitiflik saptanması 

yoğun lökosit bulunan örneklerde direkt mikroskobik incelemede Trichomonas vaginalis’in 
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görülmesinde zorluk yaşanmasına bağlı olabilir.  Özellikle eğitimli personelin ayrılamayacağı sağlık 

kuruluşunda vajinal akıntılı hastaya yaklaşımda hasta başında, otomatize sistemle vajinal akıntının 

kimyasal ve mikroskobik olarak değerlendirilmesiyle Kandida vajiniti, Bakteriyel vaginoz ve 

Trichomonas vajiniti gibi durumlar rahatlıkla saptanabileceği, böylelikle bu gibi sistemlerin hastanın 

tedavisinin hızlıca düzenlenerek obstetrik ve jinekolojik komplikasyonların kontrolüne katkıda 

bulunulabileceği kanısındayız. 

Anahtar Kelimeler: Akut vajinit, Bakteriyel vaginoz, Candida vajiniti, Trichomonas vaginalis, 

Gardnerella vaginalis 

 

Tablo I. Otomatize sistem ile Gram, Direkt mikroskopi ve kültür sonuçlarının karşılaştırılması 

KLİNİK TANI 

OTOMATİZE 

SİSTEM 

n (%) 

DİREKT 

MİKROSKOPİ 

n (%) 

NUGENT 

SKOR 

n (%) 

KÜLTÜR 

n (%) 

VULVOVAJİNAL 

KANDİDİAZİS 
51 (%26,02)   38(%19,39) 

BAKTERİYEL 

VAGİNOZ  
26 (%13,27)  29(%14,79)  

TRİCHOMONAS 

VAJİNİT 
19(%9,69) 14(%7,14)   

 

 

Tablo II. Otomatize sistem test performansı. 

KLİNİK TANI  Değer % 95 CI 

Vulvovajinal 

kandidiyazis 

Duyarlılık % 65.79 % 48.65 - % 80.37 

Özgünlük % 83.54 % 76.83 - % 88.96 

Pozitif Prediktif Değer % 49.02 % 38.73 - % 59.39 

Negatif Prediktif Değer % 91.03 % 86.66 - % 94.07 

Accuracy % 80.10 % 73.82 - % 85.45 

    

Bakteriyel Vajinoz 

Duyarlılık % 68.97 % 49.17 - % 84.72 

Özgünlük % 96.41 % 92.34 - % 98.67 

Pozitif Prediktif Değer % 76.92 % 59.42 - % 88.36 

Negatif Prediktif Değer % 94.71 % 91.22 - % 96.86 

Accuracy % 92.35 % 87.69 - % 95.65 

    

Trichomonas Vajiniti 

Duyarlılık % 14.29 % 1.78 - % 42.81 

Özgünlük % 90.66 % 85.47 - % 94.46 

Pozitif Prediktif Değer % 10.53 % 2.93 - % 31.44 

Negatif Prediktif Değer % 93.22 % 91.70 - % 94.48 

Accuracy % 85.20 % 79.45 - % 89.86 
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HİZMET BÖLGEMİZDEKİ YABANCI UYRUKLU HASTALARDA 

DEMOGRAFİK BİLGİLER IŞIĞINDA SİFİLİZ SEROPOZİTİFLİĞİNİN 

İRDELENMESİ 

Hatice Kübra Özhan1, Rıza Adaleti1, Nilgün Kansak1, Müge Aslan1, Sebahat Aksaray2 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi 

Mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, İstanbul, Türkiye 

haticekubra_sen@hotmail.com 

 

 

Amaç: Göçmenlerde en önemli sağlıkla ilişkili problemlerden biri cinsel yolla bulaşan hastalıklardır. 

Sifiliz de bunlardan biridir. Ülkemizdeki yabancı uyruklu insan sayısı son yıllarda gittikçe artması 

nedeniyle, hizmet bölgemizde bulunan yabancı uyruklu hastalarda sifiliz seropozitifliğinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımızda sifiliz tanısında uygulanan ters algoritmaya göre Mayıs 2014-

Aralık 2018 tarihleri arasında kemilüminesan mikropartikül immünoassay  (CMIA) yöntemiyle  

(ARCHITECT Syphilis TP, Almanya) tarama yapılmış olan yabancı uyruklu hastaların sonuçları 

değerlendirilmiştir.  Reaktif olan örneklerde ilgili doktor isteği olması halinde Rapid Plasma Reagin 

(RPR) (Omega, İngiltere) ve Treponema pallidum Hemaglütinasyon (TPHA) testi (Plasmatec, İngiltere)  

yapılmıştır. RPR sonucu ≥1/16 sulandırımda pozitif olan vakalar aktif sifiliz, ≤1/8 olan vakalar ise 

geçirilmiş sifiliz olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya %65’i kadın, %35’i erkek olmak üzere 6641 hasta dahil edilmiştir. Hastaların yaş 

ortancası 33 (min-max, 18-94) olarak bulunmuştur. Hastalardan sifiliz testi isteği en sık gebelik (%26,8) 

nedeniyle yapılmıştır (Tablo1). Sifiliz testlerinin büyük bir kısmı Sağlık Kurulu (%26) ve Enfeksiyon 

Hastalıkları Kliniği’nden (%21) istenmiştir (Şekil1). Toplamda seropozitiflik %3,7 (n=247), aktif sifiliz 

ise %0,6 (n=39) olarak bulunmuştur (Şekil2). Kadınlarda seropozitiflik oranı %4, erkeklerde %3,2 

olarak saptanmış; ancak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Seropozitif hastaların %61’i 36-55 

yaş aralığında bulunmuştur. Seropozitif hastaların 68’inde gebelik ve gebe hastaların 6’sında ise aktif 

sifiliz tespit edilmiştir. Seropozitif hastaların %1,6’sının HIV ile enfekte olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Ülkemizde çoğu kan donörlerinde ve gebelerde yapılmış araştırmalarda sifiliz seropozitifliği 

%0,3’ün altında bulunmuştur. Çalışmamızda yabancı uyruklu hastalarda bulduğumuz %3,7’lik 

seropozitiflik, bu değerin oldukça üzerindedir. Bunun nedeni hastaların daha önce yaşadığı yerlerdeki 

sifiliz sıklığı veya riskli cinsel davranışlar olabilir. Ülkemize giriş yapmak isteyen yabancılar için 

enfeksiyon kontrolü kapsamında HIV, hepatit, sifiliz gibi hastalıkların taranması yayılımın kontrol altına 

alınmasında önemli bir adım olacaktır. Tüm hastalarda klinisyen tarafından RPR veya TPHA test istemi 

olmaması nedeniyle olguların bir kısmında aktif enfeksiyon ayrımı ve doğrulama yapılamamıştır. Bu 

testlerin refleks test haline gelmesi sorunun çözümü olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: CMIA, RPR, sifiliz, TPHA, yabancı  
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Tablo 1: Hastaların test istemi sırasında sisteme girilmiş olan tanılarına göre dağılımı 

Tanı Hasta sayısı 

(n) 

Sifiliz seropozitif 

hasta sayısı 

Seropozitif hastalar 

içinde yüzde (%) 

Gebelik durumu 1779 68 27,5 

Genel muayene 793 18 7,2 

Deri hastalığı / enfeksiyonu 393 11 4,5 

MSS hastalığı / SVO 207 12 4,9 

Üriner sistem enfeksiyonu / vajinit 191 12 4,9 

Ağrı 166 8 3,2 

Siğil 147 5 2 

Bipolar / psikotik bozukluk 146 7 2,8 

HIV Hastalığı 61 4 1,6 

Diğer 2758 120 48,6 

Toplam 6641 247 100 

 

 
Şekil 1: Sifiliz CMIA testinin numunenin gönderildiği bölüme göre dağılımı 

 

 

Şekil 2: Sifiliz tanısında uyguladığımız ters algoritmaya göre hasta sonuçları 
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SİFİLİZ ENFEKSİYONLARININ TANISINDA KULLANILAN 

SEROLOJİK TEST SONUÇLARININ KONVANSİYONEL 

ALGORİTMAYA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Demet GÜR VURAL, Burcu Aydın,Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, Kemal BİLGİN, Asuman 

BİRİNCİ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 

 

Amaç: Sifiliz, bir spiroket olan Treponema pallidum’un neden olduğu ve sıklıkla cinsel yolla olmak 

üzere, maternal yolla, kan nakli yanında primer ve sekonder dönemlerdeki lezyonlardan direkt temasla 

bulaşabilen bir hastalıktır. Sifiliz tanısı genellikle şüpheli bir klinik öykü ve destekleyici laboratuvar 

testlerine dayanır. Serolojik testler, semptomu olmayan  bireylerde tarama amaçlı ve ya  sifiliz 

semptomları olan kişilerde hastalığı teşhis etmede sık kullanılır. . Günümüzde sifiliz tanısında farklı 

algoritmalar kullanılmaktadır. Bunlardan konvansiyonel algoritmada nontreponemal testler tarama 

amaçlı kullanılır ve pozitif sonuçların treponemal testlerle doğrulanması gerekir. Çalışmamızda Ocak 

2017 ile Aralık 2018 tarihleri arasında Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Seroloji 

Laboratuvarı’na gönderilen serum örneklerinde  konvansiyonel algoritmaya göre  çalışılan RPR ve 

TPHA test sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ocak 2017 ile Aralık 2018 tarihleri arasında Ondokuzmayıs 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Seroloji Laboratuvarı’na sifiliz şüphesi ile gelen gelen 2.666 serum örneğinde  

RPR ve TPHA test sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Serumlarda RPR ve TPHA testleri, 

üretici firmaların önerileri doğrultusunda çalışıldı. 

Bulgular: Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Seroloji/ELISA Laboratuvarı’na sifiliz şüphesiyle 

başvuran 2.666 olgunun 1.376 (% 52)’sı kadın, 1.290 (% 48)’ı erkektir. Bu olguların yaşları 0-92 

arasında olup yaş ortalamaları 38 olarak saptanmıştır. Başvuru yapan 2.666 sifiliz şüpheli olgunun 63 

(%2,36)’ü hem RPR hem de TPHA testi pozitif,  6 (%0,22)’sı  RPR testi negatif TPHA testi pozitif, 1 ( 

%0,03)’i RPR testi pozitif TPHA testi negatif, 2596 (%97,37)’sında ise hem RPR hem de TPHA testi 

negatif saptanmıştır. 

Sonuç: Sonuç olarak sifiliz enfeksiyonlarının tanısına yönelik yapılan RPR ve TPHA testlerinin iki 

yıllık retrospektif incelenmesinden elde edilen sonuçları %2,02-2,75 oranında bulunmuş olup ülkemizde 

bildirilen diğer araştırmalara yakın oranda olduğu görülmüştür. Sifiliz tanısında  kullanılmakta olan 

testlerin geçerliliği, hastalığın evrelerine,uygulanan tedaviye,  testlerin sensitivite ve spesifitelerine göre  

değişebilmektedir. Bu nedenle doğru tanı koymak için her laboratuarın önerilen algoritmalar arasında 

kendine uygun olanı seçmesi  ve zaman içinde  algoritmayı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini 

düşünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Treponema pallidum, sifiliz, algoritma 
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P96 

SİFİLİZ TANISINDA TERS ALGORİTMADA KULLANILAN CIA 

TESTİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Melike Demir1, Eda Yazıcı Özçelik1, Fetiye Kolaylı1, Merve Yıldız1,  

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Kocaeli, Türkiye 

  

 

Amaç: Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) içerisinde yer alan sifiliz, Treponema pallidum’un 

etken olduğu bir hastalıktır ve ülkemizde bildirimi zorunlu hastalıklar grubunda yer almaktadır. Sifiliz 

tanısında genellikle serolojik yöntemler kullanılmakta olup, iki tanı algoritmasından (geleneksel/ters) 

birisi tercih edilmektedir.  Bu çalışmada dört yıllık süreçte sifiliz insidansındaki değişikliğin 

belirlenmesi ve CIA’nın performansının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Kocaeli Üniversitesi Merkez Laboratuvarı Seroloji Birimi’nde, Ağustos 2015-

Ağustos 2019 tarihleri arasında sifiliz serolojisi çalışılan hastalar incelenmiştir. Ters algoritmada tarama 

testi olarak kullanılan CIA’nın performansı retrospektif olarak değerlendirilmiş olup, TPHA testi altın 

standart kabul edilmiştir. 

Bulgular: Dört yıllık süreçte, 8407 hastanın sifiliz serolojisi çalışılmış olup, 298 hastada TPHA testi 

pozitif belirlenmiştir. Hastaların yıllara göre dağılımları sırasıyla; 38, 55, 88, 129 olarak tespit edilmiştir. 

Pozitif hastaların 228’si erkek, 70’i kadındır. Hastalık en sık 45-64 yaşları arasında saptanmıştır. 

Hastaların 297’sinde hem CIA hem de TPHA testinin pozitif olduğu görülmüştür. Tarama testi pozitif 

iken, TPHA testinin negatif olduğu 54 hasta tespit edilmiştir. Testin performansı değerlendirildiğinde; 

duyarlılığı %99.6, özgüllüğü %99.3, pozitif prediktif değeri (PPD) %84.6, negatif prediktif değeri 

(NPD) %99.9 olarak hesaplanmıştır. 

Sonuç: Sifiliz, insidansı giderek artmakta olan bir hastalıktır ve tanısı büyük önem taşımaktadır. Tarama 

testi olarak kullanılan CIA’nın, duyarlılığının ve NPD’sinin yüksek olması tarama için uygun bir test 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca; testin otomatize olması ve aynı anda çok sayıda örneğin 

çalışılabilmesi, hasta sayısının çok olduğu laboratuvarlarda büyük kolaylık sağlamaktadır.  
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İDRAR KÜLTÜRLERİNDE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE ÜREME 

ORANLARININ ARAŞTIRILMASI: 3 YILLIK İZLEM 

Bahar Akgün Karapınar1, İlvana Çaklovica1, Kutay Sarsar1, Betigül Öngen1 

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,  İstanbul Tıp 

Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa - Fatih / İSTANBUL, Türkiye 

ilvanacaklovica@gmail.com 

 

Amaç: Streptococcus agalactiae (B grubu beta hemolitik streptokok) sağlıklı kişilerde gastrointestinal 

ve genitoüriner sistemde kolonize olabilen ve aynı zamanda yenidoğan, gebeler ve altta yatan hastalığı 

olanlarda mortalitesi yüksek ciddi seyirli invaziv enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteridir. Bu bakteri 

ile bakteriyemi, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, menenjit, endokardit, artrit, osteomiyelit, 

pnömoni ve idrar yolu enfeksiyonu gibi  farklı klinik tablolar ortaya çıkabilmektedir. Üriner sistem 

ayrıca özellikle gebelik döneminde, enfeksiyonun asemptomatik bakteriüri olarak kendini gösterdiği S. 

agalactiae açısından önemli bir bölgedir. Tedavide ilk seçenek olarak penisilinler kullanılmaktadır. Bu 

çalışmada idrar kültürlerinden izole edilen S. agalactiae’ların değerlendirilmesi  ve antibiyotik 

duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Haziran 2016 - Nisan 2019 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen idrar 

kültürlerindeki S. agalactiae izolasyonları retrospektif olarak araştırılmıştır. Örnekler CHROMagar 

Orientation (Becton Dickinson, ABD) besiyerine ekilerek 24-48 saat inkübe edilmiş ve bakterinin 

tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler kullanılmıştır. Antibiyotik duyarlılık testleri CLSI 

önerilerine göre yapılmış ve değerlendirilmiştir.   

Bulgular: İncelenen 54.009 idrar kültürünün 163’ünde (%0.30) tek etken olarak S.agalactiae üremesi 

saptanmıştır. Toplamda 19.794 erkek hastanın 29’unda (%0.14),  34.215 kadın hastanın 134’ünde 

(%0.39 ),  kadın hastalar içinde ise 2.883 gebenin 18’inde (%0.62) S.agalactiae üremiştir. Hastaların 

%95’inin polikliniklere başvuran hastalar olduğu ve %35’inin Kadın Hastalıkları ve Doğum Biriminden 

gönderilmiş olduğu tespit edilmiştir. İzole edilen suşlar;   penisiline (n:163/163), ampisiline (n:125/125), 

sefotaksime (n:136/136) ve vankomisine  (n:143/143) %100 duyarlı saptanırken,  suşların %10.6 

(n:5/47)’sı eritromisine, %24.3 (n:28/115)’ü ofloksasine dirençli bulunmuştur. 

Sonuç: Streptococcus agalactiae, idrar yolu enfeksiyonlarında diğer etkenlere göre çok daha az oranda 

izlenmesine rağmen, ciddi enfeksiyonlara yol açabilmesi nedeniyle saptandığında özellikle risk 

grubunda olanlar için profilaksi ve tedavi önerilmektedir. Çalışmamızda saptanan eritromisin ve 

ofloksasine artan direnç oranları  dikkat çekicidir.  İdrar kültürleri de dahil olmak üzere klinik örneklerde 

rutin olarak S. agalactiae’nın gözden kaçırılmaması, izolasyonun hastanın kliniği ve altta yatan 

hastalıklarıyla birlikte değerlendirilmesi, antibiyotik direncinin takibi ve risk grubunda olanlara 

öncelikli tedaviye başlanması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Streptococcus agalactiae, B grubu beta hemolitik streptokok, idrar kültürü, 

antibiyotik direnci 
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KOMPLİKE ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA GÖZ 

ARDI EDİLMEMESİ GEREKEN BİR ETKEN: STAPHYLOCOCCUS 

EPIDERMIDIS 

Devrim Dündar1, Melike Demir1 

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye 

devrimdundar@hotmail.com 

 

 

Amaç: Üriner sistem enfeksiyonlarında başta Escherichia coli olmak üzere bir çok patojen, etken 

olabilmektedir. İdrar kültüründe Staphylococcus epidermidis üremesi genellikle kontaminasyon olarak 

değerlendirilmektedir. S.epidermidis, biyofilm oluşturabilmesi nedeni ile yabancı cisim 

enfeksiyonlarına neden olabilmekte; üriner kateter, nefrostomi, taş, tümör veya üriner sistem anomalisi 

olan hastalarda üriner sistem enfeksiyonlarına yol açabilmektedir. Laboratuvar rehberlerinde de üriner 

florada bulunan bakterilerin kültürde üreyen tüm mikroorganizmalardan 10 kat daha fazla üremesi 

durumunda etken kabul edilebileceği bildirilmektedir. Bu çalışmada, laboratuvarımıza gelen idrar 

örneklerinde S. epidermidis’in etken olarak tespit edildiği hastaların retrospektif olarak araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımızda 2018 yılında değerlendirilen idrar kültürlerinin sonuçları 

retrospektif olarak incelenmiştir. S. epidermidis’in etken olarak saptandığı ve antibiyogramının yapıldığı 

hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. İdrar örnekleri, %5 koyun kanlı ve EMB agara kantitatif şekilde 

ekilip, 37℃’de 24 saat inkübe edildikten sonra değerlendirilmiş ve santrifüj edilmemiş idrar örneğinden 

Gram boyama yapılarak incelemiştir. Tanımlama ve antibiyogramda konvansiyonel yöntemler, 

MALDITOF-MS ve VITEK-2 (Biomerieux, Fransa) otomatize sistemleri kullanılmıştır.  

Bulgular: Laboratuvarımızda 2018 yılında yapılan 20.964 idrar kültürünün 4.805 (%23)’inde üreme 

olmuştur. Laboratuvar verileri ve hasta özellikleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, 20 hastada 

(%0.4) S.epidermidis’in  etken olduğu belirlenmiştir. Bu 20 hastanın 13’ünde üriner sisteme ait altta 

yatan faktörler  (4’ünde hidronefroz, 3’ünde mesane tümörü, 2’sinde nefrolitiyazis, 1’inde nörojenik 

mesane+vezikuloüreteral reflü, 1’inde kronik böbrek hastalığı, 1’inde benign prostat hiperplazisi, 1’inde 

Foley kateter) saptanmıştır. Ayrıca hidronefrozu olan 3 hastanın nefrostomili olduğu tespit edilmiştir. 

Üriner sisteme ait predispozan bir faktör bulunmayan 7 hastanın ise; 4’ünde otoimmün bir hastalık, 

2’sinde gebelik, 1’inde serebrovasküler hastalık olduğu belirlenmiştir.  

İdrar örneklerinin; 15’i orta akım idrarı şeklinde, 3’ü girişimsel olarak, 1’i sondadan, 1’i de kateter ile 

alınmıştır. Tüm örneklerin Gram boyama incelemelerinde piyüri saptanmıştır. S.epidermidis’in 10.000-

100.000 CFU/ml aralığında ve saf olarak ürediği tespit edilmiştir.  

Sonuç: İdrar kültüründe S.epidermidis saptandığında her zaman kontaminasyon kabul edilmemeli, hasta 

özellikleri ve laboratuvar sonuçları ayrıntılı olarak değerlendirilerek, etken olup olmadığına karar 

verilmelidir. 
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İLERİ YAŞIN ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU ETKENLERİ VE 

ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Erman Ağırman1, Çağatay Büyükuysal2, Füsun Cömert3 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 1Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, 2Tıp 

Fakültesi, Biyoistatistik AD, 3Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD 

 

 
Amaç: Kronik hastalıkları nedeniyle çok ilaca maruz kalan 65 yaş ve üstü hastalarda üriner sistem 

enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen mikroorganizmaların ve antimikrobiyal duyarlılıklarının 

belirlenmesi, elde edilen verilerin yaş grupları arasında karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Ocak 2019-Mayıs 2019 tarihleri arasında, kültür ve antibiyotik duyarlılık testleri 

idrar örneklerinin değerlendirilmesi rehberlerine uygun olarak işleme alınan, 35 yaş ve üstü hastalara ait 

sonuçlar değerlendirildi. Hastaların demografik bilgileri (yaş, cinsiyeti, kronik hastalığı varlığı ve türü, 

gönderen servis/poliklinik) hastane otomasyon sisteminden alınarak kayıt edildi. Hastalar 35-64 ve 65 

yaş üzeri olarak iki gruba ayrıldı. Her hastadan aynı türden tek mikroorganizma çalışmaya dahil edildi. 

Çalışmanın istatistiksel analizleri SPSS 19.0 ile yapıldı. Tüm değerlendirmelerde p<0,05 istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Belirtilen tarihlerde idrar kültüründe üremesi olan 330’ü (%62) 65 yaş ve üstündeki hastalara 

ve 315’i (%59) yatan hastalara ait 533 örnek değerlendirildi. Her iki yaş grubunda da ilk üç sırada etken 

olarak izole edilen mikrooorganizmalar sırasıyla Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae ve 

Enterococcus faecalis oldu. E.coli ve K. pneumonia izolatları için siprofloksasin direnci 65 yaş üstü 

hastalarda anlamlı olarak yüksek bulundu. Benzer olarak E. faecalis izolatları için gentamisin direnci 

ileri yaş grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu. E. coli ve K. pneumoniae izolatları için sefotaksim 

ve siprofloksasin duyarlılığı kadınlarda anlamlı derecede daha yüksek bulundu ancak yaş grupları 

arasında duyarlılık bakımından belirlenen fark anlamlı bulunmadı. Örneklerin 86’sında (%16) 

polimikrobiyal üreme olduğu belirlendi ancak yaş grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmadı.  

Sonuç: Kronik hastalık nedeniyle çok ilaca maruz kalan 65 yaş ve üstü hastalar ile 35-64 yaş grubu 

hastalar arasında en sık rastlanan üriner sistem enfeksiyonu etkenleri arasında anlamlı fark bulunmadı. 

Etkenlerin antimikrobiyal duyarlılığı bakımından gram negatif etkenler için en sık tercih edilen 

antimikrobiyallerden biri olan siprofloksasin direnci ile enterokoklarda gentamisin direnci ileri yaşta 

istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek bulundu. Polimikrobiyal üremeler bakımından yaş grupları 

arasında anlamlı fark bulunmadı. 

Anahtar Kelimeler: İleri yaş, üriner enfeksiyon, antibiyotik direnci 
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ÜROGENİTAL SİSTEM ÖRNEKLERİNDE ÜREYEN 

UREAPLASMA UREALYTICUM VE MYCOPLASMA HOMINIS 

İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gülfem ECE 

Medicalpark İzmir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir 

 

 

Amaç: M.hominis ve U.urealyticum ürogenital sistemin pek çok hastalığı ile ilişkilidir. Yapılan  

çalışmalar prevalansın sosyoekonomik düzeyle; antibiyotik duyarlılık profillerinin ise bölgesel 

değişikliklerle ilişkili olduğunu göstermiştir.   Çalışmamızda ürogenital sistem enfeksiyonu ön tanısı ile 

laboratuvarımıza gönderilmiş olan idrar ve vajinal sürüntü örneklerinde üreyen  U.urealyticum ve 

M.hominis sıklığının ve antibiyotik duyarlılık oranlarının belirlenmesi amaçlandı.  

Gereç ve Yöntem: :  Hastanemiz Mikrobiyoloji Laboratuvarına 01.01.2017-29.08.2019 tarihleri 

arasında  ürogenital semptomu olan 241 hastanın idrar ve vajinal sürüntü örnekleri retrospektif olarak 

değerlendirildi.  U.urealyticum ve/veya M.hominis üremesinin tanımlanmasında ve antibiyotik 

duyarlılık testlerinde Mycoplasma IES (AutobioDiagnostics, Çin) kiti kullanılmıştır.  

Bulgular: Çalışmamıza alınan 241 hastanın 75’i kadın (%31),  166’sı  erkek(%69) idi. Yaş ortalaması 

42.5 (18-67) olarak saptandı. Bu hastalardan gönderilen  247 idrar ve vajinal sürüntü örneğinin 176 

tanesi(%71.2) idrar  71 tanesi(%28.8) vajinal sürüntü idi. 247 ürogenital  sistem örneğinin  43’ünde 

(%17.4) U.urealyticum ve/veya M.hominis üremesi saptandı.  Örnek türüne göre üreme oranı idrar 

örneklerinde % 19.31, vajen örneklerinde ise % 12.6 olarak saptandı. Klinik örnek türüne göre üremeler 

değerlendirildiğinde; 176 idrar  numunesinin 33 tanesinde (%18.7)  U. urealyticum ve bir  tanesinde 

(%0.5) M. hominis üremesi gerçekleşti. 71 vajinal sürüntü numunesinin yedisinde (%9.8)  U. 

Urealyticum, ikisinde  (%2.8) M. hominis üremesi gerçekleşti. Duyarlılık oranlarının en yüksek olduğu 

antibiyotikler, U.urealyticum için minosiklin (%100), roksitromisin (%95), pristinamisin (% 100), 

tetrasiklin (%97.5), clarithromycin (%92.5) ve josamisin (% 90); M.hominis için josamisin (% 100), 

minosiklin (% 100) ve tetrasiklin (% 100) olarak belirlenmiştir. 

Sonuç:   Çalışmamızda U.urealyticum ve M.hominis’in üretrit olgularında tespit edilebilmesinin  ve 

antibiyotik duyarlılıklarının saptanmasının ürogenital semptomu olan hastalarda  hem tedavi hem de 

epidemiyolojik açıdan önemli olduğu sonucuna varılmıştır.  

 Anahtar Kelimeler: Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Antibiyotik duyarlılık, ürogenital 

sistem enfeksiyonu 
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İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA AMPİRİK TEDAVİ TERCİHİ 

NE OLMALI? 

Metin Özdemir1, Zeynep Şentürk Köksal1 

1Samsun Gazi Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İlkadım/Samsun, Türkiye  

metin.ozdemir3@saglik.gov.tr 

 

Amaç: İdrar yolu enfeksiyonları hastane ve toplumda en sık karşılaşılan enfeksiyonların başında 

gelmektedir. Kültür imkanı olmayan durumlarda ampirik tedavi hastalığın sağaltım ve 

komplikasyonlarının önlenmesinde kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada amaç kümülatif antibiyogram 

analizi ile klinisyene ampirik tedaviye başlamada yol gösterici olmaktır. 

Gereç ve Yöntem: 2014 Ocak- 2018 Aralık arasında laboratuvarımıza gelen idrar numuneleri 

konvansiyonel yöntemler BD Phoenix (Bd, ABD), Vitek2 (Biomerieux, Fransa), disk diffüzyon testleri 

ile çalışıldı ve EUCAST standartlarına göre değerlendirildi. Kümülatif antibiyogram verilerinin analizi 

için CLSI M39-A4 (Ocak 2014) önerileri kullanıldı. Bir hastada üretilen bakterilerin aynı türden olması 

durumunda ilk izolat verisi kullanıldı. Duyarlılık oranı %90 üzerinde olan antibiyotikler ampirik 

tedavide önerildi. 

Bulgular: Beş yıllık dönemde 8886 izolata ait sonuçlar incelenmiş, üreyen bakteri (Tablo 1) ve 

antibiyotik dirençleri (Tablo 2,3,4,5,6,7,8) de gösterilmiştir. Toplamda üreyen etkenlerin %86,8 i gram 

(-) bakteri ve toplamın %62,9’u E.coli olduğu görüldü. Ayaktan hastalarda siprofloksasin direncinin 

yüksek ve artmakta olduğu (%42,9), fosfomisin(%7,8) ve nitrofurantoin (%10,5) dirençlerinin düşük 

olduğu görüldü. Yatan hastalarda intravenöz olarak tercih edilen seftriakson (%63,2) direncinin yüksek 

olduğu, ertapenem direncinin (%23,4) daha düşük olduğu görüldü (Tablo1,2). Ayaktan ve yatan 

hastalarda üreyen E.coli izolatlarında nitrofurantoin ve ertapenem dirençleri %10 altında olup E.coli 

dışındaki izolatlar için bu durum geçerli değildir (Tablo 3,4). Non-fermenter bakterilerde yatan 

hastalarda ciproflaksasin, imipenem ve meropenem direnci  %60’ın üzerinde bulunmuştur (Tablo 5). 

Gram pozitif bakterilerde streptokoklarda penisilin (%8,4) ve seftriakson (%7,3) direnci düşüktür (Tablo 

5). Staphylococcus grubunda gentamisinde direnç düşük olup (%5,3), vankomisin ve linezolid direnci 

saptanmadı (Tablo 7,8). 

Sonuç: Kültür imkanı olmayan durumlarda veya kültür antibiyogram sonuçları elde edilene kadar 

ayaktan tedavide nitrofurantoin ve fosfomisinin, yatan hastalarda ertapenem ve fosfomisinin diğer 

antibiyotiklere göre ampirik tedavide başarılı olabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: İdrar Yolu Enfeksiyonu, Antibiyotik Direnci, Ampirik Tedavi 
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AMC:amoksisilin/klavulanik asit, TMP/SXT:trimetoprim sülfametoksazol 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

Gr(-) n % Gr(+) n % Gr(-) n % Gr(+) n %

2018 1488 87 221 13 517 83,3 82 16,7 2308

2017 1318 84,4 190 12,6 399 81,1 93 18,9 2000

2016 1252 86 203 14 364 90,3 39 9,7 1858

2015 1152 87,3 167 12,7 325 89,3 39 10,7 1683

2014 710 86 116 14 185 87,7 26 12,3 1037

Toplam 5920 897 1790 279 8886

Tablo1: Üreyen Numunelerin Yıllara Göre Dağılımı
YatanAyaktan

Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n

2018 61,4 1477 78,3 456 31,2 1472 57,8 436 31,6 1668 55,5 476 42,9 1640 68,7 663 10,5 1461 34,5 391 36,3 1391 72 387 10,8 1563 32,7 510 7,8 1462 19,3 382 28,4 1460 63,2 326 2 1392 23,4 380

2017 58 1288 79,2 389 31,5 1091 60,9 327 33,6 1048 58,3 379 45,2 1091 67,6 469 6 948 21,7 277 33,3 673 65 211 13,8 1036 38,3 394 6,2 958 19,1 319 25,4 1253 63,6 305 2,5 1157 27,9 293

2016 59,7 1304 82,7 335 42 1239 71,3 317 33,4 1298 57 328 32,8 1380 63,2 394 3,7 1056 11,8 178 37,6 194 70,3 37 15,8 1314 37,2 368 8,7 1223 21,9 310 22,2 1245 62,1 301 7,5 1338 33,1 296

2015 61,9 674 76,2 147 39 1129 66,5 245 36,4 1169 47,4 274 31,3 1210 60,3 345 7,5 1078 24,5 216 30,6 651 65,2 141 12,4 1190 30 333 8 633 13,4 119 24,5 1191 54,9 255 4,2 1095 23,4 239

2014 34 628 60,9 151 36,5 729 49,7 183 29,4 766 51,2 209 15,1 694 31,3 169 28,5 627 55 148 13,3 751 26,5 196 23,5 715 47,1 170 3,9 680 21,6 162

Ampisilin AMC TMP/SXT Siprofloksasin Nitrofurantoin Seftriakson Ertapenem

Tablo2: İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisinde En çok Tercih Edilen Antibiyotiklerin Yıllara Göre Direnç Durumu %

Sefuroksim Gentamisin Fosfomisin

Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n

2018 58,4 1133 76,4 212 30,84 1086 50 208 32,1 1154 48,3 213 46,1 1156 63,8 213 3,8 1133 6,3 206 33 1111 60,1 211 10,4 1141 24,5 229 1,9 1134 3,3 210 29,5 1112 56,9 211 0,7 1093 6,37 204

2017 58,3 983 79,4 175 30,23 1085 52,5 183 34 984 52 175 43,7 986 66,1 174 3,2 958 6,5 169 32,3 749 58 134 13,3 983 26,5 173 2,6 954 3,5 169 31,3 981 57,2 173 1,3 968 4,7 168

2016 57,9 990 77,9 154 42 989 66,6 153 34,1 982 52,3 149 31 988 62,7 153 2,8 931 9,2 142 38 179 70,3 27 14,2 986 30,7 153 1,8 941 3,4 145 21,9 987 54,6 150 2,6 971 9,5 147

2015 61 536 70,6 75 34,7 965 61,5 148 37,2 946 46,8 145 31 954 61,2 147 2,6 932 3,4 144 30 567 57,3 89 10,9 957 17 147 3,4 523 5,9 68 15,5 952 47,3 148 11,6 240 9 144

2014 31,5 529 56 100 38,3 574 53,1 113 25 573 50,4 113 4,1 526 10,2 98 24,8 528 50 98 11 575 16,7 112 22,8 573 44,6 112 2,4 573 14 111

Ertapenem

Tablo3: İdrar Yolu Enfeksiyonu E.coli Antibiyotiklerin Yıllara Göre Direnç Durumu %

Ampisilin AMC TMP/SXT Siprofloksasin Nitrofurantoin Sefuroksim Gentamisin Fosfomisin Seftriakson

Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n

2018 87 284 94 171 57,3 178 83 142 27,5 290 73,2 176 38,3 292 73,3 176 34 276 69,4 167 39 282 79,2 169 11,3 291 34,1 176 26,3 274 36,4 170 22,2 382 79,4 170 10,5 181 44,3 169

2017 88,8 188 96 125 35 214 75,4 118 33 188 50 124 45 187 73 126 35 126 58,8 68 37,4 131 73,6 76 16 188 54 124 20,3 177 37,7 114 31,9 188 74,1 124 8,5 187 59,5 121

2016 83,4 223 97,3 147 44,5 220 82,6 144 30,1 216 63,3 142 26,1 222 68,9 148 60 15 66 6 33 15 83,3 6 21,6 217 40,1 147 14,6 205 33,8 142 23,8 218 69,6 145 10,7 215 55,6 144

2015 84,3 96 93,8 49 39,9 153 74,7 87 29,2 154 42 88 25,1 159 50 90 67,1 70 82,5 40 33,3 78 76 46 17,2 157 34 91 20,5 88 15,2 46 22,8 153 62,9 89 10,5 152 40,9 88

2014 47,9 98 70,5 51 28,8 104 38,8 54 27,8 104 44,4 54 73,1 97 82,9 47 47,9 98 64 50 11,4 105 37 54 27,8 104 44,4 54 12,4 105 37,2 51

Ertapenem

Tablo4: İdrar Yolu Enfeksiyonu E.coli Dışı Enterobacteriaceae Antibiyotiklerin Yıllara Göre Direnç Durumu %

Ampisilin AMC TMP/SXT Siprofloksasin Nitrofurantoin Sefuroksim Gentamisin Fosfomisin Seftriakson

Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n Ayaktan n Yatan n

2018 23,1 52 33 112 39,1 46 47,6 107 23,6 55 43,3 120 14,5 55 27,2 121 23,6 55 65,2 118 28 57 67 118 22,2 18 31,9 47 34,5 55 60 120

2017 28,5 28 17 69 63,3 30 68,7 80 45,5 33 40,4 84 35,4 31 36,1 83 21,4 28 54,9 71 15,1 33 57,1 84 31,2 16 34,1 41 42,4 33 57,1 84

2016 14,2 21 32,6 46 18,1 22 30,6 49 37,8 37 44,8 58 29,7 37 35,5 59 5,4 37 37,5 56 13,5 37 47,3 57 13,6 22 32,6 46 51,3 37 51,7 58

2015 25 28 47,2 74 10 30 56,4 78 33 33 50,6 83 18,1 33 40,9 83 18,7 32 59 83 12,1 33 57,3 75 30 30 57,1 77 51,5 33 66,2 83

2014 42,3 26 35 20 17,2 29 26,3 19 44,8 29 40 20 17,2 29 20 20 10,3 29 40 20 17,2 29 35 20 41,3 29 45 20 55,1 29 40 20

Tablo5: İdrar Yolu Enfeksiyonu Non-Fermentatif Bakteriler Antibiyotiklerin Yıllara Göre Direnç Durumu %

Seftazidim Piperasilin/Tazobaktam Gentamisin Amikasin İmipenem Meropenem Sefepim Siprofloksasin
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HL Genta: yüksek düzey gentamisin 

 

 

 

 

 

 

  

n n n n n

2018 22,6 137 41,96 112 0 146 1,49 134 7,2 69

0 46

5,6 89

2017 31,8 116 30,4 69 2,2 133 0 69 10,5 19

0 38

4 75

2016 20 110 18,1 77 1 103 0 24 0 5

0 24

0 73

2015 27,8 61 18,1 33 6 66 0 4 0 3

0 19

2,1 47

2014 23,6 55 26,6 30 14,5 55 0 11

0 20

0 25

E.faecalis

Diğer enterokok

Tablo6: İdrar Yolu Enfeksiyonu Enterokoklar Antibiyotiklerin Yıllara Göre Direnç Durumu %

Ampisilin HL Genta Linezolid Tigesiklin Vankomisin

E.faecium

E.faecalis

Diğer enterokok

E.faecium

E.faecium

E.faecalis

Diğer enterokok

E.faecium

E.faecalis

Diğer enterokok

E.faecium

E.faecalis

Diğer enterokok

n n n n n n n n

2018 62,1 37 74,3 39 21,6 60 0 61 11,86 59 13,5 37 5,3 56 0 54

2017 69,6 56 57,1 56 15,6 51 0 55 28 57 15,5 45 9,6 52 0 53

2016 60 65 46,7 62 20 65 0 67 27,4 62 24,5 61 19,1 68 0 64

2015 64,2 42 67,5 40 13,5 37 0 42 22,2 36 21,4 28 16,2 43 4,6 43

2014 82,3 17 42,8 35 0 12 0 40 32,1 28 28,5 7 20,5 39 0 16

Tablo7: İdrar Yolu Enfeksiyonu Staphylococcus Antibiyotiklerin Yıllara Göre Direnç Durumu %

Penisilin Eritromisin Klindamisin Vankomisin Siprofloksasin Levofloksasin Gentamisin Linezolid

n n n n

2018 7,3 41 8,4 106 36,6 60 36,7 79

2017 3,6 83 3 100 25,6 82 27,5 87

2016 6,9 29 4,5 89 20,7 77 40,5 79

2015 8,4 83 1,2 85 29 86 60,6 89

2014 3,5 28 6,5 46 11,6 43 33,3 45

Seftriakson Penisilin Klindamisin Eritromisin

Tablo8: İdrar Yolu Enfeksiyonu streptococcus Antibiyotiklerin Yıllara Göre Direnç Durumu %
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İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN E. 

COLİ’LERİN DUYARLILIK VERİLERİNE GÖRE AMPİRİK TEDAVİ 

TERCİHLERİMİZ UYGUN MU? 

Başak TEK 1 , Mürşit HASBEK 1 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sivas, Türkiye 

basak.tek14@gmail.com 

 

 

Amaç: İdrar yolu enfeksiyonları (İYE)  tüm yaş gruplarında , hastane veya hastane dışında hekimlerin 

en sık karşılaştıkları ve antimikrobiyal tedavi başladıkları enfeksiyon hastalıklarından biridir. İYE’na 

yol açan en sık  etken ise Escherichia coli (E.coli) dir (1). Çalışmamızın  amacı  idrar kültürlerinde 

üreyen E.coli’lerin antimikrobiyal direnç durumu ile asistan hekimlerin ampirik antimikrobiyal 

tercihlerini kıyaslamak ve bu sonuçların dirençlilik durumu ile uyumlu olup olmadığını belirlemektir. 

Bu sayede ampirik tedavide alışılagelmiş olarak kullanılan antimikrobiyallerin yeterliliği ve etkinliğinin 

yanı sıra tercihlerin farklı grup antibiyotiklere yönlendirilmesinin faydaları tespit edilmeye 

çalışılacaktır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde çeşitli kliniklerde görev 

yapmakta olan 75 asistan hekime, beş sorudan oluşan mini bir anket yapıldı. Ankette idrar yolu 

enfeksiyonlarında servis ve poliklinik hastalarında ampirik olarak başladıkları antibiyotikler ve bunları 

tercih etme sebepleri soruldu. Laboratuvarımızda Ağustos 2018 - Ağustos 2019 tarihleri arasında 

hastaların idrar kültürlerinde üremiş ve MALDİ-TOF MS sistemi ile identifikasyonu yapılmış olan 1525 

E.coli suşu çalışmaya dahil edildi.  

Tekrarlayan örnekler çalışma dışı bırakıldı. Antimikrobiyal duyarlılık testleri otomatize sistem BD 

Phoneix’te çalışılıp, EUCAST standartlarına göre değerlendirildi. 

Bulgular: 75 asistan hekimin cevapladığı sorularda en çok tercih edilen antibiyotik Siprofloksasin 

olarak saptandı. Diğer tercih edilen antibiyotikler ise sırayla  Tablo 1’de verilmiştir. Hekimlerin tercih 

ettikleri antibiyotiklerin duyarlılık/dirençlilik durumları ise Tablo 2’de belirtilmiştir. 

Sonuç: Ampirik tedavide en çok tercih edilen antibiyotik olan Siprofloksasin direnci  %38.6 

bulunmuştur. Bilindiği üzere uygun ampirik tedavi, hızlı ve etkin yanıt, rekürrenslerin önlenmesi ve 

direnç gelişiminin azalması yönünden önem arz etmektedir. Çalışmamızda saptanan  veriler 

doğrultusunda hekimlerin daha az sıklıkla tercih etmiş oldukları Nitrofurantoin ve Fosfomisin’deki 

yüksek duyarlılık oranları, bu antibiyotiklerin ampirik tedavide  ilk sıralarda tercih edilmesinin daha 

uygun olacağı kanaatini oluşturmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonları, E.coli, ampirik tedavi  

 

 
Kaynaklar: 

1-A.W. Topçu, G. Söyletir, M. Doğanay. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, 4. baskı, Nobel Tıp 

Kitabevleri 2017. Cilt 1,1351-1360. 
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TABLO 1 

 

ANTİBİYOTİK TERCİHLERİ  

 

 
 

 

 

TABLO 2 
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Fosfomisin 98.4 1.6 

Nitrofurantoin 97.1 2.9 

Seftriakson 68.9 31.1 

Seftazidim 63.4 36.6 
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Siprofloksasin 61.4 38.6 

TMP-SMX 59.8 40.2 

Ampisilin 37.0 63.0 
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AKUT KOMPLİKE OLMAYAN ÜRİNER SİSTEM 

ENFEKSİYONLARINDA KİNOLON PROFİLAKSİSİ AKILCI MI? 

Nihan Yıldız1, Hatice Kübra Özhan1, Ezgi Akpınar1, Şeyma Çalık1, Rıza Adaleti1, Sebahat 

Aksaray2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, İstanbul, Türkiye 

haticekubra_sen@hotmail.com 

 

 

Amaç: Üriner sistem enfeksiyonları en sık karşılaşılan enfeksiyonlardan biridir. Her yaş grubunda 

görülen üriner sistem enfeksiyonlarının sıklığı yaşla birlikte artmakta olup anatomik farklılıklar 

sebebiyle kadınlarda daha sık görülmektedir. Yapısal ve anatomik bozuklukların eşlik etmediği kişilerde 

görülen akut idrar yolu enfeksiyonu akut komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonu olarak 

tanımlanmakta olup siprofloksasin ve fosfomisin ampirik tedavide en sık kullanılan antibiyotiklerdendir. 

Bu çalışmanın amacı akut komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen ESBL pozitif 

E. coli ve K. pneumoniae suşlarında  siprofloksasin ve fosfomisin duyarlılıklarının belirlenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2018-Ağustos 2019 tarihleri arasında poliklinik ve yatan 

hastalardan gönderilen idrar örnekleri koyun kanlı agar (bioMérieux, Fransa) ve Chrome agar 

(bioMérieux, Fransa) besiyerlerine ekilmiştir. Bir günlük 37°C’de inkübasyon sonrası üreyen kolonilere 

MALDI-TOF MS (bioMérieux, Fransa)  ile tanımlama yapılmış ve antibiyotik duyarlılıkları Vitek-2 

(bioMérieux, Fransa) otomatize sistemi ile çalışılmıştır. Sonuçlar EUCAST 2019 kriterlerine göre 

değerlendirilmiştir. Azalmış duyarlı olan suşlar duyarlı gruba dahil edilmiştir. 

Bulgular: İdrar kültürlerinden izole edilen 1889 E.coli ve K.pneumoniae  suşunun 470 (%24.9)  tanesi 

ESBL pozitif olarak saptanmıştır. Bunlardan 359’u E.coli, 111’i K.pneumoniae olarak tanımlanmıştır. 

E.coli’nin siprofloksasin duyarlılığı %25.3, fosfomisin duyarlılığı %97.8 iken; K.pneumoniae’nın 

siprofloksasin duyarlılığı %31.5, fosfomisin duyarlılığı ise %77.8 olarak saptanmıştır. Tüm ESBL 

pozitif suşlardaki siprofloksasin duyarlılığı %26.8 iken bu oran fosfomisin için  %93.8 olarak 

belirlenmiştir. 

Sonuç: Çalışmamızın sonucuna göre akut komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarında sık kullanılan 

siprofloksasine yüksek oranda direnç saptanmıştır. Antibiyotik duyarlılık testi sonuçlarını 

beklemeksizin ampirik olarak kinolon kullanıldığında tedavide ciddi başarısızlık olasılığı söz 

konusudur. Bu durumun birinci basamakta kontrolsüz kinolon kullanımdan kaynaklandığı 

bildirilmektedir. Tek doz kullanım kolaylığı ve yüksek duyarlılık oranları nedeniyle akut komplike 

olmayan idrar yolu enfeksiyonlarının ampirik tedavisinde fosfomisin kullanımını önermekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: ESBL, fosfomisin, idrar kültürü, kinolon 

 
Kaynaklar: 

1. Ateş F, Çiftçi N, Tuncer İ, Türk-Dağı H. Kan kültürlerinden soyutlanan non fermentatif bakterilerin 

dağılımlarının ve antibiyotik duyarlılık oranlarının incelenmesi.  Türk Mikrobiyol Cem Derg 2018; 48(1): 66-

71. doi:10.5222/TMCD.2018.066  

2. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs 

and zone diameters. Version 7.1, 2017. http://www.eucast.org. 

3. Gültekin E, Uyanık MH, Hancı H, Erdil Z, Gelen FN, Çelebi S. Kan kültürlerinden izole edilen nonfermentatif 

gram negatif bakterilerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları. ANKEM Derg. 2014;28(3):79-85 
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Tablo1: Acinetobacter baumannii suşlarımızdaki direnç oranları 

Antibiyotik Direnç oranı 

İmipenem %93.5 

Meropenem %93.2 

Siprofloksasin %93.2 

Piperasilin-tazobaktam %92.7 

Levofloksasin %83.9 

Trimetoprim-sülfametoksazol %60.1 

Netilmisin %59.6 

Amikasin %53.4 

Gentamisin %50.8 

Tobramisin %49.1 

Seftazidim %37 

Kolistin %5.2 

Tigesiklin %1.6 

 

 

Tablo2: Pseudomonas aeruginosa suşlarımızdaki antibiyotik direnç oranları 

Antibiyotik Direnç oranı 

Piperasilin-tazobaktam %39.3 

Netilmisin %36.9 

Seftazidim %33.3 

Levofloksasin %24.7 

Siprofloksasin %18.9 

Meropenem %15.6 

Amikasin %12.4 

Tobramisin %12.4 

Kolistin %3.3 
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GALLERIA MELLONELLA MODELİ KULLANILARAK 

STENOTROPHOMONAS MALTOPHİLİA  KLİNİK İZOLATLARINDA 

VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Aydan ATALAR1, Canan KÜLAH2 

1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ahmet Erdoğan SHMYO, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 

Bölümü, Zonguldak, Türkiye 
2 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Zonguldak, Türkiye 

canankulah@yahoo.com 

 

 

Amaç: Günümüze kadar S. maltophilia izolatlarıyla yapılan çalışmalar daha çok antibiyotik direnci, 

tedavi protokolleri ve epidemiyolojik veriler üzerine odaklanmasına karşın bu bakterinin virulans 

faktörleriyle ilgili çalışmalar çok nadirdir. Bu çalışmada Galleria mellonella larvaları kullanılarak S. 

maltophilia izolatlarının virülans özelliklerinin deney hayvanı modelinde  ortaya konulması ve ilgili 

modelin yeni tedavi seçeneklerinin araştırılmasında yol gösterici olması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem:  Laboratuvarımıza 2018-2019 yılları arasında gönderilen klinik örneklerden izole 

edilen 20 S.maltophilia izolatı çalışmaya dahil edilmiştir..İzolatların antibiyotik duyarlılık profilleri 

CLSI ve EUCAST önerileri önerileri doğrultusunda belirlenmiştir. Şuşların biyofilm oluşturma 

kapasiteleri, mikroplak yöntemleri modifiye edilerek ortaya konulmuştur. Suşların hareket özelliğinin 

belirlenmesinde twitching (seğirme) ve swarming (yayılma) hareketi bakılmıştır. Enfeksiyon modeli 

olarak  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalı  

tarafından üretilen G.mellonella larvaları kullanılmıştır. 

Bulgular: İzolatların trimetoprim sülfametoksazol ve minosiklin duyarlılık oranlarının %100, 

levofloksasin ve kloramfenikol %90, seftazidim duyarlılık oranlarının %55 olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmaya dahil edilen izolatların %90’ının güçlü biyofilm oluşturduğu gözlenmiştir. İzolatlar seğirme 

ve yayılma  hareketleri açısından değerlendirildiğinde %15’inde seğirme, %25’inde yayılma hareketi 

gözlenmiştir. Laboratuvarımızda G.mellonella larvaları başarıyla yetiştirilmiştir. Bakteri süspansiyonu 

enjekte edilen larvaların mortalite hızları 24.-120. Saatler arasında izlenmiştir. Mortalite hızının ilk 24 

saate %30, 120. saatte ise %80’lere çıktığı gözlenmiştir. İzolatların biyofilm oluşturma oranları yüksek 

olduğu için deney modelinde karşılaştırma yapılamamıştır. Benzer şekilde ceftazidim dışındaki 

duyarlılık oluşumları ilgili de karşılaştırma yapılamamıştır. Swarming ve twitching  hareketleri pozitif 

olan izolatlar larvaların mortalite hızları üzerine bir fark oluşturmamıştır.  

Sonuç: S. maltophilia  izolatları yüksek oranda biyofilm oluşturmuştur. G. mellonella deney modeli 

laboratuvarımızda başarıyla yetiştirilmiştir. G.mellonella larvası S. maltophilia  enfeksiyon patogenezi 

araştırmaları ve enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili tedavi protokollerinin belirlenmesinde omurgalı 

deney hayvanlarına alternatif model olarak önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler:Stenotrophomonas maltophilia,Galleria mellonella, virulans 
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EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’NDE 

VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK KOLONİZASYON VE 

ENFEKSİYON OLGULARININ 18 YILLIK İZLEMİ 

Tansu Gülbahar Aydoğan1, Feriha Çilli1, Melike Yaşar1, Alper Tünger1, Şöhret Aydemir1  

1.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,İzmir 

drtansuaydogan@gmail.com 

 

 

Amaç: Vankomisin dirençli enterokoklar (VRE), kolonize veya enfekte hastalardan hastane ortamında 

kolayca yayılabilmekte, salgınlara yol açabilmektedir. Bu nedenle VRE enfeksiyon ve kolonizasyon 

olgularının izlemi, salgınların kontrolünde önem taşımaktadır.  

VRE’nin hastanemizde ilk kez saptandığı 2001 yılından, günümüze kadar enfekte ve kolonize olguların, 

izlem ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç Yöntem: 2001-2018 yılları arasında hastanemizde belirlenen VRE enfeksiyon ve kolonizasyon 

olgularının yıllara ve kliniklere göre dağılımı Bakteriyoloji Laboratuvarı verileri kullanılarak retospektif 

incelenmiştir. Çalışmaya her hastadan tek ve ilk soyutlanan köken alınmıştır.  

2001-2016 yılları arasında; hastalık örneklerinden VRE izole edildiğinde, ilgili birimde yatmakta olan 

temaslı tüm hastalarda rektal taramayla kolonizasyon araştırılmıştır. Ayrıca hastanede kritik hastaların 

yattığı Yoğun Bakım, Hematoloji, Yeni Doğan, Organ transplantasyon, Nefroloji ve Anesteziyoloji 

Ünitelerinde aralıklı, rutin taramalarla kolonizasyon araştırılmıştır. 2016 yılından itibaren ise yoğun 

bakım ünitelerine her hastadan, yatışı sırasında kolonizasyon araştırılmaya başlanmıştır. Laboratuvarda 

soyutlanarak tanı konan enfeksiyon olguları sonrası birimlerde temaslılarda yapılan tarama uygulaması 

aynı şekilde sürdürülmektedir. 

Bulgular: Toplam 1444 hastadan VRE izole edilmiştir. Bunların %44.4’ü enfeksiyon, %55.6’sı 

kolonizasyon olarak değerlendirilmiştir. VRE enfeksiyon ve kolonizasyon olgularının 18 yıllık dağılımı 

Grafik1’de gösterilmiştir. Enfeksiyonların kliniklere göre dağılımları Şekil 1’de yer almaktadır. 

Sonuç: VRE salgınlarının kontrolü, hastanemiz gibi büyük merkezlerde son derece zor olmaktadır. VRE 

enfeksiyonları en sık İç Hastalıkları(%28.2), Anestezi(%14.8) ve Kalp Damar Cerrahisi(%8) 

kliniklerinde saptanmıştır. Olgu sayıları 2001 ile 2010 yılları arasında dalgalı seyir göstererek artış 

göstermiştir. Ancak 2011 yılında kolonizasyon ve enfeksiyon sayılarında sıçrayıcı tarzda bir artış 

gözlenmiştir. Bu artışın o dönemde enfeksiyon kontrol önlemlerinin yeterli uygulanamamasına bağlı 

olabileceği düşünülerek kontrol önlemlerine yönelik eğitimlere ağırlık verilmiştir.  2016 yılında Yoğun 

Bakım yatışı sırasında rutin tarama uygulamasının başlamasıyla olgu sayısında artış olmuş, ancak daha 

sonra düşme eğilimi izlenmiştir. Salgınların kontrol altına alınabilmesinde; kontrol önlemlerinin tam 

anlamıyla uygulanıp sürekliliğinin sağlanması, sağlık personelinin eğitilmesi, akılcı antibiyotik 

kullanımının yaygınlaştırılması, kliniklerin mikrobiyoloji laboratuvarı ve enfeksiyon kontrol ekibiyle iş 

birliği çok önemlidir. Ayrıca bu konuda hastane idarelerinin desteğine büyük ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Vankomisin Dirençli Enterokok, Sürveyans Kültürü ,  Rektal Kolonizasyon 
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Grafik 1. VRE enfeksiyon ve kolonizasyon olgularının yıllara göre dağılımı (n) 

 

 

 

 

Şekil 1. Enfeksiyon olgularının kliniklere göre dağılımları  *Onkoloji-Anestezi-Organ nakli 
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5 YILLIK İZLEMDE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

MİKOBAKTERİ LABORATUVARI SONUÇLARI 

Pınar Sağıroğlu,1 Mustafa Altay Atalay1, Mustafa Özcan1,  Ayşe Nedret Koç1 ve Hüseyin Kılıç1 

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

pinarsagiroglu@erciyes.edu.tr 

 

 

 

Amaç: Tüberküloz (TB) günümüzde önemini yitirmeyen küresel bir sağlık problemidir. TB ile 

mücadelenin en önemli basamaklarından biri erken ve doğru tanıdır. Mikobakteriyoloji 

laboratuvarlarındaki sonuçların güncel olarak takibi, mikobakterilerin doğru olarak tanımlaması ve 

direnç paternlerinin belirlenmesi TB tedavisine bölgesel ve ulusal anlamda katkı sağlayacaktır. Bu 

çalışmada son 5 yılda mikobakteriyoloji laboratuvarımızda elde edilen sonuçlar ve kullanılan 

yöntemlerin performansları değerlendirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2015-Temmuz 2019 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Mikobakteriyoloji laboratuvarına gönderilen 15214 örneğin tamamında Erlich-Ziehl-Neelsen (EZN)  

boyama, 14614’ünde BACTEC MGIT 960 Kültür sistemiyle ve 2435’inde ise RT-PCR yöntemiyle 

mikobakteri varlığı araştırılmıştır. BACTEC MGIT 960 sistemi TB tanısında altın standart olarak kabul 

edilmiştir. 

Bulgular: TB ön tanısıyla laboratuvarımıza gönderilen 111 kadın ve 135 erkek hastanın örneklerinden 

toplam 246 ayrı mikobakteri üremesi saptanmıştır. Bu hastaların 149’u ayaktan, 79’u yatarak ve 18’ide 

yoğun bakımlarda takip edilmiştir. Hastaların yaş dağılımı incelendiğinde ortalama yaşın 51 olduğu ve 

24 hastanın çocuk olduğu saptanmıştır. Bu hastaların 199 ‘unda Mycobacterium tuberculosis kompleks 

(MTC) ve 47 ‘sinde tüberküloz dışı mikobakteri (TDM) tanımlanmıştır. MTC kökenlerinin %54.2 ‘si 

(n = 108), TDM’lerinse %74.4 (n=35) solunum yolu örneklerinden izole edilmiştir. MGIT sistemi ile 

ortalama izolasyon süresi MTC için 22.32 gün TDM için 23.21 gündür. MTC saptanan 168 kökenin  

1.basamak ilaçların tamamına hassas olduğu, 23’ünün tek bir ilaca, 6’sının iki ilaca ve 2’sininde 3 ilaca 

birden dirençli olduğu saptanmıştır. Bir kökende ise çok ilaca direnç saptanmıştır. Tüm kökenler içinde 

izoniazid direnci %7.5, rifampisin direnci %2, streptomisin direnci %5 ve etambutol direnci %5.5 olarak 

saptanmıştır.  

MGIT sistemiyle kıyaslandığında EZN ve RT-PCR sistemlerinin sırasıyla duyarlılığı %39.4 ve %93.8, 

özgüllüğü %98,6 ve 99,1 pozitif prediktif değeri %26.3 ve %76.2, negatif prediktif değeri %97,7 ve 

%99.8 olarak hesaplanmıştır. 

Sonuç: TB tanısında moleküler testler umut vadedici olsada tanıda kullanılacak tüm yöntemlerin 

sonuçları kültür sonuçları ile doğrulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Mycobacterium tuberculosis complex, Tanı yöntemleri, Direnç Oranları 
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MİKOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVARINA GELEN ÖRNEKLERİN 

EHRLİCH-ZİEHL-NEELSEN (EZN) BOYASI VE KÜLTÜR 

SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI  

Burak Küçük1, R.İmge Say1, Hacer Uğurlu1, Murat Aral1 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Onikişubat Kahramanmaraş, Türkiye 

dr.burakkucuk@gmail.com 

 

 

Amaç: Çalışmamızın amacı Mikobakteriyoloji Laboratuvarına gönderilen örneklerden hazırlanan 

Ehrlich-Ziehl-Neelsen (EZN) boyalı preparat sonuçları ile Mikobakteri kültür sonuçlarının 

karşılaştırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: 01 Ocak 2016 - 01 Temmuz 2019 tarihleri arasında laboratuvarımıza gelen 1423 

klinik örneğin ARB ve Tüberküloz kültür sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Laboratuvarımızda 

mikobakterilerin mikroskobik tanısında EZN yöntemi kullanılmaktadır. Laboratuvarımızda Tüberküloz 

kültüründe katı ve sıvı kültür yöntemleri kullanılmaktadır. Sıvı kültür yönteminde BD BACTEC MGIT 

320 otomatize sistem ile  MGIT (Mycobacteria Growth Indicator Tube) besiyeri ve katı kültür 

yönteminde ise Löwenstein-Jensen (LJ)  besiyeri  kullanılmıştır. 

Bulgular: İncelenen 1423 hastanın 58’i (%4.07) kültür pozitif olarak saptanmıştır. 58 hastanın 25’i 

ARB (-), 33’ü ARB (+) olarak saptanmıştır. Yine 58 hastanın 51’inin Mycobacterium tuberculosis 

complex, 7’sinin Tüberküloz Dışı Mikobakteri olduğu görülmüştür. 1423 hastada ARB (+) hasta sayısı 

ise 40 (%2.81) olarak bulunmuştur. 40 hastanın 33’ü kültür pozitif, 7’si kültür negatif olarak 

bulunmuştur. Kültür pozitif örneklerin tümü hem BD BACTEC MGIT 320 otomatize sistem hem de LJ 

besiyerinde pozitif olarak sonuçlanmıştır. Gelen örneklerin büyük kısmının respiratuvar sistem örnekleri 

olduğu ve üremelerin daha çok bu örneklerde olduğu görülmüştür. Kültür pozitif 58 örneğin sadece 

2’sinin respiratuvar sistem örneği olmadığı belirlenmiştir.  EZN boyasının duyarlılığı %56.8, Özgüllüğü 

%99.4, pozitif prediktif değeri %82.5, negatif prediktif değeri %98.1 olarak bulunmuştur.  

Sonuç: Laboratuvarımızda yapılan EZN boyama yönteminin sensitivitesi, spesifitesi, pozitif ve negatif 

prediktif değerleri yapılan diğer çalışmalarla uyumlu bulunmuştur. EZN boyama yönteminin 

sensitivitesi düşük, spesifitesi yüksek bir yöntem olduğu görülmüştür. EZN yönteminin tek başına 

Tüberküloz tanısı için yeterli olmadığı ve mutlaka bir kültür yöntemiyle desteklenmesi gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mycobacterium tuberculosis, EZN, kültür 
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MİKOBAKTERİ İZOLASYONUNDA KÜLTÜRÜ YAPILAN ÖRNEK 

PH’SININ KONTAMİNASYON ORANINA ETKİSİ 

Özge Darka - Penbe Utku - Nurten Kızmaz Şimşek - Gül Ayşe Uysal 

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  Eskişehir Halk Sağlığı Laboratuvarı, Bölge 

Tüberküloz Laboratuvarı, Eskişehir 

ozdarka@gmail.com 

Amaç: Tüberküloz hastalığı ülkemizde önemini koruyan bir halk sağlığı sorunudur.  Hastalığın kesin 

tanısı için kültürde Mikobakteri izolasyonu şarttır. Katı Löwenstein Jensen besiyeri tanıda altın 

standart olarak değerini korumaktadır. Çalışmada, Löwenstein Jensen besiyeri kullanılarak iki farklı 

pH da ekim yapılmasının kontaminasyon ve mikobakteri izolasyon oranlarına etkisinin karşılaştırılması 

hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 11 Eylül 2018 ile 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında tüberküloz tanısı 

için gönderilmiş toplam 1845 hasta örneği dahil edilmiştir. Örneklerin 1733’ünü balgam örneği, kalan 

112’sini bronkoalveoler lavaj, idrar, postbronkoskopik balgam örneği, biyopsi ve steril mayi örnekleri 

oluşturmaktadır. Laboratuvarımızda mikobakteri tanısında %4 NaOH ile Petroff yöntemi kullanılarak  

dekontaminasyon ve yoğunlaştırma yapılmaktadır. Petroff yönteminde katı kültüre ekim sırasında 

sedimentin son pH’sının 5-6 olması nedeniyle çalışmada örnekler iki farklı pH da ekimleri yapılarak 

kontaminasyon oranları ve mikobakteri izolasyon oranları karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Asidik pH’da ekim yapıldığında kontaminasyon oranı; %8,67, nötr pH da ekim yapıldığında 

ise kontaminasyon oranı %8,08 bulunmuştur. Her iki pH daki ekim sonuçları birlikte 

değerlendirildiğinde ve kontamine olmamış besiyerinin sonucu dikkate alındığında kontaminasyon 

oranı %4,39’a düşmektedir. Mikobakteri izolasyon oranları arasında belirgin fark gözlenmemiştir.  Tek 

başına asidik pH da 30, nötr pH da ise 22 adet Mycobacterium spp. saptanmıştır. Her iki pH da ekim ile 

izolasyon oranı %8, 56 (n:158), tek başına asidik pH da ekim ile %7,37 (n: 136),  tek başına nötr pH’da 

ekim ile %6,94 (n:128) bulunmuştur.  

Sonuç: Her iki pH da iki ayrı ekimin yapılmasının Mikobakteri türlerinin kültürde izolasyon sansını 

artıracağını ve kontaminasyon olasılığını azaltarak tanıya yardımcı olacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, Mikobakteri, Petroff, Dekontaminasyon, pH 
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AKCİĞER TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA İNCELENEN SOLUNUM 

YOLU ÖRNEĞİ SAYISININ MİKROSKOBİK TANIYA KATKISI 

 
 Gizem ADISANLI1, Nuri ÖZKÜTÜK1, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU1 

1Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Uncubozköy Mahallesi Mimar 

Sinan Bulvarı No:189. 45030, Manisa, Türkiye  

gizemadisanli111@gmail.com 

 

 

Amaç: Son üç yılda kültür ile akciğer tüberkülozu tanısı alan hastaların solunum yolu örneği sayısının 

mikroskobik tanıya katkısının araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikobakteriyoloji Laboratuvarına 1 

Ocak 2016 -1 Ocak 2019 tarihleri arasında gönderilen solunum yolu örneklerinin mikroskobik inceleme 

ve kültür sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Laboratuvarımızda mikroskobik incelemede 

Erlich Ziehl Neelsen boyama yöntemi, kültür için Löwenstein Jensen besiyeri ve MGIT960 otomatik 

sıvı kültür sistemi kullanılmaktadır. 

Bulgular: Son üç yılda laboratuvarımıza gönderilen 3233 solunum yolu örneğinden kültür pozitif olan 

182 örnek çalışmaya dahil edilmiştir. Aynı hastadan alınan tekrarlayan örnekler çıkarıldığında akciğer 

tüberkülozu tanısı alan olgu sayısı 114’tür. Bu hastaların 66 tanesinin en az bir örneği ARB pozitiftir. 

Tabloda hastaların incelenen örnek sayıları ve mikroskobik inceleme sonuçları gösterilmiştir. 

Sonuç: Tüberküloz tanısında kültür altın standart yöntem olmakla birlikte, sonuçlanması için 6-8 

haftalık zaman gerektiğinden, mikroskobik inceleme tanıda önemini korumaktadır. Dünya Sağlık 

Örgütü akciğer tüberkülozu tanısında bir tanesi sabah alınmış olmak koşulu ile iki örneğin 

incelenmesinin yeterli olduğunu bildirmiştir. Kültür pozitif örneklerde yapılan bu çalışma, ikiden fazla 

örneğin incelenmesinin mikroskobik tanıya katkısının düşük olduğunu göstermiştir. Ancak mikroskobik 

incelemenin verimli olması için örneğin alınma zamanına ve kalitesine özen gösterilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, tanı, mikroskobik inceleme, kültür 

 

Tablo: 

Örnek 

Sayısı 

Hasta 

Sayısı 

ARB pozitif 

hasta sayısı 

Açıklama 

1 70 31 Tek örnek veren hastaların %44’üne mikroskobik olarak 

tanı konmuştur. 

2 30 24 3 hastanın ilk örneği, 4 hastanın 2. örneği, 17 hastanın ise 

her iki örneği de ARB pozitif bulunmuştur.  

3 6 5 4 hastanın her örneği pozitif olup, bir hastanın 2.ve 3. 

örnekleri pozitif saptanmıştır. 

4 6 5 4 hastanın her örneği pozitif, bir hastanın ise ilk 3 örneği 

pozitif saptanmıştır. 

5 2 1 Bir hastanın her örneği pozitif saptanmıştır. 
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TÜBERKULOZ TANISINDA MOLEKÜLER YÖNTEMLERİN YERİ: 

CEPHEID XPERT MTB/RIF® VE BD MAX MDR-TB® SİSTEMLERİNİN 

PERFORMANS KARŞILAŞTIRILMASI 

Pınar Sağıroğlu,1 Mustafa Altay Atalay1, Ayşe Nedret Koç1, Fatma Filiz Tekinşen1 ve Hüseyin 

Kılıç1 

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

pinarsagiroglu@erciyes.edu.tr 

 

 

Amaç: Tüberküloz (Tbc) günümüzde önemini yitirmeyen en önemli küresel sağlık problemlerinden 

biridir. Tbc tanısında kullanılan yöntemlerin istenilen hıza ve duyarlılığı ulaşamaması moleküler 

yöntemlerin geliştirilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada Tbc tanısında Cepheid GeneXpert® 

MTB/RIF ve BD MAX MDR-TB® RT-PCR sistemlerinin performanslarının konvansiyonel 

yöntemlerle ve birbirleriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2015-Temmuz 2019 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Mikobakteriyoloji laboratuvarına gönderilen 2438 klinik örnek ve 14 pozitif kontrol kökeni çalışmaya 

dahil edilmiştir. Bu örneklerin 2267 tanesi Cepheid sistemiyle, 231 tanesi BD MAX sistemiyle ve 45 

tanesi de her iki sistemle birden değerlendirilmiştir. BACTEC MGIT 960 Kültür sistemi Tbc tanısında 

altın standart olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: MGIT sistemi ile örneklerin 53’ünde (48 MTBC,5 TDM)  üreme saptanmış ve 2384’ünde 

üreme saptanmamıştır. RT-PCR sistemleriyle 50 örnekteki TB varlığı doğru olarak saptanmışken, 24 

örnekte RT-PCR sistemleri ile yanlış pozitif sonuç elde edilmiştir. 14 pozitif kontrol kökeninin (3 TDM, 

11 MTBC ) tamamı her iki sistem ile doğru olarak saptanmıştır. Her iki sistemde birden çalışılan 31 

klinik örnekte BD MAX sistemi ile 5 yalancı pozitif sonuç (3 düşük pozitif)  ve Cepheid sistemi ile 3 

yalancı pozitif (1 düşük pozitif) sonuç elde edilmiştir.  

11 MTBC pozitif kontrol kökenin rifampisin duyarlılık test sonuçları her iki sistem ile ve 11 kökenin 

tamamının izoniazid duyarlılık sonucu BD MAX sistemi ile doğru olarak saptanmıştır.  

Cepheid GeneXpert® MTB/RIF ve BD MAX MDR-TB® sistemlerinin sırasıyla duyarlılığı %96.49 ve 

%92, özgüllüğü %99.09 ve %97.08, pozitif prediktif değeri %73.3 ve %79.3, negatif prediktif değeri 

%99.9 ve %99 ve doğruluğu %99 ve %96.5 olarak saptanmıştır.  

Sonuç: Cepheid GeneXpert® MTB/RIF sisteminin klinik örneklerdeki performansı BD MAX MDR-

TB® sistemine göre daha yüksek olarak saptanmıştır. Buna karşın BD MAX MDR-TB sisteminin 

rifampisin direncinin yanında izoniazid direncinide güvenilir şekilde saptayabiliyor olması önemli bir 

avantajıdır. 

Anahtar Kelimeler: Mycobacterium tuberculosis complex, Hızlı Tanı, Cepheid GeneXpert® 

MTB/RIF, BD MAX MDR-TB®, RT-PCR 
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YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEN GELEN ETA ÖRNEKLERİNDE 

MİKROORGANİZMA DAĞILIMI VE BAZI DİRENÇ PROFİLLERİNİN 

VARLIĞI 

Hülya DURAN¹ , Nihan ÇEKEN¹, Tuğba KULA ATİK² 

¹Balıkesir Devlet Hastanesi,  Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

²Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi,  Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

Giriş: Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) entübasyon ve mekanik ventilasyon uygulanması hastalarda 

enfeksiyon gelişmesi açısından önemli bir risk faktörüdür. Etken olarak sıklıkla YBÜ’ndeki mikrobiyal 

flora karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada  hastanemiz YBÜ’nde yatan hastalarda endotrakeal aspirat 

(ETA) kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların 4 yıllık dağılımının incelenmesi amaçlandı. 

Gereç-Yöntem: 01.01.2015-31.12.2018 tarihleri arasında hastanemiz (400 yataklı) YBÜ’nden 

gönderilen 3057 ETA örneği retrospektif olarak değerlendirildi (tekrar gönderilen örnekler çalışma dışı 

bırakılmamıştır). Örnekler kanlı agar, çukulata agar ve Eosin Methylene Blue (EMB) agara ekim 

yapılarak 37°C’de 24-48 saat inkübe edildi. Kültürde üreyen mikroorganizmalara konvansiyonel 

yöntemler ve BD Phoenix 100 otomatize identifikasyon sistemi (Becton-Dickinson, ABD) ile 

tanımlandı. İn-vitro antibiyotik duyarlılıkları EUCAST kriterleri temel alınarak Mueller Hinton agarda 

Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ve otomatize identifikasyon sistemi ile belirlendi. 

Bulgular: 4 yıllık süreçte laboratuvarımıza gelen ETA örneklerin %49’unda (1483 örnek) anlamlı 

üreme saptandı. 1013 örnekte üreme olmadı, 561 örnekte ise karışık flora bakterileri üredi ve 

kontaminasyon olarak değerlendirildi. Yıllara göre gönderilen örnek sayıları ve değerlendirme sonuçları 

tablo 1’de, izole edilen etkenler ve saptanma sıklıkları tablo 2’de  gösterilmiştir.  

Sonuç: YBÜ’nde yatan hastalarda gelişen nozokomiyal enfeksiyonlarda yoğun bakım florası rol 

almaktadır. Çalışmamızda 2017 yılında Enterobactericeae ailesinde karbapenemaz enzim varlığının 

ortaya çıktığını, 2018 yılında ise hem karbapenemaz hem de GSBL enzim salınımında artış olduğunu 

saptadık. Ayrıca maya mantarlarının da saptanma sıklığında artış tespit ettik. YBÜ’de mikrobiyal 

floranın kontrol altına alınmasının hastayı korumak ve direnci önlemek adına alınacak en ciddi önlem 

olduğu kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: ETA, mikro organizma, yoğun bakım 

 

 

Tablo 1: Yıllara göre gönderilen ETA örneği sayıları ve değerlendirme sonuçları (n) 

Örnek  2015 yılı 2016 yılı 2017 yılı 2018 yılı Toplam  

Toplam üreme olan örnek sayısı 290 433 409 351 1483 

Üreme olamayan örnek sayısı 288 283 276 166 1013 

Kontamisayon sayısı 70 184 173 134 561 

Toplam gönderilen ETA sayısı 648 900 858 651 3057 
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Tablo 2: ETA örneklerinde  izole edilen etkenler ve saptanma sıklıkları (%) 

Mikroorganizma  2015 yılı 2016 yılı 2017 yılı 2018 yılı 

Nonfermenter gram (-) basiller 58.5 51.5 54.2 59.8 

A.baumannii 41 25.9 26.7 29.6 

P. aeruginosa 17 23.3 24.6 26.5 

S. maltophilia 0.5 2.3 2.6 3.1 

Burkholderia cepacia - - - 0.6 

Enterobactericeae üyeleri 32.5 38.3 34.5 22.6 

GSBL enzim salınımı 40 36.1 47.9 62 

Karbapenemaz enzim varlığı - - 38.7 51 

E.coli 12 14.8 18.3 7.4 

K.pneumoniae 13 15.2 8 12.4 

Diğer Enterobactericeae üyeleri 7.5 8.3 8.2 2.8 

Gram (+) koklar 7 5.8 5.5 4.8 

Metisilin direnci 35 33.3 50 29.4 

S. aureus 6 4.2 5.2 4.6 

Diğer gram (+) koklar 1 1.6 0.3 0.2 

Maya mantarı 2 4.4 5.3 12.5 

Aspergillus fumigatus - - 0.5 0.3 
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ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYON ETKENLERİ:                           

BİR YILLIK DEĞERLENDİRME 

Rahim Özdemir1, Gülden Dursun2, Ufuk Akbayırlı2, Tuba Müderris2,  

Nurten Gülvardar Baran1, Hüseyin Hakan Er1, Selçuk Kaya2  

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı, İzmir,  
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

guldnn@gmail.com 

 

 

Amaç: Alt solunum yolu enfeksiyonları(ASYE) en sık görülen enfeksiyon hastalıklarıdır. Bu 

enfeksiyonlar toplum veya hastane kökenli olabilmektedir. Hayatı tehdit eden bu enfeksiyonlarda erken 

tanı ve tedavi, mortalite ve morbiditeyi azaltmaktadır. Tanıda etkenin gösterilmesinde balgam başta 

olmak üzere transtrakeal aspirat(TTA) ve bronkoalveolar lavaj(BAL) örnekleri kullanılmaktadır.  Bu 

çalışmada, hastanemizdeki toplum ve hastane kökenli bakteriyel pnömoni etkenlerinin sıklığının, 

antimikrobiyal duyarlılık ve direnç durumlarının saptanması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında çeşitli kliniklerden Tıbbi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na ASYE şüphesiyle gönderilen balgam, TTA ve BAL örneklerinin 

sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Bartlett skorlaması kullanılarak yapılan mikroskobik bakı 

sonrası uygun olan örneklerin ekimi %5 koyun kanlı agar(KKA), eosin methylene blue agar(EMB) ve 

çikolata agara(ÇA) yapıldı. KKA ve EMB plakları 37 derecelik etüvde, ÇA ise %5-10 CO2‘li ortamda 

inkübasyona alındı. Plaklar 18-24 saat sonra ve üremenin olmadığı durumlarda 48 saat sonra 

değerlendirildi. Üreme olan örneklerde; bakteri identifikasyonu, antibiyogram ve özel direnç 

paternlerinin saptanmasında (Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz[GSBL], metisilin direnci) 

Phoenix™ BD(Becton Dickinson, ABD) tam otomatize sistemi kullanıldı.  

Bulgular: Toplam 2501 örneğin; 1800’ü balgam, 650’si TTA ve 51’i BAL şeklindeydi. 780(%31,1) 

örnekte üreme saptandı. Üreme olanların 754’ü(%96,6) hastane, 26’sı(%3,4) toplum kökenli olgulara 

aitti.  Bunların 735’i(%94,2) Gram negatif, 45’i(%5,8) ise Gram pozitif morfolojideydi. En sık izole 

edilen etkenler Gram negatif bakteriler içerisinde Acinetobacter spp., Gram pozitif bakteriler içinde ise 

S. aureus şeklindeydi. Üreyen 335 Gram negatif enterik basilin 135’inde(%40,2) GSBL üretimi 

saptandı. GSBL pozitif en sık etkenin K. pneumoniae olduğu görüldü. K. pneumoniae üreyen 129 

örneğin 90’ında(%70) GSBL, S.aureus üreyen 27 örneğin 3’ünde(%11,1) ise metisilin direnci saptandı. 

Sonuç: ASYE şüphesiyle gönderilen örneklerin %31’inde etken saptandı. Bunların büyük çoğunluğu 

hastane kökenli olgulara aitti. En sık izole edilen 3 etken sırasıyla; Acinetobacter spp., K. pneumoniae 

ve P. aeruginosa şeklindeydi. İzole edilen K. pneumoniae’lardaki yüksek oranda GSBL pozitifliği 

dikkat çekti. GSBL pozitif K. pneumoniae’ların tümünün hastane kökenli olgulara ait olması, hastane 

enfeksiyonlarının önemini vurgulamaktadır. ASYE’de hastane kökenli olguların fazla sayıda olması, 

hastanelerde enfeksiyon kontrolü ve izlemini zorunlu kılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: bakteriyel pnömoni, GSBL, hastane enfeksiyonu 
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Tablo 1: Hastane kökenli bakteriyel pnömoni etkenlerinin örneklere göre dağılımı 

 Hastane kökenli 

Etkenler Balgam TTA BAL 

Acinetobacter spp. 126 126   

K. pneumoniae 71 52 2 

P. aeruginosa 69 50   

Diğer Enterobacteriaceae 43 72 1 

E.coli 36 12 4 

Enterobacter spp. 19 9 2 

Diğer Non-fermenterler 10 5   

S. aureus 10 15 1 

Koagülaz negatif Stafilokoklar 1 2   

S. pneumoniae 5 4   

Diğer Streptokoklar 2   1 

Enterokoklar   2   

Diğer (H. influenzae) 2     

 

 

Tablo 2: Toplum kökenli bakteriyel pnömoni etkenlerinin örneklere göre dağılımı 

 Toplum kökenli 

Etkenler Balgam TTA BAL 

Acinetobacter spp. 2    

K. pneumoniae 3  1 

P. aeruginosa 9    

Diğer Enterobacteriaceae 1 2  

E.coli 3   

Enterobacter spp. 2   

Diğer Non-fermenterler 1    

S. aureus 1   

Koagülaz negatif Stafilokoklar     

S. pneumoniae 1    

Diğer Streptokoklar     

Enterokoklar      

Diğer (H. influenzae)      
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GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ 

ALT SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNDE VITEK2 ID /AST İLE 

ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI 

Naciye BADIR1,Hörü GAZİ2,Semra KURUTEPE3 

Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hafsa Sultan Hastanesi MANİSA/TÜRKİYE 

naciyebadir@gmail.com  

 

 

Amaç:Gram negatif bakterilerin günümüzde alt solunum yolu  enfeksiyonlarında sıklıkla karşılaşılan 

etkenler olduğu bilinmektedir. Bu bakterilerin hızla antibiyotik direnci geliştirmeleri nedeniyle 

antibiyotiklere duyarlılık verilerinin güncel olması gerekmektedir.  

Çoklu ilaç direnci ve paternleri tespit edilmeli, klinik tutumu değiştirebilecek ESBL pozitifliği gibi 

bulgular bildirilmeli ve buna yönelik epidemiyolojik veriler sunulmalıdır. Çalışma yoğun bakım ünitesi 

alt solunum yolu enfeksiyonlarında güncel duyarlılık verilerini sunmayı amaçlamaktadır. 

Gereç ve Yöntem:  Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine 2016-2018 yıllarında gelen BAL, balgam, 

ETA örneklerinde üreyen gram negatif bakteriler çalışmada değerlendirildi. Gram negatif bakteri 

üremesi saptanan alt solunum yolu örnekleri VITEK2 ID /AST cihazı ile çalışılmıştı.  

Bulgular: En sık saptanan gram negatif mikroorganizmalar sırasıyla Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa, K. Pneumoniae. Acinetobacter baumanni  izolatlarının %45’sı netilmisin 

duyarlı iken  tobramisin duyarlılığı %71 olarak bulundu. Ciprofloksasin direnç oranı %93, levofloksasin 

direnç oranı %94 bulundu. Bu sonuçlar ışığında XDR Acinetobacter baumannii, oranının MDR 

Acinetobacter baumannii, oranından daha fazla olduğu ve direnç paternlerinin değiştiği söylenebilir. 

Pseudomonas aeruginosa’da amikasin direnç oranı %11,5‘di. K. Pneumoniae, meropeneme %58,5 

duyarlı bulunurken bu oran gentamisin için %63 olarak tespit edildi. K. Pneumonia ESBL pozitif izolat 

oranı%62 olarak bulundu. 

Sonuç: Gram negatif bakteri direnci özellikle yoğun bakım enfeksiyonlarında tedaviyi güçleştiren bir 

problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızlı direnç gelişimini gözlemlemek için verilerin güncel ve 

adaptif olması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  alt solunum yolu, gram negatif, direnç 
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YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN 

BRONKOALVEOLAR LAVAJ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN 

MİKROORGANİZMALARIN SIKLIĞININ ARAŞTIRLMASI 

Salih Maçin1, Ayşegül Koç1, Hatice Türk Dağı1 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, KONYA, TÜRKİYE 

 

Amaç: Hastane enfeksiyonları, hastanede yatan hastalarda en önemli mortalite ve morbidite 

nedenlerinden biri olup özellikle yoğun bakım ünitesi (YBÜ) gibi yüksek riskli alanlarda tehdit 

oluşturmaktadır. YBÜ’lerde tedavi edilen hastalar, mekanik ventilasyon, trakeostomi, kateter 

uygulanması gibi invaziv girişimlerin sık uygulandığı, diğer hastalara göre hastanede kalış süreleri uzun 

olan ve sıklıkla geniş spektrumlu antimikrobiyal uygulanan hastalardır. Alt solunum yolu 

enfeksiyonlarının tanısında; bronkoalveoler lavaj (BAL) örneğinden; gram boyama ve kültür yapılması 

tanı ve tedavide yol gösterici olmaktadır. Bu çalışmada, hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde yatmakta 

olan hastaların BAL örneklerinden izole edilen mikroorganizmaların oranlarını saptamak amaçlandı.   

Gereç ve Yöntem: 01.01.2014-31.12.2018 tarihleri arasında YBÜ’lerinden gönderilen 888 BAL örneği 

retrospektif olarak değerlendirildi. Örneklerin %5 koyun kanlı agar, Eosin Methylen Blue agar ve 

çikolata agara ekimleri yapılarak 35-37 0C’de 24-48 saat inkübe edildi. Kültürde üreyen 

mikroorganizmalar, konvansiyonel yöntemler (koloni morfolojisi, gram boyama, katalaz testi, koagülaz 

testi vb.)  ve Vitek 2 compact otomatize identifikasyon sistemi ile tanımlandı. 

Bulgular: Beş yıllık süreçte laboratuvarımıza gönderilen 888 BAL örneğinin %42’sinde (373) anlamlı 

üreme saptanmıştır.  Acinetobacter baumannii (%44), Pseudomonas aeruginosa (%13.1) ve Klebsiella 

pneumoniae (%12.6) en sık saptanan mikroorganizmalardır. BAL kültürlerinde izole edilen etkenler ve 

saptanma sıklıkları tabloda gösterilmiştir. 

Sonuç: Çalışmamızda YBÜ’lerden gönderilen BAL örneklerinde en sık gram-negatif bakterilerden A. 

baumannii ve P. aeruginosa, gram-pozitif bakterilerden S. aureus’un izole edilmiştir. Ülkemizde 

yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar saptanmıştır. YBÜ’lerde geniş spektrumlu antimikrobiyallerin 

kullanılması, hastalarda dirençli mikroorganizmalarla kolonizasyona ve enfeksiyona yol açmakta, 

sonuçta tedavi güçleşmekte ve mortalite oranları artmaktadır. YBÜ enfeksiyonlarının önlenmesi ve 

dirençli mikroorganizmaların yayılımını kontrol altına almak için sürveyans çalışmaları, sağlık 

personelinin eğitimi ve enfeksiyon kontrol uygulamalarının üst seviyede olması gerekmektedir. Her 

hastane kendi yoğun bakımlarındaki mikroorganizma sıklığını ve direnç paternini bilerek, önlemler 

almalıdır. Erken tanı ve doğru tedavi ile mortalite ve morbidite oranları azaltılabilir.  

Anahtar Kelimeler: BAL, mikroorganizma, yoğun bakım 

Tablo. BAL örneklerinde izole edilen etkenler ve saptanma sıklıkları  
Mikroorganizmalar Sayı Yüzde 

Acinetobacter baumannii 164 44 

Pseudomonas aeruginosa 49 13.1 

Klebsiella pneumoniae 47 12.6 

Staphylococcus aureus 26 7 

Burkholderia cepacia 21 5.6 

Escherichia coli 17 4.5 

Serratia marcescens 13 3.5 

Enterobacter spp.  8 2.1 

Streptococcus pneumoniae 6 1.6 

Stenotrophomonas maltophilia 5 1.3 

Diğer Gram (-) mikroorganizmalar 17 4.5 

Toplam 373 100 
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BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN 

HASTALARIN ENDOTRAKEAL ASPİRASYON YÖNTEMİ İLE 

ALINAN NUMUNELERİNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALARIN 

İKİ YILLIK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nilüfer Saygılı1, Sebahat Taş1, Yeşer Karaca Derici1, Neval Ağuş1, Nisel Yılmaz1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 

İzmir, Türkiye 

nilufersaygili@hotmail.com 

  

 

Amaç: Alt solunum yolu infeksiyonları (ASİ) hastanelerde yatan hastalarda yüksek morbidite ve 

mortalite nedenlerindendir. İnfeksiyona bağlı ölümlerde de ilk sırada yer alır. ASİ’na yol açan etkenlerin 

izolasyon ve identifikasyonu hem numunenin alındığı hastanın bireysel olarak tedavi başarısını artırır, 

hem de epidemiyolojik veri oluşturarak hastanenin ampirik sağaltım politikasının oluşturulmasına 

katkıda bulunur. Bu çalışmada ASİ etkenlerinin tespiti amacıyla laboratuvarımıza gönderilen 

hastanemizde yatmakta olan hastalara ait solunum yolu sekresyonlarının kantitatif kültürlerinde üreyen 

mikroorganizmaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 01.09.2017 ile 01.09.2019 tarihleri arasında hastanemizde yatmakta olan hastalardan 

endotrakeal aspirasyon yöntemiyle alınan ve kantitatif kültürü yapılmak üzere mikrobiyoloji 

laboratuvarına gönderilen, alt solunum yolu numunelerine ait kültür sonuçları retrospektif olarak 

değerlendirildi. Tüm numuneler %5 koyun kanlı agar, çukulata agar ve EMB agara ekildi ve 37°C’de 

inkübe edildi ve 24 ve 48. saatlerde üreme açısından değerlendirildi. Her üç ekim çizgisinde baskın ve 

≥100.000 cfu/ml üreyen mikroorganizmalar etken kabul edildi. Üreyen mikroorganizmaların 

identifikasyonu konvansiyonel yöntemler, BD Phoenix (BD, ABD) ve MALDİ-TOF MS (Bruker 

Daltonics, Almanya) ile yapıldı. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 2076 numunenin, 1992’si (%94) yoğun bakımlarda, 84’ü (%4) çeşitli 

servislerde yatan hastalara aittir. Bunların 466’sında (%22,4) üreme olmadığı, 183’ünün (%8,8) ise 

kontaminasyon olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. Üreme olan 1427 numuneden 1529 etken 

identifiye edilmiştir. Hastaların tekrarlayan numunelerinde üreyen aynı tür etkenlerden sadece biri 

değerlendirmeye alınmıştır. İzole edilen mikroorganizmaların dağılımı tabloda gösterilmiştir. En çok  

%51,9 (n:794) oranla nonfermenter mikroorganizmalar üremiştir. Bunu %27,4 (n:420) oranla 

Enterobacteriaecea ve %9,3 (n:142) oranla Gram (+) koklar takip etmektedir. 

Sonuç: Çalışmaya alınan numunelerin çoğunluğu yoğun bakımlarda yatan hastalardan alındığından 

sonuçlar daha çok yoğun bakımlarda yatan hastalarınkini yansıtmaktadır. Bu nedenle özellikle yoğun 

bakım hastalarının ASİ’nda ampirik tedavi başlanırken üreme oranlarının dikkate alınmasının etkin 

antibiyotiklerin seçiminde elzem olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar kelimeler: Solunum kantitatif, yoğun bakım, kültür 
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Tablo: Solunum yolu sekresyonlarının kantitatif kültürlerinde üreyen mikroorganizmaların  

değerlendirilmesi 

Diğer¹ : Moraxella catarrhalis, Acinetobacter spp., Candida krusei, Corynebacterium spp., Candida 

tropicalis, Streptococcus spp., Serratia spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus schleiferi, 

Haemophylus spp., Serratia liquiefaciens, Pantoea agglomerans, Citrobacter freundii, Burkholderia 

gladioli, Achromobacter xylosoxidans, Candida parapsilosis, Acinetobacter junii, Candida keyfr, 

Proteus spp, Burkholderia cepacia, Streptococus pyogenes, Streptococcus viridans, Gemella 

morbillorum, Moraxella spp., Klebsiella granulomatis, Aspergillus spp. 

 

  

Etken Sayı Yüzde (%) 

Pseudomonas aeruginosa 430 28,1 

Acinetobacter baumannii 277 18,1 

Kelbsiella pneumoniae 250 16,3 

Staphylococcus aureus 103 6,7 

Corynebacterium striatum 77 5,0 

Stenotrophomonas maltophilia 73 4,8 

Escherichia coli 53 3,5 

Haemophylus influenzae 43 2,8 

Serratia marcescens 38 2,5 

Streptococcus pneumoniae 21 1,4 

Enterobacter cloacae 18 1,2 

Proteus mirabilis 15 1,0 

Enterobacter aerogenes 13 0,8 

Klebsiella oxytoca 11 0,7 

Candida albicans  12 0,8 

Koagulaz negatif staphylococcus 7 0,4 

Enterococcus faecalis 5 0,3 

Enterobacter spp. 5 0,3 

Acinetobacter baumannii/calcoaceticus complex 5 0,3 

Citrobacter koseri 4 0,3 

Morganella morganii 4 0,3 

Staphylococcus epidermidis  4 0,3 

Enterococcus faecium 4 0,3 

Corynebacterium minutissimum 4 0,3 

Elizabethkingia meningoseptica 4 0,3 

Diğer¹ 49 3,2 

Toplam 1529 100 
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ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİNE BAŞVURAN VE ATİPİK 

PNÖMONİ DÜŞÜNÜLEN HASTALARDA LEGIONELLA 

PNEUMOPHILA VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

Kerim PARLAK1, Ayşegül GÖZALAN2, Sibel AYDOĞAN3, Adem KOYUNCU4, Hatice 

Canan HASANOĞLU5, Selin Nar ÖTGÜN6, Ziya Cibali AÇIKGÖZ7  

1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye, 2Alanya 

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye, 
3Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara, Türkiye, 4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye, 5Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 6Halk Sağlığı 

Genel Müdürlüğü Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı, Ankara, Türkiye, 
7Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

drsaydogan72@gmail.com 

 

 

 

Amaç: Lejyoner hastalığı, Legionellaceae ailesine üye bakteriler tarafından oluşturulan ve ağır pnömoni 

tablosu ile seyredebilen bir hastalıktır. Mikroorganizmanın atipik pnömoni etkenleri arasında yer alması 

ve tanısının klinik/radyolojik olarak konulmasındaki zorluklar nedeniyle laboratuvar testleri önem 

kazanmaktadır. Bu çalışmada, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH) Göğüs 

Hastalıkları Kliniğine başvuran ve atipik pnömoni düşünülen hastalarda Legionella penumophila varlığı 

araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Hastalara ait solunum yolu örneklerinde etken mikroorganizmanın saptanması için 

BCYE- α/BMPA (Oxoid, UK) besiyerlerinde kültür ve real time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) 

(Euroclone Diagnostica, İtaly); idrar örneklerinde ise bakteriye ait antijenin araştırılması için üriner 

antijen kard test (Alere BinaxNOW, USA) uygulanmıştır. Ayrıca Ulusal Referans Laboratuvarında 

solunum yolu örneklerindeki etken spesifik genomik yapıların varlığı real time PZR ve laboratuvar 

yapımı jel elektroforez temelli PCR yöntemleriyle araştırılmıştır.  

Bulgular:  Çalışmamızda üriner antijen kard test ve kültür yöntemi ile Legionellaceae ailesine üye 

herhangi bir bakteri tesbit edilememiştir. L. penumophila 23S rRNA gen bölgesi için gerçekleştirilen 

real time PZR yöntemi ile yedi hastaya ait solunum yolu örneğinde pozitiflik saptanırken Ulusal 

Referans Laboratuvarın’ın yürüttüğü iki farklı PZR yönteminde beş hasta örneğinde pozitiflik 

bulunmuştur. 

Sonuç:  PZR yöntemi, lejyoner hastalığı vaka tanımında şu an için her ne kadar ‘olası vaka’ şeklinde 

tanımlansa da testin yüksek duyarlılığa sahip olması ve üriner antijen testinden farklı olarak diğer 

Legionella’ların da tür/serogruplarını saptayabilmesi nedeniyle klinisyenlere önemli oranda yardımcı 

olabilecek bir yöntemdir.  

Anahtar Kelimeler: Legionella pneumophila, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR), atipik pnömoni, 

üriner antijen, kültür 
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STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TANIMLANMASINDA  

MALDI-TOF MS, OPTOKİNİ UNUTTURUR MU? 
 

Selin Gamze Kılıç,2, Ülker Karakurt,2, Ebru Evren,2, Ebru Us,2, Zeynep Ceren Karahan,2 

1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Merkez Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı Ankara, Türkiye 

selingamzekilic@gmail.com  

 

 

 

Amaç: Streptococcus pneumoniae, pnömoni, bakteriyemi, menenjit, sinüzit, akut otitis media gibi pek 

çok enfeksiyon hastalığının etkenidir. Tedavinin hızlı ve uygun yönetimi açısından S. pneumoniae’nın 

doğru tanımlanması, bakterinin diğer alfa-hemolitik streptokoklardan ayrımı önemli ve gereklidir. S. 

pneumoniae tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler uzun zamandır kullanılmakla birlikte son 

yıllarda rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarında yerini alan MALDI-TOF MS yöntemiyle de hızlı şekilde 

tanımlanabilmektedir. Bununla birlikte MALDI-TOF MS yönteminin başta S. oralis/mitis olmak üzere 

viridans grup streptokokları S. pneumoniae olarak tanımlayabildiği bildirilmektedir. Bu çalışmada, 

laboratuvarımızda MALDI-TOF MS ile S. pneumoniae olarak tanımlanan izolatlar, optokin duyarlılık 

testi ile değerlendirilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Şubat 2016–Haziran 2019 tarihleri arasında MALDI-TOF MS Biotyper (Bruker, 

Almanya) ile S. pneumoniae olarak tanımlanan 443 şüpheli klinik izolat, optokin duyarlılık testi ile 

değerlendirilmiştir. %5 CO2’li ortamda 24 saat inkübasyon sonunda optokine duyarlı (zon çapı ≥14 mm) 

bulunan izolatlar S. pneumoniae olarak tanımlanmıştır. 

Bulgular: MALDI-TOF MS ile S. pneumoniae olarak tanımlanan 443 izolatın 223’ü (%50,33) optokine 

duyarlı (zon çapı≥14 mm) bulunmuştur. MALDI-TOF MS skoru ≥2,00 olarak okunan 315 izolatın 174’ü 

(%55,6), skoru <2,00 olan 128 izolatın 48’i (%37,5) optokine duyarlı bulunmuştur.  Optokine dirençli 

bulunan grupta MALDI-TOF MS analizinin ikinci en iyi skorla okuduğu mikroorganizmalar sırasıyla 

S. pneumoniae (%41,81), S. mitis (%41,81), S. oralis (%13,18), S. pseudopneumonia (%1.36), S. peroris 

(%0,9), S. parasanguinis (%0,45) ve S. vestibularis (%0,45) olmuştur.  

 

Sonuç: Ülkemizde kullanılmakta olan iki ayrı MALDI-TOF MS sisteminin üreticileri (Biotyper, Bruker, 

Almanya ve Vitek MS, Biomérieux, Fransa), veritabanlarının alfa hemolitik streptokokları güvenilir 

şekilde tanımlayabildiği belirtilmektedir. Yapılan karşılaştırmalı yayınlar ise Vitek MS sistemini 

nispeten daha başarılı bulmakla birlikte, her iki sistemin de özellikle S. oralis/mitis izolatlarını S. 

pneumoniae olarak okuyabildiğini göstermektedir. Bizim çalışmamızda da, skoru ≥2,00 olarak S. 

pneumoniae okunan izolatların %55,6’sı optokin duyarlı bulunmuştur. Bu sebeple, MALDI-TOF MS 

ile S. pneumoniae olarak tanımlanan şüpheli izolatların optokin duyarlılık testi ile de değerlendirilmesi 

ve klinik bulgularla mikrobiyolojik tanının desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.  

Anahtar Kelimeler: MALDİ TOF MS, Streptococcus pneumoniae, optokin duyarlılık testi 
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SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA ETKEN VİRUSLARIN 

DAĞILIMININ İNCELENMESİ 

Mediha Uğur1, Serpil Genç1 ve Emel Karagöz2 

1Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı, Giresun, Türkiye 
2Giresun Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye 

emeluzunoglu@yahoo.com  

 

 

Amaç: Solunum sistemi enfeksiyonları tüm yaş gruplarında en sık karşılaşılan enfeksiyon 

hastalıklarından biri olup yaklaşık üçte ikisinin etkeni viruslardır. Viruslar sıklıkla üst solunum yolu 

enfeksiyonlarına neden olsa da çocuk, yaşlı ve immünsüprese hastalar gibi riskli gruplarda ciddi alt 

solunum yolu enfeksiyonlarına da neden olmaktadır. 

Human rhinoviruses (RV), influenza viruslar, parainfluenza viruslar, Respiratory syncytial virus 

(HRSV), adenoviruslar ve enteroviruslar; solunum yolu enfeksiyonlarında en sık karşılaşılan viral 

etkenlerdir. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2019-Temmuz 2019 tarihleri arasında solunum yolu paneli çalışılmış 283 hasta 

sonucu retrospektif olarak analiz edildi. Solunum yolu şikayeti olan hastalardan nazofarengeal svab ile 

alınan örnekler, solunum yolu paneli Fast Track diagnostics FTD respiratory pathogens 33 kiti ile EZ1 

Advanced XL (Qiagen, Almanya) cihazında multipleks polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle 

çalışıldı.  

Bulgular: Solunum yolu paneli çalışılan 283 hastanın 202’sinde (%71.3) en az bir viral etken tespit 

edildi. Pozitiflik saptanan hastaların 39’unda (%19.3) koinfeksiyon bulunmaktaydı. RV (%34.6) en sık 

saptanan patojen, HRSVA/B+RV (%20.5) en sık görülen birliktelikti. Solunum yolu paneli çalışılan 

hastaların 132’si 1 yaşın altındaydı. Saptanan etkenler Tablo 1’de belirtilmiştir. Bir arada tespit edilen 

etkenler Tablo 2’de belirtilmiştir. Aylara göre etkenlerin dağılımı incelendiğinde Ocak, Şubat ve Mart 

aylarında en sık RSV, Nisan ve Mayıs aylarında en sık RV tespit edildi. Haziran ve Temmuz aylarında 

etken dağılımında belirgin farklılık saptanmadı. H1N1’lerin her ikisi Şubat ayında, İnfluenza A’ların 

%92’si Ocak ve Şubat, İnfluenza B’lerin %76’sı Mart ve Nisan, Coronovirüslerin %80’i Mart ve Nisan, 

Parainfluenza virüslerin %73’ü Mayıs ve Haziran aylarında tespit edildi (şekil 1). 

Sonuç: Solunum yolu enfeksiyonlarında en sık tespit edilen virüs Rhinovirüstür. Bu çalışmada da en 

sık saptanan etken hem tekli hemde çoklu enfeksiyonlarda RV, ikinci sıklıkta RSV tespit edilmiştir. 

Çoklu etken olarak en sık HRSVA/B +RV birlikteliği tespit edilmiştir. 

Bu çalışma ile bölgemizdeki solunum yolu virüsleri ile ilgili 7 aylık bir zaman diliminde, aylara göre 

dağılım hakkında bilgi edinilmiş, ülkemiz genelinde yapılan çalışmalarla uyumlu olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Solunum yolu enfeksiyonları, Human rhinovirus, Respiratory syncytial virus 
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Tablo 1. Saptanan etkenler  
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Sayı (n) 2 13 17 1 70 19 15 20 3 64 1 14 2 

FluA: Influenza A, FluB: : Influenza B, FluC: Influenza C, RV: Rhinovirüs, HMPVA/B: Metapneumovirüs A/B, 

HPIV1-4: Parainfluenza virüs 1-4, HCO: Coronavirüs, HAdV: Adenovirüs, HRSVA/B: Respiratory syncytial 

virüs A/B, EV: Enterovirüs, HBoV: Bocavirüs, HPeV: Parechovirüs 

 

 

Tablo 2. Birlikte tespit edilen etkenler 

Etken  Sayı (n) 
FluA + RV 1 

FluB + HBOV 1 

FluA + HRSVA/B 1 

HRSVA/B + HAdV 1 

HRSVA/B +RV 8 

HRSVA/B + HCO 2 

HRSVA/B + HBoV 4 

HRSVA/B + HPeV 1 

RV + HBoV 2 

RV + HMPVA/B 5 

RV +EV 1 

RV + HAdV 1 

RV + HCO 1 

RV + HPIV1-4 3 

HMPVA/B+ HPIV1-4 2 

HMPVA/B+HCO 1 

HMPVA/B+ HBoV 1 

HCO+ HBoV 1 

RV+ HRSVA/B + HPeV 1 

RV+ HCO+ HBoV 1 

TOPLAM 39 

 

 

 

Şekil 1: Etkenlerin aylara göre dağılımı 
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KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI AKUT 

ALEVLENMELERİNDE SOLUNUM YOLU VİRÜSLERİNİN 

MOLEKÜLER YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI  
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Amaç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) mikroorganizmalar en önemli alevlenme 

nedenlerinden biridir. Moleküler tanı yöntemlerinin kullanıma girmesi ile birlikte, virüsler KOAH 

alevlenmelerinde daha fazla oranda tespit edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı; KOAH akut 

alevlenmelerinde etken olabilecek virüslerin, multipleks PZR yöntemi kullanılarak hızlı ve güvenilir 

olarak saptanmasıdır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, 14 Ocak 2016-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Acil ve Göğüs 

Hastalıkları Kliniklerine başvuran 90 hasta dahil edilmiştir. Balgam kültürü ve gram boyama testi 

örnekler bekletilmeden çalışılmıştır. Virolojik incelemeler için ise örnekler, çalışılacağı güne kadar -

80°C'de saklanmıştır. Balgamdan viral nükleik asit izolasyonu için High Pure Viral Nucleic Acide Kiti 

(Roche Diagnostic, Almanya) kullanılmıştır. Virüslerinin amplifikasyonu için LightCycler® Multiplex 

RNA/DNA virus master kiti (Roche Diagnostic, Almanya) ve özgül primer-prob karışımları 

(TıbMolbiol, Almanya) kullanılmıştır.  

Bulgular: Hastaların %70'i erkek, %30'u kadındı. Hastaların yaş aralığı 37 ile 95 arasında değişmekte 

ve yaş ortalaması 68,2±11,8'dir. Örneklerin % 7,8'inde PZR yöntemi ile virüs tespit edilmiştir. Saptanan 

virüsler; influenza A (H1N1), insan parainfluenza virüs-3, respiratuar sinsityal virüs (RSV) ve rinovirüs 

(RV) şeklinde olmuştur. Virüs tespit edilen hastaların KOAH evrelerine bakıldığında; en fazla evre B 

ve evre D hastalar olduğu görülmüştür. Virüs pozitifliği açışından, KOAH evreleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Çalışmamızda, hastaların % 22,2'sinde bakteriyel üreme 

tespit edilmiş olup, en sık tespit edilen bakteriler Streptococcus pneumoniae ve Pseudomonas 

aeruginosa olmuştur. Çalışmamızda dört hastada virüs ve bakteri birlikteliği tespit edilmiştir. 

Koenfeksiyon belirlenen hastalar; bir hastada RSV ve Streptococcus pneumoniae, iki hastada RV ve 

Streptococcus pneumoniae ve bir hastada RV ve Haemophilus influenza şeklinde olmuştur.  

Sonuç: Çalışmamızda en fazla tespit edilen virüs türü RV olmuştur. Daha önce yapılan çalışmalarda da 

KOAH alevlenmelerinde RV, değişen oranlarda gösterilmiştir. Alevlenmelere yol açan viral etkenlerin 

belirlenmesi, alevlenmelerin önlenmesini ve erken tanı ve hızlı tedavisini sağlayarak hastaların yaşam 

kalitelerinin artırılmasını ve hastanede yatış ihtiyacının azaltılmasını sağlayacaktır. 
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10 İLE AİT ÖRNEKLERDEN SOLUNUM YOLU VİRÜSLERİNİN 

MULTİPLEKS PCR YÖNTEMİ İLE EŞ ZAMANLI SAPRANMASI  

Neriman Saat, Seda Güdül Havuz, Funda Erdem, Ayşe Başak Altaş, Gülay Korukluoğlu 

Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı 

 

 

Amaç: Çalışmamızda grip semptomu olan hastalarda solunum viruslarının araştırılması, influenza ile 

diğer solunum yolu virüslerinin bu bağlamda aylara, yaşa, cinsiyete ve etkenlere göre karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ekim 2015 -Eylül 2018 döneminde Samsun ve çevre illerden gelen örnekler 

çalışmaya alındı. Tüm örnekler gerçek zamanlı multipleks PCR yöntemi ile İnfluenza A(H1N1 ve 

H3N2) , İnfluenza B, solunum sinsityal virusu A/B (RSV A/B), rinovirus (RV), parainfluenza virus 

(PIV) tip 1-4, koronavirus 229E/NL63/OC43/HKU1, Human 

metapneumovirus(HMPV),adenovirus(AV), Human bocavirus(HBoV), enterovirus, parechovirus 

varlığı açısından araştırıldı. 

Bulgular: Yıllara göre sıra ile 1177, 713, 1049 olmak üzere toplamda 2939 örnek ulaşmıştır. Sıra ile 

651(%55.3), 342(%47.9), 560(%53.3) olmak üzere toplamda 1553’ü (%52.8) tek veya çoklu virus 

varlığı yönünden pozitif bulunmuştur. Toplam 1800(%61.2) virüs pozitifliği bulunmuştur. Bunların 

784(%43.5)’ü influenza olarak saptanmış, İnfluenzaların ise 614'ü (%78.3) INF-A, 170'i (%21.6) INF-

B olarak tanımlanmıştır. INF-A alttipleri de; 417(%67,9) A(H1N1)pdm09, 197 (%32) A(H3N2) 

saptanmıştır. 1016 (%56.4) diğer solunum yolu virusları pozitifliği saptanmıştır. 

2015-2016 sezonu: Erkeklerde daha sık(367/651) saptanmıştır. İnfluenza dışında ensık 

Coronovirus(%30.8), RSV(%28.2), AV(%11.1) saptanmıştır.(Tablo I).  RSV ensık 4 yaş ve 

altında(67/109) saptanmıştır. Aylara göre bakıldığında ocak ayına kadar hiçbir örnekte pozitiflik 

saptanmamıştır.Ocak, şubat ve mart virusların ensık saptandığı aylar olmuştur.  

2016-2017 sezonu: Erkeklerde daha sık(197/342)pozitiflik görülmüştür. Diğer solunum yolu 

viruslarından ensık RSV (%31.2), sonra RV(%17.8), HMPV(%12.7) saptanmıştır.(Tablo II).  RSV ensık 

4 yaş ve altı(74/91) olmak üzere çocuk yaş grubunda(77/91)daha sık saptanmıştır. Ocak,şubat ve mart 

virusların ensık saptandığı aylar olmuştur. 

2017-2018 sezonu: Tüm pozitifliklere bakıldığında erkeklerde daha sık(299/560) olduğu görülmüştür. 

Diğer solunum yolu viruslarından ensık RSV (%36.2), sonra RV(%17.9), 

Coronovirus(%15.6)saptanmıştır.(Tablo III).  RSV ensık 4 yaş ve altı(78/123) olmak üzere yine ensık 

çocuk yaş grubunda(86/123) saptanmıştır. Aralık, ocak ve şubat virusların ensık saptandığı dönem 

olmuştur. 

Sonuç: Toplumda dolaşan solunum yolu viruslarının tiplerinin belirlenmesi ve sürveyansının, hem 

epidemiyolojik verilere katkı sağlamak hem de aşı tiplerinin seçimine yardımcı olmak açısından önemli 

olduğu düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: 
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Tablo I 

 

 

Tablo II

 

 

Tablo III

 

DTG

AV 4 43

COR HKU 10 65

COR 43 0 15

COR 63 15

COR229 1 24

EV 0 2

HBOV 2 16

HMPV 3 34

H1N1 23 206

H3N2 12 104

İNF B 8 62

MPNEU 0 11

PARA1 0 2

PARA2 0 2

PARA3 3 8

PARA4 0 8

RHİNO 1 32

RSV 14 109

81 758

2015-2016 SARİ YAŞLARA GÖRE ETKENLERİN DAĞILIMI

0-4 5--17 18-39 40-64 65 VE ÜZERİ

13 7 6 6 7

14 2 8 11 20

5 3 0 4 3

7 3 2 2 1

7 1 4 6 5

1 0 1 0 0

9 3 0 0 2

11 6 3 5 6

36 19 35 58 35

15 15 13 22 27

5 19 15 2 13

2 3 3 2 1

1 1 0 0 0

2 0 0 0 0

0 0 1 2 2

2 0 1 0 5

12 4 2 6 7

DTG=DOĞUM TARİHİ GİRİLMEYEN

67 12 1 4 11

209 98 95 130 145

DTG

AV 0 28

COR HKU 0 1

COR 43 0 16

COR 63 0 3

COR229 0 16

EV 0 6

HBOV 0 10

HMPV 3 37

H1N1 0 1

H3N2 6 81

İNF B 1 32

MPNEU 0 3

PARA1 0 3

PARA2 0 9

PARA3 2 8

PARA4 0 8

RHİNO 4 52

RSV 1 91

TOPLAM 17 405

2016-2017 SARİ YAŞLARA GÖRE ETKENLERİN DAĞILIMI

0-4 5--17 18-39 40-64 65 VE ÜZERİ

7 6 3 5 7

0 0 0 1 0

9 1 1 2 3

2 0 0 0 1

2 0 3 4 7

4 0 0 0 2

9 0 0 0 1

14 2 4 9 5

0 0 0 1 0

14 4 6 15 36

10 3 4 6 8

1 1 1 0 0

1 0 1 0 1

2 4 2 0 1

4 0 0 0 2

3 2 0 2 1

22 4 4 11 7

74 3 3 1 9

178 30 32 57 91

AV 34

COR HKU 18

COR 43 6

COR 63 13

COR229 16

EV 5

HBOV 11

HMPV 40

H1N1 210

H3N2 12

İNF B 76

MPNEU 3

PARA1 4

PARA2 0

PARA3 4

PARA4 1

RHİNO 61

RSV 123

TOPLAM 637

2017-2018 SARİ YAŞLARA GÖRE ETKENLERİN DAĞILIMI

0-4 5--17 18-39 40-64 65 VE ÜZERİ

8 6 7 6 7

0 3 2 1 12

3 1 0 2 0

4 1 0 6 2

3 0 1 5 7

1 0 1 2 1

7 3 0 0 1

10 6 2 6 16

46 55 27 38 44

1 3 1 4 3

8 9 5 17 37

1 0 1 1 0

2 1 0 0 1

0 0 0 0 0

3 1 0 0 0

0 0 0 0 1

31 1 3 7 19

78 8 3 13 21

206 98 53 108 172

http://www.mikrobiyolbul.org/managete/fu_folder/2016-03/images/2016-50-3-401-417-Tablo2.jpg
http://www.mikrobiyolbul.org/managete/fu_folder/2016-03/images/2016-50-3-401-417-Tablo2.jpg
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P123 

MERKEZİ LABORATUVARDA TEST EDİLEN 3074 HASTAYA AİT 

SOLUNUM YOLU MULTİPLEKS PCR SONUÇLARIMIZ 

Ülkü ORAL ZEYTİNLİ1, Ayça ÖZER DURMUŞLU1, Ferhat Gürkan ASLAN1, 

Sebahat AKSARAY2 

İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri 2. Başkanlık, Merkezi Laboratuvar 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İSTANBUL 

 

Amaç: Akut solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedeni virüslerdir. Yaklaşık olarak 20’den fazla 

virüs türünün akut solunum yolu enfeksiyonuna neden olduğu bilinmektedir. Ancak konvansiyonel 

yöntemlerle her birine tanı koymak çoğu rutin laboratuvarda mümkün değildir. Bu çalışmada  Hizmet 

bölgemizde akut solunum yolu enfeksiyonları tanısına yönelik olarak uygulamaya koyduğumuz 

solunum paneli multipleks PCR test sonuçlarımızın retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Hizmet bölgemizde bulunan on üç hastaneden 01 Ocak 2018-31 Aralık 2018 

tarihleri arasında Merkezi Laboratuvara gönderilen 3074 hastaya ait klinik örneklerde solunum paneli 

multipleks PCR (Anatolia, Bosphore® Respiratory Pathogens Panel Kit v1) sonuçlarımız retrospektif 

olarak incelenmiştir.  

Bulgular: Test edilen toplam 3074 hastanın 1625'i  (%53) pozitif, 1445'i (%47) negatif bulunmuştur.En 

sık görülen etkenler sırasıyla %14.4 oranında Rhinovirüs, %11 İnfluenza A, %9.1 RSV A/B olarak 

bulunmuştur (Tablo 1). Aylara göre etkenlerin dağılımı ise tablo 2’de gösterildiği şekildedir. 

Etkenlerden en sık görülen ilk üçünün aylara göre dağılımı Grafik 1’de gösterildiği gibidir. 

Sonuç: Bir yıllık süreçte elde ettiğimiz sonuçlar; konvansiyonel yöntemlerle tanı koyamayacağımız 

viral etkenlerin gösterilebilmesi, erken tanı, gereksiz antibiyotik kullanımı önlenerek doğru tedavinin 

uygulanması, hastalığın yayılımının engellenmesi, hasta yönetiminde gereksiz mali kaybı önlemek için 

solunum yolu enfeksiyonlarının etiyolojik tanısında moleküler yöntemlerin önemini ortaya 

koydurmuştur. Bu amaçla solunum virüslerini tek bir örnekte ve tek bir test ile aynı anda tespit edebilen 

nükleik asit saptama prensibine dayanan multipleks PCR yöntemi klinisyenin zamanında ve etkin 

tedaviye yönlenmesi açısından uygun ve etkin bir uygulamadır.  

 

Anahtar kelimeler: Solunum yolu enfeksiyonu, multipleks PCR, İstanbul  

 
Kaynaklar: 

1. Shafi k C.F., Mohareb E.W., Yassin A.S., et al. Viral etiologies of lower respiratory tract infections among 

Egyptian children under fi ve years of age. BMC Infect Dis 2012; 12: 350. 

2. Tregoning J.S., Schwarze J. Respiratory viral infections in infants: causes, clinical symptoms, virology, and 

ımmunology. Clin Microbiol Rev 2010; 23(1): 74-98. 

3. Çiçek C., Bayram N., Anıl M., Gülen F., Pullukçu H., Saz E.U.,Telli C., Çok G.Solunum virusları ve İnfluenza 

A Virus alt tiplerinin Multipleks PCR yöntemi ile aynı anda Saptanması. Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 652-660. 

 

  



 

465 
 

Tablo 1:Etkenlerin sıklık dağılımı 

Etken Mikroorganizma Sayı (%) 

Klebsiella pneumoniae 98 (3.2) 

Influenza B 48 (1.6) 

Mycoplasma pneumoniae 62 (2) 

Parainfluenza 1 9 (0.3) 

Parainfluenza 2 4(0.1) 

Parainfluenza 3 95 (3.1) 

Parainfluenza 4 14 (0.5) 

Enterovirüs 95 (3.1) 

Metapneumovirüs 55 (1.8) 

İnfluenza A 338 (11) 

RSV A/B 280 (9.1) 

Bocavirüs 59 (1.9) 

Rhinovirüs 443 (14.4) 

Coronavirüs 25 (0.8) 

Pandemik H1N1 İnfluenza A 0 

Mevsimsel H1N1 İnfluenza A 0 

TOPLAM HASTA SAYISI 3,074 

POZİTİF HASTA 1,625 (53) 

NEGATİF HASTA 1,445 (47) 

 

 

Tablo 2:Etkenlerin aylara göre dağılımı 
 

Etken 
 

A y l a r a  g ö r e  d a ğ ı l ı m  s a y ı l a r ı  ( % ) * 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

K. pneumoniae          16 (3.3) 13 (4.0) 2 (0.6) 14 (4.4) 13 (4.1) 16(12.0) 13 (8.3) 1 (1.2) 3 (2.9) 1 (0.7) 2 (1.0) 4 (0.8) 

Influenza B                    0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (1.2) 42(13.1) 0 (0.0) 2 (1.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

M. pneumoniae         6 (1.2) 12 (3.7) 1 (0.3) 16 (5.0) 7 (2.2) 2 (1.5) 8 (5.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (2.9) 3 (1.5) 3 (0.6) 

Parainfluenza 1                  0 (0.0) 

 
0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (1.2) 1 (0.7) 1 (0.6) 0 (0.0) 3 (2.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Parainfluenza 2                  1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.2) 2 (1.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Parainfluenza 3                  0 (0.0) 

 
0 (0.0) 0 (0.0) 12 (3.8) 20 (6.2) 28(21.0) 27 (17.2) 1 (1.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 (3.5) 0 (0.0) 

Parainfluenza 4                    0 (0.0) 

 
0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 (2.2) 2 (1.5) 2 (1.3) 3 (3.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Enterovirüs                      4 (0.8) 0 (0.0) 21 (6.7) 32(10.0) 11 (3.4) 7 (5.3) 6 (3.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (4.0) 6 (1.2) 

Metapneumovirüs             11 (2.3) 0 (0.0) 17 (5.5) 0 (0.0) 15 (4.7) 0 (0.0) 5 (3.2) 0 (0.0) 4 (3.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (0.6) 

İnfluenza A                    28 (5.8) 31 (9.5) 10 (3.2) 39(12.2) 1 (0.3) 1 (0.7) 2 (1.3) 7 (8.3) 9 (8.6) 17(12.3) 66(33.0) 127 (25.6) 

RSV A/B                         99(20.4) 91(27.8) 7 (2.2) 21 (6.6) 5 (1.6) 0 (0.0) 4 (2.5) 3 (3.6) 7 (6.7) 13 (9.4) 13 (6.5) 17 (3.4) 

Bocavirüs                       5 (1.0) 15 (4.6) 12 (3.8) 0 (0.0) 13 (4.1) 4 (3.0) 7 (4.4) 1 (1.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (1.0) 0 (0.0) 

Rhinovirüs                    44 (9.1) 63(19.3) 42(13.5) 13 (4.1) 80(25.0) 40(30.1) 42 (26.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 28(20.3) 27(13.5) 64 (13.0) 

Coronavirüs                  8 (1.6) 7 (2.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (0.9) 0 (0.0) 1 (0.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (1.2) 

Pandemik H1N1 

İnfluenza A      
0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Mevsimsel H1N1 

İnfluenza A      

0 (0.0) 

 
0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Toplam hasta 

sayısı  
4 8 5 3 2 7 3 1 1 3 1 9 3 2 0 1 3 3 1 5 7 8 4 1 0 4 1 3 8 2 0 0 4 9 6 

Pozitif hasta sayısı 

(%)  
222(46) 232(71) 112(37) 151(48) 221(70) 101(79) 120(76) 17(21) 28(27) 63(27) 128(64) 230(47) 

Negatif hasta 

sayısı (%) 
263(54) 95(29) 199(67) 168(52) 99(30) 28(21) 37(24) 67( 79) 76(73) 75(554) 72(36) 266(53) 

*:Yüzde oranları, tüm hastalar ile hesaplanmıştır. 
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Grafik 1: En sık üç etkenin aylara göre dağılımı 
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P124 

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI TANISINDA HIZLI SOLUNUM 

PANELİNİN ETKİSİ 

Abdurrahman Gülmez1, Özgür Appak1, Nurşen Belet2, Murat Duman3, Vildan Avkan Oğuz4, 

Ayça Arzu Sayıner1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, İzmir 

 3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp fakültesi, Çocuk Acil Bakım BD, Izmir 
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Izmir 

drgulmez@gmail.com  

 

 

Amaç: Akut solunum yolu enfeksiyonları morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerindendir. Tanı 

yöntemlerinin gelişmesi ve hızlanması ile birlikte hastalara maksimum yarar hedeflenmektedir. Bu 

çalışmada hızlı solunum patojenleri (HSP) testinin laboratuvar iş akışı, rapor süresi ve  klinik faydaları 

üzerine etkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ocak-Nisan 2019 tarihlerinde solunum yolu enfeksiyonu şüphesi ile gönderilen 

nazofaringeal sürüntü ve aspirat örnekleri; rutin tanıda kullanılan multipleks qPCR ‘’Fast Track 

Diagnostics/Respiratory Pathogens 21 (Junglinster, Luxemburg)’’ ve buna alternatif olarak hızlı 

solunum patojenleri testi ‘’DiagCORE® Respiratory Panel (Hilden, ALMANYA)’’ ile değerlendirildi. 

HSP test istemi sadece erişkin/pediatrik enfeksiyon hastalıkları ve acil servis biriminden yapılabilirken, 

rutin test için herhangi bir kısıtlama uygulanmadı. HSP testi örnekler laboratuvara ulaştığı anda çalışıldı 

ve sonuçları klinisyenlere telefon aracılığı ile bildirildi. Rutin test için ise; örnekler biriktirilerek haftada 

2-4 kez çalışıldı ve sonuç raporları hastane bilgi sistemi üzerinden verildi.  

Bulgular: Çalışma süresi içerisinde 95 örnek HSP, 341 örnek rutin test ile değerlendirildi. Her iki grupta 

da pediatrik örnekler çoğunluktaydı (%55,%78).  Testlerdeki pozitif oranı ise sırasıyla %58 ve %73 di 

(p:0,003). 5 yaş altı grupta pozitiflik oranı diğer yaş gruplarından yüksek bulundu (p:0.01).  Sırasıyla en 

sık RSV A/B, influenza A ve rhino/enterovirus saptandı. Rutin testle karşılaştırıldığında, HSP testinin 

sonuç raporlama süresini anlamlı olarak (p<0.01) düşürdüğü gözlendi (median: 46 saat,2 saat). HSP 

örneklerinde Influenza A saptanan 11 hastanın 1’i ampirik oseltamivir almakta iken, 6’sına test sonrası 

antiviral tedavi başlandı. Dört hastanın ise kaydına ulaşılamadı. Test sonucu negatif olan 8 hastanın ise 

ampirik oseltamivir tedavisi sonlandırıldı. 

Sonuç: Ülkemiz için HSP testinin maliyeti rutin testten yaklaşık 2,5 kat fazla olmakla birlikte; özellikli 

hasta gruplarında kullanımı, sonuçların telefonla bildiriminin yapılması ve bu sayede raporlama süresini 

belirgin olarak azaltması ile maksimum hasta yararı sağlanmıştır. HSP testinin antimikrobiyal tedavi 

üzerine kısmen etkileri olmakla beraber maliyet etkinlik analizlerinin yapılabilmesi için  daha iyi bir 

sisteme ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: hızlı, solunum, test, TAT 
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Tablo 1. HSP Test Sonuçları  

Sonuç n  % 

Adenovirus 3  3.2 

Coronavirus  3  3.2 

          NL63    2   

          229    1   

Influenza A 11  11.6 

          Influenza A   2   

          Influenza A (H1N1)   1   

          Influenza A (H3)   8   

Metapneumovirus A/B 4  4.2 

Parainfluenza virus 2  2.1 

           PIV2   1   

           PIV3   1   

Rhino/enterovirus 6   6.3 

RSV A/B 23  24.2 

Ko-infeksiyon 3  3.2 

Negatif 40  42.1 

Toplam 95   100 

 

 

Tablo 2. Rutin Multipleks qPCR Test Sonuçları  

Sonuç n  % 

Adenovirus 11  3.2 

Bocavirus 3  0.8 

Coronavirus  16  4.7 

          Coronavirus   6   

          NL63   3   

          229   4   

          43   3   

Influenza A 27  7.9 

         Influenza A   25   

         Influenza A (H1N1)   2   

Influenza B 1  0.3 

Metapneumovirus A/B 8  2.3 

Mycoplasma pneumoniae 5  1.5 

Parainfluenza virus 5  1.5 

         PIV2   2   

         PIV3   2   

         PIV4   1   

Rhinovirus 35  10.3 

RSV A/B 89  26 

Ko-infeksiyon 50  14.6 

Negatif 91  26.6 

Toplam 341   100 
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Tablo 3. Hastaların cinsiyet, yaş dağılım tablosu  

 HSP 

(n,%) 

PO* 

(%) 

Rutin Multipleks 

qPCR 

(n,%) 

PO*  

(%) 

p 

Cinsiyet   0,285 

    Kadın  43 (54.7) 60,5 141 (41.3) 70,2 

    Erkek 52 (45.3) 55,8 200 (58.7) 75,5 

Yaş Grupları       

       <5 35 (36,8) 68,6 177 (51,6) 83,5  0,038   

        5-14 14 (14,7) 50,0 80 (23,4) 66,3  0,192 

      15-64 33 (34,7) 57,6 61 (17,9) 59 0,532 

        ≥65 13 (13,7) 38,5 23 (6,7) 56,5 0,244 

      Toplam 95 (100) 58,0 341(100) 73,2  0,003 

*PO: Pozitiflik Oranı  

 

 

 

 

Şekil 1. Testlerin Sonuçlanma Süresi (TAT) 

 

  

HSP; 2 saat

Rutin Test; 46 saat

Sonuçlanma Süresi 

HSP Rutin Test
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SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINDA VİRAL VE BAKTERİYEL 

ETKENLERİN MULTİPLEKS PCR İLE ARAŞTIRILMASI 

Kübra Fırtına Topcu1 , Mürşit Hasbek1 

1 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sivas, Türkiye 

drkubrafirtina@gmail.com 

 

 

Amaç: Akut solunum yolu enfeksiyonu insanlarda en sık görülen hastalıklardandır. Erişkinlerde 

özellikle bağışık yetmezlikli hastalarda ve çocuklarda önemli mortalite ve morbidite nedenleri 

arasındadır.  Çalışmamızda alt ve üst solunum yolu hastalıklarına sebep olabilecek çeşitli viral ve 

bakteriyel etkenlerin tanısında, rutinde görece yeni kullanılmaya başlanılan Multipleks Real Time PCR 

(M-RT-PCR) yöntemi ile bulduğumuz sonuçların etkenler ve servisler açısından dağılımının 

paylaşılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Mart-Ağustos 2019 tarihleri arasında alınan nazofarengeal sürüntü 

örneklerinin sonuçları değerlendirildi. Örnekler,  M-RT-PCR yöntemiyle çalışan STAT Dx,QIAGEN 

ile üretici talimatlarına göre aynı gün çalışılıp sonuçlandırıldı. Dokuz farklı virüs ve üç farklı  bakteriyi 

içeren toplamda 21 etken(Tablo1) test edildi.   

Bulgular: Çalışmamıza servis ve polikliniklerden toplam 118 hasta numunesi dahil edildi.  108 yatan 

(%91,5), 10 ayaktan (%8,5)  hasta mevcuttu. Test istemi yapan bölümler ve sayıları grafik 1 de 

sunulmaktadır. Servislerden en çok sayıda örnek gönderen çocuk sağlığı ve hastalıkları (%67) idi. 

Pozitif bulunan örneklerin etkenlere göre dağılımı grafik 2 de verilmiştir. En sık pozitif saptanan viral 

etken Rhino-Enterovirüs (%41)idi. Bakteriyel etkenlerden Mycoplasma pneumonia (%3) ve Bordatella 

pertussis(%1,29) pozitif bulundu. Yedi hastada iki viral etken birlikte pozitifti(grafik3). 

Sonuç: Solunum yolu enfeksiyonlarının büyük bölümü başta respiratuar sinsityal virus, 

metapneumovirus, influenza virus, parainfluenza virus, rhinovirus gibi viruslar tarafından 

oluşturulmaktadır ve klinik görünümleri benzer olduğundan etiyolojik ajanın belirlenmesi oldukça 

güçtür. Hızlı viral tanı testleri, klinisyenin doğru tedavi kararı almasına olanak sağlayarak gereksiz 

antibiyotik kullanımını azaltmakta, enfeksiyonun yayılmasını sınırlamakta ve hastanede yatış süresini 

kısaltabilmektedir. Çalışmamızda viral etkenler %62,7 olarak pozitiftir. Sıklıkla laboratuvar tanısına 

ihtiyaç duyulmayan nezle etkeni olan rhino-enterovirüs(%41) en sık, 2.sıklıkta influenza B(%17) ve 

3.sıklıkta RSV A-B(%10) saptanmıştır. Bakteriyel etkenlerden, en sık toplum kökenli pnömoni 

etkenlerinden olan ve antibakteriyel tedavi gerektiren M.pneumonia 2 hastada,eş zamanlı kültüründe 

üremesi olmayan B.pertussis 1 hastada pozitif bulunmuştur. Antibiyotik tedavisi ve laboratuvar tanısı 

gerekliliğine göre viral ve bakteriyel sonuçlarımıza baktığımızda; solunum panelinin, bu açılardan 

laboratuvar tanısına ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılması gerektiği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Solunum yolu enfeksiyonları, Multipleks PCR. 
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   Tablo 1: Test edilen etkenler  

                 VİRAL ETKENLER     BAKTERİYEL ETKENLER 

Influenza A Parainfluenza virus 1, Mycoplasma pneumoniae 

Influenza A subtype 

H1N1/2009 

Parainfluenza virus 2 Legionella pneumophila   

Influenza A subtype H1 Parainfluenza virus 3 Bordetella pertussis  

Influenza A subtype H3 Parainfluenza virus 4  

Influenza B Respiratory Syncytial virus A/B 

(RSV A-B) 

 

Coronavirus 229E Human Metapneumovirus A/B 

(hMPV A-B) 

 

Coronavirus HKU1,  Adenovirus  

Coronavirus NL63,  Bocavirus  

Coronavirus OC43 Rhinovirus/Enterovirus  

 

 

 

 

  

67%

12%

8%

4%
1%2%2%2%1%1%

Grafik1:Servisler ve test sayıları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yoğun
Bakım

Yenidoğan (Neonatoloji) Yoğun Bakım
(2.Basamak)

Enfeksiyon Hastalıkları

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi

41%

17%

10%

10%

9%

3%
3%3%3%1%

Grafik2: Pozitif bulunan etkenler ve yüzdeleri

Rhino-Enterovirüs

Influenza B

Parainfluenza virüs 3

RSVA-B

hMPV A-B

Adenovirüs

Bocavirüs

Coronavirüs OC43
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P126 

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU OLAN ÇOCUK HASTALARDA 

A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOK VE İNFLUENZA  

BİRLİKTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

Şahika Baysun1 , Neşe İnan2,  Julide Sedef Göçmen3 

1TOBB ETU Tıp fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 
2TOBB ETU Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 

3TOBB ETU Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

 

 

Giriş: Özellikle alt solunum yolu enfeksiyonlarında influenza başta olmak üzere viral enfeksiyonların, 

bakteri adezyonu ve internalizasyonunda sağladığı değişiklikler nedeni ile eş zamanlı veya viral 

enfeksiyon sonrası sekonder enfeksiyonlarla komplike olduğu bilinmektedir. Üst solunum yolu 

enfeksiyonlarını (ÜSYE) viral veya bakteriyel etkenlerini klinik olarak ayırt etmek güçtür.  Bu 

çalışmada ÜSYE olan çocuk hastalarda influenza ile A grubu Beta-Hemolitik Streptokok (AGBHS) 

birlikteliğinin belirlenmesi, böylece doğru tedavi ve takibin yapılabilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Aralık 2018-Mayıs 2019 tarihleri arasında TOBB ETU Tıp Fakültesi 

Hastanesi Pediatri kliniğine ÜSYE tanısı ile başvuran ve onam formu alınan 7 ay-17 yaş arası 210 çocuk 

hasta dahil edilmiştir. Hastalardan eş zamanlı AGBHS için 2 boğaz sürüntü örneği ve influenza A/B için 

bir nazofarengial aspirat örneği alınmıştır. Hızlı influenza A/B ve hızlı streptokok A testleri digital 

immunfloresan yöntemi ile çalışan Quidel Sofia® ile firma önerileri doğrultusunda çalışılmıştır. Boğaz 

sürüntü örneklerinden biri boğaz kültürü için %5 Koyun kanlı Columbia agara ekilerek 36°C’de 24 saat 

inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonucunda beta-hemoliz yapmış koloniler konvansiyonel mikrobiyolojik 

yöntemlerle AGBHS olarak tanımlanmıştır.   

Bulgular: ÜSYE tanısı ile gelen  210 çocuk hastanın 75’inde (%36) hızlı streptokok A testi ve/veya 

boğaz kültür pozitifliği sonucuna göre AGBHS tespit edilmiştir. AGBHS saptanan hastaların 24’ünde 

(%32) influenza A pozitifliği, 8 (%11) hastada ise influenza B pozitifliği saptanmıştır. AGBHS pozitif 

hastalarda İnfluenza A ve B pozitifliği birlikte değerlendirildiğinde toplam 32 (%43) hastada eş zamanlı 

influenza varlığı tespit edilmiştir.  

Sonuç: ÜSYE tanısı ile gelen hastalarda klinik tabloya bakılarak viral veya bakteriyel enfeksiyon 

ayırımını yapmak oldukça güçtür. Hızlı tanı için sadece influenza A/B bakılan hastalarda pozitiflik 

durumunda antiviral tedaviler verilmekte veya sadece AGBHS için yapılan hızlı test ve/veya kültür 

pozitifliğinde antibiyotik tedavisine başlanmaktadır. Alt solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi 

viral etkenlerinin ÜSYE’de de bakteriyel etkenlerle komplike olabileceği ve daha invazif enfeksiyonlara 

yol açabileceği konusunda influenza A/B ve AGBHS birlikteliğine dikkat çekilmek istenmiştir.   

Anahtar kelimeler: İnfluenza A/B, A grubu Beta hemolitik Streptokok, Quidel Sofia, hızlı strep A testi     
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YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ 

LABORATUVARINA GÖNDERİLEN ÖRNEKLERDE İNFLUENZA 

VİRÜS PREVALANSI 

Pınar Çıragil, Aynur Eren Topkaya, Nida Bekar, S. Perihan Çobanoğlu Saf, Arzu Yalçın, Pınar 

Tura, Müzeyyen Doğan, Çağrı Büke 

Yeditepe Üniversitesi 

 

 

Giriş: İnfluenza virüsü epidemik ve pandemik grip enfeksiyonuna yol açan, dünyada her yıl  nüfusun 

yaklaşık %15’ini etkileyen, serotipe bağlı olarak da belli risk gruplarında daha ciddi seyirli 

enfeksiyonlara ve hatta ölüme neden olabilen, önemli bir solunum yolu enfeksiyonu etkenidir. 

Ülkemizde influenza enfeksiyonlarını izlemek amacıyla 2005 yılından bu yana ayaktan başvuran 

hastalarda Ulusal Sentinel Sürveyans Ağı ile İnfluenza Benzeri Hastalık (İBH) sürveyansı 

yapılmaktadır. Bu çalışmada bir yıllık influenza A ve İnfluenza B dağılımlarını retrospektif olarak 

değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Eylül 2018- Ağustos 2019 tarihleri arasında hastanemize İnfluenza Benzeri Hastalık 

(İBH) tablosu ile başvuran veya başka bir tanı ile hastanede yatmakta iken İBH tablosu ortaya çıkan 

hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalardan alınan ve mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen 

nazofarengeal sürüntü, boğaz sürüntüsü veya nazaofarengeal aspirat örneklerinde hızlı kromatografik 

immünassay yöntemi ile İnfluenza A ve B antijeni çalışıldı (Vesrapido, Germany). Ayrıca hastalara ait 

demografik veriler retrospektif olarak irdelendi.  

Bulgular: Çalışılan toplam 2148 örneğin 400’ünde (%18.7) İnfluenza A, 108’inde  (%5.1) ise influenza 

B antijeni saptandı. İnfluenza A ve B’nin mevsimsel dağılımı tabloda gösterilmiştir (Tablo 1) 

İnfluenza A pozitiflik saptanan hastaların 198’i kadın, 202’si erkek, İnfluenza B pozitiflik saptanan 

hastaların ise 58’inin kadın, 50’sinin erkek hastalar olduğu gözlendi. Aynı anda İnfluenza A ve İnfluenza  

B pozitifliği 6’sı erkek, 5’i kadın olmak üzere toplam 11 hastada gözlendi. Yaşlara göre dağılımlar 

irdelendiğinde 0-5 yaş ve 6-18 yaş aralıklarında pozitiflik oranı daha yüksek gözlenmiştir (Tablo 2). 

İnfluenza A pozitifliği saptanan hastaların 20’si (%5) servislerden, 274’ü (%68.5) çocuk hastalıkları 

polikliniğinden olmak üzere 380 hastanın polikliniklerden başvurduğu gözlendi. İnfluenza B pozitif 

hastaların 9’u (%8.3) servis ve yine çocuk hastalıkları polikliniğinden 82 (%76) olmak üzere 99’unun 

polikliniklerden başvurduğu gözlendi. 

Sonuç: Sonuçlar değerlendirildiğinde, salgının okul öncesi ve okul çağındaki hastaları daha çok 

etkilediği, ve İnfluenza A için enfeksiyon sıklığının aralık ayında başlayıp ocak ayında pik yaptığı ve 

mart ayında azaldığı görülmektedir. İnfluenza B salgını ise İnfluenza A’nın azalması ile Nisan ayında 

pik yaparak bahar aylarında daha çok gözlenmiştir.  Çocuk yaş grubunda aşılamaya önem verilmesi ile 

enfeksiyondan korunabilmek mümkün olacaktır. 
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Tablo 1. Mevsimsel dağılım 

AYLAR 
İNFLUENZA A 

Sayı  (%) 

İNFLUENZA B 

Sayı  (%) 

İNFLUENZA A+B 

Sayı  (%) 

TOPLAM 

Sayı (%) 

Eyl.18 0 (-) 0 (-) 0 (-) 13 ( 0.6) 

Eki.18 1 (0.25) 1 (0.9) 0 (-) 31(1.4) 

Kas.18 0 (-) 0 (-) 0 (-) 51 (2.4) 

Ara.18 46 (11.5) 1 (0.9) 0 (-) 249 (11.6) 

Oca.19 311 (77.8) 7 (6.5) 0 (-) 859 (40) 

Şub.19 34 (8.5) 3 (2.8) 0 (-) 200 (9) 

Mar.19 5 (1.3) 9 (8.4) 1 (9) 154 (7) 

Nis.19 4 (1) 46 (42.6) 8 (72) 253 (11.7) 

May.19 1 (0.25) 39 (36.1) 2( 18.2) 251 (11.7) 

Haz.19 0 (-) 3 (2.8) 0 (-) 73 (3.4) 

Tem.19 0 (-) 0 (0) 0 (-) 14 (0.6) 

Toplam 400 108 11 2148 

 

 

Tablo 2. Yaşa göre dağılım 

 

 

  

0-5 Yaş 6-18 Yaş >18 Yaş TOPLAM

İNFLUENZA A 172 115 113 400

İNFLUENZA B 43 46 19 108

İNFLUENZA A +B 8 3 0 11

0
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100
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Yaşlara Göre Dağılım
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INFLUENZA A /B VİRÜSLERİNİN TANISINDA KULLANILAN İKİ 

FARKLI DİJİTAL İMMUNFLORESAN TESTİN PEDİATRİK 

HASTALARDAKİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Neşe İnan1, Şahika Baysun2, Zeynep Ceren Karahan3,4, Julide Sedef Göçmen5 

1TOBB ETU Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 2TOBB ETU Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı, 3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-İ Sina Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Merkez 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 5TOBB ETU Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

 

Amaç: Influenza virüs enfeksiyonları dünya çapında önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olmasının 

yanında klinik semptomlara dayanarak tanısının konması güçtür. Influenza enfeksiyonlarının hızlı ve 

doğru tanısı hasta yönetimi, antiviral tedavinin başlanması, gereksiz ek tahliller yapılması ve antibiyotik 

kullanımının önlenmesi açısından önemlidir. Influenza virüs tanısında kullanılan mevcut testlerin 

performansları büyük faklılık göstermektedir. Bu çalışmada influenza A/B tanısında kullanılan iki dijital 

immünfloresan testin performansları değerlendirilmiştir.  

Gereç ve Yöntem: 20.12.2018-13.05.2019 tarihleri arasında üst solunum yolu enfeksiyonu şikayeti ile 

başvuran ve onam formu alınan 7 ay-17 yaş arasındaki 210 hastaya ait nazofarengeal sürüntü örneği 

Universal Transport Vasatına(UTM®) alınmıştır. UTM besiyerinden alınan örnekler immünofloresan 

yöntem ile çalışan Sofia® (Quidel Cor., ABD) ve Standard F® (SD Biosensor, Kore) dijital cihazlarında 

firma önerileri doğrultusunda çalışılmıştır. Kalan besiyerleri, moleküler analiz yapılana kadar -70°C’de 

dondurulmuştur. Bütün örneklerin moleküler doğrulaması FTD Respiratory Pathogens 33 kitinin 

(Siemens, Almanya) influenzaA/B/H1N1/rhinovirus mültipleks karışımı kullanılarak gerçek zamanlı 

polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) analizi ile gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: PZR analizi ile örneklerin 91’inde (%43) Influenza A, 18’inde (%9) Influenza B pozitifliği 

saptanmıştır. Sofia ve Standart F kitleri, Influenza A ve B tanısı için tespit edilen duyarlılık, özgüllük, 

pozitif ve negatif prediktif değer verileri tablo da verilmiştir (Tablo). Sofia ile Influenza B pozitifliği 

saptanan dört örneğin ikisinin PZR sonucu negatif bulunurken iki örnekte PZR ile Influenza A 

saptanmıştır.    

Sonuç: Influenza A saptanmasında hızlı antijen testleri PZR ile karşılaştırıldığında orta duyarlılığa sahip 

olduğundan negatif sonuçların Influenza A/B’yi dışlamayacağı unutulmamalı ve kritik örneklerde 

doğrulama PZR analizi ile yapılmalıdır.  

Anahtar kelimeler: İnfluenza A/B, immünfloresan, PZR 

 

Tablo Influenza A/B immünfloresan tanı testlerinin performans karakteristikleri 

 Quidel Sofia® SD Biosensor Standard F® 

Influenza A saptama 

       Duyarlılık % 

       Özgüllük % 

       PPV 

       NPV 

 

75,8 

97 

0,95 

0,81 

 

74,7 

100 

1 

0,81 

Influenza B saptama 

       Duyarlılık % 

       Özgüllük % 

       PPV 

       NPV 

 

72,2 

98 

0,86 

0,95 

 

77,7 

100 

1 

0,96 

 



 

476 
 

 

P129 

ASTIMLI HASTALARDA PARAZİTER VE FUNGAL FLORANIN 

KONVANSİYONEL VE MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE 

İNCELENMESİ 

Özlem ULUSAN1, Özlem GÖKSEL2, Gülhan BOĞATEKİN2,  Ayşe CANER1, 

1-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı,İzmir 

2-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir 

 

 

Amaç: Astım doğrudan ya da dolaylı uyaranlara karşı gelişen hava yolu aşırı duyarlılığı ile ilişkili 

kronik hava yolu inflamasyonu ile karakterize heterojen bir hastalıktır. Hırıltılı solunum, nefes darlığı, 

öksürük semptomlarının şiddeti allerjenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Allerjenlerden en 

bilinenleri ev tozu akarları, polenler ve mantarlardır. Mantarlar ve astım arasındaki ilişki çok eski 

tarihlerden bu yana önceleri gözlemsel, sonrasında deneysel olarak gösterilmiştir. Bazı solunum yolu 

protozoonları mantarlarla ortak epitoplar taşımakta olup, astım etyolojisinde ve prognozunda rolü 

olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı astım hastalarının solunum yolu ve cilt sürüntüsü 

örneklerindeki mantarların konvansiyonel yöntemlerle araştırılması ve astım hastalarında intestinal 

protozoon prevalansının belirlenmesidir. 

Gereç Yöntem: Çalışmaya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim 

Dalı’nda astım nedeniyle takip edilen 15 hasta dahil edilmiştir. Bu hastalardan 15 cilt sürüntüsü, 7 

balgam ve 8 tane dışkı örneği toplanmıştır. Balgam ve cilt sürüntüsü Saboraud Dextrose Agara ekilmiş; 

350C’lik etüvde 7 gün inkübe edilmiştir. Dışkı örnekleri önce makroskopik, sonrasında nativ lugol 

yöntemiyle mikroskopik olarak değerlendirilmiştir. Modifiye formol etil asetat yöntemiyle 

zenginleştirme yapıldıktan sonra yayma yapılmış ve koksidiyen protozoonlar açısından Kinyoun asid 

fast boyama ile değerlendirilmiştir. Küf üreyen örnekler selofan bant yöntemiyle değerlendirilmiş ve tür 

düzeyinde identifikasyon yapılmıştır. Candidalara germ tüp testi ile albicans-non albicans ayrımı 

yapılmıştır. 

Bulgular:15 cilt sürüntüsü örneğinin bir tanesinde(%6.7) Aspergillus fumigatus üremesi olmuştur. 8 

dışkı örneğinin bir tanesinde az düzeyde Blastocystis spp. kisti saptanmıştır(%12.5). 7 balgam örneğinin 

4 tanesinde Candida albicans üremesi olmuştur. Bir balgam örneğinde C.albicans ve A.fumigatus 

birlikte ürerken, diğerinde Candida non albicans ve A. fumigatus saptanmıştır. 

Sonuç: Yapılan çalışmalarda astımla en fazla ilişkilendirilmiş mantar A. fumigatus’tur. Bizim 

çalışmamızda balgam örneklerinin iki tanesinde ve cilt sürüntüsü örneklerinin bir tanesinde A.fumigatus 

üremesi olmuştur. Yapılan başka bir çalışmada orta şiddette astımı olan hastaların %10’unda, şiddetli 

astımı olan hastaların %33’ünde C.albicans kolonizasyonu saptanmıştır. Bizim çalışmamızda Hastaların 

%71.4’ünde C.albicans kolonizasyonu saptanmıştır. Bu oran oldukça yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Astım, mantar, non-albicans, agar, kinyoun 
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P130 

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLAN 

BAKTERİLERİN ACANTHAMOEBA HATCHETTİ İLE 

ETKİLEŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI  

Umut Berberoğlu1, Gülay Aral Akarsu2 

1Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi 

Başkanlığı/ANKARA  
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı/ANKARA 

gakarsu@yahoo.com  

 

 

Amaç: Serbest Yaşayan Amipler (SYA) ile etkileşime giren bazı bakteriler, amip sindirimine direnç 

gösterebilmekte ve “Amibe Dirençli Bakteri” (ADB) olarak adlandırılmaktadır. Amip içerisinde ADB 

olumsuz çevresel koşullarda daha uzun yaşayabilmekte, yayılabilmekte, antibiyotik ve dezenfektanlara 

direnç kazanabilmekte ve virulansını arttırarak solunum yolu enfeksiyonu oluşturma kabiliyetini 

arttırabilmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ilk defa toplumda sıklıkla karşılaşılan solunum yolu 

patojenlerinden Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Bordatella pertussis ve 

Haemophilus influenzae ile Achanthamoeba hatchetti arasındaki etkileşimi in vitro olarak araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, A. hatchetti (2HH suşu) ile hastalardan izole edilen bakteri suşları, 

hücresel etkileşim yönünden 7 gün boyunca 6 °C, 25 °C ve 36 °C’de sıcaklıklarda, yüksek ve düşük 

besin koşullarında ko-kültürler yapılarak karşılaştırılmıştır. Bunun yanında, A. hatchetti’den salınan 

faktörlerinin bakteri suşları üzerine ve S. pneumoniae ile M. catarrhalis’den salınan faktörlerin A. 

hatchetti üzerine etkisi 48 saat boyunca 6 °C, 25 °C ve 36 °C’de incelenmiştir. 

Bulgular: Tüm sıcaklık ve besin koşullarında, A. hatchetti’nin M. catarrhalis canlılığını olumsuz, S. 

pneumoniae canlılığını olumlu yönde etkilediği gözlenmiş ancak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). A. 

hatchetti’nin H. influenzae canlılık süresini 36 ºC’deki yüksek besin koşullarında önemli düzeyde 

arttırdığı bulunmuştur (p= 0,015). A. hatchetti’den salınan faktörlerin H. influenzae canlılığı üzerinde 

36 ºC’de, M. catarrhalis ve S. pneumoniae üzerinde ise 25 ºC ve 36 ºC’de olumlu etkisi olduğu görülmüş 

ancak bu bulgu anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). M. catarrhalis ve S. pneumoniae’dan salınan 

faktörlerin ise A. hatchetti canlılığına etkisinin olmadığı ortaya konulmuştur. 

Sonuç: Araştırdığımız bakteriler ile A. hatchetti’nin farklı sıcaklık ve besin koşullarında etkileşime 

girdiği ve H. influenzae başta olmak üzere, çoğunlukla bakteri canlılığı üzerinde olumlu etkiler ortaya 

çıktığı gösterilmiştir. Bu durumun özellikle su sistemleri başta olmak üzere çevresel ortamlarda 

bakterilerin bulunması ve üremesi ihtimalini arttırdığı dolayısıyla toplumsal ve hastane kaynaklı 

solunum yolu patojenlerinin bulaşması ve yayılmasına yönelik sağlık risklerine neden olabileceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Acanthamoeba, solunum yolu bakterileri, ko-kültür 
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Şekil 1. Amip-B. pertussis hücresel etkileşiminde sonuç grafikleri. 

A: 6 ºC ve yüksek besin şartlarında bakteri canlılık sonuçları (P=0.470), B: 6 ºC ve düşük besin 

şartlarında bakteri canlılık sonuçları (P=0.229), C: 25 ºC ve yüksek besin şartlarında bakteri canlılık 

sonuçları (P=0.485), D: 25 ºC ve düşük besin şartlarında bakteri canlılık sonuçları (P=0.937), E: 36 ºC 

ve yüksek besin şartlarında bakteri canlılık sonuçları (P=0.818), F: 36 ºC ve düşük besin şartlarında 

bakteri canlılık sonuçları (P=0.485) 
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Şekil 2. Amip- H. influenzae hücresel etkileşiminde sonuç grafikleri. 

A: 6 ºC ve yüksek besin şartlarında bakteri canlılık sonuçları (P=0.818), B: 6 ºC ve düşük besin 

şartlarında bakteri canlılık sonuçları (P=0.818), C: 25 ºC ve yüksek besin şartlarında bakteri canlılık 

sonuçları (P=0.937), D: 25 ºC ve düşük besin şartlarında bakteri canlılık sonuçları (P=0.937), E: 36 ºC 

ve yüksek besin şartlarında bakteri canlılık sonuçları (P=0.015), F: 36 ºC ve düşük besin şartlarında 

bakteri canlılık sonuçları (P=0.699) 

  

1,00E+00

1,00E+02

1,00E+04

1,00E+06

1,00E+08

0.

saat

1.

gün

2.

gün

3.

gün

5.

gün

7.

gün

PYG-Bakteri

Deney ort

PYG-Bakteri

Kontrol ort

1,00E+00

1,00E+02

1,00E+04

1,00E+06

1,00E+08

0.

saat

1.

gün

2.

gün

3.

gün

5.

gün

7.

gün

PAS-Bakteri

Deney ort

PAS-Bakteri

Kontrol ort

1,00E+00

1,00E+02

1,00E+04

1,00E+06

1,00E+08

0.

saat

1.

gün

2.

gün

3.

gün

5.

gün

7.

gün

PYG-Bakteri

Deney ort

PYG-Bakteri

Kontrol ort

1,00E+00

1,00E+02

1,00E+04

1,00E+06

1,00E+08

0.

saat

1.

gün

2.

gün

3.

gün

5.

gün

7.

gün

PAS-Bakteri

Deney ort
PAS-Bakteri

Kontrol ort

1,00E+00

1,00E+02

1,00E+04

1,00E+06

1,00E+08

0.

saat

1.

gün

2.

gün

3.

gün

5.

gün

7.

gün

PYG-Bakteri

Deney ort

PYG-Bakteri

Kontrol ort 1,00E+00

1,00E+02

1,00E+04

1,00E+06

1,00E+08

0.

saat

1.

gün

2.

gün

3.

gün

5.

gün

7.

gün

PAS-Bakteri

Deney ort

PAS-Bakteri

Kontrol ort



 

480 
 

 

 

A B 

C D 

E F 

Şekil 3. Amip- M. catarrhalis hücresel etkileşiminde sonuç grafikleri. 

A: 6 ºC ve yüksek besin şartlarında bakteri canlılık sonuçları (P=0.937), B: 6 ºC ve düşük besin 

şartlarında bakteri canlılık sonuçları (P=0.699), C: 25 ºC ve yüksek besin şartlarında bakteri canlılık 

sonuçları (P=0.093), D: 25 ºC ve düşük besin şartlarında bakteri canlılık sonuçları (P=0.240), E: 36 ºC 

ve yüksek besin şartlarında bakteri canlılık sonuçları (P=0.937), F: 36 ºC ve düşük besin şartlarında 

bakteri canlılık sonuçları (P=0.699) 
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Şekil 4. Amip- S. pneumoniae hücresel etkileşiminde sonuç grafikleri. 

A: 6 ºC ve yüksek besin şartlarında bakteri canlılık sonuçları (P=0.093), B: 6 ºC ve düşük besin 

şartlarında bakteri canlılık sonuçları (P=0.093), C: 25 ºC ve yüksek besin şartlarında bakteri canlılık 

sonuçları (P=0.818), D: 25 ºC ve düşük besin şartlarında bakteri canlılık sonuçları (P=0.394), E: 36 ºC 

ve yüksek besin şartlarında bakteri canlılık sonuçları (P=0.589), F: 36 ºC ve düşük besin şartlarında 

bakteri canlılık sonuçları (P=0.310) 
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P131 

ARI EKMEĞİ (PERGA) ÖRNEKLERİNİN MİKROBİYOLOJİK 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fatma MUTLU SARIGÜZEL¹, Sibel SİLİCİ ², A. Nedret KOÇ ¹, Pınar SAĞIROĞLU ¹, Bedia 

DİNÇ ³ 

¹ Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Kayseri, Türkiye 
2 Erciyes Üniversitesi , Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji, Kayseri, Türkiye 

3 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara, Türkiye 

 

Amaç: Son yıllarda yapılan çalışmalarda arı ekmeğinin (perga) zengin besin elementleri içeriği ve 

probiyotik özelliği ön plana çıkmış, geleneksel ve tamamlayıcı tıpta yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Ancak depolamanın perganın mikrobiyolojik yükü üzerine etkisi belirlenmemiştir. Bu 

çalışmada, kovandan alınmış bir günlük arı ekmeği ile bir yıl derin dondurucuda depolanmış arı ekmeği 

örnekleri arasında mikrobiyolojik üreme ve izole edilen suşların duyarlılığı açısından fark olup 

olmadığının araştırılması amaçlanmıştır 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi T.Biyoteknoloji Bölümü 

Araştırma Birimine ait sekiz farklı kovandan taze olarak alınan ve bir yıl önce aynı kovanlardan alınmış 

ve derin dondurucuda muhafaza edilmiş arı ekmeği örnekleri dahil edilmiştir. İzole edilen suşların 

tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler (makroskopik, mikroskopik özellikleri, maya için 

APİ20AUXC (bioMérieux), otomatize sistem (VITEK® 2 Compact) ve MALDI-TOF (VITEK® MS, 

bioMerieux) kullanılmıştır. Maya ve küf suşlarının posakonazol, anidulafungin, kaspofungin için 

antifungal duyarlılığı E-test yöntemi ile ıtrakonazol, vorikonazol, amfoterisin B, flukonazol, 

ketokonazol için ise broth mikrodilüsyon yöntemi, bakterilerin antibiyotik duyarlılığı için disk difüzyon 

yöntemi kullanılmıştır. 

Bulgular: Taze olarak alınan arı ekmeklerinden 34 suş izole edilirken, depolanmış örneklerde hiçbir 

mikroorganizma izole edilmemiştir. İzole edilen suşlar: Aspergillus niger complex  (n:5), Aspergillus 

fumigatus (n:1), Aspergillus nidulans (n:2), Aspergillus terreus (n:2), Aspergillus flavus (n:2),  Rhizopus 

oryzae complex (n:6), Mucor circinelloides (n:1), Bipolaris spp. (n:2), Trichoderma spp (n:3), 

Paecilomyces variotii (n:1), Penicillium chrysogenum (n:1), Kodamaea ohmeri (n:1), Bacillus 

altitudinis/pumilus (n:3), Bacillus licheniformis (n:1), Bacillus megaterium (n:1), Micrococcus luteus 

(n:1), Serratia marcescens (n:1) olarak tanımlanmıştır. 

Aspergillus, Bipolaris suşları posakonazol, anidulafungin, kaspofungin ıtrakonazol, vorikonazol, 

amfoterisn B için; Trichoderma ıtrakonazol hariç; Paecilomyces variotii kaspofungin, vorikonazol hariç 

diğer antifungal ilaçlar için düşük MIK değerlerine sahip olduğu saptanmıştır. Mucor ve Rhizopus 

suşlarının amfoterisinB-posakonazol hariç diğer antifungal ilaçlar için yüksek MIK değerleri 

saptanmıştır. Penicillium chrysogenum suşunun posakonazol, anidulafungin ve kaspofungin için düşük 

MIK değerleri belirlenmiştir. Kodamaea ohmeri ketokonazol ve flukonazol’ de dahil araştırılan bütün 

antifungal ilaçlara duyarlı bulunmuştur (Tablo 1). Serratia marcescens seftriakson, meropenem, 

gentamisin ve kotrimoksazol’e duyarlı olduğu gözlenmiştir.  Bacillus spp. ve Micrococcus luteus 

suşlarının CLSI da belirlenmiş duyarlılık sınır değerleri olmadığı için antibiyotiklerin sadece zon çapları 

verilmiştir (Tablo 2). 

Sonuç: Bu çalışmada, taze arı ekmeklerinden maya, küf ve bakteri suşları izole edilirken, depolanmış 

arı ekmeklerinde mikroorganizma izole edilmediği belirlenmiştir. Bundan dolayı  arı ekmeğinin 

olgunlaşması ve mikroorganizma yükünün azalması için besin elementleri içeriğinin bozulmadan derin 

dondurucuda belli süre bekletilmesinin uygun olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelime: Arı ekmeği, mantar, bakteri, duyarlılık 
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Tablo 1. Aynı arılıkta bulunan sekiz faklı kovandan izole edilen mantar suşlarının antifungal ilaçlar 

için Minimal İnhibitor Konsantrasyon (µg/mL) değerleri 

                  

IT 

            

VO 

             

POS 

           

AND 

             

AP 

                 

CS 

1. kovan       

Aspergillus fumigatus 0.50 0.125 0.064 0.002 0.25 0.016 

Aspergillus niger comp. 0.50 0.064 0.125 0.002 0.25 0.004 

Aspergillus nidulans 0.125 0.004 0.016 0.032 1 0.125 

Rhizopus oryzae comp. >32 >32 2 >32 2 >32 

Mucor circinelloides >32 >32 2 >32 0.125 >32 

Bipolaris spp. 0.50 1 0.002 0.002 0.125 0.016 

Trichoderma spp. 4 0.25 0.50 0.004 0.016 0.064 

Kodamaea ohmeri 0.25 0.064 0.032 0.25 0.008 0.50 

2. kovan  

Trichoderma spp >32 0.25 0.50 0.008 0.25 0.032 

Penicillium chrysogenum >32 >32 0.25 0.002 12 0.008 

3. kovan  

Aspergillus niger com. 0.5 0.50 0.25 0.002 0.25 0.006 

Rhizopus oryzae com. >32 2 2 >32 1 >32 

Paecilomyces variotii 0.016 8 0.032 0.002 0.064 8 

4. kovan  

Aspergillus terreus 0.064 0.125 0.016 0.008 0.5 0.5 

Bipolaris spp. 0.008 0.064 0.002 0.008 0.008 0.002 

5. kovan  

Aspergillus niger comp. 0.50 0.125 0.064 0.002 0.25 0.004 

Aspergillus terreus 0.064 0.125 0.016 0.008 0.50 0.50 

Aspergillus flavus 0.125 0.125 0.064 0.002 1 0.064 

Rhizopus oryzae comp. >32 >32 2 >32 4 >32 

6. kovan  

Aspergillus niger comp. 1 0.25 0.002 0.002 0.125 0.008 

Rhizopus oryzae comp. >32 >32 0.50 >32 2 >32 

Trichoderma spp 32 0.25 0.50 0.002 0.125 0.064 

7. kovan  

Aspergillus nidulans 0.125 0.008 0.002 0.002 0.25 0.002 

Rhizopus oryzae comp. >32 >32 0.50 >32 1.5 >32 

8. kovan  

Aspergillus niger comp. 1 0.025 0.008 0.002 0.25 0.002 

Aspergillus flavus 0.50 0.125 0.064 0.002 0.50 0.032 

Rhizopus oryzae comp. >32 >32 0.50 >32 1 >32 
IT: ıtrakonazol, VO: vorikonazo, POS posakonazol, AND: anidulafungin, AP: amfoterisin B, CS:  kaspofungin 

 

Tablo 2. Bacillus spp. ve Micrococcus luteus suşlarının araştırılan antibiyotikler için zon çapları 

 ≤ 

10mm 

11-24 mm ≥ 25 mm 

Bacillus 

altitudinis/pumilus 

DA VA, CXM, CRO P, E, SXT, LEV, AMP,  FOX, AMC, CN 

Bacillus licheniformis P, DA VA, CRO, CXM, AMP E, SXT, FOX, LEV, AMC, CN 

Bacillus megaterium DA VA, P, AMP SXT, LEV, E, CRO, FOX, AMC, CN 

Micrococcus luteus - VA SXT,  LEV,  E, DA, AMP, CRO, FOX, 

AMC, CN 

P: penisilin, AMP: ampisillin, AMC: amoksilin klavulonik asid, LEV: levofloksasin, E: eritromisin, DA: 

klindamisin, SXT: ko-trimoksazol, FOX: sefoksitin, CRO: seftriakson, CXM: sefuroksim, CN: gentamisin, VA: 

vankomisin 
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P132 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIBBİ 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI’NDA SON BEŞ YILDA MANTAR 

KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MANTARLARIN 

TANIMLANMASI 

Gülşah Kaygısız¹, Yasemin Cezaroğlu¹, Merve Köle¹, Emel Sesli Çetin¹,  

Mümtaz Cem Şirin¹, Buket Cicioğlu Arıdoğan¹  

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye 

gulsahkorkmaz1992@hotmail.com  

 

 

Amaç: Mantar enfeksiyonları her yaş grubunda görülebilen, morbiditesi ve mortalitesi yüksek, tanısı 

zor, antifungallerle tedaviye dirençli olabilen enfeksiyonlardır. Bu çalışmada Süleyman Demirel 

Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na mantar kültürü istemi ile gönderilmiş klinik 

örneklerden izole edilen mantarların tanımlanması; etkenlerin yaşa, cinsiyete ve izole edildiği klinik 

örneklere göre dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2014 - Aralık 2018 tarihleri arasında Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na 

gönderilen mantar kültürü örnekleri retrospektif olarak incelenmiştir. Örnekler direk mikroskobik 

incelemeleri yapılarak sabouraud dextrose agara (Becton Dickinson) ekilmiş ve 30℃’de 21 gün 

inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyonları süresince iki günde bir değerlendirilerek, üreme gözlenen 

kültürler konvansiyonel yöntemlerle (mayalar için germ tüp testi, mısır unlu Tween 80 agarda 

morfolojik inceleme, kromojenik besiyerinde değerlendirme; küfler için laktofenol pamuk mavisi ile 

mikroskobik inceleme, lam kültürü ve üre testi) tanımlanmıştır. 

Bulgular: Değerlendirilen 1648 klinik örnekten 465’inde (%28,2) üreme gözlenmiştir. 435 örnekte tek 

tür, 25 örnekte 2 tür, 5 örnekte 3 tür olmak üzere toplamda 500 ayrı tür tanımlanmıştır. 196 (% 39,2) 

maya ve maya benzeri mikroorganizma, 304 (% 60,8) küf mantarı üremiştir (Tablo 1). Mantar kültürü 

istemi en fazla 41-60 yaş grubunda bulunurken, üreme oranının yaş ilerledikçe arttığı ve 81 yaş ve 

üzerinde en yüksek oranda üreme gözlendiği belirlenmiştir. En fazla sayıda örnek Dermatoloji 

kliniğinden gelmiş fakat en yüksek üreme oranı Göğüs Hastalıkları kliniğinden gelen numunelerde 

görülmüştür. Üreme tespit edilen örneklerin çoğunluğu keratinli doku örnekleri olmasına rağmen en 

yüksek oranda üreme solunum yolu örneklerinde görülmüştür (Tablo 2). 

Sonuç: Mantar enfeksiyonları etkene yönelik bir tedavi gerektirdiği için tür düzeyinde tanımlanması 

önem kazanmaktadır. Hastanın kliniği ile kültür sonucu uyumlu değilse kolonizasyon veya 

kontaminasyon olasılığı akılda bulundurulmalıdır. Kontaminan olabilen türlerde direk mikroskobik  

inceleme sonucu ve tekrarlayan kültürlerde aynı üremenin olup olmamasına göre etken-kontaminan 

ayrımı yapılmalıdır. Kültür ve antifungal duyarlılık sonucuna göre tedaviye kısa zamanda başlanması 

morbidite ve mortalitede azalma sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: mantar kültürü, tanımlama, küf, maya 
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Tablo 1. Mantar kültürü üremelerinin dağılımı [n(%)] 

Maya ve maya benzeri organizmalar 196 (39,2) 

    Candida spp. 183 

Candida albicans/dubliniensis  104 

Candida tropicalis  19 

Candida krusei  6 

Tanımlanamayan Candida spp. 54 

    Rhodotorula spp.  6  

    Geotrichum spp.  3  

    Trichosporon spp.  2  

    Ustilago sp.  1  

    Blastoschizomyces capitatus  1  

Hiyalin Hifamiçetesler  136 (27,2)  

    Aspergillus spp.  70  

Aspergillus niger complex  43 

Aspergillus fumigatus complex  15 

Aspergillus flavus complex  6 

Aspergillus versicolor  6  

    Penicillium spp.  37  

    Chrysonilia sitophila   11  

    Fusarium spp.  8  

    Chrysosporium spp.   4  

    Scopulariopsis spp.  3  

    Trichoderma sp.  2  

    Paecilomyces spp.  1  

Dermatofitler  112 (22,4)  

    Trichophyton spp.  72  

    Epidermophyton spp.  23  

    Microsporum spp.  17  

Dematisiyöz küf mantarları  39 (7,8)  

    Alternaria spp.  16  

    Cladosporium spp.  11  

    Exophilia spp.  4  

    Curvularia spp.  4  

    Acremonium spp.  2  

    Ulocladium sp.  1  

    Epicoccum sp.  1  

 Mucormycetes  17 (3,4)  

    Rhizopus spp.  11  

    Mucor spp.   4  

    Rhizomucor spp.  1  

    Lichtheimia corymbifera complex  1  
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Tablo 2. Mantar kültürlerinin cinsiyet, yaş, gönderildiği klinik ve izole edildiği klinik örneğe göre üreme 

oranları [n(%)]  

  Gelen Numune Sayısı Üreme Olan Numune Sayısı 

Cinsiyet  1648  465  

     Kadın   916  254  (27,7)  

     Erkek  732  211  (28,8)  

Yaş  1648  465  

     0-20  146  31    (21,2)  

     21-40  421  85    (20,1)  

     41-60  537  155  (28,8)  

     61-80  452  160  (35,3)  

     81 ve üstü  92  34    (36,9)  

İstem Yapılan Klinik  1648  465  

    Dermatoloji  1164  293  (25,1)  

    Göğüs Hastalıkları  142  67    (47,1)  

    Diğer Dahili Klinikler  226  64    (28,3)  

    Cerrahi Klinikler  116  41    (35,3)  

Klinik Örnek  1648  465  

    Keratinli doku örnekleri   1322  344  (26,0)  

    Solunum yolu örnekleri  149  69    (46,3)  

    Yumuşak doku örnekleri  74  28    (37,8)  

    Steril vucüt sıvıları  66  17    (25,7)  

    Göz örnekleri  37  7      (18,9)  
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ÇOCUKLARDAN İZOLE EDİLEN MAYA SUŞLARININ ANTİFUNGAL 

DUYARLILIKLARININ FARKLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ 

Necdet Arda ERDOĞMUŞ, Ayşe Nedret KOÇ, Mustafa Altay ATALAY, Özge KAAN 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ 

 

 

 

Amaç: Bu çalısmada, steril vücut sıvılarından izole edilen Candida türlerine karsı Etest ve Sensititre 

YeastOne kolorimetrik antifungal panel (YeastOne) yöntemlerini Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI) prosedürüyle karsılaştırılması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Haziran 2015-Ocak 2019 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Fevzi Mercan 

Çocuk Hastanesinde tedavi gören pediatrik hastaların vücut sıvısı kültürlerinden izole edilen 78 adet 

Candida suşu çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan 78 Candida izolatının antifungal duyarlılık profilleri 

amfoterisin B(AFB), flukonazol, vorikonazol, itrakonazol, ketakonazol ve 5-flusitozin(5-FU) için sıvı 

mikrodilüsyon testi(MD) ile CLSI M27-A3 referans yönteme göre; amfoterisin B, flukonazol, 

vorikonazol, itrakonazol, ketakonazol, kaspofungin(CAS), anidulafungin(ANI) ve posakonazol için 

gradient strip testi  E test ile belirlendi. 

Çalışmaya alınan Candida izolatlarının amfoterisin B, flukonazol, 5-flusitozin, vorikonazol, 

itrakonazol, kaspofungin, anidulafungin, mikafungin(MİKA) ve posakonazole  karşı duyarlılıkları 

Yeastone  yöntemi ile belirlendi. 

Yeastone/Etest yöntemleri arasındaki uyum, referans yöntem Yeastone kabul edilerek belirlenmiştir. 

MD/Yeastone ve MD/Etest yöntemleri arasındaki uyum, referans yöntem MD kabul edilerek 

belirlenmiştir. Ketokonazol için referans MİK değerleri olmadığı için bu tabloda karşılaştırma 

yapılmamıştır. Mikafungin duyarlılığı sadece Yeastone yöntemi ile yapıldığı için karşılaştırma 

yapılmamıştır. 

Bulgular: Klinik örneklerden C. parapsilosis (n=40), C. albicans (n=18), C. glabrata (n=10), C. kefyr 

(n=3), C. krusei (n=2), C. lusitaniae (n=1) ve C. utilis (n=1) susları izole edilmistir. 

Bütün Candida suşlarında (C. kefyr, C. utilis hariç (Epidemiyolojik sınır değer (ECV) ve Türe özgü 

klinik sınır değeri (CBP) değerleri belli olmadığı için) antifungaller içinde en duyarlı AFB olduğu 

bulunmuştur. 

Bütün Candida suşlarının antifungal duyarlılıklarını üç yöntemle karsılastırdığımızda ECV uyumun en 

iyi Candida albicans’da olduğu görüldü. Diğer suşlarda antifungallere göre değistiği görüldü. 

Tüm Candida suşları içinde çok büyük hatalar (ÇBH), büyük hatalar (BH) ve küçük (KH) hataları en 

fazla sırasıyla Etest ve Mikrodilüsyon (MD) yöntemleri, Yeastone ve MD yöntemleri ve Yeastone ve 

E-Test yöntemleri arasında bulundu. 

Sonuç: Candida suşlarının antifungal duyarlılıkları için Etest ve YeastOne yöntemlerini referans 

yöntem MD karşılaştırdığımızda, 24 saatte değerlendirmek koşuluyla, hızlı ve kolay olması nedeniyle 

rutin laboratuvarlarda kullanılabileceği belirlendi. Ancak bu konuda daha fazla suş sayısıyla yapılacak 

olan çalışmalar gerektiği saptandı. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk hastalar, Candida, Mikrodilüsyon, Etest, Yeastone, Antifungal duyarlılık 
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Tablo : Kullanılan izolatlara göre kullanılan yöntemler arasındaki  antifungal duyarlılıklarının uyumu 

  
 YEASTONE / ETEST  MD / YEASTONE  MD / ETEST 

MAYA 

SUŞLARI 

  

ANTİFUNGAL 

AJAN 

  

EA (%) 
CA 

(%) 
% HATA EA (%) 

CA 

(%) 
% HATA EA (%) 

CA 

(%) 
% HATA 

24/48 24/48 
KH 

(24/48) 

BH 

(24/48) 

ÇBH 

(24/48) 
24/48 24/48 

KH 

(24/48) 

BH 

(24/48) 

ÇBH 

(24/48) 
24/48 24/48 

KH 

(24/48) 

BH 

(24/48) 

ÇBH 

(24/48) 

C
. 

p
a
ra

p
is

il
o
si

s 

(n
=

4
0
) 

Amfoterisin B 
75/45 

100/ 

97.5 
0/0 0/0 0/1 95/100 100/100 0/0 0/0 0/0 77.5/55 

100/ 

97.5 
0/0 0/0 0/1 

Flukonazol 
85/87.5 100/90 0/3 0/1 0/0 

62.5/ 

67.5 

72.5/ 

67.5 
4/5 7/6 0/2 55/50 72.5/65 4/4 7/7 0/3 

Vorikonazol 
92.5/95 90/97.5 4/1 0/0 0/0 50/72.5 50/62.5 13/11 4/2 3/2 55/65 

47.5/ 

62.5 
18/11 4/2 0/2 

Itrakonazol 
55/37.5 55/60 0/0 18/16 0/0 65/65 70/35 0/0 1/4 11/22 62.5/55 

72.5/ 

67.5 
0/0 10/5 1/8 

Ketokonazol 
               

Anidulafungin 92.5 

/92.5 
100/90 0/1 0/3 0/0           

Caspofungin 
95/90 100/100 0/0 0/0 0/0           

Posakonazol 97.5/ 

97.5 

82.5/ 

77.5 
0/0 5/2 2/7           

5 - Flusitozin 
     

97,5/ 

97,5 
97,5/90 0/0 1/3 0/1      

Mikafungin 
               

C
. 

a
lb

ic
a
n

s 

(n
=

1
8
) 

Amfoterisin B 94.5/ 

88.8 
100/100 0/0 0/0 0/0 100/100 100/100 0/0 0/0 0/0 

77.7/ 

66.6 
100/100 0/0 0/0 0/0 

Flukonazol 94,3/ 

88,8 

100/ 

94,3 
0/0 0/0 0/1 

100/ 

94,3 

100/ 

94,3 
0/0 0/1 0/0 

88.8/ 

100 
100/100 0/0 0/0 0/0 

Vorikonazol 100/ 

94,3 
100/100 0/0 0/0 0/0 100/100 100/100 0/0 0/0 0/0 100/100 

100/ 

94.3 
0/1 0/0 0/0 

Itrakonazol 100/ 

83.2 

94.3/ 

72.1 
1/5 0/0 0/0 

100/ 

72.1 
83.2/50 3/6 0/0 0/3 

88.8/ 

72.1 

83.2/ 

16.6 
2/11 1/1 0/3 

Ketokonazol 
               

Anidulafungin 
100/100 100/100 0/0 0/0 0/0           

Caspofungin 
100/100 100/100 0/0 0/0 0/0           

Posakonazol 94.3/ 

66.6 

88.8/ 

66.6 
0/0 0/2 2/4           

5 - Flusitozin 
     

94.3/ 

83.3 

94.3/ 

88.8 
0/0 0/0 1/2      

Mikafungin 
               

C
. 

g
la

b
ra

ta
 

(n
=

1
0
) 

Amfoterisin B 
100/90 100/100 0/0 0/0 0/0 100/100 100/100 0/0 0/0 0/0 70/90 100/100 0/0 0/0 0/0 

Flukonazol 
80/90 90/50 1/5 0/0 0/0 10/20 100/10 0/9 0/0 0/0 30/20 90/60 1/4 0/0 0/0 

Vorikonazol 
80/90 80/80 0/0 1/0 1/2 60/70 80/70 0/0 1/3 1/0 80/80 80/90 0/0 1/1 1/0 

Itrakonazol 
60/50 40/50 0/0 6/5 0/0 80/70 80/60 0/0 0/3 2/1 60/10 60/30 0/0 4/7 0/0 

Ketokonazol 
               

Anidulafungin 
100/100 100/100 0/0 0/0 0/0           

Caspofungin 
100/100 100/90 0/1 0/0 0/0           

Posakonazol 
80/70 60/70 0/0 4/3 0/0           

5 - Flusitozin 
     100/90 100/90 0/0 0/1 0/0      

Mikafungin 
               

C
. 

tr
o
p
ic

a
li

s 

(n
=

3
) 

Amfoterisin B 
0/0 

100/ 

33.3 
0/0 0/0 0/2 100/100 100/100 0/0 0/0 0/0 33.3/0 

100/ 

33.3 
0/0 0/0 0/2 

Flukonazol 100/ 

33.3 

33.3/ 

33.3 
2/0 0/0 0/2 

66.6/ 

66.6 

33.3/ 

33.3 
2/0 0/1 0/1 100/100 

100/ 

66.6 
0/0 0/0 0/1 

Vorikonazol 66.6/ 

33.3 

66.6/ 

33.3 
1/1 0/0 0/1 

100/ 

66.6 

66.6/ 

66.6 
1/1 0/0 0/0 

66.6/33.

3 
33.3/0 2/2 0/0 0/1 

Itrakonazol 
100/100 

100/ 

66.6 
0/0 0/1 0/0 

66.6/ 

66,6 

100/ 

33,3 
0/0 0/0 0/2 

66.6/ 

100 

100/ 

66,6 
0/0 0/0 0/1 

Ketokonazol 
               

Anidulafungin 
100/100 100/100 0/0 0/0 0/0           

Caspofungin 
100/100 100/100 0/0 0/0 0/0           

Posakonazol 100/ 

33,3 

100/ 

33,3 
0/0 0/0 0/2           

5 - Flusitozin 
     

100/ 

33.3 

100/ 

33.3 
0/0 0/2 0/0      

Mikafungin 
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 YEASTONE / ETEST  MD / YEASTONE  MD / ETEST 

MAYA 

SUŞLARI 

  

ANTİFUNGAL 

AJAN 

  

EA (%) 
CA 

(%) 
% HATA EA (%) 

CA 

(%) 
% HATA EA (%) 

CA 

(%) 
% HATA 

24/48 24/48 
KH 

(24/48) 

BH 

(24/48) 

ÇBH 

(24/48) 
24/48 24/48 

KH 

(24/48) 

BH 

(24/48) 

ÇBH 

(24/48) 
24/48 24/48 

KH 

(24/48) 

BH 

(24/48) 

ÇBH 

(24/48) 

C
. 

k
ef

yr
 

(n
=

3
) 

Amfoterisin B 
0/33.3     100/100     

33,3/ 

33,3 
    

Flukonazol 
100/100 100/100 0/0 0/0 0/0 

66.6/ 

100 

66.6/ 

66.6 
0/0 0/0 1/1 100/100 

66.6/ 

66.6 
0/0 0/0 1/1 

Vorikonazol 
100/100 100/100 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 3/3 

Itrakonazol 
100/100     

100/ 

66.6 
         

Ketokonazol 
               

Anidulafungin 66.6/ 

66.6 

100/ 

66.6 
0/0 0/1 0/0           

Caspofungin 
100/100 

66.6/ 

66.6 
0/0 1/1 0/0           

Posakonazol 
100/100 100/100 0/0 0/0 0/0           

5 - Flusitozin 
     

66.6/ 

66.6 
         

Mikafungin 
               

C
. 

k
ru

se
i 

(n
=

2
) 

Amfoterisin B 
100/100 100/100 0/0 0/0 0/0 100/100 100/100 0/0 0/0 0/0 100/100 100/100 0/0 0/0 0/0 

Flukonazol 
100/100 100/0 0/0 0/0 0/2 50/50 100/0 0/0 0/2 0/0 50/50 100/100 0/0 0/0 0/0 

Vorikonazol 
100/100 100/0 0/2 0/0 0/0 50/100 0/50 2/1 0/0 0/0 50/50 0/0 2/1 0/0 0/1 

Itrakonazol 
0/0 0/0 0/0 2/2 0/0 50/50 50/50 0/0 0/0 1/1 50/50 50/50 0/0 1/1 0/0 

Ketokonazol 
               

Anidulafungin 
100/100 100/100 0/0 0/0 0/0           

Caspofungin 
100/100 100/0 0/1 0/0 0/1           

Posakonazol 
50/50 100/100 0/0 0/0 0/0           

5 - Flusitozin 
     50/100 100/100 0/0 0/0 0/0      

Mikafungin 
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P134 

KAN KÜLTÜRÜ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN CANDİDA 

TÜRLERİNİN DAĞILIMI VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARI 

Zehra Türkmen,Hale Ahsen Yardibi Demir,Mihriban Yücel,Serap Yağcı,Bedia Dinç,Muzaffer 

Mızrak 

1 

T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara 

 

Amaç:Candida türleri, kan kültüründe sıklıkla üretilen mikroorganizmalardan biridir.  Yüksek 

morbidite ve mortalite oranlarından dolayı hastalar için ciddi risk oluşturmaktadır.Son yıllarda C. 

albicans ’ın yanı sıra non-albicans Candida türlerinin prevelansı  da giderek artmaktadır . Bu 

enfeksiyonların  artış sebepleri arasında geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, artan yoğun bakım hasta 

sayısı, invazif işlemlerdeki artış ve immünosupresif t edaviler  sayılabilir. Candida türlerinin antifungal 

dirençlerinin  son derece değişken olması  nedeniyle  tür düzeyinde tanımlamanın yapılması ve 

antifungal duyarlılık paterninin belirlenmesi  önemlidir.Bu çalışmanın amacı retrospetif olarak kan 

kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin dağılımını ve antifungal duyarlılıklarını belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı’na  Ocak 2017-Haziran 2019 tarihleri arasında  gönderilen kan kültürlerinden izole edilen 

116 Candida suşu dahil edildi. Laboratuvara gönderilen kan kültürleri BacT/ALERT(Biomerieux, 

France) otomatize kan kültürü sisteminde beş gün inkübe edildi.  Üreme sinyali veren şişeler Gram ve 

metilen mavisi ile boyanıp , % 5 koyun kanlı agar, EMB agar ve çikolata agara pasajlandı.37°C’de 24 

saat inkübe edidi. Maya üremesi saptanan plaklara Gram boyama ve germ tüp testi yapıldı.Tanımlama 

VITEK 2 Compact® sisteminde YST ID kart(Biomerieux, France) ile yapılıp , antifungal duyarlılık 

durumu AST YS06 kart (BioMérieux, France)ile belirlendi. 

Bulgular: Kan kültüründe Candida üremesi olan 116 hastanın 58’i (%50) kadın, 58’i(%50) erkekti. 

Örneklerin 100’ü (%86,2) yoğun bakım ünitelerinden, 16’sı (%13,8) serviste yatan hastalardan 

gönderildi. İzolatların 44’ü(%37,9) C.albicans, 44’ü(%37,9) C.parapsilosis, 14’ü(%12,1) C.tropicalis, 

10’u(%8,6) C.glabrata, ikisi(%1,2) C.kefyr, biri(%0,9) C.dubliniensis, biri(%0,9) C.krusei olarak 

saptandı. Candida türlerinin antifungal duyarlılıkları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Sonuç: Çalışmada en sık izole edilen Candida türleri C.albicans (%37,9) ve C.parapsilosis (%37,9) 

olarak bulundu. C.albicans dışı türlerin sıklığının yüksek bulunması, antifungal ajanların türlere göre 

farklı duyarlılık oranları göstermesi ve artan direnç oranları  göz önüne alındığında suşların tür 

düzeyinde tanımlanması ve tedaviye yön verilebilmesi için antifungal duyarlılığın saptanması son 

derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: 

 

Kaynaklar: 

1. Çalışkan E, Dede A, Biten Güven G. Kan kültürlerinde saptanan Candida türlerinin dağılımı ve antifungal 

duyarlılıkları, ANKEM Derg 2013;27(1):25-30 

2. Alışkan HE, Bozkırlı ED, Çolakoğlu Ş, Demirbilek  M. Hastanemizde üç yıllık süreçte kan kültürlerinden izole 

edilen Candida albicans ve non-albicans Candida türlerinin etken olduğu kandidemilerdeki risk faktörlerinin 

irdelenmesi.Turk Hij Den Biyol Derg, 2016; 73(1): 15-24 
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4. Mutlu Sarıgüzel F, Koç AN, Karagöz S. Kan kültürlerinden izole edilen maya türlerinin vıtek 2 sistemi ile 
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University Medical Faculty) Cilt 12. Sayı 2, 2015 

  



 

491 
 

Tablo 1. Candida türlerinin antifungal duyarlılıkları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 C.albicans C.parapsilosis C.tropicalis C.glabrata 

Antifungal 

ilaçlar 

 

Duyarlı(%) 

 

Dirençli 

 

Duyarlı(%) 

 

Dirençli 

 

Duyarlı(%) 

 

Dirençli 

 

Duyarlı(%) 

 

Dirençli 

Amfoterisin B 43(%100) - 40(%95,2) 2 14(%100) - 9(%90) 1 

Flukonazol 41(%100) - 39(%92,9) 3 13(%100) - 1(%100) - 

Anidulafungin 21(%91,3) 2 12(%100) - 7(%100) - 4(%80) 1 

Kaspofungin 18(%94,7) 1 27(%100) - 7(%100) - 1(%25) 3 

Flusitozin 20(%100) - 26(%100) - 7(%100) - 6(%100) - 

İtrakonazol 10(%45,5) 12 13(%86,7) 2 2(%33,3) 4 - - 

Mikafungin 19(%95) 1 27(%100) - 7(%100) - 6(%100) - 

Vorikonazol 39(%100) - 41(%100) - 13(%92,9) 1 - - 
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2014-2019 YILLARI ARASINDA KAN KÜLTÜRÜNDE İZOLE EDİLEN 

CANDİDA TÜRLERİ VE ANTİFUNGAL DUYARLILIK ORANLARI 

Gönenç ÇALIŞKANTÜRK, Yasemin ZER, Ayşe Büyüktaş MANAY 

Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Amaç: Kan dolaşımı enfeksiyonları, ciddi ve mortalitesi yüksek enfeksiyon türleridir. Etken olarak 

Candida türlerinin saptanma oranındaki artış dikkat çekici boyuttadır. Bu çalışma hastanemizde kan 

kültürlerinde saptanan Candida türlerinin ve antifungal duyarlılık oranlarının belirlenmesi ve 

epidemiyolojik verilere katkı sağlanması amacı ile yapılmıştır.  

Gereç ve yöntem: Çalışma; Ocak 2014- Haziran 2019 döneminde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 

hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarınca değerlendirilen kan kültürü örneklerinin sonuçları ile 

yapılmıştır. Kan kültürü örnekleri BacT/ALERT 3D (Biomerieux, Fransa) cihazında inkübe edildi. 

Üreyen mikroorganizmaların tanımlanması konvansiyonel testler ve Vitek 2 (Biomerieux, Fransa) 

otomatize tanımla sistemi kullanılarak yapıldı. Antifungal duyarlılık testleri Vitek 2 yeast card ile yapıldı 

ve amfoterisin B, caspofungin, flukonazol ve vorikonazol duyarlılıkları test edildi.  

Bulgular: Çalışmanın yapıldığı süre içerisinde laboratuarımızda 61.109 adet kan kültürü 

değerlendirilmiş olup, bu örneklerin 18.824’ünde (%30.8) üreme saptanmıştır. Üreme saptanan 

örneklerin 1009’unda (%5.4) Candida spp. üremesi olmuştur (Tablo1). Candida türleri çalışmanın 

yapıldığı periyotta kan kültürü örneklerinde 2. veya 3. sıklıkla saptanan mikroorganizma olarak 

bulunmuştur. Yıllar içerisinde Candida türlerinin saptanma oranlarında istatistiki anlamlı fark 

bulunmamıştır (p>0.05).  

Candida üremesi saptanan 1009 örnek 556 hastaya ait olarak bulunmuştur.  

Çalışmada hastaların 318’inde (%57.2) C. albicans, 238’inde (%42.8) non-albicans Candida türleri 

saptanmıştır. Tüm çalışma periyodunda en sık izole edilen tür C. albicans olarak bulunmuştur (318 

hasta, %57.2). İkinci ve üçüncü sıklıkla izole edilen türler sırasıyla; C. tropicalis (101 hasta, %18.2) ve 

C. glabrata (59 hasta, %10.6) olarak bulunmuş olup türlerin yıllara göre dağılımında istatistiksel anlamlı 

fark bulunmamıştır (p>0.05).  

Antifungal duyarlılık sonucunda kaspofungin en etkin antifungal olarak saptanmış olup 9 hastada (%1.6) 

direnç bulunmuştur (Tablo 2). Yıllar içerisinde saptanan antifungal direnç oranlarında istatistiksel 

anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).  

Sonuç: Kandidemi mortalitesi yüksek bir klinik tablo olup hızla tanı konarak tedaviye başlanması klinik 

seyri olumlu yönde etkilemektedir. Epidemiyolojik çalışmalarda saptanan bulgular antifungal tedavinin 

erken başlaması açısından önemli olup, bulgularımızın ampirik tedavi protokollerine katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Kandidemi, antifungal duyarlılık, C. albicans ve non albicans Candida 
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Tablo 1. Yıllara göre Candida izolasyon oranları 

 Kan kültürü sayısı Üreme olan kan kültürü 

sayısı (%) 

Candida kan kültürü 

sayısı (%) 

2014  7970 2460 

(30.9) 

111 

(4.5) 

2015 8233 2485 

(30.2) 

127 

(5.1) 

2016 9549 3078 

(32.2) 

142 

(4.6) 

2017 12319 3956 

(32.1) 

232 

(5.8) 

2018 14997 4730 

(31.5) 

221 

(4.6) 

2019 8041 2115 

(26.3) 

176 

(8.3) 

Toplam 61109 18824 1009 

 

 

 

Tablo 2. Antifungal direnç sonuçları 
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2014 

 
3 (4.5) 5 (7.6) - 2 (3) 37 (56) 

11 

(16.6) 
39 (59) 

12 

(18.2) 

2015 

 
- 1 (1.1) - - 54 (60) 18 (20) 48 (53) 15 (16) 

2016 

 
- 1 (1.1) - 2 (2.3) 47 (53.4) 

25 

(28.4) 

47 

(53.4) 

23 

(26.1) 

2017 

 
10 (8.8) 11 (9.7) - 3 (2.6) 57 (50) 33 (29) 

35 

(30.7) 

28 

(24.6) 

2018 

 
- 4 (3.4) - 1 (0.9) 67 (56.8) 

37 

(31.6) 

67 

(56.8) 

37 

(31.6) 

2019 

 
1 (1.3) 1 (1.3) 1 (1.3) - 24 (30) 5 (6.3) 24 (30) 6 (7.5) 

Toplam 

 

14 

(2.5) 

23 

(4.1) 

1 

(0.2) 

8 

(1.4) 

286 

(51.4) 

129 

(23.2) 

260 

(46.7) 

121 

(21.8) 
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KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CANDİDA TÜRLERİNİN 

DAĞILIMININ VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARININ 

BELİRLENMESİ 

Merve Erdoğan1, Hadiye Demirbakan1, Ayşen Bayram1 

1SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 

 
 

Amaç: Candida türleri, morbidite ve mortalite oranı yüksek ciddi enfeksiyonlara yol açabilen ve bütün 

fungal enfeksiyonlar içerisinde en sık izole edilen fırsatçı patojenlerdir. Günümüzde, Candida 

enfeksiyonlarındaki artış ve ampirik antifungal tedavilerin yaygınlaşması ile artan antifungal direnç 

oranları hastalar için ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Ocak 2018-Ocak 2019 tarihleri 

arasında SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinin farklı 

bölümlerinden gönderilen klinik örneklerden izole edilen Candida türleri ve antifungal duyarlılıklarının 

retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımıza bir yıllık süre içerisinde gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole 

edilen 180 mantar izolatına VİTEK 2 Compact otomatize identifikasyon sistemi (BioMérieux, Fransa) 

ile tür düzeyinde tanımlama yapılmıştır. Elde edilen izolatların amfoterisin B, flukonazol, vorikonazol, 

kaspofungin, mikafungin ve flusitozine duyarlılık profilleri aynı sistem kullanılarak belirlenmiştir. 

Mantar türlerinin tanımlanması için YST, antifungal duyarlılıkların saptanması için AST-YS08 kartları 

kullanılmıştır. Candida izolatlarının amfoterisin B’ye karşı duyarlılıklarının belirlenmesinde EUCAST 

E.Def 7.3’te belirtilen sınır değerler kullanılırken, diğer antifungallere karşı duyarlılığın belirlenmesinde 

CLSI M27-S4’te belirtilen türe özgü sınır değerler kullanılmıştır. 

Bulgular: Candida üremesi saptanan hastaların 84'ü kadın (%46.7), 96'sı (%53.3) erkektir. Candida 

türleri en sık idrar örneklerinden (n=101, %56.1) soyutlanmıştır. İzolatların %53.3'ü (n=96) yoğun 

bakım üniteleri ile servislerde yatan hastalardan elde edilmiştir. İncelenen 180 suşun %42.2’si C. 

albicans (n=76), %33.9’u C. glabrata (n=61), %13.9’u C. tropicalis (n=25), %4.4’ü C. spherica (n=8), 

%2.2’si C. parapsilosis (n=4), %2.2’si C. kefyr (n=4) ve %1.1’i C. krusei (n=2) olarak tanımlanmıştır. 

Candida albicans suşlarının tümü amfoterisin B'ye, C. tropicalis suşları amfoterisin B ve vorikonazole 

duyarlı iken, C. kefyr suşlarının tamamı tüm antifungallere duyarlı bulunmuştur. Bir kan örneğinden 

izole edilen C. parapsilosis suşu flusitozin dışında tüm antifungallere dirençli bulunmuştur. 

Sonuç: Çalışmamızda, çeşitli klinik örneklerden soyutlanan Candida’lar içinde en sık C. albicans türü 

izole edilmiş olup, bunu ikinci sırada C. glabrata takip etmiştir. Candida türlerinin antifungal ajanlara 

duyarlılıkları farklılık göstermektedir. Hastanelerin kendi antifungal direnç oranlarını bilmesi ve 

klinisyenler ile paylaşması doğru tanı, uygun ve erken tedavi ile enfeksiyon kontrolü açısından oldukça 

önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Candida, antifungal duyarlılık  
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KANDİDEMİ OLGULARINDA CANDIDA TÜRLERİNİN DAĞILIMI VE 

ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARI  

Ayşe Rüveyda Uğur1, Habibe Övet2, Meral Kaya2, Asuman Güzelant2, Ayşegül Opuş2, Oya 

Akkaya2, Şerife Yüksekkaya2. 

1SBÜ Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Viroloji, Konya, Türkiye 
2SBÜ Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Konya, Türkiye 

ayserugur@gmail.com 

 

 

Amaç: Candidiazis son derece önemli nozokomiyal enfeksiyonlar arasında yer almaktadır. Candida 

albicans kandidemiye neden olan en sık tür olmasına rağmen son yıllarda albicans dışı türlerin 

izolasyonunda dünya genelinde artış yaşanmaktadır. Yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalar 

ve immünsüprese hastalar kandidemi açısından en riskli grupları oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı 

kandidemili hastalarda Candida türlerinin ve bu türlere ait antifungal duyarlılık sonuçlarının 

araştırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak 2016-Aralık 2018 

yıllarında tedavi gören hastaların kan kültür sonuçları retrospektif olarak ve de tekrar örnekler 

çıkarılarak değerlendirildi. Bu süre zarfında Mikrobiyoloji Laboratuvarına gelen kan kültürleri 

BACTEC 9240 otomatize kan kültürü cihazında (Becton Dickinson, USA) gerçekleştirildi. Maya 

üremesi saptanan örneklerin identifikasyon ve antifungal duyarlılık testleri VITEK 2 Compact cihazında 

(bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) yapıldı. Antifungal duyarlılık sonuçları EUCAST önerileri 

doğrultusunda değerlendirildi. 

Bulgular: Üç yıllık süre içerisinde hastanemizde 149 hastada kandidemi saptandı. En sık saptanan 

etkenler sırasıyla C. parapsilosis (%53.7), C. albicans (%24.8), C. glabrata (%6.4) ve C. tropicalis 

(%4.7) olarak belirlendi. Biri hariç C. albicans izolatlarının tamamı flukonazol ve vorikonazole duyarlı 

idi. 2016 ve 2017 yıllarında izole edilen C. parapsilosis izolatlarının tamamı flukonazol ve vorikonazole 

duyarlı iken 2018 izolatlarında flukonazole orta duyarlılık ve direnç sırasıyla %32.1 ve %25; 

vorikonazole orta duyarlılık ve direnç ise sırasıyla %42.9 ve %10.7 idi. 9 adet C. glabrata izolatının 

flukonazol MIC değerleri 2-4 mg/L arasında (orta duyarlı) belirlendi ancak bu izolatlar için ek bir test 

yapılamadı. C. albicans, C. parapsilosis ve C. glabrata izolatlarının tamamı amfoterisin B ve 

mikafungine duyarlı idi. C. tropicalis izolatları tüm antifungal ilaçlara duyarlı bulundu. 

Sonuç: Non-albicans türlerinin antifungal ilaçlara dirençleri değişken olduğu için bu türlerin 

prevalansını bilmek önemlidir. Örneğin C. galabrata izolatlarında flukonazol direnci giderek 

artmaktadır. C. albicans ve C. parapsilosis  izolatlarında düşük de olsa flukonazol direnci 

görülebilmektedir. Bu nedenle kandidemiye neden olan tüm izolatların antifungal duyarlılık testlerinin 

yapılması önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Kandidemi, Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida glabrata, Candida 

tropicalis  
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CANDİDA PARAPSİLOSİS’İN BİYOFİLM OLUŞTURMA,  HEMOLİTİK 

VE KOAGÜLAZ AKTİVİTELERİ İLE ANTİFUNGAL 

DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI 

Keçeli Sa1, Kurt M1, Otağ F2. Özgür D2 

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 2Mersin Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

 

Amaç: Değişik klinik örneklerden izole edilen Candida parapsilosis suşlarının in vitro biyofilm 

oluşturma, hemoliz ile koagülaz aktiviteleri gibi virülans faktörleri ve antifungal duyarlılıklarının 

araştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Kocaeli Üniversitesi’nden 26, Mersin Üniversitesi’nden 14 suş olmak üzere toplam 

40 C. parapsilosis suşu retrospektif olarak çalışmaya alındı. Suşların identifikasyonu, Maldi-TOF MS 

(bioMérieux, Fransa) ile yapıldı. Hemolitik aktivite, %3 glukozlu koyun kanlı agarda 37oC’de 48 saat 

inkübasyon sonrası değerlendirildi. Tüp test metodu kullanılarak koagülaz aktivitesi değerlendirildi. 

Biyofilm oluşumu ise modifiye Christensen makrotüp metoduna göre, %8 glikozlu Sabouraud Dekstroz 

Broth kullanılarak 37oC’de 48 saat inkübasyon sonrası zayıf, orta ve güçlü pozitif olarak skorlandı. Tüm 

izolatların flukonazol, kaspofungin, mikafungin, vorikonazol ve amfoterisin B duyarlılıkları, VİTEK-2 

(bioMérieux, Fransa) yöntemi ile saptandı.  

Bulgular: C. parapsilosis suşlarının %57,5’i periferik kan, %17,5’i kan kateteri olmak üzere %25’i 

idrar, periton, plevra, balgam, ve tırnak gibi klinik örneklerden izole edilmişti. Suşların 32 (%80)'ininde 

biyofilm aktivitesi saptandı ve bunların %40,6’sı zayıf, %37,5’i orta, %21,9’u ise güçlü pozitif şeklinde 

skorlandı. Suşların, %50’si alfa hemoliz, %32,5’u beta hemoliz gösterirken, %17,5’inde hemoliz 

saptanmadı. Koagülaz aktivitesi tüm suşlarda negatifti. Tüm suşlar vorikonazol ve amfoterisin B’ye 

duyarlı idi. Flukonazol direnci, biyofilm aktivitesi zayıf olan iki suşta saptandı. Kaspofungin direnci 10 

(%25) suşta saptandı ve bunların 4’ünde aynı zamanda mikafungin direnci olduğu; 7’sinde  hemolitik 

aktivite ve 7’sinin biyofilm oluşturduğu gözlendi. Kaspofungin dirençli suşların, 7’si kan, 2’si periton 

ve biri idrar izolatı idi. Flukonazol dirençli suşlar plevra ve kandan izole edildi. Antifungal direnci ile 

virülans faktörleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı. Suşların, MİK 50 ve MİK 

90 değerleri tabloda gösterilmiştir. 

Sonuç: Biyofilm oluşturma ve hemolitik aktivitenin C. parapsilosis’in başlıca virülans faktörleri olduğu 

ve sıklıkla bu virülans faktörlerine bağlı olarak kandidemi ve kateter enfeksiyonlarına sebep olduğu 

düşünülmüştür. Bu enfeksiyonların tedavisinde kaspofungin veya mikafungin direnci gözönünde 

bulundurulmalıdır. Daha fazla C. parapsilosis izolatı kullanarak ileri çalışmalar yapılması 

önerilmektedir. 

Anahtar sözcükler: C. parapsilosis, hemoliz, biyofilm, koagülaz, antifungal duyarlılık 

 

 

Tablo. 

Antifungal MİK 50 MİK 90 

Flukonazol ≤0.5 2 

Kaspofungin 0.5 ≥8 

Mikafungin 0.5 ≥8 

Vorikonazol ≤0.12 ≤0.12 

Amfoterisin B ≤0.25 0.5 
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ÜÇ ARDIŞIK SİNOORBİTAL MUKORMİKOZ OLGUSU 

Özlem Alhan 1 , Burçin Özalp 2 , Esra Erdil 3 , Berat Demir 4 , Volkan Dericioğlu 5 ,  Fethi  Gül 6, 

Hüseyin Bilgin 1 , Eren Çerman 5 , Çağatay Oysu 4 , İpek Midi 3 , Pınar Kahraman Koytak3, 

Nilgün Çerikçioğlu 2 , Lütfiye Mülazımoğlu Durmuşoğlu 1 

1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 

Pendik, Türkiye, 2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Pendik, 

Türkiye, 3Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Pendik, Türkiye 
4Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Pendik, Türkiye, 5Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz HastalıklarıAnabilim Dalı, Pendik, 

Türkiye, 6Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 

Pendik, Türkiye 

drburcinkose@gmail.com 

 

Amaç: Mukormikoz, immünsupresif ve hiperglisemik hastalarda vasküler invazyon ve doku nekrozu 

ile karakterize, agresif bir fungal enfeksiyondur. (1) Bu bildiride; hastanemizde yakın zamanda 

sinoorbital doku örneklerinden yapılan kültürlerde üretilen Rhizopus oryzae complex  türüne bağlı üç 

ayrı olguyu sunmayı amaçladık . 

Olgular:  

İLK OLGU: 51 yaşında erkek hasta olup, sol periorbital ağrı, eritem ve görme kaybı(Resim 2) ile acil 

servise başvurmasından 1 ay önce fasiyal paralizi nedeniyle metilprednizolon kullanım öyküsü 

mevcuttur. Yapılan Kranial MRG’de orbital selülite, frontal ve etmoidal sinüzitin eşlik ettiği gözlenmiş 

ve HbA1c değeri 10.6 olarak ölçülmüştür. Örneğin mikroskopik incelemesinde, çok sayıda lökositler ve 

düzensiz dallanan, septasız / nadir septalı  hifler (Resim 3) gözlenmiştir.  

İKİNCİ OLGU: 64 yaşında kadın hasta olup bilinen Tip 2 Diabetes mellitus, hipertansiyon, siroz ve 

serebrovasküler hastalık öyküsü mevcuttur. Sol üst göz kapağında ağrı, şişlik ile başvuran hastanın 

endoskopik sinüs görüntülemesinde, sol nazal pasajı bloke eden, nekrotik lezyon saptanmış ve nekrotik 

doku örneğinin mikroskopik incelemesinde, çok sayıda lökositler ve düzensiz dallanan, septasız  hifler 

gözlenmiştir. 

ÜÇÜNCÜ OLGU: 39 yaşında erkek hasta,  renal hücreli karsinom ve beyin metastazı olup serebral 

ödem için 3 aylık deksametazon kullanım öyküsü mevcuttur. Sol üst göz kapağında ağrı, şişlik ile  

başvuran hastanın görüntülemesinde sol taraf paranazal sinüslerde havalanmada azalma ve mukozal 

kontrast artışı gözlenen hastada, ön planda enfeksiyon düşünülmüştür. HbA1c değeri 16 olarak 

ölçülmüştür. Ağız tabanında gelişen siyah lezyonlardan (Resim 4) alınan örneklerin  mikroskopik 

incelemesinde, çok sayıda lökositler ve düzensiz dallanan, septasız hifler gözlenmiştir. 

Örnekler Saboraud Dextroz Agara ekilmiş ve 37°C ve 30°C’de inkübe edilmiş,  mikroskobik inceleme  

hazırlanmıştır.  Her bir hastanın  örneklerinden üreyen küf kolonileri(Resim 1) VİTEK MS v3.2 ile R. 

oryzae complex olarak doğrulanmıştır. 

Sonuç: Üç hastaya da örnek alımını takiben liposomal Amfoterisin B tedavisi başlanmış, ancak hastalar 

kaybedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rhizopus oryzae complex, mukormikoz, sinoorbital tutulum 

Kaynaklar: 

1. Kontoyiannis DP, Lewis RE. Agents of Mucormycosis and Entomophthoramycosis. In: Bennett JE, Dolin R, 

Blaser MJ eds. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases, 8th ed. 

Philadelphia, 2015: 2909-19. 
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WİSKOTT-ALDRİCH SENDROMLU HASTADA 

WICKERHAMOMYCES ANOMALUS’A BAĞLI KATATER İLİŞKİLİ 

KAN DOLAŞIM ENFEKSİYONU 

Selin Gamze Kılıç1 Duygu Nilüfer Öcal1,2, Ebru Evren1,3, Kübra Baskın4, Candan İslamoğlu4, 

Zehra Şule Haskoloğlu4,  Halil Özdemir5 Devran Gerçeker 1,2 

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Cebeci Merkez Laboratuvarı, 

Ankara, Türkiye, 3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 

Merkez Laboratuvarı, Ankara, Türkiye, 4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Allerji BD, Ankara, Türkiye, 5Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Ankara, 

Türkiye 

drduygunil@hotmail.com 

 

 

Amaç: Son yıllarda artan antimikrobiyal tüketimi (profilaksi ve tedavi amaçlı), IVIG ve kemik iliği 

nakli gibi tedaviler primer immün yetmezlik (PİY) hastalarında yaşam süresini uzatmıştır. Bununla 

beraber santral venöz katater (SVK) kullanımı PİY’lerde kateter ilişkili enfeksiyon sıklığında artışa 

neden olmuştur. Bu hastalarda Candida albicans-dışı, yaygın olmayan fungal patojenlerin sıklığının 

arttığı bildirilmektedir. Candida pelliculosa, insan deri ve GİS florasında nadiren saptanan bir mayadır. 

Wickerhamomyces anomalus, C. pelliculosa’ nın teleomorf formu olup; toprakta, çeşitli organik 

yapılarda yaygın olarak bulunmaktadır ve fırsatçı patojen olarak nadiren fungemilere sebep olmaktadır. 

Burada, Wiskott-Aldrich Sendromu (WAS) tanısıyla izlenen ve sağ kolunda kompartman sendromu 

gelişen 7 aylık erkek bebekte W. anomalus’un neden olduğu kateter ilişkili kan dolaşım enfeksiyonu 

olgusu bildirilmektedir. 

Olgu: 7 aylık WAS ile takip edilen ve sağ kolunda kompartman sendromu gelişmesi nedeniyle 

debridman yapılan hastaya ateş, ishal ve ağır diaper dermatit olması üzerine sefepim, flukanozol, 

levofloksasin ve metronidazol tedavileri başlamıştır. SVK’dan alınan kan kültürü BACTEC-FX  (BD, 

İrlanda)  sisteminde inkübe edilmiştir. Kan kültürü şişesinden Gram boyama ile eş zamanlı olarak kanlı 

agar, EMB agar besiyerlerine ekim yapılarak, 37oC’de 24 saat inkübe edilmiştir. Üreyen koloniler 

MALDI-TOF MS (Bruker, Almanya) yöntemi ile W. anomalus olarak tanımlanmıştır (Skor≥2). Rutin 

antifungal duyarlılık testleri yapılamadığı için mikonazol, flusitozin, flukonazol, itrakonazol 

duyarlılıkları (hepsi orta duyarlı) Fungitest (BioRad) kitiyle belirlenmiştir. Hastaya kaspofungin 

başlanmış, kateter ve periferden kan kültürü, kateter revizyonu yapılarak çekilen kateter kültürü 

mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilmiştir. Gönderilen tüm örneklerde W. anomalus üremesi olmuştur 

(kateterden alınanda 15. saatte üreme, periferden alınan kan kültüründe 18. saatte üreme), kateter ilişkili 

kan dolaşım enfeksiyonu olarak düşünülen hastanın kaspofungin tedavisi kesilerek lipozomal 

Amfoterisin B başlanmıştır. Tedavisi 14 güne tamamlanan hastanın tekrarlayan kan kültürlerinde üreme 

olmamıştır. 

Sonuç: PİY nedeniyle izlenen antifungal profilaksisi kullanan hastalarda ateş olması durumunda 

enfeksiyon etkeni olarak fırsatçı Candida albicans-dışı etkenlerin de düşünülmesi, uygun antifungal 

tedaviye geçilmesi,  antifungal direnç açısından dikkatli olunması gerekmektedir. Konvansiyonel 

yöntemler ile tanı konulamayan mikroorganizmaların belirlenmesinde MALDI-TOF MS gibi otomatize 

yöntemler oldukça etkilidir.   

Anahtar Kelimeler: Kateter ilişkili kan dolaşım enfeksiyonu,  Wickerhamomyces anomalus, Wiskott- 

Aldrich sendromu, primer immün yetmezlik 
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SYNCEPHALASTRUM SP.’NİN ETKEN OLDUĞU EKSTERNAL OTİT 

OLGUSU 

Berna GÜLTEKİN KORKMAZGİL1, Yağız PAT1, Servet AKYÜZ2 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 

 
 

Amaç: Mucorales takımına ait bir cins olan Syncephalastrum türlerine bağlı enfeksiyonlar oldukça nadir 

görülmektedir. Tüm dünyada az sayıda bu mantarın etken olduğu rinoserebral tutulum, onikomikoz, 

kutanöz ve subkutanöz doku, intraabdominal enfeksiyonlar bildirilmiş olup ülkemizde bu etkenin rapor 

edildiği bir yayına ulaşılamamıştır.  Bu olgu sunumunda Syncephalastrum sp.’nin etken olduğu 

eksternal otit olgusunun tartışılması amaçlanmıştır. 

Olgu: 32 yaşında kadın hasta sağ kulakta ağrı ve kaşıntı şikayetleri ile hastanemizin Kulak Burun Boğaz 

Hastalıkları polikliniğine başvurmuştur. Yapılan muayene ile hastanın sağ dış kulak yolunda 1x1 

büyüklüğünde krut ve  kulak zarının inferior santralinde 1,5 mm’lik perforasyon görülmüştür. Olgunun 

sağ kulağında duyma kaybı mevcut olup son beş yıl içerisinde bir kaç kez otitis media geçirdiği ve bu 

nedenle birçok kez ventilasyon tüpü takıldığı öğrenilmiştir. Olguda üç yıl boyunca bulunan son 

ventilasyon tübü bir ay önce gelişen enfeksiyon nedeniyle çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Olgu kırsal 

kesimde yaşamakta ve hayvancılıkla ilgilenmektedir. Olgunun diyabet ve immün yetmezliği 

bulunmamakta ve herhangi ilaç tedavisi almamaktadır.  Alınan dış kulak sürüntü örneğinden 

laboratuvarımızda direkt mikroskobik inceleme ve kültür yapılmıştır. Örneğin %20’lik KOH ve Gram 

boyalı preparatlarında düzensiz görünümlü septasız hif yapıları saptanmıştır.Kültürde patates dekstroz 

agar ve Sabouraud dektroz agar besiyerlerinde 30°C’de 24 saat inkübasyon sonrasında beyaz renkli, 

yünümsü, pamuğumsu görünümlü küf kolonileri görülmüş, inkübasyonun ilerleyen günlerinde koloni 

yüzeyi koyulaşıp gri renge dönerken tabanında renk değişimi gözlenmemiştir. Laktofenol pamuk mavisi 

ile yapılan mikroskobik incelemede tipik merospoanjiyum yapıları görülerek etken Syncephalastrum sp. 

olarak değerlendirmiştir. Örneğin alınmasından sonra uygulanan iki haftalık  lokal hipokloröz asit 

tedavisi sonrasında alınan örneğin mikroskopisinde yoğun hif yapıları görülmüş  ve kültüründe aynı 

mantar üremiştir. Olgu aynı tedavi ile tekrar kontrole çağırılmıştır. 

Sonuç: Syncephalastrum türleri doğada yaygın olarak bulunabilmesine rağmen nadiren enfeksiyon 

etkeni olmaktadır. Sunulan olguda saptanan herhangi bir immünsüpresif durum bulunmamaktadır ancak 

takılan ventilasyon tüplerinin bu enfeksiyona zemin hazırlayabileceğini düşünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: 
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NADİR BİR PATOJEN OLAN CANDİDA KEFYR’ İN ETKEN OLDUĞU 

ENDOFTALMİ OLGUSU 

Sümeyra Ebru UMUDUM1, Büşra ARDIÇ1, ve Fatma Beyza GÜVEN2, Hakan USLU1 , Sadullah 

KELEŞ2  
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2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye 

bardic90@hotmail.com 

 

Amaç: Çalışmamızın amacı nadir bir enfeksiyon etkeni olup son yıllarda önemi artan Candida kefyr’in  

etken olduğu keratoplasti sonrası gelişen bir endoftalmi olgusu sunmaktır. 

Olgu: 28 yaşında erkek hasta, keratoplasti sonrası 16. günde gelişen sağ gözde ağrı ve kızarıklık 

şikayetiyle göz hastalıkları kliniğine yatırılmış, ön kamaradan intraoküler örnek alınmıştır. Alınan örnek 

kan kültürü şişesine inoküle edilerek Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilmiştir. Hastaya ampirik iv 

antibakteriyel ve antifungal tedavi başlanmış; ön kamara ve subkonjunktival bölgeye vorikonazol 

enjeksiyonu yapılmıştır. BACTEC™ otomatize kan kültürü sistemine yüklenen kan kültürü şişesinin 

pozitif üreme sinyali vermesi üzerine şişeden koyun kanlı agar, EMB agar ve çikolatamsı agar yüzeyine 

pasaj yapıldı. 37°C’de 24 saatlik inkübasyon sonunda üreme saptanan besiyeri yüzeyindeki kolonilerin 

gram boyamasında maya hücreleri görüldü, Sabouraud Dextrose Agar (SDA), Candida chrome agar ve 

mısır unlu agara pasaj yapıldı. Maya kolonileri tür düzeyinde  BD Phoenix™ cihazı ile 18. saatte  C.kefyr 

olarak tanımlandı. Chrome agardaki renk değişimi ve mısır unlu agardaki morfoloji C.kefyr’le uyumlu 

bulundu. Antifungal duyarlılık Thermo Scientific™ Sensititre™ YeastOne™ YO9 AST Plate ile MİK 

(minimum inhibisyon konsantarasyonu) değerleri; flukonazol: 0,12, vorikonazol:0,008, 

anidulafungin:0,5, micafungin:0,06, caspofungin:0,06 olarak raporlandı. Vorikonazol tedavisi 7 güne 

tamamlanan hasta, şikayetlerinin gerilemesi üzerine vorikonazol oftalmik solüsyon reçete edilerek 

taburcu edilmiştir. 

Sonuç: İnsanlarda nadir bir enfeksiyon etkeni olarak bilinen C.kefyr’in , son iki dekatta klinik 

örneklerden izole edilme sıklığı artmıştır.  

Çuhadar ve ark.’nın yaptığı çalışmada çeşitli ülkelerde C.kefyr izolasyon sıklığı %0,4 ile %22,2 arasında 

değişmekte olup ülkemizdeki izolasyon sıklığı %0,5 ile %14 arasında bulunmuştur. 

Fungal endoftalmi vakaları çoğunlukla endojen kaynaklı olup en sık izole edilen tür C.albicans’ tır. 

Bu olgu, Türkiye’de ilk kez bildirilen C.kefyr etkenli bir ekzojen fungal endoftalmi vakası olup, hasta 

vorikonazol ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. C.kefyr için European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing (EUCAST)’ta standart sınır değerler bulunmamaktadır. Vakamızdan izole edilen 

Candida suşu MİK değerleri daha önce yapılan çalışmalarla uyumlu bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: 

 

              

Şekil 3: Candida chrome agar                            Şekil 4: Mısır unlu agar             
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REFRAKTER GÖZ CERRAHİSİ SONRASI ALTERNARİA SPP’YE 

BAĞLI GELİŞEN FUNGAL KERATİT OLGU SUNUMU 
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Amaç: Alternaria cinsi mantarlar, toprakta, bitkilerde, yiyeceklerde ve iç ortam hava koşullarında 

bulunan, insanlarda fırsatçı enfeksiyonlara neden olan ve 250’den fazla tür içeren melanize 

hifomiçeteslerdir. Oluşturduğu enfeksiyonlarda majör risk faktörleri arasında; oküler 

travma, uzun süre topikal ya da sistemik immünsüpresif ilaç kullanımı, önceden var olan 

kornea yüzey hastalığı, altta yatan sistemik hastalık ve kontakt lens kullanımı yer almaktadır. Bu olgu 

sunumunda refraktif cerrahi sonrası bağışıklık sistemi normal konakta gelişen Alternaria spp’nin neden 

olduğu fungal keratit vakası sunulmuştur. 

Olgu: Seksendört yaşında, altta yatan herhangi bir hastalığı olmayan kadın hasta sol göz etrafında şişlik, 

kızarıklık ve akıntı şikayetleriyle başvurmuştur. Hastanın 17 ay önce Laser-Assisted in Situ 

Keratomileusis (LASIK) cerrahisi geçirdiği öğrenilmiştir. Hastadan korneal flep altından mikroskobik 

inceleme ve kültür için sürüntü örnekleri alınmış ve alınan örnekler iki adet tiyoglikolatlı besiyeri ve bir 

adet serum fizyolojik içeren transport tüplerine konularak, bekletilmeden laboratuvara gönderilmiştir. 

Flep altı flukonazol, seftazidim ve vankomisin ile yıkanmış ve hastaya ampirik olarak topikal 

flukonazol, seftazidim ve vankomisin tedavisi başlanmıştır. 

Laboratuvarımıza gelen örneklerden yapılan direkt ve boyalı mikroskobik incelemelerde bir özellik 

saptanmamıştır. Koyun kanlı agar, EMB (Eozin Metilen Blue) agar, çikolata agar ve sabouraud dekstroz 

agara (SDA) ekimleri yapılmış ve uygun koşul ve sürelerde inkübasyonları gerçekleştirilmiştir. Tüm 

kültür plaklarında 24 saat içinde hızlıca koyu renge dönen küf üremesi gözlenmiş, üreyen kültürden 

selofan bant yardımıyla laktofenol pamuk mavisi kullanırak yapılan mikroskobik incelemede oval, 

septalı mantar yapıları saptanmıştır. Hastanemizde alt yapı yetersizliği nedeniyle moleküler yöntemlerle 

doğrulama yapılamamıştır. Üreme Alternaria spp. olarak değerlendirilmiş, antifungal duyarlılık testi 

için sıvı mikrodilüsyon yöntemi kullanılarak minimum inhibitör konsantrasyonları belirlenmiştir. MİK 

değerleri Amfoterisin B, anidulafungin, itrakonazol ve vorikonazol için sırasıyla; 16 mg⁄ L, 2 mg⁄ L, 0.5 

mg⁄ L, 0.5 mg⁄ L olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Fotorefraktif keratektomi ve LASIK sonrası gelişen enfeksiyonların % 6-36’sı fungal 

kökenlidir. Bu hastalarda en çok Aspergillus ve Fusarium etken olarak saptanmaktadır. Olgumuzda 

LASIK cerrahisi sonrası Alternaria spp.’ye bağlı fungal keratit gelişmiş olup, klinik örneklerden etken 

ayrımı yapılırken bu durum da göz önünde bulundurulmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Alternaria, fungal keratit, LASIK 
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TRİCHOSPORON ASAHİİ’NİN ETKEN OLDUĞU BİR İDRAR YOLU 

ENFEKSİYONU 
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2Giresun Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye 

emeluzunoglu@yahoo.com 

 

Giriş: Trichosporon türleri doğada yaygın olarak bulunmakla birlikte; insanda deri, solunum yolları, 

gastrointestinal ve genitoüriner sistemde normal flora üyesi olarak da yer alabilir. Sistemik ve yüzeyel 

enfeksiyonlara sebep olabilmektedir. Literatürde bildirilen olgu sayısı oldukça az olmakla birlikte, 

hematolojik malignansi, sitotoksik kemoterapi, AIDS ve organ transplantasyonu olan bağışıklık sistemi 

baskılanmış hastalar ve belirgin bir immün baskılanmanın olmadığı intravenöz ilaç bağımlıları, protez 

kalp kapağı olan, topikal kortikosteroid kullanan düşkün hastalar invazif Trichosporon enfeksiyonları 

için risk altındadır.  

İnvazif trikosporonoza en sık neden olan türler ise Trichosporon asahii ve Trichosporon 

mucoides'dir. Bu olguda T.asahii’nin etken olduğu bir idrar yolu enfeksiyonu sunulmuştur. 

Olgu: Genel durum bozukluğu ile acil servise başvuran 90 yaşında kadın hasta dahiliye servisine 

yatırıldı. 3 gün sonra durumunun kötüleşmesi nedeniyle anestezi yoğun bakım ünitesine devredilen hasta 

entübe edildi. Yatışın 9. gününde gönderilen idrar kültüründe 48. Saatte KKA ve EMB agarda 100.000 

üzeri, makroskobik olarak kabarık, kıvrık, sarımtırak koloni görünümünde üremesi oldu (Şekil 1). 

Mikroskobik olarak köşeli bol artrokonidyumlar ve blastosporlar oluşturmuş maya hücreleri görüldü 

(Şekil 2). Üreaz enzimi pozitif olarak saptandı. Etken YST kartı ile VITEK® 2 (bioMerieux, Fransa) 

cihazında %98 olasılıkla T.asahii olarak tanımlandı. İdrar kültürü gönderilmesinin 48. saatinde kültür 

sonucu çıkmadan hasta eksitus oldu.  

Sonuç: T.asahii'nin neden olduğu invazif trikosporonoz olguları yüksek mortaliteyle seyretmektedir. 

T.asahii dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle hastanede yatmakta olan hastaların klinik 

örneklerinden artan sıklıkta izole edilmeye başlanmıştır. Trikosporon enfeksiyonlarında mortalitenin 

azaltılması açısından erken tanı ve ampirik tedavi önemlidir.  

Anahtar kelimeler: T.asahii, idrar yolu enfeksiyonu, immün süpresyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: KKA’da T.asahii kolonileri     Şekil 2: Metilen mavisi ile boyama görünümü 
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EKZOPOLİSAKKARİT ÜRETİMİ VE HÜCRE ADEZYONU 

YETENEĞİNE GÖRE YENİ PROBİYOTİK SUŞ BELİRLENMESİ 

Gülçin Alp Avcı1, Zeynep Taşdan1 ve Emre Avcı1  

1Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Çorum, Türkiye  

zeyntasdan@gmail.com 

 

Amaç: Bu çalışmada sağlıklı bebek gaitasından izole edilen Bifidobacterium breve EA17 ve 

Bifidobacterium bifidum E31 suşlarının ekzopolisakkarit üretimi ile hemaglütinasyon kabiliyeti ve 

Caco-2 hücrelerine adezyon durumları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlandı.  

Gereç ve Yöntem: Bakterilerin ekzopolisakkarit üretim kapasiteleri spektrofotometrik yöntem 

aracılığıyla belirlendi. Ekzopolisakkarit miktarlarının hesaplanmasında glukoz standardizasyonu 

kullanıldı. Suşların adenokarsinom hücresi Caco-2 hücrelerine adezyon deneyleri hücre kültür teknikleri 

ile sürdürüldü. Hücreler, ısı ile inaktive edilmiş fetal dana serumu (% 10,v/v), 2 mM L ‐  glutamin, 100 

IU/ml penisilin ve 100 μg / ml streptomisin ilave edilmiş DMEM içinde kültüre edildi. Tutunma 

deneyleri, 1 ml (1 x 107 CFU / ml) bakteri suşu eklenerek gerçekleştirildi. İnkübasyon sonrası rastgele 

seçilen 50 mikroskopik alandaki hücre yüzeyine tutunan bakterilerin ortalama sayıları ± standart 

sapması belirlendi. Ayrıca, çalışmamızda B. breve EA17, B. bifidum E31 ve Escherichia coli ATCC 

11229 suşları ortak koşullarda geliştirilerek, Caco-2 hücrelerine tutunma rekabeti incelendi. 

Bulgular: Gastrointestinal koşullar altında, B. breve EA17 suşunun ekzopolisakkarit üretim 

kapasitesinin (104.00 ±6.00 mg / l), hemaglütinasyon yeteneğinin (+3) ve Caco-2 hücrelerine adezyon 

durumlarının B. bifidum E31 suşuna göre oldukça iyi olduğu belirlendi. B. breve E17 suşunun, E. coli 

ATCC 11229 ile rekabetinde sayıca üstün geldiği gözlendi. 

Sonuç: Probiyotik seçiminde önemli kriterlerden biri bakterilerin bağırsak hücrelerine adezyon 

kapasitelerinin yüksek olması durumudur.  Bu araştırma, yüksek EPS üreten bakterilerin hücre yüzeyine 

tutunmada rol oynayabileceğini göstermektedir. Ayrıca, çalışmamızda yüksek EPS üretimi ve adezyon 

yeteneği ile B. breve EA17 suşunun probiyotik suş olarak ürün geliştirmede ümit verici olduğu 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adezyon, Bifidobacterium spp., Ekzopolisakkarit, Probiyotik 
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FEKAL KALPROTEKTİN TESTİ SONUÇLARI VE 

FAECALIBACTERIUM PRAUSNITZII YÜKÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

1Kurtuluş Buruk, 2Burak Aksu, 1Esra Özkaya, 1Irmak Baran, 1İlknur Tosun, 1Neşe Kaklıkkaya, 
1Faruk Aydın 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Trabzon 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İstanbul 

 

Amaç: Kalprotektinin, nötrofillerden salgılandığı ve nötrofillerin sitozolik proteinlerinin %40’ından 

fazlasını oluşturduğu gösterilmiştir. Fekal kalprotektin testinin (FKT) yüksekliğinin gastrointestinal 

sistemin (GİS) infeksiyöz ve inflamatuvar koşulları ile ilişkili olduğu raporlanmıştır (1,2). 

Faecalibacterium prausnitzii insan bağırsağındaki majör bütirat üreticisidir. Bütirat, GİS fizyolojisi ve 

sağlığı ile yakından ilişkilidir (3). Bu çalışmada FKT ile gaita F.prausnitzii yükü arasındaki ilişki 

araştırıldı. 

Gereç ve Yöntem: Pediatrik ve erişkin gastroenteroloji kliniklerinden FKT için gönderilen gaita 

örnekleri ticari kit protokolü izlenerek çalışıldı. Sonuçları <50 ve >200mg/kg gaita olarak saptanan 

örneklerden rastgele seçilen 15 negatif ve 26 yüksek pozitif örnekten F.prausnitzii rölatif kantitasyonu 

için izolasyon robotu ve bakteriyel DNA izolasyon kiti kullanılarak total bakteriyel DNA izole edildi. 

F.prausnitzii rölatif kantitasyonunda Fprau07 5’-CCATGAATTGCCTTCAAAACTGTT-3’ ve 

Fprau02 5’-GAGCCTCAGCGTCAGTTGGT-3’; normalizasyonda 16SDNAF 5’-

ACTCCTACGGGAGGCAGCAGT-3’ ve 16SDNAR 5’-GTATTACCGCGGCTGCTGGCAC-3’ 

primerleri kullanıldı (4). SYBRGreen master miksi içine primerler ve izole DNA eklenerek Real Time 

PCR cihazında amplifikasyon gerçekleştirildi. Örneklerin cp değerleri hesaplandı ve kaydedildi. Her 

örnek iki kere çalışıldı, elde edilen değerlerin ortalamaları alındı. F.prausnitzii ve kontrol cp değerleri 

ile 2−∆∆𝐶𝑇 formülü uygulanarak normalizasyon işlemi gerçekleştirilerek rölatif kantitasyon değerleri 

elde edildi. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen gaita örneklerindeki F.prausnitzii rölatif kantitasyon değeri 

ortalaması >200mg/kg grubu için 0,00054±0,00055, <50mg/kg grubu için ise 0,0014±0,0022 olarak 

saptandı. İstatistiksel olarak (T-test) gruplar arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir (p=0,06). 

Sonuç: F.prausnitzii’nin fekal mikrobiyota içindeki yükü ile FKT düzeyleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Bu ilişki ile ilgili olarak literatür kendi içinde çelişse de, F.prausnitzii artışının daha çok 

hastalıkta tedaviye yanıtın göstergesi olabileceği yönünde ipuçları sunmuşlardır (5,6). Çalışmada, FKT 

seviyesi düşük örneklerde F.prausnitzii dışında sayısı artan diğer bütirat üreten bakterilerin olabileceği 

varsayılmaktadır.  

Bu çalışmada istatiksel fark olmasa da F.prausnitzii sağlıklı bağırsakta inflame olana göre daha fazla 

olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, F.prausnitzii’nin GİS hastalıkları ile nedenselliği hala yanıt 

beklemektedir. Konu yeni fikirler ve çalışmalar için güncelliğini korumaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Fekal kalprotektin, Faecalibacterium prausnitzii, RT-PCR 
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OBEZİTE VE BAKTERİYEL VAJİNOZ İLİŞKİSİNİN 

MİKROBİYOLOJİK YÖNTEMLER VE ANTROPOMETRİK 

ÖLÇÜMLER KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI 
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Amaç: Anormal vajinal akıntının en sık nedenlerinden biri bakteriyel vajinozdur (BV). Bu hastalarda, 

vajinal flora değişmiş olup bunun nedeni halen tam olarak açıklanamamıştır. Bu çalışmada obezite ile 

BV ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem:Veriler, Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Polikliniği’ne Mayıs 2019-Eylül 2019 tarihleri arasında vajinal akıntı şikayeti ile başvuran hastalardan 

elde edilmiştir. Bu kadınlardan, 18-45 yaş aralığında cinsel aktif, fertil dönemde olan ve muayenede 

bakteriyel vajinoz ön tanısı alanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Gebe kadınlar, kanaması olanlar, 

jinekolojik kanser öyküsü olanlar, önceki üç hafta boyunca antibiyotik/vajinal ilaç kullananlar, kronik 

hastalığı olanlar ve son iki günde cinsel ilişkide bulunanlar çalışma dışı bırakılmıştır. Akabinde,  

hastaların diyetisyen tarafından antropometrik ölçüleri yapılmış ve beden kütle indeksleri (BKİ) 

hesaplanmıştır. İleri mikrobiyolojik inceleme için eküvyon ile vajinal sürüntü örnekleri alınıp lama 

yaymaları yapılmıştır. Gram boyaması yapılıp,BV değerlendirilmesi için Nugent skorlaması yapılmıştır. 

BKİ kullanılarak hastalar obez, fazla kilolu, normal, zayıf olarak sınıflandırılmıştır.    

Bulgular:BV ön tanısı alan 88 hasta Nugent skorlamasına göre 40(%45,4)’ı BV,  23(%26,1)’ü ara değer, 

25(%28,5)’i normal flora olarak bulunmuştur.Obez olmayan grupta;BV26 (%47,3), ara değer 11(%20), 

normal flora 18(%32,7), Obez olan grupta ise BV 14(%42,4), ara değer 12(%36,4), normal flora 

7(%21,2) olarak bulunmuştur.  

Çalışma sonunda hastalar içerisinde en fazla BV oranı normal kilolu hastalarda bulunmuş (%52.4), 

bununla beraber en az normal flora oranı ise obez hastalarda bulunmuştur (%21.2). Hastaları obez ve 

obez olmayanlar olarak ayırdığımızda, BV oranı, obez olmayanlarda bir miktar fazla çıkmasına rağmen, 

normal flora oranı obezlere göre yüksek bulunmuştur.  

Sonuç: Genel bakışda, obezlerde, obez olmayanlara göre ara değerlerde artış ve normal florada azalma 

göze çarpmaktadır. Obezitede her ne kadar normal florada oranında azalma ve orta derecede bozulmuş 

vajinal flora oranında yükseklik gözlense de, BV oranı çalışmamızda obez olamayanlara göre daha az 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: bakteriyel vajinoz, obezite, bedenkütle indeksi, nugent skor. 
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Tablo. 

BKİSınıflaması 

(kg/m2) 

BV (Nugent 

skor: 7-10) 

Ara değer  

(Nugent skor:4-6) 

Normal 

flora(Nugent 

skor:0-3) 

Toplam hasta 

Zayıf <18,5 1(%100) - - 1 

Normal 18,5-24,9 11(%52,4) 3(%14,3) 7(%33,3) 21 

Fazla kilolu 25-29,9 14(%42,4) 8(%24,2) 11(%33,3) 33 

Obez ≥30 14(%42,4) 12(%36,4) 7(%21,2) 33 

  

40(%45,4) 

 

23(%26,1) 

 

25(%28,5) 

 

88 

 

 

Tablo.  

BKİSınıflaması 

(kg/m2) 

Bakteriyel 

vajinoz  

Ara değer Normal flora Toplam hasta 

Obez olmayan <30 26 (%47,3) 11(%20) 18(%32,7) 55 

Obez ≥30 14(%42,4) 12(%36,4) 7(%21,2) 33 

  

40(%45,4) 

 

23(%26,1) 

 

25(%28,5) 

 

88 
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ROTAVİRUS VARLIĞINDA İZOLE EDİLEN Lactobacillus spp. 

SUŞLARININ BAZI PROBİYOTİK ÖZELLİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Gülçin Alp Avcı1, Selcan Çetin1 ve Muhsin Akbaba2  
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Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, rotavirüs enfeksiyonu olan çocukların dışkı örneklerinde 

Lactobacillus spp. florasını araştırmak ve bazı probiyotik özelliklerini belirlemektir.  

Gereç ve Yöntem: Fekal örneklerde (n=90) rotavirüs antijeni ELISA yöntemi ile araştırıldı. Çalışmaya 

kontrol grubu olarak 30 sağlıklı birey dahil edildi. Lactobacillus spp. suşların tanımlanması için seçici 

ortam, gram-reaksiyonu, koloni morfolojisi ve klasik biyokimyasal tanımlama testleri kullanıldı. 

Ekzopolisakarit (EPS) üretimi fenol-sülfürik asit yöntemiyle belirlendi. Asit direnci (pH 2.0, 2.5, 3.0 ve 

6.2) ve safra toleransı (%0.15, 0.3) spektrofotometrik olarak tanımlandı. Suşların E. coli ATCC 11229 

üzerindeki inhibisyon etkisi araştırıldı.  

Bulgular: Örneklerin 32’si rotavirüs antijeni (% 35.5) için pozitif bulundu. 63/120 (32 R+, 58R-, 30 

Kontrol) laktobasil tespit edildi. 28-L. acidophilus, 16-L. casei, 12-L. delbrueckii ve 7-L. rhamnosus. 

Suşlarının EPS üretimi 24.5-132.0 mg/L arasında gözlendi. Tüm suşların pH 2.0-3.0 arasında 

canlılıklarının önemli oranda azaldığı belirlendi. %0.15 ve 0.3 safra konsantrasyonunda suşların 

canlılığının etkilendiği belirlendi. EPS üretimi yüksek olan suşlarda asit ve safra muruziyetinden sonra 

canlılığın daha iyi olduğu tespit edildi. İstatistiksel analizlerde, EPS üretimi ile asit direnci ve safra 

toleransı arasında pozitif bir korelasyon olduğu belirlendi (sırasıyla r=0.624, r=0.682, p<0.05). 

Rotavirüs pozitif olan örneklerden izole edilen suşların, rotavirüs negatif olan örneklerden izole edilen 

suşlara ve kontrolden izole edilen suşlara kıyasla daha yüksek EPS üretimi, asit direnci ve safra toleransı 

göstermekle birlikte, viral enfeksiyon varlığında laktobasil sayısının oldukça azaldığı dikkat 

çekmektedir. İzolatların minimal düzeyde E.coli üzerinde inhibitör etkisi gözlendi. 

Sonuç: Çalışmamızda elde edilen veriler, viral enfeksiyona rağmen hayatta kalabilen probiyotik 

özelliklere sahip güçlü laktobasillerin olduğunu ancak bunların sayıca az olduğunu ortaya koymuştur. 

Yapılan çalışmalarda, Türkiye'de ve dünyada artan rotavirüs olguları göz önüne alındığında, hayati 

fonksiyonların devamı ve sağlıklı bağırsak florasının oluşturulmasının önemi ve probiyotik bakterilerin 

bu sürece olumlu katkılar sağladığı görülmektedir. Ancak kullanılması tavsiye edilen probiyotik 

desteğinin içeriğinde yüksek kalitede probiyotik özellik taşıyan bakterilere yer verilmesi oldukça 

önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Lactobacillus spp., Probiyotik, Rotavirus 
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KİST HİDATİK ŞÜPHELİ HASTALARIN TANISINDA İNDİREKT 

HEMAGLÜTİNASYON VE İMMÜNOKROMATOGRAFİK YÖNTEMİN 

KARŞILAŞTIRILMASI  
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Amaç: Echinococcus granulosus erişkin halinde köpeklerin ve köpekgillerin ince barsağında, larva 

halinde ise koyun, sığır gibi otçullar başta olmak üzere çeşitli memelilerin ve insanın çeşitli organlarına 

yerleşerek kist hidatik denen hastalığa neden olmaktadır. Son konak tarafından dış ortama atılan parazit 

yumurtalarının koyun, keçi, sığır ve insan tarafından sindirim veya solunum yolu ile alınmasıyla 

enfeksiyona sebep olmaktadır. Kist hidatik hastalığı serolojik tanısında İndirekt hemaglütinasyon Testi 

(İHA), Enzyme Linked İmmunosorbent Assay (ELİSA), İndirekt Floresan Antikor (IFA) ve 

immünokromatografik testler kullanılmaktadır. Bu çalışmada Gaziantep Üniversitesi Şahinbey 

Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kist hidatik şüphesiyle başvuran hastalarda E.granulosus 

antikorlar varlığının İHA ve immünokromatografik yöntem ile araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımıza 01.11.2018-31.01.2019 tarihleri arasında  E. granulosus antikoru 

araştırmak amacıyla gönderilen 75 serum örneğinde  Ekinokok IHA (Fumouze Diagnostics, Fransa) testi 

ve İmmünokromatografik yöntem olarak da Virapid Hydatidosis (Vircell Microbiologists, İspanya) kiti 

ile E. granulosus  antikor varlığı araştırılmıştır.  

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan 75 hastanın 48’i kadın (%64), 27’si erkek (%36) olup, yaş 

ortalamaları 42.0800 (±17.72672)’dir. Hasta serumlarının gönderildikleri klinikler; Genel Cerrahi 31 

hasta (%41.3), Gastroenteroloji 11 hasta (%14.7), Göğüs Cerrahi 11 hasta (14.7), Enfeksiyon 

Hastalıkları 4 hasta (%5.3), Ayaktan Hasta Polikliniği 3 hasta (%4.0), Hematoloji 3 hasta (%4.0), 

Nefroloji 3 hasta (%4.0), Çocuk Gastroenteroloji 2 hasta (%2.7), İç Hastalıkları 2 hasta (%2.7), Geriatri 

2 hasta(%2.7), Üroloji 2 hasta (%2.7) ve Palyatif Bakım Servisi 1 hasta (%1.3) olarak belirlenmiştir. 

IHA yöntemi ile hastaların 36’sı pozitif (%48), 39’u negatif (%52), immunokromatografik yöntem ile 

hastaların 34’ü pozitif (%45.3), 41’i (%54.7) negatif olarak belirlenmiştir. IHA yöntemiyle pozitif 

olarak tespit edilen 36 hastanın 34’ü (%94.4) immünokromatografik yöntemle de pozitif tespit edilmiş 

olup IHA yöntemiyle negatif tespit edilen 39 hastanın tamamı (%100) immünukromatografik yöntemle 

negatif olarak tespit edilmiştir.  

Sonuç: Bu çalışmada kist hidatik şüpheli hastalardaki IHA ve immünokromatografik test sonuçları 

birbiriyle uyumlu bulunmuştur. Hastalığın erken tanısında ve aynı zamanda uygulanan tedavinin 

takibinde serolojik test sonuçları oldukça önemlidir.  

Anahtar kelimeler. E. granulosis, kist hidatik, IHA, İmmünokromotografi 
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Amaç: Dünyada sıtma vaka insidansı 2010 yılından beri düşüş göstermekte iken bu durumun 2014’ten 

sonra bazı bölgelerde tersine döndüğü raporlanmaktadır. Ülkemizde 2012 yılında Mardin ve 2014 

yılında Edirne’den bildirilen “yurt dışından gelen vakadan türeyen olgular” dışında 2010 yılından beri 

yerli sıtma olgusu görülmemektedir. Bu sunumda Düzce’de son bir yıl içinde görülen dört yurt dışı 

kaynaklı sıtma olgusu incelenmiştir. 

Olgular:  

Olgu 1: Anamnezinde 45 gün önce Etiyopya’dan döndüğü ve ateş nöbetlerinin 48 saatte bir geldiği, yurt 

dışına çıkmadan önce sıtma profilaksisi almadığı öğrenilmiştir. Hastanın kalın damla-ince yayma kan 

preparatları incelenmiştir. P.vivax enfeksiyonu olarak değerlendirilmiştir.  

Olgu 2: Fildişi Sahilinden döndükten iki hafta sonra başlayan, altı gündür devam eden şikayetler ile 

hastanemize başvurmuştur. Anamnezinde sıtma profilaksisi aldığı öğrenilmiştir. Hazırlanan kalın damla 

ve ince yayma kan preparatlarında P. falciparum enfeksiyonunu tanısı konulmuştur.  

Olgu 3: Rekrudesens ağır tropikal sıtma olgusu, 1.5 ay önce Benin’den dönüş yapan hastanın bir ay önce 

dış merkezde Plasmodium ovale ve Plasmodium falciparum’a bağlı mix sıtma tanısı ile artemeter-

lumefantrin ve primakin aldığı öğrenilmiştir. Hastanın bize başvurusundaki şikayetleri ilk sıtma 

atağından 21 gün sonrasında başlamış olup tedavi başarısızlığı olarak değerlendirilmiştir.  

Olgu 4: Relaps P. vivax olgusu, Kamerun’dan döndükten sonra tropikal sıtma tanısı ile dış merkezde 

tedavi aldığı, aldığı tedaviden 9 ay sonra iki günde bir yükselen ateş ile hastanemize başvurmuştur. 

Hastanın ateş nöbetleri devam ederken düzenli yapılan preparatlarında ancak 4. gün Plasmodium vivax 

enfeksiyonu tanısı konulmuştur. Olgunun atlanmış bir bir miks enfeksiyon ve hipnozoid aktivasyonu ile 

relaps bir P. vivax  enfeksiyonu  olduğu düşünüldü. 

Sonuç: Son bir yılda hastanemizde iki P. vivax, iki P. falciparum’ un  etken olduğu toplam dört sıtma 

olgusu izlenmiştir. Hastaların hepsi öncesinde sıtmanın endemik olduğu Afrika ülkelerinde 

bulunmuşlardı. Afrika’ya seyahat öyküsü olan ateşli hastalarda sıtmanın mutlaka araştırılması gerektiği 

ve tanıda altın standardın ince yayma ve kalın damla incelemelerinin olduğu, PCR gibi testlerin tür 

ayrımında destekleyici olarak kullanılmasının gerektiği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: P.vivax, P.falciparum, Rekrudesens ağır tropikal sıtma, Relaps sıtma 
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Amaç: Toksoplazmosis, zorunlu hücre içi protozoon olan Toxoplasma gondii’nin neden olduğu 

zoonotik bir enfeksiyondur. T. gondii seroprevalansı coğrafik bölgelere göre farklılık göstermekle 

birlikte ülkemizde %17-%70 arasında değişmektedir. Bu çalışmada Nisan 2018-Ağustos 2019 tarihleri 

arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastalarda anti-Toxoplasma gondii IgG, 

anti-Toxoplasma gondii IgM ve Toxoplasma gondii IgG-avidite testleri istenen hastalar retrospektif 

olarak değerlendirmeye alınmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarına toksoplazmosis şüphesi ile 

gönderilen serum örneklerinde anti-Toxoplasma gondii IgG ve anti-Toxoplasma gondii IgM antikorları 

enzim immünoassay (Delta Biologicals, İtalya) yöntemiyle, Toxoplasma gondii IgG-avidite indeksi ise 

makro-ELISA (Abbott, Almanya) yöntemiyle araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, otomasyon 

sisteminden alınan hasta verileri ile birlikte değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Laboratuvarımızda 16 aylık süre zarfında toplam 1686 anti-T. gondii IgG, 4054 anti-T.gondii 

IgM ve 18 T. gondii IgG-avidite testi çalışılmıştır. Her üç parametre için de en çok tetkik istemi yapılan 

bölümler kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göz hastalıkları ve aile hekimliği 

klinikleri olup yoğunlukla 19-49 yaş aralığındaki kadın hastalardan istem yapılmıştır.  Anti-T. gondii 

IgG çalışılan serum örneklerinin %21.8’i pozitif, %1,6’sı ara değer, anti-T.gondii IgM çalışılan 

örneklerin %1.4’ü pozitif, %0.8’i ara değer olarak tespit edilmiştir. Her iki antikor sonucu pozitif olan 

ve T. gondii IgG-avidite testi çalışılan serum örneklerinin ise %44.4’ü düşük avidite indeksine sahip 

bulunmuştur. T. gondii IgG-avidite istemi olan ancak anti-T. gondii IgG/IgM sonucu negatif/eksik olan 

177 hasta hatalı test istemi nedeniyle çalışmaya alınmamıştır.  

Sonuç: Toksoplazmosis, konjenital enfeksiyon riski nedeniyle özellikle doğurganlık yaş grubundaki 

kadınlarda taranması gereken bir hastalık olup tanıda serolojik testler önemli yer tutmaktadır, ancak 

avidite gibi özellikli testlerin uygun şekilde istenerek akılcı laboratuvar kullanımının sağlanması önem 

taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, seroloji, toksoplazmosis, avidite.  
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Amaç: Toxoplasmosis, Toxoplasma gondii’nin neden olduğu tüm dünyada yaygın olarak görülen bir 

paraziter enfeksiyon hastalığıdır. Bu çalışmada bölgemizde farklı yaş gruplarında T.gondii 

seroprevalansının araştırılması ve IgG avidite test sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2014-Aralık 2018 tarihleri arasında hastanemize başvuran anti-T.gondii IgM 

ve anti-T.gondii IgG testleri eşzamanlı istenilen hastaların serolojik sonuçları retrospektif olarak 

incelenmiştir. Serum örneklerinde anti-T.gondii IgM/IgG testleri chemiluminescent immunoassay 

yöntemiyle (Cobas e601, Roche Diagnostics, Almanya), IgG avidite testi enzyme-linked fluorescent 

assay yöntemiyle (VIDAS, bioMerieux, Fransa) çalışılmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 5454 hastada anti-T.gondii IgM ve IgG seropozitiflik oranları 

sırasıyla %3.8 ve %25.5 olarak bulunmuştur. IgM ve IgG seropozitiflik oranları, kadınlarda (n=3839) 

sırasıyla %4.7 ve %26.8, erkeklerde (n=1615) ise %1.6 ve %22.4 olarak tespit edilmiştir. Yaş gruplarına 

göre IgG seropozitiflik oranları incelendiğinde, seropozitifliğin en düşük 0-11 yaş grubunda (%11.1), 

en yüksek >60 yaş grubunda (%55.4) olduğu saptanmıştır (Tablo 1). IgG’si ve IgM’si birlikte pozitif olan 151 

olguda ve IgG’si pozitif, IgM’si negatif olan 125 olguda avidite testi istenmiştir. IgG avidite testi uygulanan toplam 

276 olgunun 43’ünde (%15.6) düşük avidite, 18’inde (%6.5) sınırda avidite ve 215’inde (%77.9) yüksek 

avidite saptanmıştır (Tablo 2). Düşük avidite saptanan hastaların çoğunluğunun (%76.7) doğurganlık yaş 

grubunda veya gebe olan kadınlardan oluştuğu saptanmıştır. 

Sonuç: Bölgemizde, literatür verileriyle uyumlu olarak, anti-T.gondii IgG seropozitiflik oranı %25.5 

olarak belirlenmiş olup IgG seropozitiflik oranının yaşla birlikte arttığı gözlenmiştir. Toxoplasmosisde 

doğru tanı konulabilmesi ve özellikle konjenital enfeksiyonların önlenebilmesi açısından IgM ve 

IgG’nin eşzamanlı bakılması, her ikisinin de pozitif olması durumunda IgG avidite testiyle akut 

infeksiyon ile önceden geçirilmiş enfeksiyonun ayırımının yapılması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, Seroprevalans, Avidite 
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Tablo 1. Farklı yaş gruplarında anti-T.gondii IgM ve IgG seroprevalans oranları [n (%)] 
Yaş aralığı IgM negatif IgM ara 

değer 

IgM pozitif IgG negatif IgG ara 

değer 

IgG pozitif 

0-10 yaş 

(n=1349) 

1339 (99.3) 3 (0.2) 7 (0.5) 1191 (88.3) 8 (0.6) 150 (11.1) 

11-20 yaş 

(n=580) 

554 (95.5) 1 (0.2) 25 (4.3) 490 (84.5) 2 (0.3) 88 (15.2) 

21-30 yaş 

(n=1543) 

1430 (92.7) 14 (0.9) 99 (6.4) 1150 (74.6) 2 (0.1) 391 (25.3) 

31-40 yaş 

(n=1098) 

1039 (94.6) 10 (0.9) 49 (4.5) 753 (68.6) 7 (0.6) 338 (30.8) 

41-50 yaş 

(n=280) 

265 (94.6) 0 (0) 15 (5.4) 171 (61.1) 0 (0) 109 (38.9) 

51-60 yaş 

(n=250) 

245 (98) 0 (0) 5 (2) 127 (50.8) 3 (1.2) 120 (48) 

> 60 yaş (n=354) 343 (96.9) 3 (0.8) 8 (2.3) 156 (44.1) 2 (0.5) 196 (55.4) 

Toplam (n=5454) 5215 (95.6) 31 (0.6) 208 (3.8)  4038 (74.1) 24 (0.4) 1392 (25.5) 

 

 

 

Tablo 2. Toxoplasma gondii IgG avidite test sonuçları [n (%)] 
Sonuçlar IgG (+), IgM (+) IgG (+), IgM (-) Toplam 

Düşük avidite  38 (25.2) 5 (4) 43 (15.6) 

Sınırda avidite  13 (8.6) 5 (4) 18 (6.5) 

Yüksek avidite  100 (66.2) 115 (92) 215 (77.9) 

Toplam 151 (100) 125 (100) 276 (100) 
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Amaç: Sitomegalovirus (CMV), Rubella ve Toksoplasma gondii (T.gondii), TORCH (Toksoplasma 

gondii, Rubella, CMV, Herpes Simpleks) grubu enfeksiyonları içinde yer almakta ve gebelerde 

konjenital enfeksiyona neden olmaktadır. Konjenital enfeksiyonlar, fetus üzerinde ağır klinik tablolara, 

düşük ve ölü doğumlara neden olabildiğinden doğru tanı konulması önemlidir. Tanıda maliyet 

düşüklüğü, uygulama kolaylığı, yüksek özgüllüğü ve duyarlılığı nedeniyle ELISA (Enzim Linked 

Sorbent Assay) yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı, hastanemizde gebelerde, 

CMV, Rubella ve T.gondii seroprevalansının belirleyerek, hastanemize ve bölgemize ait ilk verileri 

saptamaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, Ocak 2016–Mart 2018 tarihleri arasında Aksaray Üniversitesi Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi kadın doğum polikliniklerine başvuran 6807 gebeye ait, CMV, Rubella ve 

T.gondii ye ait ELISA (IgG ve IgM) test sonuçları retrospektif olarak incelenmiş ve seropozitiflik 

oranları belirlenmiştir. Her hastaya ait bir veri çalışmaya dahil edilmiştir. 

Bulgular: Tetkik istem sayıları sırasıyla, CMV IgG ve IgM için 897 ve 5495, Rubella IgG ve IgM için 

1428 ve 5726 ve T.gondii IgG ve IgM için ise 1342 ve 5723 dür. Seropozitiflik oranları sırasıyla ; CMV 

IgG ve IgM için %99.44 ve %1.25, Rubella IgG ve IgM için %93.49 ve, %0.91, T.gondii IgG ve IgM 

için ise %32.41 ve %1.76 dir (Tablo 1).  

Sonuç:  Gebelik esnasında görülen TORCH enfeksiyonları ciddi fetal anomalilere yol açabilir. Bu 

nedenle gebelik sürecinde TORCH parametrelerinin takibi önemlidir. CMV IgG pozitifliği %91,5 ile 

%100 ve IgM pozitifliği %0.3 ile %2.6 arasında olduğu görülmüştür. Çalışmamızda bu oranlar %99.44 

ve %1.25’dir. Rubellada gebelerde IgG pozitifliği % 86.5-95.7 ve IgM oranları ise % 0.2 ile % 1.5 

arasında iken çalışmamızda Rubella IgG ve IgM sırasıyla %93.49 ve %0.91’dir. Ülkemizde  T.gondii 

IgG oranları %18.3 ile %47.1 ve IgM oranları %0 ile %3 aralığındayken çalışmamızda bu oranlar 

T.gondii IgG ve  IgM  için sırasıyla %32.41 ve %1.76 dır. Yapmış olduğumuz bu çalışmada gebe 

kadınlarda toksoplazma, sitomegalovirüs ve rubella seroprevalansı belirlenmiştir. Literatürde 

Kapadokya bölgesinde yer alan Aksaray ilinde bu konuda yapılmış benzer bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Çalışmamızda saptanan seropozitiflik oranları Türkiye’nin diğer bölgelerinde bulunan 

sonuçlarla benzerlik göstermektedir (Tablo 2). Bu veriler, ileriki dönemlerde yapılacak daha geniş çaplı 

çalışmalar için ilimiz adına temel veriler olması bakımından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler : Gebelik, TORCH, Seroprevalans, Aksaray 

 
Kaynaklar: 

1. Oruc AS, Celen S, Citil A, Saygan S, Unlu S, Danisman N. Screening of cytomegalovirus seroprevalence among 

pregnant women in Ankara, Turkey: A controversy in prenatal care. Afr J Microbiol Res 2011; 5: 5304–7. doi: 

10.5897/AJMR11.842 

2. Bakacak M, Bostancı M S, Köstü B et al, Gebelerde Toxoplasma gondii, rubella ve sitomegalovirüs 

seroprevalansı Dicle Med J 2014; 41(2): 326-31. doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.02.0425 

javascript:lookus('https://orcid.org/0000-0002-8458-8504')
javascript:lookus('https://orcid.org/0000-0001-5392-8679')
javascript:lookus('https://orcid.org/0000-0002-1434-6892')


 

516 
 

3. Numan O, Vural F, Aka N, Alpay M, Coskun A D E. TORCH seroprevalence among patients attending Obstetric 

Care Clinic of Haydarpasa Training and Research Hospital affiliated to Association of Istanbul Northern Anatolia 

Public Hospitals North Clin Istanbul 2015; 2(3): 203–9. doi: 10.14744/nci.2015.55376 

4. Sirin M C, Agus N, Yilmaz N, et al. Seroprevalence of Toxoplasma gondii, Rubella virus and Cytomegalovirus 

among pregnant women and the importance of avidity assays Saudi Med J 2017; 38(7): 727-32. doi: 

10.15537/smj.2017.7.18182 

5. Keskin D D, Keskin S. İlk Trimester Gebelerde Toksoplazma, Rubella, CMV, HBV, AntiHBs, HCV, HİV 

Seroprevelansları Selçuk Tıp Derg 2013; 29(3): 123-6. 

6. Toklu D. G. Gebelerde Toksoplazma, Rubella Virus ve Sitomegalovirus’a Karşı Oluşan Antikorların Sıklığı J 

Clin Anal Med 2013; 4(1): 38-40. doi: 10.4328/JCAM.896  

7. Parlak M, Çim N, Erdin B N, Güven A, Bayram Y, Yıldızhan R Seroprevalence of Toxoplasma, Rubella, and 

Cytomegalovirus among pregnant women in Van J Turk Soc Obstet Gynecol 2015; 2: 79-82. doi: 

10.4274/tjod.35902 

8. Aynioglu A, Aynioglu O, Altunok E S. Seroprevalence of Toxoplasma gondii, rubella and Cytomegalovirus 

among pregnant females in north-western Turkey  Acta Clin. Belg 2015; 70: 321-324. doi: 

10.1179/2295333715Y.0000000021 · 
 

Tablo 1. Gebelerde yaş gruplarına göre test sonuçları 
Test Pozitif  (%) Negatif (%) Toplam Pozitif (%) Negatif (%) Toplam 

CMV  CMV IgG  CMV IgM 

 

Yaş 

17-26 455      (99.78) 1        (0.22) 456 36   (1.53) 2320 (98.47) 2356 

27-36 376      (99.20) 3        (0.80) 379 28   (1.16) 2416 (98.85) 2442 

37-46   62        (100)    0        (0) 62 5  (0.72) 692  (99.28) 697 

Toplam 893     (99.44) 4       (0.56) 897 69   (1.25) 5468 (98.75) 5495 

Rubella  Rubella IgG  Rubella IgM 

 

Yaş 

17-26 712      (95.31) 35    (4.69) 747 24   (0.93) 2543  (99.07) 2567 

27-36 540      (91.99) 47      (8.01) 587 24   (1.15) 2399  (98.85) 2423 

37-46 83      (88.30) 11    (11.70) 94 6     (0.81) 732   (99.19) 738 

Toplam 1335    (93.49) 93      (6.51) 1428 52   (0.91) 5674 (99.09) 5726 

T.gondii T.gondii IgG  T.gondii IgM 

 

Yaş 

17-26 162    (23.37) 531  (76.63) 693 45   (1.75) 2526 (98.25) 2571 

27-36 228     (40.49) 335  (59.51) 563 51   (2.09) 2379 (97.79) 2430 

37-46 45    (52.33) 41    (47.67) 86 5   (0.69) 717   (99.31) 722 

Toplam 435     (32.41) 907  (67.59) 1342 101  (1.76) 5622 (98. 24) 5723 

Tablo 2. Ülkemizde gebelerde seroprevalans oranları 
İli   Çalışma 

Yılı 

CMV Rubella T. gondii 

IgG IgM IgG IgM IgG IgM 

Ankara(¹) 2011 98.5 0.3 - - - - 

Diyarbakır(²) 2014 99.3 3.2 93.2 0.2 47.1 2.26 

İstanbul(³) 2015 99.5 0.5 94.2 0,2 31 0 

İzmir(4) 2017 98.9 1.5 93.5 1.2 32.3 1.9 

Konya(5) 2013 99.2 0.7 95.7 0.15 31.2 0.9 

Uşak(6)   2013 99.4 1.0 92.2 1.0 18.3 3.0 

Van(7) 2015 100 2.6 86.5 0.5 37.6 1.1 

Zonguldak(8) 2015 91.5 2 93.8 1.5 43.9 2.5 

Çalışmamız (Aksaray) 2019 99.44 1.25 93.49 0.91 32.41 1.76 
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İSTANBUL’DA GEBE POPÜLASYONDA TOKSOPLAZMA, RUBELLA 

VE SITOMEGALOVIRUS SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI 

Sema Alaçam1, Özlem Uzunkaya1 

1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul 

 

 

Amaç: Toksoplazma, rubella ve sitomegalovirus (CMV), dünyada konjenital anomalilerle ilişkili en 

yaygın enfeksiyon etkenlerindendir.TORCH grubu içinde yer alan bu etkenler konjenital anomali 

nedenlerinin %2-3’ünü oluşturmaktadır. Fetusta, mikrosefali, intrakraniyal kalsifikasyonlar, intrauterin 

büyüme geriliği, hepatosplenomegali ve trombositopeni gibi çok çeşitli klinik semptomlara neden 

olabilmektedirler. Bu çalışmada gebe kadınlarda toksoplazma, rubella ve CMV seroprevalansının ve 

yaşlara göre riskli grupların belirlenerek değerlendirilmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Temmuz 2018-Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul Eğitim 

Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen 5485 gebe kadına ait serum 

örnekleri dahil edildi. Serum örneklerinde toksoplazma, rubella ve CMV IgM/IgG antikor testleri 

çalışıldı, 16496 test sonucu retrospektif olarak incelendi. Antikor testleri kemilüminesans mikropartikül 

enzim immunoassay prensibine dayanan ticari kitler (Architect, ABD) kullanılarak Architect i2000SR 

(Abbott Diagnostics, ABD) cihazında üretici firma önerilerine uygun olarak çalışıldı.  

Bulgular: Çalışmaya alınan 5485 gebe kadının median yaşı 28.0 yıl (yaş aralığı 18-48 yıl) bulundu. 

Serum örneklerinde toksoplazma,  rubella ve CMV IgM antikorlarının pozitiflik oranları sırasıyla %0.6 

(19/3141), %0.3 (16/5338) ve %2.7 (72/2640), IgG antikorlarının pozitiflik oranları ise sırasıyla  %23 

(352/1533), %89.1 (2715/3047), %98.7 (787/797) bulundu (Tablo 1). Gebe kadınlarda yaş gruplarına 

göre rubella ve CMV IgM/IgG seropozitiflik oranları karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı 

(sırasıyla p=0.18, p=0.21, p=50, p=0.39). Toksoplazma IgG için en düşük seropozitiflik oranı18-25 yaş 

grubunda (%19.4), en yüksek oran ise 36-49 yaş grubunda (%26.3) tespit edildi (p=0.01). Toksoplazma 

IgM seropozitiflik oranlarında ise anlamlı fark bulunmadı (p=0.71) (Tablo 2). 

Sonuç: Bu çalışmada toksoplazma, rubella ve CMV IgG seropozitifliği, bölgemizdeki gebe kadınlarda 

yapılan çalışmalarla uyumlu bulundu. CMV ve rubella IgG pozitiflik oranları oldukça yüksek 

bulunduğundan bölgemizde gebeler için bu testleri rutinde tarama testi olarak önerilmeyebilir. Ancak 

toksoplazma seropozitiflik sonuçlarına göre bölgemizdeki gebe kadınların büyük bir çoğunluğu bu 

enfeksiyona duyarlı bulundu. Toksoplazma enfeksiyonundan gebelik öncesinde ve gebelik sırasında 

anne ve fetusun korunması açısından, toksoplazma antikorları tarama testi olarak önerilebilir. 

Anahtar kelimeler: Toksoplazma, rubella, sitomegalovirus, seroprevalans, gebelik 
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Tablo 1. Gebelerde Toksoplazma, Rubella ve CMV seroprevalans oranları 

Test 
Negatif       

n (%) 

Ara Değer  

n (%) 

Pozitif         

n (%) 
%95 CI* 

Toplam 

n 

Toksoplazma IgM 3119 (99.3) 3 (0.1) 19 (0.6)  3141 

Toksoplazma IgG 1136 (74.1) 45 (2.9) 352 (23.0) 20.9 – 25.1 1533 

Rubella IgM 5317 (99.6) 5 (0.1) 16 (0.3)  5338 

Rubella IgG 162 (5.3) 170 (5.6) 2715 (89.1) 88.0 – 90.2 3047 

CMV IgM 2553 (96.7) 15 (0.6) 72 (2.7)  2640 

CMV IgG 10 (1.3) 0 (0.1) 787 (98.7) 97.9 – 99.5 797 

Toplam     16496 
* CI : Confidence Interval 

 

 

 

Tablo 2. Gebelerde Toksoplazma, Rubella ve CMV  IgM ve IgG  seropozitiflik oranlarının yaş 

gruplarına göre dağılımı 

 
18-25 yaş 

n (%) 

26-35 yaş 

n (%) 

36-49 yaş 

n (%) 
p değeri 

 

 

 

Toksoplazma 

IgM pozitif 4 (0.8) 9 (0.5) 6 (0.8) 
 

0.71 

 

 

0.01 

IgM negatif 521 (99.2) 1858 (99.4) 740 (99.1) 

IgM ara değer 0 2 (0.1) 1(0.1) 

IgG pozitif 44 (19.4) 206 (22.4) 102 (26.3) 

IgG negatif 181 (79.7) 687 (74.8) 268 (69.1) 

IgG ara değer 2 (0.9) 25 (2.7) 18 (4.6) 

 

 

 

Rubella  

 

IgM pozitif 1 (0.1) 10 (0.3) 5 (0.4)  

0.18 

 

 

 

0.21 

IgM negatif 954 (99.8) 3104 (99.6) 1259 (99.4) 

IgM ara değer 1 (0.1) 1(0.03) 3 (0.2) 

IgG pozitif 445 (89.5) 1587 (89.6) 683 (87.8) 

IgG negatif 32 (6.4) 84 (4.7) 46 (5.9) 

IgG ara değer 20 (4.0) 101 (5.7) 49 (6.3) 

 

 

CMV 

 

IgM pozitif 11 (2.7) 38 (2.4) 23 (3.4)  

0.50 

 

 

0.39 

 

IgM negatif 386 (96.3) 1516 (97.1) 651 (96.0) 

IgM ara değer 4 (1.0) 7 (0.4) 4 (0.6) 

IgG pozitif 105 (100) 482 (98.4) 200 (99.0) 

IgG negatif 0 (0) 8 (1.6) 2 (1.0) 

IgG ara değer 0 0 0 
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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNE BAŞVURAN ÜREME 

ÇAĞINDAKİ KADINLARDA RUBELLA IGM VE IGG 

POZİTİFLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sema Esen, İmran Sağlık, Melda Payaslıoğlu, Beyza Ener 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bursa, Türkiye 

 
 

Amaç: Rubella virüsünün neden olduğu enfeksiyonlar genellikle ciddi klinik bulgulara yol açmaz. 

Rubella aşısının uygulanmasıyla birlikte enfeksiyonun sıklığı önemli ölçüde azalmıştır. Ancak gebelikte 

geçirildiğinde konjenital malformasyonlara yol açabileceğinden gebelik öncesi immun durumun 

belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran üreme 

çağındaki kadınlarda, Rubella serolojisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2015-Aralık 2018 tarihleri arasında üreme çağındaki kadın hastaların (15-45 

yaş) serum örneklerinde eş zamanlı olarak Vidas Rub IgG ve IgM testi (bioMerieux, Fransa) ile 

üreticinin önerileri doğrultusunda çalışılmıştır. Testlerin sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir 

Bulgular: Çalışmaya alınan 2009 kadın hastanın yaş ortalaması 29.6 ±6 olarak hesaplanmıştır. Rubella 

IgG pozitifliği % 96 (n=1929) Rubella IgG negatifliği % 4 (n=80); Rubella IgM pozitifliği % 1.1 (n=22) 

olarak bulunmuştur (Tablo 1). Seronegatif hastaların oranı ise % 3.7 (n=76) ve yaş ortalaması 29.9±6 

olarak saptanmıştır.  

Sonuç: 

1. Hastanemize başvuran üreme çağındaki kadınlarda Rubella IgG antikor pozitifliği yüksek 

bulunmuştur. 

2. Üreme çağındaki kadınlarda seronegatif ve Rubella IgM pozitif hastaların oranının % 4.8 olması, 

konjenital enfeksiyon riski açısından Rubella serolojisinin taranmasının önemini koruduğunu 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Rubella IgG, Rubella IgM, Üreme Çağı, Seropozitif 

 

 

Tablo 1. Üreme çağındaki kadınlarda Rubella serolojisinin dağılımı. 

 IgG (+) (%) IgG (-) (%) Toplam (%) 

IgM (+) 19   (0.9) 3 (0.1) 22   (1.1) 

IgM (-) 1888 (93.0) 76 (3.7) 1964  (97.0) 

IgM (sınırda) 22  (1.1) 1 (0.1) 23  (1.1) 

Toplam 1929  (96.0) 80 (4.0) 2009 
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KAZAKİSTAN, TÜRKİSTAN EYALETİNDEKİ CMV VE RUBELLA 

SEROPREVALANSININ YAŞA VE CİNSİYETE BAĞLI DAĞILIMININ 

ARAŞTIRILMASI 

Fakhriddin SARZHANOV1,2, Shakhnoza SARZHANOVA1,2, Aylin ALTAY-KOCAK3, Burcu 

ÇUHADAR UYSAL4 , Gulendam BOZDAYI1, Mithat BOZDAYI4 

1 Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara. 

2 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak Türk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkistan. 
3 Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara. 
4 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara. 

 

Amaç: Kazakistan'ın Türkistan eyaletindeki nüfusun CMV ve Rubella seroprevalansı hakkında batı 

kaynaklarında tanımlayan mevcut herhangi bir popülasyona dayalı çalışma bulunmuyor.Bu çalışmada 

bu bölgedeki Rubella ve Sitomegalovirus (CMV) seroprevalansını belirlemek,cinsiyet ve yaş grupları 

ile ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza,Eylül 2018–Mayıs 2019 tarihleri arasında, Kazakistan Hoca Ahmet 

Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesinden,5-75 yaşları arasında toplam 386 örnek dahil 

edilmiştir.Rubella,CMV antikorları ve CMV aviditesi kemilüminesan mikropartikül enzim 

immünoassay (CMIA) (Architect i2000SR, Abbott, ABD) yöntemi ile çalışılmıştır.CMV IgM/IgG 

pozitif hastalara avidite çalışılmıştır. CMV IgM pozitif hastalara nükleik asit analizi Real-Time PCR 

(QIAsymphony, QİAGEN GmbH, Hilden, Almanya) ile kantitatif olarak yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışmada hastaların yaş ortalaması 38,5 yıl olarak saptandı. Toplanan örneklerden 192 

(%49,7)’si kadın ve 194(%50,3)’ü erkekti. Serum örneklerinden 6’sında (%1,55) CMV IgM pozitif, 379 

örnekte (%98,45) ise CMV IgG pozitif olarak bulunmuştur. CMV IgM pozitif hastaların tümünde Real 

Time PCR sonucu negatif bulunmuştur. Rubella IgM 1 örnekte pozitif bulunurken, Rubella IgG 

290(%75.2) örnekte pozitif, 48 örnekte ise (%12.4) sınır değerde tespit edilmiştir. CMV IgM pozitifliği 

tüm yaş gruplarına eşit dağılmıştır. CMV IgG 5-12 yaş grubunda 39(%10,3), 13-18 yaş grubunda 

42(%11,1), 19-40 yaş grubunda 114(%30,1), 41-65 yaş grubunda 148(%39,1) ve 66 yaş üzerindeki 

örneklerde 36(%9,5) düzeyinde saptanmıştır. Çalışmada yaş arttıkça CMV IgG pozitiflik düzeyinde artış 

saptanmıştır. Rubella IgG 5-12 yaş grubunda 33(%11,4), 13-18 yaş grubunda 27(%9,3), 19-40 yaş 

grubunda 92(%31,7), 41-65 yaş grubunda 109(%37,6) ve 66 yaş üzerindeki örneklerde 29(%10) 

düzeyinde saptanmıştır. 

Sonuç: Bölgedeki CMV seropozitiflik oranı %98,5,Rubella seroprevalansı %75,2 olarak 

bulunmuştur.CMV seroprevalansı gelişmiş ülkelere göre daha yüksek bulunmuştur.CMV 

seropozitifliğini etkileyen faktörlerin, geniş aile olarak bir arada yaşanması ve buna bağlı olarak 

damlacık yolu ile bulaşın artmasına neden olduğu düşünülmektedir.Toplumda hijyen bilincinin 

geliştirilmesi ile popülasyondaki CMV enfeksiyonunun önlenebilecektir.Çalışmamızda tespit edilen 

Rubella sonuçlarına göre, özellikle 13-18 yaş grubundaki Rubella IgG seviyesinin 5-12 yaş grubuna 

göre daha düşük bulunması dikkat çekicidir.Bunun nedeni de kızamıkçık aşısının 2005 yılından itibaren 

ulusal aşılama programına dahil edilmesidir.Bu bölgede üreme çağındaki kadınlarda kızamıkçığa karşı 

bağışıklık düzeyi yetersiz görünmektedir.Ayrıca ilerleyen yıllarda konjenital rubella açısından gebe 

takibinin önem kazanacağını düşünümekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: CMV, rubella, popülasyon. 
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PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA ANTİ-CMV ELİSA TESTİ 

POZİTİFLİĞİ İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL 

PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ 
 

Fethi BARLIK 1, Mehmet PARLAK 1, Nesrin CEYLAN 2, Yasemin BAYRAM 1,  

Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU 1 

1 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD., Van, Türkiye 
2 SBÜ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağ ve Hast. Eğt ve Araşt. Hast., Ankara, Türkiye 

mehmetparlak65@hotmail.com 

 

 

Amaç: Cytomegalovirus (CMV), çift iplikli DNA genomuna sahip bir virüs olup Herpes virüs ailesinde 

yer almaktadır. Çocuk ve yetişkinlerde genellikle hafif veya asemptomatik olarak seyretmesine rağmen 

immün sistemi baskılanmış hastalarda fırsatçı bir patojen olarak önem taşımaktadır. Gelişmekte olan 

ülkelerde CMV enfeksiyonu ile yaşamın erken dönemlerinde karşılaşılmaktadır. Çalışmada, çocuk 

hastalarda CMV-IgM ve IgG seroprevalansının belirlenerek bazı hematolojik, serolojik ve biyokimyasal 

parametrelerle ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: 2013-2015 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp 

Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen kan örneklerinde, CMV’nin etken olarak 

düşünüldüğü 0-14 yaş diliminden çocuk hastaların, CMV-IgM ve CMV-IgG serolojik test sonuçları 

geriye dönük olarak incelenmiştir. Aynı zamanda CMV-IgM sonucu pozitif bulunan olgularda bunların 

hematolojik (Tam Kan Sayımı-CBC, Hemoglobin-Hb, White Blood Cells-WBC, Lenfosit-LY, 

Nötropeni, Eozinofili, Trombositopeni varlığı ile Prothrombin Time-PT, Partial Thromboplastin Time-

PTT, Eritrosit Sedimantasyon Hızı-ESR) ve biyokimyasal parametrelerle (aspartat aminotransferaz-

AST, Alanin aminotransferaz-ALT, laktat dehidrogenaz-LDH ve C-reaktif protein-CRP) ilişkisi 

araştırılmıştır.  

Bulgular: Çalışma süresince 1385 çocuğun CMV-IgM ve CMV-IgG testleri yapılmıştır. Bu çocukların 

803’ünün erkek (%58) ve 582’sinin kız (%42) olduğu belirlenmiştir. CMV-IgM bakılan 1.363 hastanın 

112’si (%8,2) pozitif olduğu belirlenmiştir. Erkek ve kız hastalarda pozitiflik oranı aynı bulunmuştur. 

Çalışmada IgM seropozitifliği ile yaş arasında istatistik olarak önemli bir ilişki bulunmuştur (p<0.01). 

Buna göre çocukların yaşlarındaki 1 birimlik (yıl) artışa karşılık IgM görülme oranı %0,69 yani yaklaşık 

%1 azalma göstermektedir. CMV-IgG bakılan 742 hastanın 707’sinin (%95,3) pozitif olduğu 

belirlenmiştir. Erkek ve kız hastalarda bulunan oran (%95 ve %96) istatistik olarak benzer bulunmuştur. 

Benzer şekilde IgG seropozitifliği ile yaş arasında istatistik olarak önemli bir ilişki bulunmuştur 

(p<0.05). Buna göre çocukların yaşlarındaki 1 birimlik (yıl) artışa karşılık IgG görülme oranı %0,567 

yani yaklaşık %1 artış göstermektedir. CMV-IgM pozitif hastaların, pozitiflik değeri ile bu pozitifli 

değerinin hematolojik, serolojik ve biyokimyasal parametrelerin her biri ile ayrı ayrı korelasyonu 

hesaplanmıştır. Korelasyonda anlamlı çıkan değerin %49,1 ile CRP (C-reaktive protein) olduğu dikkat 

çekmiştir.  

Sonuç: CMV seropozitifliği için bulunan oranlar ülkemizin gelişmişlik düzeyine göre uygun olarak 

bulunmuştur.  

Anahtar kelimeler: CMV, CMV-IgG, CMV-IgM, CRP 
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GİRESUN İLİNDE ERİŞKİN HASTALARDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, 

KABAKULAK VE SU ÇİÇEĞİ BAĞIŞIKLIK DURUMUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Serpil Genç1, Mediha Uğur1 ve Emel Karagöz2 

1Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı, Giresun, Türkiye 
2Giresun Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye 

emeluzunoglu@yahoo.com 

 

 

Amaç: Kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği enfeksiyonları aşı ile korunulabilen çocukluk çağı 

hastalıklarının başında gelmektedir. Kızamık aşısı 1970, Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşısı ve 

suçiçeği aşısı 2006 yılında ülkemiz rutin aşı takvimine girmiştir. Erişkin dönemindeki bağışıklık 

durumu, aşıların takvime giriş tarihleri, aşılanmaya rağmen bağışıklık sağlanamaması nedeniyle 

değişiklik göstermektedir.  

Bu çalışmanın amacı erişkin yaş grubunda kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği enfeksiyonlarına 

karşı bağışıklık durumunun belirlenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2019- Temmuz 2019 tarihleri arasındaki 6 aylık dönemde hastanemize 

başvuran 18 yaş üstü bireylerde kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği infeksiyonlarına karşı 

bağışıklık durumu retrospektif olarak incelendi. Kızamık için Measles IgG, kabakulak için Mumps IgG, 

kızamıkçık için Rubella IgG, suçiçeği için VZV IgG antikorları “Enzim Bağlantılı Floresans Testi 

(ELFA)” (Vidas, Biomerieux, Marcy l'Etoile, Fransa) yöntemiyle çalışıldı.  

Bulgular: Kabakulak ve kızamık 59, kızamıkçık 89, suçiçeği toplam 54 hastada çalışıldı. Hastaların 

tümü 18 yaş üstü ve işe başvuru nedeniyle bağışıklık durumu araştırılan sağlıklı bireylerdi.  Kabakulak, 

kızamık, kızamıkçık ve su çiçeğine karşı bağışıklık oranları sırasıyla  %89,8, %69,4, %93,2 ve %92,5 

olarak tespit edildi. 

Sonuç: Bu çalışmada kabakulak, kızamıkçık ve suçiçeği bağışıklık oranları ülkemiz verileriyle uyumlu 

olarak oldukça yüksek bulunurken, kızamık bağışıklık oranı daha düşük bulunmuştur.  

Dünyadaki güncel kızamık salgını nedeniyle, özellikle 1980-1990 yılları arasında doğmuş kızamık IgG 

negatif saptanan erişkinlere tek doz rapel aşı yapılması önerilmektedir. Bölgemizde yaşanan göç dalgası 

ve saptadığımız düşük kızamık bağışıklık durumu göz önünde alındığında bölgemizde de bu önerilerin 

dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği, Erişkin aşılama 
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GERÇEK ZAMANLI PCR YÖNTEMİ İLE PARVOVİRÜS B19 DNA 

POZİTİFLİĞİNİN KANTİTATİF ANALİZİ 

Aydan YILDIZ1, Sultan GÜLBAHÇE ORHAN1, Merve ÖZKAN1 ,Ayşe Esra KARAKOÇ1 Bedia 

DİNÇ1 

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, 

Ankara 

 

Amaç: Bu çalışmada; döküntülü hastalarda Parvovirus B19 DNA'nın varlığını gerçek zamanlı PCR ile 

araştırmak ve pozitif sonuçları demografik, klinik ve laboratuvar bulgularına göre değerlendirmek 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Ekim 2018-Ağustos 2019 

tarihleri arasında başvuran ve Tıbbi Mikrobiyoloji Moleküler Tanı Laboratuvarı’na Parvovirüs B19 

DNA kantitatif testi gönderilen hastalar dahil edilmiştir. Hastalardan gönderilen plazma örneklerinden 

nükleik asit izolasyonu, otomatize bir cihaz ile (Magnesia16, Anatolia Geneworks®, Türkiye) 

yapılmıştır. İzole edilen DNA’lar Montania 4896 (Anatolia Geneworks®, Türkiye)cihazında Real-Time 

PCR yöntemi Bosphore® Parvovirus B19 Quantification Kit v1 (Anatolia Geneworks®, Türkiye) ile 

çalışılmış ve sonuçlar kantitatif olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplan 57 hastanın yaş aralığı 0-88’dir. Toplam 10 (%17,5) hastada 

Parvovirüs B19 DNA pozitif saptanmıştır. Hastaların 35’i erkek (%61,5), 22’si kadın (%38,5)’dır. 

Hastaların 53’ü (%93), 0-18 yaş arası, 4’ü (%7) 18 yaş üstüdür. Pozitiflik saptanan hastaların 

demografik, klinik ve laboratuvar bulguları Tablo’da gösterilmiştir. Hastaların öyküsünde semptomları 

benzer olmakla birlikte ön tanıları hepatit, nazofarenjit şeklinde farklılık göstermektedir. Pozitif olan 

örneklerin 9’u (%90) çocuk alerji polikliniğinden, biri (%10) dermatoloji polikliniğinden gelmiştir. 

Sonuç: Parvovirus B19’un neden olduğu klinik tablolar geniş bir yelpaze oluşturur. En belirgin klinik 

görünümler eritema infeksiyozum, artrit ve artralji, intrauterin enfeksiyon ve hidrops fetalis, hemolitik 

hastalığı olan bireylerde geçici aplastik krizler ve immun yetmezlikli olgularda kronik anemi ile birlikte 

persistan enfeksiyondur. Parvovirus B19 tanısında, özgül IgG ve IgM antikorlarının taranmasının yanı 

sıra,  PCR sistemlerine dayalı yöntemlerle B19 DNA miktar tayinleri tanı koydurucudur.  Hızlı tanı için 

son yıllarda gerçek zamanlı PCR ve diğer PCR sistemlerine dayalı yöntemler rutin laboratuvarlarda daha 

sıklıkla kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  

 

Tablo. 

Kantitasyon 

değerleri (IU/ml) 
Yaş Cinsiyet Diğer semptom ve bulgular Lab ( lökosit sayısı- CRP) 

20.820 4 Erkek Kaşıntı 8,19 x 109/L  -  1,1  mg/L 

6.671 8 Kadın Kaşıntı 10,39 x 109/L  - 23,7 mg/L 

19.910 4 Kadın Öksürük, Kızarıklık 6,09 x 109/L 

56.990 12 Kadın Kızarıklık 6,12 x 109/L 

155.800 10 Erkek Kaşıntı, Kızarıklık 6,07 x 109/L- 1,7 mg/L 

33.880 8 Kadın Kaşıntı, Kızarıklık 15,1 x 109/L 

107.900 1 Kadın Öksürük 10,24 x 109/L 

15.230 6 Kadın   

144.500 5 Erkek Kızarıklık 6,97 x 109/L 
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GEBELERDE AKUT PARVOVİRÜS ENFEKSİYONU TANISI İÇİN 

ELİSA İLE PARVOVİRÜS B19 IGM VE IGG ANTİKORLARININ 

ARAŞTIRILMASI 

Esra Araç1, Bahadır Feyzioğlu2,Mehmet Özdemir2 

1 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye 
2 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,  Viroloji 

Bilim Dalı, Türkiye 

esradmts@hotmail.com 

 

 

Amaç: Parvovirüs  B19, zarfsız, küçük, ikozahedral kapsidli, tek-iplikli bir DNA virüsüdür. Gebelikte 

geçirilen Parvovirüs B19 enfeksiyonunun fetal aplastik krizlere yol açabileceği gösterilmiştir. 

Bu çalışmada amacımız akut parvovirüs B19 enfeksiyonundan şüphelenilen gebelerde parvovirüs B19 

seropozitiflik oranlarının belirlenmesi ve ülkemizdeki epidemiyolojik verilere katkıda bulunmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 

Ocak 2015 - Temmuz 2019  tarihleri arasında başvuran ve akut parvovirüs B19 enfeksiyonu düşünülen 

gebelerden ELISA yöntemiyle çalışılmış olan parvovirüs B19 IgM ve IgG antikor sonuçları retrospektif 

olarak araştırılmıştır. Serum örneklerinde çalışılan parvovirüs B19 IgM ve IgG test sonuçları geriye 

dönük olarak incelenmiştir. Parvovirüs B19 IgM ve IgG ELISA (DIA.PRO) yöntemi ile üretici 

talimatları doğrultusunda çalışılmış ve değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmamıza akut parvovirüs enfeksiyonu düşünülen 36 gebeye ait serum örnekleri dahil 

edilmiştir. Toplam iki gebede (%5.5) parvovirüs B19 IgM ve parvovirüs B19 IgG birlikte pozitif 

bulunmuştur. Tüm gebelerde parvovirüs B19 IgG pozitifliği tespit edilmiştir. IgM pozitifliği tespit 

edilen her iki gebede de parvovirüs B19’un gebelikte geçirilmesine bağlı fetal anemi, hidrops fetalis ya 

da fetal kayıp gibi komplikasyonları görülmemiştir. 

Sonuç: Gebelerde parvovirüs B19 IgM pozitiflik oranımız diğer ülkelerde yapılan çalışmalardaki 

oranlara benzer bulundu. Çeşitli çalışmalarda virüs ile temas eden gebelerin % 3-19’unda serolojik 

olarak IgM pozitifliği tespit edilmiştir. Ayrıca parvovirüs B19 enfeksiyonun klinik bulgularına benzer 

bulgulara yol açan diğer etkenler, bazı hastalarda akut enfeksiyon olduğu halde IgM antikorlarının 

negatif olabileceği ve parvovirüs B19 IgM yalancı pozitifliği de göz önüne alınırsa parvovirüs B19 akut 

enfeksiyonu düşünülen durumlarda polimeraz zincir reaksiyonu  (PCR) ile tanının doğrulanması faydalı 

olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Parvovirüs B19, gebe, ELISA, PCR 
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ENFEKSİYON ETKENİ BACTREOIDES FRAGILIS GRUBU 

BAKTERİLERİNİN METRONİDAZOLE DİRENCİNİN FENOTİPİK VE 

GENOTİPİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ 

Semra EMİNOĞLU1, Bermal TEKEŞ1, Ahmet Sehan ARAS2, Hatice Sara TANCA2, İsmail 

Yiğit POLAT2, Tuba Dilek ERDOĞAN2, Ömer Faruk OKA2, Toufik DJERBOUA3*, Elvan 

SAYIN1, Nurver ÜLGER TOPRAK1, Güner Söyletir1 

1Marmara Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim  Dalı, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi,Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencileri, İstanbul 

3Nedir Mohammed University-Hospital, Clinical Biology Laboratory, Tizi-Ouzou, Cezayir 

 

Amaç: Kolon mikrobiyotasının önemli kısmını oluşturan zorunlu anaerop gram negatif çomaklardan 

Bacteroides fragilis grubu (BFG) bakteriler, ağır seyirli fırsatçı enfeksiyonlara neden olabilirler. BFG, 

anaerop enfeksiyonlardan en sık izole edilen etkenlerdir, antimikrobiyallere yüksek oranda direnç 

gösterirler. Anaerop bakteri kültürü, zor ve pahalı olması nedeniyle pek çok merkezda yapılmamaktadır, 

anaerop enfeksiyon düşünülen durumlarda ampirik tedavi uygulanmaktadır. Son yıllarda anaerop 

bakteriler için ampirik tedavide en sık kullanılan metronidazole  dirençli BFG izolatları bildirilmiştir. 

Yapılan çalışmalarda metronidazol direncinin büyük kısmı nim geni ile ilişkilendirilmiştir.  

Etkin bir tedavi için etken mikroorganizmanın antibiyotiğe duyarlı olması önemlidir. Bu çalışmada 

hastanemizde izole edilen enfeksiyon etkeni BFG bakterilerinin metronidazole duyarlılık profilinin 

belirlenmesi hedeflenmiş, böylece klinisyenin ampirik tedavi seçimine yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarında, klinik örneklerden izole edilmiş ve 

stoklanmış 2011 ve 2018 yılına ait toplam 211 BFG bakteri çalışmaya alınmıştır. İzolatların 

metronidazole duyarlılık profili CLSI’nın önerdiği (M11-A7) agarda dilüsyon yöntemiyle belirlenmiş, 

EUCAST sınır değerlerine göre yorumlanmıştır. nim geni, özgül primerler kullanılarak polimeraz zincir 

reaksiyonu ile araştırılmıştır. Kontrol olarak B. fragilis ATCC 25285 izolatı kullanılmıştır. 

Bulgular: Çoğu batın içi apsesinde (n= 91) olmak üzere, doku (n= 28), apse (n= 28) ve kan (n= 32) gibi 

çeşitli klinik örneklerden izole edilen BFG bakterileri MALDI-TOF MS ile tanımlanmıştır. Sekiz farklı 

bakteri türünden Bacteroides fragilis (n=122) birinci sırada, Bacteroides thetaiotaomicron (n=34) ikinci 

sırada yer almıştır. Tüm izolatlar için metronidazol MİK50 ve MİK90 değerleri sırasıyla 1mg/L ve 2mg/L 

bulunmuştur. Yalnızca bir B. thetaiotaomicron izolatı (kandan) metronidazole direnç (MİK= 8mg/L) 

göstermiştir. Moleküler tarama sonucunda yalnızca bu izolatta nim saptanmıştır. 

Sonuç: Elde ettiğimiz veriler hastanemizde şimdilik metronidazol direncinin bir risk oluşturmadığını 

düşündürmektedir. Ancak metronidazolün yaygın kullanılması nedeniyle dirençli BFG bakteri sayısında 

artışların olabileceği öngörülmektedir. Tehlikeyi önlemek veya oluşacak direnci kontrol altında 

tutabilmek için bakterilerin antibiyotiklere direnç profilini belirli aralıklarla saptamak ve dirençten 

sorumlu genlerin durumunu yakından takip etmenin önemli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz.  

Anahtar Kelimeler: Bacteroides fragilis grubu bakteriler, metronidazol,  nim geni. 

 

*Dr. DJERBOUA, ESCMID Observership programı çerçevesinde bölümümüzü ziyareti sırasında 

çalışmamızda yer almıştır   
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GRAM POZİTİF ANAEROP KOKLARIN TANIMLANMASINDA 

VİTEK MS, RAPİD ID 32A, CRYSTAL ANR VE 16S RRNA GEN 

DİZİLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Öncü Akgül, Nurver Ülger Toprak, Güner Söyletir 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

 

 

Amaç:  Gram Pozitif Anaerop Koklar (GPAK) anaerop enfeksiyolara ikinci sıklıkla neden olan 

etkenleridir. Ancak, anaerop kültürlerin yeterince yapılmaması ve tanımlama yöntemlerindeki zorluklar 

nedeniyle çoğunlukla gözden kaçırılmaktadır. 

GPAK’ların bazı antibiyotiklere önemli oranda direnç geliştiği bildirilmiştir. Çalışmalarda gerek 

virülans özelliklerinin gerekse direnç oranlarının türler arasında farklılıklar gösterdiğini saptanmıştır. 

Bu nedenle GPAK’ların tür düzeyinde doğru tanımlanması, ampirik tedavinin başarısı ve enfeksiyonun 

kontrolü açısından önemlidir. 

Çalışmamızda otomatize ve moleküler yöntemlerin GPAK’ları tanımlamadaki performansları 

değerlendirilmiştir.  

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz laboratuvarında klinik örneklerden izole edilmiş 153 GPAK çalışmaya 

alınmıştır. Bakteriler apse (n=75), doku (n=56), kan (n=5) ve diğer vücut sıvılarından (n=17)  izole 

edilmiştir. 

GPAK’lar Rapid ID 32A (biomerieux, France), Kristal (BBL Crystal ANR, USA), Vitek MS 

(biomerieux, France) ile tanımlanmış ve sonuçlar 16S rRNA geni dizileme analiziyle karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: İzolatlarımızın %66 ve %49’u 16S rRNA gen dizilemesine göre sırasıyla Parvomonas micra 

ve Finegoldia magna ile %99 benzerlik göstermiştir. Ancak 14 izolatımız gerek P. anaerobius gerekse 

P. stomatis’e %99 benzerlik sergilemiş, iki tür birbirinden ayırt edilememiştir. Aynı durum 23 izolat 

için de görülmüş,  Peptoniphilus asaccharolyticus ve P. harei türlerine %99 benzerlik saptanmıştır 

MALDI-TOF MS sonuçları P. micra ve F. magna açısından16S rRNA gen dizileme sonuçları aynı 

bulunmuştur. Diğer izolatlardan14’ünü P. anaerobius, 23 izolatı ise P. asaccharolyticus olarak %99 

doğrulukla tanımlamıştır. Rapid ID 32A % 57.1 ile %92.4, Kristal ise %8.7 ile %95.5 arası değişen 

oranlarda izolatları tür veya cins düzeyinde tanımlamıştır (Tablo1). 

Sonuç: 16S rRNA gen dizilemesinin peptostreptokokları, Peptoniphilus türlerini ayırdetmede yeterli 

olmadığı, ek testlerin yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Kütle spektrofotometresi GPAK’ların 

tanımlanmasında daha kapsamlı sonuç vermiştir. MALDI-TOF MS bulunmayan merkezlerde   kan, 

plevra gibi klinik öneme sahip materyallerden izole edilen GPAK’ları en azından cins düzeyinde 

tanımlayabilmek için enzimatik kitler önerilebilir.  Ancak bu çalışmaları geleneksel yöntemlerle 

mutlaka desteklenmelidir. Geliştirilen yöntemlerle GPAK’ların tanımlanması  kolaylaşmıştır, bu 

durumda yapılması gereken laboratuvarlarda anaerop kültürlerin yapılması ve izolatların saf olarak izole 

edilmesidir.  

Anahtar Kelimeler: Gram pozitif anaerop kok, Vitek MS, Rapid ID 32A, Crystal ANR, 16S rRNA 

geni 
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Tablo1:  GPAK’ların VITEK MS, Rapid ID 32A, Cyristal ANR ID ve 16S rRNA gen dizileme 

sonuçlarına göre tanımlanmaları 

                              

İzolat (n) 

Vitek MS  

n (%) 

Rapid ID 32A 

n (%) 

Cyristal ANR 

n (%) 

16S rRNA gen  

n (%) 

P. micra (n:66) 66 (100) 61 (92,4) 63 (95,5) 66 (100) 

F. magna (n:49) 49 (100) 30 (61,2) 40 (81,6) 49 (100) 

Peptostreptococcus 

spp. (n:14) 

14 (100) 8 (57,1) 12 (85,7) 14 (100) 

Peptoniphilus spp. 

(n:23) 

23 (100) 17 (73,9) 4 (8,7) 23 (100) 

Gram (+) kok (n:1) -* -* -* -* 

Toplam (n:153) 152 (99,3) 116 (76,3) 119 (77,8) 152 (99,3) 

*tanımlanamadı 
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PERİTON DİYALİZİ SONRASI GELİŞEN Clostridium butyricum’a 

BAĞLI PERİTONİT OLGUSU 

Gül Durmaz1, Şükran Önder1, Ekin Alpaslan1, Nilgün Kaşifoğlu1,Yasemin Öz1,Tercan Us1   

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, 

Türkiye 

 

 

Amaç: İntraabdominal enfeksiyonlar önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Clostridium cinsi 

bakteriler, intraabdominal enfeksiyonlara yol açabilecek anaerob etkenlerdendir.  

Olgu: Olgumuz; bilinen tip 2 diyabetes mellitus, hipertansiyon, kronik kalp yetmezliği ve kronik böbrek 

yetmezliği tanıları bulunan ve periton diyalizi sonrası gelişen bulantı, kusma, karın ağrısı şikayetleri ile 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran hasta ile ilgilidir. Akut peritonit 

ön tanısı ile tanısal laporatomi yapılan ve yoğun bakıma alınan hasta, 48 saat sonra exitus olmuştur. 

Çalışmamızın amacı, peritoneal diyaliz sonrası peritonit gelişen hastanın, periton sıvısı örneğinde 

üreyen anaerob bakteriyi tanımlamak ve peritonit olgularında anaerob bakteriyel etkenlerin klinik 

önemini vurgulamaktır. 

Hastanın gönderilen periton sıvısı örneği, aerob olarak %5 koyun kanlı, çikolata, EMB agarlara ve 

anaerob olarak kanlı agara ekilmiş olup, 24-48. saatlerde üreme kontrolleri yapılmıştır. Örneğin 35 

°C’de, %5 CO2 varlığında, 48 saatlik inkübasyonu sonrasında;  anaerob plakta grimsi, nemli, beta-

hemolitik koloniler saptanmıştır. Aerob plaklarda üreme olmamıştır. Katalaz negatif, zorunlu anaerob 

bakteri kolonilerinden yapılan gram boyamada; gram değişken, bakterinin şeklini bozan sporlara sahip 

çomakçıklar görülmüştür. 

Üreyen anaerob bakteri API 20 A identifikasyon stribi kullanılarak Clostridium butyricum olarak 

tanımlanmıştır. 

Sonuç: Peritonit, peritoneal diyalize giren hastalarda önemli bir komplikasyondur. Alınan periton sıvısı 

örneklerinin bakteriyolojik kültürlerinde üreyen etkenler arasında, Escherichia coli, enterik 

çomakçıklar, Enterococcus türleri gibi fakültatif anaeroblar; Bacteroides fragilis grubu, 

Peptostreptococcus türleri ve Clostridium türleri gibi anaerob bakteriler yer almaktadır. Anaerob 

etkenler sık görülmelerine karşın %10 oranında izole edilmektedir. Bu mikroorganizmaların izole 

edilmesinde, genellikle örnek alma ve transport süreçlerindeki hatalar sebebiyle güçlük yaşanmaktadır. 

Özetle; vakamızda izole ettiğimiz üzere, peritonit olgularında anaerob etken olarak Clostridium türleri 

göz önünde bulundurulmalı, yüksek mortalite ile seyrettiği akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler:  Clostridium, peritonit, anaerob 
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KİSTİK FİBROZİS PERİODONTAL HASTALIK İLİŞKİSİNİN KLİNİK 

VE MİKROBİYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Onurcem Duruel1, Ezel Berker1, Cansu Özşin Özler2, Mina Gharibzadeh-Hızal3, Öznur 

Gürpınar4, Sanem Eryılmaz-Polat3, Emel Tuğba Ataman-Duruel1, Meryem Tekçiçek2, Özgen 

Eser4, Nural Kiper3 

1Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 
2Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 
3Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Göğüs 

Hastalıkları Ünitesi, Ankara, Türkiye 
4Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

 

 

Amaç: Bu çalışmada, kistik fibrozis (KF) hastalarının periodontal durumunu değerlendirmek ve dental 

plak örneklerinde Pseudomonas aeruginosa varlığını tespit etmek amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Göğüs Hastalıkları Ünitesi'nde izlenen 41 KF’li hasta ve Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Pedodonti Anabilim Dalı'nda tedavi gören 39 gönüllü sağlıklı çocuk (kontrol grubu) dahil edilmiştir. 

Çocukların periodontal durumlarını değerlendirmek için, gingival indeks, plak indeksi, sondlama 

derinliği ve sondlamada kanama yüzdesi parametreleri ölçülmüştür. P.aeruginosa kolonizasyon öyküsü 

olan 18 KF hastasından ve 15 sağlıklı çocuktan da steril küret kullanarak oral plak örnekleri toplanmıştır. 

P.aeruginosa'yı saptamak için alınan dental plak örnekleri kanlı agar, EMB agar ve Mueller Hinton 

buyyon besiyerine 10 µl ekilmiştir. Üreyen koloniler tür düzeyinde “matrix assisted laser desorption 

ionization time of flight mass spectrophotometry(MALTI-TOF) ile tanımlanmıştır. Ayrıca, polimeraz 

zincir reaksiyonu(PCR) ile P.aeruginosa varlığı genotipik olarak araştırılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya dahil olan KF’li ve sağlıklı bireylerin yaş ortalaması sırasıyla 10.09±3.18 ve 

9.41±2.20 olarak bulunmuştur. Periodontal enflamasyonla birlikte yükselen gingival indeks, KF’li 

periodontal sağlıklı çocuklarda, kontrol grubundakilere göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur 

(p=0.035). Gingivitisin şiddetini belirleyen sondlamada kanama yüzdesi de KF’li gingivitisli bireylerde, 

kontrol grubundakilere göre anlamlı olarak yüksek hesaplanmıştır (p=0.017). P.aeruginosa 

kolonizasyon öyküsü olan 18 KF hastasının dördünde kültür ile gram negatif basil tespit edilmiş ve bu 

dört izolat MALTI-TOF tarafından P.aeruginosa olarak tanımlanmıştır. Kontrol grubunda ise normal 

ağız florası dışında hiçbir patojen mikroorganizma saptanmamıştır. PCR yöntemi ile hiçbir klinik 

örnekte P.aeruginosa tespit edilmemiştir.  

Sonuç: Enflamasyonun şiddetini belirlemek için kullanılan gingival indeks ve sondlamada kanama 

yüzdesinin KF’li alt gruplarda daha yüksek hesaplanmasından dolayı, sistemik artmış enflamasyon 

görülen KF hastalığının oral bölgede de lokal artmış enflamasyona sebep olabileceği görüldü. Bu 

nedenle KF hastalığı, sık periodontal kontrol gerektiren yüksek riskli bir hastalıktır. Oral plağın kronik 

akciğer enfeksiyonları için mikrobiyal rezervuar olması nedeniyle, KF hastalarında da 

periodontopatojen olmayan P.aeruginosa’nın tekrarlayan akciğer enfeksiyonları için rezervuar görevi 

görebileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kistik fibrozis, Pseudomonas aeruginosa, polimeraz zincir reaksiyonu, oral plak 
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İNVAZİV STREPTOCOCCUS PYOGENES ENFEKSİYONLARI 

Nisel Yılmaz, Sebahat Taş, Neval Ağuş, Yeşer Karaca Derici, Nilüfer Saygılı, Şükran Saba 

Çopur 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı, İzmir 

 

 

Amaç: Önemli bir insan patojeni olan Streptococcus pyogenes (A grubu streptokok; AGS), farenjit, 

tonsillit, hafif deri  ve yumuşak doku enfeksiyonlarından ciddi invaziv enfeksiyonlara kadar geniş 

hastalık spektrumuna sahip önemli bir patojendir. İnvaziv AGS hastalığı ise etkenin steril vücut 

bölgelerinden (kan, beyin omurilik sıvısı, eklem sıvısı, plevra sıvısı, periton sıvısı, perikard sıvısı ve 

doku biyopsi) veya nekrotizan fasiit veya  streptokokal toksik şok sendromu varlığında doku 

kültüründen izole edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde invaziv AGS enfeksiyonların 

oranı %2.5-3.5 iken, mortalite oranı %7-15 olarak belirtilmektedir. Çalışmadaki amacımız invaziv AGS 

enfeksiyonu olarak düşünülen hastaların demografik, laboratuvar ve klinik özelliklerini araştırmaktır.  

Gereç ve Yöntem: Beş yıl içinde (Ocak 2014-Aralık 2018) en az bir steril vücud bölgesinden AGS 

izole edilen hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Bakterilerin tanımlamasında beta-hemolitik 

koloni morfolojisi, Gram boyama özellikleri, katalaz, basitrasin duyarlılık ve tam otomatize 

identifikasyon sistemi (Phoenix, Maldi-TOF MS, BD) kullanılmıştır.   

Bulgular: Toplam 595 AGS izole edilmiştir. Bunların 276'sı boğaz sürüntüsü, 195'i yara yeri sürüntüsü, 

81'i idrar, beşi kulak, dördü vajen sürüntüsü, üçü balgam, üçü solunum kantitatif, biri konjonktiva 

sürüntüsünden saptanmıştır. Toplam 27 örnek (%4.53)  steril vücut bölgelerinden izole  edilmiştir. 

Bunların 20'si perifer kan kültürü, ikisi kateter kan kültürü, üçü plevra sıvısı ve ikisi doku biyosi 

kültürdür. Plevra sıvı kültürü alınan üç hastanın ikisi pnömoni, biri sepsis tanılıdır. Kan kütüründe AGS 

izole edilen hastaların 10'unda ateş, beşi yumuşak doku enfeksiyonu, dördü sepsis, ikisi pnomoni, ikisi 

kateter yolu enfeksiyonu, biri osteomyelit nedeniyle yatırılmıştır. Hastaların dokuzunda altta yatan 

hastalık mevcuttur. CRP düzeyleri ortalama 122±120 (5-510 mg/L), WBC ise 13874 ±8473 (600-

400000 /µL) saptanmıştır. Hastaların 26'sının CRP'si, 17'sinin WBC'si yüksek bulunmuştur. Bir hastada 

nötropeni görülmüştür. İnvaziv AGS hastalarında mortalite görülmemiştir. 

Sonuç: AGS karşımıza daha çok boğaz ve yara yeri enfeksiyonu olarak karşımıza çıksa da invaziv 

enfeksiyonlarda da etken olabileceğini unutmamak gerekir. İnvaziv AGS enfeksiyonları hastanemizde 

düşük oranda (%4.5) görülmekle beraber  en sık semptomun ateş olduğu, en sık  görülen klinik tablonun 

sepsis ve yumuşak doku enfeksiyonları olduğu görülmüştür.  Ancak invaziv AGS enfeksiyonlarını 

anlamak için daha geniş surveyans çalışmalarına ihtiyaç vardır.  

Anahtar Kelimeler:  
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Tablo 1. İnvaziv AGS izole edilen hastaların klinik ve laboratuvar bulguları 
Semptom, klinik, altta yatan sebep 

(varsa) 

İzole edildiği kültür Yaş Cinsiyet CRP 

(mg/L) 

WBC 

(/µL) 

Pnömoni Kan 14 E 229 40000 

Sepsis, ateş Kan 67 K 208 13000 

Pnömoni, Konjenital kalp yetm. Kan 92 K 65 19000 

Ateş Kan 3 K 189 15000 

Ateş, serebrovasküler yetmezlik Kan 79 K 13 15000 

Nötropenik ateş Kan 78 K 116 600 

Yumuşak doku enfeksiyonu Kan 14 E 260 7300 

Sepsis, ateş Kan 68 K 22 13500 

Sepsis, yumuşak doku enfeksiyonu Kan 73 e 510 9600 

Ateş, menejit Kan 5 k 300 21000 

Ateş Kan 79 k 58 17000 

Sepsis, ateş Kan 64 k 54 18000 

İmpetigo Kan 5 k 5 15000 

Yumuşak doku enfeksiyonu, meme ca Kan 59 K 25 5100 

Yumuşak doku enfeksiyonu, sinovit Kan 53 E 35 12700 

Osteomyelit, DM Kan 53 E 104 16000 

Yumuşak doku enfeksiyonu Kan 4 E 38 12000 

Ateş, kalp yetm. Kan 85 E 14 16000 

Ateş, yara yeri enfeksiyonu Kan 65 E 110 4900 

Akut böbrek yetmezliği Kan 0 k 5 10700 

Kateter enfeksiyonu Kateter kan 76 e 182 27000 

Kateter enfeksiyonu Kateter kan 67 e 27 6900 

Pnömoni, akciğer ca Plevra sıvısı 56 E 134 30000 

Pnömoni, ateş Plevra sıvısı 1 E 228 6900 

Sepsis Plevra sıvısı 14 e 260 73000 

Yara yeri enfeksiyonu Doku biyopsi 83 E 110 8900 

Gluteal abse Doku biyopsi 54 e 5 6200 
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TRİMETOPRİM-SULFAMETOKSAZOLE DUYARLI 

STREPTOCOCCUS PYOGENES OLGUSU 

Devrim Dündar1, Melike Kurt1, Melike Demir1 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye 

devrimdundar@hotmail.com 

 

Amaç: Streptococcus pyogenes, Lancefield A grubunda yer alan, katalaz negatif gram pozitif koktur. 

Tonsillofarenjit, süpüratif cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları ve toksik şok sendromu gibi çeşitli 

enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Tonsillofarenjit sonrası akut romatizmal ateş, akut 

poststreptokokal glomerulonefrit gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilmesi nedeniyle, tanı 

konduğunda antibiyotik tedavisi uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle, akut tonsillofarenjit 

olgularında etkenin S.pyogenes olup olmadığını belirlemek oldukça önemlidir. 

S.pyogenes’e bağlı tonsillofarenjiti saptamak için kültür ve hızlı antijen testleri kullanılabilir. Boğaz 

kültürü için boğaz sürüntüsünden %5 koyun kanlı agara azaltma ekimi ve öze ile batırma ekimi yapılır. 

S.pyogenes, hemoliz zonu geniş, beta hemolitik, S tipi koloniler oluşturur. Beta hemolitik kolonilerin 

ayrımında zaman kazanmak amacıyla boğaz kültürünün ilk alanında 0.04 IU basitrasin ve trimetoprim–

sülfametoksazol diskleri kullanılarak duyarlılıkları değerlendirilebilir. Basitrasine duyarlı, trimetoprim–

sülfametoksazole dirençli beta hemolitik koloniler, muhtemel S.pyogenes kabul edilerek PYR ile 

identifikasyon kesinleştirilir. Bu çalışmada trimetoprim–sülfametoksazole duyarlı bir S.pyogenes olgusu 

sunulacaktır. 

Olgu: Boğaz ağrısı ve ateş şikayeti ile acil polikliniğine başvuran 8 yaşında hastadan alınan boğaz 

sürüntü örneğinde kültür ve hızlı antijen testi çalışılmıştır. Hızlı antijen testi negatif saptanmış, boğaz 

kültüründe basitrasin ve trimetoprim–sülfametoksazole duyarlı beta hemolitik koloniler üremiştir. 

Koloni yapısının S.pyogenes’e çok benzemesi üzerine, trimetoprim–sülfametoksazole duyarlı olmasına 

rağmen, bakteri ileri incelemeye alınmıştır. Gram pozitif kok görünümünde olan bakterinin katalazı 

negatif, PYR ve CAMP testi pozitif saptanmıştır. Bakteri, Maldi-TOF MS (Biomerieux,Fransa) ve Vitek 

2 (Biomerieux,Fransa) otomatize sistemleri ile de S.pyogenes olarak tanımlanmıştır. S.pyogenes’te 

CAMP testi genellikle negatif olmakla birlikte az sayıda izolatta pozitiflik saptanabilmektedir.   

Sonuç: Beta hemolitik streptokokların ayrımında basitrasin ve trimetoprim–sülfametoksazol kullanan 

laboratuvarlarda, trimetoprim–sülfametoksazole duyarlı S.pyogenes izolatlarının da olabileceği 

unutulmamalıdır. Trimetoprim–sülfametoksazole duyarlı olup şüpheli görülen beta hemolitik 

streptokoklar da mutlaka PYR ve diğer konvansiyonel yöntemler ile doğrulanmalıdır. 
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BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE 5 YILLIK BRUSELLA SEROLOJİ 

SONUÇLARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Demet Gür VURAL1, Canberk ÇINAR1, Çağrı ÇOBAN1, Yeliz Tanrıverdi Çaycı1, Kemal 

Bilgin1, Asuman BİRİNCİ1 

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye  

 

Amaç: Bruselloz; dünyada en yaygın bakteriyel zoonoz olup ülkemizde de sık olarak görülebilmektedir. 

Birçok sistemi etkileyerek çok farklı belirti ve bulgulara neden olabilen bir hastalıktır. İnsanlarda gelişen 

bruselloz hastalığının tanısı başlıca kültür ve serolojik yöntemlerle konulmaktadır. Bruselloz 

seroprevelansı ülkemizde bölgesel olarak değişiklik göstermektedir. Çalışmamızda  Bruselloz şüpheli 

gelen  hasta örnekleri ile çalışılan serolojik testlerin sonuçlarını değerlendirdik.  

Gereç ve Yöntem: Temmuz 2014-Temmuz 2019 tarihleri arasında hastanemiz mikrobiyoloji 

laboratuvarına gönderilen brusella şüpheli örnekler Rose-Bengal ve Brucella coombs Jel testi ile 

değerlendirilmiştir. Rose Bengal Test antijeni (B. Abortus S99 ölü suşunun standardize süspansiyonu) 

serum ile karıştırılmış ve 4 dakika boyunca çevrilerek değerlendirilmiştir. Aglütinasyon gözlenen 

örnekler pozitif olarak kabul edilmiştir. Brucella Coombs Jel testinde ise önce hasta örneklerinin 

dilüsyonları, dilüsyon plağında her hasta için ayrılan kuyular içinde yapılmıştır (1/40-1/5120) ve 

sonuçlar değerlendirilmiştir. Değerlendirmede; antikor yokluğunda pembe brucella antijenlerinin tüpün 

dibine çökmesi negatif, antikor varlığında pembe antijen ve antikor kompleksinin jelin üstünde kalması 

pozitif olarak kabul edildi ve 1/160 ve üzerindeki titreler pozitif olarak kabul edilmiştir.  

Bulgular: Çalışmada değerlendirilen 13796 Brucella şüpheli hasta örneğinden; Rose Bengal testi pozitif 

1040 (%7,5) hasta bulunmuştur. Brucella Coombs Jel testi pozitif olan hasta sayısı ise 468 (%3,4) dir. 

Rose Bengal testi pozitif olup Brucella Coombs Jel testi negatif olan 615 (%4,5), Rose Bengal testi 

negatif olup da Brucella Coombs Jel testi pozitif olan 43 hasta (%0,3) tespit edilmiştir. Rose Bengal testi 

pozitif olan hastaların %40,9 ‘unda Brucella Coombs Jel testi pozitif olarak bulunmuştur. Her iki test 

pozitif bulunan hasta sayısı ise 425 dir (%3).  

Sonuç: Ülkemiz bruselloz açısından endemik bölgeler arasında yer almaktadır. Bruselloz tanısında 

kültür altın standart yöntem olmakla birlikte serolojik testler de sıklıkla kullanılmaktadır. Çalışmamızda 

hastanemizdeki son 5 yıldaki brusella seroloji sonuçlarını değerlendirerek, bölgesel verilere katkı 

sağladığımızı düşünmekteyiz. 

Anahtar kelimeler:Brucella Coombs Jel testi, Rosebengal, Standart tüp aglütinasyon 
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KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

HASTANESİNE BAŞVURAN BRUSELLOZ ŞÜPHELİ HASTALARIN 

SEROLOJİK TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

Fikriye Milletli Sezgin1, Ayşe Özkaçmaz2  

1Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD 
2Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

fikriye.sezgin@ahievran.edu.tr 

 

 

Amaç: Bruselloz, ülkemizde endemik olarak görülmekte ve yaygın olarak veteriner hekimlerde, 

çiftçilerde, kasap ve mezbaha çalışanlarında meslek hastalığıdır. İnsan sağlığı ve ekonomik kayıp olmak 

üzere önemli bir halk sağlığı problemidir. Brusellozun prevalansı, sosyo ekonomik düzeye ve coğrafi 

bölgelere göre farklılık göstermektedir. Bundan dolayı hem insanlarda hem de hayvanlarda insidans ve 

prevelansının bilinmesi oldukça önemlidir. İlimizde hayvancılık yoğun olarak yapılmaktadır. 

Bölgemizde hayvancılığın teşvik edilmesi, köye dönüşlerin artması, kişilerin küçükte olsa hayvancılıkla 

uğraşmasının yaygın olması nedenleriyle risk altındaki kişilerin sayısı yüksektir. Ayrıca köy pazarı ve 

köy ürünlerinin satışı ile risk altındaki kişilerin sayısı artmaktadır.  Bu nedenle çalışmamızda bruselloz 

ön tanısı ile laboratuvarımıza gönderilen brusella seroloji testlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2018-Eylül 2019 tarihleri arasında hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarına 

çeşitli servis ve polikliniklerden bruselloz şüphesi ile gönderilen 12789 hastanın test sonuçları 

retrospektif olarak incelenmiştir. Serum örnekleri ilk olarak Rose Bengal aglütinasyon testi ile çalışılıp 

pozitif örnekler Coombslu Standart tüp aglütinasyon (STA) testine alınmıştır. STA testi için serum 

örnekleri 1/20-1/2560 aralığında çalışılmıştır. 

Bulgular: Araştırma sonucu, toplam 12789 hastanın serumu Rose Bengal aglütinasyon testi ile 

çalışılmış ve 253 (%2) hastada pozitif sonuç alınmıştır. Tarama testi ile pozitif bulunan hastaların 136’ 

sında (%54) 1/160 ve üzeri titre, 117’sinde ise (%46) 1/160’ ın altındaki titreler saptanmıştır. Anlamlı 

pozitif bulunan hastaların 5’inde 1/2560, 15’ inde 1/1280, 35’ inde 1/640, 42’ sinde 1/320 ve 39’ unda 

1/160 titre de test sonucu bulunmuştur. 

Sonuç: Bölgemizde toplam örnek grubunda brusella pozitifliği %1 oranında bulunmuştur. Kırşehir 

bölgesinde hayvancılığın yoğun olmasına rağmen oranın düşük bulunması yüz güldürücüdür. Ancak 

brusellozun ülkemizde halk sağlığı ve hayvan sağlığı sorunu olduğu göz ardı edilemeyecek kadar 

önemlidir. Halkın eğitilmesi, hayvanların düzenli ve kontrollü aşılanması ve saha çalışmalarına devam 

edilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Rose Bengal, Aglütinasyon, Seroloji 
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BİR NÖROBRUSELLOZ OLGUSU 

Özlem Öğüç Şanlı1, Ahmet Şahin2, Koray Öncel1 

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji 

Labaratuvarı, Şanlıurfa 
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları 

ve Klinik Mikrobiyoloji 

 

Amaç: Bruselloz, ülkemizin de içinde bulunduğu birçok ülkede endemik olarak görülen, farklı organ 

tutulumları ve komplikasyonlarla seyreden zoonotik bir hastalıktır. Brusellozda santral sinir sistemi 

tutulumu %1.7-%10 arasında değiştiği bildirilmektedir. Nörobruselloz en sık menenjit tablosuyla 

görülmekte olup meningoensefalit, myelit, kranial sinir paralizileri, radikülopati, nöropati, beyin apsesi, 

epidural apse, demiyelizan tablo, hidrosefali ve meningovasküler sendromlar gibi komplikasyonları 

görülmektedir.  

Olgumuz nörobrusellozun santral sinir sisteminin diğer enfeksiyonlarının ayırıcı tanısında akılda 

bulundurulması gerektiğini vurgulamak amacıyla sunulmaktadır. 

Olgu:  26 yaşında, 10 gündür ateş, baş ağrısı ve diz ekleminde ağrı şikayeti olan kadın hastaya yapılan 

kranial MRI’da bir özellik saptanmadı. Hastanın tanıya yönelik araştırmalarında serumdan bakılan 

Brusella jel coombs 1/1280(+), BOS tan yapılan brucella jel coombs testi 1/640 olarak bulundu. Lomber 

ponksiyon sonucunda milimetre küpte 180 hücresi (lenfosit) , BOS proteini; 1704 saptandı. Hastanın 

kan kültüründe üreme tespit edilmedi. Enfeksiyon hastalıkları hastaya doksisiklin 200 mg/gün, rifampin 

600 mg/gün, seftrikason 2g /gün başladı. Tedavinin 1. haftasında ateşleri geriledi, baş ağrısı azaldı.  3 

hafta sonra yapılan kontrol LP sonucu 220 hücresi(lenfosit) varken, BOS proteini;727 ye geriledi. 

Hastaya bir yıllık tedavi planlandı.  

Sonuç:  Nörobruselloz, farklı klinik formlarda kendini gösterebilen birçok durumun ayırıcı tanısında 

dikkate alınması gereken bir klinik tablodur. Ülkemizinde içinde bulunduğu endemik bölgelerde birçok 

nörolojik klinik tabloyu taklit ederek çeşitli formlarda ortaya çıkmakta, ciddi komplikasyonlara ve akla 

gelinmediği takdirde tanı güçlüklerine neden olmaktadır. Nörobrusellozun değişik biçimlerdeki 

tutulumlarının bilinmesi ve gündemde tutulması hastalığınn tanısındaki güçlüğün aşılmasında katkı 

sağlayacaktır. 

Anahtar kelimeler: Nörobrusellozis, BOS, menenjit 
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KAN VE KATETER KÜLTÜRÜ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN 

CORYNEBACTERIUM AFERMENTANS VE CORYNEBACTERIUM 

MUCIFACIENS BAKTERİLERİNİN TANIMLANMASINDA 

KONVANSİYONEL YÖNTEMLER, OTOMATİZE SİSTEMLER VE 

DNA DİZİ ANALİZİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Serpil ÖLMEZ 1, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU 2, Asiye BIÇAKÇIGİL 3, Banu SANCAK 3,  

Mehmet PARLAK 2 

1 Yüksekova Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Hakkari, Türkiye 
2 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Van, Türkiye 

3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Ankara, Türkiye 

mehmetparlak65@hotmail.com 

 

Amaç: Cilt ve muköz membranların mikrobiyota üyesi olan Corynebacterium türleri, bakteriyemi, 

endokardit ve pnömoni gibi çeşitli enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Bu türlerdeki antibiyotik 

direncinin artışı, korineform bakterilerin tür düzeyinde tanımlanmasını ve antimikrobiyal direnç 

durumlarının izlenmesini gerekli kılmıştır. Çalışmada, kan ve kateter kültürlerinden izole edilen 

korineform bakteriler tür düzeyinde tanımlanarak antibiyotik direnç profilleri belirlenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Ağustos 2015 - Ocak 2017 tarihleri arasında, Hacettepe Üniversite Hastanesi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarında kan ve kateter kültürü örneklerinden izole edilen 46 korineform bakteri 

dâhil edilmiştir. Kan ve kateter kültürlerinden izole edilen bakteriler konvansiyonel yöntemler, Matrix-

Assisted Laser Desorption/Ionization Time Of flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS, 

BioMerieux, Fransa), VITEK 2 Compact (Biomerioux, Fransa) otomatize sistem ve 16S rDNA dizi 

analizi yöntemiyle tanımlanmıştır. İzolatların antibiyotik duyarlılıkları gradyan şerit yöntemi (E-test) ile 

belirlenmiştir. 16S rDNA dizi analizi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı Moleküler laboratuvarında yürütülmüştür.  

Bulgular: Çalışma kapsamındaki 46 izolattan 45’i MALDI-TOF MS ile tanımlanamazken VITEK 2 

Compact ile Turicella otitidis, 16S rDNA dizi analizi ile C. mucifaciens/C. afermentans spp. olarak 

tanımlanmıştır. Bir izolat ise hem MALDI-TOF MS hem de 16S rDNA dizi analizi ile C. mucifaciens 

olarak tanımlanırken VITEK 2 Compact ile tanımlanamamıştır. 16S rDNA dizi analizi sonucu C. 

mucifaciens/C. afermentans spp. olarak tanımlanan 45 suş konvansiyonel testlerle C. afermentans subsp. 

afermentans olarak tanımlanmıştır. Antibiyotik duyarlılık test sonuçlarına göre C. afermentans subsp. 

afermentans olarak tanımlanan 45 izolatın tamamı penisilin, eritromisin ve klindamisine dirençli; 

vankomisin ve daptomisine duyarlı bulunurken 31’i (%69) trimetoprim-sulfametoksazole (TMP-SXT) 

dirençli olarak saptanmıştır. C. mucifaciens olarak tanımlanan izolat ise penisilin, vankomisin, 

daptomisin ve TMP-SXT’ye duyarlı; eritromisin ve klindamisine dirençli bulunmuştur. Hastaların 

çoğunda tek kan kültürü şişesinin gelmiş olması, çift kan kültürü şişesi gelenlerde ise ikinci şişede 

korinebakterilerin izole edilmemiş olması nedeniyle izolatlar kontaminant olarak değerlendirilmiştir.  

Sonuç: Günümüzde hızlı tanı amacıyla otomatize sistemlerin kullanımı oldukça yaygınlaşmış ve pek 

çok merkezde konvansiyonel yöntemlerin yerini almıştır. Korineform bakterilerin doğru tanımlaması 

için otomatize sistemler, konvansiyonel yöntemlerle birlikte kullanılmalıdır. Çalışma, bu alanda kan 

kültürlerinde en fazla sayıda C. afermentans izolatının dâhil edildiği ilk makaledir.  

Anahtar Kelimeler: C. afermentans, C. mucifaciens, identifikasyon, antibiyotik duyarlılık testi  



 

537 
 

P171 

HANGİ BAKTERİLER HANGİ ENSTRÜMANLARI SEVER? 

Neşe İnan1, Aslı Özsoy Körner2, Peter Körner2, Ebru Evren3,  Gürol Emekdaş4, Zeynep Ceren 

Karahan3 Julide Sedef Göçmen5 

1TOBB ETU Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 2Uludağ Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı, 3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, 4Ekolojik Teknolojiler 

Yönetişim Akademisi Başkanı, 5TOBB ETU Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. 

 

Amaç: Müzik enstrümanlarının kullanımı dinleyicilere keyifli zaman geçirtse de özellikle uzun süreli 

keman çalanların boyun bölgesinde lekelenme veya enfeksiyonlara, trombon kullananlarda ise solunum 

yolu ile ilgili problemler gibi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu çalışmada kemanların dış ve 

trombonların iç yüzeylerinden alınan sürüntü örneklerinin mikrobiyolojik olarak incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 5-45 yaş arasında 15 müzisyene ait sekiz farklı kemanın çenelik kısmından ve sekiz 

farklı trombonun nemli, en uç iç yüzeyinden steril floklu eküvyon ile alınan sürüntü örnekleri, e-swap® 

(COPAN®) sıvı transport besiyerine ekilerek 30 dakika içerisinde TOBB ETU Tıp Fakültesi Hastanesi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarına iletilmiştir. Örnekler %5 koyun kanlı Columbia agar ve EMB agara 

ekilerek  24-48 saat 36 °C’de normal atmosfer şartlarında inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi sonunda 

üreyen kolonilerden saf kültür alınarak MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics, ABD) ile tiplendirilmiştir.  

Bulgular: Sekiz keman örneğinde en sık S. epidermidis,  S. hominis ve S. aureus olmak üzere Gram-

pozitif koklar ürerken, trombonların uç kısmından alınan örneklerde daha çok non-fermentatif Gram-

negatif çomakların ürediği gözlenmiştir (Tablo). 

Sonuç: Müzik enstrümanlarının yapıldıkları malzemelerin hasar görmemeleri açısından yeterli temizlik 

ve bakımının yapılması ihmal edilebilmektedir. Bu çalışmada keman çenelik yüzey örnekleri ve 

trombon iç yüzey sürüntü örneklerinde çok sayıda ve farklı çevresel ve flora bakterilerinin ürediği 

gösterilmiştir. Müzisyen sağlığı açısından müzik aletlerinin düzenli olarak etkili bir yöntemle 

temizliğinin ve bakımının yapılması sağlık sorunlarının önüne geçilmesi açısından önemli olabilir.   

Anahtar kelimeler: Müzik enstrümanları, keman, trombon, kolonizasyon   

Tablo. Keman ve trombonların yüzey sürüntü örneklerinde üreyen bakteriler 

Keman yüzeyinden üreyen mikroorganizmalar Örnek Sayısı 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus hominis 

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus capitis 

Neisseria subflava 

5 

5 

2 

1 

1 

Trombon yüzeyinden üreyen mikroorganizmalar Örnek Sayısı 

Cupriavidus pauculus 

Elizabethkingia miricola 

Stenotrophomonas maltophilia 

Delftia acidovarans 

Glutamicibacter orilatensis 

Staphylococcus epidermidis 

Cupriavidus metallidurans 

Elizabethkingia meningoseptica 

Acinetobacter berenziniae 

5 

5 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 
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WİDAL TESTLERİNDE POZİTİFLİK SAPTANAN HASTALARDA 

ARTRİT ŞİKAYETLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Emre Yıldız1, Özlem Koyuncu Özyurt1, Dilara Öğünç1, Dilara İnan2, Esvet Mutlu1, Derya 

Mutlu1 

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 

Antalya, Türkiye 

drderyamutlu@yahoo.com 

 

 

Amaç: Enterobacteriaceae ailesinde yer alan Salmonella cinsi bakteriler, insanlarda sık enfeksiyon 

nedenlerinden biridir. Gastroenterit, tifo/paratifo, sepsis- lokal organ enfeksiyonları olmak üzere değişik 

klinik tablolar oluştururlar. Neden oldukları direk etkilerin yanı sıra enfeksiyon sonrasında immünolojik 

yanıtla ilişkili Reaktif Artrit de bildirilmektedir. Bu çalışmada Gruber Widal tüp aglütinasyon testinde 

belirlenen  S.Typhi, S. Paratyphi A ve S. Paratyphi B’nin  O ve H antijenlerine karşı gelişen antikor titre 

değerleri ile, hastaların eklem, bel ve kalça ağrıları  şikayetleri arasındaki ilişkinin araştırılması 

amaçlanmıştır.  

Gereç ve yöntem: 01.01.2014-23.08.2019 tarihleri arasında, hastanemiz Merkez Laboratuvarı Tıbbi 

Mikrobiyoloji bölümüne Salmonella Tüp aglütinasyon testi istemi ile gelen 12051 numuneden, pozitif 

titresi belirlenen 224 farklı hastaya ait 251 numune çalışmaya dahil edilmiştir. 

Bulgular: Örneklerin 131’i(%58,5) pediatrik, 93’ü (%41,5) erişkin yaş grubundadır.224 hastanın 

123’ü(%54,9) kadın, 101’i (%45,1) erkektir.  

Çalışmada, 1/50 titrenin altı negatif, 1/50 ve 1/100 titreleri düşük pozitif, 1/200 ve üzeri yüksek pozitif 

olarak değerlendirilmiştir. Buna göre, 224 hastanın  Salmonella typhi O değerleri, 97’si (% 43,3 ) 

negatif, 53’ü ( %23,7 ) düşük pozitif, 74’ü ( %33 ) yüksek pozitif;  Salmonella typhi H değerleri, 139’u 

(%62,1) negatif, 26’sı (%11,6) düşük pozitif,  59’u (%26,3) yüksek pozitif; Salmonella paratyphiA O 

değerleri, 218’i (%97,3) negatif, 2’si (%0,9) düşük pozitif, 4’ü (%1,8) yüksek pozitif; Salmonella 

paratyphiA H değerleri 215’i (%96) negatif, 4’ü (%1,8) düşük pozitif, 5’i (%2,2) yüksek pozitif; 

Salmonella paratyphiB O değerleri 157’si  (%70,1) negatif, 41’i (%18,3) düşük pozitif, 26’sı (%11,6) 

yüksek pozitif;  Salmonella paratyphiB H değerleri, 203’ü (%90,6) negatif, 10’u (%4,5) düşük pozitif,  

11’i (%4,9) yüksek pozitif olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Bu çalışmada Salmonella typhi O ve Salmonella typhi H yüksek pozitifliğinin (1/200 ve üzeri) 

artrit ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişkili olduğu belirlenmiştir. (p=0,008/p=0,022) 

Anahtar Kelimeler: Salmonella, Gruber Widal Tüp Aglutinasyon testi, Reaktif Artrit 
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ROMATOİD ARTRİTLİ BİR HASTADA SALMONELLA 

TYPHIMURIUM’A BAĞLI GELİŞEN SEPTİK ARTRİT VE 

OSTEOMİYELİT TABLOSU 

Irmak Baran1, Murat Karkucak2, Esra Özkaya1, İlknur Tosun1, Neşe Kaklıkkaya1 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Trabzon 

2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Trabzon 

 

Amaç: Non-tifoidal Salmonella türleri genellikle kendini sınırlayan akut gastroenterit tablosuna neden 

olan mikroorganizmalardır. Nadiren bağışıklığı baskılanmış kişilerde bağırsak dışı enfeksiyonlara sebep 

olabilirler. Burada romatoid artritli (RA) bir hastada Salmonella enterica serotip Typhimurium’a bağlı 

gelişen septik artrit ve osteomyelit olgusunun sunumu amaçlanmıştır.  

Olgu: Yirmi dokuz yaşında erkek hasta, 2019 Haziran ayında hastanemiz acil servisine bir haftadır var 

olan sağ dizinde ağrı, şişlik, kızarıklık ve akıntı şikayetleri ile başvurdu. Hastanın öyküsünden 11 yıldır 

RA tanısı bulunduğu ve son 2,5 yıldır prednisolon kullandığı öğrenildi. Fizik muayenesinde; sağ dizde 

şişlik, hareket açıklığında daralma, palpasyonda ağrı ve patellanın medial tarafında akıntılı bir sinüs 

bulunuyordu. 

Dizden 8 ml sıvı ponksiyonla boşaltıldı. Aspirasyon materyali; sarımsı-açık kahverengi renkli, pürülan 

görünümdeydi. Gram boyalı incelemesinde çok sayıda polimorfonükleer lökosit görülürken 

mikroorganizma görülmedi.  

Aspirasyon materyali % 5 koyun kanlı agar, çikolatamsı agar ve eosin metilen mavisi (EMB) plaklarına 

ekildi, 24 saat 37°C'de inkübe edildi. Kanlı agarda saf, hemolizsiz, pürüzsüz yüzeyli, mukoid, grimsi 

beyaz; EMB’de laktoz negatif koloniler görüldü. Koloniler önce MALDI Biotyper (Bruker, Almanya) 

ile analiz edildi ve Salmonella spp. olarak tanımlandı. Bu aşamada hastaya ampirik olarak siprofloksasin 

tedavisi başlandı.  

İzolatın biyokimyasal özellikleri; TSI’da alkali/asit, gaz üretimi negatif, H2S pozitif, üreaz negatif, indol 

negatif, metil kırmızı pozitif, sitrat pozitif ve hareket pozitifti. Spesifik antiserumlar (HSGM-

antiserumları, Türkiye) kullanılarak, Kauffmann-White şemasına göre, Salmonella enterica serotip 

Typhimurium olarak serotiplendirildi.  

Antibiyotik duyarlılık testleri Phoenix BD (Becton, Dickinson, ABD) ile çalışıldı, ampisillin, 

siprofloksasin, trimetoprim-sülfametaksazol, seftriakson ve seftazidime duyarlı bulundu.  

Kan kültüründe aynı antibiyotik direnç profilinde Salmonella Typhimurium izole edildi. Manyetik 

rezonans görüntülemede femur distal metafiz epifizinde 53x34 mm’lik nekrotik kavite gözlemlendi. 

Hastaya klinik ve laboratuvar bulgular eşliğinde septik artrit ve osteomyelit tanısı konarak tedaviye 

seftriakson eklendi.  

Dışkıda patojen izole edilemedi. 

Sonuç: Özellikle bağışıklığı baskılanmış hastalarda septik artrit veya osteomyelit geliştiğinde non-

tifoidal Salmonella türlerinin akla getirilmesi ve aspirasyon materyalinin mutlaka mikrobiyolojik 

yönden incelenmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Salmonella Typhimurium, romatoid artrit, septik artrit, osteomyelit. 
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KAN KÜLTÜRÜNDEN SALMONELLA SPP. İZOLE EDİLEN 

HASTALARDA GAİTA KÜLTÜRÜ DUYARLILIĞI 

Melike Orkide Taşçılar, M Esra Koçoğlu, Zafer Habip, Tuncer Özekinci 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

 

Amaç: Salmonella enfeksiyonu patojenin oral yolla alınarak enterit tablosuna yol açmasının yanı sıra 

bağırsak mukozasını geçip kana karışması ile tifo tablosu oluşturması şeklinde ilerler. Enterik ateş 

olgularında semptomların geliştiği ikinci haftada %80-90 oranlarında kan ve dışkıda kültür pozitifliği 

gözlenebilmektedir. Patojenin dışkıyla atılımı sebebiyle küçük çocuklar dışında hastaların %90’ında 

dokuz hafta içinde dışkı kültürü negatifleşmektedir. Bu çalışmanın amacı, kan kültüründe Salmonella 

spp. üreyen hastaların gaita kültürlerinin Salmonella açısından duyarlılığının araştırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 1 Ocak 2017–10 Eylül 2019 tarihleri arasında laboratuvarımıza 

gönderilen 30446 adet kan kültürü değerlendirilmiştir. Her hastaya ait veriler çalışmaya bir kere dahil 

edilmiştir. BacT/Alert 3D Sisteminde (bioMerieux, Paris, Fransa) beş gün inkübe edilen örnekler sinyal 

vermesi durumunda subkültür yapılarak, VITEK® MS, MALDI-TOF (BioMerieux Inc., Fransa) cihazı 

ile tanımlanmıştır. Gaita kültürleri SS agar ve EMB agara (BioMerieux Inc., Fransa) ekim yapılmış, 

şüpheli koloniler klasik yöntemlerle test edildikten sonra Salmonella spp. olduğu düşünülen suşlar 

VITEK® MS, MALDI-TOF (BioMerieux Inc., Fransa) cihazı ile tanımlanmıştır.  

Bulgular: Çalışma aralığında hastanemizde toplam 10 hastanın kan kültüründe Salmonella spp. 

tanımlanmıştır. Bu hastaların sadece 2’sinin (%20) gaita kültüründe Salmonella spp. üremiştir. 

Sonuç: Salmonella bakteriyemisinde kandaki bakteri miktarı az olmasına karşın kan kültüründe üreme 

şansı yüksektir. Klinisyenler salmonella enfeksiyonu düşünülen olgularda gaita kültürünün yanı sıra kan 

kültürü örneği de alarak mikrobiyoloji laboratuvarına göndermelidirler. 
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EPEC VE EAEC’NİN NEDEN OLDUĞU AKUT GASTROENTERİT 

OLGULARI 

Ümran Liste1, Belkıs Levent2, Revasiye Güleşen2, Banu Sancak1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD / Türkiye  
2SB Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler 

Dairesi Başkanlığı 

banusancak@yahoo.com 

 

Amaç: Gastroenterit etkeni olan bakteriler arasında Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia, 

Vibrio gibi özgül etkenlerin yanı sıra normal florada yer almaları nedeni ile laboratuvar tanısı daha zor 

olan Escherichia coli izolatları da önemli bir yer tutmaktadır. E.coli izolatları enterotoksijenik E.coli 

(ETEC), enteropatojenik E.coli (EPEC),  Verotoksijenik E.coli (VTEC), enteroinvaziv E.coli (EIEC), 

enteroagregatif E.coli (EAEC) ve yaygın aderent E.coli (“Diffusely adherent E.coli”; DAEC) olmak 

üzere altı başlık altında incelenmektedir. Bu izolatların laboratuvar tanısı başlıca moleküler yöntemlerle 

konulabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, gastroenterit ön tanısıyla laboratuvarımıza gönderilen dışkı 

örneklerinden izole edilen patojenik E.coli izolatlarının tanımlama yöntemlerine dikkat çekmek ve 

gastroenterit etkenleri arasında bulunan bu bakterilerin antibiyotik duyarlılık profillerini belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2017-Mart 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik 

Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen dışkı örnekleri SS agar ve MacConkey besiyerine ekilmiştir. 

24-48 saat inkübasyondan sonra laktoz negatif  izolatlar değerlendirmeye alınmıştır. Laktoz negatif 

ancak konvansiyonel yöntemler ve MALDI-TOF (Biomerieux,Fransa) ile E.coli olarak tanımlanan 

izolatlar ile dışkı kültüründe saf E.coli üremesi tespit  edilen  örnekler ileri değerlendirmeye alınarak SB 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları’na gönderilmiş ve verotoksin 

(stx1 ve stx2), intimin (eae) ve agregatif aderan fimbriyanın kodlanmasını kontrol eden (aggR) 

genlerinin varlığı polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yöntemiyle araştırılmıştır. İzolatların çeşitli 

antibiyotiklere karşı in vitro duyarlılıkları disk difüzyon yöntemiyle araştırılmıştır. 

Bulgular: 132 hastada E.coli tespit edilmiştir. PZR yöntemiyle bunlardan 17’si diyarejenik E. coli 

prototipleri olarak saptanmış, 8’i EPEC, 9’u EAEC olarak tanımlanmıştır. Bu izolatların çeşitli 

antibiyotiklere karşı in vitro duyarlılık sonuçları Tablo’da verilmiştir.  

Sonuç: İshale yol açan E.coli izolatları, VTEC O157 grubu dışında mikrobiyoloji laboratuvarlarında 

rutinde kullanılan tekniklerle saptanamadığı için çoğunlukla gözden kaçmaktadır. Bu çalışmadaki 

izolatlar ya laktoz negatif olduğundan ya da dışkı kültüründe saf E.coli üremesi tespit edildiğinden ileri 

değerlendirmeye alınmış ve moleküler yöntemler kullanılarak EPEC ve EAEC olarak tanımlanmıştır. 

Dışkı örneklerinin incelemesinde gastroenterite yol açan E.coli izolatlarının akılda tutularak, dikkatli 

inceleme yapılmasının, gerek epidemiyolojik yönden gerekse hasta tedavisi ve takibi açısından önemli 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: EPEC, EAEC, gastroenterit 
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Tablo. Diyarejenik E.coli izolatlarının (n: 17) antibiyotik duyarlılık profili  

Antibiyotik Duyarlı Dirençli 

Ampisilin    8 (%47) 9 (%53) 

Amoksisilin-klavulanat   15 (%88) 2 (%12) 

Sefalotin    8 (%47) 9 (%53) 

Sefuroksim    9 (%52) 8 (%48) 

Sefotaksim  13 (%76) 4 (%24) 

Seftazidim    17 (%100) - 

Sefoperazon  13 (%76) 4 (%24) 

Seftriakson  13 (%76) 4 (%24) 

Sefpodoksim  12 (%71) 5 (%29) 

Nalidiksik asit    5 (%29) 12 (%71) 

Gentamisin    17 (%100) - 

Amikasin    17 (%100) - 

Tetrasiklin  10 (%58) 7 (%42) 

Trimetoprim-sulfametoksazol 14 (%82) 3 (%18) 

İmipenem  16 (%94) 1 (%6) 

Meropenem     17 (%100) - 
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BAKTERİYEL GASTROENTERİT ETKENLERİNİN BİR YILLIK 

DEĞERLENDİRMESİ 

1Aynur Eren Topkaya, 2Pınar Çıragil, 1Nida Bekar, 3Meltem Uğraş, 4Mustafa Feridun Çelikmen 

1 Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu İhtisas Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 
2 Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

3 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
4 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp 

 

 

Amaç: Bakteriyel gastroenteritler her yaşta önemli sağlık sorunlarına neden olurlar. Ulusal 

rehberlerimizde Salmonella, Shigella ve Campylobacter türlerinin Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarlarında  rutin olarak kültürlerinin yapılması diğer patojenlerin ise klinik şüphe durumunda 

araştırılması önerilmektedir. Bu çalışmada dışkı patojenlerinin sürveyans verilerine katkıda bulunmak 

ve laboratuvarımızın bu patojenleri tanımlama olanaklarını yeniden değerlendirmek amacıyla bir yıllık 

dışkı kültürleri retrospektrif olarak irdelenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: 01.09.2018 – 01.08.2019 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı ve 

Koşuyolu Hastaneleri polikliniklerine akut gastroenterit klinik bulgularıyla gelen hastalardan alınan 

dışkı örnekleri Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio, Aeromonas ve Plesiomonas varlığı 

açısından kültür yöntemiyle çalışılmıştır. Patojenlerin antibiyotik duyarlılık testleri disk difüzyon, sıvı 

mikrodilüsyon ve gradiyent yöntemleriyle çalışılmıştır. 

Bulgular: Çalışma süresi içinde kültür için laboratuvarımıza gelen 1122 dışkı örneğinin 72’sinde 

enterik patojen bakteri üremiştir. Örneklerin 48’sinde Salmonella türleri, 21’inde Campylobacter türleri, 

1’inde Shigella sonnei saptanırken bu süre içinde Aeromonas, Plesiomonas ve Vibrio izole edilmemiştir. 

Salmonella serotipleri arasında en sık saptanan serotip (% 63) S enteritidis, Campylobacter türleri 

arasında en sık saptanan tür (%70) C jejuni, olmuştur. Salmonella kökenlerinin tümü siprofloksasin ve  

trimethoprim-sülfametoksazole duyarlı bulunurken 5 izolatta (%10) ampisilin direnci saptanmıştır. 

Campylobacter izolatlarında en yüksek direnç oranı siprofloksasin için (%85) saptanırken bunu %70 ile 

tetrasiklin ve %10 eritromisin  izlemiştir  

Sonuç: Hastanelerimiz İstanbul’un merkezinde ve yoğunlukla özel hasta profiline sahip olmasına 

rağmen, laboratuvarımızda enterik patojen bakteri izolasyon oranı yüksektir. Bu durum enterik 

patojenlerin izolasyonu açısından laboratuvarlarımızın alt yapısının uygun olması ve olanaklarının 

standartları karşılamasına bağlanmıştır.  

İzole edilen enterik patojenlerden Salmonella izolatlarının  antibiyotik direnç oranları yüksek 

olmamakla birlikte bağırsak patojenlerinin kültür yöntemiyle ile izolasyonu ve antibiyotik duyarlılık 

testlerinin çalışılması sürveyans açısından önemlidir.  Yüksek direnç oranları nedeniyle Campylobacter 

türlerinin  antibiyotik duyarlılık test sonuçları yakından izlenmelidir. Salmonella izolatlarının 1/3’ü 

mevcut yöntemlerle tiplendirilememiştir. Bu nedenle moleküler tiplendirme yöntemlerinin rutin olarak 

kullanılması planlanmalıdır. Shigella izolasyon oranımızın ise ülke genelinden daha düşük olduğu 

saptanmış ve bu konuda iyileştirme yapılması planlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bakteriyel Gastroenterit,  Salmonella, Shigella, Campylobacter 

  

http://med.yeditepe.edu.tr/tr/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari/akademik-kadro/meltem-ugras
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GASTROENTERİT ŞİKAYETİYLE GÖNDERİLEN DIŞKI 

ÖRNEKLERİNİN KÜLTÜR VE BDMAX SİSTEMLERİYLE ANALİZİ 

Emre Yıldız1, Özlem Koyuncu Özyurt1, Reha Artan2, Dilara İnan3, Dilara Öğünç1,Derya Mutlu1,   

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye 

3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Antalya, 

Türkiye 
drderyamutlu@yahoo.com 

 

Amaç: Bu çalışmada, gastroenterit şüphesi olan hasta dışkılarının makroskobik, mikroskobik 

özellikleriyle birlikte PCR ve kültür yöntemleriyle, bakteriyel gastroenterit etkenlerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, hastanemiz T. Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı’na gastroenterit şüphesi ile gönderilen ve verilerine ulaşılan 2525 dışkı örneği 

makroskobik ve mikroskobik olarak değerlendirilmiş, PCR ve kültür yöntemleri ile Salmonella spp, 

Campylobacter spp, Shiga toksin üreten E. coli ve Shigella spp/Enteroinvasive E. coli (EIEC) bakterileri 

araştırılmıştır. 

Bulgular: Hastaların yaş aralığı 0 ile 92, ortalaması 31,7’dir. 

Makroskobik değerlendirmede 2183 dışkı örneğinin 442’si (%20.2) sulu, 136’sı (%6.2) mukuslu, 44’ü 

(%2.0) kanlı, 1524’ü (%69.8) yumuşak, 37’si (%1.6) şekillidir. 

Mikroskobik olarak; 2145 örnek eritrosit sayısı açısından değerlendirilmiştir. Bunların 1797’sinde 

(%83.7) eritrosit bulunmazken, 348 örnekte (%16.3) eritrosit gözlenmiştir.  

Dışkıda lökosit sayısına göre 2141 örnek değerlendirilmiştir. Bunların 1738’sinde (%81.1) lökosit 

açısından negatifken, 403 örnekte (%18.9) lökosit gözlenmiştir.  

 2524 dışkı örneğinin PCR sonuçları; 2162’si (%85.6) negatif, 56’sı (%2.2) inhibitörü, 147’si (%5,8) 

Campylobacter spp., 54’ü (%2.1)  Salmonella spp., 66’sı (%2.6) Shiga toksin üreten E. coli, 21(%0.8) 

Shigella spp/EIEC, 4’ü (%0.2) Campylobacter spp ve Salmonella spp birlikteliği,  10’u (%0.4) 

Campylobacter spp ve  Shiga toksin üreten E. coli birlikteliği, 2’si (%0.1) Shigella spp- Shiga toksin 

üreten E. coli birlikteliği,  2’si (%0.1) Salmonella spp ve  Shiga toksin üreten E. coli birlikteliği şeklinde 

değerlendirilmiştir. 

PCR sonrası yapılan kültür işlemi sonucunda, 2525 numunenin 2453’ünde (%97.1) üreme 

gerçekleşmemiştir. 36 örnekte (%1.4) Campylobacter jejuni, 6 (%0.2) örnekte Campylobacter coli, 23 

örnekte (%0.9) Salmonella spp., 4 örnekte (%0.2) Shigella spp., 1 örnekte (%0.05) EIEC ve 2 örnekte 

(%0.1) Campylobacter jejuni ve Salomonella spp. üremiştir. 

Dışkı örneklerinin %12.1’inde PCR ile en az 1 etken pozitif saptanırken, kültürde bu oran %2.8 olarak 

bulunmuştur. 2524 örnek içerisinde PCR ile  Campylobacter spp açısından pozitif saptanan örnek sayısı 

151(%5.98) iken, ekimi gerçekleştirilen 2525 numunenin 44 tanesinde (%1.74)  Campylobacter spp 

üremesi saptanmıştır. 

Sonuç: Dışkı örneklerinin değerlendirilmesinde; moleküler testler, kültür yöntemine göre daha hızlı ve 

doğru sonuçlar vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: 
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BİRİNCİ BASAMAKTA GASTROENTERİT TANISI BULUNAN 

PEDİATRİK HASTALARDA İLAÇ KULLANIMI 

Dilara Bayram1, Narin Akıcı2, Volkan Aydın1, Ömer Ataç3, Ahmet Akıcı1 

1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

2. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 

İstanbul 

3. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul 

 

Amaç: Çocukluk çağındaki önemli enfeksiyöz morbidite nedenlerinden biri olan akut gastroenteritte 

birinci basamaktaki temel tedavi yaklaşımı rehidrasyonu sağlamak ve gereksiz ilaç kullanımından 

kaçınmaktır. Çalışmamızda gastroenterit tanılı pediatrik hastalarda ilaç kullanımının ayrıntılarının 

incelenmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: İstanbul’da 2016 yılında birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran ve reçetesinde 

yalnızca gastroenterit ile ilişkili tanılar bulunan çocukların (<18 yaş) reçetelerinde yer alan ilaçlar 

retrospektif olarak incelendi. Bu reçetelerdeki ilaçların ayrıntıları tanının “enfeksiyöz” ve “non-

enfeksiyöz” olma durumuna ve çocukların yaş gruplarına (“0-2 yaş”, “3-11 yaş” ve “12-17 yaş”) göre 

değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışma periyodunda gastroenterit tanısı bulunan 23.585 reçetede toplam 49.136 adet ilaç 

reçetelendiği saptandı (reçete başına düşen ilaç sayısı 2,1±1,0). Bu reçetelerin sahibi hastaların ortalama 

yaşı 8,4±5,3’tü (%47,4’ü 3-11 yaş grubu) ve %57,8’i erkekti. Reçetelerdeki gastroenterit tanılarının 

%18,8’inin enfeksiyöz olduğu belirlendi. Çocukların yazılan tüm ilaçlar arasında intestinal anti-

infektifler %18,9’u, probiyotikler %13,1’i ve sistemik antibiyotikler %12,4’ü oluştururken, oral 

rehidratasyon sıvısı tüm ilaçların %1,9’unu oluşturuyordu. Non-enfeksiyöz olanlara kıyasla, enfeksiyöz 

gastroenteritlerde intestinal anti-infektif kullanımının daha az (%19,4’e karşı %16,8; p=0,000), sistemik 

antibiyotik kullanımının ise daha fazla (%11,0’a karşı %18,4; p=0,000), probiyotik kullanımı açısından 

ise grupların benzer (%13,2’ye karşı %12,7, p>0,05) olduğu belirlendi. İlaç kullanımı yaş grupları 

açısından incelendiğinde ise, sistemik antibiyotiklerin yaş grupları ilerledikçe daha az oranda (sırasıyla 

%15,1; %13,6; %9,1; p=0,000), intestinal anti-infektiflerin ise daha fazla oranda (sırasıyla %14,5, 

%19,1 ve %21,1; p=0,000) reçetelendiği bulundu. Propülsif ilaçların (n=224) ise %79,0’ının 12-17 yaş 

grubuna reçetelendiği saptandı. Tüm reçetelerde en sık yazılan ilaç nifuroksazid (%18,9) idi; bunu 

saccharomyces boulardii preparatı (%12,1) ve parasetamol (%9,2) izliyordu.  

Sonuç: Çocuklarda gastroenterit tanılı reçetelerdeki non-enfeksiyöz oranı enfeksiyöze kıyasla 

beklenenden yüksek bulunmuştur. Non-enfeksiyöz gastroenterit tanısına yazılan her 9 ilaçtan birinin 

sistemik antibiyotik olması irrasyonel ilaç kullanımı bakımından düşünüdürücüdür. Ayrıca viral 

etyolojinin daha baskın olduğu küçük yaşlarda sistemik antibiyotik kullanımının daha fazla olması, 

birinci basamaktaki ampirik gastroenterit yaklaşımına ilişkin iyileştirme girişimlerinin gerekliliğine 

işaret etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Birinci basamak, çocuk, gastroenterit, antibiyotik, anti-infektif 
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GASTROENTERİT ETKENİ VİRÜSLERİN 

İMMÜNOKROMATOGRAFİK VE MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE 

SAPTANMASI 

Mücahide Topçu1, Özlem Aydemir1, Bahri Elmas2, Mehmet Köroğlu1, Mustafa Altındiş1 

1 Sakarya Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya 
2 Sakarya Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Sakarya 

 

Amaç: Akut gastroenteritler bebek ve çocukluk döneminde morbidite ve mortalitenin en sık 

nedenlerindendir. Hızlı ve uygulanmalarının pratik olması nedeniyle viral antijen testleri birçok 

laboratuvar tarafından tercih edilmektedir. Bu çalışmada; Rotavirus ve Adenovirus gastroenteritlerinin 

tanısında immünokromatografik (ICA) ve gerçek zamanlı PCR yöntemleri ile elde edilen sonuçlar analiz 

edilerek bu testlerin karşılaştırılması ve tanıdaki yerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Hastanemize ishal şikayetiyle başvuran hastalardan alınan 84 örnek çalışmaya dahil 

edilmiştir. Bunlardan 67’si, immünokromatografik test (ICT) ile Rotavirus ve Adenovirus’tan en az biri 

pozitif örneklerdir. Rota/Adenovirus ve bakteri/parazit yönünden negatif bulunan 17 örnek çalışmaya 

alınmıştır. Tüm örnekler mültipleks-RT-PCR yöntemi kullanılarak test edilmiştir. 

Bulgular: ICT yöntemi ile 84 örneğin 62’si (%74) Rotavirus pozitif, 22’si (%26) negatif iken; 5’inde 

Adenovirus (%6) pozitif, 79’unda (%94) negatif bulunan örnekler idi. Tüm örneklerden yapılan gerçek 

zamanlı PCR analizlerinde; 49’unda (%58.5) Rotavirus pozitif, 35’inde (%41.5) negatif, 40’ında (%48) 

Adenovirus pozitif, 44’ünde (%52) negatif olarak tespit edilmiştir. Gerçek zamanlı PCR ile Norovirus 

için 11(%13) pozitif, 73(%87) negatif sonuç alınmıştır.  

Rotavirus ve Adenovirus için ICT ve PCR yöntemleri arasında anlamlı ve zayıf/düşük düzeyde uyum 

olduğu gözlenmiştir RT-PCR referans yöntem kabul edildiğinde;  Rotavirus ICT duyarlılığı; %93, 

özgüllüğü; %54,3, PPD;%74, NPD;%76.4 ve Adenovirus ICT duyarlılığı; %12.5, özgüllüğü; %100, 

PPD;%100, NPD;%55.7 olarak hesaplanmıştır.  

Sonuç: Rotavirus ve Adenovirus için ICT ve gerçek zamanlı RT-PCR yöntemleri arasında anlamlı ve 

düşük düzeyde uyum olduğu saptanmıştır. ICT; ucuz, hızlı sonuç alınan, kullanışlı, pratik, donanım 

gerektirmeyen, küçük laboratuvarlara ve kitle taramalarına uygun bir testtir. Ancak çalışmamızda da 

görüleceği üzere; ICT ile Rotavirus ve Adenovirus negatif sonuç alındığında diğer gastroenterit etkeni 

virüslerin klinik tablodan sorumlu olabileceği göz ardı edilmemelidir. Gerçek zamanlı PCR daha duyarlı 

ve özgül bir yöntem olsa da pahalı, daha yavaş, donanım gerektiren ve her laboratuvarda kullanılamayan 

bir yöntemdir. Ülkemizde ve dünyada Rotavirus ve Adenovirus ICT ve PCR test yöntemlerinin 

karşılaştırıldığı daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar kelimeler: Viral gastroenterit, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus, PCR. 
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ÇOCUKLARDA VİRAL GASTROENTERİT ETKENLERİNİN 

MULTİPLEKS PZR YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI  

Fatih Yılmaz, Mehmet Özdemir, Fatma Esenkaya Taşbent, Özge Metin Akcan 

1 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, 

Türkiye, 2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Viroloji Bilim Dalı, Konya, Türkiye 
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, 

Konya, Türkiye 

mehmetozdem@yahoo.com 

 

 

 

Amaç: Bu araştırmada Akut gastroenteritli çocuklarhastalarda viral etkenlerin moleküler yöntemlerden 

multipleks PZR ile tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmaya  0-18 yaş aralığında 94 hasta dahil edilmiştir. Besin alerjisi ve 

intoleransı olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Hastalardan Şubat 2018-Mayıs 2019 ayları 

arasında alınan gaita örnekleri multipleks PZR yöntemiyle üretici firma (Qiagen, Hilden, Almanya) 

önerilerine göre çalışılmıştır. 

Bulgular:. Bu hasta gurubunda viral gastoenterit pozitifliği %55.3 olarak saptanmıştır. Hastaların 

%20.4’ünde Norovirus’un G-2 serotipi, %12.8’inde Adenovirus, %12.8’inde Astrovirus, %11.7’sinde 

Rotavirus, %1.1’inde Sapovirus, %1.1’inde de Norovirus’un G-1 serotipi tespit edilmiştir. Çalışmadan 

elde edilen veriler SPSS 21.0 Paket Programı ile analiz edilmiştir. 

Sonuç: Çalışmadan elde edilen verilerin sonucunda viral etkenlerin erkeklerde daha sık olduğu, ancak 

cinsiyete göre gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Bulunan etkenlerin en sık 0-12 

ay arası çocuklarda olduğu tespit edilmiş olup yaşa göre etkenlerin dağılımı istatistiksel açıdan anlamlı 

farklılık olduğu görülmüştür. Etkenlerin en sık Mayıs ayında tespit edildiği görülmüş olup, aylara göre 

viral etkenlerin dağılımı açısından gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Multipleks PZR yönteminin viral gastroenteritlerin 

saptanmasında yararlı bir yöntem olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Gastroenteritler, Multipleks PZR, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus, Sapovirus, 

Astrovirus 
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GASTROSİSTEM ENFEKSİYON ETKENLERİNİN MULTİPLEKS PCR 

YÖNTEMİYLE TANIMLANMASI 

Tercan Us, Türkan Erşen, Gül Durmaz, Nilgün Kaşifoğlu 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ABD 

turkanershen08@gmail.com 

  

Amaç: Bu araştırmada, gastroenterit ön tanılı hastalardan alınan gaita örneklerinde multipleks PCR test 

yöntemiyle çalışılan test sonuçları, retrospektif olarak irdelendi. 

Gereç ve Yöntem: Ağustos 2018-Ağustos 2019 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim dalı Moleküler laboratuvarına gastroenterit ön tanılı 105 hastadan 

gönderilen gaita örneklerinin, FilmArray Gastrointestinal (GI), Biofire, BioMerieux paneliyle elde 

edilmiş sonuçları değerlendirilerek, yaş ve mevsimlere göre dağılımı incelendi.               

Bulgular:105 hastanın 82(%78)’sinden pozitiflik saptandı. Pozitif gaita örneklerinin 69' unda bir 

13’ünde birden fazla etken pozitifliği, 19 (%18,1) örnekte ise panel içeriğinde bulunan etkenlernden 

hiçbiri saptanmadı. Gaita örneklerinin, 83(%79)'ü çocuk, 22(%20.9)’si erişkinlere aitti. Pozitif saptanan 

82 örneğin ise 74(%90,2)'ü çocuk, 8(%9,7)'i erişkin hastaya aitti. 

Pozitif sonuçların 22'sinde Enterotoksijenik E. coli /ETEC(20 çocuk,2 erişkin), 20 Rotavirüs (20 çocuk), 

8 Salmonella( 5 çocuk, 3 erişkin), 8 Norovirüs( 6 çocuk, 2 erişkin), 7 Campylobacter (5 çocuk,2 

erişkin),6 Sapovirüs( 5 çocuk,1 erişkin), 5 Clostridium difficile (3 çocuk, 2 erişkin),5 Shiga benzeri 

toksin üreten E. coli /STEC( 4 çocuk, 1 erişkin), 3 Adenovirüs (3 çocuk),2 Shigella(1 çocuk, 1 erişkin),1 

Saprovirüs(çocuk),1 Astrovirüs (çocuk),1 Plesiomonas shigelloides (erişkin) ve 1 

Cryptosporidium(erişkin) saptandı.105 hastanın mevsimsel dağılımı incelendiğinde; 21 hasta (16'sı 

çocuk) kış, 26 (22'si çocuk) hasta ilkbahar, 20(20'si çocuk) hasta yaz ve 28(26'sı çocuk) hastanın ise 

sonbahar mevsiminde başvurduğu görüldü. 

Sonuç: GİS enfeksiyonu olan hastalarda sırasıyla; ETEC, Rotavirüs, Salmonella, Norovirüs, 

Campylobacter, Saprovirüs, Clostridium difficile, STEC, Adenovirüs, Shigella, Sapovirüs, Astrovirüs, 

Plesiomonas shigelloides ve Cryptosporidium saptandı. Çocuklarda erişkin hastalara göre daha fazla 

pozitiflik görüldü. Hasta başvurusu ve pozitif örnek sayısının, sonbahar aylarında daha yüksek olduğu 

görüldü. Bilindiği gibi, altın standart tanı yöntemi olan gaita kültürü, üç günde sonuçlanırken, viral 

etkenlerin ise, kültürle izolasyonu rutinde uygulanmamaktadır. Kullanılan panel; 5 viral, 13 bakteriyel 

ve 4 paraziter olmak üzere toplam 21 etkeni bir saat içinde saptayabilme avantajı nedeniyle, kritik önem 

taşıyan hastalarda tercih edilebileceği sonucuna varıldı. 
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AKUT GASTROENTERİT TANISI ALAN HASTALARDA FilmArray 

GASTROİNTESTİNAL PANEL SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nazmiye Ünlü1, Rabia Can Sarinoğlu1, Güner Söyletir1 

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı, Türkiye 

rabiacansarinoglu@hotmail.com 

 

Amaç: Diyare, acil servise başvurunun ve hospitalizasyonun major sebeplerinden biridir. Diyare etkeni 

patojeni saptamada; mikroskopik değerlendirme, antijen testleri, kültür gibi konvansiyonel metotlar 

zaman alan yöntemlerdir. Ateşli dizanterik (invaziv) diyare, ağır nozokomiyal diyare varlığında ve 

immünsüpresif hastalar gibi antibiyoterapiden fayda görecek hasta gruplarında kültür sonucunu 

beklemek zaman kaybına neden olabilmektedir. Bu çalışmada moleküler panel ile saptanan 

gastrointestinal patojenlerin retrospektif olarak değerlendirilmesi ayrıca fenotipik olarak Clostridium 

difficile toksin A/B ve toksijenik kültürü çalışılabilen, Clostridium difficile saptanan örneklerin 

irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Kasım 2017 – Temmuz 2019 tarihleri arasında 200 hastanın 249 gaita örneği 

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na 

gönderilmiştir. Örneklerde; Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) temelli FilmArray 

gastrointestinal panel (GI panel) (BioFireDiagnostics, ABD) kiti ile 22 patojenin nükleik asitleri 

araştırılmıştır. Moleküler yönteme ek olarak kültür ve gereğinde Clostridium difficile toksin 

A/B(Techlab) ve toksijenik kültürü(CLO besiyeri, Biomerieux) çalışılmıştır. 

Bulgular:91 (%45.5) hastada 105 (%42.1) örnekte pozitiflik saptanmıştır.74 (%70.5) örnekte tek 

parametre, 31 (%29.5) örnekte çoklu parametre pozitifliği (2-5 etken) saptanmıştır. 31 örneğin 19’unda 

(%61.3) ikili parametre, 9’unda (%29) üçlü parametre, 2’sinde (%6.5) dörtlü parametre, 1’inde (%3.2) 

beşli parametre pozitifliği saptanmıştır. (Tablo 1) GI panel ile Clostridium difficile saptanan 26 örneğin 

22’sinde Clostridium difficile toksin A/B ve toksijenik kültürü çalışılmıştır. 22 örneğin 11’inde(%50) 

toksin ve/veya toksijenik kültür pozitif, 11’inde(%50) negatiftir. Tek başına Clostridium difficile tekli 

pozitifliklerinin %66.6’sında, çoklu pozitifliklerinin ise %30’unda toksin ve/veya toksijenik kültür 

pozitiftir.(Tablo 2) 

Sonuç:Merkezimizde Kasım 2017 – Temmuz 2019 tarihleri arasında en sık saptanan parametreler tekli 

pozitifliklerde EPEC (%18.9-14/74) ve Clostridium difficile’dir(%18.9-14/74). Çoklu pozitifliklerde en 

sık saptanan parametreler EPEC (%16.7-13/78), EAEC (%16.7-13/78) ve Clostridium difficile’dir 

(%15.3-12/78). Clostridium difficile tekli ve çoklu pozitifliklerde en sık saptanan parametrelerden 

biridir, fenotipik metotlarla karşılaştırıldığında çoklu pozitifliklerinin %70’inde Clostridium difficile 

toksin ve/veya toksijenik kültürünün negatif olması nedeniyle bu tür çoklu parametre saptanan olgulara 

şüpheyle yaklaşılmalı, hastanın kliniği ve diğer laboratuvar bulgularıyla tanı desteklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Diyare, FilmArray, Clostridium difficile 
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Tablo 1: FilmArray GI panel ile çalışılan, pozitiflik saptanan 105 örnekte 152 parametrenin dağılımı 
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+1 1 11 3 3 5 1 2 4 2 14 11 14 1  2 74/74 

+2 3 5    1 1  1 7 4 10 4 1 1 38/19 

+3  2 1   1 3 5 1 5 6 3    27/9 

+4       1 1 2  2  1 1  8/2 

+5  1       1  1  1 1  5/1 
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26 
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7 

 

3 

 

3 

 

152/105 

EİEC: enteroinvazif Escherichia coli, STEC: Shiga-like toksin-üreten E. coli, EAEC: 

Enteroagregatif E. coli, EPEC: Enteropatojenik E. coli, ETEC: enterotoksijenik E. coli 

 

 

Tablo 2: FilmArray GI panelde Clostridium difficile saptanan örneklerin fenotipik metotlarla 

kıyaslanması 

 

Clostridium difficile 

FilmArray Pozitifliği 

 

Toksin A/B ve/veya toksijenik kültür 

 

TOPLAM 

 Pozitif Negatif 

Tek parametre 8 (%66,6) 4 (%33,4) 12 

Çoklu parametre 3 (%30) 7 (%70) 10 

TOPLAM 11  11  22 
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AKUT GASTROENTERİTLİ OLGULARDA ROTAVİRÜS VE 

ADENOVİRÜS VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

Demet GÜR VURAL, Elif Gülsüm TORUN,Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, Kemal BİLGİN, 

Asuman BİRİNCİ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Temmuz 2015-Haziran 2019 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’ na gönderilen akut gastroenterit şüpheli 

hastaların gaita örneklerinden rotavirüs ve adenovirüs pozitifliğini saptamak ve etkenlerin cinsiyet, yaş 

ve mevsimsel dağılımını incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’ na Temmuz 2015-Haziran 2019 tarihleri arasında 

çeşitli poliklinik ve servislerden akut gastroenterit ön tanısıyla gönderilen gaita örnekleri incelendi. 

Gönderilen örneklerde rotavirus ve adenovirus antijen testi olarak immunokromotografik yöntem ile 

çalışan Simple/StickRota Adeno (Operon, İspanya) kiti kullanıldı. 

Bulgular:Rotavirüs araştırılan 4664 örneğin 440’ında (%9,43) pozitiflik saptanmıştır. Adenovirüs ise 

4514 örneğin 216’sında (%4,8) pozitif saptanmıştır. 99 (%1,07) örnekte her iki virüs de saptanmıştır. 

Rotavirüs antijeni pozitif bulunan hastaların yaş dağılımına bakıldığında 0-12 aylık 98 (%12,02), 13-24 

aylık 79 (%16,28), 2-5 yaş 122 (%15,56), 6-18 yaş 62 (%5,86) ve 18 yaşın üzerinde 79 (%5,19) hasta 

saptanmıştır. Adenovirüs antijeni pozitif bulunan hastaların yaş dağılımları ise 0-12 aylık 22 (%2,96), 

13-24 aylık 18 (%3,72), 2-5 yaş 46 (%5,97), 6-18 yaş 51 (%4,70) ve 18 yaşın üzerinde 79 (%5,52) olarak 

belirlenmiştir Mevsim olarak rotavirüs enfeksiyonlarının 172’ si (%12,60) ilkbahar, 132’ si (%12,01) 

kış ; adenovirüs enfeksiyonlarının 54’ ü (%5,12) kış, 58’ si (%5,10) yaz aylarında saptanmıştır. 

Sonuç:Viral gastroenterit etkenlerinden rotavirus ve adenovirus, dışkıda bakılan antijen testleriyle 

kolaylıkla tespit edilebilir. Bu testler tanıda altın standart olmamakla birlikte, duyarlılık ve özgüllükleri 

de değişebilmektedir. Özelllikle kullanımı kolay, ucuz,hızlı olması nedeni ile  dışkı örneklerinde 

rotavirus ve adenovirus antijenlerinin araştırılması ile gastroenteritlere karşı gereksiz antiparaziter ve 

antibakteriyel ilaç kullanımının önüne geçileceği düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Rotavirus, adenovirus, gastroenterit 
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AKUT GASTROENTERİTLİ HASTALARDA ROTAVİRUS VE 

ENTERİK ADENOVİRUS ANTİJENLLERİNİN HIZLI TANI TESTİ İLE 

ARAŞTIRILMASI  

Fatma Avcıoğlu1, Mustafa Behçet1 , Muhammet Güzel Kurtoğlu1 

1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu, 

Türkiye  

fatmaavcioglu@yahoo.com.tr 

 

Amaç: İnce ve kalın bağırsaktaki enterositlerin tahribatı sonucunda, emilim ve sekretuvar 

fonksiyonlarının yerine getirilememesiyle su ve elektrolit dengesinin bozulması neticesinde ortaya çıkan 

klinik tabloya gastroenterit denir. Gastroenteritler, klinik olarak hastalığın geçirilme süresine göre,  

akut(14 günden kısa) ve kronik olmak üzere iki kısımda incelenir. Akut gastroenteritler (AGE) 

çocuklarda, morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenlerindendir. Ülkemizde en sık görülen viral AGE 

etkenleri rotavirüs, nörovirüs ve adenovirüsdür. Bu çalışmada hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarına, 

akut gastroenterit öntanısı ile gönderilen dışkı örneklerinde rotavirüs ve adenovirüs varlığının hızlı tanı 

testi ile araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: AGE ön tanısı ile laboratuvarımıza gönderilen dışkı örneklerinden çalışılan rotavirus 

ve adenovirus sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Toplam 2675 gayta örneğinde  rotavirus ve 

adenovirus varlığına immünokromatografik yöntem olan kombo hızlı tanı testi(Eco test®, United 

Kingdom) ile bakılmıştır. 

Bulgular: İncelenen 2675 dışkı örneğinin 238’inde bir yada birden fazla virus varlığı saptandı. Pozitif 

örnekler incelendiğinde rotavirus;191(%7.14), adenovirus;47(%1.75) oranında görüldü. 13 hastanın 

dışkı örneğinde her iki virus antijeni de pozitif olarak tespit edildi. Hastalardan ikisinin aynı aileden iki 

kardeş olduğu tespit edildi. Cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, her iki gastroenterit enfeksiyonunun 

erkek hastalarda daha sık gorulduğu ancak, istatiktiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı tespit edildi 

(p>0.05; p=0.706) (Tablo 1). Mevsimsel olarak ise hem Adenovirus hem de Rotavirus gastroenteritleri 

daha sık ilkbahar ve kış aylarında görülmesine rağmen (sırasıyla %35, %47), istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmadı(p>0.05; p=0.086) (Tablo 2). Yaş dağılımı açısından değerlendirildiğinde beş yaş altı 

çocuklarda daha sık görüldüğü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu tespit edildi(p<0.05; 

p<0.00.) (Tablo 3). 

Sonuç: Halen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde viral gastroenteritler önemli bir halk sağlığı 

sorunudur. Bölgemizde özellikle kış ve ilkbahr aylarında, AGE düşünülen beş yaş altı çocuklarda 

rotavirus ve adenovirus enfeksiyonları akla gelmelidir. Hızlı tanı testleri bu tür enfeksiyonların 

tespitinde kolay ve maaliyet etkin bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler: Rotavirus, adenovirus, dışkı 
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Tablo 1. Adenovirus ve Rotavirus antijenlerinin pozitif saptandığı hastaların cinsiyet dağılımı ve p 

değerleri 

 Erkek (%) Kadın(%) Toplam pa 

Adenovirus 31 (66) 16(34) 47 0.706 

Rotavirus 113(60) 78(40) 191  
aPearson’s chi-square test 

 

Tablo 2. Adenovirus ve Rotavirus antijenlerinin pozitif saptandığı hastaların mevsimsel dağılımı ve p 

değerleri 

 
İlkbahar 

(%) 

Yaz 

(%) 

Sonbahar 

(%) 

Kış 

(%) 

Toplam 

 

pa 

 

Adenovirus 17(37) 6(13) 7(15) 16(35) 47 0.086 

Rotavirus 74(39) 18(9) 10(5) 89(47) 191  

afisher’s exact test 

 

 

Tablo 3. Adenovirus ve Rotavirus antijenlerinin pozitif saptandığı hastaların yaş dağılımı ve p değerleri 

 
<5 Yaş(%) 5-12 Yaş(%) >12 Yaş(%) 

pa 

 

Adenovirus 42(89) 5(11)(69) - <0.00. 

Rotavirus 122(64) 37(19) 32(17)  
afisher’s exact test 
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ROTAVİRUS - ADENOVİRUS COMBO ANTİJEN TESTİNDE 

YALANCI POZİTİF SONUÇLAR 

Irmak Güzel1, Müge Özkarataş1,Özgür Appak1, Ayça Arzu Sayiner1  

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 

irmakguzel@hotmail.com  

 

 

 

Amaç: Şubat 2019'da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde pediatrik hastaların dışkı örneklerinde 

artmış adenovirus ve/veya rotavirus antijen pozitifliği tespit edildi. Bu çalışmada hastaların klinik 

bulguları ile test sonuçları arasındaki tutarsızlıklar nedeniyle yalancı pozitiflik olasılığı araştırıldı. 

Gereç ve Yöntem: 21.02.19 - 22.02.19 tarihleri arasında pediatri kliniklerinden gönderilen dışkı 

örnekleri, rutin olarak kullanılan ve immünokromatografik yöntemle rotavirus/ adenovirus antijenini 

tespit eden “One Step Rotavirus-Adenovirus Combo Panel” (Ameritech, Çin) ile incelendi. Referans 

test olarak multiplex-PZR tabanlı “DiagCORE® Gastrointestinal Panel v2” (Qiagen, Almanya) ile 

doğrulandı. 

Bulgular: Pediatri kliniklerinden merkez laboratuvarına akut gastroenterit ön tanısıyla gönderilen 34 

dışkı örneği değerlendirildi. Tüm örnekler Ameritech antijen testi ile çalışıldı; 26 örnek pozitif olarak 

saptandı (15 adenovirus,10 adenovirüs ve rotavirüs,1 rotavirus).  PZR kiti ve taze dışkı örneklerinin 

sınırlı olması nedeniyle  13 örnek DiagCORE ile tekrar değerlendirildi. DiagCORE testi ile 3 rotavirüs 

(3/4, %75) ve sadece 1 adenovirüs (1/11, %9.09) antijen pozitifliği doğrulandı. Antijen testi ile pozitif 

ancak PZR ile negatif bulunan örneklerden beşi  farklı lot numaralı Ameritech kiti kullanılarak tekrar 

test edildi ve negatiflik saptandı. (Tablo 1) 

Laboratuvar verileri retrospektif olarak incelendiğinde Aralık-Ocak ayları arasında aynı lot numaralı 

test kullanıldığı ve adenovirus pozitifliğinin istatistiksel olarak anlamlı ölçüde arttığı (p<0.05) tespit 

edildi.(Grafik 1) Bu veriler ışığında klinisyenlere bilgi verildi ve Ameritech testinin kullanımı 

durduruldu. Yalancı pozitiflikler ve norovirusun saptanamaması antijen testinin sorunları olarak 

belirlenirken multipleks PZR temelli  testin  maliyeti ( PZR testi/antijen testi birim fiyat 600 ₺/13.5 ₺ ) 

rutin kullanım için önemli bir kısıtlayıcı faktör oldu.  

Sonuç: Bu sonuçlar, antijen testinin yalancı pozitiflik sorununu ve   özellikle adenovirus antijen 

saptamada problem olduğunu  gösterdi. İç ve dış kalite kontrol programlarının antijen testlerinde, 

moleküler testlere kıyasla yeterli ve standardize şekilde yapılamaması  önemli bir eksiklik olarak 

belirlendi.  Viral enterik patojen saptamada insidansın  beklenmedik değişiklikleri, 

immünokromatografik testlerin sonuçlarının dikkatle değerlendirilmesini, şüphe durumunda nükleik 

asit temelli bir testle doğrulanmasını gerekli kılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Rotavirüs, Adenovirüs , Akut gastroenterit, Yalancı pozitif  
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Tablo 1:  

 

 

 

 

 

Grafik 1: 
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AKUT GASTROENTERİTLİ TÜRK VE MÜLTECİ HASTALARDA 

ROTAVİRUS VE ADENOVİRUS POZİTİFLİK ORANLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bedia Dinç1, Meryem Çolak2, Merve Özkan1, Sultan Gülbahçe Orhan1, Aylin Altay Koçak2, 

Gülendam Bozdayı2 

1SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 2Gazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD 

 

 

Amaç: Özellikle Asya ve Afrika'da akut gastroenteritli 5 yaş altı küçük çocuklar arasında rotavirüs ve 

adenovirüs sık görülen viral etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, akut 

gastroenteritli Türk ve mülteci hastaların rotavirüs ve enterik adenovirüs  pozitiflik oranlarını 

araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Ocak 2018-Ağustos 2019 tarihleri 

arasında başvuran ve akut gastroenterit tanısı alan 3033 hastanın sonuçları retrospektif olarak incelendi. 

Gaita numuneleri Alltest Professional One Step Rotavirus / Adenovirus Combo Test Cassette 

(Hangzhou AllTest Biotech CO, Çin) kiti ile üreticinin tavsiyelerine göre çalışıldı. 

Bulgular: Toplam 3033  örneğin 317'sinde (% 10,4) viral antijenler tespit edildi. Pozitif sonuçların 

262'si (% 8,6) rotavirüs, 55'i (% 1,8) adenovirüs olarak tespit edildi. Hastaların demografik bulguarı 

Tablo 1’ de gösterilmiştir. Hastaların en sık başvurduğu  klinik acil pediatri kliniği (%75,70 ) idi.  

Sonuç: Rotavirüs ve adenovirüsün neden olduğu gastroenterit tablosu; kusma ve ateşle giden şiddetli 

ishale ve dehidratasyona neden olabilir. Hastalarda şok, elektrolit dengesizliği gelişebilir ve bu durum 

ölümle sonuçlanabilir. Çalışmamızda Türk ve mülteci hastalarda rotavirüs pozitifliği açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark  varken (p<0,005), adenovirus pozitifliği açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. 18 yaşın altındaki hastalarda rotavirüs ve adenovirüs pozitifliği 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur.(p<0,005) Cinsiyet ile  rotavirüs ve 

adenovirüs pozitiflikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Mültecilerde daha 

zor koşullar olmakla birlikte, mülteciler de Türk hastaların maruz kaldığı viral gastroenterit risklerine 

maruz kalmaktadır. Hızlı tanı hastaların prognozu ve tedavisi için önemlidir. Her iki virüsün tespiti, 

epidemiyolojik amaçlar için yararlı olabilir. Bu çalışma bir ön çalışma olup rotavirüs pozitif örnekler 

ELISA ile doğrulanacak ve moleküler tiplendirme yapılacaktır. 
Anahtar  Kelimeler: Gastroenterit, rotavirüs, adenovirüs   
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Tablo 1. Türk ve mülteci hastalarda rotavirüs/adenovirüs pozitifliği 

 ROTAVİRÜS (+) / ROTAVİRÜS 

TOTAL 

ADENOVİRÜS (+) / ADENOVİRÜS 

TOTAL 

HASTALAR 

     TÜRK 

     MÜLTECİ 

 p değeri  p değeri 

228/2872(%7.93) 

34/161(%21.11) 

 

 

<0,005 

50/2872(%1.74) 

5/161(%3.10) 

 

0,207 

CİNSİYET 

     KADIN 

     ERKEK 

 

122/1350(%9.03) 

140/1683(%8.31) 

 

 

0,033 

 

31/1350(%2,29) 

24/1683(%1.42) 

0,040 

YAŞ 

     <18 YAŞ 

     ≥18 YAŞ 

 

260/2904(%8.95) 

2/129(%1.55) 

 

 

<0.005 

 

55/2904(%1,89) 

- 

 

 

<0.005 
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AFYONKARAHİSAR’DA 0-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA 

ADENOVİRUS VE ROTAVİRUS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

Ramazan KÖKLÜ1, Cengiz DEMİR1, Hayriye TOKAY1 ve Onur TÜRKYILMAZ1 

1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakülte, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 

Afyonkarahisar, Türkiye  

cengizdemiraku@gmail.com 

 

 

Amaç: Adenovirus ve  rotavirus  çocukluk çağı gastroenteritlerinin en sık etkenleri arasında yer 

almaktadır. Enfeksiyöz gastroenteritler çocuklarda mortalite ve morbiditenin en önemli nedenleri 

arasındadır. Bu virüslerin fekal-oral yolla bulaştığı bilinse de rotavirus için damlacık yoluyla bulaş da 

bildirilmiştir. Bu çalışmada akut gastroenterit şikayeti ile hastanemize başvuran 0-5 yaş arası çocukların 

gaita örneklerinde  adenovirus ve  rotavirus varlığı ile cinsiyet, yaş ve mevsimlere göre dağılımının 

retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine Ağustos 2016 ve Eylül 

2019 tarihleri arasında 0-5 yaş, akut gastroenterit ön tanılı çocuklardan alınan gaita numuneleri 

değerlendirilmeye alınmıştır. Rotavirus ve adenovirus antijenleri, kalitatif immünkromatografik 

yöntemini esas alan Bionexia Rota-Adeno Card Test  (BioMérieux, Marcy l’Etoile, Fransa)  kiti ile 

çalışılmıştır.  

Bulgular: Bu çalışmaya 4243 hasta örneği dahil edilmiştir.  Hastaların 743’ünde (% 17,5) rotavirus, 

183’ünde (% 4,3) adenovirus saptanmıştır. Her iki virus için ayrı ayrı antijen pozitifliği incelendiğinde 

en çok 5-24 aylık yaş grubunda pozitiflik tespit edilmiştir (Şekil 1). Rotavirus ve adenovirus antijeni 

sırasıyla kızlarda % 7,1 ve % 1,6 olarak tespit edilirken erkeklerde % 10,4 ve % 2,5 bulunmuştur. 

Rotavirus ve adenovirus sıklığının hastaların cinsiyetlerine göre dağılımı istatistiksel olarak 

değerlendirilmiş ve rotavirus ile enfekte çocuklarda cinsiyetler arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir 

(p<0.05). Rotavirus antijen pozitifliği sıklıkla kış ve ilkbahar aylarında saptanırken, adenovirus antijeni 

için mevsimler arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.  

Sonuç: Rotavirüs ve adenovirüs gastroenteritlerinin sıklıkla çocukluk çağında yaygın olarak görüldüğü 

ve bu yaş grubundaki gastroenterit vakalarında bakteriyel ve paraziter etkenlerin yanında 

araştırılmasının erken tanıya katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda viral enfeksiyonlarda 

antibiyotiklerin gereksiz kullanımının engellenmesi ve çocukların ağır dehidratasyona uğramalarının 

önüne geçilmesinde büyük önem arz etmektedir. Bu nedenlerden dolayı klinik mikrobiyoloji 

laboratuvarında bebeklerde ve küçük çocuklarda özellikle rotavirus antijeni testinin yapılmasının 

yaygınlaştırılması önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Rotavirus, Adenovirus, Gastroenterit 
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Şekil 1. Rotavirüs ve adenovirüse bağlı akut gastroenteriti olan hastaların yaş gruplarına göre dağılımı. 

 

 

Şekil 2. Rotavirüs ve adenovirüs gastroenteriti olan hastaların mevsimsel dağılımı. 
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 

PARAZİTOLOJİ LABORATUVARINDA 2018-2019 YILLARI 

ARASINDAKİ BAĞIRSAK PARAZİTLERİNİN DAĞILIMI 

Demet GÜR VURAL, Gülşah KARACAN, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, Kemal BİLGİN  

Asuman BİRİNCİ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 

 

 

 

Amaç: Çalışmamızda, Eylül 2018- Eylül 2019 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesinin çeşitli kliniklerinden gastrointestinal sistem yakınmaları ile başvuran hastalardan 

gönderilen gaitalar bağırsak parazitleri varlığı açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Dışkı  örnekleri  önce  makroskobik olarak kan  içeriği, kokusu,  kıvamı,  mukus ve 

erişkin  parazit elemanlarının  varlığı  yönünden değerlendirilmiştir. Sonrasında lugol ile  hazırlanan 

preparatlar  10X  ve  40X’lik  objektiflerle  mikroskopta incelenmiştir. Enterobius vermicularis 

yumurtasını saptamak için selofan bant yöntemi kullanılmıştır. 

Bulgular:1 yılda gönderilen 7923 gaita örneği bağırsak paraziti açısından değerlendirildi. 84 (%1) 

örnekte parazit varlığı tespit edildi. Görülen parazitler içinde en çok 44 (%52) adet ile Blastocystis 

hominis olup, bunu 29 (%35) adet ile amip kistleri, 11 (%13) adet ile Giardia intestinalis takip etti. 

Selofan bant örneği alınan 40 hastanın 6 (%15)’sında Enterobius vermicularis yumurtası saptanmıştır. 

Sonuç:Bağırsak parazitlerinin son yıldaki görülme oranı ele alındığında 3. basamak sağlık kurumu olan 

hastanemizde sıklığının az olmasının nedeni olarak  1. ve 2. basamak sağlık kurumlarında tanı ve 

tedavisinin etkin olarak  yapıldığını söyleyebiliriz. Bağırsak parazitlerinin toplum sağlığı üzerine etkileri 

göz önüne alındığında halen toplumumuz için bir sağlık sorunu olduğu;  özellikle bireylerin eğitiminin  

ve koruyucu önlemlerin alınmasının paraziter hastalıkların toplumdaki sıklığını azaltacağını 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: bağırsak paraziti, direkt mikroskobik inceleme, selofan bant 
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ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE BAŞVURAN 

HASTALARDA İNTESTİNAL PARAZİTLERİN DAĞILIMININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Filiz Kaya1, Muzaffer Mızrak1, Mustafa Kocaağa1, Merve Özkan1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, 

Ankara, Türkiye  

drmrvozkan@gmail.com 

 

Amaç: Paraziter enfeksiyonlar, özellikle düşük sosyoekonomik düzey ve kötü hijyen koşullarına bağlı 

olarak gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülmeye devam etmektedir. 

Paraziter etkenlerin toplumdaki prevalanslarının belirlenmesi, bu enfeksiyonlara karşı etkili önlemlerin 

alınabilmesi ve uygun tedavi yaklaşımlarına yön vermesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastalarda saptanan intestinal parazitlerin 

dağılımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran ve çeşitli klinik tanılar nedeniyle 

dışkı incelemesi istenmiş hastalar retrospektif olarak değerlendirmeye alınmıştır. Hastanemiz 

mikrobiyoloji laboratuvarına Ağustos 2018-Ağustos 2019 tarihleri arasındaki bir yıllık süre içinde 

ulaşan ve konsantrasyon yöntemi sonrası nativ-lugol mikroskopi ve ptorozoon şüpheli örneklere yapılan 

trikrom boyama ile incelenen hasta örneklerine ait sonuçlar otomasyon sisteminden alınan verilerle 

birlikte değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Bir yıllık süre içinde toplam 2042 hastaya ait örnek intestinal parazit varlığı açısından 

incelenmiş ve hastaların 392 (%19.2) ’sinde bir ya da daha fazla sayıda parazite rastlanmıştır. Parazit 

tespit edilen hastaların %51’i kadın olup, %67.6’sı 6-18 yaş aralığında bulunmaktadır. Bu hastaların 

%51’i pediatri,  %29’u pediatrik gastroenteroloji, %5.4’ü gastroenteroloji kliniklerine başvurmuştur. En 

fazla şikayetler %24.7 karın ağrısı, %17.6 beslenme bozukluğu/gelişme geriliği, %10.5 gastroenterit, 

%6.4 ürtiker/dermatit, %3.8 bulantı/kusmadır. En fazla saptanan intestinal parazitler %78.8 Blastocystis, 

%20.7 Dientamoeba fragilis, %8.7 Giardia intestinalis, %6.9 Entamoeba spp.’dir. İnceleme yapılan 

tüm hastalar birlikte değerlendirildiğinde, hastaların %15.1’inde Blastocystis, %4’ünde D. fragilis, 

%1.7’sinde G.intestinalis, %1.3’ünde Entamoeba spp. bulunmuştur (Tablo 1). Aylara göre inceleme 

yapıldığında parazit saptanma oranlarının Şubat ve Mart aylarında en düşük olduğu görülmüştür (Tablo 

2).  

Sonuç: Çoğunlukla düşük sosyoekonomik seviyedeki hastalara hizmet vermekte olan hastanemizde en 

fazla tespit edilen intestinal parazit %15.1 oranıyla Blastocystis olarak bulunmuştur. Ülkemizde yapılan 

çalışmalarda Blastocystis prevalansı %1.4-%23.5 arasında belirtilmekte olup bu protozoonun 

patojenitesi halen tartışmalıdır. Özellikle gastrointestinal sistem şikayeti bulunan hastalarda saptanması 

ve diğer parazitlerle birlikte bulunabilmesi nedeniyle Blastocystis’in disbiyozis ile ilişkili olabileceği 

düşünülmektedir. Yapılacak daha ileri çalışmalarla bu parazitin patojenik rolünün anlaşılması önem 

taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İntestinal parazit, Blastocystis, Dientamoeba fragilis, paraziter enfeksiyon.  
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Tablo 1. İntestinal parazit saptanan hasta sayılarının dağılımı.  

 

(B: Blastocystis, D: D.fragilis, G: G.intestinalis, E: Entamoeba spp, ) 

 

Tablo 2. Aylara göre intestinal parazit saptanan hasta sayıları.  
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40 9 23 37 35 26 38 32 41 40 41 30 392 

 

 

İntestinal 

Parazitler 

B B+E B+D E+G B+D+E B+D+G B+G E D G TOPLAM 

TOPLAM: 255 10 33 1 3 1 7 13 44 25 392 

Cinsiyet            

Kadın 130 5 21 1 1 1 6 5 22 13 200 

Erkek 125 5 12 0 2 0 1 8 22 12 192 

Yaş             

<6  37 1 4 0 0 0 1 1 12 8 64 

6-18  174 7 23 1 2 1 6 9 28 14 265 

19-39  19 0 4 0 1 0 0 2 1 2 29 

≥40  25 2 2 0 0 0 0 1 3 1 34 

Klinik            

Pediatri 119 6 15 1 2 1 4 6 30 16 200 

Ped. Gastro. 79 3 11 0 0 0 3 3 9 6 114 

Ped. Acil 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 

Dermatoloji 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 8 

Enf. Hastalıkları 6 0 1 0 1 0 0 1 1 1 11 

Gastroenteroloji 18 0 0 0 0 0 0 2 1 0 21 

Aile hekimliği 6 0 2 0 0 0 0 0 1 1 10 

Dahiliye 9 1 0 0 0 0 0 1 1 1 13 

Genel Cerrahi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Tanı            

Solunum yolu 

enf 

18 0 1 0 0 0 0 1 4 1 25 

Kaşıntı 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 8 

Genel muayene 17 0 6 1 1 0 0 3 3 4 35 

Gastroenterit 25 2 5 0 0 0 0 1 7 3 41 

Bulantı-kusma 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 

Kabızlık 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 7 

Karın ağrısı 68 1 7 0 1 0 3 3 11 3 97 

Paraziter enf, 9 1 1 0 1 0 1 1 2 2 18 

Gelişme geriliği 14 0 2 0 0 0 2 0 4 4 26 

Anemi  7 1 0 0 0 0 0 1 2 0 11 

Reflü 5 0 0 0 0 0 0  0 0 5 

Ürtiker 14 0 0 0 0 0 1 1 1 0 17 

Dermatit 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 

Üriner sistem 

enf 

7 0 3 0 0 1 0 0 1 0 12 

Endokrin bzk. 9 0 1 0 0 0 0 1 1 1 12 

Beslenme bzk. 28 4 1 0 0 0 0 0 4 6 43 

Diğer sindirim 

sistemi bzk. 

7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 10 
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DIŞKI ÖRNEKLERİNDE ELISA YÖNTEMİ İLE SAPTANAN 

ENTAMOEBA HİSTOLYTİCA VE 

GİARDİA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Demet GÜR VURAL, İlknur BIYIK, Yeliz Tanrıverdi Çaycı,Kemal Bilgin, Asuman BİRİNCİ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun 

 

 

 

Amaç: Çalışmada  Ocak 2017 ve Eylül 2019  tarihleri arasında hastanemize gastrointestinal sistem 

şikayetleri ile  başvuran hastaların dışkı örneklerinde E. histolytica ve Giardia saptanma oranlarının 

Enzin Linked İmmunosorbent  Assay (ELİSA) Yöntem ile gösterilmesi hedeflenmiştir 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda hasta örnekleri E. histolytica antijeni  (Techlab, USA) kiti ile, Giardia 

antijeni ise (Techlab, USA) kiti ile üretici firmanın önerileri doğrultusunda ELİSA yöntemi ile 

çalışılmıştır.  

Bulgular:Çalışma 3184 gaita örneğini kapsamaktadır. Çalışmaya dahil edilen örneklerden %48,49 

(1544)’unun kadın, %51,50 (1640)’sinin ise erkek olduğu belirlenmiştir. Entamoeba histolytica (E. 

histolytica) açısından incelenen  1534 gaita örneğinin %3,52 (54)’sinin  pozitif olduğu bulunmuştur. 

Giardia açısından incelenen  1650 örneğin %1,63 (27) ü pozitif olarak saptanmıştır. 

Sonuç: Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında mikroskopi yanı sıra ELISA yöntemi ile antijen saptama 

testlerinin kullanılabilecek uygun ve güvenilir yöntemlerden biri olduğu söylenebilir. Bu konuda 

hekimler bilgilendirilerek ,kliniği olan hastalarda mikroskobi ile birlikte istenmesinin; doğru tanı,etkin 

tedavi uygulanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:Entamoeba histolytica, Giardia, ELISA 
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KOLESİSTEKTOMİ YAPILAN HASTALARDA SAFRA SIVISI 

KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR 

Ali Sürmelioğlu1,  Şeyma Çalık2, Seniha Şenbayrak3, Sebahat Aksaray4 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel 

Cerrahi, İstanbul, Türkiye, 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye, 3Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye, 4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Tıbbi 

Mikrobiyoloji ABD, İstanbul, Türkiye 

aksarays@hotmail.com 

 

 

Amaç: Akut kolesistit, safra kesesinin akut inflamatuvar hastalığıdır. En sık safra yollarının taş 

nedeniyle tıkanması sonucu meydana gelir. Bu çalışmada akut kolesistit nedeniyle kolesistektomi 

yapılan hastalarda ameliyat esnasında alınan örnekler değerlendirilerek, akut kolesistit etkenlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada sunulan sonuçlar, devam etmekte olan çalışmamızın ilk 

verilerinden oluşmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na 

02.02.2019 tarihi itibariyle akut kolesistit tanısıyla kolesistektomi yapılan hastalardan alınan safra sıvısı 

ve/veya safra mukozası olarak gönderilen 42 örnek incelenmiştir. Tüm örneklerin Gram boyalı preparat 

incelemesi, aerop ve anaerop ekimleri yapılmıştır. Üreyen mikroorganizmalar MALDİTOF-MS ile 

tanımlanmış, antibiyotik duyarlılık testleri VİTEK-2 (bioMerieux/France) otomatize sistemi ile 

yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışmamızda 42 hastaya ait [kadın(%71,4), erkek(%28,5)] safra sıvısı ve/veya safra mukoza 

örneği incelenmiş olup örneklerin 32(%76,1)’si üremesiz olarak değerlendirilirken beş tanesinde miks 

etken olmak üzere 10 (%23,8) örnekte üreme saptanmıştır. Üreyen 17 mikroorganizmanın sekizi  (%47) 

gram negatif [ Escherichia coli (3), Enterobacter cloacae (2), Pseudomonas aeruginosa (1), Citrobacter 

freundii (1), Haemophilus parainfluenza (1)], dokuzu (%52,9) gram pozitif [Enterococcus faecium (4), 

Enterococcus faecalis (2), Enterococcus gallinarum (1), Enterococcus durans (1), Staphylococcus 

epidermidis(1)] olarak tanımlanmıştır. Üreyen izolatlar klinikle birlikte değerlendirilerek 

kontaminasyon ihtimali ekarte edilmiştir. Anaerop etken ise tespit edilmemiştir. Yapılan antibiyotik 

duyarlılık test sonuçlarında gram negatif etkenlerde ESBL ve/veya karbapenemaz pozitif suş; gram 

pozitif etkenlerde ise vankomisin dirençli suş saptanmamıştır. 

Sonuç: Çalışmamızda örnek sayımız henüz az olmakla birlikte diğer çalışmalardan farklı olarak başta 

Enterococcus spp. olmak üzere gram pozitif bakteriler daha çok izole edimiştir. Kolesistektomi yapılan 

hastalardan alınan örneklerin mikrobiyolojik açıdan incelenmesinin ameliyat sonrasında gelişebilecek 

enfeksiyonların tedavisinde etkene yönelik uygun antibiyotik tedavisine başlanmasını sağlayarak tedavi 

süresini kısaltacağı düşüncesindeyiz. 

Anahtar kelimeler: kolelitiyazis, safra kültürü, antibiyotik 
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AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN HASTALARDA 

HELICOBACTER PYLORI SIKLIĞI 

Abdullah SAKMAN 1, Yasemin BAYRAM 2, Mehmet PARLAK 2, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU 2 

1 Van İpekyolu 11 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Van, Türkiye 
2 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD., Van, Türkiye 

mehmetparlak65@hotmail.com 

 

 

Giriş: H. pylori’nin görülme sıklığı, özellikle düşük sosyo-ekonomik durum, sağlık önlemlerinin 

yetersizliği, toplu yaşam koşulları ve su kaynaklarındaki sorunlarla ilişkili olarak artış göstermektedir.  

H. pylori ile infekte ve aşırı asit salgılanması olan kişiler mide ülseri, mide kanseri ve duodenum ülseri 

açısından büyük risk taşırlar. Çalışmada Aile Sağlığı Merkezine başvuran erişkin hastaların dışkı 

örneklerinde H. pylori antijen varlığı araştırılmıştır. H. pylori tespit edilen kişilerin Gastroenteroloji 

Kliniğine yönlendirilmesi ve ileri tetkikler uygulanması neticesinde, teşhisin kesinleştirilmesi ve erken 

teşhis konulması suretiyle, tedavi planına katkı sağlanması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Kasım 2016-2017 tarihleri arasında Van il merkezinde bulunan Aile Sağlığı 

Merkezimize başvuran hastalardan rastgele seçilen 189’u kadın ve 129’u erkek olmak üzere 17-83 yaş 

aralığındaki (yaş ort. 45) toplam 318 kişi üzerinde yürütülmüştür. Dışkıda H. pylori antijenlerini tespit 

etmek için H. pylori hızlı antijen test (One Step Rapid Test, Çin) kullanıldı. Çalışma sonunda hastaların 

gastrik şikâyetlerinin olup/olmadığı, H. pylori mikrobuna etki eden ilaç kullanımının olup-olmadığı 

cinsiyet, yaş ve test sonucu bilgilerinin SPSS programı yardımı ile istatistik çalışması yapılarak sonuçlar 

değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmamızda 75’i (%58) kadın ve 54’ü (%42) erkek olmak üzere 129 (%41) kişinin 

dışkısında H. pylori pozitif olarak tespit edildi. Cinsiyetlerin kendi içindeki test sonucu pozitifliği oranı 

açısından; kadınların %40’ında ve erkeklerin %42’sinde H. pylori pozitif olarak tespit edildi. Cinsiyetler 

arasında farklılık istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır. H. pylori sonucu pozitif olanlarda gastrik 

şikâyetlerin büyük oranda (%70,5) artış gösterdiği tespit edildi. H. pylori’nin her yaşta görülebileceği, 

H. pylori antijen pozitifliğinde yaş ilerlemesine paralel olarak artış gösterdiği tespit edilmiştir. Test 

sonucu pozitif olanların 91’inde (%70,5) gastrik şikâyetlerin olduğu gözlendi. Proton pompa inhibitörü 

kullanımının kadınlarda erkeklere göre daha fazla olduğu görülmüştür. 

Sonuç: Ülkemizde yapılmış diğer çalışmalar ile kıyas edildiğinde bu çalışmamızda H. pylori 

pozitifliğinin düşük olması önemlidir. Gastrik şikâyeti olan kişilerde test pozitiflik oranı daha yüksektir.  

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, Hızlı antijen test, dışkı 
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Helicobacter pylori S30R VE T49K MUTANT RdxA ENZİMLERİNİN 

BİYOİNFORMATİK ANALİZİ 

Ofcan Oflaz1, Cihan Yeşiloğlu2, Betigül Öngen2 

1Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, 
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Amaç: Helicobacter pylori’demetronidazol direncine yol açan mekanizmalardanbiri NADPH 

nitroredüktazı kodlayan rdxA genindeki mutasyonlardır. Farklı tipteki mutasyonlar direnç gelişimine 

neden olabilmektedir. Bu mutasyonlardan S30R ve T49K gibi benzer aminoasit değişimine neden 

olanların ise direnç bakımından farklı sonuçlara yol açabildikleri (sırasıyla duyarlı ve dirençli) 

bildirilmiştir. Bu çalışmada mutasyonlara ait homoloji modelleri oluşturulmuş, analizleri yapılmış ve 

mutasyon sonucu oluşan proteine ait üç boyutlu yapıdaki farklılıklar ortaya konularak olası direnç 

mekanizmaları hakkında yorumda bulunulması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem:  Enzimlerin homoloji modelleri Swiss-Model biyoinformatik analiz sistemi 

kullanılarak oluşturulmuştur. Oluşturulan modellerde yabanıl tip ve mutant tiplerin karşılaştırılması, 

yüzey hidrofobite analizi, aktif bölge ve mutasyon bölge arasındaki uzaklığın hesaplanması UCSF 

Chimera programıyla yapılmış ve görselleştirilmiştir. Fiziko-kimyasal özellikler ExPASy-ProtParam 

Portalı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular:  Yabanıl tip, S30R ve T49K mutant tiplerinin hidrofilik özelliğe sahip olduğu bulunmuştur.  

S30R mutantı yabanıl tip ile kıyaslandığında yapısal benzerlik yüksektir. Polar yüksüz özelliğe sahip 

serin amino asidinin yüklü arjinin amino asidine dönüşümü hidrofilik özelliği artırmıştır. Mutasyon 

bölgesindeki hidrofobisite değişiminin< 0.1 Å olduğu ve mutasyon bölgesinin aktif bölgeye ortalama 

29,64 Å uzaklıkta olduğu bulunmuştur.  

T49K mutantı yabanıl tip ile kıyaslandığında yapısal farklılık özellikle alfa helix ve ß pilili 

katlanmalarının dışında gözlemlenmiştir. Polar yüksüz özelliğe sahip treonin amino asitinin yüklü lizin 

amino asitine dönüşümü hidrofilik özelliği arttırmıştır. Mutasyon bölgesindeki hidrofobisite değişiminin 

görüldüğü ve mutasyon bölgesinin aktif bölgeye ortalama 8,91 Å uzaklıkta olduğu 

bulunmuştur.Hidrofobik aminoasit değişimi iki mutant arasında (S30R ve T49K) aynı olmasına rağmen 

yüzeydeki belirgin değişim dikkat çekmektedir. 

Sonuç: Bu çalışmada yapılan biyoinformatik analiz çalışmaları sonucunda elde edilen veriler protein 

işlevsellği açısından değerlendirildiğinde metronidazol direncinin gelişimindeki farklılığı açıklamaya 

yardımcı olmuştur.Mutasyonun gerçekleştiği bölge, enzim aktivitesinde önemli rol oynamaktadır. 

Mutasyon sonucu değişen aminoasitler hidrofobisite açısından aynı özelliğe sahip olsalar da enzim 

yüzeyinde oluşan hidrofobisite değişimlerinin aktif bölgeye olan uzaklıklarının direnç gelişiminde 

belirleyici olabilecekleri düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, rdxA, biyoinformatik, homoloji modellemesi, metranidazol 

direnci  
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Tablo 1. Fiziko-kimyasal özellik analizi sonuçları. 

 Moleküler 

Ağırlık 

Teorik pI Negatif 

Aminoasit 

Pozitif 

Aminoasit 

Alifatik 

Endeks 

Hidropati 

Endeksi 

Yabanıl Tip 24067.00 8.48 23 26 89.14 -0.197 

S30R 24136.11 8.69 23 27 89.14 -0.215 

T49K 24094.07 8.68 23 27 89.14 -0.212 

 

 

Görsel 1. rdxA Proteini’nin homodimer yapısı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 2. rdxA Yabanıl Tip, S30R ve T49K Mutant Tiplerinin çakıştırılmış görüntüsü. Yabanıl Tip 

siyah renk, S30R Mutant tipi Mor renk yeşil renk ve FMN kırmızı renk ile görselleştirilmiştir. 
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A.  B.  

A.

 

B.

 
Görsel 3. Modellerin hidrofobik yüzey gösterimi ile görselleştirilmiştir. Hidrofilik alanlar mavi, 

hidrofobik alanlar kırmızı Mutasyonun olduğu bölge kırmızı ok ile gösterilmiştir. A.Yabanıl tip model 

B. S30R mutant tip model C. Yabanıl tip model D. T49K mutant tip model. 
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A.  

B.  

Görsel 4. S30R (A.) ve T49K (B.) Mutant Tiplerindeki mutasyon bölgelerinin aktif bölgeye olan 

uzaklığı. Yabanıl Tip siyah renk, Mutatn tipler mavi renk, mutant aminoasitler kırmızı (atomik) ile 

görselleştirilmiştir. 
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HELICOBACTER PYLORI ENFEKSİYONU TANISINDA GAİTADA 

ANTİJEN ARAMA TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Demet GÜR VURAL1, Gülşah KARACAN1, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, Kemal BİLGİN, 

Asuman BİRİNCİ1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 

 

 

Amaç: Helicobacterpylori, insan gastrik mukozasına yerleşerek kronik gastrit ve peptik ülser 

hastalığına neden olan, MALT lenfoma ve mide adenokanserinde risk faktörü olduğu tespit edilmiş bir 

bakteridir. Bu çalışmamızda dispepsi şikayeti ile başvuran hastaların gaitalarında H. Pylori antijeninin 

sıklığının, cinsiyetlere ve kliniklere göre değişimlerinin retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem:2016-2019 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp FakültesiHastanesi 

poliklinik ve servislerinden gönderilen  gaitalarda H. pylori antijeni varlığı retrospektif olarak 

değerlendirildi. Antijen saptanmasında immünokromotografik  yöntem ile çalışan CerTest 

(Biotec,İspanya) kiti kullanıldı. 

Bulgular:3 yılda gönderilen toplam 3349 gaita örneğinin 569 (%17)’unda H. pylori antijeni pozitif 

saptanmıştır. Pozitif saptanan örneklerin 225 (%40)’ini erkek , 344 (%60)’ünü kadın hastalar 

oluşturmaktadır. Gaitada pozitif saptanan H.pylori antijen test örneklerinin 146 (%26)’ sını pediatrik 

hasta grubu,  423 (%74)’ ünü ise yetişkin hasta grubu oluşturmaktadır. Pozitif saptanan test sonuçlarının 

yıllara göre oranı değerlendirildiğinde 2016 yılında 73 (%13) , 2017 yılında 137 (%24) ve 2018 yılında 

359 (%63) hastada gaitada H. pylori antijeni pozitif sonuçlanmıştır. 

Sonuç: Çalışmamızda H.pylori enfeksiyonu yıllara göre değerlendirildiğinde 2018  yılında ciddi bir 

artış olduğu saptanmıştır. Hastalığın toplumda sıklığının yüksek olması, tanısal amaçlı testlerde maliyet 

etkin yaklaşıma yönlendirmektedir. H. pylori gaitada antijen arama testi ; ucuz, noninvaziv ve hızlı bir 

test olduğu için gastroduedonal yakınması olan hastalarda kolayca uygulanabilecek bir yöntem olduğu 

düşünülmüştür. 

Anahtar sözcükler:Helicobacter pylori, gaita antijen testi, gastrit 
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PERİTON SIVISINDAN İZOLE EDİLEN NON-TOKSİJENİK VIBRIO 

CHOLERAE  

Esra Yartaşı , İpek Mumcuoğlu, Bedia Dinç  
Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji,Ankara 

 

 

Amaç: Vibrio spp. Genellikle sulu ortamlarda bulunan oksidaz pozitif, gram negatif bakterilerdir. Vibrio 

cholerae (toksijenik suşlar), dünya çapında epidemi ve pandemilerden sorumludur ve halen ciddi bir 

halk sağlığı sorunudur. Toksijenik olmayan suşlar(nonO1, nonO139)  da önemli bir gastrointestinal 

enfeksiyon etkenleridir ancak genellikle sporadik vakalara ya da küçük ölçekli sagınlara neden 

olmaktadır. Non-toksijenik V.cholerae genellikle septisemi, yara infeksiyonu, peritonit, kulak 

infeksiyonu, kolesistit, endoftalmit, nekrozitan fasit, selülit ve menejit gibi ekstra instestinal 

infeksiyonlarla ilgilidir. Bunlar genellikle diabetus mellitus, karaciğer sirozu, kronik böbrek yetmezliği, 

splenektomili ve immun komprimize hastalarda görülür. Bu olgu sunumunda kronik karaciğer 

hastasından izole edilen  V.cholerae izolatı sunulmuştur 

Olgu: Bilinen karaciğer sirozu, diabetus mellitus, koroner arter hastalığı ve kronik böbrek yetmezliği 

olan 54 yaşında erkek hasta nefes darlığı ve karında şişlik şikayeti ile hastanemize başvurmuş, melena 

ve genel durum bozukluğu  olması üzerine yoğun bakum ünitesine yatışı yapılmıştır. 

Laboratuvarımıza periton sıvısında hücre sayımı ve kültür istemi yapılmıştır. Periton sıvında 

WBC: 1281x106hücre/L tespit edilmesi üzerine hasta enfeksiyon hastalıklarına konsülte edildi, 

ampirik ertapenem tedavisi başlanan hastanın kültür sonuçlarıyla konsülte edilmesi önerildi. 

Periton sıvısından, %5 koyun kanlı agara(RTA/Türkiye), Çikolata agar(RTA/Türkiye) ve 

MacConkey agara(RTA/Türkiye) ekim yapılmıştır. 24 saatlik inkubasyonun sonunda kültürde 

üreyen koloniler MALDİ-TOF MS (Vitek MS, BioMerieux, Fransa) kullanılarak V.Cholerae olarak 

tanımlanmıştır. Antimikrobiyal duyarlılık testinde; ofloksasin, siprofloksasin, tekrasisklin duyarlı ve 

trimetoprim/sulfametoksazol, eritromisin  dirençli olarak saptanmıştır. Ankara Halk Sağlığı 

Laboratuvarında Non-toksijenik V.cholerae(non-O1, non-O139) olarak doğrulanmıştır. 

Sonuç: Toksijenik olmayan V.cholerae avrupada ender rastlanan infeksiyıon etkenidir. Gastrointesinal 

ve çeşitli ekstra intestinal infeksiyonlara neden olabilmektedir. Toksijenik olmayan V.cholera 

infeksiyonu için özellikle altta yatan karaciğer hastalığının predispozan faktör olduğu bilinmektedir. 

Tedavi kendini sınırlayan gastrointestinal infeksiyonlarda  genellikle gerekli değildir. Tedavi gereken 

durumlarda tekrasiklinler, geniş spekturumlu sefalosporinler ve kinolonlar etkili bulunmuştur. Bu olgu 

sunumuyla, periton sıvısı kulturlerinde nadir ureyen bir patojene dikkat cekilmiş ve bu 

mikroorganizmaların doğru ve hızlı tanısının tedaviye katkısı vurgulanmaya calışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Vibrio, Periton,  Non-toksijenik 
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ENDOSKOPLARDA KOLONİZAN BAKTERİ VARLIĞININ 
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Amaç: Uygun temizlik/dezenfeksiyonu yapılmayan endoskopların birden fazla hastada kullanılması, 

hastadan hastaya çapraz enfeksiyona yol açabilir. Biyofilm tabakası bakterileri dış etmenlere dayanıklı 

hale getirmektedir. Endoskoplardan izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları belirlenmesine 

rağmen, biyofilm oluşturma kapasitelerine yönelik çalışmalar sınırlıdır. Çalışmada 

temizlik/dezenfeksiyon işlemlerine rağmen endoskoplarda üreyebilen bakteri türleri olup olmadığı, 

bakterilerin antibiyotik duyarlılık profilleri ve biyofilm üretme kapasitelerinin araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Gastroenteroloji (n=14) ve Genel Cerrahi (=30) kliniklerinde bulunan 44 

endoskoptan, enzimatik yıkama, %2 gluteraldehit sonrası biyopsi kanalından sürüntü/yıkama 

yöntemiyle alınan örneklerin kültürleri kanlı agar, EMB agara yapılarak 24 saat, 37 oC’de normal 

atmosferde inkübe edildi.  Üreyen mikroorganizmaların tiplendirilmesi MALDI-TOF MS (Bruker 

Daltonics, Germany) yöntemiyle yapıldı. Antibiyogram için EUCAST2019 önerileri doğrultusunda disk 

difüzyon ve/veya gradient strip yöntemi kullanıldı. İzolatların biyofilm oluşturma özellikleri 

Christensen yöntemi ile değerlendirildi. 

Bulgular: 44 endoskobun 10’unda 23 üreme tespit edilmiş olup, 16 izolat gram negatif basil iken, yedisi 

flora elemanı olarak değerlendirildi. Gram negatif basillerin yedisi Pseudomonas spp, altısı 

Stenotrophomonas maltophilia olarak tiplendirildi. İzolatların yarısında en az bir antibiyotiğe karşı 

direnç olduğu tespit edildi. Bir izolat hariç tüm gram negatif basillerin biyofilm oluşturduğu ancak 

biyofilm oluşturma kapasitelerinin birbirlerinden farklı olduğu tespit edildi. 

Sonuç: Çalışmamızda, izole edilen bakterilerde çoklu ilaç direnci bulunmamakla birlikte en az bir 

antibiyotiğe dirençli sekiz izolat tespit edilmiştir. Biyofilm oluşturma açısından değerlendirildiğinde ise 

bir izolat hariç tüm bakterilerin farklı derecelerde biyofilm yapabildiği tespit edilmiştir. Günümüzde 

gittikçe artan antibiyotik direnci ve biyofilm oluşturma riski yüzünden endoskoplarda gerekli 

temizlik/dekontaminasyon basamaklarına özen gösterilmeli, tek başına kültürün yeterli bilgiyi 

sağlayamadığı bilinse de endoskopların temizliği/dezenfeksiyonu hakkında ön bilgi vermesi açısından 

kültürün yardımcı olacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: biyofilm, endoskop, çoklu ilaç direnci, çapraz enfeksiyon  
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ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE 4 YILLIK 

SÜREÇTE GÖZ ÖRNEKLERİNDE ÜREYEN 

MİKROORGANİZMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Amaç: Rutin kültür laboratuvarında göz hastalıkları kliniğinden gelen örnekler ile sıkça 

karşılaşılmaktadır. Bu örneklerin kültürlerinde üreyen ve etken olarak kabul edilen mikroorganizmaların 

identifikasyonu ve duyarlılıklarının çalışılması hastanın tedavisi açısından önem arz etmektedir. Bu 

çalışmada 4 yıllık süreçte laboratuvarımıza gönderilen göz örneklerinde üreyen mikroorganizmaların 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Haziran 2015-Haziran 2019 tarihleri arasında hastanemiz tıbbi 

mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen 769 göz örneğinin kültür sonuçları retrospektif olarak 

değerlendirilmiştir. Laboratuvarımıza ulaşan örneklerin kanlı agar, çikolata agar ve EMB agara ekimleri 

yapılarak 37°C’de %5 CO2’li ortamda 48 saat inkübasyonları sağlanmıştır. Kültürde üreyen 

mikroorganizmaların tür düzeyinde identifikasyonları otomatize sistemler kullanılarak (Phoenix© BD, 

ABD ve Vitek 2 © Biomerieux, Fransa) yapılmıştır. Hastaların tekrarlayan üremelerinde sadece ilk 

örnekleri çalışmaya dahil edilmiştir. 

Bulgular: Dört yıllık süreçte, rutin laboratuvarımızda toplam 336 (%43,7) kornea kültürü, 277 (%36) 

konjunktiva kültürü, 90 (%11,7) göz kapağı kültürü ve 66 (%8,6) vitreus sıvısı kültürü incelenmiştir.  

Hastaların tekrarlayan üremeleri ve üreme olmayan örnekler gözardı edilerek 150 kornea kültürü, 58 

konjunktiva kültürü, 27 göz kapağı kültürü ve 23 vitreus sıvısı kültüründe üreyen izolatlar 

değerlendirmeye alınmıştır. Üreyen mikroorganizmaların dağılımı incelendiğinde kornea kültürlerinde 

%43,3 koagülaz negatif stafilokok (KNS) (n=65), %12 Staphylococcus aureus (S. aureus) (n=18) ve %8 

Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) (n=12); konjunktiva kültürlerinde %17,2 S. aureus (n=10), 

%15,5 Streptococcus viridans (S. viridans) (n=9) ve %10,3 Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) 

(n=6);  göz kapağı kültürlerinde %33,3 S. aureus (n=9), ve %14,8 Haemophilus influenzae (H. 

influenzae )(n=4), %11,1 P. aeruginosa (n=3); vitreus sıvısı kültürlerinde %30,4 KNS (n=7), %17,4 S. 

viridans (n=4) ve %13 S. aureus (n=3) izole edildiği saptanmıştır. 

Sonuç: Özellikle keratit ve endoftalmit vakalarında görme kaybı oluşabileceğinden hızlı ve doğru 

tedavinin başlanması gerekmektedir. Bu nedenle göz örneklerinin mikrobiyolojik değerlendirilmesinin 

de hızlı ve doğru olması önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Göz örnekleri, Kültür, İdentintifikasyon, Vitek 2, Phoenix 
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P199 

KAN KÜLTÜRÜNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALARIN 

DAĞILIMI: 2 YILLIK VERİ 

Nihan Çeken, Hülya Duran, Tuğba Kula Atik 

Amaç: Kan kültürü bakteriyemi tanısında altın standarttır. Kan kültürü alırken cilt temizliğinin iyi 

yapılması cilt florasının önemli üyesi olan Koagülaz Negatif Stafilakok (KNS) türlerinin üremesini 

anlamlı ölçüde azaltır. Ayrıca şişe/set sayısı ve üreme süresi de değerlendirmede önem taşır. Bu 

çalışmanın amacı hastanemizde iki yılda kan kültüründe üreyen mikroorganizmaların dağılımını 

saptamaktır.  

Gereç ve Yöntem: 01.01.2017-31.12.2018 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen 4862 kan 

kültür şişesi değerlendirildi. Her kültür şişesi hastanın bir damarından alınan kan örneğini içermektedir. 

Tüm şişeler kan kültür cihazına (Bact-ALERT 3D/RENDER-BC128) yüklendi ve pozitif sinyal veren 

1716 örnek (%35.3) kanlı agar ve Eosin Methylene Blue (EMB) agara ekim yapılarak 37°C’de 24-48 

saat inkübe edildi. Kültürde üreyen mikroorganizmalara konvansiyonel yöntemler ve BD Phoenix 100 

otomatize identifikasyon sistemi (Becton-Dickinson, ABD/Render, China) ile tanı konuldu. KNS’ler 

değerlendirilirken aynı hastaya ait en az iki sette aynı etkenin üremesi durumunda antimikrobiyal 

duyarlılık testleri çalışılarak sonuç verildi.  

Bulgular: Pozitif sinyal veren 1716 örneğin 159’u (%3.3) kontaminasyon olarak değerlendirildi. 1557 

örnek toplam 1360 hastaya aitti. Hastaların %54’ünün erkek, %46’inin kadın olduğu saptandı. 1360 

hastanın 310’unda tekli set gönderilmiş olup tümünde KNS üremesi saptandı. Diğer KNS üremesi 

saptananlar (432 örnek) en az 2 şişede pozitif sinyal vermişti. Sonuçlar değerlendirilirken farklı şişelerde 

aynı etken üremiş ise tek mikroorganizma olarak kabul edildi. Üreyen mikroorganizmaların %64.9’u 

gram (+) bakteri, %23.6’sı gram (-) bakteri ve %7’si maya mantarı olarak saptandı. İzole edilen 

mikroorganizmaların dağılımı tablo 1’de gösterilmiştir. 

Sonuç: Çalışmamızda 2 yıl boyunca kan kültüründe yaklaşık iki hastadan birinde KNS türlerinin 

ürediğini saptadık. Ayrıca bunların neredeyse yarısının tekli gelen setlerde ürediğini gördük. Kan 

kültürü gibi tanısal önemi büyük gibi olan bir testin doğru ve güvenilir bir şekilde değerlendirebilmesi 

için gerek cilt temizliğine, gerekse şişe sayısına önem verilmeli ancak bu şekilde KNS türlerinin gerçek 

üremeleri yansıtacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: dağılım, kan, mikro organizma 

 

Tablo1: Kan kültüründe üreyen mikroorganizmaların yıllara göre dağılımı (2017/2018 yılı) 

Yıl 2017 (n=639) 2018 (n=721) 

Etken Sıklık (%) Sıklık (%) 

KNS 48.2 58.4 

S.aureus 10.8 5.4 

E.coli 8.8 10.6 

C.albicans/nonalbicans 7 7 

E.faecalis/faecium 7 7.1 

K.pneumoniae 6.3 4.4 

P.aeruginosa 3.1 1.2 

A.baumannii 3 3.5 

Diğer gram (-) mikroorganizmalar 4.1 2.1 

Diğer gram (+) mikroorganizmalar 1.7 0.3 
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ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA BİR YILLIK SÜREDE KAN 

KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gizem Erdoğan,Seda Karataş, Mihriban Yücel, Serap Yağcı 

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, ANKARA 

 

 

Amaç:Kan kültürü sepsis tanısında altın standart yöntemdir. Kan kültüründe hızlı ve doğru etken tayini 

hastanın sağ kalımı açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada, bir yıllık periyod boyunca tıbbi 

mikrobiyoloji laboratuvarına gelen kan kültür şişelerinden izole edilen etkenlerin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Haziran 2018-Mayıs 2019 tarihleri arasında laboratuvara gelen 8290 kan kültür 

şişesi BacT/ALERT (bioMérieux, Fransa) cihazında beş gün süre ile inkübe edildi. Negatif sinyal veren 

şişeler çikolata agar besiyerine; pozitif sinyal verenler ise koyun kanlı agar, EMB agar ve çikolata agar 

besiyerlerine pasajlandı. Üreyen mikroorganizmalar konvansiyonel yöntemler (gram boyama, katalaz, 

koagülaz, pyr, oksidaz, germ tüp oluşumu) ve Vitek 2 Compact (bioMerieux, Fransa) otomatize sistemi 

kullanılarak tanımlandı. Antimikrobiyal duyarlılıkları ise Vitek 2 Compact cihazı ve/ veya disk difüzyon 

testi, gerek görüldüğü durumda gradiyent test (E-test, bioMerieux, Fransa) yöntemi kullanılarak yapıldı.  

Kolistin duyarlılığı  sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile saptandı. Hastaların tekrarlayan üremelerinde ilk suş 

çalışmaya dahil edildi. Sadece koagülaz negatif stafilokok (KNS) üreyen örneklerde tek şişe veya set 

şeklinde( aerob+anaerob şişe) gönderilip gönderilmediğine bakıldı. 

Bulgular: Laboratuvara gelen 8290 kan kültür şişesinin 982(%12)’si pozitif sinyal verdi. Üreme tespit 

edilen 982 kan kültür şişesinden 1384 suş elde edildi (Tablo1). En çok izole edilen mikroorganizmanın 

(KNS) (n:627-%45,3) olduğu saptandı. KNS ürettiğimiz 454 suşun tek kan kültürü şişesinde  gelmesi 

etken-kontaminant ayrımında yol gösterici olmadığından dahil edilmedi. Etken kabul edilen KNS suş 

yüzdesi %12,5’e düştü. S. aureus suşlarında metisilin direnci %28,3 saptandı; vankomisine ve linezolide 

direnç saptanmadı. Enterokok suşlarında vankomisin direnci %4 bulundu. E.coli ve K.pneumonia’da 

direnç oranları sırasıyla ertapenemde %2, %47,4; imipenemde %3,2, %5,7; meropenemde %3,2, %34,5 

bulundu. A.baumanii ve P.aeruginosa ise direnç oranları imipenemde %47,2, %26,3; meropenemde 

%87,2, %15,7 saptandı. E.coli’de ve A.baumanii'de kolistine direnç saptanmazken, P.aeruginosa %2.6, 

Klebsiella'da %10,8 oranlarında direnç tespit edildi. Candida izolatlarının (%3,3); %30,43’ü Candida 

albicans, %69,57’si Candida nonalbicans  türleri olduğu görüldü. 

Sonuç: Kandan izole edilen mikroorganizma türleri ve antibiyotik duyarlılıkları zaman içinde 

değişebilmektedir. Kan kültür verilerinin hastanın kliniğiyle beraber değerlendirilmesi tedavinin 

planlanmasında klinisyene yol gösterecektir. Kan kültür sonuçlarının doğru rapor edilmesi preanalitik, 

analitik ve postanalitik süreçlerin doğru yönetilmesiyle gerçekleşecektir. 

Anahtar Kelimeler:Kan kültürü, bir yıllık veri 
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        Tablo1: Kan kültür örneklerinden izole edilen mikroorganizmaların dağılımı                                       
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P201 

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE KAN KÜLTÜRLERİNDE 

ÜREYEN MİKROORGANİZMALARIN DAĞILIMI 

Filiz Kibar1,  Tolga Toyran1, Aslıhan Candevir Ulu2, Seza İnal2, Derya Alabaz3, Akgün Yaman1 

1 Çukurova Üniversite, Tıp Fakültesi, Merkez Laboratuvarı/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 

Adana, Türkiye, 2 Çukurova Üniversite, Tıp Fakültesi,  Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, 

Türkiye, 3 Çukurova Üniversite, Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, Adana, Türkiye 

fkibar@gmail.com 

 

 

Amaç: Günümüzde, kan dolaşımı enfeksiyonları, hastanede yatan hastaların  en önemli mortalite ve 

morbidite nedenlerindendir. Bu çalışmada, çeşitli kliniklerden gönderilen kan kültürlerinde üreyen 

mikroorganizmaların dağılımı  retrospektif  olarak araştırılmıştır. Verilerin  değerlendirilmesi yapılarak, 

tedavinin planlanmasına bir ölçüde  katkı sağlanması  amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Merkez 

Laboratuvarı/Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na 2018 yılında, BD BACTEC  (Becton Dickinson, USA)   

kan kültür şişelerinde, yatan hastalardan   gönderilen kan örnekleri,  BACTEC FX otomatik kan kültür 

(Becton Dickinson, USA) sisteminde 7 gün inkübe edilmiştir. Üreyen mikroorganizmalar, klasik 

yöntemler ve VITEK 2 otomatize sistem (bioMerieux,Fransa) kartları  ile tanımlanmıştır. 

Bulgular: Yatan hastalardan 28331 kan kültürü örneği alınmıştır. Üreyen 3766 mikroorganizma,  

2362(%62) Gram pozitif bakteri ; 1167(%30)  Gram negatif bakteri  ;  237(%6) maya  mantarı olarak 

belirlenmiştir. Tabloda sık üreyen mikroorganizmalar sıralanmıştır. Diğer mikroorganizmaların sayıları 

/(%) oranları: Gram negatif bakteri; Enterobacter  27(%0.7), Proteus mirabilis 20(%0.5), Citrobacter 

10, Salmonella 5, Shigella sonnei 2, M.morganii, 7, Aeromonas  8(%0.2), Achromobacter 6(%0.1), 

Sphyngobacterium   4, Comamonas testosteroni 4,  Chryseobacterium  indologenes 2, Rhizobium 

radiobacter 2, Raoultella planticola  1, Moraxella  6, Gram pozitif bakteri; Streptococcus pneumoniae 

7, Streptococcus agalactia   8, Streptococcus pyogenes 3, difteroid 75(%1.9),  maya mantarı; 

C.tropicalis  20(%0.5), C.lusitania  8(%0.2), Candida dubliniensis 8(%0.2), Candida glabrata  6  

(%0.1), Candida krusei 2, C.guilliermondi 2, C.famata 1, Cryptococcus  5(%0.1), Trichosporon 

asahii  7(%0.2), Saccharomyces cerevisiae 2, Rhodotorula 1. 

Sonuç: En sık üreyen mikroorganizmalar sırayla S.epidermidis, Acinetobacter, Klebsiella,  

S.haemolyticus,  S.aureus, Enterococcus, E.coli, Pseudomonas, C.nonalbicans. S.epidermidis   ve 

S.haemolyticus yüksek oranları ile dikkat çekmektedir. Eskiden zararsız olarak kabul edilen 

S.epidermidis, özellikle protez kalp kapakçıkları, beyin omurilik sıvısı şantları , ortopedik aletler,  

intravasküler kateter taşıyan hastalarda, kalıcı tıbbi cihazlarda biyofilmle ilişkili fırsatçı enfeksiyonlara 

neden olabilmektedir. S.epidermidis, nozokomiyal sepsisin en sık nedenlerindendir. S.haemolyticus,   

sepsis  dahil olmak üzere kan enfeksiyonlarından en sık izole edilen ikinci koagülaz negatif 

stafilokoktur. 

Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, S.epidermidis, S.haemolyticus, Acinetobacter 
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Tablo. Kan kültüründe üreyen mikroorganizmaların sayı/yüzde  olarak dağılımları  

   

Gram-pozitif bakteriler    2362   (%62)  

Staphylococcus epidermidis    467     (%12)  

Staphylococcus haemolyticus    244     (%6)  

Staphylococcus aureus     203     (%5) 

Staphylococcus  lugdunensis    10       (%0.2) 

diğer Koagülaz negatif stafilokoklar   611     (%16)  

Enterococcus spp.     193     (%5) 

Streptococcus spp.*     142     (%3) 

Gram-negatif bakteriler     1167    (%30)   

Acinetobacter spp.     283      (%7)  

Klebsiella spp.,     267      (%7) 

Escherichia coli     188      (%4)  

Pseudomonas spp.     177      (%4)  

Serratia spp.       63        (%1.6) 

Stenotrophomonas maltophilia   48        (%1.2) 

Enterobacteriaceae*      601      (%15)  

Maya mantarları     237      (%6) 

Candida nonalbicans*     169      (%4)  

Candida parapsilosis     108 (%2.8) 

 Candida albicans     53        (%1)  

*Bu başlıklar altında, 3766 üreme içerisindeki,  toplam sayı ve  

yüzdeleri de ilave veri olarak ayrıca hesaplanmıştır.  
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P202 

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTALARINDAN ALINAN KAN 

KÜLTÜRÜ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

SONUÇLARIN KLİNİK KORELASYONU 

Ayşe BÜYÜKTAŞ MANAY,  Yasemin ZER 

Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

 

 

Amaç: Kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olan etkenlerin tanımlanması, patojenin yayılımının 

engellenebilmesi ve uygun tedavinin belirlenebilmesi için gereklidir. Bakteriyemi tanısında kan kültürü 

yaygın olarak yapılmaktadır. Saptanan kültür sonuçların hasta kliniği ile korelasyonu farklıdır. Bu 

çalışma, kan kültüründe saptanan sonuçların hastalarda klinik tanıdaki katkısının irdelenmesi amacı ile 

yapılmıştır.  

Gereç ve yöntem: Çalışmada 01.01.2018/30.06.2019 tarihleri arasındaki 1.5 yıllık zaman periyodunda, 

yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatmakta olan hastalardan alınan kan kültürü sonuçları retrospektif 

olarak değerlendirildi. Kan kültürü örnekleri BacT/ALERT 3D (Biomerieux, Fransa) cihazında inkübe 

edildi. Kültür sonuçlarının değerlendirilmesi KLİMUD Kan kültürü Rehberine göre yapıldı. Üreyen 

bakterilerin tanımlanması konvansiyonel testler ve Vitek 2 (Biomerieux, Fransa) otomatize tanımla 

sistemi ile yapıldı. Aynı zaman periyodu içerisinde, hastane enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından 

aktif  sürveyans verileri (UHESA tanı kriterleri baz alınarak) olarak “kan dolaşımı enfeksiyonu” tanısı 

ile raporlanmış olan sonuçlara arşivden ulaşılarak, saptanan bulgular karşılaştırıldı. Enfeksiyon etkeni 

kabul kriteri; hasta hastanede 48 saatini doldurmuş olmalı, santral katateri bulunmalı ve laboratuar 

tarafından doğrulanan kan dolaşım enfeksiyonu etkeni kültür sonucu olmalıdır. Ayrıca ateş, 

hipotansiyon, titreme gibi durumlardan en az 1'inin de bulunması gerekmektedir. 

Bulgular: Çalışmanın yapıldığı sürede laboratuara 11.279 kan kültür örneği kabul edilmiş olup, bu 

örneklerin 4504’ünde (%39.9) anlamlı üreme, 130’unda (%1.2) kontaminasyon saptandı. Örneklerin 

6645’inde (%58.9) ise üreme saptanmadı. Hastaların 422’si (%24) pediatrik yaş grubu, 1336’sı (%76) 

yetişkin yaş grubu olarak bulundu (Tablo 1). Üreme olan bakteriler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Sonuç: Laboratuvarda raporlanan sonuçlar ve bu sonuçların kan dolaşımı enfeksiyonu olarak 

değerlendirilmesi arasında çok yüksek oranda uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu tablo örneğin doğru 

endikasyon, doğru zaman ve doğru şekillerde alınmamış olabileceğini düşündürmektedir.  

 

 

Tablo 1. Saptanan kan kültürü sonuçları 

 Üreme yok 

n (%) 

Kontaminasyon 

n (%) 

Üreme var 

n (%) 

Toplam 

n (%) 

Pediatrik YBÜ  

n (%) 

 

1985 (176) 

 

13 (0.2) 

 

674 (5.9) 

 

2672 (23.7) 

Yetişkin YBÜ 

n (%) 

 

4660 (41. 3) 

 

117 (1.1) 

 

3830 (33.9) 

 

8607 (76.3) 

Toplam 

n (%) 

 

6645 (589) 

 

130 (1.3) 

 

4504 (39.8) 

 

11279 
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Tablo 2. Üreme olan bakterilerin dağılımı 

 

Bakteri  

Pediatrik YBÜ  

n (%) 

Yetişkin YBÜ 

n (%) 

Toplam 

n (%) 

KNS 387 (8.59) 2171 (48,19) 2558 (56,88) 

A.baumannii 48 (1.06) 406 (9.01) 454 (10.07) 

Candida spp. 54 (1.29) 359 (7.97) 413 (9.26) 

K. pneumoniae  63 (1.39) 242 (5.37) 305 (6.76) 

E.  faecium 21 (0.46) 187 (4.15) 208 (4.61) 

E.  coli 13 (0.28) 106 (2.35) 119 (2. 53) 

P.  aerugınosa 22 (0.48) 97 (2.15) 119 (2.63) 

E. faecalis 4 (0.08) 92 (2.04) 96 (2.12) 

S.  aureus 9 (0.19) 58 (1.28) 67 (1.47) 

S.  maltophilia 3 (0.06) 51(1.13) 54 (1.19) 

S.  mitis/oralis 27(0.59) 19 (0.41) 46 (1) 

E.  cloacae 6 (0.12) 25 (1.80) 31 (1.92) 

E.  gallinarum 13 (0.28) 1 (0.02) 14 (0.30) 

P.  mirabilis - 6 (0.12) 6 (0.12) 

K.  oxytoca 1 (0.02) 3 (0.06) 4 (0.08) 

S.  pneumoniae 2 (0.04) 1 (0.02) 3 (0.06) 

M. morganii - 2 (0.04) 2 (0.04) 

S.  pyogenes 1 (0.02) 1 (0.02) 2 (0.04) 

E.  aerogenes - 1 (0.02) 1 (0.02) 

S.  agalactiae - 1 (0.02) 1 (002) 

TOPLAM 674 (14.96) 3830 (85.04) 4504 

 

 

Tablo 3.  
Alınan kan kültürü  Laboratuvarda saptanan üreme 

n (%) 

EKK’si sürveyans sonucu 

Pediatrik YBÜ  

(n: 2672) 

 

674 (5.9) 

 

 

Yetişkin YBÜ 

(n: 8607) 

 

3830 (33.9) 

 

 

Toplam 

n (11279) 

 

4504 (39.8) 

 

78 (0.7) 

 

 

Tablo 3. EKK’si kan dolaşımı enfeksiyon enfeksiyon etkenleri dağılımı 

Bakteri 
EKK’si sürveyans sonucu 

n (%) 

A.baumannii 36 (0.79) 

K. pneumoniae 22 (0.49) 

Candida spp. 13 (0.29) 

E. faecium 7 (0.16) 

Toplam 

n (4504) 
78 (1,73) 
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P203 

YOĞUN BAKIM HASTALARINDA KATETER İLİŞKİLİ KAN 

DOLAŞIM YOLU ENFEKSİYONLARI VE ETKENLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Özlem Aydemir1, Elif Şahin Özözen1, Mehmet Köroğlu1, Ertuğrul Güçlü2, Oğuz Karabay2, 

Yusuf Aydemir3, Mustafa Altındiş1, Engin Karakeçe4 

1 Sakarya Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya,  
2 Sakarya Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı, Sakarya, 3 Sakarya Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve 

Tüberküloz Anabilim Dalı, Sakarya, 4 Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sakarya 

 

Amaç: Kateter ile ilişkili kan dolaşım enfeksiyonları (KİKDE), santral venöz kateterizasyonun önemli 

bir komplikasyonudur. Bu enfeksiyonlar yüksek morbidite, mortalite ve tedavi maliyetlerinde artışa yol 

açan hastane kaynaklı enfeksiyonlardır. Bu çalışmada, hastanemizdeki kateter kullanım oranları, 

KİKDE olgularında saptanan etkenler ve direnç durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma periyodunda çeşitli yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) yatan 14.870 hasta, 

çalışmaya dahil edilmiştir. Bu çalışmada, 2015-2018 yıllarında hastanemizdeki yoğun bakım 

ünitelerinde yatan hastalardan gönderilen kateter içi ve periferik kan kültür örnekleri otomatize kan 

kültür sistemi (BACT/ALERT® 3D, bioMérieux, Fransa) kullanılarak değerlendirilmiştir.  Kateter içi 

ve periferik venlerden alınan kan kültürlerinin üreme zamanları arasındaki süre, üreyen 

mikroorganizmaların türleri ve antibiyotik duyarlılıkları oranları incelenmiştir. İzolatların tür düzeyinde 

tanımlanması MALDİ TOF ile antibiyotik duyarlılık testleri ise VITEK 2® otomatize sistemi 

(bioMérieux, Fransa) ile yapılmıştır.   

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 14.870 hastanın 916’inde (%6.1) KİKDE düşünülerek kateter içi kan 

kültürü gönderilmiştir. Hastalardan toplam 2174 kateter içi kan kültürü ve eş zamanlı periferal kan 

kültürü alınmış, gönderilen numunelerin 996’sında (%45.8) her iki örnekte aynı mikroorganizma 

üremesi saptanırken 926’sında (%42.5) her iki kültürde de üreme saptanmamıştır. Kateter içi kan kültürü 

örneklerinin 252’sinde (%11.5) ise koagulaz negatif Stafilokok (KNS) üremesi saptanırken bunların eş 

zamanlı periferik kan kültürlerinde üreme gözlenmemiş, dolayısı ile kontaminasyon olarak 

değerlendirilmiştir. Hastaların 395’i (%2.7) KİKDE tanısı almış olup bu olgular değerlendirildiğinde; 

%51.1'inde gram negatif bakteriler, %29.6'sında Candida türleri ve %21.1'inde gram pozitif bakterilerin 

etken olduğu görülmüştür. Etken olan suşların antimikrobial duyarlılıkları değerlendirildiğinde; A. 

baumannii’de tigesiklin ve kolistin (%100), K.pneumoniae’de kolistin (%81), S.aureus ve KNS’de 

vankomisin, linezolid ve teikoplanin (%100) en duyarlı antibiyotikler olarak saptanmıştır.  

Sonuç: Ülkemizdeki hastanelerin büyük bir kısmında bulunan otomatize kan kültür cihazlarının 

kullanılması kateter çıkarılmadan kateter enfeksiyonu tanısı konulmasına imkan sağlamaktadır. Kateter 

içindeki durumu da yansıttığından bu açıdan Maki yöntemine göre daha üstün olduğu söylenebilir. 

Sonuç olarak, kateter kaynaklı enfeksiyonlar için her hastanenin kendi etken dağılımlarını ve antibiyotik 

duyarlılık profillerini düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: santral venöz kateter, yoğun bakım, kateter ilişkili kan dolaşım enfeksiyonu 
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ANAEROB KAN KÜLTÜR ŞİŞELERİNDE FAKÜLTATİF 

BAKTERİLERİN ÜREME ZAMANININ TESPİTİ 

Batıhan Büyükzengin1, Yenel Özel2 

1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarı 
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Laboratuvarı 

 

Amaç: Rutin kan kültürü uygulamalarında anaerob şişelerin kullanımı hem anaerob etkeni kaçırmamak, 

hem de fakültatif mikroorganizmalarda daha iyi üreme sağlayarak daha erken pozitif sinyal 

verebildikleri için önerilmektedir. Bu çalışmada anaerob kan kültür şişelerinin rutin mikrobiyoloji 

laboratuarında aerob şişelere göre performansının çeşitli klinik ve standart bakteri suşlarında 

gösterilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada standart bakteri suşu olarak  S. aureus ATCC 43300, P. aeruginosa 

ATCC 27853  klinik örnek olarak ise, A. baumanii, E.coli, K. pneumoniae , S. agalactiae, S. pyogenes,  

S. epidermidis suşları kullanıldı. Her bir bakteriden 106--101 cfu/ml aralığından bakteri süspansiyonları 

hazırlandı kan kültür şişelerine inoküle edildi. İnokülasyonu tamamlanan şişeler otomatik kan kültürü 

(Render BC32) cihazında yerleştirildi ve üreme sinyalleri izlendi. Pozitif sinyallerden alınan sıvılar kanlı 

ve emb besiyerlerine ekildi ve kontaminasyon durumu açısından değerlendirildi. 

Bulgular: Genellikle anaerob kan kültür şişelerinde aerob şişelere göre daha erken üreme sinyalleri 

alınmıştır. Ancak koagülaz negatif stafilokoklarda farklı suşlarda ve tekrarlanan çalışmalarda bakteri 

yoğunluğuyla uyumlu üreme süreleri tespit edilememiştir. 106 cfu/ml bakteri sayısı en erken 4 saatte 

E.coli izolatı için tespit edilirken en geç  S. epidermidis için 27 saatte, 101 cfu/ml bakteri sayısı  en erken 

10 saatte E. coli izolatı için tespit edilirken en geç 28 saatte A. baumanii’de tespit edilmiştir. Bakteriler 

için 101’den 106 cfu/ml’ ye kadar olan pozitif sinyal verme süreleri Tablo-1’de verilmiştir. 

Sonuç: Kan kültür şişeleri denenen yoğunluktaki  bakterilerde en erken  4 saat içerisinde pozitif sinyal 

verebilmektedir. Kan kültür şişelerinin en az 5 gün kadar inkübasyonda bekletilmesi faydalı olacaktır. 

Kan kültür cihazları pek çok bakteri tespitinde hızlı ve güvenilir sonuç vermiştir. Anaerob şişelerde 

pozitif sinyal alınma zamanlarının aerob şişelere göre daha erken olması dikkat çekicidir. Özellikle 

anaerob şişelerin daha erken vereceği pozitif sinyal, cihaz bulunmayan laboratuvarlarda anaerob 

şişelerin kullanılması ve günlük değerlendirilmesi açısından ayrıca önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: anaerobik kan kültür şişeleri,fakültatif 

 

Tablo 1.  Bakterilerin ilk pozitif sinyal verdikleri üreme saatleri  
  S. aureus S. pyogenes S. agalactiae E. coli K. pneumoniae P. aeruginosa A. baumanii 
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106 15 4 9 8 11 9 6 4 6 6 13 14 12 10 

105 29 5 12 9 13 12 8 5 8 8 14 16 13 12 

104 >5 gün 6 15 11 15 14 12 6 10 10 15 18 14 13 

103 >5 gün 9 18 13 17 16 15 7 12 12 16 20 15 14 

102 >5 gün 10 19 15 21 19 19 9 14 13 19 23 24 19 

101 >5 gün 11 22 17 23 22 21 10 15 14 25 24 28 24 
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ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR SAĞLIK KURUMUINDA KAN 

KÜLTÜRLERİNDE GRAM BOYAMA VE SON İDENTİFİKASYON 

UYUM ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Sevgi Yılmaz Hancı, Yeşer Karaca Derici, Sebahat Taş, Dr.Neval Ağuş 

SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği 

Amaç: Gram Boyama geleneksel bir yöntem olarak halen kullanılmakta ve tanısal süreçlerde önemli 

rol oynamaktadır. Kolay bir yöntem olması, potansiyel patojen hakkında klinisyene hızla ön bir bilgi 

vermesi nedeniyle halen çok yaygın kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kan kültürlerinde Gram Boyama 

ile son identifikasyon uyum oranlarının değerlendirilmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: 14 aylık sürede, Bact/Alert 3D (bioMerieux, Fransa) otomatize sisteminde  üreme 

sinyali veren 1370 kan kültür şişesi değerlendirildi. Örneklerin Gram Boyaması otomatik Gram Boyama 

cihazı PREVI Color (bioMerieux, Fransa) ile mikroorganizmaların tanımlanması ise MALDI-TOF MS 

(Bruker Daltonics, Bremen, Almanya) ile yapıldı. 

Gram Boyama ile son identifikasyon arasındaki uyumsuzluklar hastaya zarar verme potansiyeline göre 

majör ve minör hata olarak tanımlandı. Gram bakıda, Gram negatif basilin, Gram negatif kok olarak 

identifiye edilmesi yada Gram pozitif basilin, Gram pozitif kok olarak identifiye edilmesi ya da tam tersi 

durumlar minor hata; Gram pozitif bakıların, Gram negatif ya da maya  üremesi olarak tanımlanması ya 

da tam tersi durumlar ise major hata olarak belirlendi.   

Bulgular: 1370 kan kültürünün 950(%68.7)‘sinde Gram pozitif kok, 292(%21,3)‘sinde Gram negatif 

basil, 101(%7,4)’inde maya, 23(%1.7)’ünde Gram pozitif basil, 4(%0.3)‘ünde Gram negatif kok görüldü 

(Tablo1).  

Son identifiasyonunda örneklerin 936(%68.3)’sında Gram pozitif üreme, 286(%20.9)‘sında Gram 

negatif üreme, 108(%7,9)‘inde maya üremesi, 24(%1.8)‘ünde Gram negatif kok üremesi, 

16(%1,2)‘sında Gram pozitif basil üremesi saptandı (Tablo1).  

Gram Boyama ile son identifikasyon 1285(%93.8) örnekte uyumlu, 85(%6,2) örnekte uyumsuzdu. 25 

(%1,8) örnekte minör hata, 60(%4,4) örnekte ise major hata belirlendi (Tablo 2, Tablo 3). 

İdentifikasyonda belirlenen mikroorganizma tiplerine göre saptanan uyumzulukların dağılımı 

incelendiğinde, en fazla Gram negatif üremelerin Gram bakısında minör ve majör hata yapıldığı 

belirlendi. 

Sonuç: Gram Boyamanın değerlendirmesi sırasında değerlendiren kişi ya da boyama sırasında yapılan 

hatalar nedeniyle Gram Boyama ve son identifikasyon arasında tutarsızlıklara rastlanmaktadır. Bu 

çalışmada Gram Boyama ile son identifikasyon arasındaki uyumsuzluk % 6.2 olarak bulundu. 

Uyumsuzluklar değerlendirildiğinde 25 (%1,8) örnekte minör hata, 60(%4,4) örnekte ise major hata 

olduğu belirlendi. 

Anahtar Sözcükler: Gram boyama, son identifikasyon, uyum 
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Tablo 1: Son İdentifikasyon Sonuçlarının Gram Boyama Sonuçları ile Karşılaştırılması 

Gram Boyama 

sonucu 

Gram (+) 

kok 

üremesi 

Gram (-) 

basil 

uremesi 

Gram (-) 

kok 

üremesi 

Gram (+) 

basil 

ürmesi 

Maya 

üremesi Toplam 

Gram (+) kok 916 

(%96,4) 
26 (%2,7) 4 (%0,4) 0 (%0) 4 (%0,4) 950 (%100) 

Gram (-) basil 16 (%5,5) 252 (%86,3) 17 (%5,8) 1 (%0,3) 6 (%2,1) 292 (%100) 

Maya 2 (%2) 1 (%1,0) 0 (%0) 0 (%0) 98 (%97) 101 (%100) 

Gram (+) basil 0 (%0) 7 (%30,4) 1 (%4,3) 15 (%65,2) 0 (%0) 23 (%100) 

Gram (-) kok 2 (%50,0) 0 (%0) 2 (%50,0) 0 (%0) 0 (%0) 4 (%100) 

Toplam 936 

(%68,3) 
286 (%20,9) 24 (%1,8) 16 (%1,2) 108 (%7,9) 1370(%100) 

 

 

 

Tablo 2: Gram Boyamadaki Uyumsuzluk Tip ve Oranları ile Bunların Son İdentifikasyonda Belirlenen 

Mikroorganizma Tiplerine Göre Dağılımı  

Gram Boyama değerlendirmesi Minor hata Major hata 

Gram pozitif  kok 0(%0)  34 (%3,6) 

Gram negatif basil 24 (%8,2) 14 (%4,8) 

Maya 1 (%1,0) 2 (%2,0)  

Gram pozitif basil 0(%0) 8 (%34,8)  

Gram negatif kok 0(%0) 2 (%50,0)  

Toplam 25 (%1,8) 60 (%4,4)  

 

 

Tablo 3: İdentifikasyonda Belirlenen Mikroorganizma Tiplerine Göre  Uyumsuzlukların  Dağılımı  

Son identifikasyon Minor hata Major hata 

Gram pozitif kok 8 (%0,9) 10 (%1,1) 

Gram negatif basil 0 (%0) 34 (%11,9) 

Candida spp 0 (%0) 10 (%9,3) 

Gram pozitif basil 0 (%0) 1 (%6,3)  

Gram negatif kok 17 (%70,8) 5 (%20,8) 

Toplam 25 (%1,8) 60 (%4,4) 
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KAN KÜLTÜRÜ ÜREMELERİNDE SIVI ORTAMDAN HAZIRLANAN 

GRAM BOYALI DİREK PREPARATLARDA FARKLI 

UYGULAMALARIN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Emine Korkmaz, Abdurrahman Gülmez, Mehmet Ali Öktem 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 

Amaç: Otomatize kan kültürü sistemlerinde üreme sinyali alındıktan sonra yapılan Gram boyalı direk 

preparat değerlendirmeleri hastaya doğru antibiyotik uygulamasının erken başlanması bakımından 

önemlidir. Bakteriler hücre duvarlarının yapı özelliklerine göre “gram pozitif” veya “gram 

negatif”olarak boyanırlar, ayrıca maya hücreleri de bu boyama ile değerlendirilebilir (1,2). 

Gram boyama işlemine geçilmeden önce örnek içeriğinin lama aktarılması ve yapıştırılması gerekir. 

Sabitleme işlemi bakteri hücrelerinin lama yapışmasını arttırır ve klinik bakteriyoloji laboratuvarlarında 

kullanılan en yaygın yöntem ısı ile sabitlemedir (Ederer ve Lund, 1981).Bundan başka kimyasal 

sabitleme yöntemleri de tarif edilmiştir. Bunlardan sıklıkla kullanılanlar etanol ve metanoldür. Bir dizi 

çalışma, metanol fiksasyonunun ısı fiksasyonundan daha güvenilir gram boyama sonuçları verdiğini 

göstermiştir (Magee ve ark., 1975; Mangels ve ark., 1984) (2). 

Bu çalışmada kan kültürü üreme sinyali alınan örneklerden hazırlanan direk gram boyalı preparatlarda, 

ısı, etanol ve kuru hava ile sabitleme uygulamalarının etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Bunun yanında ince yayma ve kalın damla preparatları arasında değerlendirmede fark olup olmadığının 

araştırılması da hedeflenmiştir.  

Gereç ve Yöntem: Haziran–Temmuz 2017 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi 

Bakteriyoloji Laboratuvarına gönderilen ve Bactec cihazında pozitif sinyal veren kan kültür şişelerinden 

3’er adet kalın damla ve ince yayma preparatları hazırlanmıştır. İnce yayma için enjektörle örnek  

alınarak bir damla lam üzerine damlatılarak lamel ile üzerine 45 derecelik açı olacak şekilde üzerine 

sürülerek kalın damla preparatları lam üzerinde bir damla örnek damlatılarak hazırlanmıştır ve 

kurumaya bırakılmıştır. Sonrasında bu 3 preparatın biri üzerine etanol ile sabitlenmiş, biri alev 

yalatılarak sabitlenmiş, son preparatta oda kuru havasında bırakılarak sabitlenmiştir ve otomatik boyama 

cihazında (Dagatron AT-2000G) boyama yapılmıştır. Sonuçlar kör bir şekilde mikroskopta x10’lu 

oküler ile x100’lük objektif altında immersiyon yağı kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 15 gram pozitif kok, 14 gram negatif basil,11 maya üreyen kan kültür şişesi (BACTEC şişesi)  

çalışmaya alınmıştır. Gram pozitif kok üreyen örnekten 90 adet preparat gram negatif basil üreyen 

örnekten, 84 adet preparat, maya üreyen örnekten 66 adet preparat hazırlanmıştır. Sonuçlar doğru, yanlış 

ve değerlendirilemedi olarak sınıflandırılmıştır. Bunlardan değerlendirilemeyen 35 preparat analiz dışı 

bırakılmıştır. Preparat sonuçlarının değerlendirmesinde kalın damla ve ince yayma toplam preparatları 

arasında sonuçlar açısından anlamlı fark bulunamamıştır (p: 0,399) (tablo:1). Preparatların tespit 

yöntemiyle (Hava-alkol ve alevle) sonuçlar arasında doğruluk açısından anlamlı fark bulunamamıştır 

(p:0.126) (tablo:2). Buna göre sabitleme teknikleri uygulanarak hazırlanan preparatlar 

karşılaştırıldığında ve ince yayma, kalın damla preparatları karşılaştırıldığında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. 

Sonuç: Toplam 40 kültür şişesinden 240 adet preparat hazırlanmış ve incelenmiştir. Örnekler 

preparatlara ince yayma ve kalın damla şeklinde uygulanmış ardından alkol, alev ve havada olmak üzere 

3 sabitleme işlemi yapılmıştır. Sonuçların değerlendirilmesinde doğru değerlendirilen sonuçlarla yanlış 
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değerlendirilen sonuçlar, sabitleme teknikleri ve ince yayma, kalın damla uygulamaları ile 

karşılaştırılmıştır. İstatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç olarak kan kültüründen 

direk yapılan preparatlarda yayma ve fiksasyon teknikleri arasında fark olmadığı için rutin  

laboratuvarlarda iş gücü ve maliyet göz önüne alınarak en avantajlı teknik kullanılması önerilir.  

Anahtar Kelimeler: 

 

 

Tablo.1 İnce yayma, kalın damla toplam preparatların sonuçlarının karşılaştırılması     

   

   

doğruluk  toplam  

doğru  yanlış  doğru  

ince yayma  79  19  98  

kalın damla  91  16  107  

toplam  170  35  205  

 

 

Tablo.2 Preparatların tespit yöntemleri ile sonuçlarının karşılaştırılması    

   

   

doğruluk  toplam  

doğru  yanlış  doğru  

Fiksasyon  hava  48  16  64  

alev  60  9  69  

alkol  62  10  72  

Toplam  170  35  205  
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KAN KÜLTÜRÜNDE KALİTE GÜVENCE GÖSTERGELERİNİN VE 

KONTAMİNASYON ORANININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ YILLIK 

GÖZLEM 

Şükrü Öksüz1, Betül Dönmez1, Banu Hümeyra Keskin1, Nagihan Memiş1, Zeynep Dilara 

Karamurat1, Emel Çalışkan1, Cihadiye Elif Öztürk1, İdris Şahin1 

2Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye 

drbetuldonmez@gmail.com 

 

 

Amaç: Kan kültürü, kan dolaşımı enfeksiyonlarının tanısında bazı sınırlılıklara rağmen hala altın 

standarttır. Gerçek bir patojen sepsisinin nedenini belirleme ve antibiyotik duyarlılıkları sağlamada 

klinisyene yardımcı olabilirken, kontaminant mikroorganizmaların üremesi hasta bakımı için zararlı 

olabilmektedir. Ayrıca bu durum hastaların hastanede kalış sürelerini uzatmakta, hasta maliyetini ve 

antimikrobiyal direnci artırmaktadır. Çalışmamızda kan kültürü istemi yapılan örneklerin rehberler 

eşliğinde  kalite indikatörleri ve kontaminasyon açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Düzce Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen 

kan kültürü örneklerinden otomatize kan kültürü BACTEC-9120 (Becton Dickinson, ABD) sisteminde 

üreyen mikroorganizmalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Kan kültürü istemi yapılan örneklerin, 

ret ve kontaminasyon oranları, Gram boyama sonucu-son identifikasyon uyum oranı, tek şişe gönderilen 

örnek sayısı ve inkübasyon sonrası mikroorganizmaların üreme süreleri literatür eşliğinde belirlenmiştir. 

Bulgular: Çalışmamıza 01.04.2018-10.05.2019 tarihleri arasında laboratuarımıza çeşitli kliniklerden 

gönderilen 5037 kan kültürü örneği dahil edilmiştir. Örneklerden 90‘ı (%1.7) uygunsuz numune olarak 

reddedilmiştir.  Çalışmaya alınarak üreme sinyali alınan örneklerin Gram boyaması yapılarak kan 

kültürlerinin Gram boyama-son identfikasyon uyumu araştırılmış ve %97,8 (23/1008) olarak 

saptanmıştır. Gönderilen örneklerin tek şişe sayısı 511 olarak bulunmuş ve en sık tek şişe gönderen 

kliniğin yeni doğan yoğun bakım ünitesi olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya alınan 5037 örneğin, 

1045’inde (%20.7) üreme saptanmış, bunların 514’ü (%10.2) kontaminant olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmamızda üreme süresi incelenen etkenlerin ortalama üreme süresi 30,29 saat olarak saptanmıştır. 

Sonuç: Araştırmamızdaki kontaminasyon oranı kabul edilebilir değerlerin üzerinde belirlenmiştir. Bu 

durum hem hasta maliyetini artırmakta hem antibiyotik direncinin artmasına yol açmaktadır. Bu gibi 

olumsuz sonuçların olmaması için her laboratuvar kalite indikatörleri açısından kendi değerlendirmesini 

yapmalı, indikatörlere uyumsuzluk belirlenen noktalarda gerekli eğitimler yaparak iyileştirme 

çalışmalarını gerçekleştirmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, Kontaminasyon, Sepsis 
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YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KOZYATAĞI HASTANESİ’NDE KAN 

KÜLTÜRÜ İNDİKATÖRLERİ 

Pınar Çıragil1,  Sibel Temur2, Zehra Kipritçi1, Deniz Karadeniz1,  Çağrı Büke3, Faruk Yençilek4  
1 Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 2 Yeditepe 

Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon, 3 Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı 

Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları, 4 Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi, Üroloji 

pinarciragil@yahoo.com 

Amaç: Kan kültürleri Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarının en önemli örneklerinden biridir. Hızlı ve 

doğru sonuç üretilmesi bakteriyemi ve sepsis kliniği olan hastanın hayatta kalma şansını doğrudan 

etkiler. Bu nedenle sürecin tüm basamakları kalite indikatörleriyle yakından izlenmeli ve gerektiğinde 

iyileştirmeler planlanmalıdır.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

laboratuvarında takip edilen kan kültürleriyle ilgili indikatörleri; 1- Kan kültürü pozitiflik oranı, 2- Tek 

şişe alınan kan kültürü oranı (Çocuk hasta örnekleri hariç), 3- Kontaminasyon oranı, 4- Yalancı pozitiflik 

oranı, 5- Pozitif sinyal veren şişelerin cihazdan çıkarılma süresi, 6- Panik değer bildirim süresi, 7- Gram 

boya ile son tanımlama uyumu, bir yıllık süre içinde, üçer aylık periyodlar baz alınarak retrospektrif 

olarak değerlendirilmiştir. İlk 3 aylık period için yalnızca SKS deki zorunlu indikatörler hesaplanırken,  

diğer aylar için iyileştirmeyi planladığımız basamaklara ait ilave indikatörler tanımlanmış ve 

hesaplanmıştır. 

Bulgular: Üçer aylık periodlar için hesaplanan indikatörler Tabloda verilmiştir. Kan kültürü 

indikatörleri için laboratuvarımızda belirlenmiş olan hedef değerler; Kan kültürü pozitiflik oranı için 

%10-15, Tek şişe alınan kan kültürü oranı için %10, Kontaminasyon oranı için %3, Yalancı pozitiflik 

oranı % 2, Pozitif sinyal veren şişelerin cihazdan çıkarılma süresi için 10 dk., Panik değer bildirim süresi 

için 60 dk., Gram boya ile son tanımlama uyumsuzluğu için %3 idi. Tek şişe alınan kan kültürü oranı 

ilk periyodda hedef değer üzerindedir. Kontaminasyon oranı 2. period için hedef değerin üzerinde 

çıkmıştır. 3.period için pozitif kan kültür oranı hedef değer üzerinde olduğu görülmektedir. 4. period 

için ise pozitif şişenin cihazdan çıkarılma süresinin aşıldığı görülmektedir.  

Sonuç: Kalite indikatörlerinin tanımlanması ve sürekli takibi ile sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttığı 

açık bir şekilde görülmektedir. İndikatörler aynı zamanda hizmetiçi eğitim gereksinimlerinin 

belirlenmesinde de yol gösterici olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, Kalite indikatörleri 

Tablo. Kan kültürü kalite indikatörleri 
 

 

Ekim-Aralık 

2018 (1. Period) 

Ocak-Mart 

2019(1. Period) 

Nisan-Haziran 

2019(1. Period) 

Temmuz-Ağustos 

2019*(4. Period) 

Pozitif kan kültürü 

oranı 

- 14.4 26.2 8 

Tek şişe kan kültürü 

alınma oranı 

11.9 6.2 1.8 1.8 

Kontaminasyon oranı 1.6 6.3 1.9 1.7 

Yalancı pozitiflik oranı - 0.7 1.5 0 

Pozitif şişenin cihazdan 

çıkarılma süresi 

- 11.1 0.75 43.8 

Kritik değer bildirim 

süresi 

- 64 46 22 

Gram boya ve 

tanımlama uyumsuzluk 

oranı  

0 2.5 0 0 

Not: Süreler dakika, oranlar % olarak verilmiştir. *4. period 2 ayı kapsamaktadır. 
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KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARINDA BEKLENMEYEN 

TEHLİKE: RALSTONIA SPP. 

Pınar Sağıroğlu,1 Mustafa Altay Atalay1, Hatice Hanım Yurttakal1 ve Merve Ertürk1 

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

pinarsagiroglu@erciyes.edu.tr 

 

 

Amaç: Ralstonia cinsi bakteriler (öncesinde Burkholderia spp. ailesi üyesi) nadir görülen fırsatçı gram 

negatif nonfermentatif basillerdir. Virülansı oldukça düşük olan bu bakteriler özellikle su 

kaynaklarında üreyerek immünsüprese hasta gruplarında ciddi enfeksiyonlara, hatta salgınlara yol 

açabilir. Bu çalışmada kan kültürlerinden izole edilen Ralstonia türlerinin dağılımı ve antibiyotik 

direnç oranlarının belirlenmesi ve izole edildikleri hastaların altta yatan hastalıklarının ve demografik 

verilerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ağustos 2017- 2019 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Bakteriyoloji 

Laboratuvarına gönderilen toplam 57014 kan kültürü BacT/ALERT 3D (BioMérieux ,Marcy l’Etoile, 

Fransa) otomatize kan kültür sistemi ile çalışılmıştır.  Eozin-metilen mavisi (EMB) besiyerinde silik 

laktoz negatif koloniler şeklinde üreyen kökenlerinin tür düzeyinde tanımlamaları ve antibiyotik 

duyarlılık testleri VITEK 2 Compact (BioMérieux, Marcy l’Etoile, Fransa) sistemiyle yapılmıştır.  

Antibiyotik duyarlılık testlerinin değerlendirilmesinde CLSI M100- S28 dökümanı kullanılmıştır. 

Bulgular: BacT/ALERT 3D kan kültür sisteminin üreme sinyali verdiği 9730 şişenin 1257’sinde ( 546 

katater, 711 perifer )  nonfermeter basil üretilmiştir. Bunların toplam 43 tanesinden (29 katater,14 

perifer) Ralstonia spp. izole edilmiştir. Ralstonia spp. üretilen hastalardan 2 set kan kültürü alınmıştır. 

Üreyen kökenlerin etken/kontaminasyon ayırımında hastanın kliniği, üreme saptanan şişe sayısı ve 

inflamasyon belirteçlerinin ( beyaz küre sayısı, CRP ve prokalsitonin) sonuçları dikkate alınmıştır.  

43 kökenin 17 tanesi farklı hastalardan (5 kadın, 12 erkek) izole edilmiştir. Bu kökenlerin 11’i katater 

kan kültüründen, 6 tanesi perifer kan kültüründen üretilmiştir. Bu hastaların altta yatan hastalıkları 

iredelendiğinde; 15 hastanın neoplazm (11 hematolojik, 4 solid organ), 1 hastanın KBY ve 1 tanesininde 

prematür RDS’li bir bebek olduğu tespit edilmiştir. 9 hasta pediatrik yaş grubunda iken kalan 8 hasta 

ise erişkindir. 

Vitek 2 sistemi ile onbir izolat Ralstonia pickettii, dört izolat Ralstonia insidiosa ve iki izolat ise 

Ralstonia mannitolilytica olarak tanımlanmıştır.  

Kökenlerin antibiyotik direnç profilleri incelendiğinde; tamamının trimetoprim sülfametoksazol, 

siprofloklasin, levofloksasin, seftazidim ve tetrasikline hassas olduğu, amikasin ve gentamisine dirençli 

olduğu tespit edilmiştir. Ralstonia mannitolilytica kökenlerinin ise karbapenem dirençli olduğu 

saptanmıştır. (Tablo 1) 

Sonuç: Ralstonia cinsi özellikle hematolojik malignitesi olan hastalarda, katater ilişkili kan dolaşımı 

enfeksiyonlarında akılda tutulması gereken önemli bakterilerdendir.   

Anahtar Kelimeler: Ralstonia, Katater ilişkili enfeksiyon, Kan kültürü, Hematolojik Malignite 
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Tablo 1. Ralstonia spp. Üretilen Hastaların Demografik verileri ve Kökenlerin tür dağılımı, 

Antibiyotik Duyarlılık Test Sonuçları  

 

*; µg/mL, AK; Amikasin, FEP; Sefepim, GN; Gentamisin, CAZ; Seftazidim, TZP; Piperasilin Tazobaktam, LEV; 

Levofloksasin, CIP; Siprofloksasin, MEM; Meropenem, IMP; İmipenem, NET;Netilmisin, TOB; Tobramisin, TET; 

Tetrasiklin ALL; Akut Lenfoblastik Lösemi, AML; Akut Myeloid Lösemi, KBY; Kronik Böbrek Yetmezliği, RDS; 

Respiratuar Distress Sendromu 
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ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEDE BİR YILDA STERİL VÜCUT 

SIVILARINDA ÜREYEN MİKROORGANİZMALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sebahat Taş, Nisel Yılmaz, Yeşer Karaca Derici, Nilüfer Saygılı, Neval Ağuş 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı, İzmir, Türkiye 

sensebahat@hotmail.com 

Amaç: Yaşamı tehdit eden eden menenjit, ampiyem, peritonit ve septik artrit gibi pek çok 

infeksiyonsteril vücut sıvılarının kültürlerinin yapılmasıyla saptanabilir. Steril vücut sıvı örneklerinde 

üreyen tüm mikroorganizmalar flora elemanlarının olmaması nedeniyle önemlidir ve identifikasyonu 

hastanın tedavisi açısından önemlidir. Bu çalışmada laboratuvarımıza gönderilen çeşitli steril vücut sıvı 

örneklerinde üreyen mikroorganizmaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 1 Ocak -31 Aralık 2018 tarihleri arasında hastanemiz Tıbbi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen 1268 adet steril vücut sıvı örneklerinde üreyen 

mikroorganizmalar retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm örnekler %5 koyun kanlı agar, çukulataagar 

ve EMB agara (BD, ABD) ekimi yapılarak 37°C’de %5 CO2’li ortamda 72 saat inkube edildi. 

Mikroorganizmaların tür düzeyinde identifikasyonu konvansiyonel yöntemler, BD Phoenix (BD, ABD), 

MALDİ-TOF MS (BrukerDaltonics, Almanya) ile yapıldı.   

Bulgular: Çalışmaya 924 (%73) BOS kültürü, 150 (%12) Periton sıvısı kültürü, 122 (% 10) Eklem sıvısı 

kültürü, 52 (% 4) Plevra sıvısı kültürü ve 20 (%1) Safra sıvısı kültürü değerlendirmeye alınmıştır. 

Hastaların tekrarlayan üremeleri değerlendirme dışı bırakılmıştır. Üreyen mikroorganizmaların dağılımı 

ve üreme yüzdeleri Tablo.1 de gösterilmiştir.  

Sonuç: Mikrobiyoloji laboratuvarına gelen kültürlerin önemli bir kısmını sterilvucut sıvısı örnekleri 

oluşturmaktadır. Üreyen mikroorganizmaların bilinmesi ampirik tedavi yaklaşımının belirlenmesinde 

ve hastane infeksiyonlarının önlenmesinde önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Steril vücut sıvısı, Kültür, Mikroorganizma 

 

Tablo1. Örneklere göre üreyen mikroorganizmalar  

*Diğerleri:Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Streptococcus spp., 

Corynebacterium striatum, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Burkholderia cepacia, Pantoea 

agglomerans, Aeromonas hydrophila, Providencia stuartii, Proteus mirabilis, Elizabethkingia meningoseptica ve 

Hafnia alvei 

ÜREYEN 

MİKROORGANİZMA 

BOS 

(78) 

PERİTON 

SIVISI 

(46) 

EKLEM 

SIVISI 

(21) 

PLEVRA 

SIVISI 

(13) 

SAFRA 

SIVISI 

(13) 
Koagulaz negatif stafilokok (KNS) 

(78) 
45 18 7 6 2 

Acinetobacter baumannii (17) 7 4 - 1 5 

Klebsiella pneumoniae (8) 6 1 - - 1 

Escherichia coli (17) 4 8 2 1 2 

Pseudomonas aeruginosa (8) 3 4 - - 1 

Staphylococcus aureus (12) 1 - 10 1 - 

*Diğer Gram(+) bakteriler (15) 4 6 1 3 1 

*Diğer Gram(-) bakteriler (16) 8 5 1 1 1 
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YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GÖRÜLEN BİR 

MENENJİT OLGUSU: ELIZABETHKINGIA MENINGOSEPTICA  

 Hadiye Demirbakan1, İpek Koçer1, Ünal Sarıkabadayı2 

1Sanko Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep  
2Sanko Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep 

demirbakan78@yahoo.com 

 

Amaç: Elizabethkingia meningoseptica genellikle toprak, bitki, gıda maddeleri, su vb çevre ortamında 

yaygın olarak bulunan, nadiren insanda enfeksiyona neden olan Gram negatif basildir. Prematürelerde 

menenjit ve sepsis etkeni olarak tanımlanmıştır.  

Bu olguda yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatmakta iken BOS kültüründe E.meningoseptica üreyen 

yenidoğan hasta tartışılmıştır. 

Olgu: Başka bir merkezde 34 yaşındaki anneden sezeryan ile 36 haftalık 2830 gr doğan ve prematürite, 

solunum sıkıntısı, sepsis, evre 4 intrakranial kanama tanılarıyla takip edilen hastada hidrosefali 

gelişmiştir. Hasta şant takılmak üzere postnatal 27. gününde hastanemize sevk edilmiş, yenidoğan yoğun 

bakım ünitesine yatırılmıştır. Hastanın fizik muayenesinde genel durumu orta, hipotonik, hipoaktif, 

solunum sesleri, kalp ve batın muayenesi normal, emmesi zayıf ve fontaneli bombe olarak saptanmıştır. 

Kan örneklerinde ise hemoglobin 10.2 g/dL, lökosit 16.200/mm3 bulunmuş, periferik yaymada %50 

lenfosit, %24 PNL, %10 çomak, %16 metamiyelosit görülmüş; trombosit sayısı 427.000/mm3 olarak 

saptanmıştır. C-reaktif protein düzeyi 39 mg/L (0-5) bulunmuştur.  

Hastaya hidrosefali nedeniyle eksternal drenaj kateteri takılmış, eş zamanlı olarak alınan BOS örnekleri 

biyokimya ve kültür çalışılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir. Kültür için BOS örneği kanlı agar, 

MacConkey agar, Sabouraud dekstroz agar ve çikolata agara ekilerek 37°’de 16-24 saat CO2’li etüvde 

inkübe edilmiştir. Ertesi gün kanlı agarda görülen küçük, mat kolonilerden Gram boya yapılmıştır. 

Boyada gram negatif basil olduğu saptanan koloniler katalaz ve oksidaz pozitif olarak bulunmuştur. 

Bakteri Vitek 2 (BioMérieux, Fransa) ve MALDI-TOF MS (Bruker,Almanya) sistemlerinde 

E.meningoseptica olarak tanımlanmıştır. Hastaya intravenöz meropenem, eksternal ventriküler şanttan 

kolistin (2x5 mg) ve vankomisin (2x10 mg) tedavileri başlanmış, izleminde BOS proteininin 403’ten 96 

mg/dl’ye düştüğü ve kontrol BOS kültüründe üreme olmadığı gözlemiştir.  

Sonuç: E.meningoseptica gram negatif bakteri olmasına rağmen vankomisin gibi gram pozitif 

bakterilere etkili antibiyotiklere duyarlı bulunmaktadır. Erken dönemde tanımlanması ve antibiyogram 

sonucuna dikkat edilerek uygun antibiyotik tedavisine başlanması çoklu ilaca direnç gösteren bu 

bakterinin tedavisinde önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: 
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SEREBROSPİNAL SIVIDA SPHINGOMONAS PAUCIMOBILIS 

OLGUSU 

Eylül Beren Tanık1, Elif Tuğçe Güner1,  Gülşah Miroğlu1, Elif Çalışkan1, Ahmet Günaydın2, 

Zübeyde Lale1, Gül Erdem1 

1 SBÜ. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara 
2 SBÜ. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, Ankara 

eyllbrn92@gmail.com 

 

 

Amaç: Sphingomonas paucimobilis (S. paucimobilis) non fermenter, gram negatif, zorunlu aerop, 

sporsuz ve yavaş hareketli bir basildir. S.paucimobilis’ in nazokomiyal bulaşı bildirilmiş olup, 

serebrospinal sıvıdan izolasyonu nadirdir. Bu olguda, hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarında 

serebrospinal sıvıdan izole edilen S.paucimobilis bildirilmiştir. 

Olgu: Acil servise ani baş ağrısı, kusma ve bilinç kaybı şikayetleri ile başvuran ve yapılan tetkikler 

sonucunda serebellar hematom saptanan hasta,  beyin cerrahisi tarafından opere edilerek eksternal 

ventriküler drenaj kateteri (EVD) takıldı. Postop 9. günde ateşi 38,3 °C’ ye yükselen hastanın yapılan 

tetkiklerinde beyaz küre ve CRP’ sinin yükseldiği saptandı. Enfeksiyon odağı düşünülerek  EVD’ den 

serebrospinal sıvı örneği alındı. Ampirik vankomisin ve meropenem başlandı. Alınan örneğin koyun 

kanlı, EMB ve çikolata agara ekimleri yapılarak, Gram boyalı incelemesi değerlendirildi. Kültür 

alınmasını takiben 48. saatte koyun kanlı agarda sarı renkte ve EMB agarda laktoz negatif  koloniler 

saptanması üzerine koloniden yapılan Gram boyamada gram negatif basiller görüldü. Oksidaz ve eskülin 

pozitif, üre ve sitrat negatif olan bakteri Phoenix (BD,ABD) ve MALDİTOF-MS (Bruker,BD) otomatize 

sistemleri kullanılarak S. paucimobilis olarak tanımlandı. Antibiyotik duyarlılık testi Phoenix otomatize 

sistemiyle çalışıldı. İzolatın sefuroksim, amoksisilin klavulanik asit, sefepime dirençli; seftazidim, 

gentamisin, amikasin, siprofloksasin,imipenem ve piperasilin tazobaktama duyarlı olduğu saptandı. 

Tedavinin 11. gününde hastanın EVD’ si çıkarıldı. Ampirik başlanan vankomisin kesilerek meropenem 

ile tedaviye devam edildi. Enfektif parametreleri gerileyen hastanın meropenem tedavisi 21 güne 

tamamlanarak kesildi. 

Sonuç: S.paucimobilis serebrospinal sıvıda çok sık görülmeyen ve sıklıkla yavaş üreyen bir etkendir. 

Literatürde serebrospinal sıvıdan izole edilen bildirilmiş dört olgu olması nedeni ile,  invaziv örneklerde 

nadir görülen  etkenlere dikkat çekmek amacı ile sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Serebrospinal sıvı, enfeksiyon, Sphingomonas paucimobilis 

  

mailto:eyllbrn92@gmail.com
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Tablo. 
E-test yöntemiyle 

değerlendirilen 

antimikrobiyaller 

İzolatın MİK 

değeri 

CLSI M11-A9’a göre 

MİK değeri yorumlama 

kategorileri1 

10 Actinomyces europaeus 

izolatında MİK değerlerinin 

dağılımı2 

48.saat 

MİK 

72.saat 

MİK 

Duyarlı Orta 

duyarlı 

Dirençli MİK 

aralığı 

MİK50 MİK90 

Sefotaksim 1 1 ≤16 32 ≥64    

Seftriakson 1 1 ≤16 32 ≥64 0.047–32 0.094 8.0 

Siprofloksasin >32 >32    0.19–1.5 0.25 1.5 

Levofloksasin >32 >32       

Ampisilin 0.19 0.125 ≤0,5 1 ≥2    

Doksisiklin 0.19 0.19    0.094–

0.38 

0.125  0.25  

Eritromisin >256 >256    0.023–256 0.032 256 

Linezolid 0.75 0.75    0.064–1.5 0.25 1.0 

Meropenem 0.094 0.125 ≤4 8 ≥16 0.032–

0.25 

0.064 0.125 

Penisilin G 0.19 0.19 ≤0.5 1 ≥2 0.016–0.5 0.094 0.125 

Piperasilin 

tazobaktam  

1 1 ≤16/4 32/4-

64/4 

≥128/4 0.047–32 0.094 8 

Ampisilin 

sulbaktam  

0.25 0.25 ≤8/4 16/8 ≥32/16    

1.M11-A9 Methods For Antimicrobial Susceptibility Testing Of Anaerobic Bacteria; Approved Standard- 

Nineth Edition, Table 2.İnterpretive Categories and Minimal Inhibitory Consentration (MIC) Correlates 

2.A.J. Smith, V. Hall, B. Thakker, C. G. Gemmell, Antimicrobial susceptibility testing of Actinomyces species 

with 12 antimicrobial agents, J Antimicrob Chemother 2005;56:407–409. 
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BEYİN OMURİLİK SIVISI ÖRNEKLERİNİN HÜCRE SAYIMINDA 

DİREKT MİKROSKOBİ İLE SYSMEX UF5000 SONUÇLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Esra Baran1, Arzu İlki1. 

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Pendik Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, Türkiye. 

 

Amaç: Beyin Omurilik Sıvısı  (BOS)’ nda hücre sayımı ve hücrelerin farklılığı enfeksiyonun niteliği 

hakkında bilgi vermektedir. Bu nedenle hastadan alınan örneğin sitometrik analizinin en kısa sürede 

yapılması viral/bakteriyel enfeksiyon ayrımına ışık tutarak hastanın tedavisine yön verir. Çalışmamızda 

BOS örneklerinin hücre sayımında Sysmex UF5000 ile direkt mikroskobi sonuçlarının karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Kasım 2018– Ağustos 2019 ayları arasında merkezi sinir sistemi enfeksiyonu 

şüphesi olan hastalardan toplam 240 BOS örneği alınarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilmiştir. Örneklerin lökosit sayımı ilk olarak 

Thoma lamı kullanılarak ışık mikroskobunda yapılmış daha sonar akım sitometri prensibine dayalı 

Sysmex UF5000(SysmexCo.,Japonya) vücut sıvısı modülü ile hücre analizi gerçekleştirilmiştir. CLSI 

H56A kılavuzuna göre lökosit sayısının çocuklar ve yetişkinler için sırasıyla 7 lökosit/µL ve 5 

lökosit/µL ‘nin üzerinde olması anlamlı kabul edilmiş ve sonuçlar bu çerçevede değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Örneklerin 123’ü (%51.25) çocuk hastalardan, 117’si (%48.75) ise yetişkin hastalardan 

gelmiştir. Çocuklarda direkt mikroskobi ile pozitif bulunan 60 hastanın 51’i Sysmex UF5000 ile pozitif 

saptanmış; negatif bulunan 63 hastanın 51’i Sysmex UF5000 ile de negatif saptanmıştır.Yetişkinlerde 

ise direkt mikroskobi ile pozitif bulunan 50 hastanın 44’ü Sysmex UF5000 ile pozitif saptanmış; negatif 

bulunan 67 hastanın 44’ü Sysmex UF5000 ile de negatif saptanmıştır. Çocuklar için Sysmex UF5000’in 

duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %85 ve %80.9 iken yetişkinler için %88 ve %65.6’dır. 

Sonuç: Sysmex UF-5000’in özellikle çocuk hasta gurubunda duyarlılık ve özgüllüğünün yüksek 

saptanması direct mikroskopiye alternative olabileceğini düşündürmektedir. Böylelikle otomatize hücre 

sayımının gözlemci bağımlı faktörleri ortadan kaldırıp süreyi kısaltabileceği öngörülebilir. 

Anahtar Kelimeler: BOS, Sysmex UF5000, Direkt mikroskobi (Thoma lamı) 
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BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE BEYİN OMURİLİK SIVISI 

KÜLTÜRLERİNDE SAPTANAN MİKROORGANİZMALARIN 

DAĞILIMI VE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ PATERNLERİNİN 

ANALİZİ 

Sabiha SALAR GÜL
1

, Ekin ERYILMAZ
1

, Salih MAÇİN
1

, Hatice TÜRK DAĞI
1

, Duygu 

FINDIK
1 

1. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya 

 
 

Amaç: Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları beyin zarları veya parankiminin enflamasyonudur. Menenjit 

etkenlerinin belirlenmesi ve antibiyotik dirençlerinin araştırılması ampirik tedavi için yol göstericidir. 

Bu çalışmada amacımız bir yılda beyin omurilik sıvılarında (BOS) üreyen mikroorganizmaların ve 

antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesidir. 

Gereç ve yöntem: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına 1 Ocak 

2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında gönderilen BOS kültürlerinden üreyen etkenler retrospektif 

olarak incelendi. Örnekler % 5 koyun kanlı agara, Eozin Metilen Blue ve çikolata agara ekildikten sonra 

37°C’de 72 saat inkübasyona bırakıldı. Üreyen bakteriler VITEK 2 otomatize sistemi kullanılarak 

tanımlandı. Antibiyotik duyarlılık testleri N. meningitidis için Gradient test, diğer bakteriler için VITEK 

2 otomatize sistemi ile yapıldı ve The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 

rehberi önerilerine göre değerlendirildi.  

Bulgular: Gönderilen 1101 BOS örneğinden 51 hastaya ait 119’unda üreme saptandı. Hastaların 28’i 

(%54.9) erkek, 23’ü (%45.1) kadındı. 22 Koagülaz Negatif stafilokok (KNS), altı Acinetobacter 

baumannii, beş Streptococcus pneumoniae, beş Klebsiella pneumoniae, üç Staphylococcus aureus, üç 

Enterococcus spp,  iki Pseudomonas spp, iki Candida albicans, bir Acinetobacter lwoffii, bir 

Escherichia coli, bir Neisseria meningitidis  izole edildi. Üç S.aureus suşunun biri metisiline dirençli 

iken 22 KNS suşunun 18’i metisiline dirençli idi. Altı gram negatif enterik basilin ikisi karbapenem 

dirençli bulunurken, dördünde genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üretimi saptanmıştır. 

Enterokoklarda vankomisin direncine rastlanmamıştır. Beş Acinetobacter ve bir pseudomonas suşunda 

meropenem direnci vardır.  N. meningitidis suşunda penisilin, sefotaksim ve meropeneme direnç 

saptanmamıştır. Gram negatif bakterilerde kolistin direncine rastlanmamıştır.  

Sonuç: Menenjitler aşılarda ve antimikrobiyal tedavide yaşanan gelişmelere rağmen ciddi bir halk 

sağlığı problemi olmaya devam etmektedir. İnvaziv girişimlerin artması, hastanede yatış süresinin 

uzaması gibi nedenlerle hastane enfeksiyonuna neden olan etkenler BOS’tan daha sık izole edilmektedir. 

Bu mikroorganizmaların ve antibiyotik dirençlerinin belirlenmesinin ampirik tedavide yol gösterici 

olacağı, mortalite ve morbiditeyi azaltacağı kanısındayız. 

Anahtar Kelimeler: Beyin omurilik sıvısı, Menenjit, Mikroorganizmalar 
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TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI’NA GÖNDERİLEN BOS 

ÖRNEKLERİNİN MOLEKÜLER VE KONVANSİYONEL 

YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRMESİ 

B. Günaydın,  B. Şafak,  D. Gülen,  B.Erdal,  N. Kiraz 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ 

 

Amaç: Nisan 2019-Ağustos 2019 tarihleri arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıbbi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na akut menenjit ön tanısıyla gönderilen beyin omurilik sıvılarının (BOS) 

moleküler ve konvansiyonel yöntemler kullanılarak etken araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem:Klinik değerlendirmeler neticesinde akut menenjit düşünülerek lomber ponksiyon 

işlemi uygulanan hastalardan gönderilen 56 beyin omurilik sıvısı çalışmaya dahil edildi. Bu numuneler 

makroskobik ve mikroskobik inceleme, hücre sayımı, bakteriyolojik kültür yöntemi ve multipleks PCR 

(Lightcycler RT-PCR) yöntemleri ile etken varlığı açısında incelendi.  

Bulgular: Laboratuvarımıza Acil Servis, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yoğun Bakım Üniteleri, 

Enfeksiyon Servisi, Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Servisleri’nden gönderilen BOS örneklerinin %14’ünde 

(8/56) moleküler olarak etken tespiti yapıldı (Tablo 1).  

Moleküler tespiti yapılan bu örneklerin 1’inde viral (Parechovirus), 6’sında bakteriyel etken 

(Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes) gösterilmiştir. Moleküler 

yöntemlerle etken tespiti yapılan 2 N.meningitidis’ten birinde, 4 S.pneumoniae’dan birinde ve 

tanımlanan 1 L.monocytogenes olmak üzere 6 bakteriyel etkenin 3’ünün konvansiyonel kültüründe 

üreme tespit edilmiştir.  Moleküler yöntemlerle patojen tespiti yapılamayan 48 numunenin birinin 

konvansiyonel kültüründe üreme tespit edilmiş ve “Sphingomonas paucimobilis” olarak tanımlanmıştır.  

Sonuç: BOS örneklerinin değerlendirilmesinde moleküler yöntemlerin kullanımı, viral etkenlerin 

tespitinde yol gösterici olduğu gibi kültürde üreme olmayıp moleküler yöntemle etken tayini yapılan  

örneklere yanlış negatif sonuçlar verilmesine engel olmaktadır. Fakat bununla beraber altın standart olan 

konvansiyonel kültür yöntemlerinin terk edilmemesi moleküler yöntemlerde çalışılan parametrelerin 

dışındaki etkenlerin tespitinde önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: BOS, kültür, multipleks PCR, menenjit  

 

Tablo 1: Gönderilen BOS örneklerinin moleküler yöntemle tespit edilen sonuçları ve kliniklere göre 

dağılımı 
 Acil 

Servis 

Çocuk 

Hast. 

Yenidoğan 

YBÜ 

YBÜ Enfek-

siyon 

Nöroloji Beyin 

Cer. 

TOPLAM 

L.monocytogenes 1       1 

S.pneumoniae 1 3      4 

N.meningitidis  1   1   2 

Parechovirus  1      1 

Negatif 2 29 4 3 4 5 1 48 

TOPLAM 4 34 4 3 5 5 1 56 
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FILMARRAY MENENJİT/ENSEFALİT PANELİ SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Devrim Dündar1, Handan Toçoğlu1 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye 

devrimdundar@hotmail.com 

 

 

Amaç: Merkezi Sinir Sistemi enfeksiyonlarında erken ve doğru tanı konularak uygun tedavinin acilen 

başlanması, hayati öneme sahiptir. Tanıda bakteriyel etkenler için genellikle kültür yöntemleri, viral 

etkenler içinse moleküler yöntemler kullanılmaktadır. Son yıllarda birden fazla patojenin eş zamanlı 

olarak kısa sürede saptanmasına olanak sağlayan sendromik testler ön plana çıkmaya başlamıştır.  

Bu çalışmada laboratuvarımızda kullanılmaya başlanan FilmArray Menenjit/Ensefalit Paneli (BioFire, 

Fransa) ile elde edilen verilerin irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımıza 29.03.2019-27.08.2019 tarihleri arasında gönderilen 52 BOS 

örneği, FilmArray Menenjit/Ensefalit Paneli (BioFire, Fransa) ve geleneksel BOS kültür  yöntemleri  ile 

değerlendirilmiş, aynı zamanda hücre sayımları ve gram boyamaları yapılmıştır.  

Bulgular: FilmArray menenjit/ensefalit paneli ile çalışılan 52 BOS örneğinin 7’sinde (% 13.4) etken (3 

Haemophilus influenzae,  1 Neisseria meningitidis, 1 Varicella Zoster Virus, 1 Human Herpes Virus-6, 

1 hastada  Streptococcus pneumoniae + Haemophilus influenzae + Escherichia coli) saptanmıştır.  

H.influenzae saptanan bir hastada örnek yetersizliğinden dolayı kültür yapılamamış, panelde bakteriyel 

etken saptanmış olan diğer örneklerde kültürde üreme olmamıştır. Bu hastaların hepsinde antibiyotik 

kullanım hikayesi mevcuttur. Üç etken birden saptanan örnekle ilgili olarak hastaya klinisyenler 

tarafından antibiyotik başlanmış olup, saptanan bakterilerden ikisinin işlem sırasındaki kontaminasyona 

bağlı olduğu düşünülmüştür. 

Panelde herhangi bir etken saptanmamış olan bir BOS örneğinin kültüründe Acinetobacter baumannii 

üremiştir. A.baumannii’nin panelde yer alan etkenlerden biri olmaması, sonucun negatif çıkmasına 

sebep olmuştur.  

Sonuç: FilmArray menenjit/ensefalit paneli; özellikle antibiyotik kullanımı nedeni ile kültürde üreme 

olmayan hastalarda ve rutin yöntemlerle saptanamayan etkenlerin varlığında tanıda yardımcı bir 

yöntemdir. Ancak örnek alınması ve işlenmesi sırasında kontaminasyon olmaması için dikkatli olunmalı 

ve negatif sonuç alındığında, panelde yer almayan etkenlerden biri olabileceği unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: 

  

https://asi.saglik.gov.tr/liste/5-haemophilus-influenzae-tip-b-hib-hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1-nedir.html
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MENENJİT ETKENLERİNİN REAL-TİME PCR YÖNTEMİYLE 

ARAŞTIRILMASI VE BİYOKİMYASAL SONUÇLARLA 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Alev Çetin Duran, Tuğba Kula Atik 

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Balıkesir, Türkiye 

tkulaatik@gmail.com 

 

 

Amaç: Santral sinir sistemi (SSS) enfeksiyonları, hızlı tanı ve tedavi gerektiren, morbidite ve mortalitesi 

yüksek enfeksiyonlardır. Bu çalışmada, BOS örneklerinde real-time PCR yöntemiyle saptanan viral ve 

bakteriyel etkenler, biyokimyasal sonuçlarla beraber retrospektif olarak incelenmiştir.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Moleküler Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı’na 01.08.2018-01.09.2019 tarihleri arasında, menenjit şüphesi ile gönderilen toplam 30 

hastanın BOS örnekleri dahil edildi. Viral ve bakteriyel menenjit etkenleri real-time PCR yöntemi ile 

çalışılan hastaların sonuçları retrospektif olarak incelendi. Viral patojenler için Herpes simplex virüs-1, 

Herpes Simplex Virüs-2, Varicella-Zoster Virus, Enterovirus ve Parechovirus DNA’sını, bakteriyel 

patojenler için ise Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis ve Streptococcus pneumoniae’yı 

saptayabilen “Bosphore Viral/Bacterial Meningitis Panel Kit” (Anatolia Geneworks, Türkiye) 

kullanıldı. Hastaların kan (CRP, sedimentasyon, glukoz, beyaz küre, nötrofil, lenfosit, monosit, bazofil, 

eozinofil) ve BOS örneklerinde (hücre sayımı (lökosit/mm3), glukoz, protein, sodyum, potasyum, klor) 

çalışılan biyokimyasal test sonuçları incelendi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan yaşları 1-86 arasında değişen 30 hastanın 15’i (%50.0) kadın, 15’i (%50.0) 

erkek cinsiyete sahip, yaş ortalamaları 43.43±26.60 idi. Dört hastada (%13.3) bakteriyel bir etken 

saptanırken, hastaların hiçbirinde viral bir etken tespit edilmedi. Pozitifliğin en yüksek saptandığı aylar 

Kasım-Ocak ayları olarak belirlendi. PCR pozitif örneklerde S. pneumoniae en sık (%10.0, 3/30) 

saptanan etken iken onu N. meningitidis (%3.3, 1/30) izledi (Tablo-1). Bu hastalarda CRP, 

sedimentasyon, beyaz küre, nötrofil yüksekliği saptandı. Bakteriyel menenjitle uyumlu olarak, BOS 

hücre sayımında lökosit yüksekliği, BOS biyokimyasal analizinde protein yüksekliği, glukoz düşüklüğü 

tespit edildi (Tablo-2).  

Sonuç: Çalışmamızda viral menenjit etkenleri saptanmazken, S. pneumoniae en sık (%10.0, 3/30) 

saptanan bakteriyel etken olarak tespit edilmiştir. S. pneumoniae, toplum kaynaklı bakteriyel 

menenjitlerin en sık etkenidir. Kültür sonucunun geç çıkması, antibiyotik tedavisi başlanan hastalarda 

üremenin olmaması gibi kültür testlerinin bazı kısıtlılıkları vardır. Menenjitlerde erken tanı ve tedavi ile 

mortalite ve morbiditeyi azaltmak mümkün olabilmektedir. Bu nedenle moleküler yöntemler kolay 

uygulanabilir ve hızlı testler olması nedeniyle SSS enfeksiyonlarının tanısında son derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Santral sinir sistemi enfeksiyonları, beyin omurilik sıvısı, polimeraz zincir 

reaksiyonu 

  

mailto:tkulaatik@gmail.com


 

600 
 

 

Tablo 1: BOS örneğinde bakteriyel ve viral etkenlere yönelik moleküler test sonuçlarının yaş ve 

cinsiyete göre dağılımı 

 PCR Pozitif 

n(%) 
PCR Negatif 

n(%) 

Bakteriyel Viral 

Sayı 

(n=30) 

4 

(13.3) 

- 26 

(86.7) 

Yaş 

Median(min-max) 

29.50±21.76 

(9-55 yaş) 

- 45.53±26.92 

(1-86 yaş) 

Cinsiyet  

 Erkek 
n=15 (%50.0) 

2 

(6.7) 

- 13 

(43.3) 

Kadın 
n=15 (%50.0) 

2 

(6.7) 

- 13 

(43.3) 

Yaş  

 <18 yaş 

(n=6) (%20.0) 

2 

(6.7) 

- 4 

(13.3) 

 ≥18 yaş 
(n=24) (%80.0) 

2 

(6.7) 

- 22 

(73.3) 

 

 

Tablo 2: BOS PCR pozitif hastaların laboratuvar sonuçları 
 Normal 

değerler 

Hasta-1 Hasta-2 Hasta-3 Hasta-4 

Yaş  55 40 9 14 

Cinsiyet  Kadın Erkek Kadın Erkek 

Viral  Negatif Negatif Negatif Negatif 

Bakteriyel  S. 

pneumoniae 

S. 

pneumoniae 

S. 

pneumoniae 

N. 

meningitidis 

CRP 0-0.8 mg/dL 10.8 ↑ 8.5↑ 15.6  ↑ 45.9 ↑ 

Sedimentasyon 0-20 mm/h 98 ↑ 107 ↑ 52 ↑ 50 ↑ 

Glukoz 74-106 mg 145 ↑ 146 ↑ 125 ↑ 116 ↑ 

Beyaz küre (WBC) 4-10 103/µL 24.7 ↑ 22.4 ↑ 10.4 ↑ 30.9 ↑ 

Nötrofil %35-72 90.6 ↑ 91.5 ↑ 79.1↑ 94.8 ↑ 

Lenfosit %18.2-47.4 4.8 ↓ 1.8 ↓ 12.2 ↓ 2.3 ↓ 

Monosit % 4.2-12.5 4.5 6.6 8.0 2.8 ↓ 

Bazofil % 0-1 0.1 0.1 0.6 0.1 

Eozinofil % 0-4 0.0 0.0 0.1 0.0 

 

 

 

BOS 

Hücre sayımı 

(lökosit/mm3) 

 200  

 

550  

 

500  

 

Bol lökosit 

Glukoz 40-70 mg 15 ↓ 10 ↓ 15 ↓ 40 ↓ 

Protein-

U/CSF 

150-450 mg/L 2682 ↑ 1370 ↑ 655 ↑ 1995↑ 

Sodyum 135-150 

mEq/L 

145 150 145 148 

Potasyum 2.6-3.0mEq/L 2.6 2.7 2.9 2.9 

Klor 110-130mEq/L 111 118 110 122 
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ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANE LABORATUVARINDA BEYİN 

OMURİLİK SIVISINDA İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL VE VİRAL 

ETKENLERİN BEŞ YILLIK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nisel Yılmaz, Pınar Şamlıoğlu, Arzu Bayram, Güliz Doğan, Sevgi Yılmaz Hancı 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı, İzmir 

 

 
 

Amaç: Akut menenjitlerin çoğunda acil olarak ampirik tedaviye başlanması hayat kurtarıcıdır. Bu 

ampirik antimikrobiyal tedavi seçimi, o bölgedeki yaygın olan patojenlerin bilinmesi ve antibiyotik 

duyarlılıklarına göre yapılmaktadır. Çalışmada, menenjit ön tanısı ile takip edilen hastaların beyin 

omurilik sıvısı (BOS) örneklerinde izole edilen bakteriyel ve viral etkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2014 ile Ocak 2018 yılları arasında laboratuvarımıza gelen BOS örneklerinin 

sonucu retrospektif olarak incelendi. Bakteriyel etkenler için, kan kültürü vasatında (BACT/ALERT 3D, 

bioMerieux, Fransa) gelen örnekler pozitif sinyal verdikten sonra %5 koyun kanlı agar, çikolatamsı agar 

ve Eozin Methylen Blue agar plaklarına ekildi. Kültürler 18-24 saatlik inkübasyon sonrasında 

değerlendirildi. Bakterilerin tür düzeyinde tanımlanmaları Vitek 2 (BioMerieux, Fransa) ve Phoenix 

(BD, ABD) otomatize sistemleri kullanılarak çalışıldı. Viral etken için gelen BOS örneklerinde 

multipleks RT-PCR yöntemiyle (Fast-track Diagnostics, Luxemburg) HSV-1, HSV-2, enterovirüs, 

VZV, Parechovirüs araştırıldı.  

Bulgular: Yaklaşık beş yıllık sürede 4501 BOS örneği viral ve bakteriyel etkenleri araştırmak amacıyla 

laboratuvara kabul edildi. Laboratuvara farklı zamanlarda gönderilen BOS örnekleri aynı isimli 

hastadan ise tek örnek olarak kabul edildi. Toplam 304 hastada bakteriyel, 21 hastada viral etken 

saptandı. BOS kültüründe üreme olan hastaların 161'i erkek (%52) olup ortalama yaş 28.4 bulundu. 

Bunların 46'sı (%15)'i ayaktan, 258 (%85) yatan hastalardır. Ayrıca, 157 (%52)'si erişkin, 147 (%48) 

çocuk olduğu görüldü. Viral etken için 347 örnek incelenmiş 21 hastada pozitif bulunmuştur. Bunların 

yaş ortalaması 19.7 olup 12 (%57)'si erkek bulunmuştur. Üçü ayaktan, 18'i yatan hastadır. On üç hasta 

(%61) çocuk, 18 (%39) yetişkindir. Pozitif bulunan örneklerin dokuzunda enterovirüs, yedisinde HSV-

1, üçünde HSV-2, ikisinde VZV saptanmıştır (Tablo 1).   

Sonuç: Sonuç olarak menenjit gibi acil tedavi başlanması gereken enfeksiyonlarda ampirik tedavinin 

düzenlenmesinde hastanede izole edilen etken profili periyodik olarak belirlenmesi önemlidir. 

Hastanemizde en sık saptanan bakteriyel etkenin koagülaz negatif stafilokoklar ve E.coli olduğu; en sık 

saptanan viral etkenin enterovirüs olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: 
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Tablo 1. BOS örneklerinde üreyen etkenler (n: bakteriyel 304, viral 21 ) 
Ayaktan Hasta (n: bakteriyel 46, viral 3) 

Çocuk (n: bakteriyel 32, viral 3) Erişkin (n: 14) 

18 Koagülaz negatif stafilokok (%56) 

7 Escherichia coli (%21) 

2 Streptococcus pneumoniae 

1 Corynebacterium spp. 

1 Neisseria meningitidis,  

1 Pseudomonas aeruginosa 

1 Streptococcus agalactiae 

1 Candida spp. 

5 Koagülaz negatif stafilokok (%35) 

4 Escherichia coli (%35) 

1 Acinetobacter baumanii 

1 Enterobacter aerogenes 

1 Streptococcus viridans 

1 Corynebacterium spp. 

1 Streptococcus spp. 

2 Enterovirüs  

1 HSV-2 

 

Yatan Hasta (n: bakteriyel 258, viral 18) 

Çocuk (n: 115, viral 10) Erişkin (n: 143, viral 8) 

73 Koagülaz negatif stafilokok ((%63) 

10 Escherichia coli (%8) 

5 Klebsiella pneumoniae 

4 Acinetobacter baumanii 

4 Enterobacter spp.  

4. Staphylococcus aureus 

3 Candida spp. 

2 Elizabethkingia meningoseptica 

2 Proteus vulgaris 

2. Pseudomonas aeruginosa 

2 Streptococcus spp. 

1 Serratia marcescens 

1 Stenotrophomonas maltophilia 

1 Enterobacter cloacae 

1 Corynebacterium spp. 

82 Koagülaz negatif stafilokok (%57) 

12 A. baumanii (%8) 

10 Pseudomonas aeruginosa 

8 Klebsiella pneumoniae 

7 Escherichia coli 

7 Streptococcus pneumoniae 

3 Enterobacter spp 

3 Enterococcus spp. 

2 Staphylococcus aureus 

2 Streptococcus spp 

1 Streptococcus agalactiae 

1 Moraxella catarrhalis 

1 Listeria monocytogenes 

1 Neisseria meningitidis 

1 Proteus vulgaris 

1 Providencia stuartii 

1 Candida spp. 

6 Enterovirüs 

3 HSV-1 

1 VZV 

4 HSV-1 

2 HSV-2 

1 Enterovirüs 

1 VZV 
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MULTİPLEKS REAL-TİME PCR YÖNTEMİ İLE BOS 

ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL VE VİRAL 

MENENJİT ETKENLERİNİN İNCELENMESİ 

Yasemin Cezaroğlu¹, Gülşah Kaygısız¹, Emel Sesli Çetin¹, Mümtaz Cem Şirin¹,  

Buket Cicioğlu Arıdoğan¹ 

¹Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta 

yasemin_metin1@hotmail.com 

 

 

Amaç: Yüksek morbidite ve mortaliteye yol açabilen bir enfeksiyon olan menenjitin hızlı ve doğru 

tanısı önemlidir. Çalışmamızın amacı beyin omurilik sıvısı (BOS) örneklerinden multipleks Real-Time 

PCR yöntemi ile tespit edilen bakteriyel ve viral menenjit etkenlerinin retrospektif olarak 

değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2017 - Eylül 2019 tarihleri arasında menenjit şüphesiyle gönderilen 

167 hastanın BOS örneği dahil edildi. Örnekler multipleks Real-Time PCR yöntemiyle BioGX 

bakteriyel ve viral menenjit ticari kitleri kullanılarak BD MAX (Becton Dickinson, ABD) cihazında 

çalışılmış, ayrıca bakteriyel etken araştırılması için klasik kültür yöntemi ile ekimleri de yapılmıştır. 

Viral etkenlerden Herpes Simplex Virüs 1 ve 2 (HSV 1-2), Varisella-zoster Virüs, bakteriyel etkenlerden 

ise Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis ve Streptococcus pneumoniae varlığı araştırılmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya alınan 167 BOS örneğinin 95 (%56,8)’i erkek, 72 (%43,2)’si kadın hastalardan 

alınmış olup, hastaların 66 (%39,5)’sı 0-5 yaş, 37 (%22,2)’si 6-15 yaş, 64 (%38,3)’ü 16-85 yaş 

aralığındaydı (ortalama yaş 23). Örneklerin 4 (%2,4)’ünde viral, 16 (%9,5)’sında bakteriyel etken olmak 

üzere 20 (%12)’sinde pozitiflik saptanmıştır. Pozitif örneklerin 4’ünde HSV-1, 8’inde S. pneumoniae, 

4’ünde N. meningitidis ve 4’ünde H. influenza tespit edilmiştir. Bir hastada S. pneumoniae ve H. 

influenza birlikte pozitif bulunmuştur. Eş zamanlı yapılan BOS kültürlerinin sadece 4’ünde S. 

pneumoniae ürediği görülmüştür. Pozitiflik saptanan 20 hastanın 7 (%35)’si 0-5 yaş, 5 (%25)’i 6-15 yaş, 

8 (%40)’i 16-85 yaş aralığındaydı. En sık pozitiflik Ocak, Mart ve Mayıs aylarında görülmüştür. 

 

Sonuç: Çalışmanın verileri değerlendirildiğinde aynı örnekler sadece kültür yöntemi ile çalışılsaydı 4 

S. pneumoniae, 4 H. influenzae, 4 N. meningitidis ve 4 HSV-1  etkeninin tanısının konulamamış olacağı 

görülmektedir. Bu nedenle özellikle klasik tanı yöntemlerinin yetersiz kaldığı bilinen etkenlerin 

tanımlanmasında multipleks Real-Time PCR yönteminin kullanımının tanısal duyarlılığa sağlayacağı 

katkı göz ardı edilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: BOS, Menenjit etkenleri, Tanı, Real-Time PCR 
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BEYİN OMURİLİK SIVISI ÖRNEKLERİNDE VİRAL MENENJİT 

ETKENLERİNİN MULTIPLEKS REAL TIME PCR YÖNTEMİ İLE 

RETROSPEKTİF OLARAK ARAŞTIRILMASI 

Mustafa Önel1, Aygün Mehdiyeva1, Murat Yaman1, Erkut Bolat2, Ali Ağaçfidan1 

1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel 

İmmünoloji Bilim Dalı, Çapa-Fatih, İstanbul, Türkiye, 2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 

Biyoistatistik Anabilim Dalı, Çapa-Fatih, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Merkezi sinir sistemi (MSS) enfeksiyonları, hızlı ilerleme özelliği gösteren ve kalıcı sekellere 

neden olması veya ölümle sonuçlanabilmesinden dolayı hızlı tanı gerektirmektedir. Günümüzde hızlı 

tanı için aynı klinik örnekte birden çok etkenin eş zamanlı değerlendirilmesine olanak sağlayan 

Multipleks Real Time (RT) PCR kitleri mevcuttur. Bu klinik tablonun oluşmasında virüsler önemli bir 

yer tutmaktadır. Çalışmamızda farklı kliniklerden Eylül 2017-Ağustos 2019 tarihleri arasında 

gönderilen MSS enfeksiyonu ön tanılı 543 hastaya ait Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) örneklerinde viral 

etkenler Multipleks RT PCR yöntemi ile araştırılmış ve retrospektif olarak menenjit etkeni virüslerin 

dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Menenjit ön tanılı hastalara ait 543 BOS örneğinde DNA virüslerinden; 

Cytomegalovirus (CMV), Ebstein Barr Virus (EBV), Herpes Simplex Virus (HSV) ½, Varicella Zoster 

Virus (VZV), Human Herpes Virus 6 (HHV6), Human Herpes Virus 7 (HHV7), Adenovirus,     

Parvovirus B19 ile RNA virüslerinden Parechovirus ve Enterovirus, Multiplex RT PCR (FTD Neuro9, 

Fast-track diagnostics, Luxemburg) testi ile kit prospektüsüne uygun olarak çalışılmıştır. 

Bulgular: Sonuçlar incelendiğinde; 27 hastada (% 5) Adenovirus, 13 hastada (%2.4) HHV7, 10 hastada 

(%1.8) EBV, 6 hastada (%1.1) HSV tip 1, 5 hastada (%0.9) CMV, 4 hastada (%0.7) HHV6, 4 hastada 

(%0.7) VZV, 3 hastada (%0.5) Parvovirus, 1 hastada (%0.2) Enterovirus ve 1 hastada (%0.2) 

Parechovirus saptanmıştır. Pozitif saptanan 43 (%7.9) hasta ˃18 yaş, 23 (%4.2) hasta 0-10 yaş ve 8 

(%1.5) hasta ise 10-18 yaş aralığında belirlenmiştir. Çalışma grubunda 2 hastada CMV-HHV7, 2 hastada 

Adenovirus-HSV tip 1 ve 1 hastada Enterovirus-Parechovirus koenfeksiyon tablosu görülmüştür. 

Sonuç: Menenjit enfeksiyonları tedavi süresi oldukça uzun ve pahalı olabilen, yüksek fatalite oranına 

sahip, ciddi sekeller bırakan hastalık olmaya devam etmektedir. Bu sebepten dolayı enfeksiyonun 

tanısında aynı anda bir çok viral etkenin kısa sürede tanımlanmasına imkan veren Multipleks RT PCR 

testlerinin tanıda klinik sürece olumlu katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar sözcükler: Viral menenjit, Multipleks RT PCR, Beyin omurilik sıvısı 

Kaynaklar: 
Akkaya O, Guvenc HI, Yuksekkaya S, Opus A, Guzelant A, Kaya M, Kurtoglu MG, Kaya N. Real-time PCR 

Detection of the Most Common Bacteria and Viruses Causing Meningitis.  Clin Lab. 2017 1;63(4):827-832.   

Cantu RM, M Das J. Viral Meningitis. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-

2019 Jul 26. 

Demiroğlu YZ, Turunç T, Alışkan H, Çolakoğlu Ş, Erdoğan AF, Arslan H. Toplum Kökenli 

Menenjit/Meningoensefalitler: Beş Yılın Retrospektif Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 

2010;30(1):218-26  

Khumalo J, Nicol M, Hardie D, Muloiwa R, Mteshana P, Bamford C. Diagnostic accuracy of two multiplex real-

time polymerase chain reaction assays for the diagnosis of meningitis in children in a resource-limited setting. 

PLoS One. 2017 27;12(3)  

Mijovic H, Sadarangani M. To LP or not to LP? Identifying the Etiology of Pediatric Meningitis. Pediatr Infect 

Dis J. 2019 38(6S Suppl 1):39-42. 

Pormohammad A, Azimi T, Shiadeh SMJ, Talebi G, Hashemi A, Abbasi E, Fallah F. Molecular detection and 

genotyping of bacterial and viral meningitis common causative agents by multiplex real-time PCR in Iran. J 

Microbiol Methods. 2019 Sep 2:105715. doi: 10.1016/j.mimet.2019.105715.   
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SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ENFEKSİYON ETKENLERİNİN 

MULTİPLEKS PCR YÖNTEMİYLE TANIMLANMASI 

Tercan Us, Türkan Erşen, Gül Durmaz, Nilgün Kaşifoğlu 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir 

turkanershen08@gmail.com 

 

 

Amaç: Bu çalışmada santral sinir sistemi (SSS) enfeksiyonu bulguları olan hastalardan alınan beyin 

omurilik sıvısı (BOS) örneklerinde, SSS enfeksiyon etkenleri multipleks PCR test yöntemiyle çalışıldı. 

Test sonuçları retrospektif olarak değerlendirilerek, rutin BOS kültür sonuçlarıyla karşılaştırıldı. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2018-Ağustos 2019 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp 

fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim dalı Moleküler laboratuvarına farklı servislerden gönderilen SSS 

enfeksiyonu ön tanılı 229 hastadan alınan BOS örneklerinin, FilmArray Meningitis/Encephalitis (ME), 

Biofire, BioMerieux paneliyle elde edilmiş sonuçları değerlendirilerek, BOS kültür sonuçlarıyla 

karşılaştırıldı.  

Bulgular: Toplam 229 hastada yapılan araştırmada 19(%8,2) BOS örneğinde bir(17 örnekte) veya 

birden fazla(2 örnekte) etken pozitifliği saptanırken, 210 (%91,7 ) örnekte panel içeriğinde bulunan viral 

/bakteriyal ve mantar etkenlerinden hiçbiri saptanmadı. Hastaların, 125(%54,58)'i çocuk, 104(  %45,4)’ü 

erişkindi.  

Pozitif saptanan 19 hastanın 11(%57.9)'i çocuk ve 8(%42,1)'i erişkin, 17'sinde tek, ikisinde ise çift etken 

saptandı. Pozitif sonuçların 12'sinde viral (5 Enterovirüs, 3 HSV, 3 HHV6 ve 1 CMV), 9’unda ise 

bakteriyel etken (8 Streptococcus pneumoniae, 1 hastada ise Streptococcus agalactiae) tanımlandı. Miks 

etken saptanan iki örnek çocuk hastalara aitti (Enterovirüs +HHV6 ve Streptococcus pneumonia+CMV). 

Bakteriyel etken saptanan dokuz örneğin tümünde, yapılan rutin BOS kültürlerinde aynı etkenler izole 

edildi.  

Sonuç: Santral sinir sistemi enfeksiyonları olan hastalarda en sık saptanan etkenlerin sırasıyla; 

Streptococcus pneumoniae, Enterovirüs, HSV, HHV6, Streptococcus agalactiae ve CMV olduğu 

görüldü. Çocuklarda erişkin hastalara göre daha fazla pozitiflik görüldü. Kullanılan panel; 7 viral, 6 

bakteriyel ve 1 mantar olmak üzere toplam 14 etkeni bir saat içinde tek örnekte saptayabilmektedir. 

Bilindiği gibi, SSS enfeksiyonları acil olarak tanı konulup tedaviye başlanılması gereken ciddi seyirli 

ölümcül enfeksiyonlardır. Kritik öneme sahip SSS enfeksiyonlarında, en az 48 saatte sonuçlanan kültür 

yöntemiyle mukayese edildiğinde, viral /bakteriyel/mantar etken ayırımını çok kısa sürede yaparak 

sonuç alınması nedeniyle, multipleks PCR’ın, bu ciddi seyirli enfeksiyonlarda, tedaviyi yönlendiren 

önemli bir tanı yöntemi olduğu sonucuna varıldı.  

Anahtar Kelimeler: multipleks PCR,  menenjit/ ensefalit paneli, santral sinir sistemi enfeksiyonları. 
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ANTİ-DFS70 ANTİKORLARINI SAPTAMADA YENİ BİR İNDİREKT 

İMMÜNOFLORESAN YÖNTEMİ 

Pelin Onarer1, Esvet Mutlu2, Gözde Öngüt2, Meral Gültekin2 

1 Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya 

2 Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Temel İmmünoloji Bilim 

Dalı, Antalya 

 

 

Amaç: Anti-DFS70 (yoğun ince benekli70) antikoru varlığı, anti-nükleer antikor (ANA) ile ilişkili 

otoimmün romatizmal hastalıkları (AARD), AARD dışı diğer durumlardan ayırt edebilen önemli bir 

biyobelirteç olarak kabul edilmektedir. DFS paterninin indirekt immünofloresan (IIF) yöntemi ile 

tanınması subjektiftir. Bu nedenle, anti-DFS70 antikorlarının varlığının bir doğrulama testi ile 

gösterilmesi gerekmektedir. Bu da çoğunlukla ikinci bir işlem basamağı gerektirir. Çalışmamızda 

kullandığımız yeni CytoBead ANA DFS70 testi, hem HEp-2 hücrelerini hem de DFS70 antijeni ile 

kaplanmış boncuk (bead) içeriği ile tek basamakta hem tarama hem de doğrulama yapabilmeyi 

amaçlamaktadır. Çalışmamızda, yöntemin tanıdaki performansını değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında laboratuvarımıza rutin olarak ANA testi 

için gönderilen beş yüz kırk bir serum örneği çalışmaya dahil edildi. IIF (Euroimmun AG, Luebeck, 

Almanya) ve line immunoassay (LIA) (Euroimmun AG, Luebeck, Almanya) yöntemlerinin sonuçlarına 

göre örnekler 4 gruba ayrıldı. Gruplar aşağıdaki gibidir: 1- IIF ile pozitif DFS paterni (IIF +), LIA ile 

pozitif anti-DFS70 antikoru (LIA +), 2- IIF (+), LIA (-), 3- IIF (-), LIA (+). IIF (-) ve LIA (-) olan seksen 

iki örnek kontrol olarak kullanıldı. Bütün numuneler CytoBead ANA DFS70 (Generic Assays, GmbH, 

Dahlewitz, Almanya) IIF metodu ile çalışılmış ve bunların 264'ü ELISA (Euroimmun AG, Luebeck, 

Almanya) ile anti-DFS70 antikorunun varlığı için test edilmiştir. 

Bulgular: IIF ile DFS paterni bulunan 329 örneğin sadece % 54.4'ü CytoBead ANA DFS70 HEp-2 

substratı ile pozitif bulundu. Öte yandan, IIF pozitif, LIA pozitif ve ELISA pozitif olan 106 örnek 

arasında, 105 örnek (% 99.1) CytoBead ANA DFS70 bead testi ile pozitif bulundu. 

Sonuç: CytoBead ANA DFS70 HEp-2 substratının duyarlılığı düşük olmasına rağmen, CytoBead ANA 

DFS70 bead iyi bir performans sergilemiştir. Bu yöntem, hem DFS paterninin taranmasına hem de anti-

DFS70 antikorunun tek bir adımda doğrulanmasına olanak tanır. Bu nedenle bu testin ANA DFS70 

HEp-2 substratının geliştirilmesiyle, gelecekte rutin uygulamada kullanımına ilişkin yeni çalışmalar 

planlanabilir. 

Anahtar Sözcükler: DFS, Anti-DFS70 antikorları, indirekt immünofloresan, LIA, ELISA 
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ÇÖLYAK HASTALIĞI TANISINDA DOKU TRANSGLUTAMİNAZ IGA 

ANTİKORUNUN YERİ 

T.Karslıgil, F.Zengin, B. Katrancı 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. 

 

 

Amaç : Çölyak hastalığı (ÇH), genetik olarak duyarlı kişilerde gluten alımı ile tetiklenen bir otoimmun 

enteropatidir(1). Çölyak hastaları, gastrointestinal sistem (GİS) ile ilişkili yakınmalarla veya GİS 

dışındaki bulgularla başvurabileceği gibi tamamen asemptomatik de olabilmektedir.  

Çölyak hastalığı tanısında altın standart intastinal biyopsi olmakla birlikte serolojik testlerin önemi 

giderek artmaktadır. Çalışmamızda hastanemize değişik semptomlarla başvuran hastalarda doku 

transglutaminaz IgA antikoru araştırılmış, klinik ve epidemiyolojik verilerle karşılaştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem :Çalışmaya, Çölyak hastalığı ön tanısı ve benzer semptomlarla gönderilen ve 0-82 

yaş arasında, 3848’i (%54.3) kadın, 3.243’ü (%45.7) erkek, toplam 7091 hasta dahil edildi. Serum 

örneklerinde, ELISAyöntemiyleAnti-tTG ( Euroimmune, Lubeck, Germany)çalışıldı. Hastalar; pediatri, 

endokrin, gastroenteroloji, hematoloji, iç hastalıkları ve nöroloji kliniklerinden, , tipik çölyak 

semptomları, GİS, endokrinolojik, nöropskiyatrik, hematolojikve diğer semtomlar ile gönderilmişlerdi. 

Bulgular :Çalışmaya alınan 7091 hastanın  3848’i (%54.3) kadın, 3.243’ü (%45.7) erkek olup,  yaşları 

0-82 yaş arasında  (Ortalama= 15.03±13.91) değişmekteydi. Anti-doku transglutaminaz IgA (anti-tTG) 

için cut-off değeri 20 IU/ml olarak kabul edildi. 5742 (%81,0) hastada anti-tTG negatif, 1349 (%19,0) 

hastada ise anti-tTG pozitif olarak tespit edildi. Kadınların %22.3’ünde, erkeklerin %15.1’inde anti-tTG 

pozitif saptandı. Erkek ve kadınlar arasında anti-tTG pozitiflik oranında istatistiksel olarak anlamlı 

fark(p<0.001) saptandı. Hastalar yaşlarına göre 2 yaş altı, 2-13 yaş, 13-45 yaş ve 45 yaş üstü olarak dört 

gruba ayrıldı. Hastaların yaş gruplarına göre anti-tTG pozitiflik oranı 13-45 yaş aralığında en yüksek ( 

%25.9) saptandı.  

Hastaların %69.9’u pediatri, % 17.7’ si gastroenteroloji, %5.8’i nöroloji kliniğine başvurduğu ve en 

yüksek oranda anti-tTG pozitifliği (%38.9) gastroenteroloji kliniğine başvuran hastalarda saptandı.  

Hastaların %36.5’i endokrinolojik, %23.1’i GİS, %19.3’üçölyak %5.5 nöropsikiyatrik, %5.4 

hematolojik ve %10.1’i diğer semptomlar ile başvurmuştu. Anti-tTG, çölyak ön tanısı ile gönderilen 

örneklerin % 68.1’inde pozitif, %31.9’unda negatif saptandı. Basvuru sırasındaki semptomlara göre 

kıyaslandıgında hematolojik semptomlarla başvuranlarda daha yüksek oranda anti-tTG pozitifliği 

(%9.6) saptandı.  

Sonuç : Çölyak hastalığı ülkemizde ender olmayan, ancak klinik bulgularının çeşitliliği nedeniyle 

gözden kaçabilen bir hastalıktır. En bilinen bulguları gastro-intestinal sisteme ait olsa da hastalar atipik 

bulgularla da başvurabilmektedirler. Hastalığı tanısında anti-tTG poztifliğinin önermi büyüktür. 

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, anti-tTG 
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ANTİ-MİTOKONDRİYAL ANTİKOR POZİTİFLİKLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ; SAKARYA 

Engin Karakeçe1, Özlem Aydemir2, Hüseyin Agah Terzi1, Mehmet Köroğlu2, Mustafa Altındiş2 

1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sakarya 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya 

 

 

Amaç: Anti-mitokondriyal antikor (AMA), mitokondrilerin üzerinde lokalize olan dokuz farklı proteine 

karşı gelişen otoantikorlardır. Hepatik olmayan ve hepatik bozukluklarda bulunan, M1-M9 olarak dokuz 

farklı spesifik AMA tarif edilmiştir. Bu çalışmada; AMA test sonuçlarının klinikle korelasyonunun 

retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2015-Ağustos 2019 yılları tarihlerinde AMA istemi yapılan 4512 serum 

çalışmaya dahil edilmiştir. Subtrat olarak böbrek, mide ve karaciğer kesiti içeren preperatlar kullanılarak 

Eurostar III (Euroimmun, Almanya) floresan mikroskobunda değerlendirilmiştir. Örneklerin böbrekte; 

hem proksimal hem de distal tübüllerde, karaciğerde ise hepatositlerin sitoplazmalarında granüler tarzda 

boyanma gözlenen örnekler pozitif kabul edilmiştir. 

Bulgular: Toplam 4512 hastanın 185’inde (%4.1) AMA pozitif bulunmuştur. Bu hastaların 167’sı 

(%90), kadın 18’i (%9.7) erkekti. Pozitif hastaların yaş aralıkları: 18-40; 31 (%16.7), 41-60; 73(%39.4), 

61-90; 81(%43.7) şeklindedir. Pozitif hastaların 92’si  (%49.7)  primer biliyer sirozda (PBS), 17’ü 

(%9.1) otoimmün hepatit, 14’ü (%7.5) dispepsi, 12’si (%6.4) kronik viral hepatit, 9’u (%4.8) özefajit ve 

gastroösefagial reflü,  9’u (%4.8) artralji, 6’ı (%3.2) otoimmün tiroidit ve 26’sının (%14) ise sistemik 

skleroz, sjögren sendromu, çölyak, atopik dermatit vb. hastalıklar olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: AMA otoimmün karaciğer hastalıklarında, özellikle PBS tanı koydurucu bir göstergedir. 

Bununla birlikte AMA pozitifliğinin, hastalıklarla ilişkisi ile ilgili farklı literatür bilgileri vardır. Daha 

az sıklıkla skleroderma, sistemik lupus erithematozis, CREST sendromu, sjögren sendromu gibi diğer 

bağ dokusu hastalıklarında, kronik HCV, sifiliz, otoimmün tiroidit, enflematuar miyopati, akut 

miyokardit vb. olgularda da pozitiflik görüldüğü bildiren çalışmalar mevcuttur.  

Hastalık gruplarına göre farklı AMA tiplerinde pozitiflik görülür. Bunlardan M2 başta olmak üzere M4, 

M8 ve M9’un PBS tanısında değerlidir. Tanı değerini artırmak için PBS düşünülen hastalarda AMA 

İFA ile tespiti yanında M2 değerlendirilmesi duyarlılığı artıracaktır. 

AMA pozitifliğinin PBS dışında hastalıklardaki önemi açısından daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 

Ayrıca çalışmamızda AMA pozitiflik oranının oldukça düşük olduğu saptanmıştır. Testlerinin maliyeti 

göz önüne alındığında gereksiz istemlerin büyük maliyete ve iş yükünü gereksiz artırdığı aşikârdır.  

Anahtar kelimeler: Anti-mitokondriyal antikor, indirekt immünofloresan antikor yöntemi, primer 

biliyer siroz 
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PARANEOPLASTİK SENDROM SEMPTOMLARI İLE BAŞVURAN 

HASTALARDA ANTİNÖRONAL OTOANTİKORLARIN 

ARAŞTIRILMASI 

Firdevs Betül KARAYAĞMURLU1, Fahriye EKŞİ1, Aylin AKÇALI2, Ulaş ÇİÇEK2 
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2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye 

firdevs9191@gmail.com 

      

 

Amaç: Primer tümörün kendisine veya metastazlarına ait fiziksel etkilerden kaynaklanmayan, fakat 

tümör varlığına bağlı ve paralel olarak gelişen belirti ve semptomlardan meydana gelen klinik tablo 

Paraneoplastik Nörolojik Sendrom (PNS) olarak adlandırılır. 1980'lerin başında PNS hastalarında ilk 

antinöronal antikorlar tanımlandı. Antikorların, tümör hücreleri ve sinir sistemi hücreleri tarafından 

eksprese edilen antijenlerle tanımlanması, PNS'nin, kanserli hastaların <%0.01’inde meydana gelen, 

kanserin immün aracılı uzak etkileri olarak tanınmasına neden oldu. Bu çalışmada Nöroloji kliniğine 

PNS semptomları ile başvuran hastaların serum örneklerinde antinöronal otoantikorların araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Nöroloji 

kliniğine Mayıs 2017- Mart 2019 tarihleri arasında optik nörit (ON) atağı geçirmiş PNS şüphesi ile 

başvuran 48 hastanın serum örnekleri alınmıştır. Bu örneklerde indirekt immünofloresan yöntemi ve 

immünoblot yöntemi ile Antinükleer antikor (ANA) ve 12 farklı antijene karşı oluşan antinöronal 

antikorlar araştırılmıştır. Çalışma kapsamına alınan hastaların diğer otoimmün test sonuçları ve 

enfeksiyon etkenleri açısından araştırılan test sonuçları Nöroloji Kliniği otomasyon veri tabanından elde 

edilmiştir.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 48 hastadan 30’u (%62.5) kadın, 18’i (%37.5) erkek olup hastaların 

yaş ortalaması 33.56 ± 11.34 idi. Hastaların 3'ünde (%6.3) antinöronal antikor varlığı tespit edilmiştir, 

bunların 2’sinde (%4.2) anti-rekoverin antikoru, 1’inde (%2.1) anti-SOX1 antikoru saptanmıştır. İki 

hastada (%4.2) ANA pozitif, 46 hastada (%95.8) ise ANA negatif olarak belirlenmiştir. Antinöronal 

antikor varlığı saptanan hastalarda ise ANA negatif olarak tespit edilmiştir.  

Sonuç. Çalışmamızda antinöronal antikor varlığı saptanan hastalarda tümör varlığına rastlanmamıştır. 

Ancak litaratürler doğrultusunda değerlendirildiğinde, bu hastaların önümüzdeki yıllar içerisinde tümör 

varlığı açısından takibinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: PNS, Optik nörit, Antinöronal antikorlar, IIF, İmmünoblot. 
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ANA POZİTİF SAPTANAN ÖRNEKLERDE SENTROMER 

PATERNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Rukiye Berkem1, Muzaffer Mızrak1  

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, 

Ankara, Türkiye  

muzaffermizrak@gmail.com 

 

 

Amaç: İndirekt immunfloresan (IIF) yöntemiyle saptanan sentromer paterni, sentromer proteinlerine 

karşı oluşan antikorların varlığını gösterir. Bu antikorlar, sentromer proteinlerinden CENP-B, CENP-A, 

CENP-C ve daha nadir olarak CENP-D'ye karşıdır. İmmünoblot testlerde genellikle CENP-B’ye karşı 

antikor varlığı değerlendirilir. Diğer sentromer proteinlerine karşı antikor varlığında IIF pozitif, 

immünoblot negatif sonuçlar alınabilir. Bu çalışmada laboratuvarımıza gelen anti nükleer antikor 

(ANA) pozitif örneklerde sentromer paternin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.                                          

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Mayıs 2018-Ağustos 2019 tarihleri arasında, laboratuvarımıza 

gönderilen 5239 hasta serum örneğinde saptanan sentromer paternleri retrospektif olarak değerlendirildi. 

ANA testi için hasta örnekleri, IIF yöntemi kullanılarak 1/100 tarama titresinde, IIFT   Mosaic: Hep-20-

10/Liver (Monkey) kiti ile IF Sprinter (Euroimmun, Almanya) cihazında üretici firma önerilerine göre 

çalışıldı. Değerlendirme, immünfloresan mikroskop (EUROStar III Plus, Euroimmun, Almanya) ile 

yapıldı. Sentromer boyanma paterni saptanan örnekler, CENP-B’ye karşı antikor varlığı açısından 

immünoblot yöntemiyle 1/100 tarama titresinde, Euroline ANA-Profile-1 (IgG) kiti ile 

EUROBlotMaster 44 (Euroimmun, Almanya) cihazında üretici firma önerilerine göre çalışıldı. 

Değerlendirme EUROLineScan, (Euroimmun, Almanya) ile yapıldı.  

Bulgular: Çalışılan 912 ANA pozitif örnekten 23’ünde (%2,52)  sentromer tipte boyanma saptandı. 

Hastalar 30-80 yaş aralığında, 21’i (%91,30) kadın, 2’si (%8,69) erkekti. Sentromer tipte boyanan 

örneklerden 9’u (%39,13) 1/1000-3200 titrede (+++), 8’i (%34,78) >1/3200 titrede (++++), 3’ü 

(%13,04) 1/100-1/320 titrede (+), 2’si (%8,69) 1/100 titrede (zayıf pozitif), 1’i (%4,35) 1/320-1/1000 

titrede (++) olarak değerlendirildi. Sentromer tipte patern tespit edilen örneklerde çalışılan immünoblot 

test sonucunda 21’inde (%91,30) CENP-B’ye karşı antikor saptandı. 2 (%8,69) örnekte ise herhangi bir 

antikor saptanmadı. CENP-B’ye karşı antikor saptanan örneklerden 18’i (%85,71) +++ pozitif, 1’i 

(%4,76) ++ pozitif, 1’i (%4,76) + pozitif ve 1’i (%4,76) (+) zayıf pozitif oranında tespit edildi. 7 

(%33,33) örnekte ise CENP-B ile birlikte diğer proteinlere karşı antikor saptandı. Hastaların ve 

bulguların dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Sonuç: Sentromer paterni CREST sendromu, sınırlı kutanöz sistemik skleroz, primer biliyer siroz, 

Raynaud fenomeni, SLE gibi hastalıklar ile ilişkilidir. Sentromer paterni anti-sentromer antikorlarının 

varlığını gösterir. Anti-sentromer antikorları diğer bağ dokusu hastalıklarında veya sağlıklı kişilerde 

nadir saptandığından CREST sendromu ve sınırlı kutanöz sistemik skleroz tanısında yüksek özgüllük 

göstermektedir. Bu antikorların tespit edilmesi klinik tanı ve klinisyen laboratuvar uzmanı işbirliği 

açısından oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: İndirekt immunfloresan (IIF), sentromer paterni, CENP-B, CREST sendromu 
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Tablo 1: Hastaların Özellikleri,  IIF ve İmmünoblot Sonuçlarının Dağılımı  

HASTA 

NO 

CİNSİYET YAŞ ANA IIF SONUCU VE 

POZİTİFLİK 

ORANLARI 

İMMÜNOBLOT SONUCU 

1 KADIN 49 + pozitif sentromer +++ pozitif CENP-B 

2 KADIN 41 +++ pozitif sentromer ++ CENP-B  ve + pozitif Anti Jo-1 

3 KADIN 53 ++++ pozitif sentromer +++ pozitif CENP-B 

4 KADIN 69 +++ pozitif sentromer +++ pozitif CENP-B 

5 KADIN 45 ++++ pozitif sentromer +++ pozitif CENP-B 

6 KADIN 49 ++++ pozitif sentromer +++ pozitif CENP-B,  +++ pozitif SS-B, ++ 

pozitif SS-A, +++ pozitif Ro-52 ve (+) zayıf 

pozitif Nukleozom 

7 KADIN 50 ++++ pozitif sentromer +++ pozitif CENP-B ve ++ pozitif Ro-52 

8 KADIN 55 + pozitif homojen ve + 

pozitif sentromer 

+ pozitif CENP-B 

9 KADIN 43 +++ pozitif sentromer +++ pozitif CENP-B 

10 ERKEK 61 +++ pozitif sentromer +++ pozitif CENP-B 

11 KADIN 33 ++ pozitif sentromer +++ pozitif CENP-B 

12 KADIN 58 (+) zayıf pozitif sentromer NEGATİF 

13 ERKEK 64 +++ pozitif sentromer +++ pozitif CENP-B, +++ pozitif Ro-52 ve + 

pozitif Nukleozom 

14 KADIN 50 +++ pozitif sentromer +++ pozitif CENP-B 

15 KADIN 64 + pozitif sentromer tipte (+) zayıf pozitif CENP-B 

16 KADIN 67 ++++ pozitif sentromer +++ pozitif CENP-B 

17 KADIN 49 ++++ pozitif sentromer +++ pozitif CENP-B 

18 KADIN 46 +++ pozitif sentromer +++ pozitif CENP-B 

19 KADIN 55 (+) zayıf pozitif sentromer NEGATİF 

20 KADIN 41 ++++ pozitif sentromer +++ pozitif CENP-B 

21 KADIN 65 ++++ pozitif sentromer +++ pozitif CENP-B ve +++ pozitif Ro-52 

22 KADIN 76 +++ pozitif sentromer +++ pozitif CENP-B ve +++ pozitif Ro-52 

23 KADIN 49 +++ pozitif sentromer +++ pozitif CENP-B 
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İMMUNOBLOTTİNG TESTİNİN POZİTİF SAPTANDIĞI 

HASTALARDA ANTİ NÜKLEER ANTİKOR SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nurullah ÇİFTÇİ, Hatice TÜRK DAĞI, Uğur ARSLAN  

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye 

drarslanugur@gmail.com 

 

 

Amaç: Otoimmun bağ dokusu hastalıklarının tanısında indirekt immun floresan (IIF) tekniği ile 

otoantikorların tespiti en çok tercih edilen yöntemdir. Anti nükeer antikor (ANA) testi en sık kullanılan 

otoantikor testi olup bir tarama testidir. Ekstrakte edilen nükleer antijenlerin  (ENA) kullanılması ile 

geliştirilen testler, otoantikorların ayırımını daha net olarak yapmıştır. Gerektiği takdirde, pozitif ANA 

sonucundan sonra antijenin belirlenebilmesi için ENA testi uygulanmaktadır. Bu çalışmada,  bir yıllık 

süreçte IIF yöntemi ile ANA pozitif saptanan hastalarda immunoblotting (IB) test yöntemi ile yapılan 

ENA çalışma sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 1 Temmuz 2018 - 31 Haziran 2019 

tarihleri arasında başvuran hastaların ENA ve ANA test sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. 

ENA testi pozitif olan hastaların ANA test sonuçları çalışmaya dahil edildi. ANA testi IIF yöntemi ve 

ENA testleri ise IB yöntemi ile üretici firmanın (Euroimmun, Lübeck, Almanya) önerileri doğrultusunda 

çalışıldı. 

Bulgular: Bir yıllık sürede Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na 1131 kan örneği gönderilmiştir. 

Toplam 551 (%48.7) hasta ENA testi pozitif olarak değerlendirilmiştir. IB test profilin de en yüksek 

oranda anti-DFS70 antikoru  (172 hasta) ve anti-Ro52 antikoru (120 hasta) profili pozitif olarak 

saptanmıştır. Anti-DFS70 antikoru saptanan hastaların 100’ünün (%58.1) ANA testinde 

granüler+granüler kromozom (GGK) görünümü tespit edilmiştir. IB testinde anti-Ro52 antikoru pozitif 

olarak bulunan hastaların 56’sında (%46.7) granüler patern belirlenmiştir.    

Sonuç: İndirekt immün floresan yöntemi yoğun iş gücüne ve ileri düzeyde eğitimli personele ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ancak değerlendiren kişiler değiştikçe sonuçlar arasında farklılıklar görülebilmekte ve 

bazı durumlarda patern belirlenmesi açısından güçlükler yaşanmaktadır. IB tekniğinin en önemli 

avantajı birçok farklı alt grubun bir birinden net bir şekilde ayırt edilmesini sağlamaktadır. Uygulanması 

ve değerlendirmesi kolay olduğu için kısa sürede sonuç alınabilmektedir. Çalışmamızda IIF test 

sonuçlarının IB sonuçları ile yüksek oranda uyumlu olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Anti nükeer antikor, Ekstrakte edilen nükleer antijen, indirekt immun floresan 
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AKTİN TİPİ ANTİ-DÜZ KAS ANTİKORU(ASMA) POZİTİFLİĞİ 

SAPTANAN TİP 1 OTOİMMÜN HEPATİT OLGUSU 
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Giriş: Otoimmün hepatit(OİH); etyolojisi bilinmeyen, ilerleyici nekroinflamasyon ile karakterize, 

tedavi edilmezse siroz, fulminan hepatit ve ölüme kadar ilerleyebilen kronik karaciğer hastalığıdır. 

Çalışmalarda hastalığın insidansı 0,9-2/100000 ve prevalansı 11-25/100000 olarak belirtilmektedir.  

OİH iki gruba ayrılır. Tip1 OİH, anti-nükleer antikor (ANA) ve anti-düz kas antikorları (ASMA, SMA) 

pozitifliği ile görülürken Tip2 OİH, anti-karaciğer böbrek mikrozomal antikorları-1 (anti-LKM-1) ve 

anti-karaciğer sitozolik antijen-1 (anti-LC-1) antikorlarının varlığıyla karakterizedir. Bu olguda F-aktin 

tipi ASMA pozitifliği nedeniyle Tip1 OİH tanısı konan genç kadın hasta sunulmuştur. 

Olgu: 21 yaşında kadın hasta postpartum 4. ayında epigastrik ağrı, sağ üst kadran ağrısı, ateş, iştahsızlık 

ve 2 ay içerisinde kilo kaybı şikayetiyle acil servise başvurdu. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik 

olmayan hastanın fizik muayanesinde abdomen sağ üst kadranda defans ve rebaund izlendi. HBV DNA 

PCR ve HCV RNA PCR sonucuyla viral serolojisi negatif olan hastanın karaciğer enzimlerinde artış 

saptandı. Radyolojik olarak kolanjit tanısı konan hasta gastroenteroloji kliniğine yatırılarak antibiyotik 

tedavisi başlandı. Karaciğer enzim yüksekliğinin devam etmesi nedeniyle otoimmün karaciğer paneli ve 

immünglobin düzeyleri gönderildi. Otoimmün karaciğer paneli için hasta örnekleri, 1/100 tarama 

titresinde, IIFT Mosaic: Basic Profile 3A kiti ile IF Sprinter (Euroimmun, Almanya) cihazında üretici 

firma önerilerine göre çalışıldı. Değerlendirme, immünfloresan mikroskop (EUROStar III Plus, 

Euroimmun, Almanya) ile yapıldı. IgG düzeyi yüksek bulunan hastada ANA (-), AMA (-), anti-LKM-

1 (-) ve ASMA (+++ pozitif) olarak saptandı. Mide kesitlerinde tunica muscularis ile lamina muscularis 

mucosa'da bulunan düz kas hücrelerinin ve kontraktil interglandüler fibrillerin boyandığı, böbrek 

kesitlerinde “VG (Vessel, Glomeruli) paterni” görüldü. (resim1-resim2) HEp-2 hücre sitoplazmasında 

ve karaciğer dokusundaki safra kanaliküllerinde F-aktin tipi lineer fibriler boyanma ve “kuş ayak izleri” 

şeklinde boyanma görüldü.(resim3-resim4) Patoloji sonucu otoimmün hepatit ile uyumlu olan hastaya 

immunsupresif tedavi başlandı. 

Sonuç: OİH kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Olguların %25’i asemptomatik seyrederken 

semptomatik olan olgularda kırgınlık, halsizlik, kilo kaybı, artralji, karın ağrısı, hepatomegali, 

splenomegali, sarılık ve diğer kronik karaciğer hastalığı belirtileri görülebilir. OİH tanısı; klinik, 

biyokimyasal, histopatolojik bulguların bir arada değerlendirilmesi, otoantikorların gösterilmesi ile 

konur. Bizim olgumuzda biyokimyasal, histopatolojik bulguların uyumlu olması ve ASMA 

pozitifliğinin spesifik olması nedeniyle tip 1 OİH tanısı konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: AMA, ASMA, LKM, Tip 1 otoimmün hepatit, indirekt immünfloresan 
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Resim 1: Mide kesitlerinde tunica muscularis ile 

lamina muscularis mucosa'da bulunan düz kas 

hücrelerinin ve kontraktil interglandüler fibrillerin 

boyanması 

Resim 2: Böbrek kesitlerinde “VG (Vessel, 

Glomeruli) paterni” 

Resim 3: HEp-2 hücre sitoplazmasında F-aktin tipi lineer 

fibriler boyanma 

Resim 4: Karaciğer dokusundaki safra kanaliküllerinde  

“kuş ayak izleri” şeklinde boyanma 
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Amaç: Artropod kaynaklı patojenler, omurgalı konaklar arasında sivrisinekler, kum sinekleri, keneler 

gibi kan emen artropod vektörler aracılığı ile biyolojik olarak taşınan hastalık etkenleridir. Arbovirüsler; 

Togaviridae, Arenaviridae, Bunyaviridae, Flaviviridae, Reoviridae ve Rabdoviridae ailelerinden bazı 

virüslerden oluşmaktadır. Vektörlerle ilgili araştırmalar ve seroprevalans verileri, Flavivirüs, Flebovirüs 

ve Alfavirus virüslerinin ülkemizdeki aktivitesine işaret etmektedir. Ülkemizde Flavivirus, Flebovirus 

ve Alfavirus enfeksiyonlarına ait çalışmalar bulunmaktadır ancak daha önce hiç küçük memelilerde bu 

virüsler araştırılmamıştır. Çalışmamızda, Kırklareli bölgesinden toplanmış olan Apodemus spp, 

Microtus spp türlerinden kemiricilerin moleküler yöntemler ile Flebovirus, Flavivirus ve Alfavirus 

açısından taranması ve karakterize edilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 27-30 Temmuz 2009 tarihinde doğadan toplanan 90 yabani kemiricilere ait arşiv 

karaciğer ve dalak dokuları kullanıldı. Kemiricilere ait karaciğer ve dalak dokularından, Chomczynski 

ve ark. (Chomczynski ve Sacchi, 2006) tarafından bildirilen guanidin-tiyosiyanat-fenol-kloroform RNA 

ekstraksiyonu esasına dayanan bir ticari solüsyonla tüm DNA ve RNA ekstraksiyonu ve izolasyonu 

yapıldı. İzolasyon sonucunda elde edilen RNA ürünleri random hexamerler ve RevertAid First Strand 

cDNA sentez kiti kullanılarak ters transkripsiyon yöntemi ile cDNA’ya çevrildikten sonra nested 

polimeraz zincir tepkimesi (PCR) yöntemiyle, Flebovirus, Flavivirus ve Alfavirusa özgül PCR 

yöntemiyle ise kene Flebovirüsa özgül primer setleri kullanılarak tarandı (Sanchez-Seco vd., 2003; 

Ergünay vd., 2017; Ergünay vd., 2016; Ergünay vd., 2014, Sanchez-Seco vd., 2011; Vazquez vd., 2012). 

Bulgular: 90 yabani kemiricinin 18’i A.agrarius; 51’i A.flavicollis; 5’i Apodemus spp; 16’sı Microtus 

guenterii türüne ait olduğu saptanmıştır. Tüm örneklerin taraması yapılmış olup sadece 5 flavivirüs ve 

4 alfavirüs pozitifliği elde edilen PCR ürünleri, gerçek pozitifliği doğrulamak amacı ile DNA dizi 

analizine gönderildi. Pozitifliklerin Mus musculusun d reseptörüne ait olduğu saptandı. 

Sonuç: Bu bölgedeki kemirici populasyonlarının Flebovirus, Flavivirus ve Alfavirus enfeksiyonları 

açısından enfekte olmadığı saptanmıştır. Kemiricilerin bu enfeksiyonlar için olası vektör olarak 

öngörülebilmesini sağlamak amacıyla daha geniş kapsamda çalışma yapılması gerektiği kanısına varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Flavivirüs, Flebovirüs, Alfavirus, kemirici 
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RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA BK VİRUS VARLIĞININ 

GERÇEK ZAMANLI PZR YÖNTEMİYLE TAKİP SONUÇLARIMIZ 
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Amaç: BK virus (BKV) polyomavirus ailesinin üyesi olup enfeksiyonları genellikle erken çocukluk 

döneminde kazanılmakta ve asemptomatik olarak geçirilmektedir. Dünyadaki erişkin popülasyonlarda 

BKV seroprevalansı %90’a kadar ulaşabilmektedir. Primer enfeksiyondan sonra virüs ürogenital 

sistemde latent olarak kalmaktadır. Renal transplant alıcılarında, BKV’nin neden olduğu primer 

enfeksiyonlar ve reaktivasyonlar, önlem alınmadığı taktirde greft yetmezliği ile sonuçlanmaktadır. BK 

virus ilişkili nefropati renal transplant alıcılarının %10’unda gelişip, etkilenenlerinin %50’sinde greft 

kaybı ile sonuçlanabilir (1-3). Bu çalışmada, renal transplant alıcılarının plazma örneklerinden, gerçek 

zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile varlığı araştırılan BKV sonuçlarının retrospektif olarak 

analiz edilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya,Kasım 2018-Eylül 2019 yılları arasında,Haydarpaşa Numune Eğitim ve 

Araştırma Hastanesinde böbrek nakli sonrası takip edilmekte olan hastalardan gönderilen kan örnekleri 

dahil edilmiştir. Gerçek zamanlı PZR için Bosphore BKVKantifikasyon kiti (Anatolia Geneworks, 

Türkiye) kullanılmış olup kitin kullanım prosedürüne göre analitik duyarlılığı 75 kopya/mL’dir. 

Bulgular: Yaşları 15-73 arasında değişen 177 hastaya (105 erkek, 72 kadın) ait toplam 390 plazma 

örneği değerlendirilmiştir. BKV DNA’sı 12 hastaya ait 43 (%11) plazma örneğinde saptanmıştır. 

Minimum ve maksimum DNA seviyeleri plazma örnekleri için 81-1.927x107 kopya/mL olarak 

bulunmuştur. İki hastada akut böbrek rejeksiyonu gelişmiş olup: histopatolojik olarak da BK virüs ile 

ilişkilendirilmiştir. BKV pozitif saptanan hasta örneklerinden 26’sında kan üre azotu, 39’unda kreatinin 

düzeyi, 9’unda C-reaktif protein düzeyi normal sınırların üzerinde tespit edilmiştir (Tablo 1). 

Sonuç: Renal transplant alıcılarında BKV ilişkili nefropatinin etkili yönetimi ve greft kaybının 

önlenmesi açısından, böbrek fonksiyonlarının yanı sıra BKVviremisinin uygun aralıklarla izlenerek 

erken dönemde gerekli önlemlerin alınıp tedavi planlamasının yapılması, üzerinde önemle durulması 

gereken bir konudur. 

Anahtar Kelimeler:BK virus, PCR, böbrek transplantasyonu 
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Tablo2. Plazma BKvirus DNA pozitif hastaların özellikleri 

Hasta Yaş/Cins Tarih Plazma 

BK düzeyi 

(kopya/mL) 

Kan üre 

nitrojen 

Kreatinin C-reaktif protein 

1 32/E Mayıs 2019 7x103 15 1.3 - 

  Mayıs 2019 2x103 15 1.2 - 

  Haziran 2019 5x103 20 1.5 - 

2 61/E Kasım 2018 1.4x104 21 1.2 1.0 

3 49/E Mayıs 2019 0.9x103 25 1.4 0.2 

  Haziran 2019 1.7x103 15 1.3 0.6 

  Temmuz 2019 1.4X103 20 1.4 1.2 

  Temmuz 2019 0.9x103 18 1.3 1.9 

  Ağustos 2019 2.6X103 17 1.5 0.6 

4 29/K Temmuz 2019 1.6x102 28 1.3 - 

5 50/K Kasım 2018 0.5x103 34 2.6 1.7 

6 49/E Mart 2019 1.3x104 24 1.5 0.2 

  Mart 2019 1.6x103 16 1.6 0.6 

  Nisan 2019 1.4x104 18 1.7 0.9 

  Temmuz 2019 3x103 24 1.8 0.2 

7 24/E Aralık 2018 1x104 36 2.3 0.2 

8 42/E Ocak 2019 1.2x106 26 2.5 0.2 

  Ocak 2019 3.2x105 29 2.5 0.2 

  Mart 2019 1.4x105 28 2.5 0.2 

  Mart 2019 4.6x104 24 2.1 0.2 

  Mayıs 2019 1.3x104 24 2.5 0.2 

  Haziran 2019 2.2x104 31 2.4 0.2 

  Temmuz 2019 4.6x104 32 2.1 0.2 

9 38/K Temmuz 2019 3.7X106 35 3 - 

  Temmuz 2019 8.9x106 34 2.7 - 

  Temmuz 2019 4.7x106 48 3.3 - 

  Temmuz 2019 1.9x107 50 2.9 - 

10 54/E Şubat 2019 1.5X104 19 1.2 0.2 

  Mart 2019 1X104 13 1.2 0.2 

  Mayıs 2019 1.3X104 16 1.5 0.2 

  Mayıs 2019 4.8X104 19 1.7 0.2 

  Mayıs 2019 6.5x103 20 1.6 1.3 

  Haziran 2019 1.7x103 14 1.7 0.5 

11 49/E Kasım 2018 6x102 37 2.3 0.2 

  Mayıs 2019 0.8x102 43 2.9 0.2 

12 61/E Şubat 2019 4.9x106 19 2.7 0.2 

  Mart 2019 5x106 36 3.2 - 

  Mart 2019 6x106 24 3.3 - 

  Mart 2019 7.1x106 17 2.5 - 

  Mayıs 2019 4.3x106 72 4.4 - 

  Haziran 2019 8.3x105 35 4.2 - 

  Temmuz 2019 8.7x104 50 5.6 0.2 

  Ağustos 2019 1.5x105 75 6.1 0.2 
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Amaç: Polyomaviridiae ailesinde yer alan BK virus (BKV) çift iplikli DNA virüsüdür. Primer 

enfeksiyon sonrası virus en fazla böbrek olmak üzere, periferal kan hücreleri, Santral Sinir Sistemi, göz, 

kemikler, akciğer ve genital organlarda latent kalmaktadır. İmmün sistemin baskılanması durumunda 

reaktive olarak ciddi klinik tablolara neden olabilmektedir.  Bu çalışmanın amacı BKV enfeksiyonu 

yönünden yüksek risk taşıyan hastaların klinik örneklerinde BKV DNA varlığının araştırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2015-Haziran 2019 tarihleri arasında kliniklerden moleküler 

mikrobiyoloji laboratuvarımıza  gönderilen  220 hastaya ait 388 örnek dahil edilmiştir. Örneklerden 

viral nükleik asit izolasyonu EZ1 advanced izolasyon robotu ile yapılmış ve PZR aşamasında Artus BK 

Virus QS-RGQ (Qiagen, Hilden, Almanya) kiti kullanılarak gerçek zamanlı PZR yöntemi ile 

araştırılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya  immünsüpresif tedavi alan yaşları 10-76 arasında değişen 139’u erkek (%63) ve 

81’i bayan (%37) olmak üzere toplam  220  hasta dahil edilmiştir. 16 hastada (%7,2)  BKV DNA 

pozitifliği saptanmıştır. Pozitif  hastaların viral yükleri 9 kopya/ml ile 2.95 x106 kopya /ml arasında 

değişmektedir. BKV DNA pozitifliği saptanmış  16 hastanın 14’ü böbrek transplantasyon hastası olup  

tedavi sonrası  viral yük takibine alınmıştır. Örneklerin  kliniklere göre dağılımı ; 227  (%67,1) böbrek 

transplantasyon polikliniği, 128 (%37,8) nefroloji kliniği, 33 (%9,7)  diğer klinikler şeklindedir. 

Sonuç;Böbrek transplantasyonu  ve  immünsüpresif ilaç kullanımı gibi  BKV  reaktivasyon ve 

enfeksiyonunun önem taşıdığı hasta  gruplarında BKV DNA pozitifliğinin ve kantitasyonunun  

belirlenmesi komplikasyon takibi açısından klinisyenlere yol gösterici olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: BK virus, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu, transplantasyona 
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Amaç: Bu çalışma ile hastanemize çeşitli yakınmalarla başvuran farklı yaş gruplarındaki hastaların 

Anti-HAV IgG ve akut hepatiti düşündüren yakınmaları olan hastaların Anti-HAV IgM 

seropozitifliklerinin retrospektif olarak incelenmesi ve seroprevalansın yaş grupları, cinsiyet ve aylara 

göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda 01.04.2017-

01.08.2019 tarihleri arasında, Anti-HAV IgG testi bakılan 3133 ve Anti-HAV IgM testi bakılan 1594 

hastanın tetkik sonuçları retrospektif olarak incelendi. Anti-HAV antikorlarının varlığı rutin 

laboratuvarımızda kullanılan kemilüminesan yöntem ile çalışan Abbott Architect I1000 

(AbbottLaboratories, Illinois, USA) cihazı ile üretici firmanın önerileri doğrultusunda araştırıldı. 

Değerlendirmeye alınan örneklerin her biri ayrı bir hastaya ait olup, mükerrer sonuçlar çalışma dışı 

bırakıldı. 

Bulgular: Çalışmaya alınan yaşları 0-98arasında değişen 4727 hastanın 2298’i (%48.6) erkek 2429’u 

(%51.3) kadın cinsiyete sahip, yaş ortalamaları 34.4±19.7 idi (Tablo 1). Örneklerin %69.9’unda 

(2191/3133) Anti-HAV IgG seropozitifliği ve %0.94’ünde (15/1594) Anti-HAV IgM seropozitifliği 

saptandı (Tablo 2). Hastalar yaşa göre gruplandırıldı ve yaşa göre Anti-HAV IgG ve Anti-HAV IgM 

seropozitifliğine ait dağılım Tablo 2’de gösterildi. Anti-HAV IgM seropozitifliğinin en yüksek 

saptandığı aylar Ekim-Ocak ayları (%66.5) olarak belirlendi (Şekil 1).  

Sonuç: Güvenli ve etkin bir aşı mevcut olmasına rağmen Hepatit A halen akut viral hepatitin 

etiyolojisinde önemli bir rol oynamaktadır. Çalışmamızda yedi yaşından küçük hastaların olduğu yaş 

gruplarında Anti-HAV IgM pozitifliği %1.1; 0-18 ay yaş grubunda Anti-HAV IgG pozitifliği %35.7, 

18-24 ay yaş grubunda %52.3, 2-6 yaş grubunda ise %92.9 olarak saptanmıştır. Bu durumun nedeninin 

ülkemizde Hepatit A aşısının Eylül 2012’de aşı takvimine girmesi ile birlikte Mart 2011 ve sonrası 

doğan çocukların iki doz halinde 18 ay ve 2 yaş döneminde aşılanması ile ilişkili olduğu düşünülmüştür. 

Çalışmamızda 11-17 yaş grubunda Anti-HAV IgG seropozitifliğinin belirgin olarak düşük olması  

(%19.9) ve Anti-HAV IgM seropozitif hastaların %86.6’sının (13/15) 18 yaşından büyük hastaların 

bulunduğu yaş gruplarında olması, genç erişkinlik döneminde aşılanması gereken ek bir gruba daha 

işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hepatit A, seroprevalans, yaş grupları, Anti-HAV IgG, Anti-HAV IgM. 
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Tablo 1. Cinsiyete göre Anti-HAV IgG ve Anti-HAV IgM seropozitifliği 

 
 

 

Tablo 2. Yaşa göre Anti-HAV IgG ve Anti-HAV IgM seropozitifliği 

 
 

 

 
Şekil 1. Aylara göre Anti-HAV IgM seropozitifliği 

Test 

(n:4727)
Seropozitiflik

Yaş 

ortalaması 

(Mean“SD)

Kadın Erkek

Sayı

(%)

Sayı

(%)

Anti-HAV IgG

(n:3133)

Pozitif 39.5“18.6
1179 

(71.7)

1012 

(67.9) 

Negatif 20.9“9.1
465 

(28.2)

477 

(32)

Toplam 33.9“18.4
1644 

(100)

1489 

(100)

Anti-HAV IgM

(n:1594)

Pozitif 39“17.6
9 

(1.1)

6 

(0.7)

Negatif 35.2“21.9
776 

(98.8)

803 

(99.2)

Toplam 35.3“21.8
785 

(100)

809 

(100)

Y a ş g rubu

A nti- H A V  Ig G A nti- H A V  Ig M

T o pla m  

ha sta n
P o zitif ha sta  n (% )

T o pla m  

ha sta n
P o zitif ha sta  n (% )

˂ 2  y a ş 3 5
1 6  (4 5 .7 )

4 0 -

 0 - 1 8  a y 1 4 5  (3 5 .7 ) 1 4 -

 1 8 -2 4  a y 2 1 1 1  (5 2 .3 ) 2 6 -

2 -6  y a ş 1 5 7 1 4 6  (9 2 .9) 8 7 1  (1 .1 )

7 -1 0  y a ş 1 1 1 3 6  (3 2 .4 ) 5 3 -

1 1 -1 7  y aş 3 1 1 6 2  (1 9 .9 ) 1 5 7 1  (0 .6 )

1 8 -3 0  y aş 8 0 1 3 7 1  (4 6 .3) 4 4 8 3  (0 .6 )

3 1 -4 0  y aş 6 4 9 5 1 5  (7 9 .3) 2 3 2 4  (1 .7 )

4 1 -5 0  y aş 5 0 2 4 7 9  (9 5 .4) 1 8 0 3  (1 .6 )

5 1 -6 0  y aş 2 6 7 2 6 7  (1 0 0) 1 3 2 2  (1 .5 )

≥6 1  y a ş 3 0 0 2 9 9  (9 9 .6) 2 6 5 1  (0 .3 )

T o pla m 3 1 3 3 2 1 9 1  (6 9.9) 1 5 9 4 1 5  (0 .9 )
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18 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE HEPATİT A BAĞIŞIKLIK DURUMU 

Mediha Uğur1, Serpil Genç1 ve Emel Karagöz2 

1Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı, Giresun, Türkiye 
2Giresun Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye 

emeluzunoglu@yahoo.com 

 
Amaç: Hepatit A virus enfeksiyonları, aşı ile önlenebilir bir hastalık olmasına rağmen halen dünyada 

önemli bir halk sağlığı sorunudur. Virüs, dışkı ile kirlenmiş gıdalar veya suyun kullanımı ile fekal-oral 

yolla bulaşmaktadır. Hastalık çocukluk çağında daha sık olmak üzere her yaşta görülebilmektedir. 

Türkiye; yaş, sosyoekonomik durum ve coğrafi bölgeye göre değişmekle birlikte erişkin yaş grubunda 

ortalama %80'ler civarında, 10 yaş altında ise %20 civarında Anti-HAV seropozitifliği ile orta endemik 

bölgededir. Çalışmanın amacı ilimizdeki erişkin yaş grubunda Anti-HAV seropozitiflik durumunun 

belirlenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2019 –Temmuz 2019 tarihleri arasında hastanemize başvuran 18 yaş üstü 

hastalarda, hepatit A enfeksiyonuna karşı bağışıklık durumu retrospektif olarak araştırıldı. Anti-HAV 

total kemiluminesans (COBAS e601/ Roche, Almanya) yöntemiyle çalışıldı.  

Bulgular: Çalışmamızda; 131 kadın, 73 erkek olmak üzere toplam 204 hastada anti HAV total çalışıldı. 

Hastaların 131’inde (%55,9) anti-HAV total antikoru negatif olarak tespit edildi. Bağışık olmayan 

hastaların yaş ortalaması 23,05 olarak tespit edildi. Hastaların 92’si (%70,2) kadın, 39’u (%19,1) erkekti. 

Erişkin yaş grubunda bağışıklık oranı %35,78 olarak tespit edildi. 

Sonuç: Çalışmada saptanan seropozitiflik oranının ülkemiz verilerinin oldukça altında olduğu 

görülmüştür.  Erişkin yaş grubunda yapılan bu çalışmada seronegatif bireylerin özellikle genç erişkinler 

olduğu saptandı. Çevre ülkelerden ve ülkemizden elde edilen veriler, son yıllarda hepatit A enfeksiyonu 

görülme oranlarının giderek azaldığı ve erişkin yaş grubunda hepatit A enfeksiyonuna duyarlı bir 

kesimin bulunduğunu göstermektedir.  Bu durum olası bir bulaş halinde hem salgına yol olabileceği 

hem de etkilenen bireylerde fulminan hepatit tablosuna kadar varabilecek ağır kliniklerin ortaya 

çıkmasına neden olabileceğinden, erişkin aşılamaya önem gösterilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Hepatit A enfeksiyonu, Hepatit A bağışıklığı, Hepatit A aşısı 
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SEROEPİDEMİYOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Shakhnoza SARZHANOVA 1,2, Fakhriddin SARZHANOV 1,2, Aylin ALTAY-KOCAK 3, Burcu 

ÇUHADAR UYSAL 4, Kozhakhmet BAYTURSINOV2, Gulendam BOZDAYI 1, Mithat 

BOZDAYI 4 

1 Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2 Hoca Ahmet Yesevi 

Uluslararası Kazak Türk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkistan, 3 Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Ankara, 4 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara. 

 

 

Amaç: Hepatit A virüsü (HAV) ve Hepatit E virüsü (HEV) fekal-oral yolla bulaşan, akut viral hepatit 

etkenidir. Günümüzde HAV ile karşılaşma çocukluktan ileri yaşlara doğru kaymakta ve erişkilerde ciddi 

klinik tablolara yol açmaktadır. HEV, özellikle hamile kadınlar arasında, dünya genelinde önemli bir 

hastalık ve ölüm nedenidir. Bu çalışmada daha önce çalışılmamış ve herhangi bir veri bulunmayan 

Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde HAV ve HEV seroprevalansının farklı yaş gruplarındaki 

seroepidemiyolojisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem:  Eylül 2018–Mayıs 2019 tarihleri arasında Türkistan bölgesinin çeşitli şehir ve 

köylerinden (Türkistan, Karnak, Kentau, Kommuna, Birlik, Karachık, Kushata, Shubanak, Urangay)  

yaşları 5-75 arasında değişen toplam 878 kan örneği toplanmıştır. Katılımcılar 5-12, 13-18, 19-40, 41-

65, 66 -75 yaş grubuna ayırılmıştır ve serum numuneleri anti-HAV kemilüminesan mikropartikül 

immünolojik tetkik (CMIA) (Architect i2000SR, Abbott, ABD) ve anti-HEV antikorları ELISA 

(IgAGM, Euroimmun, Almanya) ile çalışılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 878 katılımcının 366’sı (% 41,7) erkek, 512’si (% 58,3) kadındı. HAV 

ve HEV seroprevalansı toplum genelinde sırasıyla % 93,8 ve % 5,5 olarak bulunmuştur. Çalışmadaki 

çoğu hasta 40 yaşına kadar HAV ile karşılaşmıştır. Anti-HAV pozitif örnekler arasında en yüksek yüzde 

19-40 (% 45,8) yaş grubunda gözlenmiştir. Anti-HEV antikorları için 13 yaşına kadar hiçbir pozitiflik 

gözlenmemiştir, en yüksek pozitif örnek sayısı ise 41-65 (% 70,8) yaş grubunda bulunmuştur.  

Sonuç: Sonuçlarımız anti-HAV seroprevalansının yüksek olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda 

anti-HEV pozitifliğinin doğurganlık yaşında ortaya çıktığı görülmektedir. HAV seroprevalansının 

yüksekliğinin gelişmemiş kanalizasyon sistemleri ve içme suyu olarak kuyu suyu kullanılıyor olmasına 

bağlı olduğu düşünülmektedir. HEV enfeksiyon oranları Asya ülkerinde yüksek görülmektedir. Ancak  

çalışmamızın sonuçlarına göre Kazakistan’ın diğer bölgelerinde olduğu gibi Türkistan bölgesinde de 

anti-HEV seroprevalansı açıklayamayacağımız şekilde düşüktür. 

Anahtar kelimeler: Hepatit A virüsü, Hepatit E virüsü, Seroprevalans 
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P235 

KRONİK HEPATİT B HASTALARINDA QIAGEN VE IONTEK HBV 

DNA PCR KANTİTASYON KİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Ayşe Arıkan1,3, Murat Sayan2,3 

1Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Lefkoşa, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2Kocaeli Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, PCR 

Ünitesi, Kocaeli, Türkiye, 3Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi, 

Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

aysearikancy@yahoo.com 

 

 

Amaç: Kronik hepatit B (KHB) enfeksiyonu tanısında, tedavinin izlenmesinde ve hastalığın 

yönetiminde serolojik ve moleküler yöntemler kullanılmaktadır1,2. Viral replikasyonun en iyi 

göstergelerinden biri olan serum HBV DNA düzeyleri, KHB’li hastalarda düzenli aralıklarla kontrol 

edilmesi gerekmektedir3. Bu çalışmanın amacı ülkemizde rutinde sıklıkla kullanılan Qiagen  (Artus 

HBV QS-RGQ, Hilden,Almanya) viral yük kitinin ülkemizde üretilen ve CE işaretli İontek (Fluorion 

HBV QNP, İstanbul) viral yük kiti ile performans karşılaştırması yapmak ve Fluorion HBV PCR kitinin 

kullanılabilirliğini belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Kocaeli Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, rutin PCR 

ünitesine HBV DNA kantitasyonları yapılmak üzere gönderilen HBV genotip D ile enfekte toplam 87 

KHB hasta dahil edildi.  Serum HBV DNA düzeyleri her iki sistemi eş zamanlı kullanarak, gerçek 

zamanlı PCR (rt-PCR) yöntemiyle belirledi. İki metod arasındaki istatistiksel fark T-testi kullanılarak 

araştırıldı. Her iki ölçüm arasındaki istatistiksel karşılaştırma Bland-Altman dağılım analizi, sonuçlar 

arasındaki doğrusallık Passing-Bablok regresyon dağılım analizi ile yapıldı.  

Bulgular: Ölçümlere göre her iki üretici firmanın HBV DNA log değerleri %95 güven aralığı içinde 

birbiriyle uyumlu bulundu. Artus Qiagen ve Fluorion İontek PCR test kitleri ile elde edilen HBV DNA 

log değerlerinin ortalamaları ve standart sapmaları sırasıyla 3,79  2,05 log10 IU/ml ve 3,71  1,95 log10 

IU/ml olarak belirlendi. T testine göre p-değeri 0,0505 > 0,5 olarak hesaplandı. Bland Altman dağılımına 

göre yanlılık ve standart sapma sırasıyla -0,0824 ve 0,3873 olarak; İki ölçüm arasındaki farkın güven 

aralığı-0,84;0,67 olarak hesaplandı.. Passing-Bablok regresyon dağılımı analizinde ise p-değeri 0,6190 

> 0,5 olarak ölçüldü. Bland Altman dağılım analizi Şekil 2'de ve Passing - Bablok doğrusallık analizi 

Şekil 3’te gösterilmektedir.  

Sonuç: Artus Qiagen ve Fluorion İontek HBV DNA viral yük kitlerinin karşılaştırılmalı dağılım 

analizleri bize ülkemizden bir ürünün KHB’li hastaların tedavi takibinde güvenle kullanılabileceğini 

göstermektedir. Bu tür çalışmalar katma değeri yüksek ürünlerin ülkemizde üretilmesini desteklerken 

dünyadaki diğer kullanıcılara da ulaştırılabilmesinde yararlı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: : Hepatit B, hepatit B virüsü, viral yük, gerçek zamanlı polimeraz zincir 

reaksiyonu, HBV DNA 

 

Kaynaklar: 

1. Terrault NA, Lok AS, McMahon BJ, Chang KM, Hwang JP, Jonas MM. et al. Update on prevention, diagnosis, 

and treatment and of chronic hepatitis B: AASLD 2018 Hepatitis B guidance. Hepatol 2018; 67(4): 1560-1599. 

2. Ward H, Tang L, Poonia B, Kottilil S. Treatment of hepatitis B virus: an update. Future Microbiol 2016; 1(12): 

1581–1597. 

3. Kawanaka M, Nishino K, Nakamura J, Oka T, Urata N, Goto D et al. Quantitative levels of hepatitis B virus 

DNA and surface antigen and the risk of hepatocellular carcinoma in patients with hepatitis B receiving long-

term nucleos(t)ide analogue treatment. Liver Cancer 2014; 3(1): 41-52. 
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Şekil 1. Qiagen ve Iontek HBV DNA kantitasyonunda log dağılım grafiği 

 

 

 
 

Şekil 2. Bland Altman dağılımı. %95 güven aralığı (CI) içindeki Qiagen ve Iontek HBV DNA 

kantitasyonunda istatsitiksel karşılaştırma 

 

 

 
Şekil 3. Passing - Bablok regresyon dağılımı. Qiagen ve Iontek HBV DNA kantitasyonunda doğrusallık 

karşılaştırması 
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P236 

HEPATİT B’NİN TANISINDA KULLANILAN S/CO VE IU/ML 

DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Ulaş Hürdoğanoğlu1, Meryem Güvenir2, Emrah Güler1, Kaya Süer3 

1 Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Lefkoşa, KKTC, 2 

Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 

Lefkoşa, KKTC, 3 Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Lefkoşa, KKTC 

 

 

Amaç: Hepatit B virüsü (HBV) ile enfekte olmuş hastalarda HBsAg tanısı koyarken farklı 

parametrelerde ölçülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı HBV’nin ölçümler arasındaki korelasyon ve 

bağlantısının kurulması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’indeki HBV hastalarının tanısında kullanılan 

farklı parametreler arasındaki korelasyon ilişkisinin incelenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: 2016-2018 yılları arasına Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı’na başvuran HBsAg pozitif tanı konulan hastaların serum örnekleri çalışmaya alınmıştır. 

Çalışmamızda kalitatif değerler <1000 S/CO, 1000-1999 S/CO, 2000-2999 S/CO, 3000-3999 S/CO ve 

>4000 S/CO olarak 5 farklı gruba ayrılmıştır. Hasta serumları Abbott Architect i2000SR cihazı 

kullanılarak çalışılmış ve sonuçlar S/CO ve IU/ML olmak üzere her iki parametrede değerlendirilmiştir. 

Korelasyon değerlendirmesi için Spearman korelasyon testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya 75 hasta (56 erkek;19 kadın) alınmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; 

14/75’i (%18.7) <1000 S/CO; 9/75’i (%12) 1000-1999 S/CO; 14/75’i (%18.7) 2000-2999 S/CO 17/75’i 

(%22.7) 3000-3999 S/CO ve 21/75’i (%28) >4000 S/CO saptanmıştır. Ayrıca, 25’i  (%33.33) < 1000 

IU/mL; 28’i (%37.33) 1000-10.000 IU/mL ve 22’si (%29.33) >10.000 IU/mL olarak belirlenmiştir. İki 

parametre arasında herhangi bir korelasyon saptanmamıştır (p<0.005).  

Sonuç: Bu çalışmamızda hastalığın fazını gösteren bir parametre kullanılmadan sadece IU/ML ve S/CO 

parametreleri kullanılmış olduğundan korelasyon saptanamamıştır. Bu nedenle korelasyonun olup 

olmadığının kesin olarak saptanabilmesi için bu çalışmanın parametreleri genişletilerek yeni bir çalışma 

yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Hepatit B Virüsü, S/CO, IU/mL, KKTC 
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P237 

BİYOLOJİK AJAN KULLANAN HEKİMLERİN TEDAVİ SIRASINDA 

HEPATİT B REAKTİVASYONU VE PROFLAKTİK TEDAVİ 

KULLANIMI FARKINDALIĞI 
 

Şenel Yurtsever1, Süreyya Gül Yurtsever2, Bilal Olcay Peker3, Elif Sarıtaş Yüksel4, Bahriye 

Payzın5 , Firdes Topal4, Yüksel Küçükzeybek6, Servet Akar7 

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye, 2İzmir Katip 

Çelebi Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İzmir, Türkiye, 3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir, Türkiye, 4İzmir Katip Çelebi 

Üniversitesi Gastroenteroloji BD, İzmir, Türkiye, 5İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hematoloji BD, 

İzmir, Türkiye, 6İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medikal Onkoloji BD, İzmir, Türkiye, 7İzmir Katip 

Çelebi Üniversitesi Romatoloji BD, İzmir, Türkiye 

olcaypeker@hotmail.com 

 

Amaç: Hepatit B virüs reaktivasyonu (HBVr) biyolojik ajan kullanılan hastaların %20-80'inde görülür. 

HBVr hepatik disfonksiyon, sarılık ve fulminan hepatite yol açabilir. Mevcut öneriler arasında 

immünosüpresif tedavi öncesi HBVr riski taşıyan hastalara antiviral profilaksi başlamadan önce 

taramanın önemi vurgulanmaktadır. Çalışmamızda, biyolojik ajan kullanan hekimlerin tedavi sırasında 

oluşabilecek HBVr açısından farkındalıklarını ve profilaktik tedavi uygulamalarını, elektronik ortamda 

sunulan anket üzerinden ölçmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Hematoloji, Romatoloji, Gastroenteroloji, Onkoloji ve Dermatoloji branşlarında 

çalışan katılımcılara, toplamda 21 sorudan oluşan, demografik verileri ve HBVr açısından tarama 

uygulamalarını sorgulayan elektronik anketimizin linki gönderildi. İstatistiksel analiz Fisher’ın kesinlik 

testi ile yapıldı. 

Bulgular: Anketimize dahil olan 227 katılımcıdan (Kadın; %52.4, n:119, Erkek; %47.6, n:108), 70’i 

Hematoloji, 65’i Romatoloji, 38’i Gastroenteroloji, 33’ü Onkoloji ve 21’i Dermatoloji branşlarından 

olan hekimlerdi. Demografik veriler Tablo 1 de gösterildi. Ankete katılanların %96’sı biyolojik ajan 

kullandığını ve %53.7 ‘si HBVr ile karşılaştığını bildirdi (Hematoloji:%74.3, Romatoloji:%53.8, 

Onkoloji:%45.5, Gastroenteroloji:%44.7, Dermatoloji:%14.3, p<0.05). Katılımcıların %56.8’i biyolojik 

ajan kullanımı konusundaki bilgilerinin iyi düzeyde olduğunu belirtti. Biyolojik ajan kullanımının 

HBVr’ye neden olabileceği, tüm branşlar tarafından bilindiği gözlendi (%97.8, n:222/227). 

Katılımcıların, hangi hastalara profilaksi uygulanacağına %14.5’i (Gastroenteroloji:%26.3, p>0.05), 

profilaksi uygulaması için en ideal zamana %3.5’i (Romatoloji:%6.3, p>0.05), tedavi öncesi hangi 

serolojik parametrelerin bakılacağına %22.4’ü (Gastroenteroloji:%47.4, p<0.05) ve reaktivasyonun 

nasıl izleneceğine %55.1’i (Gastroenteroloji:%65.8, p>0.05) doğru cevabı verdi. Katılımcıların, 

antiviral profilaksinin ne kadar süre uygulanacağına %70.4’ü (Hematoloji:%82.6, p<0.05), taramada 

hangi testlerin uygulanacağına %95.2’si (Gastroenteroloji:%97.4, p>0.05), reaktivasyon riski en yüksek 

duruma %93’ü (Romatoloji:%96.9, p>0.05) ve reaktivasyon riski en yüksek ajanla ilgili soruya %82.8’i 

(Hematoloji:%94.3, p<0.05) doğru cevabı verdi. Katılımcıların %96.5’i otomasyon sisteminde uyarının 

olması gerektiğini ve %99.6’sı ulusal düzenlemelerin gerekliliğini belirtti. 

Sonuç: Biyolojik ajan kullanımına bağlı gelişen HBVr hakkında daha fazla farkındalık oluşturmak için 

klinik uygulamalarda uygun tarama yöntemlerinin belirlenmesi ve hedef hasta grubuna yönelik efektif 

antiviral tedavinin uygulanması için rehberlerin oluşturulması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Hepatit B virus reaktivasyonu, profilaksi, klinik uygulama, klinik farkındalık, 

anket. 
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Tablo 3 Ankete katılanların demografik verileri 

Demografik özellikler N (%) 

Cinsiyet (Kadın/Erkek) 119/108 (52.4/47.6) 

Yaş   

25 - 35 65 (28.6) 

36 - 45 108 (47.6) 

46 - 55  43 (18.9) 

56 - 65  10 (4.4) 

>65 1 (0.4) 

Ünvan   

Profesör Dr.  34 (15) 

47 (20.7) 

20 (8.8) 

109 (48) 

Doçent Dr.  

Dr. Öğretim Üyesi  

Uzman Dr.  

Asistan Dr. 17 (7.5) 

Çalışma yılı  

0 - 1 15 (6.6) 

2 - 5 71 (31.3) 

6 - 10  67 (29.5) 

>10  74 (32.6) 

Çalıştığı kurum  

Üniversite Hastanesi 116 (51.1) 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 76 (33.5) 

Devlet Hastanesi 17 (7.5) 

Özel hastane 18 (7.9) 

Takip edilen hasta sayısı   

1 - 10 28 (12.3) 

11 - 50 66 (29.1) 

51 - 100 36 (15.9) 

>100 88 (38.8) 
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P239 

HBSAG POZİTİFLİĞİ SAPTANAN ÇOCUKLARDA HBV DNA 

DÜZEYLERİ 

Gizem GÖZAÇAN ERYILMAZ, Özlem TÜRKMEN, Talat ECEMİŞ, Sinem AKÇALI 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Uncubozköy Mahallesi 

Mimar Sinan Bulvarı No:189. 45030, Manisa, Türkiye 

gizemgozacan@hotmail.com 

 

Amaç: Hepatit B virüsü (HBV) dünyada 2 milyardan fazla kişiyi etkilemektedir. HBV çocuklarda da 

önemli bir sağlık problemi olup, günümüzde 110'dan fazla ülkede sürdürülmekte olan geniş kapsamlı 

hepatit B aşılaması ülkemizde de 1998 yılının Ağustos ayında çocuk aşılama programına dahil 

edilmiştir. Bu çalışmada laboratuvarımıza HBsAg istemiyle gönderilen örneklerde HBsAg pozitifliği ve 

HBV DNA düzeyleri retrospektif olarak araştırıldı. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2016-2019 yılları arasında laboratuvarımıza Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

AD’dan istemi yapılan 145 örneğin sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Örneklerden HBsAg 

kemilüminesan immünassay (CLIA) yöntemi ile, HBV DNA real time polimeraz zincir reaksiyonu 

(PCR) yöntemi ile çalışılmıştı. Elde edilen sonuçlar taranarak değerlendirildi. 

Bulgular: İstem yapılan 145 örneğin %11’i servis, %89’u poliklinikten gelen örneklerdi. Hastaların 

%40.7’si (n=59) kız, %59.3’ü (n=86) erkek çocuklarına ait olup, yaş ortalaması 8.9’du. HBsAg istenen 

145 örneğin 33’ünde (%22.7) HBsAg pozitif olarak saptandı. Bu 33 örneğin 31’i (%93.9) HBV DNA 

pozitifti. En yüksek HBV DNA değeri >1×109 IU/mL, en düşük HBV DNA değeri 50 IU/mL olarak 

saptandı.  

Sonuç:  Sağlık Bakanlığı’nın Hepatit B aşısını 1998 yılından itibaren rutin aşılama programına dahil 

etmesine rağmen HBsAg pozitifliği olan çocuklarda saptadığımız yüksek HBV DNA pozitiflik oranları, 

aşı programının etkin bir şekilde devam etmesi ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerekliliğini 

ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Hepatit B, HBV DNA, HBsAg, real-time PCR, çocuk 
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HEPATİT C VİRUS GENOTİPLERİNİN DAĞILIMININ 

İNCELENMESİ: DÖRT YILLIK VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Pınar Akçay Özlüer, Alev Çetin Duran, Osman Olcay Özçolpan 

Aydın Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Aydın, Türkiye 

drpinarozluer@gmail.com 

 

 

Amaç: Çalışmamızda, HCV enfeksiyonunun tedavi ve takibinde önemli olan, HCV genotiplerinin 

dağılımı ve yıllar içindeki değişimin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Aydın Devlet Hastanesi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarına 2016-2019 yılları 

arasında HCV genotip tayini için gönderilen kan örneklerinden elde edilen test sonuçları retrospektif 

olarak incelendi. Toplam 198 örneğin HCV genotip tayini 1 (1a, 1b ve 1a-1b dışı), 2, 3, 4, 5, 6 

genotiplerini saptayan “Bosphore HCV Genotyping Kit V3” (Anatolia Geneworks, Türkiye) 

kullanılarak NS5B bölgesini hedefleyen gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) yöntemi 

ile Montania 4896 (Anatolia Geneworks, Türkiye) cihazında üretici firma önerileri doğrultusunda 

yapıldı. 

Bulgular: Örneklerin 114’ü (%57,6) erkek, 84’ü (%42,4) kadın hastalara ait olup, yaş ortalaması 

59.1±16,9 olarak hesaplanmıştır. Örneklerin %69,2’ sinde genotip 1b, %18,2’ sinde genotip 1a, 

%1,0’inde genotip 2, %9,1’inde genotip 3 ve %2.5’inde genotip 4 enfeksiyonu saptanmıştır (Tablo-1 ve 

2). Çalışmamızda yer alan yabancı uyruklu hastaların genotip dağılımına bakıldığında sırasıyla genotip 

1b (%50,0, 5/10), genotip 3 (%40,0, 4/10) ve genotip 4 (%10,0, 1/10) enfeksiyonu belirlenmiştir. Bu 

grupta genotip 3 ile infekte hastalar Suriyeli, Ukraynalı, Azerbaycanlı ve Cezayirli iken, genotip 4 ile 

infekte hasta ise Suriyelidir (Tablo-3).  

Sonuç: Çalışmamızda, ülkemiz verileri ile uyumlu olarak en yüksek oranda genotip 1 (%87,4) 

enfeksiyonuna rastlanmıştır. Bununla birlikte bölgemizde, genotip 1b oranında yıllar içinde azalma, 

genotip 1a oranında ise ılımlı bir artış saptanmıştır. Bölgemizin turistik bir yer olması ve Suriyeli 

göçmenler genotip çeşitliliğinin artışına neden olabilmektedir. Kötü prognozla ilişkilendirilen genotip 1 

enfeksiyonu prevalansı Türkiye’de %85-90’larda bildirilmesine rağmen, son yıllarda yapılan çalışmalar, 

genotip 1 enfeksiyonunda azalma olduğunu, diğer genotiplerin sıklığının arttığını ve bazı genotiplerin 

bölgesel artış gösterdiğini gözler önüne sermektedir. HCV genotiplerinin takibi, tedavi ve prognoz 

açısından önemli olduğu gibi, epidemiyolojik açıdan da yol göstericidir. Coğrafi bölgeler arasında 

farklılıklar gösteren bu genotiplerin dağılımının belirlenmesi, kanıta dayalı akılcı tedavi protokollerinin 

oluşturulması açısından önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: HCV, HCV genotipleri, epidemiyoloji 
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Tablo 1: 2017-2019 yılları arasında HCV genotiplerinin dağılımı 

Yıl Genotip 1 n (%) Genotip 2 n 

(%) 

Genotip 3 n 

(%) 

Genotip 4 n 

(%) 

Toplam 

n G 1a G 1b G1 toplamı 

2016 7 

(19.4) 

27 

(75.0) 

34 

(94.4) 
- 

2 

(5.6) 
- 36 

2017 14 

(15.2) 

64 

(69.6) 

78 

(84.8) 

2 

(2.2) 

9 

(9.7) 

3 

(3.3) 

92 

 

2018 10 

(19.6) 

33 

(64.7) 

43 

(84.3) 
- 

6 

(11.8) 

2 

(3.9) 

51 

 

2019 5 

(26.3) 

13 

(68.4) 

18 

(94.7) 
- 

1 

(5.3) 
- 

19 

 

Toplam 36 

(18.2) 

137 

(69.2) 

173 

(87.4) 

2 

(1.0) 

18 

(9.1) 

5 

(2.5) 

198 

(100.0) 

 

 

 

Tablo 2: HCV genotiplerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı 

 
Genotip 1 (n=173) 

Genotip 2 

 

Genotip 3 

 

 

Genotip 4 

 1a 1b 

Sayı 

(n=198) (%) 
36 

(18.2) 

137 

(69.2) 

2 

(1.0) 

18 

(9.1) 

5 

(2.5) 

Cinsiyet 

Erkek 

n:114 (%57.6) 
27 

(13.6) 

72 

(36.4) 

2 

(1.0) 

10 

(5.1) 

3 

(1.5) 

Kadın 

n:84 (%42.4) 
9 

(4.6) 

65 

(32.8) 

- 

 

8 

(4.0) 

2 

(1.0) 

Yaş 

Median  

(min-max) 
56.6 

(18-92) 

63.7 

(26-88) 

37.0 

(27-47) 

36.2 

(7-57) 

39.8 

(19-54) 

 

 

Tablo 3: Yabancı uyruklu hastalardaki HCV genotiplerinin dağılımı 

ÜLKE 

 HCV GENOTİPLERİ n (%) 

Sayı Genotip 1b Genotip 2 Genotip 3 Genotip 4 

Azerbaycan 3 (30.0) 2 (20.0) - 1 (10.0) - 

Rusya 1 (10.0) 1 (10.0) - - - 

Suriye 2 (20.0) - - 1 (10.0) 1 (10.0) 

Ukrayna 1 (10.0) - - 1 (10.0) - 

Romanya 1 (10.0) 1 (10.0) - - - 

Moğolistan 1 (10.0) 1 (10.0) - - - 

Cezayir 1 (10.0) - - 1 (10.0) - 

Toplam 10 (100.0) 5 (50.0) - 4 (40.0) 1 (10.0) 
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HASTANEMİZDE HEPATİT C TANISI ALAN HASTALARDA 

HEPATİT C VİRÜS GENOTİPLERİNİN DAĞILIMI:2015-2018 

Demet Hacıseyitoğlu1, Rabia Can Sarınoğlu2, Ayşegül Gözalan3, Ayşe Alga Batırel4, Güner 

Söyletir5 

1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, 
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji  

Anabilim Dalı, İstanbul, 3Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji  

Anabilim Dalı, Alanya, 4Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon 

Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, 5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

demet634@gmail.com 

 

Amaç: HCV genotip tayini; tedavi protokolüne karar verilmesi ve tedaviye yanıtın izlenmesinde 

önemlidir. Bu çalışmada hastanemize başvuran ve kronik hepatit C tanısı alan hastaların HCV genotip 

dağılımı ve bazı sosyodemografik özelliklere göre değişimi sunulmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2015-Aralık 2018 yıllarında hastanemize başvuran anti HCV pozitif hastalar 

retrospektif olarak incelendi. Anti-HCV kemiluminesan mikropartikül immunoassay yöntemiyle 

(Abbott Architect i2000SR, Almanya) ve HCV-RNA viral yük tayini tam otomatize gerçek zamanlı 

PCR yöntemiyle Cobas AmpliPrep-Cobas Taqman (Roche, Almanya) sisteminde çalışıldı. 

Genotiplendirmede 2017 yılına kadar real-time HCV genotype II (Abbott, ABD) ve 2017’den sonra 

real-time PCR iyöntemiyle Montania 4896 analizör (Anatolia Geneworks, Türkiye) sistemi kullanıldı. 

Laboratuvar informasyon sistemi ve hasta dosyalarından elde edilen tüm verilerin frekans ve yüzde 

dağılımları SPSS istatistik programı ile değerlendirildi. 

Bulgular: Anti HCV pozitif 2381 hastanın 628’inde (%26.4) HCV RNA pozitifti ve bunların 319’unun 

genotipi değerlendirildi. 319 hastanın yaş ortalaması 51.6 (%95 güven aralığı: 49.9-53.4), kadın/erkek 

oranı; 131/188 olarak hesaplandı.  

En sık saptanan genotipler sırası ile; 1b(%60.5), 3(%19.4) ve 1a(%10.3) idi. Kadınlarda genotip 1b 

görülme oranının (%56.5) erkeklerden daha yüksek, genotip 3’ün ise (%43.5) erkeklerden düşük olduğu 

bulundu(p=0,001). Tüm genotiplerin içerisinde genotip 3 görülme oranı 2015-2018 yıllarında sırasıyla; 

%32.1, %21.4, %17.9, %28.6 bulundu(p=0,789)(Tablo 1).  

T.C. vatandaşı olan 238 hastanın 168’inde genotip 1b, 28’inde genotip 3 ve 25’inde genotip 1a saptandı. 

Olası bulaş yolu sorulan 80 T.C. vatandaşı hastanın 51’inde(%63.7) diş çekimi, 35’inde(%43.7) 

operasyon, 19’nda(%21.3) transfüzyon öyküsü vardı. Bu kişilerde de en sık görülen genotipin, 1b 

olduğu bulundu.  

Genotipleri değerlendirilen 316 hastanın 78(%24.7)’i yabancı uyruklu olup ilk üç sırayı Gürcistan, 

Türkmenistan ve Suriye almaktaydı. Gürcistan ve Türkmenistan’da en sık genotip 1b, Suriye’de ise eşit 

oranda genotip 1a ve 4(%41.7) görülmekteydi(Tablo 2). 

Sonuç: Bu çalışmada en sık bulaş kaynağının diş çekimi olabileceği düşünülmektedir. En sık saptanan 

genotipin 1b olduğu ve kadınlarda daha yüksek oranda olduğu bulunmuştur. Genotiplerin yıllara göre 

dağılımında ve görülme oranında anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hepatit C virüsü, genotip dağılımı  
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Tablo 1: Genotiplerin yıllara göre dağılımı 

Yıl Genotip 

1b 

Genotip  

3 

Genotip 

1a 

Genotip 

1 

Genotip 

4 

Genotip  

2 

Diğer Toplam 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

2015 67 76.1 14 15.9 4 4.5 1 1.1 0 0 1 1.1 1 1.1 88 100 

2016 56 56.6 19 19.2 12 12 7 7.1 2 2 0 0 3 3 99 100 

2017 30 62.5 7 14.6 6 12.5 2 4.2 0 0 2 4.2 1 2.1 48 100 

2018 40 47.6 22 26.2 11 13.1 0 0 4 4.8 0 0 7 8.3 84 100 

Toplam 193 60.5 62 19.4 33 10.3 10 3.1 6 1.9 3 0.9 12 3.8 319 100 

 

 

Tablo 2: Hastaların uyruklarına göre genotip dağılımları 

Uyruk Genotip 

1b 

Genotip 

3 

Genotip 

1a 

Genotip 

1 

Genotip 

4 

Genotip 

2 

Diğer Toplam 

TC 168 28 25 8 1 1 7 238 

Gürcistan 12 11 1   1  25 

Türkmenistan 6 3     1 10 

Suriye  1 5  5  1 12 

Afganistan 2 4    1 1 8 

Rusya 2  2    1 5 

Ukrayna  5      5 

Moldova 1       1 

İran  1      1 

Almanya  2  1    3 

Ermenistan 1 1      2 

Özbekistan  3      3 

Azerbaycan 1   1    2 

Pakistan  1      1 

Total 193 60 33 10 6 3 11 316 
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HEPATİTİS C VİRUS (HCV) GENOTİPLERİNİN DAMAR İÇİ MADDE 

BAĞIMLILIĞI OLAN VE OLMAYANLAR ARASINDAKİ DAĞILIMI 

Aylin Erman-Daloğlu1, Ömür Mustafa Parkan1, Ali Erdoğan2, Dilara İnan3, M. Murat Kuloğlu3, 

Derya Mutlu1, Dilek Çolak1 

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Bilim Dalı, Antalya, 

Türkiye 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye 

3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye 

draylinerman@gmail.com 

 

 

Amaç: HCV genotiplendirmesi, HCV epidemiyolojisindeki değişiklikleri izlemek için önemlidir. Bu 

çalışmada, damar içi madde bağımlılığı (DİMB) nedeniyle ve DİMB dışındaki nedenlerle HCV ile 

enfekte hastalar arasında, retrospektif olarak beş yıllık HCV genotiplendirme sonuçlarının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2014 - Mart 2019 tarihleri arasında laboratuvarımıza HCV genotiplendirmesi 

için gönderilen 720 hastaya ait plazma örnekleri analiz edilmiştir. Genotiplendirmede, HCV’nin 7 tipini 

(alt tipler; 1a, 1b, 2a/c, 2b, 3a, 3b, 3c, 3k, 4a, 4b, 4c/d, 4e, 4f, 4h, 5a, 6a/b, 6g, 6f/q, 6m 7a) belirlemek 

için ters hibridizasyon esaslı ticari bir line prob assay olan NLM kiti (Milano, İtalya) kullanılmıştır. 

Plazma örneklerinden HCV RNA ekstraksiyonu Qiagen EZ1 Virus Mini Kit (Hilden, Almanya) ile; 

amplifikasyonu ise Qiagen Rotorgene 6000 Real-Time PCR cihazı (Hilden, Almanya) ile yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışma grubu, 266 DİMB olan (%93,2 erkek; ortanca yaş: 25 ± 6,82) ve 454 DİMB olmayan 

(%51,3 erkek; ortanca yaş: 56,5 ± 16,06) hastalardan oluşmaktaydı. DİMB olan grup anlamlı olarak 

daha genç yaştaki ve daha yüksek oranda erkek dağılımına sahip hastalardan oluşmaktaydı (p<0.05). 

DİMB olanların %54,1’inde (144/266) genotip 1a, % 31,6’sında (84/266) genotip 3a, 5,3’ünde (14/266) 

genotip 1b saptanırken; DİMB olmayanların %62,3'ünde (283/454) genotip 1b, %20,5'inde (93/454) 1a, 

%9,5'inde (43/454) 3a saptanmıştır. Genotip 1a ve 3a, DİMB olanlarda ve erkeklerde daha yaygın iken, 

1b DİMB olmayanlar ve kadınlarda daha yaygındı (p<0.05). Genotip 4c/d'nin %92,3'ü ve genotip 2b 

hastalarının %80'i DİMB olan grupta yer almaktaydı. 

Sonuç: DİMB hastalar arasında en sık görülen HCV genotip 1a ve DİMB olmayanlar en yaygın genotip 

1b idi. Genotip 3a ve 1a’nın yıllara göre anlamlı olarak arttığı gözlendi (p<0.05). 

Anahtar Kelimeler: HCV, genotiplendirme, Damar İçi Madde Bağımlılığı 
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Tablo 1. HCV genotipleri ve yıllara göre dağılımı 

G
en

o
ti

p
 

DAMAR İÇİ MADDE BAĞIMLILIĞI 

OLANLAR 

DAMAR İÇİ MADDE BAĞIMLILIĞI 

OLMAYANLAR 

n 

(%) 2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

n 

(%) 2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

1a 144 

(54.1) 

6 

(60) 

17  

(68) 

48 

(65) 

36  

(52.9) 

31 

(45) 

6 

(30) 

93 

(20.5) 

12 

(12.2) 

17 

(20) 

29 

(20.6) 

27 

(38) 

7 

(14.3) 

1 

(11.1) 

1b 14 

(5.3) 

2  

(20) 

3  

(12) 

7  

(9.4) 

1  

(1.5) 

0 

(0) 

1 

(5) 

283 

(62.3) 

67 

(67.7) 

56 

(65.9) 

98 

(69.5) 

33 

(46.5) 

24 

(49) 

5 

(55.6) 

1* 1 

(0.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(1.3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

20 

(4.4) 

4 

(4) 

3 

(3.5) 

3 

(2.1) 

1 

(1.4) 

8 

(16.3) 

1 

(11.1) 

2ac 1 

(0.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(1.4) 

0 

(0) 

5 

(1.1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(0.7) 

2 

(2.8) 

2 

(4.1) 

0 

(0) 

2b 4 

(1.5) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(1.5) 

2 

(3) 

1 

(5) 

1 

(0.2) 

1 

(1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3a 84 

(31.6) 

2 

(20) 

3  

(12) 

17  

(23) 

23 

(33.8) 

29  

(42) 

10 

(50) 

43 

(9.5) 

12 

(12.1) 

9 

(10.6) 

8 

(5.7) 

6 

(8.5) 

6 

(12.3) 

2 

(22.2) 

3* 2  

(0.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(1.3) 

0 

(0) 

1 

(1.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4cd 12  

(4.5) 

0 

(0) 

2 

(8) 

0 

(0) 

4 

(5.9) 

4 

(5.8) 

2 

(10) 

1 

(0.2) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(1.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4* 3 

(1.1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3 

(4.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4 

(1) 

3 

(3) 

0 

(0) 

1 

(0.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

5a 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(0.2) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(2) 

0 

(0) 

6ab 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(0.2) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(1.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

6* 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(0.2) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(0.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

Mix 1 

(0.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(1.4) 

0 

(0) 

1 

(0.2) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(2) 

0 

(0) 

Toplam 266 

(100) 

10 

(100) 

25 

(100) 

74 

(100) 

68 

(100) 

69 

(100) 

20 

(100) 

454 

(100) 

99 

(100) 

85 

(100) 

141 

(100) 

71 

(100) 

49 

(100) 

9 

(100) 

* Alt tip saptanmamıştır.        
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GİRESUN İLİNDE HCV GENOTİP DAĞILIMI 

Mediha Uğur1, Serpil Genç1 ve Emel Karagöz2 
1Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı, Giresun, Türkiye 
2Giresun Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye 

emeluzunoglu@yahoo.com 

 

Amaç: HCV enfeksiyonları yüksek oranda kronikleşmesi, siroz ve hepatosellüler karsinom (HCC) gibi ileri 

dönem komplikasyonları nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. HCV enfeksiyonlarında, 

genotiplere göre tedavi süreleri ve protokolleri farklılık göstermektedir. Bu nedenle tedavi öncesi 

genotiplerin belirlenmesi önemli ve gereklidir. Bu çalışmanın amacı Giresun ilinde HCV genotip 

dağılımını tespit etmektir. 

Gereç ve Yöntem: HCV-RNA düzeyi ve HCV genotip tayini yapılan 149 hasta çalışmaya dahil edildi. 

Örneklerin HCV RNA düzeyleri QIAsymphonySP (Qiagen), genotip tayini Rotor Gene Q (Qiagen) 

otomatize cihazında “real time polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)” yöntemiyle çalışıldı.  Her örnek, 

HCV genotip 1a, 1b, 2, 3, 4, 5a ve 6 için test edildi.  

Bulgular: Genotip tayini yapılan 149 hastanın, 130 (%87,24)’unda genotip 1b, 9 (%6,04)’unda genotip 

1a, 8 (%5,36)’inde genotip 3, 2 (%1,34) tanesinde de genotip 2 tespit edildi (Tablo 1). Genotip 4, 5a ve 

6 tespit edilmedi. HCV genotip dağılımına göre hastaların yaş ortalamaları 1a için 52,4, 1b için 67,08, 

2 için 48,5 ve 3 için 35,75 olarak tespit edildi. HCV genotipine göre hastaların cinsiyet dağılımı ve yaş 

ortalaması Tablo 2’de belirtilmiştir. Hastaların HCV RNA düzeyleri 37- 12.630.170 IU/mL arasında idi.  

Sonuç: Dünyada ve Türkiye’de en baskın genotip 1b genotipidir. Çalışmamızda ülkemizde yapılan 

diğer çalışmalarla uyumlu olarak en sık tespit edilen genotip, genotip 1b (%87,24) olmuştur. Bu çalışma 

ile bölgemiz ve ülkemizdeki HCV genotip dağılımı verilerine katkıda bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: HCV genotip, HCV-RNA, HCV enfeksiyonları 

 

Tablo 1: HCV genotip dağılımı 

HCV genotip N (%) 

1a 

1b 

2 

3 

9 (6,04) 

130 (87,24) 

2 (1,34) 

8 (5,36) 

 

 

Tablo 2: HCV genotipine göre hastaların cinsiyet dağılımı ve yaş ortalaması 

HCV genotip Yaş ortalaması Kadın Erkek 

1a 

1b 

2 

3 

TOPLAM 

52,4 

67,08 

48,5 

35,75 

3 

57 

2 

1 

63 

6 

73 

- 

7 

86 
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HUMAN IMMUNDEFİCİENCY VİRÜS (HIV) İLE ENFEKTE 

HASTALARDA INTERFERON-GAMA SALINIM TESTİ 

SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Aylin Erman-Daloğlu1, Merve Yıldız2, Ayşe Arslan3, Mehmet Soylu3, Ömür Mustafa Parkan1, 

Esvet Mutlu3, Dilara İnan2, Derya Mutlu1, Dilek Çolak1 

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Bilim Dalı, Antalya, 

Türkiye, 2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, 

Türkiye, 3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İmmünoloji Bilim 

Dalı, Antalya, Türkiye 

draylinerman@gmail.com 

 

 

Amaç: Human Immundeficiency Virüs (HIV) ile enfekte hastalar, tüberküloz (TB) reaktivasyonu 

açısından artmış riske sahiplerdir. Dünya Sağlık Örgütü 2017 raporuna göre, Türkiye'de HIV ve TB’un 

birlikte görülme oranı 0,13/105’dir. Bu çalışmada, HIV ile enfekte hastalarda Interferon-gama salınım 

testi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Temmuz 2017-Mart 2019 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi İmmünoloji Laboratuvarı’na Interferon-gama salınım testi için gönderilen 74 HIV ile enfekte 

hastaya ait (%79,7: erkek, ortanca yaş: 37; %20,3: kadın, ortanca yaş: 36) kan örneklerinin 

QuantiFERON (QFT)-Plus (Qiagen, Almanya) test sonuçları analiz edildi. HIV ile enfekte hastaların 

rutin kontrolleri sırasında çalışılan HIV viral yükleri ve CD4 T lenfosit hücre sayımları değerlendirildi. 

Bulgular: QFT-Plus test sonuçları, %8,1 (6/74) oranında latent TB enfeksiyonunun varlığını gösterecek 

şekilde pozitifti. Ortanca CD-4 T lenfosit hücre sayısı ve HIV viral yük değerleri sırasıyla 367 (SD±270) 

hücre/µl ve 4.79 (SD±1.53) logkopya/ml idi. CD4 T lenfosit hücre sayısı <200 hücre/µl olan hastalar % 

31.08 (23/74) idi. Hem CD4 T lenfosit hücre sayısı <200 hücre/µl, hem CD8 T lenfosit hücre sayısı 

<600 hücre/µl olan bir hastada, QFT-Plus test sonucu belirsiz olarak sonuçlandı. 

Sonuç: Çalışmamızda QFT-Plus pozitif sonuçlar arasında aktif TB vakası bulunmamaktaydı ve CD4 T 

lenfosit hücre sayısının QFT-Plus testinin performansı üzerine herhangi bir etkisi yoktu. Interferon-

gama Salınım Testi, yüksek endemik bölgede yer almasa bile HIV popülasyonunda latent TB teşhisi 

için faydalı ve spesifik bir testtir. 

Anahtar Kelimeler: HIV, Interferon-gama Salınım Testi, QFT-Plus 
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ELAZIĞ İLİ DOKUZ YILLIK HIV/AIDS SONUÇLARININ ANALİZİ 

Pınar Öner⃰ ,Özlem Aytaç⃰ , Feray Ferda Şenol⃰ ,Zülal Aşçı Toraman⃰⃰ ⃰ ,Müge Özgüler⃰⃰ ⃰ ⃰ 

⃰ Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Elazığ, Türkiye 

⃰⃰ ⃰ Fırat Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye 

⃰ ⃰ ⃰ Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ, 

Türkiye 

 

 

Amaç: AIDS günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz içinde önemli bir halk sağlığı problemidir. 

Bu çalışma, 2010-2018 yılları arasında Elazığ ilindeki HIV/AIDS sonuçlarını değerlendirmek amacıyla 

yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Elazığ ilindeki tüm hastanelerin verilerine göre HIV/AIDS şüphesi bulunan 495 

hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 495 hastanın %33,9 (168)’u kadın, % 66,1 (327)’i erkek idi. Sonuçlar yıllar açısından 

incelendiğinde, her yıl tetkik edilen hasta sayısında artış saptandı. Anti-HIV seropozitifliği saptama 

oranı, erkek hastalarda (%88,5) kadın hastalara (%11,5) kıyasla daha yüksek bulundu. Anti-HIV pozitif 

208 hastanın %38,5’i 21-30 yaş, %26,9’u 31-40 yaş, %17,8’i 41-50 yaş, %3,8’i <20 yaş ve %13’ü >51 

yaş idi.İncelenen 495 hastanın 15’inde test tekrarı yapıldı ve bu hastaların altısında sonuç pozitif, 

dokuzunda negatif olarak bulundu. Çalışmaya dahil ettiğimiz hastalardan altısı, HIV pozitif olarak 

doğrulandığı yıl içerisinde öldü. 

Sonuç: İlimizdeki HIV prevalansı yıldan yıla artış eğilimi göstermektedir. Bizim verilerimiz ülke 

genelindeki HIV verileri ile uyumlu çıkmıştır. Bu salgını engellemek için halkın cinsel yolla bulaşan 

enfeksiyonlar konusunda eğitimler verilerek daha fazla bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: HIV/AIDS, prevalans, Elazığ 

  
Tablo 1: Anti-HIV seropozitifliğinin araştırmaya katılanların cinsiyetine göre dağılımı. 

   HIV TOPLAM 

POZİTİF NEGATİF AIDS 

CİNSİYET KADIN N 24 144 0 168 

% CİNSİYET 14,3% 85,7% 0,0% 100,0% 

% SONUÇ 11,5% 50,9%     0,0% 33,9% 

ERKEK N 184 139 4 327 

% CİNSİYET 56,3% 42,5% 1,2% 100,0% 

% SONUÇ 88,5% 49,1% 100,0% 66,1% 

 

TOPLAM 

N 208 283 4 495 

% CİNSİYET 42,0% 57,2% 0,8% 100,0% 

% SONUÇ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Şekil.1. Anti-HIV seropozitifliğinin araştırmaya katılanların  yaşları açısından dağılımı.            

 

 

 
Şekil.2. Anti-HIV seropozitifliğinin araştırmanın yapıldığı yıllar açısından dağılımı          
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HIV-1 ENFEKSİYONU İLE TAKİP EDİLEN VE TEDAVİ 

BAŞARISIZLIĞI GELİŞEN İKİ OLGUDA YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ 

İLE SAPTANAN MAJOR INTEGRAZ MUTASYONLARI 

Rabia Can Sarınoğlu1, Uluhan Sili2, Volkan Korten2, Güner Söyletir1 

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 

İstanbul, 2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve 

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul. 

 

 

Amaç: HIV-1 enfeksiyonu tedavisinde ilaç dirençli mutantlar, tedavi başarısı önündeki en büyük 

engeldir. Nükleoz(t)id revers transkriptaz inhibitörleri (NRTI) ve integraz inhibitörlerinden (INSTI) 

oluşan rejimlerin kullanılmaya başlanmasıyla her iki antiretroviral ilaç grubuna karşı direnç geliştiren 

mutant viruslar saptanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada; Marmara Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon 

Hastalıkları Kliniğinde HIV-1 enfeksiyonu tanısı ile takip ve tedavi (NRTI+INSTI kombinasyonu) 

edilirken tedavi başarısızlığı gelişen ve antiretroviral direnç testinde INSTI direnci saptanan iki olgunun 

klinik izlemi ve virolojik takibinin paylaşılması amaçlanmıştır. 

Olgu 1: Dış merkezde HIV-1 enfeksiyonu tanısı alan 49 yaşında kadın hasta hastanemize 

başvurduğunda HIV-RNA 904229 kopya/mL, CD4 56 hc/µl idi, 09.01.2017 tarihinde Tenofovir/ 

emtrisitabin/ elvitegravir/ kobistat (2NRTI+INSTI) başlangıç antiretroviral tedavisi planlandı. Viral yük 

1. ayda 1611 kopya/mL ile düşüş eğiliminde idi ancak 3. ayda 26248 kopya/mL  saptanınca emprik 

olarak 2 NRTI + Proteaz inhibitörü (PI) kombinasyonuna geçildi. Bu örnekten çalışılan direnç testinde 

Sanger dizi analizi (Viroseq HIV-1 genotyping system, Abbott, ABD) ile M184I mutasyonu 

saptanırken, yeni nesil dizi analizi (Deep Check ABL Single round PCR kit, ABD) ile M184I 

mutasyonuna ek olarak minör varyant düzeyinde K70R, D67E ve M184V mutasyonları saptandı, ancak 

tenofovir/emtrisitabin omurgasının etkinliği etkilenmediği için eski tedavi kombinasyonuna geri 

dönüldü. Tedavinin 8. ayında viral yük tekrar yükselmeye başladı, Mart 2018 tarihindeki plazma 

örneğinden (HIV RNA: 26253 kopya/mL) yeni nesil dizi analizi ile çalışılan direnç testinde Elvitegravir 

direncine yol açan major integraz mutasyonları (H51Y, E92Q, E157Q) saptandı (Şekil 1). Bunun üzerine 

tedaviye proteaz inhibitörleri eklendi. 

Olgu 2: 27 yaşında erkek hastaya, 06.01.2017 tarihinde dış merkezde HIV-1 enfeksiyonu tanısı ile (HIV 

RNA:>10000000 kopya/mL) Emtrisitabin/Tenofovir + Lopinavir/Ritonavir tedavisi başlandı. İki aydır 

odağı bulunamayan yüksek ateşi olan hasta lenfoma şüphesi ile 29.05.2017 tarihinde merkezimize 

yönlendirildi. Kasım 2017’de lenf nodu biyopsisi sonucuyla anti tüberküloz tedavi başlandı (Tenofovir/ 

emtrisitabin/ raltegravir + rifampisin).  ART altında viral yükü süprese iken Nisan 2018’ de HIV RNA 

yükselmeye başladı, 29.05 2018’de plazma örneğinden (HIV RNA:  3839 kopya/mL) Sanger dizi analizi 

ile RT gen bölgesinde M184I mutasyonu ve yeni nesil dizi analizi ile integraz gen bölgesinde 

Elvitegravir ve Raltegravirde yüksek düzey dirence yol açan E138K ve Q148R mutasyonları saptandı 

(Şekil.2). Bunun üzerine tedavi değişikliği yapıldı ve proteaz inhibitörleri (Darunavir+Ritanavir) ile 

viral yük başarılı bir şekilde baskılandı. 

Sonuç: Her iki hastada da NRTI+INSTI kombinasyon tedavisi alırken RT bölgesinde M184I/V 

mutasyonunu takiben integraz gen bölgesinde dirence yol açan mutasyonların saptanması dikkat 

çekicidir, bu grup hastalarda tedavi başarısızlığında integraz gen bölgesinin direnç gelişimi yönünden 

araştırılmasının tedavi yönetimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: INSTI, antiretroviral direnç, yeni nesil dizi analizi 

  



 

640 
 

 

Şekil 1: Olgu 1’in HIV-1 RNA viral yük takibi ve antiretroviral direnç mutasyonları 

 

 

  

Şekil 2. Olgu 2’in HIV-1 RNA viral yük takibi ve antiretroviral direnç mutasyonları 
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SERVİKS NUMUNELERİNDEKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS (HPV) 

SIKLIĞI VE GENOTİP ANALİZİ 

Batıhan Büyükzengin, Yener Özel 
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 

 

Amaç: Human papilloma virüsler (HPV) cinsel yolla en sık bulaşan virüsler arasında bulunmaktadır. 

HPV, serviks kanseri ile ilişkisi nedeniyle oldukça önemli olan ve en sık araştırılan etkendir. Bu 

çalışmada, laboratuvarımıza gelen servikal sürüntü numunelerinin HPV sıklığı ve HPV genotip 

dağılımının araştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Mayıs 2018-Eylül 2019 tarihleri  arasında laboratuvarımıza gönderilen 687 serviks 

numune real time PCR yöntemi ile çalışılmış ve HPV açısından pozitif bulunan hastalar 

genotiplendirilmiştir. 

Bulgular:  Çalışmaya dahil edilen 687 hastanın 144’ü (%21) pozitif bulunmuştur. En baskın HPV 

genotipi  HPV 16 (%3.9) olarak saptanmıştır. Bunu sırasıyla HPV 66 (%1.4 ) HPV 51 (%1.3), HPV 56 

(%1), HPV 18 (%0.9 ), HPV 59 (% 0.9), HPV 68 (%0.9), HPV 35 (% 0.6), HPV 39 (% 0.4), HPV 31-

33-45 (% 0.3), HPV 6-11-49-52(%0.1) izlemiştir (Tablo-1). 

Sonuç: Bu çalışma ile saptadığımız pozitiflik ve genotip dağılım oranları daha önce yapılan çalışmalar 

ile uyumlu bulunmuştur (1,2). Bizim çalışmamızda HPV pozitiflik oranı %21 ve en baskın genotip HPV 

16 olarak bulunmuştur. Özellikle yüksek riskli HPV genotiplerinin tespiti kadınlarda serviks, vulva, 

vajina malignitelerinin tespitinde önemlidir. HPV genotip taramasının düzenli kayıt altında tutulmasının 

aşılama programlarına katkısı olacağını ve yüksek riskli genotiplerin belirlenmesinde önemli olacağını 

düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler:  

 

Tablo-1: 687 hastanın servikal sürüntü örneklerinde HPV genotip dağılımı 

HPV 7,13,39,45,51,52,59’dan biri              

%7.9 

HPV 39                                                              

%0.4 

HPV 16                                                           

%3.9 

HPV 31 %0.3 

HPV 66                                                           

%1.4 

HPV 33 %0.3 

HPV 51                                                           

%1.3 

HPV 35 %0.3 

HPV 56                                                             

%1 

HPV 58 %0.3 

HPV 18                                                          

%0.9 

HPV 6   %0.1 

HPV 59                                                          

%0.9 

HPV 11 %0.1 

HPV 68                                                          

%0.9 

HPV 49 %0.1 

HPV 35                                                         % 

0.6 

HPV 52  %0.1 

Toplam HPV pozitiflik oranı: %21 
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TIP FAKÜLTESİ İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE STERİLİZASYON 

ANTİSEPSİ DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINA YÖNELİK 

BİLGİ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ 

Ayşegül Çopur Çiçek1,  Hamiyet Büşra Güllü1 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Rize. 

 

Amaç:  Enfeksiyonların önlenmesinde amaç; bilimsel kurallar ve mevcut ulusal mevzuat çerçevesinde, 

çalışanları ve hastaları tehdit eden sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlara yönelik riskleri tespit 

etmek, önlemek, gerçekleşmesi durumunda kontrol altında tutmaktır. Bu kontrol önlemlerinin  en 

önemli bileşenlerinden birisi de asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalarıdır. 

Hastane enfeksiyonlarının tıbbi hata olarak görüldüğü ve enfeksiyonlara sıfır tolerans tanındığı 

günümüzde kontrol önlemlerinin bir parçası olan sterilizasyon, asepsi, antisepsi ve dezenfeksiyon 

(SAD) uygulamaları konusunda Dönem 2 öğrencilerinin bilgi düzeyini ölçmek hastane ortamlarında en 

çok uygulanan SAD uygulamalarına dikkat çekmek ve simülasyon merkezinde daha sonra bu alandaki 

uygulamaları göstermek planlamaktır.  

Gereç ve Yöntem: Öğrencilere amfi dersinden önce antisepsi, sterilite güvence düzeyi, pastörizasyon, 

mikrobiyal yük, sterilizasyon gibi SAD tanımları, sterilizasyon yöntemleri, sterilizasyon kontrolleri, 

endoskop dezenfeksiyonuna yönelik  vaka, çamaşır suyu kullanımı gibi rutin hastane ortamındaki SAD 

uygulamalarına yönelik Learning Space (LS) yazılım ve yönetim programı ile  10 soruluk ön test  

yapıldı. Konu ile ilgili amfide büyük grup eğitimi verildikten sonra  yine LS programı ile son test yapıldı. 

Öğrencilerden sözlü onam alındı. Elde edilen veriler SPSS 21.0 programında ve sonuçlar % 95’lik güven 

aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Fakültemiz ikinci sınıf amfisinde toplam 93 öğrenciden derse katılan 77 öğrenciye test 

uygulanmıştır. Ön test ile son test arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olan sorular asepsi, antisepsi, 

mikrobiyal yük, dezenfektan ve bakterisid doğru tanımının sorulduğu birinci soru ile sterilite güvence 

düzeyi tanımının sorulduğu ikinci soru, gastroenteroloji kliniğinde endoskopi yapılan hastanın endoskop 

dezenfeksiyonunda kullanılması gereken yüksek düzey dezenfektanın sorulduğu yedinci soru ile rutin 

mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılan besiyerlerinin hazırlanmasında en çok kullanılan 

sterilizasyon yönteminin sorulduğu sekizinci soru olmuştur. Bu sorular çoktan seçmeli sorular idi. 

Tanımlamaya yönelik olarak doğru / yanlış şeklinde sorulan üçüncü soru ile düşük ısı ile sterilizasyon 

yöntemleri, pastörizasyon tanımı, sterilizasyonun kontrolleri, dezenfektan etkinliğine etki eden faktörler 

ve çamaşır suyu kullanımına yönelik 4,5,6,9 ve 10. sorulara verilen cevaplarda ön test ile son test 

arasında anlamlı fark bulunamamıştır. 

Sonuç: Hastane ortamında enfeksiyon kontrol önlemlerine yönelik SAD uygulama becerilerinin 

kazandırılması konusunda  yapılan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Tam bir hastane gerçekliğinde 

olan simülasyon merkezimizde oyunlaştırma ile bilgilerin beceriye dönüşmesi, ve her yıl uygulamaların 

pekiştirilmesi ile hastanede doğru uygulamaların yapılmasına dolayısıyla enfeksiyon kontrol  

önlemlerine katkı sağlayacağı düşünülerek SAD konusunda farkındalığı artıran bu çalışmanın devam 

ettirilmesi  ve kalıcılığın ölçülmesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: enfeksiyon, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon 
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 Tablo.1. Ön test-son test yapılma doğru cevap oranları 

 

 

Tablo.2. Eğitim öncesi-sonrası testlerin karşılaştırılması 
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Dezenfeksiyon Sterilizasyon Eğitimi Öncesi ve Sonrası Test 
Karşılaştırması

Ön Test (76 Öğrenci) Son Test (78 Öğrenci)

 1.Soru 2.Soru 3.Soru 4.Soru 5.Soru 6.Soru 7.Soru 8.Soru 9.Soru 10.Soru 

Ön 

Test 

% 21 % 53 % 92 % 63 % 89 % 75 % 43 % 54 % 66 % 12 

Son 

Test 

% 69 % 85 % 97 % 85 % 99 % 74 % 71 % 91 % 88 % 13 


