‹NFEKS‹YON HASTALIKLARINDA LABORATUVAR TANI
Recep ÖZTÜRK*

‹nfeksiyon hastal›klar› insanl›¤› en s›k etkileyen hastal›klardan olup, geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelerde morbidite ve mortalitenin ana nedenlerindendir. Yüzy›llar boyunca tarihin geliﬂiminde, ﬂekillenmesinde rolleri olmuﬂtur
(veba, kolera salg›nlar›) ve son y›llarda etkenler de¤iﬂse de
önemli konumlar› halen devam etmektedir. Tüm dünyada
yayg›n olmas›, yeni de¤iﬂik etkenler bulunmas› ve etkenleri bilinmeyen baz› hastal›klar›n mikrobik etkenli olduklar›n›n saptanmas› nedeniyle infeksiyon hastal›klar› halk sa¤l›¤› aç›s›ndan güncel önemini devam ettirmektedir.
Bu arada moleküler biyolojide geliﬂmeler nedeniyle infeksiyonlar›n kanser, di¤er kronik hastal›klarla iliﬂkileri daha
da fazla anlaﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Ayr›ca yeni etkenler de
moleküler biyolojinin katk›lar›yla (TTV, HCV,…) tan›mlanm›ﬂlard›r.
T›bb›n hemen her klinik dal›n› ilgilendiren infeksiyon hastal›klar›n›n tan›m› için iyi bir klinik de¤erlendirme yan›nda laboratuvar tan›s› gereklidir. ‹nfeksiyon hastal›klar›n›n
tan›m›nda laboratuvar incelemeler çok önemli bir yer tutar. ‹nfeksiyon hastal›klar›n›n sadece tan›m› de¤il, giderek
artan direnç (metisiline hatta vankomisine dirençli stafilokoklar, vankomisine dirençli enterokoklar, çok ilaca dirençli gram negatif çomaklar, çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis, antiviral ajanlara direnç kazanan virusler) nedeniyle tedavide kullan›lacak antimikrobiklerin
direnç testleri yard›m›yla seçimi, infeksiyon hastal›klar›n›n
epidemiyolojik araﬂt›r›lmas› noktas›nda da laboratuvar
araﬂt›rmalar› büyük iﬂlev görür. Örne¤in bir salg›n› tan›mlaman›n en önemli boyutu yap›lacak uygun mikrobiyolojik
incelemelere dayan›r.
Ayr›ca klinik belirti oluﬂturan veya belirti vermeden geçirilen baz› infeksiyon hastal›klar› hastada taﬂ›y›c›l›k (portörlük) oluﬂturabilir; taﬂ›y›c›lar hiç bir klinik belirti oluﬂturmadan baﬂkalar›na etkenin bulaﬂmas›na kaynakl›k edebilir;
portörler ancak laboratuvar metotlar›yla saptanabilir.
‹nfeksiyon hastal›klar› tan›s›nda kullan›lan laboratuvar incelemeler, 1)özgül olmayan yard›mc› testler: mikrobiyoloji
d›ﬂ›ndaki araﬂt›rmalar, 2)etkeni do¤rudan veya dolayl› olarak belirleyen klinik mikrobiyolojik incelemelerdir (tablo 1).

Tablo1. ‹nfeksiyon Hastal›klar›nda Laboratuvar Tan›s›
1-Mikrobiyoloji d›ﬂ› laboratuvar araﬂt›rmalar›
- Hematolojik incelemeler
- Biokimya incelemeleri (AST, ALT, CRP, Prokalsitonin)
- Radyolojik incelemeler(düz grafiler, USG, BT, MR)
- Nükleer t›p incelemeleri(galyum ve teknesyum sintigrafisi, iﬂaretli lökosit sintigrafisi)
- Histopatolojik incelemeler
2-Mikrobiyolojik incelemeler
- Mikroskopik incelemeler(Iﬂ›k mikroskopu, karanl›k
alan mikroskopu, fluoresans mikroskopu , elektron
mikroskopu)
- Yaﬂ preparatlar (d›ﬂk›da parazit, deri kaz›nt›s›nda mantar)
- Boyal› preparat (Gram, EZN, Giemsa, Trikrom
boyama)
- Mikroorganizmalar›n üretilmesi(kültür), tan›nmas›(cins ve tür tayini) ve duyarl›l›k
durumlar›n›n belirlenmesi
- ‹mmunolojik incelemeler:antikor arama, antijen arama, deri testleri
- Moleküler metotlar: Özgül DNA veya RNA dizelerinin
saptanmas› (nükleik asit problar›, polimeraz zincir reaksiyonu(PZR), gerçek zamanl› PZR, ligaz zincir reaksiyonu, dallanm›ﬂ problar, Q-beta replikaz yöntemi)
1-Mikrobiyoloji d›ﬂ›ndaki klinik laboratuvar incelemeleri:
‹nfeksiyon hastal›klar› de¤iﬂik sistemler üzerine etkiyle baz› de¤iﬂikliklere yol açar. Bunlar› de¤erlendirip tan›yla ilgili baz› dolayl› bilgiler edinilir. Bu testler etkeni belirlemek
aç›s›ndan özgül testler de¤ildir; tan›da yard›mc› olurlar.

1.1)Hematolojik incelemeler
- Lökosit say›m› ve formülü:
Lökositoz (bakteri infeksiyonlar›n›n ço¤u- baz› bakteri infeksiyonlar›nda lökositoz olmaks›z›n nötrofili görülebilir:
Leptospira ve Rickettsia infeksiyonlar›-, baz› virüs infeksiyonlar›, infeksiyon d›ﬂ› de¤iﬂik nedenler),
lökopeni (tifo, bruselloz gibi baz› bakteri infeksiyonlar›, virüs infeksiyonlar›n›n ço¤u) lenfositoz (infeksiyoz mononukleoz, cytomegalovirus infeksiyonu, virüs hepatitleri, k›zam›k, su çiçe¤i, kabakulak, adenovirus infeksiyonlar› ve di-
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¤er virüs infeksiyonlar›, bo¤maca, bruselloz, tüberküloz,
sifiliz, toksoplazmoz),
lenfopeni (ciddi pnömokok veya Klebsiella pnömonisi gibi
a¤›r seyirli bakteri infeksiyonlar›; ciddi endotoksemi; miliyer tüberküloz; lenfositk koriomenenjit, Colorado kene ateﬂi, deng gibi baz› virus infeksiyonlar›; yayg›n histoplazmoz,
yayg›n kalaazar),
Lenfo-monositoz (tüberküloz, di¤er granulamatöz infeksiyonlar, subakut bakteri endokarditi ve sifiliz, cytomegalovirus ve varicella zoster virus infeksiyonlar›),
Toksoplazma, viral hepatit, EBV
eozinofili (triﬂinoz, kist hidatik, viseral larva migrans, askariyaz, toksokariyaz, strongyloidaz; baz› kronik infeksiyonlarda ve akut bakteri infeksiyonlar›n›n iyileﬂme devrinde; Chlamydia pnömonileri, k›z›l›n geç devresi, toksik ﬂok
sendromu (%50), bronkopulmoner aspergilloz) saptanmas›,
-Anemi: Kanama veya y›k›m sonucu akut anemi geliﬂebilir. Clostridium perfringens sepsisi, malaria, babesioz,
bartonelloz, Mycoplasma pneumoniae pnömonisi, infeksiyöz mononukleoz ve sifilizde hemoliz etkisiyle; Parvovirus
B19 infeksiyonunda eritrosit öncü hücrelerinin tutulmas›
sonucunda anemi geliﬂir. Kronik infeksiyonlarda kronik
hastal›k anemisi geliﬂir; burada retiküloendotelyal sistemde demir depolar› normal veya artm›ﬂ, plazma demiri ve
total demir ba¤lama kapasitesi azalm›ﬂt›r.
-Yayg›n damar içi p›ht›laﬂma (D‹K-dissemine intravasküler koagülasyon): Ciddi infeksiyonlar›n seyrinde (özellikle gram negatif bakterilerin etken oldu¤u sepsisler, meningokoksemi, kayal›k da¤lar lekeli ateﬂi) geliﬂen bir tablodur. Asplenik hastalarda D‹K daha s›k geliﬂir. D‹K tablosunda trombostopeni, artm›ﬂ fibrin y›k›m ürünleri, azalm›ﬂ
fibrinojen ve protrombin zaman› saptan›r. Hastada kanama ve trombozlar geliﬂebilir.
-Trombositopeni: Sepsise izole trombositopeni de eﬂlik
edebilir. Rubella trombositopeni geliﬂen di¤er bir infeksiyondur.
-Trombositoz: Akut infeksiyonlar›n iyileﬂme dönemi,
tüberküloz, baz› kronik infeksiyonlar, özellikle yavaﬂ iyileﬂen pnömonilerde görülür.

1.2) Akut faz reaktanlar›
‹nfeksiyonlar›n seyrinde oluﬂan sistemik immun yan›t›n
bir basama¤› sitokinlerin (IL-1, IL-6, TNF) oluﬂumudur.
Sitokinlerin bir k›sm›n›n uyar›s›yla karaci¤erde akut faz
reaktanlar› (miktarlar› artanlar: C-reaktif protein: CRP,
serum amyloid-A, alfa1 antitripsin, haptoglobulin, ferritin, fibrinojen, komplement 3 ve 4; miktar› azalanlar: albumin, prealbumin, transferrin) denen baz› protein maddeler sentezlenir; bu maddelere akut faz rekatanlar› denir.
Günümüzde sitokin araﬂt›rmalar› ile erken tan› (IL-6, IL-8
ile lökosit yan›t›n› erken saptamak gibi) gündeme gelse bile de¤iﬂik akut faz reaktanlar›ndan günlük pratikte en s›k
CRP ve eritrosit sedimantasyon h›z› (ESH) kullan›l›r.
CRP: Karaci¤erde sentez edilen globulin yap›s›ndaki bu
akut faz reaktan› inflamasyon ve doku y›k›m› halinde k›sa

sürede art›p, durum düzelince h›zla azal›r. Pratikte en s›k
kullan›lan akut faz reaktan›d›r. Kalitatif ölçümler(-, +,
++, +++, ++++) klinisyenin iﬂine yaramaz, kantitiatif sonuçlar de¤erlidir. CRP, inflamasyon baﬂlamas›ndan
dört-alt› saat sonra yükselmeye baﬂlar, 36-50 saatte zirve
yapar, yar›lanma ömrü 19 saattir. CRP, yüksekse irdelenecek bir sorun var demektir. CRP, genel olarak invazif bakteriyel infeksiyonlarda normale göre 15-40 kat artabilmektedir; viral infeksiyonlarda genel olarak 3-5 kat artar,
ama grip, CMV gibi viral infeksiyonlarda, miyokardit gibi
doku tutulumlar›nda da 10 kattan fazla art›ﬂ olabilmektedir. ‹nfeksiyon hastal›klar› d›ﬂ›nda sistemik vaskülitlerde
10-20 kat, malignitelerde 5-10 kat (baz› lenfomalarda daha fazla) artmaktad›r. CRP normal, ESH yüksek bir durumda SLE’den ﬂühelenilir.
Genelde çok yüksek CRP de¤erlerinde aﬂa¤›daki hastal›klar akla gelir: invazif bakteri infeksiyonlar›, akut romatizmal ateﬂ, romatoid artrit, juvenil romatoid artrit (Still
hastal›¤›), rejiyonal ileit, ailevi Akdeniz ateﬂi, reaktif artritler, vaskülitler, baz› lenfomalar, sekonder amiloidoz ve
miyokard infarktüsü.
ESH: Duyarl› bir test olup özgül de¤ildir. Eriﬂkinde 20
mm/saat üzeri patolojiktir. Yaﬂl›larda, kad›nlarda, ﬂiﬂmanlarda 10 mm daha yüksektir. ESH, >100 mm/saat halinde infeksiyon (miliyer tüberküloz, subakut bakteri endokarditi, kar›n içi abse, osteomyelit), kollajenozlar/arterit(eriﬂkin Still hastal›¤›, dev hücreli arterit), maligniteler(karsinom, lenfoma, multipl myeloma) olas›l›¤› vard›r.

1.3)Di¤er Testler
Prokalsitonin: Son y›llarda kullan›m alan› bulan testlerden
biridir. Kalsitoninin ön maddesi olan prokalsitonin sistemik bakteri infeksiyonlar›nda anlaml› miktarda artmaktad›r. Normalde 0.01 ng/ml düzeyinde olan prokalsitonin viral infeksiyonlarda veya inflamatuar hastal›klarda 0.5-1
ng/ml, sistemik bakteri infeksiyonlar›nda 20-200 ng/ml
de¤erlerine ulaﬂmaktad›r. Prokalsitonin, özellikle yo¤un
bak›m birimlerinde sepsis tan›s›nda ve prognoz tayininde
yard›mc› bir test olarak kullan›labilir.
Rutin biokimya incelemeleri: ‹nfeksiyon hastal›klar›nda etkilenen veya fonksiyonu bozulan organlar› belirlemek, hasta takibini sa¤lamak, prognoz hakk›nda fikir edinmek
amac›yla de¤iﬂik serum, plazma, BOS, pevra s›v›s›, assit,
eklem s›v›s› gibi örneklerde biokimya incelemelerine baﬂvurulur: AST, ALT, alkalen fosfataz, Á-GT, protrombin zaman›, biliriubinler, üre, kreatinin, LDH (serum ve BOS’ta),
CPK(leptospiroz, di¤er kas hasarlar›nda) , glukoz (sepsise
hipoglisemi eﬂlik edebilir; diabetik bir hastada hiperglisemi geliﬂmesi ve kan glukozunun ayarlanmas›n›n zorlaﬂmas› infeksiyonun ilk bulgusu olabilir), kan gazlar› gibi testler yap›l›r.
Tam idrar incelenmesi: Proteinüri, bilirubinüri, urobilinojenüri, piyüri(çevrilmemiﬂ idrar›n mm3de 8-10 lökosit varl›¤›), hematüri, sedimentte de¤iﬂik silendirlerin varl›¤›
araﬂt›r›l›p tan› hakk›nda fikir edinilir.

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M

1.4) Biopsi-histopatoloji
Gerek primer tan›mda gerekse hepatitler gibi hastal›¤›n
evresini de¤erlendirmede baﬂ vurulan de¤erli bir yöntemdir. Lenf bezi, karaci¤er, deri, kemik infeksiyonlar aç›s›ndan s›k biopsi yap›lan yerlerdir. Febril nötropenide bir deri döküntüsünden yap›lan “punch” biopsi tan›ma ciddi katk› sa¤lar; örne¤in febril nötropenik bir hastada bir mikotik infeksiyonun erken tan›m›n› mümkün k›lar. Al›nan biopsilerde mikrobiyolojik incelemeler ihmal edilmemeli;
kuﬂku halinde kesitlerde Gram, EZN, mantar boyalar›(metenamin gümüﬂ boyama), kültürler yap›lmal›d›r. Kültüre
gönderilecek örne¤in formalin içine al›nmamas› özel
transport besiyeri ya da serum fizyolojik içinde laboratuvara ulaﬂt›r›lmas› önerilir. Gere¤inde immunhistokimya ve
in situ hibridizasyonla etken gösterilebilir.

1.5) Görüntüleme teknikleri
Düz grafiler, USG, BT, MR gibi incelemeler infeksiyon hastal›klar›n›n tan›s›nda ciddi katk›lar sa¤lar. Özellikle MR
gibi incelemeler klinik de¤erlendirmenin önüne geçmemelidir.

1.6) Nükleer t›p araﬂt›rma metotlar›
De¤iﬂik nükleer t›p incelemeleri, özellikle iﬂaretli lökostilerle yap›lan sintigrafiler, de¤ik infeksiyonlar›n, özellikle
nedeni belli olmayan ateﬂ olgular›nda infeksiyon yerini
saptamada de¤erlidir.

2-Mikrobiyolojik araﬂt›rmalar
‹nfeksiyon hastal›klar›n›n etkenini aç›¤a ç›karmak, tedaviyi düzenleyip izlemek(direnç durumu, mikrop yükü) ve taﬂ›y›c›l›k varl›¤›n› belirlemek amac›yla mikrobiyolojik incelemeler yap›l›r. Mikrobiyolojik araﬂt›rmalar do¤rudan etken hakk›nda bilgi verir ve kesin tan›ya ulaﬂt›r›r. Mikrobiyolojik tan› spektrumu teknolojinin yard›m›yla giderek daha h›zl›, otomatize, duyarl› ve özgül sonuçlar veren metotlar›n geliﬂtirilmesiyle zenginleﬂmiﬂtir.
‹nfeksiyon hastal›klar›nda laboratuvar tan›s› kona¤›n doku, vücut s›v› ve ç›kart›lar›nda, bakteri, mantar, virus veya parazit etkenlerini ya do¤rudan yada dolayl› yolla gösterme¤e dayan›r.
Tablo 1’de görüldü¤ü gibi mikroskopik incelemeler(yaﬂ preparat, boyal› preparat), kültür (üretim, ayr›m), direnç araﬂt›rmalar›(antibiyogram, moleküler teknikler), immunolojik
testler (antijen veya antikor aramak), moleküler çal›ﬂmalar
(tan›m, epidemiyolojik analiz, direnç araﬂt›rmas›) günümüzde uygulanan klinik mikrobiyolojik araﬂt›rmalard›r.
Klinisyen; laboratuvar› kullan›rken ve sonuçlar› yorumlarken istedi¤i tan› testlerinin gücünü bilmelidir. Bu amaçla
testin duyarl›l›¤›, özgüllü¤ü, tahmin gücü bilinip istek ve
yorumda bu özellikler dikkate al›nmald›r:

021

Duyarl›l›k: Hastal›¤› oldu¤u bilinen kiﬂilere (gerçek pozitif) uygulanan testin pozitif sonuç verme oran› (100 hastadan 92 kiﬂide pozitif sonuç al›nan testin duyarl›l›¤›
%92’dir (yalanc› negatiflik %8).
Testin analitik duyarl›l›¤› ise aranan maddenin ne kadar›n›n miktar›n›n saptanabildi¤inin ölçüsüdür(ng/ml, viral
yük/ml).
Özgüllük: Hastal›¤› olmayan kiﬂilere (gerçek negatif) uygulanan testin negatif sonuç verme oran›( sa¤l›kl› 100 kiﬂide 11 “yalanc›” pozitif sonuç al›nan testin özgüllü¤ü %
89’dur). Pratikte kullan›lan hiç bir test %100 duyarl› ve
özgül olmad›¤›ndan yani yalanc› pozitiflik ve negatiflik sorunlar› oldu¤undan test sonuçlar› baz› durumlarda do¤rulay›c› testlerle denetlenmelidir.
Bir testin sonucu yorumlan›rken, bir di¤er önemli bilgi o
hastal›¤›n toplumda ne kadar yayg›n oldu¤udur. O yüzden
epidemiyolojik veriler ayn› zamanda testlerin yorumunun
do¤ru bir ﬂekilde yap›lmas›n› da sa¤lamaktad›r. ‹nfeksiyon
hastal›klar› tan›s›nda kullan›lan klinik mikrobiyolojik metotlar ve klinik mikrobiyolojik örneklerin incelenmesi konusundaki temel bilgiler aﬂa¤›da özetlenmektedir.

2.1-Mikroskopik incelemeler
Iﬂ›k mikroskopu, karanl›k alan mikroskopu, faz kontrast
mikroskopu, fluoresans mikrokopu, elektron mikroskopu
klinik mikrobiyoloji laboratuvar›nda kullan›lan mikroskop
çeﬂitleridir. Genelde rutin incelemeler ›ﬂ›k mikroskopuyla
yap›l›r.
‹lk olarak 1683 y›l›nda Antony Van Leeuwenhoek taraf›ndan mikroskop kullan›lm›ﬂt›r. Bu uygulama mikrobiyolojinin temel taﬂlar›ndan biri kabul edilmektedir. ‹nsan ç›plak
gözle ancak 0.1 - 0.2 mm (100-200 mikron : μ ) büyüklü¤ü ay›rabilmektedir. Mikroskopta yanyana duran iki noktay› ay›rabilme yetene¤ine rezolüsyon s›n›r› denilmektedir.
Bir mikroskobun rezolüsyon (ay›rt etme yetene¤i) s›n›r›
kullan›lan ›ﬂ›¤›n dalga uzunlu¤una, merce¤in aç›kl›k say›s›na (merce¤in yar›çap›/ odak boyu) ba¤l›d›r. Iﬂ›k mikroskoplar›nda ay›rt etme yetene¤i 200 nm dolaylar›ndad›r
(0.2 mikron).
Mikroskobun büyütme gücü objektif ve oküler büyültme
miktarlar›n›n çarp›m› ile belirlenir. Örne¤in 100 büyültmeli bir objektifle bak›l›yor ve okülerin büyültme gücü 15 ise
o mikroorganizma 100x15: 1500 kez büyültülmüﬂ demektir. Mikroskop alan›nda bulunan mikroorganizmalar›n boyutlar› oküler ve objektiflere yerleﬂtirilen özel aletlerle
(mikrometreler) ile ölçülebilirler.
Karanl›k alan incelemesi özellikle sifiliz düﬂünülen lezyonlardan al›nan örnekte Treponema pallidum, kanda Borrelia
ve Leptospira, idrarda Leptospira aranmas› için uygundur.
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Fuloresans mikroskobu, de¤iﬂik mikroorganizma antijenlerini h›zl› ve duyarl› bir ﬂekilde belirlemede ve de¤iﬂik mikoorganizmalara karﬂ› oluﬂan özgül antikorlar› araﬂt›rmak amac›yla kullan›l›r.
Elektron mikroskobu(transmisyon EM, scanning EM), ancak araﬂt›rma laboratuvarlar›nda veya büyük merkezlerde
kullan›m için uygundur. Özellikle ishal etkeni virüslerin
(rotavirus, calicivirusler) tan›nmas›nda ciddi katk› sa¤lar.

Iﬂ›k mikroskobu incelemeleri
Klinik örnekler veya besiyerinde üreyen mikroorganizmalar do¤rudan yaﬂ preparat olarak veya de¤iﬂik boyalarla
boyand›ktan sonra incelenirse mikroorganizmalar k›sa sürede görülüp tan›nabilir. Bakteriler, mantarlar, parazitler(eriﬂkin ﬂekil, larva, yumurta, trofozoit, kist) , virus inklüzyon cisimcikleri ›ﬂ›k mikroskopuyla tan›mlanabilir.

Yaﬂ/natif preparat
Mikroskopik de¤erlendirme için en basit yol yaﬂ preparat
incelemesidir. Al›nan klinik örnek do¤rudan veya bir s›v›da süspansiyon haline getirilip lam-lamel aras›nda mikroskopta incelenir. Serum fizyolojik, lugol, metilen mavisi,
%10-30 KOH, laktofenol pamuk mavisi, çini mürekkebi
yaﬂ preparat haz›rlanmas›nda s›k kullan›lan maddelerdir.
Yaﬂ preparat ﬂu incelemeler için uygundur: d›ﬂk›da helmint
yumurtas›, protozoon kist ve trofozoti; beyin omurilik s›v›s›nda Cryptococcus neoformans varl›¤›(çini mürekkebiyle
siyah zeminde büyük kapsüllü mayalar); vaginal/uretral
ak›nt›da veya idrar sedimentinde Trichomonas, Candida ;
idrarda Schistosoma yumurtalar›; deri kaz›nt›s› ve saç örne¤inde %10-30 KOH’de mantar elemanlar›; üremiﬂ mantar kültüründen al›nan örneklerin laktofenol pamuk mavisi boyanmas›yla morfolojik identifikasyon. Amipli dizanteri tan›s›nda erken (s›cak) d›ﬂk› incelemeleri özellikle önemlidir. Eritrosit fagosite etmiﬂ trofozoitlerin görülmesi anlaml› bir bulgu olarak kabul edilmektedir.
Ayr›ca yaﬂ preparat olarak say›m kameralar›nda(FuschRosenthal, Thoma lam› vb) de¤iﬂik vücut s›v›lar›nda (BOS,
plevra s›v›s›, asit s›v›s›) inflamasyon hücrelerinin varl›¤› ve
say›s› saptan›r.

Boyal› ‹nceleme
Klinik mikrobiyoloji laboratuvar›nda de¤iﬂik boyamalar
uygulama alan› bulmas›na ra¤men en s›k Gram boyas›, Erlich-Zieehl-Neelsen(EZN) veya Kinyoun’un aside dirençli
bakteri boyamas›, metilen mavisi, Giemsa, trikrom boyama (parazit incelenmesi), fluoresans boyama kullan›l›r.

Gram boyama
Klinik mikrobiyolojinin en yararl› yöntemlerinden biri olup
100 y›l› aﬂk›n süredir kullan›lmaktad›r. Kal›n bir peptidoglikan hücre duvar› olan bakteriler, hücre d›ﬂ membran› ve
ince peptidoglikan hücre duvar› olan bakterilere göre

Gram yöntemiyle farkl› boyan›r. Kal›n peptidoglikanl› bakteriler ald›klar› ilk boyay›(kristal mor/jansiyan moru) alkol
veya di¤er renk gidericilerle(alkol/aseton) geri vermezler
ve boya giderme iﬂleminden sonrada mor renkte görülürler(Gram pozitifler). Hücre d›ﬂ memran› ve ince peptidoglikan› olanlar ald›klar› ilk boyay› renk giderme aﬂamas›nda verirler ve ikinci ad›m boyan›n renginde(pembe) görülürler:Gram negatifler. Baz› bakteriler (mikoplazmalar, riketsiya, klamidyalar, mikobakteriler,…) Gram yöntemiyle
boyanmazlar.
Gram boyama, incelenen klinik örnekte(balgam, cerahat,
BOS, plevra s›v›s›, eklem s›v›s›) bakteri, maya gibi mikroorganizmalar›n ve inflamatuvar hücrelerin varl›¤›n›n saptanmas›n› sa¤lar. Mikroorganizmalar›n varl›¤› yan›nda idrar gibi klinik örneklerde olas› bakteri say›s› hakk›nda da
fikir edinilir (her immersiyon alan›nda bir veya daha fazla
bakteri bulunmas› ml’de 105 veya daha fazla bakteriye iﬂaret eder). Bir klinik örnekte 104/ml veya daha fazla bakteri varsa Gram ile pozitif sonuç al›n›r. Örnek, boyamadan
önce santrifüjlenirse bakteriler sedimentte yo¤unlaﬂaca¤›ndan daha az say›daki bakteriyi görmek mümkün olur.
Hemen her klinik örnek Gram boyama ile incelenebilir. Fiyat etkinlik çal›ﬂmalar› dikkate al›nd›¤›nda baz› örneklerde rutinde Gram boyama önerilmez; örne¤in bo¤az sürüntülerinde rutinde Gram boya yap›lmas› önerilmemektedir;
ama Vincent anjini kuﬂkusunda sadece Gram incelemeyle
fuzospiroketlerin görülmesinin tan›daki katk›s› gere¤inde
hat›rlanmal›d›r. Balgam, cerahat, BOS, genital kanal sürüntüsü, idrardan rutin ; d›ﬂk›, bo¤az sürüntüsünde gere¤inde Gram yap›l›r.
Gram boyal› preparat incelenirken ilgili materyelin uygun
ﬂekilde al›n›p al›nmad›¤›na karar verilebilir. Örne¤in balgamda küçük büyütmede(x10) her alanda 25 veya daha
fazla polimorf nüveli lökosit ve 10’dan az sküamoz epitel
hücresi olmas› klinik olarak yararl› bilgi sa¤lar; yani örnek
uygun ﬂekilde al›nm›ﬂt›r karar›na var›l›r. Balgamda küçük
büyütmeye 10’dan fazla epitel hücresi ve de¤iﬂik morfolojili bakterilerin varl›¤› a¤›z floras›yla kontaminasyona iﬂaret eder.
Baz› bakterilerin olas› tan›s› Gram incelemeyle belirlenebilir; örne¤in balgamda kapsüllü lanset ﬂeklinde gram pozitif diploklar pnömokoklar›, bir yara örne¤inde kapsüllü
gram pozitif çomaklar Bacillus anthracis’i, BOS’da hücre
içi ve d›ﬂ›nda gram negatif koklar meningokok ön tan›s›n›
koydurur. Uretral ak›nt›da hücre içi ve d›ﬂ›nda gram negatif koklar›n varl›¤› erkek hastada gonokok olas›l›¤›n› yüksek oranda belirler. Kronik obstruktif bir akci¤er hastas›n›n balgam›nda soluk boyanan gram negatif kokobasiller
Haemophilus influenzae’yi düﬂündürürken, gram labil boyanan koklar ayn› grup hastada Moraxella catarrhalis varl›¤›n› düﬂündürür.
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Gram boyama özellikle yo¤un bak›mda yatan hastalarda
balgam, endotrakeal aspirat ve di¤er solunum yolu örneklerinde bask›n bakteri hakk›nda fikir vererek empirik tedaviyi yönlendirmede katk›da bulunur.
Gram boyama antibiyotik kullan›m› sonucu kültürde üremenin engellendi¤i durumlar da klinik örnekte görülen
bakteri sayesinde tan›ya destek sa¤lar.
Gram boyama ile klinik örneklerde mayalar ve inflamatuvar hücreler de görülür.

Aside dirençli mikroorganizmalar›n boyanmas›
Karbolfuksinle boyanan baz› mikroorganizmalar, asit
ve/veya asit+alkolle muamele sonras›nda duvar yap›lar›n›n özelliklerinden dolay› ald›klar› boyay› vermediklerinden metilen mavisiyle ters boyama iﬂleminden sonra mavi
zeminde k›rm›z› görüntü verirler ve aside dirençli olarak
vas›fland›r›l›rlar. S›k kullan›lan boyama EZN metodudur;
bunun Kinyoun modifikasyonu veya renk gidermenin zay›f
asidlerle(%1 sulfuruik asid) yap›ld›¤› modifiye EZN vard›r. Mikroskopla aside dirençli basillerin EZN ile görülebilmesi için 1 ml’de en az 5000 basil bulunmal›d›r.
Aside dirençli boyama balgam, mide y›kant› suyu, abse,
BOS, plevra s›v›s›, d›ﬂk› , doku ve di¤er ﬂüpheli örneklerde
kullan›labilir. Mycobacterium, Nocardia, Legionella micdadei, Rhodococcus equi gibi bakteriler ve Cryptosporidium,
Cyclospora, Isospora gibi ishal etkeni protozoonlar aside
dirençlidir. Bu özelliklerini aç›¤a ç›karmak üzere EZN, modifiye EZN veya Kinyoun boyama yap›l›r ve preparat ›ﬂ›k
mikroskobunda incelenir. Bu boyamada mikobakteriler mavi zemin üzerinde k›rm›z›ya boyanan çomakç›klar olarak
görülür Bu amaçla fluoresans mikroskopta incelenmek üzere auramin-rodamin boyama da yap›labilir. Auramin-rodamin boyal› preparat fluoresans mikroskobunda incelenirse
aside dirençli basiller elma yeﬂili fluoresans verir olarak görülürler; bu metot daha hz›l› ve duyarl›d›r.
Nocardia (renk gidermede %3 hidrolorik asit-alkol yerine
%1 sulfurik asitli su kullan›l›r) ve protozoonlar›n aside dirençlili¤ini belirlemek için EZN boyamada baz› de¤iﬂiklikler yap›l›r(modifiye EZN).

Metilen mavisi boyamas›
Özellikle hücre içi bakterilerin (Neisseria) daha iyi görülmesine, dolay›s›yla gonokoksik uretritte k›sa sürede tan›
konmas›na imkan sa¤lar. Corynebacterium diphteriae infeksiyonu kuﬂkusu varsa metakromatik granülleri iyi gösterdi¤inden tercih edilir. D›ﬂk›, BOS vb örnekler metilen
mavisiyle boyan›rsa lökositler kolayca tan›n›r.

Giemsa
Lökosit formülü, kan parazitleri (Plasmodium, Babesia,
Leishmania), viral inklüzyon cisimciklerinin(Herpes simplex, varicella zoster veziküler deri lezyonlar› taban›ndan
yap›lan sürüntü: Tzanck yayma), doku de¤dirme(imprint)
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yöntemiyle haz›rlanan preparatlarda mayalar, Toxoplasma
gondii, Pneumocystis carini/jiroveci, Histoplasma capsulatum ve bakterilerin boyanmas›nda kullan›labilir. Gümüﬂ
boyalar› (Gomori methenamine gümüﬂ, Warthin-Starry,
Dieterle) Treponema pallidum, mantarlar, P.carinii/jiroveci, Legionella spp, riketsiyalar ve Rochalimae henselae boyanmas›nda tercih edilir.

Fluorokrom Boyalar
Akridin oranj, vücut s›v›lar›ndaki bakteri, maya, Trichomonas ve lökositleri boyamak amac›yla kullan›l›r; fluoresans mikroskopta daha küçük büyütmeyle inceleme olana¤› oldu¤u için Gram boyaadan daha duyarl›d›r.
Auramin-rodamin boyamas› ile mikobakteriler elma yeﬂili
boyan›r ve tüberküloz laboratuvar›nda EZN boyas›na göre
daha duyarl› ve h›zl› sonuç al›n›r.
Kalkoflor beyaz›, deri kaz›nt›s› ve saç örneklerinde mantar
elemanlar›n› fluroesans mikroskopta göstermek amac›yla
kullan›l›r.
Ayr›ca monoklonal veya poliklonal özgül antikorlar veya
özgül antijenler fluoresans veren maddelerle (fluoresceine
isothiocyanate) boyan›p klinik örneklerden özgül antijen
yada özgül antikor aranabilir. ‹ﬂaretli antiglobulinler yard›m›yla özgül antikorlar›n fluoresans mikroskopla araﬂt›r›lmas› mümkündür (aﬂa¤›ya bkz)

Di¤er boyalar
Bu boyalar d›ﬂ›nda parazitleri incelemek üzere trikrom boyama, demir-hematoksilen boyas›; toluidin mavisi ve methenamine gümüﬂ boyas› (P.carinii ) ve mantarlar için PAS
vb boyalar vard›r.

2.2) Kültür yöntemiyle mikroorganizmalar›n
saptanmas›
Bakteri, mantar, virus ve parazitler besiyeri veya hücre
kültürü gibi ortamlarda üretilerek ço¤alt›labilirler. Günümüzde kültürde üretim genellikle bakteri ve mantar infeksiyonlar›n›n tan›s›nda kullan›lmaktad›r. Bakterilerden hücre içi üreme gösteren Chlamydia ve Rickettsia; virus ve parazit kültürü genellikle geliﬂmiﬂ veya referans laboratuvarlarda yap›labilmektedir.
Bakteriler, laboratuvarlarda de¤iﬂik maddelerden oluﬂan
cans›z besiyerlerinde üretilmektedir. Treponema pallidum,
Mycobacterium leprae, Spirillum minus gibi henuz rutinde
besiyerlerinde üretilemeyen bakteriler gibi istisnalar vard›r. Chlamydia, Rickettsia gibi bakteriler ve virusler ise
ancak canl› ortamlarda yani hücre kültürlerinde üretilebilmektedir. Mikroorganizman›n üretiminde önemli basamaklar, do¤ru yerden, do¤ru zamanda, do¤ru bir ﬂeklide
klinik örne¤in al›narak, uygun koﬂullarda laboratuvara
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nakledilerek standart yöntemlerle iﬂlenip besiyeri ortamlar›na ekimine ve uygun ﬂekilde inkübe edilmesine ba¤l›d›r(aﬂa¤›ya bak›n›z).

Patojen Bakterilerin ‹zolasyonu
Klinik örneklerden ﬂüpheli patojen(ler)in izolasyonu bakterilerin in vitro üremesine imkan veren besiyerleriyle sa¤lan›r. Besiyerleri s›v› veya kat› ﬂekildedir. Besiyerlerinin kat›l›¤› bakteriler taraf›ndan metabolize edilemeyen agar ile
sa¤lanmaktad›r. ‹lgili mikroorganizma(lar)›n üremesine
imkan veren de¤iﬂik temel besiyerleri (et suyu, kalp/beyin
infüzyonu, maya ekstresi gibi temel vasatlar) üreme ortamlar›n›n ana yap›s›n› oluﬂturur ve üremeyi art›r›c› özellikte zenginleﬂtirci maddeler (kan, serum, assit, hemin, K
vitamini) eklenerek üretici güçleri art›r›l›r. Koyun kanl›
agar, çukulatams› agar bu nitelikteki genel üretim besiyerleridir. Flora içeren örneklerde (bo¤az, balgam, genital örnekler, d›ﬂk›) sadece patojen(ler)in üremesini sa¤lamak
için flora bakterilerini bask›lay›p, patojenlerin üremesine
engel olmayan maddeler(antibiyotikler, baz› boyalar ve inhibitor maddeler) kat›larak seçici besiyerleri haz›rlan›r
(d›ﬂk› ekiminde GN, SS besiyeri; genital örneklerde Neisseria gonorrhoeae üremesine imkan veren Thayer-Martin
besiyeri).
Klinik örnekte mikroorganizma azsa s›v› besiyerlerine
(buyyon) ekilmelidir. Genel olarak periton s›v›s›, plevra s›v›s›, eklem s›v›s› , BOS s›v› besiyerine ve zenginleﬂtirilmiﬂ
genel üretim besiyerlerine ekilmelidir.
Abse örnekleri, ampiyem örne¤i, sinus aspirat›, transtrakeal aspirat, suprapubik idrar, , derin yara aspiratlar›, doku biopsileri anaerop bakteri içerebilir; örnek al›m›, nakledilme(anaerop taﬂ›ma ortam›na al›n›p gönderilir) ve laboratuvar ekimlerinde bu özellik dikkate al›nmal›d›r.
Günümüzde geliﬂtirilmiﬂ otomatize hemokültür sistemleri
yard›m›yla kandan bakteri üretilme oran› artm›ﬂ ve üreme
süresi k›salm›ﬂt›r. Örne¤in daha önce 20-30 günde üretilen
Brucella cinsi bakteriler, yeni hemokültür sistemlerinde 37 günde üretilebilmektedir. Bu hemokültür sistemleri BOS,
periton s›v›s› , plevra s›v›s›, eklem s›v›s› vb örneklerin kültürü için de uygundur.
Klasik sistemlerle 20-30 günde üretimleri sa¤lanabilen mikobakteriler, radyoizotop ve fluoresans temelli s›v› besiyerlerinde ortalama 12 günlük bir sürede üretilebilmektedir.

‹dentifikasyon
Bakteri üretilip saf halde elde edilince, tan›m› için en s›k
baﬂvurulan yol fenotipik özelliklerini araﬂt›rmakt›r. Fenotipik özellikler besiyerinde üreme özellikleri (koloni ﬂekli
ve boyutu, rengi, hemolitik aktivitesi); bakterinin mikroskopik görüntü ve hareket durumu, biotip özellikleri: bakterinin protein (indol yap›m›, H2S yap›m›), karbonhidrat(fermentasyon özellikleri, asetoin yap›m›) ve ya¤lar (tributirin hidrolizi) üzerindeki etkileri araﬂt›r›l›r.
Biotipleme laboratuvarlar›n kendi olanaklar›yla yap›labi-

le¤i gibi, bir k›sm› otomatize ve komputerize edilmiﬂ sistemlerde kullan›lan ticar› ayr›m panelleriyle de yap›labilmektedir. Ticari paneller, üremiﬂ bir bakteri kültüründen
saatler içinde(önceden oluﬂmuﬂ enzimleri saptayan yöntemlerde 2-3saat içinde) veya 24 saatte bakterinin tan›nmas›na imkan verir; ama klasik yöntemleri iyi kullanamayan ve belli standartlar› oturtamam›ﬂ bir laboratuvarda
sadece ticar› sistemler kullan›l›rsa yanl›ﬂ sonuçlar verme
olas›l›¤› yüksektir.

Kromatografik teknikler
Gaz-likit kromatografisi, bakteri fermentasyonun metabolik son ürünlerini saptamak amac›yla kullan›l›r. Bu tekni¤in s›k kullan›ld›¤› bir alan, glukoz fermentasyonu esnas›nda zorunlu anaerop bakteriler taraf›ndan oluﬂturulan k›sa
zincirli ya¤ asitlerinin identifikasyonudur. De¤iﬂik bakteriler aras›nda oluﬂan uçucu asitlerin çeﬂitleri ve miktarca
de¤iﬂimleri bakterilerin bir aç›dan metabolik parmak izini
aç›¤a ç›kartarak tan›nmalar›na imkan verir. Yüksek performansl› likit kromatografi (HPLC), bakterilerin ve mantarlar›n d›ﬂ membranlar› ve hücre duvarlar›ndaki uzun zincirli ya¤ asitleri analiz edilerek ileri düzeyde fenotipik
özellikler aç›¤a ç›kar›labilmekte ve çok yak›n iliﬂkili türlerin bile ayr›m› mümkün olabilmektedir; HPLC özellikle
mikobakterilerin tür ayr›m›na imkan verir.

Duyarl›l›k testleri
Klinik mikrobiyoloji laboratuvar› sadece etkeni görüp üretmekle kalmaz, ayn› zamanda özellikle bakterilerin, gere¤inde mantar, virus ve parazitlerin antimikrobiklere duyarl›l›k/direnç durumunu da belirler. Günümüzde özellike
ak›lc› antibiyotik kullan›m›na uyulmamas› ve di¤er nedenlerle artan mikroorganizma direnci sebebiyle duyarl›l›k deneylerinin yap›lmas› özellikle hastanelerde yatan hastalardan üretilen etkenler için zorunlu hale gelmiﬂtir.
Duyarl›l›k deneylerinde genelde iki yaklaﬂ›m mevcuttur: a)
duyarl›l›k durumunun kalitatif de¤erlendirilmesi(hassas, orta derecede hassas/dirençli, dirençli), b)kantitatif de¤erlendirme: minimal inhibitör konsantrasyon(M‹K) belirlenmesi.
Kalitatif de¤erlendirme esas olarak iki metotla saptan›r:
i) Kirby-Bauer disk/agar difüzyon yöntemi: ka¤›t diske
emdirilmiﬂ de¤iﬂik antibiyotiklerin agarl› besiyeri üzerine
yay›lm›ﬂ bakterinin üremesini inhibe etip etmedi¤ine bak›l›r; disk etraf›ndaki bakteri ürememe/inhibe olma alanlar›ndaki zon çaplar› ölçülerek de¤erlendirilir;
ii) Antibioti¤in belirlenmiﬂ bir yo¤unlu¤unu içeren tüpte üreme olup olmamas›na (break point) dayal› yöntem.
Her iki yöntemin belirlenmiﬂ standartlar›na uyulmal›d›r.
Ülkemizde en s›k CLSI/NCCLS kurallar›na uygun olarak
disk difüzyon metodu uygulanmaktad›r. Klinikte s›k etkenler olan Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa ve
Acinetobacter spp, stafilokoklar, streptokoklar, enterokoklar N. gonorrhoeae vb için yöntem standardize edilmiﬂtir.
Yöntem anaerop bakteriler, P. aeruginosa d›ﬂ›ndaki pse-
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udomonaslar, Campylobacter, Helicobacter pylori vb için
standardize edilmemiﬂtir. Standartize edilmemiﬂ etkenlerde minimal inhibitör konsantrasyon de¤erleri tedavide yönlendirici olabilmektedir.
Kantitatif de¤erlendirmede, bakterinin M‹K (belirlenen
bakterinin üremesini inhibe eden en düﬂük antimikrobik
konsantrasyonu) ve istendi¤inde MBK(deney ortam›ndaki
bakterilerin %99.9unu öldüren en düﬂük antimikrobik
konsantrasyonu) de¤erleri saptanm›ﬂ olur. Özellikle endokardit, sepsis, menenjit, osteomyelit durumlar›nda bakterinin M‹K’inin belirlenmesi klinikte tedavi aç›s›ndan yararl›d›r. MBK/M‹K oran› 32den yüksekse toleransdan bahsedilir. Bu takdirde tedavi yetersizli¤i oluﬂabilir; streptokok,
Tablo:2) ‹mmunolojik testlerin analitik duyarl›l›¤›
Test

Yaklaﬂ›k olarak saptanabilen miktar (Ìg/ml)
Antikor
Antijen

Presipitasyon
‹mmunoelektroforez
Agarda çift yay›lma
Kompleman birleﬂmesi
Radial immunodifüzyon
Bakteri aglütinasyonu
Pasif hemaglütinasyon
Hemaglütinasyon inhibisyon
Antitoksin nötralizasyonu
RIA
ELISA
Virus nötralizasyonu

20
20
1
0.5
0.05
0.01
0.01
....
0.01
0.0005
0.0005
0.00005

1
....
....
....
0.5
....
....
0.001
....
0.000005
0.000005
....

stafilokok vb’ lerinin tedavisinde bu konu önemli olabilir.
Kantitatif ölçümler tüpte s›v› besiyerinde (makro buyyon
dilüsyon) veya agarda dilüsyon ﬂekline yap›labilir. Ayr›ca
antibiyotikli küçük kuyular içeren plaklarda deneyler otomatize ﬂekilde yap›labilmektedir (mikrobuyyon dilüsyon).
Son y›llarda kullan›ma giren E test, difüzyon gradyenti easas›na göre çal›ﬂ›r; antibiyotiklerin farkl› miktarlar› plastik striplere bilinen bir gradyentlere absorbe edilmiﬂtir. E
testle bakterilerin M‹K de¤eri, inhibisyon alan›n›n striple
kesiﬂti¤i yerdeki rakam okunarak kolayca belirlenebilir,
ama yöntem pahal›d›r. Mikobakteriler, mayalar, virüsler ve
parazitler için de direnç durumu belirlenebilir. Moleküler
tekniklerle direnç genlerinin (PCR sonras› restriksiyon enzimleriyle kesim, DNA dizeleme, SSCP) araﬂt›r›lmas› günümüzün ilgi çeken alanlar›ndan biridir.

Viral etkenlerin izolasyonu
Virus infeksiyonlar›nda pratikte genelde özgül antikorlar(IgM/IgG) aranarak tan› konur veya PZR gibi moleküler metotlar kullan›l›r. Serumdaki antikorlar aktif infeksiyon için bir gösterge olmad›¤› durumlarda veya infeksiyon
esnas›nda antikorlar›na artmad›¤› hallerde viruslerin kültülere izole edilmesi tan›da kullan›lan bir di¤er yöntemdir.
De¤iﬂik teknikler olmakla beraber, en s›k kullan›lan yön-
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tem aranan virusle infekte olma¤a hassas memeli hücrelerinin kültüründe(pirmer maymun böbrek hücreleri, insan
fetal diploid fibroblastlar›) virusler üretilerek tan›ya gidilir. Hücre kültüründe gözlenen sitopatik etkiler veya immunflurosens yöntemiyle özgül virus antijenleri gösterilerek tan› konur. Santrifuj-lam yöntemi (shell-vial) ile CMV
k›sa sürede üretilip tan›nmaktad›r. Herpes simplex viruslerinin üretimi de tan›da kullan›lmaktad›r. Viral çal›ﬂma için
aranan viruse ba¤l› olmak üzere d›ﬂk›, bo¤az y›kant› suyu,
nazofarenks aspirat›, BOS, idrar, kan, vezikül s›v›s›, biopsi örnekleri kullan›l›r.

2.3) ‹mmunolojik testler
De¤iﬂik klinik örneklerde mikroorganizmaya özgül antijen
veya antikor arama esasl› testlerdir. ‹lgili testler antijen ve
antikor birleﬂmesi esas›na dayanmaktad›r. Bu birleﬂme duyarl›l›k ve özgüllü¤ü farkl› metotlarla in vitro olarak gösterilmektedir(tablo 2). Antijenik uyar›ya karﬂ› vücutta oluﬂan cevap deri testleriyle de gösterilebilir.
‹mmunolojik testler ﬂu alanlarda özellikle ye¤lenmektedir:
1) etkenin üretiminin olanaks›z, güç veya zaman gerektirdi¤i durumlar(sifiliz, bruselloz, tularemi, viral infeksiyonlar);
2) derin yerleﬂimli bir infeksiyonda örne¤i elde etmek veya etkeni üretmedeki zorluk(gebelikte toksoplazmoz);
3) geçirilmiﬂ bir infeksiyonu veya taﬂ›y›c›l›k durumunu belirlemek(akut romatizmal ateﬂ veya streptokoksik glomerulonefritte ASO; tifoda anti-Vi, HbsAg, Anti-HCV).
Antijen araﬂt›ran testlerde duyarl›l›k erken ve tedavi edilmeyen durumlarda daha yüksektir. Antikor araﬂt›ran testlerde primer immun cevab›n 7-14 gün içinde geliﬂmesi nedeniyle çok erken evrede yalanc› negatiflik sorunu vard›r;
ayr›ca erken tedavi edilen ve ba¤›ﬂ›kl›k yetmezli¤i olan olgularda antikor yan›t› geliﬂmeyebilir.
‹mmunolojik testlerden günlük pratikte en s›k aglütinasyon
testleri, ELISA ve fluoresansl› yöntemler kullan›l›r.
Presipitasyon: Partikül halde olmay›p çözünmüﬂ durumdaki antijenin özgül antikor ile birleﬂme sonras›nda çökmesine presipitayon denir.
Aglütinasyon: Antikor ve ﬂekilli antijenin birleﬂerek gözle
görülür kümeler yapmas› esas›na dayan›r.
Komplement birleﬂmesi reaksiyonu(KBR): Hasta serumu
antijenle muamele edilir. Ortama titre edilmiﬂ komplement
konur. Antijen ve antikor birleﬂmiﬂse komplement bu
komplekse ba¤lanacak ve daha sonra test ortam›na konacak gösterge sistemi olan hemolitik sistemde (antikorla
kaplanm›ﬂ koyun eritrositleri) hemoliz görülmeyecek(sonuç pozitif); aksi halde sistemde hemoliz gözlenecektir(test
negatif). KBR, günümüzde referans laboratuvarlar›nda
kullan›lmaktad›r. ELISA (Enzyme-linked immunosorbent
assay): Antijen veya antikor plastik plaklara veya boncuk-
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lara ba¤lan›p özgül antikor/antijen aranmas› esas›na dayan›r. De¤iﬂik antikor ve antijenlerin otomatizasyonla ve gere¤inde kantitatif olarak aranmas›na imkan verdi¤inden
günümüzde laboratuvarlarda en yayg›n kullan›lan metotlardan biridir. Duyarl›l›¤› yüksek bir metot olup, kullan›lan
antijenlerin safl›k derecesine göre özgüllükte yüksektir.

difficile toksin A/B(LA, ELISA), S.aureus enterotoksin(ELISA), toksijenik E.coli enterotoksini(ELISA), Helicobacter pylori(ELISA), Cryptosporidium (DFA; ELISA),
Giardia (DFA), Entamoeba histolytica(ELISA), rotavirus(LA, ELISA), enterik adenovirusler(LA, ELISA) .

Fluoresans antikor tekni¤i

Özgül antikorlar› saptamak (serolojik incelemeler)

Fuoresans iﬂaretli özgül antikor varl›¤›nda klinik örnekte
özgül antijen araﬂt›r›labilir(Direkt floresans antikor-DFA).
Balgam, BOS, uretral ak›nt› gibi etken aranacak klinik örnek lam üzerine konup fikse edilir. Ortama konan iﬂaretli
özgül antikor antijenle birleﬂince y›kama ile uzaklaﬂmaz ve
fluoresans mikroskopide pozitiflik görülür. DFA, antijen
arama için uygundur. Uretral ak›nt› ve konjuktiva sürüntüsünde C.trachomatis; solunum yolu örneklerinde Legionella, Bordetella pertussis ve virusler (RSV, Adenovirus, Parainfluenza virus ve ‹nfluneza virusleri ), d›ﬂk›da Cryptosporidium bu yöntemle görülebilmektedir. Hücre kültüründe
üremiﬂ Cytomegalovirus, Herpes virus de DFA yöntemiyle
erken devrede gösterilebilir.
ELISA’da oldu¤u gibi, antijen ve antikor birleﬂmesi olduktan sonra bunu aç›¤a ç›karmak üzere komplekse ba¤lanacak fluoreansla iﬂaretli konjugat/antiglobulin yard›m›yla
da deney yap›labilir(indirekt fluerasans antikor test,
IFAT). IFAT, antijen ve antikor araﬂt›rmak için uygundur.
Bu yöntemle de¤iﬂik mikroorganizmalara karﬂ› oluﬂmuﬂ
özgül antikorlar(IgM, IgG) araﬂt›r›labilir: kist hidatik, Toxoplasma gondii, Legionella, k›zam›kç›k vb.

Serolojik inceleme amac›yla 5-10 ml kan temiz deney tüplerine al›n›p serumu ayr›l›r (serum hemolizsiz olmal›d›r).
Serumda özgül antikorlar(IgM, IgG, IgA) aranarak bir
mikroorganizma ile oluﬂmuﬂ yeni (IgM veya artan IgG titrelerini göstermek) veya geçirilmiﬂ bir infeksiyonun (IgG
gibi koruyucu antikorlar› göstermek) tan›s› konabilir.
Özellikle hastal›k etkeninin üretim ve di¤er tan› metotlar›nda zorluk veya pahal›l›k oldu¤u durumlarda veya geçirilmiﬂ bir hastal›¤› belirlemede serolojik deneylerden yararlan›l›r.

Antijen Saptanmas›
De¤iﬂik immunolojik metotlar (lateks aglütinasyon-LA,
karﬂ›t gidiﬂli immun elektroforez-CIE, ELISA, DFA, radyoaktifli immun deney-RIA) ile mikroorganizmalar› ve onlar›n de¤iﬂik parçalar›n› (ekzotoksin, protein veya polisakakrit antijenler) saptayabilmektedir. ‹lgili testlerin duyarl›¤› %50-95 aras›nda de¤iﬂmektedir; infeksiyon ilk günlerinde duyarl›l›k daha yüksektir:
‹nfeksiyon hastal›klar›n›n klinik mikrobiyolojik tan›s›nda
antijen aramayla ilgili s›k kullan›lan örnekler, aranan antijenler ve yöntemler ﬂunlard›r:
Bo¤az salg›s›nda grup A streptokok antijeni(LA, ELISA),
solunum yolu virusleri (RSV, influenza A/B, parainfluenza
virusler, adenovirus: DFA, ELISA) ; balgamda Legionella
pneumophila(DFA), solunum yolu virusleri, P.carinii
(DFA); BOS’ta E. coli K1, B grubu streptokok, pnömokok,
N. meningitidis antijeni (ELISA, çapraz immunelektroforez, LA), Cryptococcus neoformans antijeni(LA, ELISA);
serumda HbsAg(LA, ELISA), HbeAg(ELISA), HIV
p24(ELISA), CMV pp65(DFA), pnömokok, Aspergillus ve
Candida antijenleri (LA, ELISA); uretral ak›nt›da veya idrar sedimentinde Chlamydia trachomatis antijeni ve Neisseria gonorrhoeae antijeni (ELISA, DFA); idrarda Legionella pneumophila(serogrup 1) antijeni(DFA, ELISA,
LA), pnömokok antijeni (LA, ELISA); d›ﬂk›da Clostridium

‹nfeksiyon hastal›klar›nda etkene özgül immun yan›t birinci hafta sonuna do¤ru belirme¤e baﬂlar ve karﬂ›laﬂ›lan etkene karﬂ› ilk olarak IgM cevab›, ard›ndan IgG cevab› oluﬂur. IgM cevab› ço¤unlukla 2-6 ay; IgG daha uzun, bazen
ömür boyu devam eder.
Genel olarak IgM yan›t›n›n gösterilmesi akut infeksiyona
iﬂaret eder. Bununla birlikte total antikor yan›t›nda 4 kat
art›ﬂ(iki hafta arayla al›nan serum örneklerinde belirgin
titre art›ﬂ›) da akut infeksiyonu gösterir. Primer infeksiyon
sonunda oluﬂma¤a baﬂlayan IgG’lerin aviditeleri (fonksiyonel afinite) zaman içinde artmaktad›r. Reaktivasyon veya
reinfeksiyon durumlar›nda da yüksek afiniteli IgG’ler oluﬂur. Buna göre IgM nin kayboldu¤u veya uzun kal›p tan›y›
zorlaﬂt›rd›¤› durumlarda avidite testleri primer ve sekonder infeksiyon ayr›m›nda katk› sa¤lamaktad›r. CMV, HSV,
k›zam›kç›k, toksoplazmoz gibi serolojik sonuçlar›n yorumunda zorluklar yaﬂanan infeksiyonlarda avidite testleri
tan›da katk› sa¤layabilir. Serolojik sonuçlar› de¤erlendirirken daha önceki aﬂ›lamalar, testin duyarl›l›k ve özgüllü¤ü her zaman hat›rda tutulmal›d›r. Bu nedenle HIV infeksiyonunda oldu¤u gibi tarama testlerinden sonra do¤rulama testlerine (Western blot) baﬂ vurmak gerekir.
Son y›llarda önemi anlaﬂ›lan bir olgu hastal›¤›n s›kl›¤›n›n
bilinmesidir. Bir testin ya da bulgunun hastal›k için özgüllük veya duyarl›l›¤› o hastaya tan› koymak için yeterli
de¤ildir. Hastaya do¤ru tan› koyabilmek için o testin veya
bulgunun o toplumdaki s›kl›¤›n› bilmek gereklidir.

Deri testleri
Daha önce karﬂ›laﬂ›lm›ﬂ olan mikroplar vücutta erken veya geç tip aﬂ›r› duyarl›l›k cevab› oluﬂturur. Uygun antijenlerle yap›lan deri testi yan›t›n›n pozitif olmas› ilgili mikroorganizma veya antijenleriyle yeni veya eski bir karﬂ›laﬂma
durumunu yans›t›r. Duyarl› bir kiﬂide deri içine antijenin
uygulanmas›ndan 24-72 saat sonra eritem ve endürasyon

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M
oluﬂur. Tüberküloz, lepra, kabakulak, bruselloz, tularemi,
ruam, yumuﬂak ﬂankr, lenfogranuloma venorum (Frei testi), kedi t›rmalamas› hastal›¤›, toksoplazmoz, leiﬂmanyoz,
histoplazmoz ve baﬂka infeksiyon hastal›klar› ile ilgili antijenler vard›r; bu amaçla en s›k PPD deri testi kullan›lmaktad›r.

2.4.) Moleküler Yöntemler
Son 10-15 y›l içinde klinik örneklerde mikroroganizmalar›n özgül nükleik asit(DNA/RNA) dizeleri saptanarak bakteri, virus, parazit ve mantar hastal›klar›n›n tan›m›nda büyük geliﬂmeler sa¤lanm›ﬂt›r.
Esas olarak iki moleküler yöntem söz konusudur: 1)nükleik asitlerin hibridizasyonu, 2)nükleik asitlerin (hedef, prob,
sinyal) ço¤alt›lmas› (tablo 3).
Nükleik asit hibiridizasyon ve amplifikasyon yöntemleri
de¤iﬂik amaçlarla kullan›ma uygundur (tablo 4).
Hemen her klinik örnekte moleküler yöntemleri çal›ﬂmak
mümkündür. Çal›ﬂma öncesinde laboratuvarla temas kurulmal›d›r. Gerekti¤inde antikoagulan olarak EDTA tercih
edilir (heparin PZR’de ihibisyon yapar). Aluminyum içeren
eküvyonlar da inhibisyon yapt›¤›ndan örnek al›m›nda kullan›lmaz.

Hibridizasyon yöntemleri
Metodun temel ilkesi, belirli bir maddeyle (alkalen fosfataz, yaban turbu peroksidaz›, izoluminol, digoksigenin,
biotin, radyoaktif izotop) iﬂaretli ve hedef nükleik asit bölgesine komplementer, sentetik veya klonlanm›ﬂ oligonuk-

leotid DNA veya RNA parçac›klar› yani problar kullan›larak aranan örnekte etkeni deney ortam›nda saptamakt›r.
Bakteriyal patojenlerin do¤rudan tayini için kullan›lan
problar, s›kl›kla çok iyi korunmuﬂ 16S ribozomal RNA dizilerine yöneltilir; çünkü bakteride tek bir genomik DNA
dizisinin varl›¤›ndan ziyade, ribosomal RNA dizisinin bir
çok kopyas› mevcuttur. Bir mikroorganizman›n nükleik
asit probuyla saptanabilmesi onun canl› olamas›n› gerektirmedi¤inden kültürü zor veya uzun aman alan patojenlerin aranmas›nda metod avantaj sa¤lar. Nükleik asit prob
yönteminin saptama duyarl›l›¤› 104-106 kopyad›r.
Hedefin yani aranan mikroorganizman›n DNA veya RNA’s›
ekstrakte edilir ve tek telli duruma getirmek amac›yla ›s›t›l›r. Bu hedef diziler, iﬂaretlenmiﬂ probla solüsyonda veya
kat› bir yüzeyde hibridize olur (direkt saptama); in situ hibridizasyon ile dokulardaki nükleik asitler prob kullanarak
araﬂt›r›labilir. Prob, hedefiyle hibridize oldu¤unda oluﬂan
biyolojik sinyal› amac›yla de¤iﬂik yöntemler vard›r. Hibridizasyonla ba¤lanan probun miktar›na orant›lanarak hedef
nükleik asidin kantitasyonunu yapmak mümkündür;örne¤in
hibridizasyon yöntemiyle HBV DNA kantitasyonu.

Problarla klinik örneklerde patojenleri saptamak
Nükleik asit problar› ile de¤iﬂik mikroorganizmalar›n klinik örneklerde do¤rudan saptanmas› mümkündür. Örnekte
az say›da mikroorganizma varsa duyarl›l›k düﬂüktür: L.
pneumophila, C.trachomatis, N.gonorrhoeae, grup A
Streptococcus ve G.vaginalis bakterileri için ticar› problar
mevcuttur. Bunun d›ﬂ›nda human papillomavirus, Candida

Tablo. 3) Nükleik asit ço¤alt›lmas›(amplifikasyon) metotlar›
Hedef nükleik asidin ço¤alt›lmas›
- Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR)
- Transkripsiyon arac›l›kl›
amplifikasyon (Trancriptionmediated amplification-TMA)
- Nükleik asit dizesi temelli
amplifikasyon (nucleic acid
sequence-based amplification,
NASBA)
- Zincir Ay›rtma Ço¤altmas›
(Strand Displacement
amplification-SDA)
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Prob Ço¤altma Sistemleri
- Ligaz Zicir Reaksiyonu (LZR)
(Ligase Chain reaction)
- Q beta-replikaz
- “Cycling” prob teknolojisi

Tablo 4.) Moleküler metotlar›n infeksiyon hastal›klar›nda kullan›m alanlar›
Etkenin saptanmas›(üretimleri zor veya olanaks›z , pahal›, zaman al›c› etkenler)
Etkenin tiplendirilmesi
Kültür konfirmasyonu
Mikroorganizmalar›n subtiplemesiyle prognoz tayini
Kantitasyonla hastal›¤› takip(viral yük)
Epidemiyolojik inceleme
‹laç direnci saptanmas›:INH, rifampicin,ethambutol, methicillin, antiviraller

Sinyal›n ço¤alt›lmas›
- Dallanm›ﬂ prob yöntemleri
(b-DNA)
- HPA(hybridization
protection assay)
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spp ve T. vaginalis için de problarla tan› mümkündür.
Günümüzde direnç genlerini araﬂt›rmak(mikobakterilerde
rifampicin direnci gibi) ve üremeyen ve üremesi zor etkenler (Ehrlichia, Rickettsia, Babesia, Borrelia ve Rochalimaea) içinde problar geliﬂtirilme¤e devam etmektedir.
Kültürde üremiﬂ patojenin cins ve türünü belirlemek amac›yla prob sistemi geliﬂtirilmiﬂtir: Mycobacterium ve Salmonella spp gibi. Özellikle de¤iﬂik atipik mikobakterilerin
tan›m› için geliﬂtirilmiﬂ problar sayesinde günlerce süren
tür tayini çal›ﬂmalar› kolaylaﬂm›ﬂ ve bir gün içinde yap›l›r
hale gelmiﬂtir.

Hedef nükleik asidin, probun ve sinyalin ço¤alt›lma
yöntemleri
Tek bir nükleik asit dizesi saptanacak bir düzeye kadar ço¤alt›labilir. Bu amaçla hedef , prob veya sinyal ço¤alt›lmas› (amplifikasyonu) yap›l›r: polimeraz zincir reaksiyonu
(PZR), ligaz zincir reaksiyonu(LZR), zincir ay›rtma ço¤altmas› (ZAÇ; strand displacement amplification) gibi
(tablo 3). Belirtilen yöntemlerden en s›k kullan›lan
PZR’dir.
PZR’de önce nükleik asit ekstre edilir; RNA elde edilmiﬂse ters transkriptaz enzimiyle cDNAya çevrilir. DNA’n›n
çift telli yap›s› ›s›yla denature edilip tek telli hale getirilir.
Deney ortam›na konan nükleik asit bazlar›(dNTP), hedef
diziyle spesifik olarak birleﬂebilen k›sa DNA dizileri(primerler) ve ortama eklenen Taq polimeraz enzimi sayesinde, otomatik bir alet (DNA cycler) yard›m›yla her bir siklusta belirlenen hedef ço¤alt›l›r. Ço¤alt›lma tekrarlanan üç
ard›ﬂ›k döngü ile sa¤lan›r: 1)hedef DNA denatürasyonu,
2)tek telli DNA’ya primerlerin ba¤lanmas›(annealing),
3)hedef kopyan›n yeniden sentezi; bu üç basamak ard arda
tekrarlan›p yaklaﬂ›k 30 siklus sonunda milyon kadar hedefin kopyas› elde edilir. Bu ürünler ya elektroforez sistemleriyle(DNA bantlar› etidyum bromidle boyan›r) veya iﬂaretli problar yard›myla (dot blot, southern blot, kemiluminesans metotlar, ELISA) görünür hale getirilir.
Bu tip metotlar›n duyarl›l›¤› yüksektir. Kültürden daha k›sa sürede sonuç al›nmas›na imkan verirler. Duyarl›l›klar›n›n yüksek oluﬂu avantaj olmakla birlikte, gerek örnek al›m› esnas›nda gerekse laboratuvardaki iﬂlemler esnas›nda
kontaminasyon nedeniyle yalanc› pozitif sonuçlar nedeniyle sorunlar oluﬂturabilir. Bu sebeple bu tip testler, örnek
al›m› ve iﬂlemi süresince kontrollü ve çok titiz çal›ﬂmay›
gerektirir. Pratik olarak her etkeni PZR veya LZR gibi di¤er moleküler yöntemlerle belirlemek mümkündür. Bununla beraber kontaminasyon, inhibisyon, standardizasyon sorunlar› nedeniyle testlerin tekrarlanabilirlikleri, güvenilirlikleri laboratuvarlar aras›nda de¤iﬂebilir. Bu nedenle
standardize edilmiﬂ ticari kitler üzerinde çal›ﬂ›lmaktad›r.
Günümüzde Mycobacterium tuberculosis C. trachomatis,
Hepatit B, Hepatit C, CMV vb için ticari PCR kitleri geliﬂ-

tirilmiﬂ durumdad›r. Di¤er yöntemlerden biri olan dallanm›ﬂ DNA temelli amplifikasyon (branched-chain DNA) ﬂu
ﬂekilde çal›ﬂ›r: orijinal probun hedef ba¤lay›c› dizesinden
farkl› bir yere bDNA ba¤lan›r. Enzimle iﬂaretli oligonukleotidler daha sonra bDNA üzerindeki multipl tekrarlanan
dizelere ba¤lanabilir. Amplifiye edilmiﬂ olan bDNA sinyal›
kemiluminesans ile saptanabilir. Bu metodun PZR’ye üstünlü¤ü, hedef dizeye probu hibridize etmek için sadece tek
basamakl› iﬂlemin gerekmesidir.
De¤iﬂik moleküler ço¤altma yöntemleri yan›nda PZR’nin
de geliﬂtirilmesine devam edilmekte ve özellikle sorunlar›
aﬂmak üzere otomasyon konusunda önemli geliﬂmeler olmaktad›r. Bu geliﬂmelerden en önemlilerinden biri gerçek
zamanl› (real time) PZR’dir; nükleik asit dizilerinin eﬂ zamanl› olarak ço¤alt›lmas›na dayanan bu yöntemle 20-30
dakikada deney tamamlanmakta, fluoresans sinyal sayesinde her bir siklusta ne oldu¤u takip edilebilemekte ve de¤iﬂik mikrobik etkenlerin kolayca belirlenebilmesi, tiplendirilmesi (DNA erime e¤risinin incelenmesi ile saptan›r) ve
kantitasyonu (çift iplikçikli DNA’ya özgül SYBR Green I
fluoresans boyas› ço¤alma an›nda daha fazla miktarda
DNA moleküllerine ba¤lan›p daha fazla fluoresans oluﬂmakta ve oluﬂan fluoresans miktar› ölçülebilmektedir)
mümkündür; sistemin baz› sak›ncalar›n› kald›ran daha geliﬂtirilmiﬂ yöntemleri de (TaqMan) mevcuttur.
Son y›llarda üzerinde çal›ﬂ›lan baﬂka bir yöntem birbirine oldukça yaklaﬂm›ﬂ ve elektronlar› uyar›lm›ﬂ iki fluoresans boya molekülü aras›nda enerji transferi esas›na dayal› FRET
(Fluorescence Resonance Energy Transfer) metodu fluoresans art›ﬂ›n› izleyerek DNA art›ﬂ›n› saptayabilmektedir;
FRET metodu nokta mutasyonlar›n saptanmas› için de uygundur; bu yöntemle M. tuberculosis’de ethambutol ve rifampicin direnci, HIV’in ters transkriptaz enzim inhibitörü
ilaçlara karﬂ› direnci bir kaç saat içinde saptanabilmektedir.
Son y›llarda çok önemli bir geliﬂme “DNA chip”(microarray) teknolojisidir ve bu birbirine komplementer dizilerin
hibridizasyonu esas›na dayan›r: 1) hedef gen dizesine
komplementer DNA cam, silikon veya naylon gibi yüzeylere spotlama veya litografi gibi tekniklerle yerleﬂtirilir, 2)
incelenecek hedef nükleik asit iﬂaretlenip kat› yüzeydeki
DNA parçac›klar› ile hibridize edilir, 3) ba¤lanma varl›¤›
fluoresans sinyal ile belirlenir. Microarray teknolojisi tan›,
patogenez, genotiplendirme, farmakogenetik gibi alanlarda daha ﬂimdiden ciddi katk›lar sa¤lamaya baﬂlam›ﬂt›r.

Yeni teknikler
Flow sitometri: ‹munoloji laboratuvar›n›n en önemli sistemlerinden biri olmaka birlikte vücut s›v›lar›nda infekte
hücreleri saptamak, kantite etmek, ayr›ca mikroorganizmaya özgül antikorlar› belirlemek mümkündür.
Ümit vadeden biosensörler konusunda çal›ﬂmalar devam
etmektedir.
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Klinik örneklerin al›nmas›, iﬂlenmesi ve tan›yla ilgili
yap›lan giriﬂimler
Bu bölümde klinik pratikde s›k olarak incelenen örneklerin
al›nmas›, saklanmas› ve incelenmesiyle ilgili temel prensipler özetlenecektir.
Uygun klinik örne¤in al›nmas› infeksiyon hastal›klar›nda
mikrobiyolojik tan›m›n anahtar›d›r. Klinik mikrobiyoloji
laboratuvar› sonuçlar›n›n etkinli¤i do¤ru zamanda, do¤ru
yerden ve uygun miktarda al›nan örneklerle art›r›l›r. Ayr›ca klinik tan›n›n ve ne aranmas› istendi¤inin laboratuvara
aç›kça bildirilmesi, baz› özel durumlarda önceden laboratuvar›n haberdar edilip çal›ﬂma çerçevesinin klinisyen ve
laboratuvar sorumlusu taraf›ndan birlikte çizilmesi en iyi
sonuçlara ulaﬂ›lmas›n› sa¤lar. Klinisyen istedi¤i laboratuvar testinin duyarl›l›k (hastal›kl› bireyler, aras›nda hastalar› saptayabilme), özgüllük (hastal›ks›z bireyleri sa¤lam
gösterebilme ), pozitif ve negatif sonucu tahmin de¤erlerini bilmeli ve sonuçlar› buna göre yorumlamal›d›r.
Görüldü¤ü gibi klinik örnek al›m› konunun en önemli aya¤›n› oluﬂturmaktad›r. Klinisyen hangi örnekleri ne zaman,
nas›l al›p gönderece¤ine titizlikle karar vermeli ve al›nan
örne¤in uygun ﬂartlarda ve zaman›nda, hasta hakk›nda
aç›klay›c› bilgi notunu içeren istem ka¤›d›yla laboratuvara
ulaﬂt›¤›n› denetlemelidir.
Uygun zamanda (erken dönem ve antimikrobik kullanmaya baﬂlamadan önce; tifoda 1. haftada kan, 2-3. haftada
d›ﬂk›, idrar kültürü) ve uygun yerden (pnömoni: balgam ve
kan kültürü; yara: doku biopsisi; anaerop çal›ﬂma için aspirasyon veya biopsi örnekleri) al›nmayan örnek do¤ru bir
sonuç vermeyecektir. Örne¤in sinüzit tan›s› için al›nan burun sürüntüsü, idrar yollar› infeksiyonu için sabah idrar›
yerine günün her hangi bir saatinde mesanede hiç beklememiﬂ idrar örne¤i, mesane sondas› ucu, tükrü¤ün hakim oldu¤u bir balgam örne¤i, yara infeksiyonunda yara yüzeyinden yap›lan sürüntü sadece yeterli sonuç vermemekle kalmaz, yanl›ﬂ kan›ya neden olup, gereksiz tedavilerin uygulanmas›na ve gerçek etkenin gözden kaçmas›na neden olur.
Örnek almada en önemli noktalardan biri, deri ve mukoza
zarlar›ndaki florayla örne¤in kontamine olmas›n› önlemektir. Bunun için aspirasyon veya biopsi öncesi ilgili vücut yüzeyinin antiseptiklerle silinmesi, seçici kültür ortamlar›n›n kullan›lmas› veya kantitatif kültür yap›lmas› ile sorunlar çözülmeye çal›ﬂ›l›r. Deri yüzeyini silmek için kullan›lan antiseptik madde en az 30 saniye uygulanmal›d›r.
Mukozal yüzeylere antiseptik madde uygulanmaz Flora
bölgesinin atlanarak geçilmesi flora kirlenmesini önler veya azalt›r: suprapubik aspirasyon, transtrakeal aspirasyon
gibi. Flora içeren ortamlardan al›nan örneklerde mikobakteri aran›rken laboratuvarda önce dekontamine edilir, ard›ndan seçici besiyerlerine ekim yap›l›r. Mantar, virus,
Chlamydia ve Mycoplasma içinde selektif teknikler uygulan›r. Flora ve patojenler aras›nda ayr›m yapman›n bir yolu
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kantitatif kültür uygulamakt›r; örne¤in idrar, bronkoalveolar lavaj örneklerinde, cerrahi, travmatik, yan›k yaralar›nda kantitatif kültür teknikleri uygulan›r. Belli say›n›n üstündeki koloni say›s› infeksiyon hastal›¤›n› gösterir.
Hasta hakk›ndaki bilgi formu bizzat hastan›n hekimi taraf›ndan dikkatle ve titizlikle doldurulmal›d›r. Formlarda
hastaya ait kimlik bilgileri (ad, soyad, yaﬂ, cinsiyet), örne¤in ne oldu¤u ve al›nd›¤› bölge, klinik ön tan› veya tan›; altta yatan hastal›klar (DM, ba¤›ﬂ›kl›k yetmezli¤i, malignite,
transplantasyon hastas›), örne¤i gönderen poliklinik veya
servis ad›, gönderen hekimin ad›-soyad› (kaﬂesi) ve serviste
yatan hastaya ve ilgili hekime ulaﬂ›lacak telefon numaras›,
örne¤in al›nd›¤› tarih (saat belirtilerek), hastan›n kulland›¤› antimikrobikler, hangi özel iﬂlemlerin istendi¤i (anaerop,
Legionella, Leptospira, Mycoplasma, Chlamydia, mikobakteri, mantar , virüs incelemesi) bulunmal›d›r.
Rutin olarak yap›lmayan istemler için laboratuvar›n bir ön
haz›rl›k yapmas›na imkan sa¤layan ön bilgilendirme gerekir: Leishmania için NNN besiyeri, Leptospira besiyeri,
Legionella besiyeri, Bordetella pertussis besiyeri haz›rlanmas›na imkan verilmelidir. Laboratuvarda gerekli ön haz›rl›klar yap›ld›ktan sonra örnek al›n›p laboratuvara gönderilmelidir.
Örnek almada eküvyonla (pamuk uçlu veya kalsiyum aljinatl›) sürüntü almak, aspirasyon, biopsi en s›k kullan›lan
iﬂlemlerdir. Eküvyonla yeterince örnek al›namad›¤›ndan
deri ve mukoza membranlar› d›ﬂ› bölgeden örnek al›m›nda
tercih edilen bir yol de¤ildir. Bir vücut bölgesinden s›v› veya pü almak için eküvyon de¤il, aspirasyon kullan›lmal›d›r.
Bir enjektörle al›nan aspirasyon örne¤i anaerop koruma
da sa¤layan taﬂ›ma besiyerlerine konup laboratuvara gönderilmelidir. Lezyondaki s›v› veya pü azsa, az miktarda
steril serum fizyolojik veya laktatl› ringerle irrigasyondan
sonra al›nan örnek taﬂ›ma besiyerine konup laboratuvara
gönderilmelidir. ‹nvazif iﬂlemlerle al›nan örnekler, yeniden
örnek eldesinin zorlu¤u nedeniyle çok dikkatle toplanmal›d›r. Cerrahi ile al›nan doku örne¤i, ilgili cerrah taraf›ndan
steril ﬂekilde küçük parçalara ayrl›p steril taﬂ›ma kaplar›na konmal› mikrobiyoloji ve patolojiye gönderilmelidir.
Kronik infeksiyonda ilgili bölgede zamanla mikroorganizmalar azalaca¤›ndan bu tip olaylarda daha büyük miktarda örnek al›nmal›d›r.
Her klinik örnek konuyla ilgili yeterli düzeyde e¤itilmiﬂ kiﬂi
taraf›ndan al›nmal›d›r. Her serviste klinik materyel al›m› ve
naklinden sorumlu bir kiﬂinin görevlendirilmesi iﬂlerin uygun
yürümesi aç›s›ndan önemlidir. Materyel al›m›ndan sorumlu
olan hastalara örne¤i nas›l vereceklerini iyice anlatmal›, gerekirse hasta için yaz›l› klavuzlar haz›rlanmal›d›r. Gere¤inde ‹nfeksiyon Hastal›klar› Klinik Mikrobiyoloji laboratuvar›yla iﬂbirli¤ine gidilip meningokok menenjiti gibi durumlarda kültür ekimleri hasta yata¤› baﬂ›nda sa¤lanmal›d›r.
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‹NFEKS‹YON HASTALIKLARINDA LABORATUVAR TANI

Klinikçe bilinmesi gereken bir di¤er konu istenen testlerin
sonuçland›r›lma süresidir. Direkt mikroskopik incelemeler
ve h›zl› tan› teknikleri bir yana b›rak›l›rsa genelde sonuç
al›nmas› 2-4 gün sürer. Hemokültür klasik sistemlerde 30
gün, otomatize sistemlerde 7 gün içinde sonuçland›r›l›r.
Aranan etkene ba¤l› olarak sonuç verme süresi bazen 4-6
haftaya uzayabilir(mikobakterilerde oldu¤u gibi) .
Ayr›ca klinisyen istem yapt›¤› laboratuvar›n spektrumunu
bilmelidir. Örne¤in mikobakteri ayr›m› ve duyarl›l›k testi,
anaerop bakteri tan›nmas› ve duyarl›l›k testi, Legionella
üretimi, küf mantarlar›n›n izolasyon ve ayr›m›, virolojk çal›ﬂmalar vb her laboratuvarda yap›lamaz. Örnek al›n›r
al›nmaz uygun steril kaplara konup hemen labortatuvara
gönderilir; hemen laboratuvara gönderilemeyen örnekler
taﬂ›ma besiyerine(Cary-Blair, Amies, Stuart) konup gönderilmelidir.
‹nfeksiyon hastal›klar› laboratuvar tan›s›nda baﬂar› iyi iﬂleyen bir klinik ve laboratuvar iﬂ birli¤inden geçmektedir;
klinisyenin laboratuvar tan›m› noktas›nda her türlü sorundan (örneklerin al›nmas›, taﬂ›nmas›, de¤erlendirilmesi) ve
hasta ile ilgili klinik bilgilerden laboratuvar› haberdar etmesi zorunludur. Nitekim laboratuvar›n hasta yarar›na en
etkin kullan›m yolunun iyi seçilip, toplanm›ﬂ ve uygun ﬂekilde taﬂ›n›p laboratuvarda zaman›nda iﬂlenmiﬂ örnek oldu¤u bilinen bir gerçektir. Laboratuvardan uygun sonuç
al›namay›ﬂ›n›n ana nedeni laboratuvar›n yetersizli¤i de¤il,
klinik ve laboratuvar aras›na yetersiz iletiﬂime ba¤l› oldu¤u bilinmelidir.
Al›nan klinik örnek öncelikle ç›plak gözle incelenmelidir
(BOS’un görünüﬂü, bekletilen BOS’da örümcek a¤› oluﬂmas›; balgam›n tükrük içermemesi; absede mavi-yeﬂil
renk, sülfür granülleri ; d›ﬂk›da pirinç suyu görüntü, çilek
jölesi tarz›nda d›ﬂk›, sümüklü kanl› d›ﬂk›, eriﬂkin parazit,
bulan›k idrar)
Laboratuvarda gönderilen bölge ve örnek dikkate al›narak
öncelikli patojenler dikkate al›narak aran›r. Hastan›n antimikrobik kullanan, alkolik veya ba¤›ﬂ›kl›k yetmezlikli biri
oldu¤u bilinirse daha geniﬂ spektrumlu bir etkenler tablosu dikkate al›n›r. Taﬂ›ma besiyerlerinde mikroorganizmalar›n dayanabilece¤i süre dikkate al›nmal›, bu süreyi aﬂma
durumunda Chlamydia ve virus çal›ﬂmalar›nda oldu¤u gibi
örnekler derin dondurucuda(-70oC) veya bir azot tank›nda
dondurulmal›d›r. Uygun ﬂekilde al›nmam›ﬂ klinik örnekler
(tablo 4) klinik mikrobiyoloji laboruvar›nda çal›ﬂ›lmaz ve
durum klini¤e acilen bildirilip yeni materyel istenir.

Üst solunum yolu örnekleri
Bo¤az sürüntüsü
Tonsillofarenjit çocukta %25, eriﬂkinde %15 A grubu
streptokoklar etkendir; grup C ve G streptokoklar, N.

Tablo.4) Klinik örneklerin reddedilme durumlar›
1. Klinik örnekle ilgili yetersiz bilgi (materyelin üzerinde
kimlik bilgilerini içeren etiketin olmay›ﬂ›, çal›ﬂmay› aksatacak düzeyde istem formunun doldurulmam›ﬂ olmas›)
2. Steril olmayan kaplarla gönderilen örnekler veya kab›n
s›zd›racak tarzda hasarlanm›ﬂ olmas›
3. Saklanamas› ve nakli uygun olmayan örnekler
4. Formaldehit içinde gönderilen örnekler
5. ‹stenen çal›ﬂma için yetersiz örnekler
6. Anaerop kültür için floral› bölgerden (bo¤az sürüntüsü,
balgam, endotrakeal aspirat, vagina sürüntüsü, iﬂemeyle al›nan idrar, yüzeyel yara sürüntüleri, d›ﬂk›: C. difficile hariç) al›nan klinik materyeller
gonorrhoeae, Arcanobacterium haemolyticum, Corynebacterium diphteriae, anaeroplar(Fusobacterium, Borrelia
vincenti) etken olabilir.
Tonsillofarenjit hastas›ndan bir dil basaca¤› ile dil aﬂa¤›
do¤ru bast›r›l›r, pamuklu eküvyon dil ve yanaklara de¤dirilmeden her iki tonsil üzerine ve farenks arka duvar›na,
varsa ülserli ve pürülan alanlara döndürülerek bir kaç kez
sürülür (C.diphteriae, B.pertussis ve N.gonorrhoeae aranacaksa Dacron veya kalsiyum alginat uçlu eküvyonlar
önerilmektedir) . Dil ve yana¤a de¤dirme kültürde flora
bakterilerinin bask›n üremesine ve sonucun yanl›ﬂ yorumlanmas›na neden olur. Eküvyonla al›nan örnek 2 saat içinde laboratuvara gönderilmelidir. Daha uzun sürede laboratuvara ulaﬂacak örnekler taﬂ›ma besiyerine konmal›d›r.
Grup A strepokok kurulu¤a dayan›kl› oldu¤undan sadece
bu amaçla yap›lacak inceleme için al›nan örne¤in taﬂ›ma
besiyerine konmas›na gerek yoktur. Bo¤az sürüntüsünde
rutinde sadece A grubu streptokoklar kültür ve antijen
arama yöntemiyle aran›r. Di¤er etkenlerin aranmas› isteniyorsa laboratuvar uyar›lmal›d›r. LA ve ELISA ile GAS antijenleri h›zl› ﬂekilde aranabilir. Bu metotlar›n duyarl›l›¤›
%60-90, özgüllükleri %90 üzerindedir. C. trachomatis
(süt çocou¤u pnömonisinde), M. pneumoniae, de¤iﬂik solunum yolu virüsleri (influenza A, B, Parainfluenza, Respiratory syncytial virus-bu etken için burun y›kant› örne¤i tercih edilir-, Adenovirus) izolasyonu için bo¤az sürüntüleri
kullan›labilir. Chlamydia ve Mycoplasma için örnekler sukroz-fosfat taﬂ›ma besiyerine, virusler için al›nan örnek özel
virus transport besiyerine konur. Bo¤az salg›s›nda virus
antijenleri (RSV, Parainfluenza1-2-3, adenovirus, influenza A ve B) DFA ve ELISA gibi h›zl› tan›m metotlar›yla antijen araﬂt›r›labilir

Nazofarenks sürüntüsü
Kalsiyum aljinat eküvyonu veya organik kömürlü eküvyon,
burundan arka nazofarenkse sokulup 4-5 kez döndürülürerek sekresyonlar›n emilmesi sa¤lan›r. Al›nan örnek bir taﬂ›ma besiyeri içinde laboratuvara gönderilir, olanak varsa
hasta baﬂ›nda ekim yap›l›r. Örnekler, iki saatten k›sa sürede laboratuvara ulaﬂt›r›lmal› ve bu esnada oda ›s›s›nda
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saklanmal›d›r. Nazofarenks sürüntüsü, S.pyogenes, N.meningitidis, C.diphteriae, B.pertussis üretimini sa¤lamak,
solunum yolu virüslerini belirlemek için uygundur.
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lökosit az olabilir; bu durumda sküamoz epitel hücreleri
fazla de¤ilse örnek iﬂlenmek üzere kabul edilir. Al›nan örnekte silial› epitellerin görülmesi örne¤in alt solunum yolar›ndan geldi¤inin iﬂaretidir.

Burun sürüntüsü
Eküvyon burun deliklerinden sokulur, bir kaç kez döndürülerek örnek al›nm›ﬂ olur. Özellikle hastanelerde methicilline dirençli S. aureus taramas› amac›yla bu örnek tercih
edilir. Burun ak›nt›s› sinüzit etkenlerini göstermez. Sinüzitte örnek, sinus boﬂluklar›na ulaﬂarak aspirasyonla al›nmal›d›r; rutinde s›k baﬂvurulmaz.

Kulak örnekleri
Otitis eksterna’da d›ﬂ kulak yolu serum fizyolojikle silinip,
varsa kabuklar kald›r›l›r sonra sürüntü kültürü al›n›r.
Otitis mediada gere¤inde timpanosentezle al›nan orta kulak materyeli hemen laboratuvara ulaﬂt›r›l›r.

Alt solunum yolu örnekleri
Alt solunum yolu enfeksiyonlar› bakteri (S.pneumoniae,
K.pneumoniae, S.aureus, M. tuberculosis ve di¤er mikobakteriler, M.pneumoniae, C. pneumoniae), virus, mantar
ve baz› parazitler taraf›ndan oluﬂturulur. Olas› etkeni tahmin içi hastan›n yaﬂ›, mesle¤i, seyahat anamnezi, ba¤›ﬂ›kl›k durumu ve mevsim dikkate al›n›r. Tan›m giriﬂimleri de
ﬂüphelenilen etken, altta yatan hastal›k, anamnez ve klinik
duruma ba¤l›d›r. Tan›m için yap›lan iﬂlemler kabaca noninvazif ve invazif teknikler olarak s›n›fland›r›l›r.
‹nvazif olmayan yöntemlerin baﬂ›nda öksürtmekle balgam›n elde edilmesi gelir. Gece boyunca solunum yoluna biriken salg›lar› toplamak amac›yla sabah balgam› iﬂlenmek
üzere tercih edilir. Balgam al›nmadan önce a¤›z temiz su
ile üç kez çalkalan›r. Hasta tükrük de¤il balgam vermesi
için e¤itilir. Hastan›n verdi¤i balgam›n tükrük de¤il pürülan materyelden oluﬂtu¤u sorumlu kiﬂi taraf›ndan görüldükten sonra 2 saat içinde laboratuvara gönderilmelidir.
Tükrükle kar›ﬂmam›ﬂ oldu¤u gözlenmeden gönderilen balgam laboratuvarda yap›lan kalite incelemesinde uygun bulunmazsa iﬂlenmeyip hastadan yeniden örnek istenecek ,
böylece tan›da gecikme oluﬂacakt›r. Balgam laboratuvarda
hemen ekilemeyecekse oda ›s›s›nda de bekletilir.
Mikobakteri tan›m› için ard›ﬂ›k 3 sabah balgam› al›n›r (24
saatlik balgam toplanmas› kontaminasyonu art›rd›¤›ndan
kullan›lan bir materyel toplama yöntemi de¤ildir). Fazla
bekletilmeden örnek laboratuvara ulaﬂt›r›l›r. Laboratuvarda mikroskopi, kültür ve gere¤inde PZR gibi moleküler
metotlarla basilin DNA’s› amplifiye edilir. Balgam›n kalitesi de¤iﬂik ﬂekilde incelenmekle beraber en s›k kullan›lan
kriter, küçük büyütme ile bir her alanda (10-20 alan taran›r) 25 veya daha fazla lökosit, 10 dan az sküamoz epitel
bulunmas› gere¤idir (lam lamel aras› yaﬂ preparat veya
Gram boyal› preparat). Nötropenik hastalarda balgamda

Gram boyanan yaymalarda görülen bask›n bakteriler (pnömokok benzeri, Neisseria benzeri, stafilokok benzeri, Haemophilus benzeri...) rapor edilir. Balgamda Haemophius ve
Neisseria benzeri bakteri varsa çukulatams› agara ekim
yapmak zorunludur. Florada Haemophilus, Neisseria, M.catarrhalis bulundu¤undan bunlar›n etken olarak kabul edilmesi direkt inceleme bask›n olarak gözükmelerine ba¤l›d›r.
C. trachomatis (süt çocu¤u pnömonisinde), M. pneumoniae, de¤iﬂik solunum yolu virüsleri (influenza A, B, Parainfluenza, Respiratory syncytial virus-bu etken için burun y›kant› örne¤i tercih edilir-, Adenovirus...) izolasyonu için
bo¤az sürüntüleri kullan›labilir.
Balgam ç›karamayan hastalarda balgam hipertonik tuzlu
su bir nebülizerle inhale ettirilerek elde edilme¤e çal›ﬂ›l›r.
‹ndüklenmiﬂ balgam, mikobakteri, mantar ve Pneumocystis carinii akci¤er enfeksiyonlar› tan›s›na yard›mc› olur.
Alt solunum yolu salg›lar›n› elde etmenin di¤er yolu invazif yöntemlerdir. Günümüzde bu amaçla s›k kullan›lan giriﬂimler bronkoalveolar lavaj (BAL) veya korunmuﬂ kateter f›rçalama ile birlikte fiberoptik bronkoskopinin kullan›m›d›r. BAL yönteminde akci¤erde etkilenmiﬂ bölüme 4050 ml steril serum fizyolojik (SF) instile edilir, instile edilen s›v› al›nabildi¤i kadar geri al›n›r; iﬂlem 4-5 kez tekrarlan›r; sonuçta toplam 250 ml kadar SF instile edilmiﬂ olur.
Aspire edilen lavaj s›v›s› santrifuj edilip mikroskopik olarak incelenir (direkt, Gram, EZN, toluodine mavisi-O).
Santrifüj edilmemiﬂ örnek koloni say›m› yapacak ﬂekilde
ekilir; ml’de 106 ‘dan fazla üreme olmas› infeksiyon varl›¤›n› gösterir. Mikobakteri, mantar ve virus kültürleri santrifuj edilen örnek sedimentinden çal›ﬂ›l›r.
Korunmuﬂ kateter f›rçalama (KKF) ile 1 ml laktatl› Ringer
solüsyonuna alt solunum yolu örne¤i al›n›r ve aerop ve
anaerop kültür çal›ﬂ›l›r. Ekimler kantitatif olarak yap›l›r.
Koloni say›m› 105/ml veya daha fazla ise ilgili etkenin enfeksiyona sebep oldu¤u kabul edilir. Kontaminant mikroorganizmalar genellikle daha az say›da bulunur.
Entübe edilmiﬂ, yo¤un bak›m hastalar›nda örne¤in BAL
veya KKF tekni¤i ile al›nmas› uygundur; örnek bu ﬂekilde
al›namazsa endotrakeal aspirat örne¤i al›n›r. Endotrakel
aspirat örne¤inde kantitatif kültürde ml’de 106 ‘dan fazla
üreme infeksiyon lehine kabul edilir. Ba¤›ﬂ›kl›k yetmezli¤i
olan hastalarda transbronﬂial biopsi yap›lmas› önerilir: elde edilen örnekle hem histopatolojik çal›ﬂma hemde tam
bir mikrobiyolojik analiz yapmak mümkündür.
Di¤er invazif metotlar torakosentez, transtrakeal aspirasyon
ve transtorasik i¤ne aspirasyonudur. Torakosentez çocuklar-
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da H. influenzae pnömonisi, eriﬂkinlerde anaerobik plöropulmoner hastal›k tan›s›nda de¤erlidir. Hasta ba¤›ﬂ›kl›k yetmezlikli ise ve yukar›daki metotlarla tan› konulmazsa aç›k
akci¤er biopsisi ile örnek al›n›r. Elde edilen kesitten taze
olarak sürme preparasyonlar da yap›l›r. ‹lgili preparatlar
Gram, EZN, Gomori methenamin gümüﬂ ve Legionella için
DFA ile boyan›r. Örnek homojenize edilip mantar (KOH ile
eritip calcoflor boya ile direkt inceleme ve mantar kültürü),
bakteri ve virus araﬂt›rmalar› için kullan›l›r.

Kandan parazit çal›ﬂmalar› da yap›l›r. Ülkemiz için halen
önemini devam ettiren s›tma için “her ateﬂli hastadan s›tma araﬂt›r›lmal›d›r” sözü hat›rda tutulmal›d›r. Özellikle
seyahatten dönen hastalarda ateﬂ varl›¤›nda akla mutlaka
s›tma gelmelidir. S›tma tan›s› için parmaktan al›nan kandan ince ve kal›n yaymalar yap›l›r. S›tma için febril atak
s›ras›nda veya hemen sonras›nda kal›n damla ve periferik
yaymalar yap›l›p Giemsa ile boyan›r. S›tma tan›s›n› d›ﬂlayabilmek için en az 6-8 farkl› örne¤in incelenmesi önerilmektedir.

Kan
Ateﬂin eﬂlik etti¤i de¤iﬂik infeksiyon hastal›klar›nda, bakteremi/fungemi düﬂünülen durumlarda kan örne¤i al›n›r.
Kan kültürleri tercihen antibiyotik tedavi baﬂlamadan önce, ateﬂlenme öncesinde üﬂüme ve titreme döneminde periferik venlerden al›n›r; üﬂüme titreme olmuyorsa ateﬂ yükselmeye baﬂlar baﬂlamaz kan al›nmal›d›r. Kan al›nacak
bölge %70 alkolle bir dakika kadar silinir, daha sonra tendüriyot, polivinil iyot ile 30 saniye kadar merkezden çevreye do¤ru yeniden silinir, 30-40 saniye beklenir; bu bölgeye
ç›plak elle de¤meden enjektörle damara girilip (e¤er steril
eldiven giyilirse girilecek damar yeniden palpe edilebilir),
çal›ﬂ›lan sisteme ve hastaya göre kan al›n›r ve al›nan kan
daha önce temin edilen hemokültür ﬂiﬂelerine aseptik koﬂullarda boﬂalt›l›r. Bir hemokültür için eriﬂkinlerden genelde 8-10 ml, çocuklardan 3-5 ml(yenido¤andan 1-2 ml) kan
al›nmas› yeterlidir. Ticari otomatize besiyerlerine ekim yap›lm›ﬂsa ve ﬂiﬂeler hemen laboratuvara gönderilemiyorsa
gece boyunca oda ›s›s›nda bekletilir; ekim bir Castenada
ﬂiﬂesine yap›lm›ﬂsa ekim ﬂiﬂesi etüve kald›r›l›r.
Kan kültürü al›rken, mevcut tak›l› bulunan bir damar içi
kateterden de¤il, periferik venden örnek al›nmas› daha uygundur. Damar içi kateterlerden al›nan kan örne¤inde koagülaz negatif stafilokok üremesi, ancak eﬂ zamanl› al›nan
periferik venden ayn› bakterinin üremesi durumunda de¤erlidir. Genellikle iki ayr› hemokültür al›nmas› yeterlidir.
Aral›kl› bakteremiyi saptamak ve deriden bir kontaminasyon kuﬂkusunu uzaklaﬂt›rmak için bir saat aralarla günde
2-3 kan kültürü al›nmas› gereklidir. Sepsis, menenjit gibi
acil hallerde 20-30 dak aralarla kan kültürleri al›n›p acilen tedaviye baﬂlan›r. Bakteremi kuﬂkusu yüksekse ve ﬂah›s
önceden antimikrobik madde kullanm›ﬂsa 3-4 hemokültür
örne¤i al›n›r.

Parazitozlardan Wuchereria ve Brugia nokturnal periyodiklik gösterir. Bu mikroflaryalar›n kanda bulunmas› için
en uygun dönem olan geceyar›s› örnek al›n›r; Loa loa ise
diurnal ritme sahiptir, bu parazit için kan ö¤len saatlerinde al›nmal›d›r. Bu parazitler için antikoagulanl› kan al›n›p
incelenmelidir.

Damar içi kateterler
Kateter aseptik olarak ç›kar›l›r. Ucundan yaklaﬂ›k 10 cm’lik bir k›s›m kesilip steril bir taﬂ›ma ortam›na konup laboratuvara gönderilir. Maki yöntemiyle kültür yap›lan kateterde 15’den fazla bakteri kolonisi üremesi klinik ﬂüphe
durumunda kateter infeksiyonu tan›s›n› koydurtur. Kateter
lümeninden ve ayn› anda baﬂka bir periferik venden al›nan
hemokültürle de kateter infeksiyonu tan›s› konabilir. Bunun için her iki kan örne¤i kantitatif kültür yöntemiyle ekilir. Olanak varsa ilgili örnekler otomatize hemokültür sistemi ﬂiﬂelerine konup incelemeye al›n›r. Kateter lümeninden al›nan kan örne¤inde periferdeki kandan iki saat öncesinde ayn› bakteri ürerse kateter infeksiyonu tan›s› konulur. Özel firçalama tekni¤i ile kateter lümeninden örnek
al›n›p mikrobiyolojik inceleme için için kullan›labilir.

Apse
Apse kapal›ysa bir enjektörle girilip apse örne¤i aspire edilir veya drene olmuﬂ apse taban›ndan derin sürüntü yaparak örnek al›n›r. Anaerop taﬂ›ma sistemleriyle laboratuvara gönderilir. Bu olanak yoksa püy al›nan enjektorun i¤ne
ucu k›vr›l›p, gazl› bez içine sar›l›r; böylece hava almas› minimale indirgenir; bu takdirde örnek en k›sa sürede laboratuvara ulaﬂt›r›l›p ekim iﬂlemleri gerçekleﬂtirilir.

Yara örnekleri
Hastada bir anaerobik enfeksiyon oda¤› düﬂünülüyorsa aerop kan ﬂiﬂelerine ilaveten anaerop kan ﬂiﬂelerine de ekim
yap›l›r. Mikobakteriyemi ve fungemi (sistemik mikozlar:Candida, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum) kuﬂkusunda özel mikobakteri veya mantar hemokültür ﬂiﬂelerine ayr›ca ekim yap›l›r. Legionella, Leptospira gibi bakterilerin kandan üretimi için özel besiyerlerine
ekim yap›l›r. Kandan virus çal›ﬂ›lmas› organ transplant
al›c›lar›nda CMV enfeksiyonu kuﬂkusunda “buffy coat”dan yap›lmaktad›r.

Derin sürüntü veya pürülan materyelin enjektörle aspirasyonu yap›l›p, gerekli halde anerop koﬂullar sa¤lanarak laboratuvara gönderilir. Yan›k yaras› infeksiyonlar›nda yüzeyel sürüntü, derin dokudan biopsi tercih edilmelidir.

Beyin omurilik s›v›s› (BOS)
MSS enfeksiyonlar› bakteri, virus, mantar ve baz› parazitler taraf›ndan oluﬂturulur. Etken, hastan›n yaﬂ, ba¤›ﬂ›kl›k
durumu, mevsim ve di¤er de¤iﬂken ﬂartlara göre farkl›l›k
gösterir. Örne¤in yenido¤an bir çocukta menenjitin en s›k et-
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kenleri Streptococcus agalactiae, E.coli, Listeria monocytogenes iken, 4ay-4 yaﬂ aras› çocuklarda H.influezae (aﬂ› yap›lan ülkelerde s›kl›¤› azal›yor), N.meningitidis ve S.pneumoniae, eriﬂkinlerde S.pneumoniae ve N.meningitidis’dir.
MSS enfeksiyonlar›nda kontrendikasyon yoksa BOS al›n›r,
incelenir. Hasta yatar pozisyonda iken, alkol ve iyotlu bileﬂiklerle girilecek alan silindikten sonra steril çal›ﬂma ﬂartlar›na azami dikkat gösterek L3-L4, L4-L5 vertebra aral›¤›ndan özel ponksiyon i¤neleriyle girilir, üç yar› tüpe BOS
al›n›r ve bu esnada bir manometre yard›myla bas›nç ölçülür. Bakteri araﬂt›rmas› için 1 ml kadar BOS yeterlidir;
ama mantar ve mikobakteri incelemelerinde daha büyük
hacimler (her biri için enaz 2 ml, tercihen 5-10 ml) al›n›r.
Al›nan BOS’un görünüﬂü, rengi, hücre say›s› ve hücre tipi,
glukoz, protein, LDH içeri¤i araﬂt›r›l›r. BOS mümkün olan
en k›sa sürede mikrobiyolojik olarak incelenir; saklamak
için buz dolab›na konulmaz. Bekletilecekse etüvde bekletilir. Etken spektrumu düﬂünülünce olanak varsa hasta baﬂ›nda ekim yap›lmas› tercih edilir. BOS’ta virus araﬂt›r›lacaksa buz içinde +4 oC’de laboratuvara ulaﬂt›r›l›r. Uygun bir santrifujde örnek çevrilip sedimentten çal›ﬂ›l›r. Yo¤unlaﬂt›rma için filtrasyon teknikleri de kullan›labilir.
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Torasentez esnas›nda %5 kadar olguda pnömotoraks
komplikasyonu meydana gelebilir. Al›nan plevra s›v›s› hücre say›m› ve biokimya incelemeleri, sitolojik ve mikrobiyolojik inceleme için kullan›l›r.
Plevra s›v›s›n›n pH, glukoz, protein ve LDH seviyeleri ölçülerek transüda veya eksüda karakteri belirlenir (plevra s›v›s› proteini /serum proteini >0.5, plevra s›v›s› LDH/serum LDH>0.6 ise bu örnek eksüdatif karakterdedir).
Parapnömonik efüzyonlar pnömonili hastalarda nispeten
s›kt›r. Solunum yollar› salg›lar›ndaki kontamine olma riskini taﬂ›mad›¤›ndan pozitif kültür etkeni gösterir ve tedavi
uygun ﬂekilde seçilir (plevra s›v›s› al›nmas› esnas›nda, nadiren deriden koagulaz negatif stafilokoklar, difteroidler
ve Propionibacterium ile kontamine olabilir)
Plevra s›v›s›, pnömokoksik pnömoni d›ﬂ›nda, anaerop akci¤er infeksiyonlar› ve Legionella infeksiyonlar›n›n tan›m›nda da kullan›l›r. Baz› olgularda, özellikle plevran›n tüberküloz tutulumu kuﬂkusunda (tbc plörezi) paryetal plevradan kapal› biopsi yap›l›r. Bu biopsi örne¤i histolojik inceleme ve kültür için uygundur.

Assit s›v›s›
Gram, EZN boyamas› yan›nda Cryptococcus neoformans
düﬂünüldü¤ünde çini mürekkebi ile ortam› boyayarak inceleme (duyarl›l›k:<%50) tan›mda yararl›d›r. Gram boyama
ile H.influezae menenjitlerinde %80, N. meningitidis ve
S.pneumoniae menejitlerinde ise biraz daha düﬂük oranda
pozitif olarak etken bakteri görülebilir. BOS’tan aerop (gerekti¤inde anaerop: <%1) bakteri kültürleri, mikobakteri
ve mantar araﬂt›rmas› yap›l›r. Beyin apsesinden yap›lan
aspirasyon bir aerop/anaerop taﬂ›ma vasat›na konarak laboratuvara gönderilip, aerop ve anaerop kültürler yap›l›r.
S.agalactiae, E.coli K1, H.influenzae, N.meningitidis ve
S.pneumoniae antijenleri lateks aglütinasyon veya ELISA
ile aranarak k›sa sürede tan› koymak mümkündür. Etkene
göre de¤iﬂmek üzere bu h›zl› tan›mla antijen arama duyarl›l›¤› %50-80 aras›ndad›r. Tedaviye ra¤men antijen testleriyle pozitif sonuç elde etmek mümkündür. Cryptococcus
neoformans düﬂünüldü¤ünde duyarl›l›k ve özgüllü¤ü çok
yüksek LA ile antijen arama da yap›lmal›d›r.
Virus kültürü pratik olmamakla beraber enterovirusler (bo¤az salg›s› ve d›ﬂk›dan da izole edilir), kabakulak virusu
(bo¤az salg›s› ve idrardan da izole edilir) ve arboviruslerin
tan›m›nda etkeni belirlemek noktas›nda yararl›d›r. Herpes
simplex virusun (HSV) üretim oran› di¤erlerinden düﬂüktür.
HSV tan›m›nda beyin biopsisinden yap›lan kültür de¤erlidir. BOS’tan HSV, PZR ile baﬂar›yla amplifiye edilebilir.

Asit s›v›s›, kar›ndan sol alt taraftan parasentezle al›n›r.
Plevra s›v›s›ndakine benzer iﬂlemler yap›l›r. Anaerop kültür
yap›lacaksa anaerop koﬂullarda laboratuvara gönderilir.

‹drar
Pyelonefrit ve sistit üriner sistemin en s›k karﬂ›laﬂ›lan infeksiyonlar›d›r. Üriner sistem infeksiyonlar›n›n tan›s› için,
en s›k temiz elde edilmiﬂ orta ak›m idrar› kullan›l›r (sabah
elde edilmiﬂ veya mesanede en az 4 saat beklemiﬂ idrar).
Özellikle kad›nlar idrar vermeden önce periuretral ve introital alan› sabunlu bir gazl› bezle bir kaç kez sildikten
sonra örnek vermelidir. Erkelerde glans›n sabunlu suyla temizlenmesi tercih edilir. Antiseptik kullan›m› bakteri üremesini olumsuz etkileyebilir. Uretra normal olarak aerop
ve anaerop de¤iﬂik bakterilerle kolonize oldu¤undan idrar
yaparken ilk bir k›sm›n› d›ﬂar› atmak flora bulaﬂ›n› azalt›r.
Temizlik iﬂleminden sonra hasta bir k›s›m idrar›n› d›ﬂar›
yapar, ard›ndan orta ak›m idrar› steril, geniﬂ a¤›zl›, kapakl› bir taﬂ›ma kab›na al›n›r.

Plevra s›v›s›

‹drar yolu sondas› kullananlarda belli bir süre sonunda
hepsi kolonize olacakt›r. Bu tip olgularda idrar kateter torbas›ndan de¤il, hemen uretra ç›k›ﬂ k›sm›ndan, sonda klampe edilerek beklenir ve ard›ndan dezenfektanla sonda silinerek enjektör yard›myla idrar örne¤i al›n›r. Foley sondas›
uçlar› kültür amac›yla kullan›lmaz. ‹drar eldesi için normalde sonda ile örnek almak pek kullan›lmaz. Kullan›ld›¤›nda steril koﬂullara dikkat ederek mesaneye girip idrar
al›n›p mikrobiyolojik amaçla incelenir.

Plevra s›v›s›n›n al›nmas› (torasentez), kör i¤ne aspirasyonu veya ultrasonografi ile lokalizasyon sonras›nda al›n›r.

Suprapubik aspirasyonla al›nan idrar örne¤inde aerop ve

034

‹NFEKS‹YON HASTALIKLARINDA LABORATUVAR TANI

anaerop kültür çal›ﬂmas› yap›labilir; üriner sistem yak›nmalar› olan ve orta ak›m idrar›nda G.vaginalis üretilen
hastalarda ﬂikayetlerin bu bakteriye ait olup olmad›¤› suprapubik idrar örne¤iyle çal›ﬂ›larak de¤erlendirilir. ‹drar
ak›m›nda az say›da mayan›n tekrarlanan kültürlerde üremesi durumunda ayn› yola baﬂvurulur. Toplanan idrar 2 saat içinde mikrobiyolojik aç›dan çal›ﬂ›lmal›d›r(idrar mükemmel bir besiyeridir; oda ›s›s›nda az say›da bakteri h›zla ço¤al›r); e¤er çal›ﬂ›lamayacaksa idrar buzdolab›nda
saklanmal›d›r(maksimal 6-8 saat). Transport besiyerine
konursa 24 saat sonra çal›ﬂmak mümkündür. ‹drarda mikobakteri ve mantar araﬂt›rmas› sabah idrar›nda yap›l›r;
en az üç sabah idrar› (30-50 ml miktar›nda) incelenir; 24
saatl›k sürede toplanm›ﬂ idrarlar bu amaçla kullan›lmaz;
24 saatte toplanarak biriktirilmiﬂ idrar sadece parazitolojik (Schistosoma) inceleme için uygundur. ‹drar kültürü
yap›lmas› gereken durumlar: Üriner sistem infeksiyonu, vaginit ve cinsel temasla bulaﬂan hastal›klar aras›nda ayr›mda
bir sorun olunca; süt çocu¤u, çocuk, erkek hasta ve yaﬂl›
hastalarda bakteriüri ﬂüphesinde; pyelonefrit kuﬂkulan›lan
hasta; nükseden üriner sistem infeksiyonu halinde (özellikle
k›sa süreli tedavinin yetersiz kald›¤› durumlarda); gebe kad›nda gizli bakteriüri kuﬂkusunda; semptomatik kateter veya enstrümantasyonla iliﬂkili nozokomiyal enfeksiyon varsa;
üriner sitem enstrümantasyonu öncesinde. ‹drar kültürü ﬂu
durumlarda genellikle gerekli de¤ildir: komplike olmayan
idrar yolu infeksiyonu olan kad›nlar; kronik, kal›c› uretral
kateterli asemptomatik hastalar.

‹drarda bakteriurinin h›zl› saptanmas›:
10 Ìl idrar lam üzerine konup kurutulur; tespit edilip gram
boyama yap›l›r. Her immersiyon alan›nda 1-2 bakteri görülmesi 105 KOB/ml’e iﬂaret eder (%95 do¤rulukla). Ayn›
seviyede bakteriuriyi lökosit esteraz-nitrit stripleriyle %85
do¤rulukla saptayabiliriz. Lökosit esteraz nötropenik hastalarda, nitirit varl›¤› nitrat› indirgemeyen bakterilerin
varl›¤›nda testlerin negatif olmas›na neden olacakt›r.
‹drar kültüründe infeksiyonu gösterecek koloni say›s› ayr›m de¤eri 105 KOB/ml olarak al›n›rsa üriner sistem infeksiyonu yönünden özgül sonuçlar elde edilir; ama hastan›n
semptomlar› varsa ve idrar kültüründen bir üropatojen
üretilirse (E. coli, S. saprophyticus) KOB 102 /ml olsa bile üriner sistem infeksiyonu olarak kabul edilir.

uygundur. Eküvyon taﬂ›ma besiyerine konup 2 saat içinde
laboratuvara gönderilir. ‹ﬂlem yap›lana kadar oda ›s›nda
bekletilir. Veziküler lezyonlarda Herpes simplex virus
Tzanck testi, DFAve PZR ile araﬂt›r›l›r.
Ülseratif lezyonlardan (ülserli alan serum fizyolojik ile y›kan›r, steril gazl› bez kanatmadan sürülür, ç›kan seröz s›v› al›n›p karanl›k alanda incelenir) . T.pallidum karanl›k
alan incelenmesi ile görülür; H. ducreyi, Callymmatobacterium granulomatis için ülserli alandan biopsi yap›l›r , etkenler Gram boyama ve kültürle araﬂt›r›l›r. Primer püstül
ve lenfadenopati varsa lenfogranuloma venorum düﬂünülüp
lenf bezi aspirasyonu yap›l›r. Etken C. trachomatis (L1,
L2, L3) DFA, MacCoy hücre kültürü, PZR ile araﬂt›r›l›r.
Vaginit/vaginosis tan›s›nda, ak›nt›dan mikroskopi yap›l›r:
üzerlerinde bal›k sürüsü ﬂeklinde bakteri kümelenmeleri
olan epitel hücre topluluklar› “clue cells” varl›¤› ve vaginal ak›nt› %10 KOH ile muamele edildi¤inde bal›k kokusu
aç›¤a ç›kmas› G.vaginalis’e iﬂaret eder.
Ayr›ca Gram boyamada Lactobacillus benzeri ve di¤er
gram pozitif bakteriler az veya yok, G. vaginalis benzeri
bakteriler ve Gram de¤iﬂken k›vr›ml› çomaklar varsa (Mobilincus spp) bakteriyel vaginozis tan›s› konur.

D›ﬂk›
D›ﬂk›lama yoluyla al›nan 1 g kadar taze d›ﬂk›, a¤z› geniﬂ,
kapakl›, s›zd›rmaz plastik kaplara konur veya eküvyonla
iki rektal sürüntü örne¤i al›n›r. Örnekler 1 saat içinde laboratuvara gönderilir. Gecikme daha fazla olursa Shigella
cinsi bakteriler inhibe olacakt›r. Gönderme veya ekim gecikecekse d›ﬂk› örne¤i Carry-Blair gibi bir taﬂ›ma vasat›na
konur. Ekim gecikecekse(>1 saat) d›ﬂk› buz dolab›nda
beklemeye al›n›r.
‹nceleme amac›na göre direkt inceleme(serum fizyolojik,
metilen mavisi, lugol), Gram, EZN, trikrom boyama yap›labilir. Rutinde d›ﬂk›da parazitler, Salmonella, Shigella,
Campylobacter aranmal›d›r. Aeromonas spp, Vibrio spp.,
di¤er her zaman rutinde aranmayan bir patojen kuﬂkusunda (Yersinia enterocolitica) laboratuvar özelllikle uyar›l›r.
C. difficile toksin A/B(LA, ELISA); rotavirus ve adenovirus antijenleri (LA, ELISA) d›ﬂk›da s›k aranan di¤er etkenlerdir.

Genital örnekler
Gonore, sifiliz, herpes simpleks, yumuﬂak yara, trikomoniyaz ve Chlamydia infeksiyonlar›n›n tan›s› amac›yla vezikül, püstül, ülseratif lezyonlardan örnek al›n›r.
Vaginadan bir eküvyonla serviks sürüntüsü yaparak veya
0.5 ml kadar sekresyon al›n›r. Birden çok patojen aranacaksa (Chlamydia, Ureaplasma urealyticum, Grup B streptokok, T.vaginalis) her etken için bir eküvyonla sürüntü al›n›r.
Uretrada kad›nda uretral orifisten sürüntü, erkekte ince
uçlu bir eküvyonla uretraya 2-3 cm girilip örnek eküvyonu
döndürerek al›n›r; 0.5 ml kadar sekresyon da çal›ﬂma için

Biopsi örnekleri
De¤iﬂik dokulardan körleme veya USG/BT alt›nda biopsi
ile doku örnekleri al›n›r. Al›nan örnek anaerop taﬂ›ma koﬂullar›na da dikkat edilerek steril bir nakil kab› içinde laboratuvara gönderilip hemen mikrobiyolojik incelemeye
al›n›r. Biopsi ile veya ameliyat an›nda al›nan doku parçalar› (1 g kadar örnek) steril bir kaba konup laboratuvara
gönderilir.
Al›nan biopsi örneklerinden mikrobiyolojik incelemeyle
birlikte histopatolojik inceleme de yap›l›r.

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M

Deri ve yumuﬂak dokular
Primer deri hastal›klar›nda etken olarak genellikle virusler, S. aureus, S. pyogenes; cerrahi/travmatik yarada methicilline dirençli S.aureus, P.aeruginosa; hayvan ›s›r›klar›nda Pasteurella multocida, Capnocytophaga canimorsus
saptan›r. Uygun örnek, aspirasyon s›v›s› veya doku biopsisi örne¤idir. Sellülitli bölge fizyolojik tuzlu su ile iyice y›kan›r. ‹nflamasyonun belirgin oldu¤u k›s›mdam aspirasyonla örnek al›n›r. Örnek k›sa sürede laboratuvara ulaﬂt›r›l›r. Yara sürüntüsü uygun örnek de¤ildir; etken yerine kolonize bakteriler üreyip kar›ﬂ›kl›k nedeni olabilir. Aç›k lezyonlardan biopsi ile örnek almak uygundur.
Erizipelde, eritemli alan›n sa¤lam deri k›sm›yla birleﬂme
k›sm›ndan enjektörle steril serum fizyolojik enjekte edip
aspire edilir; üreme oranlar› yüksek de¤ildiir. Yan›k enfeksiyonu, diyabetik ayak enfeksiyonunda bir cm3 deri parças› biopsiyle al›n›p kantitatif kültür çal›ﬂ›l›r; KOB > 105/g
ise infeksiyon olarak yorumlan›r. Fistüllerden gelen ak›nt›dan de¤il, küretaj veya biopsi örnekleri tercih edilmelidir.
Meningokoksemi peteﬂilerinden kanamaya neden olmaks›z›n al›nan örnekte bakterileri görmek ve üretmek mümkündür. Bakteriyemi veya fungemiye ba¤l› deri döküntüsünden biopsi yaparak örnek al›p incelemek uygundur.
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Kemik
Osteomyelit kuﬂkusunda subperiostal veya metafizyel i¤ne
aspirasyonu yap›l›r; ayn› zamanda hemokültür al›n›r. Kronik
osteomyelitte örnek kemi¤in debridman› esnas›nda al›n›r.

12.

Eklem s›v›s›
Septik artritte, i¤ne aspirasyonuyla eklem s›v›s› al›n›p hücre say›m› yap›l›p, Gram ve EZN boyan›r; bekletmeden aerop, anaerop, gere¤inde mikobakteriler veya mantarlar
için çal›ﬂ›l›r.
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