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SS-001
Tokat Devlet Hastanesi 2020 Yılı ‘’Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranları Pandemiden 
nasıl etkilendi?

Pervin Özlem Balcı1, Sibel Yavaş1

1Tokat Devlet Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
Cerrahi alan infeksiyonları (CAİ), hastane kaynaklı ortaya çıkan infeksiyonların önde gelen nedenlerindendir. 
Bu tür infeksiyonlar morbidite ve mortalitede artış dışında, hastanede yatış sürelerini uzatmakta, antibiyotik 
kullanımını artırmakta ve sonuç olarak gerek hastalara gerekse kurumlara ek mali yükler getirmektedir. 
Antimikrobiyal profilaksi, CAİ’nı önleme adına yapılan uygulamalardan bir tanesidir. Gereksiz antibiyotik 
kullanımının, birçok olumsuz sonucun yanı sıra, antimikrobiyal direnç gelişimine önemli katkıda bulunduğu 
bilinen bir gerçektir.
 
Amaç
Tokat Devlet Hastanesinde Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranlarının  Pandemiden nasıl 
etkilendiğini tespit etmek ve gerekli önlemleri alarak gereksiz antibiyotk kullanımının önüne geçmek,antibiyotik 
direnç oranlarını düşürmek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik.

Gereç ve Yöntem
 Enfeksiyon kontrol komitesi tarafından servis ve yoğun bakımlara düzenli olarak yapılan ziyaretler     esnasında 
tutulan yıllık veri analizi raporunda bulunan verileri kullanarak bu çalışma yapılmıştır. 

Bulgular: 
2020 Ocak,Şubat,Mart ayların da hastanemizde girişimsel işlem sayısı 1026 iken, Nisan,Mayıs, Haziran 
aylarında  403, Temmuz ,Ağustoz,Eylül aylarında 524,    Ekim,Kasım,Aralık aylarında ise 262 dir. Pandemi’de 
elektif vakaların hastanemizde yapılmamasından dolayı ve sadece Acil vakaların yapılmasından dolayı  
girişimsel işlem sayımız 3 er aylık periyotlarda ilk üç aya göre oldukça azalmıştır. 2020 yılı ilk 3 aylık periyotta 
profilaksi uygulanan hasta sayısı 410 ,ikinci üç aylık periyotta 207, üçüncü periyotta 216 ve en son üç aylık 
periyotta ise 130 olup pandemide Tokat devlet hastanesindeki girişimsel işlem sayısındaki azalmayla birlikte 
profilaksi verilen hasta sayısı da azalmıştır. Antibiyotik verilen hasta sayısında da % 50 ye yakın bir azalma 
olmuştur.Yine yıllık veri analiz formunda takip ettiğimiz diğer bir parametre olan antibiyotiklerin doğru 
kullanma oranlarında 3 er aylık periyotlarda hedeflenen rakam aralığında seyretmiştir.

Sonuç: 
Tokat Devlet Hastanesinde 2020 yılında  Cerrahi Profilaksi uygun antibiyotik kulanım oranı yıllık analizlerini 
incelediğimizde ,pandemi sebebiyle elektif vakaların alınmaması ve sadece Acil vakaların kabulünden dolayı 
girişimsel işelm sayısında bir % 50 ‘ye yakın bir azalma olmuş olup,bununla lişkili olarak da antibiyotik 
verilen hasta sayısı azalmıştır.üçer aylık periyotlarda antibiyotiklerin doğru kullanma oranları da hedeflenen 
rakamlar aralığında seyretmiştir. Tüm bu veriler sonucunda Hastanemizde Antimikrobiyal profilaksi, CAİ’nı 
önleme adına pandemi koşullarında da hedeflenen rakam arlığında gerçekleşmiş olup,hastanemize ekstra 
maliyet yüklemesi olmadığı gibi, antimikrobiyal direnç gelişimini de engellemiş olduk.

Anahtar Kelimeler : antibiyotik kuullanımı, Cerrahi profilaksi
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SS-002
Pandemi öncesi ve pandemi döneminde kan kültürlerinde üreyen bakterilerde ve antibiyotik direncinde 
farklılıklar

Oya Akkaya1, Oya Akkaya1

1Konya Şehir Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
Dolaşım sistemi enfeksiyonlarında bakterilerin hızlı tanımlanması uygun antibiyotik seçiminde oldukça 
önemlidir. COVİD 19 pandemisi başladıktan sonra yatan hastalardan kan kültürü istemi artmış ve ayırıcı tanıda 
kan kültürünün önemi belirginleşmiştir. Çalışmanın amacı, COVİD 19 pandemisinden önce kan kültürlerinde 
üreyen bakterileri ve pandemi başladıktan sonraki kan kültürlerinde üreyen bakterileri karşılaştırmak ve 
antibiyotik direnç profillerinde değişiklik olup olmadığını incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: 
COVİD 19 pandemisinin olmadığı yıl olan Ocak 2019 ile pandeminin başlayıp devam ettiği Aralık 2020 
tarihleri arasındaki 2 yıl içinde, laboratuvarımıza sadece yoğunbakımlardan gelen ve üremesi olan kan kültür 
örneklerinden 426 sı retrospektif olarak incelenmiştir. Kan kültürü örnekleri, BACTEC 9240 otomatize 
sisteminde (BD Diagnostic Instrument Systems, USA) 5 gün inkübe edilmiştir. Üreme sinyali vermiş kan 
kültür örnekleri %5 koyun kanlı agar ve Eosin Methylene Blue (EMB) agara ekilmiş ve 37°C’de 24-48 saat 
inkübe edilmiştir. Kültürde üreme olan örnekler, gram boyaması, koloni morfolojisi gibi konvansiyonel 
metotlar ve otomatize sistemle (VITEK 2 otomatize sistemi, bioMérieux, France) tür düzeyinde tanımlanmıştır. 
Antimikrobiyal duyarlılıkları EUCAST kriterleri doğrultusunda yine otomatize sistemle (VITEK 2 otomatize 
sistemi, bioMérieux, France) yapılmıştır. Dirençli bulunan suşlar E-test (bioMérieux, France) yöntemiyle de 
doğrulanmıştır

Bulgular: 
 2019 da toplamda 246 kan kültürü incelenmiş, 54 ünde Klebsiella pneumoniae (%22), 42 sinde Acinetobacter 
baumannii (%17) , 42 sinde E.coli (%17), 37 sinde Staphylococcus aureus (%15), 32 sinde Enterococcus 
faecalis (%13), 18 inde Pseudomonas aeruginosa (%7) ve 7 sinde Streptococcus pneumoniae (% 3) üremiştir. 
Pandeminin başladığı 2020 yılında ise üreyen 180 bakteri incelenmiş, 54 ünde Acinetobacter baumannii (%30) 
ilk sırada yer alırken 46 sında üreyen Klebsiella pneumoniae (%25) ikinci sırada yeralmış ve onu 32 sinde 
üreyen Enterococcus faecalis (%18),27 sinde üreyen E.coli (%15), 10 unda üreyen Staphylococcus aureus (%6) 
ve 11 inde üreyen Pseudomonas aeruginosa (%6) takip etmiştir. COVİD 19 pandemisinde kan kültürlerinde en 
sık etken A. baumannii ve K.pneumoniae olmuştur. K.pneumoniae için imipenem ve meropenem direnci 2019 
da sırasıyla %61 ve %60 iken 2020 de %87 ve %82 olmuştur. A. baumannii için tigesiklin direnci %14 iken 
pandemi döneminde %33 olmuştur.
2019 ve 2020 yıllarında kan kültürlerinde üreyen Gram pozitif bakteriler ve antibiyotik direnç oranları 

Sonuç: 
Çalışmamızda COVİD-19 pandemisinde yoğunbakımlarda yatan hastaların kan kültürlerinde gram negatiflerin 
daha çok etken olduğu ve antibiyotik direnç oranlarının arttığı gözlenmiş ve tedavi protokollerinin buna göre 
düzenlenmesinin daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler : COVİD-19, kan kültürü, Vitek 2
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SS-003
Covid 19 Pandemisinin Yoğun Bakım Ünitesinde Bakteri Profili Ve Antimikrobiyal Dirence Etkisi

Eda Akçay1, Ayşe Esra Karakoç1, Kübra Evren4, Çetin Kaymak2, Sami Kınıklı3

1SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü 
2SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü 
3SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü 
4Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü

Giriş ve Amaç: 
Bu çalışmada yoğun bakım ünitesinde takipli hastaların bakteriyolojik kültürlerinde üreyen organizma ve 
antimikrobiyal direnç profiline yönelik pandeminin etkisi araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
1 Eylül 2019 - 29 Şubat 2020 ve 20 Haziran 2020 - 20 Aralık 2020 tarihleri arasında Ankara Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Anestezi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinden gönderilen kültürler retrospektif olarak 
incelendi. Hastalar pandemi öncesi dönem (PÖD), pandemi dönemi COVİD 19 tanılı  [PDC(+)] ve pandemi 
dönemi COVİD 19 dışı tanılı [PDC(-)] olmak üzere üç gruba ayrıldı. Kültür sayıları, sonuçları ve antibiyotik 
duyarlılıkları gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: 
PDC(+) grupta hasta başına düşen kültür sayısının azaldığı, kan kültürlerinde kontaminasyon oranının arttığı 
izlendi. PDC(+) grupta baskın olarak üreyen organizmalar sırasıyla K. pneumoniae, A. baumannii ve E. faecalis 
idi. A. baumannii üreme sayısında pandemi döneminde önemli bir artış izlendi. K. pneumoniae izolatlarında 
meropenem kümülatif duyarlılığının azaldığı izlendi. 

Sonuç: 
Pandemi döneminde sekonder enfeksiyon insidansı düşük izlenmesine rağmen çok ilaca dirençli A. baumannii 
ve karbapenem dirençli K. pneumoniae izolatlarında görülen artış antimikrobiyal direnç sorununun bir tehdit 
olarak karşımızda durduğunun göstergesidir. Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesinde karbapenem grubu 
başta olmak üzere yüksek antibiyotik kullanım oranı, artan antimikrobiyal direncin bir sebebi gibi durmaktadır. 
Sekonder enfeksiyonu olan hastalardaki yüksek mortalite oranıyla beraber artan antimikrobiyal direnç, hedefe 
yönelik antibiyotik tedavisinin önemini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler : A. baumannii, antimikrobiyal direnç, COVİD 19, karbapenem dirençli K. pneumoniae, 
sekonder bakteriyel enfeksiyon
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SS-004
COVID-19 Hastalarında Sekonder Enfeksiyonlar

Berna ERDAL1, Beyza KESKİN1, Nejat ALTINTAŞ2, Nuri KİRAZ1

1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
2Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: 
Sekonder enfeksiyonlar, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda yüksek mortaliteye yol açan 
ana komplikasyonlardan biridir. Bu çalışmada, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’nde yatan 
COVID-19 hastalarında gelişen sekonder enfeksiyonların prevalansı, etiyolojik etkenleri ve risk faktörlerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
COVID-19 PCR testi pozitif olan ve hastaneye yatışından 48 saat sonra sekonder enfeksiyon gelişen 43 hasta 
çalışmaya dahil edildi. Hastaların laboratuvara gönderilen klinik örneklerinden elde edilen kültür sonuçları 
retrospektif olarak değerlendirildi. Demografik ve klinik veriler hastanede bilgi yönetim sisteminden elde 
edildi.

Bulgular: 
Hastanede yatan 267 hastanın %16.1 (n:43)’inde sekonder enfeksiyon geliştiği tespit edildi. Klinik örneklerden 
izole edilen 129 patojenin, %80.6 (n:104)’sı bakteri, %19.4 (n:25)’ü maya olarak tanımlandı. Etken ajan 
olarak tanımlanan ilk üç mikroorganizmanın metisiline dirençli koagülaz negatif stafilokok (n:21, %16.3), 
Acinetobacter spp. (n:19, %14.7) ve Candida albicans (n:14, %10.9) olduğu belirlendi. Sekonder enfeksiyonlar 
arasında pnömoninin (n:25) ilk sırada yer aldığı görüldü.

Sonuç: 
COVID-19 pandemisi ile birlikte gelişen ve önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sekonder 
enfeksiyonların belirlenmesi; COVID-19 hastalığının prognozu, kontrolü ve antimikrobiyal yönetimi açısından 
önemlidir.Anahtar Kelimeler : COVID-19, risk faktörleri, SARS-CoV-2, sekonder enfeksiyonlar, Türkiye
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SS-005
SARS-CoV-2, Bakteriyel ve Fungal Koenfeksiyonlar, Antimikrobiyal Duyarlılık: Bir Yıllık 
Sonuçlarımız

Tuba Müderris1, Fulya Bayındır Bilman2, Erkan Özmen2, Ayşegül Aksoy Gökmen1, Süreyya Gül Yurtsever1, 
Selçuk Kaya1

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İZMİR 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İZMİR

Giriş ve Amaç: 
Hastanede yatan COVID-19 tanılı hastalarda bakteriyel ve fungal koenfeksiyonlar ve özellikle bakteriyel 
koenfeksiyonlarda antimikrobiyal duyarlılık (AMD) sonuçları ile ilgili bilgiler oldukça kısıtlıdır. Çalışmamızda 
hastanemizde çeşitli COVID-19 servislerinde yatan hastalarda koenfeksiyona yol açan bakteriyel ve fungal 
etkenler ile bakteriyel etkenlerin AMD’nın değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Ocak 2020-Aralık 2020 tarihleri arasında hastanemiz COVID-19 servislerinde yatmakta olan hastalardan alınan 
kan ve solunum kültür sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Kan örnekleri BACTEC FX (BD,USA) 
otomatize sisteminde beş gün süresince inkübe edilmiştir. İnkübasyon sırasında pozitif sinyal veren şişelerden 
yapılan Gram boyamada bakteri veya maya saptanan şişeler değerlendirilmeye alınmıştır. Balgam örneklerinde 
Bartlett skorlama yöntemi ile toplam skorun >0 olan örnekler incelemeye alınmıştır. Örnekler Eosin-Methylene 
Blue Agar, %5 koyun kanlı agar ve çikolata agar besiyerlerine pasajlar yapılmış ve 37˚C’de 24-48 saat inkübe 
edilmiştir. Üreyen mikroorganizmaların identifikasyonu, konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistem 
(Phoenix,BD,USA) kullanılarak, AMD ise otomatize sistem (Phoenix,BD,USA) kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: 
Hastanemiz COVID-19 servislerinde yatmakta olan COVID-19 tanılı hastalardan alınan toplam 4662 örnek 
(3750 kan, 912 solunum örneği) retrospektif olarak incelenmiştir. Örneklerin 1779’unda üreme saptanmıştır. 
Kan örneklerinde üreyen Bacillus türleri, Corynebacterium türleri ve Micrococcus türleri ile solunum 
örneklerinde üreyen Corynebacterium türleri kontaminasyon olarak kabul edildi ve çalışma dışı bırakıldı. 
Çalışmaya 375 (%31.2) solunum örneği ve 827 (%68.8) kan örneği olmak üzere toplam 1202 örnek dahil edildi. 
Hastaların 939 (%78.1)’u yoğun bakımlarda yatmakta idi. En çok izole edilen etkenler; solunum örneklerinde 
Acinetobacter baumannii (%14.9), Pseudomonas aeruginosa (%3.7) ve Klebsiella pneumoniae (%2.8), kan 
örneklerinde koagülaz negatif stafilokoklar (%40.9), A. baumannii (%5.8) ve Enterococcus faecium (%2.7) 
olarak saptanmıştır (Tablo 1). 
Staphylococcus aureus izolatlarında amikasin, daptomisin, vankomisin, teikoplanin ve linezolid direnci 
saptanmamıştır. Bu izolatlarda en yüksek direnç oranları eritromisin, klindamisin ve gentamisinde görülmüştür. 
K. pneumoniae izolatlarında en düşük direnç oranları amikasin ve gentamisinde, en yüksek direnç oranları ise 
sefalosporinler ve kinolonlarda saptanmıştır. A. baumannii izolatlarında en düşük direnç oranları trimetoprim-
sulfametaksazolde saptanırken, diğer antimikrobiyallerde direnç oranları oldukça yüksektir. P. aeruginosa 
izolatlarında en düşük direnç oranları sefalosporinler ve amikasin, en yüksek direnç oranları ise karbapenemlerde 
saptanmıştır (Tablo 2).
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Tablo 1. İzole edilen etkenlerin dağılımı

Tablo 2. İzole edilen bakterilerin antimikrobiyal direnç oranlarının dağılımı

Sonuç: 
Sonuç olarak; Koenfeksiyon etkenlerinin ve AMD sonuçlarının değerlendirilmesi, ampirik tedavide 
antimikrobiyal seçiminde yol gösterici olacaktır. Bu nedenle çok merkezli ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu 
düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler : antimikrobiyal duyarlılık, bakteriyel koenfeksiyonlar, COVID-19, fungal koenfeksiyonlar
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SS-006
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’ndeki {A.baumannii} ve {P.aeruginosa} izolatlarının 
2019-2021 Yılları Arasındaki Kolistin Direnç Oranları: COVİD-19 Salgını Öncesi ve Sonrası Durum

Betül Günaydın1, Hülya Duran2, Beyza Keskin1, Birol Şafak3, Nuri Kiraz1

1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Tekirdağ 
2Dr. İ.Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Tekirdağ 
3Anadolu Sağlık Merkezi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Kocaeli

Giriş ve Amaç: 
Kolistin, çoğul ilaç dirençli (ÇİD) mikroorganizma tedavisinde son seçenek antibiyotik olmasına rağmen 
günümüzde kolistine de direnç oluşmaya başlamıştır. Bu çalışmada, hastanemizde çeşitli kliniklerden gönderilen 
numunelerde çoğul ilaç dirençli A.baumannii ve P.aeruginosa sıklığını ve bu izolatlarda görülen kolistin direnç 
oranlarını tespit ederek salgın öncesi ve sonrası fark olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 
Ocak 2019 – Ağustos 2021 tarihleri arasında hasanemiz mikrobiyoloji laboratuvarına servis ve yoğun 
bakımlardan gönderilen klinik örneklere ait kültür plakları konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistem 
(VITEK 2 Compact 60, BioMerieux, Fransa) ile tanımlandı. EUCAST rehberine göre çoğul dirençli (kolistin 
ve tigesiklin hariç diğer antibiyotiklere dirençli) olduğu tespit edilen A.baumannii ve P.aeruginosa izolatlarına 
sıvı mikrodilüsyon yöntemi (Sensititre, Thermo Fisher Scientific, MA, USA) ile kolistin minimum inhibitör 
konsantrasyonları (MİK) çalışıldı.

Bulgular: 
399 hastadan gönderilen 454 numuneden 256’sında A.baumannii, 198’inde P.aeruginosa izole edilmiştir. 
A.baumannii izolatlarından 207’si (%80), P.aeruginosa izolatlarından 107’si (%54) ÇİD olarak tespit edilmiştir. 
İzolatların numunelere göre dağılımı Tablo 1’de, yıllara göre ÇİD izolat oranı ve kolistin direnç oranları ise 
Tablo 2 ve 3’de gösterilmiştir. A.baumannii’de ÇİD izolat oranı 2019’da %48’den 2020 yılında %88’e, kolistin 
direnci ise %5’den %15’e yükselmiştir. Benzer şekilde P.aeruginosa’da ÇİD izolat oranı 2019’da %42 iken 
2020’de artış göstererek 2021’de %82’ye ulaşmış, kolistin direnci de %25’ten %43’e çıkmıştır. Çalışmamızda 
ayrıca kolistin dirençli suşların izole edildiği bölümler ve tarihler de incelenmiş, A.baumanniiizolatlarının 2020 
yılında %66.7’sinin Eylül ve Ekim ayında, 2021’de ise %66.7’sinin Mart ayında; P.aeruginosa izolatlarının 
2020 yılında %50’si Eylül-Kasım ayları arası,  2021 yılında ise 6 izolatın 5’inin (tamamı farklı hasta, 4’ü Mart 
ayı, 2’si Haziran ayı) Nöroloji YBÜ’den izole edildiği görülmüştür.
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Tablo 1: Çoğul ilaç dirençli A.baumannii ve P.aeruginosa izolatlarının numunelere göre dağılımı

 

Tablo 2: Yıllara göre A.baumanni dağılımı ve duyarlılık oranları

 



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

14

Tablo 3: Yıllara göre P.aeruginosa izolatlarının dağılımı ve duyarlılık oranları 

Sonuç: 
Antibiyotik direnci günümüzde enfeksiyon kontrolünde ciddi problem oluşturmaktadır. Yaptığımız çalışmada 
kolistine A.baumannii’de %14, P.aeruginosa’da %30 direnç saptanmıştır. Ayrıca hem ÇİD hem de kolistin 
dirençli izolat oranının 2020 ve sonrasında arttığı görülmüştür. Biz bu duruma COVİD-19 nedeniyle yatan 
hastalarda ampirik olarak geniş spektrumlu antibiyotiklerin yoğun şekilde kullanılmasının neden olduğunu 
düşünmekteyiz. Ek olarak dirençli izolatların belirli kliniklerde belirli dönemlerde artış gösterdiği de görülmüştür. 
Tüm bu sonuçlar göz önüne alındığında antibiyotik direncini önlemede ilk aşamada etkin enfeksiyon kontrol 
önlemlerinin alınarak hastane içi ve hastalar arası bulaşın önlenmesinin, ikinci aşamada ise hastalara ampirik 
geniş spektrumlu yerine daha dar spektrumlu antibiyotiklerin başlanmasının gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler : A.baumannii, kolistin, P.aeruginosa, sıvı mikrodilüsyon
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SS-007
COVID-19 Salgınının Kan Kültürlerinde Üreyen Candida Türlerinin Dağılımı Üzerindeki Etkisinin 
Değerlendirilmesi

Elif Oğuzman1, Ülker Karakurt1, Merve Gürler1, Ebru Evren1, Zeynep Ceren Karahan1

11 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve İbn-i Sina Hastanesi Merkez 
Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Giriş ve Amaç: 
Candida türleri, özellikle son yıllarda tıbbi teknolojiler ve terapötik müdahalelerdeki ilerlemeler nedeniyle 
kan akımı enfeksiyonlarına neden olan önemli patojenler arasında yer almaktadır. Kandidemi risk faktörleri 
arasında yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatış, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, santral venöz katater 
varlığı, mekanik ventilasyon ve total parenteral beslenme yer almaktadır.
Candida türleri, COVID-19 hastalarında artan sıklıkta bildirilmekte, morbidite ve mortalite ile 
ilişkilendirilmektedir. Bu sebeple doğru hasta yönetimi açısından kandidemi tanısının gecikmeden konulup, 
tedaviye başlanması önemlidir.
Bu çalışmada 1.3.2020-31.7.2021 tarihleri arasında AÜTF Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen 
kan kültürlerinde üreyen Candida türlerinin belirlenmesi ve COVID-19 tanısı alan hastalarla almayanlar 
arasında izole edilen Candida türlerinin dağılımında fark olup olmadığının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 
1.3.2020-19.1.2021 tarihleri arasında BACTEC (BectonDickinson, USA), 20.1.2021-31.7.2021 tarihleri 
arasında VITEK (BioMérieux, Fransa) otomatize kan kültür cihazlarında üreme sinyali alınan şişeler çalışmaya 
alınmıştır. Şişelerden Gram boyama yapılıp, %5 koyun kanlı agar, çikolata agar ve EMB agara, boyasında 
maya hücresi görülenler ayrıca Sabauraud Dekstroz agara pasajlanmıştır. Pasajlarda üreyen mikroorganizmalar 
MALDİ-TOF MS (Bruker Daltonics, Almanya ve Vitek MS, BioMérieux, Fransa) ile identifiye edilmiştir. 
Salgın öncesi ve sonrası dönemde üreyen Candida türleri, laboratuvar bilgi yönetim sistemi üzerinden 
retrospektif olarak taranmıştır.

Bulgular: 
Belirtilen tarihler arasında kandidemi saptanan 146 hastadan 52’sinin COVID-19 tanısı ile, 94 hastanın diğer 
nedenlerle hastaneye yatırıldığı anlaşılmıştır. Hastaların cinsiyet, yaş ve YBÜ’de yatış oranları Tablo 1’de 
belirtilmiştir. Kandidemili hastaların YBÜ’de yatış oranları açısından COVID-19 pozitif ve COVID-19 negatif 
grup arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Öte yandan, kandidemi tespit edilen hastalar arasında <30 ve >90 
yaş grubunun COVID-19 dışı nedenlerle hastaneye yatan hastalarda anlamlı yüksek olduğu saptanmıştır. 31-90 
yaş grubu COVID-19 tanılı ve diğer hastalarda kandidemi gelişme sıklıkları benzer bulunmuştur. Her iki hasta 
grubunda en sık izole edilen Candida türleri sırasıyla C.parapsilosis (n=59,%38,1), C.albicans (n=38,%29,3) 
ve C.glabrata (n=21,%15) olup bu gruplarda etken dağılımı Tablo-2’de verilmiştir. İzolat sayısı az olmakla 
birlikte C. lusitaniae ve C. kefyr üremesi COVID-19 tanısı konan hastalarda anlamlı yüksek bulunmuştur.
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Tablo 1

 

Tablo 2

 

Sonuç: 
Özellikle YBÜ’de yatan COVID-19 hastalarında kandidemi açısından takip ve erken tanı, morbidite ve 
mortaliteyi azaltmada önemli görünmektedir.

Anahtar Kelimeler : Candida spp., COVID-19, Kan Kültürü, Kandidemi
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SS-008
COVID-19’un SOLUNUM YOLU VİRUSLARININ PREVALANSINA ETKİSİ

Özgür Appak1, Fatih Dinç1, Ayça Arzu Sayıner1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.D, Tıbbi Viroloji B.D

Giriş ve Amaç: 
COVID-19 ve korunma önlemlerinin özellikle influenza virüs prevalansına olan etkisi dikkat çekmektedir. 
Çalışmamızda son dört yılda saptanan solunum yolları viral etkenlerinin ve M.pneumoniae’nın aylara göre 
dağılımı, sıklığının belirlenmesi ve pandemi döneminin etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi erişkin ve çocuk poliklinik ve servislerinden Ocak 2018 - Ağustos 2021 
tarihleri arasında viral solunum yolu enfeksiyonu şüphesi ile gönderilen üst ve alt solunum yolu örnekleri 
retrospektif olarak incelendi. Çalışma süresince Fast Track Diagnostics/Respiratory Pathogens 21 (FTD21) 
[Junglinster, Luxemburg] ve QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel [Qiagen, Hilden Germany] ticari 
kitleri kullanıldı.

Bulgular: 
İncelenen 4770 örneğin %91.1’i (4344/4770) FTD 21 testi ile, %8.9’u (426/4770) QIAstat-Dx ile çalışıldı. 
Örneklerin %60.3’ü (2878/4770) servislerde ve yoğun bakımlarda yatan, %39,7’si (1892/4770) ise 
polikliniklerde değerlendirilen hastalara aitti. Örneklerin %70.3’ü (3351/4770) çocuk hastalara aitti. Hastaların 
%54.7’si (2607/4770) erkek ve medyan yaş 18 yıl (0-98 yıl) saptandı. 

Çalışmamızda incelenen örneklerin %54.6’sında (2603/4770) etken patojen belirlendi. Pozitif örneklerin 
%81.8’inde (2129/2603) tek etken, %18.2’inde (474/2603) iki veya daha fazla etken birlikte tespit edildi. 
Yıllara göre pozitiflik oranlarının 2020 ve 2021 yıllarında anlamlı olarak azaldığı tespit edildi (Tablo 1). 
Çalışma döneminde sıklık sırasına göre, rhinovirus (RV), respiratuvar sinsityal virus (RSV) ve influenza-B, ilk 
üç etken olarak  tespit edildi (Tablo 2).  Yıllara göre etkenlerin sıklığı değişmekle birlikte, RV her dönem en sık 
saptanan etkendi. İki veya daha fazla etkenin birlikte bulunduğu ko-enfeksiyonların prevalansı çalışmamızda 
%9.9 (474/4770) olup, 2018 ve 2019 yılında ko-enfeksiyonların büyük çoğunluğundan RV/enterovirus, 2020 
yılında RV/adenovirus ve 2021 yılında ise RV/parainfluenza virus tip-3 sorumluydu.

İnfluenza-A (H1N1), influenza-B, RSV ve metapneumovirus’un mevsimsel özellik gösterdiği ve kış aylarında 
görüldüğü belirlendi. Diğer viral etkenler ise mevsimsel bir özellik göstermeyip yılın her döneminde tespit 
edildi (Tablo-2).

Pandemi döneminde ise çalışılan 1278 solunum örneğinin %33.5’inde (429/1278) viral etken saptandı. 
Rhinovirus, RV/enterovirus ve parainfluenza virus tip-3 en sık saptanan etkenlerdi. Bu dönemde influenza-A 
(H1N1), influenza-B ve metapneumovirus saptanmadı. RSV sadece 2021 yılı ağustos ayında rhinovirus ile 
birlikte üç çocuk vakada tespit edildi. 
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Tablo 1

Tablo 2

 

Sonuç: 
Pandemi süresince, önceki dönemlerde sık saptanan etkenlerden influenza A ve B ile metapneumovirus hiç 
tespit edilmedi. RSV ise son bir aylık dönemde ko-enfeksiyonlar şeklinde saptandı. RV her dönemde en sık 
saptanan etken olarak dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler : Covid19, Multipleks PCR, Solunum Virüsleri
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SS-009
BD Phoenix CPO panelinin karbapenem direnci saptamada ve Ambler sınıflandırmasındaki 
performansının değerlendirilmesi

Pınar Sağıroğlu1, Mustafa Altay Atalay1, Mohammed Hasan Nabeel Almashat2, Mikail Akbulut2

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tibbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kayseri

Giriş ve Amaç: 
Karbapenem direncinin hızlı ve doğru saptanması bu kökenlerle mücadelede kritik bir öneme sahiptir. Bu 
çalışmada BD Phoenix CPO panelinin (BD, ABD) karbapenem direncini saptamada ve Amber sınıflanmasına 
göre karbapenemaz grubu tespitindeki performansı değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmaya klinik örneklerden izole edilen sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile karbapenem (meropenem) direnci 
tespit edilen 121 (114 K.pneumoniae ve 7 P.aeruginosa) ve edilmeyen 19 köken (17 K.pneumoniae ve 2  P.
aeruginosa) dahil edilmiştir. Bütün kökenlerde blaKPC, blaNDM, blaOXA-48, blaIMP, blaVIM, blaGES , ve blaCTX-M, blaSHV, 

bla TEM  genlerine PCR ile bakılıp sekansla doğrulanmıştır. Çalışmaya dahil edilen kökenlerin tamamının 
karbapenem direncinin saptanması ve karbapenemaz üreticilerinin Ambler sınıflamasının yapılması amacıyla 
Phoenix NMIC-502 CPO panelinde üretici firma önerileri doğrultusunda çalışılmıştır.

Bulgular: 
Çalışmamıza dahil edilen 116 karbapenem dirençli kökende karbapenemaz genleri saptanırken, 5 kökende 
çalışılan hiçbir gen saptanamamıştır. Karbapenem direnci saptanmayan 19 kökenin tamamında çalışılan 
karbapenamaz genleri negatif bulunmuşken, 16’sında genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) genleri 
blaSHV, bla TEM saptanmıştır,3 kökende hiçbir gen saptanamamıştır. Karbapenamaz üreticisi olan 116 kökenin 
%75.9’unda (n=88) tek bir gen, %20.7’ (n=24) sinde iki gen ve %3.4 (n=4) üç gen birden saptanmıştır (Tablo 1). 
Phoenix CPO panelin karbapenem direncini saptamada duyarlılığı %99.2, özgüllüğü %100 olarak bulunmuştur. 
CPO panel tek başına sınıf D karbapenemaz üreticilerinin %93.6’nı (59/63), sınıf B’lerin %84.2’sini (16/19) 
ve sınıf A’ların %66.6 (4/6) doğru olarak sınıflandırabilmiştir. Panel birden çok karbapenemaz geni saptanan 
28 kökenin 27’sinde karbapenem direncini doğru olarak saptamıştır.  Ambler sınıflamasına göre 19 kökeni D, 
6 kökeni B sınıfında gruplandırmış, 2 kökenin karbapenem sınıflandırmasını yapamamış ve 1 kökeni ise GSBL 
üreticisi olarak raporlamıştır.
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Tablo 1. BD Phoenix CPO panel performansı ve kökenlerin gen dağılımı 

Sonuç: 
CPO panelin karbapenem direncini doğru saptamadaki performansı başarılı düzeyde bulunmuştur. Ambler 
sınıflamasındaki performansı ise sınıf D için güvenilir düzeyde iken buna karşın B ve özellikle A sınıfları için 
başka bir fenotipik ek testle doğrulama gereksinimine ihtiyaç duymasıyla orta düzeyde bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : Ambler sınıflama, karbapenem direnci, karbapenemaz, Otomatize sistem, Phoenix CPO 
panel
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SS-010
Karbapenemaz Üreten Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Seftazidim-avibaktam ve Kolistin 
Etkinliğinin Araştırılması

Tuğrul Hoşbul1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Giriş ve Amaç: 
Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) antibiyotik direnç gelişimi ve yayılmasından sorumlu başlıca bakteriyel 
etkenlerdendir. Karbapenem dirençli izolatların neden olduğu enfeksiyonlarda tedavi seçenekleri çok sınırlıdır 
ve kolistin, tigesiklin gibi ajanlar neredeyse son seçenek terapötik ajanlardır. Seftazidim-avibaktam, yeni bir 
sefalosporin ve beta-laktamaz dışı inhibitör kombinasyonu antibiyotiktir ve KPC ve/veya OXA üreten K. 
pneumoniae suşlarına karşı etkilidir. Çalışmamızın amacı, karbapenem dirençli K. pneumoniae izolatlarına 
karşı seftazidim-avibaktam ve kolistinin in vitro aktivitesini değerlendirmek ve lokal antimikrobiyal sürveyans 
verisi elde etmektir.

Gereç ve Yöntem: 
Bu çalışma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü’nün 
onayı ve desteği ile gerçekleştirildi (Tarih:05.12.2019 ve Proje no: 2019/102). Çalışmaya 2016-2021 yılları 
arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen toplamda 150 karbapenem dirençli ve tekrar içermeyen K. 
pneumoniae izolatı dahil edildi. İzolatların meropenem, kolistin, seftazidim ve seftazidim-avibaktam için 
minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile belirlendi. Antibiyotik 
duyarlılıkları European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) kriterlerine göre 
değerlendirildi. Karbapenemazların (VIM, IMP, NDM, KPC ve OXA-48) varlığı, polimeraz zincir reaksiyonu 
(PCR) ile spesifik primerler kullanılarak araştırıldı. Kolistin dirençli izolatlarda plazmit aracılı kolistin direnç 
varlığı mcr-1, mcr-2, mcr-3, mcr-4 ve mcr-5 primerleri ile değerlendirildi. Kullanılan primer ve dizilimleri 
Tablo 1’de sunulmaktadır.
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Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Primerler ve Dizilimleri

 

Bulgular: 
Tüm K. pneumoniae izolatları, çalışmada değerlendirilen karbapenemaz genlerinden en az biri için pozitif 
bulundu. İzolatların 107’si (%71.3) sadece blaOXA-48 için pozitif, 7’si (%4.7) sadece blaNDM için  pozitif, 25’i 
(%16.7) sadece blaKPC için pozitif, 10’u (%6.7) hem blaOXA-48 hem de blaKPC için pozitif ve 1’i (%0.7) hem 
blaOXA-48 hem de blaNDM için pozitif olarak saptandı (Tablo 2). Test edilen plazmit aracılı kolistin direnç 
genleri izolatlarda saptanmadı. Seftazidim-avibaktam ve kolistine duyarlılık oranları sırasıyla %92.7 
(139/150) ve %48 (72/150) olarak bulundu. İzolatların meropenem, seftazidim, seftazidim-avibaktam ve 
kolistin için MİK50 ve MİK90 değerleri sırasıyla 32/256, >128/>128, 1/8 ve 4/16 µg/mL olarak saptandı (Tablo 
3).

Tablo 2. İzolatlarda Saptanan Karbapenemaz Genlerinin Dağılımı
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Tablo 3. İzolatların Sıvı Mikrodilüsyon ile Antibiyotiklere olan Duyarlılıkları (n = 150)

 

Sonuç: 
Sonuç olarak, verilerimiz, seftazidim-avibaktamın karbapenem dirençli  K. pneumoniae izolatları için iyi 
bir alternatif terapötik seçenek olduğunu göstermekle birlikte çalışma izolatlarında yüksek oranda kolistin 
direncinin saptanmış olması düşündürücüdür. Son seçenek tedavi edici antibiyotiklerde bile görülen direnç 
gelişimini önlemek için akılcı antibiyotik kullanım ilkelerine uyulmalıdır. Seftazidim-avibaktam ve kolistin 
sürveyansı için uygun antimikrobiyal duyarlılık testleri laboratuvar pratiğinde rutin olarak uygulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : antibiyotik direnci, karbapenem-dirençli Klebsiella pneumoniae, kolistin, seftazidim-
avibaktam
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SS-011
Meropenem ve Quercetin Kombinasyonunun Karbapenemaz Üreten {Klebsiella pneumoniae} 
Suşlarına Karşı İn Vitro Etkinliğinin Araştırılması

Gökçen Ormanoğlu1, Tuğba Ayhancı1, Özlem Aydemir1, Mustafa Zengin2, Mehmet Köroğlu1

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya 
2Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Anabilim Dalı, Sakarya

Giriş ve Amaç: 
Karbepenem dirençli Klebsiella pneumonia (KDKP) enfeksiyonlarının sıklığı, her geçen gün artmasına rağmen 
hala optimal antimikrobiyal bir tedavi stratejisi oluşturulamamıştır. Son yıllarda bilinen bazı ilaçların sinerjik 
etkisinden faydalanmak amacıyla kombinasyon tedavileri öne çıkmaktadır. Quercetin gibi terapötik yararları 
olan doğal ürünlerin kombinasyonları da araştırılmaktadır. Bu çalışmada; KDKP suşlarına karşı Quercetin 
ve Meropenem kombinasyonunun in vitro sinerjik etkinliğinin Checkerboard yöntemi ile araştırılması 
amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmamıza 30 KDKP suşu dahil edildi. VITEK 2® (Biomerieux, Fransa) ile karbapenem direnci saptanan 
suşlarda mikrodilüsyon yöntemiyle karbapenem direnci teyit edildi. Meropenem için MİK >8 mg/L dirençli 
kabul edildi. Karbapenemaz üretimi Modifiye Hodge Testi (MHT) ile araştırıldı. Karbapenemaz üretimi 
saptanan suşlarda OXA-48, NDM, KPC, VIM, IMP-1 karbapenemaz genleri Real-Time Polimeraz Zincir 
Reaksiyonu (Gene Xpert Carba-R kiti,Cepheid,ABD) yöntemiyle  çalışıldı.

Quercetın ve Meropenem için MİK değerleri sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle ayrı ayrı belirlendi. Mikroplak 
kuyucuklarına 100 µl Muller Hinton Broth besiyeri eklendi. Hazırlanan Quercetin ve Meropenem stok 
solüsyonundan Quercetin sütun yönünde, Meropenem satır yönünde 64 μg/ml konsantrasyondan başlatılarak 
son kansatrasyon 0.5 μg/ml olacak şekilde seri dilüsyonlar yapıldı. Bakteri solüsyonlarından (0,5 McFarland) 
10 µl kuyucuklara eklendi. İnkübasyon süresi sonunda (35-37 ℃ de 16-20 saat) antibiyotik kombinasyonlarının 
üremeyi inhibe ettiği en düşük MİK kuyucuğu, antibiyotiklerin kombinasyon MİK değeri olarak kabul edildi. 
Her antibiyotiğin fraksiyonel inhibitör konsantrasyonu indeksi (FİKİ) hesaplandı. Toplam FİKİ ≤ 0.5 ise 
sinerjik, 0.5 < FİKİ <4 ise aditif, ≥ 4 ise antagonist etki olarak değerlendirildi.

Bulgular: 
MHT ile suşların tümünde karbapenemaz üretimi saptanmıştır. Suşların 20’sinde (%66.6) OXA-48, 6’sında 
(%20) NDM, 1’inde (%3.3) KPC, 1’inde (%3.3) OXA-48 + NDM genleri saptanmış olup 2  suşta (%6.6) 
herhangi bir direnç geni saptanamamıştır.
Checkerboard sonuçları değerlendirildiğinde; suşların 24’ünde (%80) sinerji; 5’inde (%16,6) additif etki ve 
1’inde (%3.3) antagonist etki saptanmıştır. Quercetin-Meropenem kombinasyonunda sinerjik etki saptanan 
suşların %60’ında Meropenem kombinasyon MİC değeri 0.5 μg/ml ve/veya altında; suşların %70’inde 
Quercetin kombinasyon MİC değeri 0.5 μg/ml ve/veya altında olarak saptanmıştır. 30 Meropenem dirençli 
suşun 26 sının (%86,6) MİK değerleri duyarlı sınırın altına inmiştir.
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Tablo 1. Meropenem ve quercetin MİK değerleri

 

Sonuç: 
Sonuç olarak; çalışmamızda KDKP izolatlarına karşı Quercetin-Meropenem kombinasyonunun yüksek oranda 
sinerjik etki gösterdiği saptanmıştır. Söz konusu kombinasyonun bu bakterilerin etken olduğu enfeksiyonların 
tedavisinde umut vaat ettiği söylenebilir. Ancak bu konuda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Tablo 2. Meropenem ve quercetin kombinasyonlarının dama tahtası yöntemine göre fraksiyonel inhibitör 
konsantrasyon indeksi değerlerine göre elde edilen sonuçlar (n=30)

 

Anahtar Kelimeler : Checkerboard Yöntemi, Karbepenem dirençli Klebsiella pneumoniae, Kombinasyon 
tedavisi, Quercetin
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SS-012
Çoklu ilaç direncine sahip Gram negatif bakterilerin Seftazidim-avibaktam ve Seftolozon- tazobaktama 
karşı in vitro etkinliğinin araştırılması

Pınar Sağıroğlu1, Dinçer Koç1, Mustafa Altay Atalay1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tibbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

Giriş ve Amaç: 
Gram negatif bakterilerin karbapenem ve kolistin gibi son seçenek ilaçlar başta olmak üzere çoklu ilaca 
geliştirdikleri direnç küresel boyutta tehdit oluşturmaktadır. Bu durum bu bakterilerle gelişen enfeksiyonların 
yönetimini zorlaştırmakta, mortalite ve morbidite oranlarını yükselmekte ve ülkelerin sağlık harcamalarını 
artırmaktadır. Yeni jenerik antibiyotiklerin geliştirilmesinin yavaşlaması, kombinasyon ilaçlara olan ilgiyi 
artırmıştır. Son birkaç yılda piyasaya sürülen yeni beta-laktam ve beta-laktamaz inhibitör kombinasyonları 
çoklu ilaç dirençli (ÇİD) bakterilerin tedavisinde umut kaynağı olmuştur.  Çalışmamızda Seftazidim-avibaktam 
(CZA) ve Seftolozon-tazobaktam’ın (C/T) ÇİD Gram negatif bakterilerdeki duyarlılık profilleri araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Bu çalışmaya farklı hastaların klinik örneklerinden izole edilmiş 176 ÇİD Gram negatif bakteri dahil 
edilmiştir. Kökenlerin 131’i Klebsiella pneumoniae, 27’si E.coli ve 18 ‘i Pseudomonas aureginosa’dan 
oluşmaktaydı. K.pneumoniae kökenlerinin 59’u karbapenem , 62’si karbapenem ve kolistin dirençli iken 10 
köken ise genişlemiş spekrumlu beta-laktamaz(GSBL) üreticisiydi. E.coli’lerin 18’i karbapenem dirençli, 9 
‘u GSBL üreticisiydi, P.aeruginosa kökenlerinin tamamı karbapenem dirençliydi. Kökenlerin karbapenem 
duyarlılıklarının belirlenmesinde disk diffüzyon ve sıvı mikrodilüsyon, kolistin duyarlılıklarının belirlenmesinde 
sıvı mikrodilüsyon ve sıvı disk elüsyon testi, GSBL direnci tespitinde ise sefotaksim, seftazidim tek başına ve 
klavulanik asitle kombine diskleri kullanılmıştır. Kökenlerin seftazidim avibaktam ve seftolozon tazobaktam 
duyarlılıkları üretici firma talimatları doğrultusunda Phoenix NMIC-502 CPO (BD, ABD) panelinde 
çalışılmıştır. Sonuçlar EUCAST sınır değer tablolarına göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: 
Sonuçlarımız değerlendirildiğinde tür ayırımı yapılmaksızın kökenlerin %75’inin CZA’ya hassas olduğu 
belirlenmişken buna karşın kökenlerin %79.5’nin C/T’ye karşı dirençli olduğu tespit edilmiştir. CZA’nın 
etkinliğinin kolistin ve karbapenem direncinin bir arada bulunduğu K.pneumoniae kökenlerinde sadece 
karbapenem direnci olan kökenlere göre daha iyi olduğu saptanmıştır. Karbapenem dirençli E.coli’lerin 
%88.2’si CZA’ya duyarlıyken, C/T’de bu oran %41.2 olarak  bulunmuştur. GSBL üreten K.pneumoniae ve 
E.coli türlerinin tamamında CZA hassas bulunurken C/T için bu oran E.coli için %80 , K.pneumoniae için %70 
bulunmuştur. P.aeruginosa kökenlerinin %33.6’sı CZA dirençliyken, C/T için oran %66.7’dir (Tablo 1).
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Tablo 1. Seftazidim-avibaktam ve Seftolozon-tazobaktam’ın duyarlılık profili

 

Sonuç: 
Ülkemizde bulunan seftazidim-avibaktamın özellikle ÇİD Gram negatif bakterilerin yaptığı enfeksiyonların 
tedavisinde umut vadettiğini buna karşın henüz ülkemizde olmayan seftolozon-tazobaktamın bu grup 
bakterilerle oluşacak enfeksiyonlarda kullanımının sınırlı olabileceğini düşünmekteyiz.
 
Anahtar Kelimeler : çoklu ilaç direnci, karbapenem, kolistin, seftazidim-avibaktam, seftolozon-tazobaktam
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SS-013
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarında İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa 
İzolatlarının Karbapenemlere Direnç Mekanizmaları ve Seftolozan/Tazobaktam-Seftazidim/Avibaktam 
Duyarlılığı 

Gülşen Hazırolan1, Ceren Özkul2

1- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
2- Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: 
Karbapenemlere dirençli Pseudomonas aeruginosa izolatları hastane enfeksiyonlarına ve tedavide ciddi 
sorunlara neden olmaktadır. P. aeruginosa izolatalarında karbapenem grubu antibiyotiklere dirençte rol 
oynayan birden fazla mekanizma bulunmaktadır. Kromozomal kaynaklı OprD değişikliği ve aktif atım pompa 
mekanizmalarının yanı sıra aktarılabilen, plazmid kaynaklı MBL üretimine bağlı direnç en yaygın görülenleridir. 
Çalışmamızda, P. aeruginosa izolatlarının karbapenemlere direnç mekanizmaları ve seftolozan/tazobaktam ve 
seftazidim/avibaktam duyarlılığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Merkez Bakteriyoloji Laboratuvarında 2019-2020 yılları arasında çeşitli 
klinik örneklerden izole edilen 114 P. aeruginosa izolatı çalışmaya alınmıştır. Bakteri tanımlaması için MALDI-
TOF MS, (Bruker, Almanya) kullanılmıştır. Antibiyotik duyarlılık testleri disk difüzyon yöntemiyle çalışılmış, 
seftolozan/tazobaktam (CT) ve seftazidim/avibaktam (CZA) duyarlılığı ise gradient test (Biomerieux, Fransa) 
ile saptanmıştır. Sonuçlar EUCAST standartlarına göre değerlendirilmiştir. Kontrol izolat olarak P. aeruginosa 
ATCC 27853 kullanılmıştır. Meropeneme dirençli P. aeruginosa izolatlarında NDM-1, IMP, VIM tip 
karbapenemazlar PZR ile araştırılmıştır. Atım pompasına bağlı direnç mekanizmalarının araştırılması amacıyla 
resistance–nodulation–cell division (RND) tipi pompa inhibitörü Phenylalanyl-arginyl-β-naphtylamide (PAβN) 
varlığında meropenem MİK değişimleri incelenmiştir. PAβN varlığında sıvı mikrodilüsyonla saptanan MİK 
değerine göre en az dört kat azalma aktif pompa varlığı açısından anlamlı olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: 
P. aeruginosa izolatlarının antibiyotiklere in vitro duyarlılığı Tablo 1’de gösterilmiştir. Karbapenem direnç geni 
araştırılan izolatlarda, 16 (%14) izolatta blaVIM, 11 (%9.6) izolatta blaIMP ve bir izolatta hem blaIMP hem de blaVIM 
pozitifliği saptanırken, blaNDM-1 geni hiçbir izolatta saptanmamıştır.

PAβN varlığında 41 (%35.9) izolatta meropenem MİK’inde >4 kat azalma tespit edilmiştir. Karbapenem 
dirençli P. aeruginosa izolatlarında CT MİK50 değeri 0,75µg/ml, MİK90 değeri 48 µg/ml CZA MİK50 değeri 1 
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µg/ml, MİK90 değeri 16µg/ml  olarak saptanmıştır. CT ve CZA duyarlılığı sırası ile %82.5 ve %87.8 oranında 
tespit edilmiştir.

Sonuç: 
P. aeruginosa izolatlarının karbapenemlere direncinin farklı mekanizmalara bağlı olduğu gözlenmiş, atım 
pompasına bağlı direnç mekanizmasının karbapenemaz üretiminden  daha sık olduğu saptanmıştır. En 
sık karşılaşılan karbapenemaz enziminin VIM olduğu belirlenmiştir. Karbapenem dirençli P. aeruginosa 
izolatlarında, yeni bir beta-laktam/beta-laktamaz inhibitörü olan CT ve CZA’nın in vitro etkinliği yüksek 
saptanmış, bu izolatlara gelişen enfeksiyonların tedavisinde alternatif olabileceği düşünülmüştür. 

Tablo 1. P. aeruginosa izolatlarının antibiyotiklere in vitro direnç oranları

Antibiyotik Direnç (%)
Piperasilin-tazobaktam 51.7
Seftazidim 47.3
Sefepim 28
Seftolozan/tazobaktam 17.5
Seftazidim/avibaktam 12.2
Meropenem 100
Amikasin 18.4
Siprofloksasin 59.6
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SS-014
Karbapenem Dirençli Pseudomonas aeruginosa İzolatlarının Seftazidim-avibaktam ve Kolistin 
Minimum İnhibitör Konsantrasyon Değerlerinin Araştırılması

Canset Nur Aydogan1, Sinem Kaya2, Orhan Bedir1, Ramazan Gümral1, Tuğrul Hoşbul1

1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 
Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) özellikle nozokomiyal enfeksiyonlardan sıklıkla soyutlanan 
patojenlerdendir. Doğal olarak antibiyotiklere dirençli olmasının yanı sıra kazanılmış direnç ile gelişen 
antibiyotik direnci nedeniyle çoklu ilaç dirençli suşların neden olduğu enfeksiyonların tedavisi oldukça 
zordur. Çalışmamızın amacı karbapenem dirençli P. aeruginosa klinik izolatlarının tedavide umut verici yeni 
bir ajan olan seftazidim-avibaktam ve tedavide son seçenek ajanlardan biri olan kolistine  duyarlılıklarının 
saptanmasıdır.

Gereç ve Yöntem: 
Bu çalışma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü’nün 
onayı ve desteği ile gerçekleştirildi (Tarih:05.12.2019 ve Proje no: 2019/102). Çalışmaya hastanemiz 2016-2021 
yılları arasında izole edilmiş 100 karbapenem dirençli ve tekrar içermeyen P. aeruginosa izolatı dahil edildi. 
İzolatların tanımlaması Matris Destekli Lazer Desorpsiyon/İyonizasyon Uçuş Süresi Kütle Spektrometresi 
(MALDI-TOF MS; Bruker, Almanya) ile gerçekleştirildi. İzolatların test edilecek antibiyotiklere duyarlılıkları 
sıvı mikrodilüsyon ile yapıldı ve sonuçlar European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 
(EUCAST) kriterlerine göre değerlendirildi. Antibiyotik konsantrasyonları, meropenem için 512-0,5 μg/
mL; seftazidim ve seftazidim-avibaktam için 128-0,125 μg/mL; kolistin için 16-0,25 μg/mL olacak şekilde 
ayarlandı. Diğer antibiyotiklere duyarlılkları VITEK2 sistemi (bio-Merieux, Fransa) ile belirlendi. İzolatlarda 
VIM, IMP, NDM, KPC ve OXA-48 karbapenemaz direnç genleri PCR ile araştırıldı (Tablo 1).

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Primerler ve Dizilimleri
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Bulgular: 
İzolatların 22’si yara yeri, 17’si transtrakeal aspirat, 14’ü doku-apse, 12’si endotrakeal aspirat, 10’u balgam, 
9’u kan, 9’u idrar ve 7’si diğer steril vücut sıvıları örneklerinden oluşmaktaydı. blaVIM pozitif saptanan bir 
izolat hariç diğer izolatlar test edilen karbapenemaz direnç genleri için negatif olarak bulundu. İzolatların 11’i 
meropeneme yüksek dozda duyarlı olarak belirlendi. Seftazidim-avibaktam ve kolistin için duyarlılık oranları 
sırasıyla %90 (n=90) ve %100 (n=100) olarak tespit edildi. İzolatların meropenem, seftazidim, seftazidim-
avibaktam ve kolistin için MİK50 ve MİK90 değerleri sırasıyla 32/64, 8/64, 4/8, 0,5/2 µg/mL olarak bulundu 
(Tablo 2).

Tablo 2. İzolatlarının Sıvı Mikrodilüsyon ile Antibiyotiklere olan Duyarlılıkları (n = 100)

 

Sonuç: 
Hastanelerde özellikle Gram-negatif etkenlerde antibiyotiklere artan direnç önemli morbidite ve mortalite 
nedeni olduğu gibi, tedavi seçeneklerini de son derece kısıtlamaktadır. Özellikle karbapenem dirençli 
etkenlerin tedavisinde seçenekler son derece sınırlıdır. Seftazidim-avibaktam 2015 yılında kullanım onayı 
almış bir sefalosporin ve beta-laktam dışı beta laktamaz inhibitör kombinasyonundan oluşan alternatif bir 
ajandır. Çalışmamızda en yüksek duyarlılık oranının kolistin için saptanmış olması karbapenem dirençli klinik 
P. aeruginosa izolatlarının tedavisi için sevindiricidir. İzolatlarımızda seftazidim-avibaktam duyarlılığı %90 
oranında saptanmış olup antimikrobiyal direnç yönünden laboratuvar surveyansının takibi önemlidir.

Anahtar Kelimeler : karbapenem direnci, kolistin, Pseudomonas aeruginosa, seftazidim-avibaktam
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SS-015
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa suşlarına karşı 
sefiderokol, imipenem/relebaktam ve diğer antibiyotiklerin in vitro etkinliklerinin karşılaştırılması

Hasan Cenk Mirza1, Gizem İnce1

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: 
Pseudomonas aeruginosa solunum yolu, üriner sistem, deri ve yumuşak doku, kulak ve göz enfeksiyonları, 
bakteriyemi ve endokardite neden olabilen önemli bir fırsatçı patojendir. Ciddi P. aeruginosa enfeksiyonlarının 
tedavisinde sıklıkla ilk seçenek olarak düşünülen karbapenem grubu antibiyotiklere dirençli izolatlar son 
yıllarda artış göstererek bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Çalışmamızın amacı çeşitli klinik örneklerden 
izole edilen karbapenem dirençli P. aeruginosa suşlarına karşı sefiderokol, imipenem/relebaktam ve diğer 
antibiyotiklerin in vitro etkinliklerinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmamıza çeşitli klinik örneklerden izole edilen 92 adet karbapenem dirençli P. aeruginosa suşu (tamamı 
hem CLSI hem de EUCAST kriterlerine göre imipeneme dirençli; tamamı CLSI kriterlerine göre meropenem 
dirençli; 84 tanesi EUCAST kriterlerine göre meropeneme dirençli, 8 tanesi EUCAST kriterlerine göre 
meropeneme ‘I - duyarlı, yüksek dozda’) dahil edilmiş olup her hastadan tek izolat çalışmaya alınmıştır. 
İzolatların sefiderokol, imipenem/relebaktam, siprofloksasin, levofloksasin, aztreonam ve gentamisine karşı 
duyarlılıklarının saptanması için disk difüzyon testi; seftazidim ve piperasilin/tazobaktama karşı duyarlılıklarının 
saptanması için gradiyent difüzyon testi kullanılmıştır. Antibiyotik duyarlılık sonuçları hem CLSI hem de 
EUCAST kriterlerine göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: 
P. aeruginosa izolatlarının test edilen antibiyotiklere karşı duyarlılıkları Tablo 1’de gösterilmiştir. İzolatlara 
karşı in vitro etkinliği en yüksek antibiyotik sefiderokol olarak bulunmuştur. CLSI kriterlerine göre izolatların 
tamamı sefiderokole duyarlı bulunurken, EUCAST kriterlerine göre izolatların %97,8’i sefiderokole duyarlı 
bulunmuştır. İzolatların %4,3’ü, test edilen antibiyotikler arasında sadece sefiderokole duyarlı bulunmuştur. 
İzolatlara karşı sefiderokolden sonra en etkili antibiyotik gentamisin olarak saptanmış; izolatların %87’si 
gentamisine duyarlı bulunmuştur. CLSI kriterlerine göre izolatların %66,3’ü, EUCAST kriterlerine göre ise 
%73,9’u imipenem/relebaktama duyarlı bulunmuştur. İzolatlara karşı in vitro etkinliği en düşük antibiyotik 
levofloksasin olarak bulunmuştur. 



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

33

Tablo 1 

Sonuç: 
Çalışmamızın bulguları ışığında, sefiderokolün karbapenem dirençli P. aeruginosa enfeksiyonları için 
kullanılabilecek antibiyotik seçenekleri arasında yer alabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler : imipenem/relebaktam, karbapenem direnci, Pseudomonas aeruginosa, sefiderokol
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SS-016
Bir Üçüncü Basamak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İzole Edilen {Myroides odoratimimus} 
Suşlarında Karbapenem Direncinin ve Genetik İlişkinin Araştırılması

Canset Nur Aydogan1, Hande ÖZCAN1, İsmail Selçuk Aygar2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 
Ankara

Giriş ve Amaç: 
Myroides türleri, toprakta ve suda bulunan, insanlarda son yıllarda sıklıkla üriner sistem enfeksiyonlarından 
izole  edilen Gram negatif basildir. İnsan enfeksiyonlarından başlıca sorumlu türler  M. odoratus ve M. 
Odoratimimus’dur. Hastanemiz yatan hastalarına ait örneklerden izole edilmiş M. odoratimimus suşlarının 
antibiyotik duyarlılıklarının, hastalara ait demografik verilerinin, izolatlara ait karbapenemaz direnç genlerinin 
varlığının ve genetik ilişkinin irdelenmesi amacıyla bir ön çalışma yürütüldü. 

Gereç ve Yöntem: 
Hastanemizde 2020-2021 yılları arasında izole edilmiş M. odoratimimus türlerine ait antibiyotik duyarlılık 
verileri ve hastalara ait demografik veriler retrospektif olarak incelendi. İzolatlar konvansiyonel yöntemlerin 
yanı sıra matriks destekli lazer desorpsiyon/iyonizasyon uçuş süresi kütle spektrometrisi (MALDI-TOF MS, 
Brucker Daltonics, Bremen, Almanya) ile tanımlandı.

Antibiyotik duyarlılıkları VITEK 2 (Biomerieux, Fransa) otomatize sistem ile değerlendirildi. 
Karbapenemaz varlığı sCIM(basit karbapenemaz inaktivasyon testi) ile fenotipik olarak değerlendirildi 
ve   özgül primerler kullanılarak izolatlarda blaOXA-48,blaNDM, blaVIM, blaIMP, blaKPC, blaTUS, blaMUS     direnç 
genleri araştırıldı (Tablo 1). Tekrar pasajlarında üremesi olan 23 izolat arasındaki genetik ilişki, ERIC2: 
5ʹ-AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG-3ʹ primerinin kullanıldığı “Enterobacterial Repetitive Intergenic 
Consensus (ERIC)–PCR” ile değerlendirildi.

Tablo 1. Çalışmada kullanılan primerler ve dizilimleri
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Bulgular: 
Bir yara izolatı hariç tüm izolatlar üriner sistem örneklerinden izole edildi. Hastalarda taş, geçirilmiş ameliyat, 
kateterizasyon başta olmak üzere altta yatan predispozan faktörler bulunmaktaydı. İzolatların tamamı 
karbapenemlere dirençli olarak saptandı ve tümü sCIM ile karbapenemaz pozitif olarak değerlendirildi. 
Araştırılan karbapenemaz direnç genlerinden blaMUS izolatların 20/23 (%86,9) ‘ünde saptandı (Resim 1). 
Araştırılan diğer direnç genleri izolatlarda saptanmadı.  ERIC-PCR analizi ile iki farklı bant paterni görüldü. 
İzolatların 2 ‘sinin A; 21’sinin B paterninde olduğu belirlendi(Resim 2).

Resim 1. blaMUS pozitif izolatlara ait jel elektroforez görüntüsü

 

Resim 2. ERIC-PCR jel elektroforez görüntüsü

 

Sonuç: 
M. odoratimimus sporadik olguların yanı sıra çoklu ilaç dirençli fırsatçı patojen olarak salgınlara neden 
olabilmektedir. Karakaterisitik fenotipik özeliklere sahip bu patojenin tür düzeyinde tanımlanması 
enfeksiyonların sürveyansı ve kontrolü açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler : genotiplendirme, karbapenem, Myroides odoratimimus, nozokomiyal enfeksiyon
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SS-017
Eklem Enfeksiyonlarında Moleküler Sendromik Tanı Sonuçlarının Kültür Sonuçları ile 
Karşılaştırılması

Büşra ÖZ1, Ebru EVREN1, Emre Anıl ÖZBEK2, Elif SARICAOĞLU3, Mahmut KALEM2,
Kerem BAŞARIR2, Merve DURSUN2, Osman MEMİKOĞLU3, Zeynep Ceren KARAHAN1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve İbn-İ Sina Hastanesi Merkez 
Mikrobiyoloji Laboratuvarı 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: 
Kemik ve eklem enfeksiyonları, sıklıkla acil müdahale gerektiren ve önemli morbidite ve mortaliteye neden 
olabilen durumlardır. Gecikmiş veya yetersiz tedavi, geri dönüşü olmayan eklem harabiyetine/protez kaybına 
neden olabilmektedir. Özellikle periprostetik enfeksiyonlarda; etkenin sıklıkla biyofilm içerisinde bulunması 
ve hastaların artrosentez esnasında çoğu zaman antibiyotik tedavisi altında bulunması, konvansiyonel 
kültürlerde etkenin üretilememesine veya geç üretilmesine neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; eklem 
ve periprostetik enfeksiyon ön tanısı nedeniyle artrosentez uygulanan hastalardan elde edilen eklem sıvısı (ES) 
örneklerinde etken araştırmasında, araştırmaya yönelik olarak geliştirilen ve onay aşamasında olan Eklem 
Enfeksiyonları Paneli ile elde edilen sonuçların altın standart yöntem olan kültür sonuçları ile karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: 
Prospektif olarak yürütülen çalışmamızda; 1 Nisan 2021 ve 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 20 hastaya 
ait ES örneğinin rutin kültürü yapıldıktan sonra geride kalan örneklerinden moleküler sendromik tanı 
gerçekleştirilmiştir. Hastaların tedavisi kültür sonuçlarına göre planlanmıştır. ES kültürü, koyun kanlı agar 
(KKA), MacConkey agar (MCA) ve çikolata agar (ÇA) besiyerlerine yapılmıştır. KKA ve MCA besiyerleri 
normal atmosfer şartlarında; ÇA plakları %5 CO2’li ortamda, beş gün süreyle, 37 °C’de inkübe edilmiş ve günlük 
değerlendirmeleri yapılmıştır. Üreyen mikroorganizmaların identifikasyonu MALDI-TOF-MS (bioMérieux, 
Fransa) sistemi kullanılarak yapılmıştır. Moleküler sendromik tanı için BioFire® Eklem Enfeksiyonları Paneli 
(BioMérieux, Fransa) kullanılmıştır. Panel içeriğinde yer alan mikroorganizmalar Resim-1’de gösterilmiştir.
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Resim-1.

 

Bulgular: 
Çalışmada değerlendirilen eklem sıvılarının 12’si kadın, sekizi erkek hastadan elde edildi. Hastaların yaşları 
6-82 arasında olup hastalara ait demografik ve klinik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. Hastaların ES kültürlerinin 
beşinde Staphylococcus aureus, birinde Streptococcus mitis üremiştir. Hastalarda kültürle üreme süreleri 12-48 
arasında tespit edilmiştir  (ortalama 24 saat). Sendromik panel değerlendirmesinde beş hastada kültürleriyle 
uyumlu olarak S. aureus, bir hastada Streptococcus spp. tespit edilmiştir. Sendromik panel kullanımı ile kültürde 
üreyen mikroorganizmaların tümü kültürden 12-48 saat önce belirlenmiştir. Diğer örneklerde iki yöntemle de 
etken tespit edilmemiştir. Sendromik panel sonuçlarının çalışılan hasta grubunda kültür sonuçları ile %100 
uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.

Sonuç: 
Sendromik moleküler tanının; enfeksiyöz artritli hastalarda hedefe yönelik tedaviye daha hızlı başlanmasını 
sağlayarak hastalarda sekellerin ve periprostetik enfeksiyon tanısının daha hızlı konulmasına olanak 
sağlayabileceği düşünülmektedir. Öte yandan, özellikle periprostetik enfeksiyonlarında koagülaz-negatif 
stafilokokların (KNS) önde gelen etkenlerden olması nedeniyle bu grupta uyumun daha geniş hasta sayısı ile 
değerlendirilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.
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Tablo 1. Hastalara ait demografik ve klinik bilgiler

Anahtar Kelimeler : Enfeksiyöz artrit, kültür, moleküler sendromik tanı
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SS-018
Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Etyolojisini Tahmin Etmede Procalsitonin ve C-reaktif Proteinin Rolü

AYŞE ALICI1, ŞİRİN ÇETİN2, MERYEM ÇETİN3, HATİCE DÖRTOK4

1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı 
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilimdalı 
3Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı 
4Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilimdalı

Giriş ve Amaç: 
İnflamatuar marker olarak bilinen prokalsitonin (PCT) ve C-reaktif protein(CRP) kan dolaşımı enfeksiyonlarında 
etyolojiye göre farklı seviyelerde yükseklik gösterebilmektedir. Çalışmamızda kan dolaşımı enfeksiyonlarında 
serum PCT ve CRP seviyelerinin etiyoloji tahmin etmedeki rolünü araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmamız için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarına Ocak 2018-Temmuz 2021 tarihleri arasında gönderilen kan kültürleri retrospektif olarak 
tarandı. Kan kültürü üremesi anlamlı kabul edilen, kan kültürü alımından ± 24 saat içinde CRP ve PCT istemi 
olan 18 yaş üstü 712 hasta çalışmaya dahil edildi. Kan kültürleri BACT/ALERT 3D(BioMérieux, Fransa) 
cihazında inkübe edilmiş ve bakteri tanımlamaları Vitek2(BioMérieux, Fransa) cihazıyla yapılmıştır. PCT ve 
CRP  değerleri Cobas 6000(Roche, İşviçre) cihazıyla belirlenmiştir. Hastalar kan kültürü üremesine göre gram 
negatif(GN), gram pozitif(GP), fungus, enterobacteriacace ve non-fermenter grup olarak gruplandırıldı. PCT 
ve CRP değerleri için gruplar arasında anlamlı fark olup olmadığı araştırıldı.

Bulgular: 
Çalışmaya dahil edilen hastaların 413(%58)’ünde GP, 212(%36)’sında GN ve 44(%6)’sında fungus üremesi 
saptandı. PCT median değeri GP grup için 1,35 ng/ml, GN grup için 4,65 ng/ml, enterobacteriacae grubu 
için 5,66 ng/ml, non-fermenter grup için 3,69 ng/ml ve fungus grup için 2,54 ng/ml olarak bulundu.(Tablo1) 
PCT median değeri, GN-GP grup karşılaştırılmasında GN grupta anlamlı olarak daha yüksek bulunurken;  
enterobacteriacaea - nonfermenter grup karşılaştırılmasında enterobactericaea grupta anlamlı olarak daha 
yüksek bulundu. CRP median değeri için hiçbir grup arasında anlamlı fark bulunmadı. PCT değeri için, GN-
GP grup karşılaştırmasında çizilen ROC eğrisinde area under curve 0,640 olarak saptandı.(95% Cl:0.603-
0.677, p<0,0001) ve optimal cut-off değeri %77,43 sensitivite, %46,27 spesifisiteyle >1,05 olarak bulundu.
(Şekil1) GN ve enterobacteriacaea grubunda yapılan logistik regresyon analizinde, PCT >0,5ng/mL, >2ng/mL 
ve >10ng/mL değerlerinde her iki grup içinde etiyolojiyi tahmin etmede anlamlı bulundu.(Tablo2)
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TABLO1

 

TABLO2

 

ŞEKİL1

 

Sonuç: 
Sonuç olarak, kan dolaşımı enfeksiyonlarında PCT, GN bakteriyemiyi GP bakteriyemiden ve enterobactericaea 
nedenli bakteriyemiyi non-fermenter bakteri nedenli bakteriyemiden ayrımda kullanılabilecek bir marker 
olarak bulundu. CRP’nin bakteriyemide etyolojiyi tahmin etmede kullanılamayacağı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler : C-reaktif protein, Kan dolaşımı enfeksiyonu, Procalsitonin
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SS-019
Çocuklarda İlk ve Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni {Escherichia coli} İzolatlarında ST131 
Sıklığı, Filogenetik Grup Dağılımı ve Antimikrobiyal Direnç Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Selin Gamze Kılıç1, Duygu Öcal1, Alper Tekeli1, İştar Dolapçı1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE

Giriş ve Amaç: 
Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE) yaygındır, %80-90 oranında etken Escherichia coli’dir. 
E. coli’lerin epidemiyolojik özelliklerinin tanımlanması ve izlenmesi, tedavinin yanında toplumda direnç 
gelişiminin önlenmesi için de oldukça önemlidir.
Amacımız çocuklarda ilk ve tekrarlayan ÜSE etkeni E.coli’lerde, ST131 klonu varlığı, antimikrobiyal direnç 
oranları, filogenetik grup dağılımları ve tip 1 fimbriya varlığı arasındaki ilişkiyi irdelemektir.

Gereç ve Yöntem: 
Çocuk hastaların orta akım idrarlarından ilk (n:100) ve tekrarlayan (n:100) ÜSE etkeni olarak izole edilen 
E.coli’lerin antimikrobiyal duyarlılıkları Kirby Bauer disk difüzyon yöntemiyle, genişlemiş spektrumlu beta 
laktamaz (GSBL) üretimleri çift disk sinerji testiyle değerlendirilmiştir. Filogenetik grup analizi, O25b-ST131 
klonuna ait olma ve fimH geni varlığı polimeraz zincir reaksiyonuyla araştırılmıştır.

Bulgular: 
Her iki grupta en yüksek antibiyotik direnç oranı sefalotin ve ampisilinde gözlenmiş (sırasıyla ilk ÜSE:%47,4 
ve %44; tekrarlayan ÜSE:%54,1 ve %56), ertapenem ve fosfomisine karşı direnç bulunmazken en az direnç 
amikasin ve nitrofurantionde saptanmıştır (sırasıyla ilk ÜSE:%1 ve %1; tekrarlayan ÜSE:%2 ve %1). 
Tekrarlayan ÜSE etkenlerinde sefotaksim, trimetoprim-sülfametoksazol ve sefepime karşı direnç daha sık 
saptanırken (sırasıyla p=0,024, 0,037 ve 0,009), çoklu ilaç direnci (ÇİD) ve GSBL varlığı da daha yüksek 
bulunmuştur (sırasıyla ilk ÜSE:%22, tekrarlayan ÜSE:%34, p=0,058; ilk ÜSE:%11, tekrarlayan ÜSE:%25, 
p=0,009).
Her iki grup arasında filogenetik dağılım açısından anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05, Tablo 1).
B2 filogenetik grubuna ait olan 75 (33 ilk, 42 tekrarlayan ÜSE etkeni) izolatın %89,3’ünün (n:67) O25b-ST131 
klonuna dâhil olduğu bulunmuştur. Her iki grup arasında O25b-ST131 klonuna ait olma dağılımı açısından 
anlamlı fark bulunmamıştır (ilk ÜSE:%90,9, tekrarlayan ÜSE:%88,1, p=0,6).
ÜSE patogenezinde ilk basamak olan adhezyondan sorumlu fimH geni her iki grupta da yüksek oranda 
bulunmuş,  aralarında anlamlı fark saptanmamıştır (ilk ÜSE:%99, tekrarlayan ÜSE:%96, p=0,17).
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Tablo 1. Çalışma izolatlarının filogenetik grup dağılımları

 

Sonuç: 
Çocuklarda tekrarlayan ÜSE’lerin ilerleyen dönemlerde hipertansiyon ve böbrek yetmezliğiyle sonuçlanabilmesi 
ve tekrarlayan ÜSE etkeni E.coli’lerde ÇİD ve GSBL varlığının anlamlı oranda yüksek bulunması, enfeksiyon 
tekrarlamadan önce, ilk ÜSE ortaya konulduğunda uygun tedavi verilmesinin önemini ortaya koymaktadır.
Her iki grupta ST131, filogenetik grup D ve B2 ve fimH gen varlığı yüksek bulunmuştur. ST131 klonundaki 
E. coli izolatlarının pandemik klon olarak tanımlandığı da göz önüne alınarak, rutin tanı laboratuvarlarında 
bu özelliklerin incelenmesinin hem fimH genine yönelik tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi hem de ampirik 
tedaviye ışık tutması açısından önemli olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler : Antimikrobiyal direnç, Çocuk hasta, Escherichia coli, ST131, Üriner sistem enfeksiyonu
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SS-020
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KOŞUYOLU HASTANESİ KAN KÜLTÜRÜ İNDİKATÖRLERİ

Zehra Kipritçi1, Seçil Semiz1, Özay Ünal1, Aynur Eren Topkaya1

1Yeditepe Üniversitesi

Giriş ve Amaç: 
Hastanemiz 3. Basamak Yoğun Bakım hizmeti verilen ve onkoloji hastalarının yoğun olarak takip edildiği 
180 yataklı bir hastanedir. Kan kültürü ile ilgili doğru uygulamalar için uygun endikasyonda, uygun zamanda, 
uygun miktarda örnek alınarak laboratuvara gönderilmesi ve laboratuvarda da tüm sürecin iyi takip edilerek 
sonuçlandırılması gerekmektedir. Pre-pre-analitik süreç ile başlayan ve post-post analitik süreç ile tamamlanan 
tüm aşamalar için kalite indikatörlerinin geliştirilmesi önemlidir. Sağlık Bakanlığı da yurt çapında kan 
kültürleriyle ilgili doğru uygulamaların yaygınlaşması için bu örneklerin önemine uygun şekilde son SKS 
versiyonunda indikatör sayısını arttırmıştır.

Kan Kültürü İndikatörleri

 

Gereç ve Yöntem: 
Bu çalışmada, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu İhtisas Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında takip 
edilen kan kültürü indikatörleri; 1- Kan kültürü pozitiflik oranı, 2- Tek şişe alınan kan kültürü oranı (Çocuk hasta 
örnekleri hariç), 3- İki ve Üzeri Set Alınan Kan Kültürü oranı, 4-Kontaminasyon oranı, 5- Alındıktan sonra iki 
saat içinde laboratuvara teslim edilmeyen kan kültürü oranı 6- Yalancı pozitiflik oranı, 7- Pozitif sinyal veren 
şişelerin cihazdan çıkarılma süresi, 8- Gram boya ile son tanımlama uyumu ve 9- Panik değer bildirim süresi 
01.01.2021 – 01.07.2021 tarihlerinde aylık periyodlar baz alınarak retrospektrif olarak değerlendirilmiştir 
(Tablo).

Bulgular: 
Laboratuvarımızda indikatörler için belirlenen hedef değerler; 1- Kan kültürü pozitiflik oranı için %15-20, 2- 
Tek şişe alınan kan kültürü oranı için %15, 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., 
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7- Gram boya ile son tanımlama uyumsuzluğu için %5, 8- İki ve Üzeri Set Alınan Kan Kültürü oranı  >%40 
idi. Kan kültürü pozitiflik oranı, Mayıs ayı dışında diğer tüm aylar için hedef değerin üzerindeydi. Tek şişe 
alınan kan kültürü oranı Ocak ve Mayıs aylarında hedef değerleri aşmıştı. Takip edilen diğer indikatörler; 
kontaminasyon oranı, alındıktan sonra iki saat içinde laboratuvara teslim edilmeyen kan kültürü oranı, yalancı 
pozitiflik oranı, pozitif sinyal veren şişelerin cihazdan çıkarılma süresi, Gram boya ile son tanımlama uyumu 
ve panik değer bildirim süresi, hedef değerlerle uyumluydu.

Sonuç: 
Kalite indikatörlerinin tanımlanması ve sürekli takibi ile sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttığı açık bir şekilde 
görülmektedir. İndikatörler aynı zamanda hizmet içi eğitim gereksinimlerinin belirlenmesinde de yol gösterici 
olmuştur.

Anahtar Kelimeler : İndikatör, Kalite, Kan Kültürü
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SS-021
Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemine Entegre Edilen Kan Kültürü Takip Sistemi ve Kısa Dönem Analiz 
Sonuçları

Şerife Yılmaz1, Demet Hacıseyitoğlu1, Füsun Cömert1

1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Giriş ve Amaç: 
Kan dolaşımı enfeksiyonları, uygun antimikrobiyal tedavi geciktiğinde yüksek oranda mortalite ve morbiditeyle 
sonuçlanabildiğinden kan kültürü takibi oldukça önemlidir. Çalışmamızda, bir kan kültürü takip çizelgesi 
oluşturularak laboratuvarımızın bilgi yönetim sistemine (LBYS) entegre edilmesi, bu şekilde verilerin 
kolaylıkla analiz edilebilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve kliniklerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Hastanemizde 9 Mart 2021 tarihi itibariyle kan kültürü takip çizelgesi LBYS’ye entegre edilmiştir. LBYS’de 
oluşturulan bir modül içine, kan kültür şişesinin üstündeki hasta barkodu okutularak hastanın ismi, kayıt tarihi 
ve saati, hangi kan kültür şişesi olduğu (aerop, anaerop, pediatrik) ve örneğin geldiği servis otomatik olarak 
sistemden çekilebilmiştir. Hastalara ait şişe barkodları da ayrıca okutularak forma aktarılmıştır. Şişelerin cihaza 
yerleştirilme zamanı, şişeler içindeki kan volüm miktarları (az, normal, çok), pozitif sinyal zamanı, şişelerin 
cihazdan çıkarılma zamanları, gram yayma sonucu, gram yayma bildirim tarihi, üreyen mikroorganizma ve 
etken olup olmadığı laboratuvar çalışanları tarafından manuel olarak kaydedilmiştir.

Bulgular: 
9 Mart-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında laboratuvarımıza 1011 hastadan 4724 kan kültür şişesi gönderilmiştir. 
Örneklerin 1072 (%22) ünde pozitif sinyal alınmıştır. Bunların 678 (%14) i etken, 394 (%8) ü kontaminasyon 
olarak değerlendirilmiştir. Aylara göre kan kültür şişesinde etken ve kontaminasyon dağılımı Şekil 1 de 
belirtilmiştir. Üreme olmayan 3652 şişenin 1828 (%50) inde şişe içindeki kan volümünün az olduğu tespit 
edilmiştir. Hastaların 4 (%0.4) ünde gram boyama ile kültür sonucu arasında uyumsuzluk saptanmıştır. Kan 
kültür şişelerinin pozitif sinyal verme zamanı ile şişenin cihazdan çıkarılma zamanı arasındaki ortalama süre 
farkı 1 dakika 20 saniye olarak hesaplanmıştır.
 
Kan kültüründe aylara göre etken ve kontaminant mikroorganizma dağılımı (n(%))

 

Sonuç: 
Uyguladığımız bu sistem sayesinde kan kültürü takibi hızlı ve objektif bir şekilde yapılabilmiştir. LBYS’ye 
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entegre olduğundan her bilgisayardan kan kültürü takip çizelgesi doldurulabilmiş, bu sayede karışıklıkların 
önüne geçilmiştir. Kan kültürü takibi piyasada mevcut olan programlarla yapılmakla birlikte bu programların 
maddi yükü nedeniyle bizim uyguladığımız sistem kurumumuz için ekonomik bir çözüm olmuştur. Yarı 
otomatize olması dezavantaj gibi görünse de kan kültürüne ait bütün bilgilerin tek dosya altında toplanabilmesi 
ve bu bilgilere anında ulaşılabilmesi büyük kolaylık sağlamıştır.  Bu sisteme ek olarak yeni hedefimiz kan 
kültür cihazı ile laboratuvar bilgi yönetim sistemini tamamen birbirine entegre etmek ve takip sistemini tam 
otomatize hale getirmektir. Bu çalışmamızın diğer kurumlara da örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz.  

Anahtar Kelimeler : bakteri, kan kültürü takip, yarı otomatize sistem



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

47

SS-022
Perihiler kolanjiokarsinomlu hastada nadir bir baktibili etkeni: Erwinia persicina ve tanıdaki 
zorluklar

Ayşe Nur Ceylan1, İlgin Özden2

1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü 
2Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Karaciğer Nakli ve Hepatobilier Cerrahi Birimi

Giriş ve Amaç: 
Erwiniaceae ailesi, Enterobacterales içerisinde yer alan gram negatif, fermentatif bitki patojenleridir. İnsanda 
saprofitik olarak bulunurlar ve 1920 yılında bitki patojeni olarak ilk tanımlanmalarının ardından sadece birkaç 
sefer insanlarda enfeksiyon etkeni olarak tanımlanmışlardır. Erwinia persicina 1990’da salatalık, domates ve 
muzdan izole edilerek bitki patojeni olarak tanımlanmış ve sonraki yıllarda farklı bitkilerin hastalık etkeni 
olarak da gösterilmiştir. E.persicina bugüne kadar sadece 1998 yılında 88 yaşında kadın hastanın idrarından 
izole edilerek enfeksiyon etkeni olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada safra sıvısı örneklerinde E.persicina 
üretilen bir kolanjiokarsinomlu hasta olgusunu sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 
Hastanın farklı tarihlerde gelen safra sıvısı örneklerinin kültürlerinde üreyen kolonilerden identifikasyonu 
için MALDI-TOF Microflex LT/SH Smart MS(Bruker Daltonics, Almanya) ve BD Phoenix™ M50 otomatize 
sistem(BD Diagnostics, ABD) kullanıldı. Antibiyotik duyarlılık çalışmaları için BD Phoenix™ M50 otomatize 
sistem(BD Diagnostics, ABD) kullanıldı ve sonuçları EUCAST 2021’e göre yorumlandı. Hastanın tekrarlayan 
örneklerinde aynı bakteri üremesi üzerine tanıyı desteklemek için koloniler başka bir laboratuvara gönderildi. 
Kolonilerin identifikasyonu için Vitek MS(BioMérieux, Fransa) ve Vitek-2 otomatize sistem(BioMerieux, Fransa) 
kullanıldı. Saf kolonilerden DNA izolasyonu, PCR ve sekanslama işlemleri BM Laboratuvarları’nda(Ankara, 
Türkiye) gerçekleştirildi. ABI 3730XL Sanger dizileme cihazı(Applied Biosystems, Foster City, CA)’nda 
universal primerler kullanılarak 16S RNA gen bölgeleri çoğaltıldı.

Bulgular: 
Farklı üreticilerin farklı yöntemlerle çalışan toplam dört cihazdaki identifikasyon sonuçları Tablo-1’de ve 
antibiyotik duyarlılık sonuçları Tablo-2’de verilmiştir. Sanger dizilemeyle oluşan 1381 bazlık dizi sonucu 
%99,49’luk benzerlikle E.persicina olarak belirlenmiştir.
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Tablo-1

 

Tablo-2

Sonuç: 
Çalışmamızda farklı üreticilerin iki farklı yöntemle çalışan identifikasyon cihazları kullanılmış ve hepsinin 
sonucu farklı çıkmıştır. İki üreticinin biyokimyasal test temelli çalışan cihazları bakteriyi Pantoea ve Rahnella 
olarak cins düzeyinde de yanlış tanımlamıştır. MALDI-TOF MS cihazları bakteriyi Erwinia cinsi olarak doğru 
tanımlamış ve sadece MALDI-TOF Microflex LT/SH Smart MS bakteriyi E.persicina olarak tür düzeyinde 
de doğru identifiye edebilmiştir. Bu durum önceki tarihlerde de insan örneklerinden E.persicina üretilmiş olup 
yanlış tanımlandığı için gözden kaçmış olabileceğini düşündürmektedir. Dünyada ve ülkemizdeki mikrobiyoloji 
laboratuvarlarında bakteri identifikasyonunda konvansiyonel testler ve biyokimyasal test temelli otomatize 
sistem cihazlar en sık kullanılan yöntemler olsa da MALDI-TOF MS cihazlarının kullanımı gün geçtikçe 
artmaktadır. Farklı çalışmalarda MALDI-TOF MS cihazlarının bakteri tanımlamasında biyokimyasal test 
temelli cihazlara göre daha güvenilir sonuçlar verdiği gösterilmiştir. Daha hızlı ve güvenilir sonuçlar verebilmek 
adına MALDI-TOF MS cihazlarının mikrobiyoloji laboratuvarlarında yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler : Erwinia persicina, Erwiniaceae, MALDI-TOF MS
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SS-023
Sözlü Bildirilerimiz Yayın Oluyor Mu?: 5 Yıllık Değerlendirme

Melahat Gürbüz1, Berrin Esen1

1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, 
Türkiye.

Giriş ve Amaç: 
Bilimsel kongrelerde sunulan çalışmaların yayına dönüşmesi, araştırmanın kalitesini değerlendirmede kullanılan 
bir göstergedir. Mikrobiyoloji alanında kongrelerde sunulmuş sözlü bildirilerin yayına dönüşüm oranlarını 
içeren bir değerlendirmeye ulaşılamamıştır. Çalışmada, her yıl Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği ve Türk 
Mikrobiyoloji Cemiyeti tarafından dönüşümlü olarak gerçekleştirilen Mikrobiyoloji Kongrelerinde 2015-2019 
yılları arasındaki 5 ardışık kongrede sunulan sözlü bildirilerin literatüre katkısının araştırılması ve yayınlanan 
bildirilerin ayrıntılı değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
2015-2019 yılları arasında gerçekleştirilen Mikrobiyoloji Kongrelerindeki sözlü bildirilerin yayına dönüşme 
durumu, PubMed ve Google Akademik veri tabanlarında Ağustos 2021 son tarih olacak şekilde taranmıştır. 
Bildiriler; gönderen kuru, araştırmanın türü, tez çalışması olup olmadığı, yayına dönüşme durumu, yayınlandığı 
dergi indeksi, derginin yayın yılındaki etki faktörü (IF), makalenin kabul ve yayınlanma tarihi, almış olduğu 
atıf sayısı, yazar sıralaması ve başlıktaki değişiklikler parametreleri açısından irdelenmiştir.

Bulgular: 
Toplam 468 sözlü bildiri değerlendirildi ve bunlardan 103’ünün (%22) yayına dönüştüğü izlendi. Dergilerin 
78’inin (%16.7) SCI/SCIE, 17’sinin (%3.6) ulusal, 8’inin (%1.7) diğer uluslararası indekslerde tarandığı 
saptandı. Sözlü bildirilerin kongreler ve yıllara göre sayısı, yayına dönüşme oranı ve ortalama yayınlanma süresi 
değerlendirildi (Tablo-1). Yayınlanma yılı itibarı ile dergilerin IF’leri 0.187-7.275 arasında (OD=1.30) idi. 
Sözlü bildirilerin yayın yılı, araştırma türü, kapsamı ve yapıldığı kurumların, yayınlandıkları dergi kategorisine 
göre dağılımı incelendi (Tablo-2). Üniversite ve karma kurumlar tarafından yapılan sunumların yayına dönüşme 
oranları sırasıyla %22.5 ve %29.5 olup, bu kurumlardan yapılan yayınların yayına dönüşme durumu diğer 
kurumlar ile kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.038). Yayına dönüşen bildirilerin 
%35.9’unda başlıkta değişiklik izlendi. % 45.6’sında yazar kadrosunda sıralamasında değişiklik yapıldığı, en 
sık değişikliğin ilk isim haricinde yazar sıralaması ve beraberinde yazar eklenmesi olduğu izlendi. Ülkemizde 
farklı branşların kongrelerinde sunulan sözlü bildirilerin yayına dönüşme oranları tablo-3’de sunulmuştur.



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

50

Tablo-1: Sözlü bildirilerin kongreler ve yıllara göre sayısı, yayına dönüşme oranı ve ortalama yayınlanma 
süresi

 

Tablo-2: Sözlü bildirilerin yayın yılı, araştırma türü, kapsamı ve yapıldığı kurumların yayınlandıkları dergi 
kategorisine göre dağılımı
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Tablo-3: Ülkemizde farklı branşlarda kongre sözlü bildirilerinin yayına dönüşme oranları 

Sonuç: 
Sonuç olarak sözlü bildirilerimizin yayına dönüşme oranı ilk kez değerlendirilmiş olup ülkemizdeki bazı 
branşlar ile benzerlik göstermekle birlikte bu oranın düşük olduğu ve uluslararası ortalamanın da oldukça 
altında bulunduğu izlenmektedir. Kongrelerde sunulan sözlü bildirilerin literatüre katkı sağlaması için; 
araştırmacılara yönelik sadece sözlü bildiri şartını yerine getirmiş olmak dışında kaliteli yayın yapmayı 
özendirici ve kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmasının ve bildirilerin seçiminde seçici davranılmasının faydalı 
olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kongre, Mikrobiyoloji, Sözlü bildiri, Yayın
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SS-024
Kan Kültüründen İzole Edilen {Candida} Suşlarında Azol Direnç Mekanizmalarının Moleküler Olarak 
Araştırılması

Ayşe ALICI1, Gülgün YENİŞEHİRLİ1

1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı

Giriş ve Amaç: 
Malign hastalıklar, immun sistemi baskılayan tedaviler gibi durumlar mantar enfeksiyonlarında artışa sebep 
olmaktadır. Mantar enfeksiyonları içinde en sık Candida türleriyle karşılaşılmaktadır. Candida türleri 
nozokomiyal kan dolaşımı enfeksiyonlarının % 8-10’undan izole edilmektedir. Candida enfeksiyonlarında ilk 
tercih azol grubu antifungallerdir. Uzun süreli ve tekrarlayan antifungal kullanımı sonucu dirençli Candida 
suşlarıyla karşılaşılmaktadır. Çalışmamızda kan kültüründen izole edilen flukonazol dirençli Candida suşlarında 
azol direncinden sorumlu mekanizmaların aydınlatılması amacıyla, atım pompalarını kodlayan CDR1,CDR2, 
MDR1 yanı sıra lanosterol 14α demetilazı kodlayan ERG11 genlerinin ekspresyon seviyeleri araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Ekim 2019-Nisan 2021 tarihleri arasında kan kültüründen izole edilen Candida suşları çalışmaya dahil edildi. 
Candidaların tür düzeyinde tanımlanması YST8 diagnostics (Diagnostics, Slovenya) ile, flukonazol, vorikonazol 
ve posakonazol için antifungal duyarlılıkları E-test (Himedia, Hindistan) yöntemi ile yapıldı. Flukonazol direnci 
saptanan suşlarda RNA izolasyonu, cDNA sentezi ve real time qPCR yapıldı. RNA ekspresyon kantitasyonu 
ACT1 transkripti kullanılarak kontrol grubumuza normalize edildi. Ekspresyon seviyeleri C.albicans ATCC 
90028, C.glabrata ATCC 2950, C.parapsilosis ATCC 22019 ile kıyaslanarak rölatif kantitasyon hesabı yapıldı. 
Kontrol ATCC suşuna göre 2 kat ve daha fazla ekspresyon over ekspresyon olarak kabul edildi.

Bulgular: 
Çalışmaya 41 C.albicans, 22 C.parapsilosis, 14 C.glabrata ve 13 C.tropicalis suşu dahil edildi. Antifungal 
duyarlılık testi sonucu flukonazol dirençli 3 C.glabrata,5 C.parapsilosis,1 C.albicans ve flukonazol doz bağımlı 
duyarlı 11 C.glabrata, 5 C.parapsilosis suşunda ERG11,CDR1,CDR2, MDR1 genlerinin ekspresyon seviyeleri 
hesaplandı. Buna göre flukonazol dirençli C.glabrata suşlarının tamamında ERG11 ve CDR1, %67’sinde 
CDR2 geni over eksprese bulundu. Flukonazol doz bağımlı duyarlı C.glabrata suşlarının tamamında ERG11 ve 
CDR1, %91’inde CDR2 genini over eksprese bulundu.(Tablo1) Flukonazol dirençli C.parapsilosis suşlarının 
tamamında MDR1, %80’inde ERG11ve CDR1 genleri over eksprese bulundu. Flukonazol doz bağımlı duyarlı 
C.parapsilosis suşların %80’inde ERG11, CDR1, MDR1 genleri over eksprese bulundu.(Tablo2) Flukonazol 
dirençli C.albicans suşunda ise ERG11 ve CDR1 genleri over eksprese saptandı.(Tablo3)
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TABLO3

 

TABLO1

 

TABLO2

 

Sonuç: 
Sonuç olarak Candida türlerinde azol grubu antifungallere dirençte lanosterel demetilazı kodlayan ERG11 geni 
ve atım pompa genleri CDR1, CDR2, MDR1’in over ekpresyon gösterdiği bulundu. Ancak azol direncinde sadece 
bu mekanizmaların değil bu çalışmada bakılmayan ERG11 geninde mutasyon gibi daha farklı mekanizmaların 
da olabileceği sonucuna varıldı.
 
Anahtar Kelimeler : Azol Direnç Mekanizmaları, Candida, Kan Kültürü
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SS-025
Yoğun bakım ünitelerindeki tehtit; invazif maya enfeksiyonları ve çoklu ilaca dirençli Candida auris

Beyza Öncel1, Ayşe Nur Ceylan1

1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul

Giriş ve Amaç: 
İnvazif fungal enfeksiyonlar, özellikle yoğun bakım ünitelerinde mortalite ve morbiditeye yol açan nedenlerdir. 
Bu yüzden enfeksiyon etkenlerinin identifikasyonu ve antifungal duyarlılık sonuçlarının belirlenmesi önem 
arz etmektedir. Bu çalışmada, hastanemiz yoğun bakım ünitelerinden gelen kan kültürü örneklerinde izole 
edilen maya türleri incelenmiş ve antifungal duyarlılık testleri yapılarak direnç durumlarının irdelenmesi 
amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Mayıs 2020 ile Ağustos 2021 tarihleri arasında, yoğun bakım ünitesindeki hastaların kan kültürlerinden 
izole edilen 157 maya örneği çalışmaya alındı. Aynı hastaya ait tekrarlayan üremelerden ilk izolat çalışmaya 
dahil edildi. Kan kültürü şişeleri BACTEC FX(BD, A.B.D.) otomatize sisteminde takip edildi, pozitif üreme 
sinyali alınanlar konvansiyonel yöntemler ve MALDI-TOF Microflex LT/SH Smart MS (Bruker Daltonics, 
Almanya)  ile tanımlandı. Antifungal duyarlılık testleri, Sensititre YeastOne (ThermoFisher Scientific, İngiltere) 
paneli kullanılarak sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile hazırlanmış, minimum inhibitör konsantrasyon(MİK) 
sonuçları EUCAST antifungal sınır değer tablosuna(v.10.0) göre belirlenmiştir.

Bulgular: 
Suşların izole edildiği hastaların %54.7(86)’si erkek,  %45.3(71)’ü kadındır. Hastaların %23.5(37)’i pediatrik, 
%76.5(120)’i erişkin yaş grubundadır. Erişkinlerdeki yaş ortalaması ise 62.7 olarak saptanmıştır. Toplam 
157 izolat içerisinde Candida albicans 60(%38.2) izolat ile en sık izole edilen tür olup, bunu Candida 
parapsilosis(%20.4), Candida tropicalis(%14), Candida glabrata(%12.7), Candida auris(%6.3), Candida 
guilliermondi(%1.9) ve Candida kefyr(%1.9) izlemektedir. Tüm etkenlerin %98’ini Candida türleri oluştururken, 
Candida dışı türlerde Saprochaete capitata, Trichosporon asahii yer almaktadır. Suşların bölümlere göre 
dağılımı incelendiğinde genel ve pandemi yoğun bakım ünitelerinin başta olduğu ve bu bölümlerde en sık 
C.albicans türünün izole edildiği görülmektedir(Şekil 1,Tablo 1). Genel yoğun bakım ünitesinde ikinci sıklıkta 
izole edilen C.auris(%15,2), antifungallere dirençli olması ve salgınlara sebep olması bakımından önemlidir.
Antifungal duyarlılık testi sonuçlarına göre, C.albicans, C.parapsilosis, C.tropicalis ve C.glabrata için 
amfoterisin B’ye direnç oranları sırasıyla %1.7, %3.1,  %13.6, %20, flukonazole direnç oranları ise sırasıyla %10, 
%18.8, %22.7, %15 olarak saptanmıştır. Genellikle çoklu ilaca dirençli olduğu bilinen C.auris çalışmamızdaki 
izolatların %6.3(n:10)’ünü oluşturmaktadır ve bu suşların çoğunluğunun amfoterisinB, flukonazol, ıtrakonazol, 
vorikonazol ve posakonazol MİK’lerinin yüksek olduğu gözlenmiştir(Tablo 2).   
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Tablo 1. Genel, pandemi ve çocuk yoğun bakım ünitelerinde en sık izole edilen invazif fungal enfeksiyon 
etkenleri

 

Şekil 1. Yoğun bakım ünitelerinden gönderilen kan kültürlerinde saptanan mayaların bölümlere ve türlere 
göre dağılımı

 

Tablo 2. Yoğun bakım ünitelerinden gönderilen kan kültürlerinde izole edilen mayaların antifungal duyarlılık 
durumları

 

Sonuç: 
Çalışmamızda, yoğun bakım ünitelerinde invazif fungal enfeksiyonlardaki en sık etkenin C.albicans olduğu 
saptanmış, antifungal direncinin yüksek olduğu bilinen ve salgınlara yol açabilen C.auris türünün de 
azımsanmayacak oranda bulunduğu görülmüştür. Maya türlerinin tiplendirilmesi, sıklığının ve antifungal 
duyarlılıklarının saptanması, mortalite ve morbiditenin yüksek olduğu invazif fungal enfeksiyonlarda tedavinin 
planlanması açısından oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler : antifungal direnç, Candida auris, fungal enfeksiyonlar, kan kültürü, Kandidemi
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SS-026
Laboratuvarımızda izole edilen ilk C.auris olgusu

Müge Aslan1, Deniz Turan1, Lütfiye Nilsun Altunal2, Sebahat Aksaray1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları

Giriş ve Amaç: 
Candida auris ilk olarak 2009 yılında tanımlanan fungal bir patojendir. Tanımlanmasından bu yana beş kıtada 
20’den fazla ülkeden bildirilen, geniş bir enfeksiyon yelpazesine neden olan ve çoklu ilaca dirençli bir Candida 
türüdür. Rutinde kullanılan konvansiyonel yöntemlerle C.auris’i tanımlamada sorunlar yaşanmaktadır. Bu 
olgu laboratuvarımızda ilk defa izole edilen C.auris’in neden olduğu kandidemi vakası olup; identifikasyon 
yöntemleri ve tedavi seçeneklerine dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Bir haftadır artan solunum sıkıntısı şikayetiyle acil servise başvuran 89 yaşında kadın hasta  hiperkapni, 
uykuya meyil nedeniyle entübe edilerek anestezi yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Hastanın hipertansiyon, 
koroner arter hastalığı, geçirilmiş serebrovasküler olay ve 1ay önce pulmoner emboli tanısıyla hastanede 
yatış öyküsü mevcuttu. Masif plevral efüzyon saptanan hastaya konjestif kalp yetmezliği medikal tedavisi 
başlandı. Takiplerinde ventilatör ilişkili pnömoni tanısıyla 14 gün antibiyotik tedavisi  ile solunum desteğine 
devam edildi. Antibiyotiksiz takibinin 10. gününde ateş, CRP, lökosit ve prokalsitonin değerlerinde artış olması 
üzerine eş zamanlı santral ve periferden kan kültürü ve idrar kültürü alındı. Kan kültüründe maya görülmesi 
üzerine santral kateteri değiştirildi, flukonazol başlandı. 

Bulgular: 
Kan kültüründe üreyen, hif oluşturmayan maya kolonileri  MALDİ-TOF MS ( Vitek,Biomeriux)  kullanılarak C. 
auris ile %99.9 uyumlu olarak tanımlandı. İzolatın  ITS1, ITS2 ve 26S rRNA gen D1/D2 bölgesi kullanılan 
dizi analizleri ile de doğrulanarak, C.auris ile %100 uyumlu bulundu. Antifungal duyarlılık testleri, amfoterisin 
B, anidulafungin, kaspofungin, flukonazol, posakonazol ve vorikonazol için sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile 
çalışıldı ve  CLSI M60 rehberi türe özgü direnç sınır değerlerine göre yorumlandı. Yüksek flukonazol minimal 
inhibitör konsantrasyon değerleri (16mg/L) saptandı. İdrar kültüründe de C.auris üreyen hastanın antifungal 
tedavisi klasik amfoterisin B ile değiştirildi. Alınan kontrol kan kültürlerinde üreme olmadı. Kardiyak 
komorbiditeleri olan hasta C .auris izolasyonundan 22 gün sonra kaybedildi.

Sonuç: 
C.auris, hastane yüzeylerinde uzun süre canlı kalabilmesi, hastalarda kolonizasyonu, identifikasyonundaki 
güçlükler ve antifungallere dirençli olması gibi nedenlerle özellikle yoğun bakım ünitelerinde dikkat edilmesi 
gereken bir patojendir. Sunulan vakada da geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, merkezi venöz kateter 
varlığı, yoğun bakımda uzun kalış süresi gibi predispozan faktörler mevcut olup; CDC önerileri doğrultusunda 
tek kişilik odada temas izolasyonuna alındı. Bu süreçte yoğun bakımda yatan diğer hastalarda C.auris izole 
edilmedi. Ayrıca laboratuvarımızda  tanımlanan ilk C.auris olgusu olarak önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler : C.auris, kandidemi, olgu
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SS-027
İzmir’den İlk {Candida auris} Olgusu: Amputasyon İle Sonuçlanan Diyabetik Ayak Enfeksiyonu

Kübra KULAKLI1, Nazlı ARSLAN2, Onur GÜRSAN3, Ayşe Aydan ÖZKÜTÜK1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 
İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

Giriş ve Amaç: 
C. auris; nadir görülen bir maya türü olarak hızlı küresel yayılımı, yüksek virulansı, yüksek flukonazol ve 
amfoterisin B direnci, aylar süren nozokomiyal enfeksiyona neden olması ve laboratuvar tanımlanmasındaki 
zorluklar nedeni ile küresel tehdit oluşturmaktadır. 2009’da ilk tanımlanmasından bu yana birçok ülkede olgular 
bildirilmiştir. Bu çalışmada; ülkemizde bilinen ikinci, ilimizde ise bilinen ilk olgu olması ve özellikle C. auris 
enfeksiyonlarının önemine dikkat çekmek amacıyla olgunun bildirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 
Olgumuz tip 1 diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, koroner arter hastalığı olan 59 yaşındaki erkek hastadır. 
Hastanın, dış merkezde gerçekleşen femoropopliteal bypass operasyonundan 3 ay sonra sağ ayağında gelişen 
nekrotik yaranın iyileşmemesi üzerine üniversitemiz ortopedi bölümüne başvurusunda diyabetik ayak tanısı 
ile servise yatışı yapıldı. Nekrotik doku debridman cerrahisi sırasında kemik doku osteomyelit ile uyumlu 
görünümdeydi. Doku örnekleri mikrobiyoloji laboratuvarına gönderildi. Bu süreçte iyileşme olmaması üzerine 
bir hafta sonra diz altı amputasyon yapıldı. Mikrobiyoloji laboratuvarına gelen doku örneği mikroskobik 
inceleme ve kültür amacıyla işleme alındı. 

Bulgular: 
Sabouraud Dekstroz Agar’da üreyen maya kolonisinin tanımlanması için yapılan fenotipik testlerde; Germ tüp 
testi negatif saptandı, ChromAgar Candida besiyerinde pembe koloni ve Mısır Unu Tween 80 morfolojisi yalancı 
hif oluşturmayan klamidosporlar olarak görüldü. Tanımlamada ayrıca otomatize sistem olarak MALDI-TOF 
MS (Bruker MALDI Biotyper) kullanılarak ≥2.00 log (skor) puanı ile C. auris olarak saptanması üzerine 
ivedilikle enfeksiyon kontrol komitesine bildirim yapılarak gerekli izolasyonun yapılması sağlandı. ITS sekans 
analiziyle % 99 homoloji ile C. auris olduğu doğrulandı. CLSI 22-A yönergelerine uygun olarak yapılan 
antifungal duyarlılık çalışmasında C. auris izolatı için MİK değerleri flukonazol >64 µg/ml, amfoterisin B 2 µg/
ml ve kaspofungin 0.25 µg/ml olarak saptandı. 2 hafta sonraki kontrolde, kaynak araştırması için amputasyon 
bölgesinden ve burundan sürüntü örnekleri alınarak kültür tekrar edildi. Hiçbir örnekte C. auris üremesi 
saptanmadı. Amputasyonla muhtemel iyileşme olduğu düşünüldü. 

Sonuç: 
Bu olgu İzmir’den bildirilen ilk C. auris olgusudur. C. auris’in doğru tanımlanması ve gerçek prevelansının 
belirlenmesinde MALDI-TOF MS tanımlamada büyük kolaylık sağlamaktadır. Özellikle tedaviye yanıtsız 
iyileşmeyen enfeksiyonlarda, birden fazla antifungal ajana direnç mevcut ise C. auris olabileceği göz önünde 
bulundurulmalı, tür tayini mümkün olduğunca erken yapılmalıdır. C. auris’in hızla enfeksiyon kontrol 
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komitesine bildirilip izolasyon önlemlerinin alınması hastane ilişkili enfeksiyonları önlemek için kritiktir. 

Anahtar Kelimeler : {Candida auris}, diyabetik ayak, hastane ilişkili enfeksiyon, İzmir, MALDI-TOF-MS
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SS-028
Türkiyedeki çeşitli hastanelerden Flukonazol Dirençli Candida auris izolatlarının dizi analizi ile ileri 
identifikasyonu ve antifungal duyarlılık profilleri

Nilgün Karabıçak1, Yasemin Tezer Tekçe2, Selda Kömeç3, Mihriban Yücel4, Edibe Nurzen Namlı Bozkurt1

1Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Lab. ve Biyolojik Ürünler DB 
Ulusal Mikoloji Referans Laboratuvarı, Ankara. 
2Ankara Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Ankara. 
3Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul. 
4Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara

Giriş ve Amaç: 
İmmün sistemi baskılanmış hastalardaki artış, geniş spektrumlu antimikrobiyal, özellikle flukonazol kullanımı 
ve kateterizasyon uygulamalarının yaygınlaşması sonucu invaziv albicans dışı kandidozlarda artış saptanmış 
ve son yıllarda, C. auris küresel olarak gittikçe artan sayıda hayatı tehdit eden nozokomiyal enfeksiyonlara 
neden olmuştur.
C.auris’in rutin mikolojik yöntemlerle tanımlaması zordur. Albicans dışı Candida türleri arasında çoklu direnç 
göstermesi nedeniyle tedavisi güçtür.
Bu çalışmanın amacı, Türkiyedeki çeşitli hastanelerden yeni bildirilmeye başlayan, YBU de salgınlara, ciddi 
enfeksiyonlara neden olan C. auris in referans yöntem olan dizi analizi ile tanımlanması ve antifungal direnç 
profillerinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: 
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM), Ulusal Mikoloji Referans Laboratuvarı (UMRL)’na Haziran 
2020-Ağustos 2021 tarihleri arasında çeşitli hastanelerin YBU den C. auris ön tanısı ile gönderilen 39 hastanın 
70 numunesi incelemeye alınmıştır. Candida auris tanımlanmasında UMRL tanı algoritmasına göre, morfolojik 
inceleme, biyokimyasal testler, MALDI-Tof MS (Bruker Daltonics-Almanya) ile tanımlama sonrasında rRNA, 
“large subunit” rRNA (D1/D2 bölgesi) ve “internal transcribed spacers 1 ve 2 (ITS1 ve ITS2)” gen bölgesinin 
dizi analizi yapılmıştır. İzolatların, amfoterisin B, azoller (flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol) 
ve ekinokandinlere (anidilofungin, mikafungin, kaspofungin) duyarlılıkları sıvı mikrodilüsyon ile CLSI 
M27-A3 e göre çalışılmıştır.

Bulgular: 
37°C ve 42°C’de SDA’da üreyebilmesi nedeniyle ısıya dirençli, siklohekzimide duyarlı, mısır unu/Tween-80 
besiyerinde tek veya grup halinde oval tomurcuklanmış maya hücreleri görülmüş, yalancı hif saptanmamıştır. 
API 20C AUX (API; bioMérieux, Fransa) ile 48 saat inkübasyon sonrasında Rhodotorula glutinis ve API ID 
32C (API; bioMérieux, Fransa) ile de Lachancea kluyverii olarak tanımlanmıştır.
MALDI-Tof MS (Bruker Daltonics-Almanya) ile C.auris olarak tanımlanmıştır. İzolatların ITS1, ITS2 ve 26S 
rRNA gen D1/D2 bölgesi dizi analizleri, C.auris ile %100 uyumlu bulunmuştur.
Tüm C.auris izolatları için yüksek flukonazol minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri saptanırken 
(≥256 mg/ml) diğer antifungaller için MİK değerleri düşüktür (Tablo I).
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Tablo1

 

Sonuç: 
YBU de saptanan C.auris vakalarının erken, doğru tanısı ve tedavisi, salgın oluşturmaları ve antifungallere 
dirençli olmaları tedavide güçlüklere sebep olduğundan aciliyet gerektirmektedir. Ülkemizde de bu etkenin 
yeni görülmeye başlanmış olması nedeniyle dizi analizi ve direnç profillerini içeren epidemiyolojik verilerin 
oluşturulmasının da önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler : antifungal, Candida auris, MALDİ-TOF, Phylogenetic analysis
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SS-029
Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida norvegensis Suşlarının Moleküler Epidemiyolojisi, Virülans 
Faktörleri ve Antifungal Duyarlılık Paternlerinin Araştırılması

Osman Küçükoğlu1, Fatma Mutlu Sarıgüzel1, Ömür Mustafa Parkan1, Ayşe Nedret Koç1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: 
Bu çalışmada, klinik örneklerden elde edilen ve konvansiyonel yöntemlerle Candida norvegensis olarak 
tanımlanan izolatların moleküler karakterizasyonu, virülans faktörleri ve antifungal duyarlılıklarının 
belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmaya Ocak 2015- Temmuz 2021 arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne başvuran 
hastalara ait klinik örneklerden elde edilen 40 izolat dahil edildi. İzolatlar konvansiyonel yöntemler ve ITS1-5.8S-
ITS2, 28S rDNA’ya ait D1/D2 ve EF-1 alfa gen bölgelerinin Sanger metoduna göre dizilenmesi ile tanımlandı 
ve bu gen bölgeleri kullanılarak neighbour-joining metodu ile izolatların filogenetik analizi yapıldı. İzolatların 
eskülin hidrolaz aktivitesi safra-eskülin agar (BD Diagnostics, ABD) kullanılarak değerlendirildi. Fosfolipaz, 
esteraz, salgısal aspartil proteinaz (SAP) enzim aktiviteleri ve biyofilm üretimi gibi virülans faktörleri fenotipik 
olarak test edildi. Amfoterisin B, flukonazol, vorikonazol, ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, 5-flusitozin, 
kaspofungin, anidulafungin ve mikafungin duyarlılıkları sıvı mikrodilüsyon ve Sensititre™ YeastOne™ AST 
Plate (Thermofisher Scientific™, ABD) yöntemiyle belirlendi. 
 
Bulgular: 
Hastaların ( %60 erkek, %40 kadın) 39’u erişkin, biri pediyatrik yaş grubunda yer almakta olup; hastaların 
ortanca yaş değeri 57 olarak bulundu. Klinik örneklerin %70’ini solunum yolu örnekleri oluşturmaktaydı 
(Şekil 1). Konvansiyonel yöntemler ile C. norvegensis olarak tanımlanan 40 izolat, rDNA’da bulunan üç 
lokus temel alınarak gerçekleştirilen dizi analizi sonucunda C. inconspicua olarak tanımlandı ve herbir lokus 
için  gerçekleştirilen filogenetik analizde diziler arasında nükleotid varyasyonları gözlenmedi. Tüm suşlar 
eskülin hidrolaz aktivitesi açısından negatif olarak bulundu. Suşların tamamında SAP aktivitesi negatif, esteraz 
aktivitesi pozitif olarak saptandı. Suşların %97,5’inde fosfolipaz aktivitesi, % 42,5’inde biyofilm oluşumu 
pozitif olarak bulundu (Tablo 1). Antifungal ajanların minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) aralıkları, 
MİK50/MİK90 değerleri ve MİK değerlerinin geometrik ortalaması Tablo 2’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1.

 

Tablo 1.
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Tablo 2.

 

Sonuç: 
Genomik açıdan yüksek benzerlik gösteren C. norvegensis ve C.inconspicua’nın tür düzeyinde kesin olarak 
tanımlanmasında rutinde kullanılan konvansiyonel yöntemlerin yetersiz olduğu; ancak DNA dizi analizi 
yönteminin kuvvetli ayrım gücüne sahip olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte bu türlerin ayrımında eskülin 
hidrolizi testinin de kullanılabileceği belirlenmiştir. ITS1-5.8S-ITS2, D1/D2 ve EF-1 alfa gen bölgelerinin 
filogenetik analizi suşlar arasındaki moleküler epidemiyolojik ilişkiyi ortaya koymada yeterli olmayıp; bu amaçla 
farklı moleküler yaklaşımlara ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. Esteraz, fosfolipaz enzim aktiviteleri ve biyofilm 
oluşumunun bu türün virülansında rol oynayabileceği düşünülmüştür. C. inconspicua’da flukonazol için invitro 
saptanan yüksek MİK değerleri tedaviye yönelik antifungal ajan seçiminde göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Antifungal duyarlılık, Candida norvegensis, Ribozomal DNA analizi, Virülans faktörleri
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SS-030
COVID-19 Hastasından İzole Edilmiş {ERG1} ve {ERG6} Genlerinde Mutasyon Bulunan Dirençli Bir 
{Candida glabrata} İzolatı

Osman Merdan1, Ayşe Sena Şişman2, Seçil Ak Aksoy3, Samet Kızıl1, Emel Yılmaz2,
Nazmiye Ülkü Tüzemen1, Beyza Ener1

1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
3Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu

Giriş ve Amaç: 
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi pandemi servisinde izlenmiş; kronik 
obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), çölyak ve crohn hastalığı olan COVID-19 hastasının tekrarlayan 
kan örneklerinden izole edilen; amfoterisin B ile flukonazole dirençli, mikolojik besi yerlerinde üremeyen 
(Sabouraud’s dekstoz agar [SDA], kromojenik Candida besiyeri gibi) nadir ve mutant bir Candida glabrata 
izolatı sunulmuştur.

Gereç ve Yöntem: 
Pandemi kliniğinde yatan hastanın pozitif kan kültür şişelerinden (Becton Dickinson, INC, Sparks, MD) 
yapılan Gram boyamada maya görülmesi üzerine koyun kanlı agar ve antibiyotikli SDA besiyerine pasaj 
yapılmıştır. Sadece koyun kanlı agar besiyerinde üreyen atipik izolatın morfolojik, biyokimyasal, proteomik 
(Matrix℃Assisted Laser Desorption/Ionization time℃of℃flight Mass Spectrometry [MALDI℃TOF MS: 
Bruker Daltonics , Massachusetts, ABD]) ve genomik (Yeni Jenerasyon Dizileme, [NextSeq 550 , Illumina, 
Kaliforniya, ABD]) identifikasyonu yapılmıştır. Bulut tabanlı bir biyoinformatik platform (Galaxyproject) 
üzerinden izolattaki genetik mutasyonlar incelenmiştir.

Bulgular: 
Sadece koyun kanlı agarda üreyen (Şekil1) izolattan yapılan çimlenme borusu testi negatif bulunmuştur. Mısır 
unu tween 80 besiyerinde ve API ID 32 (BioMerieux,Fransa) biyokimyasal kartta üreme olmamış ve MALDI-
TOF MS ile hastanın tüm izolatları >2 skor ile C. glabrata sensu stricto olarak tanımlanmıştır. İn vitro antifungal 
duyarlılık testlerinde kullanılan RPMI besiyerinde de üreme olmamıştır. Kanlı Meuller-Hinton agarda gradient 
difüzyon yöntemiyle izolatın amfoterisin B (>32 µg/ml) ve flukonazole (>256 µg/ml) dirençli, mikofungin 
(0,125 µg/ml) ve anidulofungine (0,125 µg/ml) duyarlı olduğu görülmüştür. Tüm genom dizilemede izolat 
C. glabrata olarak tanımlanmış ve ERG1 ( squalen epoksidaz ) geninde frameshift mutasyonu ile ERG6 ( 
sterol C-24 metil transferaz ) geninde missense mutasyon tespit edilmiştir. Ergosterol sentez yolağı defektli 
bu mutantın, insan serumu eklenmesiyle (sterol varlığında) SDA’da da üreyebildiği gösterilmiştir (Şekil 2). 
İzolatın direnç ve üreme karakterlerini açıklayabilecek başka bir mutasyon tespit edilmemiştir. 
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Şekil1

 

Şekil2

 

Sonuç: 
Bu çalışmada, ERG1 genindeki frame shift mutasyonun, ergostrol sentezini bozarak izolatın üreme için 
dışarıdan sterole bağımlı olmasına ve ergosterol üzerinden etkili olan antifungal ajanlara direnç geliştirmesine 
neden olduğu gösterilmiştir. ERG1 genindeki mutasyon literatürde daha önce bildirilmemiştir. Bu izolatta 
tespit edilen ERG6 genindeki missense mutasyonun izolatın fenotipik özelliklerine katkısı hakkında kesin bir 
görüşe varılamamıştır. Nadir de olsa bu tür izolatların bulunması primer mantar besiyerlerindeki üreme defekti 
ve antifungal direnci nedeniyle rutin hasta takibinde sorun oluşturacağından bu bildiri hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : Antifungal direnci, Atipik izolat, Candida glabrata, ERG1, ERG6
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SS-031
CoronaVac Aşısının İkinci Dozu COVID-19 Geçirmiş Kişilerde Antikor Düzeylerinin Düşmesine Neden 
Olur mu?

Ali Ümit Keskin1, Altay Burak Dalan1, Pınar Çıragil1, Aynur Eren Topkaya1

1Yeditepe Üniversitesi

Giriş ve Amaç: 
Haziran 2021 tarihi itibariyle DSÖ tarafından acil kullanım izni verilen CoronaVac, Çin, Endonezya, Brezilya 
ve Türkiye’nin de içinde olduğu 21 ülkede acil kullanım izni ile aşılama programlarında kullanılmıştır1. 
Türkiye’de 14 Ocak 2021 tarihinde sağlık çalışanları aşılamada öncelikli grup olarak CoronaVac ile aşılanmaya 
başlamıştır, COVID-19 geçirenlerde aşı takviminin nasıl uygulanacağı sorusu ortaya çıkmıştır. CDC, COVID-19 
geçirenlere de aşı önermektedir.  CDC rehberlerinde ayrıca “… bir mRNA aşısının ilk dozundan sonra antikor 
test sonucundan bağımsız olarak aşı serisinin tamamlanması gerekir” denmektedir2. Ancak bu ifadenin özellikle 
mRNA tipi aşılar için geçerli olduğu belirtilmektedir., Önceden COVID-19 enfeksiyonu geçirenlerde tek doz 
mRNA yeterli olabileceğini bildiren çalışmalar mevcuttur3,4. Ancak CoronaVac gibi inaktif aşılar için bu durum 
belirsizliğini korumaktadır. Bu çalışmada, önceden COVID-19 geçirmiş ve geçirmemiş olan iki grup sağlık 
çalışanında 1. ve 2. doz CoronaVac aşısından sonra SARS-CoV-2 Anti- spike Ab seviyeleri karşılaştırılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: 
Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri çalışanlarından; Grup1: COVID-19 geçirmiş (18 kadın ve 15 erkek toplam 
33 kişi) ve Grup2: COVID-19 geçirmemiş (20 kadın ve 9 erkek toplam 29 kişi) toplam 62 kişiye CoronaVac 
aşısı uygulandı. SARS-CoV-2 Anti- spike Ab seviyeleri; aşılamadan önce (Ab0), birinci dozdan 1 ay sonra 
(Ab1) ve ikinci dozdan bir ay sonra (Ab2) olmak üzere üç kez Abbott Architect i2000 cihazında (Abbott 
Laboratories, Abbott Park, IL, US) ölçüldü. 

Bulgular: 
Grup1’in minimum, medyan ve maksimum Ab0 değerleri sırasıyla: 1.6, 180.8, 5582.6, Ab1 değerleri 26.3, 
1005.7, 3923.1 ve Ab2 değerleri 202.1, 1119.1, 2885.9 (au/mL), Grup2’nin ise Ab0 değerleri 0.1, 1.8, 37.2; 
Ab1 değerleri 4.7, 72.7, 470.2 ve Ab2 değerleri 270.3, 746.2, 5554.1 (au/mL) olarak saptandı. Grup 1’deki 20 
kişide Ab2 titrelerinin Ab1 titrelerinden daha düşük olduğu, Grup2’nin tamamında ise Ab2 titrelerinin Ab1‘den 
daha yüksek olduğu saptandı. Fisher’in kesin ki-kare testi ile değerlendirildiğinde, gruplar arasında anlamlı bir 
fark bulundu (p<0.001). 

Sonuç: 
Sonuç olarak; COVID-19 geçirmiş olan kişilerde, birinci doz aşıdan sonra ölçülen Ab düzeylerinin, ikinci 
doz aşıdan sonra azalma olasılığı olması nedeniyle, mRNA aşıları ile benzer şekilde CoronaVac aşısının da bu 
kişilere tek doz uygulanabileceği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler : CoronaVac, COVID-19, Spike antikoru
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SS-032
CoronaVac ile aşılanmış, COVID-19 geçirmiş ve sağlıklı kontrollerde SARS-CoV-2’ye özgü salgısal ve 
hücresel bağışıklık durumu

Ali Ümit Keskin1, Altay Burak Dalan1, Pınar Çıragil1, Aynur Eren Topkaya1

1Yeditepe Üniversitesi

Giriş ve Amaç: 
COVID-19 pandemisi ile micadelede aşıların ve enfeksiyonun bağışık yanıta etkilerinin anlaşılması önemlidir. 
Farklı aşıların ve virüsünün salgısal bağışık yanıtın dinamiklerine etkileri ile ilgili çalışmalarda, COVID-19 
enfeksiyonu sırasında hücresel ve salgısal bağışık yanıtlar arasında uyumsuzluk olduğu gösterilmiştir. Bir 
kohort çalışmasında, SARS-CoV antikorları ve spesifik hafıza B lenfositleri saptanamayan katılımcıların 
yarısında hafıza T lenfositlerin olduğu gösterilmiştir. Aşılanmış ve enfekte bireylerde adaptif bağışıkl yanıtın 
dinamiklerini bilmek, COVID-19 pandemisinin daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayacaktır. Bu 
çalışmada, inaktif virüs aşısı CoronaVac ile aşılanan ve COVİD-19 geçiren ve sağlıkl çalışanlarında SARS-
CoV-2 antijenlerine karşı oluşan hümoral ve hücresel yanıtlar, cinsiyet ve yaşa bağlı farklılıklara göre 
karşılaştırmak ve korelasyonlarını incelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
CoronaVac ile aşılanmış 56  (1.Grup:27 erkek, 29 kadın) (=IVG), COVID-19 geçiren 41 (2. Grup: 21 erkek 
ve 20 kadın) (=KG) ve sağlıklı kontrol grubu 23 (3. Grup:10 erkek ve 13 kadın) (SKG) toplam 120 sağlık 
çalışanında, SARS CoV-2’ye karşı oluşan İnterferon Gamma (IFN-y) Anti-spike antikoru (IgG-S ) ve Anti-
nükleokapsid (gG-N) antikor titreleri ölçüldü:
IgG-S ve IgG-N antikor seviyeleri, Abbott Architect i2000 (Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, ABD) cihazı 
ile,  IFN-y QuantiFERON SARS-CoV-2 Başlangıç Seti (Qiagen, MD, ABD) ile çalışılmıştır.
İstatistiksel veri analizi SPSS (versiyon 22, IBM Corp., Armonk, NY, ABD) kullanılarak yapılmıştır. İki 
değişkenli gruplar arasındaki farklar için student bağımsız t-testi veya Mann-Whitney U testi, normal dağılmayan 
veri setleri arasındaki monotonik ilişkiyi değerlendirmek için Spearman Rank korelasyonu kullanılmıştır.

Bulgular: 
IFN-y, IgG-S ve IgG-N düzeyleri açısından 1. Ve 2. gruplarda erkekler ve kadınlar arasında anlamlı bir fark 
yoktu. Her iki grupta da yaş ile bağışıklık parametreleri arasında yüksek düzeyde bir korelasyon saptanmadı. 1. 
grup ve 2. gruptaki erkeklerin her üç bağışıklık parametresi de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde birbirinden 
farklıydı. Kadınlarda ise iki grup arasında antikor düzeyleri anlamlı farklılık göstermemesine rağmen, IFN-γ 
titreleri önemli ölçüde farklıydı. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın iki grup karşılaştırıldığında IgG-S titrelerinde 
anlamlı fark saptanmazken, IgG-N ve IFN- γ titrelerinin önemli ölçüde farklılık göstermişti.
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Tablo. Her üç grubun IgG-S, IgG-N ve IFN-γ titrelerinin istatistiksel değerlendirmeleri; Grup 1 = İnaktif 
Virus Aşısı (CoronaVac) ile aşılanan, Grup 2= COVID-19, Grup 3= Kontrol Grubu

 

Sonuç: 
İnaktif virus aşısı ile iki doz aşılanan grupta çalışılan antikorlar ve özellikle IFN- γ seviyeleri COVID-19 geçiren 
grupta ölçülen değerlere kıyasla daha düşüktü, bu da CoronaVac’ın doğal SARS CoV-2 enfeksiyonundan daha 
zayıf ve kısa süreli kalıcı olabilen hücresel ve hümoral tepkileri uyarabildiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler : Antikor, CoronaVac, COVID-19, İnterferon Gamma (IFN-γ), SARS-CoV-2
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SS-033
COVİD-19 Aşısı Uygulanmış Ve Yeniden Enfekte Olmuş Olgular İle İlk Kez Covıd-19 İle Enfekte Olan 
Olguların Klinik Bulgu Ve Semptomlarının Karşılaştırılması

Ayten Gündüz1

1Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD., Malatya, Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Bütün dünyayı etkisi altına alan Coronavirus Disease 2019 (COVİD-19) hastalığını kontrol altına almanın en 
etkili yolu olarak aşılama kabul edilmektedir. Bu çalışmada; COVİD-19 aşısı uygulanmış ve yeniden enfekte 
olmuş bireyler ile ilk kez COVID-19 enfeksiyonu geçiren aşısız bireylerin klinik bulgu ve semptomlarını 
karşılaştırarak aşının enfeksiyon seyri üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: 

Çalışmamız 2 gruptan oluşturuldu. Birinci gruba (aşılı grup), aşı sonrası COVID-19 enfeksiyonu gelişen 120 
olgu, ikinci gruba (aşısız grup), aşı olmamış COVID-19 enfeksiyonu gelişen 54 olgu alındı. Her iki grubun 
demografik verileri, kronik hastalıkları, klinik semptomları ve laboratuvar bulguları karşılaştırıldı.

Bulgular: 
Olguların, yaş ortalaması aşılı grupta 71,03 ±14.00, aşısız grupta 45.17±18.99 idi. Cinsiyet dağılımı aşılı grupta 
%56.7 (68/120) kadın %43.3 (52/120) erkek; aşısız grupta %53.7 (29/54) kadın ve %46.3 (25/54) erkekti. 
Reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) testi ortalama Cycle threshold (Ct) değerleri aşılı 
grupta 22.52 ±4.44, aşısız grupta 22,21±4.65 olarak saptandı. COVİD RT-PCR sonucuna göre aşılı grupta 
İngiltere mutasyonu pozitifliği %34,2 (41/120), aşısız grupta İngiltere mutasyonu pozitifliği %35,2 (19/54) 
olarak tespit edildi. Hastaların akciğer bilgisayarlı tomografisinde pnömoni bulgusu pozitifliği sırasıyla aşılı 
grupta %40.8 (49/120), aşısız grupta %51,9 (28/54) olarak tespit edildi. Kronik hastalığı olanların oranı %50 
(9/18) iken, olmayanların oranı %50 (9/18) idi. Kronik hastalık verileri aşılı gurubun yaş ortalaması daha 
yüksek olduğu için anlamlı olarak yüksek tespit edildi (p<0.05).
Aşılı ve aşısız grupta laboratuvar bulguları karşılaştırıldığında D-dimer, laktat dehidrogenaz, lökosit, nötrofil, 
lenfosit, ferritin ve prokalsitonin değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmazken (p>0.05), 
CRP (C-reaktif protein) aşılı grupta anlamlı yüksek saptandı (p=0.010). Her iki grubun klinik semptomları 
karşılaştırıldığında baş ağrısı şikayeti aşısız grupta anlamlı olarak yüksek idi (p=0.008). Diğer klinik semptomlar 
açısından her iki grupta anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: 
Aşı sonrası COVID-19 enfeksiyonu geçiren bireylerde semptomların (baş ağrısı hariç) ve laboratuvar bulguları 
(CRP hariç) aşı olmamış olgularla benzer şekilde olduğunu saptadık. COVİD-19 enfeksiyonunda aşının klinik 
semptomlar ve laboratuvar bulguları üzerine etkisinin sınırlı olduğunu gözlemledik.

Anahtar Kelimeler : aşı, COVID-19, klinik semptomlar, laboratuvar bulguları
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SS-034
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19 AŞILAMASI SONRASI ANTİKOR İZLEM SONUÇLARI-
İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Derya Çağlayan1, Ahmet Furkan Süner2, Neslişah Şiyve2, Irmak Güzel3, Çağlar Irmak4, Elif Işık2, Özgür Appak3, 
Muammer Çelik4, H. Gamze Öztürk3, Sema Alp Çavuş4, Gül Ergör1, A. Arzu Sayıner3, Alparslan Ergör2, Yücel 
Demiral2, Bülent Kılıç2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Epidemiyoloji Bilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: 
Bu prospektif kohort çalışmada; Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) sağlık çalışanlarında 2 doz inaktif SARS-
CoV-2 aşısı ve 3.doz olarak inaktif/mRNA aşıları sonrası antispike-RBD IgG pozitiflik oranını ve antikor 
düzeyindeki kantitatif değişimi değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 
DEÜ Hastanesinde çalışan, COVID-19 geçirmemiş ve 2 doz aşısı tamamlanmış sağlık çalışanlarından sistematik 
örneklem ile 560 kişi seçildi. 2.doz inaktif aşı uygulanmasını takiben 1. ve 4.aylarda, 3.doz inaktif/mRNA aşısı 
sonrası 2.ayda kan örneği alınarak SARS-CoV-2 IgG II QUANT (Abbott) kiti ile anti-RBD IgG antikorları 
araştırıldı. ≥50 AU/ml seropozitif olarak değerlendirildi.  İlk kan alımı sırasında bireylerin sosyodemografik 
özelliklerini ve aşı yanıtını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla anket uygulandı. Katılımcıların izlemi 
yapılarak temaslı veya klinik bulgusu olan kişilerde RT-PCR ile enfekte olma durumları değerlendirildi. 
İstatistiksel analizde; sayısal değişkenlerin karşılaştırılmasında Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Wilcoxon 
testleri kullanıldı

Bulgular: 
Çalışmaya 548 kişi katıldı. İnaktif aşı sonrası 1.ayda seropozitiflik oranı %98.9, antikor düzeyi medianı 469.2 
AU/ml (IQA: 573.3, min:19-max:4715) olarak saptandı. 20-35 yaş grubunda 36-50 yaş grubuna göre (p:0.003), 
doktorlarda diğer sağlık çalışanlarına göre (p:0.013), normal kilolu olanlarda fazla kilolu (VKİ:25-29.9) olanlara 
göre (p:0.013), kronik hastalığı olmayan (p:0.001) ve immünsupresif-modülatör tedavi kullanmayan kişilerde 
(p:0.005) antikor düzeyi daha yüksek izlendi. Dördüncü ayda seropozitiflik oranı %89.1, antikor düzeyi medianı 
166.5 AU/ml (IQA: 217.8, min:13.1-max:40000), antikor düzeyinde azalma ortalaması %61.4±20 saptandı. 
3.doz olarak inaktif aşı (n:24) ve mRNA aşısı (n:265) sonrası antikor düzeyi medianı sırasıyla 1252.3 AU/
ml (IQR:2130.6) ve 17212.5 (IQR:16170.6) (p<0.001), her iki aşı için seropozitiflik oranı %100 olarak 
saptandı. Dördüncü ay 2 doz inaktif aşı sonuçlarıyla karşılaştırıldığında; 3.doz mRNA aşısı ile ortalama 
%148, 3.doz inaktif aşı ile ortalama %17.5 antikor düzeyinde artış izlendi. İzlem süresinde 25 kişi (%4.5) 
enfekte oldu, tümü hastalık skorlamasına göre hafif olarak geçirdi.
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Sonuç: 
CoronaVac inaktif aşısı ile seropozitiflik oranı yüksek bulunmakla birlikte üç ay arayla değerlendirilen antikor 
düzeyinde birinci aya göre belirgin azalma saptandı. 3.doz olarak mRNA ve inaktif aşı uygulaması sonrasında 
her iki aşı için seropozitivite %100 olmasına rağmen mRNA aşısı ile daha yüksek antikor düzeyi sağlandı. 
Rapel dozların aynı veya farklı aşıyla yapılmasının klinik anlamının değerlendirilebilmesi için uzun izlem 
süreli ve daha fazla katılımcıyla yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler : antikor, COVID-19, inaktif aşı, mRNA aşı
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SS-035
Bölgemizde Uygulanan Biontech ve Sinovac Aşılarına Karşı Gelişen Antikor Yanıtının Değerlendirilmesi

Kaan Çeylan1, Feyza Nur Aşkın1, Gülsüm Kaya Özen1, Tekin Karslıgil1

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Giriş ve Amaç: 
Aralık 2019 tarihinde başlayan COVİD-19 pandemisi, başladığı tarihten günümüze kadar dünya genelini etkisi 
altına almıştır. Halen etkili bir tedavi ya da profilaksi yöntemi bulunmamasından dolayı, geliştirilen çeşitli aşılar 
COVİD-19 pandemisinin kontrol altına alınmasında kritik öneme sahiptir. Biz de bu çalışmamızda, ülkemizde 
aktif olarak uygulanan CoronaVac (Sinovac) ve Pfizer-Biontech aşılarına karşı gelişen SARS-CoV-2 IgG 
antikor yanıtlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmaya aktif olarak COVİD-19 semptomları bulunmayan, daha önce herhangi bir COVİD-19 aşısı 
uygulanmayan ve kadın gönüllüler için çalışma öncesi ya da çalışma süresince gebelik durumu bulunmayan 
gönüller dahil edildi. Gönüllülerin aşı öncesi SARS-CoV-2 IgG antikor düzeyleri Aeskulisa SARS-CoV-
2(Aesku, Almanya) ve Virclia COVİD-19 IgG (Vircell, İspanya) kitleri ve DS2 (Dynex, ABD) cihazı ile 
ELISA yöntemiyle çalışıldı. Daha sonra gönüllülere Sinovac ya da Pfizer-Biontech aşılarından hangisini tercih 
ettikleri soruldu. Aşı uygulamasının ilk dozunun üzerinden 1 ay geçtikten sonra gönüllüler tekrar çağırılıp kan 
alınarak 2. kez COVİD-19 IgG antikor düzeyleri aynı yöntemle ölçüldü. SARS-CoV-2 IgG antikor ölçümleri 
üretici firmanın önerileri doğrultusunda çalışıldı.  Pfizer-Biontech ve CoronaVaC (Sinovac) aşıları için elde 
edilen sonuçlar kıyaslandı.

Bulgular: 
Çalışmaya 39 kadın 45 erkek olmak üzere 84 gönüllü katılmıştır. Gönüllülerin meslek gruplarına göre dağılımları 
Tablo 1.’de gösterilmiştir. Çalışmaya katılan gönüllülerin herhangi bir kronik hastalığı ve düzenli kullandıkları 
bir ilaç bulunmamaktadır. 23- 63 yaş arası 50 gönüllü CoronaVac (Sinovac), 23-78 yaş arası 34 gönüllü ise 
Pfizer-Biontech aşısını tercih etmişlerdir. CoronaVac (Sinovac) aşısı yaptıran 13 kişinin, Pfizer-Biontech aşısı 
yaptıran 4 kişinin aşı öncesi antikor titreleri pozitif olarak bulunmuştur. Aşı uygulanmasının üzerinden 1 ay 
geçtikten sonra yapılan antikor titrelesi ölçümü sonucu, CoronaVac (Sinovac) aşısı yaptıran 25, Pfizer-Biontech 
aşısı yaptıran 30 gönüllüde serokonversiyon gerçekleşmiştir. Çalışmamızda farklı meslek grupları ile antikor 
yanıtları arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Gönüllülerin antikor yanıtı Tablo 2.’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Gönüllülerin meslek gruplarına göre dağılımı

 

Tablo 2. Gönüllülerde aşı sonrası gelişen antikor yanıtı

 

Sonuç: 
Tek doz aşı uygulaması sonrası dahi, hem CoronaVac (Sinovac), hem de Pfizer-Biontech aşısı sonrası yüksek 
oranda serokonversiyon gerçekleşmiştir; iki aşının da COVİD-19’a karşı yüksek düzeyde etkili antikor yanıtı 
geliştirdiği görülmektedir. Ülkemizde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar da bu sonucu 
desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler : Biontech, Covid-19, ELISA IgG, Sinovac
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SS-036
CoronaVac ile aşılanan ve COVID-19 tanısı alan hastane çalışanlarında antikor sonuçlarının 1 yıl 
boyunca izlenmesi: ön çalışma

Gözde AKKUŞ1, Seyfi DURMAZ2, İrem Nur ŞAHİN1, Betül AKKUL1, Raika DURUSOY2,
Funda KARBEK AKARCA3, Sezgin ULUKAYA4, Candan ÇİÇEK1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Pandemide sağlık çalışanları normal popülasyona göre COVID-19 enfeksiyonu açısından yüksek risk altındadır. 
Bu çalışmada, COVID-19 geçiren ve Coronavac ile aşılanan sağlık çalışanlarında bir yıl boyunca SARS-CoV-
2’ye karşı oluşan antikor düzey ve sürelerinin takip edilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarında(n=6050) yapılan çalışma kohort olarak 
planlandı. Örneklem sayısı %80 güçle en az 180 olarak belirlendi. İki farklı grup iki alt gruba ayrılarak izlendi. 
Gruplar; COVID-19 tanısı alanlar (1-COVID-19 tanısı olup aşı olmayanlar ve 2-Aşı olanlar) ve Aşı olanlar 
(3-Çalışma gruplarına katılıp iki dozdan fazla aşı,4-TC Sağlık Bakanlığı(SB) programında iki doz aşı olanlar) 
şeklinde dağıtıldı. Aşı grubunda olan katılımcılardan ilk doz aşıdan sonra; hasta grubundaki katılımcılardan 
semptomların başladığı ilk gün veya ilk pozitif PCR testinden sonraki 3, 6 ve 12. aylarda venöz kan örnekleri ve 
nazofarengeyal sürüntü (NFS) örneklerinin alınması planlandı. Bu çalışmada 3. ve 6. ay verileri sunuldu. Serum 
örneklerinde iki farklı hedefe yönelik kit kullanarak [Kantitatif Anti-Spike IgG Ab(Anti-S) ve semikantitatif 
Anti-Nükleokapsid IgG Ab(Anti-N), Roche, İsviçre] antikorlar araştırıldı.  NFS örneklerinden SARS-CoV-2 
PCR testi yapıldı. Verilerin analizinde; Ki-Kare, student-t(Man Withney-U), ANOVA(Krusal Wallis-H) testleri 
kullanıldı.

Bulgular: 
Araştırmaya randomize olarak 184 kişi dahil edildi. Katılımcıların yaş medyanı 41,5, %66,8’i kadındı. 
Mesleklere göre; katılanların %32’6’sı doktor, %27,2’si hemşire, %23,9’u paramedikal sağlık personeli ve 
%16,3’ü ofis personeliydi. Dördüncü grupta, iki katılımcıda sırasıyla 5. ve 7. aylarında COVID-19 semptomları 
görüldü ve PCR testi pozitif bulundu. Enfekte olan katılımcıların 3. ve 6. aylarda antikor düzeyleri sırasıyla 
57,8-25,9U/mL ve 27,07- 43,01U/mL değerinde bulundu.

Sonuç: 
Katılımcıların tümünde Anti-S IgG Ab’si oluşmuş ve antikor pozitifliği altı ay boyunca devam etmiştir. Anti-S 
IgG Ab titre düzeyleri, COVID-19 enfeksiyonu tanısı olup aşı olanlarda diğer gruplara göre istatistiksel olarak 
anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Anti-N IgG Ab’si yine ikinci grubun tümünde altıncı ayda da saptanırken, 
diğer gruplardaki katılımcıların sadece %70’inde saptanmıştır. Altıncı ay verilerine göre; yaş, cinsiyet ve çalışma 
ortamına göre her iki antikor oluşumunda fark bulunamamıştır. Yardımcı sağlık personelinde Anti-N Ab daha 
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yüksek oranda oluşmuş, Anti-S Ab oluşumunda bir fark görülmemiştir (Tablo1-2). İkiden fazla doz aşı ve SB 
programında aşı olanlarda her iki tip antikor yanıtları arasında anlamlı fark bulunamamış ve titre ortalama 
değerleri birbirine benzer bulunmuştur. Katılımcıların sadece %1’inde COVID-19 enfeksiyonu görülmüştür.

Tablo-1: Anti-Spike IgG antikorunun titre düzeyi ortalama değerlerinin antikor oluşumunu etkileyebilecek 
faktörlerle ilişkisi

 

Tablo-2: Anti-Nükleokapsid IgG antikorunun pozitif sonuç oranının antikor oluşumunu etkileyebilecek 
faktörlerle ilişkisi

 

Anahtar Kelimeler : Anti-Nükleokapsid IgG antikor, Anti-Spike IgG Antikor, Coronovac
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SS-037
İkincil Covid-19 Pozitifliklerine Genel Bir Bakış

AHMET ÇALIŞKAN1, İLKNUR KALELİ1, MELEK DEMİR1, SEDEF ZELİHA ÖNER1, ÇAĞRI ERGİN1, 
SANİYE KÜÇÜKAKIN YAKA1

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Hastalarda ikincil olarak SARS-CoV-2’nin saptanmasıyla birlikte birçok araştırma SARS-CoV-2’ye karşı 
uzun süreli bağışıklık korumasının gerçekten geçerli olup olmadığını sorgulamaya başlamıştır. Bu çalışmada 
mikrobiyoloji laboratuvarına SARS-CoV-2 araştırılması için gönderilen örneklerden ilk kez pozitif bulunanlar 
ile 90 gün ve sonrasında tekrar pozitifleşen örneklere ait hastaların demografik verilerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.

Figür1.İkincil Covid-19 pozitif saptanan hastaların yaş dağılımı

 

Gereç ve Yöntem: 
Pamukkale Üniversitesi   Araştırma Uygulama Hastaneleri Mikrobiyoloji Laboratuvarına 17.03.2021–
20.08.2021 tarihleri arasında Korona virüs hastalığı tanısı için gönderilen  örneklerin sonuçları retrospektif 
olarak değerlendirildi. Protokole uygun olarak Bio-Speedy® SARS-CoV-2 + VOC202012/01 RT-qPCR ve 
Bio-Speedy® SARS-CoV-2 Emerging Plus Kit ve RTA diagnovital HS SARS-CoV-2 real time PCR kitleri ile 
ROCHE LİGHTCYCLER480 ve QIAGEN ROTOR-GENE Q cihazları kullanılarak üretici firmanın önerileri 
doğrultusunda örnekleri çalışıldı. Hastaların daha önceki test sonuçlarına LBYS‘den ve demografik verilerine 
HSYS‘ den ulaşıldı

Bulgular: 
Çalışmanın yapıldığı tarihler arasında 41120 örnek çalışılmış olup 4267 (%10,4) örnek pozitif olarak 
değerlendirilmiştir. SARS-CoV-2 pozitif bulunan 4267 örnek içinde 52 pozitif örneğin 90 gün ve daha sonraki 
günlerde oluşan ikinci kez pozitif olduğu saptandı. İkincil pozitif saptanan elli iki hastanın 20’si erkek 32’si 
kadın olarak saptanmıştır. Yaş dağılımları ise 17-34 yaş arası 27, 35-54 yaş arası 20, 55 ve üstü yaş ise 5 kişi 
olarak bulunmuştur. Elli iki hastanın 3’ünün Bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemelerinde pnömoni bulguları 
saptanmış olup, diğer hastaların şikayetleri olmamasından dolayı BT çekilmemiştir. Hastaların yoğun bakım ve 
entübasyon ihtiyacı olmamıştır. Hastalarda en erken ikincil pozitiflik 104. Gün, en geç 486. gün pozitif leşmiş 
olup ortalama 223 günde pozitiflik tekrarı tespit edildi. Medyan değer 209 gün olarak tespit edildi.
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Kadın hastalarda pozitiflik oranı daha fazla tespit edildi. En yüksek ikincil pozitiflik oranı %51 ile 17-34 yaş 
aralığında görülmüştür. İkincil pozitif saptanan hastaların %37’si 104 ile 180 gün arasında ikinci kez pozitif 
olurken; %63’ü 180 günün sonrasında ikinci kez pozitif olmuştur.

Sonuç: 
İkincil pozitifliğin medyan değeri beraber değerlendirildiğinde hastalığın nüks ve/veya yeniden enfeksiyon 
olduğunu anlayabilmek için daha fazla tetkik ve klinik veriye ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır

Anahtar Kelimeler : nüks, PCR, SARS-CoV-2, yeniden enfeksiyon
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SS-038
Bildiri sahibi tarafından geri çekilmiştir.
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SS-039
Karbapenemlere ve kolistine dirençli Klebsiella pneumoniae izolatlarının neden olduğu bir salgının 
moleküler epidemiyolojisi

Hüseyin Haydar Kutlu1, İştar Dolapçı2, Meltem Avcı3, Alper Tekeli2

1Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
3Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: 
OXA-48 üreten Klebsiella pneumoniae özellikle Akdeniz ülkeleri için önemli bir tehdit olmakta ve ST101, 
ST395 gibi belirli sekans tiplerine bağlı salgınlar sıklıkla bildirilmektedir. Çalışmamızda çoklu ilaca dirençli 
K. pneumoniae kaynaklı bir hastane salgını bildirilmiş ve izolatların ayrıntılı direnç özellikleri incelenmiştir. 
Bilgilerimize göre çalışmamız ile ülkemizde blaOXA-48 geni taşıyan K.pneumoniae ST395 kaynaklı ilk salgın 
bildirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: 
Bir üçüncü basamak hastanenin Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde (YBÜ) kümelenip hastanedeki diğer birimlere 
yayılan ertapenem ve kolistin dirençli K.pneumoniae izolatları hastane kökenli bir salgını düşündürmüş ve 
Nöroloji YBÜ’den 12 hastaya ve diğer birimlerden 8 hastaya ait klinik örnekler incelenmiştir. 
İzolatlar antibiyotik duyarlılık sonuçları, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) ve karbapenemaz 
üretimi, plazmid aracılı kolistin direnci, yüksek-düzey aminoglikozit direnci ve kinolon direnci özelliklerine göre 
karakterize edilmiştir. Ayrıca çoklu ilaç atım pompası ve porin kodlayan genler araştırılmıştır. Epidemiyolojik 
ilişkiyi belirlemek amacıyla pulsed-field jel elektroforez (PFGE), multilokus sekans tipleme (MLST), wzi 
tipleme ve plazmid analizleri gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: 
İzolatların tamamı ampisilin, amoksisilin/klavulonat, piperasilin/tazobaktam, sefazolin, sefuroksim, 
sefuroksim/aksetil, seftazidim, seftriakson, sefepim, ertapenem, gentamisin, siprofloksasin, tigesiklin ve 
trimetoprim/sülfametoksazol dirençli iken 20 izolatın 7’sinde (%35) meropenem ve 16’sında (%80) kolistin 
direnci gözlenmiştir. 
İzolatların tamamı blaOXA-48 genine sahipken beta-laktamaz genlerinden en az birini (blaCTX-M, blaTEM, blaSHV) 
taşımaktaydı. Inc L plazmidine sahip bu izolatların hiçbirinde 16s rRNA metiltransferaz genleri ya da mcr 
1-5 genleri saptanmadı. 20 izolatın 16’sında (%80) qnrA geni pozitifken hiçbirinde qepA ve oqxAB genlerine 
rastlanmadı. Tüm izolatlarda aac(6’)-1b geni pozitifti. Çoklu ilaç atım pompa sistemlerini kodlayan genlerden 
acrAB-tolC tüm izolatlarda bulunurken mdtK geni açısından tamamı negatifti. Porin kodlayan ompK35 ve 
ompK36 genleri tüm izolatlarda saptandı. Hepsi aynı PFGE paternine sahip olan izolatların sekans tipi ST395 
ve wzi tipi K2 olarak belirlendi.
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Tablo 1. Hastaların klinik özellikleri, tedavileri ve sonuçları

 

Tablo 2. Çoklu ilaca dirençli K. pneumoniae izolatlarının özellikleri

 

Sonuç: 
OXA-48 üreticisi K.pneumoniae izolatlarına bağlı ortaya çıkan salgınlarda bazı yüksek riskli klonlar öne 
çıkmaktadır. OXA-48 üreticilerinin yaygın olduğu ülkemizde ST395 klonu ile blaOXA-48 geninin ilişki kazanması 
önemlidir. Karbapenemaz genlerinin sürekli izlenmesi ve moleküler epidemiyolojik çalışmalar yapılması, bu 
dirençli izolatların yayılımını önlemede büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae, OXA-48, ST395
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SS-040
Karbapenem Dirençli {Acinetobacter baumannii} Klinik İzolatlarının Moleküler Epidemiyolojisinin 
Araştırılmasında Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması

Gülşen Uluçam Atay1, Gülçin Bayramoğlu2, İlknur Tosun2, Ülkü Ünsal3

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 
Bölümü, RİZE 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, TRABZON 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, TRABZON

Giriş ve Amaç: 
Karbapenemler; dirençli Acinetobacter baumannii enfeksiyonlarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan 
antibiyotiklerdir ve kullanımına paralel olarak artan oranlarda özellikle oksasilinaz (OXA) enzimleri ile 
karbapenem direnci görülmektedir. Karbapenemaz üreten A. baumannii izolatları arasındaki klonal ilişkinin 
hızlı ve güvenilir bir yöntemle saptanması, yayılmasını sınırlayıcı önlemlerin alınması ve antibiyotik 
tedavisinin yönlendirilmesinde çok önemlidir. Bu çalışmada, karbapenem dirençli A. baumannii izolatlarında 
OXA genlerinin ve OXA genlerini taşıyan izolatların Avrupa [European (EU)] klonları ile ilişkisinin farklı 
epidemiyolojik yöntemlerin karşılaştırılması yoluyla araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 
Ocak 2014-Ağustos 2015 tarihleri arasında 72 hastanın kan kültürlerinden izole edilen karbapenem dirençli ve 
orta duyarlı A. baumannii izolatı çalışmaya dahil edilmiştir. A. baumannii izolatlarında OXA genlerinin varlığı 
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) yöntemiyle saptanmış ve DNA dizi analizi yöntemiyle doğrulanmıştır. 
İzolatlar arasındaki klonal ilişkiyi belirlemek amacıyla “pulsed field” jel elektroforezi (PFGE), Multilokus 
dizi tiplendirme [Multilocus sequence typing (MLST)] ve “Matrix-assisted laser desorption ionization-time of 
flight mass spectrometry” (MALDI-TOF MS) analizi yapılmış ve yöntemler karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma 
yapılırken; yöntemler arasındaki ayırıcılık “Simpson Index of Diversity” (SID) kullanılarak, yöntemlerin 
uyumu “Adjusted Wallace katsayısı” ile istatistiksel olarak belirlenmiştir. 

Bulgular: 
PZR ile 72 izolatın tümünde blaOXA-23-like ve blaOXA-51-like genleri birlikte bulunmuştur. PFGE ile izolatlar A (n=58), 
B (n=8), C (n=4), D (n=4) ve E (n=1) olmak üzere beş pulsotipe ayrılmıştır. A5 alttipinde EU klon II; C1 
alttipinde EU klon I ve E pulsotipinde EU klon III bulunmuştur. Her alttipten seçilen örneklerin MLST analizi 
ile; ST1, ST2, ST81, ST157 ve ST604 sekans tipleri bulunmuştur. MALDI-TOF MS dendogram analizinde en 
büyük kümenin EU klon I, II, III’ü ve 70 izolatı içerdiği belirlenmiştir. 

Sonuç: 
MALDI-TOF MS yöntemiyle MLST ve PFGE verileri arasında uyum görülmemiştir. Çalışmamızda ayırıcılık 
gücü en yüksek metodun PFGE olduğu, “Adjusted Wallace katsayısı” ile PFGE’nin MLST ile %100 eşleştiği 
saptanmış ve bu yöntemlerin epidemiyolojik araştırmalar için daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Acinetobacter baumannii, European clones, MALDI-TOF MS, MLST, PFGE
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SS-041
Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Çoklu İlaç Dirençli Karbapenemaz Pozitif {Klebsiella 
pneumoniae} İzolatlarında Hipervirülans Belirteçlerinin Araştırılması ve Moleküler Epidemiyolojik 
Özelliklerinin Belirlenmesi

Alper Tekeli1, Ayşe Hande Türk1, İştar Dolapçı1, Zeynep Ceren Karahan2

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İbn-i Sina Hastanesi Merkez 
Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Giriş ve Amaç: 
Hipervirülan Klebsiella pneumoniae (hvKp), klasik K .pneumoniae’ye (Kpn) göre daha yüksek virülansa 
sahiptir. Kapsül ekspresyonunu artıran rmpA, siderofor kodlayan iuc (aerobaktin) ile iro (salmokelin) ve 
metabolik taşıyıcı peg-344 genlerini bulunduran Kpn izolatları artmış virülans ile ilişkilendirilmiştir. iuc geni 
tarafından kodlanan aerobaktin en önemli hipervirülans biyobelirteci kabul edilmektedir. Yakın zamana kadar 
hvKp suşları antibiyotiklere duyarlı iken son yıllarda çoklu ilaç direnci ve hvKp birlikteliği artan sıklıkta 
görülmeye başlamıştır. Bu çalışmadaki amacımız, hastanemizde yoğun bakım ünitelerinden gönderilmiş 
kültür örneklerinden etken olarak üretilen çoklu ilaca dirençli-karbapenemaz pozitif Kpn (ÇİD-KPaz (+) 
Kpn) izolatlarında hipervirülans belirteçlerini araştırmak ve hipervirülan izolatların moleküler epidemiyolojik 
özelliklerini saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmaya; Ocak-Aralık 2020 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Merkez 
Mikrobiyoloji Laboratuvarına, yoğun bakım ünitelerinden (İç Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve 
COVID Yoğun Bakım) gönderilen kültürlerden izole edilmiş (Her hastanın tek bir anatomik bölgesinden izole 
edilen ilk suş çalışmaya alınmıştır), fenotipik olarak ÇİD-KPaz (+) olduğu tespit edilen 86 Kpn izolatı 
dahil  edilmiştir. Hipervirülans ile ilişkili rmpA, iuc, iro ve peg-344 genleri ve karbapenemaz kodlayan genler 
(blaIMP, blaVIM, blaNDM, blaSPM, blaAIM, blaDIM, blaGIM, blaSIM, blaKPC, blaBIC ve blaOXA-48-like)  polimeraz zincir 
reaksiyonu (PZR) ile araştırılmıştır. İzolatların taşıdığı plazmidler, plazmid tabanlı replikon tiplendirmesi 
(PBRT) metodu kullanılarak ve izolatlar arasındaki moleküler epidemiyolojik ilişki, PFGE ve MLST yöntemleri 
kullanılarak araştırılmıştır.

Bulgular: 
Araştırılan hipervirülans ile ilişkili genlerden iuc, 38 (%44) örnekte bulunurken iro, rmpA ve peg-344 genleri 
saptanmamıştır. iuc geni taşıyan izolatların tamamı blaoxa-48-like pozitif bulunmuştur. Bir örnekte blaOXA-48-like ve 
blaKPC, bir örnekte ise blaOXA-48-like ve blaNDM birlikteliği gösterilmiştir. PBRT analizi ile 38 izolatın 22’sinde 
plazmid varlığı gösterilmiş ve IncL replikon tipi olarak tanımlanmıştır. PFGE analizi sonucunda aynı paterni 
gösteren 23 örnek,  MLST ile ST2096 olarak tanımlanmıştır. Tespit edilen diğer sekans tipleri ST3227 ve 
ST307 olmuştur. Bu çalışma ile hastanemizde hipervirülan özellik gösteren çoklu ilaç dirençli Kpn izolatlarında 
ST2096 klonal tipininin baskın olduğu gösterilmiştir.
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Sonuç: 
Aktarılabilir hipervirülans belirteçlerinin hastane ve toplum kaynaklı izolatlarda karşılaştırılması, aynı 
zamanda bu izolatlarda çoklu ilaç direnci ve hipervirülan özelliklerin birlikteliğinde rol oynayan moleküler 
epidemiyolojik mekanizmalarının aydınlatılması için çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler : çoklu ilaç direnci, hipervirülans, karbapenemaz, Klebsiella pneumoniae, PZR
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SS-042
Türk vatandaşları ve Suriyeli göçmenler: MRSA, VRE sıklığı ve GSBL pozitiflik oranı

Serap Süzük Yıldız1, Can Hüseyin Hekimoğlu1, Mustafa Bahadır Sucaklı2, Zekiye Bakkaloğlu1,
Yasemin Numanoğlu Çevik1, Özlem Ünaldı1, Hayal Arslantürk1, Monica Zikusooka2, Melda Keçik2,
Edibe Nurzen Namlı Bozkurt1, Fatih Kara3, Ömür Çınar Elçi2

1SB, HSGM, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ankara 
2Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Ofisi, Ankara 
3SB Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ankara

Giriş ve Amaç: 
Göçmenlerdeki antibiyotik direncinin önde gelen belirleyicilerinden birinin dirençli organizmaların küresel 
seyahati olabileceği varsayılmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde özellikle Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak 
yaşadığı illerde Türk vatandaşları ve Suriyeli göçmenlerden alınan nazal sürüntü örneklerinde Metisilin Dirençli 
Staphylococcus aureus (MRSA) ile dışkı örneklerinde vankomisin dirençli enterokok (VRE) ve genişlemiş 
spektrumlu beta laktamaz (GSBL) pozitif Enterobacterales türlerinin sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin ve Hatay illerinde yaşayan 1435 (%36,2) Türk vatandaşı ve 2525 
(%63,8) Suriyeli göçmenden olmak üzere toplam 3960 gönüllü çalışmaya dâhil edilmiştir (Tablo 1). Çalışmaya 
alınan 3960 nazal sürüntü örneği Mannitol Salt Agar’a ve 1869 dışkı örneği VRE Agar, Eosin Metilen Blue 
ve %5 Koyun Kanlı Agar (HiMedia, Hindistan)’a inoküle edilmiştir. Üreyen bakterilerin tümü MALDI-TOF 
MS sistemi ile tanımlanmıştır. Bakterilerin metisilin direnci sefoksitin (30 µg, HiMedia Labs, Hindistan) diski 
ile araştırılmıştır, ayrıca MRSA izolatlarının moleküler tanımlaması ve karakterizasyonu yapılmıştır. Üreyen 
Enterobacterales ailesi üyelerinde GSBL fenotipik ve genotipik olarak araştırılmıştır.

Bulgular: 
Toplam3960 nazal sürüntü örneğinin 298 (%7,5)’inde S. aureus şüpheli izolat tespit edilmiştir. Bu izolatların 
215 (%5,4)’i MALDI TOF MS sistemi ile S. aureus olarak tanımlanmıştır. Diğer 83 izolat ise S. haemolyticus 
olarak tanımlanmış ve çalışmaya dâhil edilmemiştir. Bu 215 izolatın193’ü (%93,2) moleküler olarak S. aureus 
olarak tanımlanmıştır. MRSA’ların hepsinde mecA geni tespit edilmiştir. Suriyeli göçmenlerin %6.7’sinde 
Türk vatandaşlarının %3.2’sinde MRSA taşıyıcılığı belirlenmiştir (p<0.001) (Tablo 2). Dışkı örneklerinin 
hiçbirinde VRE izole edilmemiştir. 1869 örneğin %3,3’ünde gram negatif bakteri tespit edilmemiştir. Altı dışkı 
örneğinde Acinetobacter ssp. (n=3), Pseudomonas spp. (n=2) ve Stenotrophomonas maltohilia (n=1) tespit 
edilmiş vedeğerlendirmeye alınmamıştır. Enterobacterales olarak izole edilenlerin dağılımıise, Escherichia 
coli (n=1729), Klebsiella pneumoniae (n=62), Enterobacter spp (n=7), Klebsiella oxytoca (n=2) ve Citrobacter 
freundii (n=1) şeklindedir. Suriyeli göçmenlerde GSBL pozitiflik oranı %17,9iken Türk vatandaşlarında %14,3 
olarak tespit edilmiştir (p=0,041) (Tablo 3).  GSBL pozitif E.coli izolatlarında %65,4 blaCTXMgrup 1, %32,5 
blaCTXMgrup 2, %19,5 blaTEM, %10,9 blaCTXM grup 9 ve %2,3 blaSHV bulunmuştur. Hem blaCTXMgrup1 hem de blaCTXM grup 2 
%22,6 izolatta pozitif bulunurken, blaCTXMgrup1, blaCTXMgrup2 ve blaCTXMgrup9, %3,4 izolatta tespit edilmiştir.



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

85

Tablo 1. Katılımcıların illere göre dağılımı (n=3960) 

Tablo 2. MRSA tespit edilen Türk vatandaşları ve Suriyeli göçmenlerin illere göre dağılımı

 

Tablo 3. GSBL tespit edilen Türk vatandaşları ve Suriyeli göçmenlerin illere göre dağılımı

 

Sonuç: 
Bu çalışma ülkemizdeki Suriyeli göçmen popülasyonun dahil edildiği ilk kesitsel çalışma olup MRSA 
taşıyıcılığında Suriyeli göçmenlerde anlamlı fark bulmamıza rağmen VRE ve ESBL sıklığında farklılık 
belirlenmemiştir. 

Anahtar Kelimeler : Antibiyotik direnci, Göçmen, GSBL, MRSA, VRE
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SS-043
DSÖ tarafından Suriye’deki ÇİD-TB şüpheli hastalardan laboratuvarımıza gönderilen örneklerden 
üretilen M. tuberculosis complex izolatlarının analizi

Kaan Çeylan1, Deniz Gazel1

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş ve Amaç: 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm tüberküloz hastalarında, moleküler testler, kültür yöntemleri veya dizileme 
teknikleri ile Çoklu İlaca Dirençli/Rifampisin Dirençli-Tüberküloz (ÇİD/RD-TB) vakalarının tespit edilmesini 
önermektedir. Bu çalışmada, DSÖ ile hastanemiz arasında imzalanan protokol gereği, Kuzey Suriye’de 
yaşayan hastalardan gelen örnekleri analiz ederek, anti-tüberküloz ilaçlara karşı direnç profillerini araştırmayı 
amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 
Ocak-Ağustos 2021 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Tüberküloz Laboratuvarına DSÖ 
tarafından, Suriye’de Afrin, Azez ve İdlib şehirlerinde faaliyet gösteren DSÖ tüberküloz tanı merkezlerinden, 
PCR ile RD-TB olduğu tespit edilen veya ilaca cevapsız tüberküloz hastası olan Suriye vatandaşlarından alınan 
134 solunum sistemi örneği gönderilmiştir. Örneklerin kültür işlemleri laboratuvarımızda Löwenstein Jensen 
besiyeri ve Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT-960; BD, ABD) sistemi ile yapılmıştır. Üreme olan 
örneklerin identifikasyonu, immunokromatografik yöntemle yapılmıştır. M. tuberculosis kompleks olarak 
saptanan örneklere ise MGIT-960 sistemi kullanılarak birincil anti-tüberküloz ilaçlar için antibiyogram yapılmış,  
ÇİD/RD-TB olarak bulunan izolatlar, doğrulama, birinci ve ikinci seçenek ilaçlara duyarlılık testi çalışması 
için THSK Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarına (UTRL) gönderilmiştir. Örnekler burada LPA (Line 
Prob Assay) ve MGIT sistemi ile çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: 
Hastanemize gönderilen 56 hastaya ait toplam 134 örneğin kültüre ekimi yapılmış olup, 17 örnekte M. 
tuberculosis kompleks üremiş, bunlarında 14’ünde RD saptanmıştır. Hastalarda RD oranı %25, ÇİD oranı %23,2 
olarak bulunmuştur. UTRL’de, LPA yöntemiyle, bu 14 izolatın tümü rifampisine dirençli; 11 izolat izoniyazite 
dirençli; sekonder ilaçlarda, tüm izolatlar florokinolona duyarlı; 10 izolat aminoglikozit/siklik peptide duyarlı 
olarak bulunmuştur. MGIT sonuçlarına göre, 12 izolat rifampisine, 11 izolat izoniyazite, 2 izolat etambutole, 
8 izolat ise streptomisine dirençli bulunmuştur. İkinci seçenek ilaçlarda, 2 izolat amikasine dirençli; 3 izolat 
kanamisine dirençli; 2 izolat kapreomisine dirençli; çalışılan tüm izolatlar ofloksasin, moksifloksasin, PAS, 
linezolid ve bedaquilline duyarlı bulunmuştur. Doğrulamada ÇİD oranı %19,6 bulunmuştur.  Laboratuvarımızda 
ve UTRL’de yapılan antibiyogram sonuçları tabloda özetlenmiştir.
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Tablo 1. Suriyeli hasta izolatlarının birinci ve ikinci seçenek anti-tüberküloz ilaç duyarlılık verileri,

 

Sonuç: 
Yakın zamanda, Özmen ve ark. Doğu Anadolu bölgesinde ÇİD-TB oranını %3,3 (4 hasta) olarak raporlamışlardır. 
Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar, ülkemizde yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında RD oranları oldukça 
yüksek bulunmuştur. Bunun nedenlerinden biri, DSÖ tarafından laboratuvarımıza örneklerin elenerek 
yollanması olabilir. Suriye’de devam etmekte olan iç savaş nedeniyle muhtemelen sağlık hizmetlerinde yaşanan 
aksamalar nedeniyle ÇİD-RD TB oranları yüksek seyretmektedir. 

Anahtar Kelimeler : antitüberküloz, ÇİD, DSÖ, Kuzey Suriye, Tüberküloz
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SS-044
Metilen Mavisi’nin MRSA İzolatlarına Antimikrobiyal Etkinliğinin Araştırılması

Mehmet Erinmez1, Deniz Gazel1

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Staphylococcus aureus, başta deri ve yumuşak doku enfeksiyonları olmak üzere, bakteriyemi, pnömoni gibi 
sistemik enfeksiyonlara da neden olan bir bakteri türüdür. Metisilin dirençli S. aureus (MRSA) patojeninin 
penisilin türevi ilaçlara yüksek direnç göstermesi nedeni ile tedavide zorluklara karşılaşılmaktadır. Metilen 
mavisi (MM), mikrobiyolojide boya olarak kullanılan bir fenotiyazin bileşiği olup 3,7-bis(dimetilamino)-
fenazotiyonyum klorür olarak da adlandırılır. MM, oral mukoza lezyonlarında, gastrointestinal fistüllerin 
belirlenmesinde, üriner antiseptik olarak üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde de ilaç olarak 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, MRSA suşlarının neden olduğu enfeksiyonlarda, MM’nin antibakteriyel ajan 
olarak kullanım potansiyelinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda saklanan daha önce Vitek2 
(bioMérieux, France) identifikasyon sistemi ile MRSA olarak tanımlanmış 30 S. aureus izolatı ve 1 referans 
MRSA suşu (ATCC 25923) çalışmaya alınmıştır. Buzdolabında -20°C’de saklanan suşlar, 2 kez koyun kanlı 
agara pasajlanmış ve Gram boyamaları yapılmıştır. Suşların, Minimum İnhibitör Konsantrasyon (MİK) 
değerleri agar dilüsyon yöntemi ile belirlenmiştir (Şekil 1). Öncelikle, 0.125 μg/ml’den başlayarak 512 μg/
ml konsantrasyona kadar MM içeren Mueller Hinton agar (Oxoid, USA) plakları hazırlanmış, 107 CFU/ml 
olacak şekilde hazırlanan bakteri süspansiyonlarından plaklara 1 µl inoküle edilmiştir. İnoküle edilen plaklar 
35 °C’de 18 saat süreyle inkübe edilmiş ve üremenin engellendiği en düşük MM konsantrasyonu MİK olarak 
kayıt edilmiştir. Daha sonra referans suş ve seçilen bir klinik izolat üzerinde Time-kill testi yapılmıştır. Bu test 
0, 1, 3, 6, 12 ve 24. saatte, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 ve 512 μg/ml MM ile yapılmıştır. 
MRSA izolatlarında metilen mavisinin MİK değerlerinin agar dilüsyon yöntemi ile belirlenmesi 

Bulgular: 
Çalışmamızda MM için agar dilüsyon yöntemi ile tespit edilen en düşük MİK değeri 16 μg/ml, en yüksek MİK 
değeri 64 μg/ml ve MİK90 değeri 32 μg/ml olarak hesaplanmıştır. Time-kill sonuçlarına göre, her iki suşta da 
2 ve 4 μg/ml MM konsantrasyonlarında 3. saatten sonra belirginleşen bir re-growth gözlenmiş olup, 8 μg/ml 
ve üzeri MM konsantrasyonlarında anlamlı re-growth gözlenmemiştir. Çalışmamızda, 16 μg/ml ve üzerindeki 
MM konsantrasyonlarda bakterisidal etkinin (>= 3 log) çok hızlı başladığı (0. saat) görülmüş olup, bu etkinin 
neredeyse 24 saat boyunca devam ettiği tespit edilmiştir (Şekil 2).
MRSA, Metilen mavisi Time-kill grafiği 

Sonuç: 
Çalışmamızda metilen mavisinin çok hızlı etki gösterdiği, MRSA enfeksiyonlarının tedavisinde fotodinamik 
aktivasyona ihtiyaç duyulmadan kullanım potansiyelinin olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Agar dilüsyon, Metilen mavisi, Staphylococcus aureus, Time-kill
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SS-045
Metilglioksalın yara ve apse örneklerinden izole edilen biyofilm oluşturan Staphylococcus aureus 
izolatlarına antibakteriyel ve antibiyofilm etkinliği

Ilgın ATA VURAL1, Derya Şimşek1, Aylin ÜSKÜDAR GÜÇLÜ1, Ahmet Celal BAŞUSTAOĞLU1

1Başkent Üniversitesi

Giriş ve Amaç: 
Çoklu ilaca dirençli bakteriler, özellikle de biyofilm oluşturma yeteneğine sahip olanlar için alternatif 
antimikrobiyal ajanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kronik ülseratif yaralarda ve yara iyileşmesinde etkinliği bilinen 
ve tıbbi Manuka balının antimikrobiyal aktivitesini sağlayan metilglioksal (MGO) bu tip patojenlere karşı 
umut vadeden bir alternatif olabilir. Bu çalışma, MGO’nun yara ve apse örneklerinden izole edilmiş, biyofilm 
oluşturan Staphylococcus aureus izolatlarına karşı antibakteriyel ve anti-biyofilm aktivitesini araştırmayı 
amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmaya yara ve apse örneklerinden izole edilen 71 S.aureus izolatı dahil edilmiş, metisilin dirençleri 
sefoksitin disk tarama yöntemiyle belirlenmiştir. İzolatların biyofilm formasyonları 180µl tryptic soy broth 
içeren düz tabanlı mikroplaklara 20µl, ~1x106 CFU/ml bakteri süspansiyonu  inoküle edilerek, 24 saat 37°C’de 
inkübe edilerek araştırılmıştır. Kristal viyole boyama yöntemiyle 570 nm’de absorbansları ölçülerek biyofilm 
formasyonları değerlendirilmiştir. Biyofilm formasyonunda S.aureus ATCC 6538 ve S.aureus ATCC 29213 
sırasıyla pozitif ve negatif kontrol olarak kullanılmıştır. Biyofilm oluşturan izolatlarda MGO’un minimum 
inhibisyon konsantrasyonu (MİK) CLSI kriterlerine göre sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle araştırılmıştır. 
Minimum bakterisidal konsantrasyon (MBK) MİK çalışılan mikroplaklardaki her bir dilüsyondan ekim 
yapılarak belirlenmiştir. MGO etkinliği 2-0,0078 µl/ml konsantrasyon aralığında çalışılmış olup, biyofilm 
inhibisyonunda aynı değerlerle deney tekrar edilmiştir. MGO’suz kuyular, biyofilm inhibisyonunun yüzdesi 
([Kontrol OD570 nm - Örnek OD570 nm] / Kontrol OD570 nm) x100 formülü ile hesaplanmıştır. Tüm 
çalışmalar 3 tekrarlı uygulanmış ve ortalama ve strandart sapmaları hesaplanmıştır.

Bulgular: 
Çalışmaya dahil edilen 71 S. aureus izolatının 16’sını MRSA; 55’ini MSSA oluşturmuştur. Çalışmaya dahil 
edilen izolatların 18’inin biyofilm oluşturduğu ve bunların 8’inin MRSA;10’unun MSSA olduğu belirlenmiştir. 
Biyofilm oluşturan izolatların 6’sı orta ve 12’si zayıf düzeyde biyofilm oluşturmuştur.
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Figür 1: MGO’ın doza bağlı biyofilm inhibisyon oranları

 

Sonuç: 
Biyofilm oluşturan klinik S.aureus izolatlarının MİK değerleri 0.0625 µl/ml-0.0312 µl/ml; MBK değerleri 
0.125 µl/ml-0.0625 µl/ml  olduğu tespit edilmiştir. Biyofilm oluşturan izolatlarda MGO’nun 2µl/ml yoğunlukta 
olduğu kuyucuklarda biyofilm inhibisyon konsatrasyonlarının yüzdesi %77-13 arasında değişmektedir. 
Pozitif kontrolde ise bu değer %88 olarak belirlenmiştir. Biyofilm oluşturan izolatların %66.7’sinde MGO 
konsantrasyonu 0,0625µl/ml’den itibaren biyofilm inhibisyonu görülmemiştir. Figür 1’de S.aureus ATCC 
6538, MSSA ve MRSA izolatlarında MGO’nun biyofilm inhibisyon oranları görülmektedir. 
MGO’ın yara ve abse örneklerinden izole edilen klinik S.aureus izotlarına karşı güçlü antibakteriyal ve 
antibiyofilm in vitro aktivite gösterdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler : Antibakteriyel, Biyofilm inhibisyon, Manuka balı, Metilglioksal
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SS-046
Borik Asitin Antifungal ve Antibiyofilm Aktivitesi

GİZEM İNCE CEVİZ1, SEZİN ÜNLÜ1, AYLİN ÜSKÜDAR GÜÇLÜ1, AHMET CELAL BAŞUSTAOĞLU1

1Başkent Üniversitesi

Giriş ve Amaç: 
Antimikrobiyal direncin artması ve tedavi seçeneklerinin azalması enfeksiyon hastalıklarını ciddi bir problem 
haline getirmiştir. Aynı zamanda ülkemizde önemli rezervleri bulunan borik asitin günümüzde birçok alanda 
kullanılmak üzere formülize ve test edildiği (tarım, deterjan, antibakteriyel ürünler vb) bilinmektedir. Bu 
nedenle borik asitin antibakteriyel ve antibiyofilm aktivitesi pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bu bilgiler 
ışığında çalışmamızın amacı borik asitin antifungal ve antibiyofilm aktivitesini test etmektir.

Gereç ve Yöntem: 
Borik asitin 123.66-0.48 mg/ml konsantrasyonlarının C. albicans ATCC 10231, C. albicans ATCC 90028, C. 
krusei ATCC 6258, C. guillermondii ATCC 6260 ve C. parapsilozis ATCC 22019 standart suşları karşı antifungal 
aktivitesi, EUCAST standartları doğrultusunda test edilmiştir [12]. Minimum inhibisyon konsantrasyonu (MİK), 
EUCAST kriterleri doğrultusunda sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile RPMI besiyeri kullanılarak belirlenmiştir. 
MİK çalışılan mikroplaklardaki her dilüsyondan Sabouraud Dekstroz Agara (SDA) ekim yapılarak minimum 
fungisidal konsantrasyonu (MFK) belirlenmiştir: Borik asitin 123.66-0.48 mg/ml konsantrasyonlarının 
doza bağlı anti-adeziv aktivitesi çalışmaya dahil edilen kontrol suşları üzerinde, 96 kuyucuklu düz tabanlı 
mikroplakalarda test edilmiş ve borik asit içermeyen kuyucuklar kontrol olarak değerlendirilmiştir. Biyofilm 
inhibisyonun yüzdesi ([Kontrol OD570 nm - Örnek OD570 nm] / Kontrol OD570 nm) x100 formülü ile 
hesaplanmıştır. Tüm çalışmalar 3 tekrarlı uygulanmış ve ortalama ve strandart sapmaları hesaplanmıştır.

Bulgular: 
C. albicans ATCC 90028 ve C. parapsilozis ATCC 22019 için MİK değeri 1.93 mg/ml, C. guillermondii ATCC 
6260 için ise 7.73 mg/ml olarak ölçülmüştür. En düşük MİK değeri C. krusei ATCC 6258 ve C. albicans ATCC 
10231 suşlarında 0.97 mg/ml olarak ölçülmüştür. MFK, C. albicans ATCC 90028 ve C. albicans ATCC 10231 
için 61.85 mg/ml iken C. guillermondii ATCC 6260 için 30.91 mg/ml’dir. En düşük MFK C. krusei ATCC 
6258 ve C. parapsilozis ATCC 22019 için sırasıyla, 7.73 ve 1.93 mg/ml olarak hesaplanmıştır. En yüksek 
biyofilm formasyonu inhibisyonu C. albicans ATCC 10231 suşunda görülmüş olup kullanılan en düşük borik 
asit konsantrasyonunda (0.48 mg/ml) dahi %77.78 antibiyofilm aktivitesi görülmüştür. Buna karşın borik asitin 
antibiyofilm etkisi en az C. guillermondii ATCC 6260 suşunda saptanmıştır(şekil 1).
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Borik asitin doza bağlı biyofilm inhibisyon oranları

 

Sonuç: 
Klinik öneme sahip olan C. albicans’ın standart suşlarında MİK değerlerinin önceki çalışmalarda borik asit için 
belirtilmiş olan toksik dozun çok altında olması ve %90’nın üzerinde anti-adeziv aktivite göstermesi çalışmanın 
en önemli sonuçlarındandır.

Anahtar Kelimeler : antibiyofilm aktivite, antifungal aktivite, Borik asit
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SS-047
Manisa İli’nde Batı Nil Virüsü Seroprevalansı

Abdurrahman Gülmez1, Ahmet Naci Emecen4, Mestan Emek5, Belgin Ünal4, Koray Ergünay6,
İbrahim Mehmet Ali Öktem3, Özgen Alpay Özbek2

1Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı , 
İzmir, Türkiye 
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı , İzmir, Türkiye 
5Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı , Antalya, Türkiye 
6Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı , Ankara, 
Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Dünyanın farklı bölgelerinde geniş çaplı salgınlara yol açan Batı Nil Virüsü’nün (BNV) ülkemizde de görülmesi 
toplum sağlığı için bir risk oluşturmaktadır.  Olası salgınlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi için toplum 
tabanlı tasarlanmış çalışma verilerine gereksinim vardır. Bu çalışmada, Manisa İli’nde toplum tabanlı BNV 
seroprevalansının belirlenmesi, sosyodemografik ve sosyoekonomik değişkenlerin seroprevalansla ilişkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 
Çalışma evrenini Ekim 2013 tarihinde Manisa İli Aile Hekimliği Bilgi Sistemi’ne kayıtlı iki yaş üstü tüm 
bireyler (N=1.317.917) oluşturdu. Open Epi Programı ile %2’lik beklenen prevalans, %0,75’lik sapma ve 
%95 güven düzeyinde en düşük örnek büyüklüğü 1337 kişi olarak belirlendi. Çalışma 1233 kişi üzerinden 
yürütüldü. Seçilen kişiler basit rastgele örnekleme yöntemi ile belirlendi. Bu kişiler bağlı oldukları Aile Sağlığı 
Merkezi’ne davet edilerek anket formları dolduruldu ve kanları alındı. Örnekler çalışma tarihine kadar -80°C’de 
saklandı. Serum örneklerinde BNV IgG ve IgM özgül antikor varlıkları ticari bir ELISA yöntemi kullanılarak 
araştırıldı ve bu parametreler çalışmanın bağımlı değikenlerini oluşturdu. Sonuçlar üretici firmanın talimatları 
doğrultusunda yorumlandı. Belirsiz saptanan sonuçlar negatif olarak kabul edildi. Yaş, cinsiyet, yerleşim yeri, 
öğrenim ve gelir durumu, meslek, nüfus yoğunluğu, rakım, tuvaletin hanedeki konumu, hipertansiyon, diyabetes 
mellitus, kardiyovasküler hastalık varlığı bağımsız değişkenleri ile bağımlı değişkenler arasındaki ilişki ki-
kare, Fisher’ın kesin testi ve t testi ile incelendi. Potansiyel riskleri açıklayabilmek için herbir değişkene ait 
düzeltilmiş Odds Ratio (OR) ve %95 güven aralıkları lojistik regresyon yöntemiyle hesaplandı. 

Bulgular: 
Çalışmada ELISA yöntemiyle 17 serumda (%1.4) BNV IgM, 47 serumda ise (%3.8) BNV IgG antikor 
pozitifliği belirlendi. Risk faktörleri ve BNV IgM seroprevalansı arasında anlamlı bir ilişki görülmedi. BNV 
IgG seroprevalansı ile ileri yaş, hipertansiyon, diyabetes mellitus ve kardiyovasküler hastalık varlığı, düşük 
öğrenim ve gelir düzeyi, düşük rakımlı bölgede yaşama ve tuvaletin konumu bağımsız değişkenleri arasında 
anlamlı ilişki saptandı. Çok değişkenli analizde; yaş (her 1 yıl artışı) (OR:1,05, GA:1,02-1,07, p<0.001), 
yıllık kişi başı eşdeğer gelirin 3265 TL altında olması (OR:3,21, GA:1,53-6,73, p=0.002), yüksekliği 132 
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metrenin altındaki alanlarda yaşamanın (OR:3,21 GA:1,26-8,15, p=0.014) BNV seropozitifliği için risk faktörü 
oluşturduğu belirlendi.

Yaş gruplarında BNV IgM ve IgG Seroprevalansı

 

Manisa İli ilçelerindeki BNV IgG seroprevalans haritası (%) ve Manisa İli coğrafi haritası

 

BNV IgG seroprevalansını etkileyen faktörlerin çok değişkenli regresyon analizi
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Sonuç: 
Manisa ili genelinde BNV IgG seroprevalansı % 3.8 olarak saptanmıştır. İleri yaş, düşük gelir düzeyi ve düşük 
rakımlı bölgelerde yaşamak seropozitifliğe anlamlı olarak etki etmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Batı Nil Virüsü, ELISA, Seroprevalans
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SS-048
Türkiye’de Çeşitli Bölgelerde Yeni Kene Kaynaklı Patojen Virüslerin Araştırılması

Ender Dinçer1, Mehmet Özkan Timurkan2, Bekir Oğuz3, İsmail Şahindokuyucu4, Adem Şahan5,
Mustafa Ekinci6, Ceylan Polat7, Koray Ergünay7

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı 
2Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı 
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı 
4İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 
5Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
6Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
7Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: 
Son yıllarda yapılan incelemeler ile ülkemiz kaynaklı kenelerde, bazılarının insan patojeni olduğu rapor edilen 
çeşitli yeni virüsler tanımlanmıştır. Bu çalışmada ülkemizde endemik olarak bulunan Kırım-Kongo Kanamalı 
ateşi virüsü (KKKAV)’nün yanı sıra insanda hastalık etkeni olarak ortaya çıkan kene kaynaklı virüslerin geniş 
bir ölçekte taranması hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem: 
2020-2021 yıllarında İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu  bölgesinde bulunan toplam 11 
ilde, sığır, koyun köpek ve kedilerden toplanan keneler, morfolojik olarak tanımlanarak bölge, tür ve cinsiyete 
göre havuzlanmıştır. Havuzlarda ortonairovirüs ve flavivirüsler jenerik primerler, Jingmen kene virüsü 
(JMKV), Tacheng kene virüsü (TKV) 1  ve 2 için ise özgül primerler kullanılarak polimeraz zincir tepkimesi 
ile amplifikasyon uygulanmıştır. Elde edilen ürünler DNA dizi analizi ile tanımlanmış, uygun modellerle 
filogenetik analiz uygulanmıştır.

Bulgular: 
Çalışmada toplam 901 örnek değerlendirildi. En sık izlenen tür Rhiphicephalus sanguineus sensu lato (%44.1) 
olarak kaydedildi. Bunu  Rhiphicephalus bursa (%38.3), Haemaphysalis parva (%7.2) ve diğerleri izledi. 
Toplam 158 havuzun 12’si (%7.6) pozitif olarak saptandı. Konya ve Antalya kaynaklı R. bursa örneği içeren 
5’inde (5/158; 3.2%) Kırım-Kongo Kanamalı ateşi virüsü (KKKAV) köken Avrupa 2 (genotip VI) dizileri 
saptandı. Dört R. bursa (Antalya) ve bir R. turanicus (Şanlıurfa) havuzunda (3.2%) ise JMTV dizileri tespit 
edildi. R. bursa havuzlarından birisinde ise KKKAV ve JMTV ko-enfekteksiyonu saptandı. Filogenetik 
incelemede elde edilen JMTV segment 1 dizileri, Türkiye ve Balkanlar kaynaklı dizilerle gruplaştı. TcTV-2 
ise Çankırı kaynaklı birer örnek içeren iki D. marginatus havuzunda pozitif olarak saptandı. Elde edilen kısmi 
nükleokapsid dizileri ile Çin ve Kazakistan kaynaklı diziler arasında filogenetik yakınlık izlendi.  

Sonuç: 
Daha önceden farklı ortonairovirüslerin saptandığı Konya ilinde KKKAV Avrupa 2 kökenli virüslar gösterildi. 
Ülkemizde önceden raporlanan JMTV and TcTV-2 varlığı doğrulandı ve İç Anadolu bölgesinde her iki virüs 
ilk kez tespit edildi. Güncellenen sınıflandırmada KKKAV’den farklı tür olarak tanımlanan Avrupa 2 kökenli 
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virüsların enfeksiyonlarına ait özellikler ve yaygınlığının incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca uygun hikaye ve 
klinik özelliklere sahip olgularda JMTV ve TcTV-2, muhtemel etyolojik ajanlar olarak araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Jingmen, kene, Kırım-Kongo kanamalı ateşi, Tacheng, virüs
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SS-049
Hematopoetik kök hücre transplant alıcılarında CMV enfeksiyonu ile bakteriyel ve fungal 
enfeksiyonlar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

LÜTFİYE ÖKSÜZ1, İPEK YÖNAL HİNDİLERDEN1, MUSTAFA ÖNEL1, MERT ERCİYESTEPE2,
FEHMİ HİNDİLERDEN4, ATAHAN ÇAĞATAY3, MELİHA NALÇACI2, ALİ AĞAÇFİDAN1

1İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 
2İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KEMİK İLİĞİ ÜNİTESİ 
3İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ENFEKSİYON HASTALIKLARI 
VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ BİLİM DALI 
4SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRM 
HASTANESİ HEMATOLOJİ KLİNİĞİ

Giriş ve Amaç: 
Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT), hematolojik maligniteler, immün yetmezlikler veya 
genetik hastalıklar için yaygın olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Son yıllarda HKHT ile ilişkili morbidite 
ve mortalite oranları artmaktadır ve bunların çoğundan enfeksiyöz komplikasyonlar sorumludur. Bu çalışma, 
iki yıllık bir süre içinde hastanemiz kemik iliği ünitesindeki otolog (n=61) veya allojenik (n=30) HKHT 
yapılan ardışık 91 hastada CMV enfeksiyonu ile bakteriyel veya fungal enfeksiyonlar arasındaki olası ilişkiyi 
belirlemek için planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Bakteriyemi varlığını saptamak için kan kültürleri, otomatize kan kültürü sistemi ile takip edildi ve klasik 
yöntemlerle değerlendirildi.. CMV DNA’yı saptamak için kantitatif gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu 
(qRT-PCR) kullanıldı. CMV DNA takibi, HKHT’ndan sonraki ilk 100 gün içinde en az haftada bir kez yapıldı. 
Hastanın klinik ve laboratuvar bilgileri hastane otomasyon sisteminden ve hasta dosyalarından elde edildi. 
İstatistiksel analizler için SPSS 21.0 programı kullanıldı.

Bulgular: 
Hastalar arasında en sık klinik tanı multipl myelom idi (%54.9). Allojenik HKHT donörlerinden 12’si 
(%40) HLA özdeş kardeş donörüydü ve 18’i (%60) uyumsuz ilişkili donördü. Kırk iki (%46) hastada CMV 
enfeksiyonu ve altı (%6,6) hastada CMV hastalığı tespit edildi. Klinik örneklerden toplam 158 mikroorganizma 
izole edildi. İzole edilen mikroorganizmaların 115’i (%73) Gram pozitif, 43’ü (%27) Gram negatif bakteri idi. 
Elli beş (%60) hastada bakteriyemi ve sekiz (%8) hastada fungemi saptandı. On yedi (%18.7) hastada CMV 
enfeksiyonu ve bakteriyemi, beş (%5.5) hastada CMV enfeksiyonu ve mantar enfeksiyonu eşzamanlı idi. On 
beş (%50) allojenik HKHT alıcısında ve iki (%2.2) otolog HKHT alıcısında greft versus host hastalığı (GVHD) 
gelişti. CMV hastalığı olan hastalarda HKHT sonrası sağ kalım süresi, CMV hastalığı olmayan hastalardan 
istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha kısaydı (sırasıyla 425 gün ve 586 gün).On üçü (%43) allojenik ve 
sekizi (%13) otolog HKHT alıcısı olmak üzere 21 hasta (%23) kaybedildi. En sık ölüm nedenleri nüks ve 
bakteriyemi idi.
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Tüm hastalar içinde sağ kalım için CMV hastalığı olanlar (yeşil) ve CMV hastalığı olmayanlar (mavi) 
arasındaki fark (425 ± 100 gün, 586 ± 26 gün; p = 0.028).

 

Hastaların genel özellikleri

 

Sonuç: 
HKHT sonrası en sık görülen enfeksiyon bakteriyemi idi ve HKHT alıcılarının yaklaşık beşte birinde CMV 
enfeksiyonu ile eşzamanlı gelişti. Bakteriyemide Gram pozitif bakteriler daha yaygın idi, ama Gram negatif 
bakterilerdeki çoklu ilaç direncinin ciddi sorunlar yaratabileceği gözlendi. HKHT alıcılarında sağ kalım 
oranlarını iyileştirmek için HKHT sonrası enfeksiyonların takip edildiği ve tedavi yöntemlerinin tartışıldığı 
çok sayıda çalışmaya gereksinim olduğu açıktır.

Anahtar Kelimeler : bakteriyel enfeksiyonlar, CMV enfeksiyonu, greft versus host hastalığı, Hematopoetik 
kök hücre transplantasyonu, mantar enfeksiyonları
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SS-050
{Pneumocystis} Pnömonisi Tanısında Direkt İmmunfloresans Yöntemi Ve Gerçek Zamanlı Polimeraz 
Zincir Reaksiyonu Kullanılması

Nilgün Karabıçak1, Nihal Alem1, Edibe Nurzen Namlı Bozkurt1

1Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Lab. ve Biyolojik Ürünler DB Ulusal 
Mikoloji Referans Laboratuvarı, Ankara.

Giriş ve Amaç: 
Pneumocystis jirovecii, HIV enfeksiyonu, solit organ nakli alıcıları ve kanser hastaları gibi T hücre yetmezliği 
olan hastalara ilaveten altta yatan diğer immünolojik hastalıkları olan yetişkinler ve çocuklarda P. jirovecii 
pnömonisinden (PCP) sorumlu bir mantardır.
Pneumocystis pnömonisinin (PCP) rutin tanısında, mikroskobik incelemeler içerisinde en duyarlı yöntem 
olarak Immunofluoresans yöntemler ve P. jirovecii DNA’sının saptanması amacıyla gerçek zamanlı (real-time) 
polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) önerilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, bağışıklığı baskılanmış hastalarda PCP rutin tanısında direkt immunfloresans (DFA) 
ve real-time PCR yöntemlerinin kullanımını içeren Ulusal Referans Laboratuvar tanı algoritmasının 
değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: 
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM), Ulusal Mikoloji Referans Laboratuvarı’na Ocak 2018 -Ağustos 2021 
tarihleri arasında çeşitli hastanelerden PCP ön tanısı ile gönderilen numuneler incelemeye alınmıştır. Solunum 
yolu örneklerinden Pneumocystis DNA’sı QIAamp DNA Mini Kiti (Qiagen, Almanya) ile elde edildikten 
sonra, DNA çoğaltılması P. jirovecii için spesifik primer ve prob (Fast track Diagnostics (FTD) Pneumocystis 
PCR kit, Luxembourg) kullanılarak, gerçek zamanlı PCR yöntemi (Rotor-Gene Q, Qiagen, Almanya) ile ve 
DFA yöntemi (MERIFLUOR™ Pneumocystis, Meridian Bioscience, USA) üreticinin önerileri doğrultusunda 
uygulanmıştır. UMRL tanı algoritmasına göre DFA / real-time PCR ile pozitif bulunan sonuçlar mutlaka diğer 
testle doğrulanmıştır.

Bulgular: 
Ocak 2018 -Ağustos 2021 döneminde bronkoalveolar lavaj / balgam örnekleri /pozitiflik oranları sırasıyla DFA 
testi ile, 752 / 31 pozitif (%4.1) ve real-time PCR ile 588 /34 pozitif (%5.8) olarak bulunmuştur. Hastaların yaş 
aralığı 0- >79’dur.
PCR ile pozitif bulunan sonuçların DFA ile de pozitiflik oranı (%70.6) düşük iken, DFA ile pozitif bulunan 
vakalarda PCR ile doğrulama oranı (%87) daha yüksek olarak saptanmıştır.

Sonuç: 
Solunum yolu örneklerinden Pneumocystis pnömonisinin (PCP) tanısında, DFA yöntemi ile birlikte 
Pneumocystis DNA’sının real-time PCR yöntemi ile de gösterilmesinin, PCP’nin, erken ve doğru tanısı, 
tedavisi ayrıca epidemiyolojik yönden önemli olduğu görülmüştür. DFA testiyle karşılaştırıldığında PCR ile 
daha yüksek pozitif sonuçlar, düşük seviyeli enfeksiyon veya kolonizasyonu yansıtabilir.
 Anahtar Kelimeler : : Pneumocystis jirovecii, DFA, real-time PCR
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SS-051
Antiretroviral tedavi altındaki HIV pozitif hastalarda pozitif viral yük sonuçlarının retrospektif 
değerlendirilmesi

Muhammed Alper Özarslan1, Betül Akkul1, Merve Mert2, Seyfi Durmaz3, Ayşe Deniz Gökengin2,
Memnune Selda Erensoy1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: 
İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) viral yük (RNA) takibi, hastaların prognozunu değerlendirmek, tedaviye 
yanıtını ölçebilmek ve hasta uyumunu değerlendirmek için gereklidir. Antiretroviral tedavide virolojik hedef 
viral yükün baskılanması ve baskılı olarak seyretmesidir. Kullanılan kantitatif HIV RNA testlerinin alt saptama 
sınırları farklılık gösterebilmektedir. Bu çalışmada tedavi altındaki HIV pozitif hastaların viral yük değerlerinin 
seyri ve bu seyrin klinik, immünolojik göstergeler ve kullanılan antiretroviral tedavi ile ilişkisinin retrospektif 
araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Olgular: en az 6 aydır antiretroviral tedavi almakta olan ve viral yükü Cobas® 6800 (Roche Molecular 
Diagnostics, İsviçre) sistemi ile izlenen HIV pozitif hastalar çalışmaya alındı. Hastalar viral yük seyirlerine 
göre 4 gruba ayrıldı (Tam virolojik baskılanan: “grup-1a, virolojik oynama-blip yapan: “grup-1b, sürekli düşük 
düzeyde viremi: “grup-2”, yetersiz baskılanma: “grup-3”). Kantitatif HIV-1 RNA testi: standardizasyonunu 
sağlamak için laboratuarımızda son dönemde kullanılan sistemle çalışılan Cobas® 6800 HIV-1 RNA testinin 
alt saptama sınırı 20 kopya/ml’dir. Grupların ortalama yaş, viral yük ve CD4 sayısı ilişkisi ANOVA testi ile 
araştırıldı (tablo-1). Ayrıca grupların sekonder enfeksiyon, antibiyotik ihtiyacı, anti-retroviral ilaç değişimi, aşı 
yanıtı ve cinsiyet ile ilişkisi ki-kare testi ile değerlendirildi (tablo-1 ve tablo-2).

Bulgular: 
Çalışmada viral yük seyirlerine göre ayrılan grupların cinsiyet ve yaş ile ilişkisi bulunmadı. Viral yük seyirleri 
200 kopya/ml üstüne çıkmayan gruplar (1a, 1b, 2) arasında CD4 ve viral yük ortalamalarında fark bulunmadı. 
Grup-3’de seyreden yüksek değerler (200-1000 kopya/ml) ise viral yük farkına yansıdı (tablo-1). Grupların 
sekonder enfeksiyon, antibiyotik ihtiyacı, aşı yanıtsızlığı ile bir ilişkisi bulunmadı (tablo-2). Tedavi açısından 
bakıldığında ise uygulanan ilaç kombinasyonu oranlarında da gruplar arası fark görülmedi (tablo-3). İlaç 
değişikliğinin ise viral seyir ile bir ilişkisi bulunmadı.

Sonuç: 
Sonuç olarak Cobas® 6800 sistemi gibi düşük alt saptama sınırı olan bir test ile 200 kopya/ml altında seyreden 
viral yük değerlerinin, CD4 sayısı ve klinik açısından hastada anlamlı bir fark oluşturmadığı görüldü. Yetersiz 
baskılanma durumunda (200-1000 kopya/ml)  ise bir çok kriter diğer gruplara benzer olsa da hasta sayısının az 
olması (n=4) grup-3 analizi için dezavantaj oluşturdu. HIV enfeksiyonunda antiretroviral tedavi ile replikasyon 
baskılanır ancak virüs eradike edilemez, bu nedenle alt saptama sınırı düşük testlerle elde edilen düşük pozitif 
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sonuçların klinik anlamının değerlendirilmesi önemlidir.

Tablo-1

 

Tablo-2

Tablo-3

 

Anahtar Kelimeler : İnsan immun yetmezlik virüsü, Kantitatif HIV-1 RNA testi, Viral yük seyri



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

103

SS-052
COVID-19 Hastalarının Çeşitli Klinik Örneklerinde SARS-CoV-2 Virüs Pozitifliği ve Virüsün Saçılım 
Süresinin Araştırılması

tuğba ayhancı1, hande toptan2, hamad dheir3, yunus emre özer3, atılay akdoğan1, mehmet köroğlu1,
mustafa altındiş1

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya 
2Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 
Sakarya 
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya

Giriş ve Amaç: 
SARS-CoV-2, primer olarak solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmakla beraber çeşitli klinik örneklerden de 
tespit edilmiştir. Bu çalışmada, enfekte bireylerden alınan farklı klinik örnekler ile virüsün insan vücudundaki 
kinetiği araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmaya, Mayıs-Haziran 2020 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
başvuran 47 hasta dahil edilmiştir. Hastalardan 0, 3, 7, 14, 28. gün ve 2. ayda orofarenks, nazofarenks, balgam 
ve dışkı örnekleri alınarak bu örneklerde viral RNA varlığı araştırılmıştır.  Solunum yolu örneklerinden viral 
RNA izolasyonu, Bio-Speedy® Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti (Bioeksen, Türkiye) ile gerçekleştirilmiştir. 
Dışkı örneklerinden viral RNA ekstraksiyonu, QIAamp Viral RNA Mini Kit  (Qiagen, Almanya) kullanılarak 
üretici firma talimatlarına göre yapılmıştır. Moleküler testler Bio-Speedy® Double Gene RT-PCR kiti (Bioeksen, 
Türkiye) ile gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: 
Çalışmaya dahil edilen 47 hastanın 26’sı erkek, 21’i kadın olup yaş ortalaması 52,34±19 bulunmuştur. 
Hastalardan ikisi ex olup, diğerleri iyi hal ile taburcu edilmiştir. Çalışma periyodu süresince hastalardan alınan 
170 nazofarenks sürüntüsü, 167 orofarenks sürüntüsü, 166 balgam, 130 dışkı olmak üzere toplam 633 klinik 
örnek değerlendirilmiştir.
Hastaların görüldüğü ilk gün alınan nazofarenks sürüntülerinin tümünde virüs saptanmış, orofarenks sürüntü 
örneklerinde %39.2, balgam örneklerinde %47.8, dışkıda %65.8 pozitiflik saptanmıştır. Hastalık süresince 
nazofareks, orofarenks ve balgam örneklerinde kademeli bir azalma gözlenmiş ve 2 hafta sonrasında bu 
örneklerde virüs saptanmamıştır. Dışkı örneklerinde en fazla ilk haftada pozitiflik gözlenmiş ve viral saçılımın 
2 ay kadar sürdüğü saptanmıştır.
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Tablo. Farklı klinik örnekelerde RT-qPCR ile pozitif saptanan örnek sayısı

 

Sonuç: 
Bu çalışmada, ilk gün alınan nazofarenks sürüntü örneklerinde balgam örneklerine göre daha yüksek pozitiflik 
saptanarak solunum yolu örnekleri içerisinde nazofarenks ve balgamın orofarenskse göre daha duyarlı 
olduğu bulunmuştur. SARS-CoV-2’nin, hastaların dışkı örneklerinde %70’lere kadar bulunabileceği ve gaita 
örneklerinde viral saçılımın 2 ay gibi uzun bir süre saptanabildiği gösterilmiştir. SARS-CoV-2’nin esas olarak 
solunum yolu ile bulaştığı kabul edilmektedir. Dışkıda saçılım prevelansının yüksek olması ve uzun sürmesi 
bulaşın fekal-oral olarak da gerçekleşebileceğini düşündürmektedir.  Ancak fekal-oral bulaşın gerçekleşmesi 
için dışkı ile atılan virüsün hücre kültürü ile enfeksiyöz olduğunun gösterilmesi gerekmektedir. SARS-
CoV-2 virüs kinetiğinin bilinmesi, salgının önlenmesi ve kontrolünde örnek yönetiminin güçlendirilmesini 
sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler : COVID-19, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 RT PCR, virüs saçılımı
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SS-053
SARS-CoV-2 Tespiti ve Varyant Mutasyonlarının Araştırılmasında Doğrudan ve Refleks Tanı 
Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Meltem AFACAN1, Ebru EVREN1, Z. Ceren KARAHAN1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve İbn-i Sina Hastanesi Merkez 
Laboratuvarı

Giriş ve Amaç: 
SARS-CoV-2 genomunda ortaya çıkan mutasyonlarla tanımlanan varyantlar; ağır hastalık, bulaşıcılıkta artma, 
aşı/tedaviye dirençle ilişkilendirilmektedir. Varyant tespitinde altın standart, tüm genom sekans analizi (TGSA) 
olmakla birlikte, zaman alıcı olması ve her laboratuvarda uygulanamaması nedeniyle hasta yönetimine yönelik 
vaktinde veri sağlamamaktadır. Varyantların taşıdığı özgül mutasyonlarının RT-PCR ile taranması sonuçların 
hızlı alınmasını sağlar. Varyant tespitinde “doğrudan yaklaşım (DY)”, etken tespiti ile eşzamanlı olarak 
varyantlara özgül mutasyonları tanımlar. “Refleks yaklaşım (RY)”, SARS-CoV-2 pozitif bulunan örneklerde 
mutasyon varlığının multipleks veya varyant tespit kitleri ile araştırılmasına dayanır. Bu çalışmada DY ve 
mutasyon tespit kitleri ile yapılan RY’nin, etkeni ve özgül mutasyonları tespit yeteneklerinin karşılaştırılması 
amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
AÜTF İbni Sina Hastanesi Merkez Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarına, 23.8.2021-25.8.2021 tarihlerinde 
gelen 893 hasta örneği eş zamanlı olarak DY ve RY ile değerlendirildi. DY için rutinde kullanılan Diagnovital 
DIAGNO5plex NS SARS-CoV2 RT-PCR Kiti (NS-Kiti, A1 Life, Türkiye) kullanıldı. RY için SARS-CoV-2 
tespitinde, Diagnovital HS SARS-CoV-2 Real-Time PCR-v2.0 Kiti (HS-kiti, A1 Life, Türkiye) kullanıldı. İki 
kitle de pozitif bulunan örneklerden GeneRotex48 Rotary Nucleic Acid Extractor (Tianlong, Çin) cihazında 
cihaz uyumlu kit kullanılarak RNA ekstraksiyonu gerçekleştirildi. Özgül mutasyonlarının tespiti için L452R, 
N501Y ve E484K Diagnovital SARS-CoV-2 Mutasyon Tespit Kitleri (MT-Kiti, A1 Life, Türkiye) kullanıldı. 

Bulgular: 
NS-kiti ile 116 örnek, HS-kiti ile 106 örnek pozitif bulundu (Tablo-1). Ct değerleri NS-kitiyle ortalama 18 (7-
27), HS-kitiyle 20 (11-33) idi. Kitler arası uyum %98,41 bulundu. 
İki kitle de SARS-CoV-2-pozitif bulunan 104 örneğin 12’sinde L452R MT-kitinde internal kontrol 
çalışmadığından, üçünde hedef tespit edilmediğinden karşılaştırma dışı bırakıldı. Kalan 89 örneğin L452R 
açısından karşılaştırması tablo-2’de verilmiştir. DY ile 63, RY ile 72 örnekte L452R mutasyonu tespit edildi 
(uyum=%71,9). 
NS-kitle D3L mutasyonu tespit edilen dört örnekte, N501Y MT-kitiyle mutasyon bulunmadı. Etkenin, N 
geninde mutasyon taşıdığı halde S geninde mutasyon taşımaması bu farktan sorumlu olabilir.
NS-kitle E484K pozitif bulunan iki örneğin birinde E484K MT-kitiyle de 484K mutasyonu bulundu, diğer 
örnekte hedef saptanmadı. Hedef yokluğu düşük viral yük veya başka bir aminoaside değişimle (örn;E484Q) 
açıklanabilir. 
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Tablo-1. Diagnovital DIAGNO5plex NS SARS-CoV2 Real-Time PCR Kiti (NS-kiti) ve Diagnovital HS 
SARS-CoV-2 Real-Time PCR-v2.0 Kiti (HS-Kiti) ile elde edilen sonuçların karşılaştırılması

 

Tablo-2. L452R mutasyon tespiti açısından Diagnovital DIAGNO5plex NS SARS-CoV-2 Real-Time PCR 
Kiti (NS-kiti) ile Diagnovital SARS-CoV-2 L452R Mutasyon Tespit Kiti (MT-Kiti) karşılaştırması

 

Sonuç: 
DY ve RY arasında tespit edilen farklılıklardan kullanılan kitlerin hedeflerinin ve saptama sınırlarının farklı 
olması sorumlu olabilir. RT-PCR ile mutasyon taraması hızlı veri eldesi ve TGSA yapılacak örneklerin 
seçiminde yol gösterici olmakla birlikte varyantların doğru tespiti için TGSA gereklidir.

Anahtar Kelimeler : Doğrudan yaklaşım, Mutasyon, Refleks yaklaşım, SARS-CoV-2, Varyant analizi
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SS-054
SARS-COV-2 tanısında ticari bir antijen testinin performansının değerlendirilmesi

Sinem Akçalı1, Şebnem Şenol2, Özlem Türkmen1, Ferdi Çetin1

1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

Giriş ve Amaç: 
Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) Aralık 2019’da ilk kez tanımlanmış, hızla 
yayılım göstererek pandemiye neden olmuştur. Virolojik tanı için revers transkriptaz-polimeraz zincir 
tepkimesi (RT-PCR) yöntemi referans test olarak kabul edilmekte, ancak yüksek maliyet, özel altyapı ve 
deneyimli personel gereksinimi nedeniyle yalnızca belirli laboratuvarlarda kullanılabilmektedir. Bu sebeplerle 
daha hızlı ve pratik bir şekilde kalabalık popülasyonların taranması amacıyla antijen testleri geliştirilmiştir. 
Bunlardan biri olan  Singclean (Çin) COVID-19 Antijen Testi, tükürük örneklerinden 15 dk içinde sonuç 
veren immünokromatografik bir testtir. Bu çalışmada COVID-19 tanısında Singclean antijen testi RT-PCR ile 
karşılaştırılarak, testin duyarlılık, özgüllük ve prediktif değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmaya Manisa Celal Bayar Üniversitesi COVID-19 polikliniğine başvuran 247 semptomlu erişkin hasta 
dahil edilmiştir. Hastalardan RT-PCR için orofaringeal ve nazofaringeal kombine sürüntü örneği alınmıştır. 
Eş zamanlı olarak Hızlı antijen test kiti yönergelerine uygun şekilde tükürük örnekleri toplanmış ve 
çalışılmıştır.  Sonuçlar geçerlilik analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: 
Çalışma için örnek alınan 247 hastadan 4’ü PCR testi vermediği için değerlendirme dışı bırakılmıştır. Çalışmaya 
dahil edilen 243 hastadan 20’ si PCR pozitif saptanmıştır. Bu hastalardan 2’ si hızlı antijen testi ile pozitif 
bulunmuştur. Ayrıca hızlı antijen testi ile pozitif bulunan 4 hasta PCR negatif bulunmuştur. 219 hasta hem PCR, 
hem hızlı antijen testi ile negatif bulunmuştur. 
PCR’la karşılaştırıldığında  Singclean antijen testinin duyarlılığı %10, özgüllüğü %98.2, Pozitif Prediktif 
Değeri %33.3 , Negatif Prediktif Değeri %92.4 olarak bulunmuştur. 
 
Tablo. Singclean antijen testi ile RT-PCR testi sonuçları.

 

Sonuç: 
Sonuç olarak bu bulgularla Singclean COVID-19 Antijen Testinin duyarlılığının yeterli düzeyde olmadığı 
görülmektedir. Çalışma grubunda PCR pozitif örnek sayısının az olması nedeniyle, antijen testinin duyarlılığının 
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daha fazla PCR pozitif hasta örneğiyle yapılmış karşılaştırma sonuçları ile değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler : antijen testi, PCR, SARS-CoV-2, tükürük
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SS-055
Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Legionella spp. Analizleri Bakımından Değerlendirilmesi

Edibe Nurzen NAMLI BOZKURT1

1Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi 
Başkanlığı

Giriş ve Amaç: 
Halk Sağlığı Laboratuvarları (HSL), toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi kapsamında birey ve 
toplum sağlığını etkileyen ve etkileyebilecek etmenleri inceleyen ve görev alanıyla ilgili klinik ve klinik dışı 
laboratuvar hizmetleri sunan laboratuvarlardır. Lejyoner hastalığı, Legionella pneumophila’nın neden olduğu, 
“ılımlı bir alt solunum yolu enfeksiyonundan, komaya kadar değişik ağırlıkta klinik görünümlerle” ortaya 
çıkabilen, ağırlıklı olarak pnömoni ile seyreden bir hastalıktır. Hastalık, suda bulunan Legionella bakterisinin 
oluşturduğu aerosollerin solunması ile bulaşır. Sık görülmemesine rağmen, bazı riskli gruplar için tehlikeli 
olabilmektedir.

Gereç ve Yöntem: 
Merkezde Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı ve L1 düzey Halk Sağlığı Laboratuvarlarının 17 tanesi, 
L2 düzey Halk Sağlığı Laboratuvarlarının 2 tanesi olmak üzere, toplam 19 tane Halk Sağlığı Laboratuvarı su 
numunelerinde Legionella örneği çalışmak üzere yetkili ve akreditedir. 01.Ocak.2019- döneminde Halk Sağlığı 
Laboratuvarlarında su numunelerinde Legionella spp türlerinin tespiti ve sayımı amacıyla uluslararası valide 
edilmiş bir yöntem olan “ISO 17731:2017 Water quality-Enumeration of Legionella” metodu ile çalışılmıştır.

Bulgular: 
01.Ocak.2019-31 Ağustos 2021 döneminde HSL da su numunelerinde 78839 Legionella testi çalışılmıştır. 
Olumlu numne sayısı 64509 ve olumsuz numune sayısı 14330 dur.

Sonuç: 
Lejyoner hastalığının meydana gelmesini önlemek için binalardaki havalandırma ve su sistemlerinin endüstriyel 
standartlara göre düzenli bakımı ve testlerle takibinin yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler : bulaş yolları, Legionella, tanı metodu
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SS-056
Bruselloz tanısında kullanılan serolojik testlerin değerlendirilmesi ve laboratuvar tanı algoritmasının 
oluşturulması

Ümmühan Taşyürek1, Rukiye Berkem1

1SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği

Giriş ve Amaç: 
Bruselloz Ortadoğu ve Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde görülen zoonotik bir 
enfeksiyon hastalığıdır. Ülkemiz bruselloz için halen endemik bölgedir.
Hastalığın tanısı klinik bulgularla beraber tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı test sonuçlarına dayanmaktadır. Bu 
testler; bakterinin kültür yöntemiyle örneklerden izolasyonu ve hastalığa özgül antikorların serumda tespiti 
veya serokonversiyonun gösterilmesidir.
Bu çalışmanın amacı laboratuvarımızda halen kullanılmakta olan Rose Bengal lam aglütinasyon testi(RBT), 
Standart tüp aglütinasyon testi(STA), Coombs’lu STA testleri ile yeni serolojik testler olan Brucellacapt, 
Brucella Coombs jel testi ve Brusella ELİSA IgM/IgG sonuçlarının karşılaştırılması, elde edilen verilerin 
istatistiksel analizlerinin yapılması; klinik tanıya en çok katkı sağlayan doğru, güvenilir, tekrarlanabilir test 
sonuçlarının sağlanması ve laboratuvar çalışmaları için de kolay uygulanabilir, standardize, hızlı sonuç veren 
laboratuvar tanı algoritmasının oluşturulmasıdır. Devam etmekte olan tez çalışmasının ön raporudur.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmaya S.B.Ü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde klinisyenin bruselloz şüphesiyle istem yaptığı 607 
hastanın serumu dahil edildi. Hastalar yaş, cinsiyet ve istem yapılan klinik/servis fark etmeksizin araştırmaya 
alındı. Tüm serumlara önce Rose Bengal testiyle(Spinreact, Spain) tarama yapıldıktan sonra pozitif veya 
negatif olması fark etmeksizin tüm örneklerde STA(Spinreact, Spain), Coombs’lu STA (Spinreact, Spain), 
immunocapture aglütinasyon (Brucellacapt, Vircell, Spain), Brusella Coombs jel testi(Across Gel Brucella 
Coombs, Hemakim, Türkiye) ve Brusella EİA testi IgM/IgG(Vircell, Spain) çalışıldı. Değerlendirme sonrası 
elde edilen sonuçlar hastane bilgi yönetim sisteminden elde edilen hastanın yaşı, cinsiyeti, klinik bulguları gibi 
veriler ile birlikte değerlendirilip istatistiksel olarak analiz edildi. 

Bulgular: 
Bruselloz ön tanısıyla klinisyenin istem yaptığı 607 hasta serumundan bruselloz tanısında kullanılan serolojik 
testlerden en az birisinin pozitif olduğu 90 hastanın 50’si (%55,6) erkek ve 40’ı (%44,4) kadındı. Hastaların 
yaşları 5-81 aralığında olup yaş ortalaması 44,7’ydi. Laboratuvarımıza gönderilen numunelerin en çok istendiği 
klinik 374 istem (%61,6) ile Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’ydi. Bu serum örneklerinden RBT ile 71’i (%78,9), 
STA ile 40’ı (%44,4), Coombs’lu STA ile 57’si (%63,3), Brucellacapt ile 68’i (%75,6), Brusella Coombs jel 
testi ile 69’u (%76,7), ELİSA ile 90’ı (%100) pozitif olarak sonuçlandı.
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Sonuç: 
Çalışılan test sonuçlarının uyumu birbirleriyle karşılaştırıldığında tanıya en çok katkı sağlayan, blokan 
antikorları yakalayabilen, kısa sürede sonuç verebilen, uygulaması ve değerlendirmesi daha kolay ve objektif 
olan test yöntemlerini içeren laboratuvar tanı algoritması Brusella Coombs jel testi ve Brusella EİA IgM/IgG 
testlerinin kombinasyonunundan oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Brucellacapt, Brusella coombs jel testi, Brusella EİA testi, Rose Bengal lam 
aglütinasyon, Standart tüp aglütinasyon testi
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SS-057
Treponemal kemilüminesan mikropartikül enzim immünoassay tarama testi sinyal gücünün 
doğrulama testlerinin reaktivitesi ile korelasyonu

Mervenur Demir Çuha1, Adem Özdemir1, Kübra Evren2, Barış Can3, Zahide Doyuk3, Reyhan Yiş4,
Eşe Başbulut5, Ebru Us6, Fatma Kalem7, Özgür Appak8, Rukiye Berkem2, Cemile Sönmez9, Pınar Zarakolu10, 
Zeynep Sarıbaş1, Burçin Şener1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara, 
Türkiye 
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
4İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir, 
Türkiye 
5Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Samsun, 
Türkiye 
6Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 
7Konya Numune Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Konya, Türkiye 
8Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 
9Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye 
10Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 
Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Sifiliz taraması için ters algoritma ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) algoritması yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Otomatize kemilüminesan mikropartikül immünoassayler (CMIA) yüksek örnek 
yüküne sahip laboratuvarlarda sifiliz taraması amacıyla en sık kullanılan yöntemdir. Tarama test sonucunun 
reaktif olması durumunda doğrulama için ECDC algoritması gereği tekrar treponemal test kullanılması maliyeti 
arttırmaktadır. Bu çok merkezli retrospektif çalışmada, gereksiz doğrulama testlerinin sayısını azaltmak 
için CMIA sinyal sınır değerleri ile doğrulama testlerinin reaktivitesi arasındaki korelasyonun belirlenmesi 
hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmaya beş ilden sekiz hastane dahil edildi. Laboratuvarların tümü tarama için  Architect Syphilis TP 
CMIA (Abbott Diagnostics, USA) kullanmaktaydı. Ters algoritma ya da ECDC algoritmasına göre doğrulama 
için Treponema pallidum Mikrohemaglütinasyon Assay (MHA) ve/veya Rapid Plasma Reagin (RPR) ve/
veya Floresan Treponemal Antikor Absorbsiyon Assay (FTA-ABS) kullanıldı. Doğrulama testine ihtiyaç 
duyulmayacak en uygun sinyal sınır değer (S/Co) oranını belirlemek için alıcı işlem karakteristiği (Receiver 
Operating Characteristic-ROC) analizi yapıldı. Tarama testi reaktif olan ancak algoritma tamamlanmayan 
örnekler çalışmaya dahil edilmedi.
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Bulgular: 
Ocak 2018 ve Aralık 2020 arasında CMIA ile taranan toplam 129.346 sifiliz tarama sonucu  incelendi. Örneklerin 
2468’i tarama testinde reaktif saptandı. Doğrulama testleri ile bu örneklerin 2247’si (%91) pozitif, 221’i (%9) 
negatif bulundu. S/Co oranı ≥7.2 ve ≥10.4 olduğunda özgüllük sırasıyla %95 ve %100 bulundu. CMIA ile 
reaktif saptanan örneklerin 1747’si (%70.8) ≥10.4’ün üzerinde S/Co oranına sahipti. FTA-ABS uygulanan 
CMIA reaktif 75 örneğin 62’si pozitif saptandı. FTA-ABS pozitif hastaların 24’ünde S/Co oranı <10.4, RPR ve 
TPHA negatif tespit edildi.

ARCHITECT Syphilis TP tarama testinde reaktif bulunan örneklerin S/Co oranları ve doğrulama testi sonucu 
arasındaki ilişkinin ROC analizi ile gösterimii

 

Sonuç: 
Architect Syphilis TP CMIA S/Co oranı ≥10.4 olan örneklerin doğrulama testi yapılmadan pozitif olarak kabul 
edilmesi, örneklerin %70.8’inde refleks test ihtiyacını ortadan kaldırarak maliyet etkin bir yaklaşım sunmaktadır. 
Bu durum doğrulama testi yapılan örnek yükünü ve laboratuvar harcamalarını azaltacaktır. Ancak, yüksek risk 
grubundaki hastalarda, <10.4 S/Co oranına sahip CMIA pozitif, RPR ve TPHA negatif örnekler FTA-ABS ile 
doğrulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler : serolojik test, sifiliz, tanı algoritması
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SS-058
Gebelikte sifiliz taraması için ters algoritmanın değerlendirilmesi

Kübra Evren1, Rukiye Berkem2, Seda Karataş2

1T.C. Sağlık Bakanlığı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi 
Mikrobiyoloji, Niğde 
2SBÜ, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara

Giriş ve Amaç: 
Sifiliz, {Treponema pallidum}’un neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Konjenital sifiliz, 
maternal enfeksiyonun tespit edilmeyip tedavi verilmediği durumlarda enfeksiyonun fetüse geçmesi nedeniyle 
genellikle morbidite ve mortalite ile sonuçlanır. Sifiliz olan çoğu hamile kadın sıklıkla asemptomatiktir ve 
sadece serolojik tarama ile tespit edilebilir. 
Son yıllarda birçok laboratuvar tarafından sifiliz tanısında ters algoritma kullanılmaktadır. Ters algoritmaya 
göre ilk olarak EIA temelli bir test ile tarama yapılır, pozitiflik durumunda non treponemal bir test ile doğrulama 
yapılmaktadır.
Bu çalışmada laboratuvarımızda ters algoritmaya geçiş sonrası dönemde (Eylül 2020 sonrası) hastanemize 
başvuran gebelerin antenatal sifiliz taramasında ters algoritmanın performansının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmaya Eylül 2020-2021 tarihleri arasında Kliniğimiz, Seroloji Laboratuvarına örnekleri gelen, antenatal 
tarama testleri istenmiş 630 gebe dahil edilmiştir. Sifiliz EIA testi olarak bir kemilüminesan mikropartikül 
immunassay yöntem olan Architect TP Syphilis testi, VDRL ve TPHA testleri üretici önerileri doğrultusunda 
çalışılmıştır. Sifiliz EIA testi pozitif saptanan örneklerde ters algoritmaya göre nontreponemal VDRL testi 
uygulanmıştır. VDRL negatif saptanan örneklerde ikinci treponemal test TPHA testi uygulanmıştır.

Bulgular: 
Gebelik tanısıyla Sifiliz EIA istemi olan hastalardan 10’unda (%1.58) Sifiliz EIA pozitif olarak saptanmıştır. 
Tarama testi pozitif olan hastaların beşinde VDRL testi negatif, beş hastanın ise pozitif olarak saptanmıştır. 
VDRL negatif beş hastanın ikisinde TPHA testi pozitif iken, üç hastanın ise TPHA testi negatiftir (Tablo 1). 
Sifiliz EIA pozitif, VDRL ve TPHA testleri negatif hastaların ikisinde Sifiliz EIA titrelerinin düşük olması 
nedeniyle FTA-Abs IgM/IgG testi istenmiş ve negatif olarak saptanmıştır. VDRL negatif olan beş hastadan üçü 
sifiliz tedavisi almışken ikisi hatalı pozitiflik olarak değerlendirilmiştir.
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Tablo .1 Tarama testi pozitif gebelerin klinik bilgileri

 

Sonuç: 
Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı tarafından gebelerin ilk vizitte sifiliz, hepatit B ve HIV açısından taranması 
önerilmektedir. Gebelerin taranmasında sıklıkla VDRL testi kullanılmakla birlikte, son yıllarda birçok 
laboratuvar VDRL testinin erken/geç sifilizde hatalı negatifliği olması, teknik duyarlılık ve özgüllüğü yüksek 
olan, otomatizasyona uygun EIA temelli testleri sifiliz taramasında kullanmaktadır. Bu çalışmanın sonuçlarına 
göre VDRL negatif olup tedavi alan üç gebe, antenatal tarama testi olarak EIA testi kullanılması nedeniyle 
saptanmıştır. Antenatal sifiliz taramasında EIA temelli testlerin fayda sağladığı ancak daha ileri değerlendirilme 
için iyi kurgulanmış, seropozitif annelerden doğan yenidoğanların takip edildiği çalışmaların yapılması 
gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : gebelik, konjenital sifiliz, ters algoritma



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

116

SS-059
Eozinofilik ve non-eozinofilik hastalarda toksokariyaz seropozitifliği

Seda GÜDÜL HAVUZ1, Aylin BABAOĞLU2, Nurhadiye KURU2, Metin KORKMAZ1,
Ayşegül TAYLAN ÖZKAN3

1Bafra Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Samsun 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir 
3TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,Ankara

Giriş ve Amaç: 
Toxocara enfeksiyonu, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından 
ihmal edilmiş beş önemli hastalıktan biri olarak rapor edilmektedir. Toksokariyaz, enfekte kedi ya da köpeğin 
feçesinden atılan yumurtaların toprak, su ya da yiyecekleri kontamine etmesi ve bu yumurtaların sindirim 
yoluyla alınması sonucu ortaya çıkan zoonotik bir enfeksiyondur. Toxocara yumurtaları toprakta uzun süre 
canlı kalabilmektedir. Toxocara canis ve/veya Toxocara cati enfeksiyonlarının nedeni bilinmeyen eozinofili 
tablosuna yol açtığı bildirilmektedir. Bu sebeple eozinofili şüphesi olan hastalarda idiopatik hipereozinofilik 
sendromun ayırıcı tanısı açısından Toxocara spp. enfeksiyonu da akla getirilmelidir. Çalışmamızda, eozinofilik 
ve non-eozinofilik hastalarda ve bölgemizdeki toksokariyaz sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Samsun il merkezinde herhangi bir şikayet nedeni ile aile hekimlerine başvuran hastalar hemogram testlerinde 
eozinofil yüzdesi %5 ve üzerinde ise “eozinofilik” ve %5’in altında ise “non-eozinofilik” olarak gruplanmıştır. 
Çalışılıncaya kadar -20°C’de saklanan serumlarında Toxocara canis Western Blot (WB) yöntemi ile antikor 
varlığı araştırılmıştır.

Bulgular: 
Çalışmamıza eozinofilik 278 erkek ve 277 kadın ile non-eozinofilik 45 erkek ve 44 kadın hasta dahil edilmiştir. 
Her iki gruptaki hastalar orta yaş kategorisinde olup yaş ortalaması sırasıyla 52,8 ve 46’dır. T. canis WB 
yöntemiyle eozinofilik hasta grubunda %72.2, non-eozinofilik hasta grubunda ise %64.0 olarak oldukça 
yüksek oranlarda seropozitiflik belirlenmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamıştır. Kadın erkek 
cinsiyet dağılımı incelendiğinde,Toxocara pozitifliği erkeklerde (%76,8) kadınlara (%65,3) oranla daha yüksek 
olup fark istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur (p= 0,003). T. canis pozitifliği saptanan eozinofilik ve 
noneozinofilik hastaların ortalama eozinofil yüzdesi ise sırasıyla %8,1 ve %2,7’dir.

Sonuç: 
Toksokariyaz pozitifliği açısından eozinofilisi olan hastalarda, non-eozinofilik gruba göre fark bulunamamıştır. 
Bununla birlikte, hem eozinofilik (%72,2) hem de non-eozinofilik (%64) gruptaki seropozitiflik oranları çok 
yüksektir. Bu yüksek Toxocara seropozitiflik düzeyi grupların yaş ortalamasının yüksek olmasına ve kırsal 
yaşam koşullarına bağlı olabilir. Diğer yandan helmint enfeksiyonları için gösterge sayılan eozinofilinin 
başka parazitlerden kaynaklanma olasılığı bulunduğu gibi gelişmiş ülkelerdekine benzer bir şekilde alerjik 
hastalıklara kaydığı da ifade edilebilir. Bu kapsamda yine de eozinofilik hastalarda helmint enfeksiyonlarının 
araştırılmasının; sonuçlarımızın, bölgemizin toksokariyaz açısından endemik olduğunu düşündürmesi 
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nedeniyle hijyen kurallarına uyulmasının, başıboş kedi ve köpeklerin denetim altına alınmasının gerekli ve 
önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler : Eozinofili, Seroloji, Toksokariyaz, Western blot yöntemi
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SS-060
İnvazif Aspergilloz Tanısında Dynamiker ELİSA Yönteminin Retrospektif olarak Değerlendirilmesi

Ajda Turhan1, Betül Akkul1, Merve Mert Vahabi2, Gözde Akkuş Kayalı1, Hüsnü Pullukçu2,
Fatma Keklik Karadağ3, Naim Ceylan4, Dilek Yeşim Metin1, Süleyha Hilmioğlu Polat1

1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, 
Türkiye 
3Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 
4Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Bağışıklığı baskılanmış hastalarda invazif aspergilloz %92’lere varan oranlarda mortaliteye neden olmakta; 
erken tanı ve tedaviyle mortalite ve morbidite azalmaktadır. İnvazif mantar hastalıklarının tanısında steril 
örnek alımında kısıtlılıkların olması, steril alan dışı alınan örneklerde ise direkt mikroskobi ve kültürün 
duyarlılığının düşük olması nedeniyle yardımcı tanı yöntemi olarak kan ve BAL sıvılarında galaktomannan 
antijeni araştırılmaktadır. Mevcut galaktomannan antijeni araştırılan test antijen antikor reaksiyonuna dayalı 
ELİSA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) temelli bir yöntem olup, duyarlılık ve özgüllükleri %50-90 
arasında değişmektedir. Bu çalışmada, ELİSA (Dynamiker, China) testinin invazif aspergilloz tanısındaki 
yerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Laboratuvarımızda 26 Mart – 29 Haziran tarihleri arasında 1077 örnekte Aspergillus galaktomannan antijen 
testi çalışılmıştır. EORTC ‘Yüksek Olasılıklı İnvazif Mantar Hastalıkları’ kriterleri baz alınarak ve klinik 
bulgular altın standart kabul edilerek hasta serumları pozitif, negatif, yalancı pozitif ve yalancı negatif olarak 
gruplandırılmıştır. Yüz yirmi dört negatif, 26 pozitif, 15 yalancı negatif ve 11 yalancı pozitif olmak üzere 177 
örnek Dynamiker Aspergillus Galaktomannan antijen testi ile çalışılmıştır. Pozitif serumların seçilmesinde 
yalancı pozitiflik yapabilecek nedenler  (Piperasilin tazobaktam kullanımı, IVIG kullanımı, kriptokok 
enfeksiyonu) gözden geçirilmiştir. Ayrıca BAL örnekleri de çalışma dışı bırakılmıştır.

Bulgular: 
Sonuçlar tabloda özetlenmiştir. Yalancı negatif olduğu düşünülen 15 serum örneğinin dokuzu Dynamiker 
Aspergillus Galaktomannan antijen testi ile pozitif bulunmuştur.
Yalancı pozitif olduğu düşünülen 11 serum örneğinin yedisi Dynamiker Aspergillus Galaktomannan antijen testi 
ile negatif bulunmuştur. Dört örnek ise her iki testle pozitif saptanmıştır. Bu serumların ait olduğu hastalardan 
birinde eşlik eden kriptokok enfeksiyonu, birinde de IVIG kullanımı olduğu görülmüştür.
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Tablo 1

 

Sonuç: 
Elde edilen sonuçlarla Dynamiker Aspergillus Galaktomannan testinin duyarlılığı %78, özgüllüğü  %95, 
pozitif prediktif değeri %84, negatif prediktif değeri ise %93 olarak bulunmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda 
Dynamiker Aspergillus Galaktomannan testinin invazif aspergillozun laboratuvar tanısının kullanımı için 
uygun olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Aspergillus, Galaktomannan, yalancı negatiflik, yalancı pozitiflik
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SS-061
Bir Aspergillus nidulans Olgusu: MALDİ-TOF MS ile Düşük Skor Tanımlanan A.nidulans’ın Non-
sirkadyen Işıkla İndüklenen Büyüme Paterni Göstermesiyle ve Geleneksel Fenotipik Yöntemlerle 
Doğrulanması

Huriye Gamze Öztürk1, Ayşe Aydan Özkütük1

1Dokuz Eylül Üniversitesi

Giriş ve Amaç: 
Bu olguda  MALDI-TOF MS (Bruker MALDI Biotyper) otomatize sistemi ile düşük log skoruyla A.nidulans 
olarak tanımlanan etkenin, geleneksel fenotipik yöntemlerle ve non-sirkadyen ışıkla indüklenen büyüme paterni 
göstermesiyle A.nidulans olduğu doğrulanmıştır. Bu çalışmada A.nidulans kompleksinde tam olarak sirkadyen 
olmayan fakat karanlık ve ışık döngüsünden etkilenen bir büyüme paterni sergileyen türler bulunduğunu ve 
klasik görünümden farklı, dalgalı yayılım sergileyebileceğini vurgulamak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Hipertansiyon ve koroner arter hastalığı bulunan 81 yaşındaki erkek hasta yaygın karın ağrısıyla hastanemizin 
acil polikliğine başvurdu. Apandisit ön tanısıyla genel cerrahi servisine yatırılan hastanın ilerleyen dönemde 
solunum semptomları ortaya çıktı ve hastanın bakteriyoloji laboratuvarına gönderilen trakeal sekret örneğinde 
küf üremesi görüldü. Örnek mikoloji laboratuvarına iletildi. Geleneksel fenotipik tanımlama için örnek  
Sabouraud Dextrose Agar(SDA), antibiyotikli Brain Heart Infusion agar(AK) ve Patates Dextrose Agar(PDA) 
besiyerlerine ekildi. Laktofenol pamuk mavisiyle mikroskobik incelemesi yapıldı. Mikoloji laboratuvarında 
örnekteki küf  otomatize sistem olarak MALDI-TOF MS (Bruker MALDI Biotyper) kullanılarak 1.47 log skor 
puanı ile A.nidulans olarak tanımlandı.

 Bulgular: 
SDA’da yüzeyi koyu yeşil-gri, kenarları beyaz; arka yüzü kum rengi koloniler oluşturdu.. PDA’da ise dalga 
şeklinde sarı-kahverengi ve yeşil yayılma paterni gösterdiği görüldü. Bu pattern, A.nidulans’ın sirkadyen 
olmayan fakat ışıkta aseksüel (yeşil), karanlıkta seksüel (kahverengi-sarı) üreme özelliği gösterebilmesiyle 
uyumlu bulundu. Laktofenol pamuk mavisiyle incelemede mikroskopik özellikleri A.nidulans ile uyumlu olduğu 
görüldü. MALDİ-TOF MS düşük log skoru ile tanımlaması, geleneksel fenotipik yöntemlerle doğrulandı.
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Resim 

Sonuç: 
A.nidulans kompleksinin  non-sirkadyen ışıkla indüklenen üreme paterni  gösterebileceği ve klasik petri 
görünümünden farklı bir fenotip sergileyebileceği unutulmamalıdır. Filamentöz mantarların tanımlamasında 
MALDİ-TOF MS otomatize tanımlama sisteminin ise  veri tabanı hala geliştirilmeye açıktır ve geleneksel 
tanımlama yöntemleriyle desteklenmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler : : Aspergillus nidulans, filamentöz mantar, MALDİ-TOF
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SS-062
Yenidoğanda postoperatif gelişen fusariyoz, nadir bir olgu sunumu

İhsan Kulaksız1, Hasan Said Yıldızhan1, Doğan Yetüt2, Gonca Erköse Genç1, Selda Hançerli Törün3,
Ayşe Barış4, Türkan Tansel2, Betigül Öngen1, Zayre Erturan1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon 
Bilim Dalı 
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı

Giriş ve Amaç: 
Fusarium, çevresel ortamda bulunan fırsatçı bir küf mantarıdır. Lokal invazyon, immün yetmezliği olmayan 
bireylerde de görülebilirken; dissemine fusariyoz ise hemen daima ciddi immün yetmezlikli bireylerde, özellikle 
de akut lösemi ve allojenik hematopoetik kök hücre alıcısı hastalarda meydana gelen bir klinik tablodur. Yakın 
geçmişte bu hasta grubunda profilaktik antifungallerin kullanılmaya başlanmasıyla maya enfeksiyonları 
azalırken küf enfeksiyonları lehine bir epidemiyolojik değişim olmuştur. Fusarium, türler arasında olduğu 
kadar aynı tür içinde dahi oldukça değişken antifungal direnç profiline sahiptir. Bu nedenle tür düzeyinde 
tanımlama ve antifungal duyarlılık testi yapılması büyük önem taşımaktadır.

Gereç ve Yöntem: 
Otuz yedinci gebelik haftasında 3176 gram doğumlu, büyük arter transpozisyonu ön tanılı, genel durumu 
kötü, saturasyonu düşük, bir günlük erkek bebek arteriyel switch (Jatene) operasyonu sonrası vankomisin ve 
sefotaksim antibiyoterapisi altında takip edilirken postoperatif (po.) 3. günde ekstübe edildi ve bu esnada alınan 
kan kültürleri steril kaldı. Po. 13. günde akut faz reaktanlarında artış olması üzerine kan kültürleri alınarak 
tedavisi vankomisin, meropenem ve flukonazol (FLC) olarak düzenlendi. Alınan iki kan kültürü şişesinde 
üreme saptanması sonrasında yapılan Gram boyamada muz şekilli sporlar ve septalı hifler görüldü. Bunun 
üzerine hastanın antibiyotikleri ve FLC tedavisi kesilerek yalnızca amfoterisin-B (AmfB) başlandı. Antifungal 
duyarlılık testleri Etest yöntemiyle yapıldı.

Bulgular: 
Üreyen küf kolonileri, yapılan mikroskopik inceleme ile Fusarium cinsi olarak tanımlandı ve MALDI-TOF 
MS ile Fusarium oxysporum kompleksi (%99,9) olarak identifiye edildi. MİK değerleri AmfB: 16 mg/L, 
vorikonazol(VOC): 4 mg/L, itrakonazol(ITC): >32 mg/L, posakonazol(POC): >32 mg/L, FLC: >256 mg/L 
olarak belirlendi. AmfB ile yedi günlük tedavi sonrası po. 27. günde gönderilen kan kültürünün steril kalması 
üzerine AmfB tedavisi kesildi. Po. 31. günde alınan kan kültüründe ise Gram negatif çomak üremesi oldu. 
Etken MALDI-TOF MS ile Serratia liquefaciens olarak tanımlandı. Sefotaksim tedavisi sonrası alınan kan 
kültürlerinin steril kalması üzerine hasta şifa ile taburcu oldu.
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Sonuç: 
Hemen her zaman immün yetmezlik varlığında görülen Fusarium fungemisinde hızlı tanı ve tedavi önemlidir. 
Özellikle yenidoğanlarda semptom vermeyebileceği de göz önünde bulundurularak kültür takiplerinin ve 
gereği halinde profilaksi uygulamasının önemi büyüktür. Bu olgu, yenidoğanda gelişen Fusarium fungemisi 
olması bakımından nadir bir olgu özelliği taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler : büyük arter transpozisyonu, fungemi, Fusarium, yenidoğan 
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PS-001
İki Doz CoronaVac’ın Ardından Üçüncü Dozu CoronaVac Veya mRNA Aşısı Olan Sağlık 
Çalışanlarının SARS-Cov-2’ye Özgü Antikor Yanıtları

Ali Ümit Keskin1, Sibel Bollukçu1, Pınar Çıragil1, Aynur Eren Topkaya1

1Yeditepe Üniversitesi

Giriş ve Amaç: 
COVID-19’a karşı dünya çapında farklı aşılama programları uygulanmaktadır. Türkiye’de Ocak 2021’de inak-
tif virüs aşısı (CoronaVac, Sinovac Life Sciences, Beijing, PRC) ile aşı kampanyası başlatılmış ve sağlık çalı-
şanları aşılama için öncelikli grupta yer almıştır. Ortaya çıkan yeni varyantlara karşı CoronaVac aşısının etkin-
liğinin düşmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı, dünyada ilk kez Haziran 2021 sonunda sağlık çalışanları ve bazı 
risk grupları için üçüncü aşı dozunu tanımlamıştır. Üçüncü doz, CoronaVac veya mRNA (BNT162p2) olarak 
kişilerin tercihine sunulmuştur.

Gereç ve Yöntem: 
Bu çalışmada, Ocak ve Şubat aylarında iki doz CoronaVac ile aşılandıktan dört ay sonra üçüncü dozu Corona-
Vac (Grup 1. 18 kişi) veya BNT162p2 (Grup 2. 27 kişi) ile aşılanan Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Sağlık 
Çalışanlarında SARS-CoV-2 Anti-Spike (IgG-S) ve Anti-Nükleokapsid (IgG-N) antikor düzeyleri karşılaştırıl-
mıştır. Aşı olmayan ve COVİD-19 geçirmeyen 23 sağlık çalışanı ise kontrol grubunu (Grup 3.) oluşturmuştur.
SARS-CoV-2 IgG-S ve IgG-N antikorları Abbott Architect i2000 (Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, ABD) 
kullanılarak ölçülmüştür. İstatistiksel veri analizi ve grafikler SPSS (versiyon 22, IBM Corp., Armonk, NY, 
ABD) kullanılarak yapılmıştır. İki değişkenli gruplar arasındaki farklar, Student t- veya Mann-Whitney U testi 
ile incelenmiştir.

Bulgular: 
İkinci grupta IgG-S ölçümlerinin medyan değerleri, birinci ve üçüncü gruplara göre önemli ölçüde daha yük-
sekti (p<0.0001). Öte yandan, IgG-N titrelerinin medyan değerleri ise Grup 1. de diğer iki gruptakinden daha 
yüksekti(p<0.001).

Sonuç: 
Birinci gruptaki IgG-N ve ikinci gruptaki IgG-S düzeyleri diğer gruplara göre anlamlı ölçüde yüksek olmakla 
birlikte, bu iki aşılama programından hangisinin SARS-CoV-2’ye karşı daha iyi koruyuculuk sağladığı ancak 
çalışmaya katılan sağlık çalışanları COVİD-19 açısından takip ederek belirlenebilir.  

Anahtar Kelimeler : Antikor, COVID-19, İnaktif Virüs Aşısı, mRNA aşısı, SARS-CoV-2
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PS-002
SARS-CoV-2 Virüs Tespitinde Görsel Okunan Hızlı Antijen Test Kitinin (SGA V-Chek) 
Değerlendirilmesi

Zehra Kipritçi1, Ali Ümit Keskin1, Pınar Çıragil1, Aynur Eren Topkaya1

1Yeditepe Üniversitesi

Giriş ve Amaç: 
Şiddetli Akut Solunum Sendromu Koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) saptanmasında referans olarak kabul edilen 
“Ters Transkripsiyon Polimeraz Zincir Reaksiyonu” (RT-PCR) yöntemi; özel laboratuvar koşulları, pahalı 
ekipmanlar ve yetkin personel gerektirmekte, testler uzun sürede sonuçlanmaktadır. Görsel okunan “lateral-
flow” hızlı antijen testleri (HAT) herhangi bir cihaz gerektirmemekte, test sonuçlanma süresi kısa ve maliyet 
etkin olmaktadır.
Bu çalışmada; bir HAT kitinin (V-Chek, SGA Ltd, Ankara, Türkiye) performansı araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Her hastadan iki nazofarengeal sürüntü örneği alınarak HAT ve RT-PCR testleri çalışılmıştır. Light Cycler 480 
cihazında (Roche, İsviçre) RNA amplifikasyonu için SARS-CoV-2’ye özgü N (Nükleokapsid) ve Orf1ab gen 
bölgelerini hedef alan Çift Gen RT-PCR kiti (Bioeksen, Türkiye) kullanılmıştır. Sigmoidal olmayan eğriler 
“Negatif”; döngü eşiği (Ct) <38 olan sigmoidal eğriler “Pozitif” olarak değerlendirilmiş ve  kaydedilmiştir.
V-Chek HAT kitinde kolloidal altınla zenginleştirilmiş çift antikorlu sandviç yöntemi kullanılmıştır. Floresan 
etiketli anti-SARS-CoV-2 monoklonal antikoru, örnekteki SARS-CoV-2 antijenine bağlanmakta ve oluşan 
kompleks, kromatografi nitroselüloz membran üzerindeki tespit bölgesi (T) ile önceden kaplanmış anti-SARS-
CoV-2 monoklonal antikor tarafından yakalanarak 10 dakika sonra oluşan renk çıplak gözle okunmaktadır. 
Çalışmada FDA’in “Tanı Testlerini Değerlendiren Çalışmalardan Elde Edilen Sonuçların Raporlanmasına 
İlişkin İstatistiksel Kılavuzu”na göre ve RT-PCR sonuçları standart kabul edilerek özgüllük ve duyarlılık 
değerleri hesaplanmıştır. İki teknik arasındaki uyum Cohen’in kappa skoru kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 
Yaş ortalaması 43.0 ± 3.3 olan, 62 (%56) kadın ve 48 (%44) erkek 110 hasta çalışmaya alınmıştır. RT-PCR 
örnekleri pozitif saptananan 34 (%30.9) hastanın Ct değerleri 25.8 (95% CI: 24.1–27.5), medyan Ct değerleri 
26 olarak belirlenmiştir. Örneklerin 21’i (%19,1) HAT ile pozitif olarak gözlenmiştir. Çalışılan örneklerde 
duyarlılık %61,8 (95 % CI:  45.4–78.1) ve özgüllük %100 olarak saptanmıştır. COVID-19 HAT sonuçları 
Şekil’de gösterilmektedir.
RT-PCR testi referans alındığında Cohen’in antijen testi kappa skoru 0,691 ve Fisher’in kesin testi p<0.001 
saptanmıştır.
Üreticiden sağlanan karakteristik performans verilerinden oluşturulan ihtimal tablosu incelendiğinde (kullanım 
talimatları V-Check katalog no SCVCO2) testin duyarlılığının %95.65, özgüllüğünün %98.86 (Cohen kappa 
skoru 0,950) olduğu görülmektedir.
Sonuç: 
Sonuç olarak, V-Chek HAT kitinin, COVİD-19 hastalarının hızlı tanımlanmasında faydalı olabileceği 
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gözlenmiştir. Ancak testin yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçları dikkate alındığında negatif bir sonucun, 
COVİD-19 enfeksiyonu olasılığını dışlayamayacağı akılda tutulmalı ve hasta klinik bulgularla değerlendirililerek 
RT-PCR testi ile tanı doğrulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Hızlı Antijen Testi, SARS COV-2
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PS-004
Kan Kültüründen İzole Edilen Maya Türlerinin Farklı Yöntemlerle Tanımlanması

Aynur Eren Topkaya1, Nesrin Büyüm1, Pınar Çıragil1

1Yeditepe Üniversitesi

Giriş ve Amaç: 
Kan kültürlerinde mantar izolasyon oranları immün süpresif hastalarda giderek artmakta ve sıklıkla Candida 
türleri izole edilmektedir. Kandidemilerin hemen tamamından C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. 
parapsilosis, C. krusei, C. kefyr türleri sorumludur. Fungal enfeksiyonlarda izole edilen maya türlerinin doğru 
tanımlanması tedaviyi yönlendirmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada Gram boyamada maya görülen, pozitif 
sinyal veren kan kültürü şişeleri için yapılan farklı tanımlama yöntemleri karşılaştırılmıştır.  

Farklı yöntemlerle tanımlanan maya kökenleri

Gereç ve Yöntem: 
Yeditepe Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda değerlendirilen ve Gram preparatta maya görülen 
kan kültür şişelerinden SDA ve Kanlı besiyerlerine pasajlar yapılmıştır. Aynı şişeler bir saat içinde multipleks 
PCR (FilmArray/ Biomerieux, France) ile çalışılmıştır. SDA ve Kanlı besiyerinde saptanan koloniler VITEK2 
Compact (bioMérieux, France) MaldiTof MS (Biomerieux, France) ve Mısır Unlu Tween80 besiyeri kullanılarak 
tanımlanmıştır. 

Bulgular: 
Farklı yöntemlerle tanımlanan Candida türleri tabloda gösterilmiştir. Çalışmaya alınan on örnekten ikisinde 
Multipleks PCR ile maya saptanamamıştır. Bu kökenlerden biri multpleks PCR panelinde bulunmayan C. kefyr, 
diğeri ise C. albicans kökenleridir. Multipleks PCR ile üç numaralı örnekte C. albicans ve C. tropicalis birlikte 
saptanırken, diğer yöntemlerde bunlardan sadece C. tropicalis tanımlanmıştır. SDA ve Kanlı agarda üreyen 
kolonilerden MaldiTof MS ile yapılan tanımlamalar karşılaştırıldığında 10/10 uyumlu olduğu saptanmıştır. 
Aynı şekilde MaldiTof MS ile Mısır Unlu Twen80 ve VİTEK2 Kanlı agar sonuçlarının da tam olarak uyumlu 
olduğu gözlenmektedir. Dört numaralı örnekte SDA’da üreyen koloniler VİTEK 2 ile tanımlanamamış ve 
Multipleks PCR ile de saptanamamıştır.
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Sonuç: 
Çalışmamızda fungemi etkeni olarak saptanan maya türlerinden C. kefyr’in multipleks PCR panelinde 
bulunmaması, yeni geliştirlecek panel için dikkate alınmalıdır. VİTEK2 Kanlı agarda üreyen kolonilerden 
tanımlanan C. kefyr’in aynı yöntemle SDA’daki kolonilerden tanımlanamamış olması besiyerinin şeker içeriği 
nedeniyle olabilir. 

Teşekkür: Teknik destekleri için Biomerieux Türkiye firmasına teşekkür ederiz.

Anahtar Kelimeler : Fungemi, MALDİTOF MS, Mısır Unlu Tween80, Multipleks PCR, VİTEK2
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PS-005
Pozitif Kan Kültürlerinin Gram boya, BioFire FilmArray Multpleks PCR ve VITEK2 
Otomatize Tanımlama Sistemi ile Değerlendirilmesi

Aynur Eren Topkaya1, Zehra Kipritçi1, Nesrin Büyüm1, Tuğhan Utku1, Meral Sönmezoğlu1, Pınar Çıragil1

1Yeditepe Üniversitesi

Giriş ve Amaç: 
Sepsis etiyolojisinden heterojen bir grup enfeksiyöz ajan sorumludur. Bakteriyemi ve fungemi nedenleri 
çoğunlukla tek nadiren ise polimikrobiyaldir.  Kan kültürlerindeki üremelerin hızlı tanımlanması ve antibiyotik 
duyarlılık sonuçlarının klinisyene erken bildirilmesi hastanın kliniğini olumlu yönde etkiler. Pozitif sinyal 
veren şişeden subkültür, tanımlama ve duyarlılık işlemlerinin sonuçlanması ortalama 48 saat sürebilmektedir. 
Multipleks PCR ile tanımlama işlemi bir buçuk saat gibi kısa bir sürede sonuçlanabilmekte, her ne kadar 
duyarlılık testi sonucu olarak yorumlanmaması gerektiği belirtilse de bazı önemli direnç enzimlerinin varlığı 
da saptanabilmektedir. 

Tablo. Pozitif Kan Kültürlerinin Gram boya, BioFire FilmArray Multpleks PCR Panel1/2 ve VITEK 2 Sonuçları 

Gereç ve Yöntem: 
Bu çalışmada Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında BACT/ALERT 
(bioMérieux, Fransa) cihazında takip edilen ve pozitiflik saptanan 50 kan kültürü örneğinin Gram boya, 
BioFire FilmArray Multpleks PCR Kan Panelleri 1ve2 (BCID1,BCID2) (bioMérieux, Fransa) ve VITEK2 
(bioMérieux, Fransa) ile tanımlama sonuçları karşılaştırılmıştır.  

Bulgular: 
Sonuçlar Tablo’da verilmiştir. Çalışmaya alınan 50 örnekten 21’inin Gram boya, Multipleks paneller ve 
VİTEK2 sonuçları uyumludur. Panel-1 ile tür ismi verilemeyen 19 örneğin 11’i stafilokok, 7’si enterokok, biri 
ise streptokok cinsi bakterilerdir. Gram boya, Panel-2 ve VITEK2 ile tanımlanan 5 S maltophila kökeni Panel-1 
ile saptanamamıştır. Gram boya ve VITEK2 uyumlu ancak mültipleks panellerin her ikisinin de saptayamadığı 
2 bakteri Bacillus altitudinis ve  Microbacterium ssp. olmuştur. Polimikrobiyal etkenleri içeren 3 örnekte 
ise Gram preparat, multipleks paneller ve VİTEK2 uyumsuzdur.  Direnç genleri ve duyarlılık sonuçları 
karşılaştırıldığında VITEK2 ve BioFire FilmArray sonuçları uyumlu olup 50 örnekten sadece 1 tanesinde 
uyumsuzluk saptanmıştır. Bu örnekte panellerde direnç geni saptanmazken köken VİTEK2 ile metisilin dirençli 
çıkmıştır.   Bakteriyemi/fungemi etkeni olan mikroorganizmaların tür düzeyinde tanımlanması ve antibiyotik 
direnç durumu açsından 47 örnekte Panel-2 ve VİTEK-2 ile aynı sonuçlar elde edilmiştir. 
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Sonuç: 
BioFire FilmArray Multpleks PCR panel-2, tanımlanan mikroorganizma ve direnç genleri açısından panel-1 
e göre daha geniş kapsamlıdır. Hızlı tanı ile etkene yönelik antimikrobiyal tedavinin verilebilmesi için, 
kan kültürlerinin değerlendirilmesinde,  laboratuvar olanakları doğrultusunda Multipleks PCR yönteminin 
kullanılmasının, hasta yararına olacağını düşünmekteyiz.   

Anahtar Kelimeler : Gram boya, Kan Kültürü, Multipleks PCR, Otomatize Tanımlama
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PS-006
Tokat İli Kan Donörlerinde Hepatit B, Hepatit C, HIV ve Sifiliz Seroprevelansı

Esra UZUNOĞLU ŞİRİN1, Ayşe ALICI1, Gülgün YENİŞEHİRLİ1, Yunus BULUT1

1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı

Giriş ve Amaç: 
Kan ve kan ürünleri birçok hastalık ve travma durumunda tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Hepatit 
B(HBV), hepatit C(HCV), Human Immunodeficiency Virus(HIV) ve Sifiliz kan transfüzyonu ile geçişi 
mümkün olan önemli patojenlerdir. Ülkemizde kan merkezlerinde, hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), anti-
HCV, anti-HIV, sifiliz (VDRL/RPR) zorunlu olarak taranmaktadır. Bu testlerin yapılmasına rağmen enfeksiyöz 
ajanların pencere döneminde olması nedeniyle kan ve kan ürünleri ile enfeksiyon bulaşma riski halk sağlığı 
açısından önemini korumaktadır.

Çalışmamız, hastanemiz kan merkezine başvuran kan donörlerinde HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ve sifiliz 
sonuçları retrospektif olarak taramayı ve  seropozitiflik oranlarının önceki yıllarla karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmamız için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kan Merkezine 
Ocak 2011-Aralık 2014 ve Kasım 2019-Aralık 2020 yılları arasında başvuran donörler retrospektif olarak 
incelendi. Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), anti-HCV antikoru, anti-HIV 1/2 antikoru ve Sifiliz (RPR) 
testleri seropozitiflik oranları araştırıldı. HBsAg, anti-HCV, anti-HIV testleri Enzyme-Linked ImmunoSorbent 
Assay yöntemi kullanılarak Cobas 6000(Roche, İsviçre) cihazı ile, RPR testi ise immunokromatogrefik kart 
test (Laboquick, Türkiye) ile çalışılmıştır. Sonuçların istatistiksel değerlendirilmeleri SPSS Version 20 (IBM 
Newyork, ABD) sistemi ile Fisher exact test kullanılarak yapılmıştır

Bulgular: 
Hastanemiz kan merkezine Ocak 2011-Aralık 2014 tarihleri arasında toplam 3684 donör ve Kasım 2019-Aralık 
2020 tarihleri arasında toplam 420 donör başvurmuştur. HBsAg, anti-HCV antikoru, antiHIV 1/2 antikoru 
ve RPR seropozitiflik oranları 2011-2014 yıllarında sırasıyla %0,73, %0,27, %0,05, %0,02 ve 2019-2020 
yıllarında sırasıyla %0,23, %0,23, %0, %0 olarak bulunmuştur(Tablo1). İki dönemin karşılaştırmasında hiçbir 
parametre için istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır.
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tablo1

 

Sonuç: 
Hastanemizde daha önce yapılan 2003-2010 yılları arasının değerlendirildiği çalışmada ise; donörlerin 
HBsAg, anti-HCV antikoru, antiHIV 1/2 antikoru ve RPR seropozitiflik oranlarını sırasıyla %1,29, %0,16, %0, 
%0,02 olarak bulunmuştur. 2003-2010 ve 2011-2014 yılları karşılaştırıldığında 2011-2014 yıllarında HBsAg 
seropozitifliği istatistiksel olarak anlamlı oranda düşük bulunurken(p=0,0039), Anti-HIV seropozitifliği 
istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulundu. (p=0,0361) Aynı zamanda 2003-2010 ve 2019-2020 yılları 
da karşılaştırılmış, ancak iki dönem arasında hiçbir paremetre için anlamlı fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler : HBV, HCV, HIV, Kan Donörü, SİFİLİZ
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PS-007
Laboratuvarımızda Geleneksel ve Moleküler Yöntemlerle Tüberküloz tanısı: 4 Yıllık 
Değerlendirme

Cihadiye Elif Öztürk2, Betül Dönmez1, Pınar Yıldız Gülhan1, Emel Çalışkan1

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2İstanbul Cerrahi Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
Tüberkülozun dünya çapında kontrolü bulaşıcı bir hastalık olması, tanısının hızlıca konulup tedavisine 
başlanma gerekliliği nedeniyle zordur. Ölüm oranının ve bulaşın azaltılması için erken tanı şarttır. Çalışmamızın 
amacı laboratuvarımıza tüberküloz tanısı için gönderilmiş örneklerden direkt mikroskopi, kültür ve polimeraz 
zincir reaksiyonu (PZR) yöntemlerini karşılaştırmak ve son 4 yıllık antibiyotik direnç profilini geleneksel ve 
moleküler yöntemlerle karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışma Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüberküloz Laboratuvarı’nda 2017 Ocak-2020 Aralık tarihleri 
arasında yapıldı. Laboratuvarımıza tüberküloz ön tanısıyla gönderilen örneklere Ehrlich-Ziehl-Neelsen(EZN) 
boyama (Merck,Türkiye), kültür [Löwenstein-Jensen (RTA Laboratories, Türkiye) ile BACTEC MGIT 
960 (Becton, Dickinson and Company Sparks, ABD)] ve FluoroType® MTB (Hain Lifescience, Almanya) 
uygulandı. Kültürde üreyen örneklere BACTEC MGIT 960 ile antibiyotik duyarlılık testleri çalışıldı. EZN 
boyama pozitif çıkan örneklerden direkt hızlı direnç testi [GenoType® MTBDRplus (Hain Lifescience, 
Almanya)] yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 17 paket programı kullanıldı. Bu çalışma, Düzce 
Üniversitesi BAP-2019.04.01.951 numaralı Bilimsel Araştırma Projesiyle desteklenmiştir.

Bulgular: 
Çalışmaya yaş ortalaması 55.5 ± 19.8 olan 645’i (%67) erkek, 323’ü (%33) kadın toplam 968 hasta dahil 
edildi. Kültür ile 81 (%8), PZR ile 78 (%8),  EZN ile 39 (%46) hastada pozitiflik saptandı. Solunum sistemi 
ve solunum sistemi dışındaki diğer örneklerin her ikisine de, aynı gün yapılan PZR yönteminin kültürle çok 
iyi düzeyde uyumlu; EZN boyama yönteminin ise orta düzeyde uyumlu olduğu belirlendi (Tablo 1). Üretilen 
Mycobacterium tuberculosis suşlarının hepsinin rifampine duyarlı olduğu bulunurken, streptomisine 13 (%17), 
izoniazide 11 (%14), etambutole 9 (%11) örnek dirençli olarak saptandı. Rifampin diğer antibiyotiklerden 
istatistiksel olarak daha duyarlı olarak tespit edildi (p<0,001).
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Tablo 1. Örneklerin kültür sonuçlarına göre EZN ve PZR sonuçlarının tanısal değerleri

 

Sonuç: 
Sonuç olarak; rutin uygulamada şüpheli klinik örneklerden tüberkülozun hızlı tanısında PZR testlerinin faydalı 
olduğu ve bu testlerin tarama amaçlı kullanılmaması gerektiği, ancak konvansiyonel testlerle birlikte kliniği 
desteklemede oldukça değerli olabildiği düşünülmelidir. Yaptığımız çalışmada kültür yöntemlerinin yanı sıra 
boyama ve nükleik asit testlerinin birlikte kullanılmasının çok önemli olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler : kültür, Mycobacterium tuberculosis, PZR
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PS-008
Kan kültürü şişesinden doğrudan yapılan hızlı antibiyotik duyarlılık testi yönteminin
standart disk difüzyon yöntemi ile karşılaştırılması
Arş.Gör.Dr. Banu Hümeyra Keskin, Prof.Dr. Şükrü Öksüz
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce

Giriş ve Amaç: Bakteriyemi, kan dolaşımında bakteri varlığı ile karakterizedir ve hasta için sepsis gibi ciddi 
komplikasyonlara yol açabilir. Bunu önlemek için geniş spektrumlu antimikrobiyal tedavinin acil olarak başla-
tılması gereklidir. Bu çalışmada laboratuvarımıza bakteriyemi ön tanısı ile gönderilen kan kültürü şişelerinden 
hızlı antimikrobiyal duyarlık testleri (HADT) ile standart disk difüzyon yöntemi ile karşılaştırılması amaçlan-
mıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Düzce Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı’na 1 Nisan 2019 ve 31 Mayıs 2019 tarihlerinde çeşitli klinik ve polikliniklerden gönderilen kan 
kültürü örnekleri alınmıştır. BACTEC otomatik kan kültürü cihazında (Becton Dickinson, ABD) pozitif sinyal 
veren örnekler konvansiyonel yöntemlerle tanımlanarak antimikrobiyal duyarlıkları çalışılmıştır. Üreme sapta-
nan şişeler doğrudan antibiyotik duyarlılık testi çalışılıncaya kadar -240C de tutuldu. Daha sonra şişlerden 9 cm 
petriler için 125 -µL kan örneği,  Müller Hinton Agar besiyerine eküvyon yardımıyla yayılarak üzerine bakteriye 
uygun antibiyotik diskleri yerleştirilmiştir. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi (EUCAST) öneri-
leri doğrultusunda duyarlılık durumları 4. , 6. ve 8. saatlerde ölçülerek kaydedilmiştir. Standart yöntem ile 
HADT sonuçları karşılaştırılarak uyumlu, büyük hata, küçük hata, çok büyük hata ve TBA (Teknik Belirsizlik 
Alanı) sayıları yazılmıştır (Tablo 1 ve 2 ). Araştırmamız için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olma-
yan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 15.04.2019 tarih ve 2019/4 karar no onay alınmıştır ve Düzce Üniver-
sitesi BAP koordinatörlüğünün 2019/21 sayılı kararıyla desteklenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 74 koagülaz negatif stafilokok (KNS), 19 Staphylococcus aureus , 24 Escherichia coli,  24 
Klebsiella spp. olmak üzere 141 adet izolat alınmıştır. Çalışmaya alınan KNS ve S. aureus kökenlerinin HADT 
sonuçlarında çok büyük hata her antibiyotikte görülürken, Klebsiella spp.’ de sadece imipenem, amikasin, genta-
misin antibiyotiklerinde görülmüştür. E. coli’ de ise çok büyük hata görülmemiştir. E. coli’ de imipenem, mero-
penem, gentamisin ve TMP-SXT’ de tüm saatlerde, Klebsiella spp.’de ise meropenem  diskinde 6. ve 8. saatlerde 
uyum %100 bulunmuştur. En yüksek hata oranı E. coli’ de tobramisinde,  Klebisella spp.’ de imipenem diskinde 
görülmüştür (Tablo 1).

Sonuç: Sonuç olarak her ne kadar araştırmamızda ki izolat sayısı az olsa da, saptadığımız bulgular HADT’nin 
Gram negatif bakterilerde özellikle de E. coli’ de ampirik antibiyotik tedavisinde yol gösterici olacağını düşün-
dürtmüştür. 
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Tablo 1. E. coli ve Klebsiella spp. suşlarında HADT ve standart disk difüzyon yönteminin karşılaştırılması
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PS-009
Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarından Saptanan Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae 
İzolatlarının Moleküler Epidemiyolojisi (2020-2021)

Gülşen Hazırolan2, Pınar Zarakolu2, Murat Akova2

2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: 
Karbapeneme dirençli Klebsiella pneumoniae (KDKp) türlerinin neden oldukları kan dolaşımı enfeksiyonları 
(KDE) dünyada ve ülkemizde giderek artan sıklıkta bildirilmektedir. Karbapenemlerin sık kullanılmasına 
paralel olarak artan karbapenem direncinden sıklıkla karbapenemazlar sorumlu olmaktadır. Karbapenemazlar 
başlıca; New Delhi metallo-beta-laktamaz (NDM), Verona-integron mediated metallo-beta-laktamaz (VIM) 
ve imipenemaz (IMP) gibi metallo-beta-laktamazlar ve serin karbapenemazlardan (KPC ve OXA tipi) 
oluşmaktadır. Ülkemizde en sık olarak OXA-48 benzeri enzimleri taşıyan izolatlar saptanmakta olup, farklı 
enzimler ile de ortaya çıkan karbapenem direnci görülebilmektedir. Bu çalışmada, bir üniversite hastanesinde 
KDE’ndan saptanan KDKp izolatlarının moleküler epidemiyolojisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 
Eylül 2020-Eylül 2021 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yatmakta 
olan, KDE nedeniyle takip edilen erişkin hastaların kan örneklerinden izole edilen 45 KDKp izolatı, her 
hastadan tek bir izolat olacak şekilde çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalardan alınan kan kültürleri için BD 
BacT/Alert® (Becton Dickinson Co., Sparks, Maryland, ABD) otomatize kan kültürü sistemi kullanılmıştır. 
İzolatlar MALDI-TOF-MS (Bruker, Almanya) sistemiyle tanımlanmıştır. Antibiyotik duyarlılık testlerinde BD 
Phoenix (Becton Dickinson, ABD) otomatize sistemi kullanılmıştır. BD Phoenix otomatize sisteminde NMIC 
kartları kullanılarak yapılan duyarlılık testinde karbapenemlerden en az birine dirençli tespit edilen izolatların 
sonuçları, gradiyent test (bioMérieux, Fransa) yöntemi ile doğrulanmıştır. Sonuçlar EUCAST standartlarına 
göre değerlendirilmiştir. Gradiyent test ile KDKp olarak saptanan (n=45) izolatlarda Real Time-PCR cihazında 
(BD Max System, ABD) KPC, NDM-1, IMP, VIM ve OXA-48 tipi karbapenemaz varlığı araştırılmıştır. Kontrol 
izolatı olarak E. coli ATCC 25922 ve K. pneumoniae ATCC BAA-1705 kullanılmıştır.

Bulgular: 
Çalışılan 45 izolatın 39 (%86.6) ‘unda karbapenemaz varlığı tespit edilmiştir. OXA-48 en sık tespit edilen 
karbapenemaz türüdür. Bir izolatta OXA-48 ve KPC birlikteliği tespit edilmiştir. Karbapenemaz türlerinin 
dağılımı Tablo 1’de sergilenmiştir. 

Sonuç: 
KDKp izolatlarının neden oldukları KDE’nda karbapenemaz direncinin moleküler  epidemiyolojisinin 
saptanması salgın durumlarında enfeksiyon kontrol önlemlerinin en kısa sürede alınmasında ve tedavi kararında 
önemlidir. Hastanemizde en yaygın enzim OXA℃48 olmakla birlikte farklı karbapenemaz türlerine (KPC, 
NDM) rastlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler : KDE, KDKP, KPC, NDM, OXA-48
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PS-010
Toplum sağlığını etkileyen müsilaj kaynaklı bakteri türlerinin tanımlanması

Melis Çelik1, Gülşen Günel2, Cihan Aydın3

1Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik 
2İstanbul üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji 
3Medeniyet Üniversitesi, Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Giriş ve Amaç: 
Deniz karı veya deniz salyası olarak bilinen müsilaj, çeşitli çevresel faktörler sebebiyle denizde yaşayan bazı 
fitoplanktonlar ve deniz canlıları tarafından salgılanan mukus benzeri organik maddelerin kümelenmesinin bir 
sonucudur.
Müsilajın yeni mikrobiyal varyasyonlara ev sahipliği yapması için elverişliliği ve deniz kaynaklı hastalıkları 
yayma potansiyeli incelendiğinde, zengin bir mikrobiyal çeşitlilik içerdiğini ve çevreleyen deniz suyunda 
bulunmayan patojenik türler içerdiği gözlemlenmiştir. Müsilaj içerisinde bulunan mikroorganizmaların 
biyoyakıt ve çeşitli enzimlerin üretilmesinde kullanılabileceği yapılan çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmamıza, İstanbul-Anadolu yakasından belirlediğimiz üç farklı noktadan toplanan örneklerden 60 
mikroorganizma dahil edilmiştir. İzole edilen mikroorganizmalar, biyokimyasal özellikleri ve 16S-rRNA 
sanger sekans yöntemi ile tiplendirildi. Selüloz üreten bakterilerin ayırt edilmesi amacı ile selüloz agar/kongo 
red yöntemi kullanıldı.

Bulgular: 
Tiplendirilen mikroorganizmalar arasında Vibrio alginolyticus (60/16), Vibrio parahaemolyticus (60/4), 
Aeromonas hydrophila (60/7), Aeromonas caviae (60/3), Aeromonas enteropelogenes (60/1), Aeromonas 
rivipollensis (60/1), Aeromonas media (60/1), Shigella sonnei (60/5), Shigella dysenteriae (60/5), Shigella 
flexneri (60/4), Escherichia fergusonii (60/2), Exiguobacterium mexicanum (60/2),  Pseudomonas entomophila 
L48 (60/2), Pseudomonas oleovorans (60/1), Pseudomonas peli (60/1), Bacillus pseudomycoides (60/1), Bacillus 
amyloliquefaciens (60/1), Bacillus mobilis (60/1), Enterobacter hormaechei (60/1), Klebsiella pneumoniae 
(60/1) bulunmaktadır. Selüloz üreten mikroorganizmalar ise kendi aralarında üç kategoride değerlendirilimştir. 
Yüksek oranda selüloz üreten mikroorganizmalar; Aeromonas hydrophila (3), Aeromonas caviae (1), Vibrio 
alginolyticus (1) olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: 
Müsilajın, deniz ekosistemini doğrudan veya dolaylı olarak insan faaliyetlerinin neden olduğu olumsuz etkilere 
semptomatik bir yanıtı olduğu düşünülmektedir. İçeriğinde yer alan virüsler ve patojenik mikroorganizmalar 
ile insan sağlığı için ciddi tehdit unsuru oluşturmaktadırlar. Bu tehdit unsurlarının boyutları ve insan sağlığına 
yönelik tehlikeler göz önünde bulundurulduğunda, çözüm odaklı bir yaklaşım ancak müsilajın içeriğindeki 
patojenik mikroorganizmaların değerlendirilmesi ile mümkündür. Yaptığımız çalışmamızda müsilaj florası 
içinde patojen mikroorganizmalar tespit edilmiştir. Bu mikroorganizmaların hem insan sağlığını hem de sucul 
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canlılar için tehlike arz ettiği saptanmıştır. Müsilaj içinde yer alan mikroroganizmlardan biofuel eldesi ise 
gelecek çalışmalarda değinilmesi gereken unsurlardan biridir.

Anahtar Kelimeler : Müsilaj, Patojenik Bakteriler, Sekanslama, Toplum Sağlığı
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PS-011
Kan Kültüründen İzole Edilen Nonfermentatif Gram Negatif Bakterilerin İn-vitro Antibiyotik 
Direnç Profili

Ayşe ALICI1, Gülgün YENİŞEHİRLİ1

1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı

Giriş ve Amaç: 
Bakteriyemi ciddi mortalite ve morbiditiye neden olan ciddi enfeksiyöz bir durumdur. Bakteriyeminin 
erken tanısı ve tedavisi mortalite morbidite oranlarının düşürülmesinde oldukça önemlidir. Bu yüzden kan 
kültüründen izole edilen mikroorganizmaların dağılımının ve antibiyotik direnç profilinin bilinmesi seçilecek 
ampirik tedavi açısından son derece önemlidir.
Nonfermentatif gram negatif bakteriler hastane ortamında ve doğada birçok yerde bulunmakta ve endojen ve 
ekzojen olarak birçok enfeksiyona neden olmaktadır. İmmunsupresif tedaviler, uzun hastane yatış süresi ve 
invazif girişimler gibi durumlarda fırsatçı patojen olarak nazokomiyal enfeksiyonlara neden olabilmekte ve 
doğal ve kazanılmış direnç nedeniyle çoklu anitibiyotik direnci gösterebilmektedirler. 
Çalışmamızda kan kültüründen izole edilen nonfermentatif gram negatif bakterilerinin dağılımını ve in-vitro 
antibiyotik direnç oranlarını belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 
Hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarına Kasım2019-Ağustos 2021 tarihleri arasında gönderilen kan kültürleri 
retrospektif olarak tarandı. Nonfermenter gram negatif üreme saptananlar çalışmaya dâhil edildi. Acinetobacter 
ve Pseudomonas bakterilerinin tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testleri Kasım2019-Aralık2020 tarihleri 
arasında microscan WalkAway 96(Beckman coulter, ABD); Ocak2021-Ağustos 2021 tarihleri arasında ise 
Vitek 2(bioMérieux, Fransa) cihazı yapılmış ve European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 
(EUCAST) kriterleri kullanılarak değerlendirildi. Stenotrophomonas suşlarının antibiyotik duyarlılık testleri 
disk difüzyon yöntemiyle yapıldı ve Clinical & Laboratory Standards Institute(CLSI) kriterleri kullanılarak 
değerlendirildi.

Bulgular: 
Çalışmaya Kasım2019-Ağustos 2021 tarihleri arasında mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen kan 
kültürlerinden izole edilen 73 Acinetobacter baumannii, 43 Pseudomonas aeruginosa ve 13 Stenotrophomonas 
maltophilia suşu dâhil edildi. A.baumannii suşlarının %90’ı, P.aeruginosa suşlarının %60’ı ve S.maltophilia 
suşlarının % 62’si yoğun bakımda yatan hastalardan gönderilen kan kültüründen izole edildi. (Tablo1) 
A.baumannii izolatlarında en yüksek direnç oranları imipenem ve doripenemde (%96) gözlenirken,  en düşük 
direnç oranları kolistin (%29) ve amikasinde  (%42) saptandı. (Tablo2) P.aeruginosa izolatlarında en yüksek 
direnç oranları siprofloksasin için %37 olarak bulundu. En düşük direnç oranı ise kolistin için %9 olarak 
tespit edildi.(Tablo3) S.maltophilia suşlarının tamamı levofloksasin ve trimethoprim sulfametaksazole duyarlı 
bulundu.
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tablo1 

tablo2 

tablo3 

Sonuç: 
Sonuç olarak kan kültürlerinden izole ettiğimiz Acinetobacter baumannii izolatlarının test edilen birçok 
antibiyotiğe dirençli olduğu, Pseudomonas aeruginosa izolatlarının daha duyarlı olduğu saptanmıştır. Bu 
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değerlendirmeyle A. baumannii kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde yeni antibiyotiklere ihtiyaç duyulduğunu 
söyleyebiliriz. 
 
Anahtar Kelimeler : antibiyotik direnç profili, gram negatif bakteri, kan kültürü, nonfermentatif
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PS-012
Kan ve steril vücut sıvısı kültürlerinde izole edilen Candida türlerinin dağılımı ve antifungal 
duyarlılıkları: bir yıllık değerlendirme

Tuncay Topaç1

1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
İnvazif Candida enfeksiyonları özellikle yoğun bakımlarda yatan hastalarda mortalite ile sonuçlanabilen ciddi 
klinik tablolara neden olmaktadır. Çalışmamızda hastanemizde bir yıllık süre zarfında kan ve steril vücut 
sıvısı kültürlerinde izole edilen Candida türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılıklarını retrospektif olarak 
değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem: 
Eylül 2020-eylül 2021 tarihleri arasında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kan ve steril vücut sıvısı 
(periton, plevra ve beyin omurilik sıvısı) kültürlerinde tespit edilen maya üremeleri, kromojenik besiyerindeki 
koloni morfolojileri ile mısır unlu tween 80 agardaki mikroskobik morfolojileri değerlendirilerek ve Vitek 2 
Compact System (bioMérieux, Fransa) otomatize identifikasyon ve antifungal duyarlılık cihazı kullanılarak tür 
düzeyinde tanımlanmış ve duyarlılıkları belirlenmiştir.

Bulgular: 
Kandan izole edilen Toplam 135 izolatın %40,7’si Candida albicans, %27,4’ü Candida parapsilosis, %14,8’i 
Candida tropicalis, %8,9’u  Candida glabrata, %3’ü Candida kefyr, %2,2’si diğer türler  ve %3’ü  birden 
çok Candida türü olarak saptanmıştır. Bakteri üremesi de bulunan izolatlar dahil edildiğinde polimikrobiyal 
üreme oranı %13,3 olarak bulunmuştur. Kan izolatlarının %93,3’ü yoğun bakımlardan kalanı servislerden elde 
edilmiştir. Hastaların % 44’ü 18 yaşın altında, %23,3’ü 18-64 yaş aralığında, %32,8’i 65 yaş ve üzeridir.
Steril vücut sıvılarından izole edilen 15 Candida türünün 8’i C albicans, 4’ü C tropicalis ve 3’ü C parapsilosis 
olarak saptanmıştır.

Antifungal duyarlılık verileri değerlendirildiğinde C parapsilosis izolatlarının %22,5’inde flukonazol direnci 
bulunduğu dikkati çekmektedir.

Sonuç: 
Candida türlerinin hızlı bir şekilde tanımlanarak antifungal duyarlılık testi çalışılması özellikle yoğun bakım 
hastalarında kritik önem taşımaktadır. Ayrıca uygun ampirik tedavinin düzenlenebilmesi için antifungal 
duyarlılık verilerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : Antifungal duyarlılık testi, Candida türleri
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PS-013
Pozitif kan kültürlerinden kısa süreli kültür sonrası MALDI-TOF MS ile hızlı bakteri 
tanımlaması

Mervenur Demir Çuha1, Gülşen Hazırolan1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Giriş ve Amaç: 
Kan dolaşımı enfeksiyonlarında uygun tedavinin sağlanması için etken mikroorganizmaların erken tanımlanması önemlidir. 
Doğrudan  kan kültürü şişesinden patojenlerin tanımlanmasını sağlayan yöntemler bulunmakla birlikte, bunların ek işlem 
ve maliyet gerektirmesi nedeniyle rutin laboratuvar pratiğine eklenmeleri güçtür. Bu çalışmada, pozitif sinyal veren kan 
kültürü şişelerinden, kısa süreli kültür sonrası, matriks aracılı lazer dezorpsiyon iyonizasyon uçuş zamanı kütle spektrometrisi 
(MALDI-TOF MS) ile erken bakteri tanımlama yöntemi değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: 
Mayıs 2021–Ocak 2021 tarihleri arasında Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilmiş kan kültürü(BD BACTEC™ FX, 
ABD) şişeleri içinde üreme sinyali alınan 162’si aerob, 81’i anaerob olmak üzere toplam 243 kan kültürü şişesinden (230 
monomikrobiyal ve 13 polimikrobiyal üreme) Gram boyama ve %5 koyun kanlı Columbia agar, MacConkey agar ve çikolata 
agara ekim yapıldı. Ekim yapılan plaklar CO2’li etüvde 36±1 oC’de inkübe edildi. 
Hızlı bakteri tanımlaması için inkübasyonun 2., 4., 6. saatlerinde, geleneksel tanımlama için ise 24. saatte MALDI TOF MS 
yöntemi ile tanımlama yapıldı. Çalışmaya her hastadan bir izolat alındı.

Bulgular: 
Geleneksel  tanımlamada monomikrobiyal üremelerin 138’i gram pozitif kok(GPK), 73’ü gram negatif basil(GNB), 17’si 
gram pozitif basil(GPB), ikisi gram negatif kokobasil olarak saptandı. Polimikrobiyal üremelerin dördünde iki farklı GNB, 
beşinde iki farklı GPK, üçünde bir GNB ve bir GPK, birinde ise iki GNB ve bir GPK tespit edildi.
GNB’lerde  2., 4., 6.  ve 24. saatte tür düzeyinde %57.5,  %83.6, %93.1, %93.1 tanımlama oranı tespit edilirken  GPK’larda 
bu oranlar sırası ile %12.5, %42.7, %76.1, %97.8 olarak saptandı. S. aureus izolatlarının tümü 4. saatte tür düzeyinde 
tanımlandı. GPB’lerde tür düzeyinde tanımlama oranları düşük olup sırası ile %0, %11.8, %17.6, %58.9 olarak saptandı. Tüm 
monomikrobiyal kültürlerin %76.5’inde 6. saatte tür düzeyinde tanımlama yapıldı. Brucella spp.(n=2) MALDI-TOF MS veri 
tabanında yer almadığı için konvansiyonel olarak tanımlanabildi. 
Polimikrobiyal üremelerde  ise, 24. saatte  tanımlanan bakterilerden sadece bir tanesi 2., 4. ve 6. saatte sırasıyla %46.1, %69.2, 
%84.6 oranında tür düzeyinde tanımlandı.
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Tablo 1. Bakteri gruplarına göre MALDI-TOF MS ile tanımlama oranları

 

Şekil 1. Kan kültüründen üretilen bir Klebsiella pneumoniae izolatının sırasıyla 0., 2., 4., 6. ve 24. saatlerdeki 
görünümü

 

Sonuç: 
Katı besiyerinde kısa süreli kültür sonrası sonrası MALDI-TOF MS ile pozitif kan kültürlerinin büyük bir kısmında aynı gün 
bakteri tanımlaması yapılabildi. GNB’ler ve S. aureus izolatlarının tanısında daha başarılı sonuçlar elde edildi. Bu yöntemin, 
ek işlem ve maliyet gerektirmemesi sayesinde kolaylıkla rutin laboratuvar akışında uygulanabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler : Hızlı tanı, Kan kültürü, MALDI-TOF MS
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PS-014
Postoperatif dönemdeki bir hastada {Leuconostoc lactis} kaynaklı sepsis: Bir olgu sunumu

Fulya Bayındır Bilman1, Tuba Müderris2, Tuğçe Albayrak2, Süreyya Gül Yurtsever2,
Ayşegül Aksoy Gökmen2, Selçuk Kaya2

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, İzmir

Giriş ve Amaç: 
Leuconostoc lactis Gram-pozitif, katalaz, oksidaz ve PYR (L-pyrrolidonyl-β-naphthylamide) negatif, 
alfa veya non hemolitik, fakültatif anaerop kok olarak tanımlanır. Streptococcaceae ailesinin üyesidir ve 
glikopeptidlere doğal dirençlidir. Çevresel ortamlarda ve bitkilerde yaygın olarak bulunurlar. Önceleri patojen 
olarak düşünülmemiş olmakla beraber, yakın zamanlarda immün yetmezlikli hastalarda, damar içi kateter 
kullanımında, yakın geçmişte vankomisin kullanımı söz konusu olduğunda enfeksiyon etkeni olarak kabul 
edilmeye başlanmıştır. Bildirilen enfeksiyonlar arasında bakteriyemi, peritonit, plevral ampiyem ve odontojenik 
enfeksiyonlar yer almaktadır.

Gereç ve Yöntem: 
Whipple operasyonu öyküsü olan 80 yaşındaki erkek hasta, enterokutanöz fistül nedeniyle reopere edildikten 
sonra cerrahi yoğun bakım servisinde takip edilirken postop dönemde septik tablo göstermesi nedeniyle kültür 
istemleri yapılmıştır. Hastaya meropenem+tigesiklin tedavisi başlanmış olup, hastadan alınmış olan kan kültürü 
örnekleri otomatize cihazda (Bactec FX, BD) inkübe edilmiştir. 

Bulgular: 
Önce karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii üremesi tespit edilmiştir. Tedavisi sürerken hastadan alınan 
başka bir kan kültüründe, üreme sinyalinin (ilk üremeden 9 gün sonra) alınması ile birlikte %5 koyun kanlı 
agar ve Eosin-methylene blue (EMB) agara subkültürü yapılmıştır. Plakların 37°C’de 24 saatlik inkübasyonu 
sonunda EMB agarda üreme olmadığı gözlenmiştir. Kanlı agarda, alfa hemoliz yapan koloniler saptanmıştır. 
Kolonilerin Gram boyamasında Gram pozitif koklar görülmüştür. İzolatın katalaz, oksidaz ve PYR (Oxoid, 
England) testleri negatif idi. İzolat, MALDI-TOF MS (Bruker, Becton Dickinson) otomatize sistemi kullanılarak 
L. lactis olarak identifiye edilmiştir. Disk difüzyon yöntemi ile yapılan antibiyotik duyarlılık testi sonucunda 
L. lactis için eritromisin, klindamisin ve penisilin duyarlı, ampisilin, vankomisin ve teikoplanin dirençli olarak 
tespit edilmiştir. Hastadan izole edilen bakterinin identifikasyonu devam ederken ertesi gün laboratuvara ulaşan 
kateter ucu kültüründe de L. lactis üremiştir. Hastanın izlenen biyokimyasal değerleri procalcitonin 6.14, CRP 
173.5, beyaz küre 11.3 (%87.9 nötrofil hakimiyetinde) şeklindedir. Tedavisine meropenem+teikoplanin ile 
devam edilmiştir.
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Kanlı agarda {Leuconostoc lactis} kolonilerinin görünüşü. 

Sonuç: 
Leuconostoc türleri için sıklıkla intravasküler kataterler ve gastrointestinal kanal bir giriş kaynağı olarak kabul 
edilmektedir. Gastrointestinal kolonizasyonun önemini vurgulayan çalışmalar bulunmaktadır. Bu olgu da 
enterokutanöz fistül nedeniyle yapılan cerrahi işlemler sırasında immunsuprese olması bakımından nadir bir 
etken olan L. lactis ile enfekte olmuştur. İmmunsuprese hastaların kan kültürlerinde vankomisin dirençli Gram 
pozitif kok saptanması halinde Leuconostoc türleri akla getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler : {Leuconostoc lactis}, septisemi, vankomisin direnci
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PS-015
HBsAg ileri test yönteminin değerlendirilmesi

Betül Akkul1, Muhammed Alper Özarslan1, Mehmet Soylu1, Memnune Selda Erensoy1

1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun saptanmasında HBsAg testi kilit rol oynamaktadır. Enfekte olmuş 
kişileri belirlemek, bulaşı önlemek ve diğer serolojik parametrelerle  birlikte hastaları izlemek için kullanılır. 
Organ nakli, immün baskılayıcı veya immünglobulin tedavilerin artmasıyla birlikte hasta çeşitliliği oluşmakta 
ve HBsAg’nin  dahil olduğu virolojik parametrelerde değişik profillerle karşılaşılmaktadır. Antijen-antikor 
bağlanmasında duyarlılık ve özgüllüğün arttırılması amacıyla eklenen reaktifler, sistem özellikleri ve 
basamaklarla testlerin performansı iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada duyarlılık ve özgüllüğün 
iyileştirilmesi amacıyla üretilmiş HBsAg Nx kitinin rutinde çalışılan HBsAg kiti ile karşılaştırılması 
amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Tıbbi Mikrobiyoloji, Seroimmünoloji laboratuvarımızda kemilüminesan mikropartikül immün reaksiyon 
(CMIA) prensibine dayalı HBsAg Qualitative II Reagent Kit (Alinity, Abbott Diagnostics, İrlanda) ile çalışılan 
20 pozitif, 8 zayıf pozitif (s/co:1,1-10),  5 sınır değer (s/co:0,9-1,1) ve 29 negatif olmak üzere toplam 62 
örnek yine CMIA temelli HBsAg Next (Nx) Qualitative Reagent Kit (Alinity, Abbott Diagnostics, İrlanda) ile 
çalışılmıştır. HBsAg Nx ile pozitif bulunan 13 örnek, anti-HBs ile nötralizasyon prensibine dayalı HBsAg Next 
Confirmatory Reagent Kit (Alinity, Abbott Diagnostics, İrlanda) ile doğrulama testine alınmıştır.
Sistemin kontaminasyon /taşınma kontrolünü yapmak için HBsAg yüksek pozitif örnek ve negatif kontrol kullanılarak 
2 tüp pozitif ve 2 tüp negatif örnek sıralanıp bir grup oluşturulmuştur. Bu şekilde art arda 10 grup tekrarlanarak 
kontaminasyon kontrolü yapılmıştır.

Bulgular: 
İki HBsAg test sonuçlarının karşılaştırıldığı 62 örnekten 20 pozitif örnek HBsAg Nx ile de pozitif saptandı. 
Sekiz zayıf pozitif örneğin dördü pozitif, dördü zayıf pozitif saptandı. Sınır değerdeki beş örneğin üçü HBsAg 
Nx ile zayıf pozitif, ikisi negatif sonuçlandı. Negatif 29 örneğin biri HBsAg Nx ile zayıf pozitif saptandı. HBsAg 
Nx ile pozitif bulunan 8 zayıf pozitif, 3 sınır değer, 2 pozitif  ve 1 negatif örnekte HBsAgNx%N (doğrulama) 
çalışıldı;  hepsinde HBsAg pozitifliği doğrulandı (>%50). Yüksek nötralizasyon oranları elde edildi (≥%95).  
Kontaminasyon kontrolü için 40 tekrarla yapılan çalışmada sonuçlar beklenildiği gibi bulunmuştur.
Rutinde çalışılan kitle negatif olup, HBsAg Nx ile pozitif bulunan, %98 nötralizasyonla doğrulanan örneğin, 
karaciğer nakilli, eskiden HBV pozitif bir izlem hastasına ait olduğu; eş zamanlı plazmasında HBV DNA’nın 
saptanmadığı görüldü.
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Tablo 1 

Sonuç: 
Sonuçların daha net elde edildiği performansı yüksek, ileri versiyonlu serolojik testler tarama ve hasta 
yönetiminde faydalıdır. Performansın ve klinik anlamın gösterilmesi için kullanıcıların yöntem karşılaştırma 
ve değerlendirme çalışmalarını paylaşması değerlidir.

Anahtar Kelimeler : Alinity, HBsAg, HBV, serolojik profil
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PS-016
Kan Kültürü Örneklerinden İzole Edilen {Candida} Türlerinin Dağılımı Ve Antifungal 
Duyarlılıkları

Özge AKKULAK1, Hacer AYTEKİN BÖRÜ1, Mihriban YÜCEL1, Serap YAĞCI1, Rukiye BERKEM1

1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
Candida türleri, insanlarda en sık enfeksiyona neden olan fungal patojenler olup, son yıllarda tanı ve tedavi 
yaklaşımlarındaki gelişmelere paralel olarak gittikçe önemleri artmaktadır. Candida türlerinin antifungal 
dirençlerinin son derece değişken olması nedeniyle tür düzeyinde tanımlamanın yapılması ve antifungal 
duyarlılık paterninin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, retrospektif olarak kan kültürlerinden izole edilen 
Candida türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmaya Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Ekim 2020–Eylül 
2021 tarihleri arasında gönderilen kan kültürlerinden izole edilen 36 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® MS veya VITEK 2 Compact®;  antifungal duyarlılık durumu 
VITEK 2 Compact® (Biomerieux, France)  otomatize    sisteminde  belirlendi.

Bulgular: 
Kan kültüründe Candida üremesi olan 36 hastanın 13’ ü (%36,1) kadın, 23’ü (%63,8) erkekti. Örneklerin 
29’u (%80,5) yoğun bakım ünitelerinden, 5’i  (%13,8) serviste yatan hastalardan gönderildi. İzolatların 14 ü 
(%38,8) C.albicans, 11’i (%30,5) C.parapsilosis, 2’si (%5,5) C.tropicalis, 6’sı (%16,6) C.glabrata, biri (%2,7) 
C.dubliniensis, biri (%2,7) C.krusei, biri (%2,7) Candida guilliermondii olarak saptandı. Candida türlerinin 
antifungal duyarlılıkları Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Candida türlerinin antifungal duyarlılıkları

 

Sonuç: 
Çalışmada en sık izole edilen Candida türleri C.albicans  (%38,8) ve C.parapsilosis (%30,5) olarak bulundu. 
C. albicans suşunda önceki verilerimize göre artan Amfoterisin B direnci saptandı.  Bu durum tek başına 
Amfoterisin B direnç artışını göstermez daha fazla örnek sayısıyla çalışmalar yapılmalıdır.  Suşların tür 
düzeyinde tanımlanması ve tedaviye yön verilebilmesi için antifungal duyarlılığın saptanması son derece 
önemlidir.

Anahtar Kelimeler : Antifungal duyarlılık, Candida
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PS-017
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ocak 2021- Eylül 2021 Tarihleri Arasında Çeşitli 
Klinik Örneklerden İzole Edilen {Staphylococcus Aureus} İzolatlarının Antibiyotik 
Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi

Özge AKKULAK1, Ahmet YILMAZER1, Serap YAĞCI1, Mihriban YÜCEL1, Rukiye BERKEM1

1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
Staphylococcus aureus, yaygın metisilin direnci nedeniyle önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. 
Bu çalışmada Ocak 2021 Eylül 2021 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen çeşitli klinik örneklerden 
etken olarak izole edilen S. aureus suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmada Ocak 2021 Eylül 2021 tarihleri arasında farklı klinik örneklerden izole edilen 386  
Staphylococcus  aureus  izolatının antibiyotik duyarlılıkları retrospektif olarak değerlendirildi.  İzolatların 
tanımlanması konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistemlerden VITEK® MS veya VITEK® 2 Compact, 
(BioMeriux, Fransa) ile yapıldı. Antibiyotik duyarlılıklarının çalışılması otomatize sistemlerden VITEK® 2 
Compact (BioMeriux, Fransa) ile yapıldı. Suşların antibiyotik duyarlılık sonuçları EUCAST  kriterlerine göre 
değerlendirildi. Uygunsuz direnç profilleri disk difüzyon ve/veya antibiyotik gradient testleri ile tekrarlandı. 
Hastaların tekrarlayan üremelerinde sadece ilk örnekleri çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: 
Suşların %38,6’sı kadın (n=149) %61,3’ü erkek (n=237) hastalara ait örneklerden izole edildi. Bu örneklerin 64’ü  (% 16,5) yoğun 
bakım, 206’sı  (%53,3) poliklinik, 116’sı (%30) servis hastalarından elde edildi. Örnek türlerine göre değerlendirildiğinde suşların 
76’sı idrar (%19,6 ), 78’si yara (%20,2), 30’u trakeal aspirat  (%7,7),  129’u diğer örneklerden izole edildi (%33,4). Metisilin 
duyarlı S. aureus (MSSA) oranı %74,1 ve metisilin dirençli S. aureus (MRSA) oranı ise %25,9 olarak görüldü. Servis hastalarında 
MRSA %30 iken yoğun bakımda yatan hastalarda MRSA % 16,5 olarak saptandı. Tüm suşlar   vankomisin, daptomisin, tigesiklin 
ve linezolide duyarlı saptandı. Diğer antibiyotik duyarlılıkları teikoplanin %98,1 (n=379) penisilin %35,5 (n=137), siprofloksasin 
% 92,4 (n=357), klindamisin %87,3 (n=337), eritromisin %87,5 (n=338), fusidik asit %92,2 (n=356), gentamisin %99,4 (n=384), 
trimetoprim-sulfametoksazol %97,1 (n=375), tetrasiklin %92,4 (n=357) olarak belirlendi. 

Sonuç: 
Toplum ve hastane kökenli enfeksiyonların önde gelen etkenlerinden birisi olan S. aureus’un antibiyotik direnç 
ve MRSA oranlarının bilinmesi hastalara doğru ve etkin tedavi verilmesi açısından önemlidir.  Vankomisin, 
linezolid ve daptomisine direnç saptanmamış olması bu ilaçların tedavide halen güvenilir seçenekler olarak 
yerlerini koruduklarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler : MRSA, Staphylococcus aureus
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PS-018
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak 2020- Ağustos 2021 Tarihleri Arasında Sağlık 
Çalışanlarında Kızamık Ig G ve Kabakulak Ig G ELISA Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Tuğçe Özyol Atkaya1, Altan Aksoy1, Seda Karataş1

1T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi 
Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Giriş ve Amaç: 
Solunum ve damlacık yoluyla bulaşan hastalıklar için hastane çalışanları yüksek risk altındadır.(1) Bu risk sağlık 
personelinin enfekte olması durumunda  iş arkadaşlarına, hastalara ve kendi ailelerine hastalığı bulaştırma riskini 
de beraberinde getirmektedir. (2) Aşı uygulamaları öneri komitesi (The Advisory Committee on Immunization 
Practices; ACIP) sağlık kurumlarında çalışan tüm personelin KKK karşı bağışıklık durumunun bilinmesini ve 
bağışıklığı olmayan sağlık çalışanlarına da KKK aşısı yapılmasını önermektedir. (3)

Bizde bu çalışmamızda hastanemiz personelinin kızamık ve kabakulak hastalığına karşı bağışıklık durumunu 
belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 
1 Ocak 2021- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında “Kurum Mensuplarının Rutin Sağlık Muayenesi” tanısıyla 
laboratuvarımıza gönderilen Kızamık IgG ve Kabakulak IgG test sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. 
Testler DYNEX DSX (DYNEX Technologies, ABD ) cihazı ile üretici firmanın önerilerine uygun olarak 
çalışılmıştır.  ≥11 S/Co olan sonuçlar pozitif, ≤9 S/Co negatif, 9-11 S/Co aralığındaki sonuçlar ara değer olarak 
kabul edilmiştir.

Bulgular: 
Çalışılan Kabakulak Ig G test sayısı 290’dır. Bu testlerden 265 tanesi pozitif (91,38%),  25 tanesi negatif 
(8,62%) olarak saptanmıştır. Çalışılan Kızamık Ig G test sayısı 297’dir. Bunlardan 260 tanesi pozitif (87,54%), 34 
tanesi negatif (11,45%), 3 tanesi ise ara değer (1,01%) olarak saptanmıştır.

Sonuç: 
Erişkinlerde ağır klinik semptomlarla seyredebilen ve aşıyla önlenebilen hastalıklardan olan Kızamık ve 
Kabakulak virüsü için risk altındaki sağlık personelinin aşı takibi ve gerekli durumlarda kapsamlı aşılanması 
sağlık personeli ve toplum salgınlarının önlenmesinde önem arz etmektedir.
Bu çalışmamızda kabakulak ve kızamık Ig G negatiflik oranlarının yüksek olması, rutin aşı takviminde bulunan bu 
aşıların soğuk zincire uygun olarak yapılmasının önemini göstermiş olup, belirlenmiş koruyucu antikor titresi olmamasına 
rağmen tespit ettiğimiz negatiflik oranlarının yüksek olması nedeniyle taramaların özellikle risk altında olan gruplarda 
yararlı olduğu kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler : bağışıklık, kabakulak, Kızamık
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PS-019
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak 2020- Ağustos 2021 Tarihleri Arasında 
Anti-HIV ELISA Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Tuğçe Özyol Atkaya1, Altan Aksoy1, Seda Karataş1

1T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi 
Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Giriş ve Amaç: 
AIDS hastalığı HIV virüsünün neden olduğu bir insan immün sistem hastalığıdır ve önemli sağlık sorunlarından 
biridir.(1)

HIV enfeksiyonunun daha hızlı, doğru ve erken tanısını sağlamak böylece tedavisiz geçen süreyi kısaltmak 
amacıyla tanı algoritmalarını geliştirmek için çalışmalar yapılmaktadır. (2) Tedavinin erken başlanması ve viral 
baskılanma ile hem bulaşma, hem de morbidite ve mortalitede azalma sağlanabilmektedir.
HIV tanısında önerilen yöntem; duyarlılığı yüksek bir test ile tarama yapmak ve sonrasında ise reaktif örnekleri 
duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek farklı bir test ile doğrulamaktır. (3)

Anti-HIV yalancı pozitif test sonuçlarının çalışan laboratuvarlarda az sayıda olması beklenir. Bu nedenle 
laboratuvarda kullanılan algoritmalar ve test yöntemlerinin doğru belirlenmesi önem arz etmektedir.

Gereç ve Yöntem: 
1 Ocak 2020-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında anti HIV (Ag+Ab) ELISA testi çalışılan 99.568 hasta 
örneğinde tekrarlayan reaktivite oranları retrospektif olarak incelenmiştir. Serolojik olarak Enzim Immun Assay 
ARCHITECT i2000 SR (Abbott, Almanya) cihazı ile üretici firmanın önerileri doğrultusunda çalışılmıştır. Anti-
HIV S/Co değeri ≥1 sonuçlar pozitif kabul edilmiştir. Tekrarlayan reaktivite sonuçları doğrulanmak üzere Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilmiş ve bu laboratuvarda doğrulama 
işlemi ELFA pozitif grupta İmmunblot ve Hızlı Test ile ELFA negatif grupta HIV RT-PCR ile yapılmıştır.

Bulgular: 
Anti HIV (Ag+Ab) ELISA testi çalışılan 99.568 hasta örneğinde, her bir hasta için tekrarlayan reaktivite 166 
(0,16%) olarak saptandı. ELISA pozitif olan örneklerin 86 (51,8% )’sında doğrulama sonucu pozitif olarak 
bulundu.
ELISA sonuçları 20 S/Co ve üzerinde bulunan 89 hasta örneğinin 86 (97,7% )’sı doğrulama sonucu pozitif 
gelmiştir.
ELISA sonuçları 20s/Co’nun altında bulunan 79 hasta örneğinin 77 (97,4%)’si negatif, 2 (2,5%)’si ise ELFA 
pozitif, HIV RT-PCR negatif olarak saptanmıştır. Bu iki örnek hatalı ELFA pozitifliği olarak yorumlanmıştır. 
Doğrulanmak için gönderilen tekrarlayan pozitif sonuca sahip 166 ( 0,16% )  hasta örneğinden 80 (48,1 %)’i 
hatalı pozitifliktir.
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Sonuç: 
Doğrulanmak için gönderilen tekrarlayan pozitif sonuca sahip 166( 0,16% )  hasta örneğinden 80 (48,1 
%)’i hatalı pozitifliktir,  laboratuvarımızda ELFA yönteminin bulunması halinde bu örneklerin doğrulama 
amacıyla gönderilmesine gerek olmayacağı tespit edilmiştir. Bu durum laboratuvar iş yükünün azaltılması, 
güvenilirliğinin arttırılması ve hasta mağduriyetinin engellenmesi adına önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler : ELISA, HIV
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PS-020
Kan Kültüründen İzole Edilen Mayaların Tür Dağılımı ve Antifungal Duyarlılığının 
Araştırılması

Şinasi Karvar1, Nuran Delialioğlu1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin.

Giriş ve Amaç: 
Maya mantarları genellikle immün yetmezlikli hastalarda fırsatçı enfeksiyonlara neden olmakla birlikte 
insanlarda mukozalı bölgelerde florada bulunurlar ve sıklıkla oral ve vajinal kandidiyazise sebep olurlar. 
Günümüzde malignite, kemoterapi ve immünsüpresif tedavilerin artması ile birlikte uzayan yoğun bakım 
ünitelerinde yatış süresi kandidemi insidansında artışa neden olmuştur. Son yıllarda Candida albicans dışı 
türlerde izolasyon sıklıklarının arttığı gözlenmiştir. Bununla birlikte sistemik tedavide kullanılan antifungal ilaç 
sayısı artmasına rağmen Candida türlerinin antifungal ilaçlara geliştirdiği direnç sorunu tedavide başarısızlıklara 
yol açabilmektedir. Bu sebeple tedavi seçiminde mayanın türü ve antifungal duyarlılığın bilinmesi önemlidir. 
Bu çalışmada kan kültürlerinden izole edilen mayaların tür dağılımı ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Mersin Üniversite Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına 01/01/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında 
gönderilen kan kültürlerinden izole edilen 110 mayanın tanımlanması klasik yöntemler (Germ tüp testi, 
Mısır unu-Tween 80 agar besiyerinde mikroskobik görünüm, Kromojenik besiyeri) ve VITEK 2 YST maya 
tanımlama panelleri (bioMerieux, Fransa) kullanılarak yapıldı. İzolatların antifungal (amfoterisin B, flukonazol, 
vorikonazol, itrakonazol, mikafungin ve anidulafungin) duyarlılıkları referans sıvı mikrodilüsyon yöntemi   
kullanılarak (EUCAST 7.3.2 Antifungal MİK yöntemi kılavuzu) çalışıldı. Sonuçlar, EUCAST versiyon 10.0 
MIK değerleri kılavuzuna göre duyarlı, doza bağlı duyarlı ve dirençli olarak değerlendirildi.

Bulgular: 
Çalışmada kan kültüründen en sık izole edilen maya C. parapsilosis 48(%43,6) bunu takiben C albicans 
29(%26,3) C. glabrata 15(%13,6), C. tropicalis 16(%14,5) ve C. krusei 2(%1,8) olarak bulunmuştur. C.albicans 
için direnç oranları; amfoterisin B %10,4, flukonazol %3,5, vorikonazol %3,4, itrakonazol %3,4, mikafungin 
%3,4 ve anidofulgin %3,4 olarak, C. parapsilosis için direnç oranları; flukonazol %16,6, varikonazol %8,3 ve 
anidofulgin %8,3, amfoterisin B %4,3, mikafungin %6,2 ve itrakonazol %6,2 olarak, C glabrata için direnç 
oranları; amfoterisin B %18,8, flukonazol %6,7 olarak, C.tropicalis için direnç oranları; flukonazol %25, 
amfoterisin B %18,8, itrakonazol %18,8, anidulafungin %6,3  olarak tespit edilmiştir. C. tropicalis izolatlarında 
vorikonazole, C. glabrata izolatlarında ise mikafungin ve anidulafungine direnç bulunmamıştır. 
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Sonuç: 
Sonuç olarak çalışmamızda kandidemi vakalarından en sık C. parapsilosis’in izole edildiği ve flukonazol 
direncinin diğer antifungallere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.  Kandidemi vakalarında mayanın tür ve 
antifungal duyarlılık sonuçlarının bilinmesi tedavi seçiminde klinisyene yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler : Antifungal duyarlılık, Candida türleri, Kandidemi, Maya
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PS-021
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ocak 2021 –Eylül 2021 Tarihleri Arasında Çeşitli 
Klinik Örneklerden İzole Edilen {Acinetobacter baumannii} İzolatlarının Antibiyotik 
Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi

Nurten Aksu1, Hacer Aytekin Börü1, Mihriban Yücel1, Serap Yağcı1, Rukiye Berkem1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve 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 
Ocak 2021- Ağustos 2021 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 Ocak 2021- Ağustos 2021 tarihleri arasında farklı klinik örneklerden izole edilen 244 A. baumannii suşunun antibiyotik 
duyarlılıkları retrospektif olarak değerlendirildi. Kültürde üreyen mikroorganizmaların tür düzeyinde identifikasyonu VITEK®2 
Compact veya MS ile yapıldı, antimikrobiyal duyarlılık testleri ise 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 123’i (% 50.4) erkek ve 121’ü (% 49.5) kadın hastalara aitti. Çalışma kapsamında değerlendirilen 244 A. baumannii 
suşunun 75’ü (%30.7) trakeal aspirat, 67’si (%27.4) idrar, 87’ü (%35.6) kan, 12’i (%4.3) yara ve 3’ü (%1.2) diğer örneklerden 
izole edilmişti. Örneklerin 182’i (%72.7) yoğun bakım, 33’i (% 17.9) poliklinik, 29’ü (%9.4) servis hastalarınındı. Antibiyotik 
duyarlılıkları sırası ile kolistin %83, amikasin %16.0, gentamisin %8, trimetoprimsulfametoksazol %34, imipenem %5, meropenem 
%6, tobramisin %6, netilmisin %25, siprofloksasin %4 , ceftazidim %4 oranında bulundu (tablo-1). Geniş spektrumlu antibiyotiklerin 
hastane içinde sık olarak kullanıldığı yoğun bakım ünitelerinde dirençli bakteri oranı en fazla saptandı. 
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A. baumannii suşunun antibiyotik duyarlılığı

 

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.(1,2)

Anahtar Kelimeler : Acinetobacter baumannii, antibiyotik duyarlılık, direnç



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

161

PS-022
Karbapenem dirençli {Pseudomonas aeruginosa} izolatlarının değerlendirilmesi

Fulya Bayındır Bilman1, Tuba Müderris2, Süreyya Gül Yurtsever2, Erkan Özmen1, Ayşegül Aksoy Gökmen2, 
Selçuk Kaya2

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, İzmir

Giriş ve Amaç: 
Pseudomonas aeruginosa dış zar geçirgenliğinin az olması, çeşitli eflüks pompalarının konstitütif ekspresyonu 
ve β-laktamaz yapabilme özelliği ile birçok β-laktama intrensek olarak dirençli bir bakteridir. İlaveten sık 
sık kromozomal mutasyonlar geçirmesi sonrasında porin değişikliğine uğramış, kromozomal sefalosporinaz 
AmpC’yi aşırı üreten ya da eflüks pompalarının işlevi artmış mutantları ortaya çıkabilmektedir. Hastane 
yoğun bakımlarında sık başvurulan antibiyotik tedavileri sırasında oluşan antibiyotik baskısının bu mutantları 
seleksiyona uğratması ile çoğul dirençli bir P. aeruginosa popülasyonunun ortaya çıkması kaçınılmaz olur. 
Bu çalışmamızın amacı üçüncü basamak yoğun bakımları ile kapsamlı hizmet yürütülen hastanemizde P. 
aeruginosa izolatlarımızda karşılaştığımız karbapenem direnç oranlarını irdelemektir.

Gereç ve Yöntem: 
İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yataklı birimlerinden 01/01/2016-08/09/2021 tarihleri arasında 
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen çeşitli klinik numunelerden izole edilmiş P.aeruginosa suşları 
çalışmaya dahil edilmiştir. İzolatların meropenem ve imipeneme direnç durumları retrospektif olarak dosya 
taraması yapılarak analiz edilmiştir. İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yataklı birimlerinden 
01/01/2016-08/09/2021 tarihleri arasında Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen çeşitli klinik 
numunelerden izole edilmiş P.aeruginosa suşları çalışmaya dahil edilmiştir. İzolatların meropenem ve imipeneme 
direnç durumları retrospektif olarak dosya taraması yapılarak analiz edilmiştir. İzolatların identifikasyonu ve 
antibiyotik duyarlılığının tespitinde BD Phoenix 100 (Becton Dickinson) otomatize sistemi kullanılmıştır. 
Karbapenemlere direnç tespit edildiğinde gradient test (bioMérieux, Fransa) kullanılarak minimum inhibitör 
konsantrasyon değeri konfirme edilmiştir.

Bulgular: 
Beş yıllık dönemde çeşitli kültürlerde üreyen P. aeruginosa sayısı 3310 iken, bunların 952’si imipeneme ve 
829’u meropeneme dirençli tespit edilmiştir. Dirençli izolatların numunelere göre dağılımına bakıldığında 
ilk üç sırada 470’i balgam+trakeal aspirat, 177’si idrar, 134’ü kan kültürlerinden (Tablo 1) izole edilirken, 
353’ü bayan ve 599’unun erkek hasta (18-96 yaş aralığı) olduğu görülmüştür. Servis dağılımında dirençli 
izolatların 553’ü çeşitli yoğun bakımlardan gönderilen numunelerde, 66’sının ise COVID-19 servis ve yoğun 
bakım takibindeki hastalara ait numunelerde ürediği görülmüştür. Tablo 2’de yıllara göre dağılım belirtilmiştir. 
Pandeminin yaşandığı ilk yıl olarak 2020’de karbapenem direncinin en yüksek oranda tespiti dikkat çekmiştir.
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Tablo 1. Karbapeneme dirençli P.aeruginosa suşlarının izole edildiği kültür örnekleri [n (%)] 

Tablo 2. Karbapeneme dirençli P.aeruginosa suşlarının izole edildiği yılların dağılımı [n (%)]
 

Sonuç: 
Sonuç olarak, karbapenemazların çoğu plazmidlerce taşınarak kolayca aktarılabilme özelliği, enfeksiyon 
kontrolü açısından son derece önemlidir. Nozokomiyal salgınları önleyebilmek ve tedavi güçlükleriyle 
karşılaşmamak için direnç sürveyansı önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler : {Pseudomonas aeruginosa}, karbapenem direnci
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PS-023
Kistik Ekinekokkoz Tanısında Tek Test Yeterli mi?

Tuğçe Özyol Atkaya1, Rukiye Berkem1, Seda Karataş1, Eda Akçay1

1T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi 
Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Giriş ve Amaç: 
Kistik ekinokokkoz (KE), Echinococcus granulosus’un yumurtalarının fekal oral bulaşı sonrası oluşan 
paraziter bir enfeksiyondur.(1) Türkiye, KE için yüksek düzey endemik bir bölgedir..(2). Tanıda serolojik testler 
ve radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanılabilmektedir. (3) KE serolojik tanısında İndirekt hemaglütinasyon 
(İHA), immunblot, ELISA, lateks aglütinasyon gibi farklı yöntemler geliştirilmiştir ancak bu testlerin tanı 
performansı hastalığın farklı evrelerinde değişkenlik göstermektedir.(4) Kistin lokalizasyon, canlılık ve büyüklük 
gibi özelliklerine ve kişinin immünitesine bağlı olarak serolojik testler negatif çıkabildiğinden, serolojik testler 
destekleyici diğer tetkikler ile beraber kullanılmalıdır.(5)  
Bu çalışmada KE tanısında İndirekt Hemaglütinasyon (İHA) ve radyolojik yöntemlerin uyumunun 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmada, 1 Ocak 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, laboratuvarımıza KE ön tanısıyla IHA çalışılmak 
üzere gönderilen 278 hasta örneği değerlendirilmiştir. Bu hastaların radyolojik görüntüleme sonuçları ve IHA 
test sonuçları restrospektif olarak incelenmiş ve kaydedilmiştir. İHA  testleri Echinococcosiis fumouze kiti 
(ELITechGroup, Fransa) ile üretici firmanın önerilerine uygun olarak çalışılmış ve üretici firma önerisine 
göre  1/160 titre ve üzeri anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: 
Çalışılan 278 hasta örneğinden 79’unda radyolojik görüntüleme raporuna ulaşılamadığı için bu hastalar 
çalışmaya dahil edilmemiştir. Çalışmaya 199 örnek ile devam edilmiştir. İHA testi pozitif bulunan 50 hasta 
örneğinin 37(74%) ‘sinin radyolojik görüntüleme raporu kist hidatik lehine yorumlanmıştır.13 (26%) ’ü ise 
spesifik olmayan bulgular ya da normal rapor olarak sonuçlanmıştır. İHA testi negatif bulunan 149 hasta 
örneğinin 126 (84,56%)’sının radyolojik görüntüleme raporu spesifik olmayan bulgular ya da normal rapor 
olarak sonuçlanmıştır. 23 (15,44%) hastada radyolojik görüntüleme raporu kist hidatik lehine yorumlanmıştır.

Sonuç: 
Bulgular göstermektedir ki, yalnızca indirekt hemaglütinasyon testinin kullanılması durumunda 23 (11,5%) 
hasta, yalnızca radyolojik tetkiklerin kullanılması durumunda 13(6,5%) hastaya tanı konulamamaktadır. Bu da 
radyolojik tetkikler ile birlikte farklı serolojik testlerin birlikte kullanılması gerekliliğini göz önüne sermektedir.

Anahtar Kelimeler : indirekt hemaglütinasyon, kist hidatik, kistik ekinekokkoz
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PS-024
Çocukluk Çağında Demodex Enfestasyonu; Olgu Sunumu

Elif Okumuş1, Handan Genez2, Erdener Balıkçı2, Fetiye Kolaylı2, Murat Hökelek2

1Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
Demodex türleri, insanda en sık bulunan permanent ektoparazittir.  D.follicularum ve D.brevis yüzün sebaseöz 
biriminde kommensal olarak bulunabilir. Demodikozis primer ve sekonder olarak ayrılmaktadır. Primer 
vakalarda ciltte herhangi bir inflamutuvar durum bulunmadan Demodex enfestasyonu olurken, sekonder 
Demodikozis dermatit, rocasea gibi inflamuar durumlarla eş zamanlı demodex enfestasyonunun varlığıdır. Akne 
vulgaris, peroioral dermatit, blefarit, immun yetmezlik gibi durumlar parazitin yerleşmesini kolaylaştırmaktadır.
Demodex’e bağlı göz enfestasyonu yaşlılarda ve immun yetmezliği olan bireylerde sıkça bulunmasına rağmen, 
sağlıklı çocuklarda oluşturduğu göz lezyonları ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı 
Demodex’in sağlıklı çocuklarda da blefarit, konjuktivit, keratit gibi göz lezyonlarına sebep olabileceğini vaka 
sunumu ile bildirmektir.

Gereç ve Yöntem: 
Herhangi bir ek hastalığa sahip olmayıp, göz kapağındaki uzun süreli eritemli lezyonlar nedeniyle göz 
polikliniğine başvuran 14 aylık çocuktan epilasyon tekniği ile birkaç kirpik alınarak ışık mikroskobu ile 
incelenmiştir.

Bulgular: 
Uzun süredir (6 ay) yanaklarında ve ensesinde eritemli püstüler lezyonları olan 14 aylık çocuk kliniğimize 
başvurmuştur. 2 ay önce her iki alt göz kapağında eritemli lezyonlar başlayan hastada ve lezyonlar zamanla 
nodüler görünüm kazanmış. Herhangi bir ek hastalığa sahip olmayan sağlıklı çocuktan epilasyon tekniği 
ile birkaç kirpik alınarak ışık mikroskobu ile incelenmiştir. Mikroskobik inceleme sonucunda kirpikte 
Demodex follicularum görüldü.
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Demodex folliculorum (100x büyütme)

 

Alt göz kapağı çevresinde eritematöz noduler lezyonlar

 

Sonuç: 
Yapılan çalışmalarda çocuklarda gözde Demodex’e bağlı oluşan bleferakonjuktivit vakalarında yetişkinlere göre 
daha fazla korneal neovaskularizayon olduğu ve daha kötü oküler lezyonlara sebep olabileceği bildirilmiştir. 
Ayrıca çocuklarda Demodex’e bağlı enfeksiyonlarda görme çok daha fazla etkilenmektedir. Yaşlılarda, 
immun yetmezlikli bireylerde, ciltte inflamatuar hastalığı olan kişilerde Demodex’e bağlı enfestasyon sıklıkla 
gerçekleşirken, sağlıklı çocuklarda nadiren Demodex’e bağlı hastalık tablosu oluşmaktadır ve gözden kaçıp 
tanıda geç kalınabilmektedir.  Sağlıklı çocuklarda da Demodex’e bağlı göz hastalıkları olabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Çocuk, Demodex, Enfestasyon, Göz, Parazit
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PS-025
Kan kültüründe izole edilen {Clostridium tertium} olgusu

Betül Yüzügüldü1, Gülşah Miroğlu1, Melike Çağlar1, Mustafa Çağatay1

1SBÜ. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara

Giriş ve Amaç: 
Clostridium tertium (C. tertium), endospor oluşturan anaerobik gram pozitif bir basildir. Aerotolerant olup 
insanda nadiren fırsatçı patojen olabilen bu mikroorganizma Gram değişken boyanabilir ve sıklıkla gram 
negatif mikroorganizma olarak yanlış tanımlanabilir. Entorokolit, sepsis, pnömoni, ampiyem, spontan peritonit, 
abdominal ve kutanöz abse, menenjit, gazlı gangren, septik artrit gibi tablolara yol açabilir. Hematolojik hastalık 
ve intestinal mukozal hasar gibi durumlar C. tertium bakteriyemisi için başlıca risk faktörleridir. Bu olguda, 
hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarında kan kültüründe izole edilen C. tertium bakteriyemisi bildirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: 
Vakada sunulan hastanın klinik bilgilerine hastane bilgi işlem sisteminden ulaşılmıştır. Mikrobiyolojik 
tanımlama ve antimikrobiyal duyarlılık testi için gerekli işlemler hastanemiz laboratuvarında yapılmıştır.

Bulgular: 
Acil servise üç gündür devam eden iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı ve bir kez kanlı dışkılama şikayetleri 
ile başvuran 92 yaşında erkek hasta iskemik herni tanısı konularak opere edildi. Operasyon sonrası cerrahi 
yoğun bakım ünitesindeki takibi sırasında postoperatif birinci gününde septik tablo gelişen hastanın idrar ve 
kan kültürleri gönderildi. Ampirik olarak piperasilin/tazobaktam 4x2,25g/gün intravenöz olarak başlandı. 
Tek set olarak gönderilen kan kültürü şişeleri BacT/Alert 3D (BioMérieux) otomatize kan kültürü cihazına 
yerleştirildi. İdrar kültüründe üreme saptanmadı.  Anaerop şişe, inkübasyonun ikinci gününde pozitif sinyal 
verdi. Koyun kanlı, EMB ve çikolata agara ekimleri yapıldı. Gram boyalı incelemesinde gram pozitif basiller 
görüldü. 24 saat inkübasyon sonrasında koyun kanlı agarda bir mm çapında, parlak, gri renkli koloniler 
saptanması üzerine koloniden yapılan Gram boyamada gram değişken boyanan basiller görüldü. Katalaz negatif 
olan bakteri MALDI-TOF MS (BioMérieux) otomatize sistemi kullanılarak C. tertium olarak tanımlandı. 
Hastadan istenen ikinci set kan kültüründe de C. tertium üremesi doğrulandı. Antibiyotik duyarlılık testi için 
gradiyent test yöntemi ile minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) tayini yapılarak duyarlılıklar EUCAST’e 
göre değerlendirildi. İzolatın ampisilin, piperasilin/tazobaktam, imipenem, meropenem ve vankomisine duyarlı 
olduğu belirlendi. Hastanın antibiyoterapisine piperasilin/tazobaktam ile devam edilerek enfektif parametreleri 
gerileyen hastanın tedavisi 10 günde tamamlandı.
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Kanlı agarda üreyen {C. tertium} kolonilerinin Gram boyamasının ışık mikroskobu görüntüsü (x1000)

 

Kanlı agarda üreyen {C. tertium} kolonilerinin makroskobik görüntüsü
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{C. tertium} izolatının çeşitli antimikrobiyallere duyarlılığı ve MİK değerleri

 

Sonuç: 
Clostridium türleri yaklaşık %3 oranında bakteriyemi etkeni olabilmektedir. C. tertium ise çoğunlukla 
nonpatojen kabul edilmesine rağmen özellikle intestinal mukozal bütünlüğün bozulduğu hastalarda sistemik 
dolaşıma translokasyonu sonucu bakteriyemi etkeni olabilmektedir. Bu olgu kan kültürü örneklerinde nadir 
görülen etkenlere dikkat çekmek amacı ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : {Clostridium tertium}, Bakteriyemi, Kan kültürü
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PS-026
ANA-IIF tarama testinde DFS paterni saptanan hastaların anti ENA profil testi sonuçlarının 
değerlendirilmesi

Gülşah Miroğlu1, Betül Yüzügüldü1, Melike Çağlar1, Zeynep Dansuk1, Oğuz Alp Gürbüz1

1SBÜ. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara

Giriş ve Amaç: 
ANA-IIF tarama testlerinde sıklıkla saptanan yoğun ince benekli (dense fine speckled,DFS) paterni anti DFS70 
antikorlarının varlığı ile ilişkilendirilmiştir. Anti-DFS70 antikorunun herhangi bir hastalığa özgül olmaması ve 
sağlıklı bireylerde %4-33 oranında bulunabilmesinden dolayı klinik önemi tam olarak anlaşılamamıştır. Sistemik 
otoimmün hastalıklarda, sağlıklı bireylerden daha az oranda görülmektedir. Atopik dermatit, interstisyel sistit, 
astım, kronik yorgunluk sendromu gibi sistemik olmayan otoimmün hastalıklarda görülebilmektedir. Diğer 
ANA paternlerinde olduğu gibi tarama testinde DFS paterni saptandığında yüksek özgüllüğe sahip bir test ile 
doğrulanması önerilmektedir. Bu çalışmada ANA-IIF tarama testinde DFS paterni saptanan hastaların anti 
ENA profil testi sonuçları incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: 
1 Haziran - 2 Eylül 2021 tarihleri arasında laboratuvarımızda ANA-IIF tarama testi çalışılan 3409 hastanın 
sonuçları incelenmiştir. Hastalardan DFS paterni pozitif tespit edilen ve anti ENA profil testi istemi olan 
hastaların sonuçları karşılaştırıldı. Hasta verileri, anti ENA profil testi ve ANA-IIF sonuçları laboratuvar bilgi 
sisteminden elde edildi.

Bulgular: 
ANA-IIF tarama testi yapılmış olan 3409 hastanın 980’i ANA pozitif saptanmıştır. Bu hastaların 133’ünde 
DFS paterni izlenmiştir. ANA pozitif hastaların %81,3’ü, DFS paterni saptanan hastaların ise %85,7’si kadın 
hastalardan oluşmaktadır. DFS paterni saptanan hastaların çoğu sırasıyla romatoloji, dahiliye, fiziksel tıp ve 
rehabilitasyon kliniklerine başvuran hastalardan oluşmaktadır.  DFS paterni olan ve ENA profil testi istemi 
bulunan 62 hastanın sonuçları değerlendirilmiştir. Anti DFS70 antikoru bu hastalardan 59’unda pozitif 
saptanırken, üçünde negatif bulunmuştur. Anti DFS70 antikoru negatif bulunan hastalardan birinde anti PCNA 
antikoru saptanmıştır. İki hastada anti ribozomal p proteini, bir hastada anti SS-A, bir hastada anti nükleozom 
antikoru anti DFS70 antikoru ile birlikte pozitif bulunmuştur. Bir hastada ise anti CENP-B, anti dsDNA, anti 
DFS70 pozifliği bir arada tespit edilmiştir. İki hastanın anti ENA profil testi ise negatif bulunmuştur.
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ANA pozitifliği, DFS paterni ve anti DFS70 antikoru pozitifliği saptanan hastaların cinsiyet dağılımı

 

DFS paterni saptanan hastaların kliniklere göre dağılımı (%)

 

ANA-IIF’de DFS paterni olan hastaların saptanan florasan şiddetine göre sayıları ile bu hastalardan anti ENA 
profil testi istemi olanlarda pozitiflik saptanan antikorlar ve sayıları

 

Sonuç: 
ANA-IIF’de saptanan DFS paterni, anti-DFS70 antikoru varlığı ile ilişkilendirilmektedir, çalışmamızın sonuçları 
bunu doğrulamaktadır. Ancak klinik önemi araştırılmaya devam eden ve gelecekte tanı algoritmalarında yer 
alması beklenen DFS paterninin ikinci bir testle doğrulanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler : Anti DFS70 antikoru, Anti ENA profil testi, DFS paterni
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PS-027
{Clostridium difficile}’nin Laboratuvar Tanısında Farklı Algoritm Şemalarının 
Değerlendirilmesi

Gülay Trak1, Cihan Yeşiloğlu2, Betigül Öngen3

1Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji Bilim Dalı

Giriş ve Amaç: 
  C. difficile, Gram pozitif, zorunlu anaerop, sporlu bir bakteridir. Toksinleriyle etkili olan bu bakteri, antibiyotikle 
ilişkili ishal, psödomembranoz enterokolit gibi hastalıklara yol açabilmektedir. Bu çalışmada, C. difficile toksin 
araştırılması istenen hastalara ait dışkı örneklerinin önerilen algoritmik yaklaşımlar temelinde farklı yöntemlerle 
incelenmesi ve bu yöntemlerin rutin laboratuvarda uygulanabilirliği, hızı, maliyet etkinliği ve sonuçları 
değerlendirilerek koşullarımıza en uygun algoritm şemasının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
  Mart 2013 – Mart 2014 tarihleri arasında İTF Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji Laboratuvarı’na 
C. difficile toksin incelenmesi amacıyla gönderilen 479 hastaya ait dışkı örneği çalışmaya dahil edilmiştir. Örnekler 
ilk aşamada tarama amacıyla glutamat dehidrogenazı saptayan GDH EIA testi ile çalışılmıştır. Sonraki aşamada 
GDH EIA ile pozitif sonuç alınan örneklere toksin A ve B’nin saptanmasına yönelik EIA ve toksin genleri varlığının 
araştırıldığı real time PCR yöntemleri uygulanmış ayrıca toksijenik kültür yapılmıştır. C. difficile pozitifliği saptanan 
hastalar antibiyotik kullanımı, yaş, altta yatan hastalık gibi faktörler açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular: 
  Bu çalışmada C. difficile pozitifliği %6 olarak saptanmıştır. İncelenen 479 hastanın 52 (%10.9)’sinde GDH EIA 
testi pozitif bulunmuştur. GDH pozitif örneklerin toksin A/B EIA testi ile 12 (%23.1)’si, realtime PCR yöntemi 
ile 29 (%55.8)’u pozitif sonuç vermiştir. Toksijenik kültürü yapılan 52 örneğin 21’inde Clostridium cinsi bakteri 
üretilmiş ve bunların 13 (%25)’ü toksin oluşturan C. difficile olarak tanımlanmıştır. PCR yöntemi ile alınan pozitif 
sonuç oranı EIA ve toksijenik kültür yöntemine göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.01). C. difficile pozitifliği 
saptanan hastalarda ribotip 027 geninin varlığına rastlanmamıştır. Toksijenik C. difficile pozitifliği saptanan toplam 
29 hastanın 26 (%89.7)’sının antibiyotik tedavisi altında olduğu ve bunların %92.3’ünün beta-laktam ve/veya beta-
laktam/beta-laktamaz inhibitörlü bir antibiyotik kullandığı belirlenmiştir. C. difficile pozitif bulunan hastaların 
%86.2’sinin altta yatan predispozan bir hastalığı mevcut olup hastaların %24.1’inin 65 ve üzeri, %62’sinin 40 yaş 
ve üzerinde (40-85) olduğu görülmüştür.
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Üretilen C. difficile bakterilerinin Gram boyama görüntüsü.

 

CCFA’da üretilen C. difficile’nin koloni görüntüsü.

Sonuç: 
Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre, pozitiflik oranları yanında testlerin rutin olarak uygulanabilirliği, rapor 
çıkarma süresi, yöntemlerin performans özellikleri ve maliyetleri de göz önüne alındığında, dışkı örneklerinde ilk 
aşamada GDH taramasının yapılması ve ikinci aşamada GDH pozitif bulunan örneklerde real time PCR yöntemi ile 
toksin geni araştırılmasının C. difficile ile ilişkili infeksiyonun rutin laboratuvar tanısında en yüksek poztif sonucu 
veren, pratik, hızlı ve uygun maliyetli bir yaklaşım olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : Clostridium difficile, GDH (glutamat dehidrogenaz), real time PCR, toksijenik kültür, 
toksin A/B EIA
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PS-028
Dense Fine Speckled (DFS) Antikor Varlığının İndirek Immunflorasan Antikor(IFA) ve 
Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay(ELISA) Yöntemi ile Araştırılması

Demet Gür Vural1, Büşra Usta1, Yeliz Tanrıverdi Çaycı1, Kemal Bilgin1, Asuman Birinci1

1Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Giriş ve Amaç: 
Antinükleer antikor (ANA) Sistemik Otoimmün Romatizmal Hastalıkların (SORH) tanısında ve 
sınıflandırmasında önemli bir yardımcı kriter olarak kullanılmaktadır. ANA İndirek Immunflorasan Antikor 
(IFA) tarama testlerinde sık karşılaşılan Anti DFS-70 (Dense Fine Speckled) paterni; mitotik hücrelerin 
kromozomunun ve interfazdaki nükleusun yoğun ince benekli boyanması şeklinde görülmektedir. Bu boyanma 
paterninin sağlıklı bireylerde %4,2 - 33,1 oranlarında görülebildiğine dair çalışmalar mevcuttur. Tek başına 
DFS-70 antikor pozitifliği genellikle SORH tanısından uzaklaştırır. Biz de çalışmamızda DFS-70 antikor 
varlığını IFA ve ve Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) yöntemi ile araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na 2020-2021 yılları arasında 
gönderilen serum örneklerinden ANA IFA( Euroimmun,Germany) yöntemi ile çalışılan; tek ya da miks patern 
olarak DFS-70 antikor pozitifliği saptanan hastalara ait serum örnekleri çalışmaya dahil edilmiştir. Bu örnekler 
DFS-70 Ig G ELISA (Euroimmun,Germany) testi ile çalışılmıştır.

Bulgular: 
Çalışmaya ANA IFA testinde tek ya da miks patern olarak DFS-70 antikor pozitifliği saptanan 78 hasta dahil 
edilmiştir. Hastaların %78,2 (n:61)’ si kadın, %21,8(n:17)’sinin erkek olduğu ve yaş ortalamalarının 33(3-
81) olduğu görülmüştür. Hastaların başvurduğu poliklinikler incelendiğinde %46,15 (n:36) romatoloji veya 
immünoloji, %19,2(n:15)’sinin fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve %34,61(n:27) diğer ( dermatoloji, nefroloji, 
ortopedi)polikliniklerin oluşturduğu görülmüştür. Hastaların başvuru sırasındaki tanılarına bakıldığında %38,4 
(n:30) SoRH ve %3,8 (n:3) oranında malignite olarak gözlenmiştir. Hastaların IFA ve DFS-70 Ig G ELISA 
sonuçları Tablo.1’de sunulmuştur.
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Tablo.1 DFS-70 Ig G ve DFS-70 IFA yöntemi ile elde edilen sonuçlarının karşılaştırılması

 

Sonuç: 
IFA yöntemi bilgi ve deneyimi yetersiz kişiler tarafından değerlendirildiği zaman, DFS paterni özellikle düşük titrelerde 
homojen ve granüler tip boyanma paterni ile karışabilmekte ve ayırt etmek zor olabilmektedir. Bizim sonuçlarımız da 
literatür ile uyumlu olarak DFS-70 paterninin varlığının en az iki yöntem ile saptanması gerekliliğini desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler : Anti-DFS70; ANA; otoimmün hastalık.
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PS-029
Klasik triadla gelen ve geç tanı alan bir visseral leishmaniasis olgusu

Bilgehan Ergan1, Büşra Betül Özmen Çapın4, Ayten Seydaliyeva2, Süheyla Bozkurt3, Arzu İlki1,
Uluhan Sili2

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
3Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 
4Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Giriş ve Amaç: 
Bu bildiride, iki aydır süren ateş ve kilo kaybı şikayeti olan ve sekiz ay süreyle lenfoma şüphesi ile takip edildikten sonra 
visseral lesihmaniasis tanısı alan olgunun sunulması amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: 
Hastaya ait kemik iliği yaymaları metanol ile fiksasyon sonrası Giemsa boyası ile boyanarak amastigotların varlığı açısından 
araştırılmıştır. 

Bulgular: 
Yaklaşık sekiz ay önce 69 yaşında, erkek hasta iki ay önce başlayan ve 39 dereceyi bulan ateş ve kilo kaybı ile hastanemize 
başvurmuştur. Fizik muayenede hepatosplenomegalisi ve tam kan sayımında pansitopenisi saptanmıştır. Tam idrar tetkiki 
normal olan, kan kültürlerinde üreme olmayan, serolojik (Brucella, CMV, EBV, Parvovirüs B-19, hepatit virüsleri ve HIV) ve 
oto antikor testlerinde patolojik sonuç saptanmayan hastanın takibinde karaciğer fonksiyonları bozulmuştur. Sedimentasyon 
(107 mm/saat), CRP (122 mg/l) ve prokalsitonin (3,73 µg/l) yüksekliği saptanmış; malignite araştırılması açısından endoskopi, 
kolonoskopi ve batın bilgisayarlı tomografi yapılmış ancak odak saptanmamıştır. Kemik iliği aspirasyonu yapılan hastanın 
örneğinin histopatolojik incelemesi tanısal olmamıştır. Lenfoma ön tanısıyla total splenektomi uygulanmış ve materyale ait 
patoloji raporunda özellik izlenmediği bildirilmiştir. Kemoterapi önerilen hasta tedavi ret imzalayarak hastaneden çıkışını 
yapmıştır. 

Mart 2021’de hastanın sağda palpabl supraklavikülar lenfadenopatisi gelişmiş, biyopsi örneğinin patoloji raporunda Leishmania 
amastigotlarına benzer yapılar görüldüğü ve serolojik inceleme önerildiği belirtilmiştir. Leishmania serolojisi için dış merkeze 
hastanın serum örneği gönderildikten sonra kemik iliği biyopsisi yapılmış (Haziran 2021) ve hasta örneği bu süreçte ilk kez 
laboratuvarımıza gönderilmiştir. Kemik iliği yaymalarının Giemsa ile boyanması sonucu hücre içinde ve dışında çok sayıda 
amastigot saptanmıştır (Şekil 1). Kliniğe bildirilen sonuç ile hastaya amfoterisin B tedavisi başlanmıştır.
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Şekil 1

 

Sonuç: 
Hastanın kesin tanısı ilk başvurudan sekiz ay sonra koyulabilmiş, bu süre boyunca hasta malignite ön tanısıyla takip edilmiştir. 
Ateş, pansitopeni ve hepatosplenomegali klasik triadı ile başvuran hastalarda klinikler ve tıbbi laboratuvarların iletişim halinde 
olması; hastaların mümkün olduğunca az sayıda girişimle, doğru tanı almaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler : Giemsa boyama, Kan ve doku parazitleri, Visseral leishmaniasis
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PS-030
Üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvuran hastalarda retrospektif COVID19 serolojisinin 
incelenmesi

Pelin Onarer1, Tuğçe Ünalan Altıntop1, Fikriye Milletli Sezgin1

1Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
Hastanemiz ilin tek pandemi hastanesi olup salgın boyunca yoğun bir hasta popülasyonuna hizmet vermektedir. 
Mikrobiyoloji laboratuvarında altın standart tanı testi olarak SARS-CoV-2 rRT-PCR testi çalışılmaktadır. 
Serolojik tanı salgının yayılım genişliğini belirlemek, asemptomatik geçiren vakaları saptayabilmek için 
önerilmektedir. Çalışmamızda hastanemize başvuran hastalarda SARS-CoV-2 spesifik antikor bakılan hastalar 
retrospektif olarak taranıp, ilimizin serolojik profili hakkında fikir edinmek amaçlanmıştır

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmamıza Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı’nda Ocak-Haziran 2021 tarihleri arasında, serum örneklerinde anti-SARS-CoV-2 IgG ve/veya 
IgM çalışılan hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Kemiluminesan mikropartikül immunoassay (CMIA) 
yöntemiyle semi-kantitatif olarak saptayan kit (Abbott, Architect) kullanılmıştır. 
Eş zamanlı olarak bu dönemde Bio-speedy SARS-CoV-2(2019-nCoV)RT-qPCR detection kit (Bioeksen, 
İstanbul, Türkiye) kullanılmıştır.

Bulgular: 
725 hastadan toplam 1478 istem yapılmış olup bunların 813’ü IgG istemi, 665’i ise IgM istemiydi. 725 hastanın 
123’üne IgM veya IgG olmak üzere yalnızca bir istem yapılmış, 602 kişiye ise IgM ve IgG birlikte istenmişti. 
82 hastaya ise ikiden fazla olmak üzere tekrarlı istem yapılmıştı. Toplam 813 IgG testinin 352’si (%43,3) 
pozitif, 665 IgM testinin 227’si (%34,1) pozitifti.
Ocak-Haziran 2021 tarihleri arasında öncesinde PCR testi istenmiş ve SARS-CoV-2 IgG ve/veya IgM istemleri 
arasında 30 gün süre bulunan örnekler incelendiğinde, toplamda 304 hasta bulunmuştur. PCR testi pozitif 40 
(%13) hasta saptanmıştır. PCR testi pozitif hastaların %60’ında IgG ve IgM birlikte pozitif, %15’inde IgG 
pozitif, %7’sinde ise sadece IgM pozitifliği tespit edilmiştir. Hastaların %18’inde ise PCR testi pozitif olup 
IgM ve IgG ise negatiftir. PCR testi negatif 264 (%87) hastanın %20’sinde IgG ve IgM pozitifliği, %10’unda 
IgG, %6’sında ise sadece IgM pozitifliği saptanmıştır.
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Tablo 1. COVID19 PCR ve antikor testleri

 

Sonuç: 
Sonuçlarımıza göre, testlerin %58’i PCR istemi olmadan istenmiştir. Bunun nedeni aşı sonrası antikor yanıtını 
görmek için gereksiz test istemi olabilir. Ayrıca RT-qPCR testi, SARS-CoV-2’yi saptamak için altın standart 
olmakla birlikte, örneğin alınması, RNA ekstraksiyonu ve enfeksiyonun gününe bağlı yalancı negatiflikler 
görülebilmektedir. Bu sebeple antikor testlerinin tanıya yardımcı test olarak kullanımının uygun olduğunu 
düşünmekteyiz. Antikor yanıtının gelişmesi hem konak faktörlerine bağlı hem de zaman gerektirdiği için bu 
antikorların negatif bulunması enfeksiyonu dışlamaz. Bu nedenle hastanın semptomları, enfeksiyonun kaçıncı 
gününde örneklerin alındığı, temas öyküsü gibi bilgilere dikkat edilerek testlerin yorumlanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler : CMIA, COVID19, IgG, IgM, PCR
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PS-031
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ocak 2021- Eylül 2021 Tarihleri Arasında Çeşitli 
Klinik Örneklerden İzole Edilen {Pseudomonas Aeruginosa} İzolatlarının Antibiyotik 
Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi

Büşra Sultan CESUR1, Ahmet YILMAZER1, Serap YAĞCI1, Mihriban YÜCEL1, Rukiye BERKEM1

1Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş ve 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 Ocak 2021 – Eylül 2021 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.

Pseudomonas aeruginosa

 

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmada farklı klinik örneklerden izole edilen 203 Pseudomonas 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: 
Çalışmaya dahil edilen 203 Pseudomonas aeruginosa suşunun % 35.9’u kadın (n=73) , %64.1’i erkek 
(n=130) hastalara ait örneklerden izole edildi. Bu örneklerin 91’i (%44.8) yoğun bakım,  49’u (%24.1) servis, 
63’ü (%31,1)  poliklinik hastalarından elde edildi. Numuneler türlerine göre değerlendirildiğinde 122’si ( 
%60) idrar, 40’ı (%19.7)  trakeal aspirat, 18’i (%8.8) yara aspirasyon, 16’sı (%7.8) kan, 7’si (%3.7) diğer 
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örneklerdendi. Antibiyotik duyarlılıkları Amikacin %87.1,   Aztreonam %79.8, Tobramycin %87.1, Piperacillin/
Tazobactam%75.8, Meropenem  %78.3 ,  Levofloxacin %68.4, İmipenem %72.9, Kolistin %96, Ciprofloxacin 
%70.9, Ceftazidime 71.4, Cefepime %73.8 olarak bulundu.

Sonuç: 
Hastane kaynaklı enfeksiyonların en sık nedenlerinden olan Pseudomonas 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 : Pseudomonas aeruginosa



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

181

PS-032
Toplum Kökenli İdrar Yolu Enfeksiyonlarında İdrar Kültürlerinden İzole Edilen 
Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Tuba Müderris1, Fulya Bayındır Bilman2, Erkan Özmen2, Süreyya Gül Yurtsever1, Ayşegül Aksoy Gökmen1, 
Selçuk Kaya1

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İZMİR 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İZMİR

Giriş ve Amaç: 
İdrar yolu enfeksiyonları (İYE), klinikte en sık karşılaşılan toplum kökenli bakteriyel enfeksiyonlardır. Tedavide 
genellikle antibiyotik duyarlılık sonucu beklenilmeden ampirik antibiyotik tedavisi başlanılmaktadır. Bu 
nedenle ampirik tedavide kullanılacak uygun antimikrobiyallerin belirlenmesinde güncel verilere gereksinim 
vardır. Bu çalışmada, laboratuvarımıza çeşitli polikliniklerden gelen idrar örneklerinde izole edilen bakterilerin 
antimikrobiyal direnç dağılımı belirlenerek, ampirik tedavide hangi antimikrobiyallerin kullanılabileceği 
konusunda yol gösterici bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca antimikrobiyal direnç oranlarının yıllar 
içerisinde değişiminin ortaya konulması hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem: 
Hastanemizde 2017-2020 tarihleri arasında ayaktan tedavi edilen hastalardan, Tıbbi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarına İYE ön tanısıyla gönderilen idrarların kültür sonuçları retrospektif olarak incelendi. Pyüri 
varlığında idrar kültüründe saf kültür halinde ≥103 cfu/ml üreme olması, anlamlı bakteriüri olarak kabul 
edildi ve bu örnekler değerlendirildi. Üreyen mikroorganizmaların identifikasyonu, konvansiyonel yöntemler 
ve otomatize sistem (Phoenix, BD,USA) kullanılarak yapılmıştır. Antimikrobiyal duyarlılık testi otomatize 
sistem (Phoenix, BD,USA) kullanılarak yapılmıştır. Antimikrobiyal duyarlılık testleri European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing kriterlerine göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: 
Çalışmaya orta akım idrarında anlamlı üremesi olan toplam 11150 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 
54.5 olup, %77.7’si kadın hastalardan, %22.3’ü erkek hastalardan oluşmakta idi. İdrar örneklerinden en çok 
izole edilen bakteriler; Escherichia coli %64.2, Klebsiella pneumoniae %13.9, Enterococcus faecalis %4.1 
ve Pseudomonas aeruginosa %2.5 oranında saptanmıştır (Tablo 1). En yüksek direnç oranları; E. faecalis 
izolatlarında trimetoprim-sulfametaksazol (SXT), E. coli ve K. pneumoniae izolatlarında ampisilin ve P. 
aeruginosa izolatlarında siprofloksasin için tespit edilmiştir (Tablo 2). Yıllar içerisinde; E. faecalis izolatlarında 
ampisilin ve amoksisilin-klavulonat (AMC) direnci düşerken, SXT direncinin yükseldiği, E. coli izolatlarında 
AMC ve piperasilin-tazobaktam (TPZ) direncinin düştüğü, K. pneumoniae izolatlarında siprofloksasin ve 
fosfomisin direnci yükselirken, karbapenem direncinin düştüğü saptanmıştır (Tablo 2). 
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Tablo 1. İzole edilen bakterilerin yıllara göre dağılımı

 

Tablo 2. İzole edilen bakterilerin antimikrobiyal direnç oranlarının dağılımı (%).

 

Sonuç: 
Sonuç olarak; hastanemizde toplum kökenli İYE’da en sık etken E. coli olarak bulunmuştur. E. coli izolatlarında 
ampirik antibiyotik tedavisinde sıklıkla tercih edilen siprofloksasin ve SXT dirençleri yüksek oranda 
saptanmıştır. Buna rağmen amikasin, TZP, karbapenem ve fosfomisin direncleri düşük bulunmuştur. Amikasin, 
TZP ve karbapenemler daha çok hastane kökenli İYE’nın tedavisinde tercih edilmektedir. Bu nedenle toplum 
kökenli İYE’nın ampirik antibiyotik seçenekleri içerisinde fosfomisin dikkat çekmektedir. Çok merkezli ileri 
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çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Antibiyotik direnci, İdrar yolu enfeksiyonu
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PS-033
COVID-19 PCR pozitif hastaların kültür sonuçlarının değerlendirilmesi

Burak Küçük1, Mehmet İlker Tosun1, Murat Aral1

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: 
SARS-CoV-2’ye eşlik eden bakteriyel ve fungal enfeksiyonların incelenmesi; ampirik tedavilerin azaltılmasına, 
akılcı antibiyotik ve antifungal kullanımına bağlı olarak dirençli hastane enfeksiyonlarının azaltılmasına, tüm 
bunlara bağlı olarak da hasta morbidite ve mortalitesinin azalmasına katkı sağlayacaktır. Çalışmamızın amacı 
hastanemizde COVID-19 PCR pozitif hastaların gönderilen kültür örneklerinde üreyen mikroorganizmaların 
belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmamızda Mart 2020 - Aralık 2020 tarihleri arasında hastanemize yatışı yapılan COVID-19 PCR pozitif 
618 hasta dahil edilmiştir. Bu hastalardan alınan ve laboratuvarımıza gelen kan, steril sıvı, yara ve solunum 
yolu kültürleri değerlendirilmeye alınmıştır.

Bulgular: 
COVID-19 PCR sonucu pozitif olan ve hastanemizde yatan 618 hastadan toplam 278 (% 44,9) adet kültür 
istenmiştir. Bu kültürlerin 237 tanesinin kan kültürü, 20 tanesinin solunum yolu kültürleri, 13 tanesinin steril sıvı 
kültürü ve 8 tanesinin yara kültüründen oluştuğu belirlenmiştir. Toplam 278 kültürün 153’ünde (% 55,1) üreme 
olmayıp 125’inde (% 44,9) üreme olmuştur. Üreyen mikroorganizmalara bakıldığında 54 (% 24) tanesinin etken, 
71 (% 76) tanesinin kontaminant olduğu belirlenmiştir. Solunum yolu kültürlerine bakıldığında 20 kültürden 
13’ünde anlamlı mikroorganizma üremesi olup 7’sinde solunum yolu flora elemanlarının ürediği görülmüştür. 
Üreyen mikroorganizmalardan en sık görülenler Candida spp. (n=4), S.maltophilia (n=2), A.baumannii  (n=2) 
olarak bulunmuştur. Laboratuvarımıza gelen 13 steril sıvı kültürüne bakıldığında iki kültürde üreme olmuştur. 
Üreyen mikroorganizmalar A.baumannii ve S.agalactiae olarak bulunmuştur. Yara kültürlerine bakıldığında; 
8 yara kültürünün 6’sında üreme olup ikisinde üreme olmamıştır. Üreyen patojenler S.aureus, P.aeruginosa, 
E.coli, K.pneumoniae, Candida spp. ve M.morganii olarak tanımlanmıştır.

Sonuç: 
Sonuç olarak çalışmamızda kan kültüründe en sık üreyen etkenlerin kontaminant etkenler olduğu görülmüştür. 
Bu duruma; COVID-19 servislerinde çalışan sağlık personelinin sık olarak değişmesi ve buna bağlı olarak 
kültür alımlarının profesyonel ekiplerce yapılamaması, bu sağlık personeline kişisel koruyucu ekipman ve 
el hijyeni konusunda yeterince eğitim verilememiş olunması, sağlık personeli başına düşen hasta sayısının 
fazla olması gibi faktörlerin neden olduğu düşünülmüştür. Özellikle pandemi döneminde olmak üzere yüksek 
kontaminasyon oranının azaltılmasında, kan kültürü alımında görev yapan sağlık personeline daha fazla eğitim 
verilmesi faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler : COVID-19, kan kültürü, koenfeksiyon, kontaminasyon
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PS-034
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ocak 2021- Eylül 2021 Tarihleri Arasında Kadın 
Hastalıkları Ve Doğum Kliniklerinden Gönderilen İdrar Örneklerinden İzole Edilen 
{Streptococcus Agalactiae} İzolatlarının Üreme Oranının Tespiti

Büşra Sultan CESUR1, Muzaffer MIZRAK1, Serap YAĞCI1, Mihriban YÜCEL1, Rukiye BERKEM1

1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
İnsanların genitoüriner ve gastrointestinal sisteminin normal flora üyeleri arasında yer alan Streptococcus 
agalactiae, özellikle altta yatan hastalığı olan erişkinlerde  bakteriyemi, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, 
genitoüriner sistem infeksiyonları ile maternal peripartum infeksiyonlarına; yenidoğanlarda sepsis, menenjit 
gibi invaziv infeksiyonlara neden olmaktadır. S. agalactiae  üriner sitemde semptomatik ya da asemptomatik 
olarak enfeksiyon oluşturabilmektedir.  Özellikle asemptomatik bakteriüriye gebelerde daha sık rastlanmaktadır. 
Bu çalışmada  Kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinden gelen idrar  örneklerinde Streptococcus agalactiae 
üreme oranları retrospektif olarak araştırılmıştır.
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Streptococcus Agalactiae

 

Streptococcus Agalactiae

 

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmamızda Ocak 2021-Eylül 2021 tarihleri arasında kadın hastalıkları ve doğum  kliniklerinden 
laboratuvarımıza gönderilen toplam 5732 idrar örneğinde S. agalactiae izolasyonu retrospektif olarak 
değerlendirilmiştir. Tüm örnekler  kanlı agar ve EMB agara ekimi yapılarak 37°C’de en az 16 saat inkübe 
edildi. Kültürde üreyen mikroorganizmaların tür düzeyinde identifikasyonu otomatize sistemler kullanılarak 
(MALDITOF-MS, Biomerieux, Fransa) yapıldı.

Bulgular: 
Çalışma kapsamında değerlendirilen 5732  idrar kültürünün  218’inde(%3,8)  S. agalactiae tespit edilmiştir. 
S. agalactiae üreyen izolatların 158’i (%77,46) doğurganlık çağındaki (18-45 yaş) kadınlardan gönderilmiştir. 
Etken kolonizasyon ayrımı yapılamamıştır.

Sonuç: 
S. agalactiae üriner sistemde semptomatik ya da asemptomatik enfeksiyon oluşturabilmektedir. S. agalactiae 
kaynaklı asemptomatik bakteriüriye gebelerde yaygın olarak rastlanırken, üriner sistem infeksiyonları ileri 
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yaşlarda  ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde  daha sık görülmektedir. Kadın üriner sisteminde görülen S. 
agalactiae kolonizasyonunun vajinadaki kolonizasyondan kaynaklanabileceği ihtimali de unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler : Streptococcuc Agalactiae
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PS-035
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2020-2021 yıllarına ait bakteriyel gastroenterit 
etkenleri {Salmonella} ve {Campylobacter} türlerinin dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları

Gökhan VATANSEVER1, Merter YİĞİT1, Alper TÜNGER1, Feriha ÇİLLİ1, Şöhret AYDEMİR1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Salmonella ve Campylobacter türleri bakteriyel gastroenteritlerin en sık etkenleri arasında yer alır. Gıda kaynaklı salgınlarda ve hastalıklarda, 
Norovirüs başı çeken etken olmasına rağmen hospitalizasyon ve mortaliteden en çok sorumlu etkenler hâlen non-tifoidal Salmonella serovarlarıdır1. 
Bu çalışmada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji Laboratuvarında klinik örneklerden etken olarak 
izole edilen bu bakterilerin dağılımı ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmaya 1 Ağustos 2020 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında hastanemize başvuran hastaların dışkı örneklerinden izole edilen toplam 336 izolat 
dahil edildi. Tüm dışkı örnekleri direkt mikroskobik inceleme sonrası eozin-metilen mavisi agara (BioMerieux, Fransa) ve GN zenginleştirici 
besi yerine (HAJNA), (Conda Lab., İspanya) ekildi. 4-6 saat GN besiyerinde inkübe edildi. Sonrasında Hektoen enterik agara (BioMerieux, 
Fransa) subkültürleri yapıldı. 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 türleri açısından kuşkulu kolonilere biyokimyasal testler uygulandı ve VITEK-MS (BioMerieux, Fransa) ile identifikasyon yapıldı. 
Salmonella izolatları özgül antiserumlar (Denka Seiken Co, Japonya) kullanılarak serovar düzeyinde tanımlandı. Duyarlılık çalışmaları EUCAST 
önerileri doğrultusunda gerçekleştirildi. Campylobacter izolatları için eritromisin, siprofloksasin ve tetrasiklin; Salmonella izolatları için ampisilin, 
sefotaksim, imipenem, meropenem, siprofloksasin (pefloksasin tarama) ve trimetoprim-sülfametaksazol diskleri kullanıldı. Sonuçlar EUCAST 
kriterlerine göre değerlendirildi.

Bulgular: 
Çalışmamız süresince toplam 336 izolat soyutlandı. Bunların 176’sı Campylobacter jejuni, 22’si Campylobacter coli ve 137’si Salmonella enterica 
serovar enteritidis olarak tanımlandı. Salmonella izolatlarında direnç oranı %72,9 ile en yüksek ampisiline karşıydı; bunu %12,5 ile siprofloksasin 
ve %9,6 ile sefotaksim takip etti (Grafik 1). Karbapenemlere dirençli suşlar litaratürde bildirilmektedir2,3 ancak karbapenemlere dirençli izolatlara 
çalışmamızda rastlanılmadı. Campylobacter coli ve Campylobacter jejuni türlerinde, eritromisine duyarlılığın en yüksek oranda olduğu görüldü 
(Sırasıyla %91 ve %96,6, Grafik 2 ve 3).
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Grafik 1. Salmonella spp. izolatlarının antibiyotik duyarlılık sonuçları

 

Grafik 2. Campylobacter coli izolatlarının antibiyotik duyarlılık sonuçları

 

Grafik 3. Campylobacter jejuni izolatlarının antibiyotik duyarlılık sonuçları

 

Sonuç: 
Bakteriyel gastroenteritlerin yönetiminde destekleyici tedavi çoğu zaman yeterli olmaktadır ancak immün sistemi baskılanmış hastalarda veya 
destekleyici tedavinin yeterli olmadığı hastalarda antibiyotik tedavisi endikasyonu doğabilmektedir4. Campylobacter türlerinde uygun antibiyoterapi 
ajanı olarak makrolidler karşımıza çıkmaktadır. Salmonella serovarlarında antimikrobiyal duyarlılık, bölgesel farklılıklar gösterebilmektedir bu 
nedenle florokinolonlara ve üçüncü kuşak sefalosporinlere karşı direnç oranları takip edilmelidir5,6.

Anahtar Kelimeler : Antimikrobiyal direnç, Bakteriyel gastroenterit, Campylobacter spp., Salmonella spp.
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PS-036
Bir Üniversite Hastanesinde Beş Yıllık Dönemde Saptanan Bağırsak Parazitlerinin 
Dağılımlarının Değerlendirilmesi

Demet Gür Vural1, Gülşah Karacan1, Yeliz Tanrıverdi Çaycı1, Kemal Bilgin1, Asuman Birinci1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Bağırsak parazitlerinin neden olduğu hastalıklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de önemli bir halk sağlığı problemidir. 
Bu çalışmada çeşitli gastrointestinal sistem yakınmaları ile hastanemiz kliniklerine başvuran hastalardan gönderilen gaita 
örnekleri, bağırsak parazitleri varlığı açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir

Gereç ve Yöntem: 
Ocak 2016 – Eylül 2021 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen 21665 gaita örneğinde çalışılan boyalı ve boyasız 
mikroskobik inceleme sonuçları çalışmaya dahil edilmiştir. Gönderilen gaita örnekleri direkt bakı ve salin-lugol yöntemi ile 
ıslak preparatlar hazırlanarak (X10 ve X40) ışık mikroskobunda DM750 (LEICA,USA) parazit kist ve yumurtası yönünden 
araştırıldı. Enterobius vermicularis yumurtasını saptamak için selofan bant yöntemi kullanıldı.

Bulgular: 
Gaita örneklerinin 311 (%1,43) ‘inde parazit varlığı tespit edildi. Parazit saptanan olguların %59,4’ü erkek, %40,6’sı kadındı. 
Pozitif saptanan olgular kendi içinde değerlendirildiğinde 2019 yılı %32,47 (101) oranı ile en fazla bağırsak paraziti tespit 
edilen yıl olmuştur, son iki yıla bakıldığında bu oranın 2020’de %19,6 (61)’ya, 2021’de %13,8 (43)’e düştüğü görülmektedir. 
Lam- lamel arası bakı yöntemiyle incelenen preparatlarda en yüksek oranda saptanan bağırsak paraziti %46,17 (139) ile 
Blastocystis hominis olup, bunu %27,24 (82) ile Giardia intestinalis, %26,24 (79) ile amip kistleri, %0,33 (1) ile Enterobius 
vermicularis takip etmektedir. Selofan bant örneği alınan 131 hastanın %7,6 (10)’sında Enterobius vermicularis yumurtası 
saptanmıştır.

Sonuç: 
Bağırsak parazitlerinin son yıllardaki görülme oranı ele alındığında 3. basamak sağlık kurumu olan hastanemizde sıklığının az 
olmasının nedeninin; hastaların ilk olarak 1. ve 2. basamak sağlık kuruluşlarına başvurmuş olabileceğinden kaynaklandığını 
öngörmekteyiz. Özellikle son iki yılda COVİD-19 (Coronavirus disease 2019) pandemisine de bağlı olarak el yıkama ve 
kişisel hijyen kurallarına verilen önem ve dikkatin artmasının, bağırsak paraziti sıklığındaki azalmaya büyük ölçüde etkili 
olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: bağırsak paraziti, direkt mikroskobik inceleme, selofan bant
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PS-037
2018-2021 kış sezonunda erişkinlerde saptanan solunum yolu viral etkenleri; Neler değişti?

Nisel Yılmaz1, Güliz Doğan1, Yeşer Karaca Derici1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
Virüsler alt ve üst solunum yolu enfeksiyon etkenlerinin en büyük etkenlerindendir. Bu çalışmanın amacı, 2018 
ile 2020 yılları arası kış sezonunda erişkinlerde saptanan solunum yolu viral etkenlerin dağılımını incelemek 
ve COVID-19 pandemi dönemi ile önceki sezonları karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: 
Ekim 2018- Şubat 2019, Ekim 2019- Şubat 2020 ve Ekim 2020-Şubat 2021 tarihleri arası erişkinlerden alınan 
nazofaringeal sürüntü örneklerinde solunum yolu viral etkenleri araştırılmıştır. Alınan örneklerde multplex 
PCR yöntemiyle (Bosphore, Respiratory pathogens panel kitv4, Anatolia, Türkiye) influenza virüs (INF) tip 
A ve B, solunum sinsityal virüs (RSV) tip A/B, parainfluenza virüs (PIV) tip 1-4, coronavirüs (CoV) OC43 ve 
NL63, metapnömovirüs (MPV), rinovirüs (RV), enterovirüs (EV), adenovirüs (ADV), bocavirüs (BoV) 
etkenleri araştırılmıştır. 

Bulgular: 
2018-2019 kış sezonunda %66 hastada pozitiflik saptanırken; 2019-2020 kış sezonunda %38 hastada 
saptanmıştır. 2020-2021 kış sezonunda erişkin hastalardan laboratuvara gelen örnek sayısı oldukça azalmıştır. 
Toplam 11 örneğin birinde (%9) pozitiflik bulunmuştur. Pandemi öncesi en sık saptanan etken INF A (21 
H1N1pdm09) ve INF B (9 hasta) olmuştur. INF A için, 2018-2019 sezonunda H3N2 hakimken; 2019-2020 
sezonunda yerini H1N1 almıştır. 2018-2019 kış sezonunda hiç INF B görülmemişken 2019-2020 sezonunda 
dokuz hastada saptanmıştır. INF dışında diğer en sık görülen etken RV olup COVID-19 pandemi dönemi kış 
sezonunda erişkin hastada tek saptanan etken olmuştur. Diğer etkenlerin dağılımı ve karşılaştırması Tablo 1’de 
görülmektedir. Pandemi öncesi kış sezonları karşılaştırıldığında 2019-2020 kış sezonunda INF B istatistiksel 
olarak artmışken, RSV ve PIV’in azaldığı görülmüştür (p<0.05). 
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Tablo 1. 2018-19, 2019-20 ve 2020-2021 kış sezonunda saptanan solunum yolu viral etkenleri

 

Sonuç: 
Solunum yolu viral etkenleri dağılımı, özellikle INF subtipleri, her sezon değişebilmektedir. Hastanemize 
başvuran erişkinlerde 2019-2020 kış döneminde INF B’nin bir önceki yıla göre anlamlı arttığı görülmüştür. INF 
A’da ise 2018-2019 sezonunda H3N2 baskın iken 2019-2020 sezonunda H1N1 ağırlıklı olarak saptanmaktadır. 
Bu veriler S.B. Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı haftalık influenza sürveyans raporları ile uyumludur. 
Ekim 2020- Şubat 2021 dönemini kapsayan COVID-19 pandemi döneminde ise solunum yolu etkenleri 
araştırmak için laboratuvara gelen örnek sayısı oldukça azalmıştır. Bu da hijyenin ve maske gibi kişisel 
koruyucu ekipmanların ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler : COVID-19 pandemi, Kış sezonu, Solunum yolu viral etkenler
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PS-038
Yoğun bakım örneklerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarında karabepenem 
direcinin araştırılması ve klonal ilişkilerinin MALDI-TOF MS (Mass Spectrometry) yöntemi 
ile belirlenmesi

İlknur Bıyık1, Yeliz Tanrıverdi Çaycı1, Çağrı Çavdar1, Asuman Birinci1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Giriş ve Amaç: 
Pseudomonas aeruginosa suşları, hastane enfeksiyonu etkenleri içinde ilk sıralarda yer alan özellikle yoğun 
bakım ünitelerinde yatan hastalardan sıklıkla izole edilen patojenlerdir. 1980’lerden bu yana, karbapenemaz 
enzimlerinin ortaya çıkmasıyla ilgili olarak dirençli izolatların sayısı önemli ölçüde artmıştır. Bu çalışmanın 
amacı; yoğunbakımda yatan hastaların örenklerinden izole edilen P. aeruginosa suşlarında karbapenem direnç 
genlerinin (KPC, VIM, NDM, IMP, GES, SPM, GIM, OXA-48 ve SIM) varlığının PZR ile araştırılması ve 
klonal ilişkilerinin bu konuda yeni bir yöntem olan MALDI-TOF MS yöntemi ile incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmamızda, Kasım ve Haziran 2020 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na yoğun bakım servisinde yatan hastaların Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarına 
gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen P. aeruginosa suşları (n: 53) dahil edilmiştir. İzolatların 
tanımlanması Vitek MS (BioMérieux,Fransa) otomatize sistemi ile yapılarak, incelenen suşların antimikrobiyal 
duyarlılıkları Vitek2 Compakt (BioMérieux, Fransa) cihazında çalışılmıştır. Ayrıca suşlar arasındaki klonal 
ilişkileri belirlemek için MALDI-TOF MS yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemi kullanılarak SARAMIS yazılımı 
yardımıyla incelenmiştir. Kümeleme analizi sonucunda elde edilen dendogramlar aracılığıyla, yoğun bakım 
örneklerinden izole edilen P. aeruginosa suşlarının benzerlik profilleri değerlendirilmiştir.
Karbapenem direnç genlerinin varlığı KPC, VIM, NDM, IMP, GES, SPM, GIM, OXA-48 ve SIM özgün 
primerler kullanılarak multipleks PZR yöntemi ile araştırılmıştır.

Bulgular: 
Çalışmaya dahil edilen suşlardan en çok izole edilen örnek türünün %49,05 (n: 26) ile trakeal aspirat örneği 
olduğu belirlenmiştir. MALDI-TOF MS yöntemi ile yapılan kümeleme analizi sonucunda elde edilen 
dendogramlar aracılığıyla, yoğun bakım hastalarının örneklerinden izole edilen P. aeruginosa suşlarından 
P34-P62, P52-P56-P57, P47-P63, P42-P59, P21-P38-P29, P43-P50 numaralı suşların kaynaklarının aynı 
olabileceği saptanmıştır. Ayrıca yoğun bakımdan izole edilen karbapenem [imipenem (%66,03), meropenem 
(%39,62)] dirençli olan P. aeruginosa suşlarının (n:22) suşun karbapenem direnç genlerinin (KPC, VIM, NDM, 
IMP, GES, SPM, GIM, OXA-48 ve SIM) varlığı PZR ile araştırılmış, fakat bu suşlarda karbapenem direnç 
genlerine rastlanamamıştır.
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Şekil: MALDI-TOF MS yöntemi ile yapılan kümeleme analizi sonucunda elde edilen dendogramlar

 

Sonuç: 
P. aeruginosa çoklu antibiyotik direnci gösterebilmesi ve kullanılan antimikrobiyal ajanlara karşı hızlı direnç 
geliştirebilmesi nedeniyle özelikle yoğun bakımda izlenen hastaların tedavilerinde sorunlara neden olmaktadır. 
Bu nedenle epidemiyolojik olarak antibiyotik direncin takip edilmesi önemli olmaktadır.

Anahtar Kelimeler : MALDI-TOF MS, Pseudomonas aeruginosa, PZR
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PS-039
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne Başvuran 15-49 Yaş Arasındaki 
Kadın Hastalarda Hepatit E Seroprevalansının Araştırılması

Demet Gür Vural1, Zeliha Seyfi1, Yeliz Tanrıverdi Çaycı1, Kemal Bilgin1, Asuman Birinci1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Hepatit E virüsü (HEV), eskiden Caliciviridae ailesinin bir üyesiyken, günümüzde Hepeviridae ailesi içerisinde 
sınıflandırılan zarfsız, pozitif polariteli, tek iplikçikli RNA virüsüdür. HEV enfeksiyonunun en yaygın bulaş yolu 
dışkı ile kontamine su ve besinlerin tüketilmesiyle gerçekleşir. Kendi kendini sınırlayan bir hastalık olan hepatit 
E, genellikle çocuklarda asemptomatik seyrederken; immünsupresif tedavi alan hastalarda, kronik karaciğer 
hastalığı olanlarda ve gebelerde fulminan karaciğer yetmezliği ile sonuçlanabilir. Çalışmada amacımız 15-49 
yaş aralığındaki kadın hastalarda  HEV seroprevalansını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmamızda 2016 – 2021 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran 15-
49 yaş aralığındaki kadın hastalarda ve bu hastalar arasındaki gebelerde hepatit E seroprevalansı incelenmiştir. 
Çalışmaya alınan örnekler anti-HEV IgG ve anti-HEV IgM varlığı açısından araştırılmış, bu antikorlarının 
araştırılmasında ticari ELISA kitleri (Dia.Pro Diagnostic Bioprobes- İtalya) kullanılmıştır. Değerlendirmeler 
yarı-kantitatif (S/CO) olarak yapılmıştır. Buna göre; Anti-HEV IgG için S/CO> 1.1 ise pozitif, < 0.9 ise negatif, 
Anti-HEV IgM için S/CO> 1.2 ise pozitif, < 1 ise negatif olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: 
Çalışmaya dahil edilen 15-49 yaş arası 1085 hastanın 343(%31,61)’ü 15-24 yaş, 309(%28.47)’u 25-34 yaş, 
433(%39,9)’ü 35-49 yaş aralığındadır. Hastaların 714(%65,8)’ünde Anti-HEV IgG, 553(%50.96)’ünde Anti-
HEV IgM düzeyi bakılmıştır. Anti-HEV IgG bakılan hastalardan pozitif olan hasta sayısı 17(%2.38), anti-
HEV IgM bakılan hastalardan pozitif olan hasta sayısı 27(%4,88)’dir. Hepatit E serolojisi bakılan hastaların 
187(%17,2)’si gebe olarak saptanmıştır. Gebe hastaların 124(%66,3)’ünde anti-HEV IgG, 63(%33,6)’ünde 
anti-HEV IgM bakılmıştır. Anti-HEV IgG bakılan gebelerden pozitif olan gebe sayısı 2(%1,61), anti-HEV IgM 
bakılan gebelerden pozitif olan gebe sayısı 4(%6,34)’tür.

Sonuç: 
Hepatit E enfeksiyonunun yaygınlığı toplumun sosyoekonomik düzeyi ile yakından ilişkilidir. Epidemik 
enfeksiyonlar özellikle az gelişmiş ülkelerde görülürken, ülkemizde akut hepatit E enfeksiyonu sporadik 
şekilde görülmektedir. Çalışmamızdaki veriler ülkemizdeki hepatit E mevcut seroprevalansıyla uyumluluk 
göstermektedir. Erişkin hastalarda HEV infeksiyonu selim seyrederken gebelerde yüksek mortalite ile 
seyretmesi, gebelik çağındaki kadınlar için hastalığın önemini arttırmaktadır. Özellikle gebe takibi sırasında 
akut hepatit semptomları ve bulguları varlığında Hepatit E enfeksiyonlarının da akılda tutulması önemlidir.

Anahtar Kelimeler : Hepatit E virus, kadın, seroprevalans
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PS-040
Erişkin Hastalarda İki Farklı Kan Kültürü Sisteminin Karşılaştırılması

Pınar Tufanoğlu1, Özlem Koyuncu Özyurt1, İsmail Korkmaz2, Betil Özhak1, Özge Turhan2, Gözde Öngüt1, 
Meral Dilara Öğünç1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: 
Çalışmamızda; her ikisi de reçine içeren kan kültürü şişesi kullanan, iki farklı otomatize kan kültürü sisteminin etken 
saptama ve pozitiflik verme sürelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Ocak-Mayıs 2021 tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yatan erişkin hastalardan alınan 
toplam 164 kan kültürü çalışmaya dahil edilmiştir. Her hastadan uygun cilt antisepsisi sonrasında tek set 
halinde alınan 16 ila 20 ml kan eşit hacimlerde olacak şekilde hem BD BACTEC Plus Aerobic/F şişesine hem 
de Render Aerobic kan kültür şişelerine ekilerek laboratuvarımıza ulaştırılmış ve BD Bactec FX 9240 (Becton 
Dickinson Diagnostics, Sparks, USA) ve Render  BC128 (Render Biotech, Schenzen, China) otomatize kan 
kültür cihazlarına yüklenmiştir.

Kan örnekleri cihazda üreme sinyali alınana kadar veya beş gün süreyle inkübe edilmiştir. Üreme sinyali alınan kan 
kültür şişelerinden gram boyama yapılmış ardından %5 koyun kanlı agar (Becton Dickinson, US), çikolata agar (Becton 
Dickinson, US) Mac Conkey agar (Becton Dickinson, US) ve Sabouraud dextroz agara (Becton Dickinson, US)  ekimleri 
yapılmıştır. Koyun kanlı agar ve Mac Conkey agar plakları 35 °C‘de 16-24 saat aerobik, çikolata agar plakları 48-72 
saat %5 CO2‘li ortamda inkübe edilmiştir. Üreyen koloniler, MALDI TOF MS (Bruker Biotyper, Almanya) ile üretici 
firmanın önerileri doğrultusunda tanımlanmıştır. Aynı zamanda kan kültürü şişelerinin cihazlara yüklenme saatleri ve bu 
şişelerden pozitif sinyal verenlerin süreleri kaydedilmiştir.
Bulgular: 

Toplamda 42 kan kültürü şişesinde üreme olmuştur. Bunlarda 12’si sadece BD Bactec FX 9240’de üremiş, 
Render BC128’de üreme olmamıştır. Bunların dokuzu KNS, ikisi C. sitriatum, biri P. aeruginosa olarak 
saptanmıştır. Üç örnekte ise sadece Render BC128’de KNS olarak üremiş, BD Bactec FX 9240’de  ise üreme 
olmamıştır. Bu üremelerden sadece P. aeruginosa  klinik olarak etken kabul edilmiştir.
Her iki kan kültürü sisteminde ortak olarak pozitif saptanan kan kültürü şişesi 26’dır. Her iki sistemde üreyen 
mikroorganizmalar ve ortalama üreme süreleri Tablo.1’de verilmiştir.
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Tablo 1

 

Sonuç: 
BD Bactec FX 9240  ile kontaminasyon oranları Render BC128’ye göre biraz daha yüksek olsa da, BD Bactec 
FX 9240  sisteminin Render BC128’ye kıyasla kan kültür izolatlarını daha erken saptadığı sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler : Kan Kültürü, Otomatize Sistem
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PS-041
{Chryseobacterium gleum}: Solunum Sisteminde Nadir Bir Enfeksiyon Etkeni, Olgu 
Sunumu

Fulya Bayındır Bilman1, Tuba Müderris2, Süreyya Gül Yurtsever2, Ayşegül Aksoy Gökmen2, Selçuk Kaya2

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İZMİR 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İZMİR

Giriş ve Amaç: 
Chryseobacterium türünde yer alan bakteriler nadiren sağlık ilişkili enfeksiyonlardan izole edilmekle birlikte, 
çevrede ve hastane ortamlarında yüzeylerde bulunabilmektedir. Tıbbi cihazlar bu bakteriler için potansiyel 
taşıyıcı olma özelliği nedeniyle immun yetmezliği olan hastalar için risk taşımaktadır. Bu çalışmada, solunum 
sisteminde nadir izole edilen nonfermantatif bir bakteri olan ve önceden Flavobacterium gleum olarak bilinen 
Chryseobacterium gleum ile oluşan solunum yolu enfeksiyonunu sunulmuştur. 

Gereç ve Yöntem: 
Olgu: Doksan üç yaşında kadın olgunun, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Dahiliye Kliniği’ne akut pankreatit ve kolanjit ön tanıları ile yatırıldıktan sonra, yatışın 5. gününde gelişen 
öksürük ve yaygın ronküslerinin bulunması nedeniyle alınan balgam kültüründe C. gleum üremiştir. Kültür ile 
eş zamanlı yapılan toraks BT’de bilateral plevral sıvı, sağ akciğer alt lob bazal posteriorunda sıvı basısına bağlı 
kompresyon atelektazisi, CRP: 110.64 ve prokalsitonin: 3.92 olarak tespit edilmiştir.

Bulgular: 
Kültür plağında aerobik üreyen, kanlı agarda sarı pigment oluşturan, katalaz pozitif, oksidaz pozitif, hareketsiz, 
EMB agarda glikozu fermante etmeyen gram negatif basil olarak tespit edilmiştir. Tanımlama otomatize 
sistem Phoenix 100 (Becton Dickinson) cihazı kullanılarak yapılmıştır. Matrix assisted laser desorption 
ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) (Bruker, BD) ile identifikasyon doğrulanmıştır. 
Antimikrobiyal duyarlılığı üzerine standart rehber bilgisi olmamakla birlikte disk diffüzyon yöntemi ile elde 
edilen sonuçlar nonfermentatif bakteriler için kabul edilen referans değerler baz alınarak değerlendirilmektedir. 
Disk difüzyon yöntemi ile yapılan antibiyotik duyarlılık testinde EUCAST kriterlerine göre duyarlı bulunan 
antibiyotikler siprofloksasin ve levofloksasin iken, seftazidim, sefepim, piperasilin/tazobaktam, gentamisin, 
amikasin, imipenem, meropenem dirençli tespit edilmiştir. Akciğer radyolojik bulgularının düzelmesine kadar 
levo+meropenem 1gr/gün uygulanan hasta şifa ile taburcu edilmiştir. 

Sonuç: 
Çevresel ortamlarda yaygın bulunabilen Chryseobacterium genusunda bulunan türler ile nadiren 
enfeksiyon bildirilmektedir. Özellikle immun yanıtı yetersiz hastalarda sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar 
görülebilmektedir. Sistemik tutulum olduğunda kateter çıkarılmasına gerek kalmaksızın kinolonlarla tedavi 
edilebilmesi sevindiricidir. İnfant ve ileri yaşta olmak ile tıbbi cihaza bağlı olmak riski artıran etkenler olmakla 
birlikte nonfermentatif çoklu ilaç direnci gösteren Gram negatif basil üremelerinde akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : {Chryseobacterium gleum}, çoklu antibiyotik direnci
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PS-042
Böbrek nakli sonrası görülen BKV, CMV, EBV reaktivasyonu (Olgu sunumu)

Tekin Karslıgil1, Mustafa Sağlam1, Saliha Gökçe Alagöz1, Kaan Çeylan1

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

Giriş ve Amaç: 
Solid organ transplantasyonu sonrası özellikle 1-6. aylar arasında immunsupresyonun yoğun yaşanması 
dolayısıyla fırsatçı viral enfeksiyonların sıklığı artmaktadır. Böbrek transplantasyonlarından sonra özellikle 
BK virüsü (BKV), Sitomegalovirüs (CMV) ve Epstein-Barr virüsü (EBV) enfeksiyonları sık görülür.  Bu 
enfeksiyonlar genellikle latent kalsa da bazen aktif enfeksiyonlara dönüşebilmektedir. Özellikle aktif 
enfeksiyonları artan morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Sağlıklı insanlarda da latent ve asemptomatik olarak 
bulunan bu virüsler sırasıyla %80, %60 ve %90 prevalansa sahiptirler.
Bu çalışmada, böbrek transplantasyonu sonrası Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran bir hasta serumunda nakil 
sonrası BKV, CMV ve EBV reaktivasyonuları değerlendirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: 
Nakil hastasından Moleküler Mikrobiyoloji laboratuvarımıza gönderilen serum ve plazma örneklerinde 
BKV, CMV ve EBV Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testleri çalışılmıştır. Örnekler çalışma yapılana 
kadar +4OC’de saklanmıştır. DNA İzolasyonu QIAsymphony SP/AS (QIAGEN GmbH, Hilden,Almanya) ve 
PCR testleri Rotor-Gene (QIAGEN-GmbH, Hilden, Almanya) cihazlarında firmanın önerileri doğrultusunda 
çalışılmıştır.

Bulgular: 
Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek transplantasyonu yapılan 1 yıl 10 aylık erkek hastanın 
transplantasyon sonrası yapılan kontrollerinde CMV, EBV ve BK virus PCR pozitifliği saptanmıştır. Hastanın 
tranplantasyondan 1 ay sonra yüksek ateş şikayetiyle başvurması üzerine, kan idrar ve periton kültürleri ile 
EBV, CMV ve BKV PCR testleri çalışılmış; kan, idrar ve periton kültürleri negatif, PCR test sonuçları ise 
pozitif olarak saptanmıştır. PCR test sonuçları tabloda gösterilmiştir.
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Tablo. Hastanın EBV, CMV ve BK Virüs PCR sonuçları 

Sonuç: 
Böbrek nakli sonrasında uygulanan immünsüpresif tedaviler fırsatçı enfeksiyonların artışına yol açtığından 
takip önemli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler : bk virus, ebstein-barr virus, polimeraz zincir reaksiyonu, sitomegalovirus, solid organ 
transplantasyonu
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PS-043
İdrar Örneklerinden İzole Edilen Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Biyofilm Oluşumunun 
Araştırılması

Shahin SHOJAEİ BADR1, Kemal BİLGİN1, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI1, Asuman BİRİNCİ1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun

Giriş ve Amaç: 
Klebsiella pneumoniae özellikle altta yatan bazı hastalıkların varlığında, hastane ve toplum kaynaklı 
enfeksiyonlara neden olabilen bir mikroorganizmadır. Biyofilm oluşturma yeteneğinin K. pneumoniae’nın 
önemli virülas faktörlerinden biri olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda idrar örneklerinden izole edilen K. 
pneumoniae izolatlarının biyofilm oluşturma yeteneklerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına rutin 
olarak gönderilen idrar örneklerinden izole edilen 50 K. pneumoniae izolatı dahil edildi. İzolatlar konvansyonel 
ve otomatize sistemler kullanılarak tanımlandı. Çalışmaya dahil edilen K. pneumoniae izolatlarının biyofilm 
oluşturma yetenekleri mikrotitrasyon plak yöntemi ile tespit edildi. Bu amaçla %0,25 glukoz içeren Tryptic 
Soy Broth (TSB) (Biolife, İtalya) besiyerinde üretilen izolatlar yine aynı besiyeri ile 1/20 oranında dilüe edildi 
ve 96 kuyucuklu düz tabanlı polistren mikrotitrasyon plağının üç kuyucuğuna 200’er µl konulup inkübasyona 
bırakıldı. Daha sonra boşaltılan kuyucuklar yıkandı ve %1’lik kristal viyole solüsyonundan 100’er µl tüm 
kuyucuklara dağıtıldı ve 15 dakika oda sıcaklığında bekletilerek oluşan biyofilmlerin boyanması sağlandı. Süre 
sonunda boya aspire edilip kuyucuklar yıkandı ve oda ısısında kurutuldu. Son olarak etanol/aseton (80/20) 
solüsyonu her kuyucuğa 200 µl eklendi ve 10 dk bekletildikten sonra optik okuyucu okutuldu. Elde edilen optik 
dansite değerleri yorumlanmak üzere kaydedildi. Çalışmanın sonunda sonuçlar standart suşlarının absorbans 
değerleri ile karşılaştırılarak kantitatif olarak skorlandı. 

Bulgular: 
Çalışmaya dahil edilen 50 K. pneumoniae izolatının 15 (%30)’i zayıf biyofilm, 6 (%12)’sı ise orta derece biyofilm 
oluşumu göstermiştir. Geriye kalan 29 (%58) K. pneumoniae izolatında biyofilm oluşumu gözlemlenmemiştir.

Sonuç: 
İdrar örneklerinden izole edilen K. pneumoniae izolatları farklı derecelerde biyofilm oluşturabilmektedirler. 
Farklı materyallerden izole edilen çok sayıda K. pneumoniae izolatlarının dahil edileceği karşılaştırmalı 
çalışmaların önemli bir virülans faktörü olan biyofilmin anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Biyofilm, İdrar, K. pneumoniae



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

202

PS-044
Solunum yollarından izole edilen Acinetobacter izolatlarının yıllara göre kinolon direnç 
değişiminin incelenmesi

Nqobile Mzulwini1, Yeliz Tanrıverdi Çaycı1, Asuman Birinci1

1Ondokuz Mayis Üniversitesi

Giriş ve Amaç: 
Acinetobacter spp  dünyada önemli ölümlere neden olan, özellikle hastane ortamında yayılan ve nazokomiyal enfeksiyonlara neden olan fırsatçı bir 
patojendir. Birçok antimikrobiyal ajana dirençli olması neden oldukları enfeksiyonların tedavisinde güçlükleree neden olmaktadır. Bu çalışmada 
amacımız solunum yolu örneklerinden izole edilen Acinetobacter spp izolatlarının kinolon grubu antibiyotiklere direnç oranlarının yıllar içindeki 
değişimini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: 
Bu retrospektif çalışmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Ocak 2012- Eylül 2021 tarihleri arasında gelen 
solunum yollarından izole edilen  Acinetobacter izolatı çalışmaya dahil edilmiştir. 

Çalışmamız her hastadan ilk kez izole edilen tek bir kökenin değerlendirmeye alınmıştır. İzolatların tanımlanması Vitek MS (BioMérieux, Fransa) 
ve antibiyotik dirençleri Vitek2 Compakt  (BioMerieux, Fransa) otomatize sistemlerinde yapılmıştır.

Bulgular: 
Çalışmada 2356 Acinetobater spp (3 A. haemolyticus, 2312 A. baumanii, 15 A. lowffii  12  A. junii ve  14 A. pitti) izolatının sonucu 
incelenmiştir.  Siprofloksasin ve levofloksasin antibiyotiklerine karşı direnç oranlarının yıllara gore dağılımı Tablo’da verilmiştir.

Tablo: Siprofloksasin ve levofloksasin antibiyotiklerine karşı direnç oranlarının yıllara gore dağılımı

 

Sonuç: 
Sonuçlar incelendiğinde yıllar içinde her iki antibiyotiğe karşı da direnç oranlarında artma olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler : Acinetobacter izolata, kinolonlar direnç
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PS-045
SOLUNUM YOLLARI ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER 
SPP. İZOLATLARININ COVID-19 PANDEMİSİ ÖNCESİ VE SONRASI DİRENÇ 
PROFİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nagihan İÇEK1, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI1, Asuman BİRİNCİ1

1ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Giriş ve Amaç: 
Acinetobacter spp. son yıllarda önemi artan gram negatif, fırsatçı patojendir. Kısa sürede kazanılmış direnç geliştirebilmektedir. Yoğun bakım 
ünitelerinde yatan hastalarda sıklıkla kolonize olur. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ile birlikte yoğun bakım doluluk oranları 
artmaktadır. Ülkemizde ilk koranavirüs vakası 11.03.2020 tarihinde görülmüştür. Bu çalışmada COVID-19 pandemisi öncesi ve sonrasında 
hastanemize gelen solunum yollarından izole edilmiş Acinetobecter spp. izolatlarının direnç analizi karşılaştırması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Eylül 2018- Eylül 2021 tarihleri arasında gelen solunum yollarından izole 
edilen 729 Acinetobacter izolatı çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmamız her hastadan ilk kez izole edilen tek bir kökenin değerlendirmeye alındığı 
retrospektif bir çalışmadır. İzolatların tanımlanması Vitek MS (BioMérieux, Fransa) ve antibiyotik dirençleri Vitek2 Compakt (BioMérieux, Fransa) 
otomatize sistemlerinde belirlenmiştir.

Bulgular: 
Her hastadan ilk kez izole edilen; 01.09.2018 - 11.03.2020 tarihleri arasında 345 Acinetobacter spp. izolatı (A. baumannii (n=329), A. pittii (n=9), A. 
junii (n=5), A. johnsonii (n=2)) ve 11.03.2020 - 01.9.2021 tarihleri arasında 384 Acinetobacter izolatı (A. baumannii (n=373), A. pittii (n=8), A. junii 
(n=2), A. spp. (n=1)) bulunmaktadır. COVID-19 pandemi öncesi gelen örneklerden izole edilen Acinetobacter spp. suşlarında çeşitli antibiyotiklerin 
dirençleri incelenmiştir. En yüksek direnç oranı siprofloksasine karşı %88.3 ve en düşük direnç oranı amikasine karşı %41.0 olarak saptanmıştır. 
Pandemi sonrası gelen örneklerde ise siprofloksasin %6.4 artarak %94.7 en yüksek dirence, amikasin %15.1 artarak %56.1 en düşük dirence 
sahiptir. Tablo 1’de gösterilmiştir. COVID-19 pandemisi öncesi ve sonrasındaki antibiyotiklerdeki direnç oranları karşılaştırıldığında amikasine 
kaşı gelişen direnç oranlarında anlamlı fark olduğu görülmüştür (p<0.05) diğer antibiyotikler için ise anlamlı bir direnç farkı saptanmamıştır.

Tablo 1: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası Direnç Karşılaştırması

 
Sonuç: 
COVID-19 pandemisi ile birlikte yoğun bakım doluluğu ve hastaların ventilatöre ihtiyacının artması, ventilatör bağımlı pnömoni (VAP) etkeni 
olan Acinetobacter spp. etkeninin artması ve direnç kazanması için uygun ortamı sağlamıştır. Bu çalışmamızda COVID-19 öncesindeki 18 ay ve 
sonraki 18 aylık süreci karşılaştırdığımızda hem hasta sayısı hem de Acinetobacter spp. izolatlarının amikasin, gentamisin, imipenem, levofloksasin, 
meropenem, siprofloksasin, trimethoprim/sulfamethoxazol dirençlerinin arttığını görülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Acinetobacter spp., COVID-19, direnç analizi, yoğun bakım
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PS-046
Seftazidim-avibaktamın, {Klebsiella pneumoniae} ve {Pseudomonas aeruginosa} 
kökenlerine karşı in-vitro etkinliğinin araştırılması

Ayşe NOYAN1, Oğuz Reşat SİPAHİ2, Feriha ÇİLLİ1, Şöhret AYDEMİR1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Çoklu ilaç direnci gösteren gram olumsuz patojenlerin tedavisinde karşılaşılan sorunlar ve seçenek kısıtlılığı, tedavide alternatif oluşturabilecek 
etkin antibakteriyel ajan arayışına yol açmaktadır. Bu çalışmada, üçüncü nesil sefalosporin ve yeni bir sentetik β-laktamaz inhibitör kombinasyonu 
olan seftazidim avibaktam(CAZ-AVI)’ın; dirençli Klebsiella pneumoniae  ve Pseudomonas aeruginosa kökenlerine karşı in-vitro etkinliğinin 
araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmada, 01 Şubat–31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Bakteriyoloji Laboratuvarında farklı klinik örneklerden soyutlanan toplam 170 köken 
değerlendirildi.  Her hastadan ilk kez soyutlanan tek bir köken çalışmaya alındı.  Bakterilerin tür düzeyinde tanımlanması MALDI-TOF MS  
(Biomerieux,  Fransa)  ile gerçekleştirildi.  Kökenlerin duyarlılık testleri EUCAST önerileri doğrultusunda KirbyBauer disk difüzyon yöntemi 
ve VITEK 2 (Biomerieux, Fransa) otomatize mikrodilüsyon yöntemi kullanılarak yapıldı. Duyarlılık testlerinde; CAZ-AVI yanı sıra amikasin, 
gentamisin, imipenem, ertapenem, meropenem, siprofloksasin, fosfomisin direnç oranları da incelendi.

Bulgular: 
İncelenen 170 kökenin 140 (%82,3)’ı Klebsiella pneumoniae, 30 (%17,6)’u ise Pseudomonas aeruginosa olarak tanımlandı. Kökenlerin  %33,8’i 
solunum,  %30,3’ü üriner, % 15,6’sı dolaşım sistemi ve %19’u yumuşak doku enfeksiyonlarından soyutlandı. İncelenen izolatların  %52,8’ inin 
kliniklerde yatan, %12,8’inin yoğun bakım, %27’sinin ise acil servis hastalarından soyutlandığı gözlendi.
Araştırılan kökenlerin tümünde karbapenem ve kinolonlara karşı yüksek oranda direnç mevcuttu. Klebsiella pneumoniae kökenlerinde %94,3 
imipenem, %95 meropenem, %100 ertapenem ve %98,6 oranında siprofloksasin direnci belirlendi. Pseudomonas aeruginosa kökenlerinde ise 
imipenem, meropenem ve siprofloksasin direnç oranları sırasıyla % 93,3 ve %80 ve %90 olarak saptandı. Üriner sistem örneklerinden soyutlanan 
Klebsiella kökenlerinde fosfomisin direnç oranı %51,1 bulundu.
Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa’ya ait seftazidim avibaktam ve aminoglikozit duyarlılık oranlarının karşılaştırılması Grafik 1 
ve 2’de sunulmuştur.
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Grafik 1. K. Pneumoniae kökenlerinde duyarlılık test sonuçları(n=140)

 

Grafik 2. Pseudomonas aeruginosa kökenlerinde duyarlılık test sonuçları(n=30)

 

Sonuç: 
Duyarlılık test sonuçlarına bakıldığında çoklu dirençli Klebsiella kökenlerine karşı in vitro etkinliği en yüksek ajanın CAZ-AVI olduğu, bunu 
amikasinin izlediği görüldü. K. pneumoniae kökenlerinde CAZ-AVI’ye karşı %73.5 oranında duyarlılık saptandı. Buna karşın Pseudomonas 
aeruginosa kökenlerinde saptanan CAZ-AVI duyarlılığının %40 olduğu ve bu oranın amikasinle eşit olduğu gözlendi.
Sonuç olarak; CAZ-AVI’nin; özelllikle Klebsiella enfeksiyonlarının tedavisinde uygun bir tedavi seçeneği olabileceği düşünüldü. Ancak bu konuda 
daha fazla sayıda mikroorganizmanın incelendiği çalışmalara ve direnç oranlarının sürekli izlenmesine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler : Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Seftazidim-avibaktam
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PS-047

Kan Kültürü Örneklerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Anti-fungal Duyarlılıklarının 
Değerlendirilmesi

Gülşen Çetin, Asuman Birinci, Demet Gür Vural, Yeliz Tanrıverdi Çaycı

AMAÇ: Candida türleri, bağışıklığı zayıflamış hastalarda ve duyarlı bireylerde çeşitli hastalıklara sebep olan 
mikroorganizmalardır. Kritik yoğun bakım hasta sayısı ve hemato-onkolojik tedavi alan hastaların artması, geniş 
spektrumlu antibiyotiklerin kullanımına bağlı olarak fungal enfeksiyonların görülme sıklığını arttırmaktadır. 
Anti-fungallerin profilaksi ve tedavi amacıyla uzun süreli yaygın kullanımı sonucu ile anti-fungallere dirençli 
türler ortaya çıkmaktadır. Çoğu kandidoz vakasında Candida albicans kan kültürlerinden en sık izole edilen tür 
olmasının yanında, Non-albicans türler de klinik olarak önemli patojenler olarak saptanmıştır. Çalışmamızda kan 
kültürlerinden izole edilen Candida izolatlarının tür dağılımının ve anti-fungal duyarlılıklarının belirlenmesi 
amaçlanmaktadır.

YÖNTEM: Çalışmaya 2019-2020 kan kültürü örneklerinden izole edilen 103 adet Candida izolatı dahil 
edilmiştir. Bu izolatların tür düzeyinde tanımlanması için konvansiyenel yöntemler ile CHROMagar Candida 
besiyeri(CHROMagar, Fransa) ve Vitek MS(Biomeriux, Fransa) otomatize sistemi kullanılmıştır. Anti-fungal 
duyarlılık, kolorimetrik mikrodilüsyon testi (The Sensititre YeastONE, TREK Diagnostic Systems, Cleveland, 
OH, USA) ile çalışılmış ve üretici firma önerileri doğrultusunda değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 103 Candida izolatının 43 (%41,74)’ünün Candida albicans, 60 
(%58,25)’ının Non-albicans olduğu tespit edilmiştir. Non-albicans izolatları içinde 32(%53,33) C.parapsilosis, 
3(%5) C.tropicalis, 18(%30) C.glabrata, 6(%10) C.krusei, 1(%1,66) C.fermentati türleri tanımlanmıştır. Çalışma 
sonunda izolatların duyarlılıkları incelendiğinde C.albicans ve C.tropicalis türlerinin flukonazol, kaspofungin, 
mikafungin, vorikonazol ve anidulafungine 46(%100)’sının duyarlı olduğu görülmüştür. C.glabrata türlerinin 
anidulafungine 18(%100)’inin duyarlı, mikafungin ve kaspofungin için 1(%5,55)’inin ara değerde olduğu 
görülmüştür. Flukonazole doğal dirençli olan C.krusei türlerinin 1(%1,66)’inin kaspofungin için ara değerde 
olduğu, C.parapsilosis türlerinde ise 1(%1,12)’inin flukonazole dirençli olduğu görülmüştür.

SONUÇ: Sonuç olarak, Candida enfeksiyonlarında Non-albicans türlerin artış gösterdiği ve bu türlerin anti-
fungal ilaçlara direncinin yüksek olduğu, bu nedenle Candida enfeksiyonlarında etkenin tür düzeyinde saptanıp 
anti-fungal duyarlılığının araştırılmasının tedavinin etkinliği ve direnç gelişiminin önlenmesi açısından yararlı 
olacağını düşünmekteyiz.
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PS-048
Klinik örneklerden izole edilen C. dubliniensis sıklığının araştırılması

Hatice Hanım Yurttakal1, Ayşe Nedret Koç1, Pınar Sağıroğlu1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş ve Amaç: 
Candida dubliniensis ilk kez 1995’de Sullivan ve arkadaşları tarafından ayrı bir tür olarak tanımlanmıştır.  Klinik 
mikrobiyoloji laboratuvarlarında C. albicans’ın belirlenmesinde kullanılan germ tüp testinin pozitif olması ve 
mısır unlu Tween 80 agarda klamidospor oluşturması nedeniyle C. dubliniensis’i ayırt etmek güçtür.
Bundan dolayı bu çalışmada; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
Mikoloji Laboratuvarı’nda klinik örneklerden izole edilen C. dubliniensis sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikoloji Laboratuvarı’na 
Mayıs 2020-Mart 2021 tarihleri arasında gelen klinik örneklerden izole edilen ve yoğun klamidospor içeren 200 
C. albicans izolatı C. dubliniensis yönünden araştırıldı. İzolatların 42 °C’de 48 saatte üremesi ve karbonhidrat 
asimilasyon testi API 20 C AUX (BioMerieux, France) ile tanımlaması yapıldı.

Bulgular: 
Çalışmaya dahil edilen hastaların %52’si erkek, %48’i kadındı. Kliniklere göre değerlendirildiğinde; %45’i 
yoğun bakım ünitesi (YBU), %44.5’i servis, %8’i poliklinik ve %2.5’i dış merkez hastasıydı. Klinik örneklerin; 
%38’i idrar, %11.5’i kan, %11’i ETA (endotrakeal aspirat), %11’i balgam, %8.5’i bronkoalveolar lavaj (BAL), 
%3’ü nazotrakeal aspirat (NTA), %3.5’i yara, %2.5’i apse, %2’i intraabdominal/plevral mayi ve %9’u diğer 
örneklerdi.
Çalışılan 200 izolatın 4’ü (%2) C. dubliniensis olarak tanımlandı. C. dubliniensis izolatlarının ikisi Pediatri 
Servisi’nden olup, diğerleri Genel Cerrahi Servisi ve Göğüs Hastalıkları YBU’den gelmişti. C. dubliniensis 
üreyen klinik örnekler; açlık mide sıvısı, apse, yara ve ETA olarak belirlendi. Pediatri Servisi’nde yatan 
hastalardan izole edilen iki izolat yakın zamanlarda izole edilmekle birlikte, diğer iki izolat farklı zamanlarda 
tanımlanmıştır. 
Sonuç: 

Sonuç olarak; bu çalışmada klinik örneklerde C. dubliniensis sıklığı %2 olarak bulunmuştur. Ancak C. 
dubliniensis’in doğru tanımlanması için ek moleküler yöntemlerin kullanılması planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Candida albicans, Candida dubliniensis
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PS-049
Klinik Örneklerden İzole Edilen Aspergillus Türlerinin Dağılımı

Esmira Ahmadova1, Asuman Birinci1, Kemal Bilgin1, Demet Gür Vural1, Yeliz Tanrıverdi Çaycı1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun

Giriş ve Amaç: 
Aspergillus türleri doğada yaygın olarak bulunmakta ve özellikle immün sistemi baskılanmış hastalarda ciddi 
enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Son yıllarda mantar hastalıklarının sıklığının giderek artması ve ampirik 
antifungal kullanımının yaygınlaşması, dirençli mantar suşlarının ortaya çıkmasına ve direnç oranlarının 
artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle tür düzeyinde tanımlama önem taşımaktadır. Bu enfeksiyonların 
tanısında direkt mikroskobik inceleme, boyalı preperatlar ve kültür yöntemleri tanıdaki önemini koruyan 
standart geleneksel yöntemlerdir. Bu çalışmada klinik örneklerden izole edilen Aspergillus türlerinin dağılımının 
araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Ocak 2017-Eylül 2021 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikoloji Laboratuvarı’na 
gönderilen 73 hastanın farklı örnek türlerinden izole edilen Aspergillus spp. çalışmaya alınmıştır. Aspergillus 
türlerinin tanımlanması için hem makroskopik hem de mikroskopik özellikleri incelenmiştir.

Bulgular: 
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen toplam 73 izolatın 45’i (%61.6) Aspergillus fumigatus, 17’si (%23.3) 
Aspergillus flavus ve 11’i (%15.1) Aspergillus niger olarak tanımlanmıştır.

Sonuç: 
Aspergillus fumigatus insanlarda aspergilloz enfeksiyonlarından en sık izole edilen etken olmakla beraber; 
Aspergillus flavus ve Aspergillus niger’de son zamanlarda önemi artan enfeksiyon etkenleri olmuşlardır. 
Çalışmamızda en sık Aspergillus fumigatus izole edilmiştir.

Anahtar Kelimeler : Aspergillus, Tanı, Tür dağılımı
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PS-050
HBsAg Pozitif Kişilerde Anti-HDV Seropozitifliğinin Değerlendirilmesi

Yeliz Tanrıverdi Çaycı1, Kübra Hacıeminoğlu Ülker1, Sarah Al-Furais2, Asuman Birinci1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Giriş ve Amaç: 
Tüm dünyada yaklaşık 296 milyon insanın HBV ile, 10-15 milyon insanın HDV ile enfekte olduğu 
tahmin edilmektedir. Ortak bulaş yolları ve birlikteliklerinde karaciğer doku hasarının şiddetlenmesi 
göz önüne alındığında, HBsAg pozitifliği nedeniyle takip edilen hastaların HDV pozitifliği açısından da 
araştırılması önem arz etmektedir. Çalışmamızda 2011-2021 yılları içerisinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen serum örneklerinde HBsAg ve 
anti-HDV test sonuçları retrospektif olarak incelenerek hastanemize başvuran hastalarda HBV ve 
HDV seroprevalanslarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmamızda 1 Ocak 2011 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesine hepatit şüphesi ile başvuran hastaların serum örneklerinden elde edilen HBsAg ve anti-HDV test 
sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen serum örneklerinde HBsAg varlığı; Cobas 6000 
E601 (Roche-Hitachi, İsviçre) modüler sistemi kullanılarak, anti-HDV varlığı ise mikro ELISA (Dia.
Pro Diagnostic Bioprobes, İtalya) yöntemi ile araştırılmıştır.

Bulgular: 
Çalışmaya dahil edilen ve HBsAg (+) olan 7692 hastanın % 42,2’si kadın ve % 57,8’i erkek hastadır. Bu 
hastaların yaş ortalaması 45,4 olarak tespit edilmiştir. HBsAg(+) hastalarda anti-HDV pozitifliği % 1,02 olarak 
belirlenmiştir.

Sonuç: 
Ülkemizde HBsAg pozitif bireylerde anti-HDV sıklığı bölgelere göre farklılık göstermektedir. Son 10 yılda 
yapılan çalışmaların sonuçlarına göre; HbsAg pozitif bireylerde anti-HDV prevalansı batı illerimizde  % 0,9-
4,5; doğu ve güneydoğu illerimizde % 3,2-15 aralığında görülmüştür. Bizim bulgularımız batı illerimizdeki 
anti-HDV prevalansı ile uyumlu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : Anti-HDV, HBsAg, Hepatit B Virüsü, Hepatit D Virüsü
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PS-051
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ocak 2021-Ağustos 2021 Tarihleri Arasında 
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen {Klebsiella Pneumoniae} İzolatlarının Antibiyotik 
Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi

Tuğçe Özyol Atkaya1, Şeyma Yavuz1, Mihriban Yücel1, Serap Yağcı1, Rukiye Berkem1

1T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi 
Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Giriş ve Amaç: 
Klebsiella pneumoniae, Enterobacteriaceae ailesinin bir üyesi olup toplum kaynaklı enfeksiyonların yanı sıra 
hastane enfeksiyonlarının da önde gelen etkenlerinden biridir. (1) Solunum sistemi, ürogenital sistem ve kan 
dolaşımı enfeksiyonları başta olmak üzere birçok enfeksiyona sebep olmaktadır.(2) Son yıllarda artan antibiyotik 
direnci ile ciddi mortalite ve morbidite artışına neden olmaktadır. (3)

Bu çalışmada Ocak 2021-Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesine başvuran 
hastalarda enfeksiyon etkeni olarak tespit edilen Klebsiella pneumoniae izolatlarının antibiyotik duyarlılık 
sonuçları, örneklere göre dağılımı, cinsiyetlere göre dağılımı ve servis-yoğun bakım-poliklinik dağılımının 
analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmamızda hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarına 1 Ocak 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 
gönderilen farklı klinik örneklerden izole edilen 1230 K.pneumoniae suşu restrospektif olarak incelenmiştir. 
Bu örnekler %5 koyun kanlı agar ve EMB agar besiyerine ekilmiş 37°C’de en az 18-24 saat inkübasyon sonrası 
değerlendirilmiştir. Etken kabul edilen mikroorganizmaların tür düzeyinde identifikasyonu ve antibiyotik 
duyarlılık çalışmaları otomatize sistemler (Vitek MS, Vitek 2 Compact Biomerieux, Fransa) ile yapılmıştır. 
Antibiyotik direnç profilleri uygunsuz olan suşlarda disk difüzyon ve/veya gradiyent test ile tekrar çalışılmış 
ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Antibiyotik analizi yapılarak K.pneumoniae izolatlarının çeşitli antibiyotiklere 
duyarlılık oranları hesaplanmıştır.

Bulgular: 
Hastaların 695’i (56,50%) kadın, 535’i (43,50%) erkektir. Örneklerin kliniklere göre dağılımı incelendiğinde 
500 (40,65%)’ünün yoğun bakım ünitesinden, 257 (20,89%)’sinin servisten, 473 (38,46%)’ünün poliklinikten 
izole edildiği saptanmıştır. Çalışmaya dahil edilen K.pneumoniae suşlarının 788’i (64,06%) idrar, 251’i 
(20,41%) kan, 41’i (3,33%) yara, 108’i (8,78%) trakeal aspirat ve 42’si (3,41%) diğer klinik örneklerden izole 
edilmiştir. Test edilen antibiyotiklerin duyarlılık oranları dirençliden duyarlıya doğru Tablo-1 de görülmektedir.
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Sonuç: 
Hastane ve toplum kökenli enfeksiyonların sık etkenlerinden biri olan K.pneumoniae’nın antibiyotik dirençleri 
hastaneler ve klinikler arasında farklılık göstermektedir. Bu nedenle dirençlerin bilinmesi uygun antibiyoterapi 
seçimini sağlayarak hastaların tedavi başarısını arttıracağı düşünülmektedir.

Tablo 1. K.pneumoniae Antibiyotik Duyarlılık Oranları

 

Anahtar Kelimeler : direnç, K.pneumoniae
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PS-052
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE OCAK-AĞUSTOS 2021 
TARİHLERİ ARASINDA ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN 
ESCHERICHIA COLI İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Seda KARATAŞ1, Hacer AYTEKİN BÖRÜ1, Serap YAĞCI1, Mihriban YÜCEL1

1S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
E.coli enfeksiyon etkeni olarak sık izole edilen gram-negatif mikroorganizmalardan biridir. Bu çalışmada Ocak 
2021-Ağustos2021 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 Ocak 2021-Ağustos2021 arası, hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen 
çeşitli klinik örneklerden enfeksiyon etkeni olarak izole edilen 2976 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 identifikasyonu otomatize sistemle VITEK2 veya VITEK 2 MS 
(bioMerieus, Fransa) ve antimikrobiyal duyarlılık testleri otomatize sistemle (VITEK 2 bioMerieus, Fransa) 
çalışıldı. Uygunsuz direnç profili saptanan sonuçlarda testler disk difüzyon ve/veya gradiyent 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 2795 idrar (%93.85), 57 yara (1.91%), 79 kan (%2.65), 2 kateter (%0.23), 21 steril 
vücut sıvısı (%0.70), 8 trakeal aspirat (%0.26) ve 11 diğer bölge (%0.37) kültürlerinden elde edilen izolatlar 
değerlendirildi. Hastaların 2386’sı kadın (%80.52) , 592’sı erkekti (%19.87). Örneklerin 943’ü acilden 
(%51.54), 102’si yoğun bakım ünitesinden (%3.37), 139’u servisten (%4.66), 1794’ü poliklinikten (%60.24) 
izole edildi. Escherichia coli izolatlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılık oranları Grafik-1’de gösterilmiştir.
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Grafik 1. E. coli duyarlılık yüzdeleri

 

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 : antibiyotik duyarlılık, antibiyotik duyarlılık, antimikrobiyal direnç, Escherichia coli, 
Escherichia coli
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PS-053
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ocak 2021 – Eylül 2021 Tarihleri Arasında Çeşitli 
Klinik Örneklerden İzole Edilen {Enterococcus Faecalis} Ve {Enterococcus Faecium} 
İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi

Melike Ersoy1, Şeyma Yavuz1, Serap Yağcı1, Mihriban Yücel1, Rukiye Berkem1

1T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Tıbbi Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı, Ankara

Giriş ve Amaç: 
Bu çalışmada Ocak 2021 – Eylül 2021 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen çeşitli klinik örneklerden 
izole edilen Enterococcus faecalis ve Enterococcus faecium suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması 
amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmada Ocak 2021 – Eylül 2021 tarihleri arasında farklı klinik örneklerden izole edilen toplam 988 adet E. 
faecalis ve E. faecium izolatının antibiyotik duyarlılıkları retrospektif olarak değerlendirildi. Laboratuvarımıza 
kabul edilen tüm örnekler %5 koyun kanlı agar ve EMB agara ekildi. İzolatların tanımlanması konvansiyonel 
yöntemler ve VITEK® MS, MALDI-TOF MS (bioMérieux, Fransa)  mikrobiyal tanımlama sistemi ile 
yapılırken antibiyotik duyarlılıkları 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: 
İzole edilen enterokok türlerinin 577’si (%58,41) E. faecalis, 411’i (%41,59) E.faecium olarak saptandı. 
Hastaların 466’sı (%47,16) kadın ve 522’si (%52,84) erkekti. Çalışma kapsamında değerlendirilen örneklerin 
dağılımı; 557 idrar (%56,37), 350 kan (%35,42), 57 yara (%5,76) ve 24 diğer örnekler (%2,42) iken toplam 
988 izolatın 230’u (%23,27) poliklinik, 487’si (%49,29) yoğun bakım ve 271’i (%27,42) servis hastasına aitti. 
En yüksek duyarlılık oranları E. faecalis için sırasıyla; Teikoplanin %98,61 (n=569), Vankomisin %98,44 
(n=568), Linezolid %98,09 (n=566); E. faecium için; Linezolid %99,02 (n=407), Vankomisin %85,64 (n=352), 
Teikoplanin %82,23 (n=338) olarak saptandı. 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 düzenlenebilmesi için 
antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi ve düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Kliniklerde en sık 
görülen etken ve antimikrobiyal duyarlılık paterninin belirlenmesi ile ampirik tedavinin etkin uygulanması 
sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler : antibiyotik duyarlılık, Enterokok suşları
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PS-054
COVID-19 pandemisinde kullanılan 2 farklı ticari SARS-CoV-2 PCR tanı kitinin 
karşılaştırması

Sinem Akçalı1, Talat Ecemiş1, Pınar Erbay Dündar2

1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Giriş ve Amaç: 
İçinden geçtiğimiz COVID -19 pandemi sürecinde,  SARS-CoV-2 virüsünün varlığını belirlemede kullanılan yöntemlerden antijen-antikor 
testlerine göre daha yüksek doğruluk sensitivite ve spesifiteye sahip olan RT-PCR testleri altın standart yöntem olarak üstünlük göstermektedir. Bu 
amaçla üretilmiş ve süreçte birçok laboratuvar tarafından kullanılmış çeşitli ticari kitler bulunmaktadır. Bu araştırmada, pandemi süreci içerisinde 
ülkemizde kullanılan BioSeedy (Bioeksen) ve Diagnovital (A1 Life Sciences) marka SARS-CoV-2 PCR kitlerinin performansları karşılaştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Araştırmada, pandemi sürecinde laboratuvarımıza gönderilen ve PCR pozitif veya negatif olduğunu Bio-speedy® Direct RT-qPCR SARS-CoV-2 
PCR kiti (Bioeksen) ile belirlediğimiz ve -20°C’ de sakladığımız koleksiyon nükleik asit numunelerinden 100 örnek farklı bir ticari PCR kiti olan 
DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 Real-Time PCR kiti ile çalışılmıştır. Sonuçlar arasındaki uyum kappa analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: 
Çalışmaya dahil edilen 100 örneğin 56’ sı her iki kit ile pozitif olarak saptanırken, 30 ‘ u her iki kit ile negatif olarak bulunmuştur. Bio-speedy ile 
pozitif bulunan 12 örnek Diagnovital ile negatif olarak saptanırken, Diagnovital ile pozitif bulunan 2 örnek Bio-speedy ile negatif olarak tespit 
edilmiştir. Kappa analizinde iki kit arasındaki uyum yüksek olarak bulunmuştur (Kappa: 0.703, p=0.000).

Sonuç: 
Sonuç olarak ülkemizde pandemi süreci ile kullanıma giren ve yaygın olarak kullanılan iki farklı ticari kitin sonuçları arasındaki uyum oldukça 
yüksek bulunmuş olup, laboratuvarlarda her ikisi de tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler : COVID-19, karşılaştırma, RT-PCR, tanı
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PS-055
Çok İlaca Dirençli {Pseudomonas} spp., {Acinetobacter} spp., {Klebsiella} spp. Klinik 
İzolatlarında Kolistin Duyarlılığı

Şeyma Aybüke ÖZYAR1, Gülşen HAZIROLAN1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Giriş ve Amaç: 
Son yıllarda çok ilaca dirençli gram-negatif bakteriler ile gelişen enfeksiyonların artması, son seçenek ilaçlar 
arasında yer alan kolistinin bu enfeksiyonların tedavisinde yaygın kullanımına sebep olmuştur. Kolistin 
direncinin ülkemizde ve dünyada yaygınlaşması enfeksiyon nedenli morbidite ve mortaliteyi artırmaktadır. 
Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı’nda çeşitli klinik örneklerden izole 
edilmiş çok ilaca dirençli Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., Klebsiella spp. izolatlarının in vitro kolistin 
duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmaya, Eylül 2019-Ağustos 2021 tarihleri arasında yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen 
Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., Klebsiella spp. izolatları dahil edilmiştir. Kan kültürü örnekleri BD 
BACTEC Fx (Becton Dickinson, Maryland, ABD) otomatize sisteminde inkübe edilmiştir. Üreme sinyali veren 
örnekler Gram boyama işlemine alınıp; %5 koyun kanlı agar, çikolata agar, Mac Conkey agar besiyerlerine 
ekilerek 24-48 saat inkübe edilmiştir. Diğer klinik örnekler örneğe göre %5 koyun kanlı agar, çikolata agar, 
Mac Conkey agar ve Tiyoglukonatlı sıvı besiyerlerine ekilerek KLİMUD rehberlerinin önerileri doğrultusunda 
uygun süreyle inkübe edilmiştir. Besiyerlerinde üreme gözlenen mikroorganizmaların tanımlanmasında 
konvansiyonel yöntemler ve MALDI TOF MS (Bruker Daltonics, Almanya) kullanılmıştır. Kolistin duyarlılık 
testleri ticari sıvı mikrodilüsyon paneli Sensititre™(Thermo Fisher Scientific, Cleveland, ABD) ile üretici 
firmanın önerileri doğrultusunda çalışılmıştır. Kolistine duyarlı ve kolistin dirençli kontroller için sırasıyla 
Escherichia coli ATCC 25922 ve mcr1 pozitif E. coli NCTC 13846 standart bakterileri kullanılmıştır. Duyarlılık 
sonuçları EUCAST’te belirtilen klinik duyarlılık sınır değerlerine göre belirlenmiştir. Birden fazla üremesi 
olan hastaların sadece ilk üremesi çalışmaya dahil edilmiştir.

Bulgular: 
Toplam 780 klinik örnekten izole edilen çok ilaca dirençli Pseudomonas spp. (n=106), Acinetobacter spp. 
(n=287), Klebsiella spp. (n=401) izolatlarının in vitro kolistin duyarlılığı belirlenmiştir. Pseudomonas spp. 
izolatlarının %39,6’sında, Acinetobacter spp. izolatlarının %8,4’ünde, Klebsiella spp. izolatlarının %30,7’sinde 
kolistin direnci saptanmıştır. İdrar izolatlarının %28,4’ü, kan izolatlarının %22,9’u, solunum yolu izolatlarının 
%16,8’ü, püy izolatlarının %29,6’sı, doku izolatlarının %23,3’ü, periton izolatlarının %33,3’ü, plevra 
izolatlarının %40’ı, safra izolatlarının %12,5’i, BOS izolatlarının %25’i ve 1 kist sıvısı izolatı kolistine dirençli 
bulunmuştur. Yoğun bakım kliniklerinden izole edilen 397 izolatın %25,4’ü (n=101), diğer kliniklerden izole 
edilen 397 izolatın %22,2’si (n=88) kolistine dirençli tespit edilmiştir.
,
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Tablo 1: İzolatların in vitro kolistin duyarlılık profilleri

 

Tablo 2: Çalışmaya dahil edilen klinik örneklerin alındığı bölgeye göre yüzde dağılımı

 

Sonuç: 
Belirlediğimiz kolistin direnç oranları, doğru endikasyon ile kolistin kullanılmasının ve ilerisi için önlemler 
alınmasının gerekliliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler : Acinetobacter spp., Klebsiella spp., Kolistin duyarlılığı, Pseudomonas spp.
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PS-056
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1 Ocak 2021-31 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında 
Yoğun Bakım Ünitelerinden Gelen Derin Trakeal Aspirat Örneklerinde Etken İzolatlarının 
Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi

Tuğçe Özyol Atkaya1, Ahmed Yılmazer1, Serap Yağcı1, Mihriban Yücel1, Rukiye Berkem1

1T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Giriş ve Amaç: 
Yoğun bakım ünitelerinde en sık görülen nozokomiyal enfeksiyonlar solunum sistemi enfeksiyonlarıdır.
(1)  Yoğun bakım ünitelerinde gelişen enfeksiyonlarda dirençli mikroorganizmalar daha çok izole edilmektedir. 
(2) Dirençli mikroorganizmaların gelişmesini sağlayan önemli faktörler hastalarda eşlik eden hastalıklarının 
olması, invaziv girişimsel işlemlerin uygulanması, sağlık personeli temasının fazla olması ve hastanede yatış 
süresinin uzamış olması gibi faktörlerdir.(3)  Yoğun bakım ünitelerindeki dirençli enfeksiyonlar mortaliteyi ciddi 
oranda arttırmaktadır.(4) Dünya genelinde solunum yolu örneklerinde yaygın olarak kullanılan tanı yöntemi 
endotrakeal aspirat kültürleridir. (5)

Çalışmamızda hastanemiz yoğun bakım ünitelerinden gönderilen endotrakeal aspirat kültürlerinden izole 
edilen mikroorganizmalar ve direnç profilleri değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: 
Bu çalışmada 1 Ocak 2021- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, hastanemiz yoğun bakım ünitelerinden 
laboratuvarımıza gönderilen 9885 derin trakeal aspirat kültürü örneğinde enfeksiyon etkeni olarak izole 
edilen 518 izolat restrospektif olarak incelenmiştir. Bu örnekler %5 koyun kanlı agar, EMB agar ve çikolata 
agar besiyerine ekilmiş 37°C’de en az 18-24 saat inkübasyon sonrası değerlendirilmiştir. Etken kabul edilen 
mikroorganizmaların tür düzeyinde identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılık çalışmaları otomatize sistemler 
(Vitek MS, Vitek 2 Compact Biomerieux, Fransa) ile yapılmıştır. Antibiyotik direnç profilleri uygunsuz olan 
izolatlarda disk difüzyon ve/veya gradiyent test ile antibiyotik duyarlılıkları tekrar çalışılmış ve sonuçlar 
değerlendirilmiştir. Örneklerden en sık izole edilen mikroorganizmalar saptanmış ve bu mikroorganizmaların 
antibiyotik analizi yapılarak çeşitli antibiyotiklere duyarlılık oranları hesaplanmıştır.

Bulgular: 
İzole edilen mikroorganizmaların 138’i (26,4 %) Acinetobacter baumanii, 107’si (26,66% ) Klebsiella 
pneumoniae, 72’si (13,90%) Pseudomonas aeruginosa, 40’ı (7,72%) Staphylococcus aureus, 38’i (7,34%) Serratia 
marcescens olarak saptanmıştır.
En sık görülen üç mikroorganizmanın çeşitli antibiyotik direnç oranları Tablo-1,2 ve 3’te görülmektedir.
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Tablo 1. Acinetobacter baumanii Antibiyotik Direnç Oranları

 

Tablo 2. Klebsiella pneumoniae Antibiyotik Direnç Oranları

 

Tablo 3. Pseudomonas aeruginosa Antibiyotik Direnç Oranları

 

Sonuç: 
Yoğun bakım enfeksiyonlarının en sık nedeni olan solunum sistemi enfeksiyonlarında etken mikroorganizmaların 
ve antibiyotik direnç profillerinin bilinmesi hasta tedavilerinin düzenlenmesinde faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler : direnç, trakeal aspirat, yoğun bakım ünitesi
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PS-057
Gram Negatif Bakteri İzolatlarında Kolistin Direncinin Belirlenmesinde Sıvı Mikrodilüsyon 
Ve Otomatize Sistem Sonuçlarının Karşılaştırılması

Melike Ersoy1, Özge Akkulak1, Tuğçe Özyol Atkaya1, Serap Yağcı1, Mihriban Yücel1, Rukiye Berkem1

1T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalı, Ankara

Giriş ve Amaç: 
Kolistin çoklu ilaca dirençli Gram negatif bakterilerin tedavisinde kullanımı artan antibiyotiklerden biridir. 
Duyarlılığının belirlenmesinde European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) 
tarafından sıvı mikrodilüsyon (BMD) yöntemi önerilmektedir. Çalışmamızın amacı kolistin duyarlılığını sıvı 
mikrodilüsyon yöntemi ile saptamak ve otomatize sistem sonuçları ile karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: 
Temmuz 2020 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına çeşitli 
yoğun bakım ünitelerinden gelen örneklerden etken olarak izole edilen 178 Klebsiella pneumoniae, 193 Acinetobacter baumannii, 
28 Pseudomonas aeruginosa, 5 Escherichia coli, 8 Enterobacter cloacae suşu çalışmaya dahil edildi. Suşların 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 (MİK) 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 NCTC 13846 kullanıldı. 

Bulgular: 
Sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile kolistine; 178 Klebsiella pneumoniae suşunun 105’i (%58,98) duyarlı, 73’ü (%41,01) dirençli, 
193 Acinetobacter baumannii suşunun 162’si(%83,93) duyarlı, 31’i(%16,06) dirençli, 28 Pseudomonas aeruginosa suşunun 26’sı 
(%92,85) duyarlı, ikisi (%7,14) dirençli, beş Escherichia coli suşunun tamamı duyarlı, sekiz Enterobacter cloacae suşunun altısı 
(%75) duyarlı, ikisi (%25) dirençli olarak saptandı. VITEK® 2 Compact (BioMeriux, Fransa)  sistemi ile Klebsiella pneumoniae 
suşlarının 123’ü (%69,10) duyarlı, 55’i dirençli (%30,89), 193 Acinetobacter baumannii suşlarının 190’nı (%98,44) duyarlı,üçü 
dirençli (%1,55) Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli ve Enterobacter cloaca suşlarının tamamı duyarlı olarak belirlendi. 
VITEK® 2 Compact ile kolistin duyarlılığını saptamada, Klebsiella pneumoniae suşlarında %10,6 (19/178) oranında çok büyük hata, 
%1,17 (1/178) oranında büyük hata; Acinetobacter baumannii suşlarında %14,5 (28/193) oranında çok büyük hata; Pseudomonas 
aeruginosa suşlarında iki suşta çok büyük hata; Enterobacter cloacae suşlarında iki suşta çok büyük hata saptandı. Escherichia coli 
suşlarında hata saptanmadı.

Sonuç: 
Bu çalışmada otomatize sistemde dirençli olan izolatların gözden kaçabileceği görülmüş, kolistin duyarlılığında EUCAST’ın önerdiği 
BMD yönteminin kullanılmasının gerekliliği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler : Kolistin, mikrodilüsyon
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PS-058
Cerrahi girişim öncesi anti-HCV taraması

Yasemin Derya Gülseren1, Ali Korhan Sığ1, Muradiye Yarar1

1Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
Hepatit C (HCV) virüs enfeksiyonları %80’e varan oranlarda kronikleşme riski ve kronik hepatit zemininde 
ortaya çıkabilen siroz ve hepatoselüler karsinom gibi ileri dönem komplikasyonlar nedeniyle ülkemizde ve 
dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya nüfusunun yaklaşık %3’ü HCV ile enfektedir. Ülkemizde 
HCV prevalansı %1-%1.9 arasında değişmektedir. Kronik C hepatiti progresyonu sıklıkla sessizdir, bu 
nedenle hastalar genellikle  kan bağışı, cerrahi girişim öncesi, hemodiyalize giren hastaların rutin izlemi ya 
da evlilik öncesi taramalar sırasında rastlantısal olarak tespit edilmektedir. Ülkemizde cerrahi girişim öncesi 
sıklıkla   ampirik olarak hepatit serolojisi istenmektedir. Çalışmamızda cerrahi girişim öncesi hepatit C taraması 
yapılan hastaların sonuçları incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: 
Ocak 2020-Ağustos 2021 tarihleri arasında Balıkesir  Atatürk Şehir Hastanesinde  A,B,C  grubu ameliyatlar 
öncesi tarama testi olarak istenen anti-HCV sonuçları  hastane otomasyon sistemi kayıtları kullanılarak  geriye 
dönük olarak incelenmiştir. 4505 hastanın test sonucuna ulaşılmıştır. Anti-HCV test sonucu pozitif saptanan 
hastaların HCV RNA sonuçları incelenmiştir.

Serum örneklerinde anti-HCV varlığı Kemiluminesans Enzim İmmunassay (CMIA) tekniği ile Architect anti-
HCV reaktif kiti (Abbott, Almanya) kullanılarak Architect i2000SR sistemi (Abbott, ABD) ile çalışılmıştır. 
HCV-RNA’nın saptanmasında; izolasyon cihazı (Magnesia 2448 Anatolia Geneworks, Türkiye) ve HCV-RNA 
izolasyon kiti (Viral DNA/RNA izolasyon kiti, Anatolia Geneworks, Türkiye) kullanılmıştır. Real-time PCR 
kiti (Bosphore HCV Quantification Kit v2, Türkiye) ile hazırlanan PCR karışımı Real-Time PCR cihazında 
(Montania 4896 Anatolia Geneworks, Türkiye) amplifiye edilmiştir.

Bulgular: 
Çalışma süresi içinde  A,B veya C grubu ameliyat planlanan  4505 hastada anti-HCV testi taraması yapılmıştır. 
60 hastanın (%1,3) pozitif olduğu bulunmuştur (34 Erkek, 26 Kadın; yaş 56,2±18,7). 31 (%51,7)  hastada HCV 
RNA testi istenmişti, 29 (%48,3) hastada HCV RNA istenmemiştir. 27 hastada HCV RNA  negatif (<25 IU/ml) 
tespit edilmiştir.  İki hastada HCV RNA pozitif  saptanmıştır. Sonuçları 275 IU/ml ve 4691000 IU/ml şeklinde 
belirlenmiştir. İki hasta kronik Hepatit C nedeniyle tedavi almıştı; HCV RNA sonuçları negatif bulunmuştur. 
Değerlendirme sonuçları grafikde özetlenmiştir.
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Değerlendirme Sonuçları

 

Sonuç: 
Cerrahi girişim geçiren 4505 hastanın %1,3 ünde anti-HCV pozitif saptanmıştır. Bu oran genel Türkiye 
populasyonu ile uyumludur. İki hastada önceki Hepatit C tedavisine bağlı olarak HCV RNA negatif çıkmıştır. 
Hastaların %48,3 gibi yüksek oranda  HCV RNA test edilmemiştir.Cerrahi girişim öncesi anti-HCV taramasının 
, yeni hasta yakalamak için çok verimli kullanılmadığı  görülmektedir.  Bu konuda farkındalık yaratılmasına 
ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler : anti-HCV, Cerrahi girişim, HCV RNA
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PS-059
Travma Sonrası Geniş Spektrumlu Antibiyotik Kullanan Hastada Nadir Görülen Candida 
Auris Fungemisi

Melike Ersoy1, Seda Karataş1, Mihriban Yücel1, Serap Yağcı1, Nilgün Karabıçak2, Rukiye Berkem1,
Salih Cesur1, Mehmet Emre Yıldırım1

1T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Tıbbi Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı, Ankara 
2Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı

Giriş ve Amaç: 
Candida auris’in hastane ortamında kolayca yayılması, çoklu antifungal direnci, yüksek mortalite oranı ve 
tanımlanmasının zor olması nedeniyle tespit edildiğinde acil bildirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada idrar ve kan kültürlerinde C. aurisin etken olarak tanımlandığı vaka sunulmaktadır.

Bulgular: 
28 yaşında erkek hastanın hastanemize ulaştırılan epikrizine göre Nisan 2021’de motosiklet kazası sonrası 
intraserebral hemoraji nedeniyle opere edilmiş ve nörolojik defisit ile taburcu edilmiştir. İki hafta sonra bulantı, 
iştahsızlık şikayeti ile acil servise başvurmuş, Beyin ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesine kabul edilmiştir. 
BOS kültüründe Klebsiella pneumonia üremiş, meropenem ve kolistin tedavisi uygulanmıştır. Hidrosefalisi 
olan hastaya Ventrikülo-Peritoneal Şant operasyonu yapılmıştır. Ailesinin isteği ile hasta Ankara Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne 28.07.2021’de sevk edilmiştir. Hastanın gelişinde idrar, kan ve BOS kültürleri alınmıştır. 
BOS kültüründe üreyen K.pneumonia’ya yönelik antibiyotik tedavisine devam edilmiştir. Sondadan alınan 
idrar kültür örneği koyun kanlı ve eozin metilen blue agara (EMB) ekilerek aerobik şartlarda 37 °C’ de 24-
48 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonucunda plaklarda >100.000 cfu/ml üreme gözlenmiş, yapılan Gram 
boyamada maya hücreleri görülmüştür. Sabouraud dekstroz agara ekimi yapılmıştır. VITEK® MS MALDI-
TOF (bioMérieux,Fransa) mikrobiyal tanımlama sistemi tarafından C. auris olarak tanımlanmıştır. İki gün sonra 
gönderilen idrar kültür örneğinde 10 3 – 10 4  cfu/ml C.auris üremesinin saptanması üzerine izole edilen suş, 
doğrulama ve antifungal duyarlılık değerlendirilmesi amacıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji 
Referans Laboratuvarına gönderilmiştir. Antifungal duyarlılık çalışması sonucu elde edilen MIK değerleri; 
Amphoterisin B: 1(µg/ ml), Voriconazol: 0,25 (µg/ml), Caspofungin: 0,5(µg/ ml), Posaconazole: 0,5 (µg/ ml), 
Fluconazole: 256 (µg/ ml) Itraconazol:0,5(µg/ ml), Anidulafungin : 1(µg/ ml)’ dir. Hastanın idrar kültüründe 
C.auris izole edildikten 22 gün sonra 2 set halinde kan ve kateter kültürü alınmıştır. Kan kültür şişesi BacT/
Alert® 3D (bioMérieux, Fransa) otomatize kan kültürü cihazında inkübe edilmiştir. Pozitif sinyal veren kan 
kültürü şişelerinden koyun kanlı, çukulata ve EMB agara ekim yapılarak 37°C’de 24-48 saat inkübe edilmiştir. 
Üreme saptanan plaklardan VITEK® MS  MALDI-TOF (bioMérieux, Fransa) mikrobiyal tanımlama sistemi ile 
tanımlama yapılmış ve C. auris saptanmıştır. Candida fungemisi nedeniyle hastaya anidulafungin başlanmıştır 
ve gün aşırı kan kültürü ile takip edilmektedir.



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

224

Sonuç: 
C. auris standart laboratuvar yöntemleriyle yanlış tanımlanabilir. Çoklu antifungal direnci, tanı koymada 
yaşanan zorluklar ve salgın etkeni olması nedeniyle önemli bir sorun olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler : anidulafungin, Candida auris
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PS-060
Baş ağrısı ile başvuran hastada nadir bir neden, nörosistiserkozis

Büşra Betül Özmen-Çapın1, Nurşah Arı2, Mustafa Sakar3, Vüsal Guliyev3, Arzu İlki4, Süheyla Bozkurt2

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
3Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş ve Amaç: 
Ülkemiz nörosistiserkozis açısından endemik olmayan bir ülke olarak bilinmektedir. Bu bildiride bir aydır süren baş dönmesi ve 
baş ağrısı şikayetleriyle dış merkeze başvuran ve radyolojik görüntülemesinde kitle lezyonu görülmesi sebebiyle hastanemize 
yönlendirilen 10 yaşındaki erkek hastada saptanan nörosistiserkozis olgusunun sunulması amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: 
Radyolojik görüntülemesinde sağ temporal apse, malignite ve tüberkülom ayrımı yapılamayan hastaya beyin ve sinir cerrahisi 
kliniği tarafından mini kraniotomi ve temporal kitle eksizyonu yapılarak 2,5×2,5×1,2 cm boyutlarındaki beyin rezeksiyon 
materyali tıbbi patoloji laboratuvarına iletilmiştir. Konvansiyonel histokimya paneli ve immünohistokimya paneli uygulanmış, 
H&E (hematoksilen eozin) ve PAS (periyodik asit-Schiff) boyalı kesitler ön planda parazitoz düşünülerek laboratuvarımıza 
konsülte edilmiştir.

Bulgular: 
Preparatlarda patoloji laboratuvarı tarafından 0,6 cm çapta, kistik yapıda, kapsüllü, parazitik enfeksiyon 
şüpheli çevre parankimden keskin sınırlarla ayrılan, çevresinde yoğun süpüratif inflamasyon alanı izlenmiştir. 
Laboratuvarımıza konsülte edilen preparatta iki adet emici disk izlenmiş; patoloji laboratuvarından istenen 
yeni kesitlerde spiral kanal ve çok sayıda kalkeröz cisimcik izlenen, Taenia solium larvası ile uyumlu lezyon 
alanı izlenmiştir (Şekil 1 ve 2). Uygulanan PAS boyası ile emici disklerde boyanma görülmüştür. Mikrobiyoloji 
ve patoloji laboratuvarları işbirliği ile tanı nörosistiserkozis olarak bildirilmiş; hastaya post-op albendazol 
tedavisi başlanmıştır.
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Şekil 1. Beyin rezeksiyon materyalinin H&E boyalı kesiti.

 

Şekil 2. Beyin rezeksiyon materyalinin H&E boyalı kesiti-2

 

Sonuç: 
Hastanın kendisinde ve ailesinde zaman zaman karın ağrısı ve ishal şikayeti olduğu, abisinin parazit düşürme hikayesinin 
olduğu bildirilmişse de; hastadan ve ailesinden yapılan dışkı incelemelerinde paraziter etken saptanmamıştır. Hasta öyküsünde, 
hastamız ve ailesinin yaylalardan çeşitli otlar toplayarak bu otları yıkamadan tükettiği öğrenilmiş, bulaşın kontamine otlarla 
alınan parazit yumurtalarıyla olabileceği düşünülmüştür. Ülkemiz sistiserkozis açısından endemik olmayan bir ülke olarak 
bilinse de, bazı kaynaklar günümüzde artık hiçbir ülkenin endemik olmayan bölge olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin 
altını çizmektedir(1). Nadir olguların tanınmasında laboratuvarlar arası iletişim ve iş birliği önemlidir.

Anahtar Kelimeler : nörosistiserkozis, Taenia solium
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PS-061
Covid-19 Yoğun Bakım ve Genel Yoğun Bakım servislerindeki bakteriyemi etkenlerinin 
araştırılması ve antibiyotik duyarlılık profillerinin incelenmesi

Adem Özdemir1, Gülşen Hazırolan1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: 
Ağır akut solunum yolu sendromu koronavirüsü-2 (SARS-CoV-2)’nin neden olduğu COVID-19 enfeksiyonu 
aradan geçen zamana rağmen insanların günlük hayatını etkilemeye devam etmektedir ve vaka sayıları günden 
güne artmaktadır. Yoğun bakımda COVID-19 nedeniyle yatmakta olan hastalarda bakteriyemi olgularının genel 
yoğun bakımdaki hastalardan bakteri tür dağılımı ve antimikrobiyal direnç yönünden aralarında bir fark olup 
olmadığı yeni bir araştırma konusudur. Bu çalışmada COVID-19’un Türkiye’de görüldüğü Mart 2020 ile Eylül 
2021 arasında COVID-Yoğun Bakım (COVID-YB) ve Genel Yoğun Bakımlardan (Genel-YB) gönderilen kan 
kültürlerinde üreyen bakterilerin tür dağılımları ve antimikrobiyal duyarlılık test sonuçları arasındaki ilişki 
araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesinde ilk Covid-19 yoğun bakım vakasının 
kabul edildiği 18.03.2020 ile 01.09.2021 tarihleri arasında COVID-YB ve Genel-YB servislerinden gönderilen 
kan kültür örnekleri dahil edilmiştir. Kan kültürü şişeleri için BD BACTEC™ (BD Diagnostic Systems, Sparks, 
ABD) kullanılmıştır ve otomatize cihazlarda 5 güne kadar inkübe edildi. Üreme sinyali veren örnekler Gram 
boyama işlemine tabi tutulmuş ve %5 koyun kanlı agar, çukulata agar, Mac Conkey agar besiyerlerine ekilerek 
24-48 saat süresince inkübe edilmiştir. Bakterilerin tanımlamalarında MALDI-TOF MS (Bruker, Almanya) 
kullanılmıştır. Antimikrobiyal duyarlılık testleri için BD Phoenix™ otomatize sistemi (BD Diagnostic Systems, 
Sparks, ABD) ve disk difüzyon test yöntemi kullanılmıştır.

Bulgular: 
18.03.2020-01.09.2021 tarihleri arasında COVID-YB’da yatan 604 hastadan 4287 kan kültür şişesi, Genel-
YB’da yatan 304 hastadan 1769 kan kültür şişesi dahil edilmiştir. COVID-YB’dan gelen kan kültürü şişelerinde 
pozitiflik oranı %23.1 iken Genel-YB’da %21.3’tür. Kültür üremelerinde ilk izolatlar kabul edilerek COVID-
YB’dan 282 izolat ve Genel-YB’dan 110 izolat olmak üzere toplam 392 izolat çalışmaya dahil edilmiştir. 
Üreyen izolatların dağılımları Tablo.1’de, antimikrobiyal duyarlılık sonuçları ise Tablo.2 ve Tablo.3’de 
gösterilmiştir. COVID-YB’dan gelen izolatların gram boyanma özelliklerine göre %56.2’sı gram pozitif iken 
%43.8’i gram negatif, Genel-YB’da ise %57.3’ü gram pozitif iken %42.7’si gram negatif olarak saptanmıştır. 
K. pneumoniae ve E. faecalis izolatlarının duyarlılk profili COVID-YB da daha yüksek bulunmuştur. 
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Tablo.1- İzolatların tür ve servise göre dağılımları

 

Tablo 2. İzole edilen gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları (%)

 

Tablo.3- İzole edilen gram pozitif bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları (%)

 

Sonuç: 
Üreyen mikroorganizmaların dağılımları incelendiğinde COVID-YB ve Genel-YB arasında istatistiksel olarak 
fark bulunmamıştır(p>0.05). COVID-19 nedeniyle yoğun bakımlarda yatmakta olan hastalarda sekonder 
enfeksiyon, ko-enfeksiyon gelişimini önlemek için antimikrobiyal tedaviler uygulanmasına rağmen genel 
olarak gram pozitif ve gram negatif bakterilerde duyarlılık profilleri her iki yoğun bakımda benzer şekilde 
seyretmiştir.

Anahtar Kelimeler : bakteriyemi, Covid-19, kan kültürü, yoğun bakım
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PS-062
Kuzey Kıbrıs’ta cinsel yolla bulaşan enfeksiyon etkenlerinin moleküler epidemiyolojisi: Tek 
merkez deneyimi

Buket Baddal1, Sıla Birkollu2, Ayşegül Bostancı1

1Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 
Lefkoşa, K.K.T.C. 
2Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Genetik Laboratuvarı, Lefkoşa, K.K.T.C.

Giriş ve Amaç: 
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hem erkek hem de 
kadınları etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kuzey Kıbrıs’ta CYBE epidemiyolojisine ait çok az veri 
bulunmaktadır. Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs’ta son üç yılda görülen CYBE etkenlerinin moleküler düzeyde 
araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Hastanemize 2019-2021 yılları arasında vajinal yanma, kaşıntı, ağrı, mukopürülan akıntı, genital bölgede 
döküntü veya lezyon gibi CYBE şikayetleri ile başvuran 18 yaş üstü 363 hastadan üretral sürüntü ve idrar 
örnekleri alınmıştır. Nükleik asit izolasyonu Ribospin vRD extraction kit (GeneAll) ile gerçekleştirilmiştir. 
Örnekler, FTD Urethritis Plus kiti ile multipleks gerçek-zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) yöntemi 
kullanılarak Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, 
Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum ve Ureaplasma parvum için test edilmiştir.

Bulgular: 
Örnek dağılımına bakıldığında 2019, 2020 ve 2021’de sırası ile 148, 132 ve 83 numune çalışıldı. Bunlardan 
199’u kadın (%54.8), 164’ü (%45.2) ise erkek hastalardan alınan numunelerdi. Yaş aralığı 18-78, yaş ortalaması 
ise 32 idi. Pozitiflik oranı 2019’da %66.2, 2020’de %71.9 ve 2021’de 67.5 idi. En sık saptanan CYBE etkenleri 
Ureaplasma spp. (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) (n=132, %36.3), Neisseria gonorrhoeae 
(n=53, %14.6) ve Mycoplasma hominis (n=34, %9.4) olarak belirlendi.

Sonuç: 
Ülkemizde CYBE sıklıkla görülmekte olup, çalışmamız enfeksiyonların önlenmesinde tarama ve tedavinin 
önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler : cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, epidemiyoloji, Kuzey Kıbrıs, RT-PCR
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PS-063
Ankara Şehir Hastanesinde Pandemi Öncesi Ve Sonrası Dönemde Kan Kültürlerinden İzole 
Edilen Candıda Türlerinin Dağılımı Ve Antifungal Duyarlılıkları

Sevim Gayenur BÜYÜKBERBER1, Bedia DİNÇ1

1Ankara Şehir Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
Normal flora elemanı olarak da bulunabilen Candida türleri, özellikle immün yetmezlikli hastalarda ciddi infeksiyonlara neden 
olmaktadır. İnvazif kandida enfeksiyonları en sık kandidemi şeklinde görülmektedir. Hastane kaynaklı invazif kandida enfeksiyonları 
çoğunlukla ağır seyirli, hızlı ilerleyen, tanısı zor ve tedaviye dirençli enfeksiyonlar olmaları nedeniyle ciddi morbidite ve mortalite 
nedeni olarak bilinmektedir. Son dönemde özellikle yoğun bakım ünitelerinde Covid 19 nedeniyle tedavi gören hastalarda steroid gibi 
immunsüpresif ilaçların daha yaygın kullanımı mantar enfeksiyonlarının oluşumunu kolaylaştırmakta ve dirençli izolat oranlarında 
artışa sebep olmaktadır. Bu nedenle fungal enfeksiyonlarda uygun ve etkin antifungal tedavinin belirlenmesinde ve prognozun 
tahmininde, tür düzeyinde identifikasyon ve antifungal duyarlılık testleri büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla çalışmamızda kan 
kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin tiplendirilmesi, dağılımı ve antifungal duyarlılıklarını inceledik.

Gereç ve Yöntem: 
Şubat 2019- Haziran 2021 tarihleri arasında farklı kliniklerden Ankara Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gelen kan 
kültürü örneklerinden izole edilen Candida türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılıkları retrospektif olarak incelendi. Gram boyama 
sonucu maya üremesi saptanan ve/veya pasajında maya üremesi olan tüm örnekler MALDI-TOF MS(BioMérieux, Fransa) ile 
otomatize olarak tanımlandı. Antifungal duyarlılıkları VITEK 2.0 Compact tam otomatize sistem (BioMérieux, Fransa) ile çalışıldı.

Bulgular: 
Şubat 2019-Haziran 2021 tarihleri arasında laboratuvarımıza gelen 248220 kan kültüründen %3’ünde (2484/80152) Candida spp 
üremesi tespit edildi Aynı hastalardan ardışık gönderilen kan kültürlerinde üreyen aynı tür ve duyarlılığa sahip izolatlardan ilki 
çalışmaya alındı. Kan kültüründen Candida spp. izole edilen 1042 hastanın %54’ü erkek, %52’si 65 yaş ve üzeri, %77,4’ü yoğun 
bakım ünitelerinde takip edilen hastalardan oluşmaktaydı. Pandemi öncesi dönemde(Şubat 2019- Mart 2020) kandidemisi olan hasta 
sayısı 299 iken pandemi sonrası dönemde(Mart 2020-Haziran 2021) 743 idi. Candida izolatlarının % 41,1’i Candida albicans, 
%58,9’u albicans dışı Candida türleriydi. C. Albicans izolatlarında her iki dönemde de en sık direnç amfoterisin B ye karşı olup 
sırasıyla %5,2(7/135), %6,5(19/293) olarak bulundu. Ayrıca pandemi öncesi dönemde flusitozin dirençli C. albicans ve C. tropicalis 
türü gözlenmezken pandemi sonrası C. albicans’da %2(6/293), C. tropicalis’de %6(5/88) oranında flusitozin direnci gözlendi. 
Pandemi öncesi dönemde flukonazol, kaspofungin ve mikafungin dirençli C. tropicalis türüne rastlanmazken pandemi sonrasında bu 
antifungallere dirençli izolatlar görüldü.
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Candida Türlerinin Antifungal Direnç Profilleri

 

Sonuç: 
Mortalite/morbiditeyi azaltmak ve direnç gelişimini önlemek amaçlarıyla tür düzeyinde identifikasyon ve antifungal 
duyarlılık testleri hızla yapılmalı, doğru antifungal, uygun dozda, yeterli süreyle kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler : antifungal direnci, kandidemi, pandemi
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PS-064
Ankara Şehir Hastanesinde Yatan Çoklu İlaca Dirençli {Klebsiella pneumonia} ile Enfekte 
Hastalarda Seftazidim-Avibaktam Duyarlılığı

Büşra Saygın1, Alper Doğan1, Ebru Aykut Arca1, Bedia Dinç1

1Ankara Şehir Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
Gram negatif mikroorganizmalarda direnç son yıllarda giderek artan bir sorun haline gelmektedir. Özellikle 
Klebsiella pneumoniae, tedavisi zor ve artan direnç durumu ile birlikte tedavi seçenekleri daha da sınırlı 
hale gelen önemli bir enfeksiyon etkenidir. Bu çalışmanın amacı çoklu ilaca dirençli K. pneumonia izolatları 
ile enfekte olan hastalarda yeni bir tedavi seçeneği olan Seftazidim-Avibaktam antibiyotik duyarlılığının 
araştırılması ve hastaların demografik özellikleri ile birlikte değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: 
Mayıs - Eylül 2021 tarihleri arasında Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gelen 
ve  çoklu ilaca dirençli olduğu tespit edilerek Seftazidim Avibaktam duyarlılığı çalışılan 119 hastaya ait K. 
pneumonia izolatı  çalışmaya dahil edildi. Aynı hastanın farklı örneklerinde üreyen aynı antibiyotik direnç 
profiline sahip izolatlardan sadece ilki çalışmaya dahil edildi. Antibiyotik duyarlılık testi disk difüzyon yöntemi 
ile yapıldı ve K. pneumonia için zon çapı 13 mm ve üzeri olan izolatlar duyarlı olarak raporlandı.

Bulgular: 
Çalışmaya dahil edilen 73’ü (%61,3) erkek, 46’sı (%38,7) kadın olan 119 hastanın 67’si (%56,3) 65 yaş ve üstü iken 7’si (%5,8) 
18 ve altı yaş grubundaydı. K. pneumonia izolatlarının 53’ü (%44,5) solunum yolu, 35’i (%29,4) kan, 18’i (%15,1) idrar, 13’ü 
(%10,9) ise yara örneklerinden izole edildi. Hastaların 86’sı (%72,3) yoğun bakım ünitelerinde, 33’ü (%27,7) servislerde 
takip edilmekteydi. Seftazidim-Avibaktam çalışılan izolatların 93’ü (%78.2) duyarlı, 26’sı (%21.8) dirençli olarak raporlandı. 
Dirençli izolatların 10’u (% 38.5) kan, 8’i (%30.8) idrar, 7’si (% 26.9) solunum yolu ve 1’i (%3.8) yara örneğinde saptandı.

Sonuç: 
K. pneumonia kaynaklı enfeksiyonlar, artan antibiyotik direnci nedeniyle tedavi alternatiflerini sınırlamakta ve bununla ilişkili 
olarak morbidite ve mortalite oranlarının artmasıyla önemli bir sağlık sorunu haline gelmektedir. Bu hastalarda Seftazidim-
Avibaktam yeni bir tedavi seçeneği olabilir. Hastanelerin antibiyotik direnç profiline göre Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda 
Seftazidim-Avibaktam duyarlılığının rutin olarak çalışılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Çoklu ilaç direnci, Klebsiella pneumonia, Seftazidim-Avibaktam
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PS-065
Kan kültürlerinde Pseudomonas aeroginosa üreme sıklığı ve antibiyotik direnç oranları

Oya Akkaya1, Ayşe Rüveyda Uğur1, Habibe Övet1

1Konya Şehir Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
Pseudomonas aeruginosa hayatı tehdit eden hastalıklara neden olabilen önemli bir fırsatçı patojendir. 
Genellikle hastane enfeksiyonlarından sorumludur. Birçok antibiyotiğe doğal direncinin olması ve bazen de 
tedavi sırasında direnç geliştirebilme yeteneğinin olması sebebiyle oluşturduğu enfeksiyonların tedavisi zordur. 
Çalışmamızın amacı, 3 yıl boyunca kan kültürlerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarına 
ait antibiyotik duyarlılık profillerini inceleyerek, hastanemiz için uygun ampirik tedavi protokollerinin 
belirlenmesine katkıda bulunmaktır.

Gereç ve Yöntem: 
Bu çalışmada Ocak 2017 ile Aralık 2019 tarihleri arasında laboratuvarımıza gelen kan kültür örneklerinden 
izole edilen 95 Pseudomonas aeruginosa suşu incelenmiştir. Kan kültürü örnekleri, BACTEC 9240 otomatize 
sisteminde (BD Diagnostic Instrument Systems, USA) 5 gün inkübe edilmiştir. Üreme sinyali vermiş kan 
kültür örnekleri %5 koyun kanlı agar ve Eosin Methylene Blue (EMB) agara ekilmiş ve 37°C’de 24-48 saat 
inkübe edilmiştir. Kültürde üreme olan örnekler, gram boyaması, koloni morfolojisi, aromatik koku varlığı, 
oksidaz pozitifliği gibi konvansiyonel metotlar ve otomatize sistemle (VITEK 2 otomatize sistemi, bioMérieux, 
France) tür düzeyinde tanımlanmıştır. Antimikrobiyal duyarlılıkları EUCAST kriterleri doğrultusunda yine 
otomatize sistemle (VITEK 2 otomatize sistemi, bioMérieux, France) yapılmıştır. Dirençli bulunan suşlar 
E-test (bioMérieux, France) yöntemiyle de doğrulanmıştır.

Bulgular: 
2017-2019 yılları arasında kan kültürlerinde Pseudomonas aeruginosa üreyen 95 hasta incelenmiştir. 95 
hastanın 5 i cerrahi servislerinde yatan hasta, 25 i dahiliye servislerinde yatan hasta ve 65 i ise Yoğun Bakım 
Ünitelerinde yatan hastadır. Amikasin 18 (%19) hastada dirençli, tobramisin 12 (%12) hastada dirençli, 
seftazidim 20 (%21)hastada dirençli, sefepim 24 (%25) hastada dirençli, piperasilin-tazobaktam 17 (%18) 
hastada dirençli, siprofloksasin 15 (%16) hastada dirençli, levofloksasin 36 (%13) hastada dirençli, imipenem 
29 (%30) hastada dirençli ve meropenem ise 20 (%21) hastada dirençli bulunmuştur.
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Antibiyotik direnç oranları

 

Sonuç: 
Çalışmamızda P.aeroginosa için en etkili antibiyotiklerin amikasin, tobramisin, siprofloksasin ve piperasilin-
tazobaktam olduğu gösterilmiştir. Çoğu zaman kültür sonucu beklenmeden tedaviye başlamak gerektiği için 
uygun antibiyotik seçimi hayat kurtarıcıdır. Bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları ise coğrafi bölgeye göre ve 
hastanelerin  antibiyotik kullanma alışkanlıklarına göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle her hastanenin 
belli aralıklarla bakteri ve antibiyotik duyarlılıklarını ortaya koyarak doğru ilaç kullanım politikaları belirlemesi, 
dirençli bakterilerle mücadelede önemlidir.

Anahtar Kelimeler : antibiyotik duyarlılık, Pseudomonas aeruginosa, Vitek 2
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PS-066
Bir Üniversitesi Hastanesinde izole edilen {Clostridioides difficile} izolatlarının antimikrobiyal 
duyarlılıkları

İnci DURUKAN1, Gülçin BAYRAMOĞLU1, İlknur TOSUN1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Clostridioides (eski adıyla Clostridium) difficile anaerobik, sporlu gram-pozitif basildir. Özellikle antibiyotik 
kullanımı sonrası mikrobiyotanın bozulması ile ishal ve pseudomembranöz kolit gibi çeşitli intestinal hastalıklara 
yol açmaktadır. En önemli hastane enfeksiyonlarından biri haline gelen C. difficile enfeksiyonlarında mortalite 
oranı yoğun bakım ünitelerinde %34’e kadar çıkabilmektedir. Virülansı yüksek izolatlarla toplum kaynaklı 
vakalarda da artış görülmeye başlanmıştır. Özellikle son yıllarda aşırı değişken suşların hızlı bir şekilde ortaya 
çıkması ile patojenitesi ve antibiyotik direnci ciddi anlamda değişmiştir ve yeni verilere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Tedavide son yıllarda kullanıma giren fidaksomisin için sınır değerlerin olmaması ve az sayıda çalışma 
bulunması nedeni ile direnç verileri yetersizdir. C. difficile’nin rutin olarak kültürü yapılmadığından diğer 
antimikrobiyallere direnci hakkında da veriler sınırlıdır. Çalışmamızda Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 
Farabi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına toksin araştırılması için gönderilen dışkı örneklerinden 
izole edilen C. difficile izolatlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Aralık 2017- Ekim 2020 tarihleri arasında C. difficile toksin araştırılması için gönderilen örneklerden izole 
edilmiş ve MALDI-TOF MS (Bruker Daltonik, Almanya)  ile tanımlanmış 43 C. difficile izolatı çalışmaya 
dahil edilmiştir. Minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri vankomisin, eritromisin, metronidazol, 
tigesiklin, moksifloksasin, klindamisin için gradiyent test yöntemi ile 30 izolatta ve fidaksomisin için agar 
dilüsyon yöntemi ile 43 izolatta araştırılmıştır. Vankomisin ve metronidazol sonuçları “European Committee 
on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)” dokümanlarına göre, klindamisin ve moksifloksasin 
sonuçları “Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI)” sınır değerlerine göre yorumlanmıştır.

Bulgular: 
İzolatların vankomisine %100, metronidazole %100, moksifloksasine %90 ve klindamisine %60 oranında 
duyarlı olduğu bulunmuştur. EUCAST ve CLSI’da sınır değerleri bulunmayan eritromisin, tigesiklin ve 
fidaksomisin MİK değerleri sırasıyla, 0,25-≥256 µg/mL, ≤0,016-0,047 µg/mL ve 0,08-0,25 µg/mL arasında 
saptanmıştır. MİK50 ve MİK90 değerleri eritromisin, tigesiklin ve fidaksomisin için sırasıyla, 1-4 µg/mL, 
0,032-0,047 µg/mL ve 0,06-0,25 µg/mL olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: 
Sonuç olarak, çalışmamızda C. difficile enfeksiyonlarının tedavisinde temel taşlardan olan vankomisin ve 
metronidazole karşı izolatların tümünün duyarlı olduğu ve fidaksomisin MİK değerlerinin de 0,25 µg/mL’nin 
altında olduğu saptanmıştır. C. difficile enfeksiyonlarının gelişmesinde yüksek riskli antibiyotikler arasında 
yer alan klindamisine önemli oranda direnç tespit edilmiş ve duyarlılık oranı %60 bulunmuştur. Çalışmamız 
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literatür incelemesine göre, ülkemizde C. difficile izolatlarının fidaksomisine duyarlılığının saptandığı ilk 
çalışmadır. Çalışma sonuçlarımız antibiyotik tedavisinin yönlendirilmesine ve epidemiyolojik verilere katkıda 
bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler : Antimikrobiyal duyarlılık, C.difficile, Fidaksomisin, Minimum inhibisyon konsantrasyonu
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PS-067
Metisilin Dirençli Koagülaz Negatif Stafilokokların İdentifikasyonu ve Antimikrobiyal 
Direnç Profilleri

Ayşegül Yılmaz1, Gültekin Çelik1, Safiye Göçer1, Can Türk1, Şükrü Volkan Özgüven1

1Lokman Hekim Üniversitesi

Giriş ve Amaç: 
Koagülaz negatif stafilokoklar (KNS), deri ve muköz membranlarda normal florada kolonize olup, değişik 
türleri ile farklı hastalıklar yapabilen önemli bakterilerdir.KNS’lere bağlı enfeksiyonlardaki artış ve 
antibiyotiklere gösterdikleri direnç, bu bakterilerin tiplendirilmesi ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi 
ihtiyacını oluşturmuştur.Bu çalışmanın amacı, Lokman Hekim Üniversitesi Hastaneleri’nde yatan hastaların 
kan kültürlerinden izole edilen metisilin dirençli KNS’lerin (MRKNS) tür düzeyinde tanımlanması ve farklı 
antibiyotiklere karşı oluşan direnç profillerinin belirlenmesidir. Çalışma sonucunda, hastalarda sıklıkla hangi 
metisilin dirençli KNS türüne rastlandığına dair güncel veri ortaya konulmuştur.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışma, Lokman Hekim Üniversitesi Akay ve Ankara Hastaneleri’nde yapıldı. Bu hastanelerde yatan 
hastalardan alınan kan kültürleri, Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda 
incelendi. Bu çalışmada 153 MRKNS suşu izole edildi, tür düzeyinde tanımlandı ve direnç profilleri belirlendi. 
Kan kültürlerinin üremesi için tam otomatize bir sistem olan BACTEC FX40 otomatik kan kültür cihazı 
kullanıldı.Çalışmamızda, kan kültürü cihazında üreme sinyali veren şişeler ayrılarak, BD Phoenix Otomatize 
Mikrobiyoloji Duyarlılık Sistemi ile incelendi. Bu cihaz, kültürde üreyen mikroorganizma türünü otomatik 
olarak belirleyip bu türlerin direnç profillerini göstermektedir. Oksasilin, klindamisin, fusidik asit, vankomisin, 
linezolid, teikoplanin, daptomisin antibiyotikleri dahil olmak üzere 24 antibiyotikte minimum inhibitör 
konsantrasyonu, her suş için ayrı ayrı hesaplandı.

Bulgular: 
Çalışmaya 0-97 yaş arası 153 hasta dahil edildi. Hastaların kan kültürlerinden toplam 19 farklı KNS 
suşu izole edildi. Bu suşlardan 51’i (%33) S. epidermidis, 33’ü (%22) S. hominis ve 21’i (%14) S. 
haemolyticus olarak tanımlandı. İzole edilen KNS suşlarında antibiyotiğe karşı duyarlılık testi yapıldı. 
Vankomisine karşı direnç oranı %12 olarak bulunmuştur.  Oksasiline karşı direnç dağılımı hemen hemen eşit 
bir şekilde olduğu, örneklerin büyük bir kısmının ise klindamisin(%57), fusidik asit(%84) ve rifampisine(%85) 
dirençli olduğu tespit edildi.  Kotrimoksazol, linezolid ve daptomisine karşı direnç ise %70’in altında görüldü.

Sonuç: 
KNS’lerin florada yaygın dağılımı klinik yorumlamayı güçleştirmektedir.Klinik örneklerden izole edilen 
kökenlerin türlerinin belirlenmesi ve direnç durumunun saptanması tedavinin belirlenmesinde önemlidir. Son 
yıllardaki glikopeptit direncindeki artış bu çalışmada da dikkat çekmektedir. Siklik lipopeptit sınıfı bir 
antimikrobiyal ajan olan daptomisine karşı direnç oldukça düşük olduğu için bu ilacın iyi bir alternatif 
olabileceğini düşünmekteyiz

Anahtar Kelimeler : Antibiyotik, Direnç, Koagülaz negatif stafilokok, Metisilin
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PS-068
Üriner sistem enfeksiyonu şüphesi ile gönderilen ön idrar örneklerinde üreyen {ureaplasma 
urealyticum} ve {mycoplasma hominis} türlerinin antibiyotik duyarlılıkları

Merve Gürler1, Elif Oğuzman1, Ülker Karakurt1, Ebru Evren1, Zeynep Ceren Karahan1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve İbn-i Sina Hastanesi Merkez 
Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Giriş ve Amaç: 
Üretrit etkenlerinden olan Ureaplasma urealyticum (UU) ve Mycoplasma hominis (MH), özellikle rutin 
idrar kültüründe üreme olmayan, ancak genitoüriner sistem şikayetleri olan hastalarda göz ardı edilmemesi 
gereken üropatojenlerdir. İnfertiliteyle de ilişkilendirilen bu mikroorganizmaların asemptomatik taşıyıcılığının 
belirlenmesi de önemlidir. Tanımlanmalarında altın standart kültür olup üretilmeleri için özel besiyeri ve zamana 
ihtiyaç gösterirler. Bu nedenle, rutin tanıda kullanılması tercih edilen ticari kitler ile 24 saatte biyokimyasal 
tanımlama ve antibiyotik duyarlılığı eş-zamanlı olarak raporlanabilmektedir. Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Poliklinik ve Kliniklerinden kültür ve antibiyotik duyarlılık testi istemiyle 
laboratuvarımıza gönderilen ön idrar örneklerinde UU/MH üreme sıklığının ve antibiyotik duyarlılıklarının 
belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 
1.1.2020-31.8.2021 tarihleri arasında gönderilen 2758 örneğin sonuçları hastane bilgi yönetim sisteminden 
retrospektif olarak araştırıldı. Her hastaya ait ilk örnek çalışmaya dahil edildi. UU/MH kültür ve antibiyotik 
duyarlılıklarının belirlenmesinde Mycoplasma IES (AutobioDiagnostics, Çin) kiti kullanıldı. Üretici firma 
önerileri doğrultusunda örnekler inoküle edildikten sonra 24 saat, 37 °C’de inkübe edilerek üreme varlığı 
kuyucuklardaki renk değişimine göre değerlendirildi. Her iki bakteri için eritromisin, josamisin, klaritromisin, 
klindamisin, minosiklin, ofloksasin, pristinamisin, roksitromisin, siprofloksasin, levofloksasin ve tetrasiklin 
duyarlılıkları tanımlandı.

Bulgular: 
1704 kadın (%61,8),  1054 erkek (%38,2) hastaya ait 2758 idrar örneği değerlendirildi. 2052 (%74,4) örnekte 
üreme izlenmezken, 670 (%24,3) örnekte UU, iki örnekte (%0,1) MH, 34 (%1,2) örnekte her iki bakteri 
üremiştir. Üreyen etkenlerin antimikrobiyal duyarlılıkları Tablo 1’de, cinsiyetlere göre antimikrobiyal direnç 
oranları Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1.

 

Tablo 2.

 

Sonuç: 
Örneklerde UU saptama sıklığının daha yüksek olduğu, MH izolatlarında direncin daha sık izlendiği, üremelerin 
kadınlarda daha sık görüldüğü, her iki bakteri için de en yüksek duyarlılık oranlarının ise minosiklin ve 
pristinamisin ile izlendiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler : antibiyotik duyarlılığı, Mycoplasma IES testi, Mycoplasma spp., Ureaplasma spp.
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PS-069
Üriner Sistem Enfeksiyonlarından İzole Edilen Gram Pozitif mikroorganizmalar ve in vitro 
antibiyotik duyarlılık durumları

Murat AKKAN1, Ayşe ALICI1, Gülgün YENİŞEHİRLİ1, Samet ÇAM2

1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı 
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilimdalı

Giriş ve Amaç: 
İdrar yolu enfeksiyonları (İYE), günümüzde tüm yaş gruplarında gerek hastane ortamında gerekse hastane 
dışında en sık karşılaşılan bakteriyel enfeksiyonlardır. Asemptomatik bakteriüriden sepsisle seyreden akut 
pyelonefrite kadar değişebilen çok farklı klinik durumları içermektedir. Yaşlı erkeklerde, üriner sistemin 
yapısal bozuklukları bu oranı arttırmaktadır. Hastanede yatan hastalarda üriner sisteme ilişkin girişimler, İYE 
sıklığını arttırmakla beraber etken mikroorganizma spektrumunu da değiştirebilmektedir. Bununla beraber, 
özellikle yoğun bakımda yatan hastalarda çoklu ilaca dirençli bakteriler ve fırsatçı mikroorganizmaların izole 
edilme olasılığı artmaktadır. Biz çalışmamızda İYE ön tanısı alan poliklinik, servis ve yoğun bakım hastalarının 
enfeksiyon etkenlerini, bunların demografik özelliklere göre dağılımlarını, antibiyotik direnç durumlarını 
belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 
Kasım 2019 -Ağustos 2021 tarihleri arasında Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarına İYE ön tanısı ile 
gönderilen idrar kültürleri değerlendirmeye alındı. Bakteri sayısı ≥10 3 cfu/ml ve saf olan kültürler anlamlı 
kabul edildi ve çalışmaya dahil edildi. İzole edilen mikroorganizmaların tanımlanması ve antibiyotik duyarlılık 
testleri konvansiyonel yöntemler, Microscan WalkAway 96(Beckman Coulter, ABD) ve VITEK 2 Compact 
(bioMerieux- Fransa) ile yapıldı. İstatistiksel analizler Chi-squared testi ile yapıldı.

Bulgular: 
Kasım 2019-Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 253 hastanın idrar kültüründe gram pozitif bakteri üremesi 
saptandı. Bu bakterilerin 121’i(%48) E.faecalis, 75’i(%30) E.faecium, 26’sı(%10) S.aureus, 16’sı(%6) 
koagülaz negatif staphylococcus(KNS) ve 15’i(%6) S.agalactiae olarak saptandı. Hastaların yaş ortalaması, 
kadın erkek dağılımı ve gönderildiği bölüme göre dağılımı tablo1’de verilmiştir. (Tablo1) E.faecalis üremesi 
olan grup ile E.faecium üremesi olan grup arasında yaş ve cinsiyet  bakımından anlamlı fark saptanmadı.  E.
faecalis poliklinik hastalarında, E.faecium yoğun bakım hastalarında anlamlı olarak daha yüksek oranda 
saptandı. Enterokok suşlarının antibiyotik direnç oranlarına bakıldığında, E.faecium ampisilin, siprofloksasin 
ve vankomisine E.faecalis’den anlamlı olarak daha dirençli bulundu.(Tablo2) S.aureus ve KNS lerin antibiyotik 
direnç durumu karşılaştırıldığında, KNS’ler metisilin, siprofloksasin, eritromisin ve fosfomisine anlamlı olarak 
daha dirençli bulundu.(Tablo3) S.agalactiae suşlarının tamamı penisilin, linezolid, teikoplanin, vankomisin 
ve trimethoprim-sulfametaksazol’e duyarlı bulunurken, %73’ü tetrasikline, %27’si levofloksasine ve %40’ı 
eritromisine dirençli bulundu.
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tablo1

 

tablo2

 

tablo3

 

Sonuç: 
Sonuç olarak, ayaktan ve yatan hastalarda idrar yolu enfeksiyonlarında etken patojenlerin tür düzeyinde 
tanımlanması, direnç oranlarının belirlenmesi ve takibi ampirik tedavi seçiminde klinisyene önemli ölçüde yol 
gösterecektir.

Anahtar Kelimeler : antibiyotik direnç profili, gram pozitif bakteriler, idrar kültürü
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PS-070
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’nde 2018-2021 Yılları Arasında İzole Edilen 
S. maltophilia izolatlarının EUCAST ve CLSI Kriterlerine Göre Antibiyotik Duyarlılık 
Oranları

Beyza Keskin1, Hülya Duran2, Betül Günaydın1, Berna Erdal1, Dumrul Gülen1, Nuri Kiraz1

1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Tekirdağ 
2Dr. İ.Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Tekirdağ

Giriş ve Amaç: 
S.maltophilia, özellikle yoğun bakımlarda, artan görülme sıklığıyla önemli bir enfeksiyon etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. 
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) rehberi,  trimetoprim-sülfametoksazolün (TMP-
SXT) zon çapları ve minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri ile ilgili 2020 yılında düzenleme yapmıştır. Bu 
çalışmanın amacı, hastanemizde izole edilen S.maltophilia suşlarının TMP-SXT direnç oranlarının yıllara göre değişimini 
görmek, alternatif olarak Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) rehberinde önerilen levofloksasin ve seftazidim direnç 
oranları ile beraber değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: 
 Ocak 2018–Ağustos 2021 tarihleri arasında hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarına ayaktan ve yatan hastalardan gönderilen 
klinik örneklere ait kültürler  konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistem (VITEK 2 Compact 60, BioMerieux, Fransa) ile 
tanımlandı. Antibiyotik duyarlılık testleri: EUCAST rehberine göre TMP-SXT duyarlılığı için disk difüzyon (Oxoid, İngiltere)  
metodu ve otomatize sistem; CLSI rehberine göre levofloksasin için disk difüzyon (Oxoid, İngiltere)  metodu, seftazidim için 
gradiyent test (Liofilchem, İtalya) yöntemi ile çalışıldı.

Bulgular: 
Çalışmamızda 143 hastaya ait 196 izolat değerlendirilmiştir (aynı numuneye ait tekrarlayan örneklerde tek izolat değerlendirmeye 
alınmıştır). İzolatlar en sık endotrakeal aspirat ve kan örneklerinde tespit edilmiştir (Tablo 1). S.maltophilia izolatlarının 2020 
yılında %98,3’ü TMP-SXT duyarlı iken 2021 yılında suşların %40,6’sı duyarlı, %52,5’i orta duyarlı olarak saptanmıştır. 
CLSI’a göre ise 2021 yılındaki izolatların %84,5’i levofloksasin, %27,5’i seftazidim duyarlı tespit edilmiştir (Tablo 2). 
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Tablo 1: S. maltophilia izole edilen numunelerin tipine ve yıllara göre dağılımı (n)

 

Tablo 2: S. maltophilia izolatlarının yıllara göre direnç oranları (n/%)

 

Sonuç: 
S.maltophilia son zamanlarda sıklığı artan önemli bir patojendir. Yaptığımız çalışmada da yıllar içinde hem izolasyon sıklığı 
hem de  antibiyotik direnç oranlarının belirgin olarak arttığı görülmüştür.  Günümüzde geniş spektrumlu antibiyotiklerin 
yaygın kullanılması, beraberinde COVİD-19 salgını gibi fırsatçı enfeksiyonlara zemin hazırlayan hastalıkların artmasının bu 
sonuçlara katkı sağladığını düşünmekteyiz. Ayrıca güncellenen EUCAST rehberi ile 2021 yılında suşların yarıdan fazlasının 
TMP-SXT’ye orta duyarlı olduğu bulunmuştur. Bununla beraber levofloksasin ve seftazidimin duyarlılık oranları daha 
fazla tespit edilmiştir. Klinisyenlerin tedavide orta duyarlı antibiyotikleri fazla tercih etmedikleri düşünülürse S.maltophilia 
enfeksiyonlarında EUCAST ile sınırlı kalmayıp mutlaka CLSI rehberi önerileri ile beraber değerlendirilmesi gerektiği 
kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler : CLSI, EUCAST, MİK, S. maltophilia
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PS-071
Havayolu Hiperreaktivitesi Olan ve Olmayan Hastaların Balgam Örneklerinde Eozinofil 
Yüzdesi ve Charcot-Leyden Kristal Varlığının Araştırılması

Duygu Öcal1, Elif Oğuzman1, Kutluay Acar2, Helin Akyazılı2, Aysu Arısoy2, Begümhan Nur Ateş2,
Melisa Ethemoğlu2, Ebru Evren1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş ve Amaç: 
Astım, eozinofillerin önemli rol oynadığı, devam eden inflamatuar süreç ile karakterize kronik hava 
yolu hiperreaktivitesidir. Balgam örneğinde %2,4’ünden daha fazla sayıda eozinofil varlığı hava yolu 
hiperreaktivitesini göstermesi açısından önemlidir.

Charcot-Leyden Kristalleri (CLK), eozinofiller tarafından üretilen, lizofosfolipaz kristalleridir. Sıklıkla astım 
olmak üzere, alerjik reaksiyonlar, fungal ve helmintik enfeksiyonlar ve nadiren hematolojik hastalıklar gibi 
eozinofilik bozukluklarda da görülebilir.

Astım kesin tanısı koymak için herhangi bir laboratuvar yöntemi bulunmamaktadır. Hava yolu inflamasyonunun 
bir belirteci olan balgam eozinofil yüzdesi ve eozinofilik yanıtla ilişkilendirilen CLK varlığı, astım hastalarında 
tedaviye yanıtın, hastalığın şiddetinin ve prognozun değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Bu çalışmada, Şubat-Nisan 2021 tarihleri arasında, Mikrobiyoloji Laboratuvarına rutin olarak gelen balgam 
örnekleri, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) üzerinden astım tanısı değerlendirilerek, eozinofil 
yüzdesi ve CLK varlığı açısından değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 
Toplamda 68 adet balgam örneği (astım tanılı 17, olmayan 51 örnek), eş zamanlı olarak Gram ve Giemsa ile 
boyandı. Gram boyalı yaymalarda yassı epitel hücresi ve PMNL varlığı, Giemsa boyalı yaymalarda CLK varlığı 
ve eozinofil yüzdesi örneklerin kültür sonuçları ile birlikte değerlendirildi.  Hastalara ait tanı ve demografik 
veriler LBYS üzerinden retrospektif olarak tarandı.

Bulgular: 
Tüm örneklerde ortalama eozinofil yüzdesi %1,12 olarak saptandı. Astım tanısı almamış (n=51) hastaların 
ortalama eozinofil yüzdesi %0,63 olarak bulunurken, bu hastaların 25’inin (%37) balgam örneğinde hiç 
eozinofil görülmedi.

17 astım hastasının balgam örneklerinde ortalama eozinofil yüzdesi %2,95 olarak saptanmış olup,  bir örnekte 
CLK tespit edildi ve bu örnekte eozinofil yüzdesi %3 olarak belirlendi. Astım hastalarının 14’ünün balgam 
örneğinde üst solunum yolu flora elemanları, ikisinde Pseudomonas aeruginosa ve birinde Haemophilus 
influenzae ile Staphylococcus aureus birlikte izole edilmiştir. Hava yolu hiperreaktivitesi olan ve olmayan 
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balgam örneklerindeki eozinofil yüzdeleri arasında fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05).
Astım tanısı olan ve olmayan hastalarda, Giemsa boyasında tespit edilen eozinofil yüzdesi, Charcot-Leyden 
Kristalleri, Gram boyasında epitel ve PMNL sayıları ile balgam kültürlerinde üreme sonuçları

 

Sonuç: 
Sonuç olarak, astım tanısı almış olan hastalara ait balgam örnek sayısı kontrol grubuna oranla daha az olsa da, 
eozinofil yüzdesi astım hastalarının balgam örneklerinde istatistiksel olarak daha yüksektir.  Eozinofil yüksekliği 
CLK varlığı ile paralel artış göstermemekte olup, sadece CLK varlığının hava yolu hiperreaktivitesinin 
değerlendirilmesinde tek başına yeterli olmayacağı, ancak eozinofil yüzdesi ve CLK varlığının birlikte 
değerlendirilmesinin literatürle uyumlu olarak, astım gibi hava yolu hiperreaktivitesi olan olgularda klinik 
tanıya yardımcı laboratuvar parametreleri olarak kullanılabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler : Astım, Charcot-leyden kristalleri, eozinofil
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PS-072
Hastane Kökenli İdrar Yolu Enfeksiyonlarında İdrar Kültürlerinden İzole Edilen 
Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Tuba Müderris1, Fulya Bayındır Bilman2, Erkan Özmen2, Süreyya Gül Yurtsever1, Ayşegül Aksoy Gökmen1, 
Selçuk Kaya1

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İZMİR 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İZMİR

Giriş ve Amaç: 
İdrar yolu enfeksiyonları (İYE), klinikte en sık karşılaşılan bakteriyel enfeksiyonlardandır. Tedavi sürecinde 
genellikle antibiyotik duyarlılık sonucu beklenemeden ampirik antibiyotik tedavisi başlanılmaktadır. En sık 
tercih edilen antibiyotikler kinolonlar, aminopenisilinler, beta laktam/beta laktamaz inhibitörlü kombinasyonlar, 
trimetoprim-sulfametoksazol, fosfomisin, nitrofurantoin, aminoglikozidler, ikinci ve üçüncü kuşak oral 
sefalosporinlerdir. Ampirik tedavide kullanılacak uygun antimikrobiyallerin belirlenmesinde güncel verilere 
gereksinim vardır. 

Bu çalışmada, laboratuvarımıza çeşitli servis ve yoğun bakımlardan gelen idrar örneklerinde izole edilen 
bakterilerin antimikrobiyal direnç dağılımı belirlenerek, ampirik tedavide hangi antimikrobiyallerin 
kullanılabileceği konusunda yol gösterici bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca antimikrobiyal direnç 
oranlarının yıllar içerisinde değişiminin ortaya konulması da hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem: 
Hastanemizde 2017-2020 tarihleri arasında yatarak tedavi edilen hastalardan Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına 
İYE ön tanısıyla gönderilen idrarların kültür sonuçları retrospektif olarak incelendi. Piyüri varlığında idrar 
kültüründe saf kültür halinde ≥103 cfu/ml üreme olması, anlamlı bakteriüri olarak kabul edildi ve bu örnekler 
değerlendirildi. Üreyen mikroorganizmaların identifikasyonu, konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistem 
(Phoenix, BD,USA) kullanılarak yapılmıştır. Antimikrobiyal duyarlılık testi otomatize sistem (Phoenix, 
BD,USA) kullanılarak yapılmıştır. Antimikrobiyal duyarlılık testleri European Committee on Antimicrobial 
Susceptibility Testing kriterlerine göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: 
Çalışmaya orta akım idrarında anlamlı üremesi olan toplam 6732 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 
54.8 olup, %75.2’si kadın hastalardan, %24.8’i erkek hastalardan oluşmakta idi. İdrar örneklerinden en çok 
izole edilen bakteriler; Escherichia coli %36.7, Klebsiella pneumoniae %21.1, Enterococcus faecalis %9.1, 
Enterococcus faecium %8.7, Pseudomonas aeruginosa %6.4 ve Acinetobacter baumannii %3.8 oranında 
saptanmıştır (Tablo 1).

Enterokoklarda glikopeptid ve linezolid direnci düşük bulunurken, E. faecium izolatlarında glikopeptid 
direncinde artış olduğu saptanmıştır (Tablo 2). E. coli izolatlarında amikasin, karbapenem ve fosfomisin 
direnci, K. pneumoniae izolatlarında aminoglikozid ve karbapenem direnci daha düşük oranlarda saptanmıştır. 
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K. pneumoniae izolatlarında fosfomisin direncindeki artış dikkat çekicidir (Tablo 3). P. aeruginosa izolatlarında 
aminoglikozid direnci daha düşük oranda saptanmıştır. A. baumannii izolatlarında en düşük direnç oranı 
trimetoprim-sulfametaksazolde saptanırken genel olarak antimikrobiyallerin tamamında direnç oranları 
oldukça yüksek bulunmuştur (Tablo 4).

Tablo 1. İzole edilen bakterilerin yıllara göre dağılımı

 

Tablo 2. {E. faecalis} ve {E. faecium} izolatlarının antimikrobiyal direnç oranlarının yıllara göre dağılımı.
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Tablo 3 ve 4. {E. coli}, {K. pneumoniae}, {P. aeruginosa} ve {A. baumannii} izolatlarının antimikrobiyal 
direnç oranlarının yıllara göre dağılımı.

 

Sonuç: 
Sonuç olarak; hastanemizdeki hastane kökenli İYE’da en sık etken E. coli olarak bulunmuştur. E. coli 
izolatlarında ampirik antibiyotik tedavisinde sıklıkla tercih edilen siprofloksasin ve SXT dirençleri yüksek 
oranda saptanmıştır. Buna karşın amikasin, karbapenem ve fosfomisin dirençleri düşük bulunmuştur. Bölgesel 
verilerin güncel takibi ile direnç paternlerinin izlemi ampirik tedaviyi yönlendirmede önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler : antimikrobiyal direnç, Hastane kökenli idrar yolu enfeksiyonları
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PS-073
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Kişilerde SARS-COV-2 IgG Sonuçlarının 
Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Tevhide Ziver Sarp1, Bekir Kocazeybek2

1Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gazimağusa, K.K.T.C. 
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, 
Türkiye

Giriş ve Amaç: 
SARS CoV-2’nin neden olduğu COVID 19 hastalığı, dünya çapında milyonlarca insanı etkilemiştir. SARS-
COV-2 IgG antikor testlerinin tanı amacıyla kullanılması tercih edilmese de, bu testler epidemiyolojik araştırmalar 
ve toplumdaki COVID-19 seroprevalansının saptanması amacıyla kullanılmaktadır. Çalışmamızda İstanbul 
Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin çeşitli kliniklerinden enfeksiyon şüphesi, enfeksiyon 
geçmişi veya aşı sonrası SARS CoV 2 IgG antikor düzeylerinin saptanması amacıyla Tıbbi Mikrobiyoloji 
Ana Bilim Dalı Seroloji/ELISA laboratuvarına iletilen kan örneklerinde test sonuçlarını retrospektif olarak 
değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmaya 04.01.2021-20.08.2021 tarihleri arasında birimimize çeşitli kliniklerden SARS-CoV-2 IgG 
test istemi yapılan olgular dahil edilmiş olup, demografik ve klinik bilgileri geriye dönük sorgulanmıştır. 
Birimimizde 04.01.21-04.03.21 tarihleri arasında EIA/ELISA prensipli virusun spike ve nükleokapsit bölgesine 
spesifik semikantitatif sonuç veren ticari kit(Vircell COVID-19 ELISA IgG, Vircell, Granada, İspanya), 
04.03.21 tarihinden itibaren ise CMIA prensipli virüsün S1/RBD bölgesine spesifik kantitatif sonuç veren 
ticari kit(Abbott SARS-COV-2 IgG II Quant, Abbott, ABD) kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin 
istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS25.0 yazılımı kullanılmıştır. 

Bulgular: 
04.01.2021-20.08.2021 tarihleri arasında 2400 kişiye SARS CoV-2 IgG testi yapılmış olup, bunların 
1881’i(%78.38) pozitif, 519’u(%21.63) negatif saptanmıştır. Ancak çalışmamızda test tekrarı yapılanların 
dışlanması, antikor saptanan bireylerin iletişim bilgilerinin eksik olması ve çalışmaya katılımın gönüllülük 
esasına dayanması sebebi ile çalışmaya antikor testi pozitif saptanan 494 olgu dahil edilmiştir. Bu olguların; 
%35,43’ü ELISA, %64,57’si ise CMIA yöntemiyle pozitif olarak saptanmıştır. Pozitif saptanan olguların 
yaş ortalaması 42,27±14,90 olup, %44,33’ü erkek ve %55,67’si kadındı(Tablo 1). Antikor titreleri, 
cinsiyet ve komorbidite varlığı yönünden değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 
saptanmıştır(p>0,05). ELISA yöntemiyle çalışılan dönemde, enfeksiyonu geçiren kişilerde antikor titreleri 
anlamlı olarak yüksek saptanmış olup(p<0,05), CMIA yöntemiyle çalışılan dönemde gruplar arasında anlamlı 
bir fark saptanmamıştır(p>0,05)(Tablo 2). 
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Tablo 1

 

Tablo 2

 

Sonuç: 
Doğal enfeksiyon sonrası hem humoral hem hücresel immün yanıt geliştiğinden dolayı, çalışmamızda 
ELISA yöntemiyle çalışılan dönemde enfeksiyon geçiren kişilerde antikor titreleri aşı sonrasına göre daha 
yüksek saptanmıştır. Bu sonucun bu dönemde Türkiye’de CoronaVac inaktif aşısının uygulanması ve bu 
aşının daha fazla humoral immun yanıt indüksiyonuna neden olmasıyla ilişkili olabileceğini düşünmekteyiz. 
Hem seroprevalans hem de bağışık yanıtın değerlendirmesi açısından, DSÖ’nun referans serum üzerinden 
belirlediği “Binding Antibody Unit/mL(BAU/mL)” standardizasyonuna uygun, kantitatif sonuç veren test 
kitlerinin kullanılmasının daha uygun olacağını ayrıca serolojik testlerin daha optimize hale getirilebilmesi 
için çalışmaların devam etmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler : COVID-19, IgG, İmmünoloji, SARS CoV-2, Seroloji
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PS-074
Tokat ‘da 2020-2021 Yılları Arasında Covid-19 Pozitif Hastaların Kan Grublarına ve 
Cinsiyetlerine Göre Dağılımı.

PERVİN ÖZLEM BALCI1, YASEMİN HANOĞLU1, GÜLŞEN ÖZVEREN1

1TOKAT DEVLET HASTANESİ

Giriş ve Amaç: 
Dünya Covid-19 aşısıyla hastalıkla mücadele etmeye çalışıyor. Bunun için hem aşılama hem de çeşitli aşılar geliştirilmeye devam ederken diğer 
yandan da Covid-19’un kan grupları ile arasındaki ilişkiyle ilgili de çalışmalar yapılıyor. Hastalığın tedavisi ve önlenmesi üzerine faaliyetler son 
hızla devam ederken yeni tip koronavirüsün karakteristiği üzerine araştırmalarda çok farklı boyutlarda  ilerliyor.
Amaç

Farklı kan gruplarının Covid-19’a yakalanma ihtimali farklı olabiliceğinden Tokat ilinde  covid-19 ‘a yakalanmış hastaların cinsiyet ve kan grubu 
dağılımlarını  araştırarak bu parametrelerin  analizini yapmak.Ve Covid -19 ile savaşırken bu parametreleri de dikkate alarak önlem almaktır.

Gereç ve Yöntem: 
Covid -19 testleri Tokat Devlet Hastanesi Covid-19 Laboratuvarında Biorad C1000 Touch cihazlarında  ve bio-speedy ve coronex  kitleri ile 
çalışılmıştır.Kan grublama  testleri  Tokat Devlet Hastanesi Transfüzyon merkezimizde Galileo-Neo immunohematoloji analizörüde çalışılmıştır.

Bulgular: 
2020-2021 yılları arasında toplam 4621 hastanın Covid-19 testi pozitif çıkmış olup bunların 2238 i Erkek,2383 kadın  hastadır.Erkek Hastaların 
Kan Grup dağılımları şöyledir; 47 hasta(% 2.10) 0 Rh (-), 505 hasta (%22.56) 0Rh (+),994 hasta (%44.41) A Rh(+),136 hasta(%6.0) A Rh(-),27 
hasta(%1.2) AB Rh(-),160 hasta (%7.1)AB Rh(+),32 hasta (%1.4)B Rh(-),337 hasta (% 15)B Rh(+) dir. Kadın hastaların Kan Grup dağılımları ise 
şöyledir;594 hasta(%24.9) 0Rh(+),1048 hasta(%43.9)A Rh(+),170 hasta (%7.1) ARh(-),27 hasta (%1.1)AB Rh(-),168 hasta( %7.0)AB Rh(+),37 
hasta(%1.5)B Rh(-),339 hasta (% 14.2)B Rh(+) dir.

Sonuç: 
Sonuç olarak 2020-2021 yıllarında Tokat İlinde Covid -19 Pozitif olan hastaların  cinsiyete göre  dağılımında kadın ve erkek oranı yaklaşık eşit 
sayıda görülmüştür. Covid-19 pozitif olan erkek hastaların Kan grubu  birinci(1.) sırada  % 44.41 ile A Rh(+)görülmüş olup,  ikinci (2.) Sırada 
ise % 22.5 ile 0 Rh(+)hastalar yer almaktadır. Kadın hastalarda birinci (1.) Sırada % 43.9 A Rh(+), ikinci (2.) sırada ise % 24.9 ile 0Rh (+) takip 
etmektedir.Bu çalışma bize göstermiştir ki Tokat İlinde  erkek ve kadınlarda kangrubu ARh (+) olanların covid-19  ‘a yakalanma riski diğer kan 
grublarına göre daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler : Covid-19 pozitif hasta, Kan Grubu
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PS-075
Hastanemize başvuran çeşitli olgularda COVID-19 PCR Testlerinde elde ettiğimiz 10 aylık 
döneme ait veriler

Fulya Bayındır Bilman1, Selçuk Kaya2, Bilal Olcay Peker1, Tuba Müderris2, Süreyya Gül Yurtsever2,
Egemen Usta1, Erkan Özmen1, Rahim Özdemir1, İlhan Afşar1, Aslı Gamze Karataş Şener1, Hakan Er1, 
Nuray Gündoğdu1, Bayram Pektaş1, Özlem Ulusan Bağcı1

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Giriş ve Amaç: 
Aralık 2019 sonunda ilk vakaların Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkışını izleyen süreçte, Dünya Sağlık Örgütü tarafından coronavirus 
hastalığı 2019 (COVID-19) olarak isimlendirilen ve tüm dünyayı etkileyen pandemi halen etkisini sürdürmektedir. Vaka sayısı 219 
milyona ulaşırken, ölüm sayısı 4,55 milyon olarak güncellenmiştir. Asemptomatik vakaların yanısıra şiddetli akut solunum yolu 
enfeksiyonu ile de seyir gösterebilen SARS-COV-2 virüsünün tespit edilmesi, Reverse Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu 
(RT-PCR testi) ile mümkündür. 

Bu çalışma ile İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen burun boğaz 
sürüntü örneklerinde çalışılan COVID-19 PCR testi sonuçlarının değerlendirilerek, epidemiyolojik verilere katkı sağlanması ve 
pandeminin irdelenmesine katkı sağlayacak yol gösterici verileri sunmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Hastanemizde Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda 14.09.2020-30.06.2021 tarihleri arasında çalışılan 
COVID-19 PCR testi sonuçları aylara ve başvuru nedenlerine göre analiz edilerek, veri tabanındaki bilgiler 
retrospektif olarak taranarak değerlendirilmiştir. RT-PCR testi için laboratuvarımızda mevcut olan Rotor-
Gene Q (Qiagen, USA)  cihazı kullanılarak, her ay teslim alınan Diagnovital SARS-CoV-2 Multiplex Real-
Time PCR Kit ve Bio-speedy® SARS CoV-2 Double Gene RT-qPCR, Bioeksen, Türkiye kitleri kullanılarak 
çalışmalar sürdürülmüştür. Bu kitler ile SARS-CoV-2  virüsüne özgü spesifik ORF1ab geni ve nucleocapsid 
(N) geni tespit edilmektedir.

Bulgular: 
Hastanemizdeki 10 aylık COVID-19 PCR test sonuçlarımızın geneli değerlendirildiğinde en fazla test istemi 
yapılan aylar Kasım, Aralık 2020 ve Mart 2021’dir (Tablo 1). Bu aylardaki pozitiflik oranları da sırasıyla %25,3, 
%25,4 ve %11,4 olarak tespit edilmiştir. Nisan ayında daha az test istemi yapıldığı halde pozitiflik oranı tekrar 
artış (%16,3) eğilimine geçmiştir. Test isteminin preoperatif dönemde kurallar gereği tedbir amaçlı yapıldığı 
asemptomatik vakalarda yakaladığımız pozitiflik oranları da Tablo 2 ‘de detaylı olarak analiz edilmiştir.
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Tablo 1. COVID-19 RT-PCR test sayıları ve pozitiflik oranlarının aylara göre dağılımı

 

Tablo 2

 

Sonuç: 
Sağlık sistemi ve sosyal yaşam alanlarında tüm olumsuz etkilerini Mart 2020’den bu yana ülkemizde de 
yaşadığımız bu ağır pandeminin etkeni olan SARS-CoV-2 koronavirüsünün izlemi ancak moleküler yöntemler 
iledir. Yaptığımız aylık analizlere göre, mevsimsel diğer solunum yolu enfeksiyon etkeni virüsler gibi kış 
döneminin gelişi ile vaka sayılarında artış görüldüğü tespit edilmiştir. Ancak maske ve hijyen kurallarına özenle 
uyum ile önümüzdeki kış döneminde sayıların artışının önüne geçebileceğimiz anlaşılmaktadır. Toplumsal 
bağışıklığın sağlanmasında en büyük etmen aşılamadır. Yakın gelecekte bu zor dönemi atlatabilmek ve pandemi 
öncesi normal yaşama geri dönebilmek için gerekli tedbirlere hassasiyet hepimizin görevidir.
 
Anahtar Kelimeler : COVID-19, Pandemi, RT-PCR testi, SARS-CoV-2 virüsü
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PS-076
İndirekt İmmünfloresan Test Yöntemiyle Çalışılan Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor 
Sonuçlarının Beş Yıllık Verilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi

Sedef Zeliha Öner1, Melek Demir1, Burhan Özkan1, Ergun Mete1, İlknur Kaleli1, Ahmet Çalışkan1,
Çağrı Ergin1

1Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Antinötrofil sitoplazmik antikorlar (ANCA) monositlerin lizozomal granüllerine ve özellikle nötrofillerin 
sitoplazmik granüllerindeki proteinlere karşı gelişen otoantikorlardır. ANCA’lar immunfluoresan görünüm 
olarak sitoplazmik ve perinükleer paternler şeklinde izlenir. Bu çalışmada laboratuvarımıza gönderilen ANCA 
test istem sonuçlarının restrospektif olarak analizi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarına 01.01.2015–
31.12.2019 tarihleri arasında ANCA değerlendirilmesi için gönderilmiş olan 5107 serum örneğinin sonuçları 
retrospektif olarak analiz edildi. Aynı hastaya ait tekrarlayan örnekler çalışmaya dahil edilmedi. ANCA varlığı 
etanol fikse ve formalin fikse granülosit substratı içeren preparatlar kullanılarak indirekt immünfloresan (IIF) 
test yöntemi ile üretici firma önerileri doğrultusunda (1/10 serum dilüsyonunda) araştırıldı. Sonuçlar c-ANCA 
(sitoplazmik) ve p-ANCA (perinükleer) olarak değerlendirildi. 

Bulgular: 
Çalışmaya dahil edilen 5107 örneğin 2900 (%56.77)’ü kadın, 2207 (%43.23)’si erkek hastaya aitti. Pozitif 
olarak değerlendirilen 422 örneğin %64.92’si kadın, %35.08’i erkek hastalara ait örneklerdi. Yaş medyan 
ortalaması 58 (3-92) idi. ANCA pozitifliği saptanmış olan hastaların 314 (%74.40)’ünde p-ANCA pozitifliği, 
108 (%25.60)’inde c-ANCA pozitifliği bulundu. Yıllara göre ANCA paternlerinin pozitiflik oranı tablo 1’de 
verilmiştir. Örneklerin %28.70’i nöroloji kliniği, %28.12’si romatoloji kliniği, %13.30’u nefroloji kliniği, 
%12.45’i çocuk hastalıkları kliniği, %17.43’ü diğer kliniklerden gönderilmişti. En fazla ANCA pozitifliği 
görülme oranı sırasıyla romatoloji, nefroloji, diğer, nöroloji ve çocuk hastalıkları kliniğinde görüldü. Kliniklerin 
gönderdiği örneklerdeki ANCA pozitifliği Tablo 2 de gösterilmiştir.
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Yıllara göre ANCA Paternlerinin Dağılımı (% olarak)

 

Kliniklere göre ANCA Pozitifliği (% olarak)

 

Sonuç: 
En sık istem yapılan klinikler nöroloji ve romatoloji kliniğiydi. ANCA pozitifliği nefroloji ve romatoloji 
kliniğinde daha fazla orandaydı. Kadınlarda pozitiflik oranı erkeklerden fazlaydı. ANCA pozitifliği en fazla 
formalin duyarlı p-ANCA paterninde bulunmuştur. p-ANCA pozitifliği otoimmün vaskülitler yanısıra diğer 
bazı otoimmün hastalıkların patogenezinde de rol almaktadır. p-ANCA pozitifliklerinin klinik korelasyon ile 
birlikte değerlendirilmesi ayırıcı tanıda yol gösterici olabilir. 

Anahtar Kelimeler : ANCA, c-ANCA, indirekt immünfloresan test yöntemi, p-ANCA
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PS-077
Çölyak Hastalığının Tanısında Kullanılan Serolojik Testlerin Değerlendirilmesi

Eda Akçay1, Rukiye Berkem1, Seda Karataş1, Tuğçe Özyol Atkaya1

1SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
Çölyak hastalığı (ÇH); dünya genelinde toplumun %1’ini etkileyen, kronik otoimmün bir hastalıktır. Tanı klinik, serolojik ve 
histopatolojik verilerin birlikte değerlendirilmesi ile konulmaktadır. ÇH ile ilgili antikorlar, IgA ve IgG sınıflarına aittir. Sadece 
IgA antikoru ÇH için oldukça duyarlı ve özgül olarak kabul edilmektedir. IgG belirteçlerinin kullanımı (DGP hariç), hatalı pozitif 
sonuçlara neden olabileceğinden sıklıkla yanıltıcıdır ve kullanımı IgA eksikliği olan hastalarla sınırlı tutulmalıdır.  Serolojik testlerin 
duyalılık ve özgüllükleri birbirinden farklıdır. Hastaların özelliklerine göre farklı tanı algoritmaları önerilmektedir. 

Çalışmamızda, hastanemizde ÇH tanısında kullanılan serolojik test istemlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
1 Ocak-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji 
laboratuvarına DTG-IgA, DTG-IgG, EMA-IgA, DGP-IgA ve DGP-IgG test istemleri gönderilen hastalar 
değerlendirildi. DTG-IgA, DTG-IgG,DGP-IgA ve DGP-IgG testleri AESKULİSA Elisa Test kiti (Aesku, 
Almanya) kullanılarak EIA yöntemi ile çalışıldı. EMA-IgA ise IIFT: Liver (Monkey) (IgA or IgG) kiti 
kullanılarak IIF yöntemi ile çalışıldı, immünfloresan mikroskopta (EUROStar III Plus,Euroimmun,Almanya) 
manuel olarak değerlendirildi. Hastaların yaş ve cinsiyet bilgileri ile testin gönderildiği klinik kaydedildi. Test 
istemleri kliniklere göre değerlendirildi.

Bulgular: 
1 Ocak-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2160 hastadan 5433 test istemi yapılmıştı. Hastaların 1237’si (%57) kadın, 923’ü 
(%43) erkek, hastaların yaş ortalaması 18,7 idi. 5433 testin %53’ü erişkin, %47’si çocuk kliniklerinden istenmişti. 
Test istemlerinin dağılımı tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo1. Test istemlerinin Dağılımı 

Sonuç: 
Klinisyenlerin ÇH tanısında kullandıkları serolojik test istemlerinin çok farklı olduğu görülmüştür. Erişkin kliniklerinde 
çoklu test isteminin daha fazla yapıldığı, çocuk kliniklerinde ise tanı algoritmalarına uyum oranının daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Tanı testlerinin etkin kullanımı için klinisyen laboratuvar uzmanı işbirliğinin önemi dikkat çekmektedir. Güncel 
tanı algoritmaları hakkında klinisyen farkındalığı yaratılmalıdır. Laboratuvar uzmanı gerekli durumlarda konsültasyon hizmeti 
vermeli ve akılcı test istemi kapsamında ilgili düzenlemeleri yapmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Çölyak hastalığı, doku transglutaminaz IgA, serolojik tanı testleri
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PS-078
Anti Nükleer Antikor ve Ekstrakte edilebilir Nükleer Antijenlere Karşı Antikor Testleri 
Arasındaki Uyumun Değerlendirilmesi

Eda Akçay1, Rukiye Berkem1, Tuğçe Özyol Atkaya1, Seda Karataş1

1SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü

Giriş ve Amaç: 
Çalışmamızda Anti Nükleer Antikor (ANA)  ve Ekstrakte edilebilir Nükleer Antijenlere karşı antikor (anti-
ENA) testleri arasındaki uyumun belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
1 Ocak-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarına gelen ANA ve anti-ENA sonuçları retrospektif olarak incelendi. ANA testi 1/100 tarama titresinde HEp-
20-10/Karaciğer (Maymun) Mozaiği IIF kiti (Euroimmün, Almanya) ile IF Sprinter (Euroimmun, Almanya) cihazında 
üretici firma önerileri doğrultusunda çalışıldı. Değerlendirme, immünfloresan mikroskopta (EUROStar III Plus, 
Euroimmun, Almanya) manuel olarak yapıldı. Anti-ENA test panelinde 16 adet antijene karşı oluşan antikorlar line 
immunoassay yöntemi ile EUROLİNE ANA Profile 3 plus (IgG) kiti kullanılarak test edildi. 

Bulgular: 
Sekiz aylık dönemde 3095 hastadan 3413 ANA test istemi, 411 hastadan 411 anti-ENA test istemi yapılırken, 184 hastadan 
ise eş zamanlı ANA ve anti-ENA testleri istenmişti. 184 hastanın; 71’inde (%38.5) ANA ve anti-ENA birlikte pozitif,  
53’ünde (%28,8) ANA ve anti-ENA birlikte negatif, 33’ünde (%17,9) ANA pozitifken, anti-ENA negatif, 27’sinde 
(%14,6) ANA negatifken anti-ENA pozitifliği tespit edildi. Çalışmamızda %67.3 oranında ANA ve anti-ENA testleri 
uyumlu olarak bulundu. %17,9 hastada ise ANA pozitifken, anti-ENA negatif, %14,6 hastada ise ANA negatifken, anti-
ENA pozitifliği saptandı.

Sonuç: 
Çalışmamızda ANA ve anti-ENA test sonuçları yüksek oranda uyumlu bulunmuştur. Ancak ANA pozitifliği sağlıklı 
popülasyonda ve başka klinik durumlarda da görülebildiğinden pozitif sonuçların mutlaka klinikle birlikte yorumlanması 
gerekmektedir. Özgül antinükleer antikorlar (anti-ENA) sadece ANA pozitif bulunan hastalarda veya ANA negatif olup 
kuvvetli otoimmün romatizmal hastalık, özellikle Sjögren sendromu ve polimiyozit şüphesi olan hastalarda araştırılmalıdır. 
Laboratuvarlar kurumlarının gereksinimlerini karşılayan otoimmün hastalıkların tanı algoritmalarını oluşturmalıdırlar. 
 
Anahtar Kelimeler : Anti-ENA, Antinükleer antikor, otoimmün hastalık
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PS-079
Otoimmün Hepatit; Üç Yıllık Seropozitiflik Oranları

Seda KARATAŞ1, Rukiye BERKEM1, Eda AKÇAY1, Tuğçe ÖZYOL ATKAYA1

1S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
Otoimmün hepatit (OIH), Avrupa’da 10-17/100.000 oranında görülen kronik bir karaciğer hastalığıdır. Her 
yaşta görülmekle birlikte özellikle 40-60 yaşlarında ve kadınlarda daha sıktır. Yükselmiş transaminaz ve 
serum Ig G düzeyi, otoantikor pozitifliği ve karaciğerde otoimmun inflamasyon ile karakterizedir. Otoantikor 
pozitifliği patognomonik olmasa da ayırıcı tanıda önemli bir kriterdir. 

Gereç ve Yöntem: 
1 Ocak 2019-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji 
laboratuvarına gönderilen OIH serolojisi test (AMA, ASMA, LKM) sonuçları retrospektif olarak incelendi. 
Gönderilen örnekler, 1/100 tarama titresinde IIF Mosaic:Basic Profile 3A kiti ile IF Sprinter (Euroimmun, 
Almanya) cihazında üretici firma önerilerine göre çalışıldı. Değerlendirme, immünfloresan mikroskopta 
(EUROStar III Plus, Euroimmun,Almanya) manuel olarak yapıldı.

Bulgular: 
2019 yılında 321 hastanın; 15 (%4,6)’i pozitif (sekiz ASMA, yedi AMA) bulundu. 2020 yılında 261 hastada 
yedi ASMA, yedi AMA pozitifliği toplam 14 (%5,3) pozitiflik saptandı. 2021 yılında ise 264 hastanın 12’si 
(%4,5) pozitifti. Bunların da yedisi ASMA, beşi AMA pozitifliğiydi (Tablo 1). Hastaların hiçbirinde LKM 
pozitifliği saptanmadı.

Tablo-1: 2019 -2020-2021 yıllarında otoimmün hepatit test sonuçları

 

Sonuç: 
Klinik, biyokimyasal ve histolojik bulgularla OİH düşünülen hastalarda OİH serolojisi test edilmelidir. 
Otoantikor titreleri hastalık seyri boyunca değişkenlik gösterebileceğinden, tek bir negatif sonuç ile OİH tanısı 
dışlanmamalıdır. Çalışmamızda OİH serolojisi test sonuçlarının üç yıllık pozitiflik oranları sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : AMA, ASMA, Otoimmün hepatit
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PS-080
İdrar kültürlerinde izole edilen albicans ve non-albicans Candida türlerinin Retrospektif 
olarak değerlendirilmesi

Peri SOHRABI MOLLA YOUSEFI1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
Üriner sistem infeksiyonları (ÜSİ) en sık görülen infeksiyondur; genellikle bakteriler tarafından oluşturulmakla 
birlikte, infeksiyonların % 10-15’inde fungal etiyoloji saptanmakta, bunlar arasında Candida türleri ilk sırayı 
almaktadır. Fungal ÜSİ’ların çoğunda önceden etken C. albicans olmaktaydı ancak son zamanlarda nonalbicnas 
Candida türleri de üriner sistemi tercih eden bir patojen olarak ön plana çıkmaktadır. Klinik örneklerde Candida 
Spp tespiti kolonizasyon,  lokal veya invazif olabilen bir infeksiyon anlamına gelebilir. Türlerin bilgisi en iyi 
tedaviyi seçmede yardımcı olur. Bu çalışmanın amacı, idrar kültürü örneklerde saptanan albicans ve nonalbicans  
Candida türlerinin sıklığını ve dağılımını belirlemek, ilgili popülasyonun klinik özelliklerini analiz etmektir.

Candida türlerinin albicans ve nonalbicans olarak dağılımı

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmamızda Sağlık Bilimler Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi 
Mikrobiyoloji Laboratuvarında Aralık 2017-Nisan 2021 tarihleri arasında  ayaktan ve yatan hastalarından 
toplam 2711 adet Candida spp dahil edilmiştir (çeşitli yoğun bakımlar, çeşitli klinikler ve poliklinikten). İdrar 
örneklerinden izole edilen Candida spp türlerini albicans ve non-albicans olarak belirlenmesi hedeflenmiştir. 
Tanımlamada kromotojenik besiyerleri (CHROMagar Candida, BD), BD Phoenix™ M50 otomatik tanımlama 
ve Vitec 2.0 (YST) (Biomerieux, Fransa) birlikte veya ayrı ayrı kullanılmıştır. Çalışmamda örnekler retrospektif 
ve gözlemsel olarak değerlendirilmiştir. 
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Bulgular: 
2711  klinik örnekten Candida spp izole edilmiştir, 1429 ‘u (% 52.7) C.albicans ve 1282’si (% 47,3) non-albicans 
Candida dır. yoğun bakımlardan 1132 Candida spp izole edilmiştir ki bunun 652 si (57.6%) C. albicans dir, 
yatarak tedavi gören çeşitli kliniklerden  1135 hastada Candida spp tespit edişmiş ve bunlarında 669 (58.9%) 
C.albicans dir, ayaktan çeşitli  polikinik hastalarında ise 444 hastada Canddida spp tespit edilmişken onlarda 
108 (24.3%) C.albicans dır.

Canidida spp lerin %41 çeşitli yoğun bakımlardan tespit edilmişken , %41.9  yatarak diğer kliniklerden ve 
%16.4 poliklinik  hastalarından tespit edilmiştir. C.albicans da ise 45.6% çeşitli yoğun bakımlardan ve %46.8 
diğer kliniklerde yatan hastalardan ve % 7.6 si poliklinik hastalarında tespit edilmiştir. 

Sonuç: 
Candida türlerinin albicans ve nonalbicans olarak dağılımı, analiz edilen örnek hasta grubuna göre değişir. 
Çalışmamızda izolatlarin çoğunluğunu Candida albicans oluştursa da non-albicans Candida türlerinin giderek 
artan derecede önemi saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Candida albicans, non-albicans Candida, Üriner sistem infeksiyonları
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PS-081
Kan Kültüründen İzole Edilen {Candida} Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılık 
Profili

Ayşe ALICI1, Gülgün YENİŞEHİRLİ1, Aydan YENİŞEHİRLİ2

1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı 
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilimdalı

Giriş ve Amaç: 
Candida türleri ciddi enfeksiyonlara neden olabilen fırsatçı patojenlerdir. Candidalar tüm invaziv mantar 
enfeksiyonlarının %70-80’ini oluşturmaktadır. Kandidemi etkenlerinde en sık C.albicans görülmesine karşın, 
son yıllarda non-albicans türlerinin arttığı rapor edilmektedir. Bu çalışmamızda kan kültürlerinden izole edilen 
Candida türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılık profilini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmamızda hastanemiz merkez laboratuvarına Kasım 2019-Ağustos 2021 tarihleri arasında gönderilen 
kan kültürlerinden izole edilen Candida türleri dahil edildi. Candidaların tür düzeyinde tanımlanması 
YST diagnostic paneli (Diagnostics, Slovenya) ve mısır unu tween-80 (Himedia, Hindistan) besiyerindeki 
karekteristik görünümleri ile yapıldı. Flukonazol, vorikonazol, posakonazol, amfoterisinB, kaspofungin ve 
mikafungin için antifungal duyarlılıkları belirlendi. Antifungal duyarlılıkları E-test yöntemi ile (Himedia, 
Hindistan) yapıldı ve CLSI M27A S4 klinik sınır değerleri kullanılarak yorumlandı.

Bulgular: 
Kasım 2019-Ağustos 2021 tarihleri arasında kan kültüründen izole edilen toplam 115 Candida türü çalışmaya 
dahil edildi. Suşların 46’sı(%40) C.albicans, 25’i(%21) C.parapsilosis, 16’sı(%14) C.glabrata, 15’i(%13) 
C.tropicalis, 6’sı (%5) C.lusitaniae, 3’ü(%3) C.guilliermondi, 2’si(%2) C.kefyr ve 2’si(%2) C.krusei olarak 
tanımlandı. Suşların 84’ü (%73) yoğun bakımda, 24’ü(%21) dahili ve 7’si(%6) cerrahi servislerde yatan 
hastalardan izole edildi. 
C. albicans suşlarında  vorikonazol direnci (%13), flukonazol direncine (%2) göre daha yüksek bulundu. C. 
albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C.guilliermondi, C. krusei suşlarının tamamı kaspofungine duyarlıydı.  C.
glabrata suşlarının hepsi posakonazol için vahşi tip olarak belirlendi. Candida türlerinin MIK aralığı, MIK50 
, MIK90, Mean ve Geometrik ortalama değerleri ve antifungal duyarlılık oranları Tablo1’de gösterilmektedir. 
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TABLO1

 

Sonuç: 
Ortalama MIK değerleri istatistiksel olarak karşılaştırıldığında, C.albicans suşlarına  en etkili antifungal 
ajanların ekinokandinler olduğu, posakonazolün ise en etkili azol olduğu gözlendi.  C.parapsilosis suşlarına 
en etkili azol posakonazol, en etkili ekinokandin kaspofungin olarak bulundu. C.glabrata suşlarına en etkili 
antifungalin kaspofungin olduğu belirlendi. C.tropicalis suşlarına, azoller içerisinde en etkili posakonazol, 
ekinokandinler içerisinde ise kaspofungin olurken iki antifungal arasında anlamlı fark bulunmadı.

Anahtar Kelimeler : Antifungal, Candida, Kan kültürü
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PS-082
Bağışıklığı baskılanmış konakta Cryptococcus neoformans septisemisi

Gönenç ÇALIŞKANTÜRK1, Esra KIRKGÖZ KARABULUT1, Yasemin ZER1

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: 
Cryptococcus neoformans bağışıklık sistemi baskılanmış konaklarda hayatı tehdit eden enfeksiyonlara neden 
olabilen kapsüllü bir maya mantarıdır. Çoğunlukla kanatlı hayvan dışkılarıyla dış ortama atılmakta ve çevresel 
ortamlardan inhalasyon yolu ile insanlara bulaşarak kriptokokoza neden olmaktadır. Bu çalışma nadir rastlanan 
ve agresif seyirli kriptokokoz olgusunun tartışılması amacı ile yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 
Nazofarinx Ca tanısı almış olan 19 yaşında kadın hasta uygun tedavi protokolü uygulanırken tanıdan 6 ay 
sonra, GIS kanaması nedeni ile acile başvurmuş ve acilden dahiliye yoğun bakıma yatışının yapılmış olduğu 
saptanmıştır. Yatışı sırasında hasta, kaşektik görünümde, genel durumu kötü, bilinç konfüze olup, entübasyon 
yapılmıştır. Glaskow koma skalası 5, ateş 36.5 °C, nabız 109/dk, tansiyon arteriyel  82/53 mm/Hg olarak 
bulunmuştur. Hastanın yaygın metastazları olduğu ve en son 3 ay önce kemoterapi aldığı bilgisine ulaşılmıştır.
Hastanın radyoloji akciğer görüntülenmesinde; sol akciğer total kollabe, solda total plevral effüzyon, sağda 2.5 
cm plevral effüzyon ve yaygın metastaz izlendiği rapor edilmiştir. Acil olarak torasentez yapıldığı belirtilen 
hastadan aynı zamanda plevral seröz mai örneği incelenmek üzere laboratuvarımıza gönderilmiştir. 

Hastanın CRP değeri 207.51 mg/L, beyaz küre değeri 46.76 x103/µL olarak tespit edilmesi üzerine hastadan 
kan kültürü örneği alınmış ve ampirik olarak  seftriakson 1x2 gr olarak antibiyoterapi başlanmıştır. 

Hastanın klinik izleminde genel durumunda çok hızlı bir kötüleşme olduğu takibinin ikinci gününde ani 
kardiyopulmoner arrest gelişmiş ve hasta yatışının ikinci gününde, eksitus olmuştur.

Bulgular: 
Laboratuvarımıza gelen plevra ve kan kültürü örneklerinin bakteriyolojik incelemesinde; plevra örneğinde 48 
saatlik aerobik koşularda yapılan inkübasyon sonunda üreme saptanmamıştır. Kan kültürü örneği BACTEC™ 
FX sisteminde inkübe edilmiş olup, inkübasyonun 3. günde pozitif sinyali alınmıştır. Kan kültürü şişesinden 
prosedüre uygun %5 koyun kanlı agar ve EMB agara ekimler yapılarak  37°C’de 24 saat inkübe edilmiştir. 
İnkübasyon sonunda; kanlı agarda krem renkli, mukoid koloniler oluştuğu gözlenmiş, EMB agarda üreme 
olmamıştır (Resim1).
Yapılan Gram boyamada gram pozitif maya mantarı görülmüştür Bunun üzerine çini mürekkebi boyaması 
yapılmış ve kapsüllü maya mantarı olduğu tespit edilmiştir (Resim 2 a-b).
İzolat Vitek-2 Compact sistem ile Cryptococcus neoformans olarak identifiye edilmiştir.
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Resim 1. %5 Koyun kanlı agarda krem renkli, mukoid koloniler

 

Resim 2a: Gram pozitif maya mantarı, 2b: Çini mürekkebi boyası ile kapsüllü maya mantarı

 

Sonuç: 
Kriptokokoz immün sistemi baskılanmış hastalarda sistemik enfeksiyon etkenleri arasında akılda tutulması 
gereken bir patojendir. Bu olguda kanatlı hayvan temas öyküsü bulunmamakla birlikte, etkenin çevresel 
alanlarda bulunuyor olmasının, risk grubunda bulunan hastalar için kaynak oluşturabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler : Cryptococcus neoformans, fungemi, malignite
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PS-083
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ MERKEZ LABORATUVARINDA 
SAPTANAN BAĞIRSAK PARAZİTLERİNİN DAĞILIMI

Ayşe Nuriye Varışlı1, Duygu Öcal2, Devran Gerçeker2, Gülay Aral Akarsu1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji BD 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Giriş ve Amaç: 
Laboratuvara başvuran hastaların dışkı örneklerinin parazitolojik inceleme sonuçları retrospektif olarak 
değerlendirilerek parazit varlığının yaşa, cinsiyete, saptanma ayına ve komorbiditeye göre dağılımlarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır

Gereç ve Yöntem: 
Haziran 2019-Eylül 2021 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Merkez Laboratuvarı’na gönderilen 
7490 hastanın dışkı örneğinin parazitolojik inceleme sonuçları gözden geçirilerek, parazit varlığı saptanan hastaların 
dosyaları incelenmiştir. Dışkı örnekleri önce makroskobik ve mikroskobik olarak incelenmiş gerektiğinde hızlı antijen 
testleri uygulanmıştır (Giardia lamblia ve Cryptosporidium spp. için immunokromatografik antijen kiti olan Certest Biotech 
S.L. (Spain), E. histolytica için monoklonal antikor esaslı ELISA kiti olan Techlab (USA)). Şüpheli dışkı örnekleri Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Merkez Parazitoloji Laboratuvarı’nda Trichrome ve Kinyoun aside dirençli boyama 
yöntemleri ile boyanarak da değerlendirilmiştir. İstatistiksel analiz için IBM SPSS Statistics 28(Chicago,USA) ile tek yönlü 
varyans analizi anova ve ki-kare testleri kullanılmıştır.
Bulgular: 

Hastaların (0-88 yaş),  yaş gruplarına göre oranları 0-2 yaş %30, 2-17 yaş %52, 17-40 yaş %12 ve 40 yaş ve 
üzeri % 6 idi. Hastaların 3981’ini (%53) erkekler, 3509’unu (%47) kadınlar oluşturuyordu. Dışkı örneklerinin 
98’inde (%1,3) bir protozoon veya helmint saptandı: Giardia lamblia 45 (%45,9), Cryptosporidium spp. 29 
(%29,5), Entamoeba histolytica  14 (%14,2), Entamoeba coli 5 (%5,1), Taenia saginata 1 (%1),  Hymenolepis 
diminuta 1 (%1), Trichomonas hominis 1 (%1), Blastocystis spp 1 (%1) ve Iodamoeba butschii 1 (%1). 
Hastalarda saptanan parazitlerin büyük çoğunluğu (% 45,9) 2020 yılında saptandı. Ancak 2019’un 5 ayında 
pandemi nedeni ile laboratuvara örnek kabul edilmemişti. Pozitif vakalar yaz aylarında artış gösterdi (Grafik 1). 
Parazit saptanan vakaların %73’ü erkek, %27’si kadındı (p<0.05). Yaşlara göre; 2-17 yaş hastalarda parazit 
saptanma oranı (%59) en fazlaydı (p>0,05) (Grafik 2). Pozitif vakaların kayıtları incelendiğinde komorbiditeler; 
ishal ve akut gastroenterit %18, organ ve doku nakli %19, antikor ya da lökosit kusurlu immün yetmezlik 
%25, malignite %7, irritabl bağırsak hastalığı veya konjenital bağırsak anomalisi %15, alerjik ürtiker %10, 
metabolizma bozukluğu % 6 olarak listelendi.
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Grafik 1:Haziran 2019-Eylül 2021 ayları arasında saptanan parazitlerin aylara ve yıllara göre dağılımı

Grafik 2: Parazit varlığı saptanan hastaların yaş gruplarına göre dağılımı

Sonuç: 
Pozitif vakaların çoğunluğunu immün yetmezliği bulunan hastaların oluşturması dikkat çekicidir. Bu veriler 
ışığında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin iki kampüsünden birinde bulunan ve yüksek riskli çocuk, 
hematoloji ve onkoloji hastalarının örneklerinin geldiği bu laboratuvarda parazitlerin atlanmaması için ek 
yöntemlerin uygulanması planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : Bağırsak parazitleri, dışkı, komorbidite, tanı
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PS-084
Hepatit C serolojik tanısında düşük pozitif ve sınır değerlerin iki farklı enzim immunoassay 
yöntemiyle değerlendirilmesi

Mehmet Soylu1, Ayça Aydın Uysal1, Ayşin Zeytinoğlu2, İmre Altuğlu1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
2Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: 
Hepatit C (HCV) virüsü akut ve kronik hepatit tablolarında rol oynayan bir viral etkendir. HCV enfeksiyonunun 
tanısında en sık başvurulan yöntemler anti-HCV antikorlarının saptanması, alanin transaminaz düzeylerinin 
(ALT) ölçülmesi ve HCV-RNA pozitifliği değerlendirilmesidir. Bu çalışmada kanda iki farklı enzim 
immünoassay tabanlı test olan enzim bağlı floresan test(ELFA) ve kemilüminesans immün assay (CLIA) 
yöntemlerinin en az birinde sınır değer ve zayıf pozitiflik olarak değerlendirilen hastaların HCV antikor index 
değerleri ile olguların ALT ve HCV-RNA sonuçları karşılaştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Bu çalışmada Ekim 2018-Kasım 2019 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran yaş ortalamaları 
47.5 [Min:8-Max:87] olan 59 hastanın (31 Kadın/28 Erkek) serumlarında Alinity Anti-HCV (Abbott Laboratories, IL, USA) CLIA 
sisteminde 1-8.5 sinyal/cut-off (S/CO) aralığında sonuçlanmış zayıf pozitif örnekleri ile 0.7-0.99 S/CO aralığındaki sınır değer 
sonuçları çalışmaya dahil edildi. Bu örnekler Biomerieux Anti-HCV (Vidas®,Biomerieux, Fransa) ELFA sisteminde  çalışıldı ve 
elde edilen sonuçlar karşılaştırıldı. ELFA sisteminde >1 Test Value (TV) üzeri örnekler pozitif, 0.7-0.99 TV aralığındaki değerler 
sınır değer olarak kabul edildi.  Çalışma grubuna alınan hastalarına referans yöntem olarak 59 hastaya HCV-RNA 
PCR testi yapıldı. Çalışma grubundaki hastaların Anti-HCV çalışılmak üzere çalışmaya dahil edilen örnekleri 
ile eş zamanlı olarak alınan ALT düzeyleri (normal üst sınırı: 40 U/L) retrospektif olarak hasta dosyalarındaki 
kayıtlardan elde edildi.

Bulgular: 
Serum örneklerinden elde edilen HCV antikorları için S/CO ve TV ortalamaları; ELFA testi için 2.78 TV, 
CLIA testi için ortalama 2.32 S/CO olarak saptandı. Tüm serum örneklerinin ALT düzeyi ortalaması 28.7 U/L 
olarak saptandı. ELFA testi ile negatif sonuç verilen 17 hastanın (11 Kadın- 6 Erkek, yaş ortalamaları: 42.2) 
serum örneklerinde CLIA testi ile zayıf pozitif sonuç elde edildi ve ELFA testi ortalaması 0.24 TV, CLIA testi 
ortalaması 1.74 S/CO olarak saptandı. ELFA testinde sınır değer olguların ortalaması 0.82 TV; aynı grupta 
CLIA ortalaması 1.97 S/CO olarak saptandı.

Sonuç: 
Bir sistemle elde edilen HCV antikoru sonuçlarının; zayıf pozitif ve sınır değer sonuçların olanak varsa farklı 
bir sistemle tekrarı ve HCV-RNA testi ile doğrulanması önerilmekle birlikte pozitiflik için baz alınan “1 S/CO” 
ve “1 TV” değerlerinin daha yüksek seviyelere çekilmesinin ileri çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : Enzim immünoassay, Hepatit C, Polimeraz zincir reaksiyonu
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PS-085
Burun Kültüründe Acinetobacter Baumannii İzolasyonu

Seda Güdül Havuz1

1Bafra Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Giriş ve Amaç: 
Çoklu ilaç dirençli mikroorganizmalar (ÇİD) halk sağlığı için önemli tehdit oluşturmaktadır. ÇİD Acinetobacter 
baumannii özellikle yoğun bakımlarda hayatı tehdit eden ciddi enfeksiyonlara neden olmaktadır. Hastanemizde 
pandemi döneminde yoğun bakımlardan izole edilen karbapenem dirençli A. baumannii (CRAB) sayısı pandemi 
öncesi döneme göre oldukça artmıştır. Hastanemiz, 2. Basamak yoğun bakımda Covid 19 nedeniyle yatan bir 
hastamızın balgam ve burun kültüründe CRAB üremiştir. Amacımız A. baumannii’’nin kalıcı ya da geçici 
olarak nazal kaviteye yerleşebileceğini ve vücudun diğer bölgelerinde de enfeksiyona neden olabileceğini 
vurgulamaktır.

Gereç ve Yöntem: 
Burun ve balgam kültürü için gerekli besiyerlerine ekim yapıldıktan sonra üreyen kolonilerin tanımlanması 
için konvansiyonel yöntemler ve yarı otomatik bakteri tanımlama sistemi Vitek-2 (bioMérieux, Fransa) 
kullanılmıştır. İzole edilen A. baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılıkları, Avrupa Antimikribiyal Duyarlılık 
Test Komitesi - European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) standartlarına uygun 
olarak Vitek-2  sistemi ile  test edilmiştir.

Bulgular: 
25.03.2021’de Sars Cov-2 realtime PCR testi pozitif olan 60 yaşında bayan hasta 31.03.2021’de solunum 
yetmezliği nedeni ile acil servise başvurmuş olup, bilgisayarlı tomografi viral pnömoni ile uyumlu olarak 
değerlendirilmiştir. 31.03- 13.05. 2021 tarihleri arasında klinik durumuna bağlı olarak yoğun bakımlar ve 
göğüs hastalıkları servisinde tedavi almış ancak yoğun bakım servisinde ex olmuştur. 
Hastanın burnundaki akıntılı yarasından alınan kültürde A. baumannii üremiştir. Aynı zamanlarda istenen 
trakeal aspirat (TA) kültüründe de A. baumannii üremesi saptanmıştır. Her iki kültürde üreyen A. baumannii 
kolistine duyarlı, tigesikline orta derecede duyarlı iken test edilen diğer antibiyotiklerin hepsine dirençli olarak 
saptanmıştır. 

Hastamız yaklaşık 40 gün hastanede kalmış olup, invazif girişimlere ve geniş spektrumlu antibiyotik 
uygulamalarına maruz kamıştır. Pandemi döneminde hasta bakım hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilemediği 
zamanlar da olmuştur.

Yapılan çalışmalarda, CRAB ve ÇİD A. baumannii gastrointestinal sistemde (GİS) kolonizasyonunun hastane 
salgınları ve klinik enfeksiyonlar için önemli bir kaynak oluşturabileceği vurgulanmaktadır. Yara veya ülser 
varlığı, altı ay öncesinde geniş spekturumlu antibiyotik kullanımı, yaşlı bakım evlerinde kalma durumları GİS’de 
CRAB’ın kolonizasyonu için bağımsız risk faktörleridir. Burunda ve rektal sürüntülerde yüksek bakteriyal yük 
için tek önemli risk faktörünün hastaneye başvurudan 6 ay önce florokinolon kullanımı olduğu bildirilmiştir.
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Sonuç: 
Risk faktörlerinin varlığında, özellikle kronik hastalıkları olan yaşlı ve immün düşkün 
bireylerde ÇİD A. baumannii gibi mikroorganizmalar çeşitli vücut bölgelerinde kolonize olarak ölümcül 
enfeksiyonlara neden olabilir. 

Anahtar Kelimeler : Acinetobacter baumannii, CRAB, ÇİD, Enfeksiyon, Kolonizasyon
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PS-086
Oldukça Nadir Görülen Toplum Kaynaklı Yara Yeri Enfeksiyonu Etkeni: {Ralstonia 
pickettii}
Özge Alkan Bilik1, Fatma Meral İnce2, Nida Özcan3

1Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Diyarbakır, Türkiye 
2Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Diyarbakır, 
Türkiye 
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Ralstonia cinsi içerisinde en sık rastlanılan tür olan Ralstonia pickettii (R.pickettii) Gram-negatif, aerobik, 
non-fermenter bir basildir. Bakteri, hastane ortamından ve çevresel kaynaklardan bulaşabilen fırsatçı bir 
patojendir. Sağlıklı bireylerde ağız boşluğu ve üst solunum yolları florasında kommensal olarak yaşayabilen 
R.pickettii immun baskılı bireylerde ciddi enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Bugüne kadar R.pickettii ile 
ilgili çoğunlukla hastane kaynaklı enfeksiyonlar rapor edilirken toplum kaynaklı az sayıda vaka mevcuttur. Bu 
raporda ise toplumdan kazanılmış yara yeri enfeksiyonu olan erişkin bir hasta sunulmuştur.

Gereç ve Yöntem: 
Olgu: 69 yaşında kadın hasta, sağ ayak 3.parmak dorsalinde yaklaşık 1 cm çapında seröpürülan akıntılı 
açık lezyon şikayeti ile başvurdu. Bilinen hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı olan hastanın yaklaşık 5 
yıl önce geçirmiş olduğu sol femur fraktürü nedeniyle operasyon öyküsü mevcut  idi. Başvurudan önceki 
3 ay içerisinde hastaneye yatış, tanı ve tedavi amaçlı herhangi bir girişim geçirme öyküsü yoktu. Hastanın 
laboratuvar parametrelerinden lökosit sayısı: 11040 /mm³ (4000-11000), nötrofil sayısı:8620 /mm³ (1800-
8000), sedimentasyon hızı: 31 mm/saat (0-20) olarak bulundu.  Kültürü alındıktan sonra ampirik sefuroksim 
aksetil 2 x 500 mg/gün tablet tedavisine başlandı. 

Bulgular: 
Materyalden hazırlanan Gram boyalı preparatın skoru Q3 olarak değerlendirildi, bol polimorfonüveli lökosit 
ve gram negatif basiller görüldü. Koyun kanlı ve EMB besiyerlerinde üreyen koloniler Vitek 2 Compact 
(bioMerieux, Fransa) otomatize sistemi ile R.pickettii olarak tanımlandı. Mikroorganizmanın antibitotik 
duyarlılık testi yine aynı otomatize sistem ile çalışıldı. Duyarlılık sonuçları EUCAST v. 11.0 (European 
Committee on Antimicrobial SusceptibilityTesting)  kriterlerine göre yorumlandı. İzolat amikasin, sefepim, 
seftazidim, gentamisin, meropenem, piperasilin-tazobaktam ve siprofloksasine duyarlı iken trimetoprim-
sulfametoksazole dirençli idi (Tablo-1). Üç gün sonra poliklinik kontrolüne gelen hastanın yara yerinde 
iyileşme gözlenmiş olup mevcut tedaviye devam edildi. Hastanın antibiyoterapisi 7 güne tamamlanıp tam 
remisyon sağlandı.
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Tablo-1: {Ralstonia pickettii}’ye ait antibiyotik duyarlılık test sonuçları

 

Sonuç: 
Sunulan bu olgu ile R.pickettii’nin toplum kökenli yumuşak doku enfeksiyonlarında karşımıza çıkabileceğine 
dikkat çekilmek istenmiştir. Sıklıkla kontaminant olarak kabul edilen bazı bakterilerin enfeksiyon etkeni 
olabileceği akılda tutulmalı,  toplum kaynaklı R.pickettii enfeksiyonu olasılığı göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler : Ralstonia pickettii, Toplum kaynaklı enfeksiyon, Yara yeri enfeksiyonu
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PS-087
Akut viral gastroenteritli çocuklarda pandemi öncesi ve pandemi döneminde rotavirüs ve 
enterik adenovirüs sıklığının araştırılması

Nadire Seval Gündem1, Feyza Çetin1

1Dr Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 
Konya, Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Akut viral gastroenteritler, tüm dünyada özellikle beş yaş altı çocuklar olmak üzere her yaş grubunu etkilemekte, 
sosyoekonomik kayıplara, morbidite ve mortaliye neden olmaktadır. Rotavirüs ve enterik adenovirüs 
çocuklarda en sık rastlanan viral gastroenterit etkenleridir. SARS CoV 2’nin etken olduğu Covid-19 ise hem 
çocuk sağlığını, hem de toplum sağlığını tehdit etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12 Mart 2020 
itibariyle pandemi ilan edilmiş, ülkemizde ise ilk Covid-19 vakası 11 Mart 2020’de görülmüştür. Bu çalışmada, 
akut viral gastroenteritli çocuk hastaların gaita örneklerinde rotavirüs ve enterik adenovirüs antijen sıklığının 
pandemi öncesi ve pandemi dönemiyle karşılaştırılması, yaş grupları, cinsiyet ve mevsimlere göre dağılımının 
araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Bu retrospektif çalışmaya Ocak 2019-Haziran 2021 tarihleri arasında akut viral gastroenterit tanısıyla gaita 
örneklerinde rotavirüs ve enterik adenovirüs antijenleri araştırılan toplam 14460 çocuk hasta dahil edilmiştir. 
Gaita örneklerinde rotavirüs ve enterik adenovirüs antijenleri kalitatif immunokromotografik kombo hızlı kaset 
test (Toyo, Türklab, İzmir, Türkiye) yöntemiyle çalışılmıştır. İstatistiksel analizler SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences) 21.0 programı kullanılarak Pearson Chi-Square testiyle yapılmıştır.

Bulgular: 
Toplam 14460 çocuk hastaya ait gaita örneğinin 1271’inde (%8,7) rotavirüs, 203’ünde (%1,4) ise enterik 
adenovirüs pozitif olarak saptanmıştır. Erkeklerde rotavirüs (%55,5) ve enterik adenovirüs (%53,7) pozitifliği 
kızlara göre daha yüksek bulunmuştur. Cinsiyet ve antijen pozitifliği arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
saptanmamıştır.  Pandemi öncesi ve pandemi dönemleri karşılaştırıldığında, 1271 rotavirüs pozitifliğinin 265’i 
(%20,8), 203 enterik adenovirüs pozitifliğinin ise sadece 35’i (%17,2) pandemi döneminde görülmüştür. Pandemi 
süresince pandemi öncesi döneme göre rotavirüs ve enterik adenovirüs pozitiflik oranlarında  istatistiksel olarak 
anlamlı bir azalma saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 1). Rotavirüs pozitifliği, 3-7 yaş grubunda diğer yaş gruplarına 
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.05). Enterik adenovirüs pozitifliği açısından 
yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Rotavirüs (%37,5)  ve 
enterik adenovirüsün (%31,5) kış mevsiminde diğer mevsimlere göre daha sık görüldüğü gözlenmiştir.
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Tablo:1 Rotavirüs ve enterik adenovirüs sıklığının pandemi öncesi ve pandemi dönemine göre dağılımı

Tablo 2: Rotavirüs ve enterik adenovirüs sıklığının yaş gruplarına göre dağılımı

Sonuç: 
Pandemi döneminde çocuklarda rotavirüs ve enterik adenovirüs gastroenteritlerinin sıklığının  azalması, salgın 
önlemleri kapsamında alınan tedbirler sonucu sosyal alanlarda  kişisel koruyucu ekipman kullanımı, hijyen 
önlemlerine dikkat edilmesi, çocukların kreş-okul gibi kalabalık ortamlarda bir arada  bulunma durumlarının 
engellenmesiyle ilgili olabileceği düşünülmüştür. Hızlı tanı testlerinin kullanımı bu enfeksiyonların sıklığı 
düşünüldüğünde  komplikasyonların önlenmesi ve gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi 
bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler : Akut gastroenterit, Enterik adenovirüs, Pandemi, Rotavirüs
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PS-088
Anti-GBM Antikor Testi ile Hızlı Tanı Alan Bir Glomerül Bazal Membran Hastalığı Olgu 
Sunumu

Seda KARATAŞ1, Rukiye BERKEM1

1S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş ve Amaç: 
Anti-glomerüler bazal membran (GBM) hastalığı olarak da bilinen Goodpasture hastalığı, sıklıkla böbrek 
fonksiyon kaybına yol açan alveolar kanamanın eşlik edebileceği, hızlı ilerleyen glomerülonefrit ile karakterize 
nadir görülen otoimmun bir hastalıktır.

Glomerüler ve alveolar bazal membrandaki tip IV kollajenin alfa 3 zincirinin (α3(IV)) kollajen olmayan (NC1) 
bölgesini (daha az sıklıkta α4(IV) ve α5(IV) zincirleri) hedef alan anti-glomerüler bazal membran (GBM) 
antikorları anti-GBM hastalığı için oldukça özgüldür.

Tanı serumdaki anti-GBM antikorlarının gösterilmesi ve/veya böbrek biyopsisinde lineer antikor birikimi ve 
kresentik glomerüllerin gösterilmesi ile konur. 

Bulgular: 
Olgu: Yirmi dört yaşında, erkek hasta, iki aydır eforla artan nefes darlığı, ateş, halsizlik, aralıklı kanlı balgam 
çıkarma şikayetleri ile acil servisimize başvuran hastanın fizik muayene bulguları normaldi. Tam kan sayımında 
lökositoz (12.000 mg /dL ) ve anemi (hb: 9.4 g/dL) mevcuttu. Serum kreatinin 3.91 mg/dL, albumin 29 g/L, 
C-reaktif protein düzeyi 48.8 mg/dL idi. Bir ay önceki serum kreatinin 1.6 mg/dL olan hastanın tam idrar 
tetkikinde hemoglobin ve protein miktarları +++ pozitif olarak saptandı.

Hastanın akciğer Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografisinde kaldırım taşı görünümü, retikülonodüler 
dansiteler ve yamasal konsolidasyon alanları izlendi. Viral markerları negatif, C3 ve C4 seviyeleri normal, serum 
IgG seviyesi azalmıştı. Anti-nükleer antikor (ANA), anti-ds DNA, proteinaz-3 (c-ANCA) ve miyeloperoksidaz 
(p-ANCA) testleri negatifti.

Anti-GBM antikoru IIF yöntemi ile 1/10 tarama titresinde + pozitif olarak bulundu. Test Kidney (Monkey) 
(Euroimmun, Almanya) kiti ile IF Sprinter cihazında üretici firma önerilerine göre çalışıldı ve immünfloresan 
mikroskopta (EUROStar III Plus) manuel olarak değerlendirildi.

Hastaya plazmaferez, siklofosfomid ve prednol tedavisi başlandı. Aynı gün yapılan böbrek biyopsisinde 
kresentik glomerulonefrit ve lineer IgG ve C3 birikimi tespit edilmesi ile tanı desteklenmiş oldu. Tedavi 
sonunda klinik olarak stabilleşen hasta ayaktan takip edilmek üzere taburcu edildi.
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Şekil-1 : Anti-GBM antikoru IIF görüntüsü A) + Pozitif B) Negatif

Sonuç: 
GBM hastalığı farklı klinik tablolarla karşımıza çıkabilen, nadir görülen otoimmun bir hastalıktır. Erken tanı 
ve tedavi hastalığın prognozu üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Hastalığın tanısında serolojik ve patolojik tanı 
(Böbrek biyopsisi) yöntemleri kullanılabilir. Ancak serolojik tanı yöntemleri hızlı sonuç verebilmeleri ve tedavi 
etkinliğinin değerlendirilmesi açısından birçok avantaja sahiptir. Olgumuzda da Anti-GBM antikor testinin 24 
saatte pozitif olarak sonuçlanması hastada hızlı tanı ve tedavi olanağı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler : Anti-glomerüler bazal membran (GBM) antikor
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PS-089
Bildiri sahibi tarafından geri çekilmiştir.



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

278

PS-090
Kan Kültüründen İzole Edilen Bakteriler Üzerinde Çeşitli Bitki Ekstre Yağlarının 
Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması

Sümeyye BAŞER1, Demet ÇELEBİ2, Kağan Tolga CİNİSLİ1, Selahattin ÇELEBİ1

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum Türkiye 
2Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Bakteriyel sepsis yoğun bakımda yatan hastalar için oldukça önemlidir. İmmün sistemi baskılanmış hastaların 
antimikrobiyallerle erken ve uygun tedavi protokolleri ile hem yoğun bakımda hem de hastanede geçirilen süre 
önemli ölçüde azalır. Böylece mortalite oranında düşüşler gözlenir. Bu bilgiler ışığında; çalışmamızda kan 
kültüründen izole edilen bakteriler üzerinde Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) yağı, Çörek otu (Nigella 
sativa) yağı, Karanfil (Eugenia caryophyllata) yağı ve Portakal Kabuğu (Citrus sinensis) yağının antibakteriyel 
etkisini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmada Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen kan örnekleri 
BacTAlert (Biomerieux, Fransa) kan kültür sistemi ile incelenmiştir. Üreyen izolatların identifikasyonu ve 
antibiyotik duyarlılıkları otomatize Vitek version 2.0 (Biomerieux,Fransa) ile çalışılmıştır. Kan kültüründen 
izole edilen 10 adet bakteri (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis,  
Staphylococcus aureus (MSSA), Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli, Metisiline dirençli 
Koagülaz Negatif Stafilokok (MRKNS), Staphylococcus haemolyticus, Enterobacter aerogenes ve Acinetobacter 
baumannii) kanlı agara pasajlanmıştır. CLSI önerileri doğrultusunda 24 saatlik bakteri kolonilerinden 0,5 Mc 
Farland bulanıklığına eşit olacak şekilde bakteri süspansiyonu hazırlanmıştır. Daha sonra stok bitki ekstre 
yağlarının (500-50 µl/ml)  antibakteriyel etkinliğini belirlemek için Triptik Soy Broth ile mikropleytlerde 
mikrodilüsyon yöntemi ile CLSI kriterlerine uygun olarak,   Minimum İnhibisyon Konsantrayonu (MİK) 
değerleri belirlenmiştir.

Bulgular: 
Çalışmada, kullanılan bitki ekstrelerinden en fazla etkiyi Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) yağı 
ve Portakal Kabuğu (Citrus sinensis) yağı gösterirken Çörek otu (Nigella sativa) yağı, Karanfil (Eugenia 
caryophyllata) yağı da belirli bakteri türleri üzerinde etki göstermiştir.

Sonuç: 
Çalışma sonucu neticesinde bitki ekstre yağlarının çalışmada kullanılan mikroorganizmalar üzerinde önemli 
derecede inhibe edici etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Çalışmamızın sonucu, bitki ekstresi yağlarının test edilen 
birkaç mikroorganizmada etkili olabileceğini düşündürmektedir. Farklı dozaj ve sürelerin etkisine ilişkin daha 
ileri çalışmaların gerekliliğine inanmaktayız. Gelecekteki çalışmalar, bu ekstraktların hedef izolatlara karşı 
antimikrobiyal aktivitesinden sorumlu bileşenlerin ve etken maddelerinin neler olabileceğine ışık tutmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Antimikrobiyal etki, Bitki ekstreleri, Kan Kültürü, Mikrodilüsyon
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PS-091
COVİD 19 Geçiren Hastalarda Uzun Dönemde Saptanan Otoantikor Pozitifliği Prevalansı

Eda Akçay1, Rukiye Berkem1, Tuğçe Özyol Atkaya1, Seda Karataş1

1SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü

Giriş ve Amaç: 
COVİD 19 hastalığının patogenezinde bağışıklık mekanizmaları önemli bir yer tutmaktadır. Ve potansiyel 
olarak, duyarlı bireylerde otoantijenlerle viral çapraz reaktivitenin bir sonucu olarak otoimmün hastalık 
gelişimini tetikleyebilir. Çalışmamızda COVİD 19 geçiren hastalardaki otoantikor pozitifliği kontrol grubuyla 
karşılaştırılarak, SARS-CoV-2’nin, otoimmün hastalıklarla ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
1 Ocak-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji 
laboratuvarına ANA (antinükleer antikor, otoimmün hepatit paneli (AMA, ASMA, LKM), adacık antikoru ve 
Anti-glomerül bazal membran (GBM) antikoru çalışılmak üzere gönderilen 3472 hasta değerlendirmeye alındı. 
Hastaların SARS CoV-2 PCR testleri ile bahsi geçen test sonuçları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: 
3472 hastanın 665’inin SARS CoV-2 PCR testi pozitif olarak tespit edildi. Bunların 149’unda değerlendirilen 
otoantikor test sonuçları pozitifti. 30 hasta COVİD 19 geçirmeden önce test edildiğinden, 28 hasta ise COVİD 
19’dan önce de ANA pozitifliği mevcut olduğundan çalışmaya dahil edilmedi. Sonuçta 91 hastanın testi 
COVİD 19 geçirdikten sonra ilk kez pozitifti ve otoantikor testi SARS CoV-2 PCR testinden ortalama 206 
gün sonra gönderilmişti. Dolayısıyla COVİD 19 geçiren hastaların %13,7’sinde otoantikor test pozitifliği 
saptanmıştı.1385 hastanın SARS CoV-2 PCR sonucu negatifken 1422’sinden hiç örnek gönderilmemişti. Bu 
2807 hastanın 590’ının (%21) otoantikor testi pozitifti.

COVİD 19 geçiren hastalarda 88 ANA, 2 ASMA ve 1 adacık antikoru pozitifliği mevcuttu. ANA paternleri 
incelendiğinde 51 AC-4, 16 AC-1, 8 AC-5, 8 AC-2 paterni görülmekteydi. Diğer paternler (n:5) oldukça nadirdi. 
COVİD 19 geçirmeyenlerde ise 551 ANA, 28 adacık antikoru, 5 ASMA, 5 AMA, 1 anti-GBM pozitifliği vardı.
Sonuç: 
Yapılan bir çalışmada COVİD 19 nedeniyle hospitalize edilen hastalarda otoantikor pozitifliği kontrol grubuna 
göre yüksek saptanmış ve bu hastaların prognozunun otoantikor negatif olanlara göre daha kötü olduğu 
belirtilmiştir. Diğer başka çalışmalarda da şiddetli akut COVİD 19’da yüksek ANA pozitiflik prevelansı 
bildirilmiştir. Ancak akut enfeksiyonlar, sonraki otoimmün hastalığın göstergesi olmayan, geçici otoreaktif B 
ve plazma hücresi aktivasyonunu yansıtan saptanabilir ANA ile ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla akut enfeksiyon 
sırasında saptanan bu pozitifliğin, viral klirens sonrası devam edip etmeyeceği veya ek otoreaktivite geliştirip 
geliştirmeyeceği belirsizdir. Bizim çalışmamızda ise hastaların COVİD 19 hastalık şiddeti bilinmemektedir 
ve otoantikor pozitiflikleri COVİD 19 enfeksiyonu sonrası ortalama 206 gün sonra saptanmıştır. Bizim 
bulgularımız COVİD 19’un otoimmün hastalıkları tetiklediği hipotezini desteklememektedir.
Anahtar Kelimeler : Antinükleer antikor, COVİD 19, Otoantikor, Otoimmün hastalık, SARS CoV-2
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PS-092
Palyatif bakım biriminde yatan kronik bası yaralı hastaların bası yarasından izole edilen 
etken mikroorganizmalarda biyofilm oluşumunun incelenmesi

Elifnaz İlgar1, Prof. Dr. Mustafa Berktaş1, Prof. Dr. Sebahat Aksaray1, Doç. Dr. Hilal Özkaya1,
Dr. Şölen Dinçer1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş ve Amaç: 
Yatağa bağımlı hastaların fiziksel aktivitelerinin sınırlı olması, sedatif, analjezik ve kas gevşetici gibi 
ilaçların yoğun kullanılması, nörodegeneratif bozukluklar, malnütrisyon, dolaşım bozukluğu gibi 
faktörler bası yarası gelişimini etkileyen risk faktörleri arasındadır. Bası yarasında oluşan infeksiyon, 
kontaminasyon riskine bağlı olarak gelişen mikrobiyal kolonizasyonun artması ve immunolojik 
reaksiyonları aşan mikroorgaznizmanın yara yüzeyine yerleşmesiyle gerçekleşir. Bu sebeple, yatağa 
bağımlı kronik bası yaralı hastalardan etken mikroorganizmaların izole edilmesi, izole edilen 
mikroorganizmalarda biyofilm oluşumunun incelenmesi önem arz etmektedir.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışma, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif biriminde yatan hastalarda 
Ocak 2018-Ağustos 2018 tarihleri arasında alınan kronik bası yarası örneklerinin Klinik Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı’nda değerlendirilmesi ile gerçekleştirildi. 36 kronik bası yarası örneğinden toplam 67 suş izole 
edildi. Suşların izole edildiği hastaların yaşları, cinsiyetleri, altta yatan hastalıkları, CRP, WBC, Glukoz 
değerleri, bası yarasının evreleri ve örneğin alındığı bölge saptandı. İzole edilen mikroorganizmalar standart 
mikrobiyolojik yöntemlerle değerlendirildi ve tür tayini için Vitek 2 otomatize identifikasyon sistemi kullanıldı. 
Mikroorganizmaların biyofilm oluşturma yeteneklerinin değerlendirilmesinde Mikroplak ve Kongo kırmızılı 
agar yöntemi kullanıldı.

Bulgular: 
Alınan örneklerin %50’sinin (18) kültür sonucu P. aeruginosa iken, %19.4’ünün (7) P. mirabilis, %13.9’unun 
(5) E. coli, %16.7’sinin (6) Acinetobacter spp, %22.2’sinin (8) P. stuartii, %2.8’inin (1) KNS, %22.2’sinin 
(8) Klebsiella pneumoniae, %2.8’inin (1) Non-candida albicans olarak saptandı. Örneklerin %8.3’ünde (3) 
mikroorganizma üremedi, %11.1’inin (4) E. faecalis ve %2.8’inin (1) Corynebacterium striatum olduğu 
gözlendi. Alınan örneklerin %41.7’sinde (15) 1 bakteri üremesi saptanırken, %58.3’ünde 2 ve üzeri üreme 
saptandı.
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Sonuç: 
Bakterilerin %5.9’unun (4) mikroplak yöntemi ile biyofilm oluşturma şiddeti hafif düzeydeyken, 
%27.9’i (19) orta düzeyde ve %66.2’si (45) güçlü bulundu. Bu oranlar kongo kırmızılı agar yönteminde 
%22.1 (15) oranında negatif, %58.8 (40) oranında orta düzeyde ve %19.1 (13) oranında ise güçlü 
bulundu. Genel olarak test yapılan bakterilerin %22.1’si (15) biyofilm negatifken, %77.9’u (53) çeşitli 
düzeylerde biyofilm pozitif bulundu. Mikroplak yöntemi ile Kongo kırmızılı agar yöntemleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir uyum bulunmadı. (p:0.000; p<0.05)

Anahtar Kelimeler : bası yarası, biyofilm oluşumu, enfeksiyon, mikroorganizma
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PS-093
Meme Karsinomlu Hastada gelişen Listeriyoz ve Listeria Morfolojik Bulguları Hakkında 
Kısa Bir Analiz

Mehmet Erinmez1, Ayşe Büyüktaş Manay1, Yasemin Zer1

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Listeria monocytogenes yenidoğanlar, gebe kadınlar ve immünsüprese hastalarda hayatı tehdit eden bakteriyemi 
ve meningoensefalit gibi enfeksiyonlara neden olan çomak ya da kokobasil şeklinde mikroorganizmalardır. L. 
monocytogenes fakültatif anaerop, sporsuz, katalaz pozitif, oksidaz negatif, gram pozitif küçük bir çomaktır. 
Optimal olarak 30-37°C‘de ürer fakat 4-10°C’de iyi ürediğinden soğukta zenginleştirme metodu izolasyonu 
kolaylaştırmaktadır. Çalışmamızın amacı nadir bir listeriyoz vakası ve Listeria morfolojisi üzerine planlanan 
araştırmanın ön verilerini sunmaktır.

Gereç ve Yöntem: 
Beyin ve kemik metastazı yapmış, meme malign neoplazmlı 48 yaş erkek hastanın tekrarlayan kan kültürü 
örnekleri çalışmaya dahil edilmiştir. Bactec FX (BD, ABD) kan kültürü sisteminde üreme tespit edilen örnekler 
%5 koyun kanlı agar (BD, ABD) ve eozin-methylene blue agar (EMB) plaklaraına inoküle edilerek 36 °C’de 24 
saat inkübe edildi. Bakteri identifikasyonu için Vitek 2 (bioMérieux, Fransa) otomatize sistemi yanısıra Gram 
boyama, katalaz reaksiyonu, CAMP testi ve 4°C’de üreme kontrolü gibi konvansiyonel yöntemler kullanıldı. 
Antimikrobiyal duyarlılık testleri için Vitek 2 (bioMérieux, Fransa) ve disk difüzyon yöntemi kullanıldı. 
İdentifikasyon sonucunda sırasıyla 36 °C, 25 °C ve 4 °C’de inkübe edilmek üzere pasajlar yapıldı ve Gram 
boyama yöntemi ile bakteri morfolojilerindeki değişiklikler değerlendirildi.

Bulgular: 
Hastada bakteriyeminin etkeni; parlak, şeffaf, yuvarlak, S-tipli ve dar hemolitik koloniler oluşturan (Şekil 
1), Gram (+), katalaz (+), oksidaz (-), CAMP (+) ve 4 °C’de üreyebilen L. monocytogenes olarak tanımlandı. 
Hastanın üç farklı zamanda alınmış olan kan kültürü örneğinde etken saptandı. Bakteriyeminin saptanmasınından 
sonraki 24 saat içerisinde ilgili klinisyen tarafından hastada Listeria bakteriyemisi sonrasında çoklu organ 
yetmezliği geliştiği ve entübe edilerek yoğun bakıma nakledildiği bildirildi. Listeria izolatları, beta-laktamlara 
ve karbapenemlere duyarlıyken TMP-SXT’ye dirençli tespit edildi. Çalışmamızda farklı sıcaklıklarda inkübe 
edilen Listeria izolatlarının, Gram boyama yöntemi ile farklı morfolojik özellik taşıdığı (Şekil 2); 36 °C ve 4 
°C’de kokobasil görünümündeyken, 25 °C’de kok görünümündeydi ve daha soluk boyandığı gözlendi. Ayrıca 
koklaşmanın 36 °C’de üretilen bakterilerin oda ısısına alınmasından sonra da geliştiği saptandı. 
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L. monocytogenes koloni görünümleri

 

L. monocytogenes ortam koşullarına bağlı olarak morfolojik değişimi

 

Sonuç: 
Listeriyoz olgularının %70’i altta yatan malign hastalığı olanlar vb. gibi nedenlerle immün sistemi baskılanmış 
kişilerdir bu yüzden akılda tutulması gereken bir patojendir. Bakteride farklı inkübasyon koşullarında saptanan 
morfolojik değişimlerin, bakterinin patojenitesi ve dış ortam koşullarına dayanıklılığı ile ilişkili olabileceği 
düşünülmüş olup, bu gözlemin ileri bir çalışma ile desteklenmesi planlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Listeria monocytogenes, malignite, morfolojik değişim
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PS-094
Kan Kültüründen İzole Edilen Mantarlar: 5 Yıllık Değerlendirme

Nazife Akman1, Pınar Sağıroğlu2, Mustafa Altay Atalay2, Fatma Mutlu Sarıgüzel2, Ayşe Nedret Koç2

1Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Ürgüp, 
Nevşehir, Türkiye 
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Giriş ve Amaç: 
Geniş spektrumlu ve birden fazla antibiyotik kullanımı, immunsupresif tedavi alan, yoğun bakım üniteleri 
(YBÜ)’nde takip edilen hasta sayısının artması ve artan invazif kateter/protez kullanımı invaziv mantar 
enfeksiyonların günümüzde daha sık görülmesine neden olmuştur. Bu çalışmada geriye dönük olarak kan 
kültüründen izole edilen maya ve küflerin belirlenmesi ve antifungal direnç profilinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 
Çalışmada Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde (Ocak 2016- Ağustos 2021) tedavi gören hastaların kan 
kültüründen izole edilen mantarlar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 2016 ve 2017 yıllarında BACTEC 
9240 (BD, ABD) 2018-2021 yılları arasında ise BACT/ALERT® 3D (Biomeriux, Fransa) otomatize kan kültür 
sistemleri ve kan kültür şişeleri kullanılmıştır. Çalışmaya farklı hastalardan izole edilen mantar kökenleri 
dahil edilmiştir. Aynı hastadan üretilen ardışık üremeler çıkarılmıştır. Mantarların cins ve tür düzeyinde 
tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler ile birlikte APİ 20C-AUX (Biomeriux, Fransa) kiti kullanılmıştır.

Bulgular: 
Belirtilen sürede toplam 156157 kan kültürü çalışılmıştır. Çalışma kriterlerimize uyan 2104 kan kültür şişesinden 
[%97,4 (n=2050) periferik, %2,56 (n=54) katater kan örnekleri] üretilen 2311 mantar değerlendirilmiştir. 
Erişkinlerde yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) saptanan örnek oranı %25,6 (n=540), Pediatrik YBÜ’de %5,79 
(n=122) oranındadır (Tablo 1). En sık izole edile edilen maya türü %47,09 (n=1088) ile C. albicans olurken 
bunu C. glabrata %14,01 (n=324) ile, C. parapsilosis %13,6 (n=316) ile takip etmiştir. En sık izole edilen 
küf türü ise %6,4 (n=149) ile Aspergillus türleridir (Tablo 2). Kataterden alınan kan örneklerinde en sık tespit 
edilen patojen %40,7 ile (22/54) Candida parapsilosis türüdür. 
Pediatrik hastalarda ise en sık izole edile edilen maya türü %39,7 (n=134) ile C. albicans olurken bunu %33,4 
(n=111) oranı ile C. parapsilosis, %11,1 (n=37) ile de C. glabrata takip etmiştir. En sık izole edilen küf mantarı 
ise %6,02 (n=20) ile Aspergillus türleri olmuştur. 
C. albicans türlerinin tamamı vorikonazole duyarlı iken flukonazol direnci %0,36 (4/1088) ve amfoterisin 
B direnci %0,09 (1/1088) oranında saptanmıştır. C. parapsilosis türlerinde ise flukonazol, vorikonazol ve 
amfoterisin B direnci sırasıyla %27,2 (86/316), %11,7 (37/316) ve %0,31 (1/316) olarak bulunmuştur.
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Tablo 1. Kan kültüründen izole edilen mantar etkenlerin kliniklere göre dağılımı

Tablo 2. Kan kültüründen analiz edilen mantar etkenlerinin yıllara göre dağılımı*

 

Tablo 2. Kan kültüründen analiz edilen mantar etkenlerinin yıllara göre dağılımı*
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Sonuç: 
Sonuç olarak mantar türlerinin tiplendirilmesi, antifungal duyarlılıklarının bilinmesi tedaviyi yönlendirmek 
için önemlidir. Merkezimizde saptanan mantar izolatlarının sayısında yıllar içinde önemli bir azalma eğilimi 
görülmekle beraber Candida albicans hem erişkinlerde hem de pediatrik hastalarda en sık izole edilen maya 
türü olmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler : Aspergillus, Candida, Epidemiyoloji, Kan kültürü, Mantar
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KONUŞMACI
ÖZETLERİ
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AÇILIŞ KONFERANSI

Quo Vadis? 
Tıbbi Mikrobiyolojide Nereye Gidiyoruz? 
Gelecek ve Değişimin DinamikleriHAKAN ABACIOĞLU

Bu çalışmanın ilk bölümünde karar verme ve bilginin bu süreçteki önemi, ikinci bölümünde ise tıbbi mikro-
biyoloji alanının geleceğini belirleyebilecek temel yönlendiriciler ele alınmaktadır. İlk bölümün temel savı, 
bireylerin ve kurumların alacağı kararların geleceğin nasıl şekilleneceğini belirleyen başlıca faktörlerden 
olduğu ve bunların karar verenlerin inanışları ve değerleri ile yakından ilgili olduğudur. İkinci bölüm ise 
geleceği öngörmenin güç olmasına karşın bugün var olan bilgiler ve bunların etkileşimlerini analiz ederek 
güçlü varsayımlar üretilebileceği savı üzerine yapılandırılmıştır (1). Bu çalışmada ele alınan görüşler tümüyle 
kişiseldir ve hiçbir kurumu bağlamamaktadır. Eksikleri olması kaçınılmazdır. Bazılarının yanlış çıkması da 
muhtemeldir. Dileğim, bu konuda bir dizi tartışmanın kıvılcımını çakabilmek ve daha iyi bir geleceği birlikte 
tasarlamanın ilk adımını atmaktır. 

Tartışmaya, bir çerçeve oluşturması açısından, tıbbi mikrobiyoloji nedir sorusu ile başlamak istiyorum. Tıbbi 
Mikrobiyoloji, tıbbi karar süreçleri ve politika belirleyiciler için kanıt ve bilgi sağlayan uygulamalı bir tıp 
alanıdır. Tıbbi karar süreçleri ile sadece klinik karar süreçleri değil aynı zamanda halk sağlığı karar süreçleri 
de kastedilmektedir (Şekil 1). 

Şekil 1. Tıbbi Mikrobiyolojinin karar süreçlerindeki yeri

Nasıl karar veririz?

“Karar verme” bilim ve felsefenin temel konularından biridir. Bilimsel çalışmalar, bir gün içinde binlerce 
karar verdiğimizi ve bunların çok büyük çoğunluğunun sezgisel, çok azının analitik kararlar olduğunu gös-
termektedir (2). Analitik kararlar yavaştır, çaba gerektirir ve bilgiye dayalıdır. Sezgisel kararlar ise paternleri 
tanımaya dayalıdır ve hızlıdır. Kişisel inanışlara ve değerlere bağlıdır (3). Karar süreçlerinde bilimsel bilgiler, 
en çok karar verenlerin inanışlarını etkilemektedir (4) (Şekil 2). Bu nedenle, bilginin karar vericilere iletil-
mesi önemlidir. Ne var ki, bilimsel bilgiler çoğunlukla karar vericilerin kullanabileceği bir formatta değildir. 
Bilgi üretenlerin de onların gereksinimleri hakkındaki bilgisi genellikle kısıtlıdır (4).  

Anne gebeliği sırasında DOĞRU ART* almamış ve viral baskılanma 
sağlanmamış ise HIV enfeksiyonu riski yüksek

1. Test: Doğumu takiben

hemen (Kordon kanı tercih edilmez)

2. Test: 14-21 gün arası

3. Test: 1-2 ay arası
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Şekil 2. Karar analizinde bilimsel bilginin yeri (4 no’lu kaynaktan uyarlanmıştır).

Karar vericiler, politika belirleyiciler (örneğin, Sağlık Bakanlığı yetkilileri; Hastane yöneticileri, vb) olabil-
diği gibi klinik karar vericiler de (klinik hekimler) olabilirler. Bu kişilerin/kurumların bilgi gereksinimlerinin 
doğru anlaşılması ve anlaşılır formatta aktarılması karar süreçlerinin bilgiye dayalı olmasını sağlamak açı-
sından önemlidir. Buna yönelik neler yapılabilir? Öncelikle bilgi iletişimi bağlamında yeni donanımlar edin-
memiz gerektiği açıktır. Öncelikle, tıbbi mikrobiyologların bilgili olmayı ve bilgi üretmeyi tercih etmesinin 
gerekli olduğunu düşünüyorum. Uzmanlık eğitiminin akreditasyonu bu yönde atılmış önemli bir adımdır ve 
yaygınlaşmalıdır. 

Bilgi üretimi farklı düzeylerde ele alınabilir. İlki, mikrobiyolojik incelemelerin sonuçları bağlamında üretilen 
bilgidir. Bu bilginin kanıta dayalı standart metodolojiler kullanılarak, doğru ve zamanında üretilmesi önemli-
dir. Ulusal mikrobiyoloji standartlarının varlığı bu bağlamda önemlidir. 

Bilgi üretiminin diğer bir düzeyi araştırmalardır. Mikrobiyolojinin her alanında yüksek nitelikli, uzun soluk-
lu, bilime ve topluma katkısı yüksek araştırmaları arttırmanın, bunları sürdürülebilir kılarak köklü bir araş-
tırma kültürü yaratmanın stratejik öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Bu araştırmalar yoluyla klinik karar 
süreçleri ve halk sağlığı karar süreçlerine daha etkili katkı sunulabilir ve pandemi gibi halk sağlığı acillerine 
karşı daha hazırlıklı olmak mümkün olabilir. Geleceğin pandemilerini önlemeye yönelik önemli stratejilerden 
birinin tek sağlık bakış açısı ile multi/interdisipliner çalışma takımları oluşturmak, bilgi üretmek ve erken 
uyarı sistemleri oluşturmak olduğunu düşünüyorum (5). 

Diğer yandan, yeni klinik (tıbbi) karar verme ve hizmet modellerinin kullanımı ve bunların uzmanlık eğitimi-
ne entegrasyonu tartışılmalıdır. Geleneksel klinik karar verme sürecinde klinik hekim hipotez oluşturmakta 
ve bu hipotezi doğrulamak ya da reddetmek üzere tanısal testler istemektedir. Bu yaklaşım, hastalıkların tipik 
(hastalığa özgü) belirti ve bulgular ile seyrettiği durumlarda sonuç verse de atipik seyreden enfeksiyonlarda 
tanısal gecikmelere hatta tanısal hatalara neden olabilmektedir. Bu tür durumlarda sendromik paneller devre-
ye girebilir. Örneğin hepatit ile gelen bir hastada, yerel epidemiyoloji göz önüne alınarak aşamalı bir tanısal 
algoritm uygulanabilir. 

İster geleneksel model ister sendromik yaklaşım kullanılsın, uzmanlık öğrencilerinin eğitiminde “script” (be-
tik) kuramı ve Bayezyan karar verme kuramlarını kullanan klinik akıl yürütme (clinical reasoning) modeli 
kullanılarak bilginin daha organize biçimde öğrenilmesi sağlanabilir (6). 

Hizmet sunumu bağlamında ise ilk kez Hollanda’da denenen ve başarılı sonuçlar alınan “Enfeksiyon Has-
talıkları Hizmet Hattı” (Infectious Disease Service Line) modeli gündeme gelebilir (7). Bu modelde Enfek-
siyon Hastalıkları uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı, Enfeksiyon Kontrol Birimi ve Hastane Eczacısı bir 
ekip olarak çalışmakta, enfeksiyon kontrolu ve özellikle antibiyotik direncinin önlenmesine yönelik ortak 
çalışmalar yürütmektedir. Bu modelde, tıbbi mikrobiyolog sadece laboratuvarda sonuç çıkartan bir kişi değil, 
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örnek yönetimi, sonuçların yorumu ve klinik karar süreçlerinde kullanımı konularında aktif danışmanlık yap-
maktadır. Bu modelin aile hekimleri ve halk sağlığı birimleri ile entegre edildiği daha kapsamlı bir uygulama-
sı da söz konusudur (6) (Şekil 3). 

Şekil 3. Enfeksiyon Hastalıkları Hizmet Hattı modeli (6 no’lu kaynaktan uyarlanmıştır).

Değişimin temel belirleyicileri?

Amerikalı fizikçi ve fütürist Michio Kaku özellikle teknolojik gelişmeler söz konusu olduğunda geleceği 
öngörmenin çok güç olduğunu ancak bugün var olan bilgiler ve bunların etkileşimlerini analiz ederek güçlü 
varsayımlar üretilebileceğini öne sürmektedir (1). Günümüzün bilgileri ve gelişmeleri göz önüne alarak deği-
şimin temel belirleyicilerini 7 başlık altında toplamaya çalıştım (Şekil 4). 

Şekil 4. Değişimin temel belirleyicileri

Belirleyicilerin en başında tıbbi mikrobiyologların (alana yönelik) gelecek hedef ve beklentilerinin yer aldı-
ğını düşünüyorum. Karar verme başlığında ele alındığı gibi bu süreç değerler ve inanışlarımız ile şekillene-
cek. Laboratuvarda oturup sadece sonuç mu çıkartacağız, laboratuvardaki bilgileri analiz edip kullanıcılara 
iletecek miyiz gibi var oluşsal soruları tartışmamız gerekiyor. Diğer önemli bir belirleyici kuşkusuz sağlık 
politikaları ve ekonomi olacak. Mesleki haklar, alana ayrılan kaynaklar ve yatırımların yönü birçok süreci 
etkileyecek. 

Gezegen Sağlığı başlığı altında özetlemeye çalıştığım iklim krizi, biyoçeşitlilik kaybı, kirlilikler, afetler gibi 
çok ciddi, insanlığın bir anlamda kaderini belirleyecek gelişmeler yaşıyoruz. Bunlar şu anda yaşanıyor ve çok 
gerçek. Birçok bilim insanı ve kuruluş geri dönüşün mümkün olmadığını ve şu andan itibaren adapte olmaya 
odaklanmamız gerektiğini söylüyor (8,9). Küresel ısınma ile birlikte başta su patojenleri (Vibrio türleri, E. 
coli enfeksiyonları, vb) ve vektörle-bulaşan enfeksiyonlarda artışlar olacağı ve bunların ulusal ve uluslararası 
düzeylerde izlenmesi gerektiği belirtilmektedir (10). “İklime Duyarlı Enfeksiyon Hastalıkları” (Climate Sen-
sitive Infectious Diseases) olarak adlandırılan bu hastalıklardan hangilerinin izleneceği, nasıl izleneceği gibi 
soruları tartışmaya başlamak zorundayız. Bu bağlamda yapabileceklerimiz şunlar olabilir:
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·	 Ülkemiz için öncelikli tehditlerin belirlenmesi ve sürveyansı

·	 Tek Sağlık bakış açısı ile multidisipliner araştırma ekipleri

·	 Bilgi iletişimi ve paylaşımı

Yeni bir pandeminin ya da bir sağlık krizinin önlenmesi için yeni bir laboratuvar ağı modeline ve farklı pato-
jenlere yönelik Ulusal Referans Merkezlerinin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. 

Antibiyotik direnci geleceği şekillendirecek temel bileşenlerden biridir. Tıbbi Mikrobiyologlar antibiyotik 
direnci ile savaşıma farklı düzeylerde çok değerli katkılar sunmaktadır. Ne var ki, direncin daha hızlı saptan-
ması, olası tüm genotipik direnç mekanizmalarının yeni nesil dizileme ve makine öğrenmesi gibi yaklaşım-
larla tanımlanabilmesi (11) gibi birçok tanısal iyileşme sağlanabilir. Ayrıca, konak yanıtlarının ölçümü ile 
bakteri ve virüs enfeksiyon ayrımı yapabilen bir testin FDA ve CE onayı alması, en azından gereksiz antibi-
yotik kullanımını önleme yönünden önemli bir buluştur (12). Tıbbi Mikrobiyologlar “antibiyotik yönetimi” 
(antibiotic sterwardship) programlarına daha etkin destek verebilirler. Bu bağlamda yapılabilecekler Şekil 
5’de özetlenmektedir. 

Şekil 5. Antibiyotik yönetimine yönelik tıbbi mikrobiyologların katkı sunduğu/sunabileceği başlıklar

Mikrobiyom sadece tıbbi mikrobiyolojinin değil tıbbın da geleceğini belirleyebilecek potansiyele sahiptir. 
Sağlıklı mikrobiyotalar tek sağlık için vazgeçilmezdir. Mikrobiyom çalışmaları gıda güvenliği, iklim değişik-
likleri ile mücadele, sürdürülebilir biyoekonomi ve yeni tıbbi uygulama alanları ile geniş ve etkisi yüksek bir 
alandır (13). Mikrobiyom- hastalık ilişkisi yanı sıra mikrobiyom-sağlık ilişkisi de yaygın olarak araştırılmak-
tadır. Bu araştırmalar tıbbi mikrobiyolojiyi sadece hastalık etkenlerinin tanımlandığı bir alan olmaktan çıkarıp 
sağlık belirleyicilerini saptamaya ve biyoterapötiklerle tedavi etmeye yönelik yeni bir tıp (mikbiyom-temelli 
tıp) alanı olarak ortaya çıkarabilir. 

Teknolojik gelişimler tıbbi mikrobiyolojinin geleceğini şekillendirecek diğer önemli bir bileşendir. MALDI 
TOF, Yeni-nesil dizileme (YND) gibi teknolojiler ve makine öğrenmesi gibi bilişim alanındaki gelişmelere 
bağlı olarak alanda önemli değişikliklerin olması beklenmelidir. 

Laboratuvarda halen kullanılmakta olan ya da yakında kullanıma girmesi beklenen sayısal teknolojiler Şekil 
6’da gösterilmektedir (14,15). Makine öğrenmesi teknolojisi kullanan en az 97 sistem olduğu, bunların mik-
roorganizma tanımlama (n=40), antibiyotik duyarlılık (n=36) ve tanı-prognoz öngörme (n=21) işlevleri oldu-
ğu bildirilmektedir (14). 
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Şekil 6. Sayısal teknolojiler (Kaynak 14’den uyarlanmıştır).

Endüstrinin bakteriyolojide otomasyona yönelik çalışmaları olduğu ve en az 2 sistemin kullanıma girdiğini 
biliyoruz. Makine öğrenmesi kullanan uzman sistemler ile entegre çalışan otomasyon sistemleri acaba tıbbi 
mikrobiyoloji uzmanı gereksinimini ortadan kaldırır mı tartışılmaya başlanan bir sorudur (15). Düşüncem, 
hukuki sorumluluklar nedeniyle insan faktörünün bu süreçlerde şu ya da bu şekilde yer alacağıdır.  

Sonuç olarak, tıbbi Mikrobiyoloji tanımı içinde yer alan işlevlerde gelecekte temel bir değişiklik olması bek-
lenmemelidir. Koşullara bağlı olarak zaman zaman bazı işlevler öne çıkabilir. Örneğin, Covid-19 pandemisi 
halk sağlığı karar süreçleri ve politika belirleyicilere kanıt/bilgi sağlama işlevlerinin öne çıktığı bir dönem 
olmuştur. 

Değişiklikler, olasılıkla, kanıt/bilgi sağlanması gereken alanlarda (örneğin, mikrobiyom-temelli tıp uygula-
maları), bu kanıtların elde edileceği teknolojilerde (genomik, proteomik, yapay zeka uygulamaları, vb), bun-
ların performansı (sonuç verme süresi, doğruluğu, vb) ve teknoloji-insan ilişkisi üzerinden şekillenecektir. 
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PANEL 
Klinik Viroloji Çalışma Grubu

Virolojide Yeni Bir Çağ: Moleküler İz Sürme

SARS-CoV-2 NEREDEN ÇIKTI?

İMRAN SAĞLIK

Moleküler tarihleme çalışmaları koronavirüslerin ortak atalarının MÖ 8000’lere dayandığına işaret et-
mektedir. Kuşlar ve memeli omurgalılar ideal konaklar olup; alfa ve beta koronavirüsler için için yarasalar, 
gama ve delta koronavirüsler için kuşlar öne çıkmaktadır. Evcil hayvanlar doğal konakla olan ilişkiyle 
hastalanabilir veya insanlara bulaşta ara konak olabilir. Hata eğilimli replikasyonları nedeniyle gelişen mu-
tasyon ve rekombinasyonlar sonucu  evrimleri sırasında yeni konaklara uyum sağlamaya ve yeni türleri 
tanımlanmaya devam etmektedir.

Çin›in Wuhan kentinde 2019 Aralık ayında yeni bir şiddetli akut solunum sendromu (SARS) benze-
ri vakaların bildirilmesi ve yeni bir koronavirüs olan SARS-CoV-2’nin tanımlanmasıyla birlikte virüsün na-
sıl ortaya çıktığı merak konusu oldu. Tüm dünyanın etkilendiği bu salgının kaynağı hakkındaki araştırmalar 
ve açıklamalar bilimsel çevrelerin yanında siyasi çevreler tarafından da büyük ilgi gördü. Çin salgının do-
ğal bir evrimleşme süreci ile meydana geldiğini iddia etti ancak bazı çevreler tarafından gerçek verileri sak-
lamakla suçlandı. Mevcut durumda süregelen tartışmalar iki iddia üzerinde odaklandı: Birincisi ‘’zoonotik 
kökenli bir yayılım’’ ikincisi ise “laboratuvar kaçışı” idi. SARS-COV-2›nin kökenine ilişkin tüm virolojik ve 
epidemiyolojik kanıtların incelemesi için; tıp doktorları, veterinerler, epidemiyolojist ve virologlardan oluşan 
10 kişilik uluslararası bir ekip DSÖ tarafından finanse edilerek inceleme yapmak üzere Wuhan’a gönderildi.

Geçtiğimiz yıllarda koronavirüslerin mutasyona eğilimli replikasyonları, konak çeşitliliği gösterme-
leri ve bu koşulların sonucu olarak ortaya çıkan yeni varyantların salgınlara neden olma potansiyeli gösteril-
di. Önceki tüm insan koronavirüslerinin zoonotik kökenleri olduğu bilinmekteyse de tümünün kökeni kesin 
olarak gösterilemedi. SARS-CoV-2 dört endemik insan koronavirüsü ile benzerlikler gösterir (HCoV-OC43, 
HCoV-HKU1, HCoV-229E ve HCoV-NL63). Bu virüslerin zoonotik kökenleri olsa da ortaya çıkış koşulları 
netleşmemiştir. SARS-CoV-1’e genetik yapısının benzerliği nedeniyle SARS-CoV-2 olarak adlandırılan bu 
yeni virüsün ortaya çıkışı önceki koronavirüs varyantlarının ortaya çıkışına neden olan zoonotik değişim sü-
reçleriyle benzer bulundu.  SARS-CoV-2’nin bilinen en yakın akrabaları Yunnan yarasalarından gelen virüsler 
olarak belirlendi. SARS-CoV-2, bir yarasa virüsü olan RaTG13 ile genomik olarak %96 benzerlik göster-
mektedir ve diğer beta koronavirüslerle ilişkilidir.  Aradaki benzerlik ortak bir ataya işaret etmektedir.  Ancak 
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SARS-CoV-2’nin ortaya çıktığı bölge ve Yunnan ile arasında önemli bir coğrafi mesafe vardır. Kanıtlanamasa 
da pangolinler aracı tür olarak işaret edildi. Bu durumda virüsün ortaya çıkışının kesin yolunu belirlemek için 
daha geniş alanda ve çok sayıda örnekleme yapılması önem kazanmaktadır.  Ölümcül bir salgın nedeni olan 
SARS-CoV ise özellikle misk kedileri ve rakun köpekleri ile ilişkilendirildi. SARS-CoV’lara duyarlı olan 
bu hayvanlar yerel kültürün tüketim alışkanlığından dolayı 2019 yılında Wuhan’daki canlı hayvan pazarında 
da satılmaktaydı ve insanlar tarafından besin olarak tüketilmekteydi.  DSÖ verilerine göre ilk bildirilen CO-
VID-19 vakaları bu canlı hayvan pazarı ile ilişkiliydi. 

Huanan pazarı da dahil olmak üzere Wuhan’daki pazarlarda 2019 boyunca, misk kedisi ve rakun 
köpekleri gibi yüksek riskli türler dahil olmak üzere binlerce canlı vahşi hayvanın ticareti yapıldı. Epidemiyolojik 
verilere göre Wuhan’daki Huanan pazarı salgının ilk ve büyük bir merkez üssüdür. Koronavirüs hastalığı 2019 
(COVID-19) olduğu kanıtlanan ilk üç kişiden ikisi ve erken vakaların % 28’i doğrudan bu pazarla bağlantılı 
bulundu yani ilk vakalar Huanan pazarı çevresinde kümelenmekteydi. Pazarın kapatılmasının ardından çevrede 
drenaj alanlarında SARS-CoV-2 tespit edildi (Dünya Sağlık Örgütü-, 2021 ). 

Wuhan da aynı zamanda Biyogüvenlik düzeyi 4 bir viroloji laboratuvarının bulunmasının bir tesadüf 
olmadığı ve bu laboratuvarın SAR-CoV-2’nin kaynağı olabileceği iddiaları da ortaya atıldı. Bununla birlikte, 
bu iddialar kesin olarak reddedilemese de yeterli kanıt bulunamadı ve laboratuvar sızıntısı teorileri spekülatif 
boyuttan öteye geçemedi. Çinde Wuhan’daki Viroloji Laboratuvarının   -ya da başka herhangi bir laboratuva-
rın- SARS-CoV-2’ye ata olabilecek kadar yakın herhangi bir virüs üzerinde çalıştığını gösteren bir kanıt gös-
terilememiştir. Hücre kültürü olmadan viral genomik dizileme sırasında RNA ekstraksiyonu sırasında virüsler 
inaktive edildiğinden ve viral genomun dizilenmesi sırasında laboratuvar kaçışı olasılığı anlamlı bir risk kabul 
edilmedi. Viroloji laboratuvarında SARS-CoV-2›ye genomik yakınlığı gösterilen RaTG13’ten daha yakın bir 
virüs dizilendiğine dair kanıt bulunamadı. Herhangi bir laboratuvar kaçış senaryosunda, SARS-CoV-2’nin pan-
demiden önce bir laboratuvarda bulunması gerekirdi, ancak böyle bir görüşü destekleyecek hiçbir kanıt bulu-
namadı ve öncü olarak hizmet edebilecek hiçbir genomik dizi tanımlanamadı. COVID-19 pandemisi sırasında 
erken vakaların kapsamlı temaslı takibine rağmen, herhangi bir laboratuvar personeli ile ilişkili bildirilen bir 
vaka olmadı ve Mart 2020’de test edildiğinde laboratuvardaki tüm personelin SARS-CoV-2 için seronegatif 
olduğu rapor edilmişti.  

Gelecekteki olası salgın riskinin değerlendirebilmesi için SARS-CoV-2’nin kökenini anlamak kritik 
önem taşımaktadır. Birçok bulaşıcı hastalık araştırmacısı, en olası senaryonun, virüsün doğal olarak evrimleş-
tiği ve bir yarasadan ya doğrudan bir kişiye ya da bir ara hayvan aracılığıyla yayıldığı konusunda hemfikirdir.  
Pandeminin kökeni geriye dönük incelenmiştir. Bu nedenle gerçek kanıtlara ulaşılabildiği konusunda hiçbir 
şey kesin olmasa da, elde edilen veriler salgın nedeni olabilecek benzer süreçlerin meydana gelme olasılığını 
azaltacak değişiklikleri sağlamalıdır. Özellikle yaban hayvanlarının canlı ticaretinin ve pazarlarının yasaklan-
ması veya sıkı bir şekilde denetlenmesi gereklidir. Zoonotik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilecek 
biyoçeşitliliği azaltan olaylar önlenmelidir. Çoğalan insan nüfusunun doğal yaşam alanlarını işgali/bozması 
önlenmeli ve doğal yaşamın bütünlüğünü  sürdürecek önlemler alınmalıdır. Tüm canlıların uyum içinde yaşa-
yabileceği alanlar oluşturularak biyoçeşitlilik korunmalıdır.  
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PANEL 
Tıbbi Parazitoloji Çalışma Grubu

Parazitolojide Yeni Ufuklar

PARAZİTLER VE MİKROBİYOTA ETKİLEŞİMİ

İPEK MUMCUOĞLU

Mikrobiyota, çok hücreli organizmaların üzerinde bulunan “kommensal, simbiyotik ve patojenik mik-
roorganizmaların ekolojik bir topluluğudur. İnsan mikrobiyotasına; bakteriler, arkealar, protistler, mantarlar 
ve virüsler dahildir. Mikrobiyom terimi ise mikrobiyal hücreler içindeki tüm genomu belirtir. Mikrobiyotanın 
konağın immünolojik, hormonal ve metabolik homeostazı için çok önemli olduğu tespit edilmiştir. İnsan Mik-
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robiyom Projesi, özellikle cilt, ağız, burun, sindirim sistemi ve vajinada normal olarak bulunan mikrobiyotaya 
odaklanarak belirlenmiş ve ilk sonuçları 2012’de yayınlanmıştır. İnsan genomu ile mikrobiyom arasındaki 
karşılıklı ilişkinin bir cok multifaktoriyel hastalığın patogenezinde önemli rol oynadığı ortaya konulmuştur. 
Bunlar arasında, inflamatuvar hastalıklar, otoimmün hastalıklar, metabolik hastalıklar, kanser, nörodejeneratif 
hastalıklar ve yaşla ilişkili hastalıklar bulunmaktadır. Disbiosis olarak adlandırılan mikrobiyotada oluşan de-
ğişikliklerin; tip I diyabet, multiple sklerozis, kanser, irritabl bağırsak hastalığı patogeneziyle ilişkilendirilmiş-
tir. Birçok hastalığın immünolojisinde mikrobiyotanın rolünün olduğunun bulunması ile mikrobiyomla ilişkili 
yeni tedavi yaklaşımları konuşulmaya başlanmıştır.

Bu sunumda parazit ve mikrobiyota etkileşimi hakkında yapılan çalışmalardan söz edilecektir. Para-
zitlerin; bakteriyel ve viral patojenlerden farklı olarak, tedavi ve aşı geliştirilmesinde kısıtlılıklar vardır. Bu 
hastalıklara karşı oluşan bağışıklığın ve bunu etkileyen faktörlerin daha iyi anlaşılması tedavide halk sağlığı 
açısından önemli faydalar sağlayabilir. Protozoonlar genellikle fekal-oral yolla bulaşır. Bağırsak florasında-
ki komensal mikroorganizmalar intestinal parazitleri sınırlarlar. İnsan kan ve doku parazitlerinin de bağır-
sak mikroflorası ile konak bağışıklık sistemi arasındaki etkileşimden de etkilendikleri gösterilmiştir. Bağırsak 
mikrobiyotasının bileşimindeki değişiklikler, mukozal bölgedeki enfeksiyona karşı direnci artırabilir ve aynı 
zamanda bu parazitlere karşı sistemik bağışıklığı da değiştirebilir. Konak mikrobiyota arasındaki ilişki, sadece 
aynı bolgede kolonize olan mikrobiyota ile konak arasında sınırlı değildir. Mikrobiyotanın daha yoğun olarak 
bulunduğu alt gastrointestinal sitemde mikrobiyotanın immun sistemdeki etkisi gastrointestinal sistemin ötesi-
ne gecmektedir. Bu bağlamda intestinal mikrobiyotanın sıtma bulaşına karşı koruyucu bir yanıtın uyarılmasına 
kadar uzanan geniş perspektifte etkileri bulunmaktadır.

Parazitolojide mikrobiyotanın rolü

Yakın tarihli çalışmalar, bağırsak mikrobiyotasının parazitik protozoon enfeksiyonlardaki klinik değişi-
me: (i) parazit virulansının değişimi, (ii) bağırsağın lümeninde rekabeti artıran mikroorganizmaların indüksü-
yonu ve konakçı bağışıklığını modüle ederek etki etmektedir.

Protozoon parazitlere bağlı enfeksiyonlar, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık 
yükü oluşturur. Bu enfeksiyonların klinik şiddetleri kişiler arasında ciddi değişkenlikler gösterirken bir kısmı 
asemptomatik olarak da seyredebilir. Son dönem yapılan çalışmalar, bağırsak mikrobiyotasının, klinik farklı-
lıkların açıklamasında yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bakteriyel ve viral patojenlerden farklı ola-
rak, parazitik protozoon enfeksiyonları önlemek için aşılar mevcut değildir. Bu hastalıklara karşı bağışıklığı 
etkileyen faktörlerin daha iyi anlaşılması korunma ve tedavide yeni yaklaşımlara temel oluşturabilir. Bağır-
sak mikrobiyotasındaki değişiklikler, bu parazitlere karşı sistemik bağışıklığı değiştirmenin yanı sıra mukozal 
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bölgedeki enfeksiyona direnci artırabilmektedir. 

Entamoeba infeksiyonu şiddetinin, dışkı mikrobiyota kompozisyonu ile anlamlı korelasyon gösterdiği 
bildirilmiştir. Yapılan bir çalışmada Entamoeba spp. enfeksiyonu, bir bireyin bağırsak mikrobiyota bakılarak % 
79 doğrulukla öngörülmüştür. Bangladeşte, yenidoğanlarda yapılan bir çalışma ile artmış Provotellaceae cinsi 
bakterilerin Entamoeba enfeksiyonu şiddetini arttırdığı, ciddi enflamasyon, otoimmün hastalık riskinde artış ve 
artan kolitle ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Cryptosporidium, Giardia, Blastocystis ve Trichomonas enfeksiyonları da bağırsak mikrobiyotasından 
etkilenebilir. Cryptosporidium ile enfekte edilen gönüllüler incelendiğinde Spesifik olarak, enfekte edilme-
miş denekler, indol üreten bakteriler Escherichia coli CFT073 ve Bacillus spp.ve Clostridium spp.’nin arttığı  
bunun aksine, enfekte olan deneklerde, Bacteroides fragilis, Bacteroides pyogenes ve Prevotella bryantii’nin 
ve Akkermansia muciniphila’nın arttığı gösterilmiştir. İn vitro bir çalışmada Lactobacillus johnsonii La1’in 
Giardia trofozoitlerinin çoğalmasını önemli ölçüde inhibe ettiği ortaya konulmuştur.Trichomonas vaginalis 
enfeksiyonlarının laktobasil sayısıyla olan ters orantısı uzun yıllardır bilinmektedir. Özetle, atıf yapılan insan 
çalışmaları, bağırsak mikrobiyotası ile mukoza ilişkili enterik protozoonlar arasında kuvvetli bir bağ olduğunu 
önermektedir. Bağlantının doğasını ve hastalık önleme için nasıl kullanılabileceğini anlamak için gelecekteki 
çalışmalara ihtiyaç vardır.

Plasmodium ve mikrobiyata etkileşimi hakkındaki çalışmalar genellikle sıtma aşısının etkinliğini arttır-
maya odaklanmışlardır. Yapılan calışmalar anofellerin Enterobacter, Pantoea, Pseudomonas ve Serratia cinsi-
ne ait bakterileri yoğunlukla taşıdıkları tespit edilmiştir. Bu bakteriler kan emme sonrası parazit ile sivrisinek 
epiteli arasında fiziksel bir bariyer oluşturmakta ve anti-parazitik reaktif oksijen radikalleri ureterek sivrisineği 
sıtmaya karşı koruma hipotezini destekler bulgular olarak değerlendirilmiştir. Bu bakterilerin ayrıca sivrisinek 
doğal immun yanıtını stimule ederek salgıladıkları antimikrobiyal molekullerle parazitin enfektivitesini etki-
ler. Farklı bakteri turleri ile Plasmodium ko-enfeksiyonunun parazit sayısını azaltması bunu desteklemektedir. 
Farklı bir çalışmada Aedes bağırsaklarından izole edilen Chromobacterium turlerinin Anofellerde sıtma bulaş-
masını onlediği gösterilmiş ve probiotik bazlı sıtma aşıların yapılabilirliğini düşündürmüştür. 

İnsan mikrobiyatası ve sıtma ilişkisi hakkında yapılan bir çalışmada insan intestinal Escherichia coli 
O86:B7 izolatının sıtma enfeksiyonuna karşı korumayı kolaylaştırdığı tespit edilmiştir. Hem E.coli O86:B7 
hem de Plasmodium sporozoitleri yuzeylerinde Gal α 1-3Galb1-4GlcNAc-R (α-gal) eksprese ederler. İnsan bu 
glycana karşı %5 IgM ve IgG anti-α-gal antikor uretir. Sıtmaya maruz kalmış kişilerde, kalmamışlara oranla 
2 kat anti-α-gal IgM antikoru saptanmıştır. Bu antikorların sporozoitlere bağlandığı ve kompleman sistemini 
klasik yolla aktive ederek sporozoit lizisine yol actığı da bildirilmiştir. Bu bulgular DSÖ tarafından sıtmaya 
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karşı probiyotik bazlı yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlamıştır. 

İntestinal mikrobiyomun sağlığı ve hastalık gelişimini etkilediğinin oğrenilmesiyle birlikte intestinal 
mikrobiyota ve helmintler arasındaki ilişkinin aydınlatılması ile ilgili çalışmalar başlamıştır. İntestinal helmint-
lerin; intestinal fizyolojide, permeabilitede ve mukus sekresyonlarında değişiklik yapması ve antimikrobiyal 
peptid üretimleri intestinal bakterilerin yaşam ve devamlılığı üzerine etki etmektedir. 

Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde helmintler yaygın olduğundan helmintlerin, metabolik ve 
immün sistem üzerindeki güçlü immunoregülator etkisi nedeniyle kronik inflamatuvar hastalıkların daha az 
görüldüğü düşünülürken gelişmiş ülkelerde bu etki olmadığı için kronik inflamatuvar hastalıklarda artış sap-
tandığı düşünülmektedir (Hijyen Teorisi). Epidemiyolojik ve deneysel calışmalardan elde edilen veriler, hel-
mintlerle uyarılan immun cevabın alerji ve otoimmun hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini gostermiştir. 
Bu nedenle son yıllarda konu ile ilgili calışmalar helmintlerin immunomodulator urunlerine yoğunlaşmıştır.

Helmintler, konak immunitesinde guclu bir Th2 cevabını, Tregsß hucrelerini ve IL-10 ve TGF-β gibi 
sitokinleri uyararak etki gosterir. Epidemiyolojik ve deneysel calışmalardan elde edilen veriler, helmintlerle 
uyarılan immun cevabın alerji ve otoimmun hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini gostermiştir. Bu ne-
denle son yıllarda konu ile ilgili calışmalar helmintlerin immunomodulator urunlerine yoğunlaşmıştır. Trichi-
nella spiralis erişkininin ekskratuvar sekratuvar urunlerinin fareleri DSS ile induklenmiş kolitisten Treg hucre 
artışı ve proinflamatuar sitokinlerde azalma yaparak koruduğu tespit edilmiştir. 

Drosophilia neotestacea, ile yapılan bir çalışmada Spiroplasma spp. bakterilerinin helmint enfeksi-
yonuna karşı koruyucu olduğu tespit edilmiştir. Spiroplasma ko-enfeksiyonunda helmint yumurta sayısının 
azaldığı tespit edilmiştir. Bakteri ve parazit arasındaki ilişkiyi acıklayan bu bulgular; immun regulasyonun ve 
intestinal hemostazın anlaşılmasına yeni bir bakış açısı sağlamaktadır. 

Helmintler, konak immunitesinde guclu bir Th2 cevabını, Tregsß hucrelerini ve IL-10 ve TGF-β gibi 
sitokinleri uyararak etki gosterir. Bununla birlikte viral urunlerin helmintlerin sağladığı immunomodulatuar 
etkiyi bozabileceği de belirtilmiştir. Trichinella spiralis ile enfekte fareler, makrofajların alternatif aktivasyo-
nunu fare noroviruse cevapta rol alan T hucre cevabını bozarak uyardığı gosterilmiştir.

Sonuç olarak, bağırsak mikrobiyomu ile parazitler arasındaki etkileşimin araştırılması ve anlaşılması, 
bulaşıcı ve inflamatuvar hastalıkların tanı ve tedavisinde yardımcı yaklaşımlar sağlayacaktır. Mikrobiyota, pa-
razit ve immün sistem etkileşimlerinin incelenmesi, memeli immünolojisinin temel mekanizmalarını da daha 
iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.
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PARAZİTLERİN ENFEKSİYON DIŞI HASTALIKLAR İLE İLİŞKİSİ

GÜLAY ARAL AKARSU

Metabolik değişiklikler ile oluşan hastalıklar olan obezite, tip 2 diyabet, metabolik sendrom ve kardiyo-
vasküler hastalıklar gelişmiş ülkelerde giderek artmaktadır. Kırsalda veya helmint enfeksiyonlarının daha fazla 
olduğu gelişmekte olan ülkelerde ise bu eğilim daha azdır. Bu durum, konak ve parazitin evrimsel birlikteliği 
sırasında birbirine bağımlılık geliştirmesi ve eski dostlardan ayrılınca da düzenin bozulması şeklinde ortaya 
çıkıyor olabilir. Gelişmekte olan ülkelerde ise helmint enfeksiyonlarının tedavisindeki artış, endüstrileşme ve 
küreselleşme sonucu hijyen, paraziter enfeksiyonlar ve ilişkili olarak da alerjik, otoimmün ve metabolik hasta-
lık seviyeleri de hızlı bir şekilde artmaktadır. 

Helmintlerin uyardığı bağırsak mikrobiyotası değişikliklerinin metabolik durumu iyileştirebileceğini 
düşünmek heyecan vericidir. Hem mikrobiyota-metabolik hastalıklar hem de parazit-mikrobiyota ekseninde 
çalışmalar devam etmektedir ve bazı ilişkiler de ortaya konmuştur. Ancak koenfeksiyonlar, protozoonların 
mikrobiyotada yaptıkları değişiklikler ile konak sağlığına yaptığı negatif etki yorum yapmayı zorlaştırmak-
tadır. Her parazit aynı davranmamakta ve parazitlerin varlıkları ve salgıları ile mikrobiyota üzerine etkileri 
konusunda pek çok bilinmeyen bulunmaktadır. Parazitlerin meydana getirdiği inflamatuvar cevabın kendisi de 
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kronik bir inflamasyon durumu olan obezite ve diğer metabolik bozuklukları uyardığı yönünde de hipotezler 
ve bulgular bulunmaktadır. Örneğin, 2006 yılında yayımlanan bir çalışmada, grenarin protozoonlar ile enfekte 
yusufcuklarda insan metabolik sendromuna benzer bir tablo gözlenmiştir. Bu deneydeki protozoon ile aynı 
taksondan olan Cryptosporidium spp. ile kronik enfeksiyonu olan AIDS hastalarında da aynı metabolik bo-
zuklukların görülmesi destekleyici bir bulgu olmuştur. Toxoplasma gondii enfeksiyonu ile obezite arasındaki 
ilişki sağlıklı 999 erişkinde araştırılmıştır. Pozitif T. gondii serolojisi olan kişilerin seronegatif olanlara kıyasla 
iki kat daha fazla obez oldukları ve obez olanların da anlamlı düzeyde daha yüksek T. gondii IgG titrelerine 
sahip oldukları saptanmıştır. Meksika’da okul çağındaki 296 çocuklarta yapılan bir çalışmada, orta ve yüksek 
düzeyde Entamoeba coli taşıyan çocukların anlamlı düzeyde daha fazla yağ dokusu ve daha geniş bel çevresine 
sahip olduğu bildirilmiş ancak makale, daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu vurgulanarak bitirilmiştir. Ak-
sine, özellikle nematodların obeziteye karşı kullanılabileceği ile ilgili bilimsel veri de mevcuttur.  Helmintler 
tarafından aslında konağın bağışıklık sistemini çökertmek için glikan adlı, şeker bazlı anti-inflamatuvar bir 
molekül salgılanmaktadır. Parazit, inflamasyonu azaltarak dokularda daha rahat saklanabilmekte ve farkedil-
meden konakta yaşamaya devam etmektedir. Obezite de inflamatuvar bir proçes olduğundan bu molekülün 
obezite ile ilişkili komplikasyonlara etkisi olacağı hipotez edilmiştir. Nature Medicine’da 2012’de yayımlanan 
makalede, glikanın, kısmen aktive ettiği makrofaj ve dendritik hücrelerden salınan IL-10’un beyaz yağ do-
kusunda inflamasyonu azaltması ve yağ hücrelerinin insülin cevabını arttırması ayrıca karaciğerde lipogenezi 
baskılaması sonucu obeziteyi değil ama yol açtığı bazı metabolik sorunları ortadan kaldırmak için yeni tedavi 
yaklaşımları sağlayabileceği öne sürülmüştür. Paraziter nematodların uyardığı polarize Th2 sitokin yanıtı oto-
immün hastalıkların tedavisi yönünden araştırılmaktadır. Nematod enfeksiyonunun obezite ve ilişkili metabo-
lik fonksiyon bozukluğu üzerine etkileri araştırıldığı bir çalışmada; yüksek yağ içerikli diyetle beslenen obez 
fareler, Nippostrongylus brasiliensis ile enfekte edilmiş ve kilo alımında azalma ve glukoz metabolizmasında 
iyileşme ortaya çıkmıştır. Bu etkinin hem IL-13’ün STAT6 sinyal yolağını aktive etmesi ile hem de bundan 
bağımsız olarak meydana gelebileceği gösterilmiştir.

Epidemiyolojik çalışmalar, mikrobiyota çeşitliliğindeki azlığın yağ depolanması ve inflamasyon ilişkili 
obezite ile birlikteliği olduğunu göstermektedir. Helmint enfeksiyonları genellikle artmış bakteriyel çeşitlilikle 
birlikte olduğu için obeziteye olumlu etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Diyetle obezite meydana getirilen 
farelerin Nippostrongylus brasiliensis türü nematod ile enfekte edilmesinin obezitede azalma ile sonuçlandığı 
gözlenmiştir. Bu durum, yazarlar tarafından nematodun uyardığı bağışık yanıta bağlansa da, bağırsak komen-
salleri ile aynı alanı paylaşan bu nematodun bakteriyel metabolitler üzerine doğrudan etki ederek de obeziteyi 
sınırlandırmış olması söz konusu olabilir. Helmintlerin metabolik sendrom üzerine etkileri bu enfeksiyon-
ların zayıf beslenme ile birlikteliğinden de kaynaklanabilir. Bununla birlikte, Schistosoma haematobium’da 
gözlendiği gibi, Firmicutes’ler de azalma ve obezite ile ters ilişkili olan Bacteroidetes to Firmicutes oranının 
artması da bu durumda rol alabilir. Diyabet açısından, Çin ve Hindistan’da yapılan çalışmalarda, Schistosoma 
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japonicum enfeksiyonu veya lenfatik filaryazın insülin direnci ve dolayısıyla Tip 2 diyabet riskini azaltabilece-
ği sonucuna varılmıştır. Kardiyovasküler hastalıklar açısından ise, helmint enfeksiyonları ile kardiyovasküler 
hastalıklardan korunma arasında pozitif bir ilişki bulunduğu gösterilmiştir. Helmint enfeksiyonları, kardiyo-
vasküler hastalıklar için risk faktörü olan kolesterol düzeyleri ve ateroskleroz ile ters ilişkilidir.  Bu durumun 
parazit antijenleri ve Th-2 cevabı kaynaklı olduğu öne sürülmektedir. Schistosoma mansoni enfeksiyonunun 
LDL’yi düşürdüğü ve Schistosoma enfeksiyonunun fare modelinde aterosklerotik plak oluşumunu yarı yarıya 
azalttığı saptanmıştır. Konağın genetik yatkınlığı, bağışıklık durumu ve diyetinin metabolik hastalıklar üzeri-
ne etkisi ile beraber, parazit enfeksiyonlarının hem doğrudan bağışıklık ve inflamasyon hem de mikrobiyota 
üzerinden etkilerini araştırmak metabolik bozuklukları anlama ve onlarla mücadele etmede yeni kulvarlar aça-
caktır. 

Yirmi birinci yüzyılda yaşam beklentisini kısaltan en büyük etkenlerden biri kanserdir. İnsan ölüm-
lerinin yaklaşık %13’ünden sorumlu tutulmaktadır. Tüm malignitelerin %40-45’i önlenebilir risk faktörleri 
ile ilişkilidir. Bu risk faktörleri arasında Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (UKAA)’nın tanıdığı vi-
rüs, bakteri ve parazitler de bulunmaktadır. Enfeksiyon ajanlarına atfedilen insan kanserlerin 2002’de global 
kanser yükünün %17.8’ne karşılık geldiği ve 2050’de büyük çoğunluğunu oluşturacağı tahmin edilmektedir. 
UKAA kanser ile nedensel ilişkisi olan parazitler arasına Schistosoma haematobium, Opistorchis viverrini ve 
Chlonorchis sinensis’i almıştır. Günümüze kadar esas olarak helmintler kanser ile ilişkilendirilmiş olsa da, 
özellikle hücre içi protozoonların kanser ile nedensel ilişkisi de araştırılmaktadır. Yapılan deneysel, epidemi-
yolojik çalışmalar ile Cryptosporidium ile sindirim sistemi kanserleri, Trichomonas vaginalis ile prostat ve 
seviks kanserleri, Toxoplasma gondii  ile göz tümörleri, menenjiyom, lösemi ve lenfomalar arasında bağlantılar 
bulunmuş; Plasmodium falciparum’un Burkitt lymphoma gelişiminde bir eş faktör olarak rol alabileceği öne 
sürülmüştür. Bununla birlikte sadece Cryptosporidium ve Theileria’nın deneysel olarak hücre transformasyo-
nuna yol açtığı gösterilmiştir. Bununla birlikte, parazitlerin bazı anti-kanser özellikleri de ortaya konmuştur. 
Erken evreden geç evreye kadar kanser gelişiminin mekanizmalarını etkileyen parazitler saptanmıştır. Örneğin; 
Trichinella spiralis’in uyardığı kemokinler ile tümör gelişimi ve metastazı engelleyici özelliği olduğu, Echino-
coccus granulosus’un bazı antijenleri ile tümörü tanıyan antikor uyarımını sağlayabildiği, Taenia crassiceps’in 
anti-inflamatuvar sitokinler aracılığıyla inflamasyonu engellediği, Toxoplasma gondii’nin anjiyogenezi engel-
leyip hipoksiye neden olduğu gösterilmiştir. Bu veriler ışığında da sadece kanserojen etkilerinin önlenmesi 
değil anti-kanser etkileri ile kanser immünoterapisinde kullanılması ümidi doğmuştur. 
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HELMİNTOTERAPİ

AYŞEGÜL TAYLAN ÖZKAN ,  UMUT GAZİ

Giriş ve Amaç 

Helmintoterapi bazı inflamatuvar, otoimmün hastalıkların tedavisine yardımcı olmak amacıyla konağın ba-
ğışıklık sisteminin nematodlar başta olmak üzere bazı helmintlerle uyarılmasıdır. Helmint enfeksiyonlarının 
yaygın olduğu geri kalmış ülkelerde otoimmün hastalıkların prevalansı son derece düşüktür. Diğer yandan, 
gelişmiş ülkelerde ise otoimmün ve kronik inflamatuvar organik hastalıkların sıklığı son yüzyılda önemli ölçü-
de artış göstermiştir. Bu gözlem, insan mikro ortamında bol miktarda bulunan bazı organizmaların bağışıklığı 
düzenleyici veya baskılayıcı bir etkiye sahip olduğunu iddia eden “hijyen hipotezi”ni doğurmuştur. Bu hipo-
teze göre parazitler başta olmak üzere vücudumuzdaki bazı organizmaların yok edilmesi bağışıklık kaynaklı 
hastalıklarda artışa neden olmuştur.
Gereç ve Yöntem 

Helmintler konak içindeki kalıcılıklarını sağlamak için konak bağışık yanıtını etkileyen immünomodülatör me-
kanizmalar kullanmaktadırlar. Helmintlerin etkisiyle bağışık yanıttaki ana yolaklarda Th1’den Th2 fenotipine 
kayma olur, T düzenleyici ve B düzenleyici fenotipler artar ve inflamatuvar sitokinlerin seviyeleri azalır. Buu 
modülasyon hem amaçlanan hem de istenmeyen sonuçlara sahiptir. Bu modülasyonla konak, parazitin oluştur-
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duğu hasarın bastırılmasının yanı sıra alerjik, otoimmün ve enflamatuvar reaksiyonların azalmasından da fay-
dalanır. Diğer yandan helmint enfeksiyonlarının aşıya karşı yanıtın azalmasında, koenfeksiyonlara karşı duyar-
lılığın artmasında ve potansiyel olarak tümör immünosürveyansının düşmesinde zararlı etkileri bulunmaktadır.
Anti-helmintik tedavinin atopik belirtileri ve inflamatuvar hastalık aktivitesini arttırdığı ayrıca immün aracılı 
hastalıklı hayvan modellerinde helmintlerin koruyucu etkisi olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Bu kap-
samda allerji, Crohn, ülseratif kolit, çölyak, Helicobacter pylori ilişkili gastrit, inflamatuvar bağırsak hastalığı, 
romatoid artrit, multipl skleroz, psoriasis, diabet, otoimmun hepatit, sistemik lupus eritematozus ve otizm gibi 
farklı otoimmün hastalıkların tedavisinde helmintlerin ve bunların bileşenlerinin terapötik potansiyeli incelen-
miştir.
Bulgular 

Tedavide kullanılacak ideal bir helmintte olması gereken özellikler şunlardır: Yayılmamalı, insanlar için pa-
tojen olmamalı, kendi kendini sınırlayan bir enfeksiyon oluşturmalı, insanda çoğalamamalı, hemen enfektif 
olmamalı, kolay uygulanmalı, uygun antihelmintik tedavisi mevcut olmalı, SPF (spesifik patojensiz) koşullar-
da üretilebilmeli, stabilliğini uzun süre koruyabilmelidir. Helmintoterapi amacıyla en sık kullanılan Trichuris 
suis ile yapılan çalışmalarda hastaların %80’inde Crohn hastalığının önemli ölçüde gerilediği tespit edilmiş-
tir. Başarıyla kullanılan diğer helmintler arasında Necator americanus, Trichuris trichiura, Schistosoma hae-
matobium, Oxyuris spp. ve Enterobius vermicularis bulunmaktadır.
Sonuç 

Birçok otoimmun ve inflamatuvar hastalıkta başarılı sonuçlar alınmasına karşın tedavinin kişiler tarafından ka-
bulü,  yetkili makamlarca onaylanması ve etikle ilgili sorunlar halen devam etmektedir. Farmasötik endüstrisi 
helmint veya helmint türevli ürünlerin ticari olarak üretilmesi için arayışlarını sürdürmektedir. 
Anahtar Kelimeler:

 helmint ,  tedavi

UZMANIYLA TARTIŞALIM 
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu

HIV Tanı Algoritması - 3. HIV/AIDS Çalıştayı›ndan Yansımalar

HIV TANI ALGORİTMASI

RABİA CAN SARINOĞLU
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HIV enfeksiyonunun tanısında temel amaç, HIV ile enfekte bireylerin hızlı ve doğru bir şekilde saptanması-
dır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) HIV taşıyıcılarının 
mümkün olduğunca erken dönemde saptanmasını önermektedir. 

1. HIV testi uygulamasında temel prensipler ve test seçimi 

Erişkinler ve 18 ayın üzerindeki bebeklerde tanıda HIV-1 ve HIV-2’ye özgü antikorların veya p24 antijeninin tes-
pitini sağlayan dördüncü kuşak ELISA testleri kullanılmaktadır. Şekil 1’de HIV enfeksiyonunun dönemlerine göre 
tanıda kullanılabilecek test metotları gösterilmektedir. 

Şekil 1. HIV enfeksiyonu sürecinde günlere göre in vitro tanı metotlarının kullanımı*

*AHI: Akut HIV enfeksiyonu, NAT: Nükleik asit amplifikasyon testi. (CDC, Laboratory Testing for the Diagnosis 
of HIV infection, Updated Recommendations, CDC, 2014. http://stacks.cdc.gov/view/cdc/23447)

2. HIV tanı testleri 

HIV enfeksiyonunun tarama ve tanısında; iki aşamalı yaklaşım ile öncelikle bir tarama testinin yapılması ve 
“reaktif” bulunan örneklerin doğrulama testine alınması önerilmektedir. Tarama testleri antikor/antijen reaktif 
örneklerin değerlendirilmesini, doğrulama testleri ise tarama testleri ile “reaktif” bulunan serumların kesin 
olarak HIV antikoru taşıyıp taşımadığının tespitini sağlamaktadır. Bu nedenle tarama testleri ile alınan pozitif 
sonuçların “reaktif”, doğrulama testi ile alınan pozitif sonuçların ise “pozitif” olarak tanımlanması önerilme-
ktedir. HIV enfeksiyonunun varlığı, ancak doğrulama testi sonucunun pozitif olması halinde kanıtlan-
mış olur. 
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2.1. Serolojik Testler 

Serolojik testler, kullanım amacına göre birinci aşama (tarama) ve ikinci aşama (destekleyici/doğrulama tes-
tleri) olarak sınıflandırılmaktadır. Tarama testlerinin duyarlılığının, doğrulama testlerinin ise özgüllüğünün 
yüksek olması beklenmektedir. ELISA testleri tarama amacıyla, Western Blot, Line-immunoassay, indirekt 
immunfloresan antikor testi (IFA), HIV-1/2 antikor ayırt edici hızlı doğrulama testleri gibi antikor saptayan 
testler ise doğrulama amacıyla kullanılmaktadır.

2.1.1. Enzim immunoassay 

Günümüzde HIV-1 ve HIV-2 antikorları ile birlikte HIV-1 p24 antijenini saptayabilen ve “combo” olarak 
adlandırılan dördüncü kuşak ELISA testlerinin kullanımı önerilmektedir. Dördüncü kuşak ELISA testlerinin 
duyarlılığı diğer test kitlerine göre daha yüksektir ve enfekte bireyleri erken evrede yaklaşık 14. günde sapta-
yabilmektedir. 

HIV tanısında ELISA testleri hızlı, güvenilir ve ekonomiktir. Aktif replikasyonun izlendiği ve yüksek viremi 
nedeni ile bulaştırıcılığın fazla olduğu pencere döneminde antikor testleri negatif olabilir. Antijen ve antikoru 
birlikte saptayan dördüncü kuşak ELISA testleri ile hatalı negatiflik olasılığı büyük ölçüde azalmıştır. Ancak, 
biyolojik sebepler, test kiti, reaktifler veya cihaz nedenli hatalı pozitifliklerin olabileceği de unutulmamalıdır.

2.1.2. Hızlı tanı testleri 

Ulaşılması güç popülasyonlarda tarama, sağlık personelinde kan ve vücut sıvılarıyla mesleki temas ve doğum 
sırasında annenin HIV ile enfekte olup olmadığının bilinmediği acil durumlarda klasik ELISA testlerine al-
ternatif olarak kullanılmak üzere immünokonsantrasyon ya da immunokromatografi prensiplerine dayalı hızlı 
testler geliştirilmiştir. Üretimde olan kitlerin değişen düzeyde duyarlılık ve özgüllüklere sahip olması nedeni 
ile bu testlerin seçiminde FDA onayı ve ulusal laboratuvarlarda geçerliliğinin gösterilmiş olması koşulu aran-
malıdır.

Anti HIV IgG’nin ağız sıvısında bulunduğunun anlaşılması üzerine bu sıvılarda uygulanan hızlı testler 
geliştirilmiştir. Uygulanması oldukça kolay olan bu testlerin performansı, uygulanan toplumdaki HIV preva-
lansı, hastalığın evresi, antiretroviral ilaç kullanımı, uygulama hataları ve başka faktörlere bağlı olarak değiş-
kenlik göstermektedir. Özellikle serokonversiyon döneminde olan kişilerde test reaktivitesinin geciktiği ve 
yalancı negatiflik elde edildiği gözlenmiştir.

2.1.3. Antikor saptayan HIV doğrulama testleri 

HIV ELISA testinin duyarlılığı %99’un üzerinde olmasına rağmen reaktif çıkan sonuçlar HIV enfeksiyonu 
riskinin düşük olduğu toplumlarda oldukça düşük prediktif değere sahiptir. Bu nedenle yalancı pozitiflikleri 



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

306

ortadan kaldırmak için reaktif bulunan örneklerin özgüllük düzeyi yüksek doğrulama testleri ile test edilmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla en sık HIV’e özgü antikorları tespit eden WB ve LIA yöntemleri kullanılmaktadır. 

Western Blot yönteminde poliakrilamid jel elektroforezi (PAGE) yöntemi ile ayrıştırılan HIV proteinleri ni-
troselüloz şerit üzerine aktarılarak tespit edilmiştir. Hasta serum örneğinde HIV proteinlerine karşı antikor 
varlığında nitroselüloz şerit üzerinde proteinlerin bulunduğu bölgelerde bant oluşur. Negatif ve pozitiflik krit-
erlerine uymayan bantları içeren WB testleri “indeterminant” olarak kabul edilmektedir. 

Günümüzde WB’nin yerini alarak daha yaygın kullanılan LIA metodunda; HIV-1 ve HIV-2’ye özgü rekom-
binant proteinler ve sentetik peptitler ile HIV-1 grup O’ya özgü sentetik peptitlerin yerleştirildiği stripler kul-
lanılır. Test edilen örnekte stripteki protein ve peptitlere karşı antikor varlığında bantlar görülür. 

2.1.4. Antikor saptayan hızlı HIV doğrulama testleri (HIV-1/2 antikor ayırt edici hızlı doğrulama tes-
tleri) 

CDC tarafından hazırlanan 2014 yılı HIV tanı rehberinde reaktif ELISA test sonuçlarının doğrulanmasında 
Geenius HIV-1/2 Supplemental Assay (Bio-Rad Laboratories, Redmond, WA) testinin kullanılması önerilmek-
tedir. Mart 2017’de DSÖ tarafından da HIV doğrulama testi olarak önerilen kitler arasına girmiştir.

Bu test kiti serum, plazma veya tam kanda, 30 dakika içerisinde HIV-1 ve HIV-2 antikorlarını ayrı ayrı sap-
tamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Kit içerisinde yer alan nitroselüloz şeritte HIV-1’e özgü gp160, gp41, 
p31, p24, HIV-2’ye özgü gp36 ve gp140 peptitleri bulunmaktadır. Hasta örneğinde bu peptitlere karşı antikor 
varlığı araştırılmaktadır. Ancak bu testler akut HIV enfeksiyonunu saptamada yetersiz olduğu için negatif ve 
indeterminant sonuç saptanan örneklerin mutlaka HIV-1 RNA ile test edilmesi gerekmektedir.

2.2. Moleküler Testler 

Moleküler yöntemler; maternal antikorlar nedeniyle tanıda antikor testlerinin kullanılamadığı 18 aydan 
küçük bebeklerde HIV enfeksiyonunun tanısında, antikor yanıtının yetersiz olduğu akut HIV enfeksiyonunun 
tanısında ve tanımlanmış HIV enfeksiyonunda prognoz ve tedavinin takibinde kullanılırlar. 

Moleküler testlerin en önemli dezavantajları; pahalı olması, özel ekipman, laboratuvar donanımı, eğitimli 
personel gerektirmesi ve akut-tanımlanmış HIV enfeksiyonu ayırımının yapılamamasıdır. Bunun yanı sıra, 
testlerin çoğunda tüm HIV-1 alt tipleri eşit duyarlılıkta saptanamamaktadır. Halen HIV-2 için ticari bir test 
bulunmamaktadır. 

Doğrulama amacıyla alt saptama limiti ≤50 kopya/mL olan testler tercih edilmelidir. Sadece moleküler testler 
ile tek bir örnekte saptanan pozitiflik ile kesin tanı konulmamalı, özellikle ilk tanıda saptanan <5000 kopya/
mL düzeyindeki değerler dikkatle yorumlanmalı ve yeni örnek ile tekrar test edilmelidir. Bu testler plazma ör-
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neğinde çalışılmalıdır.

3. Tanıda önerilen algoritmalar 

Ülkemizde tanı algoritması 2018 yılında güncellenmiştir. Bu güncellemede Dünya Sağlık Örgütü’nün 
önerileri doğrultusunda, özellikle erken dönem HIV enfeksiyonlarının tanısı ve doğrulama sürecinin 
kısaltılmasının gözetildiği değişiklikler yapılmıştır. Ulusal algoritmada tarama için 4. kuşak ELISA testi, 
doğrulama içinse HIV-1/2 antikor ayırt edici hızlı doğrulama testi önerilmektedir. Akut enfeksiyonlarda zaman 
kaybetmeden tanı konabilmesi için NAT ile doğrulama seçeneği bulunmaktadır. 

3.1. Erişkinler ve 18 aydan büyük çocuklarda HIV tanı algoritması 

Tüm örnekler dördüncü kuşak ELISA testleri ile HIV-1/2 antikor ve p24 antijen varlığı açısından taranır. ELI-
SA ile non-reaktif bulunan örneklerde klinik olarak HIV enfeksiyonu bulguları ve temas öyküsü yoksa sonuç 
“HIV non-reaktif“ olarak raporlanır. Klinik bulgu varlığında ise test sonucu “HIV non-reaktif“ olarak bildir-
ilmekle birlikte iki-dört hafta sonra ELISA testinin tekrarı önerilir.  Kısa süre önce riskli temas varlığı ya da 
akut retroviral sendrom bulguları varlığında hemen viral RNA çalışılmalıdır. NAT ile pozitiflik saptandığında 
sonuç “HIV-1 pozitif”, negatif ise “HIV-1 negatif“ olarak raporlandırılır. NAT olanağı bulunmadığı durumlar-
da ise iki-dört hafta sonra alınan yeni kan örneğinde ELISA testi tekrarlanmalıdır. Bir ay sonra yapılan ELI-
SA testi ile tekrar non-reaktif sonuç alınırsa temasın üçüncü ayında testin tekrarı önerilir. 

Şekil 2. Erişkinlerde ve 18 aydan büyük çocuklarda HIV enfeksiyonlarının taramasına yönelik ulusal algorit-
ma (2019)
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Tekrarlayan Reaktivite Durumunda Sağlık Kuruluşlarında İş Akışının Tanımlanması: 

Tekrarlayan reaktivite tespit edildiğinde HIV-1/2 antikor ayırt edici hızlı doğrulama testi ile antikor poziti-
fliğinin doğrulanması gereklidir. HIV-1/2 antikor ayırt edici hızlı doğrulama testinin %0.8-1.4 oranında “in-
determinant” sonuç verdiği, bunların %11-15’inin negatif olduğu saptanmıştır. Ancak yeni algoritmada akut 
HIV-2 enfeksiyonu tespitine yönelik yeterli veri bulunmamaktadır. Tarama testi “reaktif”, HIV-1/2 antikor 
ayırt edici hızlı doğrulama testi negatif, HIV-1 RNA negatif olduğu durumlarda akut HIV-2 enfeksiyonu söz 
konusu olabilir. Ayırt edici hızlı testte HIV-1 ve HIV-2 birlikte pozitif olduğunda izlenecek yol ile ilgili yeter-
li veri bulunmamaktadır ancak örneğin dilüe edilerek tekrar çalışılması önerilmektedir. Hızlı sonuç vermesi, 
güvenilir test sonuçları alınabilmesi nedeniyle CDC tarafından doğrulama testi olarak önerilen HIV-1/2 an-
tikor ayırt edici hızlı doğrulama testinin kullanılamadığı ve temin edilemediği durumlarda alternatif olarak 
WB, LIA veya IFA testleri de kullanılabilmektedir. Bu alternatif testler kullanıldığında da test sonucunun 
negatif veya indeterminant olduğu durumlarda mutlaka HIV-1 NAT uygulanması gerekmektedir.  Ancak 
HIV enfeksiyonunu kendiliğinden kontrol edebilen (“elit kontrol sağlayan”) olgularda HIV RNA saptanabil-
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ir düzeyin altında olacağından, bu grupta NAT ile doğrulama sonuç vermeyecektir. Temas öncesi ve temas 
sonrası profilaksilerin uygulandığı ya da antiretroviral tedavinin erken dönemde uygulanmaya başlanması 
sonucunda viral replikasyonun baskılandığı hastalarda  antikor yanıtlarının gecikmesi, bazı antijenlerin ortaya 
çıkmaması ya da saptanabilir düzeylerin altında kalması da bu olgularda doğrulama testlerinin doğru çalışma-
masına neden olabilir. 

Şekil 3. Erişkinlerde 18 aydan büyük çocuklarda önerilen doğrulama testine yönelik ulusal algoritma (2019)*

*Annenin HIV negatifliğinin kesin olduğu durumlarda yenidoğan dönemi sonrasında 18 ay altındaki çocuklarda 
da uygulanabilir. 

** HIV-2 enfeksiyonu varlığı yönünden araştırılmalıdır. Genellikle hatalı pozitif ELISA test sonucunu göstermek-
tedir.
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3.2. Annesi HIV pozitif; yenidoğan ve 18 aydan küçük bebeklerde tanı algoritması 

Anneden geçen transplasental antikorların uzun süre pozitif olarak saptanması nedeniyle yenidoğan ve 18 
aydan küçük bebeklerin tanısı özellik taşımaktadır. Anneden geçen maternal antikorlar nedeni ile ELISA 
pozitifliği 18 aya kadar devam edebilmektedir. 

Özellikle, maternal geçiş riskinin olduğu durumlarda, tanı ve dolayısıyla tedavi geciktiğinde morbidite ve 
mortalite artmaktadır. Maternal antikorlar nedeni ile ELISA testleri kullanılamadığından, tanıda HIV DNA 
veya RNA saptanmasına olanak veren moleküler testler kullanılmalıdır. Ancak, anne kanıyla karışma olasılığı 
nedeni ile moleküler tanı testlerinde kord kanı tercih edilmemektedir. Kullanılan testin duyarlılığının bireyin 
HIV temas süresine bağlı olarak artması nedeniyle bulaşma sonrasında test çok erken dönemde uygulanırsa 
enfeksiyon belirteçleri saptanmayabilir. Bu nedenle takvimlendirilmiş seri HIV testleri uygulanmalıdır. Sero-
pozitif anneden doğan bebeklerin erken tanısında önerilen metot PCR ile HIV DNA tespitidir. Periferik kan 
mononükleer hücrelerinde HIV’e ait proviral DNA’yı saptayan kalitatif bir test olan HIV-1 DNA PCR, tam 
kan ya da kurutulmuş kan örneklerinden de çalışılabilmektedir. Bunun yanı sıra; yenidoğan HIV enfeksiyonu 
tanısında HIV-1 RNA PCR testinin duyarlılık ve özgüllüğünün en az HIV DNA testi kadar olduğu da göste-
rilmiş olup, tanıda sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak, eğer anne alt tip B dışında bir virüs ile enfekte ise veya 
Afrika ya da Güneydoğu Asya gibi alt tip B dışında bir virüsün ve grup O suşunun endemik olduğu bölgeler-
den geliyorsa, yenidoğanlarda HIV-1 RNA PCR kullanılması uygundur. Virolojik testlerden NAT ile RNA ya 
da DNA tayin edildiğinde mutlaka farklı bir örnekle aynı yöntemle pozitiflik doğrulanmalıdır. 

HIV ile enfekte anneden doğan bebeklerin doğumda ve 4 ile 6 ay arasında seri HIV NAT testleri yapılması 
önerilmektedir. Teste başlama zamanı, annenin prenatal izlem ve tedavi alıp almamasına göre belirlenmek-
tedir. Eğer anne uygun antiretroviral tedavi almış, viral baskılanma elde edilmiş ve bu viral baskılanma sü-
reklilik gösteriyorsa bebek daha düşük risk altındadır ve teste doğumu takip eden postnatal 14-21. günlerde 
başlanır. Daha sonraki HIV NAT testlerinin ilkinin 1-2. ay arasında, ikincisinin ise 4-6. ay arasında yapılması 
önerilir. Bu üç testten herhangi birinde pozitif sonuç elde edildiğinde, pozitif test sonucunu takiben bir hafta için-
de, yeni kan örneği alınarak test mutlaka tekrar edilmelidir. 

HIV ile enfekte anne standart tedavi almamış, tedaviye ikinci veya üçüncü trimesterde başlanmış, gebeliği sırasın-
da akut retroviral sendrom tanısı almış, doğuma yakın dönemde saptanabilir viral yükü olan veya tedaviye rağmen 
viral baskılanma elde edilemeyen anneden doğan bebekler yüksek riskli gruptadır. Bu grupta takvimlendirilmiş 
seri HIV testlerine doğumda yapılan test ile başlanır ve ilk üç gün içindeki pozitif test in utero HIV enfeksiy-
onunun göstergesidir. 
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HIV ile enfekte anneden doğan bebeklerde maternal antikorlar 12-18. aya kadar pozitif saptanabilmekte, bebek 
HIV ile enfekte olmadığı durumda bu antikorlar kaybolmaktadır. “Seroreversiyon” olarak adlandırılan pasif anti-
korların kaybının 24. aya kadar uzayabildiği de bildirilmektedir. Bu nedenle HIV pozitif anne bebeklerinde 12-18 
aylar arasında pasif antikorların serolojik takibinin yapılması, kaybolmama durumunun virolojik testle kontrol 
edilmesi önerilmektedir.

Şekil 4. Annesi HIV pozitif: Yenidoğan ve 18 aydan küçük bebeklerin tanısına yönelik ulusal algoritma (2019)

 

Anne gebeliği sırasında DOĞRU ART*

almış ve viral baskılanma sağlanmış ise

HIV enfeksiyonu riski düşük

1. Test: 14-21 gün arası

2. Test: 1-2 ay arası

3. Test: 4-6 ay arası

HIV-1 DNA veya RNA

Negatif
Pozitif

En kısa sürede tekrarlanır

Yapılan seri virolojik test sonuçları NEGAT-
İF ise bebek HIV-1 negatif kabul edilir. Süt 
çocuğu semptomatik hale gelirse testleri 
tekrarlanır.

·	 Bebeğe anne sütü verilmemelidir. 
Bebeğin anne sütü aldığı sürece risk 
altında olduğu göz önünde bulundu-
rulmalıdır.

·	 Anne sütü almayan, altı aydan büyük 
bebeklerde iki veya daha fazla HIV 
antikor testi negatifliği ile HIV enfeksiy-
onu dışlanır.

Pozitif
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*ART’nin serolojik test sonuçlarını etkileyeceği unutulmamalıdır. Profilaksi tamamlandıktan 2-4 hafta sonra sero-
lojik testler tekrarlanmalıdır.
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SEYHAN ÖRDEKÇİ
2020 yılında dünyanın tüm dikkati COVID-19 pandemisi ile sağlığa ve pandemilerin hayatı ve 

geçimi nasıl etkilediğine odaklanmıştır. Oysa 40 yılı geçmesine rağmen HIV enfeksiyonu hala bir artış 
eğilimindedir. Dünya Sağlık Örgütü ‘nün 2030 hedefi doğrultusunda HIV-1 salgınının kontrol altına 
alınması, ülke sağlığı ve ekonomisine yüklenecek büyük zararı azaltabilmek için yapılacakları belirle-
mek üzere, daha önce 2015 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen HIV/ AIDS çalıştayının üçüncüsü 12-13 
Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

2018 HIV/AIDS tanı klavuzu ve 2019 HIV/AIDS Tanı ve Tedavi Rehberi  ışığında HIV/AIDS 
konusunda mevcut veri ve deneyimleri paylaşmak, ülkemizde hızlı bir artış eğiliminde olan HIV enfek-
siyonunun etkin bir şekilde kontrol altına alınması amacına yönelik erken tanıda karşılaşılan zorlukların 
saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve farkındalığın arttırılmasına yönelik girişim ve ey-
lemlere katkıda bulunmak, pandeminin neden olduğu aksamalar ve gecikmelerin yarattığı olumsuzluk-
ları saptayarak HIV enfeksiyonun kontrolüne yönelik girişimler ve eskiden gelen/ pandemi ile eklenen 
öncelikler, düzeltici önlemler ve yeni ortaya çıkan gereksinimleri belirlemek 3. HIV çalıştayının ana 
hedefleri arasındadır.

HIV-1 Pozitif
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Bu çalıştay sonunda toplanacak kanıt/ verilere göre yeni ulusal HIV algoritmasının uygulan-
masında güncel durumun belirlenmesi, uygulamada karşılaşılmakta olan sorun ve aksaklıklara yönelik 
ortak çözümlerin üretilmesi, yeni ortaya çıkan durum ve gereksinimler temel alınarak yeni önerilerin ve 
düzeltici önlemlerin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Gerek katılımcıların görüş ve gerekse toplanan verilere dayanılarak dikkat çeken veriler ve tes-
pit edilen soru/ sorunlar ve üzerinde görüş birliği sağlanan çözüm önerileri aşağıdaki başlıklar altında 
irdelenmiştir:

1-Sonuç alma süresini kısaltmak- Desantralizasyon

2-Yönlendirme, test ve bilgilendirme, ara danışmanlık

3-Anonim test olanaklarının yaratılması- genişletilmesinde Aile hekimlerinin etkinliğinin arttı-
rılması

4-Kendi kendine test

8-Proksi gruplara erişim

9-Laboratuvar hizmet alımının HIV test süreçlerine etkisi 

10-Afet durumları, pandemiler gibi hizmetin aksadığı/ aksayabileceği durumlara karşı alınabi-
lecek önlemler

10-Rehberlerle ilgili sorunlar

11- Algoritmada görev tanımlamaları önerisi ve- Ulusal Referans Laboratuvar görev tanımla-
maları

12- Anonim test merkezleri ve HIV tanısı yapan merkezlerin kalite yöntem sistemlerinin belir-
lenmesi, denetlenmesi

HIV halen yol açtığı yaklaşık 36.3 milyon (27.2- 47.8 milyon) kayıpla tüm dünyayı ilgilendiren 
ana toplum sağlığı sorunlarından biridir. HIV ile enfeksiyonun henüz tedavisi yoktur. Ancak etkili ön-
lemlere, tanıya ve tedaviye artan ulaşım ile kontrol edilebilir kronik bir hastalık haline gelmiştir. 2020 
yılı sonunda yaklaşık 37.7 milyon (30.2- 45.1) kişinin HIV ile yaşadığı tahmin edilmektedir. Türki-
ye’de de yıllar itibarıyla HIV/AIDS’de artış izlenmektedir. 

HIV ile enfeksiyonun kontrol altına alınabilmesi, bulaştırıcılığın en aza indirilebilmesi için 
HIV’in hızlı doğru laboratuvar tanısı şarttır. Bunun için sadece yeni algoritma yeterli değildir. HIV RNA ve 
HIV-1/2 ayırt edici doğrulama testlerinin 24 saat erişilebilir hizmet prensibi ile çalışılabilmesine olanak 
verecek desantralizasyonun (algoritmanın tüm aşamalarının doğru ve standartlara uygun şekilde uy-
gulandığı kurum sayısını mümkün olduğunca arttırarak) hızla hayata geçirilmesi konusunda harekete 
geçilmelidir. Son rehberde tanımlanan algoritmanın eksiksiz standart bir şekilde mümkün olduğunca 
yaygınlaştırılarak uygulanması sağlanmalıdır.

Yeni algoritmada daha kolaylıkla saptanacak Akut HIV enfeksiyonu çok dikkatle takip edilme-
lidir. Akut enfeksiyon tanısı koyulan hastanın hızla bilgilendirilip takip ve tedavi altına alınabilmesi 
enfeksiyonun yaygınlaşmasını engellemede çok büyük önem taşımaktadır.
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Tekrarlayan reaktivitede ikinci kan örneğinin teminindeki gecikmenin bazı kurumlarda süreci 
uzatma riski söz konusu olduğundan, doğrulamanın ilk örnek ile hızla doğrulama merkezlerine gönde-
rilmeli, yine de kişinin takibine uygun devam edilerek 2. örneğe en kısa zamanda ulaşılmaya çalışıl-
malıdır. Sınırda tekrarlayan reaktivitelerin akut enfeksiyonda söz konusu olabileceği unutulmamalı ve 
algoritmanın aynen uygulanmış olduğundan emin olunmalıdır.

Sonuçların bildirilmesinde mahremiyetin sağlanması özellikle üzerinde çalışılması gereken bir 
noktadır.

Test sonucunu bildirmede yorumlayıcı raporlama da rehbere göre standart şekilde yapılmalıdır.

“Kendin yap testlerin” kullanıma sunulması halinde, test yaptırmanın önündeki engellerin bü-
yük ölçüde giderileceğine, ulaşılması güç ve HIV edinme riski yüksek topluluklara ait bireyler için 
alternatif bir test fırsatı oluşacağı ve HIV ile enfekte bireylerin daha erken tanı almasının mümkün 
olacağı için, bu konu üzerinde de çalışılması gerekmektedir.

Hedefe yönelik tarama gruplarının belirlenmesi, riskli davranış gruplarına erişim, gönüllü test 
ve danışmanlık merkezlerinin oluşturulması, arttırılması ve giderek erken yaşta edinilen enfeksiyonlar-
la mücadele, akran eğitimi çok büyük önem taşımaktadır.

HIV doğru ve hızlı tanısının güncel standartlarda yapılmasını zorlaştırması hatta olanaksızlaştır-
ması nedeniyle, Laboratuvar hizmet alımının en azından bu testi kapsamaması gerekmektedir.

Yaşanılan COVID-19 pandemi tecrübesinden yararlanılarak afet durumları, pandemiler gibi 
hizmetin aksadığı/ aksayabileceği durumlara karşı alınabilecek önlemler konusunda öneriler multidi-
sipliner olarak belirlenmelidir.

KLIMUD derneği  Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 3. HIV/
AIDS Çalıştayına, Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Daire Başkanlığı ve  Mikrobiyoloji Referans Labora-
tuvarlar ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı  olarak iki resmi kurum, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon 
Hastalıkları Derneği- KLİMİK, AİLE HEKİMLERİ Derneği-AHEF,Halk Sağlığı Uzmanları Derneği- HASU-
DER, Ege Üniversitesi HIV/AIDS Araştırma ve Uygulama Merkezi- EgeHAUM,  HIV Enfeksiyon Derne-
ği-HIVEND, HATAM, Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği-KMTD, Pozitif- İz Derneği, Kırmızı Kurdele 
Derneği, Pozitif Yaşam Derneği’nden  konuşmacılar katılmıştır.

Daha önceki iki Çalıştayda olduğu gibi veri ve kanıta dayalı olarak durum tespiti yapılarak uygun görüş 
ve önerilerin oluşturulabilmesi için katılımcılara gönderilen anket yardımı ile aralarında doğrulama merkez-
lerinin de bulunduğu HIV testi çalışılan merkezlerden veriler toplanmıştır. Bu çalıştayda 12 merkez sayısal 
verileri ile ve toplam 29 merkez de anket sorularına yanıt vererek katkı sağlamıştır. 

2010-2015 yıllarında doğrulama testi sonuçlarının ilk testi uygulayan kuruma geri dönüşünün ortalama 
2,4 hafta (minimum1; maksimum 5,5 hafta) olduğu saptanırken bu sürelerin 2015-2018 yılları arasında orta-
lama 12,15 gün (minimum 4,5 gün; maksimum 17,5 gün) olduğu görülmüştü. Bu çalıştayda sonucun çıkma 
sürelerinin HIV RNA ile minimum 3 gün, maksimum 7 gün ortalama 5,5 gün olarak; western blot ile minimum 
4 gün, maksimum 20 gün ortalama 10 gün olarak verildiği görülmüştür. 
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Sonuç olarak; 2016- 21 için 69. Dünya sağlık asemblesinde belirlenmiş olan öncelikleri dikkate alıp 
kendi HIV salgınımızı ve yanıtımızı değerlendirmemiz ve gerekenleri vakit kaybetmeden yerine getirmemiz 
gereklidir. Enfeksiyondan korunma daima tedaviden daha maliyet etkin olmuştur. HIV’de de eğitim, farkın-
dalığın arttırılması, erken doğru tanı ve tedaviye en erken erişim ile yeni enfeksiyonların önlenmesi çok 
büyük önem taşımaktadır. Bu konuda tüm tarafların, ilgili resmi kurum, uzmanlık dernekleri ve sivil toplum 
örgütlerinin işbirliği büyük önem taşımaktadır.
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HIV TANISINDA ALGORİTMALARIN UYGULANMASI VE RAPORLARIN YORUMLANMASIN-
DA SAHADA YAŞANAN TECRÜBELER

AYSEL KARATAŞ

İlk kez 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ardından küresel çapta yayılan İnsan İmmun 
Yetmezlik Virüs (Human immunodeficiency virus; HIV) enfeksiyonunun tanısında kullanılan serolojik testler 
1985 yılında geliştirilerek kullanıma girmiştir. Afrika’da, 1986’da iki AIDS hastasında HIV-1’den antijenik 
yönden izole edilen yeni tip HIV-2 olarak isimlendirilmiş ve. küresel göç hareketlerinin artmasıyla birlikte 
Afrika dışından da Avrupa, Brezilya ve özellikle Hindistan’dan HIV-2 vakaları bildirilmiştir. 

İlk olarak 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve daha sonra dünya geneline yayılan Co-
vid 19 pandemisi nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü UNAIDS kuruluşunun dünya genelinde AIDS epidemisinin 
sonlandırılmasına yönelik olarak belirlediği 90–90–90 global HIV 2030 yılı hedeflerini sekteye uğratmıştır. 

Halk sağlığı üzerinde en üst düzeyde etki oluşturmak için, tanısal 1. 2. ve 3. basamak HIV testlerinin zama-
nında ve doğru seçimi, kesin sonucun mümkün olan en kısa sürede raporlanması, böylelikle tıbbi tedavi ve 
sağlık hizmetlerinin enfekte kişilere hızla ulaştırılması gerekmektedir. Laboratuvar raporları, çalışılan her testi, 
testlerin sonucunu ve numune için laboratuvar yorumlama algoritmalarını içermelidir. 

HIV/AIDS konusunda kullanılan ulusal algoritmanın sahada uygulanması esnasında yaşanılan sorunları tes-
pit etmek ve mevcut güncel verilerin doğrultusunda multidisipliner bir yaklaşımla enfeksiyonu kontrol altına 
almaya yönelik Türkiye’ye en uygun tanı yaklaşımlarının belirlenmesi amacı ile 2015, 2018 ve 2021 yılların-
da Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLIMUD)’un desteği ile 1,2ve 3. HIV/AIDS Çalıştayı gerçek-
leştirilmiştir. Bu Çalıştaylarda özellikle veri ve kanıta dayalı olarak durum tespiti yapılarak uygun görüş ve 
önerilerin oluşturulabilmesi için katılımcılara gönderilen anket yardımı ile HIV testi çalışılan merkezlerden 
veriler ve ulusal algoritma doğrultusunda HIV tanı sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri toplanmış 
ve çalıştay raporlarında sunulmuştur. Ulusal HIV/AIDS tanı klavuzu 2018 yılında, HIV/AIDS Tanı ve Tedavi 
Rehberi 2019 yılında uluslararası rehberler doğrultusunda güncellenmesi HIV çalıştay raporlarında vurgulanan 
sahada yaşanan sorunlar ve önerilerde yer almıştır ve HIV çalıştayının en önemli yansımalarından biri olarak 
görülebilir. 

HIV çalıştayları sonrası anket verileri ve katılımcı merkezlerin önerileri doğrultusunda HIV testi çalışan mer-
kezlerin yaşadığı sorunlar çeşitli başlıklar altında kategorize edilmiştir. Temel olarak HIV testi çalışan labora-
tuvarlarda mevcut algoritmanın işletilmesi esnasında yaşanılan sorunları üç gruba ayırabiliriz.

1. Preanalitik uygulamalarda yaşanılan güçlükler

·	 Hastanın ilk başvurda yapılan hastane kayıtlarında kimlik ve iletişim bilgilerinin eksik ya da 
yanlış alınması 

·	 Hastanın kimlik bilgileri kontrol edildikten sonra alınacak 2. kan örneğinin laboratuvarda alın-



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

317

ması için gerekli alt yapı donanımı ve personel imkânlarının bazı laboratuvarlarda mevcut ola-
maması

·	 Pre test / ara / post test danışmanlık hizmetleri sorumluluğunun bazı hastanelerde enfeksiyon 
hastalıkları uzmanları tarafından veriliyor olması. Laboratuvarlarda bu amaçla uygun bir ortam 
oluşturulamaması

·	 Büyük sağlık komplekslerinde çok sayıda farklı poliklinik binaları ya da farklı semtlerde ek 
hizmet binaları gibi nedenlerlehizmet alanının genişliğinden kaynaklanan Anti HIV testlerinin 
gereksiz tekrar istenmesi. 

·	 Özellikle pre-op taramalarda olmak üzere çeşitli klinik branşlarca takip edilen reaktif çıkan 
hastaların enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına yönlendirilmemesi

·	 Doğrulama testi gönderim aşamasında yaşanılan sorunlar

·	 HBYS/LBYS ile ilgili sorunlar

2. Analitik uygulamalar

·	 Hastaya ait ilk örnek reaktif saptandığında merkezlerin test tekrarı uygulamalarındaki farklı-
lıklar. Bazı merkezlerde aynı kit ve yöntem kullanılırken bazı merkezlerde farklı bir yöntemle 
çalışılması.

·	 İkinci kan örneği için hastaya erişim süresinde yaşanılan sorunlar. 

·	 Çoğu hastanede erişememe sorunu yaşanabiliyor. Bu konuda telefon ile erişilememe durumunda 
birinci örnek doğrulamaya yollanabiliyor ve resmi yazı ile sağlık müdürlükleri haberdar ediliyor. 

·	 2. Kan örneğine LBYS de yeni bir kayıt açılıp açılmaması konusunda her hastanede farklı bir 
uygulamanın kullanılması ve bir standart olmaması.

·	 Doğrulamaya gönderilecek kan örneklerinde genel olarak kimlik bilgileri doğrulanarak alınan 
2. kan örneği tercih ediliyor, az sayıda hastane 1. örneği doğrulamaya gönderiyor.   2. kan örne-
ğine erişim süresinin uzaması tanıda gecikmeye neden olabiliyor, 

·	 2. Kan örneğinin negatif saptanması gibi durumlarda ilk kan örneği gönderilmeli mi?

·	 İlk örneğin DM’e gönderiminde kan alma aşamasında barkot ve örnek karışımı kaynaklı hatalar 

·	 Sağlık bakanlığına bağlı hastaneler ve üniversite hastanelerinde, transfüzyon oranlarının yüksek 
olduğu hastanelerde, transplantasyon yapılan ve kadın doğum hastanelerinde acil durumlarda 
HIV 1-2 AB hızlı testleri ve hızlı HIV RNA NAT ihtiyacı

3. Post analitik uygulamalar – doğrulama test sonuçlarının raporlanması

·	 Hızlı testlerin kullanıma girmesinden sonra Doğrulama merkezlerinin (DM) sonuçlandırma sü-
resi kısaldı.

·	 DM’e örnek gönderiminde yaşanılan sorunlar

-Bürokratik yazışmalar, ilçe halk sağlığı laboratuvarları üzerinden yapılıyor
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-Doğrulama merkezilerine araç çıkartılması transfer sayısının azlığı sonuçlanma süresini uza-
tıyor.

-Hastanelerden ve ilçe halk sağlığı üzerinden DM ‘e örnek transferi sayısı arttırılmalı, 

-Doğrulama test sonuçlarının Mikrobiyoloji uzmanları tarafından web üzerinden izlenebilmesi

·	 HIV 1-2 ayırt edici hızlı testlerin doğrulama testlerinde indetermine test sonuçlarını azalttığı 
görüldü.

·	 Tekralayan reaktif saptanan hastalarda ilgili merkez dışında öncesinde başka bir merkezden de 
doğrulama testi gönderilmesi durumlarında 2. örnek doğrulamaya gönderilmeli mi?

·	 Genel olarak DT için LBYS/HBYS’de özel bir bölüm yok. HBYS ve LBYS de bu konuda bir 
düzenleme yapılması gerekmektedir. 

·	 Hastaya ait ilk örneğin reaktif saptandığı durumlarda HSYS/LBYS üzerindeki raporlama dilin-
de bir standart olmaması. Ara raporlar ‘’hastanın enfeksiyon hastalıklarına veya laboratuvara 
başvurması’’ istem notları ile çıkabiliyor

·	 Aymı şekilde DT pozitif geldiğinde birçok hastane bu durumda HIV ELISA sonuç bölümüne 
nokta koyuyor.  Raporlamada ortak standart dilin kullanılması gereklidir.

·	 HIV test sonucunun basılı olarak hastaya verileceği alanlardaki mahremiyet sorunları. 

·	 Hasta sonuçlarının gizliliğinin sağlanması

·	 DT (+) sonuç gelen hastalarda (Doğrulama sonrası tekrar Anti HIV ELISA testi istenen HIV 
pozitif takip hastaları, dializ hastalarında dializ öncesi ve sonrası HIV tarama) tekrar çalışılan 
HIV ELISA testlerinin raporlanmasında standart bir yöntem belirlenmesi gerekli.

·	 Doğrulanmış HIV (+) olan takipli bireylerde HIV testi istemlerinin tekrar doğrulamaya gönde-
rilmesi (LBYS de eski sonuçlarının olmaması durumlarında)

·	 DT negatif sonuçlanan hastalarda raporlamanın Anti HIV ELISA test sonucu açıklama kısmına 
yazılması.

·	 D 86 formunun doldurulmasında farklı uygulamalar olması. Kim tarafından yapılmalı? Enfek-
siyon hastalıkları/ mikrobiyoloji uzmanları mı?

Standart Raporlama Dilinin Önemi

Ulusal algoritma doğrultusunda laboratuvar sonuçları raporlanrken çoklu test algoritmalarını içeren testler için 
standartlaştırılmış dilin kullanılması özellikle önemlidir. HIV Laboratuvarı Test Algoritması HIV enfeksiyo-
nunun varlığını veya yokluğunu belirlemek için genellikle birden fazla laboratuvar tarafından gerçekleştirilen 
testleri içermektedir. Çoklu test algoritmasında 1.2 ve 3 basamak testlerin raporlanmasında netlik olmaması 
sağlık hizmeti sağlayıcıları/klinisyenler tarafından sonuçların yorumlanmasında zorluk yaşanmasına, gereksiz 
ek/tekrar testlere, enfekte kişilerin tedaviye başlamasında gecikmelere ve hastalık prevalansının yanlış değer-
lendirilmesine yol açabilir. Çoğu durumda, teste özel LBYS!de bir yazılım olması, her bir testin sonucunu ve 
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yorumunu belirler.

Antiretroviral Alan Kişiler İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Son yıllarda antiretroviral tedaviye (ART) daha erken başlanan bireylerin sayısında artış vardır. Bu durumda 
HIV’e özgü antikorların gelişimi etkilenebilir ve bu da bazı tanısal testlerin HIV enfeksiyonunu saptamada 
duyarlılığını etkileyebilir. Bu nedenle erken ART dahil olmak üzere bireyin klinik koşulları, bireysel test so-
nuçları ve laboratuvar algoritması dikkatlice yorumlanmalıdır. Benzer olarak temas öncesi profilaksi (PrEP) 
için uygulanan antiretrovirallerin kullanılması enfekte bireylerde, tanı testlerinin HIV enfeksiyonunu tespit et-
mesini etkileyebilir. Yanlış negatif sonuçların olasılığını değerlendirmek için, PrEP’ alan bireylerden toplanan 
örnekler üzerinde algoritmanın performansına ilişkin daha fazla veriye ihtiyaç vardır. Aynı kişinin tekrarlanan 
testlerinde reaktif ve nonreaktif arasında değişen sonuçlar elde ediliyorsa, laboratuvar ayrıntılı bilgi için başvu-
ru sahibiyle iletişime geçmeli ve tüm negatif test raporlarına “Tedavi veya profilaksi için alınan antiretroviral 
ilaçlar tanı testlerinin HIV enfeksiyonunu tespit etme yeteneğini sınırlayabilir” şeklinde bir not eklemelidir.

Test Sonuçlarının Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarına Rapor Edilmesi

Tüm HIV test raporları, yapılan tüm testlerin sonuçlarını ve HIV laboratuvar test algoritmasının yorumunu 
içermelidir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları bir veya daha fazla laboratuvardan sonuç alıyor olabilir. Sonuçları 
sağlık hizmeti sağlayıcısına bildiren laboratuvar tüm testleri çalışmıyorsa, çalışmadığı test sonuçlarına erişe-
meyebilir ve laboratuvar algoritma yorumu.yapamayabilir. 

HIV Laboratuvarı Test Algoritması, daha önce tanı konulmamış yeni HIV enfeksiyonlarının tanımlanmasını 
en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Ancak laboratuvarlara, tıbbi kayıt için pozitif enfeksiyon durumunu 
doğrulamak amacıyla, ART veya PrEP kullanan kişiler de dahil olmak üzere daha önce tanı konulmuş kişiler-
den de başvurular gelebilmektedir. Etkili bir ART, antikor titrelerinin düşmesine neden olabilir. Ayrıca, akut 
enfeksiyon sırasında başlatılan ART, serokonversiyonu tamamen engelleyebilir. Bu gibi durumlarda, serolojik 
testler reaktif olmayabilir veya belirsiz olabilir ve ART veya PrEP nedeniyle HIV RNA saptanamayabilir ve bu 
da yanlış negatif sonuca yol açabilir. Bireylerden test için örnek gönderildiğinde, laboratuvarlar bu durum hak-
kında bilgilendirilmemiş olabilir. Bu nedenle, tüm laboratuvar raporlarına, test sonuçlarının antiretrovirallerin 
mevcut veya yakın zamanda kullanılmasından etkilenebileceği gibi bir  ifadenin dahil edilmesi önerilmektedir.

HIV testi sonuçlarını sağlık hizmeti sağlayıcılarına bildirirken uyulması gereken bazı genel yönergeler şunlar-
dır:

1- Laboratuvarlar, HIV tanısında kullanılan 1. 2. ve 3. basamak testleri ve her testin sonuçlarını belirtme-
lidir.

2- Laboratuvarlar, önerilen laboratuvar algoritması dışında bir test kullanıyorsa, raporlar kullanılan test ile 
ilgili sınırlamalara raporlarında yer vermelidir.

3- Laboratuvarlar, algoritmadaki her testin sonucunu içeren ön raporlar yayınlayabilir. Önerilen test al-
goritması o sırada tamamlanamazsa, laboratuvarlar testi tamamlamak için gerekli olan ve sonuçları 
beklenen testlerin hangileri olduğunu, belirtmelidir. Laboratuvar algoritmanın yorumlanması için ge-
rekli olabilecek herhangi bir ek test tavsiye edilebilir ve bu durum raporda belirtilmelidir. Nihai rapor, 
laboratuvar algoritmasının yorumunu içermelidir.

4- Algoritmayı uygulamak için hasta örneklerini bir veya daha fazla merkez laboratuvara yönlendiren 
laboratuvarlar, alınan sonuçları derlemeli ve tüm sonuçları tek bir rapor halinde hastanın hekimine ilet-
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mesi önerilmektedir. Bu, klinisyenin kesin sonuca ulaşmasını kolaylaştıracaktır.

5- Bunun mümkün olmadığı durumlarda, sonuçlar birden fazla laboratuvardan doğrudan hekime iletile-
bilir. 

6- Her iki durumda da klinisyen, çalışılan her test için bir sonuç almalıdır. Mümkün ve uygulanabilir 
durumlarda, laboratuvar raporu bir laboratuvar algoritması yorumunu ve sonraki adımlar için seçilebi-
lecek uygun yönlendirmeleri içermelidir. 

7- Akut HIV enfeksiyonu tanısı sürecinde, enfeksiyonun enfekte olmayan eşlere/partnerlere bulaşma ris-
kinin artması nedeniyle koruyucu halk sağlığı açısından potansiyel bir ihtiyacı gösterir. Laboratuvarlar, 
tedaviye hızlı erişimin sağlanmasına yardımcı olmak için akut HIV enfeksiyonu ile tutarlı test sonuçla-
rının ilgili kliniğe/ hekime rapor edilmesini hızlandıracak düzenlemelere sahip olmalıdır 

Sonuç olarak HIV enfeksiyonunun kontrolünde başarı, 1. 2. ve 3. basamak testlerin bireylerin çeşitli klinik 
durumları veya risk grubunda olup olmadıkları göz önünde bulundurularak planlanması, seçimi, sonuçların 
raporlanmasında rehberler doğrultusunda standart raporlama dilinin kullanılması ve laboratuvar test algo-
ritma yorumunun raporda yer almasına bağlıdır.  
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UZMANIYLA TARTIŞALIM 
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu

Trichomonas vaginalis Tanısında Gelişmeler

HATİCE YAZISIZ

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), Human immunodeficiency virüs (HIV) enfeksiyonunun tanım-
lanması ile yeniden önem kazanan ve halk sağlığı sorunu olarak tüm dünyada önemsenen enfeksiyonlardır. 
Dünyada her gün bir milyondan fazla cinsel yolla bulaşan enfeksiyon kazanılmaktadır. Günümüzde cinsel 
temas yoluyla bulaşan 30’dan fazla bakteri, virüs ve parazit olduğu bilinmektedir. Bu patojenlerin dördü tedavi 
edilebilir cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardır. Dünya Sağlık Örgütü periyodik olarak bu dört enfeksiyonun 
küresel yükünü ölçmek için tahminlerde bulunmaktadır.

Trichomonas vaginalis (T. vaginalis) bu dört tedavi edilebilir cinsel yolla bulaşan enfeksiyondan biridir. 2016 
yılında 376 milyon yeni tedavi edilebilir CYBE’nun 156 milyonu trikomoniyaz olarak öngörülmüştür. Trikomo-
niyazisin klinik belirtilerinin nonspesifik olması ve enfeksiyonun sıklıkla asemptomatik olması nedeniyle kesin 
tanı uygun laboratuvar testleriyle yapılmalıdır. Laboratuvar tanısında mikroskobik inceleme, kültür, antijen 
testleri, nükleik asit temelli testler kullanılmaktadır. Vajinal akıntıdan direkt mikroskobik olarak incelemek en 
yaygın kullanılan tanı yöntemidir. Ancak, deneyimli kişiler tarafından ve hemen bakılmasına rağmen mikrosko-
binin duyarlılığı %44-68 arasındadır. T. vaginalis’in kültürde üretilmesinin mikroskobik değerlendirmeye göre 
duyarlılığı daha yüksektir (>%80) ve altın standart yöntemdir.  Kültür dışında mikroorganizmanın doğrudan 
tespit edilmesini sağlayan ticari antijen testleri OSOM Tricomonas rapid test (Sekisui Diagnostics, Califor-
nia, ABD), Tv lateks aglutinasyon test (Kalon Biological, Surrey, UK), Light Diagnostics T. vaginalis DFA 
(Chemicon İnternational, Temecula, CA) bulunmaktadır. Hızlı sonuç vermeleri nedeniyle kliniklerde hasta 
başında kullanımları mümkündür. Klinik örneklerden T. vaginalis tespitinde non amplifiye moleküler testler 
ve nükleik asit amplifikasyon testleri (NAAT) olmak üzere çeşitli nükleik asit temelli testler mevcuttur. Affirm 
VPIII (Becton Dickinson, Sparks, MD)  non-amplifiye nükleik asid prob hibridizasyon testidir. Günümüzde, 
FDA tarafından da onaylanan amplifiye moleküler testler geliştirilmiştir; Xpert TV testi (Cepheid,  Sunnyvale, 
CA), Quidel Solana Trichomonas testi (San Diago, CA), Aptima Trichomonas vaginalis (ATV)  testi (Hologic, 
San Diego, CA), BD ProbeTec TV testi (Becton Dickinson, Sparks, MD),  BD Max vajinal panel ve BD Max 
CT/GC/TV testi (Becton Dickinson Sparks, MD). NAAT’leri son yıllarda Trichomonas enfeksiyonlarının kli-
nik tanısında diğer yöntemlerden daha üstün olarak ön plana çıkmaktadır. NAAT’lerinin kültür, mikroskobi, 
antijen testleri, nükleik asit probe testlerine göre analitik duyarlılığı yüksektir (%76-100). Düşük ve orta gelirli 
ülkelerde NAAT’leri gibi maliyet, ekipman ve eğitimli personel gerektiren testleri kullanmak zordur. Bu testler 
esas olarak yüksek gelirli ülkelerde kullanılmaktadır. NAAT’lerinin T. vaginalis enfeksiyonlarının tanısında 
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daha düşük duyarlılığı olan testlerden üstün olmasına rağmen kültür, tedaviye dirençli, persistan enfeksiyon-
larda ve antimikrobiyal duyarlılık testi yapılması gereken durumlarda önemini korumaktadır.

Patojenleri saptayan teknolojiler ve iyileştirilmiş tedavi seçeneklerinde kaydedilen ilerlemelere rağmen, CYBE 
görülme sıklığı küresel olarak büyümeye devam etmektedir. Bu sunumda T. vaginalis enfeksiyonlarının tanı 
yöntemleri, laboratuvar tanılarında karşılaşılan zorluklar, ülkemizden ve dünyadan güncel veriler ve vakalar 
eşliğinde tartışılacaktır.
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PANEL 
Laboratuvar Uygulamalarında Kalite ve Akreditasyon Çalışma Grubu

Pandemide Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Kalite Yönetimi İçin Neler Yaptık?

KALİTE SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ OLARAK SAHA ANKET ÇALIŞMASI VERİLERİNİN SUNU-
MU

MELTEM IRMAK

Mikrobiyoloji laboratuar uygulamalarında kalite süreçleri 

• Doğru  test istemi 

• Doğru hastadan doğru örnek alımı 

• Laboratuvara doğru bir şekilde ve zamanında ulaştırılması

• Laboratuvara kabul ve hazırlık

• Analiz

• Doğru ve zamanında raporlama ile mümkün olabilmektedir

Bu süreçlerdeki aksama yanlış sonuç, yanlış/gecikmiş tedavi ve hasta mağduriyetine sebep olmaktadır. Buna 
çözüm ise kalite göstergelerinin sürekli olarak izlenmesi ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başla-
tılması ile mümkündür.

LUKA çalışma grubu olarak Covid-19 pandemi süresince mikrobiyoloji laboratuvarlarında kalite süreçlerinin 
ne düzeyde etkilendiğini belirlemek üzere 25 soruluk kısa bir anket formu düzenledik. 

1) Kaç yıllık uzmansınız?

2) Çalıştığınız kurum

3) Hastaneniz pandemi hastanesi mi?
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4) Kalite göstergelerinin sürekli izlenmesi ve gerektiğinde DÖF başlatılması kurumunuzda kimin sorumlu-
luğundadır?

5) Salgın Döneminde laboratuvarınızda kalite yönetim sorumluluğunda görev değişikliği oldumu? Yanıtınız 
evet ise kim görevlendirildi?

6) Salgın Döneminde laboratuvarınızda kalite yönetimi ve göstergelerin takibinde salgın öncesi döneme kı-
yasla aksama oldu mu? 

7) Söz konusu aksama en çok hangi laboratuar süreçlerinizi etkiledi? (Birden fazla yanıt 
işaretleyebilirsiniz)
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8) Laboratuvarınızda preanalitik süreç bazındaki hangi göstergelerin takibinde aksamalar yaşandı? (Birden 
fazla yanıt işaretleyebilirsiniz)

9) Laboratuvarınızda preanalitik süreç kalite yönetimindeki aksamalar sizce neden kaynaklandı? (Birden 
fazla yanıt işaretleyebilirsiniz)

10) Laboratuvarınızda analitik süreç bazındaki hangi göstergelerin takibinde aksamalar yaşandı? (Birden 
fazla yanıt işaretleyebilirsiniz)

11) Laboratuvarınızda analitik süreç kalite yönetimindeki aksamalar sizce neden kaynaklandı? (Birden fazla 
yanıt işaretleyebilirsiniz)
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12)Salgın döneminde laboratuvar cihazlarınızın iç ve dış kalite kontrol temininde sorunlar yaşandı mı?

13) Bir üstteki soruya yanıtınız evet ise ne tür sorunlar yaşandı?

14) Mikrobiyoloji Laboratuvarında; İç ve Dış Kalite kontrol çalışmalarında daha çok hangi parametrelerde 
kabul edilebilir sınır aralıkları dışında çıkan sonuçlarınız oldu?

15) Mikrobiyoloji Laboratuvarında;İç ve Dış Kalite kontrol Çalışmalarında ardışık hata tespit ettiğiniz ve 
kabul edilebilir sınır aralığı dışında olan test parametreleri için nasıl bir yol izlediniz?

16) Pandemide İKK VE DKK Örneklerindeki kabuledilebilir sınır aralık dışında olma sıklığının artmasının 
nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?
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17) Laboratuvarınızda postanalitik süreç bazındaki hangi göstergelerin takibinde aksamalar yaşandı? (Birden 
fazla yanıt işaretleyebilirsiniz)

18) Laboratuvarınızda postanalitik süreç kalite yönetimindeki aksamalar sizce neden kaynaklandı?

19) Laboratuvarınızda postanalitik süreci etkileyen cihaz arızası veya HBYS arızaları sayısında artış oldu 
mu?

20) Mikrobiyoloji laboratuvar hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum oranında sıkıntı yaşandı mı?

21)Salgın döneminde yapılması gereken kalite süreçlerini içeren eğitimlerin yapılmasında aksaklıklar yaşan-
dı mı?
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22) Laboratuvarınıza yönelik istenmeyen ve beklenmeyen olayların bildirim sayısında covid sürecinde 
nasıl bir değişiklik oldu?

23) Ortalama ayda kaç bildirim yapılmıştır?

24) Sağlıklı çalışma yaşamına yönelik sorunlarınız nelerdi? (Birden fazla yanıt işaretleyebilirsiniz)

25) Pandemi döneminde laboratuardaki tüm süreçler göz önüne alındığında oluşan aksaklıkların nedenleri 
nelerdi?

Salgın döneminde kalite süreçlerinde anket cevaplarına göre %73 oranında aksama yaşandığı bu aksaklıkların 
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da en çok preanalitik süreçte yaşandığı gözlendi. Yaşanan aksaklıkların sıklıkla 

• Moral ve motivasyon kaybı

• Personel eksikliği

• Mikrobiyoloji uzmanlarının ek görevlendirmeler nedeniyle kaliteye yeterli zaman ayıramaması

• Salgın nedeniyle kalite süreçlerinin önemini yitirmesi nedeniyle olduğu yanıtlarını aldık

TEŞEKKÜRLER……….

PANEL 
Halk Sağlığı Laboratuvarları Çalışma Grubu

Halk Sağlığı Laboratuvarında Fırsatlar-Tehditler

TÜRKİYE’DE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARININ YERİ, ÖNEMİ VE YAPILAN İYİ UY-
GULAMA ÖRNEKLERİ

EDİBE NURZEN NAMLI BOZKURT

Halk Sağlığı Laboratuvarları (HSL), toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi kapsamında birey ve top-
lum sağlığını etkileyen ve etkileyebilecek etmenleri inceleyen ve görev alanıyla ilgili klinik ve klinik dışı 
laboratuvar hizmetleri sunan laboratuvarlardır. Halk Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Laboratuvarların Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 9.03.2019 tarih ve 30709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup  
[1] laboratuvarlar çalışmalarını bu yönetmelik kapsamında sürdürmektedir. Her ilde 1 adet, İstanbul İli’nde 
3, Antalya’da 2 adet olmak üzere toplam 84 adet Halk Sağlığı Laboratuvarı bulunmaktadır.Ayrıca merkezde 
Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı hizmet vermektedir. Laboratuvarlar hizmet tipine göre L1 ve L2 
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 19 HSL L1 olarak hizmet vermekte olup, bunların dışındaki 65 laboratuvar L2 
olarak hizmet vermektedir.  Halk Sağlığı Laboratuvarları; 89 mikrobiyoloji uzmanı, 79 biyokimya uzmanı, 130 
mühendis, 528 biyolog, 237 kimyager, 2032 yardımcı personel olmak üzere, toplam 3109 personelle 81 ilde 
görev yapmaktadır. Cihaz ve analiz kapasiteleri ihtiyaçlar doğrultusunda genişletilmektedir.

 

Halk Sağlığı Laboratuvarlarında; klinik ve klinik dışı numunelerde mikrobiyolojik, kimyasal, biyokimyasal, 
testler çalışılmaktadır. Klinik Birimde; klinik mikrobiyoloji, hematolojik ve biyokimyasal kan parametrele-
ri, hormonlar ve aile hekimlerinin talep ettiği diğer parametreler çalışılmaktadır. Ayrıca çeşitli sürveyanslar 
(Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağı,  Tüberküloz Ulusal Laboratuvar Sürveyans Ağı, Kırım 
Kongo Kanamalı Ateşi Sürveyans Ağı, Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Kapsamında Ulusal Lejyoner 
Hastalığı Laboratuvar Ağı, Sentinel Grip Benzeri Hastalık, Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu) takip edil-
mektedir. 
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İyi laboratuvar uygulaması örneği olarak Covid-19 süresince, Halk Sağlığı Laboratuvarlarında hızlıca kapasite 
artırımı, cihaz temini ve personel eğitimi yapılarak analizler aksatılmadan devam etmiştir. İlk dönemlerde 
Covid-19 testleri Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarları’nda çalışılıyorken, şüpheli vaka sayısındaki artış 
ve bölgesel düzeyde tanı kapasitesinin yaygınlaştırılması amacı ile Ankara dışı öncelikli olarak Halk Sağlığı 
Laboratuvarlarının sisteme dahil edilmesi kararı alınmıştır. Sırasıyla Erzurum, İstanbul, Samsun, Adana, İzmir, 
Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarları aktive edilmiştir. Halen Halk Sağlığı Laboratuvarlarının 26 adedinde 
Covid-19 testi çalışılmaktadır. Covid-19 pandemi sürecinde 1 Nisan 2020 - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 
çalışılan toplam Covid-19 test sayısı: 70.874.662 adettir. Bu süreçte Laboratuvarlarda yapılan klinik ve klinik 
dışı testlerde herhangi bir aksama yaşanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Halk sağlığı laboratuvarları, mikrobiyolojik analizler, iyi laboratuvar uygulamaları

[1] T.C. Resmi Gazete. Halk Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Laboratuvarların Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 9.03.2019. Sayı:30709, 
Ankara.
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SUYUN MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİNİN YORUMLANMASI

UMUT BERBEROĞLU

Su, yaşamımızın vazgeçilmez unsuru ve insanlığın en duyarlı olduğu konudur. İnsan sağlığına zararlı olabi-
lecek mikroorganizmaları ve kimyasalları içermeyen ayrıca, sağlık için gerekli mineralleri yeterli ve dengeli 
miktarda içeren renksiz, kokusuz ve berrak su, “SAĞLIKLI SU” olarak nitelendirilir. Sağlıklı su temini ve hal-
kın kullanımına sunulması halk sağlığının korunmasında başlıca unsurdur. Bununla birlikte su, insan sağlığına 
tehdit oluşturan en önemli çevresel etkenlerden birisidir

İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen sudan kaynaklı tehlikeler fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik 
tehlikeler olarak üç genel başlıkta toplanmaktadır. Bu tehlikelere bağlı ortaya çıkan sağlık riskleri de; i) kısa 
vadeli, ii) orta vadeli ve iii) uzun vadeli riskler olmak üzere üç başlıkta değerlendirilmektedir. Sudan kaynaklı 
mikrobiyolojik tehlikeler tek bir bardak suyun tüketilmesi veya tek sefer suyla temas edilmesi durumunda sağ-
lığı olumsuz yönde etkileyebileceğinden dolayı, “kısa vadeli riskler” altında yer almaktadır. Bu nedenle, suyun 
kalitesinin mikrobiyolojik yönden uygunluğu, sıkça yapılan kontrollerle güvence altına alınmalıdır. 

Su kaynaklı salgınlara neden olan çoğu patojen, akut gastrointestinal sistem enfeksiyon etkenleri olarak kar-
şımıza çıkmaktadır (Ör: Campylobacter spp,, Shigella spp, Salmonella spp, Norovirüs, Cryptosporidium, 
Giardia lamblia). Bunun yanında akut solunum yolu enfeksiyon etkeni Legionella pneumophila kaynaklı 
enfeksiyonlar su yönetiminde özellikli bir yere sahiptir.

Sağlıklı su yönetiminin sağlanmasında, istisnaları olmakla birlikte temel yaklaşım kolay, hızlı ve güvenilir 
yöntemlerle suya fekal bir bulaşın olup olmadığının gösterilmesine dayanır. Bu nedenle ilgili mevzuatta (İçme 
suyu, ambalajlı su veya havuz suyu vb çeşitler için hazırlanmış yönetmelikler) belirlenen sıklıkta, suda fekal 
kirlilik göstergeleri (E. coli, Enterokok vb) ve/veya genel hijyen kalitesi göstergeleri (Toplam jerm sayımı vb) 
olan mikroorganizmaların araştırılmasına yönelik gerekli analizlerin eksiksiz yapılması önceliklendirilmiştir. 

Bunun yanında, doğrudan patojen etkenlerin (Salmonella spp., Legionella spp. vb) tespitine yönelik yapılan 
araştırmalar ise kullanılan yöntemlerin zaman alıcı olması, pahalı malzeme-donanım gerektirmesi ve eğitimli 
teknik personel ihtiyacı nedeniyle, çoğunlukla yüksek kapasiteli ve/veya bu alanda özelleşmiş laboratuvarlar 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda en önemli etken Legionella pneumophila’dir. Su yönetiminde 
Legionella spp.’nin araştırılması, ayrı yönetim anlayışı ile özel alanlarda (hastane, bakım evleri vb) bakılması 
gereken bir patojen olarak karşımıza çıkmaktadır.
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YUVARLAK MASA 
Laboratuvar Güvenliği Çalışma Grubu
 
Olağanüstü Durumlarda Biyogüvenlik: Farkı, Fark Etmek Mümkün Mü?

TEHDİTLER – ZAYIFLIKLAR

ORÇUN ZORBOZAN

Olağanüstü durumlarda uygun bir yaklaşım geliştirebilmek için öncelikle riskin temel bileşenlerini 
bilmemiz gerekir. Riskin iki temel bileşeni vardır; “tehditler” ve “zayıflıklar”. Bilinen tehdit kaynakları ta-
nımlanmış zayıflıklardan yararlanarak bir veya daha fazla olumsuz olaya neden olurlar.

Biyogüvenlik riskleri söz konusu olduğunda temel tehdit “mikroorganizma x” tir. Bir “mikroorganiz-
ma x” ile oluşabilecek pandemi riski için laboratuvar kazası bir tehdit olabilir. Veya bilinçli bir şekilde biyo-
terörizm amacıyla “mikroorganizma x” üretilmiş olabilir. Laboratuvar sızıntıları konusunda işlev kazanımı 
araştırmaları önemli bir başlıktır. Bu araştırmalar mikroorganizmaları bulaşıcılıklarını, patojenliklerini veya 
konakçı aralığını değiştirecek şekilde değiştirmeyi içeren deneysel araştırmalardır. Bu araştırmaların yapıl-
dığı laboratuvarlardan oluşacak bir sızıntının pandemik potansiyelinin olduğu konusundaki kaygılarını bi-
yogüvenlik uzmanları 2012 yılından beri dile getirmektedirler (1). SARS-CoV-2’nin bu senaryonun neresinde 
yer aldığı halen belirsizdir ve konunun küresel politik olaylardan etkilenme potansiyeli düşünüldüğünde bu 
sorunun cevabının kolay kolay bulunamayacağı da söylenebilir.

Her ne şekilde karşılaşırsak karşılaşalım sonuçta karşılaşacağımız şey “mikroorganizma x” tir. Günü-
müze kadar tanımlanmış mikroorganizma sayısı yaklaşık olarak 14000’dir. Halen tanımlanmamış yaklaşık 
87 milyon virüsün bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu virüsler içerisinde de 631 bin ile 827 bin kadarının 
zoonotik olduğu tahmin edilmektedir (2). Dolayısıyla bu kalabalığın içerisinde mikroorganizma x’in hangisi 
olacağını tahmin etmemiz pek kolay değildir. Bu durumda zayıflıklarımıza odaklanmak risk değerlendirmesi 
açısından daha akla yatkın bir yaklaşım olacaktır.

Günümüz koşulları II. Dünya Savaşı sonrasından itibaren değerlendirildiğinde en göze çarpan zayıf-
lık nüfustaki artış ve artan nüfusun dağılımıdır. Dünya Ekonomik Forumu 2020’de paylaşılan verilere göre 
1950 yılı ile 2020 yılı kıyaslanarak nüfusun orantısız bir şekilde kırsaldan kentsele kaydığı ortaya konmuştur 
(3). Kırsaldan kentlere göçün doğurduğu bir diğer büyük sorun da kırsalın kente dönüşüyor olmasıdır. Kentsel 
alana dönüşen birçok kırsal alan göçmen kuşların göç yolları üzerindedir. Bu yollar üzerinde yapılan yüksek 
binalar göçmen kuşların geçişi esnasında insanlarla karşılaşma olasılığını artırmaktadır. Bu kuşlardan bir 
kısmının “mikroorganizma x” için rezervuar görevi yapma olasılığı önemli bir zayıflıktır (4). İnsan hareket-
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liliği ile ilgili bir diğer önemli zayıflık da uluslararası seyahatlerdeki artıştır. 1950 yılında 25 milyon olan 
uluslararası seyahat eden kişi sayısının 2015’te 1

milyar 186 bine ulaştığı bildirilmektedir (5).

İnsan hareketliliği ile ilgili zayıflıklar seyahatlerle sınırlı değildir. Endemik bölgelerden endemik ol-
mayan bölgelere göç eden enfekte kişi veya gruplar, vektör ve çevre koşullarının uygun olması durumunda 
gittikleri bölgelere hastalık taşıyabilmektedirler. Ek olarak enfekte olmayan kişi veya gruplar, endemik böl-
geye yerleşmeleri sonrasında o bölgenin yerlilerinden daha fazla enfeksiyon riskine sahip olmaktadırlar. Her 
ne kadar pandemiler küresel olsa da pandemi ile mücadelenin ulusal olduğu ve devletler arasında ekonomik 
durum, aşı veya ilaçlara ulaşım, yönetim biçimi, halkın eğitim düzeyi gibi birçok nedenle mücadelenin farklı 
şekilde yürütüldüğü COVID-19 pandemisinde deneyimlenmiştir. Bu bağlamda özellikle pandemi sırasında 
kitlesel göçler önemli bir zayıflık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Nüfus, kırsal alandan kentsel alana dönüşüm, sanayi üretimi, motorlu taşıt kullanımı ve endüstriyel 
hayvancılıktaki akıl almaz artışa bağlı olarak artan karbondioksit emisyonu gibi zayıflıklar daha büyük bir 
kısır döngü olan iklim değişikliğine yol açmaktadır. İklim, vektörler tarafından taşınan hastalıkların dağılı-
mını etkileyen faktörlerden biridir. Günlük, mevsimlik veya yıldan yıla iklim değişkenliği bazen vektör/pa-
tojen adaptasyonuna ve coğrafi aralıklarında kaymalara veya genişlemelere neden olabilir. Bu tür kaymalar, 
vektör-konak etkileşimi, konak bağışıklığı ve patojen evrimine bağlı olarak hastalık insidansını değiştirebilir. 
Bulaşıcı hastalık yayılması, diğer faktörlerin yanı sıra havadaki yerel, küçük ölçekli farklılıklara, insan eliyle 
yapılan peyzaj değişikliklerine, hayvan konaklarının çeşitliliğine ve vektör-insan temasını etkileyen insan 
davranışlarına duyarlıdır (6).

Gelecekte karşılaşacağımız bir mikroorganizma x’in pandemi x’e dönüşme riskini azaltmak için yu-
karıda bahsedilen temel tehditler ve zayıflıklar üzerinde durulması yararlı olacaktır.

Kaynaklar

1. Thacker PD. The covid-19 lab leak hypothesis: did the media fall victim to a misinformation campaign? BMJ. 2021;374:n1656
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BİYOGÜVENLİK VE BİYOEMNİYET, TERS MİKROBİYAL YAKLAŞIM

TUĞBA KULA ATİK

Küresel seviyedeki olaylar, laboratuvarların ve biyolojik materyallerin korunma ihtiyacının önemini 
her geçen gün daha da anlamamıza neden olmaktadır. İşte bu korumanın doğru ve etkin uygulanması biyogü-
venlik ve biyoemniyet kavramlarının ortaya çıkış noktasını olmuştur.

Biyolojik tehlikelere karşı hem kişiyi hem de çevresini korumaya yönelik alınması gereken tüm sınır-
lama ilkelerinin, prensip ve önlemlerin, yenilikçi yaklaşım ve teknolojilerin tamamını tanımlayan terim bi-
yogüvenliktir. Biyogüvenlik, biyolojik tehlikelere istenmeden maruz kalmayı veya biyolojik tehlikelerin kasıt 
olmadan kazara serbest kalmasını engellemek için yürütülen önlemlerin tümünü birden kapsamaktadır. Değerli 
biyolojik materyallerin izinsiz erişimini, çalınmasını, kaybolmasını, yanlış ve kötüye kullanılmasını, kasıtlı 
dışarıya saçılmasını engellemek amacıyla alınan kurumsal ve kişisel tedbirlerin tümünü tanımlayan terim ise 
biyoemniyettir (=biyolojik güvenlik). Biyoemniyet özellikle laboratuvarlardaki değerli biyolojik materyallerin 
korunması, kontrol ve hesap verilebilirliğinin sağlanması aşamalarının tümünü birden kapsamaktadır. Değerli 
biyolojik materyallerin çoğunda farklı amaçlara göre ‘çift yönlü kullanım’ (hem yararlı hem de zararlı) söz 
konusu olmaktadır. Biyoemniyet kavramı için gerekli olan hesap verilebilirlik de bu aşamada oldukça önemli 
hale gelmektedir. Biyogüvenlikte istenmeyen sonuç kazara oluşurken, biyoemniyette ise kasıtlı faaliyetler he-
def alınmaktadır. Biyogüvenlik aslında kişileri etkenden korumayı amaçlar iken biyoemniyet ise etkeni kötü 
tehditleri olan kişilerden korumayı amaçlamaktadır.  

Laboratuvarlarda karşılaştığımız tehlikeler sadece biyolojik tehlikeler ile sınırlı değildir. Kimyasal veya 
fiziksel tehlikeler de laboratuvarlar için tehdit oluşturmaktadır. Yani esasında biyogüvenlik ve biyoemniyet en 
genel anlamıyla, biyoteknolojinin kişi ve çevresine zarar vermeden uygulanabilirliğini sağlamak için alınması 
gereken bilgiler, teknikler, eğitimler, ekipmanlar ve süreç analizi uygulamalarını kapsayan önlemler bütünüdür, 
bir disiplindir. Bu disiplin, denetim sistemi, izleme ve sürveyans basamaklarının hepsini birden içermektedir. 

Biyogüvenlik ve biyoemniyet uygulamalarında üç temel unsur oldukça önemlidir:

1. Laboratuvar tasarım/dizaynları ve alt yapı

2. Biyogüvenlik ekipmanları

3. Laboratuvar uygulamaları, teknikler ve prosedürler: Üç başlık altında en kritik olan bu maddedir.

İyi laboratuvar uygulamaları ve biyogüvenlik ekipmanlarının kullanımı birincil korunma, laboratuvar 
tasarım/dizaynları ve alt yapıları ise ikincil korunma olarak kabul edilmektedir. Aslında artık biyogüvenlik 
düzeyi yüksek laboratuvarlarda ve ekipman çeşitlerinde sağlanan ilerlemeler ile en önemli fark yaratan unsur 
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iyi laboratuvar uygulamaları, teknikler ve prosedürler olmuştur. Çünkü insan faktörüne en fazla bağımlı olan 
kısım bu kısımdır ve güvenlik uygulamalarında başarıyı en çok etkileyen faktör insandır. Tesis ve ekipmanlar 
gereklidir ancak mutlak başarı için yeterli değildir. Biyogüvenlik ve biyoemniyet uygulamalarında üç temel 
unsurun en uygun kombinasyonu gereklidir. Biyogüvenlik ve biyoemniyet uygulamalarında en önemli diğer 
bir nokta da ulusal düzeyde yasaları ve yönetmelikleri düzenleyen yöneticilerdir. Yine bu konular için ayrılan 
devlet bütçesi de uygulamalar için çok önemlidir.

Biyogüvenlik ve biyoemniyet birbiri ile bağlantılı olup biyolojik riskleri kabul edilebilir seviyeye düşür-
meyi amaçlayan kavramlardır. Uygulanan biyogüvenlik ve biyoemniyet programlarında, bir diğerinin desteği 
olmadığında asla tam anlamıyla başarı sağlanamayacaktır. Biyorisk yönetimi dengesi korunarak biyogüvenlik 
ve biyoemniyet uygulamaları doğru yürütülmelidir. Ulusal güvenliğin de ayrılmaz bir parçası olan biyogü-
venlik ve biyoemniyet uygulamalarında aslında tarım, sağlık, bilim teknoloji, eğitim ve askerlik konularının 
hepsini içine alan küresel güvenlik kavramı aslında çok daha önemlidir. 

Ters Mikrobiyal Yaklaşım

Dünya Sağlık Örgütü Şubat 2018’de gelecekte bir salgına neden olabilecek varsayımsal, bilinmeyen bir 
patojeni temsil etmek üzere, plan öncelikli hastalıkların kısa listesine Hastalık X’i dahil etmiş ve gelecekteki 
enfeksiyöz hastalık salgınlarına daha iyi hazırlanmamızı sağlamak için araştırma ve geliştirmeyi hızlandırmaya 
önemli ölçüde odaklanılması gerektiğini vurgulamıştır. 

Biyogüvenlik uygulamaları için yeni bir kavram olan ve mikrobiyoloji laboratuvarlarının rolünün yeni-
den gözden geçirilmesi üzerine kurgulanan ‘Ters Mikrobiyal Yaklaşım’ kavramı, bilinmeyen bir mikroorganiz-
ma tarafından ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarının tahmin edilmesi ve önlenmesi için oluşturulan yeni bir 
araştırma alanıdır. Ters Mikrobiyal Yaklaşım aşağıdaki basamakları içermektedir:

1. Basamak: Bilinmeyen mikroorganizmalar izole edilmeli, tanımlanmalı ve sınıflandırılmalı

2. Basamak: Oluşabilecek muhtemel enfeksiyon hastalığı, salgın ve epideminin oluşabilme olasılığı-
nın değerlendirilmesi

3. Basamak: Potansiyel ajanların listelenmesi

4. Basamak: Önlem ve kontrol stratejilerinin önerilmesi ve uygulanması

5. Basamak: Gelecekte oluşabilme olasılığı olan salgının önlenmesi

Geleneksel mikrobiyolojik yaklaşımda bilinmeyen bir mikroorganizma kaynaklı oluşan bir bulaşıcı en-
feksiyon hastalığının teşhis, tedavi ve kontrolü için bu mikroorganizmanın kökenlerinin belirlenmesine yönelik 
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acil çalışmalar başlatılması gerekmektedir. Geleneksel Mikrobiyal Yaklaşım aşağıdaki basamakları içermek-
tedir:

1. Basamak: Oluşan salgının tespiti

2. Basamak: Etkenin izolasyonu

3. Basamak: Patojeni tanımlamak için Koch’un varsayımlarının kullanılması

4. Basamak: Tanı,  tedavi, aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının yapılması

5. Basamak: Salgının kontrol edilmesi ve sonraki salgınların önüne geçilmesi
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OLAĞAN DIŞI DURUMLAR VE MİROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI; ZARAR AZALTMA, 
HAZIRLIK, MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME

YAVUZ DOĞAN

  Doğal veya insan kaynaklı bir afet durumu ile karşılaştığımızda laboratuvar olarak bu tür durumlara nedenli 
hazırız? Geçmişte olduğu gibi yakın zamanda da dünyada ve ülkemizde birçok afet olarak nitelendirebilece-
ğimiz durumlarla karşılaşıyoruz. Ülkemizde yaşanan Marmara, Van depremleri, bölgesel büyük ölçekli yan-
gınlar, sel gibi doğal afetler yanı sıra Covid-19 pandemisi gibi bir çok kriz durumlarıyla karşılaştık. Karşılaştı-
ğımız kriz durumlarında laboratuvarlar olarak bu krizleri yeterince yönetebiliyor muyuz?  Ortaya çıkabilecek 
zararları hafifletecek önlemleri yeterince alabildik mi veya bu gibi durumlarda laboratuvarların işleyişinde 
ortaya çıkabilecek düzensizliklere mümkün olduğunca erken reaksiyon gösterebildik mi? 

       Kriz aniden gerçekleşen veya gerçekleştiğinde normal süreçte dengesiz bir duruma yol açabilen durum-
ları ifade etmektedir. Krize yol açan neden doğal bir afet nedeniyle oluşabileceği gibi yangın, patlama veya 
biyolojik saçılma gibi nedenlerle de ortaya çıkabilir ve bu durum laboratuvarın performansını ciddi bir şeklide 
etkiyerek çalışandan çevreye hatta topluma kadar uzanabilen birçok olumsuz sonuçlar doğurabilir. Günümüzde 
kriz yönetimi sadece kriz anında karşılık vermeyi veya istenmeyen durum sonrasında iyileştirme çalışmaları 
ile sınırlı kalmamakta ortaya çıkabilecek kriz durumlarını önceden tahmin etmeye çalışmak, olası etkilerini en 
aza indirmeye yönelik tüm süreci göz önünde bulundurarak kriz öncesi ve kriz sonrasını kapsayacak sistematik 
hazırlık ve yönetsel uygulamaları kapsamaktadır. 

       Tıbbi laboratuvarlar kapsamları ölçüsünde birçok tehlike içerirler. Bu tehlikeler çalışma sırasında ger-
ekli koruyucu önlemlerin alınmaması nedeniyle çalışana zarar verebileceği gibi potansiyel olarak çevreye ve 
topluma da zarar verebilirler. Diğer taraftan özellikle biyolojik örnekler, kimyasal stokları ve radyoaktif madde 
içeren laboratuvarın kendisi de bir afet durumunda zarar görebilir ve bu tehlikeli maddelerin çevreye yayılması 
yaşanan sorunu daha da büyütebilir. Mikrobiyoloji laboratuvarları özelinde bakılacak olunursa afet durumların-
da özellikle salgın durumlarında sağlık hizmeti sunmak zorunda olan laboratuvarlar yetersiz personel, zarar 
görmüş ekipman, devre dışı kalmış elektrik veya su kaynakları nedeniyle bu hizmeti yerine getirememe duru-
muyla karşı karşıya kalabilir.  Laboratuvar güvenliği çalışan güvenliğinin bir parçası olup çalışanın çevresi ile 
birlikte karşılaşabileceği biyolojik, kimyasal ve fiziksel tüm tehlikelere karşı korunmasını tanımlayan geniş bir 
kavramdır ve bu kavram içerisinde kaza, acil durum ve afetlere karşı önlemleri almayı da barındırır. 

        Bu durumda anlam açısından farklı olmakla birlikte benzer durumları çağrıştıran bazı terimleri tanımlamak 
iyi olacaktır. Özellikle olay, acil durum ve afet arasındaki ilişkiye bakıldığında “Olay” Etkisi sınırlı kalan, yerel 
bir kurum ve kuruluşun imkanlarıyla baş edilebilen durumları ifade ederken İngilizce rehberlerde “emergency” 
olarak ifade edilen “Acil durum” ise ani olarak ortaya çıkan kurtarmayı gerektiren olaylar şeklinde tanımla-
nabilir, AFAD ise acil durumu büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren 
tüm durum ve hâller olarak tanımlamaktadır. Kapsam boyutu açısından bakıldığında acil durum olay kavramın-
dan daha ağır bir durumu ifade eder ve yerel birkaç kurum ve kuruluş tarafından kontrol edilebilecek kadar 
büyük ama bölge dışından yardım istenmeden baş edilebilecek kadar küçük boyutlardaki olaylardır. Afet ise, 
fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye 
uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik veya insan yapısı kökenli olaylar olarak tanımlanmaktadır.  
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Klinik laboratuvarlar acil durum ve afet gibi durumlarda hem hastalarına hem de çalışanlarına karşı etik açı-
dan ve hukuksal açıdan sorumlulukları vardır.  Bu sorumluluklar, hizmeti en kısa zamanda ve etkin olarak 
sunmak, mümkün olduğunca erken normal sürece dönmek, çevreye karşı oluşabilecek zararları önleyecek ve 
azaltacak önlemleri almak, çalışanların güvenliklerini sağlamak, acil durum eylem planlarını kapsamaktadır. 
Acil durum ve afet planlaması ana hatlarıyla risk azaltma (zarar azaltma), hazırlık, müdahale ve iyileştirme 
faaliyetlerini içerir.

Zarar azaltma, afet yönetimi sözlüğünde doğal, teknolojik ve insan kaynaklı tehlikelerle, çevresel bozulma-
ların afet sonucunu doğurmasını önlemek veya etkilerini azaltmak amacıyla, afet öncesi, sırası ve sonrasında 
alınması gereken yapısal veya yapısal olmayan önlem ve faaliyetlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Bu aşa-
mada gerçekleştirilecek faaliyetler acil durum öncesi ve sonrasını kapsar. Klinik laboratuvarlar için fırtınaya 
dayanıklı camlar, su basmasına karşı vakumlu sızdırmaz kapılar, su tahliyesini sağlayacak sistemler, yangına 
dirençli kapılar, yangın söndürücü spreyleme sistemleri, güç kaynağı destek üniteleri, acil alarm sistemleri 
gibi önlemler ortaya çıkabilecek zararları tamamen ortadan kaldırmasa dahi şiddeti ve yayılımını oldukça 
azaltırlar. Bu tür zararı azaltıcı önlemler doğal olarak ciddi maliyetler gerektirir ancak bu maliyetlerden kaçı-
nıldığı durumlarda sonuçların çok daha yüksek ekonomik yitime neden olabileceği unutulmamalıdır.

Hazırlık, zarar önleme aşaması gibi hazırlık aşaması da planlama ve uygulama süreçlerini içerir. Afet ve acil 
durumlara etkin bir müdahale amacıyla önceden yapılan her türlü faaliyet olarak tanımlanmaktadır. Zamanın-
da, hızlı ve etkili olarak müdahale edebilmek için acil durum ve afet öncesinde yapılması gereken planlama, 
eğitim, tatbikat, erken uyarı sistemlerinin kurulması, acil yardım malzeme stokları, gerekli iletişim yöntem-
lerinin oluşturulması, çalışanların ve halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gibi faaliyetlerin sürekli ve 
sürdürülebilir olarak yürütüldüğü bir süreçtir. Zarar azaltma ve hazırlık aşamaları acil durum ve afet öncesi 
dönemi kapsar ve risk değerlendirme bu sürecin en önemli basamağını oluşturur. Laboratuvar yöneticileri 
mevcut tehlike ve ortaya çıkabilecek olası risklerin belirlenmesi, bunlara ilişkin gerekli koruyucu önlemler-
in alınması ve gerekli iyileştirmeleri yapmakla, riski yönetmekle sorumludurlar. Risk yönetimi temel olarak 
riskin kontrolüne yönelik önlemleri, alınan önlemlerin etkinliğinin denetimini ve gerekiyorsa yapılacak iy-
ileştirmeleri kapsar.
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Çalışma ortamında öngörülebilen risklerin dışında sürekli değişen koşullara göre daha önce karşılaşılmayan 
öngörülemeyen risklerde mevcuttur. Risk değerlendirme, risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve önlemek ya 
da kabul edilebilir düzeyine karar vermek için kullanılan işlemler olarak tanımlanabilir. Risk değerlendirme 
süreci ;

• Tehlikelerin tanımlanması ( biyolojik, kimyasal, fiziksel, ergonomik)

• Riskin analizi ve risk değerinin hesaplanması

• Kontrol planlarının oluşturulması

• Gerekli koruyucu önlemlerin uygulanması

• İzlem ve değerlendirme ile koruyucu önlemlerin etkinliğinin değerlendirilmesinden oluşur.
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Riskin belirlenmesi 

Risk değerlendirmenin iki temel bileşeni vardır. Bunlar, riskin gerçekleşme olasılığı ve risk gerçekleşti-
ği takdirde ortaya çıkacak sonucun şiddeti veya etkisidir. Risk değerinin belirlenmesinde olasılık ve sonuç 
bileşenleri birlikte değerlendirilmelidir. Riskin gerçekleşme olasılığını karşılaşma sıklığı, tehlikenin miktarı 
gibi durumlar etkiler. Olasılık, var olan korunma önlemleri göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Korunma 
önlemlerinin varlığı ve etkin bir şekilde kullanılıyor olması riski etkileyecektir. Risk düzeyleri en yüksek risk-
liden düşüğe doğru sıralanır. Risk düzeyi önceliklerin belirlenmesi için yol gösterici ölçütlerdir. Risk düzeyinin 
yüksek olduğu durumlar için koruyucu önlemler derhal gerçekleştirilmelidir. Risk değerlendirmesinde labo-
ratuvarı etkileyebilecek tüm olumsuz koşullar ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu durumlara ilişkin senaryolar 
oluşturulmalı bu senaryolarda risklerin neden olabileceği etkileri ayrı ayrı düşünülmelidir. Doğal afetler açısın-
dan bölgesel risk haritaları olasılığın belirlenmesinde oldukça yararlı olurlar. 

Laboratuvarın kapsamına göre, bulunduğu coğrafik konuma, kapasitesine, insan gücüne, hizmet içeriğine, ik-
limsel özellikler göre her laboratuvar kendi risk değerlendirmesini yapmalıdır. Acil durumlara ilişkin tatbikatlar 
yapılması özellikle personelin o durumda nasıl davranması gerektiğini göstermesi açısından çok yararlı olurlar. 
Klinik laboratuvarlar özellikle salgın dönemlerinde referans laboratuvarlara dönüşebilecekleri olasılığına karşı 
yeterli insan gücü, malzeme desteği, koruyucu ekipman gereksinimi bunların temini, sunumu gibi durumları 
da dikkate almalıdırlar. Acil durum ve afet durumunda gerek personelin çağrılması, gerekse personelin ya-
kınlarıyla bağlantı kurmaları için gerekli iletişim yolları oluşturulmalı, hasta sonuçlarının elektrik kesintileri 
veya LIS sistemlerinin çökmesi gibi durumlara karşı nasıl iletileceğini, hasat bilgilerinin nasıl güvenli olarak 
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saklanacağını da önceden tanımlamaları gerekir. Özellikle biyolojik kökenli olaylarda ortaya çıkan zararın 
belirlenmesi doğal afetlerde olduğundan çok daha geç ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda şüphelenildiğinde 
olası vakaların hızlı bildirimi ve olgu tespiti için gerekli test yöntemlerinin seçilmesi, temini yine senaryolar 
çerçevesinde belirlenmelidir. Afet durumlarında afetin şiddetine göre hangi testlerin sürdürüleceği hangilerinin 
askıya alınacağı, insan kaynağı desteğine ihtiyaç duyulduğunda bu personelin nereden nasıl temin edileceği 
planlanmalıdır.

Müdahale;  Acil durum veya afetin oluşundan hemen sonra başlayıp afetin yol açtığı kayıp ve zararların 
büyüklüğüne bağlı olarak belirli süre içinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlere verilen genel addır. Ana hedef en 
kısa süre içinde zarar gören insan veya çevrenin bu zararlardan mümkün olduğunca en az etkileneceği yöntem-
leri uygulamaktır. Burada karşılaşılan olayın büyüklüğü ve şiddeti yapılacak müdahalenin boyutunu belirler. 
Küçük ve orta çapta ortaya çıkan bir yangın söndürülebilirken, daha büyük yangınlarda laboratuvarın tahliyesi 
gerekebilir. Riske göre oluşturulan planlar bu aşamada en kısa sürede uygulanmalıdır. 

Kazazedenin kurtarılması, tahliyesi, tedavi edilmesi, gerekli güvenik önlemlerinin alınması gibi hayati gerek-
sinimlerini en kısa sürede ve en uygun yöntemlerle karşılamaktır. Laboratuvarın işleyişi için gerekli olan araç 
ve ekipmanın korunmasını sağlayacak bu cihazların güvenli noktaya taşınması, bozulma riski olan malzemel-
erin ürün veya reaktiflerin başka bir dolaba aktarılması gibi yöntemlerde dikkate alınmalıdır. 

İyileştirme; 

Afetlerden etkilenmiş olan insanların ihtiyaçlarının karşılanması, hayatın bir an önce normale döndürülmesi 
sürecidir.  Bu aşamada laboratuvarların amacı normal işleyişe güvenli bir şekilde dönebilmektir. İyileştirme 
aşamasında laboratuvar acil durum veya afetin etkilerini değerlendirmelidir. Çalışma alanları ve ekipmanlar 
güvenli mi? Dolap ve soğutucuların ısı değerleri normale döndü mü? Personel ihtiyacı ortadan kalktı mı? Mal-
zeme tedarik süreci eski normallerine döndü mü gibi soruları yanıtları bu dönemde aranmalıdır.

Kriz yönetimi sırasında dikkate alınması gereken bazı püf noktalar;

o Zarar görebilecekleri değerlendir. Bölgenizdeki muhtemel olaylara karşı uyanık olun. 

o Her olası senaryoda laboratuvarın nasıl etkileneceğini düşünün. 

o Bu senaryolar için hazırlık planları yapın ve bu planlardan tüm çalışanların bilgilendirildiğinden emin 
olun. 

o Çalışanları ve çevreyi koruyacak yeterli donanım ve ekipmanların temin edilebilmesini sağlayın. 

o Bu gibi durumlarda etkin iletişimin sağlanması için gerekli protokolleri oluşturun.

Acil durum ve afetlerde işbirliği ve eşgüdüm son derece önemlidir. Çalışanların kendi içinde veya kurumun 
diğer kurumlarla aynı dili konuşabilmesi koordinasyonun etkililiğini arttırır. Bunun için her laboratuvar, çalı-
şanları açısından gerekli güvenli çalışma ortamını sağlarken, toplumu korumak adına biyoemniyet koşullarını 
sağlamalıdır. Acil eylem planlarını oluşturabilmek için gerekli risk değerlendirilmeleri düzenli olarak gerçek-
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leştirilmelidir. 
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OLGULARLA RAPORLAMA ÖRNEKLERİ

ÖMÜR MUSTAFA PARKAN

Enfeksiyon hastalıklarının tanısında klinik mikrobiyoloji laboratuvarları son derece önemli bir role sahiptir. Do-
layısıyla tanısal laboratuvar testlerinde preanalitik, analitik ve postanalitik süreçler dikkatle değerlendirilmeli 
ve hataların en aza indirilmesi hedeflenmelidir. ISO 15189 standardına göre postanalitik süreç iki kısımda 
incelenebilir. Birinci kısım; sonuçların yorumlanması, manuel veya online olarak laboratuvar bilgi yönetim 
sistemine kaydedilmesi ve laboratuvar sonuç raporu halinde, istemi yapan klinisyene iletilmesi aşamalarını içe-
rir ve laboratuvar içinde tamamlanır. İkinci kısım ise laboratuvar dışında gerçekleşir ve klinisyenin sonuçlara 
erişimi, değerlendirmesi ve klinik kararını vermesi ile sonuçlanır (1). Bu süreçte laboratuvar sonuçlarının kli-
nisyen tarafından yanlış yorumlanmasına sebebiyet verebilecek durumlar, laboratuvar ilişkili hataların yaklaşık 
%5’ini oluşturmaktadır. Bu durum geç, eksik veya yanlış teşhisler ile sonuçlanabilmektedir (1, 2). Dolayısıyla 
bu tarz hataların önlenebilmesi açısından postanalitik süreç, ilgili kalite standartları doğrultusunda yönetilmeli 
ve sonuç raporlarında açık, anlaşılır bir “ortak dil” kullanılmalıdır. 

Laboratuvar uzmanları, sadece analiz sonuçlarının gözden geçirilmesinden değil, aynı zamanda sonuçların 
güvenilir bir şekilde aktarılmasından ve klinisyen tarafından doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için ge-
rekli bilgilerin sağlanmasından da sorumludur. Ayrıca laboratuvar sonucunun gecikeceği durumlarda istemi 
yapan hekime bilgi verilmesi gerekmektedir (1). ISO 15189 standardına göre sonuç raporlarında test edilen 
klinik örnek, hasta, yapılan test ve bu testin sonuçlarına ait bilgilere yer verilmesi gerekmektedir (1). Testin 
sonucunu etkileyebilecek durumların varlığında örneğin uygunluğu ve kalitesi hakkında yorum yazılmalıdır 
(1, 3). Örneğin; konjental CMV enfeksiyonu tanısı için sadece kan örneği gönderilmiş ise uygun örneğin idrar 
olduğu ve tanı için bu örneğin gönderilmesinin uygun olacağı belirtilmelidir (4). Sonuç kısmında, kullanılan 
ölçü birimi, referans aralıklar veya karar değerleri yazılmalı; uygun ve gerekli durumlarda açıklayıcı yorumlar 
yer almalıdır. Bu yorumlar, elde edilmiş sonuçlara değer katacak vasıfta ve/veya klinisyen tarafından bu so-
nuçların doğru değerlendirilebilmesi için gerekli olmalıdır (1). Örneğin; anti-HCV antikor testi pozitif, HCV 
RNA saptanmayan bir hastada, anti-HCV antikorlarının varlığının geçirilmiş veya aktif HCV enfeksiyonunu 
gösterdiği ve tek bir negatif HCV RNA sonucunun aktif enfeksiyon ihtimalini dışlamayacağı yorumuna yer 
verilmesi söz konusu hastanın takibinde faydalı olacaktır (5). Bununla birlikte yanlış yönlendirmelere sebebi-
yet vermemek açısından yorumların yetkin kişiler tarafından yazılması önem taşımaktadır (1). Örneğin; HIV 
testlerinin raporlanmasında yapılacak bir hata klinisyeni yanlış yönlendirmenin yanında hasta için endişe ve 
üzüntü verici olacaktır (6). Dolayısıyla HIV enfeksiyonunun tanısında, doğrulanmamış reaktif tarama testi 
sonuçlarının raporlandırılmaması gerektiği unutulmamalıdır (7). 
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Nükleik asit amplifikasyonu temelli virolojik testlerde eğer kantitatif sonuç veriliyorsa testin alt saptama limiti 
ve kantitatif ölçüm yapılan dinamik aralık belirtilmelidir. Dinamik aralığın dışında kantitatif sonuç verilme-
melidir. Test sonucunun negatif olduğu durumlarda “… DNA/RNA saptanmadı” şeklinde raporlanmalıdır (4). 

Herhangi bir testte beklenmeyen bir sonuç varlığında bu durum raporda belirtilmelidir. Yeni örnek gönderil-
mesi isteniyorsa nedeni raporda açıkça yazmalıdır (4). Sonuç raporlarında standart olmayan kısaltmalar kulla-
nılmamalıdır (8). 

Tanı hizmeti veren tüm laboratuvarlarda test sonuçlarının yorumlanmasını kolaylaştırmak amacıyla postana-
litik süreç ve iletişim prosedürlerine gereken önem verilmelidir. Bu nedenle laboratuvarlar, sonuçların klinik 
önemine özel vurgu yaparak, sonuçların doğru yorumlanması için gerekli olan tüm bilgilere raporda yer 
vermelidir. Açıklamalar mümkün olduğunca sade ve anlaşılır olmalı ve laboratuvar ile klinik sürekli iletişim 
halinde olmalıdır.
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1 ribonucleic acid determination. Recommendations from a CDC working group. Centers for Disease Control. MMWR. Recommendati-
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SENDROMİK TESTLERİN RAPORLANMASI

BİLAL OLCAY PEKER

 Sendrom, karakteristik olarak birlikte ortaya çıkan bir dizi belirti ve semptomlardır (ölçülebilir has-
talık belirtileri). Sendromik testler ise bildirilen belirti ve semptomlara neden olabilecek birden fazla patojeni 
tek bir tahlilde test edilebilen güçlü bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımı kullanarak, hastanın semptomlarına dayalı 
olarak, geleneksel testlerden daha hızlı sonuçlar verebilen, çeşitli sendromlar için testler geliştirilmiştir. Mul-
tipleks testler devrim niteliğindedir, sağlık hizmeti sağlayıcılarının belirli enfeksiyonları hızlı bir şekilde teşhis 
etmesine ve dolayısıyla klinik yönetim kararlarının (örn. hastaneye kabul, izolasyon ve antimikrobiyal tedavi 
uygulamaları) zamanında alınmasına olanak tanır. Bu teknolojiler zaman zaman zorluklar da içermektedir. 
Multipleks testler genellikle pahalıdır ve uygun kullanımlarını yönlendirmek için kullanım yönetimi strateji-
lerinin geliştirilmesini gerektirir. Sendromik testler, bir klinisyenin hastayı neyin hasta ettiğini daha kısa bir 
zaman diliminde, tek bir örnekle bulma olasılığını artırır ve bu da hasta bakımını geliştirir. Eşlik eden hastalığı 
olan veya bağışıklığı baskılanmış (nakil hastaları) yüksek riskli popülasyonlar için, sendromik testler, enfeksi-
yonların ciddiyetini anlamanın yanı sıra koenfeksiyonların teşhisine yardımcı olmada önemlidir (1 - 3).

 Kullanımda olan geniş kapsamlı paneller, olası patojen grubuna yönelik testleri tek bir panelde birleş-
tirerek farklı semptomların en olası nedenini belirleme olasılığını artırmak için tasarlanmıştır. Sendromik test 
yaklaşımının kazanımları arasında numune hacminden tasarruf etmek, sağlayıcı süresini kısaltmak, maliyetleri 
azaltmak, sonuçları iyileştirmek yer alır ve birden fazla patojeni tanımlayabilen bir test için çok uygundurlar 
(Şekil 1). Daha temel bir düzeyde, enfeksiyonları daha yüksek oranda bulma eğiliminde olduklarından daha iyi 
test sonuçları üretebilirler (4).

Şekil 1: Mikrobiyolojik tanıda sendromik yaklaşımı benimsemenin anlamı ve bunu yapmanın faydaları
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 Sendromik test panellerinin uygulama aşamaları özetlenecek olursa; ilk olarak, mevcut mikroorga-
nizmaların nükleik asitleri hasta numunesinden saflaştırılır. Gerekirse viral RNA, ters transkripsiyon yoluyla 
DNA’ya dönüştürülür. Nükleik asit daha sonra PCR reaksiyonu sırasında primerler kullanılarak amplifiye edi-
lir. Çok sayıda primerin bulunduğu multipleks PCR, tek bir kimyasal reaksiyonda birden fazla hedefin nükleik 
asidini çoğaltır. Amplifikasyon, tek adımda veya iki adımda olabilir. Spesifik amplifikasyon ürünleri daha sonra 
farklı yöntemlerle (örn. bir florofor kullanılarak) tespit edilebilir. Tüm süreç otomatik olmakta ve poşet veya 
kartuş içinde gerçekleşmektedir. Sonuçların yorumlanması ve raporlanması, teste özel yazılım kullanılarak 
gerçekleştirilir. Şekil 2, sendromik test kullanarak mikroorganizmaları tespit etme ve tanımlama adımlarının 
bir şemasını göstermektedir:



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

348

Şekil 2: Multipleks test panellerinin iş akışı

 Doğrudan klinik örneklerden test edilen çok sayıda patojenin tanıyı değiştirebileceği görülmüştür ve 
birçok kit üreticisi, farklı test prensiplerine sahip sendromik multipleks paneller üretmektedir. Multipleks test-
ler genellikle pahalıdır ve uygun kullanımlarını sağlamak için kullanım yönetimi stratejilerinin geliştirilmesini 
gerektirir. Sendromik tanıda geliştirilen ve kullanımda olan panelleri sistemlere göre inceleyecek olursak; kan 
dolaşımı, solunum, gastrointestinal ve santral sinir sistemi (SSS) enfeksiyonları gibi klinik sendromlarla ilişkili 
çoklu patojenleri aynı anda saptayan ve tanımlayan ticari moleküler tahliller bulunmaktadır. 

 Panel bileşimleri üreticiler arasında biraz farklılık gösterir; genel olarak sabit panel kompozisyonları, 
belirli durumlarda zorluklara neden olabilir. Bu multipleks platformların tasarımı, kapalı sistemler olarak pa-
zarlananlar bile, fark edilmesi zor olabilecek bir kontaminasyon riski taşır. Bu testler açıkça avantajlar sunsa 
da, multipleks testlerin klinik uygulamaya dikkatli bir şekilde entegre edilmesi gerekir. Hastanın klinik du-
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rumu altta yatan ek hastalık ve immunsupresyon varlığı multipleks test seçiminde önemlidir. Elde edilecek 
test sonucuna göre hasta yönetimi yapılmalıdır. Hasta için hedeflenen testlerde klinik sunum ve mevsimsellik 
multipleks test panellerinin maliyet etkin olarak kullanılmasını sağlayacaktır (4). 

Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli nokta, güvenilir bir şekilde tespit edilecek en dü-
şük patojen yükünü belirleyen tespit limiti veya analitik limittir. Sendromik paneller çeşitli firmalar tarafından 
geliştirildiğinden, her panelin her hedef için farklı bir yaklaşımı, bir hedef için farklı alt tür, hatta farklı bir he-
def seçimi olabilir. Platformlar arası farklılıklar, verilerin yorumlanmasını büyük ölçüde etkileyebileceğinden, 
bu tür değişkenlik, analitik duyarlılık verilerini karşılaştırmaya çalışırken zorluklara neden olabilir. Ek olarak, 
daha fazla sayıda viral etkenin hedeflenmesi ve geri dönüş süresindeki iyileşmeler göz önüne alındığında, bu 
duyarlılıkta bir azalmaya da yol açabilir. Klinik uygunluk değerlendirilirken ve tespit limiti belirlenirken nu-
mune matrisi de dikkate alınmalıdır. Örneğin, bir solunum örneğinde yüksek viral yüke sahip bir adenovirüsün 
saptanması, bir beyin omurilik sıvısı (BOS) örneğinde düşük viral yüke sahip bir enterovirüsün saptanması-
na göre farklı bir klinik ilişkiye ve ardından klinik yönetime sahip olabilir. Bu nedenle viral yük, test edilen 
patojene ve popülasyona bağlı olarak değerlendirilmelidir (örn. pediatrik ve hematoloji transplantasyon hasta-
ları) (5).

Test başarısızlık oranı, kalitenin dikkate alınması gereken başka bir yönüdür. Bir testin başarısızlık ora-
nını özel olarak incelemek zor olsa da, testler ideal olarak düşük başarısızlık oranlarına sahip olmalıdır. Teşhis 
cihazlarının arızalanması, bir laboratuvarın yüksek hasta numunesi çıktısına ciddi şekilde etki edebilir. Daha 
fazla uluslararası standardın kullanıma sunulmasıyla birlikte, virüsün miktarı ile farklı hasta popülasyonların-
daki klinik ilişkisi arasındaki ilişkiyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Testlerin standardi-
zasyonu, moleküler teşhiste ve sendromik testlerin gelecekte yoğun olarak kullanılmasında çok önemli bir rol 
oynamaktadır (5).

Pozitif Kan Kültür Şişelerinde Hızlı Tanı Testleri

 Son yirmi yıl içerisinde otomatik, sürekli izlem kan kültürü sistemlerinin tanıtılması, kan dolaşımı 
enfeksiyonlarının teşhisini iyileştirmiş olsa da, patojenlerin tanımlanmasında, antimikrobiyal direncin sap-
tanmasında ve kontaminasyonların belirlenmesinde hala gecikme ve zorluklar mevcuttur. Bu, hasta yönetimi 
kararlarını etkileyebilir, doğrudan morbidite ve mortaliteye katkıda bulunabilir ve potansiyel olarak olum-
suz sonuçlara yol açabilir (ör. Clostridium difficile ile ilişkili diyare, ilaç direnci seçimi ve artan hasta ma-
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liyetleri). Sendromik tanıda, doğrudan pozitif kan kültürü şişelerinden belirli direnç genlerinin yanı sıra bir 
dizi mikroorganizmayı eşzamanlı olarak saptayan FDA onaylı, hasta tanısında kullanılmak üzere izin verilmiş 
multipleks test sistmeleri mevcuttur: FilmArray kan kültür tanımlama paneli (BioFire Diagnostics), Verigene 
Gram-pozitif kan kültürü ve Gram-negatif kan kültürü paneli (Luminex Corporation). Accelerate Pheno siste-
mi (Accelerate Diagnostics), ise doğrudan pozitif kan kültürlerinden 90 dakika içinde sınırlı sayıda bakteri ve 
mayanın tanımlanması için jel elektrofiltrasyonu ve floresan in situ hibridizasyonu (FISH) kullanan daha yeni, 
tamamen otomatik bir sistemdir. Daha da önemlisi, bu sistem, doğrudan pozitif kan kültürlerinden hızlı (7 saat 
içinde) fenotipik antimikrobiyal duyarlılık testi gerçekleştirilebilmektedir. Bu sistem, otomatik mikroskopi ve 
hızlandırılmış görüntüleme kullanarak spesifik antibiyotik konsantrasyonlarının varlığında bakteri üremesini 
analiz ederek MIC değerlerini saptayabilmektedir. Multipleks testler, minimum elle müdahale gerektiren, kısa 
numune hazırlama süreleri sunan otomatize sistemlerdir. Bu testlerin bir diğer önemli avantajı, hızlı geri dönüş 
süreleridir (kullanılan platforma bağlı olarak 1-3 saat). Bu testlerin gelecekte faydalı olabilecek bir özelliği de, 
mevcut kan kültürü sistemlerinde şişeler pozitif sinyal vermeden önce kan kültürü şişelerindeki organizmaları 
tanımlamanın ve antibiyotik direnç genlerini saptamanın teorik olarak mümkün olmasıdır. Ayrıca geliştirilen 
yeni kültür şişeleri ile daha kısa sürede pozitif sinyal yakalanabilmektedir. Halihazırda konvansiyonel yön-
temlere ek test olarak kullanımda olmaları, yüksek maliyetli ve yüksek duyarlılıklarına rağmen yanlış pozitif 
sonuçların tespit edilmesi dezavantajlarındandır (4,6).

Solunum patojenlerinin multipleks tespiti 

 Sendromik solunum testleri laboratuvar tanısında en yoğun olarak kullanılan panellerdir. Aynı anda 
5’ten fazla solunum yolu etkenini tespit edebilen FDA onaylı laboratuvar tanı sistemleri mevcuttur. Nasofaren-
geal, bronkoalveolar lavaj, balgam gibi çok farklı örnek tipi ile valide edilmişlerdir. Luminex xTAG solunum 
patojen paneli (Luminex Corporation), FilmArray solunum paneli (FA-RP) (BioFire Diagnostics), ePlex so-
lunum patojen paneli V2 (GenMark Diagnostics), Verigene solunum patojenleri flex test (Luminex Corporati-
on), QIAstat-Dx solunum paneli (Qiagen) bu sistemlerden bazılarıdır. Solunum yolu hastalıklarının kliniğinde 
nonspesifik semptomlar görüldüğü için ayırıcı tanı geniş kapsamlı olmalıdır. Sendromik testler, oseltamivir ve 
diğer antimikrobiyaller gibi antivirallerin kullanımına rehberlik ederek, antibiyotik kullanım sürelerinin kısal-
masına, antimikrobiyal tedavi yönetiminin daha etkin ve verimli olarak uygulanmasına olanak sağlamaktadır 
(1-4).

 Çoğu veri, multipleks panellerin geleneksel yöntemlerle (örn. viral kültür ve tek etkene yönelik test 
transkripsiyon PCR) karşılaştırılabilir bir performans sunduğunu öne sürse de, bazı multipleks testler belirli 
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patojenlerin saptanmasında daha düşük duyarlılık göstermiştir. FilmArray testinin adenovirüs (%57), influenza 
A virüsü H1/2009 (%73) ve influenza B virüsünün (%77) tespiti için orta düzeyde hassasiyetlere sahip olduğu 
gösterilmiştir. Ek olarak, bu multipleks panellerde çoklu hedef tespitinin klinik önemi belirsizliğini korumak-
tadır. Dört multipleks solunum panelinin performansını değerlendiren bir çalışma, %10’luk bir koenfeksiyon 
oranı saptamıştır. Koenfeksiyonların çoğu enterovirüs ve rinovirüs içerir; bu iki hedef arasındaki çapraz reakti-
vite bir faktör olabilir. Pozitif sonuçlarda kolonizasyon ile aktif enfeksiyon arasındaki ayrım yapılamayabilir ve 
bakteri veya mantarlarla olan koenfeksiyon gözden kaçırılabilir. Multipleks testler, klinik şüphe veya mevcut 
rutin testlerin olmaması nedeniyle sıklıkla gözden kaçan bazı enfeksiyonların teşhisine olanak sağlamaktadır. 
Mycoplasma pneumoniae enfeksiyonlarının %75’inin multipleks PCR kullanımıyla beklenmedik bir şekilde 
tespit edildiği de bildirmiştir (4, 7).

Gastrointestinal patojenlerin multipleks tespiti

Geleneksel olarak ishal patojenleri mikroskopi, kültür, antijen tespiti ve singlepleks PCR analizleri kul-
lanılarak tanımlanmaktadır. Kültür yoluyla patojen tanımlaması birkaç gün sürebilir ve bazı mikroskopi tahlil-
leri, maksimum duyarlılığa ulaşmak için birkaç gün boyunca birden fazla dışkı örneğinin alınmasını gerektirir. 
Bu nedenle, bir hastanın klinik tedavi gerekliliği ile sonuçların bildirildiği zaman arasında önemli bir zaman 
aralığı olabilir. Bununla birlikte, bu tahlillerin kullanımı, klinisyenlerin hastalıkla ilişkili olma olasılığı en 
yüksek olan patojenleri seçmesini gerektirir ve bu da belirli patojenlerin gözden kaçırılmasına neden olabilir.

Beş ve üzeri dışkı patojenini saptayan FDA onaylı multipleks paneller bulunmaktadır: Luminex xTAG 
gastrointestinal patojen paneli (Luminex Corporation), BioFire FilmArray gastrointestinal paneli (BioFire Di-
agnostics, LLC) ve Verigene enterik patojen (Luminex Corporation) testi. BioFire gastrointestinal paneli ile 
yapılan çok merkezli bir çalışmada numunelerin %54’ünde en az bir mikroorganizmanın tespit edildiği buna 
karşın numunelerin %18’inde geleneksel testlerde pozitif olduğu bildirilmiştir. Daha yüksek pozitiflik oranları, 
muhtemelen multipleks testlere dahil edilen hedef sayısının artması ve bazı hedefler için geleneksel teste kıyas-
la artan hassasiyetten kaynaklanmaktadır. Multipleks gastrointestinal panellerinin performanslarını değerlen-
diren çalışmalar arasında en sık saptanan mikroorganizmalar C. difficile, enteropatojenik E. coli (EPEC), en-
teroagregatif E. coli (EAEC), Salmonella türleri, norovirüs, rotavirüs, sapovirüs ve Cryptosporidium olmuştur. 
Asemptomatik bireylerin C. difficile ile kolonize olabilmesi, pozitif C. difficile sonuçlarının yorumlanmasını 
zorlaştırabilir. Genel olarak, klinisyenler ve laboratuvar uzmanları, çoklu gastrointestinal panellerinin sonuçla-
rını yorumlarken hastanın durumunun tüm yönlerini (örn. semptom süresi ve şiddeti ve önceki antimikrobiyal 
tedavi) dikkate alması önemlidir. Multipleks panellerin artan kullanımı ile klinik laboratuvar uzmanlarının, bu 
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testlerin sonuçlarının kullanımına ve yorumlanmasına odaklanan test kullanım stratejilerinin geliştirilmesinde 
aktif olarak yer almaları önemlidir. Örneğin, toplum kökenli ishal genellikle tedavi olmaksızın 7 gün içinde 
düzelir, bu nedenle bu hasta popülasyonu için multipleks gastrointestinal test gerekli olmayabilir. Amerikan 
Gastroenteroloji Birliği, seyahatle ilgili veya toplumdan edinilen 7 gün süren ishal için multipleks testin yararlı 
olabileceğini öne sürmektedir. Multipleks paneller, sonuçların kültür için gereken 2 ila 3 gün yerine numune 
toplandıktan sonraki saatler içinde rapor edilmesini sağlar. Multipleks paneller, Cary-Blair besiyerine alınan 
dışkı örnekleri ile çalışma olanağı sağladığı için, numunelerin taşınması da kolaydır. Doktorlar birden fazla 
tekli dışkı patojenine ait testler talep ederse, toplam maliyet, tek bir multipleks test paneli çalıştırmakla kar-
şılaştırılabilir veya ondan daha pahalı olabilir, bu da multipleks tanı testini daha uygun maliyetli hale getirir 
(4,8,9).

Santral sinir sistemi enfeksiyonu ile ilişkili patojenlerin multipleks tespiti

Menenjit, meninkslerin iltihaplanması olarak tanımlanır, ensefalit beyin parankiminin iltihaplanması 
olarak tanımlanır ve meningoensefalit, her iki yerde de iltihaplanma olarak ifade edilmektedir. Tüm bu enfek-
siyonlara virüsler, mantarlar veya bakteriler neden olabilir ve ensefalit daha yaygın olarak viral bir etiyolojiyle 
ilişkilendirilmektedir. Klinik sunumları genellikle spesifik değildir; hastalar sıklıkla baş ağrısı, mental durum 
değişikliği ve menenjit durumunda ense sertliği yaşarlar. Aşı öyküsü ve mevsimsellik, coğrafya ve yerel epi-
demiyolojinin dikkate alınarak ayrıntılı bir hasta değerlendirmesi, ayırıcı tanıda muhtemel etkenlerin belir-
lenmesinde yardımcı olabilir. Bununla birlikte, kesin bir tanı koymak için genellikle BOS’un mikrobiyolojik 
incelemesi gereklidir. Geleneksel olarak, bakteriyel menenjitin laboratuvar tanısı, BOS’un gram boyaması ve 
kültürü kullanılarak, viral SSS enfeksiyonlarının teşhisi özellikle herpes simplex virüs 1 (HSV-1), HSV-2 ve 
enterovirüs için moleküler testler ile yapılmaktadır. 

Bağışıklığı baskılanmış konaklar, panel tabanlı testlere dahil edilmek için yeterince yaygın olmayan 
sayısız fırsatçı patojen listesi tarafından enfeksiyon riski altındadır. Lomber ponksiyondan önce antimikrobiyal 
tedavi almış hastalarda bakteriyel BOS kültürü negatif olabilir (ancak gram boyamanın pozitif olması muhte-
meldir). Bu durumlarda, SSS paneli de dahil olmak üzere moleküler testler, tanıda faydalı olabilir. Enterovirüs 
enfeksiyonu gibi viral bir SSS enfeksiyonu için pozitif panel sonuçları, klinisyenlerin gereksiz antibiyotikleri 
hızla kesmesine yardımcı olabilir ve hızlı HSV sonuçları, klinisyenlerin asiklovir tedavisinin başlatılmasında 
veya durdurmasında yardımcı olabilir; ancak bu bilgi aynı zamanda singlepleks PCR tahlilleriyle de elde edi-
lebilir.

S. pneumoniae için potansiyel yanlış pozitif sonuçlar multipleks SSS panellerinde bildirilmektedir. 
Bunun amplifiye DNA kontaminasyonundan veya sağlık çalışanlarının veya numuneleri işleyen laboratuvar 
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personelinin S. pneumoniae kolonizasyonundan kaynaklanmış olabileceğini düşünülmektedir. Sağlık hizmeti 
sağlayıcılarının ve/veya laboratuvar personelinin hedef nükleik asidi (örn. kolonizasyon veya geçici mikrobi-
yal saçılım yoluyla) test sürecine sokma potansiyeli, ele alınması gereken önemli bir konudur. Çevresel tarama 
ve pozitiflik oranlarının rutin olarak izlenmesi, potansiyel kontaminasyon olaylarının belirlenmesine yardımcı 
olacaktır. Tespit edilen etkenler gerçek SSS enfeksiyonunun değil de germ hattı entegrasyonunun sonucu olabi-
leceğinden, SSS multipleks paneli ile ilgili ek bir kafa karıştırıcı faktör HHV-6 pozitifliğinin yorumlanmasıdır. 
Multipleks panellere ek olarak C. difficile, influenza virüsü ve Respiratuar sinsityal virüs (RSV) gibi birkaç 
önemli patojen için bireysel moleküler analizler sunmak, sendromik testlerin aşırı kullanımının hafifletilmesi-
ne yardımcı olabilir. Daha da önemlisi, bu panellerin her birinin kullanımı için doğru adımların belirlenmesi 
gerekecektir ve yerleşik bir standart yoktur (4).

COVID-19 pandemisinde ve sonrasında sendromik testler 

 Pandeminin ilk günlerinde, tanısal testler ve daha spesifik olarak sendromik testlerin nerede konum-
landırılacağı konusunda çok fazla tartışma vardı. Başlangıçta, sendromik testler, SARS-CoV-2’yi içermediği 
halde bir ön saf testi olarak kullanıldı. Sonrasında, SARS-CoV-2’yi de hedefleyen testler kullanıma sunuldu. 
Sendromik testlerle birlikte hedefe yönelik testler kullanıldığında, her iki testin de diğer hastalıkları belirleme-
de ve COVID-19’u ekarte etmede son derece yararlı olduğu görüldü. Şimdi ise birçok farklı üreticinin SARS-
CoV-2 etkenini de içeren multipleks test paneleleri mevcuttur. Bu panellerde saptanan etken sayısının art-
masına karşılık tespit sürelerinde de iyileştirmeler sağlanmıştır. COVID-19 hastalarında koenfeksiyon yapan 
patojenler, 2009 (H1N1) influenza pandemisinde izlenen etkenlerden farklıdır (10). COVID-19 hastalarında en 
yaygın birlikte enfeksiyona neden olan bakteriyel patojen Mycoplasma pneumoniae, ardından Pseudomonas 
aeruginosa, Hemophilus influenzae ve Klebsiella pneumoniae; RSV ve influenza A ise en sık birlikte izlenen 
viral patojenlerdir. Ayaktan COVID-19 pozitif hastalarda ve acil serviste değerlendirilen ve hastaneye kabul 
edilmeyen kişilerde koenfeksiyon insidansı, %20 ila %26 olarak bildirilmektedir (11-14). Koenfeksiyonu olan 
COVID-19 hastalarının hastaneye yatış ve mortalite oranlarının daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar 
mevcuttur. Bu veriler dikkate alındığında, dolaşımda influenza veya RSV mevcutsa COVID-19 için test edi-
lenlerin bu etkenler açısından da incelenmesi gerektiği vurgulanmaktadır (10).

 Yakın geçmişteki pandemiler incelendiğinde, pandemi sonrasındaki süreçte diğer solunum yolu pato-
jenleri tekrardan popülasyondaki yerini almaya başlamaktadır. COVID-19 pandemisinde de uygulanan tedbir-
ler ve aşılar neticesinde sosyal yaşamda normalleşme adımlarıyla, yaygın solunum yolu patojenleri yeniden 
ortaya çıkmaktadır. SARS-CoV-2’nin pandemi sonrasındaki süreçte toplumdaki etkisi belirsizdir fakat diğer 
solunum yolu patojenleri ile birlikte varlığını devam ettirmesi ön görülmektedir. COVID-19 pandemisinin 
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gelecekteki seyri ve tam etkisi belirsiz olsa da, sendromik tanı testlerinin sağlık çalışanlarının akıllı ve etkili 
kararlar almak için ihtiyaç duydukları, hızlı ve kapsamlı sonuçlar sunan sistemler olmaya devam edecektir 
(12).

Sendromik testlerde preanalitik ve analitik sürecin sonuç raporlarına etkisi:

Kalitatif, özellikle çoklu etken saptanan testlerde, (örn. latent enfeksiyon yapan virüsler ve flora içere-
bilecek örneklerde) saptanan etken hakkındaki yorum, uygulanan testler ve panel içerikleri göz önüne alınarak 
yapılmalıdır. Asemtomatik taşıyıcılık, uzamış viral saçılım veya latent / reaktive virüs enfeksiyonu multipleks 
test sonuçlarını değerlendirirken dikkat edilmesi gereken hususlardır. Her ne kadar kapalı sistemler olsa da 
kontaminasyon varlığı ve yanlış pozitif sonuçlar akılda tutulmalıdır. Etken özelliğine göre kantitatif test veya 
refleks test istemi yapılarak, kliniğe verilerle birlikte değerlendirilmesi önemlidir. Örnekte inhibitor madde var-
sa, kit üreticisinin önerileri doğrultusunda örnek dilüe edilerek test tekrarlanmalı, dilüsyon oranı belirtilmeli ve 
testin alt saptama sınırının değişmesi nedeniyle viral yükü düşük örneklerde yalancı negatif sonuç olabileceği 
belirtilmelidir. Yeni örnek istendiğinde de mutlaka yeni örnek numarası alınmalı, uygunsuz örnek için ret ne-
deni açıkça yazılmalıdır. Sadece numune tekrarı yerine nedeni, açıkça (uygunsuz örnek, inhibitor varlığından 
dolayı sonuç alınamadı gibi) belirtilmelidir. Nasofarengeal örnekleme ile alt solunum yolu enfeksiyon etkenle-
rinin teşhisinde yetersiz kalabilir. Bu durumda bronkoalveolar lavaj örneği tercih edilebilir.

Klinik örneğin negatif olduğu durumlarda; raporda DNA/RNA SAPTANMADI (viral genom saptan-
madı) şeklinde raporlanmalı, testin saptayabildiği en düşük nükleik asit miktarı mutlaka bildirilmelidir. Tüm 
raporlamalarda, yazılı olan metinlerin farklı klinik durumlar, hastalar yada tanı/takip süreçlerinde olgu bazlı 
değerlendirilmesinin gerektiği unutulmamalıdır. Bu nedenle açıklamalar olabildiğince sade bir dille rapora 
eklenmeli ve hasta/örnek durumuna göre testi isteyen merkez ile mutlaka iletişim içinde bulunulmalıdır. Ra-
porlamalarda en doğru yaklaşım klinik ve laboratuvar işbirliği ile sağlanır.
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UZMANIYLA TARTIŞALIM

 
Klinik Viroloji Çalışma Grubu

OLGULAR EŞLİĞİNDE YORUMLU RAPORLAMA

C. AYLİN ERMAN DALOĞLU

Yorumlu raporlama; rutin laboratuvarlarda kullanılan antijen tayini, moleküler testler gibi direk testle-
rin ve serolojik testler gibi indirekt testlerin sonuçlarının raporlarına olabildiğince açık, anlaşılır, kısa yorum-
ların ve bilgilendirici notların eklenmesidir. Rutin test sonuçlarından yola çıkılarak ve klinisyen ile iletişim 
sağlanarak elde edilen bilgiler ışığında olguların tanımlanması ve yorumlu raporlama ile sonuçların sunulma-
sı; hem klinisyene yol gösterici olacak hem de viral enfeksiyonların tanısında standardizasyon ile hastalara 
yarar sağlayacaktır. 

Virolojik testlerde yorumlu raporlama yapmadan önce örneğin alındığı hastaya ait yaş grubu, örneğin 
alınma amacı, tanı için yönlendirme yapabilecek klinik bilgiler alınmalıdır. Bu durum tüm hastalarda uygu-
lanmalı ve kişiye özel olarak gerçekleştirilmelidir (1). 

Başta herpesvirüsler olmak üzere latent enfeksiyona yol açan virüslere ait sonuçları raporlarken yo-
rum ve öneri eklemek önem arz etmektedir. Latent enfeksiyona yol açan virüslerin arasında gerek transplan-
tasyon nedeni ile immunsupresif hasta grubu gerekse gebelik ve yenidoğan grubu açısından en çok önem 
verilmesi gereken Cytomegalovirus (CMV)’dür.

Genel olarak CMV enfeksiyonu tanısında serolojik testler en önemli yol gösterici araçtır. Öncelikle 
rekürren enfeksiyonlar, primer enfeksiyon sonrası 6 ay gibi bir sürede negatifleşen uzamış IgM paterni, gebe-
likte poliklonal B hücre aktivasyonu ya da otoantikorlara bağlı yalancı IgM pozitifliği ve diğer herpesvirüsler 
(HSV,VZV,EBV) ile ortak antijenik determinantlarla çapraz reaksiyona bağlı yalancı IgM pozitifliği gibi 
primer CMV enfeksiyonu dışında CMV IgM pozitifliğine neden olabilecek durumlar göz önünde bulunduru-
larak kliniğe bilgilendirme ve gereğinde yorumlama yapılabilmelidir (2-3).

Gebelere yönelik istenen CMV IgG avidite test sonuçlarında; yüksek aviditenin 6 aydan daha eski 
dönemde geçirilmiş CMV enfeksiyonunu düşündürdüğü bilinmektedir. Böyle bir olguda CMV rekürren 
(reaktivasyon/re-enfeksiyon) enfeksiyon şüphesi varsa bu sonucun, hastanın eski CMV serolojisi, klinik 
bulguları ve ultrason bulguları ile birlikte değerlendirilmesi önerilir. CMV IgG düşük avidite indeksi olarak 
çıkan bir sonucun ise son 3 ay içerisinde geçirilen bir CMV enfeksiyonunu düşündürdüğü ve konjenital CMV 
enfeksiyonu açısından yüksek risk bulunabileceği belirtilebilir. Bu sonucun hastanın eski CMV serolojisi ve 
klinik bulguları ile değerlendirilmesi önerilerek klinik şüphe var ise gebeliğin 21. haftasında amniyosentez ve 
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amniyon sıvısında CMV DNA bakılması önerilebilir (2). Öte yandan farklı ticari CMV IgG avidite testlerinin 
primer enfeksiyonu saptama/dışlama ve birbirleri ile korelasyonları açısından farklı sonuçlar ortaya koyduk-
ları gösterilmektedir. CMV IgG avidite sonuçlarının, fetal enfeksiyonu ve gebeliğin olası sonlandırılmasını 
saptamak için invaziv testlerin yapılmasına ilişkin kararları etkilediği için, CMV IgG avidite kitlerinin iyileş-
tirilmesine ve standardize edilmesine acil ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır (5). 

Yenidoğan bir bebeğe yönelik CMV seroloji istemi üzerine raporlanacak bir sonuca altı aydan küçük 
bebeklerde serum IgG ve/veya IgG avidite sonuçlarının anneden transplasental geçen antikorları yansıtabi-
leceği belirtilebilir. Ek olarak yenidoğanda CMV IgM pozitif saptanmasının konjenital CMV enfeksiyonunu 
göstermekte olduğunu öte yandan CMV IgM’in negatif (%30 bebekte CMV IgM negatif olabilir) saptanma-
sının da konjenital CMV enfeksiyonunu ekarte ettirmeyeceği bildirilmelidir. Konjenital CMV enfeksiyonu 
şüphesinde ilk olarak 3 haftalık bebekde idrar ve/veya tükürükten referans yöntem olarak CMV DNA PCR 
çalışılması yönünde test istemi önerilmelidir. Örneğin; Konjental CMV tanısı için sadece kan örneği gönde-
rilmiş ise sonuç raporuna uygun örneğin idrar olduğu ve bu yönde tanı için idrar örneğinin gönderilmesinin 
uygun olacağı eklenmelidir. Tükürükte CMV DNA için anne sütünden bulaş riski yüzünden anne sütü alımın-
dan en az 1 saat sonra örneğin alınması ve tükürük pozitifliğinde idrarın da test edilmesi gerektiği bildirilebi-
lir. Yaşamın ilk 3 haftasından daha geç dönemlerde konjenital CMV enfeksiyonu ve perinatal/postnatal CMV 
enfeksiyonu ayrımının mümkün olamayacağı bilgisi verilmelidir (2-4).

Klinik olarak önem arz eden diğer viral enfeksiyonlar arasında yer alan Hepatit B Virus (HBV) en-
feksiyonlarının serolojik değerlendirmesi sırasında olası atipik serolojik profillerle ilgili durumlar yorumlu  
raporlama açısından unutulmamalıdır. Bu konuda en sık karşılaşılan durum; okült enfeksiyonlardır. Genel 
olarak, okült enfeksiyonla sonuçlanan önemli mutasyonların yaygınlığı genel popülasyonda düşük oranda 
görülmektedir. Ancak, asıl sorun viral replikasyon yoluyla sürekli olarak varyantların ortaya çıktığı kronik 
hepatit B’li kişilerin “süper yayıcı” olma potansiyeline sahip olmasıdır. Bu bireyler, HBV mutantlarını hori-
zontal ve vertikal yolla bulaştırmaya devam ederek aşı bağışıklığından kaçabilen okült HBV enfeksiyonuna 
ve HBV enfeksiyonu dalgalanmalarına neden olabilmektedirler. Avidite testlerinde olduğu gibi HBsAg test 
kitlerinde de yakalama ve saptama antikorlarının farklılıklarından (yakalama için çoklu monoklonal antikor-
ların ve saptama için poliklonal antikorların daha verimli olabileceği düşünülmektedir) dolayı gerek analitik 
duyarlılık açısından gerekse mutasyonlar sonucu HBsAg varyantlarını tespit etme açısından farklılıklar bu-
lunmaktadır. Tanı sırasında ve nötralize edici antikorlardan kaçabilen bu mutantlar, özellikle diyaliz hastaları, 
kan/organ donörleri ve intravenöz uyuşturucu bağımlıları gibi popülasyonlar açısından risk oluşturmaktadır. 
HBsAg varyantları, uzun süre antiviral tedavi alan kronik taşıyıcılarda veya aşılanmış kişilerde tanımlana-
bilmekte, aşılanmamış kronik taşıyıcılarda da rapor edilmekte ve klinisyenler için sorun oluşturmaktadır. 
HBsAg mutantlarına karşı ana silahımız tanıda uyanık olmaktır. Hepatit B sonuçlarının yakından izlenmesini 
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sağlamak, uyumsuz sonuçları belirlemek ve şüpheli durumlarda daha fazla test yapılmasını sağlamak önem 
arz etmektedir. HBsAg ve HBeAg/HBV DNA sonuçları arasında uyumsuzluk olduğu, HBsAg sonucunun ne-
gatif veya sınırda tespit edildiği “şüpheli” numuneler farklı HBsAg testleri ile test edilmeye ve hatta ileri bir 
yöntem olarak dizilemeye yönlendirilmelidir. HBsAg mutantları ile edinilen HBV enfeksiyonunun varlığını 
bu şekilde ortaya çıkarılabilmek uygun izlem ve klinisyen iletişimi ile sağlanabilir (6-7).

Viral enfeksiyonların tanı ve takibinde serolojik testlerin yanı sıra kantitatif moleküler testler de 
önemli role sahiptir. Bu testlerin raporlanmasında da dikkat edilmesi ve eklenmesi gereken terimler bulun-
maktadır. Kantitatif bir test raporlanırken asgari olarak, kullanılan sistemin dinamik aralığı (lineer aralık), 
analitik duyarlılığı, sonucun birimi (IU/mL, kopya/mL) belirtilmelidir. Ayrıca raporda uygulanan  yöntem de 
belirtilebilir (1). Analitik duyarlılık (Limit of Detection: LOD) testin tekrarlayan çalışmalarda saptayabildiği 
en düşük nükleik asit miktarıdır (≥%95 çalışmada saptanabilen en düşük düzey). Bazı kitlerde kantitasyon 
alt sınırı analitik duyarlılık ile aynı değer olabilmektedir. Lineer aralık (Dynamic Range) ise, kantitasyon 
eğrisinin lineer olduğu, testin doğru kantitasyon yapabildiği aralıkdır, alt ve üst sınırı vardır. Test sonucu 
raporlanırken dinamik aralıkğın dışında çıkan sonuçlara kantitatif değer verilmemelidir. Dinamik aralığın 
alt sınırından küçük olanlar “< testin dinamik aralık alt sınır değeri”; dinamik aralığın üst sınırından büyük 
olanlar “> testin dinamik aralık üst sınır değeri” şeklinde raporlanmalıdır.  Bu bilgilerin yanı sıra PCR gibi 
moleküler testlerin doğası gereği kantitatif sonuçların değerlendirilmesinde 3 kattan daha az olan değişimle-
rin (0,5 log10) viral replikasyon dinamikleri açısından klinik olarak anlamlı olmayabileceği belirtilerek, artış 
ya da azalma ile ilgili kuvvetli şüphe var ise ardışık örnekler ile testin tekrarı önerilmelidir. Bu değer düşük 
viral yüklerde 5 kata kadar (0,7 log10) çıkabilmektedir. Bu verilerin ortalama değerler olduğu unutulmamalı-
dır (8,9).

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanları sorumlu oldukları laboratuvarlarda çalıştıkları testlerden hangi testle-
rin, hangi kliniklere ve hangi örneklere açık olduğunu güncel olarak takip etmelidirler. Klinisyenlerden yeni-
doğan idrar örneklerinden CMV PCR istemi, beyin omurilik sıvısından solunum yolu paneli istemi ya da ek-
lem sıvısından tüberküloz PCR istemi gibi farklı örneklere yönelik istemler gelebilmektedir. Kullanılan kitin 
valide olmadığı örnekler test edilmeden önce validasyon çalışmasının gerekliliği eklenerek; acil durumlarda 
hasta yararı adına çalışılan testlerde elde edilen negatif sonucun enfeksiyonu dışlamayacağı raporda belirtil-
melidir. Pozitif sonuçlar ise sadece kalitatif olarak raporlanmalıdır (9,10).

Sonuç olarak; yorumlu raporlamaya yönelik çalışma grubu oluşturularak ortak dilin sağlanması, viral 
enfeksiyonların tanısında standardizasyonun ilk aşaması olarak görülebilir. Klinik ve laboratuvar iş birliği bu 
aşamaların vazgeçilmez bir unsurudur.
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DİZİ ANALİZİ TESTLERİNİN RAPORLANMASI

YEŞİM TOK

21. yüzyılın ilk yirmi yılı, genomik teknolojilerin kullanımında bir evrimleşmeye tanıklık etmiştir. Geç-
mişin uzun protokolleri ve retrospektif analizlerinin yerini genomik epidemiyolojiyi neredeyse gerçek zamanlı 
izleme olanağı sağlayan saatlerle ifade edilen dizileme prosesleri almıştır. Dizileme başına maliyette ve numu-
neden sonuca işlem süresinde hızlı düşüşler, üretilen veri hacmindeki ve bunları işlemek için gereken hesapla-
ma kapasitesindeki artışlar ve kolayca konuşlandırılabilir, uygun maliyetli masaüstü dizileme sistemlerinin ge-
liştirilmesi dizilemenin yaygınlaşmasını sağlamıştır (1). Sonuç olarak dizileme, klinik örneklerdeki patojenleri 
saptamak ve karakterize etmek, enfeksiyon kontrolünü ve epidemiyolojik araştırmaları desteklemek, aşılara ve 
tedavilere yanıtları izlemek için klinik mikrobiyolojide kritik bir araç haline gelmiştir (2, 3, 4). Son yıllarda, 
salgınların neden olduğu halk sağlığı acil durumları da moleküler epidemiyolojideki ve genomik dizilemedeki 
gelişmeleri hızlandırmıştır. Genomik dizileme patojenleri tanımlamamızı ve onların kökenini, bulaş ağlarını, 
genetik varyantları ve salgın dinamiklerini anlamamızı, ayrıca aşı geliştirme, ilaç ve tanısal test tasarımı için 
önemli bilgi zemini oluşturmamızı sağlamıştır. Metagenomik dizi analizleri yeni patojenlerin tanımlanması 
için vazgeçilmezdir. COVID-19 pandemisinin başında metagenomik dizileme ile tam boy genomunun ortaya 
konması hızlıca NAAT ve serolojik testlerin gelişimini ve sonrasında da bu testlerin duyarlılık ve özgüllükleri-
nin izlemini sağlamıştır. Gen dizilerinden patojen bulaşabilirliğinin değerlendirilmesi, epidemiyolojik analizle 
üretilenlere benzer şekilde R0’ın erken tahmin edilebilmesi ve salgınların sınırlandırılması mümkündür. Geno-
mik dizilemenin önemli uygulamalarından, filogenetik analizler ile farklı organizmaların sekansları kullanarak 
aralarındaki evrimsel ilişkiler araştırılabilmiştir. Filodinamik analizler ve üzerine inşa edilmiş moleküler saat 
modellemeliyle halk sağlığı politikalarına yön verilmiştir (5). 

Halk sağlığını iyileştirmek için genomik dizilemenin potansiyelinin daha iyi anlaşılması, daha fazla la-
boratuvarın bu sürece dahil olmasına yol açmaktadır. Bununla birlikte, olası yüksek maliyet ve iş gücü gerektir-
mesi bu yatırımdan beklenen genomik dizi verilerinin en etkin nasıl kullanılabileceği ve halk sağlığı üzerinde 
yararlı bir etkinin nasıl elde edilebileceği konularında netlik gerektirmektedir. Numune alma, ıslak laboratu-
var-dizileme, biyoinformatik, filodinamik ve diğer tüm aşamaları sağlamak için yeterli finansman, ekipman ve 
insan kaynaklarının sağlanması ve bunların sürdürülebilirliği, veri analizlerinin paylaşımı ve sonuçların uygun 
paydaşlara zamanında iletilmesi, dizilenecek grupların seçimi sağlanmalı, hangi sekans programları, metada-
talar (örn. Global Influenza Surveillance and Response System-GISAID, National Centre for Biotechnology 
Information-NCBI) ve iç-dış kalite kontrollerin kullanılacağı belirlenmelidir. Dizileme uygulamalarına başlan-
madan veya alternatif bir teknolojiyi benimsemeden önce, çeşitli teknolojilerin çalışma süreleri, maliyetleri, 
kullanım kolaylığı, takip eden veri işleme, verim (veri üretim hızı) ve dizileme doğruluğu dikkate alınmalıdır 
(6).
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Dizileme yönteminde izlenen yol örnekten nükleik asit eldesi, ilgili gen bölgelerinin çoğaltılması, ço-
ğaltılan bölgelerin saflaştırıldıktan sonra sıralama işlemine tabi tutulması gibi temel laboratuvar süreçlerini 
içermektedir. Elde edilen verilerin edisyonu sonucu oluşturulan konsesus dizide değişimlerin incelenmesi, mu-
tasyonların saptanması ve bunların dirençle ilişkilendirilmesi biyoinformatik analiz sürecini oluşturmaktadır 
(7). 

Biyogüvenlik için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) protokollerinde kullanılan ekstraksiyon önce-
si materyal inaktivasyonu genellikle sekans için de uygundur ancak RNA bütünlüğünü bozması nedeniyle 
sıcaklıkla inaktivasyon işlemi önerilmez. Ek olarak, PCR testlerinde hedeflenen genomik bölgeler dizileme 
yaklaşımlarında kullanılanlardan çok daha kısadır, bu nedenle dizileme tipik olarak RNA bozulmasından PCR 
yöntemlerine göre daha fazla etkiler. Hedeflenen genomik varyantların düşük olduğu durumlarda, PCR tabanlı 
yaklaşımlar, dizilemeden önce numunedeki mevcut genetik materyalin miktarını arttırmanın ucuz, hızlı ve uy-
gun bir yoludur. Genetik materyal zenginleştirildikten sonra kütüphaneler uygun standart dizileme protokolleri 
kullanılarak hazırlanır. Protokol, kullanılan sistemlere bağlı olarak değişir. 

Geleneksel dizileme (Sanger Sekanslama-SS), test örneğindeki baskın genotipleri temsil eden numune 
başına yalnızca tek bir konsensüs dizisi üretir. yeni nesil dizilemenin (YND) SS’ye göre ana avantajı yüksek 
hassasiyetidir. Örneğin, HIV ilaç direnci (HIVDR) genotiplendirmesinde YND, %20’nin altındaki frekans-
larda bulunan ve minör direnç varyantları olarak da bilinen ve çoğunlukla SS yöntemleriyle saptanamayan 
mutasyonlarını saptayabilir (8) .SS ayrı ayrı fragmanları (1000 bp’ye kadar) ayrı reaksiyonlarda dizilemek için 
kullanılabilir. Ancak tüm genom dizilenmesi, hasta numunesi başına en az 30 ayrı amplikonun ayrı ayrı dizilen-
mesini gerektirir. Bu nedenle,  SS YND’yi takiben boşlukları doldurmada veya bir tanı testinin başarısızlığını 
takiben, primer bağlama bölgeleri gibi kısa bölgelerdeki varyantları araştırmada, genomların kısa parçalarını 
dizilemede en etkin şekilde kullanılacağı söylenebilir. Uzun okuma yapabilen YND platformları daha uzun 
amplikonları kullanabilir ve tüm genomu vizüalize etmek için daha az PCR primeri gerektirir, ancak daha bü-
yük data ortaya çıkar ve kısa okuma için bölme gerektirir. Bir numunedeki tüm DNA moleküllerinin aynı veya 
oldukça benzer dizilere sahip olmasını gerektiren (örneğin tek bir amplikonun PCR’sini takiben) SS’den farklı 
olarak, YND teknolojiler (Illumina, IonTorrent ve Oxford Nanopore Technologies) genomun birden fazla frag-
manının eş zamanlı olarak dizilenmesine, tek bir çalışmada birden fazla örneğin işlenmesine izin verir. Tüm 
platformlar konsensüs genomları oluşturmak için uygun olsa da, bazıları belirli dizileme programı hedeflerini 
karşılamak için daha uygun olabilir. Örneğin, hızlı bir geri dönüş süresi klinik uygulamalar için önemli olabi-
lirken, okuma düzeyi doğruluğu, konak içi varyantların araştırılması için daha önemli olabilir (9).

 Yüksek kaliteli genom hizalamasıyla ilgili filogenetik ağacı yeniden oluşturmak mümkündür. ‹Komşu 
birleştirme› filogenetik yöntemleri hızlıdır ve ilk büyük genetik veri kümelerinin oluşturulmasında faydalıdır. 
Bununla birlikte, yalnızca tek bir olası ağacı dikkate alırlar ve filogenetik ilişki hakkında çıkarımlarda bulun-
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mak için kullanılmamalıdırlar. FastTree ayrıca hızlıdır ve veri araştırması için komşu birleştirme yöntemlerine 
uygun bir alternatif olabilecek yaklaşık bir ‘maksimum olasılıklı’ filogenetik ağaç üretir. Filogenetik ağaçlar, 
ücretsiz olarak temin edilebilen çok çeşitli (örneğin FigTree ve MEGA) ve ticari yazılımlar kullanılarak yerel 
olarak görselleştirilebilir(10).

 Biyoinformatik süreçler de, dizileme öncesi laboratuvar aşamalarından (örn. PCR amplifikasyonu, pri-
mer bölgelerinin biyoinformatik kırpılmasını gerektirir), kullanılan dizileme platformu ve reaktiflerden etkilenir. 
Metagenomik yöntemler kantitatiftir ve örneklerin okuma derinliği, başlangıç kütüphanesindeki viral genom 
kopyalarının sayısını yaklaşık olarak yansıtacaktır. Düşük viral yüke sahip numuneler için, az sayıda konta-
mine edici okuma bile numuneden gelen sinyali engelleyebileceğinden, varyant ataması dikkatle yapılmalıdır. 
Ters transkripsiyon ve/veya PCR sırasında kullanılan enzimlerin (spesifik olmalı) neden olduğu hatalar YND 
verilerini de etkilemeleridir. Bu etkileri ortadan kaldırmak için farklı veri analiz algoritmaları ile filtreleme 
işlemleri uygulanarak elde edilen verilerin klinikte kullanılabilirliği ve anlamlılığı arttırılmaya çalışılmaktadır 
(11). Kapsaması (covarege) veya dizileme derinliğinin genellikle çok düşük olduğu, ancak birkaç kısa bölgenin 
çok yüksek dizileme derinliğine sahip olduğu genomlar, PCR yoluyla üretilen amplikonlarla kontaminasyonun 
göstergesi olabilir. PCR öncesi ve sonrası işlemler ve ekipmaları numune ön işleme, çoğaltma ve saptama ol-
mak üzere en az 3 fiziksel olarak ayrılmış alan gerektirir. Kontaminasyon olasılığının değerlendirilmesine izin 
vermek için negatif kontroller de mutlaka her dizilemeye dahil edilmelidir. Bir filogenetik ağaç üzerinde kuşku 
uyandıracak kadar uzun dallar oluşturan (olağandışı derecede yüksek evrimsel ayrışmayı düşündüren) diziler 
dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu tür dallar, büyük indeller (baz eklenmesi veya silinmesi) veya re-
kombinasyon olayları gibi gerçek etkileri yansıtabileceği gibi yüksek oranda korunmuş genomlar söz konusu 
olduğunda, bunlar daha yaygın olarak altta yatan dizilemede veya hizalamada önemli bir hata oranını gösterir. 
Beklenenden daha fazla veya daha az farklılık gösteren diziler, biyoinformatik sorunlardan (örneğin, düşük 
varyant ataması veya uygun olmayan kırpma) veya yanlış metaveri ile ilişkilendirmeden kaynaklanabilir. Hiza-
lanmış dizilerde stop kodonlarına yol açan baz eklenmesi, silinmesi veya değişimi diğerlerinden oldukça farklı 
olan kısa baz dizileri ile sonuçlanır yine ambigiöz bazların yüksek oranda görülmesi kuşkuyla karşılanmalıdır. 
APOBEC tipi mutasyonların fazla görülmesi ise örnekte olası proviral DNA verisinin karıştığını göstermesi 
açısından dikkate alınmalı ve sonuçlar buna göre gözden geçirilip yorumlanmalıdır. Sanger DNA dizi analiz 
yöntemi kullanılacaksa dizilemenin çift yönlü DNA dizi analizi ile incelenmesi, YND yöntemi kullanılacak 
ise elde edilen verilerin değerlendirilmesinde kapsamanın (covarege) bu bölgeler için yeterli olmasına (en az 
1000 ve üzeri) dikkat edilmelidir(12). Elde edilen dizilerin edisyonlarının ya da biyoinformatik analizlerinin 
izlenebilir olması gerekmektedir. Kalite değerlendirmesi için hizmet sunucu laboratuvarın yılda en az bir kez 
dış kalite kontrol ya da yetkinlik değerlendirme panellerinin test etmesi ve bunlardan geçerli sonuçlar alması 
gerekmektedir. Bunun yanı sıra iş yüküne göre asgari 2 ayda 1 ya da 50 hastada 1 bilinen bir örneğin kontrol 
amaçlı olarak çalışılması önerilmekle birlikte her hastaya ait dizileme verilerinin (hem ham veri hem edisyonu 
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yapılmış verinin) saklanması gerekmektedir.
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PANEL 
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Viroloji Çalışma Grubu
Araştırma, Eğitim ve Üretimde Viroloji Bilimi

YENİ BİR VİRÜS NASIL KEŞFEDİLİR?

KORAY ERGÜNAY

 Bir yılı aşkın bir süredir devam eden COVID19 pandemisi, viroloji bilimini tarihte hiç olmadığı kadar 
gündeme taşıdı. Etken “severe acute respiratory syndrome coronavirus 2” (SARS-CoV-2) ve oluşturduğu has-
talık dışında; virüsün kaynağı ve hangi yollarla insan enfeksiyon etkeni haline gelebildiği, bilim dünyası kadar 
popüler medyanın da en fazla rağbet ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. SARS-CoV-2 en belirgin 
örnek olmak üzere yeni virüsler, kaynakları ve taşıdıkları muhtemel sağlık tehditleri, güncel konuşma konusu 
olduğu kadar uçuk komplo teorilerinin konusu olarak da karşımıza gelebiliyor. Bu durum viroloji biliminde on 
yılı aşkın bir süredir devam eden, virüs küresi (virosfer) çeşitliliğinin aydınlatılması amaçlı çalışmalar ile de 
paralellik gösteriyor. Bazıları tarafından “heyecanlı bir keşif dalgası” olarak tanımlanan bu gelişmeler, özel-
likle yeni nesil dizileme (YND) teknolojilerinin yaygınlaşması sonucu metagenom temelli incelemelerin artışı 
ile ivme kazandı (1). Çeşitli YND yaklaşımları ile virüs çeşitliliği ve biyosferde yaygınlığı hakkında, bu güne 
kadar olan birikimin çok üzerinde bilgi elde edilmesi mümkün oldu. Bu bilgiler, virosferin genişliği, özellikleri 
ve diğer organizmalarla etkileşimi konularında önemli ipuçları sağladı (1-3).  

Nükleik Asit Testlerinden Yeni Nesil Dizilemeye...

 Mikrobiyoloji alt alanları arasında en geç olgunlaşan viroloji biliminin gelişimi sırasında önemli adım-
lar, genellikle halk sağlığı sorunu olan ya da ekonomik kayıplarla ilişkili virüslerin tanımlanması şeklinde atıl-
dı. Klasik virolojinin temel yaklaşımları olan hücre kültürleri ya da deney hayvanlarında izolasyon ve kültür 
kaynaklı antijenler kullanılarak gerçekleştirilen serolojik incelemeler, kısıtlılıklarına rağmen viral patojenlerin 
tanımlanması amacıyla yaygın olarak kullanıldı. Elektron mikroskopları ile virüs partiküllerinin morfolojisi 
anlaşılır hale geldi. Bu süreçte monoklonal antikor, DNA dizi analizi ve rekombinant DNA tekniklerinin yay-
gınlaşması, virolojinin gelişimine önemli katkılar sağladı. Bununla beraber viroloji bilim dalını, klinik tanı ve 
karar verme süreçlerine dahil eden asıl gelişmenin, polimeraz zincir reaksiyonu (“polymerase chain reaction”, 
PCR) yöntemlerinin yaygınlaşması olduğunu söylemek yanlış olmaz. Günümüzde de tanısal klinik viroloji uy-
gulamalarının önemli bir bölümünü oluşturan PCR-temelli testler; otomasyon ve kantitatif değerlendirme, çok-
lu hedef (multipleks) saptama gibi çeşitlenen yaklaşımlarla yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor. YND 
öncesi dönemde de çeşitli yaklaşımlarla, yeni mikroorganizmaların genomlarının çoğaltılmasını sağlayan yön-
temler elde bulunmaktaydı. Konsensus PCR, sequence-independent single-primer amplification” (SISPA) veya 
“representational difference analysis” (RDA) gibi yöntemler kullanılarak birçok yeni virüs ve oluşturdukları 
enfeksiyonlar tanımlanmıştır. Bu yöntemler günümüzde de çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır (2,4).

 YND’nin hedeften bağımsız dizileme özelliği, çeşitli platformların yaygınlaşması ile birlikte yeni vi-
rüslerin tanımlanmasında sıklıkla kullanılmasına neden oldu ve birçok yeni viral genom görece kısa bir zaman 
diliminde tanımlandı (2,3). Belirgin avantajlarına rağmen bu yöntemlerin de bazı kısıtlılıklarından söz etmek 
gerekir. Hücre kültürlerinde üretilmiş ya da yüksek kopya sayısında virüs içerenler dışında, incelenen örnekler-
de çoğunlukla virüs dizileri azınlıktadır ve sıklıkla YND öncesi bir zenginleştirme basamağı gerektirmektedir. 
Seçilen YND yaklaşımı ve platformu, örnekteki viral DNA/RNA miktarı ve saflığı da başarıyı etkileyen diğer 
faktörler arasındadır (2). Verilerin işlenmesinde kullanılan biyoinformatik yaklaşımlarının da, özellikle virüs 
çeşitliliği dikkate alınarak seçilmesi önemlidir. Biyoinformatik analizlerin prensipte referans diziler ile karşı-
laştırılmaya dayandığı düşünüldüğünde, özellikle bilinen genomlara düşük düzey homoloji gösteren gerçek 
“yeni” virüslerin ortaya çıkarılmasının güçlüğü daha net anlaşılabilir. Sıralanan tüm bu sorunlar ve süregelen 
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optimizasyon çalışmalarına karşın, YND yaklaşımları sayesinde virüs çeşitliliğin anlaşılması açısından devrim 
niteliğinde sonuçlar elde edilmiştir (1). 

Yeni Bulgular, Yeni Sorunlar 

 Virosfer konusunda elde edilen bilgi birikimi, bilim dünyasının önüne yepyeni sorunlar ve aşılması 
gereken engeller koymuştur. Öncelikle çoğunluğu sadece dizi verisine dayanan ve günden güne artış gösteren 
viral genom bilgileri, mevcut kategorizasyon ve sınıflandırma şemalarına uygun şekilde entegre edilmelidir. 
Geleneksel olarak virüs taksonomisinde morfoloji, duyarlı hücre spektrumu, antijenik yapı gibi çeşitli fenoti-
pik özellikler göz önüne alınırken, YND yaklaşımları ile tanımlanan viral genomların önemli bir bölümünde 
bu bilgiler ya mevcut değildir ya da yapılan deneyler ayrıntılı bir tanımlama için yetersiz kalmaktadır. Günü-
müzde bilinen viral genomlara bakıldığında, hücre kültüründe üretilmiş virüslere ait olanlar azınlıkta kalmıştır 
ve fenotipik özellikler konusunda bilgi eksikliklerinin tamamlanması mümkün ya da ekonomik değildir. Bu 
nedenle “Genomic Standards Consortium” yaklaşımlarına uygun olarak hücre kültürü modeli olmayan virüs 
genomlarının sahip olması gereken asgari standartlar belirlenmiştir (5). “Minimum Information about an Un-
cultivated Virus Genome (MIUViG)” standartları kapsamında eldeki virus genom dizisinin kalitesi, kaynağı, 
in silico fonksiyonel ve biyocoğrafi özellikleri ve muhtemel taksonomik sınıflandırması, değerlendirilmesi 
gereken noktalar olarak tanımlanmaktadır (6). Uluslararası virüs taksonomi komitesi (“International Com-
mittee on Taxonomy of Viruses”, ICTV) de, sayılan bu özellikler de aralarında olmak üzere çeşitli özellikleri 
dikkate alarak sadece genom dizisi bulunan virüsleri taksonomi şemalarına dahil edebilmektedir (7).

 YND ile genom dizisi elde elde edilen yeni virüslerin biyolojik özelliklerinin belirlenmesi çok önem-
li bir diğer aşamadır. Günümüzde genom üzerinden bilgisayar ortamında yapılan in silico analizler, virüsün 
genom organizasyonu ve muhtemel replikasyon stratejisi, rekombinasyon vb. genomlar arası etkileşime dair 
izler, yapısal ve fonksiyonel özellikleri, virülans ve muhtemel konakların öngörülmesi gibi geniş bir çerçevede 
bilgi kaynağı olmaktadır (1,3). Buna karşın, mümkün olan her durumda virüsün izolasyonu için çalışmalar 
yapılmalı, in silico analizlerden elde edilen bilgiler, izolasyon ve fenotipik karakterizasyonu kolaylaştıracak 
şekilde kullanılmalıdır. Bununla birlikte kapsamlı ön çalışmalara rağmen birçok virüsün hücre kültüründe izole 
edilemediği ve klasik anlamda in vitro karakterizasyonunun mümkün olmayabileceği akılda tutulmalıdır. YND 
kaynaklı viral genomların değerlendirilmesinde elde edilen genomun kaynağının sorgulanması da önemlidir. 
Belirli bir örnekte dizilenen viral genom, başlangıç örneğinde bulunan bakteri, mantar, parazit ya da tamamen 
başka bir çevresel kaynaktan köken almış olabilir.  

Ciddi Bir Yaygınlık, Şaşırtıcı Bir Çeşitlilik

 Bugün gelinen noktada görülen durum, virüslerin tahmin edilenin ötesinde bir yaygınlık ve çeşitliliğe 
sahip olduğudur. Deniz ekosistemleri, zorlu çevresel koşullarda yaşayan organizmalar, ayrıca bitkiler, omurgalı 
ve omugasızlar üzerinde yapılan incelemeler, neredeyse her ortama adapte olmuş her canlı hücreye ait virüs, 
satellit ya da subviral ajanın mevcut olduğunu ortaya koymaktadır (3). Özellikle ökaryot viromunda baskın 
olmak üzere zengin bir RNA virüsü repertuarı tanımlanmış, bunlar filogenetik ağaçta bulunan boşlukların bir 
bölümünü doldurmuştur (8). Bir başka bulgu ise, farklı konak ve filogenetik mesafeye rağmen RNA virüsleri 
arasında yüksek bir genetik alışveriş potansiyelinin izlenmesidir (9). Bu durumun özellikle yeni viral patojen-
lerin ortaya çıkışı açısından değerlendirilmesi gerekir. Genel olarak yeni virüslerle ilgili ilk akla gelen konular-
dan birisi patojenik potansiyelin; güncel olarak ifade edilirse, bir sonraki pandemik virüs olup olmayacağının 
anlaşılmasıdır.    

 Yeni ve yeniden ortaya çıkan virüsler, tüm dünyada önemli toplum sağlığı sorunu oluşturan birçok has-
talığın etkenidir. Bunların önemli bir kısmı zoonotik kaynaklıdır ve virüsün doğal rezervuarlarından yeni bir 
konağa adapte olması sonucu ortaya çıkan enfeksiyonlar şeklinde izlenir (10). Yeni konağa geçiş tesadüfi ve 
kendiliğinden olabileceği gibi, tekrarlayan maruziyetlerle kolaylaşabilir, virüs genomunda adaptif değişiklikle-
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re neden olabilir. İklim değişiklikleri, küresel çaplı insan ve hayvan hareketleri, doğal ortamlara insan müdaha-
lesinin artışı gibi faktörler, yeni virüslerin doğal döngülerinden ayrılarak insan ve diğer türlere adaptasyonunu  
kolaylaştırmaktadır (3). 

 Günümüzde gelinen noktada, tariflenen birçok yeni virüse karşın, virosferin görece küçük bir 
bölümünün aydınlatılabildiği ve öngörülen virüs repertuarının %99’unun henüz tanımlanmamış olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu durum, henüz keşfedilmemiş virüsler arasında birçok patojen ve potansiyel epidemi etkeni 
virüs olduğu anlamına gelmektedir (11). Sistematik bir yaklaşımla zoonotik virüs çeşitliliğinin ortaya çıkarıl-
ması, viral genom, coğrafi ve konak dağılımlarının tanımlanması, böylece muhtemel patojenlerin öngörülebil-
mesi amacıyla çeşitli girişimler bulunmaktadır (12). Özellikle insan ve evcil hayvan popülasyonlarının doğal 
ortamlar ve rezervuarlarla temasta bulunduğu tüm alanlarda, patojenlerin taranması ve virüs çeşitliliğinin mo-
nitörize edilmesi çok önemlidir (11,13). Ayrıca çeşitli nedenlerle önemli ekolojik değişikliklere maruz kalan 
alanlar da, yeni patojenler açısından izlenmelidir. Bununla birlikte sadece muhtemel etkeni tanımlayabilmek, 
salgın ya da pandemilerin isabetli şekilde öngörmek için yeterli olmayabilir (11). Olası etken virüs ve onun 
adaptasyon yeteneğine ek olarak bölgedeki duyarlı türler, ekolojik ve çevresel faktörler de, başarılı bir türler 
arası geçiş ve adaptasyonda etkili olmaktadır.  

Bütüncül bir sistem virolojisi anlayışına doğru...

 Bir salgının ya da insan patojeninin ortaya çıkmasında virüs, konaklar ve çevresel faktörlerin karmaşık 
etkileşimleri rol oynamaktadır. Virüsün konağa ve çevreye uyumunda virüsler arası etkileşimler bazı durumlar-
da baskılanmaya, bazılarında ise genetik ve fenotipik karışımlar sonucu avantajlı varyantların ortaya çıkışına 
neden olabilmektedir (14,15). Ayrıca enfeksiyona konak yanıtı, bunu etkileyen genetik ve kazanılmış faktörler, 
konağın çevresiyle etkileşimleri de hastalık oluşumu ve yayılımına etki etmektedir. Eldeki tüm bu karmaşık 
bilgilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması, büyük veri analizleri, modelleme ve makina öğrenimi algoritma-
ları ile çok daha kolay hale gelmiştir (11,16,17).

 Pandemiyle mücadelenin hala sürdüğü bu günlerde, virüs dünyasının çeşitliliği ve yaygınlığını yeni 
farketmeye başlıyoruz. Eldeki bilgilerin etken, konak ve çevreyi birlikte ele alınarak çok katmanlı olarak de-
ğerlendirilmesi, devam eden pandeminin kontrol altına alınması ve gelecekteki tehlikelerin zamanında önlene-
bilmesi için kritik düzeyde önemli olacaktır (18).
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UZMANIYLA TARTIŞALIM 
Temel İmmünoloji Çalışma Grubu
Hastalık Tanısında Temel İmmünoloji Testleri ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanının Konsültan Rolü

B ALL

ALPER TOGAY

Akut lenfoblastik lösemi (ALL), kemik iliği, kan veya diğer dokulardaki bir lenfoid blastın klonal genişleme-
sidir. ALL, T veya B lenfosit soyundan gelebilir. Pre-B ALL, B soyunun blastlarının çoğalmasıdır.

Akut lösemi insidansı yılda yaklaşık 100.000›de 4 vakadır. Bunların %30›u ALL’dir. ALL genellikle çocuk-
larda görülür. Olguların %75’i genellikle 6 yaş altı çocuklardır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda yakla-
şık 3200 ALL vakası vardır; bunların %80-85’i B-ALL öncülü, geriye kalanı T-ALL öncülüdür. Çocuklarda 
genel iyileşme oranı %85’tir ve yetişkinlerin yaklaşık %50’si uzun süreli hastalıksız sağkalıma sahiptir.

AML’ye benzer şekilde, ALL ile ilişkili olası faktörler virüsler, radyasyon, sitotoksik kemoterapi ve benzen 
maruziyetidir. İkinci Dünya Savaşı’nın atom bombasına maruz kalma, ALL dahil tüm lösemi insidansını ar-
tırmıştır. Bazı durumlarda genetik bir faktör de neden olabilir.

Lenfoblastlar (T veya B), olgun bir lenfosite benzer boyuttan bir nötrofil boyutuna kadar değişir. Bu blastlar, 
ara sıra azurofilik granüller (T ALL) ile orta derecede bazofilik sitoplazmaya sahiptir. Nükleer kromatin, ara 
sıra belirgin nükleollerle birlikte kümelenmiş olabilir.

En son WHO Uluslararası ALL paneli, FAB morfolojik sınıflandırmasının (L1, L2, L3) bu sınıflandırmanın 
klinik veya prognostik bir önemi olmadığından terk edilmesini önermektedir. Bunun yerine immünofenotipik 
sınıflandırmanın kullanımını savunmaktadır. İki ana immünolojik tip vardır: pre-B hücresi ve pre-T hücresi. 
Olgun B-hücresi ALL (L3) artık Burkitt lösemi/lenfoma olarak sınıflandırılmaktadır. Alt tipleme, ALL tedavi-
sinde prognozu ve en uygun tedaviyi belirlemeye yardımcı olur.

Pre B ALL blastları, başlangıçta bir SSC’ye karşı CD45 grafiği kullanılarak tanımlanabilir. Bu blastlar düşük 
SSC’ye sahiptir (normal lenfositlerden daha az granüliteye sahiptir) ve CD45 de daha soluktur. Bu, SSC’nin 
genellikle daha yüksek olduğu AML’deki blastlardan farklıdır.

ŞekilCD45 solgun B lenfoblastları olan örnek kemik iliği.

Blastlar tanımlanıp kapılandıktan sonra, aşağıdaki belirteçler B ALL öncesi sınıflandırmada faydalıdır. İşaret-
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leme yaygınlığı şunları içerir:

Marker Prevalansı: CD10 %89, CD13 %5, CD19 %100, CD20 %24, CD22 %69, CD33 %31, CD34 %76, 
CD45 (parlak) %2, CD45 (orta) %33, CD45 (soluk) %36, CD45 (negatif) %29, CD56 36%, CD79a 88%, 
CD117 %0, sitoplazmik IgM %22, HLA Dr %98, TdT %91.

pre B ALL hücreleri karakteristik olarak CD10 ve CD19’u birlikte eksprese eder. Ek olarak, CD20 ve CD23 
(diğer B hücre belirteçleri) eksprese edilmez. CD34 ve TdT’nin ifadesi olgunlaşmanın tamamlanmadığını 
gösterir ve pre B ALL için karakteristiktir. CD79’un sitoplazmik varlığı, B hücre klonu oldu doğrular. CD38, 
olgunlaşmamışlığın bir ifadesidir. 

Blastların fenotipi, bağımsız bir prognostik parametredir. B-ALL şu alt bölümlere ayrılır:

Erken pre B-ALL: TdT+, CD19+, CD10-

Common ALL: CD19+, CD10+/CALLA+

Pre B-ALL: CD10+/-, CD19+, HLA Dr+, sitoplazmik IgM+

Olgun B ALL: CD10+, CD19+, CD20+, CD22+, yüzey IgM+

Referanslar
Swerdlow, S. H., Campo, E., Pileri, S. A., Harris, N. L., Stein, H., Siebert, R., Advani, R., Ghielmini, M., Salles, G. A., Zelenetz, A. D., & Jaffe, 
E. S. (2016). The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. Blood, 127(20), 2375–2390. https://doi.
org/10.1182/blood-2016-01-643569

Clinical Flow Cytometric Analysis of Hematolymphoid Cells; Approved Guideline- Second Edition H43-A2 Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI) 2007
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TEMEL İMMÜNOLOJİ TESTLERİNDE AKIM SİTOMETRİNİN KULLANIM ALANLARI

BARIŞ BORAL 

Akım Sitometrisi bir hücre veya partikülün fiziksel ve kimyasal özelliklerini tespit etmek ve ölçmek için kullanılan bir 
tekniktir. Akım sitometrisi; hücre zarında, sitoplazmada ve nükleusta bulunan proteinleri tanımlamaya dayalı çeşitli 
uygulamalarda kullanılabilir. Tek bir hücrenin morfolojik (büyüklük - granülarite) özelliklerinin ve hücre yüzeyinde ya 
da hücre içerisinde bulunan yapılarının (antijen, protein, enzim vb) eşzamanlı olarak incelenebilmesini sağlar [1]. Akım 
sitometrik incelemede farklı florokromlar ile işaretlenen hücreler, basınç altında lazer ışığının önünden teker teker ge-
çerler. Lazer ışığı, hücrelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini doğrudan veya bağlı floresanları uyararak görünür hale 
getirir. Hücreler tarafından farklı açılarla dağıtılan lazer ışığı dedektörler tarafından kaydedilir ve elektronik sinyallere 
çevrilir (Şekil 1) [2].

Şekil 1. Akım Sitometrinin Çalışma Mekanizması. Şekil web-sitesinden alınmıştır (https://https://www.semrock.com/
flow-cytometry.aspx). 

Akım Sitometrinin Temel İmmünolojide kullanım alanları;

1. Lösemi hastalarının tanı ve tedavi takibinde

2. Lenfoma hastalarının tanı ve tedavi takibinde

3. Plazma hücre hastalıklarının tanı ve tedavi takibinde

4. Hematopoetik kök hücre sayımında

5. Primer immün yetmezliklerin tanısında

6. Trombosit fonksiyon bozukluklarının tanısında (Glanzman trombastenisi, Bernard Soulier Sendromu)

7. Panel reaktif antikor (PRA) ve cross-match testi
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8. HLA-B27 molekülünün fenotipik olarak gösterilmesi

Referanslar
1. Picot J, Guerin CL, Le Van Kim C, Boulanger CM (March 2012). “Flow cytometry: retrospective, fundamentals and recent instrumentati-
on”. Cytotechnology. 64 (2): 109–30. doi:10.1007/s10616-011-9415-0. PMC 3279584. PMID 22271369.

2. Loken MR (1990). Immunofluorescence Techniques in Flow Cytometry and Sorting (2nd ed.). Wiley. pp. 341–53.
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YUVARLAK MASA 
Sterilizasyon Dezenfeksiyon ve Antisepsi Çalışma Grubu
Pandemide Temizlik ve Dezenfeksiyon Uygulamaları

STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYONDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR, SIK SORULAN SO-
RULAR

HÜLYA ERBİL, FÜSUN CÖMERT

Bu oturumda Sterilizasyon-Dezenfeksiyon-Antisepsi Çalışma Grubu tarafından sahadan gelen soruların 
kısa ve net yanıtlar ile ele alınması amaçlanmıştır. Bu amaçla sorular temel konu başlıkları altında topar-
lanmıştır. 

A. İndikatörler

1. Sterilizasyon takibinde hangi biyolojik indikötör nasıl kullanılır?

Biyolojik göstergeler (BI), bakteri sporlarını öldürmek için bir sterilizasyon işleminin öldürücülüğünü, 
başka bir deyişle ‘sterilizasyon güvencesi’ni sorgulamak üzere tasarlanmıştır. 

Tüm sterilizatörlerin (Buhar ve düşük ısılı)

·	 Kurulum sonrasında,

·	 Sterilizatör yeniden yerleştirildiğinde, yeniden tasarlandığında, 

·	 Büyük bir onarımdan sonra ve 

·	 Bir sterilizasyon hatası meydana geldikten sonra, günlük işleyişe başlamadan önce doğru çalıştıkla-
rından emin olmak için biyolojik öldürme göstergesi olarak kullanılmaları gerekmektedir. 

Bacillus atrophaeus (106) sporları; etilen oksit ve kuru ısı, Geobacillus stearothermophilus (105) sporları; bu-
har, hidrojen peroksit gaz plazma ve sıvı perasetik asit sterilizatörlerini izlemek için kullanılır. Buhar steriliza-
törlerini izlemek için kullanılan standart biyolojik indikatör, flaş sterilizatörlerinin güvenilir izlemini sağlamaz. 
Sterilizasyon yöntemine göre biyolojik indikatör kullanım sıklığı aşağıdaki şekildedir: 

• Buharlı basınç sterilizasyonunda, parametrik ürün teslimi yapılamıyorsa en az haftada bir kez ve imp-
lant içeren her yükte 

• Etilenoksit sterilizasyonunda her döngüde 

• Formaldehit sterilizasyonunda her döngüde

Geçerli bir BI sonucu, yükün steril depolamaya, ameliyathaneye güvenli bir şekilde geçebileceğinin gös-
tergesidir. Biyolojik indikatör sonucu kayıt altına alınmalıdır. İndikatörün her farklı üretim serisi için bir 
pozitif kontrol testi yapılmalıdır. 

·	 Biyolojik indikatör sonucunun pozitif olması durumunda son negatif sonuçtan itibaren teslim edilen 
malzemeler geri çağrılmalı, tekrar steril edilmeli, malzemeler hastalara kullanılmış ise ilgili hastalar en-
feksiyon kontrol komitesince izlenmelidir. Cihazın bakım kontrolleri yapılmalı, kullanımına üç negatif 
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biyolojik kontrol sonrasında izin verilmelidir

2. Biyolojik indikator inkübatörlerinin sıcaklıkları ne olmalıdır? İnkübatör sıcaklık kontrolleri nasıl yapılır?

Biyolojik indikatör inkübatörü, indikatör tüpleri için özel olarak tasarlanmıştır. İnkübatörde, indikatörün 
yerleştirilmesi için, üretici firmalara göre değişen çaplarda blok alanlar mevcuttur. İnkübatörler, ısıtıcı tek-
nolojisine sahip mikroişlemci kontrollü cihazlardır. Blokların uygun sıcaklığa ulaşıp ulaşmadıkları, uygun 
termometreler ile aralıklı olarak kontrol edilebilir. G. stearothermophilus 55-60°C’de ve B. atrophaeus 35-
37°C’de inkübe edilmelidir. İnkübatör bloklarının temizliği düzenli olarak yapılmalı ve üretici önerilerine 
uygun kullanılmalıdır

3. Bowie&Dick testi nedir? Kaçak testi nedir? Nasıl ve ne zaman uygulanmalıdır?

1960 yılında Dr.Bowie ve Mr.Dick tarafından geliştirilmiş test ile esas olarak, vakumlu buhar sterili-
zatörlerde doymuş buharın, steril edilmesi planlanan yüke hızlı ve düzgün bir şekilde girip girmediği, 
sterilizatörün hücredeki havayı çıkarma ve havanın yeniden girmesini önleme kabiliyeti test edilmektedir. 

Bowie-Dick testi ile; 

·	 Sterilizatörün hava boşaltım sistemi, 

·	 Buhar penetrasyonu, hava tahliyesi, 

·	 Gaz konsantrasyonu, yüksek ısı ve ıslak buhar gibi bir takım sorunları hakkında bilgi sağlamak müm-
kün olmaktadır. 

Buhar sterilizasyonunda etkin bir sterilizasyon için buharın steril edilecek tüm yüzeylere doymuş buhar 
formunda ulaşması, uygun sıcaklık ve sürede etkisini sürdürmesi gereklidir. Bowie&Dick test paketi 
Sınıf II kimyasal indikatördür, sterilizatör boşken alt rafa ve hava tahliye bölgesine veya vakum pom-
pasına en yakın yere konulmalıdır.

·	 Buhar otoklav için günlük döngü çalıştırılmadan önce cihaz boş olarak (her gün cihaz ilk açıldı-
ğında ya da döngüsü hiç durmayan sistemlerde her gün aynı saatte) uygulanması önerilmektedir.

·	 Yeni satın alınmış bir ön vakumlu buhar sterilizatöründe, art arda üç (3) ayrı (boş döngü uygula-
ması ile) Bowie&Dick testi yapılmalıdır.

·	 Buhar, elektrik, su kesintisi sonrasında tekrarlanmalıdır.
·	 Eğer arıza nedeni ile onarım ya da parça değişimi gerçekleşti ise gün içinde uygulanmış olsa dahi 

tekrarlanmalıdır.
Vakum Kaçak testleri,

·	 Sterilizatörde herhangi bir pompa arızasını, 
·	 Kapı contasındaki veya boru bağlantılarındaki hava sızıntılarını, 

·	 Valflerin sıkılığını, önceden ayarlanmış vakum limitlerine ulaşılıp ulaşılamadığını kontrol ederek ci-
hazın performansındaki sorunu ortaya koyan testlerdir. 
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Vakum kaçağı 1 milibar/ dakikadan az olmalıdır. Vakum kaçağı 1 milibar/dakikadan az ise haftada bir 
kez, 1 milibar/dakikadan fazla ise test her gün yapılmalıdır. Vakum kaçağı 1,3 milibar/dakika üzerinde ise 
cihazın çalışması durdurulmalıdır. Vakum kaçak test sonuçları izlenebilir olmalıdır.

4. Yük kontrol testi ne demektir? Nasıl uygulanmalıdır?

Otoklavların günlük performas testleri uygulanmış olsa da elde edilen sonuçlar malzemeler yüklendiğinde bir 
sterilizasyon döngüsü sırasında tipik bir yükün nasıl tepki vereceğine dair kesinlik göstermeyebilir. Yük kont-
rol testi, otoklavın teknik performansını doğrulamak için uygulanır. Sterilizasyon yükünün içindeki en zor 
pozisyonlarda buhar penetrasyonunu izlemek için ticari olarak tasarlanmış, kullanıma hazır, yük kontrol test 
aparatları mevcuttur. Bunlar, lümenli tıbbi cihazların, tüplerin, gözenekli yüklerin ve katı aletlerin penetrasyon 
gereksinimlerini simüle eder. AAMI standartlarına göre implant içermeyen yüklerde 16 havludan oluşturulmuş 
PCD (Process Challenge Device) içerisinde sınıf 5 integratör kullanmak yük kontrolü için yeterlidir. İmplantlı 
yüklerde aynı PCD’ye biyolojik indikatör de konulmalıdır.

5. Kimyasal indikatörler nasıl yorumlanmalıdır? Sterilizasyon yöntemine göre kimyasal indikatörler farklı-
lık gösterir mi?

Kimyasal indikatörler, paket içindeki ögelere sterilizanın iyi nüfuz ettiğini doğrulamak için kullanılır. Kimya-
sal göstergeler, rutin performans testinin bir parçasıdır. Bu göstergeler tek başına bir ürünün steril oldu-
ğunu doğrulamaz. Buhar, hidrojen peroksit ve etilen oksit dahil olmak üzere her türlü sterilizasyon işleminde 
kimyasal indikatörler kullanılmalıdır. Farklı sterilizasyon yöntemlerinin kimyasal indikatörleri de farklıdır ve 
üretici önerilerine göre kullanılması gerekmektedir. 

Kimyasal indikatörler belli sıcaklı-zaman-nem aralığına göre dizayn edilmiş olup amacına uygun kullanılma-
lıdır. Dizayn edildikleri durumlar dışında doğru sonuç vermezler. Ortam sıcaklığı önerilen sıcaklığın üzerine 
çıktığında paket içinde bölgesel aşırı ısınma nedeniyle yeterli nem olmaksızın aşırı sıcaklık ile beklenenden 
önce renk değişimi gerçekleşir. Kimyasal indikatörün sağlayacağı bilginin değeri indikatörün sınıfına, sayısına 
ve sterilizatör içindeki yerine bağlıdır. Bir kimyasal indikatörde çevrim sonrasında renk değişikliği olmazsa 
ya da referans renge ulaşmamış ise sadece indikör hatası olarak değerlendirilmemeli, mutlaka sterilizasyon 
sürecinde gelişmiş olabilecek sorunlar gözden geçirilmelidir.

·	 Paketleme malzemesinde değişiklik var mı?

·	 Paket içindeki malzeme miktarında değişiklik var mı?

·	 Doğru indikatör kullanıldı mı?

·	 Doğru sterilizasyon programı seçildi mi?

·	 Döngüyü etkileyecek harici bir problem (buhar basıncı, akım hızı, yoğunlaşmamış gaz birikimi vb) 
mevcut olabilir mi?

·	 Sterilizatör bakım ve kalibrasyonu zamanında yapılmış mı?

Kullanım amaçlarına göre indikatörler;



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

375

·	 1. Sınıf I İşlem indikatörleri; Paketin sterilizasyon işlemine maruz kaldığının göstergesi

·	 2. Sınıf II Spesifik testlerde kullanılan indikatörler; Bowie&Dick testi

·	 3. Sınıf III Tek parametreli indikatörler; Belli bir sıcaklık veya nem olmak üzere tek parametre göster-
gesi

·	 4. Sınıf IV Çok parametreli indikatörler; Sterilizasyonda önemli olan iki veya daha fazla parametre 
göstergesi

·	 5. Sınıf V Entegratörler; Sterilizasyon sağlanması için gerekli sıcaklık, nem ve zaman (tüm paramet-
reler) göstergesi. Biyolojik göstergeler için ISO 11138 serisindeki performans gereksinimlerini karşı-
lamaktadır.

·	 6. Sınıf VI Emülgatör; Döngü spesifik indikatörler. 134 0C 3,5 dk veya 1210C 15 dk gibi.
Tek parametreli ve çok parametreli indikatörler için sınıflandırma, indikatörlerin performansına göre belirlen-
miştir. Reaksiyon, önemli parametrelerin bir ya da daha fazlasının etkisiyle gerçekleşir. 

Kimyasal indikatörlerin kullanım amacı; muhtemel sterilizasyon hatalarının belirlenmesidir. Kimyasal 
indikatör sonuçları; mikrobiyolojik sterilite göstergesi olarak algılanmamalı sterilizasyon işleminde aranan 
parametrelerin tam olarak uygulandığının göstergesi olarak kabul edilmelidir.

6. Gaz tampon paketlerinin her birine kimyasal indikator konulmalı mıdır? Hangi indikatör tercih edilmelidir?

Çok katlı sarılmış setlerin ya da paketlerin her seviyesine bir kimyasal indikatör/entegratör yerleştirilerek ste-
rilizasyon parametrelerinin kontrolü gerçekleştirebilmelidir. Çift paket gaz tampon paketlemesi yapıldığında, 
her bir paket içine konulmuş olan indikatör, paketleme yapılan katlardan biri açılıp kullanılmadığında,  bir 
sonraki kullanıcının paketin kullanımı ile ilgili göstergeyi görmesini ve paketi kullanma konusunda karar ve-
rebilmesini sağlar.

7. Sterilizasyon paketleme kağıtları üzerindeki indikatörler sterilizasyon göstergesi midir?

Bir paketin dışında indikatörler Sınıf I maruziyet indikatörüdür. Sterilizasyon işlemine maruz kalma durumu-
nun göstergesi olduklarından işlem görmüş ve görmemiş yüklerin ayırt edilmesine yardımcı olur. Malzemenin 
sterilliği konusunda bilgi vermez.

8. ‘Process challenge device’ nedir? Nasıl uygulanır?

Sterilizasyon sürecine rutin olarak işlenen en zor parçanın yarattığı zorluğa eşit veya ondan daha büyük bir 
zorluk sağlamayı amaçlayan bir test cihazıdır. Başka bir deyişle, bir sterilizatörün o döngüde işlenen tüm 
öğeleri etkin bir şekilde sterilize ettiğini doğrulamak için kullanılır. Bir PCD örneği, bir biyolojik gösterge 
(BI) ve bir Sınıf V gösterge şeridi yerleştirilmiş olan bir paket settir. Bu paket sterilizasyon sürecini test etmek 
için diğer paketlerle birlikte rutin bir yüke yerleştirilir. 
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Bir BI PCD kullanarak sterilizatörün ardışık üç döngüde zorlanması ve yeniden yüklenmesinin düzgün ara-
lıklarla ve aşağıdaki koşullar altında yapılması gerektiğine dikkat etmek önemlidir.

·	 Yeni bir sterilizatörün satın alınması ve kurulması

·	 Bir sterilizatörün yerinin değiştirilmesi

·	 Bir sterilizatör onarıldıktan sonra

·	 Ödünç bir sterilizatör kurulumunda

·	 Açıklanamayan sterilizasyon hataları

B. Paketleme

1. Paketleme çeşitleri ve malzemeleri nelerdir? Sterilizasyon yöntemine göre paketleme farklılığı var mıdır?

Paketleme malzemeleri uygulanan sterilizasyonun yönteminin hedefine ulaşması ve malzemenin steril sakla-
nabilmesi bakımından önemlidir. Kullanılan malzeme sterilizasyon yöntemi ile uyumlu olmalıdır. Tekstil ve 
tekstil olmayan malzemeler olarak kabaca gruplandırılabilir. Tekstil örtüler pamuklu kumaşlardır. Sterilizasyon 
sırasında maruz kaldıkları işlemler sırasında özellikleri etkilenmektedir. Bu nedenle belirli bir döngü sayısı 
sonrasında yenilenmeleri gerekmektedir. Paketleme öncesinde sağlamlık kontrolleri yapılmalıdır. 

Tekstil olmayan malzemeler; 

Medikal wrap, SMMS wrap, tyvek, sterilizasyon ruloları ve konteynerdir. Medikal wrap, %100 selülöz lif-
lerden üretilir. İç ve dış paketleme için kullanılabilir. Buhar, Etilen oksit, formaldehit ve gama sterilizasyonu 
için uygundur. Hidrojen peroksit veya plazma sterilizasyonu için kullanılamaz. İhtiyaca göre farklı boyutlarda 
temin edilebilir. Yüksek düzeyde bakteri filtre etme özelliği mevcuttur. İç ve dış paketler için farklı renkler 
tercih edilebilir. 

SMMS wrep, dört polipropilen tabakadan oluşturulmuştur. Tıbbi malzemeler ile sepetlerin hem iç hem de dış 
ambalajlanmasında kullanılabilir. Spunbond (S) tabakası iyi bir filtrasyon ve su iticilik özelliklerine, Meltbown 
(M) tabakaları küçük gözenek boyutu ile güçlü bakteriyel bariyer özelliğine sahiptir. SMMS Wrapleri tek veya 
çift kullanımlı ambalaj olarak buhar, etilen oksit, hidrojen peroksit plazma ve gama sterilizasyon yöntemlerine 
uygundur. 

Sterilizasyon ruloları, şeffaf çok katmanlı kopolimer PET/PP filminden ve tıbbi kâğıttan üretilmektedir. ISO 
11140-1 standardına uygun, su bazlı ve toksik olmayan buhar ve etilen oksit işlem indikatörleri maruziyet 
indikatörü olarak kâğıt yüzeyine uygulanmaktadır. Steril rulo kağıt ağırlığı 60-70 gr olmalıdır. İndikatör renk 
değişikliği net ve kesin olarak gözlenebilmelidir. Poşetler kullanım sırasında yırtılmadan açılabilmelidir. 
Malzemeye göre farklı boyutları ve kalın/büyük malzemeler için körüklü seçenekleri mevcuttur. Tyvek, yüksek 
yoğunluklu polietilen elyaf içerir. Hidrojen peroksit-plazma sterilizasyonu için uygundur.

2.Paketleme türüne göre steril saklama koşulları ve süresi değişir mi? Paketlerin steril kalma süresini etkile-
yen faktörler nelerdir? Kurumlara göre saklama süreleri değişebilir mi?

Steril malzeme saklama süresi paketleme yöntemine bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak çift kat sa-
rılmış tekstil ve wrap paketler 21-30 gün, rulo paketler 6 ay, polipropilen tyvek paketlenen malzemeler 1 yıl 
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süreyle saklanabilir. Steril saklama süresi saklama koşullarından etkilendiği için kurumların depolama alanla-
rının fiziki koşullarına göre farklılık gösterebilir. Süreyi etkileyebilecek faktörler;

·	 Ambalaj kalitesi ve üretici önerileri

·	 Paketlerin depolama raflarında sıkıştırılması 

·	 Pakette delikler ve yırtıklar gibi fiziksel hasarların bulunması

·	 Paketlerin transfer sırasında ezilmesi

·	 Uygun olmayan paketleme 

·	 Steril saklama alanındaki aşırı nem seviyeleri veya sterilizasyondan hemen sonra paketlerin uygun 
olmayan zemine taşınması

·	 Kirli taşıma arabaları, kirli eller ve kirli saklama kutuları veya raflar

3.Set ağırlığı neden önemli? Ne kadar olmalı? En fazla sorun hangi setlerde yaşanıyor? Çözüm önerileri?

Alet setlerinin toplam ağırlığı 10 kg’ı geçmemelidir. Tekstil paketinin toplam ağırlığı 3 kg’ı geçmeme-
lidir. Setin ağırlığı ve içeriği arttıkça ideal sterilizasyon koşullarının oluşması engellenmektedir. Genel 
olarak ortopedi setleri, ödünç alınan implant (konsinye) setleri, kalp damar cerrahisi setleri ağırlık ba-
kımından sorunlu setlerdir. 

Sorunlu setlerin ağırlıklarının azaltılmasının gerekmesi durumunda yapılması gerekenler şu şekilde 
özetlenebilir;

·	 Ameliyathane ile birlikte alet setleri için kabul edilebilir maksimum ağırlık sınırları konusunda anlaşma 
sağlanmalıdır.

·	 Belirlenen ağırlık limiti için cerrahi bilimler bölüm başkanlığı, enfeksiyon kontrolü komitesi ve risk 
yönetimi merkezinin onayı alınmalıdır. 

·	 Konu hakkında konsinye tedarikçileri bilgilendirilmelidir. 

·	 En zorlu alanlara kimyasal ve biyolojik indikatörler yerleştirilmelidir.

4. Konteyner ayrıca  paketleme malzemesi ile paketlenmeli mi?

Konteynerin kendisi paketleme malzemesi olduğu için üzerine ayrıca paketleme malzemesi sarmak gerekmez. 
Ancak;  gerekli   tüm parçaların sökülerek temizlenmesi, bakımı ve HEPA  filtre değişimleri standartlara uygun  
ve zamanında gerçekleştirilemiyor ise kontaminasyonu engellemek için ya da  kullanım için steril alan oluştur-
mak gerekiyor ise ayrıca dış paket yapılabilir.

5.Paketin sterilizatörden ıslak/nemli çıkması durumunda ne yapılmalı? Olası nedenler ne olabilir? 

Bir paketin üzerinde veya içinde rutubet, damlacıklar veya su birikintileri şeklinde nem bulunduğunda, 
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paketler ıslak kabul edilir. Paketin içi veya sadece dışı olarak iki tip ıslaklık olabilir. Paketlerde ıslan-
manın sık rastlanan nedenleri; 

·	 Hatalı paketleme; fazla malzeme, sıkı sarmalama

·	 Sterilizatöre hatalı yükleme; metal-tekstil-plastik karışık malzeme

·	 Sterilizatörden çıkarılan çok sıcak paketin transfer arabası ile teması sonrasında yoğuşma

·	 Döngüdeki metal yoğunluğunun fazla olması

·	 Cihaz sorunları; valfler, buhar kapanları, vakum sistemleri ve hazne tahliye süzgeçleri 

Islak paket kontamine kabul edilir. Dağıtıma verilmemelidir.

İlk kez ıslak paket sorunu yaşıyorsanız, aşağıdaki soruların yanıtlarını arayın;

·	 Yakın zamanda otoklav kullanan yeni kullanıcılar oldu mu?

·	 Sterilizasyon döngüsü parametreleri (süre, sıcaklık, kuruma süresi vb.) herhangi bir şekilde değiştiril-
di mi?

·	 Yük, son döngü sırasında düzgün bir şekilde paketlendi mi?

·	 Tesis yakın zamanda güç ve/veya buhar beslemesi mi kaybetti?

·	 Yükün(paketin) hazırlanma veya işlenme biçiminde bir şey değişti mi?

·	 Paketleme malzemesi değişti mi?

6.Batın kompresleri için çift paket zorunluluğu var mı?

Çift paketlenmesi steril alanda aseptik teknik ile paketin açılmasını sağlar ve bu teknikle, paket ambalajının 
hiçbir zaman steril alana dokunmamasını sağlamaya yardımcı olur.

 

7.Paket etiketleri nasıl olmalı? Etiketlerde hangi bilgiler yer almalı? Etiket pakete yapışma sorunlarına öneri-
ler?

Sterilize edilecek paketler sterilizasyondan önce etiketlenmelidir. Etiket üzerindeki bilgiler şunları içer-
melidir:

·	 Sterilizatör kimlik numarası veya kodu (Alet takip sistemi mevcutsa sete ait kare barkod ile sağla-
nır)

·	 Sterilizasyon tarihi

·	 Son kullanım tarihi

·	 Döngü yükü veya sayısı (Alet takip sistemi mevcutsa sete ait kare barkod ile sağlanır)
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·	 Paketleme ve sterilizasyon işlemini yapan personel adı

·	 Setin ait olduğu birim adı ve set numarası

·	 Kurum adı

Ambalajın yüzeyine yapıştırılan etiket, sterilizasyon işlemine maruz kalmaya dayanabilmelidir. Ticari olarak 
hazırlanmış, kendinden yapışkanlı etiketler, önceden basılmış ve/veya bilgisayar tarafından oluşturulabilme 
avantajıyla tercik edilebilir. Etiketler, kullanım noktasına kadar ambalaj üzerinde kalmalıdır. Piyasada 
bulunan bazı etiketlerden Sınıf 1 indikatör mevcuttur. Yapışkanın akrilik olması dayanıklılık bakımından 
avantaj sağlayabilir.

Yapışma sorunu var ise; 

·	 Numune değerlendirmede dikkatli olunmalıdır (kurum koşulları içerisinde işlem sağlanmalı yapış-
kanlık test edilmelidir)

·	 Paketleme, etiketleme işlemleri gözden geçirilmeli (paketler sıkışık ve etiket yapışkanlığını olumsuz 
etkileyen şekilde mi yükleme yapıldı sorgulanmalı)

·	 Islak paket sorunu yaşanıyor mu? Kontrol edilmeli.

C.Endoskoplar

1. COVİD-19 pandemisi için endoskop dezenfeksiyonu için ek öneri var mı?

Mevcut kanıtlara dayanarak, standart manuel temizlemeyi takiben yüksek seviyeli dezenfeksiyon yapılması 
SARS-COV-2’yi eradike etmekte yeterli olmaktadır. Bu noktada endoskopların yıkama işlemlerinde deği-
şiklik yapılması tavsiye edilmemektedir.

• Yıkama işleminin, yeterliliği belgelenmiş olan tecrübeli ve daha az sayıda personel tarafından yapıl-
ması düşünülmelidir (stajyer veya acemiler tarafından yapılmaması). 

• Rutin pratikteki gibi, endoskoplar firmalara gönderilir iken tüm standart yıkama işlemleri uygulanmış 
olmalıdır. 

• İlk temizlik; işlem odasında, hali hazırda işlem odasında olan personel tarafından başlatılmalıdır. 

• Cihaz yıkama işlemini uygulayan personel, eldiven, önlük, yüz koruyucu ve maske şeklinde kişisel 
koruyucu ekipmanı (KKE) kullanmalıdır. Yıkama odasında N95 maske kullanımının gerekliliğine dair 
destekleyici bir veri olmamasına karşın, mevcut ise kullanımı düşünülmelidir. 

• Endoskop, dekontaminasyon odasına tamamen kapalı bir kaba yerleştirilerek götürülmelidir. 

• Bilinen COVİD-19 pozitif hastalarda kullanılan endoskoplarda herhangi bir özel bir kullanıma/taşı-
maya ihtiyaç olduğuna dair bir veri yoktur. 

• Endoskopların kullanımı ile personelden hastalara bulaşı engellemek için, mevcut işlemlerde herhangi 
bir değişiklik önerilmemektedir. 
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• Sudan bulaşabilecek organizmaların çoğalmasını engellemek için endoskoplar tamamen kurutulma-
lıdır. 

• Endoskopların dışı, temiz, pamuksuz bir bez kullanılarak kurutulmalıdır. 

• Endoskopların içi, ulaşılabilen tüm kanallardan en az 10 dakika hava verilerek kurutulmalıdır. 

• Yıkama işlemi sonrası ve kullanım öncesi tüm endoskopların tamamen kurutulduğundan emin olun-
malı, kuru endoskoplar, temiz eldiven giyilerek depolama veya kuruma kabinlerine taşınmalıdır.

2. Endoskop temizlik ve dezenfeksiyonu için temel basamaklar ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Endoskoplara uygulanacak temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri endoskop türüne göre değişiklik 
göstermektedir. Endoskoplar rijit ve fleksibl olarak iki farklı gruba ayrılır. 

·	 Rijit endoskoplar, yapısal olarak karmaşık olmadıkları için temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon 
işlemleri nispeten daha kolaydır. Çoğu üretici artık otoklavlanabilir endoskopları piyasaya sunarak 
kimyasal dezenfeksiyon ihtiyacını azaltmıştır. Bu özelliğe sahip olanların işlemleri MSÜ de yapılabilir.

·	 Fleksibl endoskoplar sıcaklığa duyarlı olduğundan yüksek düzey dezenfeksiyon veya düşük ısılı steri-
lizasyon gerektirir. Yapı ve konfigürasyon olarak daha karmaşık olması nedeniyle temizlik ve dezen-
feksiyonu daha güçtür. Sirkülasyon hızı yüksek olan endoskopların MSÜ de yeniden kullanıma hazır-
lanmaları pratik olmayabilir. Bu nedenle, bu endoskopların yeniden işlenmesinden sorumlu personelin, 
temizlik-dezenfeksiyon konusunda iyi eğitimli olması gereklidir.

3. Endoskop dezenfeksiyonu için kullanılabilecek solüsyonlar ve oranları neler olmalı?

En sık kullanılanlar

a. %2 Gluteraldehit

b. %0.55 Ortofitalaldehit-OPA

c. %0.2 Perasetik asit

d. %7.5 Hidrojen peroksit

e. %0.23 Perasetik asit+%7.5 Hidrojen peroksit

4. Endoskoplarda surveyans için örnekleme nasıl yapılmalı?

 Endoskop dış yüzeylerinden sürüntü; distal uç, hava/su valf girişleri, biyopsi kapak girişleri, duode-
noskop elevatörü. SF ile nemlendirilmiş svap kullanılmalı.

 Son durulama suyu; 2x100 ml

 Dezenfektör solüsyon konteyneri

 Dezenfektan bağlantı hortumları
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 Dezenfektör son durulama suyu; 2x100 ml

Kaynaklar:

1. ANSI/AAMI ST79:2010 & A1:2010 & A2:2011 & A3:2012 & A4:2013: Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance 
in health care facilities

2. Carter A, Biering H, Gebe J.Guideline for validation of manual cleaning and manual chemical disinfection of medical devices. Central Servi-
ce Suppl. 2013

3. Erbil H. Yıkayıcı-Dezenfektörler ile Temizleme-Dezenfeksiyon İşlemleri. 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 2005
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6. Essential Elements of a Reprocessing Program for Flexible Endoscopes Recommendations of the HICPAC https://www.cdc.gov/hicpac/re-
commendations/flexible-endoscope-reprocessing.html

7. Endoscope disinfection update: a guide to resource-sensitive reprocessing. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines, 2019

8. Management of endoscopes, endoscope reprocessing, and storage areas during the COVID-19 Pandemic https://www.sages.org/manage-
ment-endoscopes-reprocessing-storage-covid-19/
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PANDEMİDE KRİTİK OLMAYAN ALET VE ALAN DEZENFEKSİYONU; YAPILAN HATALAR, 
OLMASI GEREKENLER

YASEMİN ZER

Temizlik; Kir ve lekelerin, deterjanlar ile mekanik olarak uzaklaştırılması işlemidir. 

Dezenfeksiyon; Cansız yüzeylerde bulunan enfeksiyon riski oluşturabilecek patojen mikroorganizmaların or-
tadan kaldırılması işlemidir.

Sterilizasyon; Cansız maddeler üzerinde bulunan mikroorganizmaların sporlar dahil yok edilmesi, öldürülme-
sidir.

Cansız yüzeyler hastane ortamında hastalar için enfeksiyon kaynağı olması açısından aynı riski taşımamakta-
dır. Risk değerlendirmesi ve bu duruma uygun yöntemin seçilmesi önemlidir. Dezenfeksiyonda yaygın olarak 
kimyasal maddeler kullanılmakta olup amaca uygun işlem yapılması, ekonomik açıdan olduğu kadar çevre 
ve hasta için neden olabileceği toksitite açısından da önemlidir. Uygulayıcı öncelikle dezenfekte edeceği alan 
veya tıbbi malzemede risk düzeyini belirlemelidir:

Düşük düzey dezenfeksiyon: Bakteri sporu, mikobakteri ve zarfsız virüslere etkisiz olan, ancak bir kısım ve-
jetatif mikroorganizmalar ve zarflı büyük virüslere (genellikle ≤10 dakika) etkili olan dezenfeksiyon şeklidir.

Orta düzey dezenfeksiyon: Bakteri sporlarına etki göstermeyen fakat mikobakterilere etkili olabilen, diğer 
mikroorganizmaları inaktive eden dezenfeksiyon şeklidir.

Yüksek düzey dezenfeksiyon: Sporisit özelliği olan kimyasallarla sterilizasyon için gerekenden (3 saat ve 
üzeri) daha kısa sürede (10-20 dakika) uygulanan dezenfeksiyon şeklidir. Çok dirençli bir kısım bakteri sporları 
dışında tüm mikroorganizmalar inaktive olur. 

Dezenfektanlar kullanım alanlarına göre; tıbbi malzeme (alet) ve yüzey dezenfektanları olarak sınıflandırılır.

Tıbbi aletlerin Spaulding sınıflandırmasına göre risk düzeyleri belirlenir; 

Kritik malzemeler; Steril dokulara ve steril vücut boşlukları veya vasküler sistemle temas eden malzemeler 
olup sterilizasyon işlemine tabi tutulmaları gereklidir.

Yarı kritik malzemeler; Mukoza veya bütünlüğü bozulmuş cilt ile temas eden malzemeler olup yüksek düzey-
orta düzey dezenfeksiyon gerekmektedir.

Kritik olmayan malzemeler; Bütünlüğü bozulmamış ciltle temas eden malzemelerdir ve temizlik ve düşük 
düzey dezenfeksiyon yeterlidir.

Hastane yüzeylerine göre yapılan gruplamada da alanlar risk durumuna göre ayrılır:

Yüksek risk taşıyan alanlar; Ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, transplantasyon ve yanık merkezleri, 
doğum üniteleridir. Temizlik ve yüksek düzeyde dezenfeksiyon uygulanmalıdır.
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Orta risk taşıyan alanlar; Diyaliz üniteleri, mikrobiyoloji laboratuvarları, çoklu antibiyotik direnci gösteren 
bakterilerin izole edildiği hastaların izlendiği (izolasyon) odaları bu grupta yer alır. Temizlik ve orta düzeyde 
dezenfeksiyon uygulanmalıdır.

Düşük risk taşıyan alanlar; Poliklinik, ambulans alanları, servis koridorları, duvarlar, yerler, tavan, yatak 
başı, vb. hastaya yakın olan ancak önemli sayıda patojenle kontaminasyon olasılığı düşük olan yer ve yüzey-
lerdir. Temizlik ve düşük düzeyde dezenfeksiyon uygulanmalıdır.

Dezenfeksiyon uygulamalarında temel prensipler; Sterilizasyonun şart olduğu durumlarda kesinlikle sterili-
zasyon yapılmalıdır. Sterilizasyon veya dezenfeksiyon gerektiren tüm gereçler organik maddelerden arındırıl-
maları için önce iyice temizlenmelidir. Kirli alet veya alanda sterilizasyon veya dezenfeksiyon yapılmamalıdır.

Sık yapılan yanlışlar; 

-Temizlik yapmadan dezenfeksiyon işlemi yapmak,

-Dezenfektanların uygun endikasyon ve konsantrasyonda kullanılmaması,

-Dezenfektan etkinliğinin artırılması için farklı dezenfektanların karıştırılması,

-Dezenfektan etkinliğinin takibinin uygun yapılmaması,

-Pansuman yapılacak tıbbi aletlerin kullanılana dek dezenfektan içerisinde bekletilmesi,

Dezenfektan uygulamalarında uyulması gereken temel kurallar şunlardır:

• Kritik veya yarı kritik gereçlerin dezenfeksiyonunda asla düşük düzey dezenfektan kullanılmaz,

• Yüksek düzey dezenfektanlar çevre temizliğinde veya kritik olmayan gereçlerin dezenfeksiyonunda 
kullanılmaz,

• Dezenfektanları önerilen konsantrasyonlarda ve önerilen temas süresinde kullanmak gerekir,

• Çok yüksek konsantrasyondaki dezenfektanın bazen mikrobisidal olmayabileceğini ancak toksik ola-
bileceğini unutmamak gerekir,

• Dezenfektan kullanırken her zaman güvenlik önlemlerini almak gerekir.
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UZMANIYLA TARTIŞALIM 
Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi Çalışma Grubu
Otomatize Sistemlerle Dirençli Bakterilerin Tespiti

GRAM POZİTİF BAKTERİLER

DUYGU ÖCAL

Dirençli gram pozitif bakterilerin etken olduğu enfeksiyonlar arasında komplike deri ve yumuşak doku en-
feksiyonları önemli bir yer tutmaktadır. Derin yerleşimli ve çoğunlukla cerrahi girişim gerektiren komplike 
apseler, enfekte yanık yaraları, enfekte ülserler, diyabetik hastalarda ortaya çıkan enfeksiyonlar ve derin boşluk 
enfeksiyonları, komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının başlıcalarını oluşturur. Çeşitli organlarda 
ciddi enfeksiyonlara neden olabilen gram pozitif bakteriler giderek artan sıklıkta görülen antibiyotik diren-
ci, tedavi yetmezliklerine ve sonuçta artan oranda morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Dirençli gram 
pozitif bakteriler, antimikrobik tedavideki ilerlemelere karşın, gerek hastane kökenli gerekse toplum kökenli 
ciddi enfeksiyonlara neden olmaya devam etmektedir. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında, etkenlerin an-
timikrobiyal duyarlılığının belirlenmesi hasta yönetimi açısından kritik bir basamaktır. Antimikrobiyal direnç 
mekanızmasının belirlenmesi ise enfeksiyon kontrol ve halk sağlığı açısından önem taşımaktadır. 

Klinik mikrobiyoglara bu konuda çok iş düşmektedir.  Bakterilerin antimikrobiyal duyarlılık testleri (ADT) 
uluslararası standartlara uygun olarak uygulanması, duyarlılık testi raporunun mutlaka uzman yorumu içer-
mesi ve kısıtlı rapor düzenlenmesi, bakterilerin doğal dirençli olduğu antimikrobiyal ajanların iyi bilinmesi, 
beklenmeyen direnç fenotipleri konusunda dikkatli olunması, direnç mekanizmalarının fenotipik ya da geno-
tipik olarak saptanması için gerekli test ve uygulamaların yapılması klinik mikrobiyoloji uzmanının görevleri 
arasındadır.

Bu sunumda; olgular eşliğinde, gram pozitif bakterilerde ADT ve güncel direnç mekanizmaları, European 
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) önerileri doğrultusunda otomatize sistemler ile 
değerlendirilecektir. 

Stafilokoklar 

İlk penisilinaz oluşturan Staphylococcus aureus kökeni 1941’de bildirilmiştir ve artık S. aureus izolatlarının 
tümüne yakını β-laktamaz oluşturmaları sayesinde penisiline dirençlidir. Metisiline dirençli S. aureus (MRSA) 
ise ilk kez 50 yıl önce bu antibiyotiğin klinik uygulamaya girmesiyle neredeyse eşzamanlı olarak bildirilmiştir. 
MRSA izolatları 5. kuşak sefalosporinler hariç tüm beta-laktamlara direnç gösterirler ve günümüzde neredeyse 
tüm ß-laktam antibiyotiklerin tedavi seçeneği olmaktan çıktığı ciddi bir enfeksiyon etkeni haline gelmiştir. Me-
tisilin direncinden stafilokokal kaset kromozom (Staphylococcal Cassette Chromosome mec-SCCmec) olarak 
adlandırılan hareketli bir genetik element üzerinde taşınan mecA geni tarafından kodlanan yeni bir penisilin 
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bağlayan protein, PBP2a, sorumludur. 

Stafilokoklarda metisilin direnci mecA geni ve homologları mecB ve mecC tarafından belirlenir. mecA ve mecC, 
stafilokokal kaset kromozom (Staphylococcal Cassette Chromosome mec-SCCmec) olarak adlandırılan hare-
ketli bir genetik elemen üzerinde taşınırken, mecB tipik olarak Macrococcus caseolyticus’ta bulunur. SCC’nin 
bugüne kadar tanımlanmış 13 tipi bulunmaktadır. Disk difüzyon yönteminin kullanıldığı ‘sefoksitin tarama tes-
ti’hem çok güvenilir hem de uygulaması kolay bir test olup mecC’ye bağlı metisilin direncini de saptar. Stafi-
lokoklarda metisilin direnci, fenotipik olarak sefoksitin (30 ug’lık sefoksitin diski) disk difüzyon ile (EUCAST 
dirençli kategorisi, S. epidermidis için ≥25mm, S. aureus ve KNS’lerde (S. epidermidis hariç ≥22mm) saptanır. 
Minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri açısından bakacak olursak EUCAST dirençli kategorisi; S. 
aureus ve S. lugdunensis için >4 mg/L S. saprophyticus için > 8 mg/L olarak belirlenmiştir. Metisilin direncini 
belirlemede oksasilin tarama, PBP2a lateks aglütinasyon testi ve PCR ile mecA saptama testlerinin duyarlılık-
ları sefoksitin tarama testine göre düşüktür. 

Glikopeptid duyarlı olmayan S. aureus; GRSA [Glikopeptid dirençli S. aureus: Yüksek düzey vankomisin 
(MİK >8 mg/L) direnci olan S. aureus izolatları],  GISA [Glikopeptid “intermediate” S. aureus: Düşük düzeyde 
vankomisin (MİK 4-8 mg/L) direnci olan S. aureus izolatları], hGISA (Heterojen glikopeptid “intermedia-
te”): izolatlarında  glikopeptid direncinin belirlenmesinde altın standart, sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle MİK 
belirlenmesidir.  Bununla birlikte rutin laboratuvarda gradiyent strip, agar dilüsyon veya otomatize sistemle 
de glikopeptid duyarlılığı saptanabilir. S.aureus’da vankomisin direnci için EUCAST klinik MİK sınır de-
ğeri >2 mg/L’dir. Son yıllarda daha önceden tanımlanan “intermediate” (orta) grup kaldırılarak, vankomisin 
sınır değerleri düşürülmüştür. Ancak VanA tarafından kodlanan yüksek düzey glikopeptid dirençli S. aureus 
(GRSA) izolatlarında ve VanA dışı kodlanan düşük düzey dirençli izolatlarda görülen direnç mekanizmaları 
arasında önemli farklar vardır, GRSA saptanması durumunda sonuç mutlaka referans laboratuvarı tarafından 
doğrulanmalıdır.  Bu nedenle glikopeptid “intermediate” S. aureus (GISA) ve heterodirençli glikopeptid “in-
termediate” S. aureus (hGISA) terimleri VanA dışı kodlanan düşük düzey vankomisin dirençli izolatlar için 
korunmuştur. Bu izolatların saptanmasında Makro G-test kullanılabilir. Makro G-test azalmış vankomisin du-
yarlılığının bir göstergesidir ancak sonuçların MİK değeri olarak belirlenmediği bilinmelidir, ayrıca bu test 
hGISA ve GISA ayrımını yapmamaktadır. 

 Enterokoklar

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarları Enterococcus faecium ve Enterococcus faecalis’in vankomisin duyarlı-
lığını, antimikrobiyal duyarlılık kategorizasyonu, enfeksiyon kontrolu ve halk sağlığı açısından mutlaka test 
etmelidir. E. faecium ve E. faecalis’de vankomisin direnci, MİK (sıvı mikrodilüsyon, agar dilüsyon veya gra-
diyent strip test) belirlenerek, disk difüzyon metodu, sınır değer agar metodu (6mg/L vankomisin içeren ‘Brain 
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Heart Infusion) ile saptanabilir. Bu üç yöntem de VanA tipi direnci saptar. VanB tipi direnci saptamak özellikle 
otomatize sistemlerde oldukça problemlidir.

Klinik olarak anlamlı direnç en sık olarak peptidoglikan zincirinde terminal D-Ala’yı D-Lac ile değiştiren ve 
plazmid tarafından kodlanan VanA ve VanB ligazlar aracılığıyla gelişir. Bu yer değiştirme glikopeptidlerin 
hedefe bağlanmasını azaltır. VanA suşları hem vankomisin hem teikoplanin dirençli iken VanB suşları direnç 
operonunun indüklenmemesi nedeniyle genellikle teikoplanin duyarlılıklarını korurlar. Daha düşük prevalansa 
sahip olan diğer Van enzimleri ise VanD, VanE, VanG, VanL, VanM ve VanN’dir

Vankomisin duyarlılığı saptanırken 24 saatlik inkübasyon süresine dikkat edilmelidir.  Disk difüzyonda (5 µg’lık 
vankomisin kulllanılır) zon sınırlarını plağa arkadan gelen bir ışık ile (plak ışığa doğru tutularak) incelemek 
gerekmektedir ve vankomisin zon sınırları belirsizse veya inhibisyon zonu içerisinde koloniler gözleniyorsa 
dirençten şüphelenilmelidir, zon sınırları keskinse ve zon çapı >12mm altında ise duyarlı olarak bildirilmelidir. 
Disk difüzyon ile dirençli saptanan izolatlarda mutlaka MİK değeri saptanmalıdır, vankomisin MİK değeri >4 
mg/L ise dirençli olarak kabul edilmelidir. 

Hangi yöntemle olursa olsun test sonuçlarını yorumlarken izolatın, kromozomal olarak kodlanan VanC enzi-
mini bulunduran Enterococcus gallinarum veya Enterococcus casseliflavus olmadığından emin olmak gerekir. 

Streptokoklar (Streptococcus pneumoniae, A grubu beta-hemolitik streptokoklar)

Streptococcus pneumoniae’nın penisilin duyarlılığı, antimikrobiyal duyarlılık kategorizasyonu, enfeksiyon 
kontrolu ve halk sağlığı açısından mutlaka test edilmelidir.

Benzilpenisilin MİK değeri > 2 mg/L arasında olan pnömokok izolatları, menenjit dışı enfeksiyonlarda ‘di-
rençli ’olarak kabul edilirken (Duyarlı <0.06 mg/L); menenjitte duyarlılık sınır ≤0.06 mg/L olarak kabul edilir.  
Menenjit dışı pnömokok enfeksiyonları, düşük düzey penisilin direnci varlığına rağmen yüksek doz penisilin 
ile tedavi edilebilir ve mortalitede artış görülmez. S. pneumoniae’nın içerdiği altı PBP arasında penisilinin 
esas hedefi PBP 2x’dir. Beta-laktam direncinin düzeyi, düşük afiniteli mozaik PBP’leri kodlayan ve viridans 
streptokoklardan horizontal olarak transfer olan mozaik genlere ve aynı zamanda S. pneumoniae’nın esansiyel 
PBP’lerindeki modifikasyonlara bağlıdır. Pnömokoklarda penisiline azalmış duyarlılık, MİK veya disk difüz-
yon ile saptanır. Disk difüzyon ile 1 μg’lık oksasilin diski kullanılarak penisiline azalmış duyarlılık taraması 
yapılır. Bu yöntem çok duyarlıdır, ancak zon çapı ≤19 mm olan suşların benzilpenisilin duyarlılığı değişkenlik 
gösterebileceğinden yeterince yüksek özgüllükte değildir. Bu nedenle tarama yöntemi ile duyarsız bulunan tüm 
izolatların benzilpenisilin MİK değerleri belirlenmelidir. 

A grubu beta-hemolitik streptokoklar beta-laktam antibiyotiklere duyarlıdırlar ve bugüne kadar beta-laktamla-
ra azalmış duyarlılık gösteren bir izolat bildirilmemiştir. Son yıllarda makrolid grubu antibiyotiklere ve özel-
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likle klindamisine karşı direncin artış dikkat çekicidir. 

Yeni doğan morbidite ve mortalitesinin önde gelen etkenlerinden biri olan B grubu streptokoklar, intrapartum 
antibiyotik profilaksisi için birinci seçenek ilaçlar olan penisilin ve ampisiline duyarlıdırlar. B grubu strepto-
koklar arasında eritromisin ve klindamisin direncine dikkat edilmelidir. Rutin laboratuvarda klindamisin direnci 
uygun test yöntemleri ile saptanmalıdır, ayrıca indüklenebilir karakterde olup olmadığının uygun test yöntem-
leriyle saptanması da gerekmektedir. Zira bu tip direnç sıvı dilüsyon yöntemi ile saptanamaz. Son yıllarda B 
grubu streptokoklarda birinci seçenek beta-laktamlara azalmış duyarlılık (benzilpenisilin MİK değeri >1 mg/L) 
gözlenmektedir. İzolatların beta-laktam MİK değerlerinin takibi epidemiyolojik açıdan önem taşımaktadır.
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NON-FERMENTATİF BAKTERİLER

PINAR SAĞIROĞLU

Günümüzden 40 yıl önce hayatımıza giren otomatize sistemler, bugün dünya üzerindeki birçok mikrobiyo-
loji laboratuvarlarında tanımlama ve antibiyogram işlemlerinde rutin olarak kullanılmaktadırlar. Dünyada 
ve ülkemizde en çok Vitek 2 (bioMérieux, Marcy l’Etoile,FR), Phoenix (BD, Sparks, MD), MicroScan 
WalkAway (Beckman Coulter,CA) otomatize sistemleri kullanılmaktadır. Non-fermentatif bakteriler özel-
likle hastane enfeksiyonları başta olmak üzere birçok türünün antibiyotiklere karşı geliştirdiği dirençle te-
davisinin gün geçtikçe zorlaştığı enfeksiyonlara neden olmaktadırlar. Bu enfeksiyonların yönetilmesindeki 
en kritik noktalardan biri tanımlama ve antibiyogram işlemlerin doğru yapılmasıdır. Otomatize sistemlerin 
non-fermentatif bakterilerdeki performansları geçmiş yıllara göre artmakla birlikte günümüzde halen birçok 
türün tanımlanmasında ve antibiyotik duyarlılık testlerinin (ADT) performansında sıkıntılar yaşanmaktadır. 
Non-fermentatif bakteriler oldukça geniş bir ailedir. Özellikle hastane enfeksiyonlarında karşımıza gelen 
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia ve Burkorderia cepacia 
complex türleri başta olmak üzere diğer birçok farklı türle (Aeromonas, Alcaligenes, Myroides, Chryseo-
bacterium, Ralstonia, Sphingomonas vb ) karşımıza çıkmaktadırlar. Otomatize sistemlerin non-fermentatif 
bakterilerin antibiyotik test sonuçlarındaki güvenilirliğini etkileyen faktörler arasında; mikroorganizma 
cinsi ve türü, test edilen antibiyotik, üretici firmanın panelleri veya kartlarının içeriği ve sistemlerin uzman 
yazılımlarının performansları sayılabilir. Otomatize sistemlerin ADT performanslarının değerlendirildiği 
birçok çalışma P. aeruginosa, A. baumannii ve S. maltophilia üzerinde odaklanmaktadır. Sistemlerin anti-
biyotik ayrımı yapılmaksızın genel olarak performansları değerlendirildiğinde P.aeruginosa kökenlerindeki 
esansiyel ve kategorik uyum oranlarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Acinetobacter türlerindeki 
performansları antibiyotik türüne göre değişkenlik göstermekle birlikte S.maltophilia ve B.cepacia complex 
türlerine göre daha iyi durumdadır. Ancak özellikle S.maltophilia türlerinde sistem sonuçların antibiyotik 
türünden bağımsız olarak doğrulanması gerekmektedir. Antibiyotik türlerine göre sistemlerin performansları 
değerlendirildiğinde yapılan birçok çalışmada kolistinin bütün sistemlerce üretilen sonuçlarının güvenilir 
olmadığı bildirilmektedir. Hatta sistemler buldukları sonuçları raporlamamaktadırlar. Karbapenem direncinin 
saptanmasındaki performansları değerlendirildiğinde P.aeruginosa ve A.baumanii türlerinde performansla-
rının imipenemde daha düşükken meropenem için daha yüksek olduğunu söylenebilir.  Sistemler Enteroba-
cterelas türlerine kıyasla karbapenem direncini saptamada non-fermenterlerde daha iyi performansa sahip-
tirler. Karbapenem ve kolistin dışında kalan antibiyotiklerle ilgili yapılan çalışmaların birçoğu 2005-2010 
yılları arasında yapılmıştır. O yıllarda yapılan referans yöntemlerle karşılaştırmalı çalışmaların sonuçları 
incelendiğinde P.aeruginosa ve A.baumanii türleri için aminoglikozid ve kinolon grubu antibiyotik sonuç-
larında sistemlerin performanslarının kabul edilebilir ve güvenilir düzeyde olduğunu söylemek mümkün-
dür. Ancak o dönemde özellikle seftazidim, sefepim ve piperasilin ve piperasilin tazobaktam için verilerin 
duyarlılık sonuçlarında sistemlerin çok büyük ve büyük hatalar yaptıkları tespit edilmiştir. Yıllar içinde 
üretici firmaların yaptığı çalışmalarla piperasilin ve tazobaktam kombinasyonundaki kısıtlıkları düzeltimesine 
karşın günümüzde halen özellikle sefepim duyarlılığının saptanmasında yaşanan problem devam etmekte-
dir. Stenotrophomonas maltophilia ile yapılan çalışmalarda özellikle trimetoprim-sulfametoksazol için tespit 
edilen dirençleri Phoenix ve Microscan sistemleri ile doğru olarak tespit edilmesine karşın Vitek 2 sisteminde 
tespit edilen dirençlerde sistemin büyük hata oranlarını yüksek olduğu bildirilmektedir. Levofloksasin, sefta-
zidim ve minoksiklin sonuçlarının ise sistem farkı olmaksızın doğrulanması önerilmektedir. Son birkaç yıldır 
artan direnç oranlarıyla birlikte yeni nesil beta-laktam ve beta-laktamaz inhibötör kombinasyonlarının (sefta-
zidim avibaktam, seftalazon tazobaktam, meropenem vaborbaktam, imipenem relebaktan vb) geliştirilmesi ve 



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

389

kullanımı artmaya başlamıştır. Geçen yıl ülkemizde ruhsat alan seftazidim/avibaktam (CZA) SGK kapsamın-
da geri ödeme almış ve özellikle yoğun bakım ünitelerde karbapenem ve kolistin dirençli Enterobacterales ve 
P.aeruginosa kökenlerinin tedavisinde kullanılmaya başlamıştır. Uluslararası antibiyotik test standartlarına 
göre (EUCAST, CLSI) CZA duyarlılık testlerinde sıvı mikrodilüsyonu standart yöntem kabul edilmektedir. 
Otomatize sistemlerin CZA duyarlılığını saptamadaki performansının değerlendirildiği çalışma sayısı (Vitek 
ve Phoenix için var) sınırlı olmakla birlikte umut vadeder düzeydedir. Buna rağmen CZA duyarlılıklarının 
referans yöntem olan sıvı mikrodilüyon ile ya da disk diffüzyon ile doğrulanmasında fayda vardır. 

Sonuç olarak otomatize sistemleri non-fermentatif bakterilerde kullanırken bakterinin cins ve tür düzeyin-
de doğru tanımlandığınızdan emin olun çünkü S.maltophilia başta olmak üzere Acinetobacter türlerindeki 
performansları Pseudomonas türlerine göre daha düşüktür. Sistemler kendilerini geçmiş yıllara göre daha 
geliştirmiş durumdadırlar. Özellikle aminoglikozid, kinolon ve beta laktamaz inhibitör kombinasyonlarında 
referans yöntemlerle uyumları iyi düzeydedir ancak kolistin, karbapenem ve sefalosporinlerden özellikle se-
fepim sonuçlarının doğrulanma gerekliliği devam etmektedir.  Çoklu ilaç dirençli mikroorganizmalara karşı 
kullanılan yeni nesil ilaçların ( CZA vb) otomatize sistem sonuçları ise referans yöntemlerle doğrulanarak 
rapor edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Otomatize sistemler, Vitek 2, Phoenix, Non-fermenter, Direnç 
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OLGULARLA SİSTEMLERE TANISAL YAKLAŞIM
Solunum Sistemi Enfeksiyonları

OLGULARLA TÜBERKÜLOZ ÖRNEK YÖNETİMİ: NEREDE HATA YAPIYORUZ?

DENİZ GAZEL

Tarihinin bilinen eski hastalıklarından biri olan tüberküloz, Mycobacterium  tuberculosis kompleksi tarafın-
dan oluşturulan ve basiller ile konağın inflamatuar hücrelerinin ilişkilerine bağlı olarak gelişen kronik gra-
nülomatöz bir infeksiyondur. Son yıllarda artan çoklu ilaç direnci sorunu, hastalığın etkin ve hızlı bir şekilde 
tanı ve tedavisini zorunlu kılmaktadır. Tüberküloz hastalığının tanısında altın standart kültürdür ancak yeni 
geliştirilen moleküler testler,  gerek hızlı oluşları gerekse kolay uygulanabilmeleri nedeni ile hastalığa hızlı 
tanı konulup erken tedavi başlanmasında yardımcı olmaktadırlar. Tüberkülozun laboratuvar tanısında, doğru 
örneğin alınması, alınan örneğin taşınması, işlenmesi, test seçimi, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve 
bildirim aşamasında zaman zaman bazı hatalar ve eksiklikler olabilmektedir. Bu da tüberküloz hastalığının 
yönetilmesinde sorunlara neden olmaktadır. Bu konuşmada tüberküloz tanısında olgular üzerinden örnek 
yönetimi ve tanıda dikkat edilmesi gereken unsurlar ele alınarak tartışılacaktır.
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PANEL 
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi, Önemi ve Saha Deneyimi

COVİD-19 SÜRECİNDE KULLANILAN SÜRVEYANS SİSTEMİ VE SORUNLAR

LEYLA ÜÇEŞ HARMANOĞULLARI

Sunum içeriğinde yer alan başlıklar sürveyansın tanımı, COVİD-19 sürveyans çalışmaları, COVİD-19 süre-
yansında kullanılan sistem ve uygulamalar, sahada sık karşılaşılan sorunlar, bu sorunlara ilişkin önerilerdir.

Sürveyans sağlık verilerinin toplanması, analizi, yorumlanması ve elde edilen bilgilerin dağıtımı anlamını taşı-
maktadır. 31 Aralık 2019’da Çin’de başlayan COVİD-19 hastalığı kısa süre içinde tüm dünyaya yayıldı. Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 3 Ocak 2020’de acil durum, 11 Mart 2020’de küresel pandemi ilan edildi. Ül-
kemizde ilk vakanın bildirimi 11 Mart 2020 tarihinde yapıldı. DSÖ pandemi yönetim basamaklarını 10 başlık 
altında toplamıştır. Ulusal koordinasyon, toplum katılımı, halk sağlığı önlemleri, olgu yönetimi, enfeksiyon 
önleme ve kontrol çalışmaları, laboratuar ağının oluşturulması, lojistik, yaşamsal olayların devamlılığı, 
araştırma ve geliştirme konularının yanında ana başlıklardan biri de sürveyanstır.

COVİD-19 sürveyans çalışmaları kapsamında vakaların tespiti için test yapılması, tespit edilen vakaların yaş 
grupları/cinsiyet/sosyoekonomik durum gibi özelliklere göre dağılımının incelenmesi, vakaların temaslıları-
nın incelenmesi, ölümlerin yaş grupları/cinsiyet/kronik hastalık gibi özelliklere göre dağılımının incelenmesi 
önemlidir. Ayrıca Coronavirüs sık mutasyona uğrayan bir virüs olduğu için genomik sürveyans çalışmaları 
yapılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı pandeminin başında COVİD-19 rehberini yayınlamış, rehberde olası ve kesin vaka tanımla-
rına yer verilmiş, Coronavirüs enfeksiyonu vaka bilgi formu ile vakaların bildirimi sağlanmıştır. Hâlihazırda 
Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılan bir sistem olan Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) içerisine CO-
VİD-19 modülü eklenmiş, HSYS’nin e-nabız, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Aile Hekimliği Bilgi 
Sistemi (AHBS), ve Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) ile entegrasyonu sağlanmıştır. HSYS sis-
temi içerisinde evde izlem listesi, vaka takip listesi, filyasyon listesi, antikor testi listesi, genel tarama, TUİK 
taramaları, ASAL tarama gibi başlıklar yer almaktadır. Özellikle filyasyon ekiplerinin yoğun olarak kullandığı 
FİTAS sistemi içerisinde toplumsal tarama, filyasyon modülü, ve izlem modülü başlıkları yer almaktadır. Fil-
yasyon modülü ile pozitif vakaların incelenmesi, vakaların bulaştırıcı olduğu dönemdeki temaslıların tespiti, 
semptom gelişmesi durumunda temaslılardan numune alımı ve tüm bu çalışmaların anlık ve düzenli sisteme 
kayıt edilmesi sağlanmaktadır. Yalnızca belli sayıda yetkilinin giriş yapabildiği Sağlıkta İstatistik ve Nedensel 
Analizler (SİNA) içerisinde ayrıntılı rapor ve analizler yer almakta, SİNA’nın veri kaynağını HSYS oluştur-
maktadır. Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yönelik geliştirilen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında bu-
lunulan bölge risk durumu, kişi bazlı takip, aile takibi, maske talebi, güncel istatistikler, HES kodu ayarları, 
aşılama bilgileri başlıkları bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığınca geliştirilen AŞILA uygulaması aşılamada gö-
revli personel için hazırlanmıştır. Aile hekimi, hekim ve sağlık personeli kullanıcı girişleri bulunmaktadır. Aşı 
uygulamasından önce aşının karekodu okutularak kullanıma uygun olup olmadığı kontrol edildikten sonra aşı 
uygulama ve kayıt işlemleri yapılmaktadır. Sağlık bakanlığı ve illere ait çağrı merkezleri de 24 saat aktif olup 
danışmanlık hizmetlerinin verilmesini sağlamaktadır. 

Filyasyon ve sürveyans çalışmalarında en önemli rolü üstlenen filyasyon ekipleri üçer kişilik ekiplerden oluş-
maktadır. Ülke geneli 6 binin üzerinde doktorlu ve doktorsuz ekiple vaka ve temaslıların ziyaret edilmesi, 
temaslılardan numune alımı, risk gruplarının taranması gibi birçok çalışma yürütülerek filyasyon oranlarının 
%99’un üzerinde olması sağlanmaktadır.
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Sağlık bakanlığı sitesinde ilk vakanın bildirildiği 11 Mart 2020 tarihinden günümüze her güne ait test, vaka, 
hasta, iyileşen, vefat sayıları bilgileri yer almaktadır. Güncel durumda Sağlık bakanlığı tarafından dozlara göre 
aşı yapılma oranları, en az 2 doz aşılanmış nüfus haritası, günlük ve haftalık test/vaka/vefat iyileşen sayıları, 
toplam vaka-vefat sayıları ve illere göre haftalık vaka sayıları haritası yayımlanmaktadır.

Sahada en çok karşılaşılan sorunlar; verilerin toplanması aşamasında yaşanan sistemsel kaynaklı sorunlar, 
özellikle FİTAS sisteminde vaka ve temaslı ziyaretleri sırasında internet ya da başka nedenlerle sisteme giriş 
yapılamama gibi teknik sorunlar, özellikle temaslı izolasyonunu engellemek için yanlış beyanda bulunulabil-
mesi, periferik yerleşim yerlerinde coğrafi kaynaklı ulaşım problemleri, özellikle yabancı uyruklularda sabit 
ikametin bulunmamasından kaynaklı kişiye ulaşamama gibi sorunlar, iller arası hareketlilik konularıdır. Süre-
cin 2 yıla yaklaşmasıyla birlikte sağlık çalışanlarında gelişen yorgunluk ve iş yükü nedeniyle sürveyans çalış-
maları uzayabilmektedir.

Sorunlara yönelik çözüm önerileri;

Sağlık personeli ve halka yönelik sağlık eğitimlerinin devamlılığı, maske/mesafe/ temizlik/aşılama gibi halk 
sağlığı önlemlerine toplum katılımının sağlanması, okulların açılmasıyla birlikte milli eğitim kurumları başta 
olmak üzere sektörler arası işbirliğinin arttırılması, gerekli durumlarda seyahat kısıtlamaları, araştırmaların 
önceliklendirilmesi, bilgi üretimi ve paylaşımı konusunda destekleyici çalışmalar yapılması, pandemi verileri-
ni içeren ayrıntılı salgın raporlarının iller bazında ve ülke genelinde oluşturulması önemlidir. 
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OLGULARLA SİSTEMLERE TANISAL YAKLAŞIM
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları

BENHUR Ş. ÇETİN

Giriş

Mantar enfeksiyonları çok erken zamanlardan beri bilinmekle birlikte, santral sinir sistemi (SSS) mantar 
enfeksiyonları 19. Yüzyıldan itibaren tanımlanmaya başlanmıştır. Mantar sporları havada yaygın olarak 
dağılmış olup, havadaki sporların solunması, kutanöz delinme yaraları yoluyla canlı mantar elementlerinin 
implantasyonu, yutulması ve enfekte hayvanlardan veya halihazırda kommensal olarak mevcut organizma-
lardan bulaşma yoluyla insanlarda enfeksiyon gelişmektedir. İnsanlarda mantar enfeksiyonlarının çoğu, deri, 
akciğerler, mide-bağırsak yolu ve kadın genital sistemi gibi mukozal yüzeylerle sınırlıdır ve derin parankimal 
dokular etkilenmez. Genellikle, solunan aerosolize mantarlar, akciğerlerde veya paranazal sinüslerde birincil 
bir mikotik enfeksiyon başlatır ve bu çoğunlukla kendi kendini sınırlayan ancak nadiren diğer organlara da 
yayılabilen bir hastalıktır.

SSS mantar enfeksiyonları genellikle vücudun başka bir yerindeki bir odaktan, çoğunlukla pulmoner veya 
bağırsaktan veya protez kalp kapakları dahil olmak üzere diğer ekstrakraniyal bölgelerden hematojen yayı-
lıma ikincil gelişmektedir. Bazı hastalarda paranazal sinüsler, orbita, petromastoid bölge ve retrofaringeal 
bölgeden SSS’ne doğrudan komşuluk yoluyla yayılım meydana gelir. Direkt enfeksiyon gelişimi, travma, 
yoğun bakım prosedürleri ve kafa içi operasyonlar sırasında ortaya çıkabilir. Etiyolojik nedeni parazit veya 
bakteri değil de mantar olarak belirlemek hayati önem taşır, çünkü antibakteriyel veya antiparaziter ilaçların 
çoğu mantarlara karşı etkili değildir; özellikle SSS enfeksiyonları tedavi edilmezse yüksek morbidite ve mor-
taliteye yol açmaktadır.

SSS mantar enfeksiyonlarının sıklığı, kötü kontrol edilen diabetes mellitus ve uzun süre hayatta kalan bağı-
şıklığı baskılanmış hastaların sayısının artması gibi birçok faktör nedeniyle son on yılda artış göstermiştir. 
Son yıllarda, özellikle bağışıklığı baskılanmış hastalarda tanısında ve uygun tedavisindeki pratik zorluklarla 
birlikte invaziv aspergilloz insidansı da keskin bir şekilde artmıştır. Tüm invaziv aspergilloz vakalarının yak-
laşık %10 ila %20’sinde SSS belirtileri gelişir. Kalıcı immünosupresyonu ve yaygın malign hastalıkları olan 
hastalar ile allojenik kök hücre nakli yapılan hastalarda SSS aspergilloz insidansı çok yüksektir.

Birkaç Aspergillus türü SSS enfeksiyonuna neden olabilir, ancak çoğu vaka A. fumigatus (birincil akciğer 
enfeksiyonu), A. niger (birincil otitik enfeksiyonlar), A. flavus (birincil paranazal sinüs enfeksiyonu) ve A. 
terreus’tan kaynaklanır.

SSS aspergilloz, çeşitli klinik sendromlarla ortaya çıkabilir. Serebral aspergillozun klinik görünümü spesifik 
değildir ve tekrarlayan baş ağrıları, mental yetilerde değişiklikler, fokal nörolojik defisitlerin ortaya çıkması 
ve bilinç düzeyinde bozulma ile karakterizedir. Pulmoner veya paranazal sinüs aspergillozlu ciddi bağışıklığı 
baskılanmış hastalarda, şüpheli bir ikincil enfektif, vasküler veya yer kaplayan lezyon nedeniyle akut başlan-
gıçlı fokal nörolojik defisit gelişmesi durumunda SSS aspergillozu mutlaka düşünülmelidir.
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Olgu

On yaşında, erkek  hasta merkezimizde üç yıldır nefrotik sendrom / IgM nefropatisi tanısı ile takip edil-
mekteydi. Steroid tedavisine yanıt alınmaması üzerine tedavide siklosporin verildi ve 2019 yılında hastalığı 
remisyona girdi. Kontrollerinde, 2020 yılında relaps gelişti ve kresentrik glomerülonefrit tanısıyla mycop-
henolate mofetil (MMF) ve yüksek doz steroid tedavisi başlandı. Olgu mevcut tedavi altındayken Temmuz 
2020’de acil polikliniğine kusma nedeniyle başvurdu. Ayaktan takibe alınan olgu yaklaşık bir hafta sonra 
kusma ve sağ tarafta güçsüzlük nedeniyle tekrar acil servise başvurdu. Fizik muayenesinde vital bulgularında 
bir sıkıntı görülmezken, dinlemekle bilateral solunum sesleri kaba ve bazallerde ralleri ve ayrıca sağ alt ve 
üst ekstremitede 2/5-3/5 güç kaybı tespit edildi. Laboratuar değerlerinde akut faz reaktanlarında belirgin bir 
yükseklik görülmedi. Radyolojik tetkiklerinde toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) bilateral akciğerlerde 
kaviter lezyonlar ve kraniyal manyetik rezonans görüntülemesinde de intrakraniyal multiple apse ile uyumlu 
lezyonlar görüldü. Çocuk enfeksiyon servisine yatırılan olguya ampirik antibiyotik tedavisi olarak vanko-
misin, meropenem, amfoterisin B ve trimetoprim-sulfometaksazol başlandı. Akciğerdeki kaviter lezyondan 
girişimsel radyoloji tarafından örnekleme yapıldı ancak yeterli materyal elde edilemedi. Daha sonra beyin 
cerrahisi tarafından apseye yönelik yapılan cerrahi işlemle apse boşaltıldı ve gönderilen materyalde Aspergil-
lus fumigatus üredi. Steroid dışındaki immünsupresif tedaviler kesildi, beyin ödemi nedeniyle deksametazon 
devam edildi. Böbrek yetmezliği nedeniyle düzenli plazmaferez yapılmaya başlandı. Olgunun klinik seyrin-
de nörolojik bulguların düzelmemesi ve postop kraniyal görüntülemelerde belirgin bir düzelme olmaması 
üzerine antifungal tedavisi vorikanazol ve lipozomal amfoterisin B kombinasyonu şeklinde idame edildi. 
Toplam 60 gün lipozomal amfoterisin B ve 10 ay (2.5 ay intravenöz, 7.5 ay oral olmak üzere) vorikonazol 
tedavisi verildi. Tedavi sonunda olgunun klinik bulguları tamamen düzeldi. Radyolojik açıdan da akciğer ve 
intrakraniyal bulgularda da tama yakın düzelme görüldü.

Tartışma ve Sonuç

SSS mantar enfeksiyonları nadir olmakla birlikte, genel olarak bağışıklığı baskılanmış hasta popülasyonun-
daki nispi bir artışa bağlı olarak son zamanlarda insidanslarında bir artış olmuştur. Bu enfeksiyonlar menenjit, 
ensefalit, hidrosefali, yer kaplayan lezyonlar (serebral kistler, apseler, granülomlar vb.), orbitorinoserebral 
sendromlar, akut serebrovasküler olaylar ve spinal enfeksiyonlar gibi çeşitli klinik sendromlarla kendini gös-
terebilir.

Değişken klinik belirtileri, çeşitli nöropatolojik özellikleri, öngörülemeyen beyin cerrahisi komplikasyonları 
ve zor tanısal ve terapötik zorluklar hakkında daha fazla farkındalığın olması, bu tür nadir vakaların uygun 
yönetiminde büyük önem taşımaktadır. Vakaların önemli bir kısmı sadece tıbbi tedavi gerektirir. Bununla bir-
likte, ameliyat edilebilir bir mantar lezyonu ortaya çıktığında, mevcut antifungal ilaçlarla uygun, zamanında, 
agresif beyin cerrahisi müdahalesi yapılmalıdır.

SSS mantar enfeksiyonu düşünülen olgularda tanı koymada lezyondan alınan örneklerin doğru şekilde alın-
ması, mikrobiyolojiye doğru şekilde ulaştırılması, doğru tetkiklerin istenmesi ve örneklerin mikrobiyoloji 
laboratuarlarında da doğru yöntemlerle çalışılması gereklidir. Bu olgulardan elde edilecek örneklerin yöneti-
mi için, işlem öncesinde mikrobiyoloji uzmanı ile temasa geçilmesi uygun olacaktır. 

Genel olarak çeşitli sistemik mikozlarda ve özel olarak SSS mikozlarında antifungal ilaçlar da dahil olmak 
üzere mantar enfeksiyonlarının genel yönetimine ilişkin güncel bilgileri takip etmeli ve bu olgulardan elde 
edilecek tanısal örneklerin elde edilmesi ve analiz süreçlerinde mutlaka klinisyen ve mikrobiyolog iletişimi 
canlı tutulmalıdır.
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UZMANIYLA TARTIŞALIM 
Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi Çalışma Grubu
Tüm (yaklaşık) Kuralları ile EUCAST Önerilerine Geçiş Mümkün Mü?

EUCAST KURALLARININ DİSK DİFÜZYON YÖNTEMİ İLE UYGULANMASINDA KARŞILAŞI-
LAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

ÖZGEN ALPAY ÖZBEK

Disk difüzyon, en eski antimikrobik duyarlılık yöntemlerinden biri olmasına karşın, rutin klinik labo-
ratuvarlarda kullanılan en yaygın yöntem olmaya devam etmektedir. Bunun birçok nedeni sıralanabilir. Ön-
celikle, güç üreyen ancak sık rastlanan bakteriler de dahil olmak üzere bakteriyel patojenlerin çoğunu ve aynı 
zamanda bu patojenlere karşı birçok antimikrobik ajanın test edilebilmesi için uygun bir yöntemdir. Bu geniş 
patojen ve antimikrobik ajan yelpazesine karşın hiçbir özel donanıma gereksinim duymaması, bunun yanın-
da ana sarf malzemeleri olan besiyeri ve disklerin satın alma maliyetinin otomatize sistemlere görece düşük 
olması yaygın kullanımını açıklayan diğer nedenler arasındadır. Yukarıda sayılan avantajlarına ek olarak zon 
içi üremeler kolayca saptanabilmekte, bu sayede hasta örneğinde bulunan, ancak ilk ekim plaklarında fark 
edilememiş diğer patojenler ve koloni içindeki dirençli suşlar kolayca seçilebilmektedir.

Bütün bu avantajlarına karşın, disk difüzyon yönteminin EUCAST kurallarına göre uygulanmasında 
birçok önemli zorlukla karşılaşılmaktadır. EUCAST disk difüzyon yöntemi Antimikrobik Duyarlılık Testleri 
Uluslararası İşbirliği Çalışması (International Collaborative Study of Antimicrobial Susceptibility Testing), 
1972 raporunda tanımlanan ilkelere ve dünya çapında uzmanların deneyimlerine dayanmaktadır. Yöntemle 
ilgili son güncelleme Ocak 2021 tarihinde yayınlamıştır. Yayınlanan belgede yöntemin standart bir biçimde 
uygulanabilmesi için besiyerlerinin saklanması ve kontrolü, inokülumun hazırlanması, agar plaklarının ekimi, 
antimikrobik disklerinin yerleştirilmesi, plakların inkübasyonu, zonların ölçülmesi ve duyarlıkların yorumlan-
ması için uyulması gereken kurallar ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Belki de en büyük zorluk, teknik personelin 
tümünün iş yükünü arttıran bu kurallara eksiksiz ve standart bir biçimde uymasını sağlamaktır. İş yükünü azalt-
mak ve dolayısıyla teknik personelin de kurallara uyumunu arttırabilmek için laboratuvar içindeki donanımın 
arttırılması yararlı olabilmektedir. Bunlar, süspansiyon yoğunluğunu ayarlamakta fotometrik bir cihazın, ino-
külum basamağında otomatik bir plak döndürücünün, disklerin yerleştirilmesinde disk dağıtıcıların (dispenser) 
ve otomatik bir zon ölçerin kullanılması teknik personelin kurallara uyumunu arttırmaktadır.

EUCAST işlemlerin kalite güvencesini sağlanabilmesi için disk difüzyon yönteminin her basamağında 
nelerin kontrol edilmesi gerektiğini, iç kalite kontrol testlerinin nasıl ve ne sıklıkta çalışılmasının uygun ola-
cağını belgelerinde belirtmiştir. Ayrıca, yapmış olduğu çok merkezli çalışmalarla ticari besiyeri ve disklerin 
performanslarını değerlendirmiş ve konu ile ilgili uyarılar yayınlamıştır (1,2,3). Bu çalışmalardan da anlaşıla-
bileceği gibi, ticari besiyeri ve disk ürünlerinin performansı aynı değildir. Ülkemizde satın alma gücü yeterli 
olmayan laboratuvarlarımız için kaliteli besiyeri ve disk temininde büyük zorluklar yaşanmaktadır. Bununla 
birlikte, otomatize sistemlere göre maliyetinin düşük olması nedeniyle disk difüzyon yönteminde kalite kontrol 
testlerinin istenen sıklıkta çalışılması daha mümkün olmaktadır.

Disk difüzyon yönteminin EUCAST kurallarına uygun çalışılmasında karşılaşılan bir başka zorluk da 
sonuçların “Klinik Sınır Değer Tablolarına,” “Doğal Direnç ve Beklenmeyen Fenotip Tablolarına” ve Uzman 
kurallarına uygun olarak yorumlanmasında yaşanmaktadır.

Yorumlamadaki ilk zorluk doğal dirençli bakterilerin ve beklenmeyen fenotiplerin takibinde yaşan-
maktadır. Otomatize sistemler bakterinin antibiyotiğe karşı doğal dirençli veya beklenmeyen bir fenotipe sa-
hip olup olmadığını kontrol ettikten sonra antibiyogram sonucunu oluşturmaktadır. Disk difüzyon testinde 
ise, bakterilerin hangi antibiyotiklere karşı doğal dirençli olduğunun uzmanlar tarafından akılda tutulması ve 
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sonuçları gerektiğinde dirençliye çevirmesi gerekmektedir. Ancak bakterilerin sınıflandırmasında ve adlandı-
rılmasında gözlenen hızlı değişim tüm uzmanların aynı standartta bu görevi yerine getirmesini güçleştirmek-
tedir. Hasta sonuçlarında yaşanan dalgalanmalar klinisyenler için kafa karıştırıcı olabilmektedir. Sonuçların 
doğal dirençli yönünden denetlenmesi laboratuvar bilgiişlem sistemleri (LBS) ile yapılabildiğinde bu sorun 
çözülebilmektedir.

Sonuçların yorumlanmasında karşılaşılan ikinci zorluk, sonuçlara EUCAST önerileri doğrultusunda 
yorum eklenmesinde yaşanmaktadır. Her ne kadar otomatize sistemler kendi ekranlarında yorum ve uyarı 
cümleleri oluşturmuş olsa da bunların LBS’ne aktarımını genellikle yapamamaktadırlar. Dolayısıyla, hem oto-
matize sistemlerle hem de disk difüzyon yöntemi ile çalışan tüm laboratuvarlarda bu yorumların yine uzman-
lar tarafından tek tek yapılması gerekmektedir. Ancak, aynı laboratuvarda çalışan farklı uzmanların sonuçları 
standart olarak yorumlamaması klinisyenler için kafa karıştırıcı olabilmektedir. Sonuçların yorumlanmasında 
yine LBS’nin kullanılması sorunun çözülmesinde çok etkili olabilmektedir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bakteriyoloji Laboratuvarında bakteri tanımlamaları MALDI-TOF 
yöntemi ve antibiyogramlar yalnızca disk difüzyon yöntemi çalışılarak sonuç verilmektedir. Sonuçlar EU-
CAST belgelerinde yer alan kriterlere uygun olarak hazırlanan bir LBS programı yardımıyla, genellikle otoma-
tik olarak yorumlanmaktadır. Örneğin, üreyen bakteri bir antibiyotiğe doğal dirençli ise, o antibiyotik sonucu 
yanına doğal dirençlidir notu çıkmakta; yada EUCAST’ın önerdiği koşullarda “3. Kuşak sefalosporinlerin tek 
başına kullanılmasından kaçınılması gerektiği” notu ilgili antibiyotik sonucunun yanında otomatik olarak çık-
maktadır. Bu program sayesinde, EUCAST’ın yaptığı her türlü güncelleme firmalara bağımlı olmadan, günü 
gününe uygulamaya sokulabilmekte ve yorumlama basamağında laboratuvardan çıkan tüm sonuçların standar-
dizasyonu sağlanabilmektedir.

Son olarak, disk difüzyon yöntemi ile yaşanan bir başka önemli güçlük GSBL çalışmasında karşımıza 
çıkmaktadır. Disk difüzyon yönteminde EUCAST tarama kriterlerinin uygulanması kolay olduğu halde, doğ-
rulama testlerinin uygulanması zordur. EUCAST Kombine Disk testinin önce CLSI içerikli disklerle (CAZ 
30, CTX 30 +/-klavulanik asit) çalışılmasını önermiştir. Ancak , CLSI standartlarına ek olarak, indüklenebilir 
kromozomal AmpC bulunan Enterobacteriaceae türleri için ve CAZ 30-CTX 30 ile test sonucu belirsiz çıkan 
bakteriler için de ikinci bir basamak olarak Sefepim +/- klavulanik asit ile kombine disk testi çalışılmasını is-
temiştir. Bu disk her ticari markada üretilmemektedir. 

EUCAST Standart disk difüzyon testi ve Kombine disk difüzyon testleri için farklı içerikte CAZ ve 
CTX kullanılmasındaki sakıncalara çözüm oluşturmak amacıyla iki disk markası ile çok merkezli bir çalışma 
yapmıştır. Bu çalışma sonuçlarına dayanılarak da kombine disk testinde düşük içerikli EUCAST disklerinin 
kullanılabileceğini belirtmiştir. Buradaki sorun diğer disk markaları ile böyle bir değerlendirme yapılmamış 
olması ve yine her disk markasında klavulanik asit de içeren düşük içerikli EUCAST uyumlu disklerin bulun-
mamasıdır.

Sonuç olarak, tüm EUCAST kurallarına uygun olarak disk difüzyon yöntemi ile çalışabilmek için çıkan 
sorunlara tek tek çözüm aranması gerekmektedir. Ancak sağladığı avantajlar nedeniyle vazgeçilmemesi gere-
ken bir yöntemdir.

Kaynaklar
1. https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/General_documents/Publications/CMI_1905.pdf

2. Clin Microbiol Infect. 2019 Mar;25(3):346-352 DOI: 10.1016/j.cmi.2018.05.021
3. https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_docs/Warning_-_disk_quality.pdf
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EUCAST UZMAN KURALLARININ BD PHOENIX VE BD XPERT SİSTEM UYUMU 

ABDURRAHMAN GÜLMEZ 

Bu konuşmada Eucast’in yayınladığı Uzman Kurallar Sürüm 3.2, Klinik Sınır Değer Tablosu Sürüm 11.0, Do-
ğal Direnç ve Beklenmedik Fenotipler Uzman Kuralları Sürüm 3.2 yayınlarının otomatize antibiyogram sistemi olan 
Phoenix M50 ve akıllı yazılımı BDXpert ile Epicenter’ın kurallara uyumu tartışılacaktır. Sistemin getirdiği avantajların 
yanısıra dezavantaj durumlarında getirilebilecek çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. 

Eucast Uzman Kuralları Hataları azaltma amacıyla, belirli dirençleri raporlamak için önerilerde bulunarak, do-
ğal veya beklenmedik dirençler, fenotiplerini, yorumlayıcı kuralları sunan, uzman bilgilerinin tablolaştırılmış şeklidir. 
En son Eucast tarafından yapılan güncellemelere bakcak olursak;

·	 Eucast Klinik Sınır Değer Tablosu Sürüm 11.0 (Ocak 2011) 

·	 Eucast Uzman Kurallar Sürüm 3.2 (Haziran 2019) 

·	 Eucast Doğal Direnç ve Beklenmedik Fenotipler Uzman Kuralları Sürüm 3.2 (Şubat 2020) 
tarihlerinde yayınlanmıştır. 

Tüm bu bilgiler Eucast’in websitesi eucast.org da yer alan sekmelerden ulaşılabilirken, aynı zamanda Türkçe 
çevirileri Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti websitesi tmc-online.org üzerinden de Eucast sekmesinden ulaşılabilmektedir. 

Eucast Uzman Kurallar’ı 3 kanıt düzeyine göre A, B, C kategorilerine ayrılmıştır; 

·	 Kural A. Bu kuralın klinik kanıt düzeyi yüksek, kuralın uygulanması hasta tedavi ve bakımında büyük olası-
lıkla yarar sağlayacaktır 

·	 Kural B. Kanıt zayıftır veya olgu sunumu veya deneysel veriye dayanmaktadır 

·	 Kural C. Klinik kanıt bulunmamaktadır, ancak mikrobiyolojik veriler bu kuralın uygulanmasının doğru olaca-
ğını düşünmektedir 

Antimilkrobiyal tarihçeye bakıldığında ilk antibiyotiklerin keşfinden sonra 1959 yılında Kirby Bauer tarafından 
tek disk, çoklu disk plak dilüsyon teknikleri geliştirilmiş antimikrobiyal duyarlılıkta standartizasyonun başlangıç 
dönemi olmuştur. Rutin hasta örneklerinde otomatize sistemlerle antibiyogram çalışmaları ise 1975 yılından itiba-
ren kullanıma girmiştir. FDA’in (Food and Drug Administration) günümüzde onay verdiği 4 otomatize antimikro-
biyal duyarlılık sistemi mevcuttur. Bunlar Vitek 2 (biomerieux), MicroScan (Becman Coulter), Phoenix (BD Diag-
nostic Systems) Sensititre ARIS 2x’tir. 

 Otomatize antimikrobial sistemler son yıllarda yaygınlaşmış, dünya genelinde geniş kullanım alanları elde et-
miştir. Bunların nedenleri arasında;

·	 Laboratuvarların iş yükü artan örnek sayıları

·	 Zaman (TAT), test sonuçlanma sürelerinin kısalması 

·	 Laboratuvarda iş akışını kolaylaştırması ve konvansiyonel sistemlerde olası kullanıcıya bağlı hataları 
azaltması 

·	 Sistemler arasında veri akışında uyum sağlaması (Epicenter, LBYS, HBYS) 

·	 EUCAST, CLSI, SFM gibi kuruluşlar tarafından oluşturulan kurallara uyum sağlayabilmesi 
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·	 Epidemiyolojik Veri elde edilmesi 

·	 Direnç profillerini takip edebilme 

·	 Tedavi için kantitaitif sonuç olarak MIK değeri saptayabilme 

·	 Kalitatatif testlerin güvenilir olmadığı mikroorganizmalrda (N.meningitis, N.gonorrhoeae, H.pylori)  
kullanılabilmesi 

Otomatize sistemlerin bu avantajlarının yanında dezavantajları da mevcuttur; 

·	 Panellerin standart olması nedeniyle panel dışı antimikrobiyallerin ayrıca çalışılması gerekmekte-
dir. Konvansiyonel sistemlerde bu geçişler daha kolay yapılabilmektedir 

·	 Zor üreyen, anaerop ve bazı non-fermantatif bakterilerin duyarlılık testleri yapılamıyor veya sorun-
lu (N.meningitis, H.influenza, M.catarrhalis) 

·	 Paneller konvansiyonel yöntemlere göre pahalı 

·	 Laboratuvarda yaşanan teknik problemler (cihaz arızası, okumama) 

Otomatize antimikrobiyal sistemlerinden BD Phoenix M50’ye bakacak olursak; 

·	 ID Çalışma Prensibi; Klasik biyokimyasal yöntemlerin modifikasyonuna dayanmaktadır, kromojenik 
ve Florojenik biyokimyasal substratlar kullanılmaktadır 

·	 Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Çalışma Prensibi; MIK belirleme modifiye sıvı mikrodilüsyon 
bazlı gerçekleşmektedir. Her panel farklı antibiyotiklerin 2 kat seri dilüsyonunu içermektedir. İkili ADT 
(Dual AST) teknolojisi: Organizmaların büyüme ve metabolizmasının tribüdimetrik ve redoks tepki-
mesi ile tespitine dayanmaktadır.  Sistem çoklu algoritmalarla gecikmeli direncin tespitini (redoks) de 
yapabilmektedir. 

·	 Antimikrobiyal dilüsyon sayıları minimum 3 ile maksimum 8 kuyucuk arasında değişmektedir. 

·	 Sistemde Eucast in önerilerinden seftazidim-avibactam ve seftazolon-tazobaktam da yer alabilmektedir. 

·	 Epicenter ve LIS e uyumlu çalışmaktadır. 

·	 MALDI-TOF ile eşleşebilmektedir. 

·	 Tanımlamada Gram pozitif, Gram negatif, ve maya tanımlama kartları bulunurken, antibiyogramda ise; 

o Gram pozitif (Staph., Enterokok) PMIC ADT kartı 

o Gram pozitif (Streptokok) SMIC ADT kartı 

o Gram negatifler için ise idrar örnekleri içi UNMIC, diğer örnekler için NMIC ve yeni çıkan 
NMIC Emerge panel yer almaktadır. 

·	 Kartlar tek başına ADT ve ID olarak kullanılabilirken ID+ADT olarak da kullanılabilmektedir.

·	 Sistem ESBL taramasını 5 kuyucukta gerçek zamanlı olarak yapmaktadır. Bu kuyucuklarda 

o Sefotaksim-klavulonat

o Seftazidim-klavulonat

o Sefpodoksim-proksetil
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o Seftazidim

o Seftriakson-klavulonat yer almaktadır. 

·	 NMIC paneli direnç profiline göre sadece ‘’Potansiyel Karbapenamaz Varlığı’’ diyebiliyorken, NMIC 
Emerge Panelinde 2 farklı karbapenemaz taraması yapılabilmektedir; 

o 2 kuyucuklu; Sadece karbapenemaz varlığı 

o 9 kuyucuklu; Enterobacterales, Acinetobacter ve Pseudomonas için Ambler karbapenamaz 
sınıflaması yapılabilmektedir. 

L.Direux, Leverstein-van Hall ve Treviño M ve arkadaşlarının yaptıkları 3 farklı çalışmada otomatize sistemlerden 
Phoenix, Vitek 2 ve Microscan ESBL taramalarında uyumlu çalıştıkları görülmüştür. 

Karbapenemaz taramasında ise Whitley V ve arkdaşlarının yaptıkları çalışmada, referans test olarak karbapenem inak-
tivasyon ve Ambler sınıflaması için PCR testi kullanılmış 1452 izolatta; karbapenemaz varlığı ve karabapenemaz grup 
sınıflandırmasında Phoenix NMIC Emerge panelin uyumluluğun yüksek olduğu görülmüştür. 

BDXpert System; Eucast, CLSI veya SFM’nin yayınladığı kurallara göre programlanabilen BD’ nin kural tabanlı uz-
man tavsiyesi yazılımıdır. 1-400 arası kurallar CLSI, 401-699 arası SFM, 737-999 kuralları ise Eucast’i kapsamaktadır. 
Kullanıcı bazlı hangi kuruluş kurallarına bağlı kalınabileceği cihaza tanımlanabilmektedir. 

 Sistem birçok kaynaktan aldığı verileri işlemekte ve kural önceliğine göre algoritma oluşturmaktadır. Veri kay-
nakları; Phoenix MIK ve ID sonuçları, kullanıcı ID girişi, Epicenter MIK ve ID sonuçları, direnç markerları olarak de-
ğişebilmektedir. BDXpert Sisteme gelen veriler Eucast kurallarına göre yorumlanarak sonuç raporu oluşturulmaktadır. 
Sisteme ait örnek kurallar görsellerde sunulmuştur. 

 Kural görevleri;  

·	 Raporda direnç uyarısı verme 

·	 Direnç yorumu değiştirme 

·	 Direnç yorumunun gizlenmesi 

Kurallar Epicenter üzerinden değiştirilebilirken, Phoenix M50 üzerinden sadece açılıp kapatılabilir. Kural te-
tikleme önceliğine örnek olarak; Metisilin dirençli S.aureus aynı zamanda beta-laktamaz üretiyor ise algoritmalar daha 
kapsamlı kural olan MRSA kuralını uygulamaktadır. 

Uzman Kurallar Sürüm 3.2 (2019)’ nin Phoenix M50 ve Epicenter Uyumuna bakacak olursak; Enterobactera-
les de uyum oldugunu, S.pneumoniae, Streptococcus spp, Staph.aureus, Staph.spp ve Enterococcus spp. Kurallarında 
disk difüzyon yöntemleri harcinde uyumun olduğunu görmekteyiz.

Sistemde ADT’si olmayan Campylobacter spp, Corynebacterium spp., Moraxella catarrhalis, Haemophilus 
influenza gibi organizmalara sistem uzman kurallarını uygulayamamaktadır. Bu duruma laboratuvar çözümü olarak 
disk difüzyon testi uygulanmakta, uzman kurallar antibiyogram okuma paneline eklenmiştir. 

Doğal Direnç ve Beklenmeyen Fenotip Tabloları Sürüm 3.2’ nin Phoenix M50 – Epicenter Uyumuna bakacak 
olursak; Enterobacterales ve Non-Fermantatif grupta uyumun olduğunu görülmektedir. ADT’si olmayan Corynebac-
terium spp., Listeria monocytogenes, Leuconostoc spp., Pediococcus spp., Lactobacillus spp. dışındaki diğer mikro-
organizlamalar ile sistemin uyumlu çalıştığı görülmektedir. Bu duruma çzöüm olarak ADT’si olmayan grupta çıkan 
sonuçlar için disk difüzyon okuma paneline notlar eklenmektedir. Aynı durum Gram negatif bakterilerden Haemophilus 
influenza, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitis, Neisseria gonorrhoeae ve anaeroplardan Clostridium spp. için 
de geçerlidir. 
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Eucast önerilerinden bir diğeri ise ATU (Teknik belirsizlik alanı) durumlarında laboratuvarların nasıl davrana-
cağıdır.  Eucast bu durumda başka bir yöntemle sonucun doğrulanmasını önermektedir. MIK çalışılan otomatize sis-
temlerde bu durum E-test ile uygulanbilir olsa da pratik uygulamada geçerli olmayabilir.  

Kolistin Eucast önerisi ile laboratuvarımızda sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile çalışılmaktadır. Yapılan 
çalışmalarda otomatize sistemlerin duyarlı kolistin sonuçlarında çok büyük hata oranlarının yüksek olması sebebiyle 
güvenilir olmadığı bildirilmektedir.  

Eucast in bazı mikroorganizmalar için tanımladığı ‘’orta duyarlı’’ yorumun ‘’yüksek dozda duyarlı’’ olarak 
değişimi yeni bir kategori getirmiş ve laboratuvarların kendi sistemlerinde bu kategoriye geçiş yapması istenmektedir. 
Aynı yorumun klinik tarafından doğru algılanabilmesi için bilgilendirme yapılmalıdır. 

Phoenix M50 sistemi üzerinden ID veya ADT’si olmayan mikroorganizmalar; Neisseria meningitis, Neisseria 
gonorrhoeae, Haemophilus spp, Campylobacter spp. Moraxella catarrhalis, H.pylori ve Anaeroplardır. ID olup ADT si 
olmayan organizmalar ise; Corynebacterium spp., Bacillus spp., Listeria spp. dir. 

Laboratuvar işleyişinde Eucast kuralları açısından kendi sorunlarımıza bakacak olursak; Sonuç aktarmada EU-
CAST kural açıklamalarını HBYS’nin uyumlu olmamasından görememekteyiz. Bu da bize hangi antibiyogramda hangi 
kuralların uygulandığını görmeye engel olmaktadır.  Sonuç aktarmada barkoda bağlı örnek türünü görmeme sorunu 
devam etmektedir.  Klinik istek üzerinde Stenotrophomonas maltophilia’da SXT dışında istek olmaktadır. Bu durumda 
CLSI’ın belirlediği Levofloksasin (≤2-4--≥8) ve Seftazidim (≤8-16-≥32) MIK değerlerini kullanmaktayız. Aynı şekilde 
Eucast’de duyarlılık sınırı olmayan Burkholderia cepacia complex için CLSI’ın belirlediği Levofloksasin (≤2-4--≥8), 
Seftazidim (≤8-16-≥32) , Meropenem(≤4-18-≥16), SXT (≤ 2/38 ≥ 4/76) zon çapları kullanılmaktadır. 

 Seftazidim avibaktam son yıllarda FDA onayı alarak komplike üriner sistem enfeksiyonları ve sağlık hizmetleri 
ile ilişkili ventilatör pnömonisinde kullanıma girmiştir. Geri ödemesi sadece yoğun bakım hastalarında ve herhangi bir 
3.kuşak sefalosporin, aminoglikozid ve karbapenem duyarlı olmayan suşlarda olabilmektedir. Aynı zamanda Ambler 
A ve D gurubuna etkili iken Ambler B grubu karbapenemazlara etkisi zayıftır. Bu nedenle çözüm önerisi olarak kar-
bapenemaz (+) suşlarda laboratuvarlar kendi imkanlarına göre Ambler sınıflaması yapan kombine disk sinerji testleri, 
otomatize sistem panelleri veya PCR testleri kullanabilir.  

 Kalite kontroller Eucast’in önerisi ile her gün veya haftada en az 4 kez yapılmasıdır. Laboratuvar olarak iş 
yükü ve maliyet açısından otomatize sistem ve disk difüzyon kontrollerini haftada 1 gerçekleştirmekteyiz. 

Son yıllarda ortaya çıkan ve Eucast’in de önerdiği Kan kültür şişesinden hızlı antibiyogram önerisine disk di-
füzyon tekniği ile geçiş yapan laboratuvarlar mevcuttur. Uzman ve teknik personel deneyimi, zamanlama (4,6 ve 8’inci 
saatlerde okuma süreleri) doğru sonuç vermede kritik rol oynamaktadır. Otomatize sistemlerde kan kültür şişesinden 
hzılı tanımlama ve ADT son yıllarda gelişim göstermektedir. Tanımlama da in house yöntemler olduğu gibi standartize 
edilmiş kalite belgeli testler de mevcuttur. In house yöntemlere örnek olarak Lizis santrifügasyon, Sodyum Dodesil 
Sülfat, Saponin yöntemleri verilebilir Bu yöntemler ucuz ancak henüz standartize değildir. Ticari kitler arasında Sep-
sityper standartize kullanıma hazır ve kalite belgesi mevcut ancak maliyeti yüksektir. Gram negatif ve pozitif çeşitli 
organizmalarla yapılan çalışmalarda tanımlama yüzdesinde in house testler ticari testler kadar başarılı bulunmuştur. 
Bu tekniğin yanı sıra katı agar üzerine kan kültür şişesi üzerinden ekim ve MALDI-TOF kullanılarak belirli saatlerde 
tanımlama yapmak da olası olabilir. Yapılan bir çalışmada Gram negatifler için tanımlama için ortalama inkübasyon 
zamanı 2 saat, Gram pozitif bakteriler için ise 5.9 saat bulunmuştur. 

 Kan kültür şişesinden otomatize sistemlerde hızlı ADT de geliştirme aşamasındadır. Serum ayrıştırıcı tüp kulla-
nılarak yapılan çalışmalarda Gram negatif bakterilerde ADT rutin yöntemlere göre %99.0 kategorik uyumlu bulunmuş 
ve çok büyük hata oranları düşük saptanmıştır. Gram pozitif bakteirlerde ise Eritromisin ve Trimetoprim Sülfometak-
sazol kaynaklı büyük hatalara rastlanmıştır. Gram negatif ve pozitif organizmalarda çok büüyk ve büyük hata düzeyleri 
düşük antibiyotikler için ADT 1 gün önceden güvenilir şekilde verilebilmektedir. 

 Otomatize ve manuel sistemlerde kurallara uyum açısından uzman kurallar her zaman gereklidir. Hangi bakte-
rinin işleme verileceği, hızlı tanımlama ve ADT yorumlamasında, olası hatalar ve farklı direnç mekanizmalarında test 
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tekrarına karar verilmesinde uzman görüşü gereklidir. Her basamağı otomatize sistemlere bırakmak doğru bir yaklaşım 
değildir.  Uzmanlık bilgilerini kullanarak, kalite kontrolleri ve ipuçlarını takip edip gelişime ve sistemi geliştirmeye 
açık olarak, şirketlere ihtiyaçlar doğrultusunda ısrar ederek otomatize sistemlerden doğru şekilde yararlanmak müm-
kündür. 

Teşekkürler 
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PANEL 
Temel İmmünoloji Çalışma Grubu
COVID-19 ve İmmün Sistem: İyi-Kötü/Yarar-Zarar

COVID-19 VE HÜCRESEL İMMÜN YANIT

MELEK DEMİR

SARS-CoV-2’nin neden olduğu COVID-19 enfeksiyonu yeni varyantların ortaya çıkışı ile birlikte tüm 
dünyada daha dikkatle izlenmeye başlanmıştır. Mevcut veriler, COVID-19 vakalarının yaklaşık %80’inin hafif 
ila orta şiddette olduğunu ve bu hastaların enfeksiyondan tamamen iyileştiğini ancak yine de önemli sayıda 
hastada enfeksiyonun şiddetli seyrettiğini ve ölümle sonlandığını gösteriyor. COVID-19 enfeksiyonu primer 
olarak akciğeri tutan bir hastalık olmakla birlikte şiddetli olgularda çoklu organı etkileyen bir klinik tablo ile 
seyretmektedir. Hastalığın şiddetinden ve farklı organlardaki etkilerinden altta yatan komorbidite faktörleri 
önemli rol oynuyor olsa da konağın verdiği bağışık yanıtın tipi ve niteliği de son derece belirleyicidir. CO-
VID-19 enfeksiyonun patogenezinde rol alan faktörler ve enfeksiyona karşı oluşan bağışık yanıta dair halen 
pekçok soru yanıtını aramaktadır. SARS-CoV-2 enfeksiyonunda bağışıklık sistemimiz uygun tepkileri oluştu-
ruyor mu? Doğal bağışıklığın hücre aracılı yanıtının rolü nedir? Doğal bağışık yanıtımız dost mu düşman mı? 
Kazanılmış bağışık yanıt hastalıkla mücadelede yarar mı yoksa zarar mı veriyor? Kazanılmış bağışık yanıt 
koruyucu mu? Ne kadar süre ile koruyor? İmmünolojik hafızanın olmaması hayatta kalmanın anahtarı mı 
yoksa her şeye rağmen immünolojik hafızaya sahip olmak daha iyi mi? Kazanılmış humoral yanıt mı yoksa 
hücresel yanıt mı daha etkili? Etkili SARS-CoV-2 viral klirensi için T hücresi aracılı yanıtlar ve antikor üretimi 
eşit derecede gerekli midir? Virüse karşı kanda saptanan T hücre yanıtları akciğerdeki T hücre yanıtını yansıtır 
mı, yoksa akciğere özgü T hücre yanıtı farklı mı? Varyantların varlığı hücre aracılı yanıtı değiştiriyor mu? Aşı 
tasarımlarında T lenfositler neden dikkate alınmalı?  Bu ve benzeri birçok sorunun yanıtı aranmaya devam 
ediyor (1-5). 

İyileşen hastalarda ve aşı sonrası SARS-CoV-2’ye özgül antikorlar aracılı humoral yanıt oluştuğu gös-
terilmiş ancak bu yanıtın ne süre ile devam edeceği, kalıcı bağışık yanıt oluşturup oluşturmayacağı henüz ke-
sin olarak bilinmemektedir. Hastalığın erken döneminde, iyileşme dönemi ve sonrasında oluşan hücre aracılı 
yanıtlar ve bu hücresel yanıtın enfeksiyonun sınırlandırılmasında veya hastalığın şiddeti üzerine etkisi yoğun 
olarak araştırılmaktadır.  Doğal ve aşılar ile oluşan hücresel bağışık yanıtın yeniden enfeksiyon oluşmasını 
önlemedeki rolünün aydınlatılması bu enfeksiyona yönelik yeni tedavi yaklaşımlarının ve yeni aşıların gelişti-
rilmesi açısından önemlidir. Hücre aracılı bağışıklık; makrofajların, nötrofillerin, NK hücrelerinin ve antijene 
özgü T-lenfositlerin aktivasyonunu ve bu aktivasyonlar sonucunda çeşitli sitokinlerin salınmasını ve hücre hüc-
re etkileşimlerini içeren bir grup bağışıklık tepkisi olarak tanımlanabilir. Bu çerçevede COVID-19 enfeksiyo-
nunda hücresel bağışık yanıtı; doğal bağışıklığın hücresel efektörleri aracılı ve kazanılmış bağışıklığın T hücre 
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aracılı yanıtı olarak iki açıdan ele almak hastalığın immünopatogenezini anlamak açısından yararlı olacaktır.

Hücre aracılı doğal bağışıklık ve COVID-19

Viral enfeksiyonların seyrinde doğal bağışıklığın efektör hücreleri aracılığı ile yerel dokuda etkenin 
ortadan kaldırılması, enfekte hücrelerde viral replikasyonun kısıtlanması ve kazanılmış bağışıklık tepkilerine 
katkı vermek üzere bir yanıt gelişir. Doğal bağışıklık sistemi tarafından bir patojenin tanınması tip I/III 
interferonların (IFN) salgılanmasını tetikler ve aynı zamanda proinflamatuar sitokinlerin ve kemokinlerin sa-
lınımı ile doğal bağışıklığın hücresel effektörlerinin enfeksiyon bölgesine doğru göç ederek aktivasyon ka-
zanmasına neden olur. COVID-19 enfeksiyon seyrinde SARS-CoV-2’ye   karşı ilk savunma yerel dokudaki 
makrofajlar, nötrofiller, NK hücreleri ve dentritik hücreler aracılığı ile gerçekleşmektedir (3,6,7).

Monositler ve makrofajlar virüslere karşı çok çeşitli savunma aktiviteleri ile konak savunmasına çoğu 
zaman olumlu katkı sunarken, SARS-CoV-2’nin neden olduğu COVID-19 enfeksiyonunda başta IL-6 olmak 
üzere çeşitli sitokinler aracılığı ile konakçı üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı gözlenmiştir. COVID-19 has-
talarında yapılmış çalışmalarda monositlerin ve makrofajların, inflamatuar sitokinler ve kemokinleri arttırarak 
kazanılmış bağışıklık sistemi hücreleri ile aşırı etkileşime girerek ciddi doku hasarına neden olduğu belirtil-
mektedir (8,9)

Nötrofiller fagositoz ve degranülasyon yoluyla mikroorganizmaların öldürülmesinde ve etkisiz kılın-
masında görev alan polimorfonükleer lökositlerdir. Nötrofillerin patojenleri yok ettiği mekanizmalardan biri 
nötrofil hücre dışı tuzakları (Neutrophil extracellular traps (NET’ler)) oluşumudur. NET’ler aracılığı ile geliş-
tirilen yanıt Netosiz olarak tanımlanır. NET’ler hücre dışı DNA, histonlar ve mikrobisidal ağlardır. NET’ler 
bakterilere, virüslere, parazitlere ve mantarlara karşı önemli bir antimikrobiyal savunma sağlar. NET’ler virüs-
leri yakalamak ve etkisiz hale getirmek için tamamlayıcı bir hücre aracılı doğal bağışıklık yanıttır. COVID-19 
hastalarının serumları ile yapılmış in vitro bir çalışmada NET salınımının indüklendiği gösterilmiştir. SARS-
CoV-2’ye yanıt olarak gelişen NET’ler ile ilişkili bir nekroinflamasyonun COVID-19 yanı sıra sepsis ve çoklu 
organ yetmezliğinde de rolü olabileceği düşünülmektedir (10,11). COVID-19 hastalarında pıhtılaşmaya bağlı 
mortalitenin arttığı bilinmektedir. COVID-19 hastalarında ölümcül trombotik olayların oluşumunda NET’lerin 
rolü olduğu belirtilmektedir. COVID-19’dan kaybedilmiş hastaların pulmoner otopsilerinde nötrofil trombosit 
infiltrasyonu ile NET içeren mikrotrombusların varlığı gösterilmiştir (12,13).  NET formasyonlarının rolü ve 
katkısının aydınlatılması COVID-19’da pıhtılaşmaya bağlı mortaliteyi azaltmanın anahtarı olabilir. 

Doğal öldürücü (NK) hücreler lenfositlerin heterojen bir alt kümesi olarak erken anti-viral konak sa-
vunmasında anahtar rol oynar. NK işlevinde azalmanın şiddetli COVID-19 hastalığı ile ilişkili bulunduğunu 
belirten çalışmalar yanı sıra, COVID-19 hastalarının akciğerlerinde NK hücre sayısının arttığını gösteren ça-
lışmalar da bildirilmiştir. Hafif hastalığı olan hastalar veya sağlıklı kontrollere kıyasla şiddetli hastalığı olan 
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COVID-19 hastalarında periferik NK hücre sayıları önemli ölçüde düşük bulunmuştur. Şiddetli COVID-19 
hastalarında periferik NK hücrelerin tükendiği ve bitkin bir fenotip sergilediği belirtilmiştir (3,12,14-17). 

Dentritik hücreler, viral enfeksiyonların önlenmesinde önemli rol oynayan en güçlü profesyonel antijen 
sunucu hücrelerdir. Solunum yolu ve akciğerde yer alan dentritik hücreler viral enfeksiyonların ilk aşamaların-
da etkilidir. COVID-19 enfeksiyon seyrinde dentritik hücreler proinflamatuar sitokinler ve TNF-alfa, Rantes, 
MCP-1 gibi kemokinlerin salınmasında rol alır. Ayrıca COVID-19 da Tip-I INF yanıtının gecikmesine neden 
olduğu ve TRAIL ekspresyonunu arttırarak lenfosit apoptozunu artırdığı düşünülmektedir (10). Yapılan bir 
çalışmada antiviral bağışıklıkta anahtar efektörler olan plazmasitoid dentritik hücrelerde pro-apoptotik yollak-
ların arttığı, konvansiyonel dentritik hücrelerde MHC sınıf II ile ilgili genlerde ve MHC sınıf II transaktivatör 
aktivitesinde azalma saptanmış ve bu durum antijen sunumunun viral inhibisyonuna bağlanmıştır (18). Dend-
ritik hücrelerin yaşa bağlı değişikliklere uğradığı ve yaşlıların COVID-19’a artan duyarlılığının SARS-CoV-2 
tarafından indüklenen dendritik hücre disfonksiyonu ve/veya sitopatik etkilerin ve yaşlanma sürecinin eşza-
manlı ortaya çıkmasından kaynaklanabileceği öne sürülmüştür (19). 

T hücre aracılı bağışık yanıtlar ve COVID-19 

Çok sayıda çalışma, T hücrelerinin SARS-CoV-2›ye karşı erken bağışıklık yanıtında rol oynadığını 
ve işlevsel bir bellek havuzu oluşturabileceğini gösterse de bu alanda hala yanıtlanmamış ve yanıtlanmayı 
bekleyen çok sayıda soru bulunmaktadır. 

COVID-19’un erken evresinde periferik kandaki toplam beyaz kan hücresi sayısının normal veya azal-
mış olduğu bilinmektedir. Birçok viral enfeksiyonda gözlenen periferik kan lenfositlerindeki artışın aksine, 
COVID-19 hastalarında kanda bulunan lenfosit sayılarının sağlıklı kontrollere göre azalmış olduğu saptan-
mıştır. Şiddetli COVID-19 hastalarında periferik kan lenfosit seviyeleri, hafif COVID-19 hastalarına göre 
daha düşük bulunmuştur. Ölen hastalarda, hayatta kalan ciddi COVID-19 hastalarına göre daha büyük bir 
düşüş kaydedilmiştir (7). Ölen hastalarda yapılan otopsilerde lenfoid organlarda yüksek IL-6 seviyelerinin 
yanı sıra Fas kaynaklı apoptoz ile bağlantılı olan büyük lenfosit ölümü bulgusuna rastlandığı belirtilmektedir 
(3). SARS-CoV-2’nin T hücrelerini de hedef alması bu lenfopeni nedenlerinden biri olarak düşünülmektedir.  
SARS-CoV-2 spike proteininin T lenfositlerinin yüzeyinde bulunan CD147 ve CD26 ligandları ile etkileşime 
girerek T hücrelerini enfekte edebildiği bildirilmiştir. Birçok doku ve hücrede eksprese edilen CD147 hipoksik 
koşulların varlığında hücre proliferasyonu, farklılaşması ve apoptoz da rol almaktadır. CD26 T hücre aktivas-
yonu ve çoğalmasında rol oynayan bir hücre yüzey glikoproteinidir.  SARS-CoV-2’nin S proteininin T hücre 
yüzeyinde bulunan CD26 ve CD147 gibi moleküllere bağlanması, T hücre sayısında azalmaya/tükenmişliğe 
ve hücre ölümüne neden olarak COVID-19 hastalarında görülen lenfopeni oluşumuna katkı sunduğu düşünül-
mektedir (20,21).
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T lenfosit alt kümeleri, hücre aracılı bağışıklığın önemli bileşenleridir ve bağışıklık fonksiyonunu sap-
tamak için önemli göstergelerdir. T lenfositleri temel olarak CD3+, CD4+, T lenfositleri ve CD3+ CD8+ T len-
fositleri olmak üzere iki önemli alt gruba ayrılır. CD4+ T hücreleri Th1, Th2, Th17, Tfh gibi bir dizi yardımcı 
ve efektör hücre tipine farklılaşır. CD4+T hücreleri hem B hücrelerinin antikor üretimi için plazma hücrelerine 
dönüşümüne hem de CD8+ T hücrelerinin aktivasyonuna yardım etmek ve çeşitli sitokinler ve kemokinler 
üreterek doğal bağışıklık sisteminin hücresel efektörlerini uyarmak gibi farklı işlevlere de sahiptirler. CD8 
+ T hücreleri uyarım üzerine hücre zarında gözenekler oluşturan perforinleri ve apoptotik ölümü indükleyen 
kaspazların aktivasyonuna yol açan granzimleri salgılayarak enfekte olmuş hücrelerin ölümüne neden olurlar. 
CD8+ T hücreleri birçok akut viral enfeksiyondan sonra viral temizlenmeye aracılık ederler.  Bellek CD4+ ve 
CD8+ T hücreleri ise ikincil enfeksiyonlara karşı koruma sağlarlar (2,7,20). Antijene özgü T hücre yanıtları, 
hem akut enfeksiyon döneminde virüsün temizlenmesinde hem de yeniden enfeksiyona karşı koruma sağla-
yacak uzun süreli bağışıklık belleğin oluşmasında önemli bir araçtır. Bu nedenle COVID-19 için aday aşıların 
geliştirilmesinde T hücresi yanıtlarının dikkate alınması çok önemli olacaktır (22).

Corona virüslerin oluşturduğu ilk ciddi salgın SARS-CoV ile gelişmiştir. SARS-CoV enfeksiyonları 
üzerine daha önce yapılmış çalışmalar, enfeksiyon anında CD8+ T hücrelerindeki azalmanın viral replikasyonu 
etkilemediğini veya geciktirmediğini göstermiştir. Bununla birlikte, enfeksiyon sırasında CD4+ T hücrelerin-
deki azalmanın bağışıklık aracılı interstisyel pnömonide artışa ve SARS-CoV’nin akciğerlerden klerensinde 
gecikmeye neden olduğu belirtilmiştir. Bu durum nötralize edici antikor ve sitokin üretiminin azalması ve 
lenfositlerin pulmoner alımının azalmasıyla ilişkilendirilmiştir (23,24). Çoğu SARS hastasında özgül IgG an-
tikorların kaybolduğu ve periferik bellek B hücre yanıtlarının çoğu hastada saptanmadığı ancak SARS enfek-
siyonu geçirmiş hastaların büyük bir kısmında enfeksiyondan 6 yıl sonra bile T hücre hafızasının korunduğu 
bildirilmiştir. Ancak bu devam eden bellek T yanıtının kişiyi yeniden enfeksiyondan korumak için yeterli olup 
olmadığı bilinmemektedir (25). COVID-19’dan iyileşen hastalarda da SARS-CoV-2’ye özgü nötralize edici 
antikorlar azalmasına rağmen, T-hücresi bağışıklık tepkilerinin devam ettiği gösterilmiştir (26). Bu nedenle 
hem nötralize edici antikorların ömrünü belirlemek ve hem de T hücrelerinin hastaları yeniden enfeksiyon-
dan korumak için yeterli olup olmadığını değerlendirmek için yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler oldukça 
önemlidir. SARS-CoV-2’ye karşı erken CD4+ ve CD8+ T hücre yanıtının koruyucu olduğu, buna karşın geç T 
hücre yanıtının sitokin fırtınası ve akciğer zedelenmesine katkıda bulunan patolojik inflamatuar yanıtları güç-
lendirebileceği tahmin edilmektedir. Şiddetli COVID-19 hastalarında periferik kan CD4+ T hücrelerinin yüz-
desi artarken, CD8+ sitotoksik T hücrelerininkiyle birlikte bellek T yardımcı hücrelerinin yüzdesinin azalmış 
olduğu belirtilmektedir (27). COVID-19 hastalarının periferik kanının az sayıda hiperaktif T lenfosit içerdiği 
ve T lenfositlerin çoğunun akciğerlerde toplandığı bildirilmiştir. Bu bulgu T hücrelerinin kandan enfeksiyon 
bölgesine göç ettiğini düşündürmektedir (24). 
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COVID-19 hastalarında hastanede ölümler ile azalmış CD4+ T ve CD8+ T hücre düzeyi ilişkisine 
bakıldığında, yalnızca azalmış CD4+ T hücre düzeyi bağımsız olarak hastanede artan ölümle ilişkilendiril-
miştir. Bu nedenle COVID-19’lu hastalarda akut bakım ortamında CD4+ T hücre düzeyinin, erken prognostik 
bilgi sağlayabileceği ileri sürülmüştür. Hastalığın şiddetini ise CD4+ T hücre düzeyinin değil, CD8+ T hücre 
düzeyinin yansıttığı ve azalan CD4+ T hücre düzeyinin hastalığın progresyonu öngörmede önemli olduğu 
belirtilmiştir (28). Yapılan bir çalışmada akciğerde sitotoksik CD4+ T hücrelerinin (CD4+ CTL’ler) sayıla-
rının, hastalığın şiddeti ve ilerlemesi ile birlikte arttığı, epitel hücrelerinin artan apoptozisi ve doku yeniden 
şekillenmesinin bu duruma eşlik ettiği gösterilmiştir. CD4+ CTL’lerin de CD8+ T hücreleri kadar viral klirensi 
yönlendirmesinin olası olduğu belirtilmiştir (29).  COVID 19›lu hastalarda CD8+ T hücre yanıtlarının CD4+ T 
hücre yanıtlarından daha sık ve dayanıklı olduğu ve CD8+ T hücre sayılarındaki erken artışın, hastalığın şiddeti 
ile korele olduğu belirtilmektedir (30). Periferik kan kullanılarak yapılan çalışmalarda çoğu bireyde SARS-
CoV-2’ye özgü CD4+ T hücrelerin CD8+ T hücre yanıtlarından daha güçlü olduğu ancak bu durumun CD4+ T 
hücrelerinin dokular ve kan arasında CD8+ T hücrelerinden daha yüksek bir yeniden dolaşım eğilimine sahip 
olmasından kaynaklanmış olabileceği belirtilmiştir (1). Özellikle daha hafif hastalık seyri yaşayan hastalarda 
yapılan bir çalışmada SARS-CoV-2’ye özgü CD8+ T hücre yanıtlarının çok büyük olabileceğini destekleyen 
kanıtlar sağlanmıştır.   COVID-19 hastalarında CD8+ T hücresi tepkilerinin önemli bir kısmının ORF1ab’a 
yönelik olduğu ve bu yanıtın birleşik spike, nükleo- ve membran proteinlerine yönelik CD8+ T hücresi tep-
kilerine kıyasla yüksek olduğu bulunmuştur. Bu bulgular ORF1ab epitoplarının yüksek oranda immünojenik 
olabileceğini düşündürmektedir. SARS-CoV-2’ye özgü CD8+ T hücre yanıtının büyük bir bölümünün viral 
genomun şu anda geliştirilmekte olan aşı adaylarının çoğunda yer almayan bir bölümüne yönelik olması, klinik 
aktivitelerini ve toksisitelerini potansiyel olarak etkileyebileceği belirtilmiştir (31).

Bellek T hücrelerinin üretilmesi, patojenlere karşı ömür boyu koruma sağlayabilir. SARS-CoV spesifik 
T hücrelerinin enfeksiyondan yıllar sonra tespit edildiği gösterilmiştir (25,32). COVID-19’a karşı uzun vadeli 
bağışıklık koruması için de bellek T hücrelerinin varlığı kritik öneme sahiptir. Asemptomatik veya hafif CO-
VID-19’lu ve iyileşme dönemindeki hastaların büyük çoğunluğunda SARS-CoV-2’ye özgü CD4+ ve CD8+ T 
bellek hücre yanıtlarının olduğuna dair bulgular vardır (1,33,34). Akut fazda SARS-CoV-2’ye özgü T hücre-
lerinin hastalık şiddetinin çeşitli klinik belirteçleri ile korele olarak yüksek düzeyde aktive edilmiş sitotoksik 
bir fenotip sergilediği ve iyileşme fazında SARS-CoV-2’ye özgü çok işlevli bellek fenotipinde T hücrelerinin 
saptandığı belirtilmiştir. Aynı çalışmada antikor seronegatif temaslı aile üyelerinde ve asemptomatik ve hafif 
COVID-19 öyküsü olan iyileşme dönemindeki bireylerde de SARS-CoV-2’ye özgü T hücreleri saptanmıştır. 
Asemptomatik veya hafif COVID-19’lu birçok bireyde saptanabilir hümoral yanıtların yokluğunda da olduk-
ça dayanıklı ve işlevsel olarak bellek T hücre yanıtlarına sahip olduğunun gözlemlenmiş olması tekrarlayan 
şiddetli COVID-19 ataklarını önleyebileceğini düşündürmektedir (35). Yerleşik bellek T hücreleri (Tissue-Re-
sident Memory T cell (TRM)) ayrı bir bellek T hücresi grubudur. Bu T hücreler dokularda bulunur ve periferik 
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kana yeniden geçmezler.  Bu hücreler ikincil enfeksiyondan hızlı korumaya aracılık eden yerel nöbetçiler 
olarak tanımlanırlar. TRM’ler transkripsiyonel, fenotipik ve fonksiyonel olarak dolaşımdaki merkezi ve efektör 
hafıza T hücrelerinden farklıdır. (36). Solunum yolu gibi dokulardaki T hücrelerinin büyük çoğunluğunun TRM 

olduğu ve ciddi akciğer enfeksiyonuna karşı koruma sağlayabileceği düşünülmektedir. Akciğer hava yolların-
da ve akciğer interstisyel dokusunda stratejik olarak yer alan bu hücreler lokal olarak ikincil enfeksiyonları 
sınırlamak için gereklidir. SARS-CoV-2’nin de solunum yolu mukozal ara yüzünde konakçı ile etkileşime 
girdiği göz önüne alındığında, bu yüzeylerde konumlanmış T hücrelerin enfeksiyonu sınırlamada önemli bir 
işlev görecekleri düşünülmektedir. SARS-CoV-2 ile 6-10 ay önce enfekte olmuş bazı hastaların akciğerlerin-
de SARS-CoV-2’ye özgü yüksek düzeyde  TRM’ler rapor edilmiştir (37). Akciğer dışında farklı dokularda da 
TRM hücrelerinin varlığı gösterilmiştir. Yapılan bir çalışmada SARS-CoV-2›ye maruz kalmamış çocuklar ve 
yetişkinlerin tonsilalarında SARS-CoV-2 reaktif CD8 + TRM hücrelerinin varlığı gösterilmiştir. SARS-CoV’ye 
maruz kalmamış bireylerde önceden var olan dokudaki yerleşik bellek CD8+ T hücrelerinin varlığının potansi-
yel olarak SARS-CoV-2’ye karşı hızlı bölgesel bir bağışıklık tepkisi sağlayabileceği belirtilmiştir (38).

T düzenleyici (Treg) hücreler COVID-19 enfeksiyonunda üzerinde çalışılan diğer hücrelerdir. CD4+-
FoxP3+ olan bu hücreler bağışıklık tepkilerinin merkezi düzenleyicileri olarak kabul edilmektedir. Treg hücreler 
bağışıklık homeostazının korunmasında önemli bir role sahiptir. SARS-CoV-2 enfeksiyonunda, Treg’lerin has-
talığın erken ve geç evrelerinde zararlı ve faydalı ikili roller oynadığı düşünülmektedir.  Enfeksiyonun erken 
evresindeki artmış Treg hücre yanıtının Th1 hücreleri ve CD8+ CTL’ler gibi konakçı savunma bağışıklık hüc-
relerinin hareketliliğini güçlü bir şekilde bastırıp anti-viral bağışıklık tepkilerini azaltabileceği diğer yandan 
enflamatuar tepkileri zayıflatabileceği ve sitokin fırtınasını söndürebileceği belirtilmektedir. Hafif COVID-19 
hastalarında periferik kandaki immünosupresif Treg sayısının orta derecede arttığı daha şiddetli hastalığı olan 
bazı hastalarda ise yüksek Treg seviyelerinin gözlendiği bildirilmiştir (39,40,41). Treg / Th17 dengesi, akciğer 
hasarının ciddiyetinde ve akut akciğer hasarını karakterize eden kontrolsüz sistemik inflamasyonda önem-
li bir role sahiptir. Şiddetli COVID-19 hastalarında Treg hücre seviyelerinde önemli bir düşüş, Th17 hücre 
seviyelerinde artış ve bunun sonucunda Treg / Th17 hücre oranında azalma rapor edilmiştir. Th17 hücrelerin-
deki artışın Treg hücrelerinde bir azalma ile birlikte, COVID-19 hastalarında proinflamatuar sitokinlerin ve 
kemokinlerin kontrolsüz salınımına katkıda bulunabildiği ve sonuçta dokulardaki hasarın kötüleşmesinden ve 
çoklu organ yetmezliğinden sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Şiddetli COVID-19 geçiren gebelerde Th17 
hücrelerinin artmış olduğu ve gebelerdeki şiddetli tablodan Treg/Th17 dengesinin rolü olabileceği belirtilmek-
tedir (42).

SARS-COV-2 ‘ye karşı gelişen T hücrelerinin diğer Corona virüslere karşı oluşan T hücreler ile çapraz 
reaksiyon verip vermediği de yanıt bekleyen sorular arasında yer almaktadır. SARS’tan iyileşen hastalarda 
salgından 17 yıl sonra SARS-CoV’nin N proteinine reaktif uzun süreli bellek T hücrelerini bulundurdukları 
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ve bu T hücrelerinin SARS-CoV-2’nin N proteinine karşı güçlü çapraz bir reaktivite sergilediği gösterilmiştir. 
SARS veya COVID-19 öyküsü olmayan veya SARS ve/veya COVID-19 olan kişilerle teması olmayan birey-
lerde de SARS-CoV-2’ye özgü T hücreleri tespit edildiği bildirilmiştir. ORF1 bölgesi, birçok farklı koronavirüs 
arasında yüksek oranda korunan alanları içermektedir. SARS-CoV-2’ye karşı saptanan çapraz reaktiviteden 
önceden geçirilmiş Corona virüs enfeksiyonlarından var olan N ve ORF1’e özgü T hücrelerin rol aldığı düşü-
nülmektedir (34). COVİD-19 enfeksiyonuna maruz kalmayan bireylerin önemli bir bölümünde CD4+ ve daha 
az ölçüde SARS-CoV-2 peptitlerini tanıyan CD8+ T hücrelerinin varlığı gösterilmiştir.  Bu durumun SARS-
CoV-2 epitopları ile HCoV-OC43, HCoV-HKU1, HCoV-229E ve HCoV-NL63 gibi mevsimsel insan korona 
virüsleri arasındaki yüksek amino asit benzerliğinin olduğunu desteklemektedir. Çapraz reaktif bağışıklığın 
varlığı COVID-19 hastalığının asemptomatik veya hafif şekilde geçirilmesinden sorumlu olabilir (1,34, 35,43).

SARS-CoV-2 varyantlarının ortaya çıkması, bu virüse karşı kazanılmış bağışıklık tepkilerini daha iyi 
anlama ihtiyacını ortaya koymuştur.  Varyantlara karşı CD4+ ve CD8+ T hücre yanıtlarının etkilenip etkilen-
mediği yanıt aranan diğer bir sorudur. COVID-19 geçirenlerde ve COVID-19 mRNA aşılarına yönelik yapılan 
bir çalışmada CD4+ ve CD8+ T hücre epitoplarının farklı varyantlarda bulunan mutasyonlardan etkilenmediği 
ve mutasyonların toplam T hücresi tepkisi üzerinde minör etkilere sahip olacağı öngörülmüştür (44). Diğer bir 
çalışmada ise bazı varyantların SARSCoV-2 enfeksiyonu sonrası veya aşılama sonrası humaral yanıttan kıs-
men kaçabildiklerini ancak S özgül CD4+ T hücre aktivasyonunun B1.1.7 ve B1.351 varyantlarındaki mutas-
yonlardan etkilenmediği bildirilmiştir (45). Varyantlar nedeniyle güçlendirici aşıların gerekli olup olmadığını 
belirlemek için iyileşmiş ve aşılanmış bireylerde anti-SARS-CoV-2 T hücre tepkilerinin ve dayanıklılığının 
izlenmesi önemli olacaktır. 

Son çalışmalarda aşı tasarımında T hücre yanıtlarının önemine dikkat çekilmektedir. Şu anda gelişti-
rilmekte olan aşıların çoğu, antikorların nötralize edeceği hedef olarak spike proteini üzerine odaklanmıştır. 
Doğal enfeksiyon sonrasında hem spike proteinine hem de diğer proteinlere karşı bellek CD4+ ve CD8+ T hüc-
relerinin oluştuğu gösterilmiştir. T hücrelerinin bu geniş epitop yanıtı SARSCoV-2 aşıları için T hücre yanıtına 
da odaklanmak gerektiğini düşündürmektedir (46, 47).
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SARS-CoV-2 AŞILARI VE İMMÜN YANIT

ALİ KUDRET ADİLOĞLU

Yurdumuzda halhazırda inaktif tam virüs aşısı olan Coronavac (Sinovac) (inaktif tüm virüs aşısı) ve aşılarda 
yeni bir teknoloji olan mRNA  aşıları (BNT162b2-Biontech) uygulanmaktadır.  Bu yüzden bu iki aşı grubun-
daki bağışık yanıt, ve koruma çalışmalarından bahsedeceğim. 

mRNA aşılarında adaptif bağışık yanıt

Lipioid’le (lipozomlar veya lipid nanopartiküller; LNP) ile kaplı viral mRNA  konak hücreye (APC 
hücrelerine) endositoz yolu ile girer. Burada ribozomlarla birleşerek translasyon  gerçekleşir ve antijen prote-
inler (spike proteinleri) sentezlenir. Sentezlenen proteinlerden bir kısmı MHC Sınıf I ile eksprese olarak CD8 
hücrelerine bağlanarak bu hücreleri aktive eder. Bir kısmı endositoz yolu ile atılır ve B hücreleri tarafından 
algılanıp antikor sentezi için B hücrelerinin aktive ederler. Atılan viral proteinlerin bir kısmı da geri alınıp 
tekrar işlenir ve Sınıf II MHC koekspresyonu ile CD4 Th hücrelerine sunulur. Böylece B ve CD8 hücreleri 
aktivasyonu yanısıra her iki hücreye CD4 yardımı da sağlamış olur. (Chakraborty C et al.Frontiers ımmunol 
2021; 12: 679344. ) 

mRNA aşılarında doğal bağışık yanıt 

ssRNA ve dsRNA molekülleri direkt olarak TLR lere bağlabilir. ssRNA; TLR7 (tip 1 IFN sentezi) ve TLR 8 
(TNF sentezi) e bağlanır. dsRNA ise TLR3 e bağlanır ve Tip 1-IFN sentezini uyarır. 

RIG-1, LGP2 ve MDA5 pattern recognition receptors (PRR) (desen tanıma reseptörleri) dir ve ss ve ds RNA 
moleküllerini tanır. Bunlar, birtakım yolakları aktive ederek proinflamatuvar sitokinlerin, Tip 1 IFN’ların ve 
diğer interferonların sentezine yol açarlar. Doğal bağışık yanıtın aktivasyonu, aynı zamanda RNA yıkımına, 
RNA translasyonunun baskılanmasına ve CD8 yanıtın inhibisyonuna yol açıp bağışık yanıtı sonlandırır. 

Adjuvanlı inaktif aşıllarda bağışık yanıt

Adjuvanlı inaktif aşılar, DC’ler ve makrofajlar tarafından alınırlar ve hücre içinde drene oldukları lenf 
düğümlerine taşınırlar. Burada Th hücrelerine sunulurlar ve antijene spesifik T hücre klonları oluşur. Bu 
hücreler antijene spesifik B hücreleri ile temasa geçerler ve prolifere ve diferansiye olurlar. Sonrasında, bu 
hücreler foliküler DC’lere doğru yönlenirler ve burada Tfh hücrelerinin sunduğu antijen sunumu sonrası ger-
minal merkezleri (GM)  oluştururlar. B hücreleri GM’de proliferasyon, class switch ve afinite matürasyonu 
gerçekleştirirler ve uzun ömürlü B hücreleri (LLBC) ve hafıza B hücrelerine dönüşürler. Aşı korunması hazır 
antikor yanıtının yanı sıra, bu hücrelerin varlığına da bağlıdır. (Dugan HL et al. Cellular Immunology doi.
org/10.1016/j.cellimm.2019.103998.)

İnaktif aşıların en önemli handikapları; oluşturdukları antikor yanıtları hem düşük seviyede hem de kısa 
ömürlü olup rapel ve hatırlatma dozlarına gereksinim göstermeleridir. İnaktif covid aşılarında da aşı sadece 
spike proteinine ve RBD ye özel olmayıp, virüsün tüm antijenik yapılarını kapsamakta ve dolayısıyla tüm 
yapılara karşı antikor yanıt gelişmektedir. Oluşan bu antikorlar, bazı viral enfeksiyonların aşılarında virüsün 
hücre içine geçişini kolaylaştırdığını (ADE; antibody dependant eenhancement) gösterilmişse de Covid-19 a 
karşı inaktive tüm virüs aşılarında böyle bir durum bildirilmemiştir.

İnaktif tam virüs aşıları yan etki olarak nispeten daha bilinen ve daha hafif yan etkilere yol açabilir. Aşının 
faz 2 ve 3 çalışmalarında saptanan en çok yan etki %9 oranında enjeksiyon bölgesinde ağrıdır, ayrıca nadiren 
ateş bildirilmiştir. ( Wu ve ark. Lacet 2021;21:803)  İnaktif aşılar, bilinen bir teknoloji olup, Influenza ve He-
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patit A aşılarında halihazırda kullanılmakta olup, uzun dönemde sürpriz yan etki beklenmemektedir. 

mRNA aşılarında da istenmeyen etki olarak 2 parametre tanımlanmıştır

1. VAERD: vaccine associated enhanced respiratory disease:  non nötralizan antikorların da ciddi anlam-
da sentezlenmesi ve bu antikorların komplemanı aktive etmesiyle immün komplekslerin çökelmesi

2. ADE: Antibody dependant enhancement: aşının virisün spike- RBD’e karşı oluşturduğu ve nötralizan 
kapasitesi olmayan diğer antikorların virüsün hücre içine geçişini kolaylaştırması, bu teori Sars-Cov2 
için henüz doğrulanmamıştır. 

3. Tümörü olan hastalarda vakaların %3.9 unda mevcut tümörün aktive olduğu saptanmıştır. 

4. Barda ve arkadaşlarının İsrail popülayonunda yaklaşık bir milyona yakın vakada yaptıkları bir yan 
etki çalışmasında 2. doz aşı uyugualasından 6. haftaya kadar takip ettikleri yan etkileri, hiç hastalık 
geçirmemiş ve aşı olmamış kontrol grubu ile karşılaştırmışlar  ve sadece lenfadenopatinin risk oranını 
2.43 kat ve myokardit risk oranın da 3.24 (ancak 924 bin vakada sadece 21 kişi) kat artış gösterdiğini 
saptamışlardır (Barda ve ark. NEJM 2021: 385:12). 

Aşı protokollerinin karşılaştırmalı etkileri

Bilindiği üzere, ülkemizde ilk önce 2 doz Coronavac (Sinovac) aşısı uygulanmıştı ve sonrasında 
BNT162b2 (Biontech) aşısının teminiyle ve de Delta varyantın yaygınlaşması sonrası dört farklı pro-
tokol karşımıza çıktı.

1. İki doz Coronavac 

2. İki doz Coronavac  sonrası 1 doz Coronavac hatırlatma dozu

3. İki doz Coronavac  sonrası 1 doz BNT162b2  hatırlatma dozu

4. İki doz BNT162b2

5. İki doz Coronavac + iki doz BNT162b2 (sadece yurtdışı çıkışlar için)

Bu protokollerden iki doz BNT162b2 yaptıranlarda rapel dozunun süresi konusunda  tam bir görüş birliği 
olamakla beraber 6 ay sonrasında antikor seviyelerinin koruyucu dozun altına indiği ve rapel yapılması ge-
rektiği söylenmektedir. .  

2. ve 3. protokoller arasında seçim noktasında aşağıdaki kaynaklar oldukça yol göstericidir.Ayrıca 2 doz Co-
ronavacın da Delta varyantı üzerinde etkisinin çok düşük olduğu saptanmış durumdadır ve rapel geretiği artık 
aşikardır.
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9 Eylül Üniversitesinde yapılan bir çalışmada da 2 doz Coronavac sonrası 1 doz Coronavac; antikor seviye-
sini 10 kat, 1 doz BNT162b2 ise; 199 kat attırmıştır. Hacettepe Üniveritesinde yapılan bezer bir kohort çalış-
masında ise 3. doz BNT162b2’nin yaklaşık 100 kat arttırdığı görülmüştür. (KLİMUD Webinar- Hastalık ve 
aşılamayı akiben antikor yanıtı: Covid-19 cphesinde güncel gelişmeler). Bu ön çalışmalar çok açık gösteriyor 
ki 2 doz Coronavac sonrası hatırlatma dozu olarak BNT162b2 kullanılması çok daha rasyonel görülmektedir. 
Özellikle Delta varyantına karşı korunmada nötralizan antikor değerlerinin 1/20 den 1/80 titreye yükselmesi 
Delta varyantından korunmada yüksek antikor titrelerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca 2 doz Co-
ronavac aşısının, hatırlatma dozu olmadan Delta varyantına karşı artık etkisinin kalmadığını da söyleyebiliriz. 

Nature’da çıkan bir çalışmada (Nature 2021; Doi.org/10.1038/S41392-021-00681-6) Wuhan suşu ile enfekte 
olan bireylerde B1.351 suşuna karşı sadece %33oranında nötralizan antikor geliştiği, bu bireylerin mRNA 
aşılarından biriyle hatırlatma doz yaptıklarında ancak nötralizan antikor saptanabildiğini belirtmişlerdir. Bu 
yüzden Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş bireylerin özellikle mutant suşlardan korunmadığını mutlaka ek aşı 
olmaları gerektiği bildirilmiştir. 

Aşıların etkinlik karşılaştırmalarına bir başka örnekte ( Ledere ve ark Immunity 2020:53,1281-1295) mRNA 
ve rekombinant aşıları karşılaştırmışlar ve mRNA aşılarının; antijen spesifik germinal merkez yanıtlarının, 
uzun ömürlü B lenfosit (LLBL), hafıza B lenfosit ve folüküler T yardımcı hücrelerinin (Tfh) ve nötralizan 
antikor yanıtlarının oluşmasında çok daha etkili olduğunu saptamışlardır. 
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OLGULARLA SİSTEMLERE TANISAL YAKLAŞIM
GİS Enfeksiyonları

GASTROENTERİT TANISINDA SENDROMİK MOLEKÜLER TESTLER

ERDAL ÖZBEK

Enfeksiyöz gastroenteritler, yıllık 2 milyar üzerinde olgu ve çoğunluğu çocuklar olmak üzere 2 milyonu aşkın 
ölümle dünya üzerinde önemli bir sağlık sorunu olarak karşımızda durmaktadır.

Aralarında protozoonlar, bakteriler ve virusların olduğu çok sayıda mikroorganizma gastroenterite neden ola-
bilir. Kültür, biyokimyasal tanımlama, immünoanaliz ve mikroskobik inceleme dahil olmak üzere geleneksel 
tanı algoritmaları, genellikle zaman alıcı olmalarının yanı sıra çoğu zaman düşük duyarlılık ve özgüllüğe 
sahiptirler. İntestinal mikrobiyomun zenginliği, gastroenterit tanısı için sorun teşkil etmekte, etken mikroor-
ganizmanın saptanmasını güçleştirmekte ve tanı süresini uzatmaktadır. 

Moleküler mikrobiyolojik test teknolojisindeki gelişmeler, pek çok yeni moleküler test uygulamasının rutin 
kullanıma girmesine zemin hazırlamıştır. Bunların arasında belki de en heyecan verici olan, “sendromik pa-
tojen” tespiti için geliştirilen “reverse transcriptase multipleks PCR (RT-PCR)” testleridir. Sendromik testler, 
örnek hazırlama, nükleik asit ekstraksiyonu ve saflaştırması için geliştirilen teknolojilerle birlikte solunum 
yolu infeksiyon etkenleri için yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Solunum yolu sendromik testleri ile 
kıyaslandığında henüz emekleme aşamasında olsa da gastrointestinal patojenlerin multipleks PCR ile tespiti 
son birkaç yılda kayda değer ilerleme kaydetmiş ve “sendromik test panelleri” tanı laboratuvarlarında yer al-
maya başlamıştır (Tablo 1). 

Tek bir test ile çok sayıda olası patojenin araştırılabildiği Multiplex PCR teknikleri aşağıda belirtilen avantaj-
lara sahiptir.

1) Yüksek duyarlılık ve özgüllük, 

2) Laboratuvar tanı süreçlerini kısaltması, 

3) Eşlik eden infeksiyonların (ko-infeksiyonların) saptanabilmesi,

4) Rutin olarak laboratuvar tanısı yapılmayan veya yapılmayan etkenlerin tespit edilebilmesi,

5) Yüksek negatif prediktif değerleri nedeniyle, gereksiz antimikrobiyal kullanımı ve gereksiz infeksi-
yon kontrol önlemlerinin önüne geçilmesi, 

6) Sağlık hizmeti sunucularının hastalara daha iyi bakım sağlamasına yardımcı olunması.

Multipleks PCR ticari test kitlerinin bir kısmı en yaygın viral, bakteriyel ve paraziter etkenleri eş za-
manlı saptarken (Luminex xTAG Gastrointestinal Patojen Paneli (GPP) ve Biofire’ın FilmArray Gast-
rointestinal (GI) Paneli vb.) bir kısmı belirli bir patojen sınıfının üyelerini saptayabilmektedir (Becton 
Dickinson’ın BD MAX- Enteric Bacterial Panel, Parasite Panel ve Viral Panel vb.). Bununla birlikte 
her iki grup için de yapılan çalışmalar, testlerin duyarlılığının %95 ve üzerinde, özgüllüklerinin ise 
%92 ve üzerinde olduğunu göstermektedir. 
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Panellerin saptayabildiği patojen sayısı arttıkça, aynı dışkı örneğinden saptanan mikroorganizma sayı-
sının da arttığı gözlenmektedir. Bu durum gastrointestinal sendromik testlerin yorumlanmasını zorlaş-
tırmaktadır. Saptanan patojenlerden hangisinin etken olduğu yorumunun yanı sıra etkenlerin kontami-
nasyon ve/veya kolonizasyon ayrımının yapılması da ayrı bir handikap gibi durmaktadır.

Multipleks PCR testlerine tanı algoritmalarında yer veren ve testleri uzun süreli kullanan merkezler, 
sendromik testlerin belirli bir enfeksiyöz ajanı tespit etmek için kayda değer zaman kazandırabileceği-
ni bildirmişlerdir. Ayrıca geleneksel yöntemlerle tanımlamanın 3-5 güne kadar uzayabildiği bakteriyel 
infeksiyon durumlarında uygun antibakteriyel tedavinin erken başlanmasına önemli katkı sağlamakta-
dır.

Her ne kadar bazı araştırıcılar multiplex PCR testlerinin gastroenterit etkenlerini saptamada birincil tarama 
aracı olarak uygun olabileceğini ileri sürseler de test sonuçlarının hastanın kliniğiyle ilişkisini tartışmaya yer 
bırakmayacak şekilde ortaya koyabilmek için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Sendromik testlerle 
saptanan mikroorganizmaların etken, kolonizasyon, ko-infeksiyon ve kontaminasyon ayırımın doğru yorum-
lanması ve klinisyen- laboratuvar uzmanı arasında bilgi akışının paylaşımı elzemdir. Bunun yanı sıra labora-
tuvarın kullanmış olduğu moleküler testlerin performans özellikleri ve sınırlamaları hem laboratuvar uzmanı 
hem de klinisyenler tarafından net bir şekilde anlaşılmalıdır. 

Sonuç olarak, önümüzdeki yıllarda gastroenterit tanısında multipleks PCR testlerinin daha yaygın kul-
lanılarak etken tespitini artıracağı, ko-infeksiyonları tanımlayacağı, hızlı geri dönüş süresi sağlayacağı 
ve antibiyotik kullanımını azaltabileceği tahmin edilmektedir. Gerek test sonuçlarının güvenilirliği 
gerekse laboratuvar olanaklarının etkin ve akılcı kullanımı açısından, moleküler testlerin klasik yön-
temlerle birlikte yer aldığı algoritmaların oluşturulması elzemdir.

Tablo 1: Ticari olarak temin edilebilen sendromik multipleks test panelleri ve saptadıkları patojenler 
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BİR OLGU EŞLİĞİNDE ROTAVİRUS TANISININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

AYDAN KARAGÜL

Rotavirüs (RV) kış mevsiminde prevalansı artan, her yaş grubunda olmakla birlikte 5 yaş altı çocuklarda 
ağır gastroenteritin en önemli nedenidir. Hem ayaktan takipli hem de yatan hastalarda yapılan çalışmalarda 
hastalığın, asemptomatik yayılımdan, ağır dehidratasyon,  nöbetler ve hatta ölüme kadar çok geniş bir spekt-
rumu olduğu gösterilmiştir. Hastalığın tipik semptomları yaklaşık 2-4 günlük inkübasyon dönemi sonrasında 
genelde aniden ateş ve kusma, ardından sayısı 10’a ulaşan kansız ve sulu ishal ile karakterize olmasına rağmen 
%20 oranında mukusta bulunabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Dışkı mikroskopisi genellikle normal bulun-
makta, bazı vakalarda her alanda 1-2 lökosit, bazen de az sayıda eritrosit hücresi tespit edilmektedir Hastalık 
4-8 günde kendi kendini sınırlar. Genellikle tam iyileşme ile sonuçlanır.

RV sadece klinik özelliklerine bakılarak tanımlanması mümkün değildir ve RV ishalleri için standart 
tedavi rehidratasyon ve destekleyici tedavi olduğundan spesifik mikrobiyolojik tanıya da çoğunlukla başvu-
rulmaz. Ancak uzamış ishalde, komplike olmuş ya da immün baskılanmış hastalarda, ayırıcı tanı gerektiğinde 
veya epidemiyolojik veriye ihtiyaç duyulduğunda RV ile ilgili testler istenmektedir. RV gastroenteritin ciddi 
komplikasyonlarını önlemek için hızlı, doğru tanı esastır. Kesin tanı, RV gastroenteritinde tanı konduğunda 
gereksiz ve potansiyel olarak zararlı antibiyotiklerin kullanılmasını da engellemiş olmaktadır. 

RV tanısında, hücre kültürü, elektron mikroskopi (EM), lateks aglütinasyon (LA), immünokromatografik 
ve enzim-işaretli immünolojik (ELİSA) yöntemler gibi antijen testleri ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) 
gibi moleküler yöntemler kullanılabilir. EM ve hücre kültürü gibi yöntemler ayrıntılı laboratuvar ekipmanına 
ihtiyaç duydukları için rutin laboratuvarlarda pek kullanılmamaktadır. PCR testleri altın standart olmasına ve 
yüksek duyarlılığına rağmen pahalı olduğundan birçok merkez antijen testlerini tercih etmektedir.  Dışkıda RV 
antijenlerin gösterilmesine dayanan testler LA ve ELISA ve immünokromatografik testlerden (IKT) oluşmak-
tadır. Tüm antijen testleri için toplanan örnekler hemen çalışılmayacaksa +4°C’de tutulmalıdır. Semptomların 
başlangıcından sekiz gün sonra örnek toplandığı takdirde nadiren virüsü saptayabilirler. Hastalık başlangıcın-
daki ilk 4 günde %90 üstü virüsü yakalarken, sonraki günlerde alınan örnekte bu oran % 75 civarına düşmekte-
dir. Virüslerin dışkıda bulunma süresi, belirtilerin uzun sürmesi durumunda 3 haftaya kadar uzayabilir. Bu süre 
içinde tanıya gitmek gerekiyorsa, daha yüksek hassasiyete olan PCR testi ile virüs tespiti yapılabilir. İshalin 
başlangıcından bir ayı aşkın bir süre virüs atılımı devam eden hastaların olduğu bildirilmektedir. Günümüzde 
bu yöntemler için geliştirilmiş çok sayıda ticari kit bulunmaktadır. 

Dışkı numunelerinde RV antijenlerinin belirlenmesi için hem ELISA hem LA hem de IKT’ lerin ticari 
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kitleri mevcuttur. 

Rutin laboratuvarda kullanılan antijen testlerinin birbirine göre üstünlükleri ve dezavantajları mevcuttur. 
LA testleri kısa sürede sonuç vermeleri gibi olumlu özelliklerinin yanında yapılan çalışmalarda LA tekniğinin 
ELISA tekniği ile kıyaslandığında duyarlılığı daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu yüzden taramalara uygun 
testler değildir. 

 ELISA testinin duyarlılığı %98-100 ve hassasiyet %100’ü civarındadır.  LA testinin duyarlılığı daha dü-
şük olarak %85-90 iken hassasiyet %100 olduğu bildirilmektedir.  ELISA testleri ise rutin tanı ve tarama için 
standart test olup çok sayıda örnek çalışılabileceği için salgınlarda kullanımı uygun tanı testidir. Tek vakaların 
tanısı için önerilmez. PCR testine göre duyarlılığı düşüktür özgüllüğü ise benzerdir ancak negatif sonuç PCR 
ile doğrulanmalıdır.  

Pratik olması, kolay ticari elde edilebilirliği ve tek tek çalışılabilmesi ve kısa sürede sonuç vermesi ne-
deniyle tercih edilen immünokromatografik testler ELISA testleriyle benzer veya biraz düşük duyarlılıktadır. 
Testlerdeki duyarlılık   %86.7-100, özgüllük ise   %87.5-95 arasında bulunmuştur.  Bu nedenlerle son yıllarda 
immünokromatografik yöntemle çalışan testler rutin hizmet laboratuvarlarında giderek daha yaygın olarak 
kullanılmaktadır.

RV gastroenteritine en sık olarak neden olan RV grup A antijenini ve adenovirus (serogrup 40 ve 41)’un 
birlikte arandığı kombine testler iki etkeni aynı anda saptayabildiğinden daha da avantajlı testler olarak kar-
şımıza çıkar. Bu kombine testlerinin duyarlılığı %86,7-100; özgüllüğü ise %87,5-95 arasında bulunmuştur. 
Ticari olarak Adenovirüs için hekson antijenlerine karşı monoklonal antikoru içeren kitler mevcutken, RV için 
grup A’nın VP2, VP6 antijenine veya kapsit proteinine karşı monoklonal antikorları içeren kitler mevcuttur.  

B grubu RV ise 1983 yılında Çin’de bulunmuştur. Yetişkinlerde kolera benzeri ishale neden olarak tek, 
sporadik ishal vakaları ile ilişkilidir, C grubu RV’ler 3 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde sporadik 
akut diyare vakalarına veya hastalık salgınlarına neden olur. Bu serotipler için o grubun antijenlerine karşı 
oluşan spesifik antikorların kullanıldığı IFA veya ELISA antijen testleri kullanılmaktadır.   

Dışkı numunelerinde RV’ un belirlenmesi için PCR güvenilir bir testtir. Sendromik mültipleks PCR 
panelleri içinde RV’lerde yer almaktadır.  Bu testler yüksek duyarlılık ve özgüllük, aynı anda birden fazla ajanı 
araştırabilme ve hızlı sonuç alabilme yeteneği gibi avantajlara sahiptir,    fakat özellikle bu işe ayrılmış labora-
tuvar ihtiyacı, canlı ölü virüs ayrımı yapamaması ve pahalı olması ise dezavantajıdır.
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PANEL 
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Parazitoloji Çalışma Grubu 
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Göç ve Seyahat Enfeksiyonları Çalışma Grubu
Parazitolojik Tanıda Farklı Yaklaşımlar

YALANCI PARAZİTLER

AHMET ÖZBİLGİN

Dışkı materyalinde sindirilmemiş/sindirilmiş besin atıkları, epitel hücreleri, mukus, diğer sindirim 
sekresyonları, bakteri ve mantar gibi birçok mikroorganizma bulunmaktadır. Dışkı artıkları arasında birçok 
artefaktın protozoon kist ve trofozoitleri, helmint yumurta ve larvalarına benzediği görülmektedir. Laboratu-
var teknisyen ve uzmanlarının eğitimi, laboratuvar yöntemlerinin protokole uygun yapılması, kalite kontrol 
şartlarının sağlanması ve alanında uzman kişilerin materyalleri incelemesi tanıda karşılaşılan hataların önüne 
geçebilmesinde büyük önem taşımaktadır.

Bağırsak protozoonları ile karışabilecek birçok hücre ve mikroorganizma bulunmaktadır. Amipler; 
serbest yaşayan amipler, kontamine su ve dışkı örneklerinde bulunmaktadır. Trofozoit formunda bir ya da daha 
fazla kontraktil vakuole ve kalın bir kist duvarına sahip olması ile morfolojik olarak diğer amiplerden farklılık 
göstermektedir. Ayrıca patojen protozoonlardan, kültürünün daha kolay yapılması ile ayrılmaktadır. Entamoe-
ba moshkovski, Naegleria gruberi, Hartmannella hyalina, Sappinia diploidea, Vahlkampfia punctata ve Vahl-
kampfia bospinosa dışkı örneklerinde görüldüğü bildirilen amiplerdir. Örneklerin kontaminasyonunun engel-
lenmesinde kuru taşıma kabı, yoğunlaştırma yöntemleri, pasaj sonrası örneklerin hızlıca tespit ve incelenmesi 
önem taşımaktadır. Kamçılılar; kamçılıların serbest yaşayan organizmalardan ayrımı zordur. Serbest yaşayan 
organizmalar,  Retortamonas intestinalis ailesi içerisinde yer alan Bodo caudatus ve Cercomonas longicauda 
türlerinin bulunduğu tatlı ve tuz su ile kontamine dışkı örneklerinde görülebilir. Silliler; serbest yaşayan silliler 
tatlı ve tuz su ile kontamine dışkı örneklerinde, durgun su, toprak ve kanalizasyon sularında bulunabilir. Bu 
organizmalar ise Uronema nigricans, Lembus pusillus, Balatiophorus minutis’dir. 

Kan ve Vücut Sıvıları: Plasmodium spp. ve Babesia spp.; kan yayma preparatlarının mikroskobik 
incelenmesinde yapılan en önemli hata, plateletlerin parazit olarak tanımlanmasıdır. Olgun şizont patladığında 
merozoitler hemen diğer eritrositlere penetre olmaktadır. Mikroskobik incelemede eritrosit dışında görülen 
organizmalar neredeyse her zaman platelettir ve plateletler çoğunlukla eritrositlerin üzerinde görülür. Diğer 
önemli nokta parazitler mavi nükleus ve kırmızı sitoplazma görüntüsü ile iki farklı renkte plateletler ise tek 
renk ve mor olarak görünmektedir. Howel-Jolly cisimcikleri ve Cabot’s halkaları gibi eritrosit içerisindeki 
diğer yapılar karışıklığa neden olabilir. Leishmania sp. ve Trypanosoma sp.; kinetoplast bar cisimciği kolay 
bir şekilde görülmediğinde amastigotlar Histoplasma capsulatum’a benzeyebilmektedir. Mikroflarya; boyalı 
preparatlarda pamuk lif parçası, keten lifi ve diğer toz partikülleri mikrofilaryalar ile karışabilmektedir. Fakat 
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artefaktlar nükleus içermemektedir. Boyalı kan preparatlarında nadiren de olsa insana ait olmayan parazitler 
karışıklığa neden olabilmektedir. 

Helmintler: Erişkin helmintler; bitki ya da şeftali üzerinde tüyler gibi kök tüyleri nematod larvaları 
ile karışabilir. Bu tüyler kırılgan ve şeffaf bir yapıya sahip iken helmint larvaları iç yapılarını gösteren boya-
lar (iyodin) ile boyanırlar. İshal durumunda kısmi sindirilmiş bitki materyalleri yetişkin nematodlar ve sestod 
halkaları ile benzeyebilir. Ayrıca serbest yaşayan tüm nematod yaşam dönemleri dışkı ve dışkı süspansiyonu 
hazırlanmasında kullanılan su içerisinde kontaminant olarak bulunabilir. Yumurta; bitki hücreleri kalın ve düz 
hücre duvarına sahip olmasına karşın helmint yumurtaları kadar simetrik değildir. Çapı 15-150 µm olan bazı 
bitki hücreleri Ascaris yumurtaları ile karışabilmektedir. Polen tanecikleri 15-20 µm çapında, kalın duvarlı, 
simetrik yapılı, iyodin ile koyu boyanan, yuvarlak ya da üç lobludur ve Taenia sp. yumurtaları ile karışabil-
mektedir. Heterodera sp. gibi bitki nematodlarının yumurtalarını, ev tozu akar erişkin ve yumurtalarını içeren 
su ve besinlerin sindirimi nematod yumurtaları ile karışabilmektedir. 

İnsan Hücreleri: Polimorfonükleer lökosit (PMNs); bakteriyel dizanteri olgularında çok sayıda PMNs 
bulunmasına karşın ülseratif kolit ve intestinal amebiasis olgularında da bulunabilmektedir. Eozinofil; dışkıda 
eozinofil tanımlanması çoğunlukla konaktaki polen veya besin antijenleri ya da parazitik enfeksiyonun neden 
olduğu alerjik immun yanıt varlığını işaret etmektedir. Makrofaj; büyük, mononükleer ve fagositik hücreler 
olan makrofajlar, Entamoba histolytica trofozoitlerine benzemektedir. Bu hücreler ülseratif kolit ve intestinal 
amebiasis durumunda bulunabilir.

Dışkıda Görülen İnsana Ait Olmayan Yapılar: Maya hücreleri; yuvarlak, oval, 4-8 µm boyutlarında 
ve dışkı materyalinde bulunmaktadır. Mayalar, Endolimax nana, Entamoeba hartmanni gibi küçük protozoon 
kistleri, Cryptosporidium parvum, Cyclospora sp., gibi ookistlere benzemektedir. Böcek larvası; dışkıdaki 
böcek larvalarının bulunması yiyecek ve içecekler ile böcek larvası ya da yetişkinlerinin sindirilmesi sonucu 
meydana gelen ve çok yaygın olmayan bir durumdur. Canlı larvaların bulunması miyazis ya da yaygın bir du-
rum olmakla birlikte daha çok dışkı materyalinin kontaminasyonu ile ilişkilidir. Bu tür durumlarda laboratuvara 
kabul öncesinde örneğin ne zaman ve nasıl toplandığı önemlidir. Ayrıca ayrıntılı inceleme için uygun fiksasyon 
önem taşımaktadır. Yalancı enfeksiyon; çeşitli hayvanların karaciğerinin sindirilmesi sonucu oluşmaktadır. 
Yumurta ve parazit açısından mikroskobik inceleme birkaç gün tekrarlanmalıdır. Fasciola hepatica, Dicrocoe-
lium dendriticum ve Capillaria hepatica yumurtaları sırasıyla sığır, koyun ve rodentlerin karaciğerinde bulun-
maktadır. Delüzyonel parazitoz; hastalar çeşitli obje ve organizmaların yer aldığı klinik örnekleri inceleme 
için gönderirler. Bu hastalar genellikle mental olarak rahatsızdırlar ve birçok doktora muayene olur ve birçok 
laboratuvara klinik örnek gönderilir. Bu objeler yer solucanından bitki materyaline ve iplik parçasına kadar 
değişiklik göstermektedir. Bu hastalar parazitik enfeksiyonların ayrıntılı geçmişlerini anlatmakta ve uzamanlar 
ve danışmanlara yönlendirilmek istemektedir. Ayrıca bu hastalar tanı konulması için parazit ile ilgili fotoğraf 
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ve örnekler getirmektedir. 
Garcia, L. S. (2016). Diagnostic medical parasitology. American Society for Microbiology,, 1993, pp 6 – 464. 

PARAZİTOLOJİDE UZAKTAN EĞİTİM

M. ZİYA ALKAN

Uzaktan eğitim kapsamındaki çevrimiçi uygulamalar, asenkron (eş zamansız), senkron (eş zamanlı) veya 
bunların farklı düzeylerde birlikte kullanımı ya da çevrimiçi ve yüz yüze uygulamaların harmanlanması yol-
larıyla farklı şekillerde uygulanabilmektedir.

Bilginin önceden üretildiği, daha sonra öğrencilerin dilediği zaman erişebildiği ya da yayıncının uygun gör-
düğü formatta sunulan bir uzaktan eğitim-öğretim şekli olan asenkron eğitim, çeşitli yazılım araçları kullanı-
larak ders içeriklerinin bilgisayar ortamına aktarılması veya anlatılmakta olan bir dersin, kamera, mikrofon 
gibi elektronik cihazlarla bilgisayar ortamına alınması şeklinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

İletişime katılmak için belirtilen zamana uyulmak zorunda okunulduğundan daha az esnek bir seçenek olan 
senkron uygulamalar, uzaktaki öğrencilere daha az izole edilmiş duygusu yaratarak, öğrenme grubundan 
etkilenmelerini sağlaması, anında geri bildirime izin vermesi gibi avantajlarının yanında mevcut teknolojik 
alt yapı içerisinde, tüm kullanıcıların yeteri seviyede bir teknik donanım, alt yapı ve teknolojiyi kullanabilme 
becerisi gerektirmesi ve her zaman için internet bağlantısı olarak sürekli ve geniş bant aralığı gereksinimi 
olması nedenleriyle bazı zorluklar barındırabilmektedir. Bazı öğrenciler derse katılmak için sabit bir zamanın 
bulunmasını tercih ederken, bazıları bunu çok kısıtlayıcı bulabilmektedir. 

Pandemi nedeniyle tümüyle uzaktan eğitime geçildiğinde tıp fakültelerindeki tüm dersler ve uygulamalar 
zorunlu uzaktan öğretim kapsamında çevrimiçi-asenkron olarak aktarılmaya başlanmış, parazitoloji ders ve 
uygulamalara ait sunumlar ve hazırlanan videolar Öğrenme Yönetim Sistemi’ne yüklenerek öğrencilere su-
nulmuştur. Sürecin devamında ise çevrimiçi-senkron uygulamalar eğitim sürecine eklenmiş ve öğrencilerin 
gruplar halinde senkron ders ve uygulamalara katılımı sağlanmış ve değerlendirme yine online olarak ödev 
ve sınavlar şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Covid sonrası dönemde uzaktan eğitimin ve diğer e-öğrenme uygulamalarının sayısında ve niteliğinde artış, 
akademisyenlerin dijital ortam kullanımı ve bilgi düzeylerini arttırmaya yönelik taleplerin gelmesi eğitimci-
lerin bu sisteme tahmin edilenden daha hızlı uyum göstermesini sağlamıştır. Ders tasarımları, dijital öğretme 
ve sınav yöntemlerindeki farklılıklar ve gelişmeler, öğrenci etkileşimi ve veriye dayalı objektif ölçümleme 
standartlarında yeni yöntemlerin ortaya çıkması gibi konularda ciddi gelişmelerin yakın zamanda gündemde 
olacağı öngörülmektedir. Zorunlu olarak uygulanan bu sisteme gerek öğrencilerin gerekse eğitimcilerin hızlı 
adaptasyonu, eğitim hayatına hızla giren söz konusu uygulamaların bundan sonra da belli bir düzeyde kalıcı 
olacağı, zaman kısıtlaması veya bazı engelleri nedeniyle düşünüp de eğitim alamayanlar için yeni fırsatlar da 
yaratacağı düşünülmektedir.

PANEL 
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Tıbbi Mikoloji Çalışma Grubu
Mikoloji ile İlgili Yenilikler Deneyimler

COVID-19 HASTALARINDA MANTAR ENFEKSİYONLARI VE DENEYİMLER

NİLGÜN KARABIÇAK

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) nin etken olduğu korona virüs hastalığı 
2019 (COVID-19) Çin’in Hubei eyaleti Wuhan Şehrinde Aralık 2019 da ortaya çıkmış ve hızla dünyaya yayı-
larak bir pandemi haline gelmiştir. Mortalite oranı ülkeler arasında, bazılarında açıklanamayacak kadar yük-
sek olmak üzere, büyük farklılıklar göstermektedir. COVID-19 hastalarında morbidite ve mortalitenin çeşitli 
nedenleri arasında, fungal koenfeksiyonların etkisi, özellikle akut solunum sıkıntısı sendromu olan hastalar 
(ARDS) da bildirilmektedir.

COVID 19 beraberinde Mantar Enfeksiyonları gelişmesine neden olan çeşitli risk faktörleri incelendiğinde;

• COVID-19 lu hastalarda CD4 + T hücre ve CD8 + T hücre azalmasına bağlı immun yetmezlik ve be-
raberinde IL-2R, IL-6, IL-10, TNF-alfa ve bazı diğer inflamatuar markerların daha yüksek seviyelerde 
olması

• SARS-CoV-2, hastalarda alt solunum yolu enfeksiyonu ve şiddetli enflamatuvar eksüdasyon sonucu 
yaygın alveol hasarı ile seyreden ARDS 

• YBÜ de takip edilen hastalarda, entübasyon /mekanik ventilasyon, intravasküler kateter gibi invaziv 
işlemler 

• COVID-19 lu hastalarda 50 güne kadar uzayan hastanede yatış süreleri ve uzun süreli

Kortiko steroidler, geniş spektrumlu antibiyotikler, diğer immunsupressif ilaçların kullanımını sırala-
yabiliriz.

Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilen COVID-19’lu hastalarda, aspergilloz veya invaziv kandidoz gibi 
mantar koenfeksiyonları artan sıklıkta bildirilmektedir ve ciddi hastalık ve ölümle sonlanabilmektedir. Bu en-
feksiyonlara ilaveten COVID-19 ile ilişkili mukormikoz, pnömosistoz, trikosporonoz, kriptokokkoz ve ende-
mik mikozlar da dünyadaki çeşitli merkezlerden vakalar sunulmaktadır.

Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi bazı mantar hastalıklarının belirtileri COVID-19’un semptomlarına benzer 
olabilir. Hastanın mantar enfeksiyonu mu yoksa COVID-19 mu olduğunu belirlemek için laboratuvar testi ge-
reklidir. Bazı hastalarda da aynı anda hem COVID-19 hem de mantar enfeksiyonu görülebilmektedir.

COVID-19 ile ilişkili pulmoner aspergilloz

Geçmişte, aspergillozun neredeyse tamamen ciddi bağışıklık yetmezliği olanlarda meydana geldiği düşünül-
mekte iken günümüzde bağışıklık sistemi zayıf olmayan ancak influenza gibi virüslerin neden olduğu ciddi so-
lunum yolu enfeksiyonları olan hastalarda aspergilloz giderek daha fazla rapor edilmektedir. Son zamanlardaki 
COVID-19 ile ilişkili pulmoner aspergilloz (CAPA) vakaları bildirilmektedir. Şiddetli COVID-19 ile ilişkili 
aspergilloz konusunda çalışmalar devam etmektedir. Klinisyenler, aspergilloz için klasik risk faktörleri olmasa 
bile, kötüleşen solunum fonksiyonu veya sepsisi olan ciddi COVID-19 hastalarında aspergilloz olasılığını göz 
önünde bulundurmalıdır.

CAPA ile ilgili mevcut bilgiler:
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• Genellikle yoğun bakım ünitelerinde ventilatöre bağlı olan ciddi COVID-19 hastalarında görülür.

• Hastaların genellikle semptomlarının nonspesifik olması ve tanı testleri için bronkoalveoler lavaj örne-
ği gerektirmesi nedeniyle tanısı güçtür. 

• Ciddi hastalık ve ölüme neden olabilir.

• CAPA tanısı için genellikle hastaların alt solunum yolu numunelerinden Aspergillus galaktomannan 
antijeni ve mantar kültürü çalışılması önerilir.

IFI un tanı ve sınıflandırmada kullanılan, konak faktörleri, klinik faktörler (radyoloji dahil) ve mikolojik ka-
nıtlar, CAPA lı hastalar, tipik konak faktörleri ve radyolojik özellikleri göstermediğinden YBÜ deki hastalarda 
IFI tanımları hariç tutulmuştur. ARDS li hastalarda, radyolojik görüntüleme spesifik olmadığı için Aspergillus 
kolonizasyonunu invaziv hastalıktan ayırt etmek güçtür. CAPA tanısında bronkoskopinin kullanımı, sağlık ça-
lışanlarında aeresol maruziyetini önlemeye yönelik sınırlandırılmıştır ve serumda GM ın duyarlılığı düşüktür. 
Balgam veya TA gibi ÜSY örneklerinde Aspergillus un gösterilmesi, genellikle Aspergillus kolonizasyonu ve 
invaziv hastalık arasında ayrım yapamaz.

Viral enfeksiyona bağlı gelişen akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) olan hastalar, invaziv aspergilloz gibi 
sekonder komplikasyonlar için risk altındadır. Fransız COVID-19 hastalarının ilk 5 vaka serisi arasında, ARDS 
lu ileri yaşta bir erkek hastada trakeal aspirat kültüründe Aspergillus flavus tanımlanması ile koenfeksiyon 
olduğu saptandı. Hollanda da, 31 YBÜ hastalarının altısında CAPA saptandı (19.4%) ve bunların 5’inde Asper-
gillus fumigatus tanımlandı. Çinde, YBÜ hastalarının COVID-19 lu ARDS ler arasında Aspergillus koenfeksi-
yonu %10 olarak bildirdi. Almanya’da yapılan bir araştırmada COVID-19 ile ilişkili invaziv pulmoner asper-
gilloz (IPA) YBÜ de yatan orta ila şiddetli ARDS hastalardan 19 unun 5’inde (%26.3) bulundu. COVID-19’a 
bağlı ARDS’li hastalara bakan klinisyenler invaziv pulmoner aspergillozu düşünmeli ve solunum örneklerinin 
koenfeksiyonu tespit etmek için kapsamlı analiz yapılmalıdır. Bu çalışmalarda, European Organization for Re-
search and Treatment of Cancer and the Mycoses Study Group Education and Research Consortium (EORTC/
MSGERC) invaziv aspergilloz konak ve risk faktörleri tanımları birebir uygulandığında COVID-19 popülas-
yonunda tanıyı kaçırma riskinin arttığı bildirilmektedir.

Bu nedenlerle, The European Confederation for Medical Mycology (ECMM)/the International Society for 
Human and Animal Mycology (ISHAM), COVID-19 ile ilişkili PA vaka tanımları, tanı ve tedavisi için 2020 
konsensüs kriterleri yayınlamışlardır.

COVID-19 ile ilişkili mukormikoz:

COVID-19 ile ilişkili mukormikoz, diğer COVID-19 ile ilişkili mantar enfeksiyonlarından daha az yaygındır, 
ancak Hindistan’dan yapılan bildiriler, bu enfeksiyonun dikkate alınmasının önemini vurgulamaktadır. Yüksek 
doz kortikosteroidler ve şiddetli COVID-19’u tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar, COVID-19 hastalarınnı 
mukormikoza yatkınlığını artırabilir.

Mukormikoz, diyabet, bağışıklık sistemini zayıflatan durumlar veya ilaçlar ve kanser gibi diğer klasik mu-
kormikoz risk faktörlerinden herhangi biri olmasa da ciddi COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda bildiril-
miştir. Erken tanı, COVID-19 ile ilişkili mukormikozlu hastalarda tedavi sıklıkla agresif cerrahi müdahaleyi 
gerektirdiğinden çok önemlidir. Ciddi COVID-19 lu hastalarda, klasik risk faktörleri olmasa bile, mukormikoz 
olasılığı göz önünde bulundurmalıdır. Beta-d-glukan ve galaktomannan gibi invaziv aspergilloz teşhisi için 
biyobelirteçler, mukormikozlu hastalarda tipik olarak negatiftir.
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2019 da ECCM nin yayınladığı rehbere göre, etkilenen dokudan alınan biyopsi örneğinin histopatolojik in-
celemesinde nadir septalı, geniş, fiyonk tarzında katlanmış hiflerin görülmesi kesin tanı kriteridir. İlaveten bu 
örneklerden kültür yapılması ve sonrasında AFDT çalışılması önerilmektedir.

COVID-19 ile ilişkili pnömosistoz:

COVID-19 pandemisi sırasında Pneumocystis jirovecii pnömonisi (PCP) tanısı konulması PCP ve COVID 
benzer semptomları ve torasik BT tarama bulgularını göstermesi nedeniyle özellikle zordur. 

Pneumocystis jirovecii pnömonisi gibi COVID-19’u taklit eden durumlarda özellikle HIV pozitif, belirgin im-
mun yetmezliği olan hastalarda tanımlanamamış ve bunun sonucunda tedavide gecikmeye neden olan vakalar 
da bildirilmektedir. 

COVID-19 salgını sırasında Candida auris artan vakaları:

Candida auris, hastanelerde salgınlarına neden olabilen, ciddi bir küresel sağlık tehdidi oluşturan ülkemizde de 
yeni tanımlanmaya başlayan bir mantardır. Standart laboratuvar yöntemleriyle tanımlanması zordur. 

Genellikle Candida enfeksiyonlarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan antifungal ilaçlara dirençlidir. Bazı 
suşların, mevcut üç antifungal sınıfının tümüne karşı dirençli olabileceği bildirilmektedir.

Salgınlara neden olması nedeniyle, hastanede yatan bir hastada C. auris’in hızlı bir şekilde tespit edilmesi, 
sağlık kuruluşlarında yayılımının durdurulmasına yönelik özel önlemler alabilmesi için önemlidir.

Candida auris 2009 yılında ilk tanımlanmasından bu yana beş kıtada 20’den fazla ülkeye yayılım göstermiştir. 
Bununla birlikte, COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana, Dünyadaki farklı ülkelerdeki hastanelerin 
COVID-19 birimlerinden C. auris salgınları bildirilmiştir. Bunun önemli bir sebebi C. auris in, hastalarda ko-
lonize olabilmesi, hastane ortamlarında uzun süreli canlı kalabilmesi ve dezenfektanlara direnç göstermesidir. 
Bu salgınlar, COVID-19 pandemisi sırasında eldiven, önlük gibi kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) sınırlı 
sayıda olması veya bunların yeniden kullanımı ve temizlik / dezenfeksiyon dahil olmak üzere rutin enfeksiyon 
kontrol uygulamalarındaki değişikliklerle ilgili olabilir. Salgını kontrol altına almada önemli bir rolü olan C. 
auris kolonizasyonu taraması, sağlık tesislerinin tüm kaynaklarını COVID-19 ile mücadeleye yönlendirildiği 
için daha sınırlı olmuştur. COVID-19 pandemisi sürecinde ülkemizdeki çeşitli hastanelerin YBÜ den C. auris 
ön tanısıyla HSGM-UMRL’na ileri identifikasyon ve antifungal duyarlılık testi için başvurular olmuştur. Kö-
kenlerin dizi analizi ile ileri tanımlamaları yapılmış ve CLSI M27A3’ e göre sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile 
antifungal direnç profilleri belirlenmiş; beraberinde kolonizasyon tarama kültürleri de çalışılmıştır. 

COVID-19 lu hastalarda invaziv kandidoz:

Yoğun bakım ünitesindeki COVID-19 lu hastalar, kandidemi için risk (Örn; geniş spektrumlu antibiyotik kul-
lanımı, kortikosteroidler ve diğer immunsupressif ilaçlar, intravaskuler kateter, mekanik ventilatör gibi invaziv 
prosedürler, diyaliz) altındadır. Ciddi COVID-19 lu bir hastada tüm ekinokandinlere dirençli, ölümle sonlanan 
Candida glabrata kan dolaşımı enfeksiyonu bildirilmiştir.

COVID-19 lu hastalarda trikosporonoz:

Pandemi sürecinde hastanede yatarak tedavi olan COVID-19 lu hastalarda Trichosporon asahii kaynaklı fun-



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

428

gemi bildirilmiştir.  Bu tür hastalarda uzun süreli yoğun bakımda (YBÜ) kalış, santral venöz kateterler (CVC) 
ve geniş spektrum antibiyotiklerin kullanımı gibi klasik fungemi risk faktörleri saptanmıştır.

İlaveten, hastanede yatarak tedavi olan COVID-19 lu hastalarda Trichosporon asahii nin etken olduğu pnömo-
ni gelişme riski olduğuna da dikkat çekilmektedir. 

COVID-19 ile ilişkili kriptokokkoz

COVID-19’lu YBÜ de takip edilen, kortikosteroid ve immünomodülatör ilaçlar kullanılan bağışıklığı baskılan-
mış hastalarda sepsis ve mortaliteye yol açabilen Cryptococcus neoformans enfeksiyonu gibi fırsatçı enfeksi-
yonlara karşı tetikte olunmalıdır.

COVID-19’lu bir hastada İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu beraberinde Kriptokokkal menin-
goensefalit bildirilmiştir. 

COVID-19 ve endemik mikozlar:

Koksidioidomikoz, histoplazmoz ve blastomikoz gibi endemik mikozlar, COVID-19 ve bakteriyel pnömo-
nilere benzer şekilde ateş, öksürük ve nefes darlığına neden olabilir. Bu mantarlar toprakta yaşar. İnsanlar 
havada bulunan mantarları soluyarak enfekte olurlar. Bu mantar hastalıklarının tek başına görülebileceği gibi 
COVID-19 ile aynı zamanda da ortaya çıkabileceğini, özellikle endemik bölgeye seyahat durumunda, akılda 
bulundurmak gerekir. 
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ANTİFUNGAL DİRENÇLE İLGİLİ YENİLİKLER VE DENEYİMLER

ALİ KORHAN SIĞ

 İnvazif fungal enfeksiyonlar (IFE), günümüzde farklı risk gruplarında artan sıklıklarda görülmeye baş-
lanan ve yüksek mortalite ile seyreden enfeksiyonlardır. Tahmini rakamlara gore, 300 milyondan fazla kişi her 
yıl ciddi fungal enfeksiyonlara maruz kalmakta, 1,5 milyondan fazla kişi IFE nedeniyle hayatını kaybetmekte 
ve fungal enfeksiyonlar nedeniyle sadece ABD’de 7,2 milyar dolar sağlık harcaması yapılmaktadır (2017 veri-
si). Yoğun bakım yatışı, ileri yaş, yoğun antibiyotik kullanımı, mekanik ventilator ile santral kateter kullanımı, 
kortikosteroidler ve benzeri immünsüpresif kullanımı gibi unsurlar IFE gelişmesi ihtimalini ortaya çıkarmak-
tadır. Bunun yanında, geleneksel olarak mantarların insanlar arası transmisyonu olmadığı kabul edilse de, belli 
başlı mantarların özellikle sağlık teşkillerinde sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlara neden olduğu artan sıklıkla 
rapor edilmektedir (1-5). 

 Mantarların etken olduğu enfeksiyonlarda son yıllarda epidemiyolojik değişimler yaşandığı bildirilmek-
tedir. Her ne kadar en sık görülen IFE etkenleri mayalardan Candida türleri ve küflerden de Aspergillus türleri 
(A.fumigatus kompleks, A.flavus kompleks, A.terreus kompleks, A.niger kompleks) olarak belirtilse de, daha 
once nadir görülen etkenlerin izolasyonunda belirgin bir artış yaşanmakta ya da hiç görülmemiş etkenler tespit 
edilmektedir, öyle ki, mukormikoz etkenleri, Fusarium türleri, Scedosporium türleri gibi küf mantarları daha 
sık görülür olmuştur (5,6). Bu tarz küf enfeksiyonlarına aspergilloz profilaksisi sırasında (“breakthrough”) da 
rastlanabilmektedir (6). Coğrafi bölge, klinik, hastanın altta yatan patolojisi, hastanın demografik bilgileri gibi 
çok sayıda faktöre gore sıralaması değişse de Candida albicans, Candida glabrata kompleks, Candida parap-
silosis kompleks ve Candida krusei tüm kandidemi olgularının %90’ından fazlasını oluşturmaktadır. Candida 
albicans Dünya’da liderliğini korumaktadır ancak albicans dışı Candida türlerine doğru (özellikle C.glabrata 
kompleks ve C.parapsilosis kompleks) bir epidemiyolojik eğilim gözlenmektedir (1,5). 2009 yılı ise Candida 
auris denilen yepyeni bir türün enfeksiyon dünyasında yükselişine sahne olmuştur, öyle ki Türkiye dahil tüm 
Dünya’dan 1000’den fazla vaka bildirilmiştir. C.auris, yayılımı açısından mantardan çok bir bakteriyi andır-
makta ve maalesef çok ilaca dirençli nitelik taşıyabilmektedir (5). Bugün C.auris, ABD Hastalık Kontrol ve 
Önleme Merkezi (CDC) tarafından en üst kategoride (“urgent threat”) tehdit olarak sınıflandırılmaktadır. CDC 
son olarak Temmuz 2021’de panrezistan C.auris vakaları raporlamıştır (7). 

 Kriptokok enfeksiyonları ile pnömosistoz (Pneumocystis jirovecii pnömonisi) olguları çoğunlukla HIV 
ile birlikteliği akla getirmektedir. Kriptokokkoz, Cryptococcus neoformans kompleks ve Cryptococcus gatti 
kompleks tarafından oluşturulmakta ve çoğunluğu Sahra-altı Afrika bölgesinde olmak üzere yıllık 200.000’den 
fazla vaka olarak görülmektedir. Özellikle antiretroviral tedavilerin gelişmesiyle birlikte HIV pozitif kişilerde 
enfeksiyonun görülme sıklığı azalmış olsa da, HIV negatif kişilerde bu değişim gözlenmemiştir. Hatta kripto-
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kokkoz,  ABD’de solid organ nakilli (SOT) hastalarda görülen fırsatçı enfeksiyonlar içerisinde üçüncü sırada 
yer almaktadır. Ayrıca, HIV negatif vakaların %20’sinde herhangi bir tanımlanmış bağışıklık patolojisi dahi 
bulunmamaktadır. ABD ve Kanada’da HIV ile enfekte bireylerde görülen en sık fırsatçı enfeksiyon psnömosis-
tozdur. Ancak, bağışıklık sistemini hedef alan tedavilerin artması ve yaygınlaşması ile pnömosistoz olgularında 
da epidemiyolojik olarak HIV negatif bireylere doğru bir kayma gözlenmektedir (5). 

Antifungal Duyarlılık Testleri

 Mantar enfeksiyonlarında erken dönemde uygun tedavi prognoz için kritik öneme haizdir (1). Bu 
nedenle başta “Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Birliği - The European Society of 
Clinical Microbiology and Infectious Diseases” (ESCMID) olmak üzere birçok organizasyon çeşitli rehberler 
yayımlamıştır (8). Hatta birçok kuruluşun ortak çalışması ile, İFE olgularına çeşitli rehberlere uygun pratik 
yaklaşım sağlamak için ortaklaşa skorlama sistemleri geliştirilmiştir (9-13). Buradaki en önemli sorun, uzun 
zaman alan, enfeksiyon etkeninin saptanması, üretilmesi, tür düzeyinde tanısı ve antifungal duyarlılık testinin 
(AFT) yapılması sürecidir. 

 Antifungal duyarlılık testleri, i. mantarın steril vücut sıvılarından izole edilmesi, ii.direnç potansiyeli 
taşıyan bir suş izole edilmesi, iii. nadir rastlanan bir suş izole edilmesi, iv. sorumlu hekimin geçerli bir ge-
rekçeyle talep etmesi (tedavi yanıtsızlığı gibi) durumunda önerilmektedir (14-20) (Tablo 1). AFT’ler “The 
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)” veya “The Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI)” standartlarına göre uygulanmakta ve yorumlanmaktadır. CLSI ve EUCAST stan-
dartlarında mayalar ve antifungaller için epidemiyolojik eşik değerler (ECOFF) ve klinik eşik değerler (CBP) 
belirlenmiştir. Buna göre, EUCAST standartları incelendiğinde, çeşitli Candida, sınırlı sayıdaki bazı maya 
ve küf mantarlarının minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değerlerinin eşik değerler ile karşılaştırılması 
sonucunda, Vahşi Tip (WT), vahşi tip olmayan (non-WT), Duyarlı (S), Orta Duyarlı (I) ve Dirençli (R) kate-
gorileri belirlenmiştir. EUCAST sadece sıvı mikrodilüsyon tekniğini referans yöntem olarak kabul etmektedir 
ve kaspofungine rehberinde yer vermemiştir. CLSI standartlarına bakıldığında ise diğer kategorilere ek olarak 
Doz Bağımlı Duyarlı (SDD) sınıfı bulunduğu göze çarpmaktadır. CLSI hem sıvı mikrodilüsyon hem de disk 
difüzyonu referans yöntem olarak kabul etmektedir. Küflerde ise MİK yerine minimum efektör konsantrasyon 
(MEK) kavramı kullanılmaktadır. Değerlendirme ve yorumlama usulü MİK’den farklıdır (14-16). 

 CLSI ve EUCAST standartlarında her maya ve her antifungal için ECOFF ve/veya CBP yoktur. Bu 
nedenle bazı MİK sonuçlarının yorumlanması mümkün olmamaktadır. Örneğin, C.krusei için EUCAST, ani-
dulafungin ve amfoterisin B dışında sadece ECOFF değeri vermiştir. Yine Candida tropicalis için EUCAST, 
mikafungin için CBP verisi paylaşmamıştır. Candida kefyr için ise ne EUCAST ne CLSI için CBP verisi 
yoktur, ECOFF verisi ise çok sınırlıdır. Candida famata ise nadir görülen bir izolat olduğundan her iki stan-
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dartta da yer almamaktadır, bu organizma için sadece MİK değeri paylaşılabilir. Kaspofungin, CLSI stan-
dartlarında yer alsa da, laboratuarlar arası varyasyonlar nedeniyle mikafungin gibi başka bir ekinokandinin 
çalışılabilmesi durumunda genel olarak önerilmemektedir (14,15,21). Cryptococcus türleri için CLSI genotipe 
özgü ECOFF değerleri belirlemişken, EUCAST türe özgü değeleri yayımlamıştır. Yine yakın zamanda EU-
CAST, Fusarium türleri için de ECOFF değerleri önermiştir (21). Tüm bunlara ek olarak, raporlama esnasında 
o ülkenin epidemiyolojik verilerine de çok dikkat edilmelidir. Normal olmayan/rastlanmamış/nadir görülen 
direnç profillerine sahip organizmalar referans laboratuarlara yönlendirilmelidir. Örneğin ülkemizden ekino-
kandinlere fenotipik olarak dirençli olan ve direnci moleküler olarak doğrulanmış C.glabrata kompleks suşu 
daha çok yeni raporlanmıştır (22). C.albicans suşlarında vorikonazol ve ekinokandin direnci çok nadirdir ve 
doğrulanmalıdır. Tüm duyarlılık sonuçları bu kıstaslar gözetilerek bildirilmelidir.

 Rutin AFT’de, mayalar için flukonazol, vorikonazol ve bir ekinokandin (mikafungin veya anidula-
fungin) ile gerekli hallerde amfoterisin B çalışılmasını önermektedir. Flusitozin analizi, sadece tedaviye yanıt 
vermeyen invazif kandidoz olgularında veya kriptokokkal menenjit olgularında önerilmektedir (Flusitozin, 
halihazırda zaten monoterapi ajanı olarak önerilmemektedir). C.krusei için flukonazol, Candida lusitaniae 
için amfoterisin B raporlanmamalı ya da doğal dirençli olarak raporlanmalıdır (C.lusitaniae, amfoterisin B’ye 
doğal dirençli değildir ancak tedavi sırasında direnç geliştirebilir, terapötik başarısızlık olasıdır). Aynı şekilde, 
Cryptococcus, Rhodotorula ve Trichosporon türleri ekinokandinlere doğal dirençlidir. Öte yandan idrar örnek-
lerinde ve oküler örneklerde ekinokandinlerin raporlanmaması gerektiği bildirilmiştir, keza ilaç penetrasyonu 
zayıftır ve bildirimi anlamsızdır. Yine idrar örneklerinde rutin olarak sadece flukonazol testi yapılması, diğer 
ilaçların talep halinde çalışılıp bildirilmesi de belirtilmektedir (18).

 Sıvı mikrodilüsyon yöntemlerinin çok zaman alması, pahalı olması, ciddi kalite kontrol gerektirmesi, 
hazırlanan plakların kısa ömrü olması (-70°C’de 6 ay ve daha az) ve personel açısından ciddi tecrübe 
gerektirmesi rutin uygulamayı çoğu laboratuvar için imkansız kılmış ve AFT’lerin de daha kolay ve pratik 
yöntemlerle yapılmasını gündeme taşımıştır. Şu ana kadar spektrofotometrik (VITEK 2 Yeast AST, bioMé-
rieux, Marcy-l’Étoile, Fransa), SMD+kolorimetrik (The Sensititre YeastOne – Thermo Scientific, Waltham 
MA, ABD; Micronaut AM – Merlin Diagnostika, Berlin, Almanya), gradient strip test (ETEST – bioMérieux, 
Marcy-l’Étoile, Fransa; MIC Test Strip - Liofilchem S.r.l.. Roseto degli Abruzzi, İtalya) gibi birçok yöntem 
denenmiştir. Yine “Matrix-assisted laser desorption ionization–time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF 
MS) (Bruker Daltonics GmbH & Co. KG, Bremen, Almanya; VITEK®MS, bioMérieux, Marcy-l’Étoile, Fran-
sa)” ile de antifungal duyarlılık bakılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Ancak, bu testlerle ilgili ciddi 
güvenilirlik sorunları vardır. ECOFF ve CBP verilerinin yönteme has olması, SMD için CLSI ya da EUCAST 
için belirlenen eşik değerlerin diğer yöntemlerle alınan sonuçların yorumlanmasında kullanılabilip kullanı-
lamayacağı hususu çok sayıda çalışmaya konu olmuştur. VITEK 2 Yeast AST (bioMérieux, Marcy-l’Étoile, 
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Fransa) ile genel olarak CLSI standartları tavsiye edilmektedir ve bu standart ile yapılan çalışmalarda, CLSI 
sıvı mikrodilüsyon referans yöntemi ile elde edilmiş sonuçlar ile iyi bir uyum gözlenmiştir. Ancak, özellikle 
Candida glabrata kompleks ve Candida kefyr için flukonazol analizlerinde sorunlar olabileceği bildirilmiştir. 
Ayrıca laboratuarlar arası varyasyonların rapor edilmiş olması (bu nedenle standart suş kullanımı esastır) ve 
amfoterisin B için dar MİK aralığı bulunması sorunlara yol açmaktadır. Bazı suşlar ve antifungaller için yalancı 
dirençli sonuçlar verdiği bildirilmektedir (Candida auris gibi) (17). Sensititre YeastOne (SYO) (Thermo Scien-
tific, Waltham MA, ABD), alamarBlue indikatörü içeren SMD yöntemidir. CLSI ile iyi uyum gözlenen bu 
teknik, uzun raf ömrü, kolay kullanılabilirlik gibi avantajlar yaratmaktadır. Araştırmacılar %1’den daha az 
çok büyük hata ve büyük hata gözlediklerini bildirseler de, C.glabrata kompleks ve C.tropicalis için referans 
yöntemler ile en düşük kategorik uyum gözlendiğini not düşmek gerekir. Micronaut AM (Merlin Diagnosti-
ka, Berlin, Almanya) de, EUCAST’ı baz alan SYO benzeri bir kittir. Ancak bu teknik henüz çok sayıda suşu 
içeren ve çok merkezli çalışmalara muhtaçtır. Gradient strip yöntemi %2 glukoz eklenmiş RPMI 1640 agar 
ile yapıldığında 24 ile 48 saat inkübasyon ile Candida izolatlarında azol ve ekinokandin (kaspofungin hariç) 
AFT açısından referans yöntemler ile %90 ve üzeri uyum göstermiştir. Referans yöntemler gibi MİK değeri 
verebilmesi ciddi avantaj gibi gözükmektedir. Dermatofitler ve mukormikoz etkenleri hariç küflerde azol ve 
amfoterisin B için de rahatlıkla kullanılabileceği belirtilmektedir. Araştırmacılar özellikle “çok büyük hata (di-
rençli suşa duyarlı sonuç verilmesi)” ile karşılaşmadıklarını belirtmektedirler (17,19). Yapılan çalışmalarda bu 
tür umut vaat eden sonuçlar gözlense de, rutin laboratuarda referans yöntemlerce belirlenmiş olan ECOFF ve 
CBP değerlerinin diğer yöntemlerin yorumlanması hususunda otoriteler hala çekingendir. Bu değerler yönteme 
özgüdür ve laboratuarlar arası çalışmalarda ciddi varyasyonlar gözlenmiştir. Bu nedenle referans yöntemlerin 
kullanılması esastır (23). Disk difüzyon da CLSI tarafından sınırlı sayıda mikroorganizma ve antifungal için 
bile olsa referans yöntem olarak tanımlandığından, özellikle ileri düzey olmayan laboratuarlar için bu yöntem 
tercih edilebilir (15). 

 Yakın dönemde EUCAST A.fumigatus kompleks için kullanılmak üzere azol agar tarama testini ge-
liştirmiştir. Bu test, itrakonazol, posakonazol ve vorikonazol içeren RPMI 1460 agar plaklarına belli inoku-
lumdaki izolatların ekilmesi ve 48 saat inkübasyonu sonucunda üreme olup olmamasına bağlı bir yöntemdir. 
Ancak adından da anlaşılacağı üzere bir tarama testidir yani dirençli suşu yakalamaya dayanır. Öte yandan 
pozitif prediktif değeri nispeten kötü olduğundan dirençli suşların referans yöntemle test edilerek dirençlerinin 
doğrulanması gerekir (24). Yine de EUCAST rehberlerinde yer almıştır ve A.fumigatus kompleks için rutin 
laboratuarlarda kullanılabilir. Maalesef kriptik suş denilen kompleks içindeki kardeş suşlar (A.fumigatus sensu 
stricto dışındaki kompleks üyeleri) ile bu testin performansının kötü olduğuna dair veriler de vardır (25). Aynı 
yöntemin Aspergillus türlerinde ekinokandinler için kullanılabileceğine yönelik çalışmalar mevcuttur ancak 
henüz rehberlerde yer almamıştır (26). 
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 MALDI-TOF MS cihazı ile mantarların tanımlanması rutin laboratuar kullanımına girmiştir. Temel-
de bir kütle spektrofotometrisi olmasından dolayı antifungal direnç profilinin tespitinde de kullanılabilece-
ği yönünde çalışmalar yapılmıştır. Yöntem, farklı dilüsyonlardaki antifungale maruz bırakılmış mantarların 
spektrumlarının incelenmesi ve minimum profil değişimi konsantrasyonuna (MPCC) göre yorumlanmasına 
dayanmaktadır. Ancak şu an için tekrarlanabilirlik, standardizasyon, validasyon ve profil kütüphanesi oluştur-
ma sorunları mevcuttur (17,19,21). 

 Mantarların tanımlanmasında kültüre bağımlı olmayan moleküler teknikler de gündemdedir. Candida 
türlerinin tespiti ve tür tayininde SeptiFast (Roche, Basel, İsviçre) ve T2Candida sistemi (T2 Biosystems, 
Lexington, MA, ABD) ile Aspergillus için ise AsperGenius (PathoNostics, Maastricht, Hollanda) ve My-
coGENIE (Ademtech, Pessac, Fransa) kitleri geliştirilmiştir. Ancak bu kitler antifungal duyarlılık açısından 
yorum yapmamaktadır. Candida türlerinde azol direncinin moleküler olarak (PCR) incelenmesi çetrefillidir 
keza direnç için çok sayıda mekanizma işlemektedir ve bunların genetik kökeni farklıdır. Aspergillus için 
ise AsperGenius (PathoNostics, Maastricht, Hollanda) ve MycoGENIE (Ademtech, Pessac, Fransa) ek olarak 
A.fumigatus kompleks için direnç mutasyonu sonucu da verebilmektedir. Ancak Aspergillus’taki sorun azol 
direnci gösteren suşların ancak %30’unun direnç mekanizmaları aydınlatılabilmiştir. Bu kapsamda A.fumiga-
tus kompleks için direnç mutasyonu bakılması kısmen klinik yarar sağlayabilir ancak henüz rutin laboratuarda 
önerilmemektedir. Öte yandan, Candida türlerinde ekinokandin direnci genellikle FKS mutasyonuna dayan-
maktadır. Özellikle C.glabrata kompleks suşları için ekinokandinlerle terapötik başarısızlık durumlarında FKS 
mutasyonunun gösterilmesi suşun ekinokandinlere dirençli olabileceğine işaret edebilir ve tedavinin değiştiril-
mesi için endikasyon olabilir. Ayrıca EUCAST referans yöntem ile mikafungin direnci gözlenmiş suşlarda FKS 
mutasyonunun da gösterilmesi suşun dirençli olduğunun kabulüne neden olur (19,23). Sonuç olarak, fenotipik 
AFT yöntemleri, tanımlanmış veya henüz tanımlanmamış mekanizmalarla dahi gelişen/gelişmiş direnç durum-
larını mantar türünden bağımsız olarak gösterilmesine olanak tanımaktadır. Ancak, ciddi tecrübe ve uzmanlık 
gerektirmekte, bazı olgularda laboratuarlar arası varyasyonlar nedeniyle MİK tespiti ile doğru yorumlama yap-
makla ilgili sorunlar söz konusu olmakta, kültür ile mikroorganizmanın üretilmesini gerektiğinden kültür ne-
gatif olgularda ya da doğrudan numune üzerinden yapılamamakta, bu da ciddi vakit kaybına neden olmaktadır. 
Anlaşılacağı üzere moleküler yöntemler laboratuara antifungal direncin tespiti açısından avantaj sağlayabilir. 
Fakat henüz rutin laboratuarlardaki yeri tartışmalıdır (27). 

 Dikkat çekilmesi gerekir ki, ECOFF değerleri farklı coğrafi bölgelerden çok sayıda suşun çok sayı-
da merkezde çok sayıda tekrar edilerek aynı yöntemle çalışılması sonucunda normal dağılım eğrisi (Gauss) 
oluşturulması ile elde edilir. CBP ise ancak buna farmakokinetik-famakodinamik hayvan ve insan çalışmaları-
nın, Monte-Carlo simulasyonunun ve klinik çalışmalardaki geri dönüşlerin eklenmesi sonucunda bulunabilir. 
Yani ECOFF, salt olarak mikroorganizmanın bir kazanılmış/edinilmiş direnç mekanizması içerip içermedi-
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ğine işaret ederken, CBP ise aslında terapötik başarı elde edilip edilemeyeceğine yönelik veri vermektedir. 
Öte yandan, CBP’ye göre duyarlı bulunan mikroorganizmaya yönelik tedavi sonucunda dahi klinik direnç 
ile karşılaşılabilir, terapötik başarısızlık yaşanabilir (tersi de geçerlidir) (90-60 kuralı) (23,28). Burada direnç 
kavramlarını açıklamak gerekir. Mikrobiyolojik direnç ile klinik direnç birbirinden farklı kavramlar olarak 
tanımlanmaktadır. Mikrobiyolojik direnç bir mikroorganizmanın bir antimikrobiyale karşı in vitro duyarlılık 
testinin yapılması sonucunda elde edilen MİK değerinin, belirlenmiş CBP değeriyle yorumlanması sonucunda 
belirlenir. Mikrobiyolojik direnç için de iki kavram da devreye girmiştir; doğal direnç ve edinilmiş direnç. Do-
ğal direnç terminolojisi, mikroorganizmanın, doğasında bulunan fonksiyonel ya da yapısal nitelikler nedeniyle 
(ilaç hedefinin olmaması, ilacın hücre duvar/zarın girememesi vb) antifungal ilaca direnç göstermesi olarak 
tanımlanır. Bu tarz direnç, o türdeki mikroorganizmanın tüm suşlarında görülür ve antifungal ilaca maruziyet-
ten bağımsızdır. Edinilmiş direnç ise genellikle antifungale maruziyeti takiben gelişen (klinik uygulama ya da 
çevresel maruziyet) ve normalde antifungale duyarlı olan o türün bazı suşlarında görülür. Bu iki direnç profili 
genellikle aynı moleküler mekanizmaları kullanırlar. Klinik etken olarak sık görülen mantarların doğal direnç 
durumları Tablo 2’de özetlenmiştir. Edinilmiş direnç ise, tahmin edileceği üzere tür içerisinde çok değişken 
olabilir. Klinik direnç ise bir enfeksiyon tablosunun uygun tedaviye rağmen çeşitli nedenlerle gerilememesi 
ya da daha ilerlemesi olayıdır (Tablo 3) (27-30). Yani mikrobiyolojik direnç bir laboratuar terminolojisi iken, 
klinik direnç bir klinik tabloyu esas almaktadır. Tabi bu konsept içerisinde, mikrobiyolojik direnç ile klinik 
direncin uyumu, MİK değerlerinin klinik başarıyı nasıl ve ne kadar etkilediği sorusu devreye girmektedir. 

Antifungal duyarlılık testlerinin raporlanma usulleri ile ilgili yeni çalışmalar ortaya çıkmıştır. Hem 
mikroorganizma türü hem antifungalin farmakolojik nitelikleri hem de enfeksiyonun türü/yeri gözetilerek du-
yarlılık raporlanmasına yönelik öneriler Tablo 4’de sunulmuştur (18).

Antifungal Duyarlılık ve Klinik Karşılığı

 Klinik tablo/prognoz ile MİK değeri/antifungal direnç ilişkisi her zaman korele değildir. Yukarıda da 
bahsettiğimiz “90-60 kuralı (antimikrobiyale duyarlı bir suşun etken olduğu enfeksiyonun doğru tedaviye ya-
nıt verme olasılığı %90 iken, dirençli bir suşun etken olduğu enfeksiyonda tedaviye yanıt olasılığı yaklaşık 
%60’dır)” geniş çaplı bir çalışmaya dayanmaktadır (28). Öte yandan bazı çalışmalar belli suşlarda prognoz ile 
mikrobiyolojik direnç arasında anlamlı ilişki bulmuştur; 

a. Her ne kadar Candida türleri için kaspofungin MİK düzeyi ile prognoz ilişkisi tartışmalı olsa da 
(EUCAST ve CLSI’ın kaspofunginin test için kullanılmasını tavsiye etmediğini hatırlatmak ge-
rekir), özellikle C.glabrata kompleks için, önceki ekinokandin maruziyeti, FKS mutasyonunun 
varlığı ve ekinokandin MİK düzeylerinin anlamlı fark yarattığı konusu artık belirgindir. Prognoz 
üzerinde en ciddi olumsuz etkinin, önceki ekinokandin maruziyetine ek olarak suşun ekinokandin 
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direnci göstermesi olduğu belirtilmiştir. Salt MİK düzeyine bakarak yorum yapmak klinik olarak 
güç gözükmektedir (23). Aspergillus türleri için ekinokandin direnci hususu net değildir, çalışmalar 
çok kısıtlıdır keza zaten invazif aspergilloz tedavisinde ekinokandinlerin yeri çoğunlukla kombinas-
yon tedavileri şeklindedir (31).

b. Candida enfeksiyonları ile azol grubu antifungalleri konu eden çok sayıda çalışma olsa da doğrudan 
doğruya azol direncinin prognostik etkisini göstermek mümkün olmamıştır. Otoriteler konu ile ilgili 
randomize kontrollü çalışmaların gerekliliğine dikkat çekmektedirler (23). Öte yandan, özellikle 
flukonazol ile yapılan çalışmalar, flukonazol MİK değerlerinin terapötik başarı ile doğrudan iliş-
kisi olduğuna işaret etmektedir (32). Bu verilerden çıkartılan öneri, genel olarak dirençli bulunan 
ya da yüksek MİK değerleri gözlenen suşların enfeksiyonlarında o antifungalin tercih edilmemesi 
yönündedir. Aspergillus türlerinde ise azol direnci ve prognoz ilişkisi çok daha belirgindir; öyle 
ki ESCMID rehberlerinde dahi bu konu ile ilgili öneriler yer almıştır (31). Aspergillus türlerinde 
özellikle bazı ülkelerde (Benelüks bölgesi gibi) çevresel kaynaklı (tarım ilaçlarına maruziyete bağ-
lı) azol direnci ciddi bir hal almıştır. Bu nedenle azol direnci insidansının %10’dan fazla olduğu 
ülkelerde uzmanlar, başlangıç vorikonazol tedavisine bir ekinokandin eklenmesini önermektedirler 
(23). ESCMID rehberi, rutin laboratuarlar için, azol agar tarama testini ve klinik Aspergillus suş-
larının tür düzeyinde tayinini şiddetle tavsiye etmekte, kriptik türler konusunda ise özellikle uyarı 
sunmaktadır. Rehberde, amfoterisin B MİK düzeyine göre, Aspergillus türüne göre yapılacaklara 
yönelik öneriler tablo halinde yer almaktadır (31).

c. Kriptokokkoz konusu ise halen karanlıktır. Güncel tedavi yaklaşımı amfoterisin B (buna flusitozin 
de eklenebilir) iledir. Daha sonra duyarlılık sonucuna göre “step-down” yapılabileceği belirtilse de 
flukonazol MİK’leri ile prognoz konusunda veri çok sınırlıdır (23,33). 

d. Diğer nadir rastlanan mayalar ve küfler için çalışmalar çok azdır ve yeterli veri olmasa da genel 
prensip doğal direnç bilgisine dikkat etmektir. Halihazırda başta ESCMID olmak üzere çok sayıda 
organizasyon rehberlerini yayımlamıştır (11-13,33,34).

Antifungal Direnç Mekanizmaları

 Azol Direnci: Azoller, ergosterol sentezinde görevli sitokrom P450 bağımlı olan lanosterol 14 alfa 
demetilaz enzimini hedef almaktadırlar. Bu enzimin sentezi mayalarda ERG11, küflerde ise Cyp51 genleri 
ile kontrol edilmektedir. Hücre membranında ergosterol sentezinin bozulması mayalarda fungistatik, küflerde 
fungisidal etki ile sonuçlanmaktadır. Azol direnci temelde 3 ana mekanizmaya dayanır: bahsedilen enzimin 
kodlanmasının yukarı regülasyonu, azol hedef bölgesindeki değişimler ve dışa atım pompalarının yukarı regü-
lasyonu. Baskın mekanizma türe göre değişmekle birlikte, bir suşta birden fazla mekanizma da aktif olabilmek-
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tedir (30). 

 Candida türlerinde bu mekanizmalar, ERG11 dizilimindeki nokta mutasyonlar, ERG11 transkripsiyo-
nundaki regülatör alanlardaki (Upc2) mutasyonlar ve buna bağlı yukarı regülasyon (fonksiyon arttırıcı mutas-
yon – “gain-on-function mutations - GOF”) ve/veya Cdr1 ve Cdr2 (ABC - “ATP binding cassette” türü taşıyıcı) 
dışa atım pompalarında gerçekleşen GOF mutasyonlar (Tac1 ve Mrr1 transkripsiyon faktörlerinde) ile yukarı 
regülasyon şeklindedir. Candida türlerinde genel olarak dışa atım pompalarındaki değişimlerin, azol maruzi-
yeti sonrası en hızlı gelişen direnç mekanizması olduğu düşünülmektedir. ERG11 mutasyonları enzimin çoğun-
lukla üç “hot-spot (HS)” alanında yoğunlaşmaktadır. C.albicans için ERG11 mutasyonu özellikle flukonazol 
MİK’leri üzerinde etkilidir, itrakonazol ve vorikonazol bu mutasyondan çok etkilenmemektedir. Bunun tek 
istisnası Y132F mutasyonudur, her üç triazol MİK’leri de etkilenmektedir. ERG11 transkripsiyonundaki regü-
latör alanlardaki GOF mutasyonlara bir ek de kromozomal anöploididir (kromozom 5). C.glabrata kompleks 
için özellikli durumlar da mevcuttur. DNA tamir mekanizmasında görevli proteini kodlayan MSH2 geninin 
mutasyonuna dirençli suşların çoğunda rastlanmıştır, ancak antifungal direnç ile doğrudan bağlantı henüz ku-
rulamamıştır. Ergosterol sentezinin inhibisyonu durumunda C.glabrata kompleks’in kendine özgü bir tolerans 
mekanizması da bulunmaktadır. In vivo ortamda serum kolesterolün içe alımı yöntemi ile kendi ergostrolünün 
kaybını kompanse edebilmektedir. Bu içe alım C.albicans’ta da olsa da, C.glabrata kompleks’in mekanizma-
sı anaerobik koşullarda da çalışmakta ve çok daha hızlı işlemektedir. C.parapsilosis kompleks’de ise baskın 
direnç mekanizması ERG11 mutasyonudur (Y132F ve K143R). Flukonazol direnci gösteren C.parapsilosis 
kompleks suşlarının %60’ında diğer azollere çapraz direnç gözükmektedir. C.krusei flukonazole doğal direnç-
lidir (henüz mekanizması tam aydınlatılamamıştır) ancak diğer azollere çoğunlukla duyarlıdır. Diğer azollere 
olan direncin en büyük sebebi, flukonazol profilaksisi nedeniyle mikroorganizmanın yoğun azol maruziyetidir. 
Candida guillermondii kompleks’de görülen yüksek azol MİK’lerinin de ERG11 mutasyonuna bağlı olduğu 
düşünülmektedir. Yüksek MİK düzeyi gösteren diğer Candida türleri konusunda ise bilgi yok ya da çok azdır 
(Candida norvegensis, Candida inconspicua, Candida lipolytica gibi). Burada belirtilmelidir ki Cryptococcus 
türlerinde görülen flukonazol direnicinin de ana nedeni ERG11 mutasyonlarıdır (27,30,35,36). 

 Flukonazol küf enfeksiyonları için kullanılmamalıdır, in vivo etkinliği yoktur. Aspergillus türlerinde 
azoller ile ilgili özellikle iki sorun göze çarpmaktadır; i) Kriptik türlerin epidemiyolojisi konusunda veri azdır 
ancak bu türler farklı direnç profilleri sergileyebilmektedirler, ii) Çevresel azol maruziyeti (tarım ilacı gibi) se-
bebiyle Dünya’nın çeşitli bölgelerinde %30’lara varan azol dirençli Aspergillus oranları gözlenmeye başlamış-
tır. EUCAST ve CLSI küflerle ilgili sınırlı sayıda ECOFF ve CBP belirlemiştir. ESCMID’in rehberinde kriptik 
türler ile ilgili uyarılar görülebilir. Aspergillus türlerinde azol direnci CYP51 proteinindeki polimorfizmler ile 
azol hedefindeki değişimler, hedef enzim kodlanmasındaki ve sentezindeki artış ve dışa atım pompaları yolları 
ile olmaktadır. Bunlara ek olarak biofilm ve ilacın enzimatik yıkılımı yöntemleri de mevcuttur. CYP51 genince 
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kodlanan CYP51 enzimi Aspergillus azol direncinde asli unsurdur. A.fumigatus kompleks, A.nidulan ve A.ni-
ger kompleks iki tane CYP51 paralogu içermektedir (A ve B) taşırken, A.flavus kompleks üç paralog taşımak-
tadır (ilave C). Edinilmiş direncin sebebi büyük oranda CYP51A mutasyonundan kaynaklanmaktadır ve buna 
CYP51B de eşlik edebilir. İzole CYP51B mutasyonu çok nadirdir ve dirençle ilişkisi gösterilememiştir. Azol 
direnci gösteren, ancak vahşi tip CYP51A bulunduran A.fumigatus kompleks çok nadirdir. Aslında CYP51 mu-
tasyonu olmayıp vahşi tip olmayan (non-WT) değerlendirilen özellikle A.flavus kompleks suşları da mevcuttur. 
Bu nedenle moleküler testlerden çok fenotipik testler çok değerlidir ve gerek AFT gerekse de tedavi açısından 
ESCMID/EUCAST kıstaslarını takip etmek gerekir. Mutasyonlara ek olarak, “CYP51A promoter tandem repe-
at (TR)” durumu, CYP51A geninin yukarı regülasyonuna neden olur, artmış kodlanmasına yol açar, bu da azol 
direncini birlikte getirmektedir. Bu mekanizmada TR34/L98H ve TR46/Y121F/T289A başta gözlenen değişik-
liklerdir. Dışa atım pompalarında ise (ATP Binding Cassette – ABC ve Major Facilitator Superfamily – MFS) 
çok az genin ilişkisi gösterilebilmiştir. A.fumigatus ve A.flavus kompleks için ABC ailesinden cdr1 (abcB) ile 
A.fumigatus kompleks için MFS ailesinden mdrA, mfsA, mfsB ve mfsC’nin ilişkisi olduğu düşünülmektedir 
(30,31,35,37).

 Ekinokandin Direnci: Ekinokandinler (mikafungin, kaspofungin, anidulafungin ve rezafungin) 
(1–3)-β-D-glukan sentaz enzimini yarışmalı olmayan şekilde hedefleyerek, mantar hücre duvarı yapısındaki 
glukan sentezini bloklarlar. Candida türlerinde edinilmiş direnci düşük seviyelerdedir (%3’den az). Bunun 
istisnası C.glabrata kompleks, özellikle Dünya’da artan şekilde direnci bildirilen bir mikroorganizmadır. 
Ekinokandin direnci temelde üç mekanizma ile olmaktadır; i) stres cevap yolakları (artmış kitin sentezi), ii) 
(1–3)-β-D-glukan sentaz enzimini kodlayan FKS geninde edinilmiş mutasyonlar, iii) doğal FKS varyasyonları 
(C.parapsilosis kompleks ve C.guilliermondii kompleks; edinilmiş mutasyonlardan daha yüksek MİK düzey-
leri). Ekinokandinlere taşıyıcı sistemler yoluyla direnç gelişmemektedir keza ekinokandinler bu taşıyıcılar için 
iyi substrat değillerdir. C.albicans ve diğer birçok Candida türünde direnç mutasyonları, FKS1’in “hot spot” 
alanlarında gerçekleşir. C.glabrata kompleks’te ise buna ek veya tekil şekilde FKS2 mutasyonları görülmekte-
dir. Mutasyon, hedef enzimin ilaç affinitesini bozmakta ve bu yolla MİK düzeylerini yükseltmektedir. Diploid 
Candida türlerinde heterozigot nitelikteki bu mutasyonlar ciddi “cost & fitness” sorunu yaratır, bu da dirençli 
suşlara neden az oranda rastlandığını açıklayabilir. Burada C.glabrata kompleks’in haploid olduğunu ve hatta 
ekinokandin dirençli C.glabrata kompleks suşlarının poliyen ve azol grubu antifungallere karşı çapraz direnç 
gösterebildiğini belirtmek gerekir. Çağımızda en büyük sorunlardan olan C.auris’in direnç mekanizmaları tam 
olarak çözülememiş olsa da FKS1 mutasyonları gösterilmiştir (27,35,36,39). 

 Aspergillus türlerinde de ekinokandin direnci görülmeye başlanmıştır ancak bu suşlarda FKS mutas-
yonu gösterilememiştir. Nitekim ekinokandinlere doğal dirençli olan Mucorales takımı ve Fusarium solani 
kompleks gibi türlerde de FKS1 kodlandığı gösterilse de mutasyona rastlanmamıştır. Bu da bu küflerde FKS 
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dışı bir mekanizma ile direnç geliştiğine işaret etmektedir. Bu konu çalışmalara muhtaçtır (35).

 Poliyen Direnci: Amfoterisin B (AmB) fungisidal nitelik taşımaktadır. Direncinin ciddi “cost & fit-
ness” sorunu yaratması nedeniyle, direnci nadir görülür. C.guilliermondii kompleks, A.terreus kompleks, bazı 
Mucorales türleri ile çoğu Fusarium türü doğal dirençlidir.  C.lusitaniae ve C.haemulonii komleksin bazı 
üyelerinin hızlı direnç gösterdiği bildirilmektedir. C.albicans için heterozigot ERG11, ERG3, ERG2, ERG5; 
C.glabrata kompleks’te de ERG2 ve ERG6 mutasyonlarında AmB çapraz direncine neden olduğu belirtilse de 
AmB direncinin mekanizması halen karanlıktır. Öyle ki ERG6 mutasyonu hariç tümünde çapraz azol direnci 
de vardır. A.terreus kompleks’te oksidatif stres ile mücadele yöntemlerinin (“heat shock” proteinleri-Hsp, su-
peroksit dismutaz, katalaz gibi) etkili olduğu düşünülmektedir (27,35).

 “Cost & Fitness”, Antifungal Toleransı ve Heterodirenç: Antifunfal direnci, mikroorganizmanın 
hayatta kalmasını sağlasa da buna bir bedel ödemesine neden olur. Genellikle mikroorganizmanın sporülas-
yonu ve üreme hızı olumsuz yönde etkilenir, ki bu da virülansının da azalmasına neden olur. Azol direncinde 
bu konudaki çalışmalar çoğunlukla C.albicans ve flukonazol üzerine yoğunlaşmıştır. Burada dikkat çeken 
“fitness” kaybının tek mekanizmaya bağlı değil, kümülatif bir etkiyle olduğudur. Bunlara zıt olarak, C.glab-
rata kompleks’te gelişen azol direnci mikroorganizmanın virülansına katkıda bulunmuştur. Benzer bir durum 
ekinokandin direncinde de yaşanmıştır. FKS mutant olan C.albicans suşlarının üreme hızları düşmüş, hifleşme 
kapasiteleri azalmış ve virülansları olumsuz etkilenmişken, C.glabrata kompleks için bu anlamda herhangi bir 
değişim olmamıştır. AmB direnci ise “Cost & Fitness” olayının en ciddi görüldüğü antifungaldir. AmB direnci 
gösteren organizmalar oksidatif stres dahil dış stresörlere oldukça duyarlı hale gelmiş, virülanslarını yoğun 
şekilde kaybetmişlerdir (35). 

 Antifungal duyarlılık sonuçları ile klinik sonucun her zaman korele olmaması yukarıda da bahsetti-
ğimiz gibi mikrobiyolojik direnç ile klinik direncin farklılığını ortaya koymuştur. Klinik dirence konak fak-
törlerinin yanı sıra patojen faktörleri de sebep olabilir. Yani in vitro duyarlılık çalışmalarında duyarlı olarak 
tanımlanan bir organizmanın, in vivo ortamda antifungal ile karşılaştığında, mikroorganizma popülasyonundan 
bazı alt popülasyonların antifungal varlığında da çok daha yavaş da olsa üreyebilmesi durumu antifungal tole-
ransı olarak düşünülmüştür. Bu alt popülasyonun Hsp90 ve kalsinörin gibi çeşitli mekanizmalar ile bu kalibi-
yete sahip olduğu düşünülmektedir. Aslında bu durum, in vitro AFT’de “trailing” ve “eagle” etkisi adı altında 
tanımlanmaktadır, ancak göz ardı edilmektedir. Özellikle flukonazol ve C.albicans’a odaklanan çalışmalarda, 
bunun aslında tam olarak direnç tanımlamasına girmediği, mikroorganizmanın karşılaştığı ilaç konsantrasyonu 
ile doğrudan ilişkili olduğu ancak terapötik karşılığının bulunduğu, keza bu tarz durumlarda inatçı kandidemi 
vakaları yaşandığı belirtilmiştir (35,40).

 Heterodirenç ise özellikle C.neoformans kompleks’in azol ile maruziyetinde gösterilmiştir. Buradaki 
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mesele, mikroorganizmanın alt popülasyonunda stabil olmayan bir direnç gözlenmesidir. Azol maruziyetinde 
ilaç direnci gösteren bu grup, maruziyetin bitmesini müteakiben dirençlerini kaybetmişlerdir. Bu yeteneğin, 
kriptokok genlerinin plastisitesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Gerek tolerans gösteren gerekse de he-
terodirençli suşların olduğu enfeksiyonlarda kombinasyon tedavileri uygulanması terapötik başarının anahtarı 
gibi gözükmektedir. Kriptokokların bu yeteneği nedeniyle rehberlerce kriptokokkoz enfeksiyonlarında kombi-
ne antifungal tedavileri önerilmiştir (40). 

 Bunlara ek olarak Candida türleri biyofilm yapabilme yeteneği ile ünlüdürler. Yüzeylere tutunabilme ye-
tenekleri nedeniyle kateter ilişkili enfeksiyonlar gibi çeşitli enfeksiyonlar yaratabilmektedirler.  (1–3)-β-D-glu-
kan biyofilm yapısındaki anahtar molekül olsa da, biyofilm oluşumu diğer mikroorganizmalarda olduğu gibi 
Candida’lar için de çok mekanizmalı bir olaydır. Candida biyofilmleri antifungallere ciddi tolerans gösterir. 
Direnç gösterebilecek şekilde mutasyonlara rastlanmış olsa da ana mekanizma glukan matriks sayesinde ilaç-
ların penetrasyonunun engellenmesidir (39). 

Antifungal Direnç Epidemiyolojisi

 Daha önce de belirtildiği üzere AFT hem zahmetli hem pahalı hem de her durumda gerekli olmayabi-
lecek bir analizdir. Bu nedenle, özellikle antifungal dirence yönelik epidemiyolojik veriler vurucu önemdedir. 
Öte yandan, epidemiyolojik araştırmalar arttıkça, tür düzeyinde dahi ciddi varyasyonlar gösteren mikrobiyolo-
jik direnç profillerine rastlanmıştır (1). 

 Epidemiyolojik olarak enfeksiyon etkeni mayalar içerisinde en sık görülen maya mantarı tüm Dünya’da 
C.albicans olsa da, diğer sıralamalarda coğrafi alanlara göre varyasyonlar vardır. Sıralaması değişse de C.glab-
rata kompleks, C.parapsilosis kompleks, C.krusei ve C.tropicalis mayalardan başı çekenlerdir. Aspergillus 
türleri de küflerin liderliğini sürdürmektedir. Dolayısıyla bu mikroorganizmalar konusunda antifungal direnç 
üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ancak tahmin edileceği üzere, bu araştırmalar da benzer varyasyonlar 
göstermektedir. Genel olarak, geniş çaplı araştırmalara bakıldığında flukonazol direnci C.albicans için %1’in 
altındadır, C.glabrata kompleks için azami %11’i bulmaktadır. C.tropicalis (%10’un altında) ve C.parapsilo-
sis kompleks (%2-5) flukonazol direncinde artışı eğilimi mevcuttur. Flukonazol direnci hususunda C.glabrata 
kompleks tüm Dünya’da alarm vermektedir. En ciddi oranlar Kuzey Amerika’dan alınmıştır (%10,6) ancak 
hemen her bölgede artış eğilimindedir. Avrupa’da ve Latin Amerika’da ise flukonazol direncinde C.parap-
silosis kompleks de benzer bir eğilimi göstermektedir. Candida türlerinin aksine Cryptococcus türlerindeki 
flukonazol direnci stabil seyretmektedir, ki zaten bu mikroorganizmanın enfeksiyonlarına kombine antifun-
gal tedavisi önerilmektedir. Ancak relaps gelişen vakalarda flukonazol direnci %24’lere kadar çıkmaktadır 
(23,35,38,41,42).

 Antifungal dirençte en ciddi sorun artış paterni yakalayan C.glabrata kompleks ve C.krusei’de görülen 
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ekinokandin direncidir. C.glabrata kompleks’in azoller ile çapraz direnci, bu mikroorganizmanın enfeksiyonla-
rında elimizdeki silahların çok kısıtlanacağına işarettir (35,38,40). Candida türlerinde çok ilaca direnç (MDR) 
de görülebilmektedir. Genellikle doğal dirence ek olarak gelişen edinilmiş direnç şeklindedir, salt edinilmiş 
direnç ile oluşan MDR nadirdir keza çok sayıda direnç mekanizmasının ortaklaşa aktivasyonu gereklidir. ERG3 
ve ERG2 değişimleri C.albicans ve C.dubliniensis türlerinde azol ve AmB çapraz direncine neden olabilmekte-
dir. İlginç şekilde, önceki flukonazol tedavisi ekinokandin dirençli C.glabrata kompleks için tetikleyici unsur 
olabilmektedir. Yine enfeksiyonun yeri (terapötik dozların altında ilaç konsantrasyonuna maruziyet; abdomi-
nal, mukozal alanlar, yabancı cisim) ve biyofilm oluşumu MDR gelişimi için önemli parametrelerdir (43).

 Antifungal direncin bugün en belirgin temsilcisi C.auris’tir. Suşlarının %93’ü flukonazole, %35’i Am-
B’ye, %7’si ekinokandinlere, %41’i iki farklı sınıf antifungale, %4’ü ise üç farklı sınıf antifungale direnç gös-
teren bu mikroorganizma, cilt ve insan vücudunun diğer bölümlerinde kolonize olması, yüzeylerde haftalarca 
canlı kalabilmesi ve dezenfektanlara yüksek direnç göstermesi ile Dünya mikrobiyoloji gündemine oturmuştur 
(44-46). Maalesef bu mikroorganizmanın rutin laboratuarlarda tanınması, laboratuar uzmanlarının farkında-
lıkları ve teknik kapasiteleri ile doğrudan ilişkilidir, keza mikroorganizma birçok yarı otomatize/otomatize 
yöntemle bile yanlış tanımlanmaktadır (47). CDC kayıtlarına göre, Şubat 2021 itibariyle 47 ülkeden C.auris 
bildirimi yapılmıştır, ancak bunun aslında daha fazla olduğu düşünülmektedir (48). Nitekim Türkiye’den de 
ardı ardına bildirimler gelmiştir (49,50). CDC, hangi durumlarda ve ne zaman C.auris için tarama programları 
yapılması gerektiği hususunda öneri rehberini yayımlamıştır (51).

 Aspergillus türlerinde görülen antifungal direnci de günümüzde özellikle “Tek Sağlık” konsepti içeri-
sinde tartışılan bir konudur. Azoller, invazif aspergilloz olgularında birinci sıra ilaçlar olduğundan, azol direnci 
en önemli husus olarak karşımıza çıkmaktadır (31). A.fumigatus kompleks, aspergilloz vakalarının %90’ında 
etkendir, bunu A.flavus kompleks, A.terreus kompleks ve A.niger kompleks takip etmektedir. İlk azol direnci 
ABD ve Hollanda’dan bildirilmiştir. A.fumigatus kompleks suşlarının %3,2’sinin bir veya daha fazla azole 
dirençli olduğu tahmin edilmektedir (%0-26,1) (42).  Avrupa’da kistik fibroz hastalarının %7’sinden azol di-
rençli A.fumigatus kompleks rapor edilmiştir. Yine Avrupa’da klinik izolatların azol direnci oranları bölgesel 
olarak çok değişse de %0-15 arasında olduğu belirtilmektedir. ABD’de ise bu oran %3,5-5 arasındadır. Kronik 
pulmoner aspergilloz nedeniyle tedavi alan vakalarda ise (özellikle itrakonazol tedavisi) direnç oranları daha 
yüksek bulunmuştur. Bu durum azole maruziyet sonrası gelişen direncin iyi bir örneğidir (52). 

 Türkiye’den antifungal direnç ile ilgili veriler sınırlıdır. Çalgın ve Çetinkol’un çalışmasında (53), klinik 
örneklerden izole edilmiş Candida örneklerinde direnç profili VITEK 2 sistemi (bioMérieux, Marcy-l’Étoile, 
Fransa) ile çalışılmış, AmB,  flusitozin,  flukonazol,  vorikonazol,  kaspofungin  ve  mikafungin  direnci sıra-
sıyla %7,3, %10, %9,4, %7,3, %2  ve  %6,5 olarak bildirilmiştir. Buradaki sorun, otomatize sistemin özellikle 
bazı suş ve antifungallerde yalancı dirençli sonuçlar vermesidir, keza ekinokandin ve AmB direnci oranları çok 
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dikkat çekicidir. Yenişehirli ve ark (54) albicans dışı Candida türlerinde gradient strip test ile AFT çalışmışlar, 
orta duyarlı olarak tespit edilen iki C.tropicalis izolatı dışında ekinokandinlere duyarlı olmayan herhangi bir 
suş tespit edememişler. Yine azol direnci gözlenen bir C.parapsilosis kompleks suşuna da rastlamamışlardır. 
Türkiye’den C.albicans çalışmaları üzerine metaanaliz yapan bir başka araştırmada, itrakonazol ve voriko-
nazole direnç ortalama  %23,2 ve %14,6 bulunmuştur. Flukonazol direnci ise %9,6 olarak bildirilmiş ve eki-
nokandin direncine rastlanmamıştır (55). C.parapsilosis kompleks ise, zamanla Türkiye’de sorun olduğunu 
göstermiştir. Hilmioğlu-Polat ve ark.larının 2018’de yayımlanan çok merkezli makalesinde (56), sadece C.pa-
rasilosis sensu stricto çalışılmış olsa da, %9,4 flukonazol, %4,5 vorikonazol direnci bulunmuş, ekinokandin 
ve AmB direnci suşa rastlanmamıştır.  Bunu ERG11 Y132F/Y132F+K143R mutasyonları içeren flukonazol 
dirençli C.parapsilosis kompleks klonal yayılımı takip etmiştir (57,58) ve benzer sonuçlar Demirci-Duarte ve 
ark.ları tarafından da desteklenmiştir (C.parapsilosis kompleks; flukonazol direnci %13,3; %71,7’si Y132F) 
(41). Maalesef C.tropicalis izolatlarında da flukonazol duyarlı olmayan ve flukoazol toleransı gösteren suşlar 
bildirilmiştir (59). Yeni yayımlanmış bir diğer çalışmada, C.glabrata kompleks suşlarında flukonazol direnci 
%9,2, itrakonazol direnci %45,8 görülürken, izolatların %43,4’ü vorikonazol için vahşi tip olmayan (non-WT) 
kategoriye girmiştir (60). C.glabrata kompleks’in çapraz direnç niteliği göz önüne alındığında, yüksek fluko-
nazol MİK düzeyleri ile ekinokandin FKS mutasyonlarının eşgüdümlü tespit edilmesi halinde terapötik başarı-
sızlık yönünde bir prognostik faktör olabileceği iddia edilmiştir (61). Bu çalışmalar Türkiye için çeşitli suşlarda 
azol silahının kaybedilmeye başlandığını ve ayrıca ekinokandinlerin de tehdit altında olduğunu göstermektedir. 
Nitekim Arıkan-Akdağlı ve ark.larının geniş çaplı çok merkezli kandidemi çalışmasında (62), C.parapsilosis 
kompleks suşlarındaki flukonazol direnci (%7,7) göze çarpmış, ancak C.glabrata kompleks suşlarındaki çok 
düşük flukonazol direnci ile C.tropicalis suşlarında flukonazol direncine hiç rastlanmamış olması sevindirici 
olmuştur. Bir diğer sevindirici husus, herhangi bir izolatın ekinokandin direnci göstermemiş olmasıdır. Öte 
yandan bu çalışmayı, FKS mutasyonu görülmesine rağmen fenotipik ekinokandin direnci görülmeyen C.glab-
rata kompleks izolatlarının tespiti (61) izlemiş ve hemen ardından hem FKS mutasyonu hem de fenotipik ola-
rak ekinokandin direnci gösteren C.glabrata kompleks izolatlarının bildirimi takip etmiştir (22). 

 Türkiye’de Aspergillus enfeksiyonları epidemiyolojisi ve Aspergillus suşlarının antifungal direnci ko-
nusunda çalışmalar çok yetersizdir. Bu konuda en geniş çalışma Gülmez ve ark.larının (1) yeni yayımlanmış 
12 yıllık verisine aittir. Bu çalışmada, alt solunum yolu örneklerinde küf mantarlarında ise beklendiği üzere en 
sık A.fumigatus kompleks (%50.4) izole edilirken, bunu diğer Aspergillus türleri (%31.3) takip etmiştir. Ancak 
araştırmacıların en önemli gözlemi, 12 yıllık süre içerisinde A.fumigatus kompleks’in izolasyon oranlarında 
anlamlı bir düşüş görülürken, diğer Aspergillus türleri ile Aspergillus dışı küflerdeki (Penicillium spp., Muco-
rales takımına ait küf mantarları, Scedosporium spp., Alternaria spp., Paecilomyces spp., dematisiyöz mantar-
lar ve tanımlanamayan küf mantarları) izolasyon sayıları ciddi artış göstermiştir. Nitekim özellikle kistik fibröz 
hastalarında antibiyotiklerin yoğun kullanımı ve bu hastaların ortalama yaşam sürelerinin artışı ile birlikte 
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solunum yollarından farklı tür küflerin izolasyonu da anlamlı artış göstermiştir (63). Buradan da anlaşılacağı 
üzere başta Aspergillus türleri olmak üzere küflerin antifungal duyarlılık epidemiyolojilerinin ortaya konma-
sı gerekmektedir.  Türkiye’den azol grubu (itrakonazol, vorikonazol, posakonazol) ilaçlara dirençli CYP51 
mutasyonu (TR34/L98H) gösteren klinik suş 2015 yılında retrospektif laboratuar izolatlarını tarama sırasında 
bildirilmiştir (64). Yine 2018 yılında, bir kistik fibröz hastasının solunum numunesinden üreyen A.fumigatus 
kompleks izolatının, azol grubuna dirençli olduğu, ancak CYP51A mutasyonu tespit edilemediği rapor edil-
miştir (65). Anlaşılacağı üzere azol dirençli Aspergillus, Türkiye’de mevcuttur ancak yaygınlığı konusu soru 
işaretidir.

 Türkiye’deki direnç profili Candida türlerinde genel olarak tehdit edici olmasa da, Dünya’da görülen 
direnç olgularının Türkiye’den de birbiri ardına raporlandığı gözlenmektedir. Türkiye’de de antifungal direnç 
üzerine bir ulusal sürveyans ağı kurulması gerektiği aşikardır. Ayrıca C.auris konusundaki farkındalığın arttırıl-
ması gerekmektedir keza halihazırda ülkemize giriş yapmıştır. Yine Türkiye’deki klinik Aspergillus suşlarının 
direnci ile ilgili veri çok azdır ve fungisid kullanımına bağlı olarak Aspergillus türlerindeki direnç ilişkisinin de 
araştırılması gerekmektedir.
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Tablo 1: Rutin mikoloji için öneriler (20 ve 23 numaralı kaynaklardan uyarlanmıştır)

Uygulama Öneri

Rutin

Steril ve derin enfeksiyon alanlarından üreyen mayalarda tür bazında 
tanımlama
Aspergillusiçin tür bazında, diğe küflerde cins bazında tanımlama
Küflerde rutin duyarlılık önerilmese de A.fumigatus kompleks için azol 
agar tarama testi önerilir
Uluslararası rehber önerileri doğrultusunda tedavi (ESCMID gibi)

Doğal dirençli olgularda duyarlılık çalışmadan rapor ediniz

Steril ve derin enfeksiyon alanlarından üreyen mayalarda flukonazol, vori-
konazol ve ekinokandinler için duyarlılık testi

Tedaviye 
Yanıt Ver-
meyen İFE

Amfoterisin B duyarlılık testi 

Kombinasyon tedavileri

Klinik direnç oluşturabilecek etkenlerin araştırılması (invazif kateter vb)

Nadir 
Rastlanan 
İzolatlar

Duyarlılık testi yapılabilir ancak sadece MİK verilebilir ve bezı suşlarda 
ECOFF yorumu yapılabilir. Klinisyene WT, Non-WT terminolojisi anlatıl-
malıdır.
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Tablo 2: Doğal Direnç (18 ve 20 numaralı kaynaklardan uyarlanmıştır)

 Organizma/
Antifungal 

Flukona-
zol 

Isavu-
konazol 

Itra-
ko-

nazol 

Posa-
kona-

zol 

Voriko-
nazol 

Ekinokan-
dinler1 Flusitozin Amfoterisin B 

Candida krusei IR               

Candida lusi-
taniae               * 

Cryptococcus 
spp.           IR     

Rhodotorula 
spp.           IR     

Trichosporon 
spp.           IR     

Mucorales 
takımı IR       IR IR**     

L.prolificans IR ÇA IR IR *** ÇA   IR 

Fusarium spp.           ÇA     

Purpureocilli-
um lilacinum                IR 

Aspergillus ter-
reus kompleks               NR**** 

Aspergillus spp. IR           NR*****   

IR: Doğal direnç; NR: Raporlamayınız; ÇA: Çalışma aşamasında; 1Mikafungin, Anidulafungin ve Kaspofungin 

* C.lusitaniae, amfoterisin B’ye IR değildir, ancak tedavi sırasında direnç geliştirebilir. Çalışmalarda fenotipik dirençli 
olarak belirtildiğinde, dirençli fenotip mikrodilüsyonda gözlenmez ama agar gradient striplerinde gözlenir.
** Mucorales takımı ekinokandinlere in vitro intrensek dirençli kabul edilir. Ancak kombinasyon terapilerinde etkin 
olabilir. Monoterapi olarak tavsiye edilmez.
*** L.prolificans, vorikonazol hariç azol grubu antifungallere IR’dir. MİK ve doz düzenlemesi değerlendirilerek vori-
konazol monoterapisi veya kombinasyon terapisi kullanılabilir.

**** MİK sonuçları klinik sonuçlar ile korelasyon sağlamamaktadır, antifungal duyarlılık testi önerilmez.

***** Aspergillus spp. için flusitozin direnci tespit edilememektedir, in vitro testlerdeki pH sorunu ciddi MİK varyas-
yonlarına sebep olmaktadır. MİK-klinik ilişkisine dair çalışmalar kısıtlıdır. Flusitozin sadece kombinasyon tedavilerde 
kullanılmalıdır.  
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Tablo 3: Klinik direnç  oluşturan faktörler (29 ve 40 numaralı kaynaklardan uyarlanmıştır)

İmmunsüpresyonun seviyesi

Mikroorganizma Yükü

Virülansta edinilmiş bir artış

Farmakodinamik/Farmakokinetik

Enfeksiyonun yeri

Altta yatan hastalıklar

Tedavi süresi

Tablo 4: Antifungallerin Duyarlılık Sonuçlarının Raporlanmasına Yönelik Öneriler (18 numaralı kaynaktan uyar-
lanmıştır)

Antifungal Örnek Öneri

Amfoterisin B Tüm örnekler Kısıtlama yoktur

Ekinokandinler İdrar Ekinokandinleri raporlamayınız. Ekinokandinlerin idrara 
geçişi %1’in altındadır.

Ekinokandinler Oküler örnekler (Kornea, Aköz ve 
vitröz sıvı)

Ekinokandinleri raporlamayınız. Ekinokandinlerin okü-
ler doku penetrasyonu zayıftır.

Ekinokandinler Santral Sinir Sistemi (SSS) Örnek-
leri (Doku, Apse, BOS)

Raporlanabilir. Ekinokandinlerin SSS ve BOS geçişi 
zayıftır, ancak Candida’lar için etkin dozlara ulaşılabilir.

Azoller İdrar Sadece flukonazol test ediniz ve raporlayınız

Azoller Oküler örnekler (Kornea, Aköz ve 
vitröz sıvı) Flukonazol ve vorikonazol raporlayınız

Azoller Santral Sinir Sistemi Örnekleri 
(Doku, Apse, BOS) Flukonazol ve vorikonazol raporlayınız
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DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN MANTAR PROFİLİ 

ARZU AKŞİT İLKİ

Dünyada pekçok mantar türü olmasına karşın, bunlardan sadece yaklaşık 500 türün insanlarda bulaşıcı enfek-
siyon oluşturduğu tahmin edilmektedir. Çevrede bulunan mantarların, bir kısmı da insanda mikrobiotanın bir 
parçasıdır. Son yıllarda ise mantar enfeksiyonlarının sıklığı giderek artmaktadır. Mantar enfeksiyonları insan-
larda farklı şekillerde görülebilmekte, hafif yüzeyelden, invaziv enfeksiyonlara kadar değişebilmektedir; ancak 
geçmişe göre invaziv fungal enfeksiyonların sayısının arttığını bildiren çalışmalar bulunmaktadır. Bu artış 
bağışıklık sistemini baskılayan tedavilerin artışına bağlanmaktadır. Mortalite ise invaziv mantar enfeksiyonla-
rında oldukça yüksektir. Dünya nüfusunun milyonlarcası  patojenik mantarlarla enfekte olup, bunların içinden 
heryıl yaklaşık 1.5 milyon ölüm kaydedilmektedir. Mantar enfeksiyonlarının sıklığı ,  kemik iliği ya da organ 
transplantasyonu, steroid kullanımı ya da sitotoksik ilaç kullanımı gibi immun baskılanma durumlarında daha 
da artmıştır. Özellikle immun sistemin zayıfladığı kişilerde fırsatçı mantar enfeksiyonları sıklığı artmaktadır. 
Invazıv mantar enfeksiyonlarında mortalite halen yeni antifungallere rağmen yüksek seyretmektedir.

Son yıllarda mantar enfeksiyon oranlarındaki artışa, farklı mantar türlerinin saptanması, daha az gözlenen 
türlerin etken olarak karşımıza çıkması ve antifungallere dirençli izolatların varlığı da eklenmektedir. Son 10 
yılda dünyada oluşan önemli mantar salgınları; 2018 yılında Luizina ‘da kampçılarda, ortaya çıkan Candida 
auris ve 2015’de Dominik Cumhuriyetinde tünel çalışanlarında Histoplazmoz salgını olmuştur. Aralık 2019 iti-
bariyle tüm dünyayı etkisine alan Coronovirüs salgını ise küresel olarak hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş 
ülkelerde pekçok değişikliğe yol açmış, 1.5 yılda milyonlarca can kaybına neden olmuştur. Gelişen pandemi 
sürecinde, Covid 19 geçirmekte olan hastalarda mantar enfeksiyonları da gündeme gelmeye başladı. Bu mantar 
ko-enfeksiyonları artan sıklıkta bildirilmektedir ve ciddi hastalık ve ölümle ilişkili olabilmektedir. COVID-19 
hastalarında en yaygın mantar enfeksiyonları arasında invaziv kandidiyaz,  aspergilloz ve mukormikoz  yer 
almaktadır: 

İnvaziv Kandidiyaz; 

Kandidalar sağlıklı  insanda genellikle zararsızdır ve genellikle deride, ağızda, boğazda, vajende ve bağırsak-
ta mikrobiotada bulunur. Candidalar kan dolaşımına girerse ciddi enfeksiyonlar oluşabilir. COVID-19 nede-
niyle hastaneye yatırılan hastalar, kandidemi ve  sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar (HAI’ler) açısından 
risk altındadır. Şiddetli COVID-19’lu hastalarda antifungal tedaviye dirençli mantar enfeksiyonları da etken 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Invaziv kandidiyazda etken olarak  en sık Candida albicans saptanırken, son 
zamanlarda Candida auris’ de önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. C.auris ilk kez 2009 yılında bir 
Japon hastanın dış kulak drenaj örneği kültüründen izole edilmiştir.  Auris latince kulak anlamına gelmektedir. 
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ABD’de 2015 itibariyle yayılmaya başlamış, son yıllarda 5 kıtadan da bildirilmiştir. Ülkemizde de Covid 19 
pnömonisi olup, YBÜ’de takip edilen ve steroid tedavisi alan Mukormikoz’lu  ilk olgu 2021’de yayınlanmıştır. 

Genellikle çoklu ilaca dirençlidir, yani Candida enfeksiyonlarını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan çok-
lu antifungal ilaçlara dirençlidir. Bazı suşlar, mevcut üç antifungal sınıfının tümüne karşı dirençlidir. Standart 
laboratuvar yöntemleriyle tanımlanması zordur ve belirli bir teknolojiye sahip olmayan laboratuvarlarda yanlış 
tanımlanabilir. Yanlış tanımlama, yanlış tedavi ve Sağlık kurumlarında salgınlara sebep olabilmektedir. Bu 
nedenle, hastanede yatan bir hastada C. auris’i hızlı bir şekilde tespit etmek, sağlık kuruluşlarında yayılmasını 
durdurmak için özel önlemler alabilmesi için önemlidir.

Aspergilloz;

Toprakta ve çürüyen bitkilerde  bulunan yaygın küf; Aspergillus fumigatus,  flavus, Aspergillus terreus ve As-
pergillus niger

Geçmişte, bilim insanları aspergillozun neredeyse tamamen ciddi şekilde zayıflamış bağışıklık sistemi olan 
kişilerde meydana geldiğini düşünmüşlerdi. Bununla birlikte, bağışıklık sistemi zayıf olmayan ancak influenza 
dahil olmak üzere virüslerin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları olan hastalarda aspergilloz giderek 
daha fazla rapor edilmiştir. Şiddetli kritik hastalığı olan Covid 19 hastalarında İnvaziv pulmoner aspergilloz 
koenfeksiyon oranları  %19,6-%33.3 arasında değişmektedir.**** Covid 19  ile ilişkili Aspergilloz genellikle 
YBÜ de ventilatör bağımlı hastalarda görülmüştür. Bu hastalara tanı koymak, non-spesifik semptomları oldu-
ğu için ve örnek direkt akciğerden alınması gerektiği için oldukça zordur. Invaziv pulmoner Aspergillozu olan 
Covid 19’lu hastalarda olmayanlara göre mortalite oranları (%44-%19) %25 daha fazla saptanmıştır.*****

Mukormikoz; 

Mukormikoz mantarları Mucorales takımına aittir. Mukormiset adı verilen bir grup küfün neden olduğu ciddi 
fakat nadir görülen bir mantar enfeksiyonudur. En sık immunsuprese kişileri etkiler. Bu mantarlar çevrede top-
rakta, kompost yığınları veya çürümüş odun gibi çürüyen organik maddelerde yaşarlar.

İnsanlar ortamdaki mantar sporları ile temas ederek mukormikoza yakalanırlar. En sık kontrolsüz diyabet has-
talarında rino-orbito- serebral prezentasyon şeklinde rastlanmaktadır. Uzun surely, kortikosteroid kullanımı 
mukormikoz için önemli bir risk faktörüdür.

Covid 19 ile ilişkili Mukormikoz olguları  diğer fungal enfeksiyonlara göre daha az görülmesine karşın, Hin-
distan’dan salgın şeklinde bildirilen olgular bu enfeksiyonlara ilgiyi artırmıştır. Diyabet, bağışıklık sistemini 
zayıflatan durumlar, ilaçlar ve kanser gibi mukormikoz risk faktörleri olmayan ancak şiddetli COVID-19 en-
feksiyonu olan hastalarda da  mukormikoz bildirilmiştir. Yüksek doz kortikosteroidler ve şiddetli COVID-19’u 
tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar, COVID-19 hastalarını mukormikoza yatkın hale getirebildiği düşü-
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nülmektedir. COVID-19 ile mukormikoz koenfeksiyonu saptanan hastalarda tedavi için en önemli nokta erken 
tanı ve doğru tedavidir. Klinisyenler, COVID-19 hastalarında klasik risk faktörleri olmasa bile mukormikoz 
olasılığını göz önünde bulundurmalıdır. Tanısı zordur. Kültür ve histopatolojik inceleme birlikte değerlendi-
rilmelidir. Bunun yanı sıra  Beta-d-glukan ve galaktomannan gibi invaziv aspergilloz teşhisi için kullanılan 
biyobelirteçler, mukormikozlu hastalarda tipik olarak negatiftir. Mukormikoz tedavisi sıklıkla agresif cerrahi 
müdahaleyi ve amfoterisin B, posakonazol veya isavukonazol dahil antifungallerle tedaviyi içerir. Vorikonazol, 
mukormikoz tedavisinde önerilmez.

Bir yanda milenyumla birlikte dünyada insanların heryere kolay ulaşması, diğer yandan hastalıkların artan 
tedavi seçenekleri, insan ömrünün uzaması, dirençli etkenlerin yayılmasına ve bunlara bağlı enfeksiyonların 
artışına yol açmakta. Bütün bunlara Aralık 2019 itibariyle Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan 
Covid 19 pandemisi başka bir boyut katmıştır. 

Pandemi süreciyle beraber tüm dünyada gerek Covid 19 enfeksiyonunun yarattığı sitokin fırtınasına bağlı 
gelişen ko-enfeksiyonlar, gerek tedavi amacıyla kullanılan yüksek doz ve uzun süreli kortikosteroidlerin  yan 
etkileri mantar enfeksiyonlarının sıklığını artırmıştır. Bu yeni önemi artan enfeksiyonlara bağlı morbidite ve 
mortaliteyi  yönetebilmek için de erken tanı ve doğru tedavi çok önem taşımaktadır. 
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UZMANIYLA TARTIŞALIM 
Tıbbi Parazitoloji Çalışma Grubu
Olgularla Doku ve GİS Parazitlerini Tartışıyoruz

BÜŞRA BETÜL ÖZMEN ÇAPIN

Bu sunumda üç olgu üzerinden mikrobiyoloji laboratuvarında paraziter etkenlerin tanısında dikkat edilmesi 
gereken bazı noktalara değinilmesi amaçlanmıştır.

Dışkı örneğinin mikroskopik incelemesi temel olarak direkt mikroskopi, dışkının çoklaştırılması sonrası mik-
roskopi ve kalıcı boyama sonrası inceleme basamaklarını içermektedir.1 Dışkının makroskopik incelemesi il-
gili örnekte olasılıkla parazitin hangi şeklini göreceğimizle ilgili ön bilgi vermesi açısından önemlidir. Şekilli 
dışkılarda protozoonlara ait kist şekli saptanabilirken sulu dışkılarda protozoonlara ait trofozoitler de görüle-
bilmektedir. Tüm dışkı şekillerinde coccidian protozoon ookistlerinin görülebileceği akılda tutulmalıdır. Bu 
nedenle, laboratuvara gelen dışkı örneklerinde paraziter etken araştırılırken yalnızca sulu dışkı örnekleri değil; 
şekilli dışkı örnekleri de incelemeye alınmalıdır. Dışkının parazitolojik incelemesinde özellikle Giardia intesti-
nalis kistleri gibi aralıklı atılımı olan parazit şekillerinin saptanması için çok sayıda dışkı örneğinin incelenmiş 
olması (2-3 gün aralıklarla alınmış üç örnek) önemlidir. Dışkı mümkünse hemen, özellikle sulu dışkılar 30 
dakika içinde incelenmelidir. Hemen incelenemeyecek örnekler yapılacak ileri işlemlerle uyumlu fiksatiflere 
(%10 formol, PVA, Schaudinn fiksatifi) alınmalıdır.1 

Giyardiyaz tanısı için dışkının direkt mikroskopisine ek olarak antijen saptama yöntemleri (hızlı antijen testle-
ri, DFA, ELISA) ve moleküler tanı testleri kullanılmaktadır. Giyardiyaz şüphesinin kuvvetli olduğu ancak dışkı 
örneği ile tanı koyulamayan durumlarda duodenal aspirat kullanılabilecek diğer bir klinik örnektir.2 Kronik 
seyretmesi halinde malabsorpsiyona, çocuklarda büyüme ve gelişme geriliğiyle sonuçlanması sebebiyle etke-
nin saptanması büyük önem arz eder. Ayrıca, literatürde nadiren bağırsak dışı tutulum ve enfeksiyon sonrası 
komplikasyonlara yol açabildiğini bildiren yayınlar dikkat çekmektedir.3-4

Bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde saptanan paraziter GİS etkenlerinden biri de Cystoisospora belli’dir.1 
Büyük (25-30 x 10-19 µm) ve elipsoit ookisti sayesinde direkt mikroskopik inceleme ile tespiti mümkün olan 
bir coccidian parazittir. Diğer coccidian protozoonların ookistleri gibi modifiye aside dirençli boyama yön-
temiyle boyanır. Ayrıca floresan mikroskop ile 330-365 eksitasyon filtresinde parlak mavi otofloresans verir. 
Coccidian parazitlerin ookistlerinin izolasyon şansını artırmak için en az bir çoklaştırma yöntemi kullanılmalı-
dır.1 C. belli’nin bağışıklık sistemi sağlam bireylerde de kronik seyirli olabileceği bildirilmiştir.5-6

Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarına doku parazitlerinden şüphelenilen ya da ayırıcı tanısı yapılamamış bi-
yopsi materyali veya doku kesitleri de konsülte edilebilmektedir. Bu durumda preparatlar incelenerek gerekli 
durumlarda yeni kesitler istenmeli; hastaların hızlı ve doğru tanı alması için laboratuvarlar arası iş birliği ve 
iletişim sağlanmalıdır. Histopatolojik inceleme yapmanın zor veya riskli olduğu durumlar için doku parazitle-
rinin tanısında serolojik test seçimi ve yorumlu sonuç raporları ile klinisyenlerin yönlendirilmesi, gereksiz ve/
veya çok sayıda invaziv uygulamanın önüne geçilmesini sağlamaktadır.
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ALVEOLAR EKİNOKOKKOZ VE KONJENİTAL TOKSOPLAZMOZ 

ÖZLEM ULUSAN BAĞCI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Alveolar ekinokokkoz (AE) 

Echinococcus multilocularis’in neden olduğu, yüksek morbidite ve mortaliteye sahip hastalıktır. Etkenin son 
konağı tilkiler, yabani veya evcil kedi ve köpekler iken, ara konağı kemirgenlerdir. İnsan bu hayat döngüsünde 
tesadüfi ara konak olarak rol oynamaktadır ve parazitin neslinin devamlılığı açısından bir önemi yoktur, yani 
kör konaktır (1). Semptomlar etkenin vücuda alınmasından 5-15 yıl gibi uzun bir süre sonra ortaya çıkar (2). 
Hastalar genellikle kolestatik sarılık, dispne, epigastrik ağrı, halsizlik, kilo kaybı gibi semptomlarla başvururlar. 
Beyin ve akciğerler gibi vücudun hayati organlarına yayılım riski fazladır (3). Sadece karaciğerde sınırlıyken 
yakalandığında küratif cerrahi şansı olduğu için hastalıkta erken tanının önemi büyüktür. Ancak vakaların sa-
dece %35’ine küratif cerrahi uygulanabilmektedir (4). Medikal tedavide kullanılan albendazol ise parazitisidal 
değil, büyümeyi durdurucu etki göstermektedir. Albendazolün küratif cerrahi uygulanan hastalarda en az 2 yıl, 
cerrahi şansı olmayan hastalarda ömür boyu kullanılması gerekmektedir. Ömür boyu kullanımda sağ kalımı 
artırdığına dair çalışmalar bulunmaktadır. Albendazolün alopesi, lökopeni, trombositopeni, karaciğer enzim-
lerinde yükseklik gibi yan etkilerinden dolayı, tedaviye başlandıktan 5 gün sonra, ilk üç ay haftada bir, deva-
mında ayda bir tam kan, AST, ALT takibi yapılması önerilmektedir (4,5). AE, infiltratif ve hızlı büyümesinden 
dolayı sıklıkla maligniteler ile karışmaktadır. Ayırıcı tanıda akla gelmesindeki güçlükler, hızlı seyreden klinik 
tablonun maligniteyi taklit etmesi ve laboratuvar testlerinin her merkezde yapılamaması nedeniyle bu hastalar 
genellikle geç tanı alırlar ve tanı aldıklarında hasta genellikle küratif cerrahi şansını kaybetmiştir. Tedavi veril-
mediğinde 10 yıllık sağ kalımı %5’in altındadır (5). Bu nedenle klinisyen laboratuvar işbirliğiyle erken tanının 
önemi büyüktür. Serolojik testler, tanıda radyolojiyi tamamlayıcı rol üstlenmektedir. Tanı için mutlaka ELISA, 
IHA, IFAT testlerinden en az ikisinin kullanılması ve doğrulama için WB testinin uygulanması gerekmektedir 
(6). Ayrıca hastaya cerrahi işlem uygulanmışsa kist sıvısında protoskolekler aranabilir. Ancak kistik ekino-
kokkozun aksine protoskoleks görme ihtimalinin düşük olduğu (%15) unutulmamalıdır. Yine cerrahi işlem 
sonucunda patoloji ile tanı konabildiği gibi, polimeraz zincir reaksiyonuyla (PZR) E.multilocularis DNA’sı 
aranabilir. 

Konjenital toksoplazmoz (KT):

Toksoplazmoz, etken Toxoplasma gondii’nin neden olduğu, immün sistemi sağlam kişilerde asemptomatik 
veya hafif bulgularla geçirilen; gebelerde, yeni doğanlarda, immün sistemi baskılanmışlarda önemli problem-
lere yol açan hastalıktır.  Gebelerde bulaş hamileliğin 1. ve 2. trimesterinde gerçekleşirse spontan abortus ve 
intrauterin ölümlere neden olabileceği gibi, bebekte hidrosefali, koryoretinit, intrakraniyal kalsifikasyon klasik 
triadı şeklinde de karşımıza çıkabilir. Hamileliğin 3. trimesterinde bulaş gerçekleşirse genellikle asemptomatik 
ve normal görünümlü bebekler doğar, ancak ilerleyen dönemde görme ve işitme problemleri ortaya çıkabile-
ceği unutulmamalıdır. KT’li bebeklerde parazite bağlı olarak yeni lezyonlar oluşmaya devam edebilir, bu ne-
denle bebekler düzenli aralıklarla takip edilmelidir. KT’li bebeklerde prematüre doğum, düşük doğum ağırlığı, 
halsizlik, kusma, ishal problemleri, hepatomegali, splenomegali, ciltte döküntüler, anemi, lenfadenopati, gözde 
hasar, işitme kaybı, motor ve kognitif fonksiyonlarda gerileme, makrosefali mikrosefali, hidrosefali, intrakra-
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niyal kalsifikasyon, epilepsi ve mental retardasyon görülebilir (7,8).

Mutlaka gebelikten önce toksoplazmoz serolojisine bakılması gerekmektedir. Eğer gebe seronegatifse korun-
ma önlemleri anlatılmalı ve aylık düzenli serolojik takipler yapılmalıdır. Gebelikte tarama algoritması şekil-
de verilmiştir (9). Annede gebelikte kazanılmış akut enfeksiyon saptanmışsa fetusa geçişi önlemek amacıyla 
spiramisin 3*1 gr/gün tedavisine başlanmalıdır. 16-18. gebelik haftasına gelindiğinde amniyosentez yapılarak 
amniyon sıvısında PZR ile Toxoplasma DNA’sı araştırılır. Aynı zamanda fetusta etkilenme olup olmadığının 
tespiti için yakın ultrasonografi takibi de yapılmalıdır. Etkenin fetusa geçtiği saptanırsa tedavi rejimi primeta-
min+sülfodiazin+folinik asit olarak değiştirilmelidir. KT’de erken tanının önemi büyüktür ve gebelerin mutla-
ka düzenli aralıklarla takip edilmesi gerekmektedir.

Şekil. Gebelerin toksoplazmoz açısından tarama algoritması (UMS, Cilt 3 01.01.2015 / Sürüm: 1.1 / P-MT-08 / Mikrobiyolojik Tanımlama / 
Parazitoloji/Toksoplazmoz’dan alınmıştır)
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OLGULARLA DOKU VE GİS PARAZİTLERİNİ TARTIŞIYORUZ

FİLİZ KAYA 

Entamoeba histolytica

Entemoeba türleri arasında sadece E. histolytica patojen olarak kabul edilmektedir. E. histolytica, E. dispar 
ve E. moshkovskii morfolojik olarak aynı özelliklere sahip olup mikroskobik inceleme ile birbirinden ayırt 
edilememektedir. E. dispar bağırsaklarda kommensal olarak bulunmakta, mukozal invazyona ya da herhangi 
bir semptoma neden olmamaktadır. Amibiyaz, Entamoeba histolytica (E. histolytica)’nın neden olduğu bir 
paraziter enfeksiyon olup özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam 
etmektedir. 

İnsanlarda amibiyaz olgularının yaklaşık %90’ı asemptomatik olup herhangi bir klinik belirti vermemektedir. 
Asemptomatik amibiyazlı hastaların dışkıları ile kist atılımının devam etmesi enfeksiyonun yayılımında rol 
oynadığı ve hastalarda ileride amibik kolit gelişme riskine neden olduğu için bu hastalar mutlaka tedavi edil-
melidir. 

Amibiyazın doğru tanısı semptomatik hastalarda olduğu kadar asemptomatik olgularda da önem taşımaktadır. 
Amibiyaz tanısı esas olarak direkt (etkenin gösterilmesi) ve indirekt (etkene karşı oluşan antikorların sap-
tanması) laboratuvar incelemelerine dayanır. En fazla incelenen örnek dışkı olmakla birlikte, biyopsi, rektal 
kazıntı, apse materyali ve balgam gibi örnekler de tanıda kullanılmaktadır. Tanı için alınan taze dışkı örnekleri 
trofozoitlerin canlılığını kaybetmeden değerlendirilebilmesi için dışkılamadan sonraki 30 dakika içinde ince-
lenmelidir. Parazitlerin dışkı ile atılımı aralıklı olabileceği için ardışık günlerde en az üç dışkı örneği alınması 
tanı şansını arttırmaktadır.  Dışkı örnekleri hemen incelenemeyecekse mutlaka koruyucu bir fiksatif içinde 
muhafaza edilmelidir.

Serum fizyolojik ile yapılan direkt mikroskobik incelemede trofozoitlerin yalancı ayakları ile belli bir yöne 
doğru hareket ettikleri görülebilir. Lugol ile yapılan direkt mikroskobik inceleme kist formunun daha iyi ayırt 
edilmesini sağlamakla birlikte çekirdek yapısının net olarak görülebilmesi için Wheatley’in trikrom boyası ya 
da modifiye demir hematoksilen boyası gibi bir kalıcı boyama yönteminin uygulanması gerekmektedir. Mor-
folojik olarak birbiri ile aynı yapıya sahip E. histolytica/E. dispar/E.moshkovski ayırımı mikroskobik olarak 
yapılamamaktadır. Patojen tür olan E. histolytica’nın ayırt edilebilmesi izoenzim (zimodem) analizi, antijen 
tespiti ya da moleküler analizler ile mümkündür. Özellikle, E. histolytica’nın konak hücrelerine tutunmasında 
rol oynayan adezin antijenine karşı geliştirilmiş özgül monoklonal antikorlarla yapılan ELISA testi E. histoly-
tica ile E. dispar ayırımında kolay ve hızlı bir yöntemdir. Moleküler testler hızlı ve kesin sonuç verir, %92-100 
sensitivitesi ve % 89-100 spesifitesi olan tanı yöntemidir. Ancak standartizasyon problemleri ve pahalı olması 
yaygın olarak kullanılmasını sınırlamaktadır.

Blastocystis spp.

Blastocystis, keşfedildiği zamandan bu yana 100 yıl geçmesine rağmen insan sağlığı ve oluşturduğu hastalıklar 
açısından halen belirsizliğini korumaktadır. Blastocystis türleri insan dışkısında yaygın olarak bulunan para-
zitlerdir. Sağlıklı kişilerdeki prevalansı gelişmiş ülkelerde %1-10 iken gelişmekte olan ülkelerde %30-50’dir. 
Blastocystis spp. enfestasyonunun prevalansı Giardia intestinlis, Entamoeba histolytica ve Cryptosporidium 
spp. gibi diğer intestinal protozoon parazitlerine göre daha yüksektir. 

Blastocystis spp.’nin patojenik potansiyeli halen tartışmalıdır. Yıllarca insan bağırsaklarında kommensal bir 
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organizma olarak düşünülmüştür. Son epidemiyolojik çalışmalarda ishal, karın ağrısı, halsizlik, kabızlık, şiş-
kinlik, irritabl bağırsak sendromunun yanı sıra deri döküntüleri ya da ürtiker gibi ekstraintestinal bulgulara da 
neden olduğu gösterilmiştir. 

Blastocystis tanısında iyotlu ıslak preparatlarda, periferal sitoplazmada bir ya da daha fazla sayıda çekirdek 
bulunur. Buna karşın merkezi vakuol boyanmaz ve renksiz ve olarak görünür. Kalıcı boyalı preparatlarda, 
merkezi vakuol boyanması farklılık göstermektedir. Periferal sitoplazma içindeki çekirdekler bu boyamalarda 
tipik olarak koyu boyanırlar. Serum fizyolojik tıpkı suyun yaptığı gibi bu organizmanın parçalanmasına neden 
olmaktadır. Bu durum yanlış negatif sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenle, şüpheli örnekler iyotlu ıslak 
preparat ile değerlendirilmeli ve kalıcı boyama ile parazit varlığı onaylanmalıdır. Parazitin düzensiz atılımı 
nedeniyle birden fazla dışkı incelemesi yapılmalıdır.

Blastocystis tanısı koymanın rutin tanı laboratuvarları için pek çok sıkıntısı vardır. Parazitin patogenezine 
ilişkin şüpheler olduğundan bazı laboratuvarlar rapor edilmesinde tereddütler yaşamaktadır. Bir diğer sorun, 
organizmanın polimorfik yapısı nedeniyle, mikroskobide mantarlarla, Cyclospora spp. ve yağ globülleri ile 
karıştırılmasıdır. Ayrıca, klasik vakuoler formlar dışında tanı koymak güç olmaktadır.

Dientamoeba fragilis

Dientamoeba fragilis patojenitesi ve yaşam döngüsü halen tartışmalı olan insan gastrointestinal sisteminin 
kamçılı protozoonudur. Dientamoeba fragilis tüm dünyada yaygın olarak bulunmaktadır. Bazı laboratuvar 
tanı yöntemlerinin organizmanın tanınması açısından oldukça yetersiz olduğu bilinmektedir. Yeni tanısal 
yaklaşımların kullanılması, klinik örneklerde D. fragilis’in saptanmasını arttırmıştır ve insan hastalıklarında 
potansiyel rolünü desteklemektedir.

Dientamoeba fragilis’in bulaş yolu tam olarak bilinmemektedir. Kanıtlanmamış teorilerden biri Enterobius 
vermicularis ve Ascaris lumbricoides gibi helmintlerin yumurtaları aracılığıyla bulaşır. Çoğu kişide enfek-
siyonun asemptomatik olarak geçirildiği tahmin edilmektedir. Yapılan çalışmalar, asemptomatik hastalardan 
aralıklı ishal, karın ağrısı, bulantı, iştahsızlık, halsizlik, zayıf kilo alımı ve açıklanamayan eozinofili içeren 
semptomları olanlara kadar değişir. Hastaların yaklaşık yarısında eozinofili vardır. 

Islak preparatlarda, D. fragilis nonspesifik yuvarlak bir kütle şeklinde gözükmekte ve karakteristik çekirdek 
yapıları serum fizyolojik ve lugol solüsyonu ile hazırlanan preparatlarda görülmemektedir. Trofozoit morfolo-
jisi çabuk bozulduğundan, hızlı fiksasyon gereklidir. Bu nedenle mikroskobik tanımlama için fiksasyon sonrası 
kalıcı boyama yapılmalıdır. Birçok farklı boya ve fiksatif, D. fragilis için kullanılabilmektedir. Kalıcı boyalı 
preparatların ana dezavantajı, ileri derecede deneyimli bir uzman ve yeni teknolojilere göre oldukça zaman 
alıcı olmasıdır. Diğer enterik protozoonlar gibi D.fragilis’in de atılımı aralıklı olup, günlük atılım çok değiş-
kendir. Bu durum da optimal tanı için birden fazla örnek almanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Dientamo-
eba fragilis için uygun monoklonal antikorlar kullanan immünofloresan mikroskobi, enzim immunoassayler 
ve immünokromatografik testler mevcut değildir. Dientamoeba’yı klinik örnekten hızlı tanısını sağlayan PZR 
teknikleri mevcuttur. Bu şekilde birçok parazit klinik örnekten saptanabilmektedir. RT-PZR yöntemi ile duyar-
lılık ve özgüllükler %100 bulunmuştur

Cryptosporidium spp. 

Cryptosporidium türleri, tüm dünyada özellikle küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi baskılanmış olan hasta-
larda görülen gastrointestinal rahatsızlıkların önemli bir etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Cryptosporidi-
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osis’in özellikle beş yaş altı çocuklarda rotavirüsten sonra en önemli ishal nedeni olduğu ve bu yaş grubunda 
gelişimsel problemlerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 

Cryptosporidiosis şiddeti ve semptomların süresi konağın yaşı ve immünitesine bağlıdır. Özellikle çocuklarda 
klinik semptomlar orta dereceden şiddetliye kadar olabilir. Ookistler vücuda girdikten sonra 2-14 gün içinde 
klinik semptomlar açığa çıkar. İlk semptom diyaredir. Diyare devamlı ya da aralıklıdır. Karın ağrısı görülebilir. 
Dışkıda kan nadir görülür. Yorgunluk, ateş, iştah kaybı, bulantı ve kusma diğer klinik semptomlardır. Semp-
tomlar sonucu dehidrasyon ve kilo kaybı görülür. Gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklarda gelişim geriliğine 
neden olabilir. Nadir olarak kolesistit, hepatit, pankreatit, reaktif artrit, solunum sistemi problemleri görülür. 
Semptomlar immunokompetan kişide 10-14 günde gerilerken immunsuprese kişide aylarca kalabilir

Cryptosporidiosis tanısı temel olarak dışkı örneklerinde Cryptosporidium ookistlerinin gösterilmesi esasına 
dayanır. Ookistler dışkı ile aralıklı olarak ve az sayıda atıldıklarından hastalardan en az üç dışkı örneği alınması 
ve konsantrasyon yöntemi sonrası inceleme yapılması tanı şansını arttırmaktadır. Dışkı dışında duodenal sıvı, 
safra, balgam, bronkoalveolar lavaj ve biyopsi örnekleri de incelenebilmektedir. Örnekler taze olarak ince-
lenebileceği gibi, %10 formol, sodyum asetat-asetik asit-formol, polivinil alkol gibi fiksatifler içerisinde de 
saklanabilirler. 

Konsantre dışkı örneklerinin nativ-lugol incelemesinde 4-6 µm. büyüklüğünde, yuvarlak, çift duvarlı, refraktil 
ookistler görülebilir, ancak kalıcı boyama yöntemi uygulanmadan parazitin saptanması oldukça zordur. Tanıda 
en fazla kullanılan yöntemler Kinyoun aside dirençli boyama veya direkt floresan antikor (DFA) yöntemle-
riyle ookistlerin gösterilmesi veya ELISA yöntemi ile parazite ait antijen varlığının araştırılmasıdır. Bunların 
dışında tanıda safranin boyama, floresan boyama (Auramine-Rhodamin), immünokromotografik ve moleküler 
yöntemler de kullanılabilir. 
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PANEL
Kan Kültürü Çalışma Grubu

PANDEMİNİN KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI ÜZERİNE ETKİLERİ

AYŞEGÜL GÖZALAN

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) etkeni Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
ilk olarak Wuhan-Çin’de tanımlanmış olup kısa sürede tüm dünyayı etkileyen bir pandemiye dönüşmüştür. 
Bugün COVID-19 hastalığı, 200 milyondan fazla olgu ve 4 milyondan fazla ölüme sebep olan, hemen her 
yaştaki bireyi tehdit eden bir pandemi olarak karşımıza çıkmaktadır. COVID-19 hastalarında morbidite ve 
mortaliteyi etkileyen birçok durum söz konusudur. Hastalığın klinik spektrumu; hafif semptomlardan hipoksik 
solunum yetmezliği, acute respiratory distress syndrome (ARDS), tromboembolik bozukluklar, sitokin salınım 
sendromu, çoklu organ yetmezliği ve bazı durumlarda sekonder enfeksiyonlar olarak kaydedilmektedir. 

COVID-19 hastalarıyla ilgili bir çalışmada, hayatını kaybedenlerin %50’sinin sekonder bir enfeksiyona sahip 
olduğu rapor edilmektedir. Bu hastalarda sekonder enfeksiyonlar genellikle hastaneye kabulde değil, ilerle-
yen süreçte özellikle yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen olgularda görülmektedir. Sekonder kan dolaşımı 
enfeksiyonları; influenza ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarından sonra olduğu gibi, epitelyal yüzeydeki 
değişiklikler ve immun cevaptaki değişikliklerin sonucunda gelişebilir. Bu mekanizmaya ilave olarak, ciddi 
COVID-19 hastalarında tekrarlayan bakteriyel ve fungal enfeksiyonlara neden olabilen immün disregülas-
yon söz konusudur.  Diğer taraftan; COVID-19 hastalarının yaklaşık %20’si ARDS nedeniyle yoğun bakım 
ünitelerinde tedaviye ihtiyaç duymaktadır. Yoğun bakım ünitesi hastaları, ciddi mortalite riskine sahip kan 
dolaşımı enfeksiyonları gibi hastane kaynaklı enfeksiyonlara diğer servis hastalarından çok daha duyarlıdır. 

SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonunun dünyanın tüm bölgelerinde hızlı bir şekilde yayılması beraberinde hasta-
nelerde yatak, ventilatör, koruyucu kişisel ekipmanlar ve laboratuvar gibi tanı kaynakları üzerinde ciddi bir sı-
kıntıya neden olmuştur. Bu süreç bazı hastanelerde alınan kan kültürü sayılarında artışa ve dolayısıyla otomatik 
kan kültürü cihaz kapasiteleri üzerinde beklenmedik bir yüklenmeye yol açmıştır. Kan kültürleri, acil servise 
başvuran hastalar ve yatan hastalar için kan dolaşımı enfeksiyonlarının teşhisi ve yönetimi için son derece 
önemlidir. Bununla birlikte; şüpheli veya doğrulanmış COVID-19 hastalarında kan kültürü uygulama endi-
kasyonları iyi değerlendirilmelidir. Özellikle COVID-19 hasta oranlarının arttığı dönemlerde hastaneler kendi 
merkezlerinde kan kültürü uygulamalarını değerlendirmeli, virüs ile enfekte olan ve olmayan hastalardaki 
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etkenleri karşılaştırmalı ve bu sonuçlar ile kendilerine bir strateji belirlemelidirler  (Sepulveda ve ark., 2020). 
Bu yaklaşımlar, özellikle ciddi COVID-19 hastalarına ampirik antibiyotik tedavisi başlama kararı da dahil bir 
çok düzenleme için gereklidir. 

Pandemi sürecinde COVID-19 hastalığı nedeniyle hastaneye yatırılan olgularda bakteriyel veya fungal pato-
jenlerle ko-enfeksiyon insidansı büyük ilgi görmüştür. Hastanede yatan COVID-19 hastalarında, %7 kadar 
düşük ve %15 kadar yüksek ko-enfeksiyon oranları rapor edilmektedir. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybe-
denlerin %27’sinin herhangi bir etken ile ko-enfeksiyona sahip olduğu bilinmektedir (Shukla ve ark., 2021). 

Bazı COVID-19 hastalarında hastaneye başvuru sürecinde bakteriyel veya fungal bir ko-enfeksiyonu olmakla 
birlikte bu hastalarda hastane kaynaklı enfeksiyon sıklığının öne çıktığı görülmektedir. Bir çalışma, hastaneye 
yatırılan COVID-19 hastalarının yalnızca %3,2’sinin hastaneye kabul sırasında ko-enfeksiyonu olduğu göste-
rilmiştir (Hughes ve ark., 2022). Hastanede tedavi edilen COVID-19 hastaları ile diğer hastaları kan dolaşımı 
enfeksiyon sıklığını yönünden karşılaştıran sınırlı sayıda araştırma olduğu dikkati çekmektedir. Pandeminin 
ilk aylarında ABD’de yapılan çok merkezli bir araştırmada, COVID-19 hastalarından kan kültürü alımlarının 
arttığı (%34,8) ancak pozitiflik oranlarının COVID-19 hastalarda (%3,8)  COVID-19 olmayan hastalardan 
(%8) anlamlı ölçüde düşük olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte; koagülaz negatif Staphylococcus türleri gibi 
cilt flora elemanlarının oranı COVID-19 hastalarında (%60) diğer iki gruba göre (%32 ve %30) daha yüksek 
olduğu ve bunun endikasyon dışı istemler nedeniyle olabileceği rapor edilmiştir. Etken olarak kabul edilen 
gerçek pozitif kan kültürü üremeleri ise diğer hastalardaki üremelere benzer olarak sırasıyla; Escherichia coli 
(16.7%), Staphylococcus aureus (13.3%), Klebsiella pneumoniae (10.0%) olarak bulunmuştur. Bu çalışmada 
pozitif kültürlerin sadece %1,8’inin beşinci günde üreme gösterdiği (büyük bölümü kontaminant), bu oranın 
hastanın tedavisi için ihmal edilebilir bir oran olduğu, laboratuvarların aşırı yüklenmesi durumunda kan kültü-
rü inkübasyon sürelerinin 4 güne indirilebileceği vurgulanmıştır  (Sepulveda ve ark., 2020).

Bhatt ve arkadaşları, diğer çalışmalara benzer olarak COVID-19 hastalarında kan kültürü üremelerinin; ilk 
sette %10,7, ikinci sette %23,1, üçüncü sette %13,3 ve dördüncü sette %16,7’ü kontaminasyon olarak kabul 
etmişlerdir. Bunun nedeni; sağlık sistemindeki aşırı yoğunluk, kişisel koruyucu ekipman eksikliği ve hava/
temas izolasyon önemlerine bağlı kan kültürü alımındaki aksaklıklar olabilir. Araştırmacılar pozitif kan kültü-
rü üremelerinin %91,4’ünün bakteriyel ve %5,5’inin fungal etkenler olduğunu, en sık izole edilen etkenlerin 
ise Staphylococcus epidermidis, methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA), Enterococcus faecalis, 
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Escherichia coli, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), C. albicans, and C. glabrata olarak 
rapor etmişlerdir. Bu çalışmada kan dolaşımı enfeksiyonlarının %50,8’inin hastane kaynaklı olduğu ve en sık 
nedenin kateter ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. Özellikle influenza gibi solunum yolu enfeksiyonlarından 
sonra kan dolaşımı enfeksiyonlarının primer nedeninin pnömoni olduğu bilinmektedir. COVID-19 hastalarında 
bu durumun nedeni, hava/temas izolasyon önlemleri nedeniyle personelde hasta ile uzun süreli temas korkusu 
iyi katater uygulamaları ve bakımına engel olarak katater ilişkili kan dolaşımı enfeksiyon riskini artırmaktadır. 
Ayrıca bu hastalar uzun süreli yoğun bakım ünitelerinde tedaviye ihtiyaç duyuyor olmaları katater ilişkili kan 
dolaşımı enfeksiyonuna neden olmaktadır (Bhatt ve ark., 2021).

Shukla ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; COVID-19 pozitif olanların %7,0 ve COVID-19 negatif olanların 
%1,7’sinde kan dolaşımı enfeksiyonu rapor edilmektedir. Aynı çalışmada

COVID-19 hastaları arasında en sık izole edilen organizmalar Candida spp. (%17.2), Enterococcus faecalis 
(%12.5) ve Staphylococcus epidermidis (%10.9) olarak belirlenmiştir. Ayrıca COVID-19 hastalarında kan do-
laşımı ve katater ilişkili enfeksiyonlardan sorumlu izolatların, COVID-19 olmayan hastalara göre organizma 
türü ve sayısı açısından büyük farklılıklar gösterdiği bildirilmektedir. Çalışmada; COVID-19 hastalarında kan 
dolaşımı enfeksiyonu oluşma olasılığı 3.88 kat yüksek bulunmuş olup, COVID-19 hastalarında hasta bakım 
hizmetleri, tedavi protokolleri ve enfeksiyon kontrol uygulamalarındaki değişimlerin kan dolaşımı enfeksiyon-
larını artırabileceğini vurgulamıştır (Shukla ve ark., 2021).

Yoğun bakım ünitelerinde kan dolaşımı enfeksiyon oranının COVID-19 hastalarında (%14,9), kontrol gru-
bundan (%3,4) istatistiksel olarak yüksek olduğunu gösteren bir diğer çalışmada ise yoğun bakım ünitesinde 
7 günden fazla yatışın olması ve hastalara tokilizumab veya anakinra kullanımının birer risk faktörü olduğu 
vurgulanmaktadır (Buetti ve ark., 2021). Son olarak iki farklı çalışmada, yoğun bakım hastalarında kan dola-
şımı enfeksiyon etkeni olarak intestinal flora elemanlarının daha sık izole ediliyor olmasının, ciddi COVID-19 
hastalarında intestinal tutulum veya mikro/makro koagülopati nedeniyle bakteriyel translokasyona bağlı olabi-
leceği rapor edilmektedir ( Bonazzetti ve ark., 2021; Buetti ve ark., 2021).

Ülkemizde Karataş ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, araştırmacılar çeşitli klinik örneklerden izole ettikleri 
bakteriyel etkenlerin içerisinde kan dolaşımı enfeksiyon etkenlerinin dağılımını pandemi öncesi dönem için 
%14,57, pandemi döneminde COVID-19 negatif hastalarda %16,22 ve COVID-19 hastalarında %9,76 olarak 
rapor etmişlerdir. Çalışmada; COVID-19 hastalarında E.coli izolasyon oranlarının (%17,89) kontrol grubun-
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dan (%26,26) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu, A.baumannii izolasyon oranlarının ise kontrol 
gruplarında daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Araştırmacılar pandemi döneminde sekonder bakteriyel en-
feksiyon sıklığının düşük olduğunu ve bu nedenle antibiyotik kullanımı konusunda dikkatli olunması gerekti-
ğini vurgulamaktadır (Karataş ve ark., 2021). 

Sonuç olarak, kan dolaşımı enfeksiyonları özellikle yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen hastalar için önemli 
bir morbidite ve mortalite etkeni olmaya devam etmektedir. Pandemi döneminde yapılan çalışmalarda, kan 
kültürü üremelerinin içerisinde KNS’ler gibi kontaminant bakterilerin oranında artış olduğu rapor edilmekte-
dir. Bu nedenle, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, enfeksiyon kontrol protokolleri ve iyi kan kültürü 
uygulamaları konularında düzenli aralıklarla eğitimlerin uygulanması önemlidir. 

Bhatt PJ, Shiau S, Brunetti L, Xie Y, Solanki K, Khalid S, Mohayya S, Au PH, Pham C, Uprety P, Nahass R, Narayanan N. Risk Factors and 
Outcomes of Hospitalized Patients With Severe Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Secondary Bloodstream Infections: A Multicenter 
Case-Control Study. Clin Infect Dis. 2021 Jun 15;72(12):e995-e1003.
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Sepulveda J, Westblade LF, Whittier S, Satlin MJ, Greendyke WG, Aaron JG, Zucker J, Dietz D, Sobieszczyk M, Choi JJ, Liu D, Russell S, Connel-
ly C, Green DA. Bacteremia and Blood Culture Utilization during COVID-19 Surge in New York City. J Clin Microbiol. 2020, 23;58(8)



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

467

KAN KÜLTÜRÜ SÜREÇ YÖNETİMİNDE KAN KÜLTÜRÜ GÖSTERGELERİNİN ÖNEMİ

GÖNÜL AKSU

Tıbbi karar; hastanın hikayesinin, fizik muayene bulgularının, laboratuvar verilerinin ve radyolojik bulguları-
nın değerlendirilmesi sonucunda oluşur. Tıbbi kararın verilmesinde laboratuvar verilerinin önemi büyüktür ve 
kararı %60-80 oranında etkiler. Bu nedenle laboratuvar hataları direkt olarak tıbbi hataya neden olabilir. Tıbbi 
hatalar; ek maliyet, zaman kaybı, yetersiz tedavi hatta ölüme kadar giden ciddi sonuçlara sebep olabilir.

Laboratuvar hatası ISO/TSE 22367:2008 Standardına göre; “Tüm laboratuvar döngüsünün (test isteminden 
hasta yararına kullanılana kadar) herhangi bir basamağında görülen planlı bir eylemin beklenildiği şekilde ger-
çekleşmemesi veya amaca ulaşmak için yanlış plan yapılması” şeklinde tanımlanmıştır. Laboratuvar hatası bu 
kadar önemli ise, asıl amacımız bu hatalar oluşmadan önce engellemek olmalıdır, bunun için tüm laboratuvar 
süreçlerini kapsayan bir kalite yönetim sistemine ihtiyaç vardır. 

Laboratuvar kalite yönetim sistemi; test istemi, numunenin alınması, taşınması ve laboratuvara kabulü, labo-
ratuvarın fizik koşulları, cihaz ve ekipman yönetimi, sarf malzeme satın alma ve takip süreçleri, personel yö-
netimi, analiz aşamasında kalite kontrol çalışmaları, test raporunun hazırlanması ve yayınlanması aşamalarını 
içerir. Başarılı bir laboratuvar kalite yönetim sisteminde tüm süreçlerin takip edilmesi ve sürekli iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Bunun için öz değerlendirme, geri bildirim, dış değerlendirme ve kalite göstergeleri gibi kalite 
yönetim sisteminin işleyişini kontrol etmemize yarayan araçlar vardır. Bunlar içinde kalite göstergeleri oldukça 
önemlidir çünkü kalite çalışmalarını matematiksel bir ifadeye dönüştürerek takip etmemizi sağlar. Kalite ça-
lışması sayısal bir ifadeye dönüştükten sonra aksayan yanlar ve yapılan iyileştirmelerin başarılı olup olmadığı 
sürekli izlenerek kısa zamanda saptanabilmekte, kıyaslanabilmekte ve ileriye dönük politikalar oluşturulabil-
mektedir. Kalite göstergeleri, laboratuvar süreçlerinin kritik kontrol noktalarında oluşturulmaktadır.

Kan kültürü çalışmasında kritik kontrol noktaları; hastanın değerlendirilmesi, test seçimi, örneğin alınması, 
taşınması, laboratuvara teslim edilmesi, laboratuvarda kabulü, cihaza yerleştirilmesi, pozitif kan kültürünün 
kliniğe bildirimi, mikroorganizma tanımlaması, antimikrobiyal duyarlılık testi yapılması ve sonuçların rapor-
lanmasıdır. Bu süreçlerin her basamağında kalite kontrol çalışması yapılması ve takip edilmesi gerekmektedir. 

Kritik kontrol noktalarında kalite göstergeleri oluşturulurken göstergenin tanımı, amacı, hesaplama yöntemi, 
alt göstergeler,  veri kaynağı, veri analiz periyodu, hedef değer, sorumlular ve sonuçların paylaşılabileceği 
kişilerin yer aldığı gösterge kartları veya gösterge takip formları hazırlanır. Bunlar çoğunlukla ulusal veya 
uluslararası rehberlerde hazır olarak bulunmaktadır. 
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Bir kalite göstergesi laboratuvarda ilk kez çalışılmaya başlandığında gösterge kartının bazı bölümlerine ait 
bilgiler laboratuvar tarafından belirlenmelidir. Öncelikle gösterge sorumlularının belirlenmesi gerekir. Labora-
tuvarda kullanıma yeni giren bir göstergede laboratuvar tarafından belirlenmesi gereken en önemli noktalardan 
biri hedef değerin saptanmasıdır. Hedef değer, kurum tarafından mevcut durum ve iyileştirme potansiyeli göz 
önünde bulundurularak belirlenen, ulaşılması amaçlanan tahmini gösterge sonucu olarak tanımlanmaktadır. 
Ölçme ve iyileştirme çalışmalarının en kritik aşamalarından birisi hedef değer belirlenmesidir. Hedef değer 
belirlenirken kurumun mevcut durumu incelenmelidir ve en az son altı aylık veriler analiz edilerek hedef 
değerler belirlenmelidir. Hedef değer belirlenirken ulusal veya uluslararası literatürde yer alan bilgilerden de 
yararlanılabilir, bazı göstergeler için litaratürde hedef değerler belirlenmiştir ancak bunlar nihai hedeflerdir ve 
laboratuvar kendi verilerini inceledikten sonra bu hedef değerlerden çok fazla sapma varsa bu hedefe ulaşmak 
için önce kendi verilerine uygun bir değer seçip basamak basamak ilerleyerek rehberlerde yer alan hedeflere 
ulaşılmalıdır.

Gösterge takip formunda laboratuvarın belirleyeceği diğer önemli konu alt göstergelerdir. Alt göstergeler, ana 
gösterge ile ilişkili analizlerin yorumlanmasını ve sorunların kök nedenlerine ulaşılmasını kolaylaştıran ek 
göstergelerdir. Gösterge takibi sırasında sonucu yorumlayabilmek ve gerekirse kök neden analizi yapabilmek 
için ek bilgi ve veriye ihtiyaç duyuluyorsa alt göstergeler oluşturulur ve hedef değerleri belirlenir.

Veri toplama yöntemi, veri kaynağı göstergede yer alabilir veya göstergenin türüne göre veri toplama yöntemi 
laboratuvar tarafından belirlenebilir. Ancak bilgi yönetim sistemi üzerinden düzenlenmesi ek iş yükünü azal-
tacağı gibi veri analizini de kolaylaştıracaktır. Bazı göstergelerde elde edilen veri doğrudan göstergenin sonu-
cudur, bazı göstergelerde ise hesaplama yönteminde belirtilen formül ile elde edilir. Göstergelerde hesaplama 
yöntemi rehberlerde belirtilmiştir.  

Gösterge izlem periyodu 3 aydan uzun olmamalıdır, örnek sayısı fazla olan hastaneler için aylık da takip edile-
bilir. Sağlıkta Kalite Standartlarında yer alan göstergelerde bu dönem 3 ay olarak belirlenmiştir.

Belirlenen periyotlarda gösterge sonucunun analizinde göstergenin amacına ve belirlenen hedefe ulaşıp ulaş-
madığı değerlendirilir. Elde edilen analiz sonuçları hedef değerden olumsuz yönde sapma gösteriyorsa bunun 
nedenini ortaya çıkarmak için kök neden analizi yapılır. Olumsuz sonucun düzeltilmesi için iyileştirme faali-
yetleri düzenlenir. İyileştirme faaliyetinin etkinliği de yine ilgili gösterge ile takip edilir. İstenen hedef değerle-
re ulaşıldıktan sonra hedef değerler güncellenerek sistemin bir üst basamağa doğru iyileştirilmesi amaçlanır ve 
bu süreç aynı şekilde çalışmaya devam ederek kalite yönetim sisteminde sürekli bir iyileşme sağlanır.
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KAN KÜLTÜRÜ GÖSTERGELERİ; UYGULAMADA NELER YAPIYORUZ? 

ESRA ÖZKAYA

Kan kültürü sürecinde kalite sisteminin kontrol basamaklarından biri hem preanalitik hem analitik hem 
de postanalitik dönemleri içeren veri göstergelerini takip etmektir. Ulusal ve uluslararası rehberlerde kan 
kültür işleminin tüm adımları ile ilgili çeşitli göstergeler bulunmaktadır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın 
düzenlediği Sağlıkta Kalite Standartları Gösterge Yönetimi Rehberi çerçevesinde Tıbbi Mikrobiyoloji 
laboratuvarlarının sorumluluğunda yönetilen kan kültürü göstergeleri belirlenmiştir. Bunlar; Kan 
Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı, Kan Kültürlerinde Direkt Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum 
Oranı, Kan Kültürlerinde Pozitif Sonuç Oranı, İki ve Üzeri Set Alınan Kan Kültürü Oranı, Tek Şişe Alınan 
Kan Kültürü Seti Oranı, Alındıktan Sonra İki Saat İçinde Laboratuvara Teslim Edilmeyen Kan Kültürü Seti 
Oranı, Kan Kültüründe Yalancı Pozitiflik Oranı, Pozitif Sinyal Anı ile Bildirim Anı Arasında Geçen Ortalama 
Süre şeklinde sıralanmaktadır.

Preanalitik dönemi içeren “Tek şişe alınan kan kültürü seti oranı” ve “İki ve üzeri set kan kültürü 
alınma  oranı”  göstergelerinde yer alan kan kültürü şişesi, farklı firmalara ait farklı özellikte besiyerlerini 
içeren şişeleri ifade etmektedir. Örneğin; anaerobik, aerobik, mikotik, pediyatrik vb. Set kavramı ise tek 
bir damar girişimiyle alınan kanın dağıtıldığı kültür şişelerinin tümü anlamına gelmektedir. Çocuk hastalar 
dışında İdeal bir set kan kültürünü bir aerobik ve bir anaerobik kan kültürü şişesi oluşturmaktadır. Çocuk 
hastalarda kan miktarı yetersiz ve anaerobik bakteriyemi oranı düşük olduğu için bir adet pediyatrik şişeden 
oluşan setler çoğu zaman yeterli olmaktadır. Önerilen ideal kan kültürü seti sayısı hastanın klinik durumu-
na ve şüphelenilen enfeksiyona türüne göre değişiklik göstermektedir. Primer bakteriyemi/fungemi şüphesi 
durumunda hastadan iki set kan kültürü alınmalıdır. “Tek şişe alınan kan kültürü seti oranı” göstergesi 
tek şişe alınan toplam kan kültürü seti sayısının toplam kan kültürü seti sayısına oranlanması ile “İki ve üzeri 
set kan kültürü alınma  oranı” ise 24 saat içerisinde iki ve üzeri set kan kültürü alınan hasta sayısı nın toplam 
kan kültürü alınan hasta sayısına oranlanması ile hesaplanır. Her iki göstergede de amaç Kan kültürünün doğru 
miktarda alınmasını sağlamaktır. 

Test güvenliğinin sağlanabilmesi için alınan kan kültürlerinin en kısa zamanda laboratuvara ulaştırıl-
ması amacıyla oluşturulmuş olan “Alındıktan sonra iki saat içinde laboratuvara teslim edilmeyen kan kültürü 
seti oranı” göstergesi preanalitik dönemin transport adımını içeren önemli bir göstergedir. Şişeler, kan 
alındıktan sonra en geç iki saat içinde oda ısısında laboratuvara ulaştırılmalıdır. Bu sürenin aşılması 
durumunda şişelerin kan kültürü sistemlerine yerleştirilmesi gecikeceğinden etkenin üreme süresinin 
uzayabileceği veya tespit edilmesinin tamamen engellenebileceği unutulmamalıdır. Bu gösterge alındık-
tan sonra iki saat içinde laboratuvara teslim edilmeyen kan kültürü seti sayısının toplam kan kültürü seti sayı-
sına oranlanması ile hesaplanır.

Analitik-postanalitik dönemleri inceleyen göstergelerden biri olan “Pozitif sinyal anı ile bildirim 
anı arasında geçen ortalama süre”, kan kültürünün pozitif sinyal anı ile ilgili kişiye bildirim yapılması ara-
sındaki süre farklarının toplamının bildirilen pozitif kan kültürü sonuç sayısına bölünerek hesaplanır. Bu aşa-
mada; pozitif sinyal veren şişenin cihazdan çıkarılarak Gram boyama işlemi uygulanıp direkt mikroskobik 
inceleme yapıldıktan sonra klinik birimlere üreyen mikroorganizma ile ilgili bilgi verene kadar geçen sürenin 
iki saatten az olması hedeflenmektedir. “Kan kültürlerinde direkt Gram boyama ve son identifikasyon uyum 
oranı” göstergesi ise kan kültürleri içerisinde, direkt Gram boyama ile son identifikasyon arasında uyum tespit 
edilen kan kültürü şişe sayısının bakteri ve/veya mantar üremesi tespit edilen toplam kan kültürü şişe sayısına 
oranlanması ile bulunur. Bu gösterge ile Kan kültürü Gram boyama sonuçlarının güvenirliğini arttırılması, 
uyumsuzluk tespit edilen durumların izlenmesi ve analitik süreç ile ilgili gerekli iyileştirmelerin yapılması 
hedeflenmektedir.
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Preanalitik-Analitik dönem göstergeleri arasında “Kan kültürlerinde kontaminasyon oranı” yer almak-
tadır.  Bu gösterge (Kontaminasyon tespit edilen kan kültürü şişe sayısı / Toplam kan kültürü şişe sayısı) x 100 
şeklinde hesaplanmaktadır.  Bu göstergede yer alan kontaminasyon kavramı cilt florasında bulunan bir veya 
birden fazla organizmanın hastanın sadece tek bir kan kültürü setinde üremesi ve hastada bu organizma ile en-
feksiyona dair klinik/mikrobiyolojik kanıt olmaması durumunu ifade etmektedir. Bu gösterge ile hastanelerin 
kontaminasyon oranlarını nihai hedef olan %3’ün altında tutabilmek için numune alımı ile ilgili gerekli tüm 
iyileştirme çalışmalarını uygulamaları amaçlanmaktadır. 

Preanalitik dönem göstergelerinden bir diğeri olan “Kan kültüründe pozitif sonuç oranı” göstergesi 
ise enfeksiyon etkeni olarak kabul edilen mikroorganizmaların ürediği pozitif kan kültür şişesi sayısının 
toplam kan kültürü şişe sayısına oranı ile hesaplanır. Bu gösterge ile kan kültürü alım endikasyonu olan has-
talardan zamanında ve uygun şekilde kan kültürü alınması amaçlanmaktadır. Elde edilen değerin %6-12’den 
yüksek olması yetersiz sayıda kan kültürü alındığını belirtirken,   %6-12’den daha düşük değerler bulunması 
gerektiğinden daha fazla sayıda kan kültürü alındığını işaret eder. Bu durumda enfeksiyon kontrol listeleri 
oluşturmak gibi süreç iyileştirici adımlar planlanmalıdır.

Kan kültüründe yalancı pozitifliğe yönelik preanalitik ve analitik süreçlerle ilgili nedenlerin analiz edil-
mesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasına yönelik olarak “Kan Kültüründe Yalancı Pozitiflik Oranı” göster-
gesi belirlenmiştir. Bu göstergede sözü edilen yalancı pozitiflik kavramı, pozitif sinyal veren şişeden yapılan 
direkt mikroskobik incelemelerde ve besiyeri pasajlarında herhangi bir mikroorganizmanın tespit edilememesi 
durumudur; (Toplam yalancı pozitif kan kültürü şişe sayısı/Toplam kan kültürü şişe sayısı) x 100 şeklinde he-
saplanır. Yalancı pozitiflik nedenleri arasında bulunan eşik değerlerinin çok düşük olması, önerilen maksimum 
kan miktarının aşılması, test edilen kanın lökosit seviyesinin yüksek olması, S. pneumoniae gibi otoliz görülen 
bakterilerin üremesi, Mycoplasma spp. gibi Gram boyama ile görünemeyen ve rutin bakteriyolojik kültürde 
üremeyen mikroorganizmaların etken olması gibi faktörler tek tek değerlendirilip analitik döneme dair iyileş-
tirme planlamaları yapılmalıdır.

Göstergelerin kullanımı ile elde edilen somut verilerin izlenmesi, kan kültürü sürecinin bütününde ka-
litenin sürekli geliştirilmesi için oldukça büyük bir paya sahiptir. Öyle ki ölçüme dayalı hedefler belirlemek, 
iyileştirme faaliyetleri planlanmasına katkı sağlamanın yanı sıra performans ölçümü ve kalite iyileştirme amacı 
ile kullanılan en önemli araçlardır. Bu verilerin kaynağı laboratuvarlarda tutulan defter kayıtları olabileceği 
gibi otomatize kan kültür sistemlerinin ve laboratuvar bilgi yönetim sistemlerinin kullanılması özellikle iş yükü 
fazla olan laboratuvarlarda veri analizlerini oldukça kolaylaştıracaktır.
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OLGULARLA KAN KÜLTÜRÜNE GENEL BAKIŞ-İNTERAKTİF OTURUM

DEMET HACISEYİTOĞLU, SİBEL GÜMÜŞ 

Sağlık hizmetinde iyileştirme yapılacak alanların belirlenmesi, kalitenin geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi için sağlık 
kurumlarının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kalite göstergelerini belirli aralıklarla takip etmesi gerekmektedir.  
Sunulan olgular, mikrobiyoloji laboratuvarında takip edilmesi gereken bazı göstergelerin önemini vurgulama ve uygu-
lamayı kolaylaştırma amacını taşımaktadır.

Olgu 2

Konu: “Kan kültürlerinde direk Gram boyama ve son identifikasyon uyum oranı” (GKG92) 

İskemik kalp hastalığı, DM, HT tanılarıyla yoğun bakımda entübe ve intravenöz kateter takılı olarak izlenen 70 yaşın-
da bir erkek hastanın 38 °C ateşi olması üzerine kan kültürü (aerob +anaerob) örneği alınıp laboratuvara gönderiliyor. 
Üçüncü gün aerob kan kültürü şişesi üreme sinyali veriyor. Örneğin direkt Gram boyalı incelemesinde “gram pozitif 
küme oluşturan kok” görülüyor. Koyun kanlı agar EMB agar ve çikolata agara pasaj yapılıyor. Ertesi gün kültür değer-
lendirmesinde koagulaz negatif stafilokok ile birlikte maya morfolojisinde mantar (C. albicans) ürediği belirleniyor. 
Gram boyama ile son identifikasyon arasında uyumsuzluk (monomikrobiyal/polimikrobiyal üreme) görülüyor. Üreme 
sinyali alınan kan kültür şişesinin Gram boyalı preperatı detaylı olarak tekrar inceleniyor. Gram pozitif kokların arasında 
daha az oranda maya hücrelerinin de olduğu farkediliyor. Bu laboratuvarda “Kan kültürlerinde direk Gram boyama ve 
son identifikasyon uyum oranı” (GKG92) kalite göstergesi takip edilirken bu olguya benzer birkaç sonuçla karşılaşılıyor. 
Bu uyumsuzluğun nedenleri araştırılıyor ve bu göstergeyle ilgili hangi düzeltici önleyici faaliyetlerin uygulanabileceği 
tartışılıyor. Sonuç olarak Gram boyama yönteminin standardizasyonu için eğitim veriliyor,  Gram boyanma özelliği de-
ğişken olabilen mikroorganizmalar ve değerlendirme yapılırken en az 100 alan incelenmesi konularına dikkat çekiliyor.

Olgu 4: 

Konu: “İki ve üzeri set alınan kan kültürü oranı” (GKG94)

65 yaşında erkek hasta titreme, halsizlik ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuruyor. Hastanın DM tanılı olduğu ayrıca 
otomatik implante edilebilir kardiyak defibrilatörü olduğu öğreniliyor (ICD). Fizik muayenesinde belirgin bir özellik 
saptanmıyor, ateşinin olmadığı belirleniyor. Doktoru rutin kan testleri ve bir set kan kültürü istiyor. Laboratuvar testle-
rinde normositer anemi dışında bir anormallik saptanmıyor. Hasta IV sıvı tedavisiyle klinik olarak stabil hale geliyor ve 
nonspesifik viral hastalık tanısıyla eve gönderiliyor. Beşinci gün aerob ve anaerob kan kültür şişesinde Corynebacterium 
spp. izole ediliyor. Üreme cilt kontaminasyonu olarak değerlendiriliyor. Yedi hafta sonra hasta defibrilatörü tarafından 
şok edildikten sonra acil servise getiriliyor. Transözofageal ekokardiyogramda (TEE) triküspit vejetasyon görülüyor. İki 
set kan kültüründe de Corynebacterium spp. ürüyor. Bu kez subakut bakteriyel endokardit tanısı alan hasta IV vankomi-
sin tedavisiyle tamamen iyileşiyor. 

“İki ve üzeri set alınan kan kültürü oranı” göstergesinde hedef değere ulaşılamayan bir laboratuvarda kan kültürü 
üremelerinde etken ve kontaminasyon ayrımı yapılmasında güçlük çekiliyor. Düzeltici faaliyet olarak neler yapılabile-
ceği tartışılıyor. Hangi kliniklerden tek set kan kültürü örneği gönderildiği tesbit ediliyor. Bu kliniklerle iletişime geçip 
set kavramı, hangi durumlarda kaç set kan kültürü alınması gerektiği ve tek set kan kültürü gönderilmesinin olumsuz so-
nuçları konularında eğitim veriliyor. Ayrıca tek set olarak gönderilen kan kültürü örneklerinin sonuç raporuna rehberlerde 
belirtildiği şekilde uyarıcı ve bilgilendirici notlar eklenmesine karar veriliyor.

Olgu 6: 

Konu: “Alındıktan sonra iki saat içinde laboratuvara teslim edilmeyen kan kültürü seti oranı” (GKG 96)

Bir laboratuvarda kan kültürü örneklerinin laboratuvara teslim süreleri incelenirken son aylarda hedef değere ulaşıla-
madığı saptanıyor. Süre uzamasının hangi birimden gelen örneklerde ve hangi günlerde olduğunu anlamak için süreler 
günlük olarak inceleniyor. Hafta sonu sürelerinin hafta içine göre belirgin uzun olduğu saptanıyor. Gösterge kartındaki 
“gönderen birim” alt göstergesi incelendiğinde bir dış merkezden gönderilen örneklerin teslim süresinin 12 saatten daha 
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uzun olduğu ortaya çıkıyor. Gecikme nedeni araştırılıyor. Düzetici önleyici faaliyet olarak kan kültür örneklerinin alın-
dıktan sonra mümkün olan en kısa zamanda laboratuvara teslim edilmesinin sağlanması ve uzamış teslim süresinin neden 
olabileceği olumsuz sonuçlar ile ilgili görüşme ve bilgilendirmeler yapılıyor.

Olgu 8:

Konu: “Pozitif sinyal anı ile bildirim anı arasında geçen ortalama süre” (GKG 98)      

Bir laboratuvarda pozitif kan kültür şişelerinin sinyal anı ile Gram boyama sonucu bildirim anı arasında geçen ortalama 
süre hesaplanırken hedef değerin aşıldığı farkediliyor. Süreler günlük değerlendirildiğinde, süre aşımının özellikle bazı 
günlerde olduğu belirleniyor. Bu günlere ait kayıtlar incelendiğinde pozitif sinyal bildiriminin gece 24:00 ile sabah 07:00 
arasında hiç yapılmadığı saptanıyor. Nedeni araştırılıyor. Kan kültür şişesinde üreme sinyali alındıktan sonra direkt Gram 
boyama yapılıp değerlendirilerek iki saat içinde klinisyene kritik değer bildirimi yapılmasının önem ve gerekliliği konu-
sunda personele eğitim veriliyor. 
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UZMANIYLA TARTIŞALIM 
Tıbbi Mikoloji Çalışma Grubu
Olgularla Mikoloji

KRİPTOKOK MENENJİTİ

BURCU DALYAN CİLO

Kriptokok menenjiti kriptokokozun en yaygın klinik formudur. İnsanlardaki kriptokok enfeksi-
yonlarının büyük çoğunluğunda etken Cryptococcus neoformans ve C. gatti türleridir (1). Bunun dışındaki 
enfeksiyonların %80’i C. albidus, C. laurentii türleri ile oluşurken nadiren C.  uniguttulatus, C. adeliensis 
ve C. flavescens’ e bağlı menenjit olguları bildirilmiştir (2-6). Kriptokokoz için en önemli risk faktörü HIV 
enfeksiyonudur (7). İmmun süpresif tedavi alan hastalar, solid organ transplantasyonu, sistemik kortikosteroid 
kullanımı, sarkoidoz ve nadiren diabet diğer risk faktörleridir (1). Bununla birlikte immünitesi sağlam kişilerde 
de kriptokok menenjiti görülebilmekte ve son yıllarda olgu sayılarında artış gözlenmektedir (8).

Kriptokok menenjitinin kesin tanısı için beyin omurilik sıvısı (BOS) kültüründe veya çini mürekkebi 
ile direkt bakıda etkenin saptanması ya da kriptokok antijen testi pozitifliği gerekir (9). Bunun dışında Crypto-
coccus türlerinin de dahil olduğu farklı menenjit/ensefalit etkenlerini saptayan ticari multpleks PCR sistemleri 
mevcuttur (10).  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından indüksiyon tedavisi olarak iki hafta amfoterisin B (1mg/kg/gün)+ flu-
konazol (1200 mg/gün) veya amfoterisin B (1mg/kg/gün)+ flusitozin (100mg/kg/gün) veya flukonazol (1200 
mg/gün)+ flusitozin (100mg/kg/gün) kombinasyonu ve takiben flukonazol (800mg/gün) ile 8-10 haftaya ta-
mamlanacak şekilde konsolidasyon tedavisi önerilmektedir (11). 

Olgu 1

25 yaşında, önceden sağlıklı olan gebe, 36. gebelik haftasında hastaneye başvurdu. Yatışından önce 
on gün süreli hafif orta dereceli baş ağrısı ve antipiretik kullanımı ile azalan aralıklı ateş şikayeti mevcuttu.  
Tetkiklerinde Anti-HIV Ab Pozitifti. Vajinal yolla ölü bir bebek doğurdu. Sonrasında iki gün ateş düşürücü ve 
analjeziklerle hafifleyen ateş ve baş ağrısının dışında asemptomatikti. Post partum 3. gün sabah uyandığında 
iki gözünün de göremediğini fark etti, görme kaybı ağrısız ve simetrikti.

Klinik muayenede vital bulguları ve bilinç düzeyi normaldi. Görme keskinliği önemli ölçüde azalmıştı 
ve her iki gözünde sadece ışığı algılayabiliyordu. Gözbebekleri tamamen büyümüştü ve ışığa tepki vermiyor-
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du. Fundus muayenesinde papilliti düşündüren bilateral optik disk ödemi saptandı. Diğer kranial sinir, motor 
ve duyu sistem muayeneleri normaldi. Ense sertliği ve Kerning’s belirtisi pozitifti. Acil olarak çekilen BT nor-
maldi. Klinik bulgularına göre BOS incelemesi yapıldı.

BOS basıncı hafif yüksek (200 cm H2O), hafif pleositoz (35 hücre/mm3), lenfosit hakimiyeti, BOS 
proteini hafif yüksek (%76.5 mg) ve BOS şekeri düşük  (%32.7 mg, kan şekeri %117 mg) olarak saptandı. 
Çini mürekkebi ile yapılan direkt incelemede Cryptococcus hücreleri görüldü. Lateks aglütinasyon yöntemiyle 
kriptokok antijeni 1:100 olarak saptandı. Körlük nedenini değerlendirmek için çekilen MR’da bilateral optik 
sinirde sinyal yoğunluğu değişiklikleri ve bilateral ganglio-kapsüler bölgede kriptokokoma/kriptokok infiltras-
yonu (sabun köpüğü görünümü) saptandı. 

Hastaya amfoterisin-B 0,7 mg/kg/gün ve metilprednizolon tedavisi başlandı ve antiretroviral tevdisi 
planlandı. 21 günlük amfoterisin B tedavisi sonrası flukonazolle tedavisi sekiz haftaya tamamlandı. Tedaviyle 
baş ağrısı düzeldi ve ateşi düştü. Tekrarlanan BOS incelemesinde, çini mürekkebi ile Cryptococcus saptanma-
dı. Menenjit semptomlarında belirgin düzelme görülmesine rağmen, hastalıktan 3 ay sonra görüşünde belirgin 
bir düzelme olmadı.

Kriptokokal menenjitli hastaların yaklaşık %25 ila 50’si nöro-oftalmik komplikasyon göstermektedir. 
Hastadaki görme kaybı büyük olasılıkla optik sinirin Cryptococcus tarafından infiltrasyonuna bağlı olarak 
optik nörit ve akut görme kaybına neden olmuştur. Klinik bulgular, papilödem varlığı nedeniyle yapılan BOS 
incelemesinde çini mürekkebi ile yapılan direkt mikroskobik incelemede etkenin saptanması ve kriptokok an-
tijen testi pozitifliği ile tanı konmuştur (11).  

BOS örneklerinde Cryptococcus tespiti için kullanılan çini mürekkebi ile direkt mikroskobik inceleme 
hızlı, kolay ve ucuz bir yöntemdir (13). Siyah zeminde yuvarlak, 4-10 µm büyüklüğünde, tomurcuklanan, si-
yah boyayı almamış kapsüllü, keskin sınırlı hücreler görülür (14). Ancak BOS örneklerinde genellikle az mik-
tarda mantar bulunduğundan duyarlılık düşüktür. Fungal yükün yüksek olduğu durumlarda ve uzman ellerde 
duyarlılık %86 iken, enfeksiyon yükünün daha düşük olduğu hastalık sürecinin erken dönemlerinde (BOS’ta 
Cryptococcus <1000/ml cfu olduğunda) duyarlılık yalnızca %42’dir (15). Duyarlılığın arttırılması için BOS 
örneğinin santrifüj edilmesi ve mikrokosbide tüm alanın dikkatle incelenmesi önemlidir (13,15). 

Kriptokok antijen tespitinde kullanılan lateks aglütinasyon testi, Cryptococcus kapsülünün polisakkarit 
antijenlerini tespit eder. BOS ve serum örneklerinde kalitatif ve semi kantitatif olarak antijen tespiti yapıla-
bilmektedir. Testin duyarlılığı %97-98, özgüllüğü %86-100 olarak bildirilmiştir (15). Kriptokok antijen tespi-
tinde kullanılabilen CrAg lateral flow assay immünokromatografik bir dipstik testidir. Duyarlılığı %99 olarak 
bildirilmiştir. BOS ve serum örneklerinden on dakikada antijen tespiti yapılabilmesi ve hasta başı test olarak 
uygulanabilmesi avantajlarıdır (15,16).
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Olgu 2

70 yaşında kadın hasta iki aydır devam eden ateş, sol bacağında kızarıklık ve şişlik şikayetleri işle 
hastaneye başvurdu. Öncesinde başka bir merkezde sol bacağında selülit teşhisi ile oral sefotiam, sefdinir ve 
levofloksasin ile tedavi edilmiş ancak bacağındaki lezyon azalmamıştı. Tedavisi sırasında hafif baş ağrısı, mide 
bulantısı ve iştahsızlık şikayetleri de gelişmişti. Sekiz yıl önce kronik glomerülonefrit nedeniyle kocasından 
canlı donör böbrek nakli geçirmişti. Transplantasyondan sonraki bir yıl içinde sitomegalovirüs retiniti gelişmiş; 
bunun dışında durumu takrolimus, mikofenolat mofetil ve metilprednizolon tedavisi ile stabil kalmıştı. Tıbbi 
öyküsünde ayrıca steroide bağlı diabetes mellitus, osteoporoz, hipertansiyon, apendektomi, uterus miyomu 
nedeniyle histerektomi vardı. Sigara içme alışkanlığı yoktu ve alkol kullanımı nadirdi. 

Fizik muayenede genel durumu iyi, ateş 38,1°C, tansiyon 120/66 mm/Hg, nabız 94/dk, solunum sayısı 
16/dk, oksijen satürasyonu %98 idi. Ense sertliği, göz küresi hassasiyeti veya servikal lenfadenopati yoktu. 
Kardiyopulmoner muayene normaldi. Karnında orta hat ve sağ alt kadran cerrahi izleri vardı. Karın yumuşaktı 
ve hepatosplenomegali yoktu. Sol bacağında şişlik ve kızarıklık vardı. Nörolojik muayenesi normaldi. Tetkik-
lerinde, WBC 6900/μL, HGB 8,9 g/dL, MCV 89,7 fL, PLT 254,000/μL,  ALT 8 U/L, AST 16 U/L, kreatinin 
1.25 mg/dL, GFR 33.2 mL/min/1.73m2, sedimentasyon 29 mm/saat, CRP 0.95 mg/Dl saptandı. Göğüs ve karın 
bilgisayarlı tomografisinde hafif perikardiyal ve bilateral plevral efüzyon saptandı. Nakledilen böbrek sağlam-
dı. Transtorasik ekokardiyogramda kapak anomalisi veya vejetasyon saptanmadı. Kan kültürlerinde üreme 
yoktu. Refrakter selülit tanısı ile intravenöz sefazolin başlandı. Sol alt bacağındaki şişlik ve kızarıklık bir hafta 
içinde tamamen düzeldi. Ancak bacağındaki iyileşmeye rağmen ateş, baş ağrısı ve mide bulantısı devam etti. 
Tekrarlanan fizik muayenelerde sol tibianın iç tarafında lokalize hassasiyet saptandı. Osteomiyelit veya derin 
ven trombozundan şüphelenildi, doppler USG’de sol soleal vende sadece 2 cm’lik bir trombüs tespit edildi. 
MR ile sol bacağın görüntülemesinde osteomiyelit kanıtı bulunamadı. Kontrastsız beyin BT’de, intrakraniyal 
anormali bulgusu saptanmadı. İlaç ateşi ihtimali düşünülerek intravenöz sefazolin kesildi, ancak ateşi devam 
etti. 

Ateşinin devam etmesi üzerine tekrar kan ve idrar kültürleri alındı. 12. günde idrar kültüründe Cryp-
tococcus neoformans üredi. Kriptokokal menenjit şüphesi ile alınan beyin omurilik sıvısı (BOS) analizinde, 
BOS basıncı 14 cm H2O, WBC 87/μL, %96 lenfosit hakimiyeti, total protein 165 mg/dL ve glikoz 33 mg/dL 
saptandı. Çini mürekkebi ve BOS kültüründe mantar saptanmadı. Kriptokok antijeni hem BOS’ta hem de se-
rumda pozitif saptandı (titreler sırasıyla 1:8 ve 1:256 idi). Kriptokokal menenjit teşhisi kondu. Amfoterisin B, 
flusitozin ve flukonazol tedavisi ile ateş, baş ağrısı ve bulantısı azalan hasta ve 35. günde taburcu edildi.

Bu olguda gürültülü seyreden selülit tablosu baş ağrısı ve mide bulantısı semptomlarının göz ardı edil-
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mesine ve tanının gecikmesine neden olmuştur. Ateş etyolojisini araştırırken alınan idrar kültüründeki üreme 
kriptokok menenjitini düşündürmüştür (17). Kriptokokoz tanısında kültür altın standart yöntemdir ve duyarlı-
lığı AIDS’li hastalarda %90-100, AIDS dışı hastalarda %90 olarak bildirilmiştir. BOS örneğinde mantar mik-
tarı düşük olduğundan mümkünse birden fazla örnek alınmalı ve organ tutulumu olmasa bile balgam ve idrar 
örneklerinden de kültür yapılmalıdır (14,18). 

Olgu 3

24 Yaşında erkek hasta ateş ve menenjit bulguları ile başvurdu. Özgeçmişinde gonadal disgenezi ve 
konjenital pulmoner stenoz öyküsü mevcuttu. İntravenöz seftriakson ve asiklovir tedavisinden 48 saat sonra 
lomber ponksiyon yapıldı. BOS’ta glikoz 1,6 mmol/L, protein 1,34 g/L, WBC 287 hücre/mL (%6 nötrofil, %74 
lenfosit, %16 monosit, %4 eozinofil), RBC 18 hücre/mL olarak saptandı. Bakteri kültürü, çini mürekkebi ile 
direkt bakı ve Biofire (bioM_erieux, Marcy l’Etoile, France) menenjit ensefalit paneli negatifti. Klinik iyileş-
menin ardından antimikrobiyaller kesildi ve hasta iyilik hali 48 saat daha gözlemlenerek taburcu edildi. Beşinci 
günde mantar kültüründe C. neoformans üremesi üzerine hasta geri çağırıldı ve lomber ponksiyon tekrarlandı. 
CrAg LFA yapıldı ve pozitif çıktı. Kültürde yeniden C. neoformans üredi.

Kültürde üreme ile kriptokok menenjiti tanısı konulan bu olguda hastanın semptomları başlangıçta 
viral menenjite bağlandı, çünkü hasta hızla iyileşti ve tedavi olmaksızın iyi kaldı, çini mürekkebi ve Biofire 
ME paneli negatifti. Paneldeki yanlış negatif sonucun fungal yükün saptama sınırının (100 CFU/mL) altında 
olmasından kaynaklandığı düşünüldü. Biofire ME paneli hızlı tanı sağlayabilse de negatif sonuç varlığında 
etyolojik etken tamamen dışlanmamalıdır. Klinisyenler, özellikle uyumlu klinik semptomlar ve tutarlı BOS 
biyokimyasal parametrelerinin olduğu durumlarda bu olasılığı göz önünde bulundurmalıdır (10).
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ÖZELLİĞİ OLAN BİR CANDİDA ENFEKSİYONU

HALİL ER

Candida türleri, çeşitli vücut bölgelerinde (deri, ağız boşluğu ve gastrointestinal sistem gibi) normal florada 
bulunan mantarlardır. Bağışıklığın baskılanması, diyabet, alkolizm, uzun süreli kortikosteroid ve geniş spekt-
rumlu antibiyotik kullanımı gibi durumlarda zaman zaman sistemik enfeksiyona neden olan Candida türleri, 
ciddi morbidite ve mortalite nedeni olduğundan büyük önem taşımaktadır. 

Candida türleri tüm organları enfekte edebilmektedir. Hematojen Candida enfeksiyonlarının tanı ve tedavisi 
ile ilgili yeterli veri bulunmakla birlikte, Candida pnömonisi tanısı koymak oldukça zordur. Candida pnömo-
nisi, oldukça nadir bir hastalıktır ve primer olarak hematojen yayılım ya da kolonize orofaringeal ve gastrik 
içeriğin aspirasyonunu takiben oluşmaktadır. 

Olgu

Özgeçmişinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diabetes mellitus ve ülseratif kolit olan 59 yaş erkek hasta 
kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetleri ile kliniğe başvurmuştur. Hastanın geçmişinde 40 paket/yıl sigara 
öyküsü bulunmaktadır. 

5 ay önce öksürük atağı sonrası senkop yaşamış olan hastanın yapılan fizik muayenesinde; ateş 37,8°C, solu-
num sayısı 20/dakika ve solunum sesleri normal olarak bulunmuştur. Yapılan tetkiklerde WBC 9800/mm3ola-
rak bulunmuştur. Diğer parametrelerde dikkat çekici bir bulgu görülmemiştir. Balgam kültürü yapılmış ve kül-
tür sonucunda solunum yolu flora bakterileri yanında maya kolonileri görülmüştür. Yapılan toraks bilgisayarlı 
tomografi(BT) görüntülemesinde periferik opasiteler, sol alt lobda hafif peribronşiyal konsolidasyon ve hafif 
mediastinal lenfadenopati görülmüştür. Laboratuvar ve radyolojik görüntüleme sonunda bakteriyel pnömoni 
öntanısı alan hastaya levofloksasin ve kortikosteroid tedavisi başlanmış, ertesi gün oral antibiyotik ve metilp-
rednizolon tedavisi ile taburcu edilmiştir.

İnatçı öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı şikayetleri geçmeyen hasta bir hafta sonra tekrar başvurmuş ve 
çekilen toraks BT’de iki taraflı ve interstisyel akciğer opasitelerinde artış görülmüştür. Transbronsiyal akciğer 
biyopsisi ve bronkoalveolar lavaj(BAL) yapılan hastaya üç gün vankomisin ve meropenem tedavisi verilmiş-
tir. BAL örneğinden yapılan Ehrlich-Ziehl-Neelsen(EZN) ve Gomori Metenamin Gümüş(GMS) boyamaları 
sonrası değerlendirmede mikroorganizma; potasyum hidroksit bakısında ise hif yapısı görülmemiştir. Biyopsi 
sonucunda nekrotizan olmayan granülomlar görülmüştür.

Kullanılan antibiyotiklere rağmen hastanın kliniğinin düzelmemesi sebebiyle Sarkoidoz öntanısı ile hastaya 
8 saatte bir 40 mg intravenöz metilprednizolon tedavisi başlanmış üç günlük tedavi sonrasında hasta daha iyi 
hissetmeye başlamış ve günlük 30 mg oral prednizon ile taburcu edilmiştir. 

Taburculuğundan 4 gün sonra artan nefes darlığı (nazal kanül ile 4L O2’ye rağmen %77 saturasyon), halsizlik, 
gece terlemeleri ve yüksek ateş ile tekrar yatışı yapılmıştır. Bu sürede daha önce alınan BAL kültürü sonucunda 
Candida albicans üremesi saptanmıştır. 

Tekrar yapılan toraks BT görüntülemede yeni gelişen perikardiyal effüzyon, alt loblarda giderek belirginleşen 
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hava boşlukları ve opasiteler görülmüştür. Ayrıca üst akciğer alanlarında nodüler bileşenlerin ilerlemesi ve 
mediastinal lenfadenopati saptanmıştır. Yapılan ekokardiyografi ile 400 ml perikardiyal effüzyon tespit edilmiş 
ve perikardiyosentezle boşaltılmıştır. Yoğun bakım ünitesine alınan hastada enfeksiyon şüphesi ile kortikoste-
roid tedavisi kesilmiştir. BAL kültüründe Candida üremesi saptandığı için intravenöz lipozomal amfoterisin B 
başlanmıştır.

Hastadan cerrahi olarak sağ orta ve alt lobdan biyopsi alınmıştır. Akciğer parankiminin %50 den fazlasını kap-
layan geniş süpüratif granülomatöz inflamasyon görülmüştür. GMS boyamada nekrotik merkezler içinde maya 
ve psöudohif yapıları görülmüştür. Alınan perikardiyal sıvı ve akciğer biyopsi örnekleri uygun besiyerlerinde 
inkübe edilmiştir. İnkübasyonun beşinci gününde Candida albicans üremesi rapor edilmiştir. Antifungal du-
yarlılık testleri sonrası izolatın flukonazol ve mikafungine duyarlı olduğu saptanmıştır. Kan kültürleri negatif 
olarak belirlenen hastaya 30 gün boyunca intravenöz amfoterisin B, sonrasında 1 hafta intravenöz mikafungin 
tedavisi verilmiştir. Hasta tedavi sırasında; solunum yetmezliği, çoklu entübasyonlar, bir kez kalp durması, 
trakeostomi açılması gibi uzun ve zorlu bir tedavi süreci geçirmiştir. 

Semptomların geçmesiyle birlikte 6 ay oral flukonazol tedavisi alan hastanın bir yıl sonra yapılan takip toraks 
BT’sinde; nodüllerin ve infiltratların rezolüsyonu görülmüştür. 

Candida Pnömonisi

Candida pnömonisi ve akciğer abseleri oldukça nadir görülen bir hastalıktır. Candida pnömonisi genellikle 
ciddi bağışıklığı baskılanmış hastalarda hematojen yayılımın ardından enfeksiyon gelişmesi şeklinde görü-
lür. Nadiren de olsa orofarengeal materyalin aspirasyonundan sonra birincil Candida pnömonisi veya absesi 
görülebilir. Toraks BT’de genellikle çoklu pulmoner nodüller görülür. Candida pnömonisi tanısı koymak ol-
dukça zordur. Solunum yollarında Candida üremesi sık görülür. Bu durum hemen her zaman kolonizasyonu 
yansıtır. O yüzden solunum yolu örneklerinde Candida üremesi her zaman enfeksiyon olarak değerlendirilme-
melidir. Genellikle oral mukozada kolonizasyon ve solunum mukozasında kolonizasyon olarak görülmelidir. 
Yoğun bakımda uzun süreli yatış, uzamış entübasyon ve geniş spektumlu antibiyotik kullanma öyküsü alt 
sonulum yolunda Candida kolonizasyonunu kolaylaştırıcı faktörler olarak görülmektedir. 

Endotrakeal aspirasyon örneklerinden Candida türlerinin izole edilmesinin anlamı tartışmalıdır. Solunum ör-
neklerinden Candida türleri izole edilmesinin invaziv enfeksiyon göstergesi olamayacağı, yoğun bakım ünite-
lerinde olguların postmortem incelemeleri ile gösterilmiştir. 

Candida pnömonisi tanısı mikroorganizmanın BAL örneğinden izole edilmesi ile desteklense de kesin tanı 
histopatolojik akciğer biyopsisinde maya ve psödohif yapılarının gösterilmesiyle konulur. Ancak Candida pnö-
monisi kuşkusu olan olgulara rutin olarak akciğer biyopsisi yapılması, sıklıkla başvurulan bir yöntem değildir. 
Bunun yerine; konak faktörleri, mikrobiyolojik ve klinik veriler göz önüne alınarak değerlendirme yapılmakta 
ve olgular “kesin, yüksek olası ve olası” fungal pnömoni olarak sınıflandırılabilmektedir.

Sonuç

Candida türleri çoğunlukla bağışıklığın baskılandığı olgularda enfeksiyon etkeni olarak karşımıza çıkmasına 
rağmen; bağışıklığı baskılanmamış hastaların da solunum örneklerinde yaygın olarak üremektedir. Solunum 
yollarında Candida üremesi çoğunlukla kolonizasyon olarak değerlendirilmekle birlikte nadir de olsa invaziv 
Candida pnömonisi klinik olarak anlamlı bir antitedir. Candida pnömonisinin kesin tanısında yapılan biyopsi 
örneklerinde maya ve hif yapılarının histopatolojik olarak gösterilmesi ve biyopsi kültüründe Candida üretil-
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mesiyle koyulmakla birlikte hemen her zaman uygulanması kolay olmayan bir yöntemdir. Bu yüzden solunum 
yolu örneklerinde Candida üremesi saptandığı zaman hemen kolonizasyon lehine karar vermek yerine, hasta-
nın kliniği ile birlikte değerlendirmenin ve klinisyen ile işbirliği yapmanın son derece önemli olduğu düşünül-
mektedir. 
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MUCORALES TAKIMI VE MUKORMİKOZ

EBRU EVREN

Mukormikozis, morbidite ve mortalitesi yüksek, nadir görülen fungal enfeksiyon tablosudur. Tanı genellikle 
gecikmektedir ve hastalık hızla ilerleme eğilimindedir. Acil cerrahi ve tıbbi müdahale hayat kurtarıcıdır. Has-
tanın multidisipliner yönetimi prognoz açısından önemlidir, ancak hastaneler arasında yaklaşım farklılıkları 
bulunabilmektedir.

Mukormikoz terimi sıklıkla zigomikoz ile birbirinin yerine kullanılmakta olup, Mucorales takımından man-
tarların neden olduğu enfeksiyonları tanımlamaktadır. Mukormikozda en sık bildirilen patojenler Rhizopus 
spp, Mucor spp ve Lichtheimia spp’dir (önceden Absidia ve Mycocladus cinsi olarak bilinmektedydi), bunu 
Rhizomucor spp, Cunninghamella spp, Apophysomyces spp ve Saksenaea spp izlemekte olup, coğrafik olarak 
etkenlerin sıklığı değişebilmektedir. 

Mukormikoz etkenleri tüm dünyada yaygındır ve çevrede de bulunmaktadır. Enfeksiyon tablosu, sporangi-
yosporların inhalasyonu veya yara, yara örtüleri, iğnelere,… inokülasyonu sonucu gelişebilmektedir. Etkenler, 
fırsatçı patojenler olup, özellikle sık ketoasidoza giren diyabet hastaları, malignite veya kemoterapiye bağlı 
ciddi immünsüpresyonu olan hastalar, demir şelasyon tedavisi uygulanan hastalar, yanık ve travmaya maruz 
kalan hastalar enfeksiyon tablosunu geliştirmeye daha eğilimlidirler. 

Tanının hızla koyulması ve tedaviye erken başlanması mortalitenin önlenmesi açısından oldukça önemlidir. 
Mukormikoz tanısı; klinik şüphe, radyolojik inceleme, histolojik ve mikolojik yöntemlerle koyulmaktadır. Son 
yıllarda moleküler yöntemlerle tanı koyulması da tartışılmaya başlanmıştır.  Mukormikozdan genellikle kli-
nik örneklerin histolojik olarak direkt mikroskopi sonuçlarına göre şüphelenilir, enfeksiyonu doğrulamak için 
doku kesitlerinde, invazyonu gösteren pigmentsiz hifler doku boyaları ile gösterilmelidir. Tanıda mikrobiyoloji 
laboratuvarının rolü çok önemli olup, özellikle kültür sonrası mantarın cins ve tür düzeyinde tiplendirilmesi ve 
antifungal duyarlılık testlerinin yapılması önerilmektedir. Tür düzeyinde tiplendirim özellikle epidemiyolojik 
açıdan önemlidir.  

Bu oturumda olgu eşliğinde mukormikoz tablosu mikrobiyolojik açıdan tartışılacaktır. 



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

482

Otomatize Kan Kültür Sistemleri 
(Beklentiler & Standartlar)

MELDA ÖZDAMAR

Enfeksiyon şüphesi bulunan hastaların tanı, tedavi ve takip aşamalarının tümünde Tıbbi (Klinik) Mik-
robiyoloji uzmanlarının önemli görev ve sorumlulukları vardır. Bunlardan biri olan kan kültürü işlemleri, 
hastanın sepsis tanı ve tedavisini yönlendirmede çok kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, mikrobiyoloji uzman-
lığı preanalitik, analitik, postanalitik ve postanalitik tüm aşamalarda kritik rol oynamaktadır. Tüm süreçlerde 
tıbbi (klinik) mikrobiyoloji uzmanının; doğru ve hızlı sonuç verebilecek, hasta güvenliğini ön planda tutacak 
sağlık hizmeti kalitesini artıracak ve maliyet etkin uygulamaları gözetecek bir yaklaşıma sahip olması 
gerekmektedir. Küresel Sepsis Birliği “Global Sepsis Alliance” kan kültürü testlerinin  tedaviyi yönlendirici 
en önemli tanı testi olduğunu bildirmiştir. Sepsiste doğru tedavinin başlatılmasındaki her bir saatlik gecikme 
mortalite oranını beş kat arttırmaktadır.1 

Hastanelerde bu konu ile ilgili standart işletim prosedürleri ve uygulama kılavuzları bulunmalıdır. Tüm 
hasta bakımı veren ekiplere yıllık eğitim ve güncellemeler yapılmalıdır. Tüm dünyada üretici firmaların öneri-
leri ve bir çok merkezin klinik deneyimleri göz önüne alınarak “Kan Kültürü Uygulama Kılavuzları ve Rehber-
ler” yayınlanmıştır. Bu sayede standart ve ortak bir uygulamalar bütünü ile hızlı ve doğru tanı-tedavi imkanları 
oluşturulmaya çalışılmaktadır ve oldukça iyi bir yol alınmıştır.

Tabi farklı ülkelerde farklı kılavuzlar ile uygulama değişiklikleri olabilmektedir. Türkiye’de de hem 
laboratuvar hem klinik alanda ortak bir uygulama gerçekleştirebilmek için KLIMUD, TMC, KLIMIK ve 
yoğun bakım uzmanlığı dernekleri gibi bir çok dernek ve T.C. Sağlık Bakanlığının da desteği ile birlikte reh-
berler ve uygulama kılavuzları oluşturulmuştur. Tümünde sepsis erken tanısı ve tedavisi için kapsamlı olarak 
tüm aşamalara çözüm olacak işleyişler yazılmıştır. Bu süreçlerin kalite uyum takibi standartları da belirlen-
miş ve Sağlık Bakanlığına “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-hastane” kriterleri ile  rapor edilmesi sağlan-
mıştır. 2

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarının en önemli işlevlerinden biri, kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden 
olan organizmaların hızlı tespiti ve tanımlanmasıdır. Bu amaçla SKS’de puana dayalı, klinik mikrobiyoloji 
laboratuvarları için istenen maddelerin çoğu kritik öneme sahip kan kültürü ile ilgili maddelerdir. Bunlar;

·	 Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı

·	 Kan Kültürlerinde Direkt Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı

·	 Kan Kültürlerinde Pozitif Sonuç oranı



www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

www.klimud2021.org

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİBRİD KONGRESİ

483

·	 İki ve üzeri set alınan kan kültürü oranı

·	 Tek şişe alınan kan kültürü oranı

·	 Alındıktan sonra iki saat içinde laboratuvara teslim edilmeyen kan kültürü seti oranı

·	 Kan kültürlerinde yalancı pozitiflik oranı

·	 Pozitif sinyal anı ile bildirim anı arasında geçen ortalama süre

Rehberler ve SKS-hastane sistemi ile kan kültürü testlerinin işleyişi ve değerlendirilmesi, takibi konusun-
da standart bir uygulama sağlayarak kaliteyi artırmak, riski azaltmak, kontaminasyon oranlarını düşürmek ve 
böylelikle hastanın doğru antibiyotik tedavisine hızla ulaşarak ve yalancı pozitifliğe bağlı sağlık giderlerini 
azaltmak ana amacımızdır. Zorunlu olan uygulamaları yaygın hale getirmek için denetim ve takibe alarak kan 
kültürünün doğru endikasyon ile, doğru zamanda, doğru teknikle alınması sağlanmaya çalışılmaktadır.

Modern tıp dünyasında artık neredeyse her sağlık kuruluşunda kan kültürü için tam otomatize sistemler 
tercih edilen ve güvenilir yöntemlerdir. Otomatize kan kültürü, özel olarak üretilmiş kültür şişelerinin inkü-
basyonunu, çalkalanmasını ve üreme takibini otomatize olarak yapan sıvı kültür sistemleridir. Dünya’da aynı 
amaca hizmet edebilecek bir çok ülke tarafından üretilmiş farklı cihaz ve ürünler bulunmaktadır. Türkiye’de 
son yıllarda yer alanları arasında BD BACTEC (BACTEC Plus), BACT/ALERT® VIRTUO®, BacT/Alert 
3DTM, DL-Bt112TM ve RENDER otomatize kan kültürü sistemleri sayılabilir. Kan kültürü örnekleri uygun 
şişelere doğru teknik ve zamanda alındığında aerobik, anaerobik, fungal ve hatta mikobakteriyel patojenler 
izole edilebilir.

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarları, kilit paydaşlardan alınan bilgilerle kan kültürü yapılmasını düzenler, 
ortam türleri ve örnek alma yöntemleri ve alınacak yerin sterilizasyonu, toplanacak kan örneği hacmi ve po-
zitif kan kültürleri kritik değer bildirimi için iş akış seçenekleri hakkında hastanenin alt yapısına ve ihtiyacına 
göre rehberlik sağlar.3

Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi (EUCAST) yakın zamanda Mueller-Hinton (MH) veya 
Mueller-Hinton Fastidious agar plaklarında pozitif kan kültürlerinin doğrudan disk difüzyonu (dDD) testi-
ne dayanan hızlı bir AST (RAST) yöntemi yayınladı. 8 yaygın bakteri türü ve ilgili antibiyotikler için 4, 6 
ve 8 saatlik inkübasyondan sonra zon çapı sınır değerleri sağlanır. İş akışı, tipik olarak pozitif kan kültürü-
nün Gram boyaması ile başlar, ardından uygun besiyerlerine pasajlar ve tercih edilen antibiyotik diskleri ile 
bir RAST petrisi hazırlanır. Genel olarak, EUCAST RAST yöntemi, standart yöntemle karşılaştırıldığında 
%90’dan fazla otomatize antibiyotik duyarlılık testleri ile uyuma sahiptir. Benzer şekilde, Klinik ve Labora-
tuvar Standartları Enstitüsü (CLSI) komitesi yakın zamanda umut verici bazı ön sonuçlar yayınladı.4 Düşük 
maliyetleri ve kullanım kolaylığı göz önüne alındığında, standartizasyonu yapılmış dDD yöntemleri, sonunda 
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daha fazla laboratuvarın doğrudan fenotipik AST’leri gerçekleştirmesine izin verebilir.

Antibiyotik Yönetim Ekibi (AYE) ve Hızlı Tanı Testleri (HTT) 2020 yılından itibaren JCI akreditasyonu 
için de zorunlu maddeler arasına eklenmiştir. AYE’ler, hastaların iyileşmesini hızlandıran, olumsuz olayları 
(örneğin, toksisite, antibiyotik direnci veya Clostridioides difficile enfeksiyonu) azaltan ve optimal kaynak 
kullanımına izin veren uygun antimikrobiyal tedavi rejimlerinin alınmasını sağlar. Kan kültürleriyle ilgili 
olarak, IDSA, AYE’lerin tedaviyi optimize etmek ve sonuçları iyileştirmek için pozitif kan kültürlerinden 
HTT’yi mutlak önermektedir. Kan kültürleri pozitif olarak bildirim yapıldığında, genotipik veya fenotipik 
yöntemlerle hızla mikroorganizma tanımlanması ve olası antimikrobiyal duyarlılık/direnç bilgisi klinisyen-
lere hızlı bir şekilde sağlanabilmesi, daha önce açıklandığı gibi hızlı tanı testlerinin kullanımı yoluyla olur. 
Bir meta-analizde 31 gözlemsel çalışma (5920 hasta) ve çeşitli hızlı tanı testlerini içeren çalışmada HTT’nin 
sadece AYE’lerin varlığında mortaliteyi azalttığı bulundu. AYE’ler ile uyum içinde HTT’lerin ölüm oranını 
azaltmasına ek olarak, aynı zamanda maliyet etkin olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, mikrobiyoloj laboratu-
varlarının pozitif kan kültürleri için HTT’lerin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için AYE’leri ile çalışması 
zorunludur5. 

Bu kadar önemli kan kültürü testlerinin yapılmasının laboratuvarlar uzmanlarının ihtiyaca göre analizleri 
önemlidir. Duyarlılığı yüksek, doğru ve maliyet etkin kurulumlar için gerekli değerlendirmelerin yapılması 
şarttır. Otomatize kan kültürü sistemlerini üreten ve uygulamaya sunan firmalardan, CE ve IVD onayı aşama-
larında yetkili kuruluş tarafından istenen cihaz ve kitler için standart maddeler vardır. Bunlar malzeme liste-
si, cihaz ve şişe içeriklerinin test raporları (Validasyon ve verifikasyon çalışmaları),  süreç akış şeması, risk 
yönetimi raporu,  kullanım kılavuzu, yapı figürü (ürün ve cihazların fiziki normları), devre şeması (cihaz ile 
ilgili LVD, EMC test raporları ve cihaza ait şemalar), temel gereksinimler (Sistem ve ürünlerin finalde erişil-
mesi gereken koşulları karşılayıp karşılamadığı) gibi maddelerdir, Klinik değerlendirme raporları (Saha Ki-
linik sonuç değerlendirmeleri), ISO (ISO 13485 üretim normlarına uygunluk denetimi) ve etiket (CE ve IVD 
normları) uygunluğu gibi maddeler karşılanarak onay alınmaktadır. Bu sebeple ülkemizdeki ihracat kuralları, 
ihracat yasalarına uyum içinde bir çok firma seçeneği belirtildiği gibi olabilmektedir. Bu nedenle hastaneler 
Klinik (tıbbı) mikrobiyoloji uzmanlarının başkanlığında hasta profiline ve yatak kapasitesine göre kan kültürü 
şişe tipleri ve kültür cihazının kapasitesini belirlemelidir. Böylece AYE’lerine tam destek olabilecek patojen 
tanımlama ve antibiyotik direnç/ADT’lerinin uyumluğuna göre şartnameleri hazırlamalıdır. Burada bizler 
için önemli bir nokta da bazı SKS gösterge takiplerinin baştan LBS (Laboratuvar Bilgi Sistemleri) ile değer-
lendirilmesi için çalışmaların hastanelerdeki bilgisayar çözüm destek ekipleri tarafından tamamlanmasıdır. 
Aksi takdirde sadece otomatize kan kültürü sistemlerinin software desteği ile bu verileri takip etmek uygun 
ve yeterli olmayabilir.
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PANEL 
Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi Çalışma Grubu & Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standar-
dizasyonu Çalışma Grubu
Değişen Dünyada Mikrobiyal Profil ve Antimikrobiyal Direnç

DEĞİŞEN BAKTERİ PROFİLİ

GÜLŞEN HAZIROLAN

20. yüzyılda enfeksiyon hastalıklarına karşı birçok alanda başarı elde edilmiş ve başarının doğurduğu güven 
ile enfeksiyonlara karşı ilgi azalmıştır. 21. yüzyılda antibiyotiklere karşı artan direnç sorunu, su kaynaklarının 
azalması ve kirlenmesi , gıda emniyet zinciri bozuklukları, ülkeler arası seyahatlerin artması, tıp teknolojisinde 
gelişmeler, insan yaşam tarzındaki değişimler ile değişen dünya da enfeksiyon hastalıkları tekrardan gündeme 
gelmiştir. 21. yüzyılda sağlık teknolojisinde yenilikler ile kemik iliği-organ nakli yapılan hastalar, neoplastik 
hastalar, bağışıklık sistemi baskılayıcı tedavi alan hastalar, HIV ile enfekte hastalar artmış ve konak duyarlı-
lığında ki bu artış ile fırsatçı bakteriyal enfeksiyonların sıklığı ve çeşitliliği de artmıştır. Toplum ve hastane 
kökenli enfeksiyonların epidemiyolojisi değişmiştir. Değişen dünyada, moleküler mikrobiyoloji alanındaki 
gelişmelerin yanında, “Matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry (MAL-
DI-TOF MS) yönteminin rutin klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında yaygın kullanımı, otomatize sistemler 
ile tanımlama sorunu yaşanabilen bir çok patojen bakterinin  doğru tanımlanmasına olanak sağlamıştır.

Bu oturumda hastanemizden derlenen üç olgu ve dünya literatüründen derlenen bir olgu üzerinden  değişen 
dünyada değişen bakteri profilleri tartışılacaktır.
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DEĞİŞEN ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ

NİSEL YILMAZ

Sir Alexander Fleming’in 1929 yılında penisilini bulması ile antibiyotik dünyasında yeni bir umut doğmuş-
tur. Ancak bir süre sonra 1940’larda, penisilin dirençli Stafilokokların saptanmasıyla birlikte antimikrobiyal 
direncin (AMD) varlığı fark edilmiştir. Günümüzde AMD, gerek halk sağlığına etkisi gerekse ekonomik mali-
yeti nedeniyle son yıllarda küresel gündeminin en temel meselelerinin başında gelmektedir. 2017 yılında G20 
Zirvesinde Liderler Bildirgesi’ne giren sağlık ile ilgili tek konu olurken 2018’de de G20 Hamburg Liderler 
Bildirgesi’nde tekrar yerini almıştır. Bildirgede, insanlarda, hayvanlarda ve çevre üzerinde AMD’in etkilerinin 
en aza indirilmesine yönelik ulusal eylem planlarının ortak bir çerçevede oluşturulmasının ve uygulanmasının 
önemine dikkat çekilmiştir. Küresel halk sağlığı açısından bakıldığında, AMD’e bağlı olarak her yıl yaklaşık 
700 bin kişi hayatını kaybetmektedir. Ayrıca, direnç oranının bu hızla artmaya devam etmesi halinde, 2050 
yılında AMD’e bağlı olarak her yıl 10 milyon kişinin hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü 2019 yılında AMD’in görünmez bir salgın olduğunu açıklamıştır.

Ancak 2019 yılı sonu ve 2020 yılının başlarında SARS-CoV-2’ye bağlı meydana gelen COVID-19 pandemisi 
hayatımıza hızla giriş yapmış pek çok alanda olduğu gibi  AMD’i önlemek  için yapılan eylemler de  gölgede 
kalmıştır.

COVID-19 ile beraber maske, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman kullanımın artması, kişiler arası sosyal 
mesafenin korunması, toplumda sağlık ihtiyaçlarının ertelenmesi ve buna bağlı hastanelerdeki COVID-19 dışı 
hasta sayısının azalması, erken taburculuk ve seyahat kısıtlamalarının artması gibi faktörler ile AMD yayılı-
mının azalması beklenmektedir.

Bununla beraber, COVID-19 pandemisi nedeniyle sağlık sistemi üzerine düşen yükün artması, antibiyotik yö-
netim programlarına uyulamaması, hastanelerde COVID-19’a bağlı doluluk oranının artması, fiziksel şartların 
uygun olmaması nedeniyle dirençli etkenlerle enfekte hastaların izole edilememesi, artan dezenfektan kullanı-
mı ve en önemlisi artan antibiyotik kullanımının AMD’in artması ve yayılmasını kolaylaştırdığı  görülmüştür.  

Ülkemizde COVID-19 pandemisi sürecinde AMD değişimini saptamak amacıyla, KLİMUD Antibiyotik 
Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi (ADSİ) Çalışma Grubu tarafından, COVID-19 pandemi öncesinde, 
pandemi sırasında ve sonrasında yoğun bakım ünitesi (YBÜ) ve servislerde yatan hastalardan alınan idrar, 
kan ve alt solunum yolu (ASY) örneklerinde etken olarak izole edilen Escherichia coli, Klebsiella pneumo-
niae ve Staphylococcus aureus kökenlerinin antibiyotik duyarlılıklarındaki değişim araştırılmıştır. Toplam 17 
merkez çalışmaya katılmıştır. Kasım 2019 (n: 1152), Kasım 2020 (n: 1139), Haziran-Temmuz 2021 (n: 1739) 
tarihlerinde toplam 4030 etken incelenmiştir. Bunun sonucunda:

- E. coli kökenlerinde yıllar içinde genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) oranı düşerken, kar-
bapenamaz oranının arttığı görülmüştür. ASY örneklerinde ve YBÜ’de yatan hastalardan izole edilen 
kökenlerin seftazidim ve sefrtiakson duyarlılıklarında artma, nitrofurantoin, ertapenem ve meropenem 
duyarlılıklarında azalma saptanmıştır. 

- K. pneumoniae kökenlerinde karbapenamaz oranı yıllar içinde artarken; seftazidim, ertapenem, mero-
penem, piperasilin tazobaktam, nitrofurantoin ve amikasin duyarlılıklarının azaldığı saptanmıştır.

- S. aureus kökenlerinde pandemi öncesine göre sefoksitin direnci azalma gösterse de 2021’de tekrar 
yükselmiştir. Ancak, siprofloksasin ve levofloksasin duyarlılıklarında dramatik düşüş görülmüştür. 
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Tablo 1 ve 2’de kökenlerin antibiyotik duyarlılıklarındaki değişim, Tablo 3’de kökenlerin direnç meka-
nizmalarındaki değişim görülmektedir. 

Tablo 1. E. coli ve K. pneumoniae kökenlerinin antibiyotik duyarlılıkları (%)

Mikroorga-
nizma AMC TZP CTX CAZ ETP MEM CIP GEN AK SXT NIT

E. coli 2019 
(n=496) 46,4 77,3 47 41,7 95,2 97,7 48,1 74,7 92,9 53,6 96,2

E. coli 2020 
(n=484) 46,2 76,6 53,8 46,8 96.4 97,3 42,9 79,3 91,3 51,6 96,5

E. coli 2021 
(n=737) 44.08 77.7 52.8 42.6 92.6 95.8 47.6 77.9 90.3 55.3 88.6
K. pneumo-
niae 2019 
(n=465)

34,3 44,7 31,8 34,6 64,3 66,5 40,6 64,6 73,7 44,2 57,4

K. pneumo-
niae 2020 
(n=460)

29,3 37 26,2 26,9 55,6 58,1 34,6 63,8 69,5 40,6 47,5

K. pneu-
moniae 
2021(n=706) 29,6 36.6 30 30,5 51,4 57.4 36,1 61.3 60.7 42.7 23.7

AMC: Amoksisilin klavulanik asit, TZP: Piperasilin Tazobaktam, CTX: Sefotaksim, CAZ:Seftazidim, ETP: 
Ertapenem, MEM: Meropenem, CIP: Siprofloksasin, GEN:Gentamisin, AK: Amikasin, SXT:Trimetoprim 
sülfametaksazol, NIT:Nitrofurantoin 
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Tablo 2. S. aureus kökenlerinin antibiyotik duyarlılıkları (%)

Mikro-
organiz-
ma 

PEN E DA VA TEI CIP LEV TE FA GEN DAP LZD SXT

S. au-
reus 
2019 
(n=191)

10,5 75,4 78 100 100 81,4 84,1 84,7 98,2 88,3 100 100 93,7

S. au-
reus 
2020 
(n=195)

7,8 77,2 84,5 100 100 94,5 92,6 86,6 92,7 92,8 100 100 94,3

S. au-
reus 
2021 
(n=296) 10.4 79.1 82.1 100 100 32.2 42.9 83.4 90.1 95.6 100 100 90.2

PEN: Penisilin,İnd  KLİN:İndüklenebilir Klindamisin, E: Eritromisin, DA: Klindamisin, VA: Vankomisin, 
TEI: Teikoplanin, CIP: Siprofloksasin, LEV: Levofloksasin, TE: Tetrasiklin, FA:Fusidik Asit, GEN:Genta-
misin, DAP:Daptomisin, LZD: Linezolid, SXT: Trimetoprim Sülfametaksazol 
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Tablo 3. E. coli, K. pneumonia ve S. aureus’un direnç mekanizmaları oranları 

Mikroorganiz-
ma

Direnç Mekaniz-
ması Yıl

Gönderilen 
Bölüme Göre Örnek Türüne Göre  

YBÜ Ser-
vis İdrar Kan ASY TOP-

LAM

E. coli 

GSBL

2019 57,4 51,8 50,8 53,8 65 53,4

2020 51,9 50 49,3 50 61,3 50,6
2021 51.2 34 39.3 48.1 46.9 39.2

Karbapenemaz 
2019 3 2 0,7 5,3 6 2,5
2020 4 2,6 3,1 2,9 3,1 3,1
2021 8.5 5 5.5 6.1 13.2 6.1

K. pneumoniae 

GSBL
2019 56,6 51 53,6 50,4 54 53
2020 66,6 59,3 61,9 58,3 67,2 63,1
2021 62.7 52.6 57.8 57.8 53.4 56.3

Karbapenemaz 
2019 50,7 19,7 23 40 40 30,9
2020 63 29,9 35 51,2 57,7 44.2
2021 51.4 35 34.2 47.7 45.3 40

S. aureus

Metisilin Direnci
2019 31,7 38,5  - 38,9 32,4 36,3 
2020 26,5 25,1 - 25 26,5 25.6
2021 47.7 26.6  - 30 43.7 33.1

İndüklenebilir 
klindamisin di-

renci

2019 14,8 16,5 - 17,9 13,1 16

2020 17,2 15,8 - 11,5 21,,4 16.3
2021 20 11.2  - 7 21 13.3

AMC: Amoksisilin klavulanik asit, TZP: Piperasilin Tazobaktam, CTX: Sefotaksim, CAZ:Seftazidim, ETP: 
Ertapenem, MEM: Meropenem, CIP: Siprofloksasin, GEN:Gentamisin, AK: Amikasin, SXT:Trimetoprim 
sülfametaksazol, NIT:Nitrofurantoin, PEN: Penisilin, E: Eritromisin, DA: Klindamisin, VA: Vankomisin, 
TEI: Teikoplanin, LEV: Levofloksasin, TE: Tetrasiklin, FA:Fusidik Asit, DAP:Daptomisin, LZD: Linezolid

COVID-19 pandemi sürecinde AMR oranlarının artma sebebi ne olabilir? 

COVID-19 pandemisinin ilk dönemlerinde; pnomoni nedeniyle hastaneye yatan hastalarda viral ve bakteri-
yel enfeksiyon ayrımının yapılamaması, sekonder bakteriyel enfeksiyon dışlanamaması, daha önce yaşanan 
Influenza pandemisinde sekonder bakteriyel enfeksiyonlara bağlı mortalite ve morbidite artması tecrübesinin 
olması, COVID-19 tedavisinde yaşanan belirsizlikler, sağlık çalışanları üzerine binen yük ve stresin artması ile 
beraber hastayı kurtarma çabaları; COVID-19 pandemi döneminin başlarında antibiyotik kullanım oranlarını 
arttırmıştır. 
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Solunumsal viral enfeksiyonlarda doğal antibakteriyel konak savunması zayıfladığı için bakterilerin yerleşmesi 
ve buna bağlı sekonder bakteriyel enfeksiyonlar artmaktadır. 1918 İnfluenza pandemisinde ölümlerinin çoğu 
bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olması COVID-19 pandemisinde de benzer olacağını düşündürmüştür. İlk ay-
larda yayınlanan veriler COVID-19 hastalarının %50’sinin ölüm nedeninin sekonder bakteriyel enfeksiyonlara 
bağlı olduğunu bildirse de daha sonra yapılan çalışmalarda COVID-19’a bağlı sekonder bakteriyel enfeksiyon 
sıklığının tahmin edildiği kadar yüksek olmadığını gösterilmiştir. Yapılan araştırmalarda COVID-19 hastaların 
%3-10 sekonder bakteriyel enfeksiyonu olduğu ancak %70-80 oranlarında antibiyotik kullanıldığını göstermiş-
tir. Bu da gereksiz antibiyotik kullanımının olduğunu göstermektedir. 

Türkiye’de Nisan 2020’de yayınlanan Sağlık Bakanlığı COVID-19 Tedavi Rehberinde sadece ağır pnömo-
ni olgularında ampirik antibiyotik tedavisi önerilmiştir. Yatış endikasyonu olan COVID-19’lu tüm hastalarda 
hidroksiklorokin ile beraber Azitromisin tedavisi başlanmıştır. Azitromisin, antibakteriyel aktivitesi yanında 
SARSCoV-2’ye karşı virus siklusunun farklı noktalarında etkili olacak şekilde in vitro antiviral aktivitesi ve 
immünomodülatör etkisi olması nedeniyle pandeminin ilk aylarında yoğun olarak kullanılmıştır. Ancak iler-
leyen dönemde hem kardiyak yan etkisi olması hem de COVİD-19 tedavisinde hastaya etkisi olmadığının 
görülmesi sebebiyle tedavi protokolünden kaldırılmıştır. En son Mayıs 2021’de yayınlanan Sağlık Bakanlığı 
COVID-19 Tedavi Rehberinde ko-enfeksiyon oranının oldukça düşük (%3-3.5) olduğundan dolayı bakteri-
yel pnomoni varlığını destekleyen bulgu yok ise ampirik antibiyotik tedavisi önerilmemektedir. Antibiyotik 
tedavisi verilecekse de atipik pnömoniyi de içerecek şekilde (betalaktam antibiyotik+makrolid veya solunum 
kinolonu) önerilmektedir. 

COVID-19 pandemisi, 21.yüzyıla damgasını vursa da, DSÖ’nün bildirdiği gibi AMD görünmez bir pande-
mi olarak COVID-19 gölgesinde tehtid oluşturmaya devam etmektedir. Bu nedenle 2019 yılında AMD’i ön-
lemeye yönelik alınan tedbirler devam etmelidir. Bu amaçla; güvenilir mikrobiyolojik sürveyans yapılma-
lı, akılcı ve kontrollü antibiyotik kullanımı teşvik edilmeli, hastanelerde antibakteriyel yönetim programları 
yapılandırılmalı, hızlı ve yeterli tedaviyi sağlamak için bulaşıcı hastalıkların tanısında kullanılacak araçlar 
geliştirilmeli ve aşılama stratejileri radikal bir şekilde iyileştirilmelidir. “Tek Sağlık” politikası ile insanlar, 
hayvanlar ve çevre üzerinde antimikrobiyal direncin etkilerinin en aza indirilmesine yönelik ulusal eylem plan-
ları ortak bir çerçevede oluşturulup uygulanmalıdır. 
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YUVARLAK MASA 
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Tanı Yöntemlerinde Güncel Uygulamalar ve Sahada Kullanım Olanakları

SİFİLİZİN LABORATUVAR TANISINDA KULLANILAN SEROLOJİK TANI ALGORİTMALARI

RUKİYE BERKEM

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), yaşam kalitesini etkileyen ve ciddi morbidite ve morta-
liteye neden olan dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunudur (1). Tedavi edilmediği takdirde, pelvik 
enflamatuvar hastalık, infertilite, abortus, fetal ölüm ve konjenital enfeksiyonlar gibi bir çok komplikasyona 
yol açarlar (1). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün bildirdiği verilere göre, HIV de dahil olmak üzere her gün bir 
milyondan fazla insan cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanmaktadır. Bu hastalıklardan biri de Treponema 
pallidum’un neden olduğu sifilizdir. DSÖ’nün verilerine göre 2016 yılında 6.3 milyon kişi sifiliz ile enfekte 
olmuştur. Hastalık kendi yaptığı komplikasyonlara ek olarak oluşturduğu lezyonlarla Human Immundeficiency 
Virus (HIV)’e yakalanma riskini en az üç kat arttırmaktadır (1, 2). DSÖ’nün 2016 yılında yayınladığı verilere 
göre, 2016 yılında tedavi edilebilir dört CYBE etkeni ile tahmini 376 milyon kişi enfekte olmuştur (2). Sifiliz 
klinik olarak bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan birçok hastalığı taklit edebildiği için klinik tanısı oldukça zordur. 
Etken T. pallidum rutin tanı laboratuvarlarında kültürde üretilemez, lezyondan materyalin karanlık alan direkt 
mikroskobik incelemesi yapılaması oldukça zordur. Bu nedenle serolojik tanı, sifilizin laboratuvar tanısında en 
çok tercih edilen tanı yöntemidir (3). Tanıda kullanılan testler; VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) 
ve RPR (Rapid Plasma Reagin) gibi özgül olmayan antikorları saptayan, flokülasyon temelli nontreponemal 
testler ve T. pallidum antijenlerine karşı oluşmuş özgül antikorları saptayan TPHA (T. pallidum Hemaggluti-
nation Assay), TPPA (T. pallidum Particle Agglutination Assay), FTA-Abs (Fluorescent Treponemal Antibody 
Absorption) ve ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) gibi treponemal testlerdir. Serolojik tanıda 
klasik (konvansiyonel) ve ters (reverse) olmak üzere iki farklı algoritma kullanılmaktadır. Nontreponemal 
VDRL ve RPR testleri ile başlayan pozitif test sonuçlarının treponemal testlerle doğrulandığı klasik algoritma; 
erken ve geç sifiliz olgularında, tedavi edilmiş hastalarda, bağışıklık sistemi baskılanmış hasta guruplarında 
hatalı negatif sonuçlara neden olabilmektedir. Ayrıca gebelikte, otoimmün hastalıklarda ve intravenöz (iv) ilaç 
bağımlılığı gibi durumlarda da hatalı pozitif sonuçlar verebilmektedir (1, 3-7). Treponemal testlerle başlayan 
ters algoritmada ise kullanılan testlerin özgüllüklerinin yüksek olması düşük prevelansa sahip toplum ve hasta 
gruplarında hem tarama hem de doğrulama amaçlı kullanılabilmesini olanak sağlamaktadır (3, 5, 8).

Sifilizin doğru tanısı çok sayıda hastalığı taklit edebilmesi ve birçok testin yorumu nedeniyle hekimleri 
tanı koymada zorlamaktadır (9). Erken ve doğru tanı sadece hastalığın teşhisi için değil, aynı zamanda tedavi 
gecikmelerinin ve bulaşın önlemesi dolayısıyla halk sağlığı için de son derece önemlidir (9-11). Son yıllarda 
dünya ile benzer şekilde ülkemizde de artan “Human Immundeficiency Virus” (HIV) pozitifliği ile ilişkili 
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olarak sifiliz vaka sayılarında da artış görülmektedir (1, 2, 12-14). Son yıllarda birçok tanı laboratuvarı, artan 
test sayıları nedeniyle rutin taramada hızlı, kullanımı kolay, yüksek verimli, otomasyona uygun ve objektif 
değerlendirilen yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip olan EIA (Enzim Immunoassay) temelli treponemal tanı 
testlerini kullanmaya yönelmiştir (10, 15, 16). Son yıllarda ülkemizde artan test sayıları ve seropozitiflik oran-
ları ile birlikte kullanılan serolojik tanı yöntemlerine yeni yöntemlerin eklenmesi, konvansiyonel yöntemlerle 
çalışılan VDRL, TPHA gibi testlerin çalışılmasının zor ve zaman alıcı olması, ayrıca testlerin değerlendiril-
mesinin subjektif olması, kişi ve kullanılan tekniğe bağımlı olması, standardizasyon zorluğu gibi nedenlerle 
hasta ve test yükü fazla olan bir çok laboratuvarda tanı testlerinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale 
getirmiştir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda sifiliz tanısında klasik algoritma yerine ters algoritma kullanıl-
ması önerilmektedir (3, 16, 17). 

İnsanlarda T. pallidum proteinlerine karşı ilk olarak özgül IgM antikor yanıtı oluşur, bunu birkaç hafta 
sonra IgG antikorları izler. T. pallidum’a özgül olmayan proteinlere karşı IgM ve IgG antikorları ise genellik-
le treponemal antikorlardan 2-3 hafta sonra tespit edilebilir düzeylere gelir. Etkili tedavi ile nontreponemal 
antikor seviyeleri düşer, ancak treponemal antikorlar yıllarca yüksek kalır (18). IgG yanıtı geç latent sifiliz 
boyunca devam etmektedir (Şekil 1). Enfeksiyon sırasında ortaya çıkan antikor yanıtı, patojenik olmayan tre-
ponemalar ile çapraz reaksiyon verebilmektedir.

T. pallidum’a karşı oluşan antikorlar, primer sifiliz döneminde saptanabilir düzeye gelir. Sekonder dö-
nemde konsantrasyonları artar ve latent dönemde azalır. Primer ve sekonder sifiliz tanısında mikroorganizmayı 
direkt saptayan yöntemlere ek olarak serolojik testler kullanılırken, latent ve geç sifiliz dönemlerinde seroloji, 
tanıda kullanılabilecek pratik tek tanı yöntemidir (18-24). 

Sifilizin serolojik tanısında kullanılan testler nontreponemal ve treponemal olarak ikiye ayrılır. Sıklıkla 
tarama için nontreponemal testler kullanılırken, treponemal testler tanıyı doğrulama amaçlı kullanılır.
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Şekil 1: Sifilizin klinik evrelerine göre T. pallidum’a karşı serolojik yanıt (19)

1. Nontreponemal Testler: Nontreponemal testler ucuz, hızlı ve tedavi etkinliğini saptamada kul-
lanılabilen testlerdir. Erken primer ve geç sifilizde duyarlılığı düşüktür ve hatalı pozitiflik ve prozon reaksiyonu 
gibi dezavantajları vardır. Bu testler hem IgG hem de IgM antikorlarını tespit eden RPR ve VDRL testlerini içerir 
(1).

Rutinde kullanılan nontreponemal testler flokülasyon temellidir. Bu testlerde hasta serumu ile antijen 
karıştırılıp belirli bir hız ve sürede çevrilerek flokülasyonun varlığı değerlendirilir. Saptanan antikor titreleri, 
kabaca hastalığın evresine karşılık gelir, enfeksiyonun alınmasından 4-8 hafta sonra artar (duyarlılık %75-87). 
Sekonder sifilizde yüksek antikor titrelerine bağlı olarak duyarlılık %100’e yaklaşmaktadır. Geç sifilizde ise 
antikor seviyelerinin düşmesine bağlı olarak duyarlılık da düşmektedir (Tablo 1). Tedavi takibinde kantitatif 
olarak uygulanabilir. Tedavi uygulanan hastalarda, altı ay sonra en az dört katlık titre azalması tedavinin başa-
rıya ulaştığını gösterir. Tedaviye yanıt, hastalığın erken evrelerinde ve tedavi sırasında daha yüksek antikor 
titreleri olan kişilerde daha hızlı olur (1).
Tablo 1: Sifilizin evrelerine göre testlerin duyarlılık ve özgüllükleri (25)
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Test
Duyarlılık (%)

Özgüllük (%)
Primer Sekonder Latent Tersiyer

VDRL 78 (74-87) 100 95 (88-100) 71 (37-94) 98 (86-100)

RPR 86 (77-100) 100 98 (95-100) 73 98 (93-98)

USR 80 (72-86) 100 95 (88-100) 99

TRUST 85 (77-86) 100 98 (95-100) 99 (98-99)

Başarılı tedaviye rağmen, nontreponemal antikor titreleri hastaların %15-20’sinde negatifleşmez. Uzun 
bir süre, bazen de ömür boyu, düşük bir titrede saptanmaya devam edebilir, bu duruma “serofast reaksiyon” 
adı verilmektedir (19). Geç latent sifiliz evresinde ve düşük antikor titresi olan hastaların önerilen tedaviden 
sonra serofast olma olasılığı daha yüksektir (24, 33).

Titre takibi tercihen aynı yöntem ile aynı laboratuvarda yapılmalıdır. Sadece bir dilüsyonla farklılık 
gösteren titreler önemli kabul edilmez ve laboratuvar yorumlamasındaki farklılıkları temsil eder (1). Nontre-
ponemal testlerde 1:4 ve altındaki titrelerde, hatalı pozitiflik görülebilmektedir (1, 11). Bunlar akut (altı aydan 
az bir sürede) veya kronik olarak kategorize edilir. Akut hatalı pozitif reaksiyonların bilinen nedenleri arasında 
diğer ateşli hastalıklar, aşılar ve hamilelik sayılabilir. Akut hatalı pozitif reaksiyonları olan hastalar üç ila altı 
ay içinde tekrar test edilmelidir (5). Kronik hatalı pozitif reaksiyonlar, HCV enfeksiyonu, bağ dokusu hastalık-
ları, IV ilaç kullanımı, malignite, ileri yaş, sıtma, tüberküloz ve lepra ile ilişkilidir (5). Hatalı negatif sonuçlar 
ise, genellikle hastalığın erken ya da geç evrelerinde, düşük antikor titrelerine bağlı olarak görülmektedir (1). 
Ayrıca, sekonder sifilizde antikor titrelerinin çok yüksek olmasına bağlı olarak prozon fenomeni nedeniyle ha-
talı negatif sonuçlar saptanabilmektedir. Bu durumu engellemek için, sifiliz şüphesi kuvvetli ise, hasta serumu 
dilüe edilmelidir (5).

a) Flokülasyon temelli testler: Bu testlerde kolloid yapıdaki antijenlere bağlı olarak ne tam bir 
presipitasyon ne de tam bir aglütinasyon gözlenir. Antikor-antijen birleşmesi sonucu süspansiyon içerisinde 
mikroskobik ve makroskobik tanecikler oluşur. Flokülasyon testleri sifilizli hastalarda hasarlı T. pallidum’dan 
salınan lesitin ve kolesterol ile karıştırılmış kardiolipin antijenine karşı oluşan antikor yanıtını saptar. Hızlı 
bir şekilde uygulanabilir. Tarama amaçlı kullanılırlar. Reaktif olması durumunda seri dilüsyonlar yapılarak 
semi kantitatif olarak da çalışılabilmektedir (11).

VDRL (Venereal Disease Research Laboratory): Kardiyolipin-kolesterol-lesitinden oluşmuş 
VDRL antijeni kullanılır. Hasta serumu 56°C’de inaktive edilir. Antijenler kendi titrelerine uygun sulandırıl-
dıktan sonra belli miktarlarda hasta serumu ile tüp içinde ya da özel lamlar üzerinde karıştırılır. Belli bir süre 
rotasyon hareketleri ile çevrilir ve mikroskop ile antijen ve antikor kompleksinin oluşturduğu flokülasyon 
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varlığı incelenir. VDRL mutlaka titre belirtilerek rapor edilmelidir. VDRL, BOS’da çalışılarak reajinik anti-
korların saptanması ve titresinin belirlenmesini sağlar. Çalışmada serumdan farklı olarak BOS inaktive edil-
mez (19-25).

RPR (Rapid Plasma Reagin): RPR testi özel laboratuvar ekipmanı gerekmeksizin kolayca uygulana-
bilirliği nedeniyle çok sayıda örneği hızlı bir şekilde çalışmaya imkan sağlar. Bu nedenle taramaya uygundur. 
VDRL’ye göre temel avantajları arasında stabilize edilmiş bir antijenin olması, slaytlar yerine kartların kulla-
nılması ve flokülsyonun bir göstergesi olarak antijene kömür parçacıklarının eklenmesi ve hasta serumunun 
inaktive edilmesine gerek duyulmaması yer alır (24). 

USR (Unheated Serum Reagin): VDRL antijeninin kolin klorid ve EDTA (etilen diamin tetra asetik 
asit) ilavesiyle stabilize edildiği kalitatif ve flokulasyon temelli bir testtir. EDTA eklendiği için antijenin gün-
lük hazırlanmasına ve serumun testten önce ısıtılmasına gerek  yoktur (5).

TRUST (Toluidine Red Unheated Serum Test): RPR’nin bir modifikasyonu olan TRUST, flokülas-
yon reaksiyonunu görselleştirmek için kömür yerine toluidin kırmızısı kullanır. RPR testinde kullanılan reak-
tiflerden farklı olarak, TRUST reaktiflerini +4°C’de saklamaya gerek yoktur (24).

2. Treponemal Testler: T. pallidum antijenleri kullanılarak oluşan özgül antikor yanıtını saptayan 
özgüllüğü yüksek testlerdir (25). Bu testler hem tarama hem de doğrulamada kullanılabilir. Ancak %85 hastada 
ömür boyu reaktif saptanmaları nedeniyle tedavi takibinde kullanılamamaktadır (1, 32). Rutinde kullanılan bazı 
treponemal testlerin duyarlılık ve özgüllükleri tablo 2’de belirtilmiştir (48).

Tablo 2: Sifilizin evrelerine göre testlerin duyarlılık ve özgüllükleri (25)

Test
Duyarlılık (%)

Özgüllük (%)
Primer Sekonder Latent Tersiyer

TPHA 86 100 100 99 96

TPPA 88(86-100) 100 100 94 96 (95-100)

FTA-Abs 84(70-100) 100 100 96 96 (94-100)

EIA IgG 92 (88-97) 100 99(96-100) 100 99 (97-100)

a) TPI (Treponema pallidum İmmobilizasyon Testi): İlk treponemal antikor testi olan TPI testinde anti-
jen olarak tavşan testisinde üretilen Nichols suşu T. pallidum’lar kullanılır. İnaktive ve dilüe edilmiş hasta serumunda 
bulunan özgül antikorların canlı treponemaların hareketlerini durdurup durdurmadığı incelenir. Canlı treponemaların 
%70 ve daha fazlasında hareket kaybının karanlık alan mikroskobisinde saptanması pozitif sonuç olarak değerlendi-
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rilir. Özgüllüğü yüksek, ancak duyarlılığı düşük ve çalışması zor olan bir testtir(26).

b) FTA-Abs (Floresans Treponema Antikor-Absorbsiyon) Testi: FTA-Abs testi bir indirekt floresan an-
tikor yöntemidir. Antijen olarak ölü Nichols treponema suşları kullanılır. Hasta serumu, T. pallidum’a özgül olmayan 
antikorları uzaklaştırmak için nonpatojenik Reiter treponemasından hazırlanan antijen niteliğindeki sorbent ile ad-
sorbe edilir. FITC işaretli anti-human immunglobülin ile işaretlenerek floresan mikroskopta incelenir (Şekil 6). Eğer 
hasta serumunda spesifik antikor yoksa floresan gözlenmez. FTA-Abs, enfeksiyonun 3. haftasından sonra pozitifleşir 
(26).

c) TPHA (Treponema Pallidum Hemaglutinasyon) Testi: Enfekte tavşanlardan elde edilen tannik asit ile 
muamele edilmiş parçalanmış T. pallidum antijeni ile kaplanmış koyun veya kanatlı eritrositlerinin hasta serumu ile 
karıştırılıp hemaglutinasyonun gösterilmesi esasına dayanır (47, 48). Absorbsiyon yapılarak nonspesifik antikorların 
bağlanması sağlanır (48). IgM ve IgG antikorları saptayabildiği için, sifilizin tanısında önemli bir yeri vardır (50). 
Tedavi olmuş hastaların büyük bölümünde ömür boyu pozitif kalmaktadır (26).

d) TPPA (Treponema Pallidum Partikül Aglutinasyon) Testi: T. pallidum’a karşı oluşan antikorları sap-
tarken eritrositler yerine, T. pallidum subsp. pallidum (Nichols suşu) antijenleri ile sensitize edilmiş jelatin partikül-
leri kullanılır. Serum örneği mikroplakta dilüe edilir. T. pallidum’a karşı oluşmuş antikorlar, sensitize partiküllerle 
reaksiyona girer ve mikroplakta partiküllerin aglutinasyonu sonucu kümeleşme görülür. TPHA testine göre, TPPA’da 
daha az şüpheli  sonuçlar alındığı için değerlendirilmesi daha kolaydır (26).

e)  Enzyme Immunoassay (EIA): Son yıllarda sifilizin tanısı için EIA temelli birçok alternatif test gelişti-
rilmiştir. Otomasyona uyarlanabilir olması nedeniyle iş yükü fazla laboratuvarlarda EIA ve kemilüminesan prensibi 
ile çalışan testlerin kullanılması önerilmektedir. EIA testleri rekombinant T. pallidum antijenleri kullanılarak sadece 
IgG’yi saptayabildiği gibi, IgM ve IgG’yi saptayabilir. Hem IgM’i hem de IgG’yi saptayabilen testler enfeksiyonda 
daha duyarlı oldukları için önerilmektedir (27-30).

f ) Immun Blot Yöntemler (Western blot): T. pallidum tanısında kullanımı giderek artan diğer bir test, 
Western blot’dur (WB). T. pallidum’a özgü IgG veya IgM antikorları, 15, 17, 44.5 ve 47-kDa moleküler boyutlu 
antijenlerden birine veya daha fazlasına bağlanır. Bağlı olmayan antikorlar yıkama ile uzaklaştırılır. Bu bölgelerdeki 
bantların en az üçünün pozitiflik olması sifiliz tanısında anlamlıdır (Şekil 9) (41, 52). IgM spesifik bir konjugat kul-
lanılarak T. pallidum WB testi, konjenital sifiliz tanı testi olarak kullanılabilir. Konjenital sifilizde IgM WB testinin 
özgüllük ve duyarlılığının (·%83), FTA-ABS 19S IgM’den (%73) daha fazla olduğu görülmektedir (27-30).

3. Hızlı Testler: Son 20 yılda çoğunlukla treponemal antijenleri kullanan birçok hızlı tanı testi 
geliştirilmiştir (11). Hasta örneği olarak tam kan, serum ya da plazma kullanılabilir. Mevcut ticari testlerin çoğu, 
immünokromatografi yöntemini kullanır. Hızlı hasta başı testlerin kullanımı, konjenital sifiliz ve anneden çocuğa 
bulaşmanın küresel olarak ortadan kaldırılması için önemlidir. Özellikle düşük gelir düzeyine sahip ülkelerde 
acil tanı ve prenatal taramada kullanılmaktadır.
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Serolojik Tanıda Kullanılan Algoritmalar 

Hastalığın tanısında kullanılan klasik/geleneksel algoritma; taramanın nontreponemal bir testle yapıl-
ması, reaktif çıkan sonuçların daha sonra treponemal bir testle doğrulanmasıdır (Şekil 2). Ters (Reverse) algo-
ritma ise treponemal bir testle yapılan taramada reaktitif çıkan sonuçların, non treponemal testle çalışılmasını, 
uyumsuz sonuçların ise ikinci treponemal bir başka testle doğrulanmasını içermektedir (Şekil 3) (31-40).

Treponemal antijenlere karşı özgül antikorları saptayan testlerin nontreponemal testlere göre duyarlılık-

GELENEKSEL ALGO-
RİTMA

NONTREPONEMAL TEST (RPR, 
VDRL)

RPR/VDRL
TREPONEMAL TEST      (FTA-AB-

S,TPHA,TPPA, EIA)

NONREAKTİFREAKTİF

FTA-ABS, TPHA, TPPA veya 
EIA

SEROLOJİK KANIT YOK

Çoğu durumda başka bir iş-
lem gerekmez. (İnkübasyon 
dönemini      ya da erken pri-
mer enfeksiyonu dışlamaz)

NONREAKTİFREAKTİF

SİFİLİZ ENFEKSİYONU:

Şu an tedavi edilmemiş 
VEYA önceden tedavi edil-
miş enfeksiyon

YANLIŞ POZİTİF NONTRE-
PONEMAL SONUÇ

Sifiliz enfeksiyonu olası 
değildir.

Şekil 2: Geleneksel Algoritma
NONTREPONEMAL TEST (RPR, 

VDRL)

TERS ALGORİTMA
EIA, CIA ya da diğer     T. 
pallidium immünoassay

TREPONEMAL TEST    (FTA-
ABS, TPHA, TPPA, EIA, CIA)

NONREAKTİFREAKTİF

RPR/VDRL

SEROLOJİK KANIT YOK

Çoğu durumda başka bir iş-
lem gerekmez. (İnkübasyon 
dönemini      ya da erken pri-
mer enfeksiyonu dışlamaz)

NONREAKTİF

REAKTİF
TPPA/TPHA

REAKTİF NONREAKTİF

YANLIŞ POZİTİF EIA/CIA 
(Düşük olasılıkla sifiliz en-
feksiyonu) VEYA ERKEN 
SEROKONVERSYONLU YENİ 
ENFEKSİYON

SİFİLİZ ENFEKSİYONU:

Şu an tedavi edilmemiş 
VEYA önceden tedavi edil-
miş enfeksiyon

Şekil 3: Ters Algoritma
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larının yüksek olması ve enzim “immünoassay” (EIA) prensibi ile çalışan testlerin otomasyona uygun olması, 
geleneksel yaklaşımda değişiklik yapılmasına neden olmuştur (8). Sifiliz tanısında otomatize treponemal tes-
tlerin kullanılmaya başlanması ve bu testlerin yüksek test kapasitesine sahip laboratuvarlarda tarama amaçlı 
kullanılması, treponemal testi reaktif saptanan örneklerin nasıl yorumlanması ve buna bağlı olarak hastaların 
nasıl yönlendirilmesi gerektiğine ilişkin birçok soruya neden olmuştur. Bu amaçla yapılan çalışmalarda, tanı 
algoritmalarının risk gruplarının değerlendirilmesine, epidemiyolojik risklere ve hastaların klinik bulgularına 
göre kullanılması önerilmektedir (31-40). CDC, taramada treponemal testle reaktif saptanan örneklerde önce 
nontreponemal bir testin çalışılmasını önermektedir. Bu adımda reaktif  sonuç elde edilmediğinde, treponemal 
ilk testin sonucunu doğrulamak için farklı yöntem kullanan bir başka treponemal testin çalışılmasını, ikinci 
treponemal testin de reaktif çıkması durumunda klinisyenle konsültasyona gidilmesini önermektedir. İkinci 
treponemal test sonucu reaktif değilse (örneğin, EIA reaktif, VDRL/RPR reaktif değil, TPPA/TPHA reaktif 
değil) sifiliz için epidemiyolojik risk ve klinik olasılık düşükse, ileri değerlendirme veya tedavi endikasyonu 
olmadığı belirtilmektedir.

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2009 yılında yayınladığı rehberde, kan bağışçılarında sifiliz tara-
masının, yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip TPHA ve EIA yöntemleri ile yapılması önerilmektedir. Non-
treponemal testlerin ise, tarama amacıyla yalnızca sifiliz insidansının yüksek olduğu epidemiyolojik olarak 
riskli toplumlarda kullanılabileceği belirtilmektedir. Aynı rehberde reaktif çıkan sonuçların doğrulanması 
önerilirken, doğrulama yöntemine ilişkin bir öneri bulunmamaktadır (6).

Sifiliz serolojisinde başvurulacak ilk test olma özelliği nontreponemal testlerden treponemal testlere 
doğru hızla kaymaktadır. Bu durum, yeni tanı algoritmalarının oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Önerilen 
algoritmalar arasında fikir birliği henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle, her laboratuvarın önerilen algoritmalar 
arasında kendine uygun olanı kullanması ve süreç içinde algoritmayı yeniden sorgulaması önerilmektedir (8). 

Sonuç olarak, sifiliz birçok hastalığı taklit edebilmesi, yıllarca asemptomatik kalabilmesi ve bulaşıcı bir 
hastalık olması nedeniyle halen önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir (1, 9, 25). Sifilizin 
tanısında altın standart tanı yönteminin olmaması nedeniyle tanı, klinik ve laboratuvar olarak birçok serolo-
jik testin birlikte değerlendirilmesiyle konulmaktadır (3, 5). Bu nedenle sifiliz tanı algoritmalarında yer alan 
testlerin tanıya en fazla katkı sağlayacak şekilde seçilmesi son derece önemlidir. Son yıllarda yapılan birçok 
araştırmada sifiliz tanısında yüksek duyarlılık ve özgüllüğü nedeniyle ters algoritmanın kullanılması öneril-
mektedir (9, 16, 30-41).
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CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR: TANI YÖNTEMLERİNDE GÜNCEL UYGULA-
MALAR VE SAHADA KULLANIM OLANAKLARI

ORHAN CEM AKTEPE, I.PINAR ZARAKOLU

Cinsel temasla bulaştığı bilinen 30’dan fazla bakteri, virüs ve parazit vardır, bunlar arasında sekiz patojenin 
görülme insidansı daha yüksektir. Bu sekiz patojen içinde dördünün etken olduğu  sifiliz, gonore, klamidya ve 
trikomonas enfeksiyonları ‘iyileştirilebilir’ enfeksiyonlardır. Diğer dört etken Human immunodeficiency virus 
(HIV), Hepatit B virüs (HBV), Herpes simpleks virüs (HSV) ve Human papilloma virus (HPV) ise çoğunlukla 
hayat boyu süren kronik enfeksiyonlara neden olurlar. 

Ülkemizde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) kapsamında sifiliz en yaygın olarak aranan patojendir 
ve tanısında tanısında serolojik yöntemler kullanılır. İyileştirilebilir CYBE içinde gonokoksik ve non-gono-
koksik genital akıntı etkenleri önemlidir. Bu kapsamda Neisseria gonorrhoeae ve Chlamydia trachomatis başta 
olmak üzere diğer etkenlerin aynı örnekten birlikte araştırılması için sistemler geliştirilmiş ve son yıllarda ge-
nital Mycoplasma türleri, Trichomonas vaginalis, HSV ve Gardnerella vaginalis de kapsam içinde araştırılan 
patojenlere dahil olmuştur. 

CYBE etkenleri için günümüzde kullanılmakta olan çoklu etken saptamaya yönelik moleküler sistemler içinde 
multipleks PCR, hibridizasyon testleri ve mikroarray panelleri ülkemizde de mevcuttur. Hatta Fast Track STD 
panelleri, Roche Cobas Amplicor STI paneli, Cepheid GeneXpert CT/NG kiti, BD MAX STI paneli, Abbott ve 
Seegen Multiplex PCR panellerinin yanısıra ülkemizde üretilen Anatolia Bosphore STD paneli de çoklu etken 
tanısı açısından ticari olarak ulaşılabilmektedir. Sınırlı sayıda inhouse olarak kendi sistemleri ile hizmet veren 
merkezler de bulunmaktadır. 

Son beş yılda bu sistemlerin büyük merkezlerin laboratuvarlarında yeterince kullanım alanı bulamadığı, ül-
kemizde yaygınlaşamadığı görülmektedir. Bunun yerine klasik kültür yöntemleri ve etkenlerin tek tek sap-
tanmasında kullanılan testlerin çoğunlukla tercih edildiği bildirilmiştir. Bunda çoklu testlerin maliyet faktörü 
yanında, hizmetlerin merkezileşmesine bağlı örneklerin toplanmasında yaşanan güçlükler etkili olmaktadır. 
Dolayısıyla hala C. trachomatis için DFA,  genital Mycoplasma türleri için mikro-kültür en sık istenen testler 
olarak bildirilmektedir. 

Her ne kadar resmi bildirimlerde belirgin bir artış kayda geçmese de, CYBE olgularında özellikle büyük met-
ropollerde bir artış söz konusudur. Bu duruma bağlı olarak CYBE tanısı için  vakaların büyük kısmı özel sektör 
hastanelerini veya özel laboratuvarlara yönelmektedir. Bu merkezlerde yıllık 1000 ve üzeri örnek test eden 
birimlerin sayısındaki artış bu görünümü desteklemektedir. Kadın ve Doğum hastalıkları ile Üroloji disiplinleri 
örnek gönderen temel birimler olarak yer almakta ve ofis bazlı tedavi yaklaşımları sonucu bildirimler sıklıkla 
gözardı edilmektedir. Dolayısıyla CYBE’ın kontrolü ve önlenmesi için gerekli stratejilerin geliştirilememesi 
söz konusu olmaktadır. 

Sorunlar özetle bu şekilde sıralanabilirken, CYBE olgularını değerlendiren klinisyenlerde bu konularda far-
kındalık yaratılması, tanı algoritmalarının gözden geçirilerek testlerin gerekliliğinin vurgulanması öncelikli 
hedefler olarak ele alınmalıdır. Bir diğer önemli husus ise, testlerin sonuçlarının değerlendirilmesinde ve tedavi 
izlemlerimi bakımından antimikrobiyal direnç gibi belirli sorunların ele alınması gerekliliğidir. Kronik seyir 
gösteren, uygun tedavi almamış ya da dirençli etkenlere bağlı enfeksiyonlarda uygulanacak algoritmalar, test-
lerin yaygın kullanımına katkı sağlayacaktır.   

CYBE etkenlerinin tanısında sifiliz serolojisinin yanısıra, çoklu parametreler içeren moleküler bazlı testlerin 
kullanılmasının ve kapsam olarak da içinde klasik N. gonorrhoeae ile C. trachomatis ve Mycoplasma genitali-
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um’un yer almasının gerekliliği açıktır. Ulusal otoriteye bağlı veya yerel yönetimlerce desteklenen, CYBE ta-
nısına yönelik özelleşmiş birimlerden oluşan bir ağ oluşturulması güncel test yöntemlerinin kullanılabilirliğini 
arttıracaktır. Olgular bildirim sistemi içinde değerlendirilebilecek ve CYBE önlenmesine yönelik projeksiyon-
lar daha gerçekci ve kapsayıcı olarak şekillendirilebilecektir. 

Bu yuvarlak masa oturumunda bu çerçevede etkenler bazında sorunlar ve uygulamalar gözden geçirilecek, tüm 
paydaşların katkısıyla ileriye yönelik adımların belirlenmesine çalışılacaktır. 
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TIBBİ MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ: Güncel Gereksinimler ve Gelişmeler Işığında Neler Yapmalıyız?
Tıbbi Mikrobiyoloji ÇEM Güncelleme Gereksinimi

KURUM AKREDİTASYON BAŞVURULARINI NASIL ARTTIRABİLİRİZ?

NURAN ESEN

Yükseköğretimde akreditasyon; belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların 
bir yükseköğretim programı ve yükseköğretim kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlen-
dirme ve dış kalite güvence sürecidir. Aynı zamanda akademik kalite, saydamlık ve hesap verme sorumlulu-
ğunun da bir aracıdır.

Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu, Akreditasyon Komisyonu olarak hedefimiz Tıbbi Mikrobiyoloji 
uzmanlık eğitimi veren tüm kurumların standardize olması ve tüm tıpta uzmanlık öğrencilerinin hedeflenen 
eğitim çıktıları ile Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmasıdır. Eğitimde niteliğin sürdürülebilir olması ancak 
yetkilendirme ile sağlanabilir. 

Akreditasyonu hedefleyen anabilim dalı, tüm paydaşlarıyla SWOT analizi yaparak, güçlü ve zayıf yönlerle 
fırsat ve tehditleri belirlemesi süreçte yol gösterici olacaktır. Başvuruda bulunurken uygulanan prosedürler, 
eğitimler, değerlendirmeler ve geri bildirimler yazılı hale getirilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Bu süreçte 
KLİMUD web sitesinde yer alan “Akredite olalım” broşürü ve “Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi akre-
ditasyon ziyareti için eğitim kurumu ve programını değerlendirme formu”nun incelenmesi yararlı olacaktır. 
Başvuru için kurum eğitim sorumlusu “Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi akreditasyonu başvuru formu”-
nu doldurmalıdır. Formda yer alan “Ön ziyaret ve bilgilendirme istenmektedir” işaretlendiğinde akreditasyon 
komisyonunda yer alan üyeler memnuniyetle bu ziyareti gerçekleştirecektir.  

Başvuru dosyasında kurumun eğitim sorumlusu, “Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi akreditasyon ziyareti 
için eğitim kurumu ve programını değerlendirme formu”nda kurumla ilgili mekan, donanım, eğitici sayısı 
gibi standartlar yanı sıra, amaç ve hedefler, eğitim programı ve süreci, uzmanlık öğrencileri, eğiticiler, eğitim 
ortamı ve kaynakları, ölçme ve değerlendirme, program değerlendirme ile sürekli iyileştirme başlıklarının 
altında yer alan soruları yanıtlayarak belgeleri sunmalıdır.

Kurumun akredite olması hem Eğiticiler hem de Tıpta Uzmanlık Öğrencileri için gurur kaynağıdır. 
Asistanların standardize bir eğitim almaları, uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra atanacakları kurumlarda 
donanımlı ve kendilerine güvenli çalışmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle özellikle kurumlarda eğitim alan 
asistanlar akreditasyon için istekli olmalıdır. Asistan ve Genç Uzman Komisyonunun (AGUK) asistan eğitimi 
ile ilgili yaptığı değerli çalışmalar da farkındalığın artmasına neden olmaktadır. Eğiticiler ve asistanların 
ortak motivasyonu ile çok sayıda kurumun akreditasyon için başvuruda bulunacağına inanıyoruz.

Kaynaklar:
1. https://denklik.yok.gov.tr/akreditasyon-tanima-denklik-nedir

2. KLİMUD web sitesi: Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu (TTMYK) Akreditasyon komisyonu “Akredite olalım” broşürü

3. KLİMUD web sitesi: Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi akreditasyon ziyareti için eğitim kurumu ve programını değerlendirme for-
mu

4. https://tr.wikipedia.org/wiki/SWOT_analizi
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5. KLİMUD web sitesi: Türk Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu Yönergesi

6. KLİMUD web sitesi: Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu (TTMYK) Akreditasyon (eğitim programını değerlendirme) ve Ziyaret 
Esasları Yönergesi

7. KLİMUD web sitesi: Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi akreditasyonu başvuru formu 
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ÖLÇME - DEĞERLENDİRME  ‘’BOŞLUKLARI TAMAMLAMA’’

EMEL UZUNOĞLU

Ölçme ve değerlendirme, eğitimin çok önemli bir basamağıdır. Doğru yapılandırılmış bir sınav siste-
mi; hem eğitim veren kişiyi hem de alan kişiyi yönlendirir, eğitim biçiminin ve eğitilenin yeterliliğini sorgu-
lar, eğitim motivasyonunu arttırır. Elde edilen sonuçlar eğitim sürecinde gelinen noktanın değerlendirilmesi 
açısından çok kıymetli bilgiler verir. Ölçme- değerlendirme kavramı “karar vermeye yardımcı olacak bilgiyi 
toplama, sentezleme ve yorumlama süreci” olarak tanımlanmaktadır (1). 

Tıpta Uzmanlık eğitiminde ölçme-değerlendirme hem mezuniyet öncesi hem de mezuniyet sonrası iki 
başlık altında incelenmesi gereken kapsamlı bir konudur. Amerikan Accreditation Council on Graduate Medi-
cal Education (ACGME) tarafından geliştirilen bir proje olan “Outcome Project” uzmanlık eğitiminde genel 
yetkinlik alanlarını belirlemeyi, uygun sınanma araçlarını kullanmayı hedeflemiştir. Bu projeye göre bir uz-
man hekimden beklenen genel yetkinlikler; 

1.Hasta bakımı  
2.Tıbbi Bilgi  
3.Uygulamaya dayalı öğrenme ve gelişim  
4.Kişiler arası ve iletişim becerileri  
5. Profesyonellik  
6. Sistemlere dayalı uygulama olarak sıralanmıştır (2).   

Tıp eğitiminde klinik yeterlilik düzeylerini belirlemek amacıyla Miller tarafından tanımlanan yeter-
lilik piramidi bu konuya başka bir bakış açısı sağlamıştır. Miller’ın piramidine göre piramidin en alt basa-
mağında temel bilgi ve kavramların değerlendirilmesi daha sonra ise sırasıyla; yeteneğin değerlendirilmesi, 
performansın değerlendirilmesi ve en üstte davranışın değerlendirilmesi bulunur (3). 

Ülkemizde kabul edilen Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatında Tıbbi Mik-
robiyoloji alanında mezuniyet öncesi ölçme ve değerlendirme araçları olarak özgün sınavlar ve işe dayalı 
değerlendirme olarak iki temel yöntemin kullanılması önerilmektedir. Müfredatta belirlenmiş her bir konu ve/
veya yetkinlik için hangi yöntem veya yöntemlerin seçileceği uzmanlık eğitimi veren kurumların inisiyatifin-
dedir (2).

Ülkemizde Tıbbi mikrobiyoloji Uzmanlık alanında mezuniyet sonrası yapılan tek ölçme ve 
değerlendirme faaliyeti Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) tarafından gerçekleştirilen 
‘‘Yeterlilik Sınavı’’ ile yapılmaktadır. Yeterlilik sınavı ilk kez 2015 yılında yapılmaya başlanmış, çoktan 
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seçmeli, ‘’Teorik’’ ve ‘’Pratik’’ olarak iki basamaklı bir sınavdır. Her iki sınav için de başarı notu 60’dır. 
Sınav sonrasında sınav başarı notunun %70’i ve hazırlanacak olan etkinlik dosyası puanının %30’unun 
toplanması ile adaylara KLİMUD Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu (TTMYK) tarafından yeterlilik 
belgesi verilmektedir (4,5).

Kongrenin bu son oturumunda Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitiminde mezuniyet öncesi ve sonra-
sında ülkemizde ve dünyada kullanılan ölçme değerlendirme yöntemleri, bu alandaki yeni yaklaşımlar, geç-
tiğimiz iki yıl içerisinde derneğimizce kat edilen gelişmeler ve yeni hedefler 2021 yılında yapılan ‘‘Yeterlilik 
Sınavı’’ sonuçları ışığında tartışılacaktır. 

1-Durak H. Tıp eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin temel ilkeleri, TTB yayınları, 2006: 124-138

2-Swing SR. The ACGME outcome Project, Medical Teacher 2007;29:648-54

3-Miller GE. Academic Medicine 1990; 65: S63-S7. 

4-https://tuk.saglik.gov.tr/Eklenti/34099/0/tibbimikrobiyolojimufredatv24pdf.pdf

5-https://www.klimud.org/content/358/yeterlik-belgesi



8. Stürenburg E, Lang M, Horstkotte MA, Laufs R, Mack D. Evaluation of the MicroScan ESBL plus confir-
mation panel for detection of extended-spectrum beta-lactamases in clinical isolates of oxyimino-cepha-
losporin-resistant Gram-negative bacteria. J Antimicrob Chemother. 2004;54(5):870-5. 

9. Rodríguez-Martinez, J. M, et al. Evaluation of antimicrobial susceptibility of bacteria containing the qnr 
gene and FOX-5 beta-lactamase by four automated systems. Clin. Microbiol. Infect. 2005;11:402–404.

10. Calvo J, et al. Evaluation of three automated systems for susceptibility testing of enterobacteria containing 
qnrB, qnrS, and/or aac(6')-Ib-cr. J Clin Microbiol. 2011;49(9):3343-3345. 

11. Sun J, Xu Y, Yu Y, Ni Y. Accuracy of in vitro susceptibility tests for carbapenemase-producing Gram-ne-
gative bacteria. J Med Microbiol. 2015;64(6):620-622. 

12. He Q, et al. Performance evaluation of three automated identification systems in detecting carbapenem-re-
sistant Enterobacteriaceae. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2016 ;15(1):40.

13. Whitley V, et al. Multicenter evaluation of the BD Phoenix CPO detect test for detection and classification 
of carbapenemase-producing organisms in clinical isolates. J Clin Microbiol. 2020;58(5):e01752-19.

14. Zhu Y, et al. Evaluation of the Clinical Systems for Polymyxin Susceptibility Testing of Clinical Gram-Ne-
gative Bacteria in China. Front Microbiol. 2021;11:610604. 

15. Pfennigwerth N,  et al. Evaluation of six commercial products for colistin susceptibility testing in Entero-
bacterales. Clin Microbiol Infect. 2019;25(11):1385-1389.

16. Humphries R, et al. Multicenter Evaluation of Ceftazidime-Avibactam Susceptibility Testing of Enterobac-
terales and Pseudomonas aeruginosa on the Vitek 2 System. J Clin Microbiol. 2021;59(3):e01870-20.

17. Park BY, et al.Performance Evaluation of the Newly Developed BD Phoenix NMIC-500 Panel Using 
Clinical Isolates of Gram-Negative Bacilli. Ann Lab Med. 2019;39(5):470-477.

18. Idelevich EA, et al. False non-susceptible results of tigecycline susceptibility testing against Enterobacteri-
aceae by an automated system: a multicentre study. J Med Microbiol. 2016;65(8):877-881.

19. Wouter van den Bijllaardt, et al. Susceptibility of ESBL Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae to 
fosfomycin in the Netherlands and comparison of several testing methods including Etest, MIC test strip, 
Vitek2, Phoenix and disc diffusion, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2018; 73(9):2380–2387.

artmıştır. Ancak fosfomisin duyarlılığının belirlenmesinde birtakım zorluklar mevcuttur. Fosfomisin duyarlılık 
testi karmaşık ve hataya açıktır. E. coli dışındaki Enterobacteriaceae üyeleri için ECOFF değerleri bilinmemek-
tedir.  Dirençli mutantların in vitro ortamda hızla gelişmesi nedeniyle, disk difüzyon veya gradient testte oluşan 
zon içi koloniler duyarlılık testlerinin yorumlanmasını zorlaştırmaktadır.  EUCAST ve CLSI referans yöntem 
olarak agar dilüsyon yöntemini önermektedir. Ancak rutin laboratuvarlarda bu yöntemin yapılabilmesi zahmetli 
ve zaman alıcıdır. Fosfomisin artık komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarından ziyade hayatı tehdit eden 
enfeksiyonları tedavi etmek için de kullanıldığından, güvenilir duyarlılık testleri çok önemli hale gelmiştir. 
Hollanda’da yapılan çok merkezli bir çalışmada GSBL pozitif 775 E. coli ve 201 K. pneumoniae kökeninin 
fosfomisin duyarlılığı farklı yöntemlerle değerlendirilmiş. Bu çalışmada VITEK 2 ve BD Phoenix sistemlerinin 
E. coli ve  K. pneumoniae izolatların için kategorik uyum oranları sırasıyla %99/99,5 ve %94.5/93; çok büyük 
hata oranı ise %18,5/12.5 ve %16/12 olarak tespit edilmiştir. Özellikle dirençli izolatların tespitinde her iki 
yöntemin performansı düşük bulunmuştur.  Sistemler yabanıl izolatlarla, yabanıl olmayan izolatları ayırt etmede 
yetersizdir. Araştırıcılar, fosfomisine duyarlı E. coli izolatlarında performanslarının iyi olduğundan bahsetmiş-
lerdir (19). Fosfomisin duyarlılık sınır değerlerinde yapılan değişimler özellikle E. coli izolatlarında fosfomisin 
duyarlılığının doğru tespit edilmesine katkı sağlamıştır. Ancak bazı sistemlerin panelleri EUCAST tarafından 
önerilen yeni sınır değerleri (Duyarlı ≤8 mg/L, Dirençli >8 mg/L) içeren dilüsyonları içermemektedir. Bu neden-
le fosfomisin için gerekli dilüsyonları içeren yeni panellerin geliştirilmesi zorunludur. 
 Özet olarak, mikrobiyoloji laboratuvarlarında sıklıkla kullandığımız otomatize sistemlerden elde edilen 
sonuçlar mutlaka mikrobiyoloji uzmanları tarafından analiz edilmelidir. Her mikroorganizma-antibiyotik ikilisi 
için sistemlerin kısıtlılıklarını belirleyerek alternatif duyarlılık testlerinin yapılması oldukça önemlidir.  Klinik 
laboratuvarda sık karşılaşılmayan, tespiti zor fenotiplere sahip kökenlerle yapılan çalışmalarda, otomatize 
sistemlerin hata oranlarının daha yüksek olacağı unutulmamalıdır. Yeni geliştirilen ajanlar ve güncellenen sınır 
değerler takip edilmeli, otomatize sistemlerdeki performansları belirli aralıklarla değerlendirilmelidir. 

Referanslar
1.  Evangelista AT, Karlowsky, J.A. (2016). Automated and Manual Systems for Antimicrobial Susceptibility 

Testing of Bacteria. In Manual of Commercial Methods in Clinical Microbiology (eds A.L. Truant, Y.-W. 
Tang, K.B. Waites, C. Bébéar and R.P. Rennie).

2.  US FDA. 2003. Class II Special Controls Guidance Document: Antimicrobial Susceptibility Test (AST) 
Systems; guidance for Industry and FDA. US Food and Drug Administration, Rockville, MD.

3.  Castanheira M, Simner PJ, Bradford PA. Extended-spectrum β-lactamases: an update on their characteristi-
cs, epidemiology and detection. JAC Antimicrob Resist. 2021;3(3):dlab092. 

4. Singh RM, Singh HL. Comparative evaluation of six phenotypic methods for detecting extended-spectrum 
beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae. J Infect Dev Ctries. 2014 Apr 15;8(4):408-15. 

5. Treviño M, et al. Comparative assessment of the Vitek 2 and Phoenix systems for detection of extended-spe-
ctrum beta-lactamases. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2009 Dec;27(10):566-70.

6. Thomson KS, et al. Comparison of Phoenix and VITEK 2 extended-spectrum-beta-lactamase detection tests 
for analysis of Escherichia coli and Klebsiella isolates with well-characterized beta-lactamases. J Clin 
Microbiol. 2007 Aug;45(8):2380-4. 

7. Menozzi, M. G, et al. Two-center collaborative evaluation of performance of the BD Phoenix automated 
microbiology system for identification and antimicrobial susceptibility testing of Gram-negative bacteria. J. 
Clin. Microbiol.2006; 44:4085–4094.

alındığında karbapenemlere duyarlı olmayan izolatların referans veya valide edilmiş alternatif bir yöntem ile test 
edilmesi gereklidir. 
 Karbapenem direncinin sürekli artması nedeniyle, çoklu ilaca dirençli gram negatif bakterilere karşı son 
çare olarak kullanılan kolistin gibi eski antibiyotikler daha önemli hale gelmiştir. Ancak  kolistin duyarlılığının 
doğru bir şekilde saptanması bazı nedenlerden dolayı zordur.   Kolistinin büyük moleküler ağırlığı, agarda etkili 
bir difüzyonu önleyerek agar bazlı yöntemleri (disk difüzyon, gradient test vb) uygunsuz hale getirir. Otomatize 
sistemlerin kolistin duyarlılığı doğru saptamadaki performansları yeterli değildir. Bu nedenle EUCAST ve CLSI 
kolistin duyarlılığının belirlenmesinde sadece sıvı mikrodilüsyon yönteminin kullanılmasını önermektedir. 
Ancak sıvı mikrodilüsyon yönteminin zahmetli olması çoğu rutin mikrobiyoloji laboratuvarında bu yöntemin 
kullanılamamasına neden olmaktadır. EUCAST ve CLSI’ın tüm uyarılarına rağmen özellikle otomatize sistem-
ler kolistin duyarlılığı için hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Zue ve ark yaptığı çalışmada VITEK 2 ve BD 
Phoenix sistemlerinin temel uyum, kategorik uyum ve çok büyük hata oranları sırasıyla %64,2/92,9, %86.8/92.9 
ve %41/21,7 olarak tespit edilmiştir (14). Pfennigwerth ve ark yaptığı çalışmada VITEK 2, BD Phoenix ve Mic-
roscan WalkAway sistemlerinin temel uyum, kategorik uyum ve çok büyük hata oranları sırasıyla 
%75,9/76.1/90.2, 90.5/92/95.1 ve %31/26/10 bulunmuştur(15).  Sistemler genel olarak yüksek çok büyük hata 
oranlarına sahip olduklarından kolistin duyarlılığının belirlenmesinde kullanılmaları uygun değildir. Özellikle 
MİK değeri 4-8 mg/L olan mcr pozitif izolatların tespitinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Otomatize sistemler 
tarafından duyarlı bulunan sonuçlar mutlaka referans yöntem ile konfirme edilmelidir.
 Seftazidim avibaktam, üçüncü kuşak sefalosporin seftazidim ve beta-laktam olmayan beta-laktamaz 
inhibitörü avibaktamın yeni bir kombinasyonudur. GSBL, AmpC, KPC ve OXA-48 üreten Enterobacteriaceae
üzerinde etkili bir antibiyotik olarak kullanıma girmiştir.  Seftazidim avibaktam tüm otomatize sistem panelle-
rinde mevcut değildir. Sistemlerin performansını gösteren sınırlı sayıda çalışma mevcuttur.  Amerika’da yapılan 
çok merkezli bir çalışmada VITEK 2’nin seftazidim avibaktam için sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile temel uyumu 
%94,5, kategorik uyumu ise %98.7 olarak tespit edilmiştir. Çok büyük hata saptanmaz iken, büyük hata oranı 
%1.4 olarak tespit edilmiştir (16). BD Phoenix NMIC-500 paneli kullanılarak yapılan bir çalışmada ise sıvı mik-
rodilüsyon yöntemi ile temel uyum %87,5, kategorik uyum %97.6, çok büyük hata oranı %0,9 ve büyük hata 
oranı %1,5 olarak tespit edilmiştir(17). Otomatize sistemlerde seftazidim avibaktam duyarlılığının doğru ve 
güvenilir olduğunu gösteren daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır. 
 Tigesiklin duyarlılığının doğru saptanması da antibiyotik duyarlılık testlerinde ciddi bir sorundur. Refe-
rans yöntem olarak önerilen sıvı mikrodilüsyon yönteminde kullanılan besiyeri ve antibiyotiğin taze hazırlanma-
sı oldukça önemlidir. Kullanılan besiyeri içerisindeki iyon değişiklikleri bile tutarsız sonuçlar alınmasına neden 
olmaktadır. VITEK 2, BD Phoenix ve Microscan WalkAway’in performansını değerlendiren bir çalışmada 
tigesiklin için temel uyum ve kategorik uyum sırasıyla %87,1/100/98.3 ve %41.5/58.9/72.2 olarak tespit edilmiş-
tir. Çok büyük hata oranı Microscan WalkAway’de %2.2 iken VITEK 2 ve BD Phoenix’de saptanmamıştır. 
Ancak her üç sistemin de büyük hata oranı (%55.2,% 39.4, %26.1) oldukça yüksek bulunmuştur (18). Dolayısıy-
la sistemlerin yalancı direnç oranları oldukça yüksektir. Bu sonuçlar çok ilaca dirençli mikroorganizmalar ile 
enfekte olan hastaları birkaç tedavi seçeneğinden biri olan tigesiklinden mahrum bırakmak anlamına gelmekte-
dir. Bu nedenle dirençli bulunan izolatların referans yöntem ile konfirme edilmesi oldukça önemlidir. 
 Çok ilaca dirençli Enterobacteriaceae'ların neden olduğu enfeksiyonlarda alternatif ilaçlardan bir diğeri 
de fosfomisindir. Fosfomisin, ilk olarak 1970'lerin başında kullanıma giren eski, geniş spektrumlu bir antibiyo-
tiktir. Hem hastane hem de toplum ortamlarında çoklu ilaca dirençli mikroorganizmaların artışı, klinisyenleri bu 
mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların üstesinden gelmek için fosfomisin gibi eski antibiyotikleri 
yeniden düşünmeye teşvik etmektedir. Özellikle son dönemlerde intravenöz fosfomisin kullanıma olan ilgi 

edilen yöntem ile duyarlı, referans yöntem ile dirençli)  oranı <% 1.5, büyük hata (test edilen yöntem ile dirençli, 
referans yöntem ile duyarlı)  oranı ise <% 3'ü olmalıdır. Her antibiyotik ve mikroorganizma kombinasyonu için 
referans yöntem ile temel uyum ≥% 90 ve kategorik uyum ≥% 90 olmalıdır (2).
 Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten gram negatif patojenler, geniş spektrumlu 
beta-laktam antibiyotiklere direncin en önemli nedenidir. 1980'lerin başlarında keşfedilmelerinden bu yana, 
dünya çapında yayılarak küresel bir halk sağlığı sorunu haline gelmişlerdir. GSBL üreten Enterobacteriaceae
üyelerine hem hastane hem de toplum kaynaklı enfeksiyonlarda sıklıkla rastlanmaktadır. En yaygın enzim tipleri 
TEM, SHV ve CTX-M tipi GSBL'lerdir. On yıldan fazla bir süre önce, hem Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI) hem de European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST), GSBL üreten 
mikroorganizmaları belirleme duyarlılığını artırmak için sefalosporinlerin sınır değerlerini düşürmüşlerdir ve 
GSBL saptanmasını sadece enfeksiyon kontrol önlemleri ve epidemiyolojik amaçlı önermektedirler. Ancak 
GSBL pozitif kökenlerle gelişen enfeksiyonların tedavisinde 3. kuşak sefalosporinlerin kullanılabilirliği hala 
tartışma konusudur.  Bu nedenle yeterli kanıt sağlanana kadar GSBL üretiminin doğru saptanması ve bildirilmesi 
klinik sonuçların değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. GSBL tespiti için otomatize sistemlerin duyar-
lılıkları kullanılan panel ve kartlara göre değişkenlik göstermektedir.  Duyarlılık oranları VITEK 2 için %74-99 
(VITEK 2), BD Phoenix için %92-96 (Phoenix), MicroScan WalkAway için %88-100; özgüllük oranları ise 
VITEK 2ve BD Phoenix için %81-99 MicroScan WalkAway için %77-98’dir (3-7). 
 Yıllar içerisinde kinolon ve aminoglikozid grubu antibiyotikler için otomatize sistemlerin performansla-
rının iyi olduğunu gösteren çalışmalar rapor edilmiştir (8, 9).  Calvo ve ark tarafından plazmid aracılı kinolon 
direnç genlerini içeren Enterobacteriaceae üyelerinde otomatize sistemlerde kinolon ve aminoglikozidlerin 
duyarlılık sonuçlarının karşılaştırmıştır. VITEK2, BD Phoenix ve Microscan WalkAway sistemlerinin kinolon-
lar için kategorik uyum %96, %90-99, %91-99 iken temel uyum oranları %93-96, %91-100 ve %75-99’dur. Çok 
büyük hata VITEK ve BD Phoenix sistemlerinde tespit edilmezken, Microscan WalkAway ‘de %0,21 olarak 
bulunmuştur (10).

Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter spp. gibi gram negatif bakterilerde karba-
penem direnci tüm dünyada giderek artan oranlarda rapor edilmeye başlanmıştır. Bu bakterilerle gelişen enfeksi-
yonlarda mortalite ve morbidite oranları oldukça yüksek olup, tedavide kullanılabilecek tedavi seçenekleri kısıt-
lıdır.  Karbapenem direncine neden olan en önemli mekanizma bir karbapenemaz üretimidir. Ayrıca genişlemiş 
spektrumlu beta laktamaz ve AmpC beta laktamazların aşırı üretimine ilaveten hücre geçirgenliğinin azalması 
da karbapenem direncine neden olabilir. Otomatize sistemler karbapenem duyarlılığını doğru saptamada özellik-
le KPC tipi karbapene¬maz üreten kökenler, IMP tipi başta olmak üzere bazı me¬tallo-beta-laktamazlar ve daha 
az olmakla birlikte OXA-48 türlerinde problem yaşarlar. Sistemlere ertapenemin eklenmesi ve klinik sınır değer-
lerin değiştirilmesi ile bu sorunların bazılarının üstesinden gelinmiştir.  Sistemlerin en sıkıntılı sonuç verdikleri 
grup ise karbapenemaz üretmeyen karbapenem dirençli Enterobacter spp ve E. coli türlerinde AmpC beta lakta-
maz üreten kökenlerdir. Sun ve ark 195 karbapenemaz pozitif köken ile yaptığı çalışmada BD Phoenix ve 
VITEK 2 sistemlerinin ertapenem için kategorik uyumu %100 iken imipenem için kategorik uyumu sırasıyla 
%97 ve %92, meropenem için ise %94 ve %74 olarak tespit edilmiştir (11). He ve ark yaptığı çalışmada ise Mic-
roScan WalkAway, BD Phoenix 100 ve VITEK 2 sistemlerin özgüllük ve duyarlılıkları sırasıyla % 93.8/42.4, 
%54.2/66.7 ve % 75.0/36.4 olarak tespit edilmiştir (12). BD Phoenix CPO detect pane¬liyle karbapenem diren-
cinin tespiti ve kökenlerin sahip olduğu karbapenemazın Ambler sınıflandırmasının (A, B ve D) yapılması müm-
kündür. Yapılan çalışmalarda karbapenem saptamada duyarlılık %89.4-100 ve özgüllük %55.3-100 olduğu, 
karba¬penemaz sınıflandırmada ise A grubunda duyarlılık %43.3-100, B grubunda duyarlılık %71.8-100, D 
grubunda duyar¬lılık %82-100 olarak tespit edilmiştir(13). Otomatize sistemlerin performansları göz önüne 
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GÜLŞEN ALTINKANAT GELMEZ

 Antibiyotik direnci giderek artan küresel bir sorundur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) her yıl en az 700 
000 insanın antibiyotik direncinden öldüğünü ve 2050 yılına kadar bu sayının 10 milyon olacağını öngörmekte-
dir. Bugün gelinen noktada enfeksiyonları başarılı bir şekilde tedavi etmek için kullanılabilecek antibiyotik 
sayısı her geçen gün azalmaktadır.  Antibiyotik duyarlılık testleri, klinisyenlerin uygun antibiyotikleri reçete 
etmesini sağlayarak enfeksiyonların başarılı bir şekilde tedavi edilebilmesini hedefler. Ayrıca yerel antibiyotik 
direnç profilleri belirlenerek, ampirik tedavi seçeneklerinin belirlenmesine yardımcı olur. Büyük öneme sahip 
kazanılmış direnç mekanizmasına (genişlemiş spektrumlu beta laktamazlar, karbapenemazlar, metisilin direnci 
vb) sahip patojenler için gerekli enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınarak antimikrobiyal yönetim programlarına 
katkı sağlar.   
 Günümüzde farklı sınıf antibiyotiklere karşı kazanılmış direnç mekanizmalarını barındıran çok ilaca 
dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar tüm dünyada giderek artmaktadır. Direnç genlerinin mobil 
genetik elementler (plazmid, transpozon vb.) aracılığıyla aktarılması türler arasında yayılımını kolaylaştırmakta-
dır.  Çoklu ilaç direncine yol açan mekanizmalarının, elde kalan sınırlı sayıdaki etkin antibiyotikleri (karbape-
nem, kolistin vb.) kapsaması endişenin boyutunu daha da arttırmaktadır. Çoklu ilaç direnci gösteren bakterilerin 
hızlı ve doğru tespiti, ciddi enfeksiyonlarda tedaviyi doğru yönlendirerek morbidite ve mortalitede düşüşe yol 
açmada, hastanede yatış süresini kısaltmada ve tedavi masraflarını düşürmede önemli rol oynamaktadır. Bu 
nedenle laboratuvarda güvenilir antibiyotik duyarlılık testlerinin kullanılması hastanın klinik durumunu olumlu 
yönde etkileyebilecek bilgiler içermesi nedeniyle kritik öneme sahiptir.
 İlk olarak 1980’lerde kullanıma giren otomatik sistemler, patojenlerin tür tanımlaması ve duyarlılık 
testleri için birçok laboratuvarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bugün FDA tarafından onaylı Vitek 2 (bioMé-
rieux, Marcy l’Etoile,FR), Phoenix (BD, Sparks, MD), MicroScan WalkAway (Beckman Coulter,CA), Sensitit-
re ARIS 2X (Thermo Scientific, Lenexa, KS) sistemleri mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanıl¬maktadır. Bu 
sistemler beraberlerindeki uzman yazılımları [Vitek 2-Advanced Expert System (AES), Observa, Phoenix- 
BDXpert, BD EpiCenter, Microscan- LabPro, Sensititre ARIS 2X- SWIN) ile kullanıcılara güvenilir raporlar 
sunmayı hedeflerler. Bu uzman yazılımlar belirli kurallar ve algoritmalar kullanarak olası direnç mekanizmaları 
hakkında kullanıcıya bilgi verir. Hasta raporuna dipnot ve uyarılar ekleyerek laboratuvarda iş akışını kolaylaştı-
rırlar(1). Otomasyon ve iki yönlü LIS bağlantısı sayesinde hızlı ve güvenilir bir veri aktarımı gerçekleştirebilir-
ler. Ancak laboratuvarda kullanılacak yöntem seçilirken sistemlerin güçlü ve zayıf yönlerinin bilinmesi ve labo-
ratuvarın ihtiyacına uygun sistemlerin tercih edilmesi oldukça önemlidir. Otomatize sistemler tarafından bildiri-
len hatalı sonuçların özellikle kritik öneme sahip hasta grupları üzerindeki etkilerinin ciddi boyutlara ulaşabile-
ceği unutulmamalıdır.  Her antibiyotik-mikroorganizma eşleşmelerinde hatalı, uyumsuz sonuçlar ve beklenme-
dik direnç fenotipleri görülebilir. Mikrobiyologların başlıca görevi sistemlerden elde edilen sonuçları yorumla-
yarak, gerekli durumlarda standart antibiyotik duyarlılık testleri ile sonuçları konfirme etmektir.  Ayrıca yazılım-
ların antibiyotik duyarlılık rehberlerinin önerisi doğrultusunda belirli aralıklarla güncellenmesi sistemlerin 
performansını arttıracak ve doğru sonuç elde edilmesini sağlayacak önemli bir parametredir.
 Otomatize sistemlerin performanslarının değerlendirilmesi, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 
belirlenen yönergelere dayanmaktadır. Sistemlerin hata oranları tek bir cins veya türün en az 100 klinik izolatı 
kullanılarak elde edilen sonuçların referans yöntem ile karşılaştırılması ile hesaplanır.  Çok büyük hata (test 



8. Stürenburg E, Lang M, Horstkotte MA, Laufs R, Mack D. Evaluation of the MicroScan ESBL plus confir-
mation panel for detection of extended-spectrum beta-lactamases in clinical isolates of oxyimino-cepha-
losporin-resistant Gram-negative bacteria. J Antimicrob Chemother. 2004;54(5):870-5. 

9. Rodríguez-Martinez, J. M, et al. Evaluation of antimicrobial susceptibility of bacteria containing the qnr 
gene and FOX-5 beta-lactamase by four automated systems. Clin. Microbiol. Infect. 2005;11:402–404.

10. Calvo J, et al. Evaluation of three automated systems for susceptibility testing of enterobacteria containing 
qnrB, qnrS, and/or aac(6')-Ib-cr. J Clin Microbiol. 2011;49(9):3343-3345. 

11. Sun J, Xu Y, Yu Y, Ni Y. Accuracy of in vitro susceptibility tests for carbapenemase-producing Gram-ne-
gative bacteria. J Med Microbiol. 2015;64(6):620-622. 

12. He Q, et al. Performance evaluation of three automated identification systems in detecting carbapenem-re-
sistant Enterobacteriaceae. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2016 ;15(1):40.

13. Whitley V, et al. Multicenter evaluation of the BD Phoenix CPO detect test for detection and classification 
of carbapenemase-producing organisms in clinical isolates. J Clin Microbiol. 2020;58(5):e01752-19.

14. Zhu Y, et al. Evaluation of the Clinical Systems for Polymyxin Susceptibility Testing of Clinical Gram-Ne-
gative Bacteria in China. Front Microbiol. 2021;11:610604. 

15. Pfennigwerth N,  et al. Evaluation of six commercial products for colistin susceptibility testing in Entero-
bacterales. Clin Microbiol Infect. 2019;25(11):1385-1389.

16. Humphries R, et al. Multicenter Evaluation of Ceftazidime-Avibactam Susceptibility Testing of Enterobac-
terales and Pseudomonas aeruginosa on the Vitek 2 System. J Clin Microbiol. 2021;59(3):e01870-20.

17. Park BY, et al.Performance Evaluation of the Newly Developed BD Phoenix NMIC-500 Panel Using 
Clinical Isolates of Gram-Negative Bacilli. Ann Lab Med. 2019;39(5):470-477.

18. Idelevich EA, et al. False non-susceptible results of tigecycline susceptibility testing against Enterobacteri-
aceae by an automated system: a multicentre study. J Med Microbiol. 2016;65(8):877-881.

19. Wouter van den Bijllaardt, et al. Susceptibility of ESBL Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae to 
fosfomycin in the Netherlands and comparison of several testing methods including Etest, MIC test strip, 
Vitek2, Phoenix and disc diffusion, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2018; 73(9):2380–2387.

artmıştır. Ancak fosfomisin duyarlılığının belirlenmesinde birtakım zorluklar mevcuttur. Fosfomisin duyarlılık 
testi karmaşık ve hataya açıktır. E. coli dışındaki Enterobacteriaceae üyeleri için ECOFF değerleri bilinmemek-
tedir.  Dirençli mutantların in vitro ortamda hızla gelişmesi nedeniyle, disk difüzyon veya gradient testte oluşan 
zon içi koloniler duyarlılık testlerinin yorumlanmasını zorlaştırmaktadır.  EUCAST ve CLSI referans yöntem 
olarak agar dilüsyon yöntemini önermektedir. Ancak rutin laboratuvarlarda bu yöntemin yapılabilmesi zahmetli 
ve zaman alıcıdır. Fosfomisin artık komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarından ziyade hayatı tehdit eden 
enfeksiyonları tedavi etmek için de kullanıldığından, güvenilir duyarlılık testleri çok önemli hale gelmiştir. 
Hollanda’da yapılan çok merkezli bir çalışmada GSBL pozitif 775 E. coli ve 201 K. pneumoniae kökeninin 
fosfomisin duyarlılığı farklı yöntemlerle değerlendirilmiş. Bu çalışmada VITEK 2 ve BD Phoenix sistemlerinin 
E. coli ve  K. pneumoniae izolatların için kategorik uyum oranları sırasıyla %99/99,5 ve %94.5/93; çok büyük 
hata oranı ise %18,5/12.5 ve %16/12 olarak tespit edilmiştir. Özellikle dirençli izolatların tespitinde her iki 
yöntemin performansı düşük bulunmuştur.  Sistemler yabanıl izolatlarla, yabanıl olmayan izolatları ayırt etmede 
yetersizdir. Araştırıcılar, fosfomisine duyarlı E. coli izolatlarında performanslarının iyi olduğundan bahsetmiş-
lerdir (19). Fosfomisin duyarlılık sınır değerlerinde yapılan değişimler özellikle E. coli izolatlarında fosfomisin 
duyarlılığının doğru tespit edilmesine katkı sağlamıştır. Ancak bazı sistemlerin panelleri EUCAST tarafından 
önerilen yeni sınır değerleri (Duyarlı ≤8 mg/L, Dirençli >8 mg/L) içeren dilüsyonları içermemektedir. Bu neden-
le fosfomisin için gerekli dilüsyonları içeren yeni panellerin geliştirilmesi zorunludur. 
 Özet olarak, mikrobiyoloji laboratuvarlarında sıklıkla kullandığımız otomatize sistemlerden elde edilen 
sonuçlar mutlaka mikrobiyoloji uzmanları tarafından analiz edilmelidir. Her mikroorganizma-antibiyotik ikilisi 
için sistemlerin kısıtlılıklarını belirleyerek alternatif duyarlılık testlerinin yapılması oldukça önemlidir.  Klinik 
laboratuvarda sık karşılaşılmayan, tespiti zor fenotiplere sahip kökenlerle yapılan çalışmalarda, otomatize 
sistemlerin hata oranlarının daha yüksek olacağı unutulmamalıdır. Yeni geliştirilen ajanlar ve güncellenen sınır 
değerler takip edilmeli, otomatize sistemlerdeki performansları belirli aralıklarla değerlendirilmelidir. 
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alındığında karbapenemlere duyarlı olmayan izolatların referans veya valide edilmiş alternatif bir yöntem ile test 
edilmesi gereklidir. 
 Karbapenem direncinin sürekli artması nedeniyle, çoklu ilaca dirençli gram negatif bakterilere karşı son 
çare olarak kullanılan kolistin gibi eski antibiyotikler daha önemli hale gelmiştir. Ancak  kolistin duyarlılığının 
doğru bir şekilde saptanması bazı nedenlerden dolayı zordur.   Kolistinin büyük moleküler ağırlığı, agarda etkili 
bir difüzyonu önleyerek agar bazlı yöntemleri (disk difüzyon, gradient test vb) uygunsuz hale getirir. Otomatize 
sistemlerin kolistin duyarlılığı doğru saptamadaki performansları yeterli değildir. Bu nedenle EUCAST ve CLSI 
kolistin duyarlılığının belirlenmesinde sadece sıvı mikrodilüsyon yönteminin kullanılmasını önermektedir. 
Ancak sıvı mikrodilüsyon yönteminin zahmetli olması çoğu rutin mikrobiyoloji laboratuvarında bu yöntemin 
kullanılamamasına neden olmaktadır. EUCAST ve CLSI’ın tüm uyarılarına rağmen özellikle otomatize sistem-
ler kolistin duyarlılığı için hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Zue ve ark yaptığı çalışmada VITEK 2 ve BD 
Phoenix sistemlerinin temel uyum, kategorik uyum ve çok büyük hata oranları sırasıyla %64,2/92,9, %86.8/92.9 
ve %41/21,7 olarak tespit edilmiştir (14). Pfennigwerth ve ark yaptığı çalışmada VITEK 2, BD Phoenix ve Mic-
roscan WalkAway sistemlerinin temel uyum, kategorik uyum ve çok büyük hata oranları sırasıyla 
%75,9/76.1/90.2, 90.5/92/95.1 ve %31/26/10 bulunmuştur(15).  Sistemler genel olarak yüksek çok büyük hata 
oranlarına sahip olduklarından kolistin duyarlılığının belirlenmesinde kullanılmaları uygun değildir. Özellikle 
MİK değeri 4-8 mg/L olan mcr pozitif izolatların tespitinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Otomatize sistemler 
tarafından duyarlı bulunan sonuçlar mutlaka referans yöntem ile konfirme edilmelidir.
 Seftazidim avibaktam, üçüncü kuşak sefalosporin seftazidim ve beta-laktam olmayan beta-laktamaz 
inhibitörü avibaktamın yeni bir kombinasyonudur. GSBL, AmpC, KPC ve OXA-48 üreten Enterobacteriaceae
üzerinde etkili bir antibiyotik olarak kullanıma girmiştir.  Seftazidim avibaktam tüm otomatize sistem panelle-
rinde mevcut değildir. Sistemlerin performansını gösteren sınırlı sayıda çalışma mevcuttur.  Amerika’da yapılan 
çok merkezli bir çalışmada VITEK 2’nin seftazidim avibaktam için sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile temel uyumu 
%94,5, kategorik uyumu ise %98.7 olarak tespit edilmiştir. Çok büyük hata saptanmaz iken, büyük hata oranı 
%1.4 olarak tespit edilmiştir (16). BD Phoenix NMIC-500 paneli kullanılarak yapılan bir çalışmada ise sıvı mik-
rodilüsyon yöntemi ile temel uyum %87,5, kategorik uyum %97.6, çok büyük hata oranı %0,9 ve büyük hata 
oranı %1,5 olarak tespit edilmiştir(17). Otomatize sistemlerde seftazidim avibaktam duyarlılığının doğru ve 
güvenilir olduğunu gösteren daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır. 
 Tigesiklin duyarlılığının doğru saptanması da antibiyotik duyarlılık testlerinde ciddi bir sorundur. Refe-
rans yöntem olarak önerilen sıvı mikrodilüsyon yönteminde kullanılan besiyeri ve antibiyotiğin taze hazırlanma-
sı oldukça önemlidir. Kullanılan besiyeri içerisindeki iyon değişiklikleri bile tutarsız sonuçlar alınmasına neden 
olmaktadır. VITEK 2, BD Phoenix ve Microscan WalkAway’in performansını değerlendiren bir çalışmada 
tigesiklin için temel uyum ve kategorik uyum sırasıyla %87,1/100/98.3 ve %41.5/58.9/72.2 olarak tespit edilmiş-
tir. Çok büyük hata oranı Microscan WalkAway’de %2.2 iken VITEK 2 ve BD Phoenix’de saptanmamıştır. 
Ancak her üç sistemin de büyük hata oranı (%55.2,% 39.4, %26.1) oldukça yüksek bulunmuştur (18). Dolayısıy-
la sistemlerin yalancı direnç oranları oldukça yüksektir. Bu sonuçlar çok ilaca dirençli mikroorganizmalar ile 
enfekte olan hastaları birkaç tedavi seçeneğinden biri olan tigesiklinden mahrum bırakmak anlamına gelmekte-
dir. Bu nedenle dirençli bulunan izolatların referans yöntem ile konfirme edilmesi oldukça önemlidir. 
 Çok ilaca dirençli Enterobacteriaceae'ların neden olduğu enfeksiyonlarda alternatif ilaçlardan bir diğeri 
de fosfomisindir. Fosfomisin, ilk olarak 1970'lerin başında kullanıma giren eski, geniş spektrumlu bir antibiyo-
tiktir. Hem hastane hem de toplum ortamlarında çoklu ilaca dirençli mikroorganizmaların artışı, klinisyenleri bu 
mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların üstesinden gelmek için fosfomisin gibi eski antibiyotikleri 
yeniden düşünmeye teşvik etmektedir. Özellikle son dönemlerde intravenöz fosfomisin kullanıma olan ilgi 
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edilen yöntem ile duyarlı, referans yöntem ile dirençli)  oranı <% 1.5, büyük hata (test edilen yöntem ile dirençli, 
referans yöntem ile duyarlı)  oranı ise <% 3'ü olmalıdır. Her antibiyotik ve mikroorganizma kombinasyonu için 
referans yöntem ile temel uyum ≥% 90 ve kategorik uyum ≥% 90 olmalıdır (2).
 Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten gram negatif patojenler, geniş spektrumlu 
beta-laktam antibiyotiklere direncin en önemli nedenidir. 1980'lerin başlarında keşfedilmelerinden bu yana, 
dünya çapında yayılarak küresel bir halk sağlığı sorunu haline gelmişlerdir. GSBL üreten Enterobacteriaceae
üyelerine hem hastane hem de toplum kaynaklı enfeksiyonlarda sıklıkla rastlanmaktadır. En yaygın enzim tipleri 
TEM, SHV ve CTX-M tipi GSBL'lerdir. On yıldan fazla bir süre önce, hem Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI) hem de European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST), GSBL üreten 
mikroorganizmaları belirleme duyarlılığını artırmak için sefalosporinlerin sınır değerlerini düşürmüşlerdir ve 
GSBL saptanmasını sadece enfeksiyon kontrol önlemleri ve epidemiyolojik amaçlı önermektedirler. Ancak 
GSBL pozitif kökenlerle gelişen enfeksiyonların tedavisinde 3. kuşak sefalosporinlerin kullanılabilirliği hala 
tartışma konusudur.  Bu nedenle yeterli kanıt sağlanana kadar GSBL üretiminin doğru saptanması ve bildirilmesi 
klinik sonuçların değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. GSBL tespiti için otomatize sistemlerin duyar-
lılıkları kullanılan panel ve kartlara göre değişkenlik göstermektedir.  Duyarlılık oranları VITEK 2 için %74-99 
(VITEK 2), BD Phoenix için %92-96 (Phoenix), MicroScan WalkAway için %88-100; özgüllük oranları ise 
VITEK 2ve BD Phoenix için %81-99 MicroScan WalkAway için %77-98’dir (3-7). 
 Yıllar içerisinde kinolon ve aminoglikozid grubu antibiyotikler için otomatize sistemlerin performansla-
rının iyi olduğunu gösteren çalışmalar rapor edilmiştir (8, 9).  Calvo ve ark tarafından plazmid aracılı kinolon 
direnç genlerini içeren Enterobacteriaceae üyelerinde otomatize sistemlerde kinolon ve aminoglikozidlerin 
duyarlılık sonuçlarının karşılaştırmıştır. VITEK2, BD Phoenix ve Microscan WalkAway sistemlerinin kinolon-
lar için kategorik uyum %96, %90-99, %91-99 iken temel uyum oranları %93-96, %91-100 ve %75-99’dur. Çok 
büyük hata VITEK ve BD Phoenix sistemlerinde tespit edilmezken, Microscan WalkAway ‘de %0,21 olarak 
bulunmuştur (10).

Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter spp. gibi gram negatif bakterilerde karba-
penem direnci tüm dünyada giderek artan oranlarda rapor edilmeye başlanmıştır. Bu bakterilerle gelişen enfeksi-
yonlarda mortalite ve morbidite oranları oldukça yüksek olup, tedavide kullanılabilecek tedavi seçenekleri kısıt-
lıdır.  Karbapenem direncine neden olan en önemli mekanizma bir karbapenemaz üretimidir. Ayrıca genişlemiş 
spektrumlu beta laktamaz ve AmpC beta laktamazların aşırı üretimine ilaveten hücre geçirgenliğinin azalması 
da karbapenem direncine neden olabilir. Otomatize sistemler karbapenem duyarlılığını doğru saptamada özellik-
le KPC tipi karbapene¬maz üreten kökenler, IMP tipi başta olmak üzere bazı me¬tallo-beta-laktamazlar ve daha 
az olmakla birlikte OXA-48 türlerinde problem yaşarlar. Sistemlere ertapenemin eklenmesi ve klinik sınır değer-
lerin değiştirilmesi ile bu sorunların bazılarının üstesinden gelinmiştir.  Sistemlerin en sıkıntılı sonuç verdikleri 
grup ise karbapenemaz üretmeyen karbapenem dirençli Enterobacter spp ve E. coli türlerinde AmpC beta lakta-
maz üreten kökenlerdir. Sun ve ark 195 karbapenemaz pozitif köken ile yaptığı çalışmada BD Phoenix ve 
VITEK 2 sistemlerinin ertapenem için kategorik uyumu %100 iken imipenem için kategorik uyumu sırasıyla 
%97 ve %92, meropenem için ise %94 ve %74 olarak tespit edilmiştir (11). He ve ark yaptığı çalışmada ise Mic-
roScan WalkAway, BD Phoenix 100 ve VITEK 2 sistemlerin özgüllük ve duyarlılıkları sırasıyla % 93.8/42.4, 
%54.2/66.7 ve % 75.0/36.4 olarak tespit edilmiştir (12). BD Phoenix CPO detect pane¬liyle karbapenem diren-
cinin tespiti ve kökenlerin sahip olduğu karbapenemazın Ambler sınıflandırmasının (A, B ve D) yapılması müm-
kündür. Yapılan çalışmalarda karbapenem saptamada duyarlılık %89.4-100 ve özgüllük %55.3-100 olduğu, 
karba¬penemaz sınıflandırmada ise A grubunda duyarlılık %43.3-100, B grubunda duyarlılık %71.8-100, D 
grubunda duyar¬lılık %82-100 olarak tespit edilmiştir(13). Otomatize sistemlerin performansları göz önüne 

 Antibiyotik direnci giderek artan küresel bir sorundur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) her yıl en az 700 
000 insanın antibiyotik direncinden öldüğünü ve 2050 yılına kadar bu sayının 10 milyon olacağını öngörmekte-
dir. Bugün gelinen noktada enfeksiyonları başarılı bir şekilde tedavi etmek için kullanılabilecek antibiyotik 
sayısı her geçen gün azalmaktadır.  Antibiyotik duyarlılık testleri, klinisyenlerin uygun antibiyotikleri reçete 
etmesini sağlayarak enfeksiyonların başarılı bir şekilde tedavi edilebilmesini hedefler. Ayrıca yerel antibiyotik 
direnç profilleri belirlenerek, ampirik tedavi seçeneklerinin belirlenmesine yardımcı olur. Büyük öneme sahip 
kazanılmış direnç mekanizmasına (genişlemiş spektrumlu beta laktamazlar, karbapenemazlar, metisilin direnci 
vb) sahip patojenler için gerekli enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınarak antimikrobiyal yönetim programlarına 
katkı sağlar.   
 Günümüzde farklı sınıf antibiyotiklere karşı kazanılmış direnç mekanizmalarını barındıran çok ilaca 
dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar tüm dünyada giderek artmaktadır. Direnç genlerinin mobil 
genetik elementler (plazmid, transpozon vb.) aracılığıyla aktarılması türler arasında yayılımını kolaylaştırmakta-
dır.  Çoklu ilaç direncine yol açan mekanizmalarının, elde kalan sınırlı sayıdaki etkin antibiyotikleri (karbape-
nem, kolistin vb.) kapsaması endişenin boyutunu daha da arttırmaktadır. Çoklu ilaç direnci gösteren bakterilerin 
hızlı ve doğru tespiti, ciddi enfeksiyonlarda tedaviyi doğru yönlendirerek morbidite ve mortalitede düşüşe yol 
açmada, hastanede yatış süresini kısaltmada ve tedavi masraflarını düşürmede önemli rol oynamaktadır. Bu 
nedenle laboratuvarda güvenilir antibiyotik duyarlılık testlerinin kullanılması hastanın klinik durumunu olumlu 
yönde etkileyebilecek bilgiler içermesi nedeniyle kritik öneme sahiptir.
 İlk olarak 1980’lerde kullanıma giren otomatik sistemler, patojenlerin tür tanımlaması ve duyarlılık 
testleri için birçok laboratuvarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bugün FDA tarafından onaylı Vitek 2 (bioMé-
rieux, Marcy l’Etoile,FR), Phoenix (BD, Sparks, MD), MicroScan WalkAway (Beckman Coulter,CA), Sensitit-
re ARIS 2X (Thermo Scientific, Lenexa, KS) sistemleri mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanıl¬maktadır. Bu 
sistemler beraberlerindeki uzman yazılımları [Vitek 2-Advanced Expert System (AES), Observa, Phoenix- 
BDXpert, BD EpiCenter, Microscan- LabPro, Sensititre ARIS 2X- SWIN) ile kullanıcılara güvenilir raporlar 
sunmayı hedeflerler. Bu uzman yazılımlar belirli kurallar ve algoritmalar kullanarak olası direnç mekanizmaları 
hakkında kullanıcıya bilgi verir. Hasta raporuna dipnot ve uyarılar ekleyerek laboratuvarda iş akışını kolaylaştı-
rırlar(1). Otomasyon ve iki yönlü LIS bağlantısı sayesinde hızlı ve güvenilir bir veri aktarımı gerçekleştirebilir-
ler. Ancak laboratuvarda kullanılacak yöntem seçilirken sistemlerin güçlü ve zayıf yönlerinin bilinmesi ve labo-
ratuvarın ihtiyacına uygun sistemlerin tercih edilmesi oldukça önemlidir. Otomatize sistemler tarafından bildiri-
len hatalı sonuçların özellikle kritik öneme sahip hasta grupları üzerindeki etkilerinin ciddi boyutlara ulaşabile-
ceği unutulmamalıdır.  Her antibiyotik-mikroorganizma eşleşmelerinde hatalı, uyumsuz sonuçlar ve beklenme-
dik direnç fenotipleri görülebilir. Mikrobiyologların başlıca görevi sistemlerden elde edilen sonuçları yorumla-
yarak, gerekli durumlarda standart antibiyotik duyarlılık testleri ile sonuçları konfirme etmektir.  Ayrıca yazılım-
ların antibiyotik duyarlılık rehberlerinin önerisi doğrultusunda belirli aralıklarla güncellenmesi sistemlerin 
performansını arttıracak ve doğru sonuç elde edilmesini sağlayacak önemli bir parametredir.
 Otomatize sistemlerin performanslarının değerlendirilmesi, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 
belirlenen yönergelere dayanmaktadır. Sistemlerin hata oranları tek bir cins veya türün en az 100 klinik izolatı 
kullanılarak elde edilen sonuçların referans yöntem ile karşılaştırılması ile hesaplanır.  Çok büyük hata (test 
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artmıştır. Ancak fosfomisin duyarlılığının belirlenmesinde birtakım zorluklar mevcuttur. Fosfomisin duyarlılık 
testi karmaşık ve hataya açıktır. E. coli dışındaki Enterobacteriaceae üyeleri için ECOFF değerleri bilinmemek-
tedir.  Dirençli mutantların in vitro ortamda hızla gelişmesi nedeniyle, disk difüzyon veya gradient testte oluşan 
zon içi koloniler duyarlılık testlerinin yorumlanmasını zorlaştırmaktadır.  EUCAST ve CLSI referans yöntem 
olarak agar dilüsyon yöntemini önermektedir. Ancak rutin laboratuvarlarda bu yöntemin yapılabilmesi zahmetli 
ve zaman alıcıdır. Fosfomisin artık komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarından ziyade hayatı tehdit eden 
enfeksiyonları tedavi etmek için de kullanıldığından, güvenilir duyarlılık testleri çok önemli hale gelmiştir. 
Hollanda’da yapılan çok merkezli bir çalışmada GSBL pozitif 775 E. coli ve 201 K. pneumoniae kökeninin 
fosfomisin duyarlılığı farklı yöntemlerle değerlendirilmiş. Bu çalışmada VITEK 2 ve BD Phoenix sistemlerinin 
E. coli ve  K. pneumoniae izolatların için kategorik uyum oranları sırasıyla %99/99,5 ve %94.5/93; çok büyük 
hata oranı ise %18,5/12.5 ve %16/12 olarak tespit edilmiştir. Özellikle dirençli izolatların tespitinde her iki 
yöntemin performansı düşük bulunmuştur.  Sistemler yabanıl izolatlarla, yabanıl olmayan izolatları ayırt etmede 
yetersizdir. Araştırıcılar, fosfomisine duyarlı E. coli izolatlarında performanslarının iyi olduğundan bahsetmiş-
lerdir (19). Fosfomisin duyarlılık sınır değerlerinde yapılan değişimler özellikle E. coli izolatlarında fosfomisin 
duyarlılığının doğru tespit edilmesine katkı sağlamıştır. Ancak bazı sistemlerin panelleri EUCAST tarafından 
önerilen yeni sınır değerleri (Duyarlı ≤8 mg/L, Dirençli >8 mg/L) içeren dilüsyonları içermemektedir. Bu neden-
le fosfomisin için gerekli dilüsyonları içeren yeni panellerin geliştirilmesi zorunludur. 
 Özet olarak, mikrobiyoloji laboratuvarlarında sıklıkla kullandığımız otomatize sistemlerden elde edilen 
sonuçlar mutlaka mikrobiyoloji uzmanları tarafından analiz edilmelidir. Her mikroorganizma-antibiyotik ikilisi 
için sistemlerin kısıtlılıklarını belirleyerek alternatif duyarlılık testlerinin yapılması oldukça önemlidir.  Klinik 
laboratuvarda sık karşılaşılmayan, tespiti zor fenotiplere sahip kökenlerle yapılan çalışmalarda, otomatize 
sistemlerin hata oranlarının daha yüksek olacağı unutulmamalıdır. Yeni geliştirilen ajanlar ve güncellenen sınır 
değerler takip edilmeli, otomatize sistemlerdeki performansları belirli aralıklarla değerlendirilmelidir. 
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alındığında karbapenemlere duyarlı olmayan izolatların referans veya valide edilmiş alternatif bir yöntem ile test 
edilmesi gereklidir. 
 Karbapenem direncinin sürekli artması nedeniyle, çoklu ilaca dirençli gram negatif bakterilere karşı son 
çare olarak kullanılan kolistin gibi eski antibiyotikler daha önemli hale gelmiştir. Ancak  kolistin duyarlılığının 
doğru bir şekilde saptanması bazı nedenlerden dolayı zordur.   Kolistinin büyük moleküler ağırlığı, agarda etkili 
bir difüzyonu önleyerek agar bazlı yöntemleri (disk difüzyon, gradient test vb) uygunsuz hale getirir. Otomatize 
sistemlerin kolistin duyarlılığı doğru saptamadaki performansları yeterli değildir. Bu nedenle EUCAST ve CLSI 
kolistin duyarlılığının belirlenmesinde sadece sıvı mikrodilüsyon yönteminin kullanılmasını önermektedir. 
Ancak sıvı mikrodilüsyon yönteminin zahmetli olması çoğu rutin mikrobiyoloji laboratuvarında bu yöntemin 
kullanılamamasına neden olmaktadır. EUCAST ve CLSI’ın tüm uyarılarına rağmen özellikle otomatize sistem-
ler kolistin duyarlılığı için hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Zue ve ark yaptığı çalışmada VITEK 2 ve BD 
Phoenix sistemlerinin temel uyum, kategorik uyum ve çok büyük hata oranları sırasıyla %64,2/92,9, %86.8/92.9 
ve %41/21,7 olarak tespit edilmiştir (14). Pfennigwerth ve ark yaptığı çalışmada VITEK 2, BD Phoenix ve Mic-
roscan WalkAway sistemlerinin temel uyum, kategorik uyum ve çok büyük hata oranları sırasıyla 
%75,9/76.1/90.2, 90.5/92/95.1 ve %31/26/10 bulunmuştur(15).  Sistemler genel olarak yüksek çok büyük hata 
oranlarına sahip olduklarından kolistin duyarlılığının belirlenmesinde kullanılmaları uygun değildir. Özellikle 
MİK değeri 4-8 mg/L olan mcr pozitif izolatların tespitinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Otomatize sistemler 
tarafından duyarlı bulunan sonuçlar mutlaka referans yöntem ile konfirme edilmelidir.
 Seftazidim avibaktam, üçüncü kuşak sefalosporin seftazidim ve beta-laktam olmayan beta-laktamaz 
inhibitörü avibaktamın yeni bir kombinasyonudur. GSBL, AmpC, KPC ve OXA-48 üreten Enterobacteriaceae
üzerinde etkili bir antibiyotik olarak kullanıma girmiştir.  Seftazidim avibaktam tüm otomatize sistem panelle-
rinde mevcut değildir. Sistemlerin performansını gösteren sınırlı sayıda çalışma mevcuttur.  Amerika’da yapılan 
çok merkezli bir çalışmada VITEK 2’nin seftazidim avibaktam için sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile temel uyumu 
%94,5, kategorik uyumu ise %98.7 olarak tespit edilmiştir. Çok büyük hata saptanmaz iken, büyük hata oranı 
%1.4 olarak tespit edilmiştir (16). BD Phoenix NMIC-500 paneli kullanılarak yapılan bir çalışmada ise sıvı mik-
rodilüsyon yöntemi ile temel uyum %87,5, kategorik uyum %97.6, çok büyük hata oranı %0,9 ve büyük hata 
oranı %1,5 olarak tespit edilmiştir(17). Otomatize sistemlerde seftazidim avibaktam duyarlılığının doğru ve 
güvenilir olduğunu gösteren daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır. 
 Tigesiklin duyarlılığının doğru saptanması da antibiyotik duyarlılık testlerinde ciddi bir sorundur. Refe-
rans yöntem olarak önerilen sıvı mikrodilüsyon yönteminde kullanılan besiyeri ve antibiyotiğin taze hazırlanma-
sı oldukça önemlidir. Kullanılan besiyeri içerisindeki iyon değişiklikleri bile tutarsız sonuçlar alınmasına neden 
olmaktadır. VITEK 2, BD Phoenix ve Microscan WalkAway’in performansını değerlendiren bir çalışmada 
tigesiklin için temel uyum ve kategorik uyum sırasıyla %87,1/100/98.3 ve %41.5/58.9/72.2 olarak tespit edilmiş-
tir. Çok büyük hata oranı Microscan WalkAway’de %2.2 iken VITEK 2 ve BD Phoenix’de saptanmamıştır. 
Ancak her üç sistemin de büyük hata oranı (%55.2,% 39.4, %26.1) oldukça yüksek bulunmuştur (18). Dolayısıy-
la sistemlerin yalancı direnç oranları oldukça yüksektir. Bu sonuçlar çok ilaca dirençli mikroorganizmalar ile 
enfekte olan hastaları birkaç tedavi seçeneğinden biri olan tigesiklinden mahrum bırakmak anlamına gelmekte-
dir. Bu nedenle dirençli bulunan izolatların referans yöntem ile konfirme edilmesi oldukça önemlidir. 
 Çok ilaca dirençli Enterobacteriaceae'ların neden olduğu enfeksiyonlarda alternatif ilaçlardan bir diğeri 
de fosfomisindir. Fosfomisin, ilk olarak 1970'lerin başında kullanıma giren eski, geniş spektrumlu bir antibiyo-
tiktir. Hem hastane hem de toplum ortamlarında çoklu ilaca dirençli mikroorganizmaların artışı, klinisyenleri bu 
mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların üstesinden gelmek için fosfomisin gibi eski antibiyotikleri 
yeniden düşünmeye teşvik etmektedir. Özellikle son dönemlerde intravenöz fosfomisin kullanıma olan ilgi 

edilen yöntem ile duyarlı, referans yöntem ile dirençli)  oranı <% 1.5, büyük hata (test edilen yöntem ile dirençli, 
referans yöntem ile duyarlı)  oranı ise <% 3'ü olmalıdır. Her antibiyotik ve mikroorganizma kombinasyonu için 
referans yöntem ile temel uyum ≥% 90 ve kategorik uyum ≥% 90 olmalıdır (2).
 Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten gram negatif patojenler, geniş spektrumlu 
beta-laktam antibiyotiklere direncin en önemli nedenidir. 1980'lerin başlarında keşfedilmelerinden bu yana, 
dünya çapında yayılarak küresel bir halk sağlığı sorunu haline gelmişlerdir. GSBL üreten Enterobacteriaceae
üyelerine hem hastane hem de toplum kaynaklı enfeksiyonlarda sıklıkla rastlanmaktadır. En yaygın enzim tipleri 
TEM, SHV ve CTX-M tipi GSBL'lerdir. On yıldan fazla bir süre önce, hem Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI) hem de European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST), GSBL üreten 
mikroorganizmaları belirleme duyarlılığını artırmak için sefalosporinlerin sınır değerlerini düşürmüşlerdir ve 
GSBL saptanmasını sadece enfeksiyon kontrol önlemleri ve epidemiyolojik amaçlı önermektedirler. Ancak 
GSBL pozitif kökenlerle gelişen enfeksiyonların tedavisinde 3. kuşak sefalosporinlerin kullanılabilirliği hala 
tartışma konusudur.  Bu nedenle yeterli kanıt sağlanana kadar GSBL üretiminin doğru saptanması ve bildirilmesi 
klinik sonuçların değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. GSBL tespiti için otomatize sistemlerin duyar-
lılıkları kullanılan panel ve kartlara göre değişkenlik göstermektedir.  Duyarlılık oranları VITEK 2 için %74-99 
(VITEK 2), BD Phoenix için %92-96 (Phoenix), MicroScan WalkAway için %88-100; özgüllük oranları ise 
VITEK 2ve BD Phoenix için %81-99 MicroScan WalkAway için %77-98’dir (3-7). 
 Yıllar içerisinde kinolon ve aminoglikozid grubu antibiyotikler için otomatize sistemlerin performansla-
rının iyi olduğunu gösteren çalışmalar rapor edilmiştir (8, 9).  Calvo ve ark tarafından plazmid aracılı kinolon 
direnç genlerini içeren Enterobacteriaceae üyelerinde otomatize sistemlerde kinolon ve aminoglikozidlerin 
duyarlılık sonuçlarının karşılaştırmıştır. VITEK2, BD Phoenix ve Microscan WalkAway sistemlerinin kinolon-
lar için kategorik uyum %96, %90-99, %91-99 iken temel uyum oranları %93-96, %91-100 ve %75-99’dur. Çok 
büyük hata VITEK ve BD Phoenix sistemlerinde tespit edilmezken, Microscan WalkAway ‘de %0,21 olarak 
bulunmuştur (10).

Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter spp. gibi gram negatif bakterilerde karba-
penem direnci tüm dünyada giderek artan oranlarda rapor edilmeye başlanmıştır. Bu bakterilerle gelişen enfeksi-
yonlarda mortalite ve morbidite oranları oldukça yüksek olup, tedavide kullanılabilecek tedavi seçenekleri kısıt-
lıdır.  Karbapenem direncine neden olan en önemli mekanizma bir karbapenemaz üretimidir. Ayrıca genişlemiş 
spektrumlu beta laktamaz ve AmpC beta laktamazların aşırı üretimine ilaveten hücre geçirgenliğinin azalması 
da karbapenem direncine neden olabilir. Otomatize sistemler karbapenem duyarlılığını doğru saptamada özellik-
le KPC tipi karbapene¬maz üreten kökenler, IMP tipi başta olmak üzere bazı me¬tallo-beta-laktamazlar ve daha 
az olmakla birlikte OXA-48 türlerinde problem yaşarlar. Sistemlere ertapenemin eklenmesi ve klinik sınır değer-
lerin değiştirilmesi ile bu sorunların bazılarının üstesinden gelinmiştir.  Sistemlerin en sıkıntılı sonuç verdikleri 
grup ise karbapenemaz üretmeyen karbapenem dirençli Enterobacter spp ve E. coli türlerinde AmpC beta lakta-
maz üreten kökenlerdir. Sun ve ark 195 karbapenemaz pozitif köken ile yaptığı çalışmada BD Phoenix ve 
VITEK 2 sistemlerinin ertapenem için kategorik uyumu %100 iken imipenem için kategorik uyumu sırasıyla 
%97 ve %92, meropenem için ise %94 ve %74 olarak tespit edilmiştir (11). He ve ark yaptığı çalışmada ise Mic-
roScan WalkAway, BD Phoenix 100 ve VITEK 2 sistemlerin özgüllük ve duyarlılıkları sırasıyla % 93.8/42.4, 
%54.2/66.7 ve % 75.0/36.4 olarak tespit edilmiştir (12). BD Phoenix CPO detect pane¬liyle karbapenem diren-
cinin tespiti ve kökenlerin sahip olduğu karbapenemazın Ambler sınıflandırmasının (A, B ve D) yapılması müm-
kündür. Yapılan çalışmalarda karbapenem saptamada duyarlılık %89.4-100 ve özgüllük %55.3-100 olduğu, 
karba¬penemaz sınıflandırmada ise A grubunda duyarlılık %43.3-100, B grubunda duyarlılık %71.8-100, D 
grubunda duyar¬lılık %82-100 olarak tespit edilmiştir(13). Otomatize sistemlerin performansları göz önüne 

 Antibiyotik direnci giderek artan küresel bir sorundur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) her yıl en az 700 
000 insanın antibiyotik direncinden öldüğünü ve 2050 yılına kadar bu sayının 10 milyon olacağını öngörmekte-
dir. Bugün gelinen noktada enfeksiyonları başarılı bir şekilde tedavi etmek için kullanılabilecek antibiyotik 
sayısı her geçen gün azalmaktadır.  Antibiyotik duyarlılık testleri, klinisyenlerin uygun antibiyotikleri reçete 
etmesini sağlayarak enfeksiyonların başarılı bir şekilde tedavi edilebilmesini hedefler. Ayrıca yerel antibiyotik 
direnç profilleri belirlenerek, ampirik tedavi seçeneklerinin belirlenmesine yardımcı olur. Büyük öneme sahip 
kazanılmış direnç mekanizmasına (genişlemiş spektrumlu beta laktamazlar, karbapenemazlar, metisilin direnci 
vb) sahip patojenler için gerekli enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınarak antimikrobiyal yönetim programlarına 
katkı sağlar.   
 Günümüzde farklı sınıf antibiyotiklere karşı kazanılmış direnç mekanizmalarını barındıran çok ilaca 
dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar tüm dünyada giderek artmaktadır. Direnç genlerinin mobil 
genetik elementler (plazmid, transpozon vb.) aracılığıyla aktarılması türler arasında yayılımını kolaylaştırmakta-
dır.  Çoklu ilaç direncine yol açan mekanizmalarının, elde kalan sınırlı sayıdaki etkin antibiyotikleri (karbape-
nem, kolistin vb.) kapsaması endişenin boyutunu daha da arttırmaktadır. Çoklu ilaç direnci gösteren bakterilerin 
hızlı ve doğru tespiti, ciddi enfeksiyonlarda tedaviyi doğru yönlendirerek morbidite ve mortalitede düşüşe yol 
açmada, hastanede yatış süresini kısaltmada ve tedavi masraflarını düşürmede önemli rol oynamaktadır. Bu 
nedenle laboratuvarda güvenilir antibiyotik duyarlılık testlerinin kullanılması hastanın klinik durumunu olumlu 
yönde etkileyebilecek bilgiler içermesi nedeniyle kritik öneme sahiptir.
 İlk olarak 1980’lerde kullanıma giren otomatik sistemler, patojenlerin tür tanımlaması ve duyarlılık 
testleri için birçok laboratuvarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bugün FDA tarafından onaylı Vitek 2 (bioMé-
rieux, Marcy l’Etoile,FR), Phoenix (BD, Sparks, MD), MicroScan WalkAway (Beckman Coulter,CA), Sensitit-
re ARIS 2X (Thermo Scientific, Lenexa, KS) sistemleri mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanıl¬maktadır. Bu 
sistemler beraberlerindeki uzman yazılımları [Vitek 2-Advanced Expert System (AES), Observa, Phoenix- 
BDXpert, BD EpiCenter, Microscan- LabPro, Sensititre ARIS 2X- SWIN) ile kullanıcılara güvenilir raporlar 
sunmayı hedeflerler. Bu uzman yazılımlar belirli kurallar ve algoritmalar kullanarak olası direnç mekanizmaları 
hakkında kullanıcıya bilgi verir. Hasta raporuna dipnot ve uyarılar ekleyerek laboratuvarda iş akışını kolaylaştı-
rırlar(1). Otomasyon ve iki yönlü LIS bağlantısı sayesinde hızlı ve güvenilir bir veri aktarımı gerçekleştirebilir-
ler. Ancak laboratuvarda kullanılacak yöntem seçilirken sistemlerin güçlü ve zayıf yönlerinin bilinmesi ve labo-
ratuvarın ihtiyacına uygun sistemlerin tercih edilmesi oldukça önemlidir. Otomatize sistemler tarafından bildiri-
len hatalı sonuçların özellikle kritik öneme sahip hasta grupları üzerindeki etkilerinin ciddi boyutlara ulaşabile-
ceği unutulmamalıdır.  Her antibiyotik-mikroorganizma eşleşmelerinde hatalı, uyumsuz sonuçlar ve beklenme-
dik direnç fenotipleri görülebilir. Mikrobiyologların başlıca görevi sistemlerden elde edilen sonuçları yorumla-
yarak, gerekli durumlarda standart antibiyotik duyarlılık testleri ile sonuçları konfirme etmektir.  Ayrıca yazılım-
ların antibiyotik duyarlılık rehberlerinin önerisi doğrultusunda belirli aralıklarla güncellenmesi sistemlerin 
performansını arttıracak ve doğru sonuç elde edilmesini sağlayacak önemli bir parametredir.
 Otomatize sistemlerin performanslarının değerlendirilmesi, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 
belirlenen yönergelere dayanmaktadır. Sistemlerin hata oranları tek bir cins veya türün en az 100 klinik izolatı 
kullanılarak elde edilen sonuçların referans yöntem ile karşılaştırılması ile hesaplanır.  Çok büyük hata (test 
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artmıştır. Ancak fosfomisin duyarlılığının belirlenmesinde birtakım zorluklar mevcuttur. Fosfomisin duyarlılık 
testi karmaşık ve hataya açıktır. E. coli dışındaki Enterobacteriaceae üyeleri için ECOFF değerleri bilinmemek-
tedir.  Dirençli mutantların in vitro ortamda hızla gelişmesi nedeniyle, disk difüzyon veya gradient testte oluşan 
zon içi koloniler duyarlılık testlerinin yorumlanmasını zorlaştırmaktadır.  EUCAST ve CLSI referans yöntem 
olarak agar dilüsyon yöntemini önermektedir. Ancak rutin laboratuvarlarda bu yöntemin yapılabilmesi zahmetli 
ve zaman alıcıdır. Fosfomisin artık komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarından ziyade hayatı tehdit eden 
enfeksiyonları tedavi etmek için de kullanıldığından, güvenilir duyarlılık testleri çok önemli hale gelmiştir. 
Hollanda’da yapılan çok merkezli bir çalışmada GSBL pozitif 775 E. coli ve 201 K. pneumoniae kökeninin 
fosfomisin duyarlılığı farklı yöntemlerle değerlendirilmiş. Bu çalışmada VITEK 2 ve BD Phoenix sistemlerinin 
E. coli ve  K. pneumoniae izolatların için kategorik uyum oranları sırasıyla %99/99,5 ve %94.5/93; çok büyük 
hata oranı ise %18,5/12.5 ve %16/12 olarak tespit edilmiştir. Özellikle dirençli izolatların tespitinde her iki 
yöntemin performansı düşük bulunmuştur.  Sistemler yabanıl izolatlarla, yabanıl olmayan izolatları ayırt etmede 
yetersizdir. Araştırıcılar, fosfomisine duyarlı E. coli izolatlarında performanslarının iyi olduğundan bahsetmiş-
lerdir (19). Fosfomisin duyarlılık sınır değerlerinde yapılan değişimler özellikle E. coli izolatlarında fosfomisin 
duyarlılığının doğru tespit edilmesine katkı sağlamıştır. Ancak bazı sistemlerin panelleri EUCAST tarafından 
önerilen yeni sınır değerleri (Duyarlı ≤8 mg/L, Dirençli >8 mg/L) içeren dilüsyonları içermemektedir. Bu neden-
le fosfomisin için gerekli dilüsyonları içeren yeni panellerin geliştirilmesi zorunludur. 
 Özet olarak, mikrobiyoloji laboratuvarlarında sıklıkla kullandığımız otomatize sistemlerden elde edilen 
sonuçlar mutlaka mikrobiyoloji uzmanları tarafından analiz edilmelidir. Her mikroorganizma-antibiyotik ikilisi 
için sistemlerin kısıtlılıklarını belirleyerek alternatif duyarlılık testlerinin yapılması oldukça önemlidir.  Klinik 
laboratuvarda sık karşılaşılmayan, tespiti zor fenotiplere sahip kökenlerle yapılan çalışmalarda, otomatize 
sistemlerin hata oranlarının daha yüksek olacağı unutulmamalıdır. Yeni geliştirilen ajanlar ve güncellenen sınır 
değerler takip edilmeli, otomatize sistemlerdeki performansları belirli aralıklarla değerlendirilmelidir. 
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alındığında karbapenemlere duyarlı olmayan izolatların referans veya valide edilmiş alternatif bir yöntem ile test 
edilmesi gereklidir. 
 Karbapenem direncinin sürekli artması nedeniyle, çoklu ilaca dirençli gram negatif bakterilere karşı son 
çare olarak kullanılan kolistin gibi eski antibiyotikler daha önemli hale gelmiştir. Ancak  kolistin duyarlılığının 
doğru bir şekilde saptanması bazı nedenlerden dolayı zordur.   Kolistinin büyük moleküler ağırlığı, agarda etkili 
bir difüzyonu önleyerek agar bazlı yöntemleri (disk difüzyon, gradient test vb) uygunsuz hale getirir. Otomatize 
sistemlerin kolistin duyarlılığı doğru saptamadaki performansları yeterli değildir. Bu nedenle EUCAST ve CLSI 
kolistin duyarlılığının belirlenmesinde sadece sıvı mikrodilüsyon yönteminin kullanılmasını önermektedir. 
Ancak sıvı mikrodilüsyon yönteminin zahmetli olması çoğu rutin mikrobiyoloji laboratuvarında bu yöntemin 
kullanılamamasına neden olmaktadır. EUCAST ve CLSI’ın tüm uyarılarına rağmen özellikle otomatize sistem-
ler kolistin duyarlılığı için hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Zue ve ark yaptığı çalışmada VITEK 2 ve BD 
Phoenix sistemlerinin temel uyum, kategorik uyum ve çok büyük hata oranları sırasıyla %64,2/92,9, %86.8/92.9 
ve %41/21,7 olarak tespit edilmiştir (14). Pfennigwerth ve ark yaptığı çalışmada VITEK 2, BD Phoenix ve Mic-
roscan WalkAway sistemlerinin temel uyum, kategorik uyum ve çok büyük hata oranları sırasıyla 
%75,9/76.1/90.2, 90.5/92/95.1 ve %31/26/10 bulunmuştur(15).  Sistemler genel olarak yüksek çok büyük hata 
oranlarına sahip olduklarından kolistin duyarlılığının belirlenmesinde kullanılmaları uygun değildir. Özellikle 
MİK değeri 4-8 mg/L olan mcr pozitif izolatların tespitinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Otomatize sistemler 
tarafından duyarlı bulunan sonuçlar mutlaka referans yöntem ile konfirme edilmelidir.
 Seftazidim avibaktam, üçüncü kuşak sefalosporin seftazidim ve beta-laktam olmayan beta-laktamaz 
inhibitörü avibaktamın yeni bir kombinasyonudur. GSBL, AmpC, KPC ve OXA-48 üreten Enterobacteriaceae
üzerinde etkili bir antibiyotik olarak kullanıma girmiştir.  Seftazidim avibaktam tüm otomatize sistem panelle-
rinde mevcut değildir. Sistemlerin performansını gösteren sınırlı sayıda çalışma mevcuttur.  Amerika’da yapılan 
çok merkezli bir çalışmada VITEK 2’nin seftazidim avibaktam için sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile temel uyumu 
%94,5, kategorik uyumu ise %98.7 olarak tespit edilmiştir. Çok büyük hata saptanmaz iken, büyük hata oranı 
%1.4 olarak tespit edilmiştir (16). BD Phoenix NMIC-500 paneli kullanılarak yapılan bir çalışmada ise sıvı mik-
rodilüsyon yöntemi ile temel uyum %87,5, kategorik uyum %97.6, çok büyük hata oranı %0,9 ve büyük hata 
oranı %1,5 olarak tespit edilmiştir(17). Otomatize sistemlerde seftazidim avibaktam duyarlılığının doğru ve 
güvenilir olduğunu gösteren daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır. 
 Tigesiklin duyarlılığının doğru saptanması da antibiyotik duyarlılık testlerinde ciddi bir sorundur. Refe-
rans yöntem olarak önerilen sıvı mikrodilüsyon yönteminde kullanılan besiyeri ve antibiyotiğin taze hazırlanma-
sı oldukça önemlidir. Kullanılan besiyeri içerisindeki iyon değişiklikleri bile tutarsız sonuçlar alınmasına neden 
olmaktadır. VITEK 2, BD Phoenix ve Microscan WalkAway’in performansını değerlendiren bir çalışmada 
tigesiklin için temel uyum ve kategorik uyum sırasıyla %87,1/100/98.3 ve %41.5/58.9/72.2 olarak tespit edilmiş-
tir. Çok büyük hata oranı Microscan WalkAway’de %2.2 iken VITEK 2 ve BD Phoenix’de saptanmamıştır. 
Ancak her üç sistemin de büyük hata oranı (%55.2,% 39.4, %26.1) oldukça yüksek bulunmuştur (18). Dolayısıy-
la sistemlerin yalancı direnç oranları oldukça yüksektir. Bu sonuçlar çok ilaca dirençli mikroorganizmalar ile 
enfekte olan hastaları birkaç tedavi seçeneğinden biri olan tigesiklinden mahrum bırakmak anlamına gelmekte-
dir. Bu nedenle dirençli bulunan izolatların referans yöntem ile konfirme edilmesi oldukça önemlidir. 
 Çok ilaca dirençli Enterobacteriaceae'ların neden olduğu enfeksiyonlarda alternatif ilaçlardan bir diğeri 
de fosfomisindir. Fosfomisin, ilk olarak 1970'lerin başında kullanıma giren eski, geniş spektrumlu bir antibiyo-
tiktir. Hem hastane hem de toplum ortamlarında çoklu ilaca dirençli mikroorganizmaların artışı, klinisyenleri bu 
mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların üstesinden gelmek için fosfomisin gibi eski antibiyotikleri 
yeniden düşünmeye teşvik etmektedir. Özellikle son dönemlerde intravenöz fosfomisin kullanıma olan ilgi 

edilen yöntem ile duyarlı, referans yöntem ile dirençli)  oranı <% 1.5, büyük hata (test edilen yöntem ile dirençli, 
referans yöntem ile duyarlı)  oranı ise <% 3'ü olmalıdır. Her antibiyotik ve mikroorganizma kombinasyonu için 
referans yöntem ile temel uyum ≥% 90 ve kategorik uyum ≥% 90 olmalıdır (2).
 Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten gram negatif patojenler, geniş spektrumlu 
beta-laktam antibiyotiklere direncin en önemli nedenidir. 1980'lerin başlarında keşfedilmelerinden bu yana, 
dünya çapında yayılarak küresel bir halk sağlığı sorunu haline gelmişlerdir. GSBL üreten Enterobacteriaceae
üyelerine hem hastane hem de toplum kaynaklı enfeksiyonlarda sıklıkla rastlanmaktadır. En yaygın enzim tipleri 
TEM, SHV ve CTX-M tipi GSBL'lerdir. On yıldan fazla bir süre önce, hem Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI) hem de European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST), GSBL üreten 
mikroorganizmaları belirleme duyarlılığını artırmak için sefalosporinlerin sınır değerlerini düşürmüşlerdir ve 
GSBL saptanmasını sadece enfeksiyon kontrol önlemleri ve epidemiyolojik amaçlı önermektedirler. Ancak 
GSBL pozitif kökenlerle gelişen enfeksiyonların tedavisinde 3. kuşak sefalosporinlerin kullanılabilirliği hala 
tartışma konusudur.  Bu nedenle yeterli kanıt sağlanana kadar GSBL üretiminin doğru saptanması ve bildirilmesi 
klinik sonuçların değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. GSBL tespiti için otomatize sistemlerin duyar-
lılıkları kullanılan panel ve kartlara göre değişkenlik göstermektedir.  Duyarlılık oranları VITEK 2 için %74-99 
(VITEK 2), BD Phoenix için %92-96 (Phoenix), MicroScan WalkAway için %88-100; özgüllük oranları ise 
VITEK 2ve BD Phoenix için %81-99 MicroScan WalkAway için %77-98’dir (3-7). 
 Yıllar içerisinde kinolon ve aminoglikozid grubu antibiyotikler için otomatize sistemlerin performansla-
rının iyi olduğunu gösteren çalışmalar rapor edilmiştir (8, 9).  Calvo ve ark tarafından plazmid aracılı kinolon 
direnç genlerini içeren Enterobacteriaceae üyelerinde otomatize sistemlerde kinolon ve aminoglikozidlerin 
duyarlılık sonuçlarının karşılaştırmıştır. VITEK2, BD Phoenix ve Microscan WalkAway sistemlerinin kinolon-
lar için kategorik uyum %96, %90-99, %91-99 iken temel uyum oranları %93-96, %91-100 ve %75-99’dur. Çok 
büyük hata VITEK ve BD Phoenix sistemlerinde tespit edilmezken, Microscan WalkAway ‘de %0,21 olarak 
bulunmuştur (10).

Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter spp. gibi gram negatif bakterilerde karba-
penem direnci tüm dünyada giderek artan oranlarda rapor edilmeye başlanmıştır. Bu bakterilerle gelişen enfeksi-
yonlarda mortalite ve morbidite oranları oldukça yüksek olup, tedavide kullanılabilecek tedavi seçenekleri kısıt-
lıdır.  Karbapenem direncine neden olan en önemli mekanizma bir karbapenemaz üretimidir. Ayrıca genişlemiş 
spektrumlu beta laktamaz ve AmpC beta laktamazların aşırı üretimine ilaveten hücre geçirgenliğinin azalması 
da karbapenem direncine neden olabilir. Otomatize sistemler karbapenem duyarlılığını doğru saptamada özellik-
le KPC tipi karbapene¬maz üreten kökenler, IMP tipi başta olmak üzere bazı me¬tallo-beta-laktamazlar ve daha 
az olmakla birlikte OXA-48 türlerinde problem yaşarlar. Sistemlere ertapenemin eklenmesi ve klinik sınır değer-
lerin değiştirilmesi ile bu sorunların bazılarının üstesinden gelinmiştir.  Sistemlerin en sıkıntılı sonuç verdikleri 
grup ise karbapenemaz üretmeyen karbapenem dirençli Enterobacter spp ve E. coli türlerinde AmpC beta lakta-
maz üreten kökenlerdir. Sun ve ark 195 karbapenemaz pozitif köken ile yaptığı çalışmada BD Phoenix ve 
VITEK 2 sistemlerinin ertapenem için kategorik uyumu %100 iken imipenem için kategorik uyumu sırasıyla 
%97 ve %92, meropenem için ise %94 ve %74 olarak tespit edilmiştir (11). He ve ark yaptığı çalışmada ise Mic-
roScan WalkAway, BD Phoenix 100 ve VITEK 2 sistemlerin özgüllük ve duyarlılıkları sırasıyla % 93.8/42.4, 
%54.2/66.7 ve % 75.0/36.4 olarak tespit edilmiştir (12). BD Phoenix CPO detect pane¬liyle karbapenem diren-
cinin tespiti ve kökenlerin sahip olduğu karbapenemazın Ambler sınıflandırmasının (A, B ve D) yapılması müm-
kündür. Yapılan çalışmalarda karbapenem saptamada duyarlılık %89.4-100 ve özgüllük %55.3-100 olduğu, 
karba¬penemaz sınıflandırmada ise A grubunda duyarlılık %43.3-100, B grubunda duyarlılık %71.8-100, D 
grubunda duyar¬lılık %82-100 olarak tespit edilmiştir(13). Otomatize sistemlerin performansları göz önüne 

 Antibiyotik direnci giderek artan küresel bir sorundur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) her yıl en az 700 
000 insanın antibiyotik direncinden öldüğünü ve 2050 yılına kadar bu sayının 10 milyon olacağını öngörmekte-
dir. Bugün gelinen noktada enfeksiyonları başarılı bir şekilde tedavi etmek için kullanılabilecek antibiyotik 
sayısı her geçen gün azalmaktadır.  Antibiyotik duyarlılık testleri, klinisyenlerin uygun antibiyotikleri reçete 
etmesini sağlayarak enfeksiyonların başarılı bir şekilde tedavi edilebilmesini hedefler. Ayrıca yerel antibiyotik 
direnç profilleri belirlenerek, ampirik tedavi seçeneklerinin belirlenmesine yardımcı olur. Büyük öneme sahip 
kazanılmış direnç mekanizmasına (genişlemiş spektrumlu beta laktamazlar, karbapenemazlar, metisilin direnci 
vb) sahip patojenler için gerekli enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınarak antimikrobiyal yönetim programlarına 
katkı sağlar.   
 Günümüzde farklı sınıf antibiyotiklere karşı kazanılmış direnç mekanizmalarını barındıran çok ilaca 
dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar tüm dünyada giderek artmaktadır. Direnç genlerinin mobil 
genetik elementler (plazmid, transpozon vb.) aracılığıyla aktarılması türler arasında yayılımını kolaylaştırmakta-
dır.  Çoklu ilaç direncine yol açan mekanizmalarının, elde kalan sınırlı sayıdaki etkin antibiyotikleri (karbape-
nem, kolistin vb.) kapsaması endişenin boyutunu daha da arttırmaktadır. Çoklu ilaç direnci gösteren bakterilerin 
hızlı ve doğru tespiti, ciddi enfeksiyonlarda tedaviyi doğru yönlendirerek morbidite ve mortalitede düşüşe yol 
açmada, hastanede yatış süresini kısaltmada ve tedavi masraflarını düşürmede önemli rol oynamaktadır. Bu 
nedenle laboratuvarda güvenilir antibiyotik duyarlılık testlerinin kullanılması hastanın klinik durumunu olumlu 
yönde etkileyebilecek bilgiler içermesi nedeniyle kritik öneme sahiptir.
 İlk olarak 1980’lerde kullanıma giren otomatik sistemler, patojenlerin tür tanımlaması ve duyarlılık 
testleri için birçok laboratuvarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bugün FDA tarafından onaylı Vitek 2 (bioMé-
rieux, Marcy l’Etoile,FR), Phoenix (BD, Sparks, MD), MicroScan WalkAway (Beckman Coulter,CA), Sensitit-
re ARIS 2X (Thermo Scientific, Lenexa, KS) sistemleri mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanıl¬maktadır. Bu 
sistemler beraberlerindeki uzman yazılımları [Vitek 2-Advanced Expert System (AES), Observa, Phoenix- 
BDXpert, BD EpiCenter, Microscan- LabPro, Sensititre ARIS 2X- SWIN) ile kullanıcılara güvenilir raporlar 
sunmayı hedeflerler. Bu uzman yazılımlar belirli kurallar ve algoritmalar kullanarak olası direnç mekanizmaları 
hakkında kullanıcıya bilgi verir. Hasta raporuna dipnot ve uyarılar ekleyerek laboratuvarda iş akışını kolaylaştı-
rırlar(1). Otomasyon ve iki yönlü LIS bağlantısı sayesinde hızlı ve güvenilir bir veri aktarımı gerçekleştirebilir-
ler. Ancak laboratuvarda kullanılacak yöntem seçilirken sistemlerin güçlü ve zayıf yönlerinin bilinmesi ve labo-
ratuvarın ihtiyacına uygun sistemlerin tercih edilmesi oldukça önemlidir. Otomatize sistemler tarafından bildiri-
len hatalı sonuçların özellikle kritik öneme sahip hasta grupları üzerindeki etkilerinin ciddi boyutlara ulaşabile-
ceği unutulmamalıdır.  Her antibiyotik-mikroorganizma eşleşmelerinde hatalı, uyumsuz sonuçlar ve beklenme-
dik direnç fenotipleri görülebilir. Mikrobiyologların başlıca görevi sistemlerden elde edilen sonuçları yorumla-
yarak, gerekli durumlarda standart antibiyotik duyarlılık testleri ile sonuçları konfirme etmektir.  Ayrıca yazılım-
ların antibiyotik duyarlılık rehberlerinin önerisi doğrultusunda belirli aralıklarla güncellenmesi sistemlerin 
performansını arttıracak ve doğru sonuç elde edilmesini sağlayacak önemli bir parametredir.
 Otomatize sistemlerin performanslarının değerlendirilmesi, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 
belirlenen yönergelere dayanmaktadır. Sistemlerin hata oranları tek bir cins veya türün en az 100 klinik izolatı 
kullanılarak elde edilen sonuçların referans yöntem ile karşılaştırılması ile hesaplanır.  Çok büyük hata (test 
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artmıştır. Ancak fosfomisin duyarlılığının belirlenmesinde birtakım zorluklar mevcuttur. Fosfomisin duyarlılık 
testi karmaşık ve hataya açıktır. E. coli dışındaki Enterobacteriaceae üyeleri için ECOFF değerleri bilinmemek-
tedir.  Dirençli mutantların in vitro ortamda hızla gelişmesi nedeniyle, disk difüzyon veya gradient testte oluşan 
zon içi koloniler duyarlılık testlerinin yorumlanmasını zorlaştırmaktadır.  EUCAST ve CLSI referans yöntem 
olarak agar dilüsyon yöntemini önermektedir. Ancak rutin laboratuvarlarda bu yöntemin yapılabilmesi zahmetli 
ve zaman alıcıdır. Fosfomisin artık komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarından ziyade hayatı tehdit eden 
enfeksiyonları tedavi etmek için de kullanıldığından, güvenilir duyarlılık testleri çok önemli hale gelmiştir. 
Hollanda’da yapılan çok merkezli bir çalışmada GSBL pozitif 775 E. coli ve 201 K. pneumoniae kökeninin 
fosfomisin duyarlılığı farklı yöntemlerle değerlendirilmiş. Bu çalışmada VITEK 2 ve BD Phoenix sistemlerinin 
E. coli ve  K. pneumoniae izolatların için kategorik uyum oranları sırasıyla %99/99,5 ve %94.5/93; çok büyük 
hata oranı ise %18,5/12.5 ve %16/12 olarak tespit edilmiştir. Özellikle dirençli izolatların tespitinde her iki 
yöntemin performansı düşük bulunmuştur.  Sistemler yabanıl izolatlarla, yabanıl olmayan izolatları ayırt etmede 
yetersizdir. Araştırıcılar, fosfomisine duyarlı E. coli izolatlarında performanslarının iyi olduğundan bahsetmiş-
lerdir (19). Fosfomisin duyarlılık sınır değerlerinde yapılan değişimler özellikle E. coli izolatlarında fosfomisin 
duyarlılığının doğru tespit edilmesine katkı sağlamıştır. Ancak bazı sistemlerin panelleri EUCAST tarafından 
önerilen yeni sınır değerleri (Duyarlı ≤8 mg/L, Dirençli >8 mg/L) içeren dilüsyonları içermemektedir. Bu neden-
le fosfomisin için gerekli dilüsyonları içeren yeni panellerin geliştirilmesi zorunludur. 
 Özet olarak, mikrobiyoloji laboratuvarlarında sıklıkla kullandığımız otomatize sistemlerden elde edilen 
sonuçlar mutlaka mikrobiyoloji uzmanları tarafından analiz edilmelidir. Her mikroorganizma-antibiyotik ikilisi 
için sistemlerin kısıtlılıklarını belirleyerek alternatif duyarlılık testlerinin yapılması oldukça önemlidir.  Klinik 
laboratuvarda sık karşılaşılmayan, tespiti zor fenotiplere sahip kökenlerle yapılan çalışmalarda, otomatize 
sistemlerin hata oranlarının daha yüksek olacağı unutulmamalıdır. Yeni geliştirilen ajanlar ve güncellenen sınır 
değerler takip edilmeli, otomatize sistemlerdeki performansları belirli aralıklarla değerlendirilmelidir. 
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alındığında karbapenemlere duyarlı olmayan izolatların referans veya valide edilmiş alternatif bir yöntem ile test 
edilmesi gereklidir. 
 Karbapenem direncinin sürekli artması nedeniyle, çoklu ilaca dirençli gram negatif bakterilere karşı son 
çare olarak kullanılan kolistin gibi eski antibiyotikler daha önemli hale gelmiştir. Ancak  kolistin duyarlılığının 
doğru bir şekilde saptanması bazı nedenlerden dolayı zordur.   Kolistinin büyük moleküler ağırlığı, agarda etkili 
bir difüzyonu önleyerek agar bazlı yöntemleri (disk difüzyon, gradient test vb) uygunsuz hale getirir. Otomatize 
sistemlerin kolistin duyarlılığı doğru saptamadaki performansları yeterli değildir. Bu nedenle EUCAST ve CLSI 
kolistin duyarlılığının belirlenmesinde sadece sıvı mikrodilüsyon yönteminin kullanılmasını önermektedir. 
Ancak sıvı mikrodilüsyon yönteminin zahmetli olması çoğu rutin mikrobiyoloji laboratuvarında bu yöntemin 
kullanılamamasına neden olmaktadır. EUCAST ve CLSI’ın tüm uyarılarına rağmen özellikle otomatize sistem-
ler kolistin duyarlılığı için hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Zue ve ark yaptığı çalışmada VITEK 2 ve BD 
Phoenix sistemlerinin temel uyum, kategorik uyum ve çok büyük hata oranları sırasıyla %64,2/92,9, %86.8/92.9 
ve %41/21,7 olarak tespit edilmiştir (14). Pfennigwerth ve ark yaptığı çalışmada VITEK 2, BD Phoenix ve Mic-
roscan WalkAway sistemlerinin temel uyum, kategorik uyum ve çok büyük hata oranları sırasıyla 
%75,9/76.1/90.2, 90.5/92/95.1 ve %31/26/10 bulunmuştur(15).  Sistemler genel olarak yüksek çok büyük hata 
oranlarına sahip olduklarından kolistin duyarlılığının belirlenmesinde kullanılmaları uygun değildir. Özellikle 
MİK değeri 4-8 mg/L olan mcr pozitif izolatların tespitinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Otomatize sistemler 
tarafından duyarlı bulunan sonuçlar mutlaka referans yöntem ile konfirme edilmelidir.
 Seftazidim avibaktam, üçüncü kuşak sefalosporin seftazidim ve beta-laktam olmayan beta-laktamaz 
inhibitörü avibaktamın yeni bir kombinasyonudur. GSBL, AmpC, KPC ve OXA-48 üreten Enterobacteriaceae
üzerinde etkili bir antibiyotik olarak kullanıma girmiştir.  Seftazidim avibaktam tüm otomatize sistem panelle-
rinde mevcut değildir. Sistemlerin performansını gösteren sınırlı sayıda çalışma mevcuttur.  Amerika’da yapılan 
çok merkezli bir çalışmada VITEK 2’nin seftazidim avibaktam için sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile temel uyumu 
%94,5, kategorik uyumu ise %98.7 olarak tespit edilmiştir. Çok büyük hata saptanmaz iken, büyük hata oranı 
%1.4 olarak tespit edilmiştir (16). BD Phoenix NMIC-500 paneli kullanılarak yapılan bir çalışmada ise sıvı mik-
rodilüsyon yöntemi ile temel uyum %87,5, kategorik uyum %97.6, çok büyük hata oranı %0,9 ve büyük hata 
oranı %1,5 olarak tespit edilmiştir(17). Otomatize sistemlerde seftazidim avibaktam duyarlılığının doğru ve 
güvenilir olduğunu gösteren daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır. 
 Tigesiklin duyarlılığının doğru saptanması da antibiyotik duyarlılık testlerinde ciddi bir sorundur. Refe-
rans yöntem olarak önerilen sıvı mikrodilüsyon yönteminde kullanılan besiyeri ve antibiyotiğin taze hazırlanma-
sı oldukça önemlidir. Kullanılan besiyeri içerisindeki iyon değişiklikleri bile tutarsız sonuçlar alınmasına neden 
olmaktadır. VITEK 2, BD Phoenix ve Microscan WalkAway’in performansını değerlendiren bir çalışmada 
tigesiklin için temel uyum ve kategorik uyum sırasıyla %87,1/100/98.3 ve %41.5/58.9/72.2 olarak tespit edilmiş-
tir. Çok büyük hata oranı Microscan WalkAway’de %2.2 iken VITEK 2 ve BD Phoenix’de saptanmamıştır. 
Ancak her üç sistemin de büyük hata oranı (%55.2,% 39.4, %26.1) oldukça yüksek bulunmuştur (18). Dolayısıy-
la sistemlerin yalancı direnç oranları oldukça yüksektir. Bu sonuçlar çok ilaca dirençli mikroorganizmalar ile 
enfekte olan hastaları birkaç tedavi seçeneğinden biri olan tigesiklinden mahrum bırakmak anlamına gelmekte-
dir. Bu nedenle dirençli bulunan izolatların referans yöntem ile konfirme edilmesi oldukça önemlidir. 
 Çok ilaca dirençli Enterobacteriaceae'ların neden olduğu enfeksiyonlarda alternatif ilaçlardan bir diğeri 
de fosfomisindir. Fosfomisin, ilk olarak 1970'lerin başında kullanıma giren eski, geniş spektrumlu bir antibiyo-
tiktir. Hem hastane hem de toplum ortamlarında çoklu ilaca dirençli mikroorganizmaların artışı, klinisyenleri bu 
mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların üstesinden gelmek için fosfomisin gibi eski antibiyotikleri 
yeniden düşünmeye teşvik etmektedir. Özellikle son dönemlerde intravenöz fosfomisin kullanıma olan ilgi 

edilen yöntem ile duyarlı, referans yöntem ile dirençli)  oranı <% 1.5, büyük hata (test edilen yöntem ile dirençli, 
referans yöntem ile duyarlı)  oranı ise <% 3'ü olmalıdır. Her antibiyotik ve mikroorganizma kombinasyonu için 
referans yöntem ile temel uyum ≥% 90 ve kategorik uyum ≥% 90 olmalıdır (2).
 Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten gram negatif patojenler, geniş spektrumlu 
beta-laktam antibiyotiklere direncin en önemli nedenidir. 1980'lerin başlarında keşfedilmelerinden bu yana, 
dünya çapında yayılarak küresel bir halk sağlığı sorunu haline gelmişlerdir. GSBL üreten Enterobacteriaceae
üyelerine hem hastane hem de toplum kaynaklı enfeksiyonlarda sıklıkla rastlanmaktadır. En yaygın enzim tipleri 
TEM, SHV ve CTX-M tipi GSBL'lerdir. On yıldan fazla bir süre önce, hem Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI) hem de European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST), GSBL üreten 
mikroorganizmaları belirleme duyarlılığını artırmak için sefalosporinlerin sınır değerlerini düşürmüşlerdir ve 
GSBL saptanmasını sadece enfeksiyon kontrol önlemleri ve epidemiyolojik amaçlı önermektedirler. Ancak 
GSBL pozitif kökenlerle gelişen enfeksiyonların tedavisinde 3. kuşak sefalosporinlerin kullanılabilirliği hala 
tartışma konusudur.  Bu nedenle yeterli kanıt sağlanana kadar GSBL üretiminin doğru saptanması ve bildirilmesi 
klinik sonuçların değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. GSBL tespiti için otomatize sistemlerin duyar-
lılıkları kullanılan panel ve kartlara göre değişkenlik göstermektedir.  Duyarlılık oranları VITEK 2 için %74-99 
(VITEK 2), BD Phoenix için %92-96 (Phoenix), MicroScan WalkAway için %88-100; özgüllük oranları ise 
VITEK 2ve BD Phoenix için %81-99 MicroScan WalkAway için %77-98’dir (3-7). 
 Yıllar içerisinde kinolon ve aminoglikozid grubu antibiyotikler için otomatize sistemlerin performansla-
rının iyi olduğunu gösteren çalışmalar rapor edilmiştir (8, 9).  Calvo ve ark tarafından plazmid aracılı kinolon 
direnç genlerini içeren Enterobacteriaceae üyelerinde otomatize sistemlerde kinolon ve aminoglikozidlerin 
duyarlılık sonuçlarının karşılaştırmıştır. VITEK2, BD Phoenix ve Microscan WalkAway sistemlerinin kinolon-
lar için kategorik uyum %96, %90-99, %91-99 iken temel uyum oranları %93-96, %91-100 ve %75-99’dur. Çok 
büyük hata VITEK ve BD Phoenix sistemlerinde tespit edilmezken, Microscan WalkAway ‘de %0,21 olarak 
bulunmuştur (10).

Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter spp. gibi gram negatif bakterilerde karba-
penem direnci tüm dünyada giderek artan oranlarda rapor edilmeye başlanmıştır. Bu bakterilerle gelişen enfeksi-
yonlarda mortalite ve morbidite oranları oldukça yüksek olup, tedavide kullanılabilecek tedavi seçenekleri kısıt-
lıdır.  Karbapenem direncine neden olan en önemli mekanizma bir karbapenemaz üretimidir. Ayrıca genişlemiş 
spektrumlu beta laktamaz ve AmpC beta laktamazların aşırı üretimine ilaveten hücre geçirgenliğinin azalması 
da karbapenem direncine neden olabilir. Otomatize sistemler karbapenem duyarlılığını doğru saptamada özellik-
le KPC tipi karbapene¬maz üreten kökenler, IMP tipi başta olmak üzere bazı me¬tallo-beta-laktamazlar ve daha 
az olmakla birlikte OXA-48 türlerinde problem yaşarlar. Sistemlere ertapenemin eklenmesi ve klinik sınır değer-
lerin değiştirilmesi ile bu sorunların bazılarının üstesinden gelinmiştir.  Sistemlerin en sıkıntılı sonuç verdikleri 
grup ise karbapenemaz üretmeyen karbapenem dirençli Enterobacter spp ve E. coli türlerinde AmpC beta lakta-
maz üreten kökenlerdir. Sun ve ark 195 karbapenemaz pozitif köken ile yaptığı çalışmada BD Phoenix ve 
VITEK 2 sistemlerinin ertapenem için kategorik uyumu %100 iken imipenem için kategorik uyumu sırasıyla 
%97 ve %92, meropenem için ise %94 ve %74 olarak tespit edilmiştir (11). He ve ark yaptığı çalışmada ise Mic-
roScan WalkAway, BD Phoenix 100 ve VITEK 2 sistemlerin özgüllük ve duyarlılıkları sırasıyla % 93.8/42.4, 
%54.2/66.7 ve % 75.0/36.4 olarak tespit edilmiştir (12). BD Phoenix CPO detect pane¬liyle karbapenem diren-
cinin tespiti ve kökenlerin sahip olduğu karbapenemazın Ambler sınıflandırmasının (A, B ve D) yapılması müm-
kündür. Yapılan çalışmalarda karbapenem saptamada duyarlılık %89.4-100 ve özgüllük %55.3-100 olduğu, 
karba¬penemaz sınıflandırmada ise A grubunda duyarlılık %43.3-100, B grubunda duyarlılık %71.8-100, D 
grubunda duyar¬lılık %82-100 olarak tespit edilmiştir(13). Otomatize sistemlerin performansları göz önüne 

 Antibiyotik direnci giderek artan küresel bir sorundur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) her yıl en az 700 
000 insanın antibiyotik direncinden öldüğünü ve 2050 yılına kadar bu sayının 10 milyon olacağını öngörmekte-
dir. Bugün gelinen noktada enfeksiyonları başarılı bir şekilde tedavi etmek için kullanılabilecek antibiyotik 
sayısı her geçen gün azalmaktadır.  Antibiyotik duyarlılık testleri, klinisyenlerin uygun antibiyotikleri reçete 
etmesini sağlayarak enfeksiyonların başarılı bir şekilde tedavi edilebilmesini hedefler. Ayrıca yerel antibiyotik 
direnç profilleri belirlenerek, ampirik tedavi seçeneklerinin belirlenmesine yardımcı olur. Büyük öneme sahip 
kazanılmış direnç mekanizmasına (genişlemiş spektrumlu beta laktamazlar, karbapenemazlar, metisilin direnci 
vb) sahip patojenler için gerekli enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınarak antimikrobiyal yönetim programlarına 
katkı sağlar.   
 Günümüzde farklı sınıf antibiyotiklere karşı kazanılmış direnç mekanizmalarını barındıran çok ilaca 
dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar tüm dünyada giderek artmaktadır. Direnç genlerinin mobil 
genetik elementler (plazmid, transpozon vb.) aracılığıyla aktarılması türler arasında yayılımını kolaylaştırmakta-
dır.  Çoklu ilaç direncine yol açan mekanizmalarının, elde kalan sınırlı sayıdaki etkin antibiyotikleri (karbape-
nem, kolistin vb.) kapsaması endişenin boyutunu daha da arttırmaktadır. Çoklu ilaç direnci gösteren bakterilerin 
hızlı ve doğru tespiti, ciddi enfeksiyonlarda tedaviyi doğru yönlendirerek morbidite ve mortalitede düşüşe yol 
açmada, hastanede yatış süresini kısaltmada ve tedavi masraflarını düşürmede önemli rol oynamaktadır. Bu 
nedenle laboratuvarda güvenilir antibiyotik duyarlılık testlerinin kullanılması hastanın klinik durumunu olumlu 
yönde etkileyebilecek bilgiler içermesi nedeniyle kritik öneme sahiptir.
 İlk olarak 1980’lerde kullanıma giren otomatik sistemler, patojenlerin tür tanımlaması ve duyarlılık 
testleri için birçok laboratuvarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bugün FDA tarafından onaylı Vitek 2 (bioMé-
rieux, Marcy l’Etoile,FR), Phoenix (BD, Sparks, MD), MicroScan WalkAway (Beckman Coulter,CA), Sensitit-
re ARIS 2X (Thermo Scientific, Lenexa, KS) sistemleri mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanıl¬maktadır. Bu 
sistemler beraberlerindeki uzman yazılımları [Vitek 2-Advanced Expert System (AES), Observa, Phoenix- 
BDXpert, BD EpiCenter, Microscan- LabPro, Sensititre ARIS 2X- SWIN) ile kullanıcılara güvenilir raporlar 
sunmayı hedeflerler. Bu uzman yazılımlar belirli kurallar ve algoritmalar kullanarak olası direnç mekanizmaları 
hakkında kullanıcıya bilgi verir. Hasta raporuna dipnot ve uyarılar ekleyerek laboratuvarda iş akışını kolaylaştı-
rırlar(1). Otomasyon ve iki yönlü LIS bağlantısı sayesinde hızlı ve güvenilir bir veri aktarımı gerçekleştirebilir-
ler. Ancak laboratuvarda kullanılacak yöntem seçilirken sistemlerin güçlü ve zayıf yönlerinin bilinmesi ve labo-
ratuvarın ihtiyacına uygun sistemlerin tercih edilmesi oldukça önemlidir. Otomatize sistemler tarafından bildiri-
len hatalı sonuçların özellikle kritik öneme sahip hasta grupları üzerindeki etkilerinin ciddi boyutlara ulaşabile-
ceği unutulmamalıdır.  Her antibiyotik-mikroorganizma eşleşmelerinde hatalı, uyumsuz sonuçlar ve beklenme-
dik direnç fenotipleri görülebilir. Mikrobiyologların başlıca görevi sistemlerden elde edilen sonuçları yorumla-
yarak, gerekli durumlarda standart antibiyotik duyarlılık testleri ile sonuçları konfirme etmektir.  Ayrıca yazılım-
ların antibiyotik duyarlılık rehberlerinin önerisi doğrultusunda belirli aralıklarla güncellenmesi sistemlerin 
performansını arttıracak ve doğru sonuç elde edilmesini sağlayacak önemli bir parametredir.
 Otomatize sistemlerin performanslarının değerlendirilmesi, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 
belirlenen yönergelere dayanmaktadır. Sistemlerin hata oranları tek bir cins veya türün en az 100 klinik izolatı 
kullanılarak elde edilen sonuçların referans yöntem ile karşılaştırılması ile hesaplanır.  Çok büyük hata (test 



• Sterilizatörü besleyen buhar hattı ana buhar hattının üstünden alınmalıdır. Buhar boru hattından kaynaklanabi-
lecek kirleticileri temizlemek için de buhar kapanları veya filtreler içermelidir.

• Suyun belirtilen kriterleri karşıladığından emin olmak için, arıtılmış su periyodik olarak izlenmelidir.
• Elle ve makine ile temizleme ve dezenfeksiyon için iletkenlik değerinin 15 μS / cm düzeyine düşürülmesinin 

yeterli olduğu gösterilmiştir. Demineralize su elde etmek için iyon değiştiriciler kullanıldığında, silisik asit 
geçişi nedeni ile renk değişiklikleri oluşabilir. Leke oluşumunun engellenmesi için, silikat içeriğinin 0.4 mg / 
L’nin altında tutulması önerilmektedir. Sıralı bir şekilde iki mixed-bed iyon tutucu reçine, sonra RO uygula-
ması, silisik asit içermeyen tamamen demineralize su üretimini sağlar. 

• Makinede yıkanabilen ve ön işlem gerektirmeyen tüm tıbbi cihazlar doğrudan yıkayıcı dezenfektör ile yıkan-
malıdır. Kullanım sonrası 6 saatten daha fazla beklemiş ve kiri üzerinde kurumuş tıbbi cihazlarda önce ultraso-
nik yıkayıcı ile veya elle ön işlem sonrası yıkayıcı dezenfektör ile yıkanması, yıkama etkinliğini artırır.

• Yumuşamış kir ve deterjan kalıntılarını ortadan kaldırmak için durulama yapılmalıdır Durulama akan çeşme 
suyu ile yapılabilir ancak yumuşak su ile yapılması tıbbi cihaz ömrünü uzatır. Son durulamada yumuşak 
(demineralize) su kullanılması zorunludur.

Bakteriyel Endotoksin Deneyleri; 
Son durulama suyundaki bakteri endotoksin seviyesine yönelik bir şart belirtilmişse, bu seviye limulusamobösit 
Iizat (LAL) deneyiyle Avrupa veya Amerika Farmakopesinde verilen bir yöntem kullanılarak 0,25 EU/mL veya 
daha yüksek bir hassasiyette belirlenir.

Mikrobiyolojik Testler;
Halk sağlığı laboratuvarları tarafından yapılır. En az 100 mL son durulama suyu numunesinde, membran filtre 
yöntemiyle toplam canlı mikroorganizma sayısı belirlenir (Tablo 3).

Tablo 3. Kullanım Suyunda Bakteri Sayımı

Hastanelerde Su Tüketiminin Azaltılması İle İlgili Tedbirler ve Öneriler
• Ekip oluşturulmalı. Hastanede tüketilen suyu azaltmak için profesyonel kuruluşlardan hizmet alınabileceği gibi 

hastaneler kendi kaynaklarını da kullanarak bu işi gerçekleştirebilirler.

• Hastanenin su tüketim yapısının ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla hastanenin çeşitli yerlerine su sayaçları 
konulmalıdır

• En hızlı yapılması gereken boşa akmaları yapılacak bakım işlemleri ile sonlandırılması.
• Buhar neminin ve el değmeyen suyun soğutma kulelerinde veya ısıtma sisteminde kullanılması.
• Eskiyen sterilizatörlerin daha az su tüketen modellerle değiştirilmesi.
• Otoklav ve sterilizatörlerin tam doluyken kullanılması.
• Ters-ozmoz yöntemiyle çalışan diyaliz makinalarının atık suyunun tuvaletlerde kullanılması. 
• Soğutma sistemlerinde su soğutmalı yerine hava soğutmalı sistemlerin kullanılması.
• Isıtma sistemine giren suyun demineralize edilmesi.
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sistemden uzaklaştırılır. Ters osmoz membran çapları 0.001 mikrometre olup, mikroorganizmalardan da önemli 
ölçüde arındırma yapmaktadır.

Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde Su Kullanımı
• Otoklavlarda kullanılan sterilite edici ajan olan doymuş buhar, suyun buhar kazanlarında (buhar jeneratörleri) 

buharlaştırılmasıyla elde edillmektedir. Bu nedenle buhar kalitesi kullanılan suyun içeriğiyle direkt ilişkilidir. 
Doymuş buhar içerisinde bulunan su miktarının ölçülmesi amacıyla şu formül kullanılmaktadır:

• Kalite = doymuş buhar miktarı (kg)/[doymuş buhar + su miktarı] (kg). Özellikle kuru buhar istenen işlemlerde 
bu değerin 1’e yakın olması istenir.

• FDA ve Avrupa Birliği Kararnameleri-Medikal Cihaz Direktifi (93/42/EEC) Kapsamında, Avrupa Standardı 
EN 285: 1996 (Ek-B)’ ye göre, Buharlı Sterilizasyon cihazlarında kullanılacak su kalitesi Tablo 1’de belirtilen 
değerler kapsamında içeriğe sahip olmalıdır.

• TS EN ISO 15883-1’de “Her bir süreç aşaması için gerekli suyun kalitesi yıkayıcı dezenfektör üreticisi tarafın-
dan belirtilmelidir. Gerektiğinde, uygun su kalitesinin elde edildiğini periyodik veya surekli olarak izleyecek 
araclar sağlanmalıdır” denmektedir.

• Su kalitesi; kimyasal saflık, sertlik, sıcaklık, giriş basıncı, mikrobiyal kontaminasyon ile izlenmelidir.

Tablo 1. EN 285 Standartı-Buhar Sterilizasyon için Su Kalitesi 

• Arıtılan su büyük hacimlerde depolanmamalıdır. Ayrıca, durulama suyunda bakteri kontaminasyonu olmaması 
icin depolama alanının icin en az iki ayda bir temizlenmesi ve kontrol edilmesi gereklidir. Depolanan su, her 
zaman bakteri üremesini engelleyecek bir sıcaklıkta tutulmalıdır.

• Buhar sterilizatörlerine giden su tesisatı, güvenilir, kaliteli buharı sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve bakımı 
yapılmalıdır.

Tablo 2. Suların Sertlik Derecesine Göre Sınıflandırılması

Su Arındırma Yöntemleri
Öncelikle çeşme suyu fitrelerle kaba kirlerinden ve çeşitli tortulardan arındırılır.
Sonra aktif karbon filtresi ile çözülmüş organik yükler uzaklaştırılır. Ardından iyon
değiştiricilerle önce su yumuşatılır ve demineralizasyon ile sudaki mineral ve iyonlar
ayrılır.

1-Su yumuşatma (Demineralizasyon): Katyonik iyon değiştirici reçineler yardımıyla,
suya sertlik veren Ca ve Mg iyonlarının, reçinedeki Na iyonları ile yer değiştirerek sudan
uzaklaştırılmasıdır. Bu işlem ile sudaki iyon yükü azalmaz. Sıcaklığa, zamana ve kaynak suyunun karbon sertli-
ğine bağlı olarak oluşan sodyum karbonat nedeni ile suyun alkalitesi artar. Termal dezenfeksiyonda yumuşak su 
kullanıldığında, artan pH nedeni ile tıbbi cihazlar ve anodize alüminyum yüzeylerinde korozyon gelişebilir. 
Sudaki klorür içeriği 50mg/L’den fazla ise ve temizleme parametreleri uygun değilse (düşük pH değeri, yüksek 
uygulama sıcaklığı ve maruz kalma süresi) paslanmaz krom çelikler için korozyon riski ortaya çıkabilir.

2-Deiyonizasyon: Su içerisinde çözünmüş olarak bulunan artı yüklü iyonların (Na, Mg,
Ca, K) ve eksi yüklü iyonların (klorür, bikarbonat, sülfat) sudan uzaklaştırılması, suyun
saflaştırılması işlemidir. Bu amaçla membranfiltrasyon yöntemi (reverse-ozmoz),
iyon tutucu reçineler (mixed-bed reçine) ve elektro-deiyonizasyon gibi yöntemler
kullanılmaktadır. Merkezi sterilizasyon ünitelerinde en sık tersozmoz yöntemi
kullanılmaktadır.

3-Ters Ozmoz (Reverse Osmosis) (RO): Suyun ön işlemlerden geçirildikten sonra, yarı geçirgen bir zardan 
çok yoğun ortamdan az yoğun ortama basınç uygulamasıyla geçirilmesi ile sudaki kir ve iyonlarından ayrılması-
dır. Bu şekilde basınç uygulanarak membrandan geçirilen su, geçiş esnasında çözünmüş anyon ve katyonları 
membran yüzeyinde bırakır. Saf su kullanım noktalarına gönderilirken, membrandan geçemeyen ve membran 
yüzeyinde tutulan istenmeyen iyonlar bir miktar su ile birlikte konsantre su şeklinde atık su hattına gönderilir ve 

hidroterapi havuzları ve temizliktir.
Su ve su buharı kalitesi, yıkama etkinliğini belirleyen temel unsurlardandır. İçeriği nedeni ile içme suyu, tıbbi 
cihazların yeniden kullanıma hazırlanmasında önerilmez. Özellikle sterilizasyon ünitesi, diyaliz ünitesi ve labo-
ratuvarda demineralize su kullanımı gerektiren alanlar iken, mutfak, hidroterapi havuzları, açık ve kapalı devre 
su sistemlerinde içme ve kullanma suları tercih edilmektedir.

Suyun Kalitesi ve Analizi

• Çeşme suyunda doğası ve kaynağına bağlı olarak çeşitli konsantrasyonlarda mineral ve iyonlar bulunmaktadır. 
Bunlar tıbbi cihazlar üzerinde korozyon ve renk değişikliklerine neden olmaktadır:

   - Suya sertlik veren mineraller (Ca ve Mg tuzları); kireç tortuları ve korozyona,
   - Ağır metaller (Fe, Mn, Cu); tıbbi cihazlarda renklenmeye (kırmızı-kahverengi), çözünmüş yüksek konsant-

rasyonlarda demir, yüzeylerde korozyon ve pas oluşumuna,
   - Silisik asit ve silikatlar; beyaz-gri, mavimsi-mor renk değişikliği ve ince pullanmalara,
   - Klorür; yüksek konsantrasyonlarda çukurlaşmaya neden olmaktadır.
• Bu maddelere ek olarak bazen, boru sistemlerindeki korozyondan kaynaklanan pas da bulunabilmektedir. Bu 

da tıbbi cihazlar üzerinde pas lekeleri ve sonucunda da korozyona neden olabilir. Bu sebeplerle hastanelerde 
belirlenen birimlerde su saflaştırılmalıdır.

• Saf su, iletkenlik değeri 0.055 μS/cm (25ºC) veya elektrik direnci 18,2 Megaohm-cm olarak hesaplanan sudur. 
• Suyun iyonik saflığı mikrosiemens/cm (μS/cm) biriminden elektriksel iletkenlik veya tersi olan megaohm-cm 

biriminden elektriksel direnç şeklinde de ifade edilebilmektedir. 
• Saf suyun iletkenlik ve direnç değerleri sıcaklığa bağlı değişebilmektedir.
• Suda çözünmüş halde bulunan tuzlar da artı ve eksi yüklü iyon oluşumuna yol açarak iletkenlik değerini artır-

maktadır. 
• Karbondioksit gibi gazlar da, iyon oluşumunu pH  kadar etkilemektedir. 
• Daha önceleri suyun saflığını bozan maddelerin miktarları için ayrı ayrı sınır değerler tanımlanırken artık 

suyun iyon bakımından saflığının esas ölçüsü olarak toplam iletkenlik değeri bir sınır değer belirtilmektedir. 
• Saf su, kokusuz, tatsız, renksizdir; fakat havadaki karbondioksit kalıntıları ile karbonik asit çözeltileri oluştur-

maya başladığı andan itibaren tadı bozulur ve tehlikeli bir hal alır. 
• İçme suyu kaynak olarak alındığında demineralizasyon (yumşatma), ters-ozmoz (reverse osmosis), deiyonizas-

yon ve damıtma yöntemleri kullanılarak arıtılmaktadır.

Suların Sertlik Özelliği ve Derecesi
Suya sertlik özelliğini veren sudaki toplam kalsiyum ve magnesyum iyonlarıdır. Toplam sertlik ve Ca-sertliği 
olarak belirtilir ve birimi ppm CaCO3(mg CaCO3/L) . Suyun sertliği, sertlik derecesiyle ifade edilir. Ülkemizde 
Fransız derecesi kullanmaktadır. 1 F.s.d = 10 mg CaCO3/L (Tablo 2).
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TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON ÖZELİNDE SU: MUSLUKLARDAN AKIP GİDEN GELECEĞİMİZ

FİLİZ ORAK

Su Kaynağı ve Suyun Özellikleri
 Dünyadaki toplam su miktarının yalnızca 1/10.000’i mevcut şartlarda erişilmesi ve kullanılması 
mümkün olabilen su formundadır. Geçmişte su temini çok önemli iken günümüzde su temininin yanı sıra sağlıklı 
su üretimi de oldukça önem arz etmektedir.
Bir kaynaktan alınan suyun kullanma amaçlarına uygun hale getirilmesi için tatbik edilecek arıtma işlemleri su 
kaynağının özelliklerine bağlıdır.
Su kaynakları, yeraltı su kaynakları ve yüzey suları olmak üzere iki sınıfta incelenebilmektedir. Yeraltı sularının 
kalitesi zamanla büyük değişimler göstermez, renk dereceleri, bulanıklıkları düşüktür. Ancak fazla miktarda 
çözünmüş madde içerirler. Yüzey suları, nehir, göl, baraj ve seddelerden alınan sular olup, su kalitesi zamanla 
büyük değişmeler gösterir, renk ve bulanklılığı fazladır. Ayrıca yüzey suları, ev ve sanayii kullanılmış suları ile 
kirletilmiş olabilir. Bu yüzden organik maddeler, tat ve koku veren maddeler, fenoller, deterjanlar, metaller gibi-
maddeler de yüzey sularında bulunabilir. 
Tüketime sunulan içme-kullanma suları kontrol izlemesi, içme-kullanma suyunun suyun organoleptik ve mikro-
biyolojik kalitesi ve aynı zamanda içme suyu arıtımının yapılması durumunda, bu arıtımın (özellikle dezenfeksi-
yon) etkili olup olmadığının denetlenmesi Halk Sağlığı Müdürlükleri ve mahalli idarelerce düzenlenmektedir.

Su Arıtımında Amaçlar ve Temel İşlemler
• Su sıcaklığının düşürülmesi veya yükseltilmesi
• Renk, bulanıklık, tat ve koku giderimi
• Mikroorganizma giderimi
• Demir ve mangan giderimi
• Amonyum (NH4+) giderimi
• Oksijen konsantrasyonunun yükseltilmesi, suya bazen CO2 verilmesi, bazengiderimi, hidrojen sülfür (H2S), 

metan (CH4) gibi gazların sudanuzaklaştırılması yani gaz transferi
• Asitlerden temizleme
• Su sertliğinin düşürülmesi
• Korozif özelliğin giderilmesi
• Tuzluluğun giderimi
• Zararlı kimyasal maddelerin giderimi

Hastanelerde Su Kullanımı ve Suyun Özellikleri
Hastanelerde su ve buharla çalışan birçok sistem bulunmaktadır. Suyun kullanıldığı alanlar; tuvaletler, duşlar, 
çamaşırhaneler, sterilizasyon üniteleri, ameliyathaneler, soğutma ve ısıtma işlemleri, mutfak, diyaliz işlemleri 



• Sterilizatörü besleyen buhar hattı ana buhar hattının üstünden alınmalıdır. Buhar boru hattından kaynaklanabi-
lecek kirleticileri temizlemek için de buhar kapanları veya filtreler içermelidir.

• Suyun belirtilen kriterleri karşıladığından emin olmak için, arıtılmış su periyodik olarak izlenmelidir.
• Elle ve makine ile temizleme ve dezenfeksiyon için iletkenlik değerinin 15 μS / cm düzeyine düşürülmesinin 

yeterli olduğu gösterilmiştir. Demineralize su elde etmek için iyon değiştiriciler kullanıldığında, silisik asit 
geçişi nedeni ile renk değişiklikleri oluşabilir. Leke oluşumunun engellenmesi için, silikat içeriğinin 0.4 mg / 
L’nin altında tutulması önerilmektedir. Sıralı bir şekilde iki mixed-bed iyon tutucu reçine, sonra RO uygula-
ması, silisik asit içermeyen tamamen demineralize su üretimini sağlar. 

• Makinede yıkanabilen ve ön işlem gerektirmeyen tüm tıbbi cihazlar doğrudan yıkayıcı dezenfektör ile yıkan-
malıdır. Kullanım sonrası 6 saatten daha fazla beklemiş ve kiri üzerinde kurumuş tıbbi cihazlarda önce ultraso-
nik yıkayıcı ile veya elle ön işlem sonrası yıkayıcı dezenfektör ile yıkanması, yıkama etkinliğini artırır.

• Yumuşamış kir ve deterjan kalıntılarını ortadan kaldırmak için durulama yapılmalıdır Durulama akan çeşme 
suyu ile yapılabilir ancak yumuşak su ile yapılması tıbbi cihaz ömrünü uzatır. Son durulamada yumuşak 
(demineralize) su kullanılması zorunludur.

Bakteriyel Endotoksin Deneyleri; 
Son durulama suyundaki bakteri endotoksin seviyesine yönelik bir şart belirtilmişse, bu seviye limulusamobösit 
Iizat (LAL) deneyiyle Avrupa veya Amerika Farmakopesinde verilen bir yöntem kullanılarak 0,25 EU/mL veya 
daha yüksek bir hassasiyette belirlenir.

Mikrobiyolojik Testler;
Halk sağlığı laboratuvarları tarafından yapılır. En az 100 mL son durulama suyu numunesinde, membran filtre 
yöntemiyle toplam canlı mikroorganizma sayısı belirlenir (Tablo 3).

Tablo 3. Kullanım Suyunda Bakteri Sayımı

Hastanelerde Su Tüketiminin Azaltılması İle İlgili Tedbirler ve Öneriler
• Ekip oluşturulmalı. Hastanede tüketilen suyu azaltmak için profesyonel kuruluşlardan hizmet alınabileceği gibi 

hastaneler kendi kaynaklarını da kullanarak bu işi gerçekleştirebilirler.

• Hastanenin su tüketim yapısının ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla hastanenin çeşitli yerlerine su sayaçları 
konulmalıdır

• En hızlı yapılması gereken boşa akmaları yapılacak bakım işlemleri ile sonlandırılması.
• Buhar neminin ve el değmeyen suyun soğutma kulelerinde veya ısıtma sisteminde kullanılması.
• Eskiyen sterilizatörlerin daha az su tüketen modellerle değiştirilmesi.
• Otoklav ve sterilizatörlerin tam doluyken kullanılması.
• Ters-ozmoz yöntemiyle çalışan diyaliz makinalarının atık suyunun tuvaletlerde kullanılması. 
• Soğutma sistemlerinde su soğutmalı yerine hava soğutmalı sistemlerin kullanılması.
• Isıtma sistemine giren suyun demineralize edilmesi.
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sistemden uzaklaştırılır. Ters osmoz membran çapları 0.001 mikrometre olup, mikroorganizmalardan da önemli 
ölçüde arındırma yapmaktadır.

Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde Su Kullanımı
• Otoklavlarda kullanılan sterilite edici ajan olan doymuş buhar, suyun buhar kazanlarında (buhar jeneratörleri) 

buharlaştırılmasıyla elde edillmektedir. Bu nedenle buhar kalitesi kullanılan suyun içeriğiyle direkt ilişkilidir. 
Doymuş buhar içerisinde bulunan su miktarının ölçülmesi amacıyla şu formül kullanılmaktadır:

• Kalite = doymuş buhar miktarı (kg)/[doymuş buhar + su miktarı] (kg). Özellikle kuru buhar istenen işlemlerde 
bu değerin 1’e yakın olması istenir.

• FDA ve Avrupa Birliği Kararnameleri-Medikal Cihaz Direktifi (93/42/EEC) Kapsamında, Avrupa Standardı 
EN 285: 1996 (Ek-B)’ ye göre, Buharlı Sterilizasyon cihazlarında kullanılacak su kalitesi Tablo 1’de belirtilen 
değerler kapsamında içeriğe sahip olmalıdır.

• TS EN ISO 15883-1’de “Her bir süreç aşaması için gerekli suyun kalitesi yıkayıcı dezenfektör üreticisi tarafın-
dan belirtilmelidir. Gerektiğinde, uygun su kalitesinin elde edildiğini periyodik veya surekli olarak izleyecek 
araclar sağlanmalıdır” denmektedir.

• Su kalitesi; kimyasal saflık, sertlik, sıcaklık, giriş basıncı, mikrobiyal kontaminasyon ile izlenmelidir.

Tablo 1. EN 285 Standartı-Buhar Sterilizasyon için Su Kalitesi 

• Arıtılan su büyük hacimlerde depolanmamalıdır. Ayrıca, durulama suyunda bakteri kontaminasyonu olmaması 
icin depolama alanının icin en az iki ayda bir temizlenmesi ve kontrol edilmesi gereklidir. Depolanan su, her 
zaman bakteri üremesini engelleyecek bir sıcaklıkta tutulmalıdır.

• Buhar sterilizatörlerine giden su tesisatı, güvenilir, kaliteli buharı sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve bakımı 
yapılmalıdır.

Tablo 2. Suların Sertlik Derecesine Göre Sınıflandırılması

Su Arındırma Yöntemleri
Öncelikle çeşme suyu fitrelerle kaba kirlerinden ve çeşitli tortulardan arındırılır.
Sonra aktif karbon filtresi ile çözülmüş organik yükler uzaklaştırılır. Ardından iyon
değiştiricilerle önce su yumuşatılır ve demineralizasyon ile sudaki mineral ve iyonlar
ayrılır.

1-Su yumuşatma (Demineralizasyon): Katyonik iyon değiştirici reçineler yardımıyla,
suya sertlik veren Ca ve Mg iyonlarının, reçinedeki Na iyonları ile yer değiştirerek sudan
uzaklaştırılmasıdır. Bu işlem ile sudaki iyon yükü azalmaz. Sıcaklığa, zamana ve kaynak suyunun karbon sertli-
ğine bağlı olarak oluşan sodyum karbonat nedeni ile suyun alkalitesi artar. Termal dezenfeksiyonda yumuşak su 
kullanıldığında, artan pH nedeni ile tıbbi cihazlar ve anodize alüminyum yüzeylerinde korozyon gelişebilir. 
Sudaki klorür içeriği 50mg/L’den fazla ise ve temizleme parametreleri uygun değilse (düşük pH değeri, yüksek 
uygulama sıcaklığı ve maruz kalma süresi) paslanmaz krom çelikler için korozyon riski ortaya çıkabilir.

2-Deiyonizasyon: Su içerisinde çözünmüş olarak bulunan artı yüklü iyonların (Na, Mg,
Ca, K) ve eksi yüklü iyonların (klorür, bikarbonat, sülfat) sudan uzaklaştırılması, suyun
saflaştırılması işlemidir. Bu amaçla membranfiltrasyon yöntemi (reverse-ozmoz),
iyon tutucu reçineler (mixed-bed reçine) ve elektro-deiyonizasyon gibi yöntemler
kullanılmaktadır. Merkezi sterilizasyon ünitelerinde en sık tersozmoz yöntemi
kullanılmaktadır.

3-Ters Ozmoz (Reverse Osmosis) (RO): Suyun ön işlemlerden geçirildikten sonra, yarı geçirgen bir zardan 
çok yoğun ortamdan az yoğun ortama basınç uygulamasıyla geçirilmesi ile sudaki kir ve iyonlarından ayrılması-
dır. Bu şekilde basınç uygulanarak membrandan geçirilen su, geçiş esnasında çözünmüş anyon ve katyonları 
membran yüzeyinde bırakır. Saf su kullanım noktalarına gönderilirken, membrandan geçemeyen ve membran 
yüzeyinde tutulan istenmeyen iyonlar bir miktar su ile birlikte konsantre su şeklinde atık su hattına gönderilir ve 
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hidroterapi havuzları ve temizliktir.
Su ve su buharı kalitesi, yıkama etkinliğini belirleyen temel unsurlardandır. İçeriği nedeni ile içme suyu, tıbbi 
cihazların yeniden kullanıma hazırlanmasında önerilmez. Özellikle sterilizasyon ünitesi, diyaliz ünitesi ve labo-
ratuvarda demineralize su kullanımı gerektiren alanlar iken, mutfak, hidroterapi havuzları, açık ve kapalı devre 
su sistemlerinde içme ve kullanma suları tercih edilmektedir.

Suyun Kalitesi ve Analizi

• Çeşme suyunda doğası ve kaynağına bağlı olarak çeşitli konsantrasyonlarda mineral ve iyonlar bulunmaktadır. 
Bunlar tıbbi cihazlar üzerinde korozyon ve renk değişikliklerine neden olmaktadır:

   - Suya sertlik veren mineraller (Ca ve Mg tuzları); kireç tortuları ve korozyona,
   - Ağır metaller (Fe, Mn, Cu); tıbbi cihazlarda renklenmeye (kırmızı-kahverengi), çözünmüş yüksek konsant-

rasyonlarda demir, yüzeylerde korozyon ve pas oluşumuna,
   - Silisik asit ve silikatlar; beyaz-gri, mavimsi-mor renk değişikliği ve ince pullanmalara,
   - Klorür; yüksek konsantrasyonlarda çukurlaşmaya neden olmaktadır.
• Bu maddelere ek olarak bazen, boru sistemlerindeki korozyondan kaynaklanan pas da bulunabilmektedir. Bu 

da tıbbi cihazlar üzerinde pas lekeleri ve sonucunda da korozyona neden olabilir. Bu sebeplerle hastanelerde 
belirlenen birimlerde su saflaştırılmalıdır.

• Saf su, iletkenlik değeri 0.055 μS/cm (25ºC) veya elektrik direnci 18,2 Megaohm-cm olarak hesaplanan sudur. 
• Suyun iyonik saflığı mikrosiemens/cm (μS/cm) biriminden elektriksel iletkenlik veya tersi olan megaohm-cm 

biriminden elektriksel direnç şeklinde de ifade edilebilmektedir. 
• Saf suyun iletkenlik ve direnç değerleri sıcaklığa bağlı değişebilmektedir.
• Suda çözünmüş halde bulunan tuzlar da artı ve eksi yüklü iyon oluşumuna yol açarak iletkenlik değerini artır-

maktadır. 
• Karbondioksit gibi gazlar da, iyon oluşumunu pH  kadar etkilemektedir. 
• Daha önceleri suyun saflığını bozan maddelerin miktarları için ayrı ayrı sınır değerler tanımlanırken artık 

suyun iyon bakımından saflığının esas ölçüsü olarak toplam iletkenlik değeri bir sınır değer belirtilmektedir. 
• Saf su, kokusuz, tatsız, renksizdir; fakat havadaki karbondioksit kalıntıları ile karbonik asit çözeltileri oluştur-

maya başladığı andan itibaren tadı bozulur ve tehlikeli bir hal alır. 
• İçme suyu kaynak olarak alındığında demineralizasyon (yumşatma), ters-ozmoz (reverse osmosis), deiyonizas-

yon ve damıtma yöntemleri kullanılarak arıtılmaktadır.

Suların Sertlik Özelliği ve Derecesi
Suya sertlik özelliğini veren sudaki toplam kalsiyum ve magnesyum iyonlarıdır. Toplam sertlik ve Ca-sertliği 
olarak belirtilir ve birimi ppm CaCO3(mg CaCO3/L) . Suyun sertliği, sertlik derecesiyle ifade edilir. Ülkemizde 
Fransız derecesi kullanmaktadır. 1 F.s.d = 10 mg CaCO3/L (Tablo 2).

Su Kaynağı ve Suyun Özellikleri
 Dünyadaki toplam su miktarının yalnızca 1/10.000’i mevcut şartlarda erişilmesi ve kullanılması 
mümkün olabilen su formundadır. Geçmişte su temini çok önemli iken günümüzde su temininin yanı sıra sağlıklı 
su üretimi de oldukça önem arz etmektedir.
Bir kaynaktan alınan suyun kullanma amaçlarına uygun hale getirilmesi için tatbik edilecek arıtma işlemleri su 
kaynağının özelliklerine bağlıdır.
Su kaynakları, yeraltı su kaynakları ve yüzey suları olmak üzere iki sınıfta incelenebilmektedir. Yeraltı sularının 
kalitesi zamanla büyük değişimler göstermez, renk dereceleri, bulanıklıkları düşüktür. Ancak fazla miktarda 
çözünmüş madde içerirler. Yüzey suları, nehir, göl, baraj ve seddelerden alınan sular olup, su kalitesi zamanla 
büyük değişmeler gösterir, renk ve bulanklılığı fazladır. Ayrıca yüzey suları, ev ve sanayii kullanılmış suları ile 
kirletilmiş olabilir. Bu yüzden organik maddeler, tat ve koku veren maddeler, fenoller, deterjanlar, metaller gibi-
maddeler de yüzey sularında bulunabilir. 
Tüketime sunulan içme-kullanma suları kontrol izlemesi, içme-kullanma suyunun suyun organoleptik ve mikro-
biyolojik kalitesi ve aynı zamanda içme suyu arıtımının yapılması durumunda, bu arıtımın (özellikle dezenfeksi-
yon) etkili olup olmadığının denetlenmesi Halk Sağlığı Müdürlükleri ve mahalli idarelerce düzenlenmektedir.

Su Arıtımında Amaçlar ve Temel İşlemler
• Su sıcaklığının düşürülmesi veya yükseltilmesi
• Renk, bulanıklık, tat ve koku giderimi
• Mikroorganizma giderimi
• Demir ve mangan giderimi
• Amonyum (NH4+) giderimi
• Oksijen konsantrasyonunun yükseltilmesi, suya bazen CO2 verilmesi, bazengiderimi, hidrojen sülfür (H2S), 

metan (CH4) gibi gazların sudanuzaklaştırılması yani gaz transferi
• Asitlerden temizleme
• Su sertliğinin düşürülmesi
• Korozif özelliğin giderilmesi
• Tuzluluğun giderimi
• Zararlı kimyasal maddelerin giderimi

Hastanelerde Su Kullanımı ve Suyun Özellikleri
Hastanelerde su ve buharla çalışan birçok sistem bulunmaktadır. Suyun kullanıldığı alanlar; tuvaletler, duşlar, 
çamaşırhaneler, sterilizasyon üniteleri, ameliyathaneler, soğutma ve ısıtma işlemleri, mutfak, diyaliz işlemleri 



• Sterilizatörü besleyen buhar hattı ana buhar hattının üstünden alınmalıdır. Buhar boru hattından kaynaklanabi-
lecek kirleticileri temizlemek için de buhar kapanları veya filtreler içermelidir.

• Suyun belirtilen kriterleri karşıladığından emin olmak için, arıtılmış su periyodik olarak izlenmelidir.
• Elle ve makine ile temizleme ve dezenfeksiyon için iletkenlik değerinin 15 μS / cm düzeyine düşürülmesinin 

yeterli olduğu gösterilmiştir. Demineralize su elde etmek için iyon değiştiriciler kullanıldığında, silisik asit 
geçişi nedeni ile renk değişiklikleri oluşabilir. Leke oluşumunun engellenmesi için, silikat içeriğinin 0.4 mg / 
L’nin altında tutulması önerilmektedir. Sıralı bir şekilde iki mixed-bed iyon tutucu reçine, sonra RO uygula-
ması, silisik asit içermeyen tamamen demineralize su üretimini sağlar. 

• Makinede yıkanabilen ve ön işlem gerektirmeyen tüm tıbbi cihazlar doğrudan yıkayıcı dezenfektör ile yıkan-
malıdır. Kullanım sonrası 6 saatten daha fazla beklemiş ve kiri üzerinde kurumuş tıbbi cihazlarda önce ultraso-
nik yıkayıcı ile veya elle ön işlem sonrası yıkayıcı dezenfektör ile yıkanması, yıkama etkinliğini artırır.

• Yumuşamış kir ve deterjan kalıntılarını ortadan kaldırmak için durulama yapılmalıdır Durulama akan çeşme 
suyu ile yapılabilir ancak yumuşak su ile yapılması tıbbi cihaz ömrünü uzatır. Son durulamada yumuşak 
(demineralize) su kullanılması zorunludur.

Bakteriyel Endotoksin Deneyleri; 
Son durulama suyundaki bakteri endotoksin seviyesine yönelik bir şart belirtilmişse, bu seviye limulusamobösit 
Iizat (LAL) deneyiyle Avrupa veya Amerika Farmakopesinde verilen bir yöntem kullanılarak 0,25 EU/mL veya 
daha yüksek bir hassasiyette belirlenir.

Mikrobiyolojik Testler;
Halk sağlığı laboratuvarları tarafından yapılır. En az 100 mL son durulama suyu numunesinde, membran filtre 
yöntemiyle toplam canlı mikroorganizma sayısı belirlenir (Tablo 3).

Tablo 3. Kullanım Suyunda Bakteri Sayımı

Hastanelerde Su Tüketiminin Azaltılması İle İlgili Tedbirler ve Öneriler
• Ekip oluşturulmalı. Hastanede tüketilen suyu azaltmak için profesyonel kuruluşlardan hizmet alınabileceği gibi 

hastaneler kendi kaynaklarını da kullanarak bu işi gerçekleştirebilirler.

• Hastanenin su tüketim yapısının ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla hastanenin çeşitli yerlerine su sayaçları 
konulmalıdır

• En hızlı yapılması gereken boşa akmaları yapılacak bakım işlemleri ile sonlandırılması.
• Buhar neminin ve el değmeyen suyun soğutma kulelerinde veya ısıtma sisteminde kullanılması.
• Eskiyen sterilizatörlerin daha az su tüketen modellerle değiştirilmesi.
• Otoklav ve sterilizatörlerin tam doluyken kullanılması.
• Ters-ozmoz yöntemiyle çalışan diyaliz makinalarının atık suyunun tuvaletlerde kullanılması. 
• Soğutma sistemlerinde su soğutmalı yerine hava soğutmalı sistemlerin kullanılması.
• Isıtma sistemine giren suyun demineralize edilmesi.
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sistemden uzaklaştırılır. Ters osmoz membran çapları 0.001 mikrometre olup, mikroorganizmalardan da önemli 
ölçüde arındırma yapmaktadır.

Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde Su Kullanımı
• Otoklavlarda kullanılan sterilite edici ajan olan doymuş buhar, suyun buhar kazanlarında (buhar jeneratörleri) 

buharlaştırılmasıyla elde edillmektedir. Bu nedenle buhar kalitesi kullanılan suyun içeriğiyle direkt ilişkilidir. 
Doymuş buhar içerisinde bulunan su miktarının ölçülmesi amacıyla şu formül kullanılmaktadır:

• Kalite = doymuş buhar miktarı (kg)/[doymuş buhar + su miktarı] (kg). Özellikle kuru buhar istenen işlemlerde 
bu değerin 1’e yakın olması istenir.

• FDA ve Avrupa Birliği Kararnameleri-Medikal Cihaz Direktifi (93/42/EEC) Kapsamında, Avrupa Standardı 
EN 285: 1996 (Ek-B)’ ye göre, Buharlı Sterilizasyon cihazlarında kullanılacak su kalitesi Tablo 1’de belirtilen 
değerler kapsamında içeriğe sahip olmalıdır.

• TS EN ISO 15883-1’de “Her bir süreç aşaması için gerekli suyun kalitesi yıkayıcı dezenfektör üreticisi tarafın-
dan belirtilmelidir. Gerektiğinde, uygun su kalitesinin elde edildiğini periyodik veya surekli olarak izleyecek 
araclar sağlanmalıdır” denmektedir.

• Su kalitesi; kimyasal saflık, sertlik, sıcaklık, giriş basıncı, mikrobiyal kontaminasyon ile izlenmelidir.

Tablo 1. EN 285 Standartı-Buhar Sterilizasyon için Su Kalitesi 

• Arıtılan su büyük hacimlerde depolanmamalıdır. Ayrıca, durulama suyunda bakteri kontaminasyonu olmaması 
icin depolama alanının icin en az iki ayda bir temizlenmesi ve kontrol edilmesi gereklidir. Depolanan su, her 
zaman bakteri üremesini engelleyecek bir sıcaklıkta tutulmalıdır.

• Buhar sterilizatörlerine giden su tesisatı, güvenilir, kaliteli buharı sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve bakımı 
yapılmalıdır.
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Tablo 2. Suların Sertlik Derecesine Göre Sınıflandırılması

Su Arındırma Yöntemleri
Öncelikle çeşme suyu fitrelerle kaba kirlerinden ve çeşitli tortulardan arındırılır.
Sonra aktif karbon filtresi ile çözülmüş organik yükler uzaklaştırılır. Ardından iyon
değiştiricilerle önce su yumuşatılır ve demineralizasyon ile sudaki mineral ve iyonlar
ayrılır.

1-Su yumuşatma (Demineralizasyon): Katyonik iyon değiştirici reçineler yardımıyla,
suya sertlik veren Ca ve Mg iyonlarının, reçinedeki Na iyonları ile yer değiştirerek sudan
uzaklaştırılmasıdır. Bu işlem ile sudaki iyon yükü azalmaz. Sıcaklığa, zamana ve kaynak suyunun karbon sertli-
ğine bağlı olarak oluşan sodyum karbonat nedeni ile suyun alkalitesi artar. Termal dezenfeksiyonda yumuşak su 
kullanıldığında, artan pH nedeni ile tıbbi cihazlar ve anodize alüminyum yüzeylerinde korozyon gelişebilir. 
Sudaki klorür içeriği 50mg/L’den fazla ise ve temizleme parametreleri uygun değilse (düşük pH değeri, yüksek 
uygulama sıcaklığı ve maruz kalma süresi) paslanmaz krom çelikler için korozyon riski ortaya çıkabilir.

2-Deiyonizasyon: Su içerisinde çözünmüş olarak bulunan artı yüklü iyonların (Na, Mg,
Ca, K) ve eksi yüklü iyonların (klorür, bikarbonat, sülfat) sudan uzaklaştırılması, suyun
saflaştırılması işlemidir. Bu amaçla membranfiltrasyon yöntemi (reverse-ozmoz),
iyon tutucu reçineler (mixed-bed reçine) ve elektro-deiyonizasyon gibi yöntemler
kullanılmaktadır. Merkezi sterilizasyon ünitelerinde en sık tersozmoz yöntemi
kullanılmaktadır.

3-Ters Ozmoz (Reverse Osmosis) (RO): Suyun ön işlemlerden geçirildikten sonra, yarı geçirgen bir zardan 
çok yoğun ortamdan az yoğun ortama basınç uygulamasıyla geçirilmesi ile sudaki kir ve iyonlarından ayrılması-
dır. Bu şekilde basınç uygulanarak membrandan geçirilen su, geçiş esnasında çözünmüş anyon ve katyonları 
membran yüzeyinde bırakır. Saf su kullanım noktalarına gönderilirken, membrandan geçemeyen ve membran 
yüzeyinde tutulan istenmeyen iyonlar bir miktar su ile birlikte konsantre su şeklinde atık su hattına gönderilir ve 

hidroterapi havuzları ve temizliktir.
Su ve su buharı kalitesi, yıkama etkinliğini belirleyen temel unsurlardandır. İçeriği nedeni ile içme suyu, tıbbi 
cihazların yeniden kullanıma hazırlanmasında önerilmez. Özellikle sterilizasyon ünitesi, diyaliz ünitesi ve labo-
ratuvarda demineralize su kullanımı gerektiren alanlar iken, mutfak, hidroterapi havuzları, açık ve kapalı devre 
su sistemlerinde içme ve kullanma suları tercih edilmektedir.

Suyun Kalitesi ve Analizi

• Çeşme suyunda doğası ve kaynağına bağlı olarak çeşitli konsantrasyonlarda mineral ve iyonlar bulunmaktadır. 
Bunlar tıbbi cihazlar üzerinde korozyon ve renk değişikliklerine neden olmaktadır:

   - Suya sertlik veren mineraller (Ca ve Mg tuzları); kireç tortuları ve korozyona,
   - Ağır metaller (Fe, Mn, Cu); tıbbi cihazlarda renklenmeye (kırmızı-kahverengi), çözünmüş yüksek konsant-

rasyonlarda demir, yüzeylerde korozyon ve pas oluşumuna,
   - Silisik asit ve silikatlar; beyaz-gri, mavimsi-mor renk değişikliği ve ince pullanmalara,
   - Klorür; yüksek konsantrasyonlarda çukurlaşmaya neden olmaktadır.
• Bu maddelere ek olarak bazen, boru sistemlerindeki korozyondan kaynaklanan pas da bulunabilmektedir. Bu 

da tıbbi cihazlar üzerinde pas lekeleri ve sonucunda da korozyona neden olabilir. Bu sebeplerle hastanelerde 
belirlenen birimlerde su saflaştırılmalıdır.

• Saf su, iletkenlik değeri 0.055 μS/cm (25ºC) veya elektrik direnci 18,2 Megaohm-cm olarak hesaplanan sudur. 
• Suyun iyonik saflığı mikrosiemens/cm (μS/cm) biriminden elektriksel iletkenlik veya tersi olan megaohm-cm 

biriminden elektriksel direnç şeklinde de ifade edilebilmektedir. 
• Saf suyun iletkenlik ve direnç değerleri sıcaklığa bağlı değişebilmektedir.
• Suda çözünmüş halde bulunan tuzlar da artı ve eksi yüklü iyon oluşumuna yol açarak iletkenlik değerini artır-

maktadır. 
• Karbondioksit gibi gazlar da, iyon oluşumunu pH  kadar etkilemektedir. 
• Daha önceleri suyun saflığını bozan maddelerin miktarları için ayrı ayrı sınır değerler tanımlanırken artık 

suyun iyon bakımından saflığının esas ölçüsü olarak toplam iletkenlik değeri bir sınır değer belirtilmektedir. 
• Saf su, kokusuz, tatsız, renksizdir; fakat havadaki karbondioksit kalıntıları ile karbonik asit çözeltileri oluştur-

maya başladığı andan itibaren tadı bozulur ve tehlikeli bir hal alır. 
• İçme suyu kaynak olarak alındığında demineralizasyon (yumşatma), ters-ozmoz (reverse osmosis), deiyonizas-

yon ve damıtma yöntemleri kullanılarak arıtılmaktadır.

Suların Sertlik Özelliği ve Derecesi
Suya sertlik özelliğini veren sudaki toplam kalsiyum ve magnesyum iyonlarıdır. Toplam sertlik ve Ca-sertliği 
olarak belirtilir ve birimi ppm CaCO3(mg CaCO3/L) . Suyun sertliği, sertlik derecesiyle ifade edilir. Ülkemizde 
Fransız derecesi kullanmaktadır. 1 F.s.d = 10 mg CaCO3/L (Tablo 2).

Su Kaynağı ve Suyun Özellikleri
 Dünyadaki toplam su miktarının yalnızca 1/10.000’i mevcut şartlarda erişilmesi ve kullanılması 
mümkün olabilen su formundadır. Geçmişte su temini çok önemli iken günümüzde su temininin yanı sıra sağlıklı 
su üretimi de oldukça önem arz etmektedir.
Bir kaynaktan alınan suyun kullanma amaçlarına uygun hale getirilmesi için tatbik edilecek arıtma işlemleri su 
kaynağının özelliklerine bağlıdır.
Su kaynakları, yeraltı su kaynakları ve yüzey suları olmak üzere iki sınıfta incelenebilmektedir. Yeraltı sularının 
kalitesi zamanla büyük değişimler göstermez, renk dereceleri, bulanıklıkları düşüktür. Ancak fazla miktarda 
çözünmüş madde içerirler. Yüzey suları, nehir, göl, baraj ve seddelerden alınan sular olup, su kalitesi zamanla 
büyük değişmeler gösterir, renk ve bulanklılığı fazladır. Ayrıca yüzey suları, ev ve sanayii kullanılmış suları ile 
kirletilmiş olabilir. Bu yüzden organik maddeler, tat ve koku veren maddeler, fenoller, deterjanlar, metaller gibi-
maddeler de yüzey sularında bulunabilir. 
Tüketime sunulan içme-kullanma suları kontrol izlemesi, içme-kullanma suyunun suyun organoleptik ve mikro-
biyolojik kalitesi ve aynı zamanda içme suyu arıtımının yapılması durumunda, bu arıtımın (özellikle dezenfeksi-
yon) etkili olup olmadığının denetlenmesi Halk Sağlığı Müdürlükleri ve mahalli idarelerce düzenlenmektedir.

Su Arıtımında Amaçlar ve Temel İşlemler
• Su sıcaklığının düşürülmesi veya yükseltilmesi
• Renk, bulanıklık, tat ve koku giderimi
• Mikroorganizma giderimi
• Demir ve mangan giderimi
• Amonyum (NH4+) giderimi
• Oksijen konsantrasyonunun yükseltilmesi, suya bazen CO2 verilmesi, bazengiderimi, hidrojen sülfür (H2S), 

metan (CH4) gibi gazların sudanuzaklaştırılması yani gaz transferi
• Asitlerden temizleme
• Su sertliğinin düşürülmesi
• Korozif özelliğin giderilmesi
• Tuzluluğun giderimi
• Zararlı kimyasal maddelerin giderimi

Hastanelerde Su Kullanımı ve Suyun Özellikleri
Hastanelerde su ve buharla çalışan birçok sistem bulunmaktadır. Suyun kullanıldığı alanlar; tuvaletler, duşlar, 
çamaşırhaneler, sterilizasyon üniteleri, ameliyathaneler, soğutma ve ısıtma işlemleri, mutfak, diyaliz işlemleri 



• Sterilizatörü besleyen buhar hattı ana buhar hattının üstünden alınmalıdır. Buhar boru hattından kaynaklanabi-
lecek kirleticileri temizlemek için de buhar kapanları veya filtreler içermelidir.

• Suyun belirtilen kriterleri karşıladığından emin olmak için, arıtılmış su periyodik olarak izlenmelidir.
• Elle ve makine ile temizleme ve dezenfeksiyon için iletkenlik değerinin 15 μS / cm düzeyine düşürülmesinin 

yeterli olduğu gösterilmiştir. Demineralize su elde etmek için iyon değiştiriciler kullanıldığında, silisik asit 
geçişi nedeni ile renk değişiklikleri oluşabilir. Leke oluşumunun engellenmesi için, silikat içeriğinin 0.4 mg / 
L’nin altında tutulması önerilmektedir. Sıralı bir şekilde iki mixed-bed iyon tutucu reçine, sonra RO uygula-
ması, silisik asit içermeyen tamamen demineralize su üretimini sağlar. 

• Makinede yıkanabilen ve ön işlem gerektirmeyen tüm tıbbi cihazlar doğrudan yıkayıcı dezenfektör ile yıkan-
malıdır. Kullanım sonrası 6 saatten daha fazla beklemiş ve kiri üzerinde kurumuş tıbbi cihazlarda önce ultraso-
nik yıkayıcı ile veya elle ön işlem sonrası yıkayıcı dezenfektör ile yıkanması, yıkama etkinliğini artırır.

• Yumuşamış kir ve deterjan kalıntılarını ortadan kaldırmak için durulama yapılmalıdır Durulama akan çeşme 
suyu ile yapılabilir ancak yumuşak su ile yapılması tıbbi cihaz ömrünü uzatır. Son durulamada yumuşak 
(demineralize) su kullanılması zorunludur.

Bakteriyel Endotoksin Deneyleri; 
Son durulama suyundaki bakteri endotoksin seviyesine yönelik bir şart belirtilmişse, bu seviye limulusamobösit 
Iizat (LAL) deneyiyle Avrupa veya Amerika Farmakopesinde verilen bir yöntem kullanılarak 0,25 EU/mL veya 
daha yüksek bir hassasiyette belirlenir.

Mikrobiyolojik Testler;
Halk sağlığı laboratuvarları tarafından yapılır. En az 100 mL son durulama suyu numunesinde, membran filtre 
yöntemiyle toplam canlı mikroorganizma sayısı belirlenir (Tablo 3).

Tablo 3. Kullanım Suyunda Bakteri Sayımı

Hastanelerde Su Tüketiminin Azaltılması İle İlgili Tedbirler ve Öneriler
• Ekip oluşturulmalı. Hastanede tüketilen suyu azaltmak için profesyonel kuruluşlardan hizmet alınabileceği gibi 

hastaneler kendi kaynaklarını da kullanarak bu işi gerçekleştirebilirler.

• Hastanenin su tüketim yapısının ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla hastanenin çeşitli yerlerine su sayaçları 
konulmalıdır

• En hızlı yapılması gereken boşa akmaları yapılacak bakım işlemleri ile sonlandırılması.
• Buhar neminin ve el değmeyen suyun soğutma kulelerinde veya ısıtma sisteminde kullanılması.
• Eskiyen sterilizatörlerin daha az su tüketen modellerle değiştirilmesi.
• Otoklav ve sterilizatörlerin tam doluyken kullanılması.
• Ters-ozmoz yöntemiyle çalışan diyaliz makinalarının atık suyunun tuvaletlerde kullanılması. 
• Soğutma sistemlerinde su soğutmalı yerine hava soğutmalı sistemlerin kullanılması.
• Isıtma sistemine giren suyun demineralize edilmesi.
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sistemden uzaklaştırılır. Ters osmoz membran çapları 0.001 mikrometre olup, mikroorganizmalardan da önemli 
ölçüde arındırma yapmaktadır.

Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde Su Kullanımı
• Otoklavlarda kullanılan sterilite edici ajan olan doymuş buhar, suyun buhar kazanlarında (buhar jeneratörleri) 

buharlaştırılmasıyla elde edillmektedir. Bu nedenle buhar kalitesi kullanılan suyun içeriğiyle direkt ilişkilidir. 
Doymuş buhar içerisinde bulunan su miktarının ölçülmesi amacıyla şu formül kullanılmaktadır:

• Kalite = doymuş buhar miktarı (kg)/[doymuş buhar + su miktarı] (kg). Özellikle kuru buhar istenen işlemlerde 
bu değerin 1’e yakın olması istenir.

• FDA ve Avrupa Birliği Kararnameleri-Medikal Cihaz Direktifi (93/42/EEC) Kapsamında, Avrupa Standardı 
EN 285: 1996 (Ek-B)’ ye göre, Buharlı Sterilizasyon cihazlarında kullanılacak su kalitesi Tablo 1’de belirtilen 
değerler kapsamında içeriğe sahip olmalıdır.

• TS EN ISO 15883-1’de “Her bir süreç aşaması için gerekli suyun kalitesi yıkayıcı dezenfektör üreticisi tarafın-
dan belirtilmelidir. Gerektiğinde, uygun su kalitesinin elde edildiğini periyodik veya surekli olarak izleyecek 
araclar sağlanmalıdır” denmektedir.

• Su kalitesi; kimyasal saflık, sertlik, sıcaklık, giriş basıncı, mikrobiyal kontaminasyon ile izlenmelidir.

Tablo 1. EN 285 Standartı-Buhar Sterilizasyon için Su Kalitesi 

• Arıtılan su büyük hacimlerde depolanmamalıdır. Ayrıca, durulama suyunda bakteri kontaminasyonu olmaması 
icin depolama alanının icin en az iki ayda bir temizlenmesi ve kontrol edilmesi gereklidir. Depolanan su, her 
zaman bakteri üremesini engelleyecek bir sıcaklıkta tutulmalıdır.

• Buhar sterilizatörlerine giden su tesisatı, güvenilir, kaliteli buharı sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve bakımı 
yapılmalıdır.

Tablo 2. Suların Sertlik Derecesine Göre Sınıflandırılması

Su Arındırma Yöntemleri
Öncelikle çeşme suyu fitrelerle kaba kirlerinden ve çeşitli tortulardan arındırılır.
Sonra aktif karbon filtresi ile çözülmüş organik yükler uzaklaştırılır. Ardından iyon
değiştiricilerle önce su yumuşatılır ve demineralizasyon ile sudaki mineral ve iyonlar
ayrılır.

1-Su yumuşatma (Demineralizasyon): Katyonik iyon değiştirici reçineler yardımıyla,
suya sertlik veren Ca ve Mg iyonlarının, reçinedeki Na iyonları ile yer değiştirerek sudan
uzaklaştırılmasıdır. Bu işlem ile sudaki iyon yükü azalmaz. Sıcaklığa, zamana ve kaynak suyunun karbon sertli-
ğine bağlı olarak oluşan sodyum karbonat nedeni ile suyun alkalitesi artar. Termal dezenfeksiyonda yumuşak su 
kullanıldığında, artan pH nedeni ile tıbbi cihazlar ve anodize alüminyum yüzeylerinde korozyon gelişebilir. 
Sudaki klorür içeriği 50mg/L’den fazla ise ve temizleme parametreleri uygun değilse (düşük pH değeri, yüksek 
uygulama sıcaklığı ve maruz kalma süresi) paslanmaz krom çelikler için korozyon riski ortaya çıkabilir.

2-Deiyonizasyon: Su içerisinde çözünmüş olarak bulunan artı yüklü iyonların (Na, Mg,
Ca, K) ve eksi yüklü iyonların (klorür, bikarbonat, sülfat) sudan uzaklaştırılması, suyun
saflaştırılması işlemidir. Bu amaçla membranfiltrasyon yöntemi (reverse-ozmoz),
iyon tutucu reçineler (mixed-bed reçine) ve elektro-deiyonizasyon gibi yöntemler
kullanılmaktadır. Merkezi sterilizasyon ünitelerinde en sık tersozmoz yöntemi
kullanılmaktadır.

3-Ters Ozmoz (Reverse Osmosis) (RO): Suyun ön işlemlerden geçirildikten sonra, yarı geçirgen bir zardan 
çok yoğun ortamdan az yoğun ortama basınç uygulamasıyla geçirilmesi ile sudaki kir ve iyonlarından ayrılması-
dır. Bu şekilde basınç uygulanarak membrandan geçirilen su, geçiş esnasında çözünmüş anyon ve katyonları 
membran yüzeyinde bırakır. Saf su kullanım noktalarına gönderilirken, membrandan geçemeyen ve membran 
yüzeyinde tutulan istenmeyen iyonlar bir miktar su ile birlikte konsantre su şeklinde atık su hattına gönderilir ve 

hidroterapi havuzları ve temizliktir.
Su ve su buharı kalitesi, yıkama etkinliğini belirleyen temel unsurlardandır. İçeriği nedeni ile içme suyu, tıbbi 
cihazların yeniden kullanıma hazırlanmasında önerilmez. Özellikle sterilizasyon ünitesi, diyaliz ünitesi ve labo-
ratuvarda demineralize su kullanımı gerektiren alanlar iken, mutfak, hidroterapi havuzları, açık ve kapalı devre 
su sistemlerinde içme ve kullanma suları tercih edilmektedir.

Suyun Kalitesi ve Analizi

• Çeşme suyunda doğası ve kaynağına bağlı olarak çeşitli konsantrasyonlarda mineral ve iyonlar bulunmaktadır. 
Bunlar tıbbi cihazlar üzerinde korozyon ve renk değişikliklerine neden olmaktadır:

   - Suya sertlik veren mineraller (Ca ve Mg tuzları); kireç tortuları ve korozyona,
   - Ağır metaller (Fe, Mn, Cu); tıbbi cihazlarda renklenmeye (kırmızı-kahverengi), çözünmüş yüksek konsant-

rasyonlarda demir, yüzeylerde korozyon ve pas oluşumuna,
   - Silisik asit ve silikatlar; beyaz-gri, mavimsi-mor renk değişikliği ve ince pullanmalara,
   - Klorür; yüksek konsantrasyonlarda çukurlaşmaya neden olmaktadır.
• Bu maddelere ek olarak bazen, boru sistemlerindeki korozyondan kaynaklanan pas da bulunabilmektedir. Bu 

da tıbbi cihazlar üzerinde pas lekeleri ve sonucunda da korozyona neden olabilir. Bu sebeplerle hastanelerde 
belirlenen birimlerde su saflaştırılmalıdır.

• Saf su, iletkenlik değeri 0.055 μS/cm (25ºC) veya elektrik direnci 18,2 Megaohm-cm olarak hesaplanan sudur. 
• Suyun iyonik saflığı mikrosiemens/cm (μS/cm) biriminden elektriksel iletkenlik veya tersi olan megaohm-cm 

biriminden elektriksel direnç şeklinde de ifade edilebilmektedir. 
• Saf suyun iletkenlik ve direnç değerleri sıcaklığa bağlı değişebilmektedir.
• Suda çözünmüş halde bulunan tuzlar da artı ve eksi yüklü iyon oluşumuna yol açarak iletkenlik değerini artır-

maktadır. 
• Karbondioksit gibi gazlar da, iyon oluşumunu pH  kadar etkilemektedir. 
• Daha önceleri suyun saflığını bozan maddelerin miktarları için ayrı ayrı sınır değerler tanımlanırken artık 

suyun iyon bakımından saflığının esas ölçüsü olarak toplam iletkenlik değeri bir sınır değer belirtilmektedir. 
• Saf su, kokusuz, tatsız, renksizdir; fakat havadaki karbondioksit kalıntıları ile karbonik asit çözeltileri oluştur-

maya başladığı andan itibaren tadı bozulur ve tehlikeli bir hal alır. 
• İçme suyu kaynak olarak alındığında demineralizasyon (yumşatma), ters-ozmoz (reverse osmosis), deiyonizas-

yon ve damıtma yöntemleri kullanılarak arıtılmaktadır.

Suların Sertlik Özelliği ve Derecesi
Suya sertlik özelliğini veren sudaki toplam kalsiyum ve magnesyum iyonlarıdır. Toplam sertlik ve Ca-sertliği 
olarak belirtilir ve birimi ppm CaCO3(mg CaCO3/L) . Suyun sertliği, sertlik derecesiyle ifade edilir. Ülkemizde 
Fransız derecesi kullanmaktadır. 1 F.s.d = 10 mg CaCO3/L (Tablo 2).

Su Kaynağı ve Suyun Özellikleri
 Dünyadaki toplam su miktarının yalnızca 1/10.000’i mevcut şartlarda erişilmesi ve kullanılması 
mümkün olabilen su formundadır. Geçmişte su temini çok önemli iken günümüzde su temininin yanı sıra sağlıklı 
su üretimi de oldukça önem arz etmektedir.
Bir kaynaktan alınan suyun kullanma amaçlarına uygun hale getirilmesi için tatbik edilecek arıtma işlemleri su 
kaynağının özelliklerine bağlıdır.
Su kaynakları, yeraltı su kaynakları ve yüzey suları olmak üzere iki sınıfta incelenebilmektedir. Yeraltı sularının 
kalitesi zamanla büyük değişimler göstermez, renk dereceleri, bulanıklıkları düşüktür. Ancak fazla miktarda 
çözünmüş madde içerirler. Yüzey suları, nehir, göl, baraj ve seddelerden alınan sular olup, su kalitesi zamanla 
büyük değişmeler gösterir, renk ve bulanklılığı fazladır. Ayrıca yüzey suları, ev ve sanayii kullanılmış suları ile 
kirletilmiş olabilir. Bu yüzden organik maddeler, tat ve koku veren maddeler, fenoller, deterjanlar, metaller gibi-
maddeler de yüzey sularında bulunabilir. 
Tüketime sunulan içme-kullanma suları kontrol izlemesi, içme-kullanma suyunun suyun organoleptik ve mikro-
biyolojik kalitesi ve aynı zamanda içme suyu arıtımının yapılması durumunda, bu arıtımın (özellikle dezenfeksi-
yon) etkili olup olmadığının denetlenmesi Halk Sağlığı Müdürlükleri ve mahalli idarelerce düzenlenmektedir.

Su Arıtımında Amaçlar ve Temel İşlemler
• Su sıcaklığının düşürülmesi veya yükseltilmesi
• Renk, bulanıklık, tat ve koku giderimi
• Mikroorganizma giderimi
• Demir ve mangan giderimi
• Amonyum (NH4+) giderimi
• Oksijen konsantrasyonunun yükseltilmesi, suya bazen CO2 verilmesi, bazengiderimi, hidrojen sülfür (H2S), 

metan (CH4) gibi gazların sudanuzaklaştırılması yani gaz transferi
• Asitlerden temizleme
• Su sertliğinin düşürülmesi
• Korozif özelliğin giderilmesi
• Tuzluluğun giderimi
• Zararlı kimyasal maddelerin giderimi

Hastanelerde Su Kullanımı ve Suyun Özellikleri
Hastanelerde su ve buharla çalışan birçok sistem bulunmaktadır. Suyun kullanıldığı alanlar; tuvaletler, duşlar, 
çamaşırhaneler, sterilizasyon üniteleri, ameliyathaneler, soğutma ve ısıtma işlemleri, mutfak, diyaliz işlemleri 
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• Sterilizatörü besleyen buhar hattı ana buhar hattının üstünden alınmalıdır. Buhar boru hattından kaynaklanabi-
lecek kirleticileri temizlemek için de buhar kapanları veya filtreler içermelidir.

• Suyun belirtilen kriterleri karşıladığından emin olmak için, arıtılmış su periyodik olarak izlenmelidir.
• Elle ve makine ile temizleme ve dezenfeksiyon için iletkenlik değerinin 15 μS / cm düzeyine düşürülmesinin 

yeterli olduğu gösterilmiştir. Demineralize su elde etmek için iyon değiştiriciler kullanıldığında, silisik asit 
geçişi nedeni ile renk değişiklikleri oluşabilir. Leke oluşumunun engellenmesi için, silikat içeriğinin 0.4 mg / 
L’nin altında tutulması önerilmektedir. Sıralı bir şekilde iki mixed-bed iyon tutucu reçine, sonra RO uygula-
ması, silisik asit içermeyen tamamen demineralize su üretimini sağlar. 

• Makinede yıkanabilen ve ön işlem gerektirmeyen tüm tıbbi cihazlar doğrudan yıkayıcı dezenfektör ile yıkan-
malıdır. Kullanım sonrası 6 saatten daha fazla beklemiş ve kiri üzerinde kurumuş tıbbi cihazlarda önce ultraso-
nik yıkayıcı ile veya elle ön işlem sonrası yıkayıcı dezenfektör ile yıkanması, yıkama etkinliğini artırır.

• Yumuşamış kir ve deterjan kalıntılarını ortadan kaldırmak için durulama yapılmalıdır Durulama akan çeşme 
suyu ile yapılabilir ancak yumuşak su ile yapılması tıbbi cihaz ömrünü uzatır. Son durulamada yumuşak 
(demineralize) su kullanılması zorunludur.

Bakteriyel Endotoksin Deneyleri; 
Son durulama suyundaki bakteri endotoksin seviyesine yönelik bir şart belirtilmişse, bu seviye limulusamobösit 
Iizat (LAL) deneyiyle Avrupa veya Amerika Farmakopesinde verilen bir yöntem kullanılarak 0,25 EU/mL veya 
daha yüksek bir hassasiyette belirlenir.

Mikrobiyolojik Testler;
Halk sağlığı laboratuvarları tarafından yapılır. En az 100 mL son durulama suyu numunesinde, membran filtre 
yöntemiyle toplam canlı mikroorganizma sayısı belirlenir (Tablo 3).

Tablo 3. Kullanım Suyunda Bakteri Sayımı

Hastanelerde Su Tüketiminin Azaltılması İle İlgili Tedbirler ve Öneriler
• Ekip oluşturulmalı. Hastanede tüketilen suyu azaltmak için profesyonel kuruluşlardan hizmet alınabileceği gibi 

hastaneler kendi kaynaklarını da kullanarak bu işi gerçekleştirebilirler.

• Hastanenin su tüketim yapısının ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla hastanenin çeşitli yerlerine su sayaçları 
konulmalıdır

• En hızlı yapılması gereken boşa akmaları yapılacak bakım işlemleri ile sonlandırılması.
• Buhar neminin ve el değmeyen suyun soğutma kulelerinde veya ısıtma sisteminde kullanılması.
• Eskiyen sterilizatörlerin daha az su tüketen modellerle değiştirilmesi.
• Otoklav ve sterilizatörlerin tam doluyken kullanılması.
• Ters-ozmoz yöntemiyle çalışan diyaliz makinalarının atık suyunun tuvaletlerde kullanılması. 
• Soğutma sistemlerinde su soğutmalı yerine hava soğutmalı sistemlerin kullanılması.
• Isıtma sistemine giren suyun demineralize edilmesi.
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sistemden uzaklaştırılır. Ters osmoz membran çapları 0.001 mikrometre olup, mikroorganizmalardan da önemli 
ölçüde arındırma yapmaktadır.

Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde Su Kullanımı
• Otoklavlarda kullanılan sterilite edici ajan olan doymuş buhar, suyun buhar kazanlarında (buhar jeneratörleri) 

buharlaştırılmasıyla elde edillmektedir. Bu nedenle buhar kalitesi kullanılan suyun içeriğiyle direkt ilişkilidir. 
Doymuş buhar içerisinde bulunan su miktarının ölçülmesi amacıyla şu formül kullanılmaktadır:

• Kalite = doymuş buhar miktarı (kg)/[doymuş buhar + su miktarı] (kg). Özellikle kuru buhar istenen işlemlerde 
bu değerin 1’e yakın olması istenir.

• FDA ve Avrupa Birliği Kararnameleri-Medikal Cihaz Direktifi (93/42/EEC) Kapsamında, Avrupa Standardı 
EN 285: 1996 (Ek-B)’ ye göre, Buharlı Sterilizasyon cihazlarında kullanılacak su kalitesi Tablo 1’de belirtilen 
değerler kapsamında içeriğe sahip olmalıdır.

• TS EN ISO 15883-1’de “Her bir süreç aşaması için gerekli suyun kalitesi yıkayıcı dezenfektör üreticisi tarafın-
dan belirtilmelidir. Gerektiğinde, uygun su kalitesinin elde edildiğini periyodik veya surekli olarak izleyecek 
araclar sağlanmalıdır” denmektedir.

• Su kalitesi; kimyasal saflık, sertlik, sıcaklık, giriş basıncı, mikrobiyal kontaminasyon ile izlenmelidir.

Tablo 1. EN 285 Standartı-Buhar Sterilizasyon için Su Kalitesi 

• Arıtılan su büyük hacimlerde depolanmamalıdır. Ayrıca, durulama suyunda bakteri kontaminasyonu olmaması 
icin depolama alanının icin en az iki ayda bir temizlenmesi ve kontrol edilmesi gereklidir. Depolanan su, her 
zaman bakteri üremesini engelleyecek bir sıcaklıkta tutulmalıdır.

• Buhar sterilizatörlerine giden su tesisatı, güvenilir, kaliteli buharı sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve bakımı 
yapılmalıdır.

Tablo 2. Suların Sertlik Derecesine Göre Sınıflandırılması

Su Arındırma Yöntemleri
Öncelikle çeşme suyu fitrelerle kaba kirlerinden ve çeşitli tortulardan arındırılır.
Sonra aktif karbon filtresi ile çözülmüş organik yükler uzaklaştırılır. Ardından iyon
değiştiricilerle önce su yumuşatılır ve demineralizasyon ile sudaki mineral ve iyonlar
ayrılır.

1-Su yumuşatma (Demineralizasyon): Katyonik iyon değiştirici reçineler yardımıyla,
suya sertlik veren Ca ve Mg iyonlarının, reçinedeki Na iyonları ile yer değiştirerek sudan
uzaklaştırılmasıdır. Bu işlem ile sudaki iyon yükü azalmaz. Sıcaklığa, zamana ve kaynak suyunun karbon sertli-
ğine bağlı olarak oluşan sodyum karbonat nedeni ile suyun alkalitesi artar. Termal dezenfeksiyonda yumuşak su 
kullanıldığında, artan pH nedeni ile tıbbi cihazlar ve anodize alüminyum yüzeylerinde korozyon gelişebilir. 
Sudaki klorür içeriği 50mg/L’den fazla ise ve temizleme parametreleri uygun değilse (düşük pH değeri, yüksek 
uygulama sıcaklığı ve maruz kalma süresi) paslanmaz krom çelikler için korozyon riski ortaya çıkabilir.

2-Deiyonizasyon: Su içerisinde çözünmüş olarak bulunan artı yüklü iyonların (Na, Mg,
Ca, K) ve eksi yüklü iyonların (klorür, bikarbonat, sülfat) sudan uzaklaştırılması, suyun
saflaştırılması işlemidir. Bu amaçla membranfiltrasyon yöntemi (reverse-ozmoz),
iyon tutucu reçineler (mixed-bed reçine) ve elektro-deiyonizasyon gibi yöntemler
kullanılmaktadır. Merkezi sterilizasyon ünitelerinde en sık tersozmoz yöntemi
kullanılmaktadır.

3-Ters Ozmoz (Reverse Osmosis) (RO): Suyun ön işlemlerden geçirildikten sonra, yarı geçirgen bir zardan 
çok yoğun ortamdan az yoğun ortama basınç uygulamasıyla geçirilmesi ile sudaki kir ve iyonlarından ayrılması-
dır. Bu şekilde basınç uygulanarak membrandan geçirilen su, geçiş esnasında çözünmüş anyon ve katyonları 
membran yüzeyinde bırakır. Saf su kullanım noktalarına gönderilirken, membrandan geçemeyen ve membran 
yüzeyinde tutulan istenmeyen iyonlar bir miktar su ile birlikte konsantre su şeklinde atık su hattına gönderilir ve 

hidroterapi havuzları ve temizliktir.
Su ve su buharı kalitesi, yıkama etkinliğini belirleyen temel unsurlardandır. İçeriği nedeni ile içme suyu, tıbbi 
cihazların yeniden kullanıma hazırlanmasında önerilmez. Özellikle sterilizasyon ünitesi, diyaliz ünitesi ve labo-
ratuvarda demineralize su kullanımı gerektiren alanlar iken, mutfak, hidroterapi havuzları, açık ve kapalı devre 
su sistemlerinde içme ve kullanma suları tercih edilmektedir.

Suyun Kalitesi ve Analizi

• Çeşme suyunda doğası ve kaynağına bağlı olarak çeşitli konsantrasyonlarda mineral ve iyonlar bulunmaktadır. 
Bunlar tıbbi cihazlar üzerinde korozyon ve renk değişikliklerine neden olmaktadır:

   - Suya sertlik veren mineraller (Ca ve Mg tuzları); kireç tortuları ve korozyona,
   - Ağır metaller (Fe, Mn, Cu); tıbbi cihazlarda renklenmeye (kırmızı-kahverengi), çözünmüş yüksek konsant-

rasyonlarda demir, yüzeylerde korozyon ve pas oluşumuna,
   - Silisik asit ve silikatlar; beyaz-gri, mavimsi-mor renk değişikliği ve ince pullanmalara,
   - Klorür; yüksek konsantrasyonlarda çukurlaşmaya neden olmaktadır.
• Bu maddelere ek olarak bazen, boru sistemlerindeki korozyondan kaynaklanan pas da bulunabilmektedir. Bu 

da tıbbi cihazlar üzerinde pas lekeleri ve sonucunda da korozyona neden olabilir. Bu sebeplerle hastanelerde 
belirlenen birimlerde su saflaştırılmalıdır.

• Saf su, iletkenlik değeri 0.055 μS/cm (25ºC) veya elektrik direnci 18,2 Megaohm-cm olarak hesaplanan sudur. 
• Suyun iyonik saflığı mikrosiemens/cm (μS/cm) biriminden elektriksel iletkenlik veya tersi olan megaohm-cm 

biriminden elektriksel direnç şeklinde de ifade edilebilmektedir. 
• Saf suyun iletkenlik ve direnç değerleri sıcaklığa bağlı değişebilmektedir.
• Suda çözünmüş halde bulunan tuzlar da artı ve eksi yüklü iyon oluşumuna yol açarak iletkenlik değerini artır-

maktadır. 
• Karbondioksit gibi gazlar da, iyon oluşumunu pH  kadar etkilemektedir. 
• Daha önceleri suyun saflığını bozan maddelerin miktarları için ayrı ayrı sınır değerler tanımlanırken artık 

suyun iyon bakımından saflığının esas ölçüsü olarak toplam iletkenlik değeri bir sınır değer belirtilmektedir. 
• Saf su, kokusuz, tatsız, renksizdir; fakat havadaki karbondioksit kalıntıları ile karbonik asit çözeltileri oluştur-

maya başladığı andan itibaren tadı bozulur ve tehlikeli bir hal alır. 
• İçme suyu kaynak olarak alındığında demineralizasyon (yumşatma), ters-ozmoz (reverse osmosis), deiyonizas-

yon ve damıtma yöntemleri kullanılarak arıtılmaktadır.

Suların Sertlik Özelliği ve Derecesi
Suya sertlik özelliğini veren sudaki toplam kalsiyum ve magnesyum iyonlarıdır. Toplam sertlik ve Ca-sertliği 
olarak belirtilir ve birimi ppm CaCO3(mg CaCO3/L) . Suyun sertliği, sertlik derecesiyle ifade edilir. Ülkemizde 
Fransız derecesi kullanmaktadır. 1 F.s.d = 10 mg CaCO3/L (Tablo 2).

Su Kaynağı ve Suyun Özellikleri
 Dünyadaki toplam su miktarının yalnızca 1/10.000’i mevcut şartlarda erişilmesi ve kullanılması 
mümkün olabilen su formundadır. Geçmişte su temini çok önemli iken günümüzde su temininin yanı sıra sağlıklı 
su üretimi de oldukça önem arz etmektedir.
Bir kaynaktan alınan suyun kullanma amaçlarına uygun hale getirilmesi için tatbik edilecek arıtma işlemleri su 
kaynağının özelliklerine bağlıdır.
Su kaynakları, yeraltı su kaynakları ve yüzey suları olmak üzere iki sınıfta incelenebilmektedir. Yeraltı sularının 
kalitesi zamanla büyük değişimler göstermez, renk dereceleri, bulanıklıkları düşüktür. Ancak fazla miktarda 
çözünmüş madde içerirler. Yüzey suları, nehir, göl, baraj ve seddelerden alınan sular olup, su kalitesi zamanla 
büyük değişmeler gösterir, renk ve bulanklılığı fazladır. Ayrıca yüzey suları, ev ve sanayii kullanılmış suları ile 
kirletilmiş olabilir. Bu yüzden organik maddeler, tat ve koku veren maddeler, fenoller, deterjanlar, metaller gibi-
maddeler de yüzey sularında bulunabilir. 
Tüketime sunulan içme-kullanma suları kontrol izlemesi, içme-kullanma suyunun suyun organoleptik ve mikro-
biyolojik kalitesi ve aynı zamanda içme suyu arıtımının yapılması durumunda, bu arıtımın (özellikle dezenfeksi-
yon) etkili olup olmadığının denetlenmesi Halk Sağlığı Müdürlükleri ve mahalli idarelerce düzenlenmektedir.

Su Arıtımında Amaçlar ve Temel İşlemler
• Su sıcaklığının düşürülmesi veya yükseltilmesi
• Renk, bulanıklık, tat ve koku giderimi
• Mikroorganizma giderimi
• Demir ve mangan giderimi
• Amonyum (NH4+) giderimi
• Oksijen konsantrasyonunun yükseltilmesi, suya bazen CO2 verilmesi, bazengiderimi, hidrojen sülfür (H2S), 

metan (CH4) gibi gazların sudanuzaklaştırılması yani gaz transferi
• Asitlerden temizleme
• Su sertliğinin düşürülmesi
• Korozif özelliğin giderilmesi
• Tuzluluğun giderimi
• Zararlı kimyasal maddelerin giderimi

Hastanelerde Su Kullanımı ve Suyun Özellikleri
Hastanelerde su ve buharla çalışan birçok sistem bulunmaktadır. Suyun kullanıldığı alanlar; tuvaletler, duşlar, 
çamaşırhaneler, sterilizasyon üniteleri, ameliyathaneler, soğutma ve ısıtma işlemleri, mutfak, diyaliz işlemleri 



• Sterilizatörü besleyen buhar hattı ana buhar hattının üstünden alınmalıdır. Buhar boru hattından kaynaklanabi-
lecek kirleticileri temizlemek için de buhar kapanları veya filtreler içermelidir.

• Suyun belirtilen kriterleri karşıladığından emin olmak için, arıtılmış su periyodik olarak izlenmelidir.
• Elle ve makine ile temizleme ve dezenfeksiyon için iletkenlik değerinin 15 μS / cm düzeyine düşürülmesinin 

yeterli olduğu gösterilmiştir. Demineralize su elde etmek için iyon değiştiriciler kullanıldığında, silisik asit 
geçişi nedeni ile renk değişiklikleri oluşabilir. Leke oluşumunun engellenmesi için, silikat içeriğinin 0.4 mg / 
L’nin altında tutulması önerilmektedir. Sıralı bir şekilde iki mixed-bed iyon tutucu reçine, sonra RO uygula-
ması, silisik asit içermeyen tamamen demineralize su üretimini sağlar. 

• Makinede yıkanabilen ve ön işlem gerektirmeyen tüm tıbbi cihazlar doğrudan yıkayıcı dezenfektör ile yıkan-
malıdır. Kullanım sonrası 6 saatten daha fazla beklemiş ve kiri üzerinde kurumuş tıbbi cihazlarda önce ultraso-
nik yıkayıcı ile veya elle ön işlem sonrası yıkayıcı dezenfektör ile yıkanması, yıkama etkinliğini artırır.

• Yumuşamış kir ve deterjan kalıntılarını ortadan kaldırmak için durulama yapılmalıdır Durulama akan çeşme 
suyu ile yapılabilir ancak yumuşak su ile yapılması tıbbi cihaz ömrünü uzatır. Son durulamada yumuşak 
(demineralize) su kullanılması zorunludur.

Bakteriyel Endotoksin Deneyleri; 
Son durulama suyundaki bakteri endotoksin seviyesine yönelik bir şart belirtilmişse, bu seviye limulusamobösit 
Iizat (LAL) deneyiyle Avrupa veya Amerika Farmakopesinde verilen bir yöntem kullanılarak 0,25 EU/mL veya 
daha yüksek bir hassasiyette belirlenir.

Mikrobiyolojik Testler;
Halk sağlığı laboratuvarları tarafından yapılır. En az 100 mL son durulama suyu numunesinde, membran filtre 
yöntemiyle toplam canlı mikroorganizma sayısı belirlenir (Tablo 3).

Tablo 3. Kullanım Suyunda Bakteri Sayımı

Hastanelerde Su Tüketiminin Azaltılması İle İlgili Tedbirler ve Öneriler
• Ekip oluşturulmalı. Hastanede tüketilen suyu azaltmak için profesyonel kuruluşlardan hizmet alınabileceği gibi 

hastaneler kendi kaynaklarını da kullanarak bu işi gerçekleştirebilirler.

• Hastanenin su tüketim yapısının ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla hastanenin çeşitli yerlerine su sayaçları 
konulmalıdır

• En hızlı yapılması gereken boşa akmaları yapılacak bakım işlemleri ile sonlandırılması.
• Buhar neminin ve el değmeyen suyun soğutma kulelerinde veya ısıtma sisteminde kullanılması.
• Eskiyen sterilizatörlerin daha az su tüketen modellerle değiştirilmesi.
• Otoklav ve sterilizatörlerin tam doluyken kullanılması.
• Ters-ozmoz yöntemiyle çalışan diyaliz makinalarının atık suyunun tuvaletlerde kullanılması. 
• Soğutma sistemlerinde su soğutmalı yerine hava soğutmalı sistemlerin kullanılması.
• Isıtma sistemine giren suyun demineralize edilmesi.
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sistemden uzaklaştırılır. Ters osmoz membran çapları 0.001 mikrometre olup, mikroorganizmalardan da önemli 
ölçüde arındırma yapmaktadır.

Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde Su Kullanımı
• Otoklavlarda kullanılan sterilite edici ajan olan doymuş buhar, suyun buhar kazanlarında (buhar jeneratörleri) 

buharlaştırılmasıyla elde edillmektedir. Bu nedenle buhar kalitesi kullanılan suyun içeriğiyle direkt ilişkilidir. 
Doymuş buhar içerisinde bulunan su miktarının ölçülmesi amacıyla şu formül kullanılmaktadır:

• Kalite = doymuş buhar miktarı (kg)/[doymuş buhar + su miktarı] (kg). Özellikle kuru buhar istenen işlemlerde 
bu değerin 1’e yakın olması istenir.

• FDA ve Avrupa Birliği Kararnameleri-Medikal Cihaz Direktifi (93/42/EEC) Kapsamında, Avrupa Standardı 
EN 285: 1996 (Ek-B)’ ye göre, Buharlı Sterilizasyon cihazlarında kullanılacak su kalitesi Tablo 1’de belirtilen 
değerler kapsamında içeriğe sahip olmalıdır.

• TS EN ISO 15883-1’de “Her bir süreç aşaması için gerekli suyun kalitesi yıkayıcı dezenfektör üreticisi tarafın-
dan belirtilmelidir. Gerektiğinde, uygun su kalitesinin elde edildiğini periyodik veya surekli olarak izleyecek 
araclar sağlanmalıdır” denmektedir.

• Su kalitesi; kimyasal saflık, sertlik, sıcaklık, giriş basıncı, mikrobiyal kontaminasyon ile izlenmelidir.

Tablo 1. EN 285 Standartı-Buhar Sterilizasyon için Su Kalitesi 

• Arıtılan su büyük hacimlerde depolanmamalıdır. Ayrıca, durulama suyunda bakteri kontaminasyonu olmaması 
icin depolama alanının icin en az iki ayda bir temizlenmesi ve kontrol edilmesi gereklidir. Depolanan su, her 
zaman bakteri üremesini engelleyecek bir sıcaklıkta tutulmalıdır.

• Buhar sterilizatörlerine giden su tesisatı, güvenilir, kaliteli buharı sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve bakımı 
yapılmalıdır.

Tablo 2. Suların Sertlik Derecesine Göre Sınıflandırılması

Su Arındırma Yöntemleri
Öncelikle çeşme suyu fitrelerle kaba kirlerinden ve çeşitli tortulardan arındırılır.
Sonra aktif karbon filtresi ile çözülmüş organik yükler uzaklaştırılır. Ardından iyon
değiştiricilerle önce su yumuşatılır ve demineralizasyon ile sudaki mineral ve iyonlar
ayrılır.

1-Su yumuşatma (Demineralizasyon): Katyonik iyon değiştirici reçineler yardımıyla,
suya sertlik veren Ca ve Mg iyonlarının, reçinedeki Na iyonları ile yer değiştirerek sudan
uzaklaştırılmasıdır. Bu işlem ile sudaki iyon yükü azalmaz. Sıcaklığa, zamana ve kaynak suyunun karbon sertli-
ğine bağlı olarak oluşan sodyum karbonat nedeni ile suyun alkalitesi artar. Termal dezenfeksiyonda yumuşak su 
kullanıldığında, artan pH nedeni ile tıbbi cihazlar ve anodize alüminyum yüzeylerinde korozyon gelişebilir. 
Sudaki klorür içeriği 50mg/L’den fazla ise ve temizleme parametreleri uygun değilse (düşük pH değeri, yüksek 
uygulama sıcaklığı ve maruz kalma süresi) paslanmaz krom çelikler için korozyon riski ortaya çıkabilir.

2-Deiyonizasyon: Su içerisinde çözünmüş olarak bulunan artı yüklü iyonların (Na, Mg,
Ca, K) ve eksi yüklü iyonların (klorür, bikarbonat, sülfat) sudan uzaklaştırılması, suyun
saflaştırılması işlemidir. Bu amaçla membranfiltrasyon yöntemi (reverse-ozmoz),
iyon tutucu reçineler (mixed-bed reçine) ve elektro-deiyonizasyon gibi yöntemler
kullanılmaktadır. Merkezi sterilizasyon ünitelerinde en sık tersozmoz yöntemi
kullanılmaktadır.

3-Ters Ozmoz (Reverse Osmosis) (RO): Suyun ön işlemlerden geçirildikten sonra, yarı geçirgen bir zardan 
çok yoğun ortamdan az yoğun ortama basınç uygulamasıyla geçirilmesi ile sudaki kir ve iyonlarından ayrılması-
dır. Bu şekilde basınç uygulanarak membrandan geçirilen su, geçiş esnasında çözünmüş anyon ve katyonları 
membran yüzeyinde bırakır. Saf su kullanım noktalarına gönderilirken, membrandan geçemeyen ve membran 
yüzeyinde tutulan istenmeyen iyonlar bir miktar su ile birlikte konsantre su şeklinde atık su hattına gönderilir ve 

hidroterapi havuzları ve temizliktir.
Su ve su buharı kalitesi, yıkama etkinliğini belirleyen temel unsurlardandır. İçeriği nedeni ile içme suyu, tıbbi 
cihazların yeniden kullanıma hazırlanmasında önerilmez. Özellikle sterilizasyon ünitesi, diyaliz ünitesi ve labo-
ratuvarda demineralize su kullanımı gerektiren alanlar iken, mutfak, hidroterapi havuzları, açık ve kapalı devre 
su sistemlerinde içme ve kullanma suları tercih edilmektedir.

Suyun Kalitesi ve Analizi

• Çeşme suyunda doğası ve kaynağına bağlı olarak çeşitli konsantrasyonlarda mineral ve iyonlar bulunmaktadır. 
Bunlar tıbbi cihazlar üzerinde korozyon ve renk değişikliklerine neden olmaktadır:

   - Suya sertlik veren mineraller (Ca ve Mg tuzları); kireç tortuları ve korozyona,
   - Ağır metaller (Fe, Mn, Cu); tıbbi cihazlarda renklenmeye (kırmızı-kahverengi), çözünmüş yüksek konsant-

rasyonlarda demir, yüzeylerde korozyon ve pas oluşumuna,
   - Silisik asit ve silikatlar; beyaz-gri, mavimsi-mor renk değişikliği ve ince pullanmalara,
   - Klorür; yüksek konsantrasyonlarda çukurlaşmaya neden olmaktadır.
• Bu maddelere ek olarak bazen, boru sistemlerindeki korozyondan kaynaklanan pas da bulunabilmektedir. Bu 

da tıbbi cihazlar üzerinde pas lekeleri ve sonucunda da korozyona neden olabilir. Bu sebeplerle hastanelerde 
belirlenen birimlerde su saflaştırılmalıdır.

• Saf su, iletkenlik değeri 0.055 μS/cm (25ºC) veya elektrik direnci 18,2 Megaohm-cm olarak hesaplanan sudur. 
• Suyun iyonik saflığı mikrosiemens/cm (μS/cm) biriminden elektriksel iletkenlik veya tersi olan megaohm-cm 

biriminden elektriksel direnç şeklinde de ifade edilebilmektedir. 
• Saf suyun iletkenlik ve direnç değerleri sıcaklığa bağlı değişebilmektedir.
• Suda çözünmüş halde bulunan tuzlar da artı ve eksi yüklü iyon oluşumuna yol açarak iletkenlik değerini artır-

maktadır. 
• Karbondioksit gibi gazlar da, iyon oluşumunu pH  kadar etkilemektedir. 
• Daha önceleri suyun saflığını bozan maddelerin miktarları için ayrı ayrı sınır değerler tanımlanırken artık 

suyun iyon bakımından saflığının esas ölçüsü olarak toplam iletkenlik değeri bir sınır değer belirtilmektedir. 
• Saf su, kokusuz, tatsız, renksizdir; fakat havadaki karbondioksit kalıntıları ile karbonik asit çözeltileri oluştur-

maya başladığı andan itibaren tadı bozulur ve tehlikeli bir hal alır. 
• İçme suyu kaynak olarak alındığında demineralizasyon (yumşatma), ters-ozmoz (reverse osmosis), deiyonizas-

yon ve damıtma yöntemleri kullanılarak arıtılmaktadır.

Suların Sertlik Özelliği ve Derecesi
Suya sertlik özelliğini veren sudaki toplam kalsiyum ve magnesyum iyonlarıdır. Toplam sertlik ve Ca-sertliği 
olarak belirtilir ve birimi ppm CaCO3(mg CaCO3/L) . Suyun sertliği, sertlik derecesiyle ifade edilir. Ülkemizde 
Fransız derecesi kullanmaktadır. 1 F.s.d = 10 mg CaCO3/L (Tablo 2).

Su Kaynağı ve Suyun Özellikleri
 Dünyadaki toplam su miktarının yalnızca 1/10.000’i mevcut şartlarda erişilmesi ve kullanılması 
mümkün olabilen su formundadır. Geçmişte su temini çok önemli iken günümüzde su temininin yanı sıra sağlıklı 
su üretimi de oldukça önem arz etmektedir.
Bir kaynaktan alınan suyun kullanma amaçlarına uygun hale getirilmesi için tatbik edilecek arıtma işlemleri su 
kaynağının özelliklerine bağlıdır.
Su kaynakları, yeraltı su kaynakları ve yüzey suları olmak üzere iki sınıfta incelenebilmektedir. Yeraltı sularının 
kalitesi zamanla büyük değişimler göstermez, renk dereceleri, bulanıklıkları düşüktür. Ancak fazla miktarda 
çözünmüş madde içerirler. Yüzey suları, nehir, göl, baraj ve seddelerden alınan sular olup, su kalitesi zamanla 
büyük değişmeler gösterir, renk ve bulanklılığı fazladır. Ayrıca yüzey suları, ev ve sanayii kullanılmış suları ile 
kirletilmiş olabilir. Bu yüzden organik maddeler, tat ve koku veren maddeler, fenoller, deterjanlar, metaller gibi-
maddeler de yüzey sularında bulunabilir. 
Tüketime sunulan içme-kullanma suları kontrol izlemesi, içme-kullanma suyunun suyun organoleptik ve mikro-
biyolojik kalitesi ve aynı zamanda içme suyu arıtımının yapılması durumunda, bu arıtımın (özellikle dezenfeksi-
yon) etkili olup olmadığının denetlenmesi Halk Sağlığı Müdürlükleri ve mahalli idarelerce düzenlenmektedir.

Su Arıtımında Amaçlar ve Temel İşlemler
• Su sıcaklığının düşürülmesi veya yükseltilmesi
• Renk, bulanıklık, tat ve koku giderimi
• Mikroorganizma giderimi
• Demir ve mangan giderimi
• Amonyum (NH4+) giderimi
• Oksijen konsantrasyonunun yükseltilmesi, suya bazen CO2 verilmesi, bazengiderimi, hidrojen sülfür (H2S), 

metan (CH4) gibi gazların sudanuzaklaştırılması yani gaz transferi
• Asitlerden temizleme
• Su sertliğinin düşürülmesi
• Korozif özelliğin giderilmesi
• Tuzluluğun giderimi
• Zararlı kimyasal maddelerin giderimi

Hastanelerde Su Kullanımı ve Suyun Özellikleri
Hastanelerde su ve buharla çalışan birçok sistem bulunmaktadır. Suyun kullanıldığı alanlar; tuvaletler, duşlar, 
çamaşırhaneler, sterilizasyon üniteleri, ameliyathaneler, soğutma ve ısıtma işlemleri, mutfak, diyaliz işlemleri 
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