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on y›llarda özellikle hastane kökenli Aspergillus infeksiyonlar›n›n insidans› dramatik olarak
artmakta ve de temel ve önemli bir klinik sorun
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r (1). Bu durumun
birçok nedeni söz konusudur, ﬂöyle ki; bu hastal›klar için risk alt›nda bulunan popülasyon, immünsüprese hastalar›n artmas›na ba¤l› olarak
artmakta ve de özellikle yo¤un bak›m hastalar›nda aspergilloz mortalitesi %80’leri bulmaktad›r
(2). Bunun yan›nda, invaziv aspergillozun tan›s›
zor olup, uzun ve pahal› tedavi gerektirmesi nedeniyle ciddi ekonomik kay›plara yol açmaktad›r
(3). Bu ba¤lamda düﬂünüldü¤ünde hastane kökenli Aspergillus infeksiyonlar›n›n epidemiyolojik
izlemi ve bu infeksiyondan korunma önlemleri
büyük önem taﬂ›maktad›r.

S

Hastane kökenli aspergillozun genel olarak
hava yolu ile bulaﬂt›¤›, havadaki Aspergillus sporlar›n›n infeksiyon aç›s›ndan önemli oldu¤u ve
genellikle hava filtre veya havaland›rma sistemlerinde bir sorun oldu¤unda infeksiyonlar›n ortaya ç›kt›¤› bilinmektedir (1,4-7). Konidya inhalasyon kaynaklar› olarak; do¤a, hava kanallar› ve
di¤er yerlerdeki tozlar, ziyaretçi ve sa¤l›k personelinin giysileri, yiyecekler, kiﬂisel ve t›bbi ma86

teryaller belirtilmiﬂtir (1,6,8). Baharatlar, meyve,
çiçek ve toprak gibi maddelerin de önemli kaynak oluﬂturduklar›, toprakta 50 koloni oluﬂturan
birim (kob)/mL’nin üzerinde Aspergillus fumigatus
bulunabildi¤i rapor edilmiﬂtir (1,9). Postoperatif
aspergilloz olgular›n›n büyük bir ço¤unlu¤unda
spor kayna¤›n›n cerrahi s›ras›ndaki ameliyathane havas› oldu¤u saptanm›ﬂt›r (10). Bunun yan›nda hastane ortam›nda bulunan inﬂaat, y›k›m
ve yenileme iﬂlemlerinin de invaziv aspergilloz
infeksiyonlar›na yol açt›¤›, hatta buna ba¤l› salg›nlar›n ortaya ç›kt›¤› bildirilmiﬂtir (6,11). ‹nﬂaat,
y›k›m ve yenileme iﬂlemlerinin havadaki fungal
spor miktar›n› dramatik olarak artt›rd›¤› ve sonuçta duyarl› kiﬂilerde Aspergillus infeksiyon riskini artt›rd›¤›n›n gösterildi¤i saptanm›ﬂt›r (7,12).
Yine bu fungal infeksiyon için hastane sular›n›n
da potansiyel kaynak oldu¤u ve buradan ortaya
ç›kan konidyalar›n hava yolu ile infeksiyona yol
açt›¤› belirtilmiﬂtir (6,13,14). Öte yandan, Aspergillus ve di¤er küfler için ba¤›rsaklar ve deri gibi
farkl› giriﬂ yollar› olabilece¤i bildirilmiﬂtir (14).
Hastane kökenli Aspergillus infeksiyonlar›n›n
etkenleri aras›nda s›ras› de¤iﬂebilmekle birlikte
A. fumigatus, Aspergillus terreus, Aspergillus flavus ve
Aspergillus niger yer almaktad›r (6,7, 14,15).
Bu infeksiyonlar›n izleminde mikrobiyolojik
incelemelerin ayr› bir yeri bulunmaktad›r. “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”,
sa¤l›k kuruluﬂlar›nda çevreden rastgele, hedefsiz mikrobiyolojik örnekleme yap›lmamas› gerekti¤ini, uygun oldu¤unda epidemiyolojik araﬂt›rman›n bir parças› olarak veya çevre kirlili¤ini
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araﬂt›rmada kontaminasyonu saptamak ve çevre
kirlili¤inin azald›¤›n› do¤rulamak amac›yla yap›labilece¤ini belirtmiﬂtir. Yine ayn› kurum, mikrobiyolojik örneklemenin kalite güvencesi amac›yla s›n›rland›r›lmas› gerekti¤ini ve bunlardan infeksiyon kontrol ölçümleri veya infeksiyon kontrol protokollerindeki de¤iﬂikliklerin etkisinin k›sa dönem de¤erlendirilmesinin önemli oldu¤unu rapor etmiﬂtir (16).
Streifel, kontrollü çevrede funguslar›n miktar›n›n belirlenerek normal kontrolsüz çevre ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› gerekti¤ini, ancak bunun rutin bir iﬂlem olarak önerilmedi¤ini ve aﬂa¤›daki durumlarda yap›lmas›n›n uygun olaca¤›n› belirtmiﬂtir (17):
1. Hastane infeksiyonlar› çevre-hava kökenli
bir fungusa ba¤l› olarak ortaya ç›kt›¤›nda,
2. Duyarl› hastalara yak›n mesafede iç ve d›ﬂ
inﬂaat varl›¤›nda,
3. Özel kontrollü alanlar›n kullan›m›ndan önce,
4. En temiz hava kalitesinin sa¤lanmas› ve devam› için gereken iﬂlemlerin yap›ld›¤› durumlarda.
Filtrasyon sistemlerinin pozitif bas›nç sistemlerinin incelenmesi, d›ﬂar›dan oluﬂan kaçaklar›n
belirlenmesi ve fungal sporlar›n kayna¤›n›n saptanmas› için d›ﬂar›ya veya kontrolsüz alanlara
komﬂu kontrollü alanlardan s›ras›yla örnekleme
yap›l›r (17). Cooper ve arkadaﬂlar›, hastanedeki
y›k›m ve inﬂaat iﬂlemleri aç›s›ndan inceleme yapabilmek için, hava örneklerini iﬂlem baﬂlamadan önce, iﬂlem s›ras›nda haftada bir olarak ve
gündüz iﬂlem esnas›nda ve de iﬂlem bittikten bir
hafta sonra alm›ﬂlard›r (18). Ayr›ca ayn› çal›ﬂmada, y›k›m ve inﬂaat alanlar›ndan örnek al›rken
yüksek hacimli ve çevre örnekleme ile birlikte
yap›lmas›n›n fungal sporlar›n saptanmas›n› artt›raca¤› bildirilmiﬂ ve etkinli¤in de¤erlendirilmesi
aç›s›ndan hem bu alanlardan hem de bu alanlar›n d›ﬂ›ndan örnek al›nmas› gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r (18). Bizim hastanemizde bir-iki hafta sürecek küçük inﬂaatlar için inﬂaat baﬂlamadan önceki üç gün içinde, inﬂaat baﬂlad›ktan üç gün sonra,
inﬂaat bittikten üç gün sonra; iki haftadan daha
uzun sürecek inﬂaatlar için inﬂaat baﬂlamadan
önceki üç gün içinde, inﬂaat baﬂlad›ktan üç gün
sonra, inﬂaat esnas›nda ayda bir ve inﬂaat bittikten üç gün sonra hava örnekleri al›nmaktad›r.
Hastane kökenli aspergilloz olgular›n›n insidans› artt›¤› zaman inceleme baﬂlanmakta, ancak infeksiyon dönemindeki spor miktar›nda bir
art›ﬂ saptanamayabilmektedir. Bu aç›dan, hava-
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n›n kontrolü yan›nda çevreden sürüntü örnekleri de al›nmal› ve yere inen sporlar da bu ﬂekilde
saptanmaya çal›ﬂ›lmal›d›r (7). Heinemann ve arkadaﬂlar› yüzeylerden örnek alman›n özellikle
spor say›s›n›n örnek baﬂ›na 1000 kob’dan az oldu¤u durumlarda daha yararl› oldu¤unu belirtmiﬂlerdir (19). Bir baﬂka çal›ﬂmada ise Aspergillus
miktar›n›n 10-15 kob/mL oldu¤u durumlarda
çevre sürüntü kültürleri de al›nm›ﬂt›r (18). Yine
hava örneklemesinde çok fazla miktarda benzer
organizmalar›n soyutlanmas› durumunda yüzey
örneklemesi önerilmektedir (17).
HAVA ÖRNEKLEMES‹
Hava ölçümlerinde, düﬂük düzey kontaminasyonu da inceleyebilmek için büyük miktarlarda hacimde (> 1000 L) ölçüm yap›lmas› gerekti¤i
vurgulanmaktad›r (7). Örnekleme yap›lacak hava
hacminin kuﬂkulu bölgedeki tahmin edilen fungus say›s›na göre ayarlanmas› gerekti¤i bildirilmektedir. Örnek miktar› hava temiz oldu¤unda
alt s›n›rlar› saptayabilecek, hava kirli oldu¤unda
ise üst s›n›r› kantitatif saptayabilecek düzeyde
olmal›d›r (17). Mikrobiyolojik hava örneklemede
kullan›lan yöntemler dört gruba ayr›labilir
(17,20,21):
1. Koloni say›m yöntemleri: Bunlar metreküp
baﬂ›na düﬂen koloni oluﬂturan birim (kob/m3)
de¤erini verir.
a. Pasif hava örnekleme (plak açma-sedimentasyon) yöntemi,
b. Aktif hava örnekleyicileri ile örnekleme.
2. Kimyasal bileﬂenlerin ölçümü,
3. Say›m yöntemi,
4. Partikül say›m›.
1. Koloni Say›m Yöntemleri
a. Pasif hava örnekleme (plak açma-sedimentasyon) yöntemi: ‹lk olarak Louis Pasteur
sonra da Robert Koch taraf›ndan kullan›lan bu
yöntemde, kat› besiyeri içeren petri kutular› belirli bir süre aç›k b›rak›l›r. Mikroorganizma taﬂ›yan partiküllerin besiyeri yüzeyine ortalama 0.46
cm/saniye h›zla çöktü¤ü bildirilmiﬂtir (21). Plaklar 36 ± 1°C’de inkübe edilir. Besiyeri yüzeyinde,
havadaki mikrobiyal düzeyleriyle orant›l› say›da
koloni üremesi olur. Bu yöntemin avantajlar›n›n;
ucuz ve kolay uygulanabilir olmas›, steril olmas›,
ayn› anda farkl› yerlerden birçok örne¤in al›nabilmesi, kritik yüzeylerle ilgili anlaml› sonuçlar
vermesi, sonuçlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›labilir, geçerli
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ve güvenilir olmas›, havaland›rman›n etkilenmemesi oldu¤u bildirilmiﬂtir. Ayr›ca, bu yöntemin
havada as›l› mikroorganizmalar›n ölçüldü¤ü aktif
örnekleyicilere göre yara ve aletler üzerine düﬂen mikroorganizmalar› daha gerçekçi bir ﬂekilde belirledi¤i rapor edilmiﬂtir. Yöntemde örneklenen hava hacminin bilinmemesi, bu aç›dan
kantitatif sonuçlar yerine kalitatif sonuç vermesi,
partikül ﬂekli ve büyüklü¤ünden etkilenmesi,
daha çok büyük partikülleri toplamas›, örnek
toplamak için gerekli zaman›n standart olmamas› (15 dakika-1 saat), resmi k›lavuzlar taraf›ndan
her zaman kabul edilmemesi ise dezavantajlar›n› oluﬂturmaktad›r (7,21). Bu yöntemin de¤erlendirilmesinde tam geçerli bir matematik formülü
bulunamamakla birlikte, genelde mikrobiyal hava kontaminasyon indeksi (IMA) kullan›lmaktad›r. Buna göre; 9 cm’lik petri kab› yerden 1 m
yüksekte, duvarlar ve di¤er fiziksel engellerden
1 m uzakl›kta aç›k tutulur (1/1/1). 36 ± 1°C’de 48
saat inkübasyondan sonra elde edilen koloni say›s› (kob/saat) IMA de¤erini verir.
Bu yöntemde sonuçlar saatte dm2’ye düﬂen
mikroorganizma say›s› olarak da ifade edilebilir.
Buna göre (22);
kob/dm2/saat = k x a/p x h
k: Besiyerinde say›lan koloni say›s›,
a: Petri kutusundaki dm2 olarak besiyeri yüzeyi,
p: Aç›k b›rak›lan petri kutusu say›s›,
h: Saat olarak besiyerinin aç›k b›rak›ld›¤› süre.
Sonuçlar kob/m2/dakika olarak verilecekse, a
yerine 155 say›s› (9 cm çapl› petri kutusundaki
besiyeri yüzeyinin 1/155 m2 olmas› nedeniyle)
koyulur ve h yerine de süre dakika olarak yaz›larak ayn› formül uygulan›r (22).
b. Aktif hava örnekleyicileri ile örnekleme:
Bu örnekleyiciler, farkl› tekniklerle belirli bir
miktar havay› toplay›p, besiyeri üzerine püskürtür. Aktif hava örnekleyici tipleri ve örnekleri
Tablo 1’de görülmektedir (17,21).
2. Kimyasal Bileﬂenlerin Ölçümü
Bu yöntemde 1m3 havada bulunan mikroorganizma hücrelerinin kimyasal bileﬂenlerinin ölçümü söz konusudur. ATP, DNA, enzimler vb.
kimyasal bileﬂenlerin ölçümünün duyarl›l›¤› düﬂüktür (21).
3. Say›m Yöntemi
Mikroskop veya flow sitometri ile say›m yap›labilir. Bu yöntemin kullan›m› k›s›tl›d›r (21).
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4. Partikül Say›m›
Çok kanall› taﬂ›nabilir modelleri olup, partiküllerin büyüklü¤üne göre say›m yap›labilmektedir. Örnek olarak lazer partikül say›c›lar (met
one laser particle counter) verilebilir (15). Partikül say›m› yönteminin özellikle fungal kültürlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çok h›zl› sonuç verdi¤i ve
acil önlem al›nmas›na olanak sa¤lad›¤› bildirilmiﬂtir (23).
Kocazeybek ve arkadaﬂlar› ameliyathane örneklemesi için sedimentasyon, partikül say›m
yöntemi ve filtreli örnekleyicilerle hava emme
yöntemini karﬂ›laﬂt›rm›ﬂ ve yöntemlerin paralel
sonuçlar verdi¤ini, ancak partikül say›m yönteminin di¤er iki yönteme göre zaman aç›s›ndan daha
avantajl› oldu¤u sonucuna varm›ﬂlard›r (22). Cooper ve arkadaﬂlar›, vuruﬂlu-elekli ve santrifüjlü
örnekleme sistemlerini karﬂ›laﬂt›rd›klar› bir çal›ﬂmada, iki sistem aras›nda orta dereceli bir uyum
saptam›ﬂ ve her ikisinin de çevredeki 4 µm’nin
alt›ndaki sporlar› belirleyebildi¤ini bildirerek,
çal›ﬂman›n özellikle santrifüjlü örnekleyiciyi de¤erlendirmek aç›s›ndan fungal kontaminasyonun
yüksek oldu¤u durumlarda da yap›lmas› gerekti¤ini vurgulam›ﬂlard›r (18).
‹ﬂlemler için kullan›labilecek besiyerlerinin
inhibitör küf agar, “rose bengal” agar, triptikez
soy agar, beyin-kalp infüzyon agar veya “sabouraud dekstroz agar (SDA)” olabilece¤i bildirilmiﬂtir (17,20).
SU ÖRNEKLEMES‹
Su örneklerinin fazla miktarlarda (en az bir
litre) sodyum tiyosülfat (0.8 mL %3’lük) içeren ﬂiﬂelere al›nmas› ve 0.45 µm (veya 0.22 µm)’lik selüloz filtrelerden geçirildikten sonra filtrelerin
agar yüzeyine (örne¤in; antibiyotikli SDA’ya)
yerleﬂtirilmesi uygun olacakt›r (14,20).
YÜZEY ÖRNEKLEMES‹
Yüzey örnekleri çeﬂitli çal›ﬂmalarda yüzeye
göre de¤iﬂmek üzere plak de¤dirme yöntemi veya eküvyonlar ile sürüntü ﬂeklinde örneklenmiﬂtir (9,14). Yap›lan bir çal›ﬂmada çevre ve su da¤›t›m sistemi örnekleri, duﬂlar›n iç ve d›ﬂ k›s›mlar›
ve lavabo örnekleri, stetoskop yüzeyleri, dereceler, perdeler, tuvalet oturma yerleri ve içleri
eküvyonlar ile düz yüzeylerin 25 cm2’lik alan›na
sürülerek transport besiyerine al›nm›ﬂ ve antibiyotikli SDA’ya ekilmiﬂtir (14).
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Tablo 1. Aktif Hava Örnekleyici Tipleri.
1. “Impinger” (çarpt›rmal›): Hava s›v› besiyerinden te¤et geçerken partiküller s›v› besiyerine düﬂer. S›v› besiyeri agarl› besiyeri ile kar›ﬂt›r›larak, inkübe edilir. Düﬂük hacimlerde örnekleme yapt›¤› ve canl› partikülleri bozdu¤u için kullan›mlar› hayvan kümesleri gibi yüksek miktarda mikroorganizma bulunan ortamlarla k›s›tl›d›r.
Klinik d›ﬂ› örnekler için uygundur. En bilinen modelleri “All-Glass Impinger”, “Midget Impinger” ve “Folin
Bubbler”d›r.
2. “Impactor” (vuruﬂlu)
a. Slit (aral›kl›) tip: Üzerinde standart boyuttaki petri kutular›n›n konuldu¤u dönen bir disk bulunur. Etkili partikül toplay›c›lar› olup, elekli tip cihazlara göre daha h›zl› örnekleme yapabilir, ancak partikülleri ay›ramaz. Dakikada 25 m3’e kadar hava toplayabildi¤i için örnek alma iﬂlemi dakikalar içinde tamamlan›r. Sporlar›n yüksek
konsantrasyonda bulunmalar› durumunda etkindir. Fungal sporlar›n yüksek konsantrasyonda bulunmalar› halinde duyarl›l›k k›s›tl›d›r. En bilinen modelleri “Casella Single Slit”, “Mattson-Garvin Air Sampler”, “New Brunswick STA Air Sampler”d›r.
b. Sieve (elekli) tip: ‹çinden parçac›klar›n geçebilece¤i 200 veya 400 delikten oluﬂur ve aﬂa¤›ya inildikçe delikler küçülür. Farkl› büyüklüklerdeki parçac›klar agar yüzeyine çarpt›r›labilir. Etkili partikül toplay›c›lar› olup,
kantitatif sonuç verir ve de solunabilir (< 5 µm) ve solunamayan (> 5 µm) partikülleri ay›r›r. Dakikada 1 m3 hava emdi¤i için çok temiz ortamlarda az miktarda sporu yakalayabilmek için süreyi uzatmak gerekebilir. Alet sesli çal›ﬂt›¤› için uzun süreli örnek toplamalarda rahats›z edici olabilir. Sporlar›n yüksek konsantrasyonda bulunmalar› durumunda etkindir. En bilinen modelleri “Andersen”, “Ross-Microban Sieve Air Sampler” ve “System
Air System Sampler”d›r.
3. Filtreli örnekleyiciler: Emilen hava jelatin filtre üzerinden geçirilir ve jelatin filtre besiyeri üzerine yerleﬂtirilerek inkübe edilir. Bu yöntem primer olarak hava kaynakl› mineraller ve solunan tozun de¤erlendirilmesi için
kullan›l›r. Filtre kasetleri çok küçük ve de düﬂük miktarda (yaklaﬂ›k 1 L/dakika) örnekleme h›z›na sahip
oldu¤undan canl› mikroplar›n say›m› için uygun de¤ildir. En bilinen örnekler “Milipore Membrane Filterfield Monitor”, “Gelman Membrane Filter Air Sampler”, “Sartorius MD8 Air Sampler”d›r.
4. Santrifüjlü örnekleyiciler: Örnekleme baﬂ›n›n etraf›nda üzerinde agar dolu kuyucuklar bulunan bir ﬂerit bulunur. Taﬂ›nabilir olmas› nedeniyle basit, ufak iﬂlemler için idealdir. Kalibrasyon ilk üretimde yap›ld›¤›ndan,
farkl› bölgelerdeki fungal kontaminasyon oranlar› rölatif olarak karﬂ›laﬂt›r›labilir. Üreyen funguslar›n kuyucuklarda identifikasyonu zor oldu¤undan, ek pasaj gerekir. Örnek olarak “RCS Centrifugal Sampler” ve “Wells
Sampler” verilebilir.
5. Rotorlu örnekleyiciler: Yap›ﬂkan bir cam yüzey d›ﬂar›da bulunan havada döndürülür. Bunlarda düﬂük miktarda kontaminasyon söz konusu oldu¤undan, iç mekanlar için uygun de¤ildir. Alet cans›z partikülleri sayar.
Daha çok allerji çal›ﬂmalar›nda spor ve polenlerin miktar›n› ölçmekte kullan›lmaktad›r.
6. Presipitasyon temeline dayal› örnekleyiciler
a. Elektrostatik: “LSV Sampler” ve “General Electric Electrostatic Air Sampler” örnekleridir.
b. Termal: Örnek olarak “Thermal Precipitator, Hot Wire” verilebilir.

Hastane kökenli invaziv aspergilloz insidans›
ile fungal kontaminasyon aras›nda bir iliﬂkinin
gösterildi¤i bildirilse de bu hastal›k için risk oran›n›n say›sal olarak bildirildi¤i kesin ve hem fikir
olunan bir düzey söz konusu olmam›ﬂt›r. Bu aç›dan tek örnekten yorum yapmaktansa bir ak›m›
yakalayabilmek için belirli bir zaman içinde bir
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2007; 11: 1

seri örnek al›nmas› ve toplam fungal say›n›n 1.0
kob/mL’yi birkaç kez geçmesi durumunda da havaland›rma sisteminin ve çevrenin incelenmesi
gerekti¤i bildirilmiﬂtir (23).
Sonuçlar›n yorumlanmas›nda baz› noktalar›n
unutulmamas› gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r, ﬂöyle ki;
az miktarda havan›n örneklenmesi, Aspergillus
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sporlar›n›n nadiren sal›n›m› yanl›ﬂ sonuçlara yol
açabilir. Bunun yan›nda, havadaki sporlarla temas ile invaziv aspergilloz aras›ndaki iliﬂki spor
say›s› yan›nda immünsüpresyon düzeyi, antibiyotik kullan›m›, daha önce bu sporlarla karﬂ›laﬂm›ﬂ olma gibi birçok faktöre ba¤l›d›r. Çevre havas›ndaki fungal spor miktar› 0.2-15.0/cm3 olarak
bildirilmiﬂtir (1). Genellikle risk alt›ndaki hastalar›n bulundu¤u yerdeki havan›n < 1 kob/mL Aspergillus sporu bar›nd›rmas› gerekti¤i belirtilmiﬂ
ancak yüksek riskli, ciddi immünyetmezlikli hastalarda bu miktar›n bile tehlike oluﬂturabildi¤i
vurgulanm›ﬂt›r (7). Daha önce yap›lan baz› çal›ﬂmalarda hasta odalar›nda A. fumigatus’un ortalama konsantrasyonunun 0.9 kob/mL olmas› durumunda invaziv aspergilloz riskinin %5.4 oldu¤u,
bu düzey 0.009 kob/mL’ye indi¤inde ise hiç aspergilloz vakas› görülmedi¤i bildirilmiﬂtir (18).
Örneklerde özgün bir patojenin belirlenmesi
çevre kayna¤›n› gösterebilir, ancak belirlenmemesi bu etkenin hastan›n infekte oldu¤u dönemde bulunmad›¤›n› göstermez. E¤er bir patojen
kolonisi belirlenirse, örnek tekrar› ﬂartt›r. Bu arada çok kez izlenen patojenler, nadiren soyutlanan tek bir patojen partikülüne göre daha önemlidir. E¤er yüksek düzeyli filtre edilen hava örne¤inden bir patojenin multipl kolonileri soyutland› ise örnek tekrar› mutlaka yap›lmal›d›r. ‹yi filtre
edilen bölgelerde total patojen (A. fumigatus, A.
flavus, A. terreus, Fusarium spp. vb.) düzeyi < 0.1
kob/m3 olmal›d›r. Bu say› 1 kob/m3’ü birkaç kez
aﬂarsa, hastalar›n yatt›¤› yerlerdeki hava sistemleri ve iﬂlemler ciddi olarak de¤erlendirilmelidir.
Yüksek filtre edilen bölgelerde e¤er fungal patojenlerden ziyade genel koloni say›lar› dikkate

al›n›rsa, fungal düzey oda ›s›s›nda inkübe edilen
kültürlerde 15 kob/m3, 37°C’de inkübe edilen
kültürlerde 2 kob/m3’ü aﬂmamal›d›r. Bir mikroorganizman›n homojen olarak saptanmas› içerideki
bir alandan nokta kayna¤› gösterir ki, bu durum
daha çok kontrol edilemeyen nem veya su kaça¤› sonucu ortaya ç›kar (17).
Plak açma yöntemine göre kabul edilebilir
maksimum IMA düzeyleri ve saatte dm2’ye düﬂen
mikroorganizma say›lar› Tablo 2’de verilmiﬂtir.
Hava örnekleme ile ilgili birçok ülkede resmi
standartlar belirlenmiﬂ ve yay›nlanm›ﬂt›r. Bunlar›n birçok benzerlikleri olsa da baz› farkl›l›klar söz
konusudur (Tablo 3).
Aspergillus türleri hasta örnekleri ile hava, su
ve çevre örneklerinden soyutland›ktan sonra etTablo 2. Plak Açma Yöntemine Göre Kabul
Edilebilir Maksimum IMA Düzeyleri ve Saatte
dm2’ye Düﬂen Mikroorganizma Say›lar› (21).
Oda s›n›f›

IMA

kob/dm2/saat

Çok temiz*

0-5

0-9

Temiz**

6-25

10-39

Orta temiz***

26-50

40-84

Kirli

51-75

85-124

≥ 76

≥ 125

Çok kirli

* ‹mplantasyon, transplantasyon operasyonlar› yap›lan
ameliyathaneler.
** Konvansiyonel ameliyathaneler, diyaliz ünitesi, sürekli
bak›m üniteleri.
*** Hasta odalar›, mutfak.

Tablo 3. Standartlar Aras›nda Mikrobiyal Kontaminasyon Sonuçlar›na Göre Karﬂ›laﬂt›rma (F).
EU GMP*
dereceleri

FS209E**

NASA
kob/m3

p.a***

kob/m3

EU GMP
p.a****

IMA
p.a*****

ISO
s›n›flar›

A

100

3.5

0.6

Küç 1

Küç 0.25

0

5

B

100

3.5

0.6

10

1.25

5

5

C

10.000

17.6

3.0

100

12.5

-

7

D

100.000

88.4

15.0

200

25

25

8

* European Union Good Manufacturing Practice.
** Federal Standard for air contamination by inert particles.
*** 73.5 cm2 geniﬂli¤indeki plaklar›n bir saat aç›lmas› ile elde edilen sonuçlar.
**** 9 cm çap›ndaki plaklar›n bir saat aç›lmas› ile elde edilmesi beklenen kob (dört saat aç›k b›rak›lma ile elde edilmiﬂ sonuçlardan
hesaplanarak).
***** 9 cm çap›ndaki plaklar›n bir saat aç›lmas› ile elde edilen sonuçlar.
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ken ile çevre izolatlar›n›n genetik yak›nl›klar›n›n
incelenmesi amac›yla moleküler yöntemlerle
tiplendirilir . Bu amaçla hibridizasyon ile birlikte
“restriction fragment length polymorphism
(RFLP)”, “random amplified polymorphic DNA
(RAPD)” ve mikrosatellit belirleyicilerin analizi
yöntemleri kullan›lm›ﬂt›r (13,14,19,24-28). Ancak
bu yöntemlerin hiçbiri yeterli ay›rt edici güç,
tekrarlanabilirlik, kolay uygulama ve yorum gibi
avantajlar› birarada sa¤layamad›¤›ndan, sekansa
özgül DNA öncül (SSDP) analizi kullan›lmaya
baﬂlanm›ﬂ ve bu yöntemin ucuz ve kolay uygulanabilir oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r (9,14). Öte yandan
bir baﬂka çal›ﬂmada kullan›lan otomatik “repetitive sequence based PCR fingerprinting assay
(rep-PCR)”in k›sa zamanl›, etkin, kolay kullan›labilir yeni bir genotiplendirme yöntemi oldu¤u
bildirilmiﬂtir (29). Kontoyiannis hiçbir tiplendirme yönteminin epidemiyolojik çal›ﬂmalar için
yeterli kesinlikte olmad›¤›n› vurgulam›ﬂt›r (3).
Birçok çal›ﬂmada hastalar›n birden fazla Aspergillus genotipi ile infekte olduklar›, çevreden al›nan
örneklerde ise A. fumigatus’un geniﬂ bir genetik
polimorfizmi oldu¤u saptanm›ﬂt›r. A. fumigatus
izolatlar›n›n sistematik olarak tiplendirilmesi
önerilmemekte, sadece k›s›tl› durumlarda yap›lmas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r (9). Hastal›k etkeni olarak daha az rastlanan ve do¤ada daha az
yayg›n olan A. terreus, A. flavus gibi türler için ise
ekzojen kaynak ve klonal iliﬂkinin tiplendirme
yöntemleri ile araﬂt›r›lmas›n›n uygun olabilece¤i
bildirilmiﬂtir (9). Tiplendirme için alt›n standart
olmad›¤› için Munoz ve arkadaﬂlar›, birden fazla
yöntemin birlikte kullan›lmas›n›n tek yönteme
göre daha iyi bir ayr›m yapabilece¤inin bildirildi¤ini öne sürmüﬂtür (27).
Mikrobiyolojik izlem ve örnekleme konular›nda baz› sorunlar söz konusudur. Bunlar; örneklemin yöntemi ve yap›lacak iﬂlemler için
standart protokollerin belirlenmemiﬂ olmas›,
kullan›labilecek sistemlerin duyarl›l›klar›n›n tam
olarak saptanmam›ﬂ olmas›, sonuçlar›n yorumlar›nda farkl›l›klar bulunmas›, fungal spor düzeyleri ile infeksiyon oranlar› aras›ndaki iliﬂkinin standartlar›n›n olmamas› ﬂeklinde özetlenebilir.
Sonuç olarak; hastane kökenli Aspergillus infeksiyonlar›n›n epidemiyolojik izlemi aç›s›ndan
hava, su ve çevre örneklerinin mikrobiyolojik örneklemesinin büyük önem taﬂ›d›¤› söylenebilir.
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