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SALGIN ARAŞTIRMA EKİBİ

• Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı sorumlusu ve
moleküler analizlerle ilgili bir mikrobiyoloji
uzmanı
•Enfeksiyon kontrol hekimi
•Enfeksiyon kontrol hemşireleri
•Epidemiyolog
•İlgili bölümün başkanı veya görevlendireceği bir
•sorumlu hekim ve hemşire
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Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı
• Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı salgın araştırmasında

bütünün ayrılmaz bir parçasıdır.
• Salgın araştırmasını aktif üyesi
• Mikroorganizmaların beklenen ve endemik sıklıkları ile ilgili

veri sağlar ve analiz eder.
• Şüpheli kümeleşme veya salgın durumunda mikrobiyal

izolatların tanımlamasını yapar.
• Hastalar, personel ve çevresel kaynaklarda kültür ve seroloji

gibi destekleyici çalışmalar yapar.
• Salgındaki etiyolojik etkeni konvasiyonel yöntemlerle

tanımlar.
• İzolatlar arasındaki ilişkiyi uygun tiplendirme testleri ile

belirler veya referans laboratuvarlara gönderir.
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Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sürveyanstaki Rolü

•Enfeksiyon (tanımlama ve eradikasyon)
•Epidemiler (belirlemek ve doğrulamak)
•Endemik hastalıklar (sürveyans)
•Antimikrobiyal direnç (sürveyans)
•Spesifik etkenler (sürveyans)
•Yeni enfeksiyon etkenleri (saptamak)
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Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarının
Salgın Araştırılmasında Görevleri

A. Enfeksiyon etkenlerinin doğru tanımlanması
1. Örneğin kalitesi
2. Tanımlama için yeterli ve uygun tekniklerin
kullanılması

a) Selektif kültür yöntemlerinin kullanılması
b) Özel mikrobiyolojik tekniklerin kullanılması

B. Mikroorganizmaların tür düzeyinde tanımlanması
C. Antimikrobiyal duyarlılık testlerinin yapılması
D. Sonuçların zamanında ve uygun raporlanması,
verilerin saklanması
F. Kalite kontrol çalışmaları yapılması
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•Olguların saptanması
•Salgının doğrulanması
•Dosya ve verilerin incelenmesi
•Epidemiyolojik özelliklerin tanımlanması
•Moleküler çalışmalar
•Hipotez oluşturma
•Hipotezin test edilmesi
•Laboratuvar bulguları desteklemeli
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MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİ



Nedir?

• Etkenin biyokimyasal ve  moleküler seviyede
tanımlanması ve tiplendirilmesi

• Patogenezden sorumlu genlerin saptanması

• Konak-patojen ilişkisi

• Konağın infeksiyonlara duyarlılığından sorumlu
faktörlerin incelenmesi
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• Bakteriyel fenotipler içinde doku tropizmi,
virülans ve bulaşıcı olabilme yönünden farklılık
gösterebilen spesifik suşların araştırılması

• Hastalıkların etiyolojisi, yayılması ve kontrolüne
moleküler seviyede tanımlanan potansiyel
genetik ve çevresel risk faktörlerinin katkısı

• İnfeksiyon hastalıklarının aile içi ve toplumlar
arasında yayılmasının önlenmesi
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Ne amaçla kullanılır?

• Salgının kaynağı ve yayılma yolları ile ilgili
hipotezlerin test edilmesi

• Hastaların epidemiyolojik olarak birbiriyle olan
ilişkilerinin belirlenmesi

• Hastadan sağlık personeline geçişi göstermek
• Çevresel kaynakları ve rezervuarları

tanımlamak
• Re-aktivasyonun re-infeksiyondan ayırt

edilmesi

• Salgının kaynağı ve yayılma yolları ile ilgili
hipotezlerin test edilmesi

• Hastaların epidemiyolojik olarak birbiriyle olan
ilişkilerinin belirlenmesi

• Hastadan sağlık personeline geçişi göstermek
• Çevresel kaynakları ve rezervuarları

tanımlamak
• Re-aktivasyonun re-infeksiyondan ayırt

edilmesi



• Hastane ve toplumsal kaynaklı infeksiyonların
ayırt edilmesi

• Laboratuvar kontaminasyonunun saptanması
• Antibiyotiklere dirençli suşların yaygınlıklarının

belirlenmesi
• Virülanstan sorumlu genlerin belirlenmesi ve

bunları taşıyan suşların yaygınlıklarının
araştırılması

• Epidemiyolojik surveyans ve kontrol
yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi
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Hangi durumlarda tiplendirme yapılmaktadır?

1-Ortak bir kaynaktan gelen salgın varlığında
Çoğunlukla yatak sayısının fazla olduğu servisler
(yoğun bakım ve yeni doğan üniteleri)

Birkaç gün içinde oluşması

Sıklıkla aynı klinik içindeki hastaları etkilemesi

İnfeksiyonun kaynağı!!!!
Hastalar
Çevre
Hastalarla ilişkisi olan personel
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2-Belirgin bir antibiyotik duyarlılık profili veya
biyotipe sahip izolatların artmasında

3-Risk altındaki hastalarda kolonizasyonun
izlenmesinde

4-Belirli bir etkenin toplumdaki yaygınlığının
belirlenmesinde

5-Kan veya BOS kültürlerinden üretilen potansiyel
patojenlerin değerlendirilmesinde

2-Belirgin bir antibiyotik duyarlılık profili veya
biyotipe sahip izolatların artmasında

3-Risk altındaki hastalarda kolonizasyonun
izlenmesinde

4-Belirli bir etkenin toplumdaki yaygınlığının
belirlenmesinde

5-Kan veya BOS kültürlerinden üretilen potansiyel
patojenlerin değerlendirilmesinde



Salgın araştırmasında moleküler
tiplendirme ile

• Salgın var mı ?
• Kaç klon var? (İzolatlar aynı mı, farklı mı ?

Genetik benzerlik)(olgu tanımı)
• Kaç olgu var ? (Kimlerin nerede? Ne zaman ? Nasıl

etkilendiği?)
• Kaynak nedir ?
• Rezervuar nedir ?
• Bulaş (yayılım) hipotezi doğru mu ?
• Kontrol uygulamaları etkin mi ?
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Moleküler epidemiyolojik çalışmalara kullanılacak
moleküler testlerin özellikleri

• Moleküler yöntem
– Elde edilebilir mi?
– Geçerli mi ?
– Standardize edilebilir mi?
– Kolay uygulanabilir mi?
– Sonuçları tekrarlanabilir mi?

• Elde edilen her biyolojik örneğe/mikroorganizmaya uygulanabilir
mi?

• Özgüllük ve duyarlılığı (ayırım gücü) yüksek mi ?

• Sonuçları kolayca yorumlanabilir mi?
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• Hızlı ve ekonomik mi?

• Epidemiyolojik uygunluk göstermekte mi?
– Epidemiyolojik yönden ilişkili bütün izolatların, aynı klon

içinde, doğru olarak sınıflandırılabilme kapasitesidir
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Tiplendirme sonuçlarının yorumlanmasından önce

1-Hangi metot kullanıldı ?
Bu mikroorganizma için ayırt edici ve tekrarlanabilir mi ?
Özgüllük ve duyarlılığı nedir?
Sonuçlarının yorumlanmasında problemler var mı?

2-Organizma ne kadar genetik varyasyon
göstermektedir?
Genetik varyasyon arttıkça, tipleme sonuçlarındaki benzerliğin

önemi daha da artmaktadır.
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3-Özel bir moleküler tip ne kadar yaygın olarak
gözlenmektedir?
Eşleşen tiplerin önemi, yaygınlığın görülme frekansıyla

azalmaktadır

4-Araştırılan salgının doğası nedir?
Sürekli bulaşa bağlı devam etmekte olan salgınlar, tek

kaynaklı salgınlardan daha fazla genetik farklılık
gösterirler

5- Moleküler tipleme verileri, epidemiyolojik ve
çevresel verilerle örtüşüyor mu?
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Hipotezlerin test edilmesi ve bir moleküler
çalışmadan anlamlı sonuç çıkarabilmek için;

I-Doğru örneklem
II-Uygun yöntem ve belirleyiciler
III-Uygun analiz
IV-Yorumlama
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I-Örneklem

• Komple örneklem: İdeal

• Temsili örneklem: Ulaşılabilen örneklemenin derecesi
analiz ve yorum aşamalarında dikkate alınmalıdır.
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II-Moleküler belirleyici

• Genetik belirleyici
– genomdaki varyasyonların tamamını saptayabilecek

özelliğe sahip olmalıdır

– Bulaşı izleyebilmek için zaman içinde yavaş değişmeli

– Spontan olan değişimler yeterli düzeyde olmalı
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Moleküler belirleyici

• Çalışılan amaca uygun belirleyici seçimi
önemlidir.
– Eğer amaç bir tür tanımlamak ise, belirleyici tür

içinde kararlı olmalı, diğer türlerden farklı bir
pattern oluşturmalıdır.

• Belirleyici, kendisini analiz edecek modele
uygun olmalıdır.
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Belirleyicinin seçimi

• Belirleyici tarafsız olarak seçilebilmeli

• Mekanizmaları iyi anlaşılır olmalı

• Birden fazla lokus veya belirleyici setinin
kullanılmasına özen gösterilmelidir.
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III-Uygun yöntem

• Laboratuvarların
– veri toplama
– tipleme
– analiz için farklı yöntemleri seçebilmeleri
sonuçların karşılaştırmasını zorlaştırmaktadır.

• Yöntemlerin
– standardizasyonu
– kalite kontrollerinin kullanımına özen gösterilmesi
– veri analizinin önemsenmesi başarı için gereklidir.
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Uygun yöntem
• Mikroorganizmaların üretim ve stoklama koşulları
• Nükleik asitlerin ayrıştırılması ve saflaştırılması
• Deneydeki nükleik asit konsantrasyonu
• Amplifikasyon ve RE ile kesim
• Elektroforez koşulları

– Agaroz ve tamponun yoğunluğu
– Uygulanan akım
– Süre

• Standardize edilmeli ve incelenecek suşların
tamamına aynı koşullar uygulanmalıdır
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III-Sonuçların analizi
• Oluşan bant profillerinin analizi

– bilgisayar destekli programlarla
– gözle

• Bilgisayar destekli analizlerde her jelde yeterli sayıda (üç adet)
ve  uygun molekül ağırlıkta bantlar içeren  standartlar
bulundurulmalı

• Jel içi ve jeller arası farklılıkların giderilmesi için
normalizasyon yapılmalıdır.

• Oluşan bant profillerinin analizi
– bilgisayar destekli programlarla
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Sonuçların analizi
Bilgisayara bağlı dinamik veri bankalarının oluşturulması, epidemiyolojik

çalışmalarda oldukça faydalıdır. Bunların sayesinde;

1-Spesifik  bir patojenin durumu izlenebilir (surveyans).

2-Yeni bir patojene bağlı salgın kısa sürede saptanabilir.

3-Klinik izolatların kümeleşmesi saptanabilir.

4-Salgınla ilişkisi olmayan geçici kümeleşmiş olgular tanımlanabilir.

5-Kontrol önlemlerinin etkinliği doğrulanabilir.
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