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Zika Virus: Güncel Durum, Koruyucu Aşı Çalışmaları ve 
Antiviral Tedavi Seçenekleri

ÖZ

Zika virusun keşfedilmesinden (1947, Uganda) bu yana 
yaklaşık olarak 70 yıl geçti, fakat son 10 yıla kadar bu 
virusun patogenezi ve klinik seyri hakkında çok az bilgi 
vardı. Bununla beraber, son yıllarda virusun klinik ve 
epidemiyolojik paterninde önemli değişiklikler meydana 
geldi. İlk olarak Zika virusun Guillain-Barré sendromu 
(GBS) gibi nörolojik hastalıklarla ilişkili olabileceği öne 
sürüldü. Daha sonra konjenital Zika virus enfeksiyonlarının 
mikrosefali ve diğer bazı nörogelişimsel hastalıklarla 
ilişkili olabileceği öne sürüldü. Bu yeni durum, başlangıçta 
kuşkuyla karşılansa da deneysel çalışmaların ortaya 
koyduğu sonuçlar ve bildirimi yapılan olguların artmasıyla 
Zika virus enfeksiyonlarının GBS, mikrosefali ve çeşitli 
nörogelişimsel ve oftalmolojik bozukluklarla ilişkili 
olduğunu gösteren yeni kanıtlara ulaşıldı. Etkilenen kişi 
sayısının son iki yılda milyonlara ulaşması ve Zika virus 
enfeksiyonlarının ciddi klinik tablolarla ilişkilendirilmesi 
küresel boyutta endişelere yol açtı. Bu gelişmelerin bir 
sonucu olarak, bir taraftan çeşitli koruyucu önlemler 
tartışılırken, diğer yandan yeni tedavi seçenekleri ve yeni 
aşılar üzerine yürütülen çalışmalar devam etmektedir. 
Aynı dönemde, Zika virus enfeksiyonlarının patogenezini 
açıklamaya yönelik birçok çalışma yapıldı. Bu derlemede 
Zika virus salgınlarının güncel durumu ve başta koruyucu 
aşı çalışmaları olmak üzere yeni antiviral tedavi 
seçenekleri ve viral patogeneze dair bilgilerin bir özeti 
sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Antiviral tedavi, aşı, patogenez, Zika 
virus

ABSTRACT

Zika Virus: Current Status, Protective Vaccination 
Studies, and Antiviral Treatment Alternatives

Since the discovery of the Zika virus in 1947 in Uganda, 70 
years have passed, but until the past 10 years, there was little 
information about the pathogenesis and clinical course of the 
Zika virus infection. However, in recent years, important 
changes have occurred in the clinical and epidemiological 
pattern of the virus. FirstIy it was suggested that the Zika virus 
might be associated with some neurological disorders, such as 
Guillain-Barré syndrome (GBS). Then it was suggested that 
congenital Zika virus infections might be associated with 
microcephaly and other neurodevelopmental disorders. This 
new view was initially met with skepticism, but it has been 
supported by new evidence that strengthens the association 
between Zika virus infections and GBS, microcephaly, and 
various neurodevelopmental and ophthalmologic disorders, 
thanks to the increasing number of case reports and the results 
of experimental studies. The number of affected people has 
reached to the millions within the past two years, and the 
association between Zika virus infections and serious clinical 
manifestations has caused global concern. As a result of these 
developments, studies on new treatment alternatives and new 
vaccine trials is continuing, in addition to discussion of 
various protective measures. Meanwhile, many studies were 
conducted to explain the pathogenesis of Zika virus infections. 
In this review, we present a summary of the current status of 
Zika virus outbreaks and information on new antiviral 
treatment options, predominantly protective vaccine trials, 
and viral pathogenesis.

Keywords: Antiviral treatment, vaccine, pathogenesis, Zika 
virus

GİRİŞ

İnsanlarda enfeksiyon neden olduğu ilk olarak 

1952 yılında gösterilen bu virusun genel anlam-
da hafif seyirli enfeksiyonlara neden olduğu ve 
Asya ve Afrika arasındaki dar bir Ekvatoral hat 
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boyunca sınırlı olduğu düşünülmekteydi(1,2). İlk 
Zika virus salgını 2007 yılında Yap Adası’nda 
(Mikronezya) ortaya çıktı ve bu salgında Zika 
virus enfeksiyonu ile uyumlu semptomlara sahip 
185 olgu (108’i laboratuvar olarak doğrulanmış) 
bildirildi. Bu salgından önceki dönemde ise yak-
laşık 50 yıllık bir süreçte çok az sayıda insan 
olgusu bildirilmişti(3,4). 2013 yılında Fransız 
Polinezyası (FP)’nda ortaya çıkan ve yaklaşık 
32.000 kişinin etkilendiği tahmin edilen salgın-
da Zika virusun Guillain-Barré sendromu (GBS) 
da dâhil olmak üzere bazı otoimmün ve nörolo-
jik hastalıklar ile ilişkili olabileceği öne sürüldü(5). 
2014 yılında virus Pasifik adaları (Cook adası, 
Yeni Kaledonya, Paskalya adası) boyunca Güney 
Amerika kıtasına doğru yayılırken, sivrisinek 
dışı bulaşma yolları tartışıldı (örneğin, cinsel 
temas, vücut sıvıları, kan transfüzyonu) ve bun-
larla ilgili veriler ortaya kondu(4,6). 2015 yılına 
gelindiğinde virus kıtasal Amerika’ya ulaştı ve 
enfeksiyondan etkilenen kişilerin sayısı kısa bir 
süre içerisinde milyonlara ulaştı(7). Brezilya sal-
gınında (2015) ilk kez Zika virusun neden oldu-
ğu konjenital enfeksiyonların bazı nörogelişim-
sel ve oküler hastalıklarla ilişkili olabileceği öne 
sürüldü(8,9). Bu bildirimlerden sonra Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) Şubat 2016’da Zika virus 
salgınını ciddi bir halk sağlığı sorunu ve ulusla-
rarası acil durum olarak ilan etti(10). Bu durum 
uluslararası sağlık örgütleri, ticari enstitüler ve 
bağımsız araştırmacıların Zika virus enfeksiyon-
larının patogenezi, koruyucu aşı geliştirme ve 
tedavi seçenekleri üzerine yoğun çabalar ve araş-
tırmalar yapmalarına öncülük etti. Bu derleme, 
literatürde sunulan çalışmaların bir özetini içer-
mektedir. 

Viral yapı

Zika virus, Flaviviridae familyası Flavivirus 
cinsinin bir üyesidir ve adını Uganda’da bulunan 
Zika Ormanı’ndan almıştır(11,12). Genetik araştır-
malara göre, Zika virusun Afrika ve Asya kökeni 
(lineage) olmak üzere iki ana genotipi vardır(4). 

İki köken arasında >%95 amino asit özdeşliği 
bulunmaktadır(13). Kıtasal Amerika’daki salgının 
Asya kökenli suştan kaynaklandığı gösteril-
miştir(7,14). Bazı araştırmacılar, Afrika kökenini 
Batı Afrika (Senegal-Nijerya) ve Doğu Afrika 
(Uganda) alt tiplerine ayırmaktadır(15). Moleküler 
analizler Zika virusun genetik olarak Spondweni, 
Kedougou ve Bagaza viruslarıyla yakın benzer-
liği olduğunu ortaya koymuştur(16). Zika virus 
genomu yaklaşık 11 kb (10.794 nükleotid) uzun-
luğunda, tek zincirli, pozitif polariteli RNA’dan 
oluşur ve 3.419 aminoasit kodlar(17). İkozahedral 
kapsitli ve zarflı bir virus olan Zika virusun rep-
likasyonu diğer flaviviruslara benzerlik 
gösterir(6). İlk olarak viral zarf (E) glikoproteini 
virusa özgü hücre reseptörlerine (insanda; 
DC-SIGN, Tyro3, AXL ve daha az olarak TIM-1) 
tutunur ve endozomlar aracılığı ile hücre içerisi-
ne alınır(18,19). Zarf ve endozomal membranların 
füzyonu sonucu viral soyunma (uncoating) ger-
çekleşir. Pozitif iplikli enfeksiyöz RNA’dan ilk 
olarak bir poliprotein sentezlenir ve daha sonra 
bu protein viral proteaz ile (NS2B-NS3) kesile-
rek yapısal ve yapısal olmayan proteinlere ayrı-
lır. Sitoplazmada gerçekleşen virus replikasyo-
nunu; endoplazmik retikulumda toplanma ve 
sonrasında tomurcuklanma basamakları takip 
eder(6,19). Virus son olarak ekzositoz ile hücreden 
ayrılır. Viral genom, üç yapısal [zarf (E), pre-
membran/membran (PrM), kapsid (C)] ve yedi 
yapısal olmayan (NS1, NS2A, NS2B, NS3, 
NS4A, NS4B, NS5) proteini kodlamaktadır(6,20). 
Zika virus potasyum permanganat, eter ve >60°C 
sıcaklıkta inaktive olurken, %10 etanol ile etkili 
bir şekilde nötralize edilemez(1).

Patogenez

Zika virus enfeksiyonlarının patogenezine dair 
bilgiler kısıtlı olmakla beraber, yeni yapılan 
araştırmalar ile bu konuda önemli verilere ulaşıl-
mıştır. Geçmişte ayrıntılı olarak çalışılan diğer 
flavivirus enfeksiyonlarına dair bilgiler de viral 
patogenezin anlaşılmasına ışık tutmaktadır. 
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Diğer sivrisinek kaynaklı flaviviruslarda göz-
lemlendiği gibi, Zika virusun da ilk olarak ino-
külasyon yerine yakın dentritik hücrelerde repli-
ke olduğu ve daha sonda bölgesel lenf nodlarına 
ulaşarak kan dolaşımına geçtiği düşünülmek-
tedir(17). 2015 tarihli yeni bir çalışmada, insan 
dermal fibroblastları, epidermal keratinositler ve 
olgunlaşmamış dendritik hücrelerin; çoğu Zika 
virus izolatına karşı duyarlı olduğu ve enfeksi-
yon gelişimine izin verdiği gösterilmiştir(18). 
Aynı çalışmada, Zika virusun Toll-like reseptör 
3 (TLR3), RIG-I ve MDA5’in transkripsiyonunu 
indüklediği, beta interferon gen ekspresyonunu 
kuvvetli bir şekilde arttıran bazı genleri stimüle 
ettiği ve hem tip I hem de tip II interferonların 
antiviral etkilerine duyarlı olduğu gösterilmiştir. 

Zika virusa atfedilen mikrosefali, GBS ve ense-
falomiyelit gibi ciddi enfeksiyon tablolarının 
virusun nörönal sisteme tropizm göstermesiyle 
ilişkili olduğu düşünülmektedir(21-23). Zika viru-
sun keşfinden birkaç yıl sonra (1952) yapılan bir 
çalışmada, virusun nörotropik karakteristiğine 
dair ilk veriler elde edilmiştir(1). Söz edilen çalış-
mada, intraperitoneal olarak enfekte edilen fare-
lerin beyinlerinde viral enfeksiyon geliştiği gös-
terilmiştir. Bu çalışma, virusun kan beyin bari-
yerini geçebildiğini gösteren ilk verileri içermesi 
nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Yaklaşık 20 
yıl sonra (1971) yapılan ve deneysel fare modeli 
üzerine kurgulanmış olan farklı bir çalışmada 
intraserebellar olarak virus inoküle edilen yeni-
doğan ve beş haftalık farelerin beyin dokusu 
incelemelerinde, astrositlerde genişleme ve 
hipokampusta piriform hücrelerde destrüksiyon 
geliştiği saptanmıştır(24). Bununla beraber, yakın 
zamana kadar Zika virusun insanlarda nöroinva-
ziv enfeksiyonlara yol açtığına dair bir veri 
bulunmamaktaydı. Ancak, Zika virus ile yakın 
ilişkili olan Japon Ensefalit Virusu (JEV)’nun ve 
Zika virus ile aynı genusta yer alan Batı Nil 
Virusu (BNV)’nun ensefalit ve menenjit gibi 
invaziv nörolojik sistem bozukluklarına yol 
açmaları, Zika virusun da nörolojik sistemi etki-

leyen enfeksiyon tablolarına yol açabileceğini 
düşündürmekteydi(16,17). Sonuç olarak, yakın 
zamanda yapılan deneysel çalışmalar ve olgu 
bildirimleri ile Zika virusun nörolojik sistem 
üzerine olan etkileri aydınlatılmaya başlamıştır. 
Deneysel çalışmalarla Zika virusun farelerde 
plasenta aracıyla fetüse geçtiği ve nöral gelişimi 
hasara uğratarak mikrosefali oluşumuna yol 
açtığı gösterilmiştir(25,26). İn-vitro olarak yürütü-
len diğer çalışmalarda ise Zika virus enfeksiyon-
larının insan nörosferleri ve beyin organoidlerin-
de büyümeyi engellediği ve insan kortikal pro-
genitör hücrelerini hedefleyerek apopitoz ve 
otofaji ile hücre ölümünde artışa yol açarak 
nörogelişimin bozulmasına neden olduğu 
gösterilmiştir(26,27).

Zika virus enfeksiyonlarının ciddi patolojik 
sonuçlarından bir diğeri de oftalmolojik tutulu-
ma bağlı olarak ortaya çıkan hastalık 
tablolarıdır(28,29). Zika virusun nöral kök hücrele-
ri içerisine girerken kullandığı majör reseptör 
olan AXL reseptörlerinin insan radiyal glial hüc-
relerde, astrositlerde, endotelyal hücrelerde, 
gelişmekte olan insan korteksi mikroglia hücre-
lerinde ve gelişmekte olan retinal progenitör 
hücrelerde daha yüksek oranda eksprese edildiği 
gösterilmiş olup, bu bilgi virusun nörogelişimsel 
ve retinal patolojilerle ilişkisini bir dereceye 
kadar açıklamaktadır(19). Zika virusun oftalmolo-
jik manifestasyonlar ile ilişkisi tartışılmaya baş-
lamadan önce yakın ilişkili diğer bir virus olan 
BNV’un insanlarda retinal lezyonlara neden 
olduğu bilinmekteydi(30). Diğer flaviviruslarda 
olduğu gibi, Zika virusun da göze iki ayrı yolla 
ulaştığı düşünülmektedir. Bunlardan birinin ilk 
olarak beyin invazyonu ve daha sonra retrograd 
transport ile optik sinir aracılığıyla göze ulaşma 
ve ikincisinin de hematojen yolla kan beyin bari-
yerini geçerek doğrudan göze ulaşma şeklinde 
olabileceği düşünülmektedir(31). Zika virusun 
deneysel hayvan modeli çalışmalarında üveiti 
indüklediği ve insanlarda üveite neden olduğu 
da gösterilmiştir(31,32). Bu çalışmalardan birinde, 
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deneysel olarak enfekte edilen farelerde Zika 
virus ilişkili konjunktivit, pan-üveit, “kornea, iris, 
optik sinir ve retinanın hücresel kompartmanla-
rında” enfeksiyon geliştiği gösterilmiştir(31).

Epidemiyoloji

Günümüze kadar yapılan çalışmalar Zika viru-
sun Afrika, Asya, Pasifik adaları, Güney ve Orta 
Amerika ülkeleri ve yakın zamanda Kuzey 
Amerika’ya kadar geniş bir coğrafi alana yayıl-
dığını göstermektedir(6,33,34). Zika virus, keşfedil-
diğinden sonraki 60 yıl boyunca Afrika ve Asya 
dışındaki bölgelerde belirlenmemişti. Virus 
2007’de Pasifik adalarına yayılarak ilk büyük 
salgınına yol açmıştır. Zika virus 2013’te FP, 
2015’te Güney Amerika ve 2016 yılında ise Orta 
ve Kuzey Amerika’ya yayıldı(6). DSÖ ve CDC 
(Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, 
Centers for Disease Control and Prevention) 
tarafından yayımlanan son raporlara göre virus 
hâlen aktif olarak yeni bölgelere yayılmaya 
devam etmekte olup, günümüzde ağırlıklı olarak 
Güney ve Orta Amerika ülkeleri olmak üzere 
70’in üzerinde ülke veya bölgeye yayılmış 
durumdadır(33,34). Bu epidemiyolojik değişim 
duyarlı bireylerden oluşan büyük popülasyonla-
rın etkilenmesi ile sonuçlanmıştır. Diğer taraftan 
Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri de dâhil olmak 
üzere farklı ülkelerden çok sayıda import olgu 
bildirimleri de devam etmektedir(6). Çok sayıda 
import olgu bildiriminin yapıldığı Avrupa-
Akdeniz havzasının iklim koşulları ve vektör 
sivrisineklerin varlığı nedeniyle gelecekteki 
olası salgınlar için risk altında olduğu 
değerlendirilmektedir(35). 

Bulaş ve Korunma

Virusun bulaşı başlıca sivrisinek vektörler 
(Culicidae ailesi Aedes cinsi) tarafından ısırılma 
ile olmaktadır(4). Diğer bir yaygın bulaş yolu 
olarak anneden bebeğe geçiş (intrauterin yol ve 
perinatal bulaş) öne sürülmüştür(36,37). Brezilya’da 

yapılan bir çalışmada hamilelik döneminde 
enfeksiyon geçiren bazı kadınların amniyotik 
sıvı örneklerinde ve abortik fetüslerin beyin 
dokusu örneklerinde viral RNA varlığı 
gösterilmiştir(9,29,36). Cinsel temas, kan transfüz-
yonu, anne sütü ve diğer vücut sıvıları (tükürük, 
idrar, semen, gözyaşı) ile temas olası bulaş yol-
ları olarak öne sürülmüştür(37-39). Yeni yayımla-
nan bir olgu sunumunda enfekte bir hastanın 
bakımını yapan bir kişiye doğrudan temasla 
Zika virus enfeksiyonu bulaştığını gösteren veri-
lere ulaşılmıştır(40). Zoonotik bir enfeksiyon olan 
Zika virusun diğer bir bulaş yolu da maymunlar 
veya diğer insan dışı primatlar tarafından ısırıl-
ma olarak öne sürülmüştür(41). 

Zika virus enfeksiyonlarının lokal olarak yayıl-
dığı bölgelere yolculuk yapan ve henüz enfekte 
olmamış tüm bireyler (hamile kadınlarda dâhil 
olmak üzere) enfeksiyon riski altındadır. 
Enfeksiyondan korunmada temel yol; sivrisinek 
ısırmasından kişisel korunma-kaçınma ve sivri-
sineklerin eradikasyonundan ibarettir(4). CDC ve 
DSÖ tarafından yayımlanan rehberlerde hamile 
kadınların bu bölgelere yapacakları yolculukları 
ertelemeleri de dâhil olmak üzere çeşitli öneriler 
yer almaktadır(42).

Klinik

Klasik Zika virus enfeksiyonları genellikle 
asemptomatik veya subklinik seyirlidir(12). Ancak 
bazen diğer arboviral enfeksiyonlara benzer kli-
nik semptomlar görülebilmektedir. Semptomatik 
hastalık yaklaşık olarak hastaların %20’sinde 
ortaya çıkmaktadır(43). Semptomlar genellikle 
hafif ve orta derecelidir; akut başlangıçlı ateş, 
makülopapüler döküntü, eklem ağrısı ve kon-
junktivit sık görülen semptomlardır ve tipik 
olarak 4-7 gün içerisinde düzelmektedirler(4,43). 
Diğer semptomlar ekstremitelerde ödem, retro-
orbital ağrı, yorgunluk, baş ağrısı, çeşitli sindi-
rimsel sorunlar, mukoza ülserasyonları ve kaşın-
tı şeklindedir(4,16).
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Son 10 yıl içerisinde Zika virusun klinik ve epi-
demiyolojik paterninde önemli değişiklikler 
olmuştur. İlk olarak 2013 yılında FP salgınında 
otoimmün ve nörolojik hastalıkların insidansın-
da belirgin bir artış olduğu gözlemlenmiştir(5). 
FP salgınında otoimmün veya nörolojik hastalık 
belirlenen 74 kişide Zika virus ile uyumlu semp-
tomların varlığı bildirilmiş ve bunların kırkiki-
sinde GBS varlığı gösterilmiştir(10). Bu oran 
GBS görülme sıklığında 20 katlık bir artışa denk 
gelmektedir(5). 2013 yılı Kasım ayında laboratu-
var olarak doğrulanmış Zika virus enfeksiyonu 
olan bir kadında GBS geliştiği detaylı olarak 
tanımlanmıştır(5). Bunların dışında Şubat 2015’te 
DSÖ tarafından bir rapor yayımlanmış ve bu 
raporda GBS görülme olasılığının salgının aktif 
olduğu Brezilya’nın bazı bölgelerinde 5-6 kat 
arttığı bildirilmiştir(21). DSÖ’nün Kasım 2016’da 
yayımlanan daha yeni bir raporuna göre ise en 
az 19 ülkeden konfirme edilmiş Zika virus 
enfeksiyonu ile birlikte olan GBS insidans artışı 
bildirilmiştir(33). Diğer bazı viral enfeksiyonlar-
dan sonra da GBS gelişebildiği için Zika virus 
ve GBS arasındaki ilişki sürpriz bir durum ola-
rak görülmemiştir. Zika virusa atfedilen diğer 
bir hastalık grubu ise konjenital enfeksiyonları 
takiben meydana gelen mikrosefali ve çeşitli 
nörogelişimsel defektler olup, bu olası ilişki 
dünya çapında endişeye neden olmuştur(9,22). 
Zika virus ve nörogelişimsel defektler arasında-
ki olası ilişkiye dair ilk bildirimler Brezilya’dan 
gelmiş ve salgın sırasında mikrosefali insidansı-
nın yaklaşık 20 kat arttığı belirlenmiştir(2,9). 
Ciddi bir endişeye yol açan Brezilya’daki bu 
uyarıdan kısa bir süre sonra FP’daki olgular ret-
rospektif olarak incelenmiş ve salgın döneminde 
17 mikrosefali olgusunun görüldüğü saptan-
mıştır(8). Bu sayı yıllık ortalama 0-2 olgunun 
bildirildiği bölge verilerinin çok üzerinde idi. 
DSÖ’nün Kasım 2016 tarihli raporunda 28 fark-
lı ülke veya bölgede Zika virus ile olası ilişkili 
olduğu düşünülen nörogelişimsel malformasyon 
görülme sıklığında artış olduğu bildirilmiştir(33). 
Bahsedilen raporda toplam 2352 mikrosefali 

veya santral sinir sistemi malformasyonu olgu-
su bildirilmiş olup, en fazla bildirim yapılan 
ülkeler Brezilya (2159 olgu), Kolombiya (58 
olgu) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD, 31 
olgu) olmuştur. Mikrosefali dışında Zika virusa 
atfedilen diğer bulgular arasında intrakraniyal 
kalsifikasyonlar, ventrikülomegali, nöronal 
migrasyon bozuklukları, lizensefali, pakigiri, 
ciddi kortikal malformasyonlar ve serebellar 
hipoplazi yer almaktadır(8,9,22). Yeni yayımlanan 
bir makalede, 19 yaşında bir kadında Zika virus 
enfeksiyonunu takiben tedrici başlangıç göste-
ren tetrapleji, üriner retansiyon ve azalmış 
bilinç düzeyi ile seyreden akut dissemine ense-
falomiyelit tablosu bildirilmiştir(23). Bu olgu 
bildirimi Zika virusun erişkinlerde de ciddi 
nörolojik hastalık tablolarına yol açabildiğini 
ortaya koyması bakımından önem taşımakta-
dır.

Zika virus enfeksiyonları ile ilişkili olduğu 
öne sürülen diğer bir hastalık grubu da çeşitli 
göz hastalıkları ve oftalmolojik anormal-
liklerdir(28,29). Zika virus enfeksiyonlarında sık 
karşılaşılan göz bulgularından biri konjunkti-
vittir. Yap Adası ve FP salgınlarında sempto-
matik hastaların %55-63’ünde konjunktivit 
görüldüğü bildirilmiş olmakla beraber, 
Brezilya’da yapılan 2015 tarihli bir çalışmada 
gebelikleri süresince Zika virus enfeksiyonu 
ile uyumlu semptomlar gösteren 23 kadının 
hiçbirisinde konjunktivit görülmemiştir(12,28). 
Bu nedenle araştırmacılar Zika virus ile enfek-
te hastaların yalnızca %10-15’inde konjunkti-
vit geliştiğini ve bu nedenle konjunktivitin 
ayırıcı tanıda önemi olmadığı sonucuna 
varmışlardır(31). Konjenital Zika virus enfeksi-
yonlarında bildirilen oküler anormallikler; 
fokal pigment birikimleri, koryoretinal atrofi, 
optik sinir anormallikleri, iris kolobomu, lens 
subluksasyonu, maküler pigment birikimi, 
foveal refleks kaybı, makula atrofisi, bilateral 
hipersensitif iridosiklit, üveit ve mikroftalmi-
dir(9,28,29,32,44,45). 
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Tanı

Zika virus enfeksiyonlarının laboratuvar tanısı 
klinik olarak uyumlu semptomları olan hastalar-
da; virusa spesifik IgM ve IgG antikorlarının 
hasta serumu veya beyin omurilik sırasında gös-
terilmesi, doğrulayıcı tanı için plak nötralizas-
yon testi, doku örneklerinde immünhistokimya-
sal yöntemlerle viral antijenlerin saptanması, 
serum ve diğer vücut sıvıları ile plasental ve 
fetal doku örneklerinde viral RNA’nın gösteril-
mesi ile konulabilmektedir(4,11,12,16,39). Bunların 
dışında tanısal doğrulama veya araştırma amacı 
ile virusun hücre kültürlerinde üretilmesi ya da 
moleküler yöntemlerle genotipleme ve sekans 
analizi gibi ileri düzey analizler de yapılmak-
tadır(6,7,38).

Tedavi

Zika virus enfeksiyonlarının tedavisi veya 
önlenmesi için onaylanmış herhangi bir aşı 
veya tedavi yöntemi henüz bulunmamaktadır. 
Şüpheli Zika virus enfeksiyonlarından sonra 
genel olarak sıtma ve dengue gibi daha ciddi 
enfeksiyon tabloları ekarte edildikten sonra 
semptomatik tedavi önerilmektedir(42,43). 
Semptomatik tedavi sıklıkla dinlenme, analje-
zikler, antipiretikler ve sıvı replasmanını içeren 
destekleyici tedaviden ibarettir. Dengue virus 
enfeksiyonu ekarte edilene kadar aspirin ve 
diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçların kul-
lanılmaması, onun yerine öncelikli olarak ase-
taminofen kullanılması önerilmektedir(42). Zika 
virus enfeksiyonlarına için spesifik tedaviler 
henüz deneme aşamasındadır. Yakın zamanda 
yayımlanan bir makalede, araştırmacılar insan 
monoklonal antikorların (ZIKV-117) Zika virus 
kökenlerini hücre kültürü ve fare modelinde 
(gebelik süreci de dâhil olmak üzere) nötralize 
ettiğini gösterdiler(46). Konvelesan serum veya 
plazmanın enfeksiyona karşı koruyucu özellik-
leri de araştırılmış ve umut verici sonuçlar elde 
edilmiştir(13).

Diğer viral hastalıklar için onay almış bazı antivi-
rallerin Zika virusa karşı olası tedavi edici etkileri 
de deneysel olarak araştırılmaktadır. Bu çalışma-
lardan birinde, azitromisinin glial hücre dizileri ve 
astrositlerde viral proliferasyonu ve sitopatik etki-
lerini azalttığı gösterilmiştir(47). Bir başka çalışma-
da, sofosbuvirin multiple insan tümör hücrelerinde 
ve insan nöronal sistem hücre dizilerinde Zika 
virus enfeksiyonlarını ve viral replikasyonu inhibe 
ettiği gösterilmiştir(48). Yakın zamanda, adenozin 
trifosfat analoglarının Zika virusun RNA bağımlı 
RNA polimerazını etkili bir şekilde inhibe ettiğini 
ve flavonoidlerin Zika virus NS2B-NS3 proteazı 
üzerine inhibitör etkisi olduğunu gösteren çalışma-
lar da yayımlanmıştır(49,50).

Aşı çalışmaları

Mikrosefali olgularının ve diğer nörolojik 
komplikasyonların kümülatif olarak artışından 
sonra Şubat 2016’da DSÖ Zika virus salgınının 
toplum sağlığını tehdit eden acil bir durum 
olduğunu deklare etti(10). Etkilenen kişi sayısı-
nın kısa süre içerisinde milyonlara ulaştığı 
görüldü. Zika virusa karşı oluşan koruyucu 
immüniteye dair bilgilerimiz şu an için 
sınırlıdır(14). Bununla beraber, Dengue virus, 
Sarıhumma virusu, Tickborne Ensefalit virusu 
ve JEV gibi diğer flaviviruslara karşı koruyucu 
aşıların geliştirilmiş olması aşı üreticisi şirket-
leri Zika virusa yönelik koruyucu aşı üretme 
yönünde cesaretlendirmiştir(51). Henüz Zika 
virusa karşı onaylanmış herhangi bir koruyucu 
aşı bulunmamakla beraber, 20’den fazla ensti-
tünün bu konuda araştırmalar yaptığı bilin-
mektedir(52,53). Bu çalışmaların çoğu hâlen geliş-
tirme aşamasında olup her gün bunlara yenileri 
ilave edilmektedir (Tablo 1). Son olarak sente-
tik bir DNA plazmit aşısının (GLS-5700) 
güvenli olup olmadığını, tolere edilebilirliğini 
ve immünojen etkinliğini değerlendirmek için 
yapılması planlanan Faz-1 çalışmalarının FDA 
(Food and Drug Administration, ABD) tarafın-
dan onaylandığı bildirildi(52). 
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Tablo 1’de özetlenenler dışında Zika virus aşı 
geliştirme çalışmalarında sarıhumma, Dengue, 
Lentivirus, Baculovirus ve Measles aşı virusunun 
vektör olarak kullanıldığı rekombinant, inaktive 
pürifiye, attenüe ve canlı aşı modelleri ile 
E-protein nanopartiküllerinin, sentetik peptitlerin 

ve rekombinan proteinlerin kullanıldığı teknoloji-
ler de denenmektedir(52,53). Ayrıca çoklu korumayı 
hedefleyen ve Zika virus ile beraber Sarıhumma 
ve Chikungunya virus yüzey antijenlerini içeren 
ikili veya üçlü şimerik aşı modelleri üzerine yapı-
lan çalışmalar da devam etmektedir(53).

Tablo 1. Zika virus enfeksiyonları için yürütülen koruyucu aşı çalışmaları ve deneysel modeller.

Aşı adı (üretici 
firma-kurum)

prM-Env DNA aşısı 
(Bharat)

ZPIV aşısı
(Bharat)

ZPIV aşısı
(Bharat)

prM-Env DNA aşısı 
(Bharat)

RhAd52-prM-Env 
aşısı (Bharat)

Ad5 ZIKV-Efl
(Pittsburgh 
Üniversitesi, ABD)

MNA ZIKV-rEfl 
(Pittsburgh 
Üniversitesi, ABD)

Sentetik DNA aşısı
(Wistar)

GLS-5700 
(lnOvio/GeneOne)

ZIKV mRNA–LNP 
aşısı

Aşı tipi

DNA plazmid aşısı

Pürifiye inaktive virus 
aşısı

Pürifiye inaktive virus 
aşısı

DNA plazmid aşısı

Adenovirus tip 52 
vektör bazlı aşı

Adenovirus vektör 
temelli aşı; Kodon 
optimize Zika virus E 
antijenini eksprese eden 
adenovirus serotip-5 
vektörü

Prototip subünit aşı, 
rekombinant Zika virus 
E aşısı

Zika virusun 
pre-membran + zarf 
proteinlerini hedefleyen 
sentetik DNA aşısı

Zika virus pre-membran 
ve zarf (prM-Env) 
proteinlerini kodlayan 
sentetik DNA plazmid 
aşısı.

Zika virus pre-membran 
ve zarf (prM-Env) 
proteinlerini kodlayan 
lipid- nanopartikül ile 
kapsüllenmiş nükleosid 
modifıye mRNA aşısı

Deneysel model

Vero hücre kültürü
Balb/c, SJL ve C57BL/6 
fare modelleri

Vero hücre kültürü

Rhesus maymunu

Rhesus maymunu

Rhesus maymunu

C57BL/6 fare

C57BL/6 fare

Fare modeli

Fare ve rhesus maymunu

Fare ve rhesus maymunu

Çalışma sonuçları ve koruyuculuk

Farelerde, üç haftalık süre sonunda viral zarf proteinine özgül 
antikor yanıtı oluştuğu ELİSA testi ile gösterildi.
Tek doz aşılama ile Zika virusa spesifik nötralizan antikor 
oluştuğu ve tam koruma sağladığı gözlemlendi(51).

İntramusküler yoldan yapılan tek doz aşılamanın tam koruma 
sağladığı gözlemlendi. Faz 1 çalışmalarının yapılması 
planlama aşamasında(51).

Aşılanan hayvanların tümünde Zika virus E proteinine 
spesifik antikor geliştiği ELİSA testi ile gösterildi. Aşılamanın 
başlangıcından iki hafta sonra mikronötralizasyon testi (MN50) 
ile bu antikorların nötralizan özelliği ortaya kondu(54).

Aşılanan hayvanların tümünde boost immünizasyondan 4 
hafta sonra Zika virus spesifik nötralizan antikor titresini 
ve aynı zamanda saptanabilir Env-spesifik IFNg yanıtlarını 
indüklediği gösterildi. Yalnızca başlangıç aşılaması yapıldıktan 
sonra ise düşük titreli yanıt oluştuğu belirlendi(54).

Tek aşılamadan sonra 2. haftada tüm maymunlarda Zika virusa 
özgü nötralize edici antikor yanıtı geliştiği gözlemlendi. Aşının 
ilk haftadan sonra Env-spesifik hücresel immün yanıtları 
indüklediği gösterildi(54).

Aşılanan farelerden doğan yavruların hepsinde, kilo kaybı 
veya nörolojik bulgular olmaksızın öldürücü Zika virus 
enfeksiyonuna karşı koruyucu yanıt geliştiği gösterildi(20).

Aşılanan farelerde Zika virus enfeksiyonuna karşı kısmi (%50) 
koruyucu yanıt alındı(20).

Fare modellerinde antijen spesifik hücresel ve hümoral 
bağışıklık ve nötralizasyon aktivitesi oluşturduğu bildirildi(55).

Fare ve primat modellerinde olumlu antikor ve T hücre 
yanıtları elde edildi. Faz-1 çalışmalarının başlatılması FDA 
tarafından onaylandı(52).

Tek seferde düşük doz intradermal aşılama ile fare ve rhesus 
maymunlarında yüksek düzey nötralizan antikor yanıtı ile 
koruyucu etki gösterdiği bildirilmiştir(56).
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Sonuç

Aralık 2016’da DSÖ tarafından Zika virus salgı-
nı için ilan edilen acil durumun sonlandırıldığı 
bildirildi(33,34), ancak Zika virus ve ilişkili tablo-
lar hâlâ önemini korumaya devam etmektedir. 
Şöyle ki, Zika virus kompetan vektörlerin bulun-
duğu, ancak virusun henüz ulaşmadığı yeni 
bölgelere yayılmaya devam etmektedir. 
Enfeksiyonun henüz ulaşmadığı riskli bölgeler-
den biri de Akdeniz havzası olup(35), bu bölgede 
ortaya çıkacak bir salgının ülkemizi de etkileye-
ceği açıktır. Sonuç olarak, özellikle son bir yıl 
içerisinde çok sayıda klinik ve deneysel çalış-
mayla viral replikasyon, enfeksiyonun patofiz-
yolojisi, neden olduğu hastalıkların klinik özel-
likleri, virusun kıtalararası yayılımı ve global 
etkileriyle ilgili yüzlerce makale yayımlandı. 
Bunlara ek olarak koruyucu aşı geliştirme strate-
jileri ile yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliş-
tirilmesine yönelik yoğun çalışmalar devam 
etmekte olup, literatüre her gün yeni veriler 
eklenmektedir.
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Kistik Fibrozlu Hastaların Solunum Yolu Örneklerinden 
Elde Edilen Pseudomonas aeruginosa İzolatlarının Çeşitli 
Virülans Faktörlerine Kurkuminin Etkisi

ÖZ

Amaç: Pseudomonas aeruginosa sahip olduğu virülans faktörleri 
ve antibiyotiklere direnç mekanizmaları ile kistik fibrozlu 
hastalarda tedavisi zor olan solunum yolu enfeksiyonlarına neden 
olmaktadır. Kurkuminin anti-inflamatuvar, anti-tümör gibi 
etkilerinin yanı sıra antibakteriyel etkiye de sahip olduğu 
bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı, kistik fibrozlu hastaların 
solunum yolu örneklerinden elde edilen P. aeruginosa izolatlarının 
çeşitli virülans faktörlerine (biyofilm, elastaz, alkali proteaz) 
kurkuminin etkisinin araştırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, P. aeruginosa izolatlarının 
(n=65) kurkumin minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri 
agar dilüsyon yöntemiyle çalışıldı. Virülans faktörlerinden biyofilm, 
elastaz ve alkali proteaz mikroplakta absorbans ölçümüne dayalı 
yarı kantitatif yöntemlerle araştırıldı. Virülans faktörü üretimi 
pozitif olan izolatlar aynı anda hem sub-MİK konsantrasyondaki 
kurkumine maruz bırakılarak hem de bırakılmadan virülans faktörü 
üretimini araştırmak için yeniden çalışıldı ve ölçülen absorbans 
değerleri istatiksel olarak karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmamızda, izolatların 11’inin (%16) kurkumin MİK 
değeri 250-500 μg/ml arasında, 7’sinin (%11) kurkumin MİK 
değeri 501-1000 μg/ml arasında, 5’inin (%8) kurkumin MİK 
değeri 1001-1500 μg/ml arasında ve 42’sinin (%65) kurkumin 
MİK değeri 1500 μg/ml üzerinde saptandı. İzolatların %54’ünde 
biyofilm üretimi, %74’ünde elastaz üretimi ve %68’inde alkali 
proteaz üretimi pozitif bulundu. Çalışılan bu üç virülans faktörünün 
üretimi açısından sub-MİK konsantrasyonlarda kurkumine maruz 
bırakılarak ölçülen absorbans değerleri ile kurkuminsiz olarak 
ölçülen absorbans değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir 
fark saptanmadı.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, in-vitro ortamda bir kez 
kurkumine maruz bırakılan kistik fibroz izolatlarının virülans 
faktörlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma bulunmamıştır. 
Bununla birlikte, kurkuminin toksik olmayan, anti-inflamatuvar ve 
anti bakteriyel bir madde olması nedeniyle bu hasta gruplarında 
uzun süreli kullanımının in-vivo etkilerinin de araştırılması uygun 
olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, kistik fibröz, 
kurkumin

ABSTRACT

The Effect of Curcumin on Several Virulance Factors of 
Pseudomonas aeruginosa Isolates Obtained From Respiratory 
Tract Samples of Cystic Fibrosis Patients

Objective: Pseudomonas aeruginosa causes respiratory tract 
infections that are difficult to treat in patients with cystic fibrosis 
because of the antibiotic resistance mechanisms and virulence 
factors. Curcumin has been found to possess antibacterial as well 
as antitumoral and anti-inflammatory effects. The aim of this study 
was to investigate the effect of curcumin on several virulence 
factors (biofilm, elastase, alkaline protease) of P. aeruginosa 
isolates which were obtained from respiratory tract samples of 
cystic fibrosis patients. 

Material and Methods: In our study, minimal inhibitory 
concentration (MIC) values of curcumin for P. aeruginosa isolates 
(n=65) were determined by agar dilution method. Production of 
three different virulence factors (elastase, alkaline protease, and 
biofilm) were investigated by semi-quantitative methods which 
relied on the measurement of absorbance in microtiter plates. The 
isolates which had a positive virulence factor production were 
retested for the production of virulence factors at the presence and 
absence of sub-MIC curcumin concentrations simultaneously and 
measured absorbance values were compared statistically.

Results: In our study, curcumin MICs of the 11 (16%) isolates were 
250-500 μg/ml 501-1000 μg/m for 7 (11%), 1001-1500 μg/ml for 
5 (8%), and above 1500 μg/ml for 42 (65%) isolates. Out of 65 
isolates in 54% biofilm, in 74% elastase, and in 68% alkaline 
protease production were positive. In terms of virulence factor 
production, results didn’t indicate a statistically significant 
difference between the absorbance values obtained with and 
without exposure to sub-MIC concentrations of curcumin. 

Conclusion: In conclusion, there was no statistically significant 
decrease in the virulence factors of cystic fibrosis isolates which 
were once exposed to in vitro curcumin. However, because 
curcumin is a non-toxic, anti-inflammatory and anti-bacterial 
agent, it will be suitable to investigate the in vivo effects of long- 
term curcumin use in these patient groups.

Keywords: Pseudomonas aeruginosa, cystic fibrosis, curcumin
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GİRİş

Pseudomonas aeruginosa en önemli 
Pseudomonas türü olup, özellikle immün siste-
mi baskılanmış hastalarda mortalite ve morbidi-
te ile sonuçlanabilen ciddi enfeksiyonlara neden 
olabilmektedir. P. aeruginosa enfeksiyonları; 
bakterinin bağlanması ve kolonize olması, lokal 
invazyon, yayılım ve sistemik hastalık olarak 
birbirini takip eden üç basamağa ayrılabilir(1-3). 

Mukozalara Pseudomonas kolonizasyonu, pili 
veya fimbria aracılığıyla bakterinin epitel hücre-
lerine bağlanmasıyla olur (3). Sağlıklı bireylerde 
farengeal kolonizasyonu sıklığı %0.6-6 olup, 
nazal mukozada %0.3-3, deride %0-2, dışkıdan 
%2.6-24 oranlarında saptanabilmektedir. 
Hastanede yatan risk altındaki bireylerde ise 
P. aeruginosa kolonizasyon oranı %50’lere 
ulaşabilmektedir(4). Elastaz, alkali proteaz, ekzo-
toksin A, fosfolipaz C gibi tip 2 sekresyon siste-
mini kullanarak hücre dışına salınan virülans 
faktörleri de, solunum yolu epitelinin koruyucu 
glikokaliks yapısını bozarak epitelyal ligandları 
açığa çıkarır ve bakterinin invazyonunda görev 
alırlar(1,5).

Otozomal resesif geçişli kistik fibroz (KF) has-
talığında, ya epitel hücresi membranında klorür 
iletiminden sorumlu kanalın düzenleyici protei-
ni olan Cystic Fibrosis Transmembrane 
Conductance Regulator (CFTR) proteini üretil-
mez ya da işlevsel olmayan bir protein üretilir. 
CFTR üretiminde kayıp veya fonksiyonlarında 
bozulma sonucu akciğerlerde mukosilyer klirens 
bozulur ve mukus birikimine neden olur. Bu da 
KF’li hastalarda inflamasyona ve ciddi pnömo-
niye neden olabilen P. aeruginosa’nın koloni-
zasyonuna yol açar. KF hastalarının %80’inden 
fazlası yetişkin döneme kadar P. aeruginosa’ya 
bağlı akciğer enfeksiyonu geçirirler(6). 

Pseudomonas aeruginosa’nın tanımlanmış bir-
çok virülans faktörü vardır. En önemlilerinden 

birisi elastazdır. Bu enzim solunum yolu muko-
zasında epiteller arasındaki sıkı bağlantıları par-
çalayarak geçirgenlik artışına ve enfeksiyon 
bölgesinde nötrofillerin çoğalmasına yol açar(5). 
Elastaz ayrıca, fibronektini yıkar ve mukozal 
yüzeyde bakteri adezyonunu kolaylaştırır, resep-
törlerin açığa çıkmasını sağlar. Bronş epitelinin 
bütünlüğünü bozarak silyer aktiviteyi engeller. 
Damar duvarındaki kollajenin yıkılması ve 
damar bütünlüğünün bozulması ile hemorajik ve 
nekrotik lezyonların oluşmasına ve böylece 
akciğerde alveol yapısının bozulmasına yol 
açar(7). P. aeruginosa’nın diğer bir virulans fak-
törü olan alkali proteazın fibrin eritici etkisi 
vardır. 49 kDa ağırlığında apr geni tarafından 
kodlanan bir metalloproteazdır. Akut akciğer 
hasarında erken dönemde etkili olduğu 
gösterilmiştir(8). Biyofilmler, KF zemininde geli-
şen akciğer enfeksiyonları, diş çürükleri, endo-
kardit, kontak lenslerle ilgili göz enfeksiyonları, 
iç kulak enfeksiyonları ve böbrek taşları gibi 
birçok enfeksiyon gelişiminde önem taşır(9). 
KF’da P. aeruginosa’nın neden olduğu kronik 
solunum yolu enfeksiyonları biyofilm oluşumu 
ile karakterize enfeksiyonlara en iyi örneklerden 
biridir. Bu olguların yaşları ilerledikçe solunum 
yolları biyofilm oluşumu ile karakterize mukoid 
koloni fenotipinde P. aeruginosa ile kolonize ve 
enfekte olmakta ve bu aşamadan sonra eradikas-
yon hemen hemen olanaksız hâle gelmektedir(10). 
P. aeruginosa’nın erken eradikasyonu için inha-
le tobramisin ve kolistin kullanımının uzun süre-
li başarısı değerlendirilmekte olup, eradikasyon 
tedavisinde kullanılabilecek yeni antibiyotikler 
araştırılmaktadır. Kronik P. aeruginosa enfeksi-
yonlarının inhale antibiyotiklerle tedavisi ise 
halen aktif bir araştırma konusudur. Akut pul-
moner alevlenmeler morbidite ve mortalitenin 
önemli bir nedenidir ve intravenöz kombine 
antibiyotik tedavisi önerilmektedir. Kistik fib-
rozlu hastalarda enfeksiyon etkeni olan 
P. aeruginosa izolatlarında çoklu ilaç direncini-
nin yaygın olması nedeniyle yeni antibiyotiklere 
ve başka tedavi stratejilerine acil olarak gereksi-
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nim duyulmaktadır(11).

Kurkumin, turmerik (zerdeçal) olarak bilinen 
Curcuma longa bitkisinin rizomlarından elde 
edilmektedir(12). C. longa, Çin ve Hindistan’da 
yaygın olarak üretilen büyük yapraklı, sarıçiçek-
li bitki olup, Zingiberaceae ailesinde yer 
almaktadır(13). Antik çağlardan bu yana turmerik 
bir baharat olarak Hindistan ve diğer Asya ülke-
lerinde popüler olmuştur(12). Baharat, gıda katkı 
maddesi ve renklendirici madde olarak kullanıl-
masının yanında turmerik, geleneksel olarak 
artrit, ülser, sarılık, yara, ateş, travma ve psöria-
zis gibi çeşitli hastalıkların tedavisi için de 
kullanılmaktadır(14). 

Kurkuminin antioksidan, anti-inflamatuvar, anti-
viral, antifungal, antibakteriyel etkileri olduğu 
bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, kurcuminin 
sub-MİK düzeylerinde, KF’li hastaların solu-
num yolu örneklerinden etken olarak izole edi-
len P. aeruginosa izolatları tarafından üretilen 
elastaz, biyofilm üretimi, alkali proteaz gibi 
çeşitli virülans faktörlerine etkisinin belirlenme-
sidir.

GEREÇ ve YÖNTEM

Çalışmamızda, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi 
Kistik Fibrozis Polikliniği’ne başvuran KF’li 
hastaların solunum yolu örneklerinden elde edi-
len P. aeruginosa izolatları (n=65) kullanıldı. 
Tanımlama, MacConkey agarda üreyen gram 
negatif, basil morfolojisindeki laktoz negatif 
görünümlü nonfermentatif kolonilere oksidaz 
testi uygulanması yanısıra, tipik koloni morfolo-
jisi ve pigment üretimine göre konvansiyonel 
yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Bu şekilde 
tanımlanamayan izolatlar 2013 Eylül tarihine 
kadar Phoenix otomatize bakteri tanımlama sis-
temiyle (Becton Dickinson, ABD), 2013 Eylül 
sonrası da VITEK-MS (bioMérieux, Fransa) 
kullanılarak tanımlanmıştır. Çalışma Namık 
Kemal Üniversitesi Etik Kurulu’ndan onay alı-

narak gerçekleştirilmiştir. İlk olarak izolatların 
kurkumin minimal inhibitör konsantrasyon 
(MİK) değerleri agar dilüsyon yöntemi ile belir-
lenmiştir. Daha sonra izolatların virülans faktör-
leri üretimi (elastaz, biyofilm üretimi, alkali 
proteaz) araştırılmıştır. Virülans faktörü üretimi 
pozitif olan izolatlar sub-MİK düzeyde kurku-
mine maruz bırakılarak ve maruz bırakılmadan 
yeniden virülans faktörü üretimi çalışıldı ve her 
iki absorbans değeri istatiksel olarak karşılaştı-
rıldı. Çalışmalarda pozitif kontrol olarak 
P. aeruginosa PAO-1 kökeni, negatif kontrol 
olarak steril Luria Bertani (LB) sıvı besiyeri 
kullanıldı.

Agar Dilüsyon Yöntemi ile İzolatların 
Kurkumin MİK Değerlerinin Belirlenmesi 

Stok çözeltilerin hazırlanması: Çözelti hazır-
lanırken, tartılacak kurkumin (Sigma) miktarı 
veya sulandırma hacmi, antimikrobiyal madde-
nin potensi dikkate alınarak hesaplandı(15). 
Kurkumin stok çözeltileri hazırlanırken çözücü 
olarak dimetilsülfoksit (DMSO), sulandırıcı ola-
rak fosfatla tamponlamış fizyolojik tuzlu su 
(PBS) kullanılmıştır(16). Firma tarafından bildiri-
len %76 saflıktaki kurkuminin 269.4 mg’ı önce 
beş ml DMSO içerisinde çözüldükten sonra PBS 
ile sulandırılarak 5120 μg/ml konsantrasyonda 
40 ml’lik kurkumin stok ana çözeltisi elde edil-
di. 5120 μg/ml konsantrasyondaki bu ana kurku-
min çözeltisinden PBS ile çift katlı seri sulandı-
rımlar yapılarak 2560 μg/ml, 1280 μg/ml, 640 
μg/ml, 320 μg/ml, 160 μg/ml, 80 μg/ml, 40 μg/
ml, 20 μg/ml, 10 μg/ml kurkumin içeren ara 
konsantrasyonlar hazırlandı.

Agar dilüsyon plaklarının hazırlanması: 
Kurkuminin ara konsantrasyonlarından bir 
kısım, sıcaklığı su banyosunda 45-50°C’ye geti-
rilen dokuz kısım Mueller-Hinton (MH) agar 
besiyerine eklendi. Böylece final kurkumin kon-
santrasyonları 256 μg/ml, 128 μg/ml, 64 μg/ml, 
32 μg/ml, 16 μg/ml, 8 μg/ml, 4 μg/ml, 2 μg/ml, 
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1 μg/ml olan agar dilüsyon plakları elde edildi.
 
İnokülumun hazırlanması, inokülasyon ve 
değerlendirme: Hasta izolatlarının %5 koyun 
kanlı ağara pasajları yapılarak 35±2°C’de 18-24 
saatlik inkübasyon sonrası besiyeri üzerindeki 
tek düşmüş kolonilerden alınarak serum fizyolo-
jik içerisinde 0.5 Mc Farland bulanıklığında 
2x108 koloni oluşturan birim/ml (KOB/ml) bak-
teri süspansiyonu elde edildi. Bu bakteri süspan-
siyonundan 10 μl alınarak kurkumin içeren MH 
agar plaklara inoküle edildi. Plaklar 35±2°C’de 
16-18 saat inkübe edildi ve koyu renkli ışığı 
yansıtmayan bir yüzey üzerinde değerlendirildi. 
Üremeyi inhibe eden en düşük kurkumin kon-
santrasyonu MİK olarak belirlendi(16). Bazı izo-
latların kurkumin MİK değerlerinin 256 μg/
ml’nin üzerinde çıkması üzerine bu izolatların 
kurkumin MİK değerleri hazırlanan 300 μg/ml, 
400 μg/ml, 500 μg/ml, 600 μg/ml, 700 μg/ml, 
800 μg/ml, 900 μg/ml, 1000 μg/ml, 1200 μg/ml 
ve 1500 μg/ml kurkumin konsantrasyonlarıyla 
aynı yöntem kullanılarak yeniden çalışıldı.

Virülans faktör üretiminin saptanması

Kökenlerin stok kültürlerinden Kanlı agar besi-
yerine pasajlanarak bir gece inkübasyondan 
sonra elde edilen saf kültürlerden, bulanıklık 0.5 
Mc Farland olacak şekilde üç ml LB sıvı besiye-
ri içeren tüplere alınarak bakteri süspansiyonu 
hazırlandı. Bu karışımdan 0.1 ml alınarak 9.9 ml 
Luria Bertani (LB) sıvı besiyerine aktarılarak, 
106 KOB/ml bakteri içeren 10 ml’lik süspansi-
yon elde edildi. Hazırlanan bu süspansiyondan 
2.5 ml alınıp 2.5 ml sıvı besiyerine eklenip 
5x105 KOB/ml bakteri içeren beş ml karışım elde 
edilerek 35°C’de çalkalayıcılı etüvde 24 saat 
inkübe edildi. İnkübasyon sonrası aşağıda tanım-
landığı gibi virülans faktörlerinin (elastaz, biyo-
film üretimi, alkali proteaz) üretimi çalışıldı.

Biyofilm üretiminin saptanması: Biyofilm 
üretiminin saptanması amacıyla, P. aeruginosa 

klinik izolatları (n=65) ve P. aeruginosa PAO-1 
kökeni için hazırlanan bakteri süspansiyonları-
nın taze LB sıvı besiyeri içerisinde 1: 100 ora-
nında sulandırımları yapıldı ve bu sulandırımlar-
dan her bir köken için 100’er μl mikrodilüsyon 
plaklarındaki üç kuyucuğa dağıtıldı. 35°C’de 8 
saat inkübasyon sonrasında plaklar üçer kez dis-
tile su ile yıkandıktan sonra her kuyucuğa 
%0.1’lik kristal viyole çözeltisinden onar μl 
eklenerek plaklar oda ısısında 15 dakika bekle-
tildi. Bu işlemden sonra plaklar yine üçer kez 
distile su ile yıkanarak serbest boya çözeltisi 
uzaklaştırıldı. Oluşan biyofilmin kantitasyonu 
amacıyla kuyucuklara 200 μl %95’lik etanol 
eklenerek biyofilm ile bileşik oluşturan kristal 
viyolenin çözülmesi gerçekleştirildi. Beş dakika 
beklendikten sonra absorbans değerleri 550 
nm’de ELISA plak okuyucu (Multiskan GO, 
Thermo Fisher Sci) ile ölçüldü(17). Eşik değerin 
(cut-off) belirlenmesi Karatuna ve ark.(18) tarif 
ettiği gibi, biyofilm üretimi negatif olan 
P. aeruginosa PAO-JP2 ve PAO-JP3 kökenleri 
için elde edilen absorbans değerlerinin ortala-
malarına 2 standart sapma eklenerek, %95 
duyarlılıkla eşik değer 0.173 olarak belirlendi, 
550 nm’de absorbans değeri >0.173 saptanan 
kökenler biyofilm üretimi açısından pozitif ola-
rak değerlendirildi. 

Kurkuminin sub-MİK konsantrasyonda 
biyofilm üretimine etkisinin araştırılması: 
Biyofilm üretimi pozitif bulunan 16 izolat aynı 
zamanda hem sub-MİK dozlarda kurkumine 
maruz bırakılarak hem de kurkumine maruz 
bırakılmadan biyofilm üretimi ölçülerek elde 
edilen sonuçlar istatiksel olarak karşılaştırıldı. 
Bunun için 67.1 mg kurkumin iki ml DMSO 
içinde çözüldükten sonra karışım PBS ile 10 
ml’ye tamamlanarak 5000 μg/ml’lik kurkumin 
solüsyonu hazırlandı. Bu solüsyon PBS ile 
sulandırılarak 2500 μg/ml, 1500 μg/ml, 1000 
μg/ml’lik kurkumin solüsyonları elde edildi. 
5000 μg/ml, 2500 μg/ml, 1500 μg/ml, 1000 μg/
ml kurkumin solüsyonlarından 0.5 ml alınıp iki 
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ml LB sıvı besiyeri ile karıştırılarak 2.5 ml 
1000 μg/ml, 500 μg/ml, 300 μg/ml, 200 μg/ml 
kurkumin içeren solüsyonlar hazırlandı. 
Yukarıda virülans faktörü üretiminin saptanma-
sı bölümünde anlatıldığı gibi izolatlar sıvı besi-
yeri içerisinde sulandırılarak 106 KOB/ml bak-
teri içeren 10 ml süspansiyon elde edildi. 106 

KOB/ml bakteri içeren bu süspansiyondan 2.5 
ml alınıp kurkumin MİK değeri 256 μg/ml 
bulunan izolatlar için 2.5 ml 200 μg/ml, 500 
μg/ml bulunan izolatlar için 2.5 ml 300 μg/ml, 
1200 μg/ml bulunan izolatlar için 2.5 ml 500 
μg/ml, 1500 μg/ml üzerinde bulunan izolatlar 
için 2.5 ml 1000 μg/ml kurkumin içeren solüs-
yonlarla karıştırıldı. Böylece kurkumin MİK 
değeri 256 μg/ml bulunan izolatlar 100 μg/ml 
kurkumine, kurkumin MİK değeri 500 μg/ml 
olarak bulunan izolatlar 150 μg/ml kurkumine, 
kurkumin MİK değeri 1200 μg bulunan izolat-
lar 250 μg/ml kurkumine, kurkumin MİK değe-
ri 1500 μg/ml üzerinde bulunan izolatlar 500 
μg/ml kurkumine maruz bırakıldı. Bu izolatlar-
dan eşzamanlı olarak kurkumine maruz bırakıl-
madan da hazırlanarak 35°C’de çalkalayıcılı 
etüvde 24 saat inkübe edildi. İnkübasyon son-
rası sub-MİK konsantrasyonda kurkumine 
maruz bırakılan ve kurkuminsiz örneklere aynı 
anda biyofilm üretimi çalışılarak absorbans 
değerleri ölçüldü ve sonuçlar istatiksel olarak 
karşılaştırıldı.

Elastaz üretiminin saptanması: İzolatların 
elastaz üretimi Iglewski’nin(19) yöntemi modifi-
ye edilerek çalışıldı. Klinik P. aeruginosa izolat-
ları (n=65) ve P. aeruginosa PAO-1 kökeni için 
hazırlanan bakteri süspansiyonları soğutmalı 
santrifüjde çevrilerek elde edilen süpernatanlar-
dan 0.5 ml alınarak 1 ml deney karışımı (30 mM 
Tris ve 10 mg elastin kongo kırmızısı; pH: 7.2) 
içeren tüplere eklendi ve 37°C’de 6 saat inkübe 
edildi. Takiben tüpler 3000 g’de 10 dakika sant-
rifüj edildi ve her bir izolat için ikişer kuyucuğa 
200 μl süpernatan koyularak absorbans değerleri 
490 nm’de ELİSA plak okuyucu (ELx800, 

BioTek Ins) ile ölçüldü. Her izolat için 2 kuyu-
cuğun absorbans değerlerinin ortalaması alındı 
ve bu işlem 2 ayrı çalışmada daha yinelendi. 
Eşik değerin (cut-off) belirlenebilmesi amacıyla 
Karatuna ve ark.(18) yöntemiyle elastaz üretimi 
negatif olan P. aeruginosa PAO-JP2 ve PAO-JP3 
kökenleri ile yapılan çalışmaların ortalamalarına 
2 standart sapma eklenerek, %95 duyarlılıkla 
eşik değer 0.145 olarak belirlendi, 490 nm’de 
absorbans değeri >0.145 saptanan kökenler elas-
taz üretimi açısından pozitif olarak değerlendi-
rildi.

Kurkuminin sub-MİK konsantrasyonda elas-
taz üretimine etkisinin araştırılması: 
Kurkuminin sub-MİK konsantrasyonda elastaz 
üretimine etkisinin araştırılması amacıyla elas-
taz üretimi pozitif bulunan 21 izolat 500 μg/ml 
kurkumine maruz bırakıldı. Bu izolatlar aynı 
zamanda kurkumine maruz bırakılmadan da 
hazırlanarak 35°C’de çalkalayıcılı etüvde 24 
saat inkübe edildi. Enkübasyon sonrası sub-MİK 
konsantrasyonda kurkumine maruz bırakılan ve 
kurkuminsiz örneklere aynı anda yukarıda anla-
tıldığı gibi elastaz üretimi çalışılarak absorbans 
değerleri ölçüldü ve sonuçlar istatiksel olarak 
karşılaştırıldı.

Alkali proteaz üretiminin saptanması: 
İzolatların alkali proteaz üretimi Howe ve 
Iglewski’nin(20) yöntemi modifiye edilerek çalı-
şıldı. Klinik P. aeruginosa izolatları (n=65) ve 
P. aeruginosa PAO-1 kökeni için hazırlanan 
bakteri süspansiyonlarının taze LB sıvı besiyeri 
içerisinde 1:100 oranında sulandırımları yapıldı 
ve bu sulandırımlardan 0.5 ml alınarak yine beş 
ml LB besiyerine ekildi ve çalkalayıcılı etüvde 
30°C’de 24 saat inkübe edildi. 3000 g’de 20 
dakika santrifüj sonrası elde edilen süpernatan-
lardan 500 μl, 1.5 ml deney karışımı [20 mM 
Tris-HCl, 1 mM CaCl2 tampon çözeltisinden 
(pH=8) 1.5 ml ve 50 mg Hide Remazol Brilliant 
Blue] içeren tüplere eklenip 35°C’de bir saat 
çalkalayıcılı etüvde inkübe edildi. Bu işlem son-
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rası tüpler 4000 g’de beş dakika santrifüj edildi 
ve her bir izolat için ikişer kuyucuğa 200 μl 
süpernatan koyularak absorbans değerleri 630 
nm’de ELISA plak okuyucu (ELx800, BioTek 
Ins) ile ölçüldü. Her izolat için iki kuyucuğun 
absorbans değerlerinin ortalaması alındı ve bu 
işlem iki ayrı çalışmada daha yinelendi. Eşik 
değerin (cut-off) belirlenebilmesi amacıyla, 
Karatuna ve ark.(18) tarif ettiği gibi alkali proteaz 
üretimi negatif olan P. aeruginosa PAO-JP2 ve 
PAO-JP3 kökenleri ile yapılan çalışmaların orta-
lamalarına 2 standart sapma eklenerek, %95 
duyarlılıkla eşik değer 0.104 olarak belirlendi, 
630 nm’de absorbans değeri >0.104 saptanan 
kökenler alkali proteaz üretimi açısından pozitif 
olarak değerlendirildi. 

Kurkuminin sub-MİK konsantrasyonda 
alkali proteaz üretimine etkisinin araştırıl-
ması: Kurkuminin sub-MİK konsantrasyonda 
alkali proteaz üretimine etkisinin araştırılması 
amacıyla alkali proteaz üretimi pozitif bulunan 
16 izolat aynı zamanda hem sub-MİK konsant-
rasyonda kurkumine maruz bırakılarak hem de 
kurkumine maruz bırakılmadan alkali proteaz 
üretimi ölçülerek elde edilen sonuçlar istatiksel 
olarak karşılaştırıldı. 5000 μg/ml’lik kurkumin 
stok solüsyonundan 0.5 ml alınıp iki ml LB sıvı 
besiyeri ile karıştırılarak 2.5 ml 1000 μg kurku-
min solüsyonu elde edildi. Sıvı besiyeri içeri-
sinde 106 KOB/ml bakteri solüsyonundan 2.5 
ml alınıp, kurkumin MİK’i 1500 μg/ml’nin 
üstünde bulunan izolatlar için 2.5 ml 1000 μg/
ml kurkumin içeren solüsyonla karıştırıldı. 
Böylece izolatlar 500 μg/ml kurkumine maruz 
bırakıldı. Bu izolatlar aynı zamanda kurkumine 
maruz bırakılmadan da hazırlanarak 35°C’de 
çalkalayıcılı etüvde 24 saat inkübe edildi. 
Enkübasyon sonrası sub-MİK konsantrasyonda 
kurkumine maruz bırakılan ve kurkuminsiz 
örneklere aynı anda elastaz üretimi çalışılarak 
absorbans değerleri ölçüldü ve sonuçlar istatik-
sel olarak karşılaştırıldı.

İstatistiksel Değerlendirme

İstatistiksel değerlendirmeler SPSS 18.0 ile iki 
yönlü olarak %95 güven aralığında yapıldı. 
Tanımlayıcı istatistiklere ek olarak (ortalama, 
standart sapma, yüzdelik değer vb.), karşılaştır-
malı analizlerde bağımlı gruplarda non paramet-
rik bir test olan Wilcoxon işaretli sıralar testi 
uygulandı. İzolatlar kurkumin MİK değerlerine 
göre dört gruba ayrıldı. Her gruba ait biyofilm 
absorbans değerleri Kruskal-Wallis varyans ana-
lizi ile karşılaştırıldı. Bu farkın hangi gruptan 
kaynaklandığını belirlenmek için ikili karşılaş-
tırmalar Mann-Whitney U testi ile yapıldı.

BULGULAR

Kist ik  f ibrozlu hastalardan elde edi len 
P. aeruginosa izolatlarının (n=65) agar dilüsyon 
yöntemiyle belirlenen kurkumin MİK değerleri-
nin dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.

Virülans faktörleri için negatif kontrol kökenleri 
(P. aeruginosa PAO-JP2 ve PAO-JP3) ile ger-
çekleştirilen testler sonucunda eşik değerler 
(cut-off) saptandı ve bu değerler kullanılarak 
klinik P. aeruginosa izolatlarının (n=65) virü-
lans faktör üretimleri belirlendi (Tablo 2).

İzolatların %54’ünde biyofilm üretimi, %74’ünde 
elastaz üretimi ve %68’inde alkali proteaz üretimi 

Tablo 1. İzolatların kurkumin MİK aralığına göre dağılımı.

MİK (μg/ml)

İzolat sayısı [n, (%)]

250-500

11 (16)

501-1000

7 (11)

1001-1500

5 (8)

1500 üzeri

42 (65)

Tablo 2. İzolatların virülans faktörü üretiminin değerlendiril-
mesi.

Virülans
Faktörü

Biyofilm
Elastaz
Alkali Proteaz

Eşik
değerler

0.173
0.145
0.104

Negatif izolat
sayısı
n, %

30 (46)
17 (26)
21 (32)

Pozitif izolat 
sayısı
n, %

35 (54)
48 (74)
44 (68)
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pozitif bulundu. Kurkuminin sub-MİK konsant-
rasyonlarda virülans faktörü üretimine etkisinin 
belirlenmesi amacıyla virülans faktörü üretimi 
pozitif olan izolatlar arasından seçilen izolatlara 
aynı anda kurkuminli ve kurkuminsiz olarak 
virülans faktörü üretimi çalışıldı. Ölçülen absor-
bans değerlerinin ortalamaları ve p değerleri 
Tablo 3’te verilmiştir.

Biyofilm üretimi açısından sub-MİK konsant-
rasyonda kurkumine maruz bırakılarak ölçülen 
absorbans değerleri ile kurkuminsiz olarak ölçü-
len absorbans değerleri arasında istatiksel olarak 
anlamlı fark saptanmadı (p=0.363).

Elastaz üretimi açısından sub-MİK konsantras-
yonlarda kurkumine maruz bırakılarak ölçülen 
absorbans değerleri ile kurkuminsiz olarak ölçü-
len absorbans değerleri arasında istatiksel olarak 
anlamlı fark saptanmadı (p=0.131).

Alkali proteaz üretimi açısından sub-MİK kon-
santrasyonda kurkumine maruz bırakılarak ölçü-
len absorbans değerleri ile kurkuminsiz olarak 
ölçülen absorbans değerleri arasında istatiksel 
olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.552).

TARTIşMA

Bu çalışmada KF’li hastaların solunum yolların-
dan elde edilen P. aeruginosa izolatlarının kur-
kumin MİK’ leri, çeşitli virülans faktörleri (biyo-
film, elastaz, alkali proteaz) ve kurkuminin 
sub-MİK konsantrasyonlarda virülans faktörle-
rine etkisi araştırıldı.

Çalışmamızda, agar dilüsyon yöntemiyle 65 
P. aeruginosa izolatının kurkumin MİK değerle-
ri araştırıldı. İzolatların 11’inin (%16) MİK 
değeri 250-500 μg/ml arasında, yedisinin (%11) 
MİK değeri 501-1000 μg/ml arasında, beşinin 
(%8) MİK değeri 1001-1500 μg/ml arasında ve 
42’sinin (%65) MİK değeri 1500 μg/ml üzerinde 
saptandı. Güneş ve ark.(23) yaptığı çalışmada, 
P. aeruginosa ATCC 27853 suşunun kurkumin 
MİK değeri 175 μg/ml olarak bulunmuştur. Negi 
ve ark.(24) 30 çoklu ilaca dirençli P. aeruginosa 
izolatının kurkumin MİK değerlerinin 50 μg/ml 
üzerinde olduğunu saptamışlardır. Literatürde, 
klinik P. aeruginosa izolatlarında kurkuminin 
MİK değerlerinin araştırıldığı çalışmalar olduk-
ça az sayıdadır. Bu iki çalışmada çalışmamıza 
göre daha düşük MİK değerlerinin saptanmış 
olmasının yöntem farklılığına bağlı olabileceği 
düşünülmüştür. 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre, virülans faktör-
leri üretimi açısından sub-MİK konsantrasyon-
larda kurkumine maruz bırakılarak ölçülen 
absorbans değerleri ile kurkuminsiz olarak ölçü-
len absorbans değerleri arasında istatiksel olarak 
anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Rudrappa 
ve Bais(25) tarafından yapılan bir çalışmada bitki 
ve hayvan patojenite modelleriyle kurkuminin 
P. aeruginosa PAO1 suşunun virülans faktörleri-
ne etkisi araştırılmış ve kurkuminin biyofilm 
oluşumu, elastaz/proteaz aktivitesi, piyosiyanin 
sentezi ve AHL üretimini inhibe ettiği gösteril-
miştir. Packiavathy ve ark.(26) P. aeruginosa 
PAO1, Escherichia coli, Proteus mirabilis ve 
Serratia marcescens suşlarında kurkuminin 
biyofilm oluşumunu engellediğini belirtmişler-
dir. 100 μg/ml konsantrasyonda kurkuminine 
maruz bırakılan P. aeruginosa PAO1 suşunun 
biyofilm kütlesinin %89 azaldığı ve aynı kon-
santrasyonda kurkuminin etkisi ile EPS üretimi-
nin %97 düştüğünü göstermişlerdir. Ancak aynı 
çalışmada kurkumin P. aeruginosa PAO1 suşu-
nun olgun biyofilmine karşı etkili bulunmamış-
tır. Sethupathy ve ark.(27) yaptığı çalışmada ise, 

Tablo 3. Kurkuminsiz (kurkumin negatif) ve sub-MİK kon-
santrasyonda kurkumine maruz bırakılarak (kurkumin po-
zitif) virülans faktörü üretimi çalışılan izolatların ortalama 
absorbans değerleri ve p değerleri.

Virülans Faktörü

Biyofilm
Elastaz
Alkali Proteaz

Kurkumin (-) 
ortalama

0.250
0.201
0.302

Kurkumin (+) 
ortalama

0.279
0.303
0.368

p değeri

0.363
0.131
0.552
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sürekli kurkumin maruziyetinin P. aeruginosa 
PAO1 suşu üzerinde 20 pasaj boyunca güçlü bir 
proteaz, elastaz, piyosiyanin ve biyofilm inhibi-
törü olduğu gösterilmiştir. 

Her ne kadar kurkumine bir kez maruz bırakılan 
P. aeruginosa izolatlarının araştırdığımız vırü-
lans faktörlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunamamış (p>0.05) olsa da, farmakodi-
namik özellikleri, anti-inflamatuvar ve anti-
bakteriyel etkileri gözönünde bulundurulduğun-
da, KF’li hastalarda in-vivo çalışmalarla uzun 
süreli kurkumin kullanımının araştırılması uygun 
olacaktır. 
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Candida Cinsi Mayaların Tür Düzeyinde Tanımlanmasında 
Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırmalı Analizi§

ÖZ

Amaç: İnsanlarda en sık hastalık etkeni olan Candida cinsi 
mayaların tür düzeyinde tanımlanmaları tedavi seçeneklerini 
değiştirdiği için büyük önem taşımaktadır. Klasik tanı yöntemlerini 
kullanmak açısından yetersiz olan laboratuvarların birçoğu ticari 
tanımlama sistemlerine başvurmaktadır. Ancak, ticari sistemlerin 
“doğrulukları” çeşitli karşılaştırmalı çalışmalarda değişkenlik 
göstermektedir. Bu çalışmada Candida türlerinin tanımlanmasında 
kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2015 Haziran - 2016 Haziran tarihleri arasında 
Gazi Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda tür 
düzeyinde tanımlanan 276 Candida cinsi mayanın dağılımları 
incelenmiş, bir yıllık dağılımı doğru temsil edecek şekilde tabakalı 
örnekleme yöntemine göre 72 köken seçilmiştir. Klasik tanımlama 
yöntemleri olan mısır unu-tween 80 agarda morfoloji ve ID32C 
maya tanımlama yöntemine ek olarak MALDI-TOF yöntemi 
sonuçları karşılaştırılmıştır. Kökenlerin 27’si için altın standart 
yöntem olarak rRNA gen bölgesi ITS genleri dizi analizi ve 
PhoenixTM yöntemi uygulanarak ikinci bir karşılaştırma 
yapılmıştır.

Bulgular: Tür tanımlamasında altın standart yöntem olarak 
ID32C yöntemi kabul edildiğinde, 41 kökenin (%56) her üç 
yöntemle de doğru olarak tanımlandığı görülmüştür. Kalan 31 
kökenin ise (%44) en az bir yöntem ile hatalı tanımlandığı 
anlaşılmıştır. Dizi analizi ve PhoenixTM ile yeniden tanımlanan 27 
kökenden 14 tanesinin (%52) PhoenixTM sistemi ile, 16 tanesinin 
(%59) mısır unu-tween 80 agarda morfoloji yöntemi ile, 22 
tanesinin (%81) MALDI-TOF ile, 21 tanesinin (%78) ID32C 
yöntemi ile doğru tanımlandığı hesaplanmıştır.

Sonuç: Rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarında MALDI-TOF 
yönteminin hızlı ve güvenilir sonuç verdiği, maliyeti göz önüne 
alındığında ise, Candida cinsi mayaların tür düzeyinde 
tanınmasında en güvenilir yöntemin karbonhidrat 
asimilasyonuna dayalı ID32C yöntemi olduğu, diğer tanımlama 
yöntemlerinin ise %52 ve %59 doğrulukta tanımlama 
yapabildiği hesaplanmıştır.

Anahtar kelimeler: Candida, ID32C, dizi analizi, MALDI-TOF, 
mısır unu-tween 80 agar, PhoenixTM, tür tanımı

ABSTRACT

Comparative Analysis of Different Methods Used for the 
Identification of Candida on Species Level

Objective: Since it changes treatment alternatives, identification of 
Candida yeast which is the most frequent infectious agent in 
human beingson species level. Many laboratories deficient in the 
use of classical diagnostic methods resort to commercially 
available automated identification methods. But, diagnostic 
“accuracy” of commercial identification systems have 
demonstrated variable results in various comparative studies. The 
aim of the present work is to compare different identification 
methods used for Candida species.

Material and Methods: Distribution of 276 Candida species was 
analyzed in Gazi University Hospital Microbiology Laboratory 
during the period between June 2015 and June 2016, and 72 
isolates of Candida spp. were selected according to ‘stratified 
random sampling’ analysis method so as to accurately represent 
distribution related to this one year period Candida species 
Identification results obtained from morphological evaluation on 
corn meal-tween 80 agar as a conventional method and ID32C 
yeast identification system in addition to MALDI-TOF identification 
patterns were compared. A second comparative analysis was 
performed for 27 isolates in 72 selected samples using rRNA 
region ITS gene sequencing and Phoenix™ system.

Results: When ID32C method was considered as the gold standard 
in species identification in this study, a total of 41 isolates (56%) 
were identifed accurately by all three methods. The remaining 31 
isolates (44%) were misidentified by at least one of the three 
methods. Among 27 isolates that were reidentified by DNA 
sequencing method, PhoenixTM identification system (n=14: 52%), 
morphology on corn meal-tween 80 agar (n=16: 59%), MALDI-
TOF (n=22: 81%), and ID32C identification method (n=21: 78%) 
accurately identified indicated number of Candida isolates.

Conclusion: Among the techniques analysed, we estimated that 
the MALDI-TOF system presents valuable and fast results; 
however if we consider the costs of the methods, the most reliable 
method is ID32C method based on carbohydrate assimilation in 
identifying Candida species. Other methods presented accuracy 
between 52% and 79%.

Keywords: Candida, ID32C, DNA sequencing, MALDI-TOF, corn 
meal-tween 80 agar, PhoenixTM, species identification
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GİRİŞ

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında mantarların 
cins ve tür düzeyinde tanımlanabilmesi için 
deneyim gerektiren klasik mikolojik yöntemler 
kullanılmaktadır(1,2). Küf mantarlarının tanım-
lanmaları için başlı başına bir yetkinlik gerek-
tiren morfolojik değerlendirme zorunlu iken, 
mayalar ticari sistemler kullanılarak tanım-
lanabilir(3-5). Klasik mikolojik yöntemler uzun 
sürebilir ve teknik olarak zordur. Klinik mikro-
biyoloji laboratuvarından, rutin örneklerin en 
hızlı şekilde işlenmesi ve en doğru sonucun 
iletilmesi beklenmektedir. Bu nedenle, günü-
müzde hastalık etkeni mayaların cins veya tür 
düzeyinde tanımlanmalarını gerçekleştiren 
çeşitli ticari sistemler geliştirilmiştir. Bazı tica-
ri sistemler antifungal duyarlılık testi de 
yapabilmektedir(6).

İnsanlarda en sık hastalık etkeni olan mayalar 
Candida cinsi mayalardır. Candida albicans en 
sık izole edilen türdür. C. albicans tanısında en 
yaygın kullanılan klasik yöntem çimlenme boru-
su testi ve mısır unu-tween 80 agarda klamidos-
por oluşturma özelliğidir(2). Laboratuvarlar 
C. albicans türünü kolaylıkla tanımlamaktadır. 
Laboratuvarlarda C. albicans dışındaki türlerin 
tanımlanması için klasik olarak mısır unu-tween 
80 agardaki morfolojik özellikleri kullanılabilir. 
Ancak, bütün Candida türlerinin tanımlayıcı 
özellikleri bulunmaması tanıda zorluk oluştur-
maktadır. Candida dışındaki Trichosporon gibi 
mayalar ise tanımlayıcı morfolojik özellikleri 
çok belirgin olmasına karşın, deneyimsizlik 
nedeniyle tanımlanamadan kalabilmektedir(7). 
Cins ve tür düzeyinde tedavi seçenekleri değişti-
ğinden, mantarların tanımlanmaları büyük önem 
taşımaktadır. Klasik tanı yöntemlerini kullan-
mak açısından yetersiz olan laboratuvarların 
birçoğu ticari tanımlama sistemlerine başvur-
maktadır. Ancak, ticari sistemlerin “doğrulukla-
rı” çeşitli karşılaştırmalı çalışmalarda değişken-
lik göstermiştir(8-11). 

Bu çalışmada, çeşitli Candida kökenlerinin tür 
tanımlamalarında sıklıkla kullanılan farklı yön-
temlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
Mikrobiyoloji rutin laboratuvarımızda kullan-
makta olduğumuz maya tanımlama yöntemle-
rinden mısır unu-tween 80 agarda morfoloji ve 
karbonhidrat asimilasyonu esasına dayalı ID32C 
(bioMérieux, Fransa) maya tanımlama sistemi 
sonuçları, “Matrix-assisted laser desorption/
ionization” (MALDI-TOF) tanımlaması sonuç-
ları ile karşılaştırılmıştır. Örneklerin bir bölümü 
için ITS bölgesi dizi analizine göre yapılan kesin 
tür tanımlama sonuçları, mantarların tür düze-
yinde tanımlanmaları için rutin olarak kullanma-
dığımız, ancak bakteri tanımlanmasında bir 
dönem kullanmış olduğumuz “Becton Dickinson 
Phoenix™ Automated Microbiology System” 
kullanılarak yinelenmiştir.

GEREÇ ve YÖNTEM

Örneklerin seçilmesi

2015 Haziran - 2016 Haziran tarihleri arasında 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gelen kan, idrar, 
endotrakeal aspirat ve yara örneklerinden izole 
edilen 276 Candida cinsi mayanın tür tanımlama 
sonuçlarına göre dağılımları incelenmiştir. Tür 
tanımlaması için çimlenme borusu oluşturma, 
mısır unu-tween 80 agardaki morfolojik özellik-
leri ve karbonhidrat asimilasyonu temelli ID32C® 
(bioMérieux, Fransa) yöntemleri kullanılmıştır. 
Örneklerin bir  yıl l ık tür dağılımı %50 
C. albicans, %17 Candida glabrata, %8 Candida 
tropicalis, %5 Candida krusei, %4 Candida 
kefyr, %2 Candida parapsilosis, %2 Candida 
sake ve %12 diğer türler şeklindedir. Çalışmamız-
da, bu sıklıkları temsil edecek şekilde 72 izolat 
tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Tür 
dağılımı için benzer oranlar gözetilmiştir. 
Örneklerin 35 tanesi C. albicans, 12 tanesi 
C. glabrata, 6 tanesi C. tropicalis, 4 tanesi C. krusei, 
3 tanesi C. kefyr, 2 tanesi Candida guilliermondii, 
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2 tanesi C. parapsilosis, 2 tanesi C. sake, 2 tane-
si Schwanniomyces etchellsii/Priceomyces car-
sonii (Mısır unu ile Candida), birer tanesi ise 
Candida dubliniensis, Candida lusitaniae, 
Candida norvegensis, Candida sphaerica olarak 
seçilmiştir. Seçilen örnekler önceki tanımlama-
lardan bağımsız ve “kör” olarak mısır unu-tween 
80 agardaki morfolojik özellikleri ve karbonhid-
rat asimilasyonu temelli ID32C® yöntemleri ile 
yeniden tanımlanmıştır. Bu örneklere ayrıca 
MALDI-TOFF yöntemi uygulanmıştır. Böylece 
72 izolat için mısır unu ve ID32C® yöntemleri 
ile MALDI-TOF yöntemi sonuçları karşılaştırıl-
mıştır. Grubun içinden 27 örnek için bu üç yön-
teme ek olarak, DNA dizi analizi yöntemi ve 
Phoenix™ otomatik mikrobiyoloji tanımlama 
sistemleri ile ikinci bir tanımlama yapılmış ve 
sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Mısır unu-tween 80 agarda morfolojinin 
değerlendirilmesi

Mısır unu besiyeri (Oxoid, Thermo Scientific, 
Birleşik Krallık) ticari olarak satın alınmış, 
üretici firma önerilerine uygun olarak 17 g toz 
1 lt distile su içinde çözülmüş ve bir süre kay-
natılarak süspansiyon hâline getirilmiştir. 
Karışım 121°C’de 15 dk. otoklavlanmıştır. 
Besiyeri sıcaklığı 50°C civarına gelince, %1 
oranında steril tween 80 eklenmiştir. Steril 
plaklara dökülerek hazırlanmıştır. Her bir köken 
bu besiyerine çizgi şeklinde ekilmiş, 48-72 saat 
süre ile oda ısısında inkübe edilmiştir. Bu süre 
sonunda besiyerleri 10x’luk ve 40x’lık büyüt-
mede incelenmiştir(2).

Karbonhidrat asimilasyonuna dayalı maya 
tanımlama sistemi

API ID 32C (bioMérieux, Fransa), kısaca ID32C 
sistemi kullanılmıştır. Toz hâline getirilmiş kar-
bonhidrat içeren kuyucukların bulunduğu plastik 
plakada her bir kuyucuk üzerine 135 µl besiyeri 
ve inokülum eklenmiştir. Plakalar 24 saat, gere-

kirse 48 saat 30°C’de inkübe edilmiştir. İnkübas-
yon sonunda üreme olan ve olmayan kuyucuklar-
dan elde edilen sekiz basamaklı kodun “web” 
sayfası üzerinden karşılığı okunmuştur.

Phoenix™ otomatik mikrobiyoloji tanımlama 
sistemi

PhoenixTM Automated Microbiology System 
Yeast ID Panel (BD Biosciences, Sparks, MD, 
ABD) üretici firma önerilerine uygun olarak 
kullanılmıştır. Standardize edilmiş inokülum 
“Phoenix AST Broth” içinde hazırlanmıştır. Bir 
damla “Phoenix AST Indicator” eklenmiştir. 
Son konsantrasyon 5x105 CFU/ml olarak 
düzenlenmiştir. İnokülum Phoenix paneline 
eklenmiş ve panel Phoenix cihazına yüklen-
miştir. Sonuçlar 16-24 saat sonunda değerlen-
dirilmiştir. 

DNA dizi analizi

Sabouraud dekstroz agarda üremiş Candida 
kolonilerinin genomik DNA’ları proteinaz K 
içeren bir sıvı içinde 65°C’de iki saat süre ile 
sindirilerek, ardından fenol-kloroform-izoamil 
alkol yöntemi ile temizlenmiştir. DNA’lar nano 
spektrofotometrede ölçülmüştür (Nanodrop, 
ABD). Fungal rDNA’nın 5.8S bölümdeki ITS 
geninin çoğaltılması için ITS1 5’-CTT GGT 
CAT TTA GAG GAAGTA-3’ ve ITS4 5’-TCC 
TCC GCT TAT TGA TAT GC-3’ primerleri 
kullanılmıştır. PCR ürünleri BigDye® 
Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction 
kit (Perkin-Elmer) kullanılarak boyandıktan 
sonra, ddNTP ile işaretli örneklere ABI 
PrismTM 310 Genetic Analyzer (Applied 
Biosystems, ABD) cihazında kapiller elektro-
forez uygulanmıştır. Hem ITS1 hem de ITS4 
primerleri ile iki kez dizileme yapılmıştır. Elde 
edilen DNA dizileri “National Center for 
Biotechnology Information” BLAST sistemi 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) kulla-
nılarak tanımlanmıştır. 
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MALDI-TOF

Tanımlama MALDI Biotyper (Bruker Daltonics) 
cihazı ile yapılmıştır. Mayaların tür düzeyinde 
tanımlanması üretici firmanın önerdiği işlemler 
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. MALDI 
Biotyper skoru ≥2 olanlar güvenli tanımlama 
sınırları içinde, skoru ≥1.7 ve <2.0 olası tanım-
lama sınırları içinde değerlendirilmiştir. Çalışılan 
tüm mayaların skoru ≥2 olarak belirlenmiştir. 

Yöntemlerin karşılaştırılması

Çalışmada, 72 örneğin tanımlanmasında altın 
standard yöntem olarak ID32C yöntemi, 27 
örneğin tanımlanmasında altın standart yöntem 
olarak DNA dizi analizi yöntemi kullanılmıştır. 
Altın standard yöntemin sonucu “doğru” kabul 
edilerek, her bir türün tanımlanması için ayrı 
ayrı olmak üzere, her bir testin doğruluğu ve 
yanlışlığı hesaplanmıştır. 

BULGULAR

Çalışma için seçilen 72 örneğin tür düzeyinde 
tanımlanmasında mısır unu-tween 80 agarda 
morfolojik özellikleri, ID32C maya tanımlama 
sistemi sonuçları ve MALDI-TOF sonuçları kar-
şılaştırılmıştır. Bütün tanımlama sonuçları Tablo 
1’de görülmektedir. Koyu renkli satırlar doğru 
tanımlanan 41 örneği içermektedir. Renksiz 
satırlar herhangi bir yöntem ile hatalı tanımlanan 
31 örneği içermektedir. 

Rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarında yaygın 
olarak kullanılan karbonhidrat asimilasyonuna 
dayalı ID32C sistemi altın standart yöntem ola-
rak kabul edildiğinde, 72 izolatın 41 tanesinde 
(%56) her üç yöntem ile aynı ve doğru sonuç 
alındığı görülmüştür. Tür düzeyinde bakıldığın-
da, 35 C. albicans kökeninden 35’i de mısır unu-
tween 80 agar ile doğru tanımlanırken, MALDI-
TOF ile 24 tanesi C. albicans olarak tanımlan-
mıştır. On iki C. glabrata kökeni de mısır unu-

tween 80 ile doğru tanımlanmış, MALDI-TOF 
ile 10 tanesi C. glabrata olarak tanımlanmıştır. 
Daha iyi anlaşılması açısından bu karşılaştırma 
bir tablo hâline getirilmiş ve Tablo 2’de sunul-
muştur. MALDI-TOF veya mısır unu-tween 80 
agardaki morfolojilerine göre yanlış tanımlanan 
31 kökenin (72 izolatın %44’ü) 11 tanesi hem 
ID32C ile hem de mısır unu-tween 80 agar ile 
C. albicans olarak tanımlanmıştır. MALDI-TOF 
bu 11 kökeni albicans dışı kökenler olarak isim-
lendirmiştir. MALDI-TOF veya mısır unu ile 
doğru tanımlanmayan diğer 20 örnek ise ID32C 
ile albicans dışı türler olarak tanımlanan köken-
lerdir. Seçilmiş 72 izolat için mısır unu-tween 80 
agardaki morfolojik özellikleri, ID32C maya 
tanımlama sistemi sonuçları ve MALDI-TOF 
tanımlama sonuçları karşılaştırıldığında MALDI-
TOF yönteminin, mısır unu-tween 80 agarda 
morfolojik tanımlamadan daha yetersiz kaldığı 
değerlendirilmiştir.

Çalışmada, seçilen 72 Candida kökeninin 27 
tanesine ayrıca dizi analizi ve Phoenix otomatik 
sistemleri ile ikinci bir değerlendirme uygulan-
mıştır. Bu 27 köken için altın standart yöntem 
olarak rRNA gen bölgesi ITS dizi analizi yönte-
mi kabul edilmiştir. Buna göre, yapılan doğruluk 
hesaplamasında, mısır unu-tween 80 agar ile 16 
örnek (%59), Phoenix ile 14 örnek (%52), 
ID32C sistemi ile 21 örnek (%78), MALDI-
TOF ile 22 örnek dizi analizi ile (%81) aynı tür 
tanımını vermiştir. Tablo 3’te altın standard yön-
tem olarak dizi analizi kabul edildiğinde, her beş 
tanımlama yönteminin doğruluk oranları sunul-
maktadır. Bu 27 örnek için dizi analizinden 
sonra en güvenilir tanımlama yönteminin 
MALDI-TOF sistemi olduğu, bunu ID32C siste-
minin izlediği anlaşılmıştır.

Karşılaştırılan beş tanımlama yönteminin test 
başına maliyet analizleri hesaplanmıştır. Tablo 
4’te bu maliyetler ve tanımlama süreleri sunul-
maktadır.
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Tablo 1. Toplam 72 örneğin tür düzeyinde tanımlama sonuçları. Koyu renkli satırlar ID32C, MALDI-TOF ve mısır unu-tween 80 
agarda morfoloji sonuçlarına göre aynı tür olarak tanımlanan 41 örneği göstermektedir. Açık renkli satırlarda gösterilen 31 örnek 
herhangi bir yöntem ile farklı tanımlanmıştır. 

Mısır Unu Yöntemi

Candida glabrata
Candida tropicalis
Tanımlanamayan
Candida tropicalis
Candida albicans
Candida glabrata
Candida sp.
Candida glabrata
Candida tropicalis
Candida glabrata
Candida glabrata
Candida sp.
Candida krusei
Candida krusei
Candida krusei
Candida krusei
Candida dubliniensis
Candida guilliermondii
Candida kefyr
Candida sp.
Candida sp.
Candida sp.

Candida guilliermondii
Candida sp.

Candida parapsilosis
Candida sp.
Candida sp.
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida glabrata
Candida albicans
Candida glabrata
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida tropicalis
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans

Phoenix Cihazı

Candida glabrata
Candida tropicalis
Pichia burtonii
Candida parapsilosis
Candida melibiosica
Candida firmetaria
Unidentified Organism
Unidentified Organism
Candida tropicalis
Candida tropicalis
Candida glabrata
Unidentified Organism
Candida krusei
Unidentified Organism
Candida kefyr
Candida krusei
Candida glabrata
Candida tropicalis
Unidentified Organism
Candida parapsilosis
Candida parapsilosis
Candida parapsilosis

Candida guilliermondii
Candida parapsilosis

Candida parapsilosis
Candida lusitaniae
Candida kefyr

IDC 32 Yöntemi

Candida glabrata
Candida tropicalis
Candida kefyr
Candida parapsilosis
Candida albicans
Candida glabrata
Candida kefyr
Candida glabrata
Candida tropicalis
Candida glabrata
Candida glabrata
Candida norvegensis
Candida krusei
Candida krusei
Candida krusei
Candida krusei
Candida dubliniensis
Candida guilliermondii
Candida kefyr
Candida sake
Candida sake
Schwanniomyces etchellsii / 
Priceomyces carsonii
Candida guilliermondii
Schwanniomyces etchellsii / 
Priceomyces carsonii
Candida parapsilosis
Candida lusitaniae
Candida sphaerica 
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida glabrata
Candida albicans
Candida glabrata
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida tropicalis
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans

MALDI-TOF

Candida glabrata
Candida tropicalis
Kluyveromyces marxianus
Candida parapsilosis
Candida dubliniensis
Candida glabrata
Kluyveromyces marxianus
Candida glabrata
Candida glabrata
Candida tropicalis
Candida glabrata
Candida inconspicua
Issatchenkia orientalis
Candida inconspicua
Issatchenkia orientalis
Issatchenkia orientalis
Candida glabrata
Candida tropicalis
Kluyveromyces marxianus
Candida parapsilosis
Candida parapsilosis
Candida parapsilosis

Meyerozyma guilliermondii
Candida orthopsilosis

Candida parapsilosis
Clavispora lusitaniae 
Kluyveromyces marxianus
Candida albicans
Candida albicans
Candida tropicalis
Candida glabrata
Candida albicans
Candida glabrata
Issatchenkia orientalis
Candida dubliniensis
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida glabrata
Kluyveromyces marxianus
Candida glabrata
Candida parapsilosis
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans
Candida albicans

DNA dizi analizi

Candida glabrata
Candida tropicalis
Candida kefyr
Candida parapsilosis
Candida dubliniensis
Candida glabrata
Candida kefyr
Candida glabrata
Candida tropicalis
Candida tropicalis
Candida glabrata
Candida inconspicua
Candida krusei
Candida krusei
Candida krusei
Candida krusei
Candida dubliniensis
Candida guilliermondii
Candida kefyr
Candida parapsilosis
Candida parapsilosis
Candida parapsilosis

Candida guilliermondii
Candida orthopsilosis

Candida parapsilosis
Candida lusitaniae
Candida sphaerica 

TARTIŞMA

Tıpta bilimsel ölçümler yapılmasının nedeni 
tanıya yardımcı olmaktır. Geleneksel olarak test-
lerin karşılaştırılmasında kullanılan göstergeler 
duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer ve 

negatif prediktif değerdir. Ancak bu çalışmada, 
bu değerlerin hesaplanmasında gerekli olan 
“yalancı pozitiflik” ve “yalancı negatiflik” oran-
ları bulunmamaktadır(12). Bu çalışmada, altın 
standard bir yöntem ile diğer yöntemler karşılaş-
tırılmıştır. Bu nedenle testler bir Candida türünün 
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tanımlanmasında “doğruluk” ölçütünde karşılaş-
tırılmıştır. 

Çalışmamızda, rutin mikrobiyoloji laboratuvar-
larında Candida cinsi mayaların tanımlanmasın-
da kullanılan karbonhidrat asimilasyonu prensi-
bine dayalı ID32C maya tanımlama sistemi 
sonuçları altın standart kabul edilerek karşılaş-
tırmalı bir analiz yapılmıştır. 2016 yılında 
yayımlanan Koneman’ın Mikrobiyoloji kitabı-
nın mikoloji bölümünde Candida cinsinin tanım-
lanmasında mısır unu-tween 80 agardaki morfo-
lojinin yeterli olamayacağı ve birçok tür için 

Tablo 2. ID32C altın standart yöntem kabul edildiğinde mısır unu-tween 80 agarda morfoloji ve MALDI-TOF yöntemlerinin doğru-
lukları.

C. albicans
C. glabrata
C. tropicalis
C. krusei
C. kefyr
C. guilliermondii
C. parapsilosis
C. sake
Schwanniomycesetchellsii / Priceomycescarsonii
C. dubliniensis
C. norvegensis
C. lusitaniae
C. sphaerica

TOPLAM

ID32 C 
(Altın Standart yöntem)

35
12
6
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1

72

Mısır unu-tween 80

35/35 (% 100)
12/12 (% 100)

5/6 (% 83)
4/4
1/3
2/2
1/2
0/2
1/2
0/1
0/1
0/1
0/1

61/72 (% 85)

MALDI-TOF

24/35 (% 69)
10/12 (% 83)
4/6 (% 67)

3/4 (Issatchenkia orientalis)
3 (Kluvyeromyces marxianus)

1/2 (Meyerozyma guiliermondii)
2/2
0/2
0/2
0/1
0/1

1 (Clavisporal usitaniae)
0/1

48/72 (% 68)

Doğru tanımlanan örnek sayısı (%)*

*: Örnek sayısı yüzde hesaplamaya uygun bulunmadığından 4 ve altındaki gruplarda yüzde hesaplanmamıştır.

Tablo 3. DNA dizi analizi altın standart yöntem kabul edildiğinde mısır unu-tween 80 agarda morfoloji, Phoenix™, ID32C ve MALDI-
TOF yöntemlerinin doğrulukları.

C. parapsilosis
C. glabrata
C. krusei / Issatchenkia orientalis
C. tropicalis
C. kefyr / Kluvyeromyces marxianus
C. guilliermondii / Meyerozyma guiliermondii
C. dubliniensis
C. inconspicua
C. orthopsilosis
C. lusitaniae
C. sphaerica

TOPLAM

DNA dizi analizi
(Altın Standart

yöntem)

5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1

27

Mısır unu-
tw80

1/5
4/4
4/4
2/3
2/3
2/2
1/2
0/1
0/1
0/1
0/1

16/27 (% 59)

Phoenix™

5/5
3/4
2/4
3/3
0/3
1/2
0/2
0/1
0/1
1/1
0/1

14/27 (% 52)

ID32C

2/5
4/4
4/4
2/3
3/3
2/2
1/2
0/1
0/1
1/1
1/1

21/27 (% 78)

MALDI-TOF

5/5
4/4

3/4 (I. orientalis)
2/3

3/3 (K. marxianus)
1/2 (M. guiliermondii)

1/2
1/1
1/1
1/1
0/1

22/27 (% 81)

*: Örnek sayısı yüzde hesaplamaya uygun bulunmadığından gruplarda yüzde hesaplanmamıştır.

Tablo 4. Test başına maliyet ve tanımlama süreleri.

Yöntem

Mısır unu – tween 80 agar
ID32C
Phoenix™
DNA dizi analizi 
MALDI-TOF

Test Başı Maliyet
(Cihaz hariç)

0.3 TL
25 TL
24 TL
50 TL
6 TL

Tanımlama 
Süresi

48-72 saat
24-48 saat
16-18 saat

12 saat
3 dakika
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belirgin özelliklerin bulunmadığı belirtilmiştir(2). 
Bu nedenle bazı türler için morfolojik değerlen-
dirme altın standart yöntem olarak kabul edilme-
melidir. Rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarında 
mayaların tür düzeyinde tanımlanmasında mor-
folojik özelliklerin değerlendirilebilmesi için 
gerekli olan deneyimli personel eksiği nedeniyle 
biyokimyasal testler kullanılmaktadır. Bu testle-
rin karşılaştırıldığı çok merkezli bir çalışmada, 
Vitek ve API 20C AUX sonuçları değerlendi-
rilmiştir(13). Toplam 473 izolatın değerlendirildiği 
çalışmada, Candida cinsi dışındaki türler de 
bulunmaktadır. C. albicans tanımlanmasında 
genel olarak sorun yaşanmamıştır. En çok 
C. parapsilosis yanlış tanımlanmıştır. Altın stan-
dard yöntem olarak morfolojik özelliklerin kabul 
edildiği bu çalışmada elde edilen sonuçların dik-
katle analizi gerekir. Mısır unu morfolojisine 
göre C. parapsilosis olarak tanımlanan örnekler 
biyokimyasal olarak Candida famata olarak 
tanımlanmıştır. Bu tanımlardan hangisinin doğru 
olduğu tartışılmalıdır.

Çalışmamızda olduğu gibi karbonhidrat asimi-
lasyonu altın standart tanımlama yöntemi olarak 
kabul edildiğinde, MALDI-TOF ve/veya mısır 
unu-tween 80 agar morfolojisinin 31 köken için 
(%44) hatalı tanımlama yaptırdığı anlaşılmıştır. 
Bu kökenlerin 11 tanesi, hem ID32C ile hem de 
mısır unu-tween 80 agar ile C. albicans olarak 
tanımlanmış, fakat MALDI-TOF ile bu kökenler 
albicans dışında türler olarak tanımlanmıştır. 
MALDI-TOF ilginç bir şekilde C. albicans 
tanımlamasında %69 oranında doğru sonuç 
verebilmiştir. Beş yöntemin karşılaştırıldığı ve 
dizi analizinin altın standard kabul edildiği 27 
kökenlik ikinci analizde ise MALDI-TOF’un 
doğru tanımlama yüzdesi yüksek bulunmuştur 
(%81). İki analiz arasındaki bu farkın nedeni 
C. albicans türünün ikinci analiz grubunda 
bulunmamasıdır. MALDI-TOF’un C. albicans 
türünün tanımlanmasında ID32C ile karşılaştı-
rıldığında %31 oranında hata yapmış olması 
ilginçtir. Bu kökenlerin tamamı mısır unu-tween 

80 agarda klamidospor oluşturmuştur. Bu neden-
le ID32C’in C. albicans olan tür tanımı doğru-
lanmıştır. Bu çalışmanın en dikkat çekici sonuç-
larından biri C. albicans için MALDI-TOF ile 
elde edilen bu düşük tanımlama oranlarıdır. Bu 
sonuçlarımızı doğrulayacak bir başka çalışmaya 
rastlanmamıştır. 

Tanımlamalar içinde bir adet C. dubliniensis 
bulunmaktadır. Bu tür mısır unu-tween 80 agar-
da tipik klamidosporlar oluşturmamıştır. ID32C 
de bu kökeni C. albicans olarak isimlendirmiş-
tir. Tek köken olduğu için başka analiz yapıla-
mamakla birlikte, C. dubliniensis tür tanımlama-
sının rutin laboratuvarlarda sorun oluşturduğu 
bir kere daha kanıtlanmıştır. 

ID32C ve mısır ununda C. kefyr olarak tanımla-
nan 3 köken de, MALDI-TOF ile Kluvyeromyces 
marxianus olarak isimlendirilmiştir. K. marxianus, 
C. kefyr’in eşeyli (telemorf) ismidir. İnsan enfek-
siyonlarında eşeyli form etken olamaz. MALDI-
TOF sisteminde bilgi bankasının eşeyli form ile 
oluşturulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Aslında bu 
bir hatalı tanımlama değildir. Kütüphane oluştu-
rulur iken, eşeyli formun ismi kullanıldığı için 
benzer proteomiks profili bu tanımı vermektedir. 
Klinik anlamı olan C. kefyr türü ile bilgi kaydı-
nın düzeltilmesi uygun olacaktır. MALDI-TOF 
sistemi bilgi bankasında bulunan bütün tür kayıt-
larının eşeysiz isimleri içerecek şekilde güncel-
lenmesi gerekmektedir. Benzer bir uygunsuzluk 
C. krusei - Issatchenkia orientalis tanımlaması 
için de geçerlidir. MALDI-TOF C. guilliermondii 
yerine Meyerozyma guilliermondii tanımını, 
C. lusitaniae yerine Clavispora lusitaniae tanı-
mını vermiştir. Bunlar aynı türdür. Buna benzer 
terminolojik karışıklıklar zaman zaman gen ban-
kası kayıtlarında da görülmektedir. Tedavi 
düzenlenmesinde tür tanımı kullanılmaktadır. 
Sistem bilgi kayıtlarında sürekli güncellemeler 
yapılamaz ise, rutin tanımlama sonuçları veril-
meden önce klinisyen için alışılmış isimler kul-
lanılarak düzeltilmesi bu sorunları ortadan kal-
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dırabilir. Burada mikrobiyoloji laboratuvarından 
tanımlama sonucu çıkarılmadan önce taksono-
mik bilgi eşliğinde gözden geçirilmesi gerektiği 
bir kez daha vurgulanmalıdır. Yüksek teknolojik 
yöntemler kullanıldıkça, farklı türler karşımıza 
çıkmaya devam edecektir. 

Toplam 124 Candida kökeninin değerlendirildi-
ği Polonya merkezli bir çalışmada, ID32C, Vitek 
2 YST sonuçları iki ayrı MALDI-TOF ile karşı-
laştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda ID32C 
yönteminin MALDI-TOF ile uyumu %98.4, 
Vitek 2 YST sisteminin %100 bulunmuştur. Bu 
çalışmada iki kütle spektrometresinden, bizim 
de çalışmamızda kullandığımız, Bruker sistemi, 
Vitek sisteminden bir miktar üstün bulunmuştur. 
Her iki MALDI-TOF cihazı da genel olarak 
ID32C ve Vitek 2YST tanımlama sistemlerine 
uyumlu sonuç vermiştir(14).

Ülkemizde de MALDI-TOF kullanımı yaygın-
laşmakta ve son yıllarda bu konuda yapılan 
yayın sayısı artmaktadır. Özcan ve ark. (15), 297 
Candida kökenini tür düzeyinde tanımlamak 
için çimlenme borusu oluşturma ve MALDI-
TOF sonuçlarını karşılaştırmışlardır. Araştırma-
cılar kökenlerin tamamını tür düzeyinde tanım-
lamışlar, ancak bu sonuçları bir başka tanımlama 
yöntemi ile karşılaştırmamışlardır. Bu nedenle 
sonuçları sonuçlarımız ile karşılaştırılamamıştır.

Fatania ve ark.(16) standart biyokimyasal tanım-
lama (SBT) olarak API 20C AUX yöntemini, 
MALDI-TOF ile karşılaştırmışlardır. Çoğunluğu 
Candida cinsine ait toplam 200 maya kökenin-
den 182 tanesinin (%91) SBT ve MALDI-TOF 
ile aynı tür olarak tanımlandığını bildirmişlerdir. 
Uyumsuz sonuç veren 18 örnekten 3 tanesine bir 
başka merkez MALDI-TOF yöntemini uygula-
mış ve aynı tanımlama sonucunu verdiği için 
dizi analizine gönderilmemiştir. Kalan 15 örne-
ğe dizi analizi uygulanmıştır. MALDI-TOF ile 
isimlendirilemeyen 8, SBT ile isimlendirileme-
yen 4 örnek dizi analizi ile tanımlanmıştır. Bu 

araştırmacılar MALDI-TOF sistemini rutin mik-
robiyoloji laboratuvarları için güvenilir bulmuş, 
gerektiğinde bir başka doğrulama yapılabilece-
ğini bildirmişlerdir. 

Kim ve ark.(17) 2016 yılında yaptıkları çalışma-
da, Vitek 2 sistemi ile C. famata (38 adet), 
C. lusitaniae (12 adet), Meyerozyma guilliermondii 
(5 adet, Candida guilliermondii) olarak tanımla-
nan toplam 55 kökeni, BD Phoenix sistemi, 
Vitek MALDI-TOF sistemi ve DNA dizi analizi 
yöntemi ile karşılaştırmışlardır. Bu çalışma, 
tasarımı bakımından çalışma sonuçlarımız ile 
karşılaştırılabilecek en benzer çalışmadır. Köken 
sayıları da çalışmamıza yakındır. Vitek 2 ile 
C. famata olarak tanımlanan 38 köken dizi 
analizi ile 20 C. tropicalis ,  7 C. albicans, 4 
C. parapsilosis, 2 M. guilliermondii, 2 Candida 
auris, birer de C. lusitaniae, C. krusei ve Pichia 
fabianii olarak isimlendirilmiştir. Dizi analizi 
sonuçları esas alındığında, bu 38 kökenin 31 
tanesi Phoenix ile doğru tanımlanmıştır. MALDI-
TOF bu 38 örneğin 34 tanesini ITS dizi analizi 
ile aynı tür olarak tanımlamıştır. Toplam 55 
köken için, Vitek MALDI-TOF ile doğru tanım-
lama yüzdesi %92,7 (51/55), Bruker MALDI-
TOF %94.6 (52/55) olarak hesaplanmıştır. Kütle 
spektrometresi yöntemlerinin rutin laboratuvar-
larda kullanılmasının dizi analizi sonuçlarına 
yakın güvenilirlikte sonuç vereceği, otomatize 
tanımlama sistemlerinin C. albicans dışındaki 
türlerin tanımlanmasında yetersiz kaldıkları bir 
kez daha gösterilmiştir.

Test maliyetleri rutin mikrobiyoloji laboratuvar-
larında yöntem seçiminde büyük önem taşımak-
tadır. Son yıllarda düzenlenen geri ödeme kural-
ları gereğince, Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları 
uygulanmaktadır. Test başına maliyet hesabı 
yapılarak testin güvenilirliği yanında, maliyeti-
nin de uygun olması beklenmektedir. Çalışma-
mızda değerlendirilen beş yöntemin süre ve 
maliyet açısından karşılaştırması yapılmıştır. En 
ucuz yöntem olan mısır unu-tween 80 agar mor-
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folojisine dayalı tanımlama genellikle 48 saat 
bazen, 72 saat sürebilmekte ve deneyimli perso-
nel gerektirmektedir. MALDI-TOF yöntemi 
cihaz fiyatı hariç tutulduğunda sarf malzemesi 
gerektirmeyen, ucuz bir yöntemdir. Üstelik daki-
kalar içinde sonuç alınmaktadır. Ancak, cihazın 
yüksek maliyeti önemli bir engelleyici unsurdur. 
Örnek sayısı yüksek olan laboratuvarlarda, test 
karşılığı firma tarafından temin edilmesi koşu-
luyla, kullanımı yaygınlaşabilir. Biyokimyasal 
yöntemler olan ID32C ve Phoenix sistemlerinin 
maliyeti birbirine yakındır. Çalışma süresi de 
benzerdir. Phoenix sistemi ile genellikle 16 saat 
içinde sonuç alınmaktadır. En güvenilir yöntem 
olarak bilinen ancak yüksek maliyeti nedeniyle 
rutin laboratuvarlar için uygulaması zor olan 
dizi analizi yöntemi ise aynı gün içinde sonuç 
verebilmektedir. Maliyet analizine dayalı bir 
seçim yapılmak istendiğinde, her laboratuvarın 
kendi koşullarını ve test sayılarını düşünerek 
karar vermesi gerekecektir. 

Kökenlerin tamamına dizi analizi uygulanama-
mıştır. Çalışmamızın en önemli eksiği budur. 
Başlangıçta planlanmış olmasına rağmen, mali-
yet ve teknik nedenler nedeniyle sonuçlandırıla-
mamıştır. Yalnızca 27 örnek için altın standart 
yöntem olarak rRNA gen bölgesi ITS genleri 
dizi analizi uygulanarak ikinci bir karşılaştırma 
yapılabilmiştir. Dizi analizi ile karşılaştırıldığın-
da en güvenilir sonuç veren yöntemin MALDI-
TOF olduğu görülmüştür. C. albicans dışındaki 
türlere ait 27 kökenden 21 tanesinin (%78) 
ID32C yöntemi ile doğru tanımlandığı belirlen-
miştir. MALDI-TOF ile dizi analizi arasındaki 
uyum %81 ile en yüksek değerdir. Diğer iki yön-
tem olan mısır unu-tween 80 agar morfolojisi ve 
Phoenix sistemleri %59 ile %52 oranında doğru 
tanımlama yapabilmiştir. Bu oranların hesaplan-
masında 27 örnekten elde edilen sonuçlar kulla-
nıldığı için, güvenilirlikleri düşük olmakla bir-
likte, rutin mikrobiyoloji laboratuvarları için 
genel bir değerlendirme sunmaktadır. 

Wang ve ark.(18) Çin genelinde çok merkezli bir 
çalışma yürütmüşlerdir. Bu çalışmada 25 farklı 
tür içeren 2683 izolat değerlendirilmiştir. Bu 
geniş çalışmada iki ayrı firmaya ait iki MALDI-
TOF sistemine ait sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu 
iki cihazdan elde edilen uyumsuz tanımlama 
sonuçları için ITS dizi analizi yöntemi kullanıla-
rak maliyet azaltılmaya çalışılmıştır. Araştırma-
cılar bu yaklaşımı “integre altın standart” yön-
tem olarak isimlendirmişlerdir. Çalışmamızda 
da, örneklerin tamamına benzer nedenler ile ITS 
dizi analizi uygulanamamıştır. Seçilmiş 27 örne-
ğin sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışmamızın 
zayıf yönü bu açıdan bakıldığında kabul edilebi-
lir sınırlar içindedir. Karşılaştırmalı çalışmaların 
büyük bölümü sınırlı sayıda örnek içermektedir(5). 
Üstelik değerlendirilen örneklerin genellikle 
yarısı aslında tür tanımında sorun yaşamadığı-
mız C. albicans kökenlerini içermektedir(19). 
Çalışmaların birbiri ile karşılaştırılmasını kısıt-
layan en önemli faktör kökenlerin tür çeşitliliği-
nin sınırlı olması, C. albicans dışındaki köken 
sayısının yetersiz olması ve her çalışmada kulla-
nılan yöntemin birbirinden çok farklı olması-
dır(20,21). Mayaların tanımlanmasında sorunlar 
olması nedeniyle güvenilir ve hızlı olduğu kadar, 
ucuz da olan bir yöntemin arayışı sürmekte-
dir(22,23).

Duyvejonck ve ark.(24) 347 örnek için MALDI-
TOF yöntemini altın standart kabul ederek ITS 
bölgesinin dizi analizi sonuçları ile karşılaştır-
mışlardır. Araştırmacılara göre, üreyen koloni-
den elde edilen DNA’nın dizilenmesinin düşük 
pozitif prediktif değere sahip olduğu bildirilmiş-
tir. Bunun yerine klinik örnekten doğrudan DNA 
elde edilmesini önermişlerdir. Gerek koloniden 
ve gerekse klinik örnekten doğrudan yapılan 
DNA eldesi ve dizi analizi yönteminin bütün 
mikroorganizmaların tanımlanmasında altın 
standart olduğu tartışmasız olmakla birlikte, bu 
yöntemin rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarında 
günlük kullanımı olası değildir. Üstelik bazı tek-
nik kısıtlılıkları da bulunmaktadır(25). Bu nedenle 
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en az DNA kadar güvenilir olan “proteom” tanım-
lamasının kullanıldığı kütle spektrometresi yön-
teminin yaygınlaşmasının Candida cinsi içinde-
ki tür tanımlamasında en doğru sonuçları suna-
cağı düşünülmektedir. Bu konuda ülkemizden 
yapılan bildirimlerin sayısı artmaktadır(26).

O zamana kadar çimlenme borusu oluşturma, 
mısır unu-tween 80 agarda morfolojik özellikle-
rin analiz edildiği klasik tanımlama yöntemine 
eşlik eden karbonhidrat asimilasyonuna dayalı 
biyokimyasal yöntemlerin kullanımına devam 
edilmeli, otomatize tanımlama sistemlerinden 
elde edilen tür tanımları mutlaka bir başka klasik 
yöntem ile doğrulanmalıdır. 
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Kan Kültürlerinden İzole Edilen Enterococcus faecium ve 
Enterococcus faecalis Suşlarının In-vitro Daptomisin ve 
Linezolid Duyarlılık Profilleri

ÖZ

Amaç: Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların nedenleri 
arasında enterokok enfeksiyonları üst sıralarda yer almak-
tadır ve bu enfeksiyonların tedavisinde tüm dünyada gide-
rek artan antibiyotik direnç sorunu ile karşılaşılmaktadır. 
Glikopeptidlere ve yüksek düzey aminoglikozidlere karşı 
direncin artması, linezolid ve daptomisin gibi, dirençli 
gram pozitif bakterilere karşı etkili antibiyotiklerin kullanı-
mını da arttırmaktadır. Bu çalışmada, kan kültürlerinden 
izole edilen Enterococcus faecium ve Enterococcus faecalis 
suşlarında daptomisin ve linezolidin in vitro etkinliğinin 
saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Mayıs 2015-Ağustos 2016 
tarihleri arasında kan kültürlerinden izole edilen 79 
Enterococcus spp. izolatı dâhil edilmiştir. İzolatların tür 
düzeyinde tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler ve 
Phoenix otomatize sistemi (Becton Dickinson, ABD) kulla-
nılmıştır. Daptomisin duyarlılığı için sıvı mikrodilüsyon, 
linezolid için gradiyent test yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar 
daptomisin için CLSI 2016’ya göre, linezolid için ise 
EUCAST 2016’ya göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: Kan kültürlerinden izole edilen enterokokların 
24’ü (%30.4) E. faecium, 55’i (%69.6) E. faecalis olarak 
tanımlanmıştır. İzolatların tamamı daptomisin ve linezolide 
karşı duyarlı olarak saptanmıştır. Daptomisin MİK 
değerleri E. faecalis için 0.006-1 µg/ml, E. faecium için 
0.125-2 µg/ml olarak saptanmıştır. Linezolid MİK değerleri 
ise E. faecalis için 0.25-2 µg/ml, E. faecium için 0.125-2 
µg/ml olarak saptanmıştır.

Sonuç: Enterokok suşlarına karşı in vitro olarak etkili olan 
daptomisin ve linezolidin dirençli enterokok 
enfeksiyonlarının tedavisinde iyi bir alternatif olabileceği 
düşünülmektedir. Çalışmamızda, daptomisin ve linezolide 
dirençli suş saptanmamasına rağmen, direnç gelişim 
olasılığına karşı mikrobiyoloji laboratuvarlarının dikkatli 
olması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Daptomisin, enterokok, linezolid

ABSTRACT

In vitro Daptomycin and Linezolid Susceptibility Profiles 
of Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis 
Strains Isolated from Blood Cultures

Objective: Enterococcal infections are among the leading 
causes of health care-associated infections, and in the 
treatment of these infections gradually increasing rate of 
antimicrobial resistance issue is encountered all over 
theworld. Resistance to glycopeptides and high-level 
aminoglycosides also increases the use of antibiotics such
as linezolid and daptomycin against resistant gram-positive 
bacteria. Detection of in vitro efficacies of daptomycin and 
linezolid against Enterococcus faecium and Enterococcus 
faecalis strains isolated from blood cultures was aimed in 
this study

Material and Methods: Sevety-nine Enterococcus spp. 
isolated from blood cultures between May 2015-August 
2016 were included in the study. Conventional methods and 
Phoenix automated system (Becton Dickinson, USA) were 
used in the identification of isolates. Broth microdilution 
was used to test for daptomycin susceptibility whereas 
gradient test was used to test linezolid susceptibility. 
Results were evaluated according to CLSI 2016 for 
daptomycin and EUCAST 2016 for linezolid.

Results: Twenty-four (30.4%) of the enterococci isolated from 
blood cultures were identified as E. faecium, and 55 (69.6%) 
as E. faecalis. All isolates were detected as susceptible to 
daptomycin and linezolid. Daptomycin MIC values were 
detected as 0.006-1 µg/ml for E. faecalis and 0.125-2 µg/ml 
for E. faecium. Linezolid MIC values were detected as 0.25-2 
µg/ml for E. faecalis and 0.125-2 µg/ml for E. faecium.

Conclusion: Daptomycin and linezolid, as detected in vitro 
effective against Enterococci strains, are thought to be 
good alternatives in the treatment of resistant enterococcal 
infections. Although daptomycin and linezolid resistant 
strains were not detected in our study, microbiology 
laboratories should be careful about the possibility of 
development of resistance against these antibiotics. 

Keywords: Daptomycin, enterococcus, linezolid
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GİRİş

Enterokoklar insan bağırsağı, ağız, vajina, üretra 
ve safra yollarında normal flora elemanı olarak 
bulunur, düşük virülansa sahip olmalarına rağ-
men, toplum ve sağlık hizmeti ilişkili enfeksi-
yonlarda giderek artan sıklıkta etken olarak 
saptanmaya başlanmıştır(1,2). Özellikle immün 
sistemi baskılanmış kişilerde bakteriyemi, 
menenjit, endokardit, deri ve yumuşak doku 
enfeksiyonlarına, neonatal sepsis, üriner sistem 
enfeksiyonları, intra-abdominal ve pelvik enfek-
siyonlara neden olabilmektedirler(3).

Kan dolaşım enfeksiyonları ABD’de ölüm 
nedenleri arasında 10. sıradadır. Kan dolaşım 
enfeksiyon insidansı yoğun bakım hastalarında 
%1’den kemik iliği transplantı yapılmış hasta-
larda %36’ya kadar değişmektedir(4). Gram pozi-
tif bakteriler ile oluşan kan dolaşım enfeksiyon-
larının %45’i enterokoklar ile ilişkilidir(5). 

Enterokoklarda birçok antimikrobiyal ajana 
karşı doğal ve kazanılmış tipte direnç gözlenme-
si bu bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların teda-
visinde ciddi sorunlara yol açmaktadır. 
Penisilinler, sefalosporinler, klindamisin ve ami-
noglikozidler gibi antimikrobiyallere karşı göz-
lenen doğal direncin varlığı kombine antibiyotik 
tedavisini ya da farklı antimikrobiyal ajanların 
kullanımını zorunlu hâle getirmektedir(2). 

Daptomisin; Streptomyces roseosporus tarafın-
dan üretilen doğal bir ürün olan siklik lipopeptid 
bir antibiyotiktir ve komplike deri ve yumuşak 
doku enfeksiyonları, Staphylococcus aureus 
bakteriyemisi ve sağ kalp enfektif endokarditi 
tedavisinde iyi bir seçenek olarak karşımıza 
çıkmaktadır(6). Gram pozitif aerop ve anaerop 
bakteri grupları üzerine hızlı bakterisidal etkinli-
ğe sahiptir. Metisiline dirençli stafilokok türleri, 
glikopeptidlere orta duyarlı S. aureus, penisilin 
dirençli Streptococcus pneumoniae ve vankomi-
sine dirençli enterokokları (VRE) da içine alan 

geniş çapta etkinliği vardır(7-10). Daptomisin, oli-
gorimerizasyon ile hücre zarı bütünlüğünü bozar, 
depolarizasyon sonucu sitoplazma zarı işlevini 
kaybeder ve hücre hızla ölür. Daptomisin hücre 
lizisine neden olmadığından, hücre duvarı ve 
hücre içi komponentlerinin salınımı olmamakta-
dır ve buna bağlı komplikasyon gelişme riski 
oluşturmamaktadır(11).

Linezolid protein sentezinde translasyonun baş-
lamasını inhibe ederek bakteriyostatik etki gös-
terir. 50S subunite bağlanır ve protein sentezinde 
ilk basamakta inhibisyon oluşturarak etki eder(12). 
Metisilin dirençli S. aureus (MRSA)’un neden 
olduğu komplike yumuşak doku enfeksiyonları 
ve nozokomiyal pnömoniler, penisiline dirençli 
S. pneumoniae’nin neden olduğu toplumdan 
kazanılmış pnömoniler ile buna eşlik eden bak-
teriyemiler ve VRE bakteriyemileri, linezolidin 
FDA onaylı olan kullanım endikasyonları ara-
sında yer almaktadır(13).

Özellikle kan dolaşımı enfeksiyonlarında ente-
rokokların direnç oranlarındaki artış tedavide 
sorunlar yaratmaktadır ve bu enfeksiyonlarda 
uygun antibiyotik seçimi daha da önem kazan-
maktadır. Uygun ampirik tedavinin hasta prog-
nozunu iyi yönde etkilediğini gösteren çalışma-
lar bulunmaktadır(14,15). 

VISA ve hetero-VISA’dan sonra glikopeptidlere 
tam dirençli izolatların da görülmeye başlanma-
sı nedeniyle vankomisin etkinliği korunmalıdır.
Yükselmiş vankomisin MİK değerlerine sahip 
olan MRSA izolatlarında daptomisin kullanımı-
nın, vankomisin kullanımına avantajlı olduğu 
olgu kontrol çalışmaları ile gösterilmiştir(16). 

Daptomisin, Enterococcus faecium veya vanko-
misine dirençli Enterococcus faecalis’in neden 
olduğu enfeksiyonlar için FDA tarafından onay-
lanmamış olsa da bakterisidal etkisi nedeniyle 
tercih edilebilir. Ayrıca enterokoksik endokardit-
te de kullanılabilir(17).
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Linezolidin klinik bir avantajı oral formunun 
(biyoyararlanımının %100’e yaklaşan) olması-
dır. Bununla birlikte, miyelosupresyon ve özel-
likle trombositopeni, uzun süre kullanımından 
sonra ortaya çıkabilen ciddi bir komplikas-
yondur(18).

Hastanın durumu, klinisyenin seçimi, ampirik 
tedavi düşünüldüğünde, kullanılabilecek tüm 
antimikrobiyallerin duyarlılık sonucu önem 
kazanmaktadır. Ampirik tedavide klinisyenin 
seçimine yol gösterebilmek için kümülatif anti-
biyogram yapılmalı, özellikle klinisyenlerin sık 
seçtiği antimikrobiyallerin duyarlılık yüzdeleri 
takip edilmelidir. Bu çalışmanın amacı hastane-
mizde klinisyenlerin giderek sık kullanmaya 
başladığı daptomisin ve linezolidin kan kültürle-
rinden izole edilen E. faecium ve E. faecalis 
izolatlarına karşı in-vitro duyarlılığının araştırıl-
ması amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM

Bakteri İzolatlarının Elde Edilmesi ve 
Tiplendirilmesi: Çalışmaya Sağlık Bakanlığı, 
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na 
Mayıs 2015-Ağustos 2016 tarihleri arasında 
gönderilen kan kültürlerinden izole edilen 79 
Enterococcus spp. izolatı dâhil edilmiştir. 
Laboratuvara gönderilen kan kültür şişeleri 
BACTEC FX 200 (Becton Dickinson, ABD) 
cihazında inkübasyona alınmıştır. Pozitif üreme 
sinyali veren şişelerden direkt Gram boyalı 
preparatlar hazırlanıp değerlendirildikten sonra 
kanlı agar ve Eosin Methylene Blue (EMB) 
agara pasaj yapılmıştır. 37°C’de 18-24 saatlik 
inkübasyondan sonra kültürler değerlendiril-
miştir. Üreme olan plaklardan tanımlama ve 
antibiyotik duyarlılık çalışmaları konvansiyo-
nel yöntemler ile Phoenix otomatize sistemi 
(Becton Dickinson, ABD) kullanılarak yapıl-
mıştır. 

Daptomisin ve Linezolid Minimum İnhibitör 
Konsantrasyon (MİK) Değerlerinin 
Saptanması: Enterokok izolatlarında daptomi-
sin (Sigma Aldrich, ABD) minimum inhibitör 
konsantrasyon (MİK) değerlerinin saptanması 
için Clinical and Laboratory Standards Institute 
(CLSI) M27-A3 standartları kullanılarak sıvı 
mikrodilüsyon yöntemi ile yapılmıştır. 
Daptomisin için son konsantrasyonu 50 µg/ml 
Ca++ olacak şekilde, katyon ilave edilmiş 
Mueller-Hinton Broth (MHB) II (BBLTM, 
Becton Dickinson, ABD) besiyeri kullanılmıştır. 
Hazırlanan mikroplaklar 37°C’de 24 saat inkübe 
edilmiş ve ertesi gün daptomisin (50 µg/ml 
Ca++) MİK sonuçları değerlendirilmiştir. Her suş 
iki kere çalışılmış ve her plakta kontrol suşuna 
yer verilmiştir. Her sırada üremenin olmadığı ilk 
kuyucuk MİK değeri olarak saptanmış, sonuçlar 
European Committee on Antimicrobial 
Susceptibility Testing (EUCAST)’de sınır değer-
ler belirtilmediğinden, CLSI 2016’ya göre 
değerlendirilmiş ve MİK değeri ≤4 µg/ml olan 
izolatlar duyarlı olarak kabul edilmiştir(19,20).

İzolatların linezolid duyarlılıkları gradiyent test 
yöntemi (Liofilchem, İtalya) ile üretici firmanın 
önerileri doğrultusunda saptanmıştır. EUCAST 
standartlarına göre MİK değeri ≤4 µg/ml olan 
izolatlar duyarlı olarak kabul edilmiştir(20).

Deneylerde kalite kontrol amacıyla S. aureus 
ATCC 29213 kullanılmıştır.

BULGULAR

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen 
kan kültürlerinden izole edilen enterokokların 
24’ü (%30.4) E. faecium, 55’i (%69.6) E. faecalis 
olarak tanımlanmıştır. Bütün izolatlar daptomi-
sin ve linezolide karşı duyarlı olarak saptanmış-
tır(16,17). E. faecalis için daptomisin MİK aralığı 
0.006-1 µg/ml, MİK50 0.5 µg/ml ve MİK90 1 µg/
ml; linezolid MİK aralığı 0.25-2 µg/ml, MİK50 

0.75 µg/ml ve MİK90 1.5 µg/ml olarak saptan-
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mıştır. E. faecium için ise daptomisin MİK 
aralığı 0.125-2 µg/ml, MİK50 0.5 µg/ml ve 
MİK90 1 µg/ml; linezolid MİK aralığı 0.125-2 
µg/ml, MİK50 0.5 µg/ml ve MİK90 1 µg/ml ola-
rak saptanmıştır (Tablo 1).

Enterococcus faecium izolatlarından yalnızca 
ikisinde vankomisin direnci tespit edilmiştir. Bu 
izolatların linezolid MİK değerleri 0.5 ve 2 µg/
ml daptomisin MİK değeri ise her ikisinde de 1 
µg/ml olarak saptanmıştır.

TARTIşMA

Enterokoklar son on yılda sağlık hizmeti ilişkili 
bakteriyemi, cerrahi alan enfeksiyonları ve üri-
ner sistem enfeksiyonlarından daha sık izole 
edilmektedir. Yirmiye yakın türü olmasına rağ-
men, insanlarda en sık izole edilen türler 
E. faecalis ve E. faecium’dur(21).

Daptomisin, Gram-pozitif enfeksiyonların teda-
visinde etkinliği kanıtlanmış bir antibiyotiktir. 
Daptomisin metisiline dirençli S. aureus enfek-
siyonlarına ek olarak, enterokok enfeksiyon 
modellerinde güçlü bakterisidal aktivite göster-
diğinden enterokok enfeksiyonlarının tedavisin-
de de kullanılmaktadır. Daptomisin, Gram pozi-
tif patojenlerin tedavisinde vankomisine göre 
daha az toksik ve daha güvenilir bir antibiyotik-
tir, çapraz direnç gelişmemesi de çok önemli bir 
avantajıdır(22).

Çalışmamızda, daptomisine karşı direnç tespit 

Tablo 1. Kan kültürlerinden izole edilen Enterococcus faecalis 
ve Enterococcus faecium izolatlarında daptomisin ve linezoli-
din MİK aralıkları, MİK50 ve MİK90 değerleri (μg/ml).

Linezolid

Daptomisin

E. faecalis
E. faecium

E. faecalis
E. faecium

MİK aralığı

0.25-2 µg/ml
0.125-2 µg/ml

0.006-1 µg/ml
0.125-2 µg/ml

MİK50

0.75μg/ml
0.50μg/ml

0.50 μg/ml
0.50 μg/ml

MİK90

1.5 μg/ml
1 μg/ml

1 μg/ml
1 μg/ml

edilmemiş olmakla birlikte, daptomisin MİK 
değerleri E. faecalis için 0.006-1 µg/ml, 
E. faecium için 0.25-2 µg/ml olarak saptanmış-
tır. Kan kültürlerinden izole edilen 40 E. faecium 
ve 24 E. faecalis izolatında daptomisinin etkin-
liğinin araştırıldığı bir çalışmada da, bulguları-
mızla benzer olarak, tüm suşların daptomisine 
duyarlı olduğu saptanmış ve bu suşların MİK 
aralığı 0.016-4 μg/ml olarak belirlenmiştir(23).

Daptomisin duyarlılığının çalışmamızdan farklı 
olarak gradiyent test yöntemi ile çalışıldığı ve 
VRE’lerde daptomisin duyarlılığının araştırıldı-
ğı bir çalışmada, bütün izolatlar daptomisine 
karşı duyarlı olarak belirlenmiş, MİK50 ve MİK90 
sırasıyla 1 ve 2 µg/ml olarak saptanmıştır(23). 
Amerika’da 2002-2008 yıllarında yapılan bir 
çalışmada, izole edilen 4496 E. faecalis (MİK90=1 
µg/m) ve 2875 E. faecium (MİK90=4 µg/m) izo-
latından yalnızca birinde daptomisine direnç 
saptanmıştır(24). Çalışmamızda, düşük MİK50 ve 
MİK90 değerlerinin yalnızca iki izolatın VRE 
olması ve hastanemizde ampirik tedavide sıklık-
la glikopeptidlerin ilk seçenek olarak kullanıl-
masından kaynaklanmış olabileceği düşünül-
müştür. 

Linezolid de enterokok enfeksiyonlarının teda-
visinde sıklıkla yeğlenen ajanlardan biridir. 
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen entero-
kokların (n=380) antimikrobiyallere direnç oran-
larının araştırıldığı bir çalışmada, en duyarlı ilk 
üç antimikrobiyal; vankomisin (%99.7), teikop-
lanin (%99.7) ve linezolid (% 96) olarak 
belirtilmiştir(2). 

Çalışmamızda, linezolid MİK aralığı E. faecalis 
için 0.125-2 µg/ml, E. faecium için 0.25-2 µg/ml 
olarak saptanmıştır ve tüm izolatlar linezolid 
duyarlı olarak yorumlanmıştır. Kuzey Amerika’da 
908 E. faecium ve 2369 E. faecalis’in dâhil edil-
diği bir çalışmada, linezolid duyarlılık oranları; 
vankomisin duyarlı E. faecium %95.5, E. faecalis 
%96.5 ve vankomisin dirençli E. faecium %97.5, 
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E. faecalis %95.6 olarak saptanmıştır(26). Türk 
Dağı ve ark.’nın(21) 67 E. faecium (30’u vanko-
misine dirençli), 33 E. faecalis suşları ile yaptığı 
çalışmada, linezolid direnç oranı, E. faecium 
suşlarında %2.1, E. faecalis suşlarında %2.4 
olarak bulunmuştur. Özseven ve ark.’nın(2) yaptı-
ğı çalışmada ise, polikliniklerden gönderilen 
örneklerden izole edilen enterokokların beşinde 
(n=114) servislerden gönderilen örneklerden 
izole edilen enterokokların dokuzunda (n=266) 
linezolid direnci belirlenmiştir. Aral ve ark.(27) da 
enterokok izolatlarında linezolid direncini %2 
olarak belirtmişlerdir. VRE’lerde linezolid 
duyarlılığının gradiyent test yöntemi ile araştı-
rıldığı bir çalışmada, tüm izolatlar linezolid 
duyarlı olarak saptanmış ve MİK50, MİK90 ve 
MİK aralığı 0.75, 1.5 ve 0.047-2 µg/ml olarak 
saptanmıştır(24). Çalışmamızda da, aynı yöntem 
kullanılarak benzer sonuçlar elde edilmiştir. 
Çalışmamızda, linezolide dirençli izolat saptan-
mamış olmasına rağmen, linezolide karşı spon-
tan mutasyonlar sonucunda direnç gelişiminin 
çok düşük düzeylerde gözlendiği, tedavide line-
zolidin uygun doz yerine suboptimal dozlarda 
kullanılmasının ise dirençli izolatların ortaya 
çıkmasına neden olabileceği bildirilmiştir(2).

In vitro olarak daptomisin ve linezolide karşı 
duyarlılık oranları yüksek olmasına rağmen, 
yüksek doz daptomisin ile tedavi gören immün-
suprese hastalarda daptomisine direnç geliştiren 
izolatların olduğunu gösteren çalışmalar 
vardır(28). Balli ve ark.’nın(29) yaptığı meta analiz-
de ise VRE bakteriyemisinde linezolid tedavisi-
nin daptomisine göre daha etkili olduğu ve 
mortalite oranlarının daha düşük olduğu belirtil-
mesine karşın, linezolidin kısmen hematolojik 
yan etkilerinin olması uzun süreli kullanımını 
kısıtlamaktadır.

Sonuç olarak, çalışmamızda daptomisin ve line-
zolide dirençli suş saptanmamasına rağmen, bu 
iki antimikrobiyal ajanın MİK değerlerinin izle-
nerek, MİK değerlerindeki değişimlerin yakın-

dan takip edilmesi, antibiyotik duyarlılık test 
sonuçlarına göre, gerekli olduğunda uygun endi-
kasyonlarda, yeterli doz ve sürelerde kullanıl-
masının önemine dikkat çekmek istenmiştir. 
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Menenjit Etkenlerinin Real-time PCR Yöntemiyle 
Araştırılması

ÖZ

Amaç: Santral sinir sistemi (SSS) enfeksiyonları, hızlı 
ilerleyerek ölüme veya ciddi kalıcı sekellere yol açabilmesi 
nedeniyle, hızlı tanı gerektiren hastalıkların başında gelir. 
Bu çalışmanın amacı, retrospektif olarak multiplex real-
time PCR yöntemiyle BOS örneklerinden saptanan viral ve 
bakteriyel etkenlerin, yaşa ve mevsimlere göre dağılımını 
göstermektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya hastanemiz moleküler 
ünitesine menenjit kuşkusuyla gönderilen 200 hastanın 
BOS örneği dâhil edildi. Viral etkenlerden adenovirus 
(AdV), sitomegalovirus (CMV), enterovirus(EV), Epstein- 
Barr virus (EBV), herpes simplex virus 1 ve 2 (HSV), insan 
herpesvirus 6 ve 7, insan parechovirus, parvovirus B19, 
varisella-zoster virus (VZV), bakteriyel etkenlerden de 
Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis ve 
Streptococcus pneumoniae pozitifliği multiplex real-time 
polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 200 hasta örneğinin 50’sinde 
(%25) bakteriyel veya viral bir etken tespit edildi. Pozitif 
örneklerde enterovirus %6,5’lik oranla ilk sırada yer 
alırken, adenovirus ve HSV-1 %5 ile ikinci sırada, 
S. pneumoniae ise %3,5 ile üçüncü sırada yer aldı. 
Pozitiflik oranının en yüksek olduğu yaş aralığı 0-5 yaş idi. 
Dokuz hastada bakteri pozitif bulundu. İki örnekte iki virus 
koenfeksiyonu görüldü.

Sonuç: Menenjitlerde mortalite ve morbiditeyi azaltmak 
için erken tanı ve tedavi çok önemlidir. PCR gibi moleküler 
yöntemlerle etkenlerin erken saptanması olası olmaktadır. 
Multiplex PCR testleri kolay ve hızlı testlerdir ve çalışma 
sayısının artmasıyla epidemiyolojik verilerin daha da 
zenginleşeceği görüşüne varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Beyin omurilik sıvısı, polimeraz zincir 
reaksiyon, santral sinir sistemi enfeksiyonları

ABSTRACT

Investigation of the Causative Agents of Meningitis By 
Real-Time PCR Method

Objective: Central nervous system (CNS) infections require 
rapid diagnosis because of their rapid progression to death 
or severe permanent sequelae. The aim of this study is to 
demonstrate retrospectively, the distribution of viral and 
bacterial agents detected by multiplex real-time PCR 
method in CSF samples in terms of patients’ age and 
season of the infection.

Material and Methods: CSF samples of 200 patients which  
were sent to the molecular microbiology unit of our hospital 
with suspect meningitis were investigated in this study. 
Specimens were tested using multiplex real-time PCR assay 
for adenovirus (AdV), cytomegalovirus (CMV), enteroviruses 
(EV), Epstein- Barr virus (EBV), herpes simplex virus 1 and 
2 (HSV), human herpes virus 6 and 7, human parechovirus, 
parvovirus B19, varicella-zoster virus (VZV) and among the 
bacterial pathogens Haemophilus influenzae, Neisseria 
meningitidis and Streptococcus pneumoniae.

Results: A bacterial or a viral agent was detected in 50 
(25%) of the 200 samples analyzed in the study. Among  
positive samples most frequently (6.5%) enterovirus was  
detected, followed by adenovirus and HSV-1 (5%), and S.
pneumoniae (3.5%). The highest rate of positivity was 
detected within age bracket of 0-5 years. Bacterial positivity 
was detected in 9 patients. The two viral coinfections were 
seen in 2 (1%) patients.

Conclusion: Early diagnosis and treatment of meningitis 
are very important to reduce mortality and morbidity. Early 
detection of the responsible agents may be possible with 
molecular methods, such as PCR. Multiplex PCR method is 
an easy and rapid test and it is considered that as the 
relevant studies increase in number, it will enrich the 
epidemiologically valuable data.

Keywords: Cerebrospinal fluid, polymerase chain reaction, 
central nervous system infections
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GİRİŞ

Santral sinir sistemi (SSS) enfeksiyonları; 
menenjit, ensefalit, ensefalomiyelit, beyin apse-
si, subdural ampiyem, epidural apse, intrakrani-
yal flebit gibi değişik klinik tablolarla seyredebi-
lir. Beyin omurilik sıvısının inflamasyonu olarak 
tanımlanan menenjit, antimikrobiyal tedavi yön-
temlerinde elde edilen gelişmeye rağmen, ciddi 
mortalite ve morbidite nedeni olmaya devam 
etmektedir. Klinik tablonun hızlı ilerlemesi, 
ölüme veya ciddi kalıcı sekellere yol açabilmesi 
nedeniyle, hızlı tanı gerektiren hastalıkların 
başında gelir. Enfeksiyonlar akut veya kronik 
seyirli olabilir. Akut pürülan menenjitler genel-
likle bakteriyel, akut aseptik menenjitler ise 
genellikle viral etkenlidir. Menenjitlerin etiyolo-
jik dağılımı, yaş, coğrafi farklılıklar, mevsim ve 
sosyoekonomik koşullara bağlı olarak önemli 
değişiklikler göstermektedir. Akut bakteriyel 
menenjit olgularının %80-85 kadarından 
Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis 
ve Haemophilus influenzae sorumlu olmasına 
karşın, belli yaşlarda ve bazı durumlarda etken-
lerin görülme sıklığı değişebilir(1,2). Etiyolojinin 
belirlendiği aseptik menenjit olgularının ise 
%80-95’inden polio dışı enterovirusların sorum-
lu olduğu bildirilmiştir(3). 

Viral menenjit tablosu, beyin omurilik sıvısı 
(BOS)’nda Gram boyama ve kültür teknikleri ile 
etken saptanamayan, BOS’ta protein artışı ve 
hücre artışının (genellikle lenfosit) olduğu 
tablodur(4,5). Virüslerin konvansiyonel yöntem-
lerle tanımlanması çok geç olur. Hastanın klinik 
tablosu ilerledikten sonra, retrospektif olarak 
tanı konmuş olur(6). Polimeraz zincir reaksiyonu 
(PCR) ile aseptik menenjit etkenlerini belirle-
medeki başarı günümüzde %50-70’lere ulaşmış-
tır. Bu başarıda özellikle nükleik asit saptama 
testlerinin kullanımı rol oynamıştır(7).

Birçok virus benzer klinik tablolar oluşturabildi-
ği için, eşzamanlı birden fazla etkeni belirleye-

bilecek PCR yöntemleri tanımlanmıştır. Viral 
etkenlerin hızlı, duyarlı ve özgül olarak tanın-
ması, gereksiz antibiyotik veya antiviral kullanı-
mını, invaziv ve pahalı ek testlerin yapılmasını 
önleyerek ve hastanede kalış süresini azaltarak 
da kazanımlar sağlamakta; epidemiyolojik bilgi-
ler toplanabilmekte, koruyucu ve tedavi edici 
çalışmalar yapılabilmektedir(8). 

Viral ve bakteriyel menenjitte klinik seyir baş-
langıçta aynıdır ama prognozu ve tedavisi fark-
lıdır. Bu nedenle etiyolojinin bakteriyel mi 
yoksa viral mi olduğunu ayırmak acil olarak 
yapılması gereken bir durumdur(9). Viral menen-
jitlerin en sık nedeni enteroviruslardır. 
Enteroviruslar dünya genelinde yaz ve sonba-
harda yaygın olarak görülürler, çocuklarda daha 
sık etkendirler. Enterovirusların oluşturduğu 
SSS enfeksiyonlarının, yetişkin şizofrenisi ve 
diğer psikozlarla ilişkili olabileceğini gösteren 
yayınlar vardır(10,11). Ayrıca kardiyomiyopatilere 
ve diğer başka organ bozukluklarına neden olabi-
lir. Virusun virulansı serotipe göre değişir, bu 
nedenle virusun adı ve serotipi bilinirse ona göre 
antiviral geliştirmek ve fekal oral bulaşan ente-
rovirusa yönelik korunma sağlanması olası 
olabilir(12). 

Bakteride ise yaş, coğrafi farklılıklar, mevsim, 
toplumun belirli etkenlere karşı aşılı olup olma-
ması, genetik yapı, sosyoekonomik koşullar gibi 
risk faktörlerine bağlı olarak değişmekle birlik-
te, dünyada ve ülkemizde en sık tespit edilen 
etkenler, Streptococcus pneumoniae, Neisseria 
meningitidis tip b ve Haemophilus influenzae’dır. 
Erken tanı ve tedavinin son derece önemli oldu-
ğu bu hastalıkta menenjit bulguları ile gelen 
olgular hızla değerlendirilmeli ve hemen uygun 
antimikrobiyal tedavi başlanmalıdır. Bu sayede 
ölüm oranını azaltmak ve komplikasyonsuz iyi-
leşmeyi artırmak olası olmaktadır(13,14). Bakteriyel 
menenjit şüphesi olan hastada rutin tanı koyma 
yöntemi, BOS Gram boyama ve BOS kültürü-
dür. Ama kültürün en az 2 günde sonuçlanması 
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bir dezavantajdır. PCR’ın, bakteri kültürüne karşı 
en büyük avantajı ise hızlı sonuçlanması, canlı 
bakteri gerektirmemesi ve yüksek duyarlılığa sahip 
olmasıdır(15). Menenjit şüpheli hastaya, yatıştan ve 
BOS örneği alınmadan önce genellikle antibiyotik 
verildiği için, bakteriyel etkenin kültürde üretilme-
si zorlaşmaktadır. Bu nedenle nükleik asit temelli 
testler bakteriyi belirlemede de önemlidir(16). Bu 
çalışmada, hastanemiz Moleküler ünitesine, SSS 
enfeksiyonu ön tanısı düşünülerek gönderilen BOS 
örneklerinden “Multiplex real-time PCR” yönte-
miyle, viral ve bakteriyel etkenlerin belirlenmesi, 
bu etkenlerin yaşa ve mevsimlere göre değerlendi-
rilmesi amaçlandı.

GEREÇ ve YÖNTEM

Hastanemiz Moleküler Ünitesi’ne, Ocak 2014-
Aralık 2014 tarihleri arasında menenjit ön tanısı 
düşünülerek gönderilen toplam 200 BOS örne-
ğinde, PCR yöntemiyle bulunan sonuçlar retros-
pektif olarak değerlendirildi. İki yüz örneğin, 
160’ı 15 yaşın altında ve 40’ı 15 yaşın üzerin-
deydi.

BOS örnekleri için, “multiplex real-time PCR” 
yöntemi (FTD NEURO9 ve FTD Bacterial 
Meningitis, Fast-Track Diagnostics, Lüksemburg) 
kullanıldı. “FTD NEURO9” ve “FTD Bacterial 
meningitis mPCR” sisteminin çalışma panelinde 
adenovirus (AdV), cytomegalovirus (CMV), 
enterovirus (EV)’lar (poliovirus, coxackievirus, 
echovirus ve diğer enteroviruslar), Epstein Barr 
virus (EBV), herpes simplex virus 1 ve 2, insan 
herpesvirus 6 ve 7, insan parechovirus ve parvo-
virus B19, varicella-zoster virus (VZV), 
H. influenzae, N. meningitidis ve S. pneumoniae 
olmak üzere 14 virus ve 3 bakteri vardır. 

BULGULAR

Çalışmaya alınan 200 BOS örneğinin 50’sinde 
(%25) etken belirlendi. Pozitif örneklerde ente-
rovirus %6.5’lik oranla ilk sırada yer alırken, 

adenovirus ve HSV-1 %5 ile ikinci sırada, S. 
pneumoniae ise %3.5 ile üçüncü sırada yer aldı 
(Tablo 1). 27 (%13.5) pozitif hasta 0-5 yaş aralı-
ğında, 10 (%5) pozitif hasta 5-10 yaş aralığında, 
yedi (%3.5) pozitif hasta 10-15 yaş aralığında ve 
altı (%3) pozitif hasta 15 yaş üzeridir (Tablo 2). 
En sık menenjit etkeni olarak 13 hastada pozitif 
bulunan enterovirusun yalnızca biri 15 yaş üze-
rindeydi. Pozitiflik oranının en yüksek olduğu 
yaş aralığı 0-5 yaş oldu. Dokuz hastada bakteri 
pozitif bulundu. Bunların kültürlerine bakılınca 
yalnızca yedisinde S. pneumoniae’nın ve birinde 
de N. meningitidis’in ürediği görülmüştür. EV 
ve ADV’ye en sık yaz aylarında rastlandı. İki 
örnekte EV ve AdV birlikteliğiyle ortaya çıkan 
iki virus koenfeksiyonu görüldü. 

Çalışmamızda en sık pozitiflik Tablo 3’te görül-
düğü gibi Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül 
gibi yaz aylarında oldu. Bizde en sık etken 
olan EV ve AdV yaz aylarında görülürken, 
S. pneumoniae’a ise tüm aylarda rastlandı.

Tablo 1. Menenjit etkenlerinin oranları.

Saptanan etken

Enterovirüs 
Adenovirüs
HSV-1 
HHV-6 
HSV-2 
Streptococcus pneumoniae 
Neisseria meningitidis
İki virus koenfeksiyonu

TOPLAM

Sayı (%)

   13 (%6.5)
10 (%5)
10 (%5)

     5 (%2.5)
     1 (%0.5)
     7 (%3.5)

  2 (%1)
  2 (%1)

  50 (%25)

HSV: herpes simpleks virüs; HHV: insan herpesvirus

Tablo 2. Pozitiflik saptanan etkenlerin yaş gruplarına göre 
dağılımı.

Saptanan etken

EV
AdV
HSV-1
HSV-2
HHV-6
Streptococcus pneumoniae
Neisseria meningitidis
İki virüs koenfeksiyonu

Toplam

0-5
yaş

7
5
6
1
4
2
-
2

27

EV: enterovirüs, AdV: adenovirüs, HSV: herpes simpleks virüs; 
HHV: insan herpesvirüs

5-10
yaş

3
2
4
-
1
-
-
-

10

10-15 
yaş

2
2
-
-
-
3
-
-

7

15 yaş 
üstü

1
1
-
-
-
2
2
-

6

Toplam

13
10
10
  1
  5
  7
  2
  2

50
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TARTIŞMA

Santral sinir sistemi (SSS) enfeksiyonları, son 
yıllarda geliştirilen aşılar ve antimikrobiyal teda-
vi protokollerine rağmen, yüksek morbidite ve 
mortalitesi ile bir halk sağlığı sorunu olmaya 
devam etmektedir(1). SSS enfeksiyonlarının 
%30’u viral ve bakteriyel menenjitlerdir(17). 
Menenjit etkenleri ise yaşa, mevsime, bulunulan 
coğrafi bölgeye, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri-
ne ve kullanılan aşılara göre farklılıklar 
göstermektedir(18). PCR gibi amplifikasyon 
temelli yöntemlerle, viral nükleik asidin BOS’da 
saptanması, SSS enfeksiyonlarının tanısında 
önemli bir dönüm noktası olmuş ve böylece 
viral etkenleri belirlemedeki başarı %20-30’lar-
dan, günümüzde %50-70’lere ulaşmıştır(8). 
BOS’da PCR yöntemiyle etken arama, HSV, 
CMV ve enteroviral menenjit tanısı için önerilen 
tanı yöntemidir(8-19). HSV menenjitleri, viral 
menenjitlerin %1-3’ünü oluşturur. Bu çalışma-
da, HSV oranı %5 bulundu. HSV enfeksiyonun-
da erken tanı sayesinde başlanacak antiviral 
tedavi, prognozu önemli ölçüde etkilemektedir. 
Özellikle bağışık sistemi baskılanmış bireylerde, 
PCR ile erken tanı konup, antiviral tedaviye baş-
lanabilmekte ve böylece nörolojik komplikas-
yonlar azaltılabilmektedir. Etkenin HSV oldu-
ğundan şüphelenilen menenjitlerde, BOS’ta 
PCR ile HSV-DNA saptanması değerlidir, sensi-

tivite ve spesifitesi yüksektir(20).

Bu çalışmada kullanılan yöntem kalitatif bir 
yöntemdir. Ama döngü sayısını gösteren Ct 
(Cycle Thresold) değerinin düşük olması, HSV-
DNA kopya sayısının yüksek olduğunu yani 
virusun miktarının fazla olduğunu gösterir. 
Çalışmada HSV-DNA saptanan hastalarda Ct 
değeri 25-30 arasındayken özellikle 2 hastada Ct 
değeri 25.6 gibi çok düşük bulundu. Bu hastalar, 
HSV menenjiti şüphesiyle yatan, 0-5 yaş aralı-
ğında 2 hastaydı. Bu hastalarda saptanan Ct 
değerleri ve anlamı hakkında klinisyene bilgi 
verildi. Hastalardan birinin beyin manyetik rezo-
nans görüntülemesinde (MRG), iki taraflı tem-
poral lop tutulumu olması HSV enfeksiyonunu 
doğruladı. 

Geleneksel yöntemler olarak bilinen hücre kül-
türü yönteminin çok uzun sürmesi, BOS’ta viral 
antikor arama yönteminde de antikorların iyileş-
me döneminde pozitifleşmesi gibi nedenlerle bu 
yöntemlerin kullanılabilirliği azalmıştır. Viral 
nükleik asitlerin BOS ta saptanmasıyla, menen-
jitlerin tanısında çok önemli bir yol alınmıştır. 
Bu testlerinin kullanımı ile virusların oluştur-
dukları değişik klinik tabloların fark edilmesi de 
sağlanmıştır(8). 

Çalışmamızda, 200 BOS örneğinin 50 (%25)’sinde 

Tablo 3. En sık saptanan etkenlerin aylara göre dağılımı.

AYLAR

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

Toplam

EV

1
1
-
-
-
4
3
3
1
-
-
-

13

AdV

-
-
-
-
-
3
3
3
-
-
1

10

HSV-1

1
-
-
-
2
-
3
2
1
-
1
-

10

HSV-2

-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-

1

HHV-6

2
-
1
1
-
1
-
-
-
-
-
-

5

Ko-enfeksiyon

2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2

Streptococcus pneumoniae

1
1
1
-
-
1
-
-
1
-
2
-

7

Neisseria meningitidis

-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2

EV: enterovirüs, AdV: adenovirüs, HSV: herpes simpleks virüs; HHV: insan herpesvirüs
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bakteriyel veya viral bir etken bulundu. 
Ülkemizde konu ile ilgili yapılan çalışmalara 
baktığımızda, çocukluk yaş grubunda viral 
etkenlerin araştırıldığı kapsamlı çalışmalara 
çok az rastlanılmaktadır. Çalışmamız ise hem 
erişkin hem de çocuk hastaları kapsayıp, 
menenjitte en sık görülen viral ve bakteriyel 
etkenleri de aynı anda saptadı. Bu nedenle biz-
den sonraki çalışmalara katkı sağlayacağı 
düşüncesine varıldı.

EV, aseptik menenjitin ilk sıradaki nedenidir ve 
viral menenjitin genel klinik özelliklerini büyük 
ölçüde yansıtır(21). Etiyolojinin belirlendiği asep-
tik menenjit olgularının % 85-95’inden poliodışı 
enteroviruslar sorumludur. Sağlıklı insanlarda 
farklı EV serotipleriyle birkaç kez aseptik 
menenjit oluşabilir. EV salgınlar yapabilir ve 
ılıman iklim kuşağında yaz ve sonbahar döne-
minde görülür. Özellikle sıcak hava ve iklim 
koşullarında EV fekal-oral yayılımı artar. EV 
menenjiti açısından en duyarlı grup sütçocukları 
ve küçük çocuklardır(8,22). Çalışmamızda da, EV 
%25 ile en sık etken olarak yer aldı. Tüm EV 
lerin yarısı 0-5 yaş aralığında ve yaz aylarında 
saptandı. Ülkemizden bildirilen diğer çalışma-
larda BOS örneklerinde EV pozitiflik oranı 
değişmektedir. Kılıç ve ark.’nın(3) RT-PCR yön-
temiyle SSS enfeksiyonu etkenlerini aradığı 
çalışmada %8 oranında EV pozitifliği bulun-
muştur. 2013’te Kore’de Dahee Jin ve ark.(23) 

tarafından menenjitli hastalar üzerinde yapılan 3 
yıllık bir çalışmada, EV %33 oranında yine en 
sık rastlanan ajan bulunmuştur(23).

Hücre kültürü ile PCR’nin karşılaştırıldığı çalış-
malarda, BOS’dan yapılan hücre kültürünün 
duyarlılık ve özgüllüğü %50-70 iken, RT-PCR 
testinin duyarlılık ve özgüllüğünün ise %90’ın 
üzerinde olduğu gösterilmiştir. Ayrıca BOS’taki 
EV miktarı çok düşük olunca hücre kültüründe 
üreme günler sürebilirken, PCR ile aynı gün 
sonuç verilebilmesi bir avantaj olarak 
değerlendirilmiştir(8).

2007-2012 yılları arasında Xie ve ark.’nın(24) 

Çin’de yaptığı bir çalışmaya, akut menenjit ve 
ensefalit öntanılı yaklaşık 2000 hasta dahil edil-
miş ve 137 EV ve 123 Japon ensefaliti virüsü 
pozitif bulunmuştur. Akut menenjitlerde en sık 
etkenin viruslar olduğu ve en sık rastlanan viru-
sun da EV olduğu vurgulanmıştır. Çalışmada, 
ayrıca 103 örnekte bakteri pozitifliği bulunmuş-
tur.

Othman’ın(12) 2011-2013 yılları arasında, menen-
jit öntanılı 215 hastada Tunus’ta yaptığı bir 
çalışmada, EV’nin değişik antijenik tiplerinin 
değişik klinik tablolara neden olduğu ve her 
farklı antijenik tipin farklı viral yüklere neden 
olduğu gösterilmiştir. 

Cabrerizo ve ark.’nın(25) 84 menenjit öntanılı 
yenidoğanda yaptığı bir çalışmada EV %38 ora-
nında pozitif bulunmuştur ve çalışmamızdaki 
gibi ilkbahar ve yaz aylarında görülme sıklığı 
artmıştır. EV oranının bu kadar yüksek olması-
nın bir nedeni, virüsün yaz aylarında artması, bir 
diğer nedeni de bize göre kullanılan testin 
duyarlılığının yüksek olmasıdır. El Hiar ve 
ark.’nın(26), SSS enfeksiyonu öntanılı 60 hasta-
dan yaptığı çalışmanın 20’sinde EV pozitifliği 
görülmüş, bunun da %45’i 0-2 yaş aralığında ve 
%35’i 2-5 yaş aralığında bulunmuştur. EV yine 
ilkbahar ve yaz aylarında en sık görülmüştür. 

Çalışmamızda viruslarda en sık etken enterovi-
rus iken bakterilerde ise S. pneumoniae bulun-
muştur. S. pneumoniae, toplum kaynaklı bakteri-
yel menenjitlerin en sık ve en sekelli etiyolojik 
ajanıdır(18). Duman ve ark.’nın(13) yaptığı 3 yıllık 
bir retrospektif çalışmada, S. pneumoniae %15 
oranıyla koagülaz negatif stafilokoklardan sonra 
ikinci sırada yer almıştır. Abuhandan ve 
ark.’nın(27), menenjit öntanılı 92 olguluk çalışmada 
üreyen 14 BOS’un 6’sında etken S. pneumoniae 
olmuştur. Çalışmamızda ise 7 (%3.5) hastada 
S. pneumoniae etken olarak bulundu. Ramautar 
ve ark.’nın(28), menenjit öntanılı hastalardan yap-
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tığı çalışmada ise, kültür sonucunun en az 48 
saatte çıkması ve eğer hastaya antibiyotik veril-
mişse hastada üremenin olmaması gibi neden-
lerden dolayı PCR yönteminin kullanılabileceği 
sonucuna varılmıştır. Hatta, eğer hasta antibiyo-
tik kullanmışsa, PCR ve Gram boyamanın bir-
likte yapılmasının çok etkili bir tanı yöntemi 
olabileceği üzerinde durulmuştur(28). PCR çalış-
ması ile 4 saatten daha kısa bir sürede hastalara 
sonuç verilir. Bu da klinisyenin daha erken teda-
viye başlaması, hastanın erken iyileşmesi ve 
dolayısıyla yatış maliyetinin düşmesiyle 
sonuçlanır(29,30). 

H .  i n f l u e n z a e ’ n ı n  i z o l e  e d i l e m e m e s i , 
Haemophilus cinsi bakterilerin hassas ve zor 
üreyen bakteriler olmasıyla ve örneklerin hem 
alımında hem de laboratuvara ulaştırılmasında 
oluşan gecikmelerle ilgili olabilir. Çalışmamızda, 
hiç H.influenzae izole edilemedi. Gültepe ve 
ark.’nın(1) 2015’te yaptığı 100 hastalık PCR 
çalışmasında, 1 tane H. influenzae’ya rastlan-
mıştır. Teleb ve ark.’nın(31), Doğu Akdeniz ülke-
lerinde menenjit öntanılı hastalardan yaptığı bir 
sürveyans çalışmasında da, 2008’de populasyo-
na H. influenzae aşısının uygulandığı ve aşıdan 
sonra H. influenzae menenjit olgu sayısının sıfı-
ra indiği vurgulanmıştır. Kültür ve PCR’nin 
karşılaştırmalı çalışmaları sonucunda PCR’ın 
hızlı ve güvenilir bir test olduğu ve bu nedenle 
bakteriyel menenjit tanısı için de kullanılabile-
ceği vurgulanmıştır. 

Çalışmamızda, 2 örnekte EV - AdV birlikteliği 
tespit edildi. Koenfeksiyona 0-5 yaş aralığında 
ve ocak ayında rastlandı.

Sonuç olarak, menenjitler yaşamı tehdit eden 
enfeksiyonlardır ve antibiyotik ve antiviral ilaç-
larla tedavi edilebilirler. Bu nedenle etkenin 
hızlı bir şekilde tespit edilebilmesi çok önemli-
dir. Menenjit şüpheli hastalarda, PCR gibi mole-
küler yöntemlerle, viral veya bakteriyel etkenle-
rin erken saptanması olası olmaktadır. Etkenin 

erken saptanmasıyla hem epidemiyolojik tedbir-
ler alınmakta hem de hastaneye gereksiz yatışlar 
azaltılabilmekte, bilgisayarlı tomografi (BT) ve 
magnetik rezonans (MR) gibi tetkikler daha az 
kullanılabilmekte ve gereksiz antibiyotik kulla-
nımı önlenerek ciddi ekonomik kazançlar sağla-
nabilmektedir. 
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Boğaz Sürüntü Örneklerinde A Grubu Beta-Hemolitik 
Streptokokların Belirlenmesinde Bionexia Strep A Plus Hızlı 
Antijen Testinin Kullanımı

ÖZ

Amaç: Büyük bir kısmından viral etkenlerin sorumlu 
olduğu çocukluk çağı farenjitlerinin, %20-40 kadarında 
etken A grubu beta-hemolitik streptokoklar (GAS)’dır. 
Etkenin erken belirlenmesi, viral olgularda gereksiz anti-
biyotik kullanımının önlenmesi, GAS olgularında ise 
antibiyotik tedavisinin erken başlanması ve böylece komp-
likasyonların engellenmesi açısından kritik önem taşı-
maktadır. Duyarlılığı yüksek ve kullanımı kolay hızlı 
antijen testleri, erken tanı ve uygun tedaviye önemli katkı 
sağlamaktadır. Bu çalışmada amaç; boğaz sürüntü örnek-
lerinde GAS tespitinde Bionexia hızlı antijen testinin 
etkinliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: 16 Kasım 2015 - 15 Şubat 2016 tarihle-
rinde laboratuvarımıza farenjit ön tanısıyla gönderilen 
1934 boğaz sürüntüsü değerlendirilmiştir. Örneklere 
Bionexia Strep-A Plus (BioMérieux, Fransa) hızlı antijen 
testiyle eşzamanlı kültür yapılmıştır. Tanımlamada basitra-
sin duyarlılığı, PYR, lateks aglütinasyon testleri ve matriks 
aracılı lazer dezorpsiyon/iyonizasyon-uçuş zamanlı kütle 
spektrometresi (MALDI-TOF MS) kullanılmıştır. Kültürde 
GAS üreme yoğunluğu kaydedilmiştir.

Bulgular: Çalışma 861’i (%44,5) kadın, 1073’ü (%55,5) 
erkek olmak üzere 1934 hastayla yapılmıştır. Olguların 
yaşları 1-75 arasında olup, ortalaması 8,7±6,7’dir. 
Örneklerin 214’i (%11) kültür pozitif, 180’i (%9,3) antijen 
testi pozitif bulunmuştur. Üreme yoğunluğu daha fazla olan 
olguların hızlı antijen testi sonuçları anlamlı olarak daha 
yüksek bulunmuştur (p=0,013). Bionexia antijen testinin 
kültüre göre duyarlılığı %84,1, özgüllüğü %100, pozitif 
kestirim değeri %100, negatif kestirim değeri %98, testin 
doğruluğu ise %98,2 olarak saptanmıştır.

Sonuç: GAS farenjiti tanısında yüksek duyarlılığa sahip 
hızlı antijen testlerinin yeğlenmesi, erken tanı ve uygun 
tedaviye katkı sağlayacağı gibi antibiyotiklerin uygun kul-
lanımı ile direnç gelişiminin önlenmesine de katkı sağlaya-
caktır. Bununla birlikte, negatif antijen test sonuçlarının 
kültürle doğrulanması, yanlış tanı ve eksik tedavinin önlen-
mesi açısından oldukça önemlidir.

Anahtar kelimeler: Boğaz kültürü, GAS, hızlı antijen testi

ABSTRACT

Use of Bionexia Strep A Plus Rapid Antigen Test in the 
Identification of Group A Beta-Hemolytic Streptococci in 
Throat Swab Samples

Objective: Group A beta-hemolytic streptococci (GAS) are 
responsible for 20-40% of childhood pharyngitis which are 
mostly caused by viral agents. Early identification of the 
agent is crucial in preventing unnecessary use of antibiotics 
in viral infections and early initiation of antibiotic therapy 
and prevention of complications in GAS infections. Easy-to-
use rapid antigen tests with higher sensitive contribute 
significantly to early diagnosis and appropriate treatment. 
The aim of this study is to evaluate the efficacy of Bionexia 
rapid antigen test in detecting GAS in throat swab samples.

Material and Methods: A total of 1934 throat swab 
samples submitted to our laboratory with a pre-diagnosis 
of pharyngitis were assessed between 16 November 2015 
and 15 February 2016. The samples were simultaneously 
cultured and tested by rapid Bionexia Strep-A Plus 
(BioMérieux, France). For identification, bacitracin 
sensitivity, PYR test and latex agglutination test in addition 
to Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Time of 
Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) were used. 
The density of GAS growth in the culture was noted.

Results: A total of 1934 patients, 861 (44.5%) female and 
1073 (55.5%) male cases were included in the study. The 
ages of the cases ranged between 1, and 75 years (mean: 
8.7±6.7 years). Two hundred and fourteen (214; 11%) 
culture-positive, and 180 (9.3%) rapid antigen-positive 
samples were detected. Rapid antigen test positivity was 
significantly higher in denser culture growth (p=0.013). 
When compared with the corresponding rates culture 
positivity,  Bionexia antigen test has  84.1% sensitivity, 100% 
specificity, 100% positive predictive, 98% negative predictive 
values and diagnostic accuracy rate was 98.2%.

Conclusion:  Preference for  a highly sensitive rapid 
antigen test can contribute significantly to the diagnosis 
and treatment of pharyngitis, appropriate use of antibiotics 
and prevention of the spread of resistance. Besides, the 
confirmation of negative rapid antigen test results by 
culture is essential to avoid misdiagnosis and insufficient 
treatment.

Keywords: Throat culture, GAS, rapid antigen test
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GİRİŞ

Çocukluk çağı farenjit olgularının büyük kısmı 
viral olmakla birlikte, %20-40’ında grup A 
streptokoklar (GAS) etkendir(1). Servikal lenfa-
denopati, yüksek ateş ve tonsiller eksüda ile 
karakterize olan GAS farenjiti tanısını, kış mev-
siminde akut başlangıç, baş ağrısı ve karın ağrısı 
gibi faktörlerin varlığı desteklemektedir(2). 
Farenjitin akut semptomlarına ek olarak GAS, 
peritonsiller apse, otit, mastoidit gibi süpüratif 
komplikasyonlara ve akut romatizmal ateş 
(ARA), glomerülonefrit gibi süpüratif olmayan 
komplikasyonlara yol açabilir(3). Ancak, yalnız-
ca klinik bulgulara dayanarak GAS farenjitini 
viral farenjitten ayırmak oldukça zordur(2). Boğaz 
kültürü, streptokokal farenjit tanısında altın stan-
dart metot olarak kullanılmaktadır(4). Ancak 
numunenin toplanmasından son mikrobiyolojik 
teşhise kadar geçen süre oldukça uzun olduğun-
dan, boğaz kültürü yeterince pratik bir yöntem 
değildir. Sürecin uzun olması hastalığın etkili 
yönetimini kısıtlamakta, tedavide gecikmeye ya 
da gereksiz antibiyotik kullanımına neden 
olmaktadır(3). Özellikle GAS farenjitine bağlı 
ARA komplikasyonunun hâlâ önemli bir morbi-
dite ve mortalite nedeni olduğu ülkelerde, boğaz 
ağrısı ile gelen hastanın GAS’a bağlı farenjitinin 
olup olmadığına en kısa sürede karar vermek 
önemli bir klinik adımdır(5).

Hızlı tanı ve erken antibiyotik tedavisi ile hasta-
lık süresinin kısaltılması, bulaşıcılığın azaltılma-
sı ve komplikasyonların önlenmesi olası 
olmaktadır(6). Tonsillofarenjitli olgularda etkenin 
daha hızlı belirlenmesi için hızlı antijen testleri 
geliştirilmiştir(7). Hızlı antijen testlerinin 
1980’lerin başında kullanıma başlanmasından 
bu yana çeşitli metodolojik yöntemler geliştiril-
miştir. Birinci nesil hızlı antijen testlerinde 
lateks aglütinasyon, Enzyme-Linked Immuno-
Sorbent Assay (ELISA), lateral flow immunoas-
say (lateral migrasyon immunoassay) ve optik 
immunoassay yöntemleri kullanılmış, son yıllar-

da DNA prob, polimeraz zincir reaksiyonu 
(PCR), floresan in situ hibridizasyon yöntemleri 
gibi moleküler tabanlı teknikler geliştirilmiştir(8). 
Günümüzde en yaygın kullanılan hızlı antijen 
testleri lateral migrasyon immunoassay veya 
hızlı immünokromatografik temelli yöntemler-
dir(9). Bu testler streptokokal farenjitin birkaç dk. 
içinde teşhis edilmesi avantajını, %95’ten fazla 
özgüllükle sağlarken, duyarlılık %59 ile %96 
arasında değişkenlik gösterebilmektedir(3). 
Duyarlılığı yüksek bir hızlı antijen testi kullanı-
mı tanıya önemli oranda katkı sağlamaktadır.

Bu çalışmada amaç, akut tonsillofarenjit ön tanı-
lı hastalarda, boğaz sürüntü örneklerinde GAS 
tespitinde Bionexia hızlı antijen testinin etkinli-
ğini değerlendirmektir.

GEREÇ ve YÖNTEM

Laboratuvarımıza 16 Kasım 2015-15 Şubat 2016 
tarihleri arasında farenjit tanısıyla gönderilen 
1934 boğaz sürüntüsü değerlendirilmiştir. İşe 
girme öncesi muayene, genel tibbi muayene ve 
rutin çocuk sağlığı muayenesi için gönderilen 
örnekler dışlanmıştır. Örnekler, BD BBLTM 
CultureSwabTM EZ II (Le Pont de Claix, 
Fransa) ikili eküvyon çubukla alınmıştır.

Boğaz sürüntü örneklerinden GAS antijen sap-
tanması için lateral-flow immunoassay temelli 
Bionexia Strep-A Plus (BioMérieux, Fransa) 
kullanılmıştır. Eşzamanlı olarak boğaz kültürü 
yapılmıştır. İnkübasyon sonrası plaklar beta 
hemolitik koloni yönünden 24 ve 48 saat sonra 
değerlendirilmiştir. Üreme varlığında, üreme 
yoğunluğu (+1)’den (+4)’e derecelendirilmiş-
tir(10). Gram pozitif ve katalaz negatif koloniler; 
BD BBLTM DrySlideTM PYR Kit (Becton 
Dickinson, ABD), lateks aglütinasyon Streptokok 
Gruplama Test Kiti (Plasmatec, Birleşik Krallık) 
ve basitrasin duyarlılık (0.04U disk) (Oxoid, 
Birleşik Krallık) testleri ve Bruker (Daltonics, 
Almanya) MALDI-TOF MS sistemi kullanıla-
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rak tanımlanmıştır. Daha önceden moleküler 
yöntemle tanımlanmış bir klinik Streptococcus 
pyogenes izolatı kalite kontrolü amacıyla 
kullanılmıştır(11).

İstatistiksel analiz için IBM SPSS Statistics 22 
(IBM SPSS, ABD) programı kullanılmıştır. 
Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ki-kare 
testi kullanılmıştır. Duyarlılık ve özgüllük hesap-
lamalarında tanı tarama testlerinden yararlanıl-
mıştır. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendi-
rilmiştir.

BULGULAR

Çalışma 861’i (%44.5) kadın, 1073’ü (%55.5) 
erkek olmak üzere 1934 hastayla yapılmıştır. 
Olguların yaşları 1-75 arasında olup, ortalaması 
8.7±6.7’dir. Örneklerin, 1625’i acil-çocuk klini-
ği olmak üzere toplam 1830’u (%94.7) çocuk 
kliniklerinden, 104’ü (%5.3) erişkin kliniklerin-
den gönderilmiştir. 

Bionexia hızlı antijen testinin kültüre göre 
duyarlılığı %84.1, özgüllüğü %100, pozitif kes-
tirim değeri %100, negatif kestirim değeri %98, 

Tablo 1. Kültür-hızlı antijen test sonuçlarının karşılaştırılması.

GAS Saptanması

Kültür

Pozitif
Negatif

Toplam

Pozitif

180
0

180

Negatif

34
1720

1754

Toplam

214
1720

1934

Hızlı Antijen Test

GAS, Grup A Streptokok

Tablo 2. Beş-15 yaş kültür-hızlı antijen test sonuçlarının kar-
şılaştırılması.

5-15 yaş 

GAS Saptanması

Kültür

Pozitif
Negatif

Toplam

Pozitif

155
0

155

Negatif

29
1087

1116

Toplam

184
1087

1271

Hızlı Antijen Test

GAS, Grup A Streptokok

doğruluğu %98.2 olarak saptanmıştır. Kültür ve 
hızlı antijen testinin karşılaştırmalı sonuçları 
Tablo 1’de gösterilmiştir. Kültür sonucu pozitif 
olan hastaların yaş gruplarına göre dağılımında; 
24 hasta 5 yaş altında, 184 hasta 5-15 yaş arasın-
da, altı hasta ise 15 yaş üstü grupta yer almıştır. 
Beş-on beş yaş grubunda kültür ve hızlı antijen 
testinin karşılaştırmalı sonuçları Tablo 2’de gös-
terilmiştir. Cinsiyetlere göre kültür sonuçlarının 
dağılımında anlamlı fark bulunmamıştır 
(p>0.05). Örneklerin 179’unda üreme yoğunlu-
ğu (+3) ve (+4), 35’inde (+1) ve (+2) olarak 
değerlendirilmiştir. Üreme yoğunluğuna göre 
olguların hızlı antijen testi sonuçları arasında 
anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0.013). Yoğun 
üreme (+3, +4) görülen olguların hızlı antijen 
testlerinin pozitif çıkma oranı, az yoğun üreme 
(+1, +2) görülenlerden anlamlı olarak fazladır. 
Üreme yoğunluğuna göre olguların Bionexia 
hızlı antijen testi sonuçlarının değerlendirilmesi 
Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3. Kültür sonucu pozitif olan olgularda farklı üreme yo-
ğunluklarında Bionexia hızlı antijien testinin pozitiflik değerle-
ri ve duyarlılıkları.

Üreme 
Yoğunluğu

+1
+2
+3
+4

Toplam

Hızlı Antijen 
Testi Pozitif

8
17
17
138

180

Mantel-Haenszel “Linear-By-Linear” ilişkili ki-kare testi; p=0.013

Kültür Pozitif Duyarlılık
n (%)

11 (72.7)
24 (70.8)
23 (73.9)
156 (88.5)

214 (84.1)

TARTIŞMA

Akut farenjit, özellikle 5-15 yaş grubunda hasta-
ne başvurularının en sık nedenlerindendir. Tüm 
vakaların %30-37’sini bu grup oluştururken, 5 
yaş altı çocuklar tüm olguların yalnızca 
%5-10’undan sorumludur(12). GAS farenjitleri 
ile viral farenjitlerin semptomları benzerlik gös-
terse de yalnız klinik özelliklere bakılarak yapı-
lan tanının duyarlılığı ve özgüllüğü düşüktür(13). 
GAS farenjitinde antibakteriyel tedavinin gecik-
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meden başlanması süpüratif (peritonsiller apse, 
otit, mastoidit gibi) ve süpüratif olmayan (ARA, 
glomerülonefrit gibi) komplikasyonların gelişi-
mini önlerken, klinik semptomların görülme 
süresi ve bulaş riskini azaltması nedeniyle etke-
nin GAS olup olmadığına karar vermek önemli 
bir klinik adımdır(14).

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, 
Avusturalya ve Brezilya’da yapılan sekiz farklı 
araştırmanın verilerinin incelendiği bir çalışma-
da, çocuklarda GAS prevalansının %21-%48 
(ortalama %36) olduğunu bildirmiştir(15). 
Afrika’da yapılan bir çalışmada, GAS prevalan-
sı %22.5 olarak belirlenmiştir(16). Mısır‘da 4-16 
yaş arası hastaları kapsayan bir çalışmada ise 
GAS prevalansı %42.2 olarak bildirilmiştir(17). 
Arap ülkelerinde de benzer yüksek prevalans 
oranlarının (%40-%41.5) bulunduğu çalışmalar 
yapılmıştır(18,19). Ülkemizde, 0-18 yaş arası has-
taları kapsayan bir çalışmada, GAS prevalansı 
%25 olarak belirlenmiş, bir başka çalışmada da 
prevalans benzer şekilde %24.6 bulunmuştur(6,20). 
İki ayrı yaş grubu arasında yapılan bir prevalans 
çalışmasında 0-6 yaş grubunda prevalans %19.4 
iken, 7-17 yaş grubunda neredeyse iki katına 
çıktığı (%35.9) görülmektedir(21). Laboratuvarı-
mızda daha önce yaptığımız çalışmalarda, GAS 
farenjiti prevalansı olguların tamamı değerlendi-
rildiğinde %15-15.5, 5-15 yaş arası çocuklarda 
%18.4-20.5 olarak belirlenmiştir(22,23). Bu çalış-
mada ise, GAS farenjiti prevalansı olguların 
tamamı değerlendirildiğinde %11, 5-15 yaş arası 
çocuklarda ise %14.4 olarak belirlenmiş ve 
diğer çalışmalarla uyumlu bulunmuştur. 

GAS farenjitinin mikrobiyolojik tanısında boğaz 
kültürü altın standart yöntemdir. Doğru kişiden, 
doğru yerden, uygun şekilde alınan örneklerin 
uygun koşullarda kültürü yapıldığında duyarlılı-
ğı ve özgüllüğü oldukça yüksektir(13). Boğaz 
kültürü standart yöntem olmakla birlikte, sonuç 
için 24-48 saate gereksinim duyulması dezavan-
taj olarak görülmektedir. Sürecin uzaması teda-

vide gecikmeye ya da gereksiz antibiyotik kulla-
nımına neden olabilmektedir. Amerika’da teda-
vileri ayaktan düzenlenen solunum yolu enfeksi-
yonlu 12 yaş altı hastaların %75’inde antibiyotik 
kullanıldığı ve bu hastaların büyük çoğunluğunu 
farenjit tanısı alan 6-12 yaş arası çocukların 
oluşturduğu rapor edilmiştir(24). On yedi ülkenin 
katılımıyla yapılan antibiyotik kullanımına 
yönelik bir çalışmada, Türkiye’nin en sık antibi-
yotik kullanımıyla birinci sırada yer aldığı bildi-
rilmiştir. Yalnızca genel antibakteriyel ilaç kul-
lanımında değil, çoğu geniş spektrumlu olan 
çeşitli antibakteriyel alt gruplarının kullanımı 
konusunda da Türkiye’nin en ön sırada yer aldı-
ğına vurgu yapılmıştır(25). Türk İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu (TİTCK) antibakteriyel ilaç sür-
veyans 2011 raporu verilerine göre ülkemizde 
ayaktan tedavi alan hastalarda sistemik olarak 
tüketilen antimikrobiyal ilaçların toplam tüke-
tim değeri, 46.70 DID (bir günde 1000 kişi başı-
na düşen tanımlanmış günlük doz) olarak hesap-
lanmış, bunların büyük kısmını 42.28 DID değe-
riyle antibakteriyel ilaç grubunun oluşturduğu 
saptanmıştır. Bu değerler ile yalnızca çalışmada-
ki 17 ülke arasında değil, “European Surveillance 
of Antimicrobial Consumption Network” 
(ESAC-Net) ülkeleri olarak tanımlanan Avrupa 
ülkelerinin de dâhil olduğu büyük grupta yapılan 
inceleme ve karşılaştırmalarda da Türkiye’nin 
antibakteriyel ilaç kullanımında ilk sıralarda yer 
aldığı gösterilmiştir. Buna örnek olarak, 
Türkiye’nin DID değerinin ESAC-Net ülkeleri 
arasında yer alan ve antibakteriyel DID değeri 
en düşük ülke olan Hollanda’nın yaklaşık 3.5 
katı olduğu gösterilmektedir(25,26).

Akut tonsillofarenjitin tanısında yaygın olarak 
kullanılan hızlı antijen testleri, son 10 yılda anti-
biyotik reçetelerinde belirgin düşüşe neden 
olmuştur(27). İlk olarak 1980’li yıllarda basit bir 
test olarak geliştirilen bu testlerde ELISA ve 
lateks aglutinasyon yöntemleriyle, boğaz sürün-
tüsünden direkt olarak bakteri hücre duvarında 
bulunan Lancefield A grup spesifik karbonhidratı 
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saptanmaktaydı(7). Yapılan bir metaanaliz çalış-
masında, lateks aglutinasyon için duyarlılığın 
%53‘e kadar düştüğü belirlenmiştir(3). 
Duyarlılıktaki sınırlılık nedeniyle lateks agluti-
nasyon yöntemi günümüzde daha az yeğlen-
mektedir. Ayrıca son yıllarda DNA prob, PCR, 
floresan in situ hibridizasyon yöntemleri gibi 
moleküler tabanlı teknikler de geliştirilmiştir(9). 
Moleküler yöntemlerin ortalama %92 duyarlı-
lık, %99 özgüllük değerleriyle özellikle duyar-
lılık açısından en iyi performans gösteren test-
ler olduğu ortaya konmuştur(3). Ancak molekü-
ler yöntemlerin uygulanması diğer yöntemlere 
oranla daha uzun süre ve daha donanımlı labo-
ratuvar ortamı gerektirmektedir. Günümüzde 
en yaygın olarak kullanılan hızlı antijen testle-
ri, lateral migrasyon immunoassay ve hızlı 
immünokromatografik yöntemlere dayalı yeni 
jenerasyon testlerdir(7). Bu testler ile yaklaşık 
5-10 dk. gibi kısa bir sürede sonuç alınabilmek-
tedir. Böylece hastanın başvurusu sırasında 
verilen tedavi kararı nesnel kanıtlara 
dayandırılabilmektedir(28). Kullanılan her tek-
nik için değerler değişkenlik göstermiş olsa da 
genel olarak ele alındığında hızlı antijen testle-
rinin duyarlılığı %83-88, özgüllüğü ise %94-97 
olarak belirlenmiştir. Ancak immünokromatog-
rafik yöntemlere dayalı hızlı antijen testlerinde 
duyarlılık %59 ila %96 arasında değişkenlik 
göstermektedir(3).

Ülkemizde yapılan çalışmalarda, hızlı testler 
için kullanılan yöntem, ticari kit ve hasta popu-
lasyonuna göre değişen duyarlılık ve özgüllük 
oranları saptanmıştır. Çoban ve ark.(12) beş yıllık 
bir süreçte Ecotest® strep A hızlı test kiti 
(Wellkang, İngiltere, Birleşik Krallık) veya SD® 
hızlı test kiti (Standard Diagnostic, Kore) kulla-
nılarak hızlı antijen tarama testinin duyarlılığını 
%68.1, özgüllüğü %92.2 bulmuştur. Altun ve 
ark.(20) 0-18 yaş arası hastalarda Strep A Abon kit 
(Hangzhou, Çin) kullanarak duyarlılığı %73, 
özgüllüğü % 96.8 belirlemiştir. Küçük ve ark.(21) 
0-6 yaş arası ve 7-17 yaş arası olmak üzere iki 

grup oluşturmuş, hızlı QuickVue+Strep A Antijen 
testi (Quidel Corporation, ABD) ile 0-6 yaş gru-
bunda duyarlılığı %58, özgüllüğü %97.2, 7-17 
yaş grubunda duyarlılığı %61.5, özgüllüğü 
%96.9 bulmuştur. Sarıkaya ve ark.(29) da hızlı 
QuickVue+Strep A Antijen testi (Quidel 
Corporation, ABD) kullanmış, duyarlılığı %68.2, 
özgüllüğü %89.7 olarak bildirmiştir. Çamurdan 
ve ark.(30) INTEX Strep A Test II (INTEX 
Diagnostika Pharmazeutische Produkte AG, 
Muttenz, İsviçre) ile duyarlılığı %89.7, özgüllü-
ğü %97.2 şeklinde belirlemiştir. Laboratuvarımız-
da yapılan maliyet etkinlik değerlendirmesi kap-
samında hızlı antijen testleriyle ilgili çeşitli 
markalar test edilmiştir. Hızlı QuickVue+Strep 
A Antijen testi (Quidel Corporation, ABD) ile 
duyarlılık %89.07, özgüllük %99.0, pozitif kes-
tirim değeri %94.2, negatif kestirim değeri 
%98.02 ve testin doğruluğu %97.46 olarak tes-
pit edilmiştir(22). Mascia Brunelli hızlı antijen 
testi (Mascia Brunelli S.p.a, İtalya) ile duyarlılık 
%75.2, özgüllük %100, pozitif kestirim değerini 
%100, negatif kestirim değerini %95.81, testin 
doğruluğu ise %96.28 olarak saptanmıştır(23). 
Çalışmamızda, Bionexia hızlı antijen testi değer-
lendirilmiş ve duyarlılık %84.1, özgüllük %100, 
pozitif kestirim değeri %100, negatif kestirim 
değeri %98, testin doğruluğu ise %98.2 olarak 
saptanmıştır.

Hızlı antijen testinin duyarlılık ve özgüllüğünü 
etkileyen en önemli faktörlerden biri inokulum 
miktarıdır(15). Bir çalışmada, in vitro ortamda 
GAS’ın çeşitli dilüsyonlarında beş farklı testin 
duyarlılığı araştırılmış ve inokulum miktarının 
artmasının test duyarlılığını arttırdığı 
gösterilmiştir(28). Çalışmamızda da, üreme 
yoğunluğu ile olguların hızlı antijen testi pozitif-
liği arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
saptanmıştır (p=0.013). Yoğun üreme (3 ve 4) 
görülen grubun hızlı antijen testi pozitiflik oranı 
%86.5 iken, üreme yoğunluğu düşük (1 ve 2) 
saptanan grupta ise pozitiflik oranı %71.4 olarak 
belirlenmiştir.
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Akut tonsillofarenjit olgularında hızlı antijen 
testlerinin tanıya katkısı oldukça önemlidir. 
Ancak bu testlerin düşük duyarlılık oranları 
nedeniyle saptayamadığı olası bir GAS farenjiti-
ni atlamamak için, hızlı antijen testi negatif 
olanlara kültür yapılması çeşitli kılavuzlarda 
önerilmektedir(10,31). Her ne kadar Avrupa ve 
Amerika Birleşik Devletleri’nde ARA insidansı 
1/100.000 oranla ender olsa da gelişmekte olan 
ülkelerde 50/100.000’e kadar yükselebilen oran-
larla hâlâ kardiyovasküler mortalite ve morbidi-
tenin başlıca nedenlerindendir(3). Türkiye geneli 
için ARA insidansını yansıtan yeterince veri 
olmasa da Ankara’da 1980 ve 2009 yılları ara-
sındaki ARA hastalarının değerlendirildiği bir 
çalışmada, insidans 1980-1989 yılları arasında 
37/100.000, 1990-1999 yılları arasında 
60/100.000 ve 2000-2009 yılları arasında 
21/100.000 olarak hesaplanmıştır(32). Negatif 
hızlı antijen test sonuçlarının kültürle doğrulan-
ması, yanlış tanı ve eksik tedavinin önlenmesi, 
böylece ARA gibi önemli komplikasyonların 
engellenmesi açısından oldukça kritiktir.

Akut tonsillofarenjit olgularında doğrudan kül-
tür ve antibiyotik tedavisi yerine, öncesinde hızlı 
antijen testlerinin kullanımının daha maliyet 
etkin bir seçenek olacağı yapılan çalışmalarda 
gösterilmiştir(3). Bir hızlı antijen testinin maliye-
ti ticari kitler arasında farklılık gösterse de 5-12 
TL arasındadır. Hızlı antijen testi negatif olanla-
ra önerilen kültür maliyeti ise GAS şüphesi 
olmayan olgularda yaklaşık bir kanlı agar mali-
yeti kadar olup, ortalama 1 TL civarı iken, GAS 
şüphesi olanlarda ilave testlerle birlikte maliyet 
ortalama 10-12 TL olmaktadır. GAS farenjitli 
hastalarda ideal tedavi IV penisilin olmakla bir-
likte, hasta reçetelerinde sıklıkla oral antibiyo-
tiklerin yer aldığı gözlenmekte, tedavi maliyeti-
nin hızlı antijen testinin maliyetinden daha 
düşük olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, 
GAS farenjitli olgularda erken tanı ile hastalık 
süresinin kısaltılması, bulaşıcılığın azaltılması 
ve komplikasyonların önlenmesi ile de önemli 

bir maliyet yükünden kurtulmuş olunmaktadır. 
Hızlı antijen testlerinin yüksek özgüllük gücü, 
erken tanı olanağı ve gereksiz antibiyotik kulla-
nımının önlenmesi avantajını sunarak akut ton-
sillofarenjit olgularında maliyet etkin bir yöneti-
mi olası hâle getirmektedir(3).

Gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotiğe 
bağlı yan etkilerin görülmesi ve tedavi maliyeti-
ni arttırmasından öte, antibiyotiğe dirençli enfek-
siyonların ortaya çıkmasını kolaylaştırması açı-
sından kritik öneme sahiptir. Ciddi dirençli 
bakteriyel enfeksiyon nedeniyle, her yıl yalnızca 
Avrupa’da yaklaşık 25.000 hasta ölmektedir. 
Ayrıca çok ilaca dirençli bakterilerin, Avrupa’da 
her yıl 1.5 milyar Euro’dan fazla bir ekonomik 
zarara neden olduğu tahmin edilmektedir(33). 
“Central Asian and Eastern European Surveillance 
of Antimicrobial Resistance” (CAESAR) 2014 
raporunda, ülkemizde özellikle enterik bakteri-
lerde genel olarak antibakteriyal direnç oranları-
nın yüksek olduğu belirtilmiştir(34). Sürveyans 
verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda 
2012 yılı invaziv Escherichia coli izolatlarının 
GSBL pozitiflik oranı %42.50 olarak belirlenir-
ken, bu oranın 2013 yılı sürveyans verilerinde 
%44.90’a yükseldiği belirlenmiştir. Avrupa ülke-
lerinin direnç verilerinin rapor edildiği Avrupa 
Antimikrobiyal Direnç Surveyans Ağı (EARS-
Net) 2013 Raporu ile Ulusal Antimik-robiyal 
Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) 2013 
Sürveyans verileri birlikte değerlendirildiğinde; 
EARS-Net 2013 raporunda invaziv E. coli 
izolatlarında aminopenisillinlere direnç oranı 
Avrupa ortalaması %57.80 olarak belirlenirken, 
ülkemiz verilerinde bu oran %70.70 olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca EARS-Net 2013 raporun-
da üçüncü kuşak sefalosporinler için Avrupa 
ortalaması ise %12.60 olarak bildirilmiş, 
Türkiye’de ise %40.15 olarak belirlenmiştir. Bu 
oranın diğer Avrupa ülke verileri ile kıyaslandı-
ğında çok yüksek olarak belirlenmesi ülkemizde 
antibiyotik kullanım politikaları açısından yeni 
düzenlemelerin yapılması gerekliliğini ortaya 
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koymaktadır(35). Akut farenjit olgularında hızlı 
antijen testlerinin kullanımı, reçete edilen antibi-
yotik oranlarını düşüreceğinden, direnç gelişi-
mini önlemede kritik bir adımdır.

Çalışmamızın güçlü yönleri, literatürdeki pek 
çok çalışma ile karşılaştırıldığında yüksek sayı-
da örnek ile çalışılmış olması ve çalışılan bütün 
örneklere eş amanlı altın standart yöntem olan 
kültür de yapılarak hızlı antijen testinin yalancı 
pozitiflik yönünden de değerlendirilmesi ile 
“Quality Assessment of Diagnostic Accuracy 
Studies” (QUADAS) kriterlerine göre kalite 
standartlarını karşılamış olmasıdır(36). Ancak 
elektronik reçete yazılımının tam olarak uygula-
namamış olması hastaların antibiyotik kullanımı 
takibini güçleştirmiş, buna bağlı olarak testin 
antibiyotik kullanımının azaltılmasına etkisinin 
sayısal olarak gösterilememiş olması çalışma-
mızdaki kısıtlılığı oluşturmuştur.

Sonuç olarak, GAS farenjiti tanısında yüksek 
duyarlılığa sahip hızlı antijen testlerinin kullanı-
mı, erken tanı ve uygun tedaviye katkı sağla-
maktadır. Kliniklere başvurusu sırasında pozitif 
sonuç alınan hastalara erken antibiyotik tedavisi 
başlanabilecek, hastalık süresinin kısaltılıp bula-
şıcılığın azaltılması yanında ülkemizde hâlâ 
önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olan, 
ARA gibi komplikasyonların önlenmesi olası 
olacaktır. Negatif sonuç alınan hastalarda ise 
gereksiz antibiyotik kullanımı engellenerek, 
önemli bir sorun olan direnç gelişiminin önlen-
mesine de katkı sağlanmış olacaktır. Bununla 
birlikte, hızlı antijen test sonucu negatif oldu-
ğunda kültür yapılması, yanlış tanı ve eksik 
tedaviyi önleyecek, GAS farenjitli olguların kli-
nik yönetimi daha güçlü hâle gelecektir.
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Seyrek İzole Edilen Bir Etken: Listeria monocytogenes

ÖZ

Listeria monocytogenes genelde zoonotik bir enfeksiyon 
etkenidir. Yaşlılar veya hücresel bağışıklığın zayıfladığı 
predispozan koşulları bulunan hastalarda enfeksiyon 
oluşturabilen önemli bir patojendir. L. monocytogenes’in 
yaşlı ve immün sistemi baskılanmış hastalarda bakteriyemi 
etkeni olabileceğinin akılda tutulması gerekliliğini 
vurgulamak amacıyla bu olgu sunulmuştur. Hastanemize 
yatışından dört ay önce demir eksikliği anemisi tanısı almış 
olan 89 yaşındaki hasta, Dahiliye Servisi’ne yatırıldıktan 
sonra laboratuvarımıza kan kültürleri gönderilmiştir. Bu 
kan kültürlerinde katalaz pozitif, oksidaz negatif, kokobasil 
görünümünde gram pozitif bakteri üremiştir. İzole edilen 
suş konvansiyonel yöntemlerle ve otomatize sistem 
(VITEK-2, bioMérieux, Fransa) ile L. monocytogenes 
olarak tanımlanmıştır. Cihaz tarafından L. monocytogenes 
olarak tanımlanan suş, Marmara Üniversitesi Pendik 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı’na gönderilmiş ve bu merkezde Matrix-
assisted laser desorption ionization-time of flight mass 
spectrometry (MALDI-TOF MS) (Bruker Daltonics, 
Bremen, Almanya) Kütle Spektrometre yöntemi ile tür 
düzeyinde doğrulanmıştır. Disk difüzyon yöntemi ile yapılan 
duyarlılık çalışmasında, antibiyotiklerin çoğuna duyarlı 
bulunan suşun siprofloksasin ve levofloksasine orta 
derecede duyarlı olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, 
L. monocytogenes’in nadir bir bakteriyemi etkeni olduğu 
bilinmesine rağmen, olgumuzda da görüldüğü gibi yaş 
faktörü, malignite veya altta yatan kronik bir hastalığın 
varlığının Listeria benzeri enfeksiyonlara yatkınlığı 
arttırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kan ve BOS 
bulguları ile seyreden her türlü menenjit olgusunda da 
L. monocytogenes’in akılda tutulması ve ampirik tedavi 
planlamasının buna göre yapılması gerekliliğini vurgulamak 
yerinde olacaktır.

Anahtar kelimeler: İmmünsüpresyon, bakteriyemi, Listeria 
monocytogenes

ABSTRACT

A Rarely Isolated Pathogen: Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes is usually a zoonotic infectious 
agent. It is an important pathogen that may cause infection 
in the elderly or in immunocompromised patients with 
predisposing conditions. The present case is presented to 
underl ine the necessi ty  of  keeping in  mind that 
L. monocytogenes can be the cause of bacteremia in 
geriatric and immunocompromised patients. An 89-year-
old patient, who was diagnosed as iron deficiency anemia 
four months before hospitalization, was hospitalized in the 
Internal Medicine Clinic and his blood samples were 
transferred to our laboratory for blood culture. Growth of 
catalase-positive, oxidase-negative gram-positive bacteria 
in the morphology of coccobacillus was observed in the 
blood cu l ture .  The  i so la ted  s t ra in  was  ident i f ied 
as  L. monocytogenes using the conventional methods and 
the automated system (VITEK 2, bioMérieux, France). The 
strain identified as L. monocytogenes by device was 
transferred to the Marmara University Pendik Training 
and Research Hospital Microbiology Laboratory and the 
bacterial identification was confirmed at the species level 
using Matrix-assisted laser desorption ionization-time of 
flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) (Bruker 
Daltonics, Bremen, Germany) with mass spectrometer 
method in this center. In the susceptibility testing performed 
by disk diffusion method, it was established that the strain 
was found susceptible to most of the antibiotics and 
moderately susceptible to ciprofloxacin and levofloxacin. 
In conclusion, although L. monocytogenes is known as a 
rare cause of infection, it should be considered  that factors 
such as age, malignancy or underlying chronic disease 
may enhance the tendency for listeriosis-like infections, as 
was observed in the present case. It would be reasonable to 
underline the necessity of keeping L. monocytogenes in 
mind in any meningitis case manifesting blood and 
cerebrospinal (CSF) signs and of planning the empirical 
therapy accordingly.

Keywords: Immune suppression, bacteremia, Listeria 
monocytogenes
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GİRİş

Listeria cinsi üyeleri spor oluşturmayan, dallan-
mayan, düzgün, kısa, tek tek ya da kısa zincirler 
hâlinde görülen Gram pozitif basillerdir. Listeria 
türleri fakültatif anaeropturlar. Sahip olduğu 1-5 
adet peritrih kirpikleri ile 28°C’de hareketliyken 
37°C’de hareketi zayıflar. Katalaz oluştururlar. 
Oksidaz testi negatiftir. Gebe olmayan erişkin-
lerde L. monocytogenes özellikle menenjit, ense-
falit ve/veya septisemiye yol açar. Yaşlılar veya 
hücresel bağışıklığın zayıfladığı organ nakli, 
lenfoma gibi predispozan koşulları bulunan kişi-
ler özellikle duyarlıdırlar. Bazı ender durumlar-
da ise hastaların bilinen predispozan faktörleri 
bulunmamaktadır(1). Çalışmamızda demir eksik-
liği tanısı almış olan, hâlsizlik yakınması nede-
niyle hastanemiz Dâhiliye Servisi’ne yatırılan 
89 yaşındaki erkek hastanın kan kültürlerinde 
üreyen L. monocytogenes olgusu sunulmuştur.

OLGU

Çalışmamızda, hastanemize yatışından dört ay 
önce demir eksikliği anemisi tanısı alan, hâlsizlik 
ve yorgunluk yakınmalarının olması üzerine 
anemi nedeniyle Dâhiliye Servisi’ne yatırılan 89 
yaşındaki hastanın sağ ve sol kol kan kültürle-
rinde üreyen L. monocytogenes olgusu sunul-
muştur. L. monocytogenes’in genellikle in-vitro 
koşullarda penisilin, ampisilin, gentamisin, 
eritromisin, tetrasiklin, rifampin ve kloramfeni-
kole duyarlı, fakat kinolonlara kısmen duyarlı 
olduğu, bazı klinik kökenlerde kloramfenikol, 
makrolidler ve tetrasikline karşı direnç plaz-
midlerine sahip olduğu belirlenmiştir. 
Sefalosporinler in-vitro testlerde hassasiyet 
gösterebilse de in-vivo olarak etkisizdirler(1). 
Amacımız, bazı predispozan faktörlere sahip 
hastaların klinik örneklerinden izole edilebilen 
L. monocytogenes’in bu antibiyotiklere duyarlı-
lık paterninin belirlenmesi, aynı zamanda line-
zolid, daptomisin gibi antibiyotiklere karşı 
duyarlılığının araştırılmasıdır.

Hastanemize başvurusundan dört ay önce demir 
eksikliği anemisi tanısı almış olan, hâlsizlik ve 
yorgunluk yakınmaları nedeniyle 15.06.2015 
tarihinde Acil Servisimize başvuran 89 yaşında-
ki hasta, anemi nedeniyle replasman tedavisi 
için Dâhiliye Servisi’ne yatırılmıştır. Etiyolojiye 
yönelik endoskopi önerilmiş fakat hasta kabul 
etmemiştir. Hastanın hemoglobin değeri 8.92 g/dl, 
eritrosit sayım değeri 2.98 106/ml, hematokrit 
değeri 26.5% (Mindray BC 6800, Çin) bulun-
muştur. Gelişen ateş yüksekliği nedeniyle bakte-
riyemi bulguları gösteren hastanın, 16.06.2015 
tarihinde sağ ve sol kol kan kültürü örnekleri 
alındıktan sonra ampirik olarak intravenöz seft-
riakson tedavisine başlanmıştır. Laboratuvarımıza 
gönderilen kan örnekleri BD (Becton Dickinson) 
Bactec 9120 (Roche, ABD) otomatize kan kültü-
rü cihazına yüklenmiştir. Cihazda 18.06.2015 
tarihinde pozitif sinyal veren kan kültürlerinden 
%5 koyun kanlı agar, Eozin Metilen Blue Agar 
ve Saburoud Dekstroz Agar besiyerlerine ekim 
yapılmıştır. Kanlı besiyerinde üreyen, gram 
pozitif basil görünümünde, katalaz pozitif, oksi-
daz negatif koloniler VITEK-2 (bioMérieux, 
Fransa) identifikasyon cihazına yüklenmiştir. 
Cihaz tarafından L. monocytogenes olarak tanım-
lanan suş, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı’na gönderilmiş ve bu merkezde 
Matrix-assisted laser desorption ionization-time 
of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) 
(Bruker Daltonics, Bremen, Almanya) Kütle 
Spektrometre yöntemi ile doğrulanmıştır. Bu 
kolonilerden hareket besiyeri ile yapılan hareket 
testi ile, bakterinin hareketinin 25 derecede hızlı 
iken, 37 derecede hareketinin yavaşladığı görül-
müştür. Standart Staphylococcus aureus ATCC 
25923 suşu ile CAMP testi pozitif olarak saptan-
mıştır.

Listeria kolonilerinden CLSI (Clinical And 
Laboratory Standarts Institute) standartları 
Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemine göre anti-
biyotik duyarlılık testleri yapılmıştır. 
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Antibiyogram sonuçlarına göre bakteri penisilin, 
ampisilin, gentamisin, amikasin, eritromisin, 
klaritromisin, azitromisin, trimetoprim-
sulfametoksazol, rifampin, kloramfenikol, tetra-
siklin, linezolid ve daptomisine duyarlı, siprof-
loksasin ve levofloksasine orta duyarlı bulun-
muştur. Tedavide daha çok penisilin veya ampi-
silin ve/veya bir aminoglikozid kombinasyonu-
nun kullanıldığı L. monocytogenes’in çalışma-
mızda da duyarlılık paterninin değişmediği göze 
çarpmaktadır.

Kan kültürlerinde L. monocytogenes ürettiğimiz 
hastanın antibiyogram sonucu klinisyene bildi-
rilmiştir. Fakat kültür sonuçları çıkmadan hasta-
nın kendi isteği nedeniyle 18.06.2015 tarihinde 
taburcu edildiği öğrenilmiştir.

TARTIşMA

Listeria monocytogenes birçok çevresel kay-
naktan ve memelilerin dışkılarından izole edi-
lebilen Gram pozitif bir bakteridir. Her ne 
kadar doğada yaygın dağılım gösterse de has-
talık insidansı yenidoğanlar, yaşlılar, gebeler 
ve hücresel bağışıklık sisteminde ciddi defekt-
leri olanlar (Örneğin, lenfomalar, AİDS ve 
transplant hastaları) gibi yüksek riskli grup-
larda daha fazladır(2). Sepsis, menenjit ve neo-
natal enfeksiyon gibi çeşitli klinik tablolara 
neden olabilir. Tedavide ampisilin, penisilin-G 
ve gentamisin genellikle tek başına veya 
kombine edilerek verilebilir. Yaşlı ve immün-
süprese hastalarda mortalite yüksek olabil-
mektedir. Predispozan faktörleri olmayanlar-
da genellikle iyi seyirlidir(3). Böylece çeşitli 
predispozan faktörler nedeniyle bağışıklığı 
zayıflamış hastalar ve diğer riskli gruplarda 
L. monocytogenes’in enfeksiyona neden ola-
bileceği düşünülmelidir. Olgumuzda demir 
eksikliği anemisi varlığı ve yaş faktörü nede-
niyle immünite zayıflığı göze çarpmaktadır.

Ağuş ve ark.(4), kronik lenfosittik lösemi (KLL) 

tanısı almış ve kemoterapi uygulanmış bir hasta-
da L. monocytogenes’e bağlı sepsis olgusu bil-
dirmişlerdir. Bu olguda hematolojik malignite 
ve kemoterapi uygulaması belirgin risk faktörle-
ridir.

Tekay ve ark.(5), neonatal sepsis tanısı alan, 
düşük doğum ağırlıklı kız bebeğin kan kültürle-
rinde üreyen L. monocytogenes’e bağlı sepsis 
olgusu bildirmişlerdir. Bu olguda, L. monocytogenes 
yenidoğan gibi hücresel bağışıklık yetmezliği 
olan hastalarda neonatal sepsise neden olabil-
mektedir. Bu olguda izole edilen L. monocytogenes 
penisilin, ampisilin, eritromisin, trimetoprim-
sulfametoksazole duyarlı bulunmuştur. 
Olgumuzda da suşumuzun bu antibiyotiklere 
duyarlı olduğu görülmüştür.

Aktaş ve ark.(6), sol akciğerde pleomorfik karsi-
nomu ve febril nötropenisi olan 49 yaşındaki 
kadın hastada, L. monocytogenes’e bağlı sepsis 
olgusu bildirmişlerdir. Maligniteye bağlı tadavi 
sonrası nötropeni gelişimi, L. monocytogenes 
enfeksiyonu için risk faktörü oluşturmaktadır. 
Hastanın kan kültüründen üreyen L. monocytogenes 
gentamisin, amikasin, eritromisin ve trimetoprim-
sulfametoksazole duyarlı bulunmuştur. İzole 
ettiğimiz suşumuz da benzer duyarlılığa sahip-
tir.

Çelik ve ark.(7), metastatik meme karsinomlu, 
kemoterapi sonrası Onkoloji Kliniği’ne yatırılan 
hastada yatışının 2. gününde kateterle ilişkili 
L. monocytogenes bakteremisi olgusu bildirmiş-
lerdir. Çalışmada, predispozan faktörler olarak 
malignite öyküsü ve kemoterapiye bağlı bağı-
şıklık zayıflığı dikkati çekmektedir.

Doğan ve ark.(8), Öztürk ve ark.(9), Oğuz ve ark.(10), 
Vardar ve ark.(11), Külcü ve ark.’nın(12) çalışmala-
rında L. monocytogenes’e bağlı gelişen menenjit 
infeksiyonlarında bulguların ya tek başına ya da 
bakteriyemi bulguları ile birlikte olduğu görül-
mektedir. 
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Doğan ve ark.(8), folliküler lenfomalı, kronik 
böbrek yetmezliği olan 61 yaşındaki kadın has-
tada L. monocytogenes’e bağlı menenjit ve 
bakteriyemi olgusu bildirmişlerdir. Bu olgu-
nun kan ve beyin omurilik sıvısından (BOS) 
L. monocytogenes izole edilmiştir. Bakteri, olgu-
muzdaki gibi ampisilin, eritromisin, penisilin, 
trimetoprim-sulfametoksazole duyarlı bulun-
muştur. Çalışmada, yaş faktörü, malignite ve 
altta yatan kronik hastalık varlığı dikkat çek-
mektedir. L. monocytogenes ender bir menenjit 
etkeni olmasına rağmen, yatkınlığı olan hasta-
larda menenjit etkenleri arasında olabileceği 
düşünülerek dikkate alınmalıdır.

Öztürk ve ark.(9), prematüre biri kız ve diğeri 
erkek iki hastada sepsis ve menenjit tanısı ile 
L. monocytogenes’e bağlı neonatal enfeksiyon 
olgularını bildirmişlerdir. Bu hastaların kan kül-
türlerinde L. monocytogenes üretmişlerdir. Bu 
çalışmada, hastaların prematür oluşlarının 
Listeria infeksiyonlarına yatkınlığı arttırdığına 
dikkat çekilmiştir.

Oğuz ve ark.(10), prematür bebekte doğum sonra-
sı 11. günde neonatal sepsis ve menenjit tanısı 
ile L. monocytogenes’e bağlı gelişen neonatal 
enfeksiyon olgularını bildirmişlerdir. Bu olguda 
da görüldüğü gibi hastanın prematür oluşu, 
L. monocytogenes infeksiyonu açısından predis-
pozan faktör olarak göze çarpmaktadır.

Vardar ve ark.(11), 78 yaşındaki erkek hastada 
L. monocytogenes’e bağlı bir menenjit olgusu 
bildirmişlerdir. Bu hastada, Listeria infeksiyon-
larına yatkınlığı arttıran yaş faktörü dikkati çek-
mektedir.

Külcü ve ark. (12), 18 aylık erkek hastada 
L. monocytogenes’e bağlı bir menenjit olgusu 
bildirmişlerdir. Hastanın kan ve BOS kültürle-
rinde L. monocytogenes üretilmiş, bakteri ikinci, 
üçüncü ve dördüncü kuşak sefalosporinlere 
dirençli, ampisilin, amoksisilin, trimetoprim-

sulfametoksazol, vankomisin, aminoglikozid, 
kinolon ve makrolidlere duyarlı bulunmuştur. 
İzole ettiğimiz suşumuzun da aynı duyarlılık 
paternini gösterdiği bulunmuştur.

Yılmaz ve ark.(13), hastaneye yatışından yakla-
şık bir ay önce polimiyozit nedeniyle kortikos-
teroid tedavisi alan, aynı zamanda CMV’e 
bağlı hepatiti olan 29 yaşındaki erkek hastada 
L. monocytogenes’e bağlı bir meningoensefalit 
olgusu sunmuşlardır. Hastanın kan ve BOS kül-
türlerinde L. monocytogenes üretilmiştir. Bu 
olguda da hastanın kortikosteroid tedavisi nede-
niyle humoral ve hücresel bağışıklığının baskı-
lanmasının, L. monocytogenes infeksiyonları 
açısından predispozan faktör olduğu göze çarp-
maktadır.

Midi ve ark.(14), interstisyel pnömoni nedeniyle 
yüksek dozda steroid tedavisi almış 56 yaşındaki 
erkek hastada L. monocytogenes’e bağlı beyin 
absesi olgusu bildirmişlerdir. Bu olguda Listeria 
enfeksiyonuna zemin hazırlayan predispozan 
faktör olarak yüksek dozda steroid kullanımı 
dikkati çekmektedir.

Listeria monocytogenes enfeksiyonları yenido-
ğanlar, yaşlılar, gebeler ve bağışıklık sistemi 
baskılanmış kişilerde oldukça sık oranda görül-
mesine rağmen, genel popülasyonda sağlıklı 
insanlarda ender olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ender de olsa bu tür olgularla yapılan çalışmalar 
mevcuttur.

Eminoğlu ve ark.(15), daha önce hiçbir yakınması 
olmayan, immün yetmezlik saptanmayan ve 
BOS kültüründe L. monocytogenes izole edilen 
9 yaşında bir olgu sunmuşlardır. Bu olguda 
Listeria enfeksiyonu açısından herhangi bir pre-
dispozan faktörün mevcut olmaması dikkati 
çekmektedir.

Aksoy ve ark.(16), tarafından, daha önceden sağ-
lıklı olduğu bilinen 7 yaşındaki bir erkek hastada, 
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L. monocytogenes’e bağlı menenjit olgusu bildiril-
miştir. Bu olgunun kan kültüründe üreme saptan-
mamışken, BOS kültüründen L. monocytogenes 
izole edilmiştir. Bu olguda da, Listeria enfeksi-
yonuna zemin hazırlayan herhangi bir faktör 
mevcut değildir.

Bıçakcı ve ark.(17), tarafından yapılan çalışmada, 
çocuk olgular dışında, Listeria infeksiyonu açı-
sından herhangi bir predispozan faktöre sahip 
olmayan 50 yaşında bir  kadın hastada 
L. monocytogenes’e bağlı menenjit olgusu bildi-
rilmiştir. Bu olgunun alınan kan ve BOS kültür-
lerinde L. monocytogenes üretilmiştir. 

Sonuç olarak, L. monocytogenes’in ender bir 
bakteriyemi etkeni olduğu bilinmesine rağ-
men, olgumuzda da görüldüğü gibi yaş faktö-
rü, malignite ve altta yatan kronik bir hastalık 
varlığının Listeria benzeri enfeksiyonlara yat-
kınlığı arttırabileceği göz önünde bulundurul-
malıdır. Ayrıca yaş faktörü dikkate alınmaksı-
zın, L. monocytogenes’e bağlı menenjit olguları-
nın yalnızca çeşitli predispozan faktörlere sahip 
kişilerde görülmeyebileceği, kan ve BOS bulgu-
ları ile seyreden her türlü menenjit olgusunda da 
L. monocytogenes’in akla gelmesi gerektiğine 
vurgu yapmak yerinde olacaktır. Böylece menen-
jit ve benzeri enfeksiyonlarda L. monocytogenes 
de düşünülerek ampirik tedavinin planlanması-
nın yararlı olacağı düşüncesindeyiz.
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şekilleriyle	yazılmalı	mikroorganizma	adı	daha	sonraki	
kullanımlarda	 cins	 adının	 ilk	 harfi	 kullanılarak	
kısaltılmalıdır.	Staphylococcus aureus	S. aureus gibi.

•	 Escherichia coli	 ve	Entamoeba coli	 gibi,	 kısaltmaları	
aynı	olacak	adlar	aynı	yazıda	geçtiğinde	yazı	boyunca	
kısaltılmadan	 kullanılmalıdır.	 Stafilokok,	 streptokok	
gibi	sadece	cins	adı	geçen	cümlelerde	dilimize	yerleşmiş	
cins	adları	Türkçe	olarak	yazılabilir.

•	 Yanında	 birim	 gösterilmeyen	 ondan	 küçük	 sayılar	
yazı	 ile	 yazılmalı,	 rakam	 ile	 yazılan	 sayılara	 takılar	
kesme	 işareti	 ile	 eklenmelidir.	 Üç	 hasta	 suşların	 28’i	
gibi.	 Mümkün	 olduğunca	 cümlelere	 sayılarla	
başlanmamalıdır.

•	 Boyama	yöntemi	olan	Gram	büyük	harfle	yazılmalıdır.	

YAZARLARA BİLGİ



Bakteri	tanımlamasında	ise	küçük	harf	kullanılmalıdır.	
Örneğin	gram	negatif	kok	yazılmalıdır.	Negatif	/	pozitif	
kelimeleri	açık	olarak	yazılmalı;	(-)	veya	(+)	kısaltmaları	
kullanılmamalıdır.

•	 Bir	 teşekkür	 yazısı	 varsa	 Kaynaklar’dan	 önce	
olmalıdır.

•	 Çalışma	 kazanılmış	 bir	 burs	 veya	 proje	 ile	
tamamlanmışsa	belirtilmelidir.

•	 Kaynaklar	 listesinde	 yer	 alan	 kaynakların	 tamamının	
metin	içinde	kullanılmış	olması	gereklidir.

•	 Kaynaklar	metin	içinde	geçiş	sırasına	göre	sıralanmalı	
ve	metin	içinde	cümle	sonuna	konacak	parantez	içine,	
üst	 simge	 olarak	 yazılmalıdır.	 Örneğin;	 .....................	
gösterilmiştir(1,5,6).......Kaynak	 yazımı	 sırasında	 boşluk	
bırakmayınız

•	 Metinde	kaynaklar	üst	simge	olarak	bulunmalıdır
•	 Metinde	 kaynak	 verilirken	 yazar	 adı	 kullanılıyorsa	

kaynak	 numarası	 yazar	 adının	 yanına	 yazılmalıdır.	
Örneğin;	 Smith	 ve	 Gordon’a(4)	 göre	 ......................	
Kaynak	yazımı	sırasında	boşluk	bırakmayınız

•	 Henüz	yayınlanmamış	veriler	ve	çalışmalar	Kaynaklar	
bölümünde	yer	almamalıdır.

•	 Dergimiz,	 başka	 çalışmalarda	 bildirilen	 kaynakların	
aktarma	 şeklinde	 kullanılmasını	 kabul	 etmemektedir.	
Yazarlar	 tarafından	 doğrulanmayan	 kaynaklara	 bağlı	
olarak	çalışma	değerlendirme	dışı	bırakılabilir.

•	 Kaynaklarda,	yazar	sayısının	altı	veya	daha	az	olması	
durumunda	tüm	yazarların	isimleri	yazılmalıdır.	Yazar	
sayısının	 altıdan	 fazla	 olması	 durumunda	 ise	 ilk	 üç	
yazarın	ismi	yazılmalı,	sonrasında	Türkçe	makalelerde	
“ve	 ark.”,	 İngilizce	 makalelerde	 ise	 “et	 al.”	 ilave	
edilmelidir.

•	 Dergi	isimlerinin	kısaltılması	Index	Medicus’taki	stile	
uygun	 olarak	 yapılmalıdır	 (https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/nlmcatalog/).	Index	Medicus’ta	bulunmayan	dergi	
adları	kısaltılmadan	yazılmalıdır.

•	 Dergide	kaynaklar	yazılırken	aşağıdaki	örnekler	esas	
alınmalı;	 noktalamalar,	 kelime	 ve	 harf	 aralıkları,	
büyük	 harfler,	 dergi	 ve	 cilt	 numarası	 buna	 göre	
düzenlenmelidir.

Örnekler

A. Makaleler

	 Kaynak	yazımlarında	italik,	boşluk,	noktalama	işaretleri	
kullanımına	kesinlikle	dikkat	ediniz.

•	 Standart	 Dergi	 Makalesi:	 Davies	 J,	 Courvalin	 P.	
Mechanisms	of	resistance.	Amer J Med	1977;	62:868-
72.

•	 Dergi	 Ekinde	 (Supplement)	 yer	 alan	makale:	 Frumin	
AM,	Jennings	H.	Functional	asplenia.	J Infec Dis	1992;	
165	(Suppl	1):	S156-8.

•	 Yazarı	 verilmemiş	 makale:	 Anonymous.	 Coffee	
drinking	and	cancer	of	the	pancreas	(Editorial).	Br Med 
J	1981;	283:628.

•	 Elektronik	 formatta	 makale:	 Mansur	 T,	 Artunkal	 S.	
Fusarium oxysporum	 infection	 of	 stasis	 ulser:	

eradication	 with	 measures	 aimed	 to	 improve	 stasis.	
Mycosis	 2009	 (DOI:	 10.1111/j.1439	
0507.2009.01800.x)

B. Kitaplar

•	 Kitap:	Pelczar	MJ,	Chan	ACS,	Krieg	S.	Microbiology.	
5th	 ed.	 New	York:	 McGrew	 Hill	 Co,	 2003.	 (Türkçe	
yazarlı	kitaplarda	da	aynı	format	kullanılmalı,	ancak	5th	
ed	yerine	5.	baskı	denilmelidir).	Bir	kuruluş	tarafından	
yayımlanmış	 olan	 kitaplarda	 basımevinin	 değil,	
yayımlanan	 kuruluşun	 adı	 ve	 varsa	 yayın	 numarası	
kullanılmalıdır.	Örneğin	“İst.	Tıp.	Fak.	Yayın	No.	20.	
İstanbul	1956”	gibi.

•	 Kitap	Bölüm:	Cade	AR.	Gump	WS.	The	bisphenols.	In:	
Reddish	GF,	Davies	 J,	 eds.	Antiseptics,	Disinfectants	
and	 Fungicides.	 2nd	 ed.	 Philadelphia:	 Lea	 Febiger,	
1957:1657-9.

•	 Bildiri	Özeti:	Seyer	A,	Yaman	M.	Çeşitli	besiyerlerinde	
Candida	 türlerinin	 morfolojik	 özelliklerinin	
değerlendirilmesi.	In:	Ağaçfidan	A,	Erturan	Z	eds.	XI.	
Türk	 Mikrobiyoloji	 Kongresi	 Kitabı;	 21-25	 Ekim	
2008;	Antalya:	Türkiye	2008:509.

•	 Tez:	 Küçüker	 M.	 Mikoplazmalar	 [doktora].	 İstanbul:	
İstanbul	Üniversitesi,	1986.

C. Sanal Ortam

•	 Web	sitesi:	World	Health	Organization.	Global	strategy	
for.	Geneva:	World	Health	Organization.	2001	[http://
www.who.intemational].	(Erişim	tarihi:	………….).

Şekil, Tablo, Fotoğraf, Resim, Grafik

•	 Tablo,	şekil,	fotoğraf,	resim	ve	grafikler	Arap	rakamları	
ile	 numaralandırılmalı	 ve	 yazı	 içinde	 geçtiği	 yerler	
belirtilmelidir.

•	 Tablo	başlığı	 tablo	üst	çizgisinin	üstüne,	sol	kenardan	
başlanarak	yazılmalı	ve	tablo	sıra	numarasından	sonra	
nokta	 kullanılmalıdır.	 Örneğin;	 Tablo	 1.	 E. coli 
izolatlarının	MİK	dağılımları,	gibi.

•	 Tablolarda	 kullanılan	 kısaltmalar	 alt	 kısımda	mutlaka	
açıklanmalıdır.

•	 Tablolarda	metnin	tekrarı	olmamalıdır
•	 Şekil,	fotoğraf,	resim	ve	grafiklere	ait	açıklamalar	ana	

metinle	beraber	en	sona	eklenerek	yollanmalıdır.
•	 Şekillerde	 ölçü	 önemli	 ise	 üzerine	 cm	 veya	 mm’yi	

gösteren	bir	ölçek	çizgisi	konmalıdır.
•	 Fotoğraflar	 tanınmayı	 engelleyecek	 şekilde	 olmalı	 ve	

hastalardan	yazılı	onam	alınmalıdır.
•	 İsim,	 baş	 harfler,	 hastane	 kayıt	 numarası	 gibi	 kimlik	

bilgileri	yazılmamalıdır.

	 Tablo,	şekil,	fotoğraf,	resim	ve	grafikler	gibi	dökümanlar	
başka	bir	yayından	alıntı	 ise	yazılı	baskı	 izni	mutlaka	
gönderilmelidir.






