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ÖZET
Koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) kateter ve prostetik
cihazlar ile iliﬂkili infeksiyonlar baﬂta olmak üzere özellikle hastane infeksiyonlar›nda artan bir öneme sahiptir.
Ancak klinik örneklerden izole edildiklerinde etken patojen olduklar›n›n saptanmas›nda güçlükler yaﬂanmaktad›r. Antibiyotik duyarl›l›k testleri, faj tiplendirmesi, plazmid analizi gibi yöntemler ile patojen suﬂlar ay›rt edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu çal›ﬂmada etken patojen olarak
izole edilen suﬂlar ile normal burun floras›nda bulunan
KNS’lerin slime yap›m› ve antibiyotik direnci araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ekim 1996 ile ﬁubat 1998 tarihleri aras›nda 50’si yatan hastalar›n kan, idrar, pü ve peritoneal s›v› gibi klinik
örneklerinden izole edilen ve etken kabul edilen, 30’u
ise sa¤l›kl› bireylerin burun kültürlerinden izole edilen
toplam 80 KNS suﬂu çal›ﬂmaya al›nd›.
KNS suﬂlar› aras›nda slime yap›m› Christensen ve Kongo k›rm›z›l› agar yöntemi ile araﬂt›r›ld›. Antibiyotik duyarl›l›k testleri ise mikrodilüsyon yöntemi ile yap›ld›.
Etken kabul edilen 50 KNS suﬂunun %84’ü S. epidermidis, %16’s› S. saprophyticus idi. Kontrol grubundaki 30
KNS suﬂunun tamam› S. epidermidis idi. Christensen
yöntemi ile etken KNS’lerin %22’sinde kontrol KNS’lerin
ise %16.7’sinde slime pozitifli¤i saptand› (p > 0.05). Kon-
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go k›rm›z›s› yöntemiyle bu oranlar s›ras›yla %18 ve
%16.7 idi (p > 0.05). Her iki yöntem ile elde edilen sonuçlar›n paralellik gösterdi¤i görüldü. Metisilin direnci etken
KNS grubunda %82, kontrol grubunda ise %10 olarak
bulundu. Sadece kontrol grubunda slime yap›m› ile metisilin direnci aras›nda iliﬂki saptand›. Çal›ﬂmaya al›nan
tüm suﬂlar vankomisine duyarl› iken, etken KNS grubunda teikoplanine %8 oran›nda direnç saptand›. Teikoplanine dirençli 4 KNS suﬂunun sadece biri slime pozitif idi.
Sonuç olarak, hasta ve kontrollerden izole edilen KNS
suﬂlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda slime yap›m› ve antibiyotik direnç durumlar› aras›nda bir fark olmad›¤› saptanm›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler: Koagülaz Negatif Stafilokok, Slime
Oluﬂumu, Antibiyotik Duyarl›l›¤›.

SUMMARY
Pathogenecity of Coagulase-Negative Staphylococci and
the Relationship Between Slime Production and Antibiotic
Susceptibility
Coagulase-negative staphylococci (CNS) have an increasing importance in nosocomial infections particularly
in catheter and prosthetic device associated infections.
However there are some difficulties to describe a CNS
strain as a pathogen isolated from clinical samples. In
this study slime production and antibiotic resistance
patterns of CNS strains isolated as a pathogen from clinical specimens of hospitalized patients and isolated
from nasal swabs of healthy people were compared.
In the period of October 1996 to February 1998, a total
of 80 CNS strains, 50 of them were isolated from blood,
urine, pus and peritoneal fluid samples of hospitalized
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patients and 30 of them isolated from healthy subjects
and hospital staff nasal swab specimens, were studied.
Slime production of CNS was investigated by Christensen and Congo Red Agar methods. Antibiotic susceptibility tests were performed by microdilution method according to NCCLS.
Eightyfour percent of 50 pathogenic CNS strains were
defined as S. epidermidis and 16% as S. saprophyticus.
All of the 30 CNS strains isolated from control group were defined as S. epidermidis. Slime production was detected in 22% of pathogenic CNS strains and 16.7% of
control CNS strains by Christensen method (p > 0.05).
These ratios were found as 18% and 16.7% respectively by Congo Red Agar method (p > 0.05). There were
no statistically significant difference between these two
methods. Eightytwo percent of pathogenic CNS strains
and 10% of control CNS strains were found resistant to
methicillin. The relationship between slime production
and methicillin resistance was found important in the
control group. All of the strains were susceptible to vancomycin, but 8% of pathogenic strains were resistant to
teicoplanin. Slime production was detected in only one
of four strains resistant to teicoplanin.
As a result, no difference between pathogenic and floral
strains was found in terms of slime production and antibiotic resistance.
Key Words: Coagulase-negative Staphylococci, Slime
Production, Antibiotic Susceptibility.

G‹R‹ﬁ
Stafilokoklar ilk tan›mland›klar› 1881 y›l›ndan
beri önemli infeksiyon etkenleri olarak bilinmekte, hem immünolojik bak›mdan sa¤l›kl› hem
de immün düﬂkün kiﬂilerde toplum ve hastane
kaynakl› infeksiyonlara neden olmaktad›rlar. Koagülaz pozitif stafilokoklar›n yan›nda son y›llarda
koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) da ön plana
ç›km›ﬂlard›r. KNS’ler, özellikle S. epidermidis, hastane kaynakl› sepsis, bakteremi, invaziv kateter,
prostetik kalp kapa¤›, kardiyak “pace-maker”,
eklem protezi, damar grefti, beyin omurilik s›v›s› ﬂant materyali ve peritoneal diyaliz kateteri gibi yabanc› cisim infeksiyonlar›nda s›kl›kla izole
edilmektedir. Bunun yan›nda KNS’ler çeﬂitli klinik örneklerin kültürlerinde kontaminasyona da
neden olmaktad›r. Kontaminant ya da infeksiyon
etkeni olan KNS’nin ayr›m›n›n yap›lmas› klinik
olarak önem taﬂ›maktad›r. Bu amaçla antibiyotik
duyarl›l›k testi, faj tiplendirmesi, plazmid analizi
ve slime yap›m› gibi kriterler araﬂt›r›lmaktad›r
(1,2).
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Bu çal›ﬂmada klinik örneklerden izole edilmiﬂ ve infeksiyon etkeni oldu¤u düﬂünülen KNS
suﬂlar› ile normal floradan izole edilen KNS suﬂlar› aras›nda slime yap›m› ve slime yap›m›n›n
antibiyotik direncine etkisinin araﬂt›r›lmas› planlanm›ﬂt›r.
MATERYAL ve METOD
Çal›ﬂma Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nde Ekim 1996-ﬁubat 1998 tarihleri
aras›nda yap›lm›ﬂt›r.
Mikroorganizmalar
Seksen KNS suﬂu çal›ﬂma kapsam›na al›nm›ﬂt›r. Seksen KNS suﬂunun 50’si hastanede yatan
hastalardan infeksiyon etkeni olarak izole edilen
suﬂlard›. Elli KNS suﬂunun 45’i kan, 2’si idrar, 2’si
pü ve biri de periton s›v›s› kültüründen izole
edildi. Aﬂa¤›daki kriterlerden en az birinin varl›¤›nda KNS suﬂlar› etken olarak kabul edildi.
• Ayn› suﬂun, klinik örneklerden birden fazla
izole edilmesi,
• Ayn› suﬂun eﬂ zamanl› olarak hem kan hem
de baﬂka bir odaktan saf olarak elde edilmesi,
• KNS infeksiyonu için risk faktörü taﬂ›yan
hasta gruplar›ndan (nötropeni, damar içi kateter,
ventriküloperitoneal ﬂant, pace varl›¤›, prematüre vb.) uygun klinik bulgu varl›¤›nda KNS d›ﬂ›nda bir baﬂka patojen üretilememesi,
• Uygun klinik bulgu varl›¤›nda idrar kültüründe 100.000 kol/mL KNS üremesi.
Otuz KNS suﬂu ise çeﬂitli nedenlerle poliklini¤e baﬂvuran hastalar ile hastane personelinin
burun sürüntü kültürlerinden izole edilen flora
suﬂlar›yd›.
Stafilokok suﬂlar› Gram boyama, katalaz, koagülaz testi ve Sceptor (Becton Dickonson) sistemi ile tan›mland›.
Slime Testi
KNS suﬂlar› aras›nda slime yap›m› iki farkl›
yöntem kullan›larak araﬂt›r›ld›.
Christensen yöntemi; 37 g/L tryptic soy broth,
tüplere 2’ﬂer mL olarak da¤›t›l›p sterilize edildi.
Test suﬂlar› bu ortamlara ekilip 37°C’de 24 saat
süreyle aerop koﬂullarda inkübe edildi. Sonra
tüp içeri¤i dikkatlice döküldü. Tüplerin içine
metilen mavisi eklenip bir dakika bekletilerek
tekrar dökülüp fosfat tampon solüsyonu ile (PBS,
pH: 7.2) 3 kez y›kand›. Tüpler havada kurutularak
iç yüzeyinde oluﬂan slime tabakas› ç›plak gözle
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okundu. Tüp çeperinde oluﬂan mavi rengin koyuluk ve kal›nl›¤›na göre +, ++, +++, ++++ olarak
veya renk oluﬂmam›ﬂ ise negatif olarak de¤erlendirildi. Hava s›v› bileﬂim yerinde görülen boya tutulumu de¤erlendirilmeye al›nmad› (3).

p›m› iki farkl› yöntem kullan›larak test edildi.
Christensen yöntemi ile etken KNS’lerde slime
yap›m› 11 suﬂta (%22); kontrol KNS’lerde ise 5
suﬂta (%16.7) pozitif idi. Bu yönteme göre etken
ve kontrol grubu aras›nda slime pozitifli¤i aç›s›ndan fark anlaml› de¤ildi (p > 0.05).

Kongo k›rm›z›l› agar yönteminde; besiyeri,
litrede 10 g agar, 50 g sükroz, 37 g beyin kalp infüzyon buyyonu ve 0.8 g Kongo k›rm›z›s› olacak
ﬂekilde haz›rlan›p sterilize edildi ve plaklara döküldü. Test edilecek stafilokok suﬂlar› tek koloni
ekim yöntemiyle ekildi ve 37°C’de 24 saat süreyle inkübe edildi. Siyah koloni oluﬂturan stafilokoklar slime faktör pozitif olarak de¤erlendirildi
(4).

Kongo k›rm›z›s› yöntemiyle etken kabul edilen KNS’lerde slime yap›m› 9 suﬂta (%18), kontrol grubunda slime yap›m› 5 suﬂta (%16.7) pozitif
idi. Aradaki fark anlaml› bulunmad› (p > 0.05)
(Tablo 1).
Kongo k›rm›z›s› yöntemiyle slime yap›m› pozitif olan suﬂlar›n hepsinde Christensen yöntemi
ile de slime yap›m› pozitif olarak saptand›. Her
iki yöntem ile sonuçlar›n paralellik gösterdi¤i
saptand› (r = 0.76 p < 0.001).

Antibiyotik Duyarl›l›k Testi
Antibiyotik duyarl›l›klar› “National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS)”e
uygun olarak mikrodilüsyon yöntemi ile çal›ﬂ›ld›
ve minimal inhibitör konsantrasyon (M‹K) de¤erleri, ç›plak gözle üremenin saptanmad›¤› en düﬂük antibiyotik konsantrasyonu olarak kaydedildi. Etken maddeleri üretici firmalardan saf toz
halinde elde edilen antibiyotikler, üretici firman›n belirtti¤i potenslerine göre 1280 mg/mL konsantrasyonda olacak ﬂekilde haz›rland›. Vankomisin ve teikoplaninin çözünme ve suland›r›m›
için distile su, rifampisin için ise çözücü olarak
metanol, suland›r›c› olarak distile su kullan›ld›
(5).

Metisilin direnci etken KNS grubunda %82,
kontrol KNS grubunda %10 idi. Gruplar aras›ndaki fark anlaml› idi (p < 0.001). Suﬂlar›n metisilin
direnci Tablo 2’de verilmiﬂtir.
Kontrol grubunda slime yap›m› metisilin direnci ile iliﬂkili idi (p < 0.001). Tüm dirençli suﬂlar slime pozitif idi. Benzer bir iliﬂki etken KNS
grubunda saptanmad› (p > 0.005). Çal›ﬂmaya al›nan bütün suﬂlar vankomisine duyarl› idi (Tablo
3 ve 4).
Teikoplanine karﬂ› direnç etken KNS grubu
d›ﬂ›nda görülmedi. Bu grupta 4 suﬂ (%8) teikoplanine dirençli idi. Dirençli suﬂlar›n tümü metisiline de dirençli idi. Dirençli suﬂlar›n biri slime
(+) idi. Teikoplanine dirençli di¤er 3 suﬂ slime
yapm›yordu. Slime pozitifli¤i ile teikoplanin direnci aras›nda iliﬂki bulunamad› (p > 0.05).

Metisilinin M‹K düzeyi Sceptor (Becton Dickonson) mikrotitrasyon panellerinde üretici firmalar›n önerileri do¤rultusunda de¤erlendirildi.
‹statistiksel de¤erlendirmede ki kare testi ve
korelasyon analizi kullan›ld›.

Rifampisin direnci etken KNS grubunda 25
suﬂta (%50), kontrol KNS grubunda 5 suﬂta
(%16.7) gözlendi. Gruplar aras›ndaki farkl›l›k anlaml› idi (p < 0.001). Rifampisin direnci ile slime
yap›m› aras›nda da iliﬂki bulunamad› (p > 0.05)
(Tablo 3 ve 4).

BULGULAR
Hastalardan izole edilen KNS’lerin 42’si (%84)
S. epidermidis, 8’i (%16) S. saprophyticus olarak tan›mland›. Kontrol grubunda ise izolatlar›n 30’u
da (%100) S. epidermidis idi. ‹ki grupta da slime ya-

Tablo 1. Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Slime Faktör Yap›m›.
Slime faktör (+)
Christensen yöntemi
Say›
%

Slime faktör (+)
Kongo k›rm›z›l› agar yöntemi
Say›
%

Etken KNS (n: 50)

11

22

9

18

*

Kontrol KNS (n: 30)

5

16.7

5

16.7

*

*p > 0.05
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Tablo 2. Etken KNS ve kontrol KNS’lerde metisilin
direnci.
Metisilin direnci
Say›

%

Etken KNS (n: 50)

41

82

Kontrol KNS (n: 30)

3

10

*p < 0.001

TARTIﬁMA
KNS’lerin klinik önemi gittikçe artmaktad›r.
KNS’lerle oluﬂan ciddi infeksiyonlarda önem taﬂ›yan konak faktörleri aras›nda prostetik cihaz
varl›¤›, deri ve mukoza bütünlü¤ünün bozulmas›
ve immünyetmezlik yer almaktad›r. Buna karﬂ›n
KNS’ler çeﬂitli klinik örneklerden izole edildiklerinde etken olup olmad›klar›na karar vermek
güç olmaktad›r. Özellikle deriden geçilerek al›nan örneklerde s›kl›kla izole edilmeleri patojen
olup olmad›klar›n›n belirlenmesini önemli k›lmaktad›r. Bu nedenle klinik bulgular yan›nda
bakteriye ait baz› kriterlerin de patojenitede rol
al›p almad›¤› antibiyotik duyarl›l›k testleri, faj
tiplendirmesi, plazmid analizi ve slime testi gibi
yöntemlerle araﬂt›r›lm›ﬂt›r (1,2,6-9).

KNS’lerde slime oluﬂumu ilk olarak Bayston
ve Denny taraf›ndan 1972’de, ventriküloperitoneal ﬂantlarda gösterilmiﬂtir. Elektron mikroskobuyla yap›lan çal›ﬂmalarda, mikroorganizmalar›n
bu ekstraselüler madde içine gömülü bir ﬂekilde
bulundu¤u gösterilmiﬂtir. Slime oluﬂturan
KNS’lerin bu özelliklerini kolay kaybetmedikleri
de gösterilmiﬂtir (3,10).
Virulans faktörleri içinde yer alan slime faktörü, ekstraselüler bir polisakkarid olup bakterinin
plastik ve metal yüzeylere adherans›n› artt›rd›¤›
gibi antibiyotiklerin difüzyonunu da inhibe ederek, mikroorganizmaya ulaﬂmalar›n› engellemektedir. Mitojenlere karﬂ› lenfoproliferatif cevab›,
kemotaksis gibi polimorfnüveli lökosit fonksiyonlar›n› ve bakterilerin fagositozunu inhibe etmektedir. Slime pozitif KNS suﬂlar›n›n daha virulan ve çoklu dirençli olduklar› birçok araﬂt›rmac›
taraf›ndan do¤rulanmaktad›r (6,11-16).
KNS’lerde slime yap›m›n› göstermek için
Christensen mikropleyt ve Kongo k›rm›z›l› agar
yöntemleri kullan›lmaktad›r (3,4). Kongo k›rm›z›l› agar yönteminin duyarl›l›¤› %85, özgüllü¤ü ise
%95 olarak bildirilmiﬂtir (2). Slime oluﬂumunu
göstermek için “alcian blue” veya “toluidine

Tablo 3. KNS’lerde Christensen Yöntemiyle Slime Oluﬂumu ile Antibiyotik Direnci Aras›ndaki ‹liﬂki.
Slime (+)
Antibiyotik

Etken KNS

Slime (-)
Kontrol KNS

Etken KNS

Kontrol KNS

n

%

n

%

n

%

n

%

Vankomisin

0

0

0

0

0

0

0

0

Teikoplanin

1

2

0

0

3

6

0

0

Metisilin

9

18

3

10*

32

64

0

0

Rifampisin

8

16

2

6.7

17

34

3

10

*p < 0.001
Tablo 4. KNS’lerde Kongo K›rm›z›s› Yöntemiyle Slime Oluﬂumu ile Antibiyotik Direnci Aras›ndaki ‹liﬂki.
Slime (+)
Antibiyotik

Etken KNS

Slime (-)
Kontrol KNS

Etken KNS

Kontrol KNS

n

%

n

%

n

%

n

%

Vankomisin

0

0

0

0

0

0

0

0

Teikoplanin

1

2

0

0

3

6

0

0

Metisilin

7

14

3

10

34

68

0

0

Rifampisin

6

12

2

6.7

19

38

3

10
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blue O” gibi karbonhidratlara özgü boyalar yan›nda safranin veya metilen mavisinin de kullan›labilece¤i bilinmektedir (14,17).
Bu çal›ﬂmada, patojen KNS’lerin ay›rdedilmesinde slime testinin yeri Christensen ve Kongo k›rm›z›l› agar yöntemleri ile araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Her iki yöntemle de patojen ve kontrol grubu
KNS’ler aras›nda slime üretimi aç›s›ndan fark bulunmam›ﬂt›r (p > 0.05). Slime pozitiflik oran› etken olarak izole edilen KNS suﬂlar› aras›nda
Christensen ve Kongo k›rm›z›l› agar yöntemleriyle s›ras›yla %22 ve %18, kontrol grubunda ise her
iki yöntemle de %16.7 olarak bulunmuﬂtur. ‹ki
yöntem ile elde edilen sonuçlar uyumlu bulunmuﬂtur (r = 0.76, p < 0.001). ‹ki yöntem ile elde
edilen sonuçlar›n uyumlu oldu¤u önceki çal›ﬂmalarda da gösterilmiﬂtir (18). Yap›lan çok say›da çal›ﬂmada klinik örneklerden izole edilen
KNS’lerde slime oluﬂumu %18-80 aras›nda saptanm›ﬂ olup slime yap›m› patojenite ile iliﬂkili
bulunmuﬂtur (8,14). Bir çal›ﬂmada patojen KNS
suﬂlar›nda slime yap›m› %29.6 iken kontrol grubunda %10.3 olarak bulunmuﬂtur (13). Akova ve
arkadaﬂlar› KNS’lerde %21.1 oran›nda slime pozitifli¤i bildirmiﬂler ve slime yap›m› ile infeksiyon s›kl›¤› aras›nda iliﬂki saptam›ﬂlard›r (6). Bir
baﬂka çal›ﬂmada ise bakteremi etkeni KNS’ler
aras›nda %60 oran›nda slime pozitifli¤i saptan›rken kontaminant olarak de¤erlendirilen suﬂlarda
bu oran %37 olarak bulunmuﬂtur (3). Large ve arkadaﬂlar› ise infeksiyon etkeni olan ve kolonizasyona neden olan KNS suﬂlar› aras›nda slime
yap›m› aç›s›ndan fark bulamam›ﬂlard›r (19). Bizim çal›ﬂmam›zda da arada fark saptanmam›ﬂ
olup kontrol grubu içinde, patojen suﬂlarla kolonizasyon riski olan hastane personelinin bulunmas›n›n buna neden olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür.
Ayr›ca slime yap›m› ile patojenite aras›nda iliﬂki
olmad›¤›n› gösteren yay›nlar da bulunmaktad›r
(13).
KNS’lerde slime yap›m› ile antibiyotiklere direnç aras›nda yak›n iliﬂki oldu¤u bildirilmektedir
(7,11,14,20,21). Günayd›n ve arkadaﬂlar› slime
pozitif suﬂlar›n gentamisin ve rifampisine dirençli oldu¤unu, ayr›ca slime pozitif suﬂlarda slime negatif suﬂlara göre kinolon direncinin yüksek oldu¤unu bildirmiﬂlerdir (11). Elçi ve arkadaﬂlar› da benzer sonuçlar bildirmiﬂlerdir (20).
Bizim çal›ﬂmam›zda vankomisine dirençli suﬂ
saptanmam›ﬂt›r. Teikoplanine karﬂ› ise, etken
KNS grubu d›ﬂ›nda direnç saptanmam›ﬂt›r. Slime

110

yap›m› ile teikoplanin direnci aras›nda iliﬂki bulunmam›ﬂt›r. Rifampisin direnci etken KNS grubunda %50, kontrol KNS grubunda %16.7 olarak
bulunmuﬂtur. Gruplar aras›nda rifampisine direnç fark› anlaml› iken (p < 0.001), rifampisin direnci ile slime yap›m› aras›nda iliﬂki saptanmam›ﬂt›r (p > 0.05).
Metisiline dirençli suﬂlar tüm beta-laktam antibiyotiklere ve vankomisin d›ﬂ›ndaki di¤er antibiyotiklerin ço¤una yüksek oranda direnç gösterir. Bu nedenle in vitro olarak duyarl› bulunsalar
dahi tedavide bu özelli¤in gözönüne al›nmas›
gerekmektedir. Çal›ﬂmam›zda metisilin direnci
etken KNS grubunda %82, kontrol KNS grubunda
%10 olarak bulunmuﬂtur.
Sonuç olarak, slime üretimi, KNS’lerin virulans›n› artt›r›c› bir faktör olmakla birlikte, çal›ﬂmam›zda her iki yöntem ile infeksiyon etkeni
olarak izole edilen KNS suﬂlar› ile kontrol KNS
suﬂlar› aras›nda slime yap›m› aç›s›ndan bir fark
bulunamam›ﬂ olup, klinik örneklerden izole edilen KNS suﬂlar›n›n infeksiyon etkeni olarak tan›mlanmas›nda slime yap›m›n›n baﬂka kriterlerle birlikte de¤erlendirilmesi yararl› olacakt›r. Slime yap›m›n›n gösterilmesi için her iki testin de
kullan›labilir oldu¤u görülmüﬂtür.
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