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astane infeksiyonlar› son otuz y›ld›r infeksiyon hastal›klar› içinde önemli bir rol oynamaktad›r. Özellikle son y›llarda tan› ve tedavi
amac›yla yap›lan tetkiklerdeki ilerlemeler, bu infeksiyonlar›n kontrolünde mikrobiyoloji laboratuvarlar›n›n rolünü daha öne ç›karm›ﬂt›r.

H

Hastane infeksiyon riskinin azalmas› sürveyans çal›ﬂmalar› ile sa¤lanmakta, infeksiyon sürveyans›n›n yap›labilmesi de mikrobiyoloji laboratuvarlar›nda de¤erlendirilen kültür sonuçlar›
ile gerçekleﬂmektedir. Bu nedenle, bir hastanede infeksiyon kontrol çal›ﬂmalar›n›n baﬂar›ya
ulaﬂabilmesi için mikrobiyoloji laboratuvar›n›n
infeksiyon kontrol programlar›n›n bütün aﬂamalar›nda aktif olarak rol almas› gerekmektedir.
Mikrobiyoloji laboratuvar›ndan sorumlu bir uzman, infeksiyon kontrol komitesinin bir üyesi
olarak, laboratuvar ile ilgili her türlü aktiviteden
sorumlu olmakta ve bu uzmana hastane infeksiyonlar›n›n tan›s›, tedavisi ve önlenmesinde
önemli görevler düﬂmektedir.
Hastane infeksiyonlar›nda mikrobiyoloji laboratuvarlar›n›n görevlerini üç baﬂl›k alt›nda
toplamak mümkündür. Bu görevler:
1) LABORATUVARIN PR‹MER ROLÜ
A) ‹nfeksiyon etkenlerinin do¤ru olarak tan›mlanmas›

1. Örne¤in kalitesi: ‹nfeksiyona neden olan
mikroorganizmalar›n do¤ru olarak tan›mlanmas›,
herﬂeyden önce laboratuvara gelen klinik örne¤in kalitesine ba¤l›d›r. Uygun olmayan örne¤e
laboratuvarda uygulanan tüm iﬂlemler hem laboratuvar› meﬂgul eder, hem klinisyene yanl›ﬂ
bilgiler aktar›lmas›na ve hastan›n bu tetkikler
için lüzumsuz para ödemesine yol açar.
Bu nedenle mikrobiyoloji laboratuvarlar›n›n
görevi laboratuvara henüz klinik örnek gelmeden baﬂlamaktad›r. Bu aﬂamada mikrobiyoloji
uzmanlar› laboratuvara gelen örnek kalitesini
denetlemeli, laboratuvara materyal kabulünde
belirli kriterler koymal› ve gerekti¤inde klinisyenlere bu konuda e¤itim vermelidir. Laboratuvara gelen örneklerde gerçek infeksiyon etkeni
üretildi¤i ölçüde infeksiyon sürveyans verileri
de¤erli olmaktad›r.
Örnek kalitesinin de¤erlendirilmesi öncelikle
örnek al›m›nda temel olarak dikkat edilmesi gereken kurallarla baﬂlar.
1) Örnek antibiyotik tedavisinden önce al›nmal›.
2) Örnek gerçek infeksiyon yerinden al›nmal›
(Hiçbir zaman pnömoni tan›s› için balgam yerine
tükürük, sinüzit tan›s› için nazal sekresyon gönderilmemelidir.)
3) Örne¤in ne zaman al›naca¤› bilinmeli (Hastal›¤›n patogenezi bilinerek hastal›¤›n belirli evrelerinde uygun bölgelerden kültür al›nmas›na
dikkat edilmelidir. Örne¤in enterik ateﬂte 1. hafta kan, 2. hafta idrar, 3. hafta d›ﬂk› gibi).
4) Yeterli miktar ve hacimde örnek al›nmal›
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(Örnek yetersizli¤ine ba¤l› olarak yalanc› negatif
sonuçlar rapor edilebilir).
5) Örnek uygun toplama kaplar›nda ve uygun
taﬂ›y›c› ortamlarda laboratuvara bir an önce ulaﬂt›r›lmal›:
• Bo¤az, deri, mukoz membranlar için eküvyon
• ‹drar, balgam, d›ﬂk› için steril, s›z›nt› yapmayan, a¤z› burgulu kaplar
• Vücut s›v›lar› için steril enjektör ve ponksiyon i¤neleri
• Anaerob kültür örnekleri için anaerob transport besiyerleri, havas› boﬂalt›lm›ﬂ, i¤ni ucu kapat›lm›ﬂ enjektör
• Serolojik tan› için daha önce kullan›lmam›ﬂ
temiz tüplere al›nan 5-10 mL kan örne¤i (Serum
ya¤ içermemeli, hemolizsiz ve yeterli miktarda
olmal›, hemen laboratuvara iletilemiyorsa buzdolab›nda saklanmal›d›r)
• Transport besiyerleri (Stuart’s, Cary-Blair,
Amies) eküvyon ile al›nan örnekleri 48-72 saat
saklayabilir.
6) Örnek ve hasta hakk›nda bilgiler, gönderildi¤i bölüm do¤ru ve detayl› bir ﬂekilde yaz›lmal›. ‹stek formlar›nda:
• Tarih
• Hasta ad›-soyad› ve yaﬂ›
• Dosya ve/veya protokol no
• Servis veya poliklinik ad›
• Örne¤in cinsi ve ne zaman al›nd›¤›
• Kullan›lan antibiyotik ve ilaçlar
• Klinik bulgular ve ön tan›
• Varsa altta yatan hastal›k
• ‹zleyen Dr. ad› ve tel no bulundurulmal›d›r.
Bütün bu ﬂartlara uyuldu¤u tahmin edilerek
laboratuvara kabul edilen klinik örne¤in uygun
olup olmad›¤› laboratuvar taraf›ndan kontrol
edilmelidir. Örne¤in yap›lan idrar kültür incelemesinde üç veya daha fazla mikroorganizman›n
üremesi, idrar kültürünün yanl›ﬂ al›nd›¤›n›, kan
kültüründe normal deri floras› bakterilerinin üremesi ve klinikle uyumsuz ç›kmas› al›m yönteminin yanl›ﬂ oldu¤unu, balgam›n mikroskobik incelemesinde 100 x büyütmede > 10 epitel hücresi,
<25 lökosit görülmesi örne¤in tükürük ile kar›ﬂt›¤›n›, orofaringeal materyal oldu¤unu gösterir.
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2. Tan› amac›yla yeterli ve uygun tekniklerin
kullan›lmas›: Son y›llarda hastane infeksiyonlar›na neden olan mikroorganizmalar›n çeﬂitlerinin
artmas›yla (bakteri, virüs, mantar, parazit) mikrobiyoloji laboratuvarlar› bu etkenleri izleyerek
yeni selektif kültür ve mikrobiyolojik teknikleri
kullanarak do¤ru tan›ya gitmelidirler.
(a) Selektif kültür yöntemlerinin kullan›lmas›
Bu konu özellikle salg›nlarda önem kazanmaktad›r. Örne¤in a¤›r kanl› diyare ve hemolitik
üremik sendroma neden olan E. coli O157H7 suﬂunu izole etmek için özel selektif bir besiyeri
olan sorbitol içeren Mac Conkey besiyeri kullan›lmal›d›r.
C. difficile’nin etken oldu¤u antibiyoti¤e ba¤l›
kolitlerde sitotoksin veya enterotoksinin d›ﬂk›da
gösterilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte
özellikle epidemiyolojik çal›ﬂmalara ›ﬂ›k tutmas›
amac›yla, bu mikroorganizman›n izolasyonu için
Cefoxitin-cyclosporine fructose agar (CCFA) kullan›lmal›d›r.
Yine metisiline dirençli S. aureus (MRSA) salg›nlar›nda, MRSA’y›, çoklu dirençli koagülaz-negatif stafilokoklardan ay›rt etmek için Mannitol
salt agar (%7. 5 NaCl içeren) veya %4 NaCI içeren
Mueller Hinton selektif besiyeri kullan›lmaktad›r.
D›ﬂk›daki vankomisin dirençli E. faecium suﬂlar›n›n saptanmas›nda ise Mueller Hinton agar
(vankomisin 20 µg/mL, polimiksin 100 µg/mL,
streptomisin 100 µg/mL) selektif besiyeri önerilmektedir.
(b) Özel mikrobiyolojik tekniklerin kullan›lmas›
Mikrobiyolojide baz› mikroorganizmalar›n tan›mlanmas›nda veya antibiyogram›nda özel tetkiklerin kullan›lmas› gerekmektedir. Örne¤in penisiline dirençli pnömokoklar›n disk difüzyon
yöntemi ile saptanmas›nda (NCCLS) koyun kanl›
Mueller Hinton agar›na 1µg oxacillin diski (breakpoint: 25 mm) kullan›lmas› önerilmektedir. Yine tüberkülozun antimikrobiyal duyarl›l›¤›n saptanmas›nda Middle Brook 7H10 veya 7H11 agar›na çeﬂitli antitüberküloz ilaçlar ilave edilerek yap›lmakta ve bunun için 4 hafta inkübasyon süresi gerekmektedir. Bunun yan›nda BACTEC radyometrik sistemi ile bir hafta veya daha az sürede sonuç al›nabilmektedir.
Epidemiyolojik çal›ﬂmalara yarar sa¤lamas›
aç›s›ndan mikroorganizmalar›n tür düzeyinde ta-

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1;1:1997

Hastane ‹nfeksiyonlar›nda Laboratuvar›n Rolü

n›mlama yapabilecek h›zl› testlere gereksinim
vard›r. Bugün birçok rutin mikrobiyoloji laboratuvarlar› yar› veya tam otomatik cihazlarla tür düzeyinde tan›mlama yapabilmektedir. Bu nedenle kullan›lan h›zl› testler k›sa sürede sonuç vermesi ve laboratuvar standard› sa¤lamas› aç›s›ndan önem kazanm›ﬂt›r.
Son y›llarda immünolojik ya da DNA prob
yöntemleri ile RSV, HSV gibi çeﬂitli ajanlar›n 1-2
saat içinde tan›lar›n› veren sistemler geliﬂtirilmiﬂtir. Bu sistemlerin kullan›lmas›nda dikkatli
karar verilmeli, duyarl›l›k, özgüllük, yalanc› pozitif ve negatiflik gibi özellikleri gözden kaç›r›lmamal›d›r. Bütün bu özel mikrobiyolojik tetkiklerin
yap›lmas›ndan laboratuvarlar›n masraf ve yararl›l›k oranlar› da göz önüne al›nmal›d›r.
B) Mikroorganizmalar›n tan›s›n›n tür düzeyinde yap›lmas›
Mikroorganizmalar›n tür düzeyinde tan›mlanmas› hastane kaynakl› infeksiyonlar aç›s›ndan
çok önemlidir. Örne¤in P. aeruginosa veya P. cepecia’n›n neden oldu¤u infeksiyonlar›n epidemiyolojik seyri farkl›l›k göstermektedir. Yine S. aureus’un di¤er stafilokoklardan ay›rt edilmesi tedavi
ve bu infeksiyonlar›n kontrolu aç›s›ndan önem
kazanmaktad›r.
C) Antibiyotik duyarl›l›k testleri
Hastane infeksiyonlar›n›n kontrol alt›na al›nmas›nda mikroorganizmalar›n tan›mlanmalar›n›n
yan›nda antibiyotik duyarl›l›k test sonuçlar›n›n
da bilinmesi gerekmektedir. Rutin laboratuvarlarda antibiyotik duyarl›l›k testlerini saptamak
için Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemi kulan›lmaktad›r. Disk diffüzyon tekni¤inin standardize
edilmedi¤i antibiyotiklerde ise tüp dilüsyon,
agar dilüsyon gibi yöntemler tercih edilmektedir. Ancak son y›llarda yar› otomatik ve otomatik
sistemlerle MIC konsantrasyonlar› da saptamak
mümkündür.
Laboratuvar, NCCLS önerileri do¤rultusunda
hastane infeksiyon kontrol komitesi ile birlikte
antibiyotik duyarl›l›k testinde kullan›lacak antibiyotikleri seçmeli ve en az y›lda bir antibiyotik
direnç durumunu gözönüne alarak, testte kullan›lacak antibiyotik listesini belirlemelidir. Ayr›ca
antibiyotik duyarl›l›k test sonuçlar› s›n›rl› bildirim ﬂeklinde olmal›, çal›ﬂ›lan tüm antibiyotiklere
direnç bulundu¤unda ikinci grup antibiyotik listesine geçilmelidir.

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1;1:1997

Hasçelik G.

Laboratuvar kalite kontrol çal›ﬂmalar› olarak
kullan›lan antibiyotik disk kontrolü ve di¤er parametreleri kontrol etmelidir.
D) Laboratuvar test sonuçlar›n›n zaman›nda
bildirilmesi, uygun ﬂekilde rapor edilmesi ve verilerin saklanmas› ve özet verilerin sunulmas›.
Mikrobiyoloji laboratuvar kültür sonuçlar›n›n
testler bitti¤inde en k›sa zamanda bildirilmesi
gerekmektedir. Laboratuvar personeli gerekti¤inde infeksiyon kontrol personeli ile direkt iletiﬂime girerek izole edilen mikroorganizman›n
kolonizasyon veya infeksiyon oldu¤una karar
vermelidir. Baz› durumlarda infeksiyon etkeni
olabilecek patojen bir mikroorganizma ﬂüphesinde test sonuçlar› beklenmeden klinisyen
ve/veya infeksiyon kontrol komitesine ön bildirim yapmal›d›r.
Ön bildirim yap›lmas› gereken durumlar:
a) Kan ve steril vücut örneklerinden (BOS)
mikroorganizma izolasyonu.
b) Enterik patojenlerden Salmonella ve Shigella
izolasyonu
c) Aside dirençli bakterinin yaymada veya
kültürde saptanmas›
d) Yeni veya daha önce saptanmam›ﬂ bir mikroorganizman›n görülmesi (örne¤in: Legionella
türleri)
e) Çoklu direnç veya al›ﬂ›lmam›ﬂ direnç paternine sahip bir mikroorganizman›n üremesi
(örne¤in: MRSA, vankomisin dirençli enterokok).
Birçok olguda ön bildirim yap›lmas› hastane
infeksiyon seyrinde son rapordan daha önem
kazanmaktad›r. Bu da infeksiyon kontrol ve korunma önlemlerinin bir an önce yap›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Laboratuvar kay›tlar›na tarih, örne¤in cinsi,
hastan›n yatt›¤› bölüm ve servis, dosya no’su,
üretilen mikroorganizman›n cinsi, türü ve antibiyotik duyarl›l›k durumu, yap›lm›ﬂsa özel tiplendirme iﬂlemi sonuçlar› iﬂlenmelidir. Seçilmiﬂ
mikrobiyolojik bilgiler belirli dönemlerde periyodik olarak klinisyen ve infeksiyon kontrol komitesine bildirilmelidir. Bildirimler belirli patojen mikroorganizmalar›n izolasyon s›kl›¤›na, anatomik bölgeye, hastane servislerine, antibiyotik
duyarl›l›klar›na göre yap›lmal›d›r. Tüm laboratuvar kay›tlar› bilgisayar sisteminde depolanmal›d›r.
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E) Kalite kontrol çal›ﬂmalar›
Hastane laboratuvar›n›n klinisyene do¤ru sonuç verebilmesi için ilk önce kendisinin sonuçtan emin olmas›, yani laboratuvar kalite kontrol
çal›ﬂmalar› yapmas› gerekmektedir. Laboratuvar
sonuçlar›n›n kalitesinin yüksek olmas› da yap›lan sürveyans çal›ﬂma sonuçlar›n› olumlu yönde
etkileyecektir.
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içinde y›kanmakta, daha sonra s›v› besiyerinden
selektif ve selektif olmayan besiyerlerine ekim
yap›larak bakteri üremesi de¤erlendirilmektedir. Torba içindeki adi buyyon antiseptikleri nötralize etmek için Tween 80, sodyum tiyosülfat
veya lesitin içermektedir.

A) Bilgilendirme: Mikrobiyoloji laboratuvar›ndan sorumlu uzman infeksiyon kontrol komitesinin do¤al bir üyesi olarak, bu komitenin di¤er üyelerini mikrobiyoloji konusunda bilgilendirmelidir. Bu konuda çal›ﬂan infeksiyon kontrol
hekimini (örnek alma, ekim teknikleri, yap›lan
testler ve antibiyotik duyarl›l›klar›) özellikle kültür sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi konusunda
yard›mc› olmal›d›r. Ayn› zamanda bu uzman epidemiyolojik temel kavramlar› da ö¤renmelidir.

Personel el kültürleri yan›nda salg›n zamanlar›nda al›nacak tüm kültürlerin özel metodlarla
al›nmas›, ekilmesi ve de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Örne¤in çevreden yüzey kültürleri yap›lmak istendi¤inde kültürlerin sürüntü veya direkt ekim, bask› ekimi (impression plate) ﬂeklinde yap›lmas›, sudan al›nan örneklerin ise
membran filtre yöntemi ile ekilmesi önerilmektedir. Yap›lan çal›ﬂmalarda sudan yap›lan kültürlerle hastal›k aras›nda belirgin bir korelasyon
bulunamam›ﬂt›r. Havadan al›nacak örnekler, belli bir miktar havan›n belli bir zaman dilimi içinde
süzülerek, filtrelerin besiyerine ekimi yap›larak
de¤erlendirilmektedir. Ayr›ca hava kültürleri besiyerlerinin belirli bir süre örnek al›nacak bölgelere aç›lmas› ile de al›nabilmektedir. Fakat bu
önerilen bir yöntem de¤ildir. Havadan al›nacak
kültürlerde kontaminasyon de¤erlendirilmesinin zor olmas› ve infeksiyon ile korelasyon bulunamamas› bu kültürlerin de¤erlendirilmesini
zorlaﬂt›rmaktad›r.

B) Salg›n durumunda özel çal›ﬂmalar: Salg›nda veya hastane infeksiyonlar›nda art›ﬂ gözlendi¤inde, klinik mikrobiyoloji laboratuvar› infeksiyon kontrol zincirinin önemli bir parças› olarak en k›sa zamanda araﬂt›rmalara baﬂlayarak etken olan mikroorganizman›n izolasyon ve tan›mlamas›n› yapmal›d›r. Araﬂt›rmada daha önce hastanede salg›na neden olan infeksiyon etkenleri,
salg›n›n görüldü¤ü bölüm de göz önüne al›nmal›d›r. Bütün bu çal›ﬂmalarda laboratuvar - klinisyen iﬂbirli¤i önem kazanmaktad›r.

Hastane infeksiyonlar›nda epidemiyolojik
veriler ve hastane infeksiyon patojenleri de düﬂünülerek çapraz infeksiyona neden olabilecek
kan ve parenteral s›v›lardan, solunum cihazlar›ndan, dezenfektanlardan ve antiseptiklerden örnek al›nabilir. Bu kültürlerin ço¤u standart olmayan, de¤erlendirilmesi zor kültürlerdir. Hastane
infeksiyonlar›na neden olan salg›nlarda çapraz
infeksiyona neden olabilen infeksiyon kaynaklar›n›n ve buralardan al›nacak örneklerin kültür
metodlar› Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.

Hastane infeksiyonlar›na ba¤l› salg›nlarda
salg›n olan bölümde kayna¤a ve geçiﬂ yoluna bak›larak hastalardan, personelden (burun, nazofarinks, el, d›ﬂk› gibi), t›bbi aletlerden, çevreden
(yüzey, hava, su gibi) kültür al›nmal›d›r. Özellikle personel eli kültürleri, infeksiyona neden olan
mikroorganizmalar›n hastadan hastaya taﬂ›nmas›nda önem kazanmaktad›r. El kültürleri al›n›rken burada bulunan mikroorganizmalar›n geçici
veya kal›c› flora olup olmad›¤›n› saptamak için
buyyon-torba (broth-bag) tekni¤i kullan›lmaktad›r. Bu teknikte kültürü al›nacak eller, içinde 1020 mL adi buyyon içeren steril plastik torbalar

Salg›nlara neden olan hastane infeksiyonlar›nda al›nacak kültürlerin laboratuvar yükünü art›rmayacak ﬂekilde selektif ve ay›rtedici besiyerlerine veya özel hastane infeksiyonlar›na neden
olan patojenleri ortaya ç›karmak için zenginleﬂtirici besiyerlerine ekilmelidir. Bütün bu kültürlerin al›nmas›, de¤erlendirilmesi yer, personel ve
para gerektirmektedir. Bu amaçla yap›lan tüm
masraflar hastalara yap›lan harcamalara eklenmemelidir.

Laboratuvar sorumlusu kalite kontrolü olarak
laboratuvarda kullan›lan malzemeleri denetlemeli, bunlar›n standartlara uygun olup olmad›¤›n› test etmelidir. Ayr›ca laboratuvar sorumlusu
uzman çal›ﬂanlar›n›n e¤itiminden sorumlu olmaktad›r.
II) HASTANE ‹NFEKS‹YON KONTROL KOM‹TES‹ ÜYES‹ OLARAK GÖREV‹
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Genel kural olarak salg›n dönemleri d›ﬂ›nda
rutin olarak hastane personeli ve çevre kültürleri al›nmas› maliyetlerinin yüksek olmas›, klinik
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Tablo 1. Hastane ‹nfeksiyonlar›na Neden Olan Salg›nlarda Çapraz ‹nfeksiyona Neden Olabilen ‹nfeksiyon Kaynaklar› ve Kültür Metodlar›.
Kaynak

Kültür metodu

Personel eli

Buyyon-torba tekni¤i: 10-20 mL adi buyyon içeren steril plastik
eller y›kanarak semikantitatif olarak ekimi yap›l›r

Hava

Mekanik hava filtresi metodu (önerilen); havaya plak aç›lma yöntemi

Su

Membran filtre yöntemi

Çevre yüzeyleri

Sürüntü örneklerinin kat› pla¤a ekimi veya bask› pla¤› ﬂeklinde ekim

Kan ürünleri

S›v› besiyerine ekilen kan örneklerinin aerobik ve anaerobik
olarak 10 günlük inkübasyonu

Parenteral s›v› ve intravenöz aletler Buyyon ekimi veya membran filtre yöntemi
Solunum aletleri

Buyyon veya sürüntü örneklerinin ekimi

Tüp ve kaplar

Buyyon veya sürüntüden semi kantitatif olarak ekimi

Dezenfektan ve antiseptikler

Ürünlerin spesifik nötralize edici ajanlarla ve bu ajanlar
olmaks›z›n seri dilüsyonlarla ekimi

ve epidemiyolojik yararlar›n›n olmamas› nedeniyle önerilmemektedir.
Rutin olarak yap›lmas› önerilen mikrobiyolojik kültürler:
a) Sterilizasyonun denetlenmesi (otoklav,
pastör f›r›n›, kimyasal, biyolojik yöntemler)
b) Bebek mamalar›n›n kontrolu (nonpatojen
bakteri say›s› 25 cfu/mL olmal›, Salmonella-Shigella
olmamal›)
c) Hastanede haz›rlanan ürünler, aç›kta haz›rlanan kan ürünleri, dializ s›v›lar›, dezenfekte
edilmiﬂ aletler.
III) M‹KROORGAN‹ZMALARIN EP‹DEM‹YOLOJ‹K OLARAK ARAﬁTIRILMASINDAK‹ GÖREV‹
Hastane infeksiyonlar›na ba¤l› salg›nlarda bir
bölümde de¤iﬂik hastalardan ayn› tip bakterinin
üretilmesi, bulaﬂ›n ayn› kaynaktan hastadan hastaya bulaﬂt›¤›n› göstermektedir. Bu durumda
kayna¤›n ve geçiﬂ yolunun bulunabilmesi için
hastane infeksiyonlar›na neden olan mikroorganizmalar›n kökenlerinin araﬂt›r›lmas› gerekmektedir. Bu amaçla laboratuvar izole ettikleri suﬂlar› stok yaparak epidemiyolojik çal›ﬂmalara destek vermelidir.
Epidemiyolojik çal›ﬂmalarda kullan›lacak
mikroorganizma tiplendirme metodlar›n›n uygulanmas› kolay, h›zl›, güvenilir ve ucuz olan› tercih
edilmektedir. ‹deal tiplendirme metodu birbirinden iliﬂkisiz suﬂu tek bir suﬂ olarak belirleyen
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1;1:1997

metod olarak tarif edilmektedir. Bugüne kadar
yap›lan çal›ﬂmalarda alt›n standard bir metod
veya kesin bir tiplendirme metodu tan›mlanamam›ﬂt›r. Bununla birlikte iki suﬂun ayn› veya
farkl› oldu¤unu saptamak ve klinisyene yan›t
vermek amac›yla epidemiyolojik çal›ﬂmalarda
kullan›lan metodlar› iki grupta incelemek mümkündür:
A. FENOT‹P‹K T‹PLEND‹RME (GELENEKSEL T‹PLEND‹RME)
Fenotipik tiplendirme salg›nlarda bazen yararl› olabilmektedir. Örne¤in Escherichia coli
O157:H7 gibi baz› patojen bakterilerde bulunan
baz› fenotipik özellikler tek baﬂ›na salg›nlarda
hastal›¤›n kayna¤›n›n bulunmas›nda yard›mc›d›r.
Bununla birlikte, belirli mikroorganizmalarda ortak fenotipik özelliklerin bulunmas› nedeniyle
alt tiplendirilmeye gereksinim duyulmaktad›r.
Baz› bakteriler ayn› fenotipik özelli¤e sahip olmakla birlikte genotipik özellikleri farkl›d›r, bu
da infeksiyonlarda kayna¤›n iki farkl› suﬂtan
oluﬂtu¤unu göstermektedir. Fenotipik tiplendirmenin dezavantajlar› ﬂu ﬂekilde özetlenebilir:
a) Suﬂlar›n antijenik özelliklerinin de¤iﬂken
olmas›,
b) Antibiyotik direnç paternlerinin antibiyotik tedavisinden etkilenmesi,
c) Metodlarda kullan›lan gerekli ay›raçlar›n ticari olarak standart bulunmamas›,
d) Çevrenin selektif bas›nc›ndan etkilenmesi,
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e) Her bir suﬂun tür düzeyinde ay›r›m›n›n
suﬂlar›n ay›r›m›nda yeterli olmamas›.
Fenotipik tiplendirme metodlar›:
a) Cins, türünün belirlenmesi
b) Biyotiplendirme (B‹YO)
c) Serotiplendirme (SERO)
d) Bakteriosin tiplendirmesi (BAK)
e) Faj tiplendirmesi (FAJ)
f) Antibiyotik duyarl›l›k testleri (ADT)
a) Cins ve türünün belirlenmesi:
Fenotipik tiplendirme metodlar›ndan mikroorganizmalar›n cins ve tür ay›r›m›n›n belirlenmesinin epidemiyolojik çal›ﬂmalardaki de¤eri oldukça s›n›rl›d›r. Örne¤in E. coli, S. epidermidis veya
P. aeruginosa insanda normal florada veya çevrede bulunabilmektedir, bu nedenle tür düzeyinde bakterilerin tan›mlanmas› salg›nlarda kayna¤›n bulunmas›nda yetersiz kalmaktad›r.
b) Biyotiplendirme:
Fenototipik metodlar içinde en eski metodlardan birisi biyotiplendirmedir. Biyotiplendirme hücresel enzim aktivite paternini göstermektedir. Birçok laboratuvar otomatik biyotiplendirme ile bakteri tan›mlamas› yapmaktad›r. Biyotiplendirmenin farkl› suﬂlar› ay›rmadaki de¤eri
s›n›rl›d›r. Biyotiplendirmenin dezavantajlar› aras›nda:
1) Ayn› suﬂun gen ekspresyonunu ile mutasyonu veya random mutasyonu sonucu, bir veya
daha fazla biyokimyasal reaksiyon göstermesi
nedeniyle farkl› suﬂ olarak tan›mlanmas›,
2) Spesifik test ay›raçlar›n›n geliﬂtirilmesinin
zor ve pahal› olmas›,
3) Test ay›raçlar›n›n bir çok laboratuvarda bulunamamas› say›labilir.
c) Serotiplendirme:
Serotiplendirme metodlar› bakterilerin çok
de¤iﬂik serotipinin bulunmas›, antiserumlar›n
pahal› olmas› ve tüm laboratuvarlarda bulunamamas›, yap›lan tüm serotiplendirme çal›ﬂmalar›na ra¤men baz› suﬂlar›n tiplendirilememesi nedeniyle yap›lan epidemiyolojik çal›ﬂmalarda yetersiz kalmaktad›r.
d) Bakteriyosin tiplendirmesi:
Bakteriyosin tiplendirmesi izole edilen suﬂun di¤er bakteriler taraf›ndan oluﬂturulan tok-
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sinlere karﬂ› duyarl›l›¤›na dayanmaktad›r. Bu
metod daha çok referans laboratuvarlar›nda yap›lan ve çok kullan›lmayan bir metodtur.
e) Faj tiplendirmesi:
Bakteriyofaj, bakteri hücresini infekte eden
ve ço¤u kez bakteri hücresinin erimesine neden
olan virüsler olarak tan›mlanmaktad›r. Epidemiyolojik çal›ﬂmalarda faj tiplendirmesi de¤iﬂik
bakteriyofajlar›n bakteriyi eritmedeki duyarl›l›k
ve direncine göre de¤erlendirilmektedir. Bu metod stok fajlar›n ve kontrol suﬂlar›n ancak referans laboratuvarlar›nda bulunmas› ve tüm bakteriler için bu metodun kullan›lamamas› nedeniyle tercih edilmemektedir.
f) Antibiyotik duyarl›l›k testleri:
Fenotipik tiplendirmede antibiyotik duyarl›l›k testleri uygulama ve de¤erlendirme kolayl›¤›
ve ucuzlu¤u nedeniyle en fazla kullan›lan yöntemdir. Antibiyotik duyarl›l›k test sonuçlar› infeksiyon kontrolünden sorumlu uzman taraf›ndan incelenmekte, çeﬂitli hastalardan yeni veya
az görülen bir direnç paterni gözlendi¤inde bu
testler salg›n için uyar›c› olmaktad›r. Örne¤in
eriﬂkinlerden izole edilen Haemophilus influenzae
suﬂlar›nda yüksek ampisilin direnci saptand›¤›nda klinisyenler tedavide baﬂar›s›zl›kla karﬂ›laﬂabilecekleri için uyar›lmaktad›r. Ayr›ca bu test sonuçlar› hastanede vankomisin-dirençli Enterococcus suﬂlar›n›n, endemik olmayan bölgelerde
MRSA suﬂlar›n›n saptanmas› ile yararl› ve uyar›c›
olmaktad›r.
Antibiyotik duyarl›l›k testlerinin;
a) Çok duyarl› veya çok dirençli oldu¤u bilinen bakterilerin (örne¤in: streptokoklar, Pseudomonas türü bakteriler) tiplendirilmesinde yetersiz kalmas›,
b) Bakterilerin fenotipik olarak de¤iﬂkenlik
göstermesi,
c) Antibiyotiklerin hastanelerde yayg›n kullan›m› nedeniyle antibiyotik direncinin selektif
olarak bask›lanm›ﬂ olmas›,
d) Testlerde kullan›lan antibiyotiklerde standart›n olmamas› nedeniyle kullan›m› s›n›rl› kalmaktad›r.
B. GENOT‹P‹K T‹PLEND‹RME (MOLEKÜLER T‹PLEND‹RME)
Genotipik tiplendirme metodlar›ndan birço¤u fenotipik tiplendirme metodlar›n›n aksine
hastane infeksiyonlar›na neden olan birçok paHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1;1:1997
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tojen bakterinin ay›r›m›nda büyük bir alet, ay›raç
ve yöntemde büyük bir de¤iﬂiklik olmaks›z›n
kullan›labilmektedir. Epidemiyolojik çal›ﬂmalarda genotipik tiplendirme metodlar› fenotipik
tiplendirme metodlar›ndan daha de¤erlidir.
Özellikle salg›nlarda fenotipik tiplendirme ile
birlikte de¤erlendirildi¤inde daha önem kazanmaktad›r. Genotipik metodlar›n rutinde uygulanabilir olmas› için klinikte kullan›m›n›n kolay olmas›, ucuz, h›zl›, kolay ulaﬂ›labilir olmas›, birçok
patojene uygulanabilir olmas›, benzer fakat eﬂ
olmayan mikroorganizmalar› ay›rt edebilmesi ve
geleneksel yöntemlerden daha fazla bilgi vermesi gerekir. Bu yöntemler:
a) DNA’ya dayal› yöntemler:
1) Plazmid profil analizi(PPA)
2) Restriksiyon endonükleaz analizi (REA)
3) Southern hibridizasyon analizi (SHA)
4) Pulsed field gel elektroforez (PFGE)
5) DNA hidridizasyonu
6) RNA (Ribotyping)
7) Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)
8) Arbitrarily primed PCR (AP PCR)
b) Proteine dayal› yöntemler:
1) Immunoblot fingerprinting (IMM)
2) Poliakrilamid jel elektroforezi (PAGE)
3) Multilokus enzim elektroforezi (MEE)
Bu metodlardan özellikle DNA’ya dayal› metodlar bir ve birden fazla metodun birlikte kullan›lmas› ile kolonizasyon-infeksiyon ay›rt edilmesinde, hastanede yatan hastalarda çapraz infeksiyon varl›¤›n›n gösterilmesinde, kontaminasyon
ile patojen olan suﬂlar›n ay›rt edilmesinde ve tedavi edilen hastalarda reinfeksiyon-rölaps ayr›m›nda yard›mc› olmaktad›r.
a) DNA’ya dayal› yöntemler
1) Plazmid profil analizi (PPA)
Epidemiyolojik çal›ﬂmalarda kullan›lan ilk
genotipik tiplendirme metodudur. Bu metod
agaroz jel elektroforezi ile plazmid moleküllerinin ay›r›m›n› takiben plazmid DNA’s›n›n ekstraksiyonu ile gerçekleﬂmektedir. PPA basit, az alet
gerektiren ve salg›nlardaki infeksiyonlarda kullan›lmaya uygun bir metodtur.
Plazmid profil analizinin avantajlar› ﬂu ﬂekilde özetlenebilir:
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a) Birçok bakteri suﬂu için kullan›labilir olmas›,
b) Testlerin analizinin bir günde tamamlanabilir olmas›,
c) Yirmidört veya daha fazla kültürün ayn› zamanda iﬂleme konulabilmesi,
d) Gen ekspresyonu (örn: Yüzey antijen veya
spesifik protein) gerektirmemesi,
e) Az madde kullan›lmas›,
f) H›zl›, ucuz ve güvenilir olmas›
PPA’n›n dezavantajlar› aras›nda;
a) Salg›na neden olan suﬂun plazmid içermemesi veya plazmid izolasyonunun zor olmas›,
b) Plazmidlerin (özellikle R-plazmidleri) kaybedilebilir veya kazan›labilir olmas›,
c) Ekstrakromozomal element olarak plazmidlerin organizman›n sabit genotipini yans›tmamas› say›lmaktad›r.
2) Restriksiyon endonükleaz analizi (REA)
Bu metod PPA’dan farkl› olarak bakteri suﬂlar›ndaki küçük farkl›l›klar› benzer profillerle ay›rt
edebilmektedir. Bu testte e¤er izole edilen suﬂun kromozomal band say›s› çok fazla ise (yaklaﬂ›k 103) spesifik bandlar›n biribiri üzerine binmesi ile bakteri ay›r›m› zorlaﬂmakta; bu nedenle
REA’da agaroz jel elektroforezi yerine PFGE kullan›lmas› önerilmektedir.
3) DNA hidridizasyonu
Bu teknik bakterilerden baﬂka mikobakteri,
virüs (CMV, rotavirüs, papilloma virüs), mikoplazma ve mantar gibi mikroorganizmalar›n ay›r›m›nda da kullan›lmaktad›r. Özellikle Candida albicans salg›nlar›nda epidemiyolojik çal›ﬂmalarda
yararl› olmaktad›r. Bu yöntemin di¤er avantajlar›
aras›nda:
a) Üreyen veya canl› patojen mikroorganizmalara gereksinim göstermemesi,
b) Zor üreyen ve virulans› yüksek mikroorganizmalar›n tan›mlanmas›nda güvenli bir ﬂekilde
uygulanabilmesi,
c) REA’de görülen band say›s›n› azaltmas›,
d) Bakteri suﬂlar› aras›ndaki farkl›l›¤› ay›rt
edebilmesi say›lmaktad›r.
4) Ribozomal RNA (rRNA) (Ribotyping)
Bu metod tüm gram negatif basiller, Legionella
türleri ve baz› stafilokok suﬂlar›n cins, tür ve
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gruplar›na özgü rRNA’ya dayal› problar›n kullan›lmas›yla çal›ﬂ›lmaktad›r. Fenotipik metodlar›n
mikroorganizma ay›r›m›nda yetersiz kald›¤› durumlarda belirli bakterilerin ay›r›m›nda kullan›lmaktad›r.
5) Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)
Bugün moleküler tiplendirme metodlar› içinde PCR’›n bakterilerin tan›mlanmas›nda ve birbirinden ayr›lmas›nda en duyarl› metod oldu¤u
gösterilmiﬂtir.
Epidemiyolojik çal›ﬂmalarda PCR’›n yararlar›
ﬂu ﬂekilde özetlenmektedir:
a) Mikroorganizmalar›n veya ürünlerinin direkt olarak tiplendirilebilmesi,
b) Toksin, virulans faktörleri ve antibiyotik
direncini kodlayan genlerin saptanabilmesi,
c) Az say›daki mikroorganizmay› saptayabilmesi,
d) ‹n vitro koﬂullarda üremeyen veya yavaﬂ
üreyen mikroorganizmalar› belirleyebilmesi,
e) H›zl› olmas›,
f) ‹nfekte ajana karﬂ› antikor yan›t›na gereksinim göstermemesi,
g) Mikroorganizmalar›n aktif ço¤alma dönemlerine gereksinim göstermemesi; latent dönemde de saptanabilmesi,
h) Çeﬂitli vücut s›v›lar›ndan (beyin omurilik
s›v›s›, göz s›v›s›, fötal kan gibi) mikroorganizmalar›n saptanabilmesi.
Bugün PCR metodu salg›nlarda mikroorganizma tan›mlanmas›nda, baz› hastal›klar›n patogenezi ve mikroorganizmalar›n geçiﬂ yollar›n›n saptanmas›nda kullan›lmaktad›r. Örne¤in enterotoksijenik E. coli’nin, toksijenik olmayan suﬂlar›ndan ay›rt edilmesinde baﬂar› ile kullan›lmaktad›r. Ayr›ca hastane infeksiyonlar›na neden olan
Legionella infeksiyonlar›nda kayna¤›n ve geçiﬂ yolunun saptanmas›nda, mikobakteri ve Candida albicans infeksiyonlar›na ba¤l› salg›nlarda PCR metodunun büyük yarar sa¤lad›¤› görülmüﬂtür.
PCR metodunun dezavantajlar› aras›nda;
a) Kontamine DNA’n›n amplifikasyonu ile yalanc› pozitif sonuç al›nmas›,
b) Farkl› mikroorganizmalarda benzer nükleik asit parçalar›n›n (sequence) bulunmas› nedeniyle yalanc› pozitif sonuç verilmesi,
c) Pozitif kontrollerin belirli süre sonunda
çal›ﬂmamas›,
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d) Aktif infeksiyon ile asemptomatik latent
faz döneminin, mikroorganizmalar›n kronik sal›n›m› nedeniyle ay›rt edilememesi,
e) RNA veya DNA’n›n saptanmas› ile aktif infeksiyon tan›s›n›n konulamamas›,
f) Yetersiz say›da primer kullan›lmas› ile yalanc› negatif sonuçlar›n al›nmas› say›labilir.
6) Arbitrarily primed PCR (AP PCR)
Konvansiyonel PCR yönteminin bir varyant›
olan AP PCR birçok salg›nda epidemiyolojik çal›ﬂmalarda kullan›lm›ﬂt›r. Örne¤in meningokoklara ba¤l› menenjit salg›nlar›nda, Clostridium difficile’nin patojen ve patojen olmayan suﬂlar›n›n
ay›r›m›nda ve MRSA salg›nlar›nda bu metodun
baﬂar› ile sonuç verdi¤i yap›lan çal›ﬂmalarda
gösterilmiﬂtir.
Genotipik tiplendirme metodlar›ndan DNA’
ya dayal› metodlar›n genel dezavantajlar› aras›nda kar›ﬂ›k DNA paternlerini de¤erlendirmedeki
zorluklar, metod farkl›l›¤›, isimlendirme, referans
suﬂlar›nda standart›n olmamas› ve DNA ekstraksiyonundaki problemlerden dolay› DNA profil
de¤iﬂikli¤i say›lmaktad›r.
b) Proteine dayal› yöntemler
1) Immunoblot fingerprinting (IMM)
Mikroorganizmalar›n spesifik antiserum veya
pooled insan serumu kullan›larak yap›lan bu
yöntem, özellikle C. difficile, S. aureus, C. albicans ve
A. fumigatus suﬂlar›na ba¤l› salg›nlarda, bu suﬂlar›n tan›mlanmas›nda baﬂar› ile kullan›lm›ﬂt›r. Bu
metodda da standart ay›raçlar›n bulunmamas›,
antiserumlar›n kayna¤›na göre çok de¤iﬂik paternlerin izlenmesi, her paternde fazla say›da
band görülmesi bu testlerin de¤erlendirilmesini
zorlaﬂt›rmakta, bu da metodun duyarl›l›¤›n azalmas›na neden olmaktad›r.
2) Poliakrilamid jel elektroforezi (PAGE)
Poliakrilamid jel elektroferezi ile protein profillerinin ortaya ç›kar›lmas› esas›na dayanan bu
test, S. aureus, S. epidermidis, C. difficile, C. albicans ve
A. fumigatus suﬂlar›n›n saptanmas›nda kullan›lm›ﬂt›r. Kar›ﬂ›k band paternlerinin görülmesi, çal›ﬂma ﬂartlar›na ve ayraçlar›na göre testin de¤iﬂkenlik göstermesi ve duyarl›l›¤›n›n düﬂük olmas›
nedeniyle epidemiyolojik çal›ﬂmalarda önerilen
bir yöntem de¤ildir.
3) Multilokus enzim elektroforezi (MEE)
Bu metod epidemiyolojik çal›ﬂmalarda baﬂa-
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Tablo 2. Klinik ve Referans Laboratuvarlar›nda Kullan›lan Epidemiyolojik Tiplendirme Metodlar›n›n
Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
De¤erlendirmeb
Tiplendirme
metodlar›a

Testlerin
performans›

Testlerde
kullan›lan
ay›raçlar›n
bulunabilirli¤i

Suﬂlar›
ay›rt edebilme

Epidemiyolojik
de¤erlendirme

ADT

++++

++++

++

+++

B‹YO

+++

++++

++

++

SERO

++

++

++

+++

BAK

++

+

++

++

FAJ

+

+

+++

+++

PPA

++++

++++

+++

+++

REA

+++

++++

++++

++++

SHA

++

++++

++++

++++

PFGE

+++

++++

++++

+++

IMM

++

++

++

++

PAGE

++

++++

++

++

MEE

+++

++++

+++

+++

Fenotipik

Genotipik

a K›saltmalar yaz›da verilmiﬂtir
b ++++ de¤er +++’ den daha iyidir

r› ile kullan›lmaktad›r. Özellikle L. pneumophila,
Haemophilus türleri, S. marcescens, S. aureus, E. coli
ve türlerine ba¤l› salg›nlarda mikroorganizma tan›mlanmas›nda önerilen bir metodtur. Yap›l›ﬂ›n›n kolay olmas›, ay›raçlar›n bulunabilir olmas›,
enzim profillerinin stabil olmas› ve suﬂlar› ay›rmada yüksek performans göstermesi bu metodun avantajlar› aras›nda say›lmaktad›r. Yöntemde birçok hastane infeksiyonuna neden olan patojen mikroorganizma için standartizasyonun olmamas› bu yöntemin epidemiyoloik çal›ﬂmalardaki de¤erini s›n›rlamaktad›r.
Yukar›da belirtilen moleküler metodlar›n ancak s›n›rl› bir bölümü klinik mikrobiyoloji laboratuvar›nda yap›labilmekte, di¤erlerinin ise araﬂt›rma laboratuvar›nda yap›lmas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r. Klinik ve referans laboratuvarlar›nda kullan›lan epidemiyolojik tiplendime metodlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› Tablo 2’de gösterilmiﬂtir.
Son y›llarda yeni tiplendirme metodlar›n›n
h›zl› bir ﬂekilde ilerlemesi, birçok hastane infekHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1;1:1997

siyonuna neden olan mikroorganizmalar›n epidemiyolojisine yeni ufuklar açmakta, bunlarda
gelecekte salg›nlarda laboratuvar-epidemiyolog
iliﬂkisiyle hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesinde yard›mc› olacakt›r.
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