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• fenotipik yöntemler
• genotipik yöntemler
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bakterilerin tür ve suş düzeyinde
tanımlanması

epidemiyolojik tiplendirme birimi
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• patojenlerle normal florada etkenlerin ayırt edilmesi

• salgınların incelenmesi

• antimikrobiyallere dirençli mikroorganizmaların ve
yayılım yollarının saptanması

• epidemiyolojik sürveyans verilerinin oluşturulması

Amaç
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FenotipikFenotipik yöntemler:yöntemler:

• Büyüme ve morfolojik özelliklerine göre tiplendirme
• Biyotiplendirme (manuel, otomatik)
• Serotiplendirme
• Fonksiyonel veya fizyolojik özelliklerine göre

tiplendirme
– Antibiyogram
– Faj tiplendirme
– Kolisin (bakteriyosin) tiplendirme
– Multilokus enzim elektroforezi (MLEE)
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Büyüme ve morfolojik özelliklerine
göre tiplendirme



Biyotiplendirme

bakterilerin metabolik aktivite esası

Ayırım gücü yapılacak biyokimyasal test sayısına
bağlı

Testler büyüme koşullarındaki değişikliklerden
etkilenmekte

Harcanan süre uzun, sonuçlar zaman zaman yanıltıcı
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Serotiplendirme

bakteri antijenik yapı farklılıkları esası

aynı türün farklı suşları veya farklı
türlerin suşları arasında çapraz
reaksiyon
yanlış pozitif sonuçlar
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Fonksiyonel veya fizyolojik özelliklerine
göre tiplendirme

Antibiyogram
suş subtiplerinin belirlenmesi

antibiyotik direnci mobil elementlerle geçiş
yapabildiği için ayırım gücünde özgüllük
sağlamaz.
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Fonksiyonel veya fizyolojik özelliklerine
göre tiplendirme

Faj tiplendirme
epidemiyolojik çalışmalarda yararlı

standardize faj tiplendirme sistemleri birçok
patojen için bulunmamakta
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Fonksiyonel veya fizyolojik özelliklerine
göre tiplendirme

Multilokus enzim elektroforezi (MLEE)
aynı türe ait farklı suşlar arasında metabolik enzim

lokuslarındaki alellik varyasyonları ortaya koyar

teknik olarak güç

Multilokus enzim elektroforezi (MLEE)
aynı türe ait farklı suşlar arasında metabolik enzim

lokuslarındaki alellik varyasyonları ortaya koyar

teknik olarak güç



GenotipikGenotipik yöntemleryöntemler

• DNA genom (genomiks)
• RNA transkriptom (transkriptomiks)
• Protein ifadelenmesi (proteomiks)
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Genomiks

Belli bir organizmada bulunan genlerin toplamını
(genom) incelemek için kullanılan yöntemlerin

tümü
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Genomik çalışmalarda kullanılan
yöntemler

Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) kullanılan yöntemler (gerçek
zamanlı, multipleks, konsensus v.b.)

Polimeraz zincir reaksiyonuna dayalı yöntemler:
PZR-Restriksiyon enzimleri ile kesilen parça uzunluk polimorfizm analizi
(PCR-RFLP)
Birçok kopyada bulunan dizilerin hedef olarak PZR parmak izi
çalışmalarında kullanılması [tekrarlayan ekstragenik palindromik diziler
- repetetive extragenic palindromic (REP) veya tekrarlayan
enterobakteriyel intergenik konsensus diziler - enterobacterial
repetitive intergenic consensus (ERIC)-PCR]
Arbitrarily primed PCR (AP-PCR)
Rastgele amplifiye edilen polimorfik DNA (RAPD) – (Random amplified
polymorphic DNA)
Amplifiye parça uzunluk polimorfizm analizi (AFLP) – (Amplified
fragment length polymorphism analysis)
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Pulsed field gel electrophoresis – PFGE

Southern Blot analizi- Ribotipleme

Plazmid analizi
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PZR ve PZR dayalı yöntemler
genom analizi, nükleotid değişikliğine bağlı

polimorfizm ve mutasyonların ortaya
konmasında çok yararlı

DNA kontaminasyonu, optimizasyon,
tekrarlanabilirlik özellikleri
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PZR-RFLP
restriksiyon endonükleaz enzimlerinin kesim

tanıma bölgelerinin nükleotid değişikliği ile
kesilmemesi ve kesilen kromozomal parça
uzunluklarının analiz esası

çok fazla DNA parçası elde edilince bantların
üst üste gelme ve yorumlanma güçlüğü
bulunmakta
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REP-PZR
bakteri genomunda yaygın ve korunmuş olan

palindromik dizi tekrarları parmak izi ve küme
analizleri

RAPD
türler arası farklılıklar ortaya konmakta
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Arbitrarily primed PCR (AP-PCR)

Spesifik bir bakteriyel DNA dizisini çoğaltmaya
yönelik olmayan rastgele primerler ve düşük
bağlanma ısıları kullanılarak, DNA’nın bir çok
bölgesine hibridizasyon gerçekleşir.

Bant sayıları ve deney koşullarıyla ilgili
optimizasyon güçlükleri
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PFEG
salgın inceleme amaçlı bakteri tiplendirmesinde

yüksek ayırım gücü ile altın standart

özel ve pahalı elektroforez cihazı gerektirmesi,
kromozomal DNA’nı tam parçalanmaması
sonucunda tiplendirmede yanlış sonuçlara yol
açabilmesi kısıtlayıcı
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Southern Blot analizi- Ribotipleme

Spesifik DNA dizilerini incelemek için kullanılan
moleküler biyolojik bir yöntemdir.

Elektroforezle ayrılan DNA parçalarının membran
filtrelere aktarılması ve parçaların prob
hibridizasyonla birleştirilmesinden oluşur.

rRNA hedeflenince ribotiplendirme olarak adlandırılır.

PFEG ile karşılaştırılınca ayırım gücü düşük
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Plazmid analizi

Plazmid DNA izolasyonu

Plazmidlerin agaroz jel elektroforezindeki sayı ve
büyüklükleri ile tiplendirme

Hastane enfeksiyonları ile ilişkili bir salgında plazmid
sayıları fikir verebilir.

Klonal ilişkinin gösterilmesinde PFGE, restriksiyon
analizleri ve sekanslama ile desteklenmeli
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Plazmid analizi



Omik veya fenotipik yöntemler seçilirken hangi amaçla
kullanılacağı önemli

Salgın incelenmesi gibi epidemiyolojik bir çalışma söz konusu
olunca uygulanacak yöntemlerde performans ve teknik
özellikler dikkate alınmalı

Bakteri tiplendirme yöntemi
tekrarlanabilirlik özelliği,
ayırım gücünün yüksek olması,
standart ve stabil olması,
sonuçların epidemiyolojik verilerle uyumu,
uygulama ve yorumlama kolaylığı,
maliyet etkinliği,
özel cihaz gerektirip gerektirmemesi önemli
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Omiks yöntemlerle tiplendirmenin doğrudan
doğruya canlının genomu esas alınarak
yapıldığı için fenotipik özeliklerde gördüğümüz
çevresel şartlardan etkilenmez.

Fenotipik yöntemler, iş yükü fazla, uzun zaman
alan, çoğunlukla değişken sonuçlar
vermektedir.
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Omik teknikleri zor üreyen etkenlerin
tiplendirilmesinde, genetik ilişkilerin ortaya
konmasında çok kullanışlıdır.
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epidemiyolojik tiplendirme için genelde
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Omik yöntemler
hastaları kolonize veya enfekte eden izolatlar
arasındaki ilişkinin ortaya konmasında
enfeksiyon yapan suşları kontaminantlardan
ayırmada
hastane enfeksiyonu bulaşını göstermede
bir enfeksiyon için tedavi alan hastalarda relaps ya da
reenfeksiyonu ayırt etmede
hastane içinde veya hastaneler arasında
antimikrobiyal ilaç direncinin yayılımını izleme
çalışmalarında
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Omiks yöntemler klasik fenotipik yöntemlerin
alternatifi değildir, fenotipik tiplendirmenin

yetersiz kaldığı durumlarda ve esasen bir
arada kullanılmalıdırlar.
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SONUÇ
amacın iyi tanımlanması
yöntemlerin amaca ve incelenecek patojene göre
seçilmesi
onaylanmış yöntemler ve uygun kontrollerle
çalışılması
verilerin biyoinformatik programlar aracılığı ile
değerlendirilmesi
kalite kontrol programları ile test edilmesi
eldeki malzemeler, laboratuvarın imkanları, maliyet
etkinliği dikkate alınarak en uygun yöntem seçilmeli
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Salgın araştırma becerisi

• Sürveyans (sistematik veri toplama)
• Araştırma (dikkatli gözlem, detaylı tanımlayıcı

çalışmayla ilgili veri toplama)
• Analiz
• Değerlendirme (yapılanların etkinliği ve

problemin çözümü ile ilişkili kontrol önlemlerinin)
• İletişim, yönetim, konsültasyon , epidemiyolojik

bulguların sunulması ve insan ilişkileri
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Çalışma

GSBL üretimi gösterilen 280 E. coli suşunun PZR
ile CTX-M geni pozitif bulunan 205 suşta
plazmid analizi

Klonal ilişki araştırılması
• MRSA
• Acinetobacter
• Stenotrophomonas maltophila
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen

çeşitli klinik örneklerden izole edilen E. coli
suşları çalışmaya dahil edilmiştir.

GSBL üretimi gösterilen 280 E. coli suşunun 205’i
PZR ile CTX-M geni pozitif olarak

değerlendirilmiştir.
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CTX-M geni pozitif bulunan 205 suştan plazmid
izolasyonu yapılmıştır.

Tüm suşlardan sayıları 1-7 arasında değişen
plazmidler izole edilmiştir.

Genetools 3.05 programı kullanılarak
plazmidlerin analizi yapılmış ve plazmidlerin
büyüklüklerinin ~1-85 kb arasında değiştiği

hesaplanmıştır.
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6, 8 ve 10

4 ve 13

numaralı örneklerde aynı büyüklükte ve sayıda plazmidler
görülmüştür



23,13
9,4

6,557
4,361

2,322
2,027

M 1     2   3    4     5    6    7    8    9    10   11  12  13   14  15

2,322
2,027

564

2 ve 4 numaralı örneklerde aynı büyüklükte ve sayıda plazmidler
görülmüştür



Klonal ilişki araştırılması

MRSA







Çalışmaya DYBÜ’sinden Ağustos 2007- Haziran 2010 tarihleri arasında toplanan
100 Acinetobacter suşu AP-PZR ile analiz edildi.

AP-PZR sonuçlarına göre 2 (A ve B) farklı ana klon saptandı.
Bu kolonlar klonal yönden birbiriyle ilişkisiz bulundu.
A klonunda dört alttip, B klonunda ise iki alttip olduğu tespit edildi.
Suşların 14 (% 14)’sının A, 13 (% 13)’ının B klonuna ait olduğu görüldü.







Stenotrophomonas maltophila


