
‹nfeksiyon hastal›klar› insanl›¤› en s›k etkileyen hastal›k-
lardan olup, geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde morbi-
dite ve mortalitenin ana nedenlerindendir. Yüzy›llar boyun-
ca 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 etkenle-
ri 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 infek-
siyonlar›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›m-
lanm›fllard›r. 

T›bb›n hemen her klinik dal›n› ilgilendiren infeksiyon has-
tal›klar›n›n tan›m› için iyi bir klinik de¤erlendirme yan›n-
da laboratuvar tan›s› gereklidir. ‹nfeksiyon hastal›klar›n›n
tan›m›nda laboratuvar incelemeler çok önemli bir yer tu-
tar. ‹nfeksiyon hastal›klar›n›n sadece tan›m› de¤il, giderek
artan direnç (metisiline hatta vankomisine dirençli stafilo-
koklar, vankomisine dirençli enterokoklar, çok ilaca di-
rençli gram negatif çomaklar, çok ilaca dirençli Mycobac-
terium tuberculosis, antiviral ajanlara direnç kazanan vi-
rusler) 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›m-
laman›n en önemli boyutu yap›lacak uygun mikrobiyolojik
incelemelere dayan›r.

Ayr›ca klinik belirti oluflturan veya belirti vermeden geçiri-
len baz› infeksiyon hastal›klar› hastada tafl›y›c›l›k (portör-
lük) oluflturabilir; tafl›y›c›lar hiç bir klinik belirti olufltur-
madan baflkalar›na etkenin bulaflmas›na kaynakl›k edebilir;
portörler ancak laboratuvar metotlar›yla saptanabilir.

‹nfeksiyon hastal›klar› tan›s›nda kullan›lan laboratuvar in-
celemeler, 1)özgül olmayan yard›mc› testler: mikrobiyoloji
d›fl›ndaki araflt›rmalar, 2)etkeni do¤rudan veya dolayl› ola-
rak 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 sintig-

rafisi, 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›n-
da mantar)

- Boyal› preparat (Gram, EZN, Giemsa, Trikrom 
boyama)

- Mikroorganizmalar›n üretilmesi(kültür), tan›nma-
s›(cins ve tür tayini) ve duyarl›l›k 

durumlar›n›n belirlenmesi
- ‹mmunolojik incelemeler:antikor arama, antijen ara-

ma, deri testleri
- Moleküler metotlar: Özgül DNA veya RNA dizelerinin

saptanmas› (nükleik asit problar›, polimeraz zincir re-
aksiyonu(PZR), gerçek zamanl› PZR, ligaz zincir re-
aksiyonu, dallanm›fl problar, Q-beta replikaz yöntemi)

1-Mikrobiyoloji d›fl›ndaki klinik laboratuvar incelemeleri: 
‹nfeksiyon hastal›klar› de¤iflik sistemler üzerine etkiyle ba-
z› de¤iflikliklere yol açar. Bunlar› de¤erlendirip tan›yla ilgi-
li 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 in-
feksiyonlar›nda lökositoz olmaks›z›n nötrofili görülebilir:
Leptospira ve Rickettsia infeksiyonlar›-, baz› virüs infeksi-
yonlar›, infeksiyon d›fl› de¤iflik nedenler), 
lökopeni (tifo, bruselloz gibi baz› bakteri infeksiyonlar›, vi-
rüs infeksiyonlar›n›n ço¤u) lenfositoz (infeksiyoz mononuk-
leoz, cytomegalovirus infeksiyonu, virüs hepatitleri, k›za-
m›k, su çiçe¤i, kabakulak, adenovirus infeksiyonlar› ve di-
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¤er virüs infeksiyonlar›, bo¤maca, bruselloz, tüberküloz,
sifiliz, toksoplazmoz),
lleennffooppeennii (ciddi pnömokok veya Klebsiella pnömonisi gibi
a¤›r seyirli bakteri infeksiyonlar›; ciddi endotoksemi; mili-
yer tüberküloz; lenfositk koriomenenjit, Colorado kene ate-
fli, deng gibi baz› virus infeksiyonlar›; yayg›n histoplazmoz,
yayg›n kalaazar), 
LLeennffoo--mmoonnoossiittoozz  (tüberküloz, di¤er granulamatöz infeksi-
yonlar, subakut bakteri endokarditi ve sifiliz, cytomegalo-
virus ve varicella zoster virus infeksiyonlar›),
Toksoplazma, viral hepatit, EBV 
eeoozziinnooffiillii (triflinoz, kist hidatik, viseral larva migrans, as-
kariyaz, toksokariyaz, strongyloidaz; baz› kronik infeksi-
yonlarda ve akut bakteri infeksiyonlar›n›n iyileflme devrin-
de; Chlamydia pnömonileri, k›z›l›n geç devresi, toksik flok
sendromu (%50), bronkopulmoner aspergilloz) saptanmas›,

-Anemi: Kanama veya y›k›m sonucu akut anemi gelifle-
bilir. Clostridium perfringens sepsisi, malaria, babesioz,
bartonelloz, Mycoplasma pneumoniae pnömonisi, infeksi-
yöz mononukleoz ve sifilizde hemoliz etkisiyle; Parvovirus
B19 infeksiyonunda eritrosit öncü hücrelerinin tutulmas›
sonucunda anemi geliflir. Kronik infeksiyonlarda kronik
hastal›k anemisi geliflir; burada retiküloendotelyal sistem-
de 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 intravas-
küler koagülasyon): Ciddi infeksiyonlar›n seyrinde (özellik-
le gram negatif bakterilerin etken oldu¤u sepsisler, menin-
gokoksemi, kayal›k da¤lar lekeli atefli) geliflen bir tablo-
dur. Asplenik hastalarda D‹K daha s›k geliflir. D‹K tablo-
sunda trombostopeni, artm›fl fibrin y›k›m ürünleri, azalm›fl
fibrinojen ve protrombin zaman› saptan›r. Hastada kana-
ma ve trombozlar geliflebilir. 

-Trombositopeni: Sepsise izole trombositopeni de efllik
edebilir. Rubella trombositopeni geliflen di¤er bir infeksi-
yondur.

-Trombositoz: Akut infeksiyonlar›n iyileflme dönemi,
tüberküloz, baz› kronik infeksiyonlar, özellikle yavafl iyile-
flen 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, ferri-
tin, fibrinojen, komplement 3 ve 4; miktar› azalanlar: al-
bumin, prealbumin, transferrin) denen baz› protein madde-
ler 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 bi-
le 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, kantitia-
tif 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 irdelene-
cek bir sorun var demektir. CRP, genel olarak invazif bak-
teriyel infeksiyonlarda normale göre 15-40 kat artabil-
mektedir; 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 olabilmekte-
dir. ‹nfeksiyon hastal›klar› d›fl›nda sistemik vaskülitlerde
10-20 kat, malignitelerde 5-10 kat (baz› lenfomalarda da-
ha fazla) artmaktad›r. CRP normal, ESH yüksek bir du-
rumda SLE’den flühelenilir. 
Genelde çok yüksek CRP de¤erlerinde afla¤›daki hastal›k-
lar akla gelir: invazif bakteri infeksiyonlar›, akut romatiz-
mal atefl, romatoid artrit, juvenil romatoid artrit (Still
hastal›¤›), rejiyonal ileit, ailevi Akdeniz atefli, reaktif ar-
tritler, 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, fliflman-
larda 10 mm daha yüksektir. ESH, >100 mm/saat halin-
de infeksiyon (miliyer tüberküloz, subakut bakteri endo-
karditi, kar›n içi abse, osteomyelit), kollajenozlar/arte-
rit(eriflkin Still hastal›¤›, dev hücreli arterit), malignite-
ler(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 siste-
mik bakteri infeksiyonlar›nda anlaml› miktarda artmakta-
d›r. Normalde 0.01 ng/ml düzeyinde olan prokalsitonin vi-
ral 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 et-
kilenen veya fonksiyonu bozulan organlar› belirlemek, has-
ta 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 bafl-
vurulur: AST, ALT, alkalen fosfataz, Á-GT, protrombin za-
man›, biliriubinler, üre, kreatinin, LDH (serum ve BOS’ta),
CPK(leptospiroz, di¤er kas hasarlar›nda) , glukoz (sepsise
hipoglisemi efllik edebilir; diabetik bir hastada hiperglise-
mi geliflmesi ve kan glukozunun ayarlanmas›n›n zorlaflma-
s› infeksiyonun ilk bulgusu olabilir), kan gazlar› gibi test-
ler yap›l›r.
Tam idrar incelenmesi: Proteinüri, bilirubinüri, urobilino-
jenüri, piyüri(çevrilmemifl idrar›n mm3de 8-10 lökosit var-
l›¤›), hematüri, sedimentte de¤iflik silendirlerin varl›¤›
araflt›r›l›p tan› hakk›nda fikir edinilir. 



1.4) Biopsi-histopatoloji
Gerek primer tan›mda gerekse hepatitler gibi hastal›¤›n
evresini de¤erlendirmede bafl vurulan de¤erli bir yöntem-
dir. Lenf bezi, karaci¤er, deri, kemik infeksiyonlar aç›s›n-
dan s›k biopsi yap›lan yerlerdir. Febril nötropenide bir de-
ri döküntüsünden yap›lan “punch” biopsi tan›ma ciddi kat-
k› sa¤lar; örne¤in febril nötropenik bir hastada bir miko-
tik infeksiyonun erken tan›m›n› mümkün k›lar. Al›nan bi-
opsilerde mikrobiyolojik incelemeler ihmal edilmemeli;
kuflku halinde kesitlerde Gram, EZN, mantar boyalar›(me-
tenamin gümüfl boyama), kültürler yap›lmal›d›r. Kültüre
gönderilecek örne¤in formalin içine al›nmamas› özel
transport besiyeri ya da serum fizyolojik içinde laboratu-
vara 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 has-
tal›klar›n›n tan›s›nda ciddi katk›lar sa¤lar. Özellikle MR
gibi incelemeler klinik de¤erlendirmenin önüne geçmeme-
lidir. 

1.6) Nükleer t›p araflt›rma metotlar›
De¤iflik nükleer t›p incelemeleri, özellikle iflaretli lökosti-
lerle 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, tedavi-
yi düzenleyip izlemek(direnç durumu, mikrop yükü) ve ta-
fl›y›c›l›k varl›¤›n› belirlemek amac›yla mikrobiyolojik ince-
lemeler yap›l›r. Mikrobiyolojik araflt›rmalar do¤rudan et-
ken hakk›nda bilgi verir ve kesin tan›ya ulaflt›r›r. Mikrobi-
yolojik tan› spektrumu teknolojinin yard›m›yla giderek da-
ha h›zl›, otomatize, duyarl› ve özgül sonuçlar veren metot-
lar›n gelifltirilmesiyle zenginleflmifltir. 

‹nfeksiyon hastal›klar›nda laboratuvar tan›s› kona¤›n do-
ku, vücut s›v› ve ç›kart›lar›nda, bakteri, mantar, virus ve-
ya parazit etkenlerini ya do¤rudan yada dolayl› yolla gös-
terme¤e dayan›r. 

Tablo 1’de görüldü¤ü gibi mikroskopik incelemeler(yafl pre-
parat, boyal› preparat), kültür (üretim, ayr›m), direnç arafl-
t›rmalar›(antibiyogram, moleküler teknikler), immunolojik
testler (antijen veya antikor aramak), moleküler çal›flmalar
(tan›m, epidemiyolojik analiz, direnç araflt›rmas›) günü-
müzde uygulanan klinik mikrobiyolojik araflt›rmalard›r. 

Klinisyen; laboratuvar› kullan›rken ve sonuçlar› yorumlar-
ken 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: 

Duyarl›l›k: Hastal›¤› oldu¤u bilinen kiflilere (gerçek pozi-
tif) uygulanan testin pozitif sonuç verme oran› (100 hasta-
dan 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) uy-
gulanan testin negatif sonuç verme oran›( sa¤l›kl› 100 ki-
flide 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 so-
runlar› oldu¤undan test sonuçlar› baz› durumlarda do¤ru-
lay›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 me-
totlar ve klinik mikrobiyolojik örneklerin incelenmesi ko-
nusundaki 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›n-
dan mikroskop kullan›lm›flt›r. Bu uygulama mikrobiyoloji-
nin 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 nok-
tay› 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 mikros-
koplar›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 büyültme-
li bir objektifle bak›l›yor ve okülerin büyültme gücü 15 ise
o mikroorganizma 100x15: 1500 kez büyültülmüfl demek-
tir. Mikroskop alan›nda bulunan mikroorganizmalar›n bo-
yutlar› oküler ve objektiflere yerlefltirilen özel aletlerle
(mikrometreler) ile ölçülebilirler. 

Karanl›k alan incelemesi özellikle sifiliz düflünülen lezyon-
lardan al›nan örnekte Treponema pallidum, kanda Borrelia
ve Leptospira, idrarda Leptospira aranmas› için uygundur. 
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Fuloresans mikroskobu, de¤iflik mikroorganizma antijenle-
rini h›zl› ve duyarl› bir flekilde belirlemede ve de¤iflik mi-
koorganizmalara karfl› oluflan özgül antikorlar› araflt›r-
mak amac›yla kullan›l›r. 

Elektron mikroskobu(transmisyon EM, scanning EM), an-
cak 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 mikroorganizma-
lar do¤rudan yafl preparat olarak veya de¤iflik boyalarla
boyand›ktan sonra incelenirse mikroorganizmalar k›sa sü-
rede görülüp tan›nabilir. Bakteriler, mantarlar, parazit-
ler(eriflkin flekil, larva, yumurta, trofozoit, kist) , virus ink-
lüzyon 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 mikros-
kopta 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 ör-
ne¤inde %10-30 KOH’de mantar elemanlar›; üremifl man-
tar kültüründen al›nan örneklerin laktofenol pamuk mavi-
si boyanmas›yla morfolojik identifikasyon. Amipli dizante-
ri tan›s›nda erken (s›cak) d›flk› incelemeleri özellikle önem-
lidir. Eritrosit fagosite etmifl trofozoitlerin görülmesi an-
laml› bir bulgu olarak kabul edilmektedir. 
Ayr›ca yafl preparat olarak say›m kameralar›nda(Fusch-
Rosenthal, 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›, Er-
lich-Zieehl-Neelsen(EZN) veya Kinyoun’un aside dirençli
bakteri boyamas›, metilen mavisi, Giemsa, trikrom boya-
ma (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 peptidog-
likan hücre duvar› olan bakteriler, hücre d›fl membran› ve
ince peptidoglikan hücre duvar› olan bakterilere göre

Gram yöntemiyle farkl› boyan›r. Kal›n peptidoglikanl› bak-
teriler 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 görülür-
ler(Gram pozitifler). Hücre d›fl memran› ve ince peptidog-
likan› olanlar ald›klar› ilk boyay› renk giderme aflamas›n-
da verirler ve ikinci ad›m boyan›n renginde(pembe) görü-
lürler:Gram negatifler. Baz› bakteriler (mikoplazmalar, ri-
ketsiya, klamidyalar, mikobakteriler,…) Gram yöntemiyle
boyanmazlar.
Gram boyama, incelenen klinik örnekte(balgam, cerahat,
BOS, plevra s›v›s›, eklem s›v›s›) bakteri, maya gibi mikro-
organizmalar›n ve inflamatuvar hücrelerin varl›¤›n›n sap-
tanmas›n› sa¤lar. Mikroorganizmalar›n varl›¤› yan›nda id-
rar 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 ifla-
ret eder). Bir klinik örnekte 104/ml veya daha fazla bakte-
ri 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. Fi-
yat etkinlik çal›flmalar› dikkate al›nd›¤›nda baz› örnekler-
de rutinde Gram boyama önerilmez; örne¤in bo¤az sürün-
tülerinde 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 sü-
rüntüsü, 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 bal-
gamda 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 morfolo-
jili bakterilerin varl›¤› a¤›z floras›yla kontaminasyona ifla-
ret eder.

Baz› bakterilerin olas› tan›s› Gram incelemeyle belirlene-
bilir; örne¤in balgamda kapsüllü lanset fleklinde gram po-
zitif 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 nega-
tif koklar›n varl›¤› erkek hastada gonokok olas›l›¤›n› yük-
sek oranda belirler. Kronik obstruktif bir akci¤er hastas›-
n›n balgam›nda soluk boyanan gram negatif kokobasiller
Haemophilus influenzae’yi düflündürürken, gram labil bo-
yanan koklar ayn› grup hastada Moraxella catarrhalis var-
l›¤›n› düflündürür.
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Gram boyama özellikle yo¤un bak›mda yatan hastalarda
balgam, endotrakeal aspirat ve di¤er solunum yolu örnek-
lerinde bask›n bakteri hakk›nda fikir vererek empirik teda-
viyi yönlendirmede katk›da bulunur. 

Gram boyama antibiyotik kullan›m› sonucu kültürde üre-
menin engellendi¤i durumlar da klinik örnekte görülen
bakteri sayesinde tan›ya destek sa¤lar. 
Gram boyama ile klinik örneklerde mayalar ve inflamatu-
var 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› vermediklerin-
den 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 var-
d›r. Mikroskopla aside dirençli basillerin EZN ile görüle-
bilmesi 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 micda-
dei, Rhodococcus equi gibi bakteriler ve Cryptosporidium,
Cyclospora, Isospora gibi ishal etkeni protozoonlar aside
dirençlidir. Bu özelliklerini aç›¤a ç›karmak üzere EZN, mo-
difiye EZN veya Kinyoun boyama yap›l›r ve preparat ›fl›k
mikroskobunda incelenir. Bu boyamada mikobakteriler ma-
vi zemin üzerinde k›rm›z›ya boyanan çomakç›klar olarak
görülür Bu amaçla fluoresans mikroskopta incelenmek üze-
re auramin-rodamin boyama da yap›labilir. Auramin-roda-
min boyal› preparat fluoresans mikroskobunda incelenirse
aside dirençli basiller elma yeflili fluoresans verir olarak gö-
rülürler; 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 di-
rençlili¤ini belirlemek için EZN boyamada baz› de¤ifliklik-
ler yap›l›r(modifiye EZN).

Metilen mavisi boyamas›
Özellikle hücre içi bakterilerin (Neisseria) daha iyi görül-
mesine, dolay›s›yla gonokoksik uretritte k›sa sürede tan›
konmas›na imkan sa¤lar. Corynebacterium diphteriae in-
feksiyonu kuflkusu varsa metakromatik granülleri iyi gös-
terdi¤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 simp-
lex, varicella zoster veziküler deri lezyonlar› taban›ndan
yap›lan sürüntü: Tzanck yayma), doku de¤dirme(imprint)

yöntemiyle haz›rlanan preparatlarda mayalar, Toxoplasma
gondii, Pneumocystis carini/jiroveci, Histoplasma capsula-
tum ve bakterilerin boyanmas›nda kullan›labilir. Gümüfl
boyalar› (Gomori methenamine gümüfl, Warthin-Starry,
Dieterle) Treponema pallidum, mantarlar, P.carinii/jirove-
ci, Legionella spp, riketsiyalar ve Rochalimae henselae bo-
yanmas›nda tercih edilir. 

Fluorokrom Boyalar
Akridin oranj, vücut s›v›lar›ndaki bakteri, maya, Tricho-
monas ve lökositleri boyamak amac›yla kullan›l›r; fluore-
sans 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 yar-
d›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 bo-
yama, demir-hematoksilen boyas›; toluidin mavisi ve met-
henamine 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. Günü-
müzde kültürde üretim genellikle bakteri ve mantar infek-
siyonlar›n›n tan›s›nda kullan›lmaktad›r. Bakterilerden hüc-
re içi üreme gösteren Chlamydia ve Rickettsia; virus ve pa-
razit kültürü genellikle geliflmifl veya referans laboratuvar-
larda 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 var-
d›r. Chlamydia, Rickettsia gibi bakteriler ve virusler ise
ancak canl› ortamlarda yani hücre kültürlerinde üretilebil-
mektedir. Mikroorganizman›n üretiminde önemli basa-
maklar, 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 ortamla-
r›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 bakte-
rilerin in vitro üremesine imkan veren besiyerleriyle sa¤la-
n›r. Besiyerleri s›v› veya kat› flekildedir. Besiyerlerinin ka-
t›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 or-
tamlar›n›n ana yap›s›n› oluflturur ve üremeyi art›r›c› özel-
likte zenginlefltirci maddeler (kan, serum, assit, hemin, K
vitamini) eklenerek üretici güçleri art›r›l›r. Koyun kanl›
agar, çukulatams› agar bu nitelikteki genel üretim besiyer-
leridir. Flora içeren örneklerde (bo¤az, balgam, genital ör-
nekler, d›flk›) sadece patojen(ler)in üremesini sa¤lamak
için flora bakterilerini bask›lay›p, patojenlerin üremesine
engel olmayan maddeler(antibiyotikler, baz› boyalar ve in-
hibitor maddeler) kat›larak seçici besiyerleri haz›rlan›r
(d›flk› ekiminde GN, SS besiyeri; genital örneklerde Neis-
seria 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›, transtra-
keal aspirat, suprapubik idrar, , derin yara aspiratlar›, do-
ku biopsileri anaerop bakteri içerebilir; örnek al›m›, nak-
ledilme(anaerop tafl›ma ortam›na al›n›p gönderilir) ve la-
boratuvar 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 3-
7 günde üretilebilmektedir. Bu hemokültür sistemleri BOS,
periton s›v›s› , plevra s›v›s›, eklem s›v›s› vb örneklerin kül-
türü için de uygundur.
Klasik sistemlerle 20-30 günde üretimleri sa¤lanabilen mi-
kobakteriler, radyoizotop ve fluoresans temelli s›v› besiyer-
lerinde 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. Feno-
tipik özellikler besiyerinde üreme özellikleri (koloni flekli
ve boyutu, rengi, hemolitik aktivitesi); bakterinin mikros-
kopik görüntü ve hareket durumu, biotip özellikleri: bakte-
rinin protein (indol yap›m›, H2S yap›m›), karbonhid-
rat(fermentasyon özellikleri, asetoin yap›m›) ve ya¤lar (tri-
butirin 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 sis-
temlerde kullan›lan ticar› ayr›m panelleriyle de yap›labil-
mektedir. Ticari paneller, üremifl bir bakteri kültüründen
saatler içinde(önceden oluflmufl enzimleri saptayan yön-
temlerde 2-3saat içinde) veya 24 saatte bakterinin tan›n-
mas›na imkan verir; ama klasik yöntemleri iyi kullanama-
yan 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 metabo-
lik son ürünlerini saptamak amac›yla kullan›l›r. Bu tekni-
¤in s›k kullan›ld›¤› bir alan, glukoz fermentasyonu esnas›n-
da zorunlu anaerop bakteriler taraf›ndan oluflturulan k›sa
zincirli ya¤ asitlerinin identifikasyonudur. De¤iflik bakteri-
ler 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 per-
formansl› likit kromatografi (HPLC), bakterilerin ve man-
tarlar›n d›fl membranlar› ve hücre duvarlar›ndaki uzun zin-
cirli ya¤ asitleri analiz edilerek ileri düzeyde fenotipik
özellikler aç›¤a ç›kar›labilmekte ve çok yak›n iliflkili türle-
rin bile ayr›m› mümkün olabilmektedir; HPLC özellikle
mikobakterilerin tür ayr›m›na imkan verir. 

Duyarl›l›k testleri
Klinik mikrobiyoloji laboratuvar› sadece etkeni görüp üret-
mekle kalmaz, ayn› zamanda özellikle bakterilerin, gere-
¤inde mantar, virus ve parazitlerin antimikrobiklere du-
yarl›l›k/direnç durumunu da belirler. Günümüzde özellike
ak›lc› antibiyotik kullan›m›na uyulmamas› ve di¤er neden-
lerle artan mikroorganizma direnci sebebiyle duyarl›l›k de-
neylerinin yap›lmas› özellikle hastanelerde yatan hastalar-
dan üretilen etkenler için zorunlu hale gelmifltir. 

Duyarl›l›k deneylerinde genelde iki yaklafl›m mevcuttur: a)
duyarl›l›k durumunun kalitatif de¤erlendirilmesi(hassas, or-
ta derecede hassas/dirençli, dirençli), b)kantitatif de¤erlen-
dirme: 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 alanla-
r›ndaki zon çaplar› ölçülerek de¤erlendirilir; 

ii) Antibioti¤in belirlenmifl bir yo¤unlu¤unu içeren tüp-
te 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 etken-
ler olan Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa ve
Acinetobacter spp, stafilokoklar, streptokoklar, enterokok-
lar N. gonorrhoeae vb için yöntem standardize edilmifltir.
Yöntem anaerop bakteriler, P. aeruginosa d›fl›ndaki pse-



KL‹N‹K GEL‹fi‹M 025

udomonaslar, Campylobacter, Helicobacter pylori vb için
standardize edilmemifltir. Standartize edilmemifl etkenler-
de minimal inhibitör konsantrasyon de¤erleri tedavide yön-
lendirici 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 endo-
kardit, sepsis, menenjit, osteomyelit durumlar›nda bakteri-
nin M‹K’inin belirlenmesi klinikte tedavi aç›s›ndan yarar-
l›d›r. MBK/M‹K oran› 32den yüksekse toleransdan bahse-
dilir. Bu takdirde tedavi yetersizli¤i oluflabilir; streptokok,

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 oto-
matize flekilde yap›labilmektedir (mikrobuyyon dilüsyon). 
Son y›llarda kullan›ma giren E test, difüzyon gradyenti ea-
sas›na göre çal›fl›r; antibiyotiklerin farkl› miktarlar› plas-
tik 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 en-
zimleriyle kesim, DNA dizeleme, SSCP) araflt›r›lmas› gü-
nümüzün ilgi çeken alanlar›ndan biridir. 

Viral etkenlerin izolasyonu
Virus infeksiyonlar›nda pratikte genelde özgül antikor-
lar(IgM/IgG) aranarak tan› konur veya PZR gibi molekü-
ler metotlar kullan›l›r. Serumdaki antikorlar aktif infeksi-
yon için bir gösterge olmad›¤› durumlarda veya infeksiyon
esnas›nda antikorlar›na artmad›¤› hallerde viruslerin kül-
tülere izole edilmesi tan›da kullan›lan bir di¤er yöntemdir. 
De¤iflik teknikler olmakla beraber, en s›k kullan›lan yön-

tem aranan virusle infekte olma¤a hassas memeli hücrele-
rinin kültüründe(pirmer maymun böbrek hücreleri, insan
fetal diploid fibroblastlar›) virusler üretilerek tan›ya gidi-
lir. Hücre kültüründe gözlenen sitopatik etkiler veya im-
munflurosens yöntemiyle özgül virus antijenleri gösterile-
rek tan› konur. Santrifuj-lam yöntemi (shell-vial) ile CMV
k›sa sürede üretilip tan›nmaktad›r. Herpes simplex virusle-
rinin 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›, biop-
si 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 du-
yarl›l›k ve özgüllü¤ü farkl› metotlarla in vitro olarak gös-
terilmektedir(tablo 2). Antijenik uyar›ya karfl› vücutta olu-
flan cevap deri testleriyle de gösterilebilir.
‹mmunolojik testler flu alanlarda özellikle ye¤lenmektedir: 

1) etkenin üretiminin olanaks›z, güç veya zaman gerektir-
di¤i durumlar(sifiliz, bruselloz, tularemi, viral infeksi-
yonlar);

2) derin yerleflimli bir infeksiyonda örne¤i elde etmek ve-
ya etkeni üretmedeki zorluk(gebelikte toksoplazmoz); 

3) geçirilmifl bir infeksiyonu veya tafl›y›c›l›k durumunu be-
lirlemek(akut romatizmal atefl veya streptokoksik glo-
merulonefritte ASO; tifoda anti-Vi, HbsAg, Anti-HCV). 

Antijen araflt›ran testlerde duyarl›l›k erken ve tedavi edil-
meyen durumlarda daha yüksektir. Antikor araflt›ran test-
lerde primer immun cevab›n 7-14 gün içinde geliflmesi ne-
deniyle çok erken evrede yalanc› negatiflik sorunu vard›r;
ayr›ca erken tedavi edilen ve ba¤›fl›kl›k yetmezli¤i olan ol-
gularda 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 durumda-
ki antijenin özgül antikor ile birleflme sonras›nda çökmesi-
ne 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 kona-
cak gösterge sistemi olan hemolitik sistemde (antikorla
kaplanm›fl koyun eritrositleri) hemoliz görülmeyecek(so-
nuç 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-

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

Tablo:2) ‹mmunolojik testlerin analitik duyarl›l›¤›

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
....
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lara ba¤lan›p özgül antikor/antijen aranmas› esas›na daya-
n›r. De¤iflik antikor ve antijenlerin otomatizasyonla ve ge-
re¤inde kantitatif olarak aranmas›na imkan verdi¤inden
günümüzde laboratuvarlarda en yayg›n kullan›lan metot-
lardan biridir. Duyarl›l›¤› yüksek bir metot olup, kullan›lan
antijenlerin safl›k derecesine göre özgüllükte yüksektir.
Fluoresans antikor tekni¤i
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 ör-
nek 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 sürüntü-
sünde C.trachomatis; solunum yolu örneklerinde Legionel-
la, Bordetella pertussis ve virusler (RSV, Adenovirus, Pa-
rainfluenza virus ve ‹nfluneza virusleri ), d›flk›da Cryptos-
poridium bu yöntemle görülebilmektedir. Hücre kültüründe
üremifl Cytomegalovirus, Herpes virus de DFA yöntemiyle
erken devrede gösterilebilir. 
ELISA’da oldu¤u gibi, antijen ve antikor birleflmesi olduk-
tan sonra bunu aç›¤a ç›karmak üzere komplekse ba¤lana-
cak 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, To-
xoplasma gondii, Legionella, k›zam›kç›k vb. 

Antijen Saptanmas›
De¤iflik immunolojik metotlar (lateks aglütinasyon-LA,
karfl›t gidiflli immun elektroforez-CIE, ELISA, DFA, rad-
yoaktifli immun deney-RIA) ile mikroorganizmalar› ve on-
lar›n de¤iflik parçalar›n› (ekzotoksin, protein veya polisa-
kakrit antijenler) saptayabilmektedir. ‹lgili testlerin duyar-
l›¤› %50-95 aras›nda de¤iflmektedir; infeksiyon ilk günle-
rinde duyarl›l›k daha yüksektir: 

‹nfeksiyon hastal›klar›n›n klinik mikrobiyolojik tan›s›nda
antijen aramayla ilgili s›k kullan›lan örnekler, aranan an-
tijenler 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 immunelektrofo-
rez, 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 id-
rar sedimentinde Chlamydia trachomatis antijeni ve Neis-
seria gonorrhoeae antijeni (ELISA, DFA); idrarda Legi-
onella pneumophila(serogrup 1) antijeni(DFA, ELISA,
LA), pnömokok antijeni (LA, ELISA); d›flk›da Clostridium

difficile toksin A/B(LA, ELISA), S.aureus enterotok-
sin(ELISA), toksijenik E.coli enterotoksini(ELISA), Heli-
cobacter pylori(ELISA), Cryptosporidium (DFA; ELISA),
Giardia (DFA), Entamoeba histolytica(ELISA), rotavi-
rus(LA, ELISA), enterik adenovirusler(LA, ELISA) . 

Özgül antikorlar› saptamak (serolojik incelemeler) 
Serolojik inceleme amac›yla 5-10 ml kan temiz deney tüp-
lerine 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 tit-
relerini göstermek) veya geçirilmifl bir infeksiyonun (IgG
gibi koruyucu antikorlar› göstermek) tan›s› konabilir.
Özellikle hastal›k etkeninin üretim ve di¤er tan› metotla-
r›nda zorluk veya pahal›l›k oldu¤u durumlarda veya geçi-
rilmifl bir hastal›¤› belirlemede serolojik deneylerden ya-
rarlan›l›r. 

‹nfeksiyon hastal›klar›nda etkene özgül immun yan›t birin-
ci hafta sonuna do¤ru belirme¤e bafllar ve karfl›lafl›lan et-
kene karfl› ilk olarak IgM cevab›, ard›ndan IgG cevab› olu-
flur. 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 (fonksiyo-
nel afinite) zaman içinde artmaktad›r. Reaktivasyon veya
reinfeksiyon durumlar›nda da yüksek afiniteli IgG’ler olu-
flur. Buna göre IgM nin kayboldu¤u veya uzun kal›p tan›y›
zorlaflt›rd›¤› durumlarda avidite testleri primer ve sekon-
der infeksiyon ayr›m›nda katk› sa¤lamaktad›r. CMV, HSV,
k›zam›kç›k, toksoplazmoz gibi serolojik sonuçlar›n yoru-
munda zorluklar yaflanan infeksiyonlarda avidite testleri
tan›da katk› sa¤layabilir. Serolojik sonuçlar› de¤erlendi-
rirken daha önceki afl›lamalar, testin duyarl›l›k ve özgüllü-
¤ü her zaman hat›rda tutulmal›d›r. Bu nedenle HIV infek-
siyonunda oldu¤u gibi tarama testlerinden sonra do¤rula-
ma 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 özgül-
lük 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 ve-
ya geç tip afl›r› duyarl›l›k cevab› oluflturur. Uygun antijen-
lerle yap›lan deri testi yan›t›n›n pozitif olmas› ilgili mikro-
organizma 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
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oluflur. Tüberküloz, lepra, kabakulak, bruselloz, tularemi,
ruam, yumuflak flankr, lenfogranuloma venorum (Frei tes-
ti), kedi t›rmalamas› hastal›¤›, toksoplazmoz, leiflmanyoz,
histoplazmoz ve baflka infeksiyon hastal›klar› ile ilgili an-
tijenler vard›r; bu amaçla en s›k PPD deri testi kullan›l-
maktad›r. 
2.4.) Moleküler Yöntemler 
Son 10-15 y›l içinde klinik örneklerde mikroroganizmala-
r›n özgül nükleik asit(DNA/RNA) dizeleri saptanarak bak-
teri, virus, parazit ve mantar hastal›klar›n›n tan›m›nda bü-
yük geliflmeler sa¤lanm›flt›r.

Esas olarak iki moleküler yöntem söz konusudur: 1)nükle-
ik 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 ku-
rulmal›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 kul-
lan›lmaz. 

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

leotid DNA veya RNA parçac›klar› yani problar kullan›la-
rak 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 di-
zilerine 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› gerek-
tirmedi¤inden kültürü zor veya uzun aman alan patojenle-
rin 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 hib-
ridizasyon ile dokulardaki nükleik asitler prob kullanarak
araflt›r›labilir. Prob, hedefiyle hibridize oldu¤unda oluflan
biyolojik sinyal› amac›yla de¤iflik yöntemler vard›r. Hibri-
dizasyonla 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 kli-
nik 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 (Trancription- 
mediated amplification-TMA)

- Nükleik asit dizesi temelli 
amplifikasyon (nucleic acid 
sequence-based amplification, 
NASBA)

- Zincir Ay›rtma Ço¤altmas›
(Strand Displacement  
amplification-SDA)

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

Prob Ço¤altma Sistemleri 
- Ligaz Zicir Reaksiyonu (LZR) 

(Ligase Chain reaction)
- Q beta-replikaz
- “Cycling” prob teknolojisi

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 etken-
ler (Ehrlichia, Rickettsia, Babesia, Borrelia ve Rochali-
maea) içinde problar gelifltirilme¤e devam etmektedir. 

Kültürde üremifl patojenin cins ve türünü belirlemek ama-
c›yla prob sistemi gelifltirilmifltir: Mycobacterium ve Sal-
monella 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›lma-
s› (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 edilmifl-
se 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(pri-
merler) ve ortama eklenen Taq polimeraz enzimi sayesin-
de, otomatik bir alet (DNA cycler) yard›m›yla her bir sik-
lusta 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 hede-
fin kopyas› elde edilir. Bu ürünler ya elektroforez sistemle-
riyle(DNA bantlar› etidyum bromidle boyan›r) veya iflaret-
li problar yard›myla (dot blot, southern blot, kemilumine-
sans 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 nedeniy-
le 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. Bunun-
la beraber kontaminasyon, inhibisyon, standardizasyon so-
runlar› nedeniyle testlerin tekrarlanabilirlikleri, güvenilir-
likleri 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 dallan-
m›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 oligonukle-
otidler daha sonra bDNA üzerindeki multipl tekrarlanan
dizelere ba¤lanabilir. Amplifiye edilmifl olan bDNA sinyal›
kemiluminesans ile saptanabilir. Bu metodun PZR’ye üs-
tünlü¤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 ol-
maktad›r. Bu geliflmelerden en önemlilerinden biri gerçek
zamanl› (real time) PZR’dir; nükleik asit dizilerinin efl za-
manl› olarak ço¤alt›lmas›na dayanan bu yöntemle 20-30
dakikada deney tamamlanmakta, fluoresans sinyal saye-
sinde her bir siklusta ne oldu¤u takip edilebilemekte ve de-
¤iflik mikrobik etkenlerin kolayca belirlenebilmesi, tiplen-
dirilmesi (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 olufl-
makta ve oluflan fluoresans miktar› ölçülebilmektedir)
mümkündür; sistemin baz› sak›ncalar›n› kald›ran daha ge-
lifltirilmifl yöntemleri de (TaqMan) mevcuttur.

Son y›llarda üzerinde çal›fl›lan baflka bir yöntem birbirine ol-
dukça yaklaflm›fl ve elektronlar› uyar›lm›fl iki fluoresans bo-
ya molekülü aras›nda enerji transferi esas›na dayal› FRET
(Fluorescence Resonance Energy Transfer) metodu fluore-
sans art›fl›n› izleyerek DNA art›fl›n› saptayabilmektedir;
FRET metodu nokta mutasyonlar›n saptanmas› için de uy-
gundur; bu yöntemle M. tuberculosis’de ethambutol ve ri-
fampicin direnci, HIV’in ters transkriptaz enzim inhibitörü
ilaçlara karfl› direnci bir kaç saat içinde saptanabilmektedir. 
Son y›llarda çok önemli bir geliflme “DNA chip”(microar-
ray) teknolojisidir ve bu birbirine komplementer dizilerin
hibridizasyonu esas›na dayan›r: 1) hedef gen dizesine
komplementer DNA cam, silikon veya naylon gibi yüzeyle-
re 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 alanlar-
da daha flimdiden ciddi katk›lar sa¤lamaya bafllam›flt›r.

Yeni teknikler
Flow sitometri: ‹munoloji laboratuvar›n›n en önemli sis-
temlerinden biri olmaka birlikte vücut s›v›lar›nda infekte
hücreleri saptamak, kantite etmek, ayr›ca mikroorganiz-
maya 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 pren-
sipler 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 labora-
tuvar›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 laboratu-
var testinin duyarl›l›k (hastal›kl› bireyler, aras›nda hasta-
lar› saptayabilme), özgüllük (hastal›ks›z bireyleri sa¤lam
gösterebilme ), pozitif ve negatif sonucu tahmin de¤erleri-
ni 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 kullanma-
ya 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 as-
pirasyon veya biopsi örnekleri) al›nmayan örnek do¤ru bir
sonuç vermeyecektir. Örne¤in sinüzit tan›s› için al›nan bu-
run sürüntüsü, idrar yollar› infeksiyonu için sabah idrar›
yerine günün her hangi bir saatinde mesanede hiç bekleme-
mifl idrar örne¤i, mesane sondas› ucu, tükrü¤ün hakim ol-
du¤u bir balgam örne¤i, yara infeksiyonunda yara yüzeyin-
den yap›lan sürüntü sadece yeterli sonuç vermemekle kal-
maz, yanl›fl kan›ya neden olup, gereksiz tedavilerin uygu-
lanmas›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› önle-
mektir. Bunun için aspirasyon veya biopsi öncesi ilgili vü-
cut yüzeyinin antiseptiklerle silinmesi, seçici kültür ortam-
lar›n›n kullan›lmas› veya kantitatif kültür yap›lmas› ile so-
runlar çözülmeye çal›fl›l›r. Deri yüzeyini silmek için kulla-
n›lan antiseptik madde en az 30 saniye uygulanmal›d›r.
Mukozal yüzeylere antiseptik madde uygulanmaz Flora
bölgesinin atlanarak geçilmesi flora kirlenmesini önler ve-
ya azalt›r: suprapubik aspirasyon, transtrakeal aspirasyon
gibi. Flora içeren ortamlardan al›nan örneklerde mikobak-
teri aran›rken laboratuvarda önce dekontamine edilir, ar-
d›ndan seçici besiyerlerine ekim yap›l›r. Mantar, virus,
Chlamydia ve Mycoplasma içinde selektif teknikler uygula-
n›r. Flora ve patojenler aras›nda ayr›m yapman›n bir yolu

kantitatif kültür uygulamakt›r; örne¤in idrar, bronkoalveo-
lar lavaj örneklerinde, cerrahi, travmatik, yan›k yaralar›n-
da kantitatif kültür teknikleri uygulan›r. Belli say›n›n üs-
tündeki koloni say›s› infeksiyon hastal›¤›n› gösterir. 

Hasta hakk›ndaki bilgi formu bizzat hastan›n hekimi tara-
f›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›; alt-
ta 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, mikobak-
teri, 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 gere-
kir: Leishmania için NNN besiyeri, Leptospira besiyeri,
Legionella besiyeri, Bordetella pertussis besiyeri haz›rlan-
mas›na imkan verilmelidir. Laboratuvarda gerekli ön ha-
z›rl›klar yap›ld›ktan sonra örnek al›n›p laboratuvara gön-
derilmelidir. 

Örnek almada eküvyonla (pamuk uçlu veya kalsiyum alji-
natl›) 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› ve-
ya 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 gön-
derilmelidir. 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 mikroorganiz-
malar azalaca¤›ndan bu tip olaylarda daha büyük miktar-
da 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›, ge-
rekirse hasta için yaz›l› klavuzlar haz›rlanmal›d›r. Gere¤in-
de ‹nfeksiyon Hastal›klar› Klinik Mikrobiyoloji laboratuva-
r›yla iflbirli¤ine gidilip meningokok menenjiti gibi durumlar-
da kültür ekimleri hasta yata¤› bafl›nda sa¤lanmal›d›r. 
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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 ça-
l›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 gönde-
rilmelidir. 

‹nfeksiyon hastal›klar› laboratuvar tan›s›nda baflar› iyi ifl-
leyen bir klinik ve laboratuvar ifl birli¤inden geçmektedir;
klinisyenin laboratuvar tan›m› noktas›nda her türlü sorun-
dan (örneklerin al›nmas›, tafl›nmas›, de¤erlendirilmesi) ve
hasta ile ilgili klinik bilgilerden laboratuvar› haberdar et-
mesi zorunludur. Nitekim laboratuvar›n hasta yarar›na en
etkin kullan›m yolunun iyi seçilip, toplanm›fl ve uygun fle-
kilde tafl›n›p laboratuvarda zaman›nda ifllenmifl örnek ol-
du¤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¤› olufl-
mas›; 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 anti-
mikrobik kullanan, alkolik veya ba¤›fl›kl›k yetmezlikli biri
oldu¤u bilinirse daha genifl spektrumlu bir etkenler tablo-
su dikkate al›n›r. Tafl›ma besiyerlerinde mikroorganizma-
lar›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. 

gonorrhoeae, Arcanobacterium haemolyticum, Corynebac-
terium 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¤di-
rilmeden 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 ara-
nacaksa Dacron veya kalsiyum alginat uçlu eküvyonlar
önerilmektedir) . Dil ve yana¤a de¤dirme kültürde flora
bakterilerinin bask›n üremesine ve sonucun yanl›fl yorum-
lanmas›na neden olur. Eküvyonla al›nan örnek 2 saat için-
de laboratuvara gönderilmelidir. Daha uzun sürede labora-
tuvara 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› isteni-
yorsa laboratuvar uyar›lmal›d›r. LA ve ELISA ile GAS an-
tijenleri h›zl› flekilde aranabilir. Bu metotlar›n duyarl›l›¤›
%60-90, özgüllükleri %90 üzerindedir. C. trachomatis
(süt çocou¤u pnömonisinde), M. pneumoniae, de¤iflik solu-
num yolu virüsleri (influenza A, B, Parainfluenza, Respira-
tory syncytial virus-bu etken için burun y›kant› örne¤i ter-
cih edilir-, Adenovirus) izolasyonu için bo¤az sürüntüleri
kullan›labilir. Chlamydia ve Mycoplasma için örnekler suk-
roz-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, influen-
za A ve B) DFA ve ELISA gibi h›zl› tan›m metotlar›yla an-
tijen araflt›r›labilir

Nazofarenks sürüntüsü
Kalsiyum aljinat eküvyonu veya organik kömürlü eküvyon,
burundan arka nazofarenkse sokulup 4-5 kez döndürülüre-
rek sekresyonlar›n emilmesi sa¤lan›r. Al›nan örnek bir ta-
fl›ma besiyeri içinde laboratuvara gönderilir, olanak varsa
hasta bafl›nda ekim yap›l›r. Örnekler, iki saatten k›sa süre-
de laboratuvara ulaflt›r›lmal› ve bu esnada oda ›s›s›nda

Tablo.4) Klinik örneklerin reddedilme durumlar›

1. Klinik örnekle ilgili yetersiz bilgi (materyelin üzerinde
kimlik bilgilerini içeren etiketin olmay›fl›, çal›flmay› ak-
satacak 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, iflemey-
le al›nan idrar, yüzeyel yara sürüntüleri, d›flk›: C. diffi-
cile hariç) al›nan klinik materyeller
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saklanmal›d›r. Nazofarenks sürüntüsü, S.pyogenes, N.me-
ningitidis, C.diphteriae, B.pertussis üretimini sa¤lamak,
solunum yolu virüslerini belirlemek için uygundur.

Burun sürüntüsü
Eküvyon burun deliklerinden sokulur, bir kaç kez döndürü-
lerek örnek al›nm›fl olur. Özellikle hastanelerde methicilli-
ne dirençli S. aureus taramas› amac›yla bu örnek tercih
edilir. Burun ak›nt›s› sinüzit etkenlerini göstermez. Sinü-
zitte örnek, sinus boflluklar›na ulaflarak aspirasyonla al›n-
mal›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 ku-
lak 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 miko-
bakteriler, M.pneumoniae, C. pneumoniae), virus, mantar
ve baz› parazitler taraf›ndan oluflturulur. Olas› etkeni tah-
min içi hastan›n yafl›, mesle¤i, seyahat anamnezi, ba¤›fl›k-
l›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 no-
ninvazif ve invazif teknikler olarak s›n›fland›r›l›r. 

‹nvazif olmayan yöntemlerin bafl›nda öksürtmekle balga-
m›n elde edilmesi gelir. Gece boyunca solunum yoluna biri-
ken 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 pürü-
lan materyelden olufltu¤u sorumlu kifli taraf›ndan görül-
dükten sonra 2 saat içinde laboratuvara gönderilmelidir.
Tükrükle kar›flmam›fl oldu¤u gözlenmeden gönderilen bal-
gam laboratuvarda yap›lan kalite incelemesinde uygun bu-
lunmazsa 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. Laboratuvar-
da mikroskopi, kültür ve gere¤inde PZR gibi moleküler
metotlarla basilin DNA’s› amplifiye edilir. Balgam›n kali-
tesi de¤iflik flekilde incelenmekle beraber en s›k kullan›lan
kriter, küçük büyütme ile bir her alanda (10-20 alan tara-
n›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

lökosit az olabilir; bu durumda sküamoz epitel hücreleri
fazla de¤ilse örnek ifllenmek üzere kabul edilir. Al›nan ör-
nekte silial› epitellerin görülmesi örne¤in alt solunum yo-
lar›ndan geldi¤inin iflaretidir. 

Gram boyanan yaymalarda görülen bask›n bakteriler (pnö-
mokok benzeri, Neisseria benzeri, stafilokok benzeri, Hae-
mophilus benzeri...) rapor edilir. Balgamda Haemophius ve
Neisseria benzeri bakteri varsa çukulatams› agara ekim
yapmak zorunludur. Florada Haemophilus, Neisseria, M.ca-
tarrhalis bulundu¤undan bunlar›n etken olarak kabul edil-
mesi direkt inceleme bask›n olarak gözükmelerine ba¤l›d›r. 
C. trachomatis (süt çocu¤u pnömonisinde), M. pneumonia-
e, de¤iflik solunum yolu virüsleri (influenza A, B, Parainf-
luenza, 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 Pneumocy-
stis carinii akci¤er enfeksiyonlar› tan›s›na yard›mc› olur. 
Alt solunum yolu salg›lar›n› elde etmenin di¤er yolu inva-
zif yöntemlerdir. Günümüzde bu amaçla s›k kullan›lan gi-
riflimler bronkoalveolar lavaj (BAL) veya korunmufl kate-
ter f›rçalama ile birlikte fiberoptik bronkoskopinin kullan›-
m›d›r. BAL yönteminde akci¤erde etkilenmifl bölüme 40-
50 ml steril serum fizyolojik (SF) instile edilir, instile edi-
len s›v› al›nabildi¤i kadar geri al›n›r; ifllem 4-5 kez tekrar-
lan›r; sonuçta toplam 250 ml kadar SF instile edilmifl olur.
Aspire edilen lavaj s›v›s› santrifuj edilip mikroskopik ola-
rak 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 san-
trifuj 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 en-
feksiyona sebep oldu¤u kabul edilir. Kontaminant mikroor-
ganizmalar 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: el-
de 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 plöropul-
moner hastal›k tan›s›nda de¤erlidir. Hasta ba¤›fl›kl›k yet-
mezlikli 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. 

Kan
Ateflin efllik etti¤i de¤iflik infeksiyon hastal›klar›nda, bak-
teremi/fungemi düflünülen durumlarda kan örne¤i al›n›r.
Kan kültürleri tercihen antibiyotik tedavi bafllamadan ön-
ce, atefllenme öncesinde üflüme ve titreme döneminde peri-
ferik venlerden al›n›r; üflüme titreme olmuyorsa atefl yük-
selmeye bafllar bafllamaz kan al›nmal›d›r. Kan al›nacak
bölge %70 alkolle bir dakika kadar silinir, daha sonra ten-
düriyot, polivinil iyot ile 30 saniye kadar merkezden çevre-
ye 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 ko-
flullarda boflalt›l›r. Bir hemokültür için eriflkinlerden genel-
de 8-10 ml, çocuklardan 3-5 ml(yenido¤andan 1-2 ml) kan
al›nmas› yeterlidir. Ticari otomatize besiyerlerine ekim ya-
p›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 uy-
gundur. Damar içi kateterlerden al›nan kan örne¤inde ko-
agülaz 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 kontaminas-
yon 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 aci-
len tedaviye bafllan›r. Bakteremi kuflkusu yüksekse ve flah›s
önceden antimikrobik madde kullanm›flsa 3-4 hemokültür
örne¤i al›n›r. 

Hastada bir anaerobik enfeksiyon oda¤› düflünülüyorsa ae-
rop kan fliflelerine ilaveten anaerop kan fliflelerine de ekim
yap›l›r. Mikobakteriyemi ve fungemi (sistemik mikoz-
lar:Candida, Cryptococcus neoformans, Histoplasma cap-
sulatum) kuflkusunda özel mikobakteri veya mantar hemo-
kültür fliflelerine ayr›ca ekim yap›l›r. Legionella, Leptospi-
ra 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 co-
at”dan yap›lmaktad›r.

Kandan parazit çal›flmalar› da yap›l›r. Ülkemiz için halen
önemini devam ettiren s›tma için “her ateflli hastadan s›t-
ma 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 kan-
dan 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›flla-
yabilmek için en az 6-8 farkl› örne¤in incelenmesi öneril-
mektedir. 

Parazitozlardan Wuchereria ve Brugia nokturnal periyo-
diklik 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 saatlerin-
de 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 labo-
ratuvara gönderilir. Maki yöntemiyle kültür yap›lan kate-
terde 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. Bu-
nun için her iki kan örne¤i kantitatif kültür yöntemiyle eki-
lir. Olanak varsa ilgili örnekler otomatize hemokültür sis-
temi fliflelerine konup incelemeye al›n›r. Kateter lümenin-
den al›nan kan örne¤inde periferdeki kandan iki saat önce-
sinde ayn› bakteri ürerse kateter infeksiyonu tan›s› konu-
lur. 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 edi-
lir veya drene olmufl apse taban›ndan derin sürüntü yapa-
rak örnek al›n›r. Anaerop tafl›ma sistemleriyle laboratuva-
ra gönderilir. Bu olanak yoksa püy al›nan enjektorun i¤ne
ucu k›vr›l›p, gazl› bez içine sar›l›r; böylece hava almas› mi-
nimale indirgenir; bu takdirde örnek en k›sa sürede labo-
ratuvara ulaflt›r›l›p ekim ifllemleri gerçeklefltirilir. 

Yara örnekleri
Derin sürüntü veya pürülan materyelin enjektörle aspiras-
yonu yap›l›p, gerekli halde anerop koflullar sa¤lanarak la-
boratuvara gönderilir. Yan›k yaras› infeksiyonlar›nda yüze-
yel sürüntü, derin dokudan biopsi tercih edilmelidir. 

Beyin omurilik s›v›s› (BOS)
MSS enfeksiyonlar› bakteri, virus, mantar ve baz› parazit-
ler 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 monocyto-
genes iken, 4ay-4 yafl aras› çocuklarda H.influezae (afl› ya-
p›lan ülkelerde s›kl›¤› azal›yor), N.meningitidis ve S.pne-
umoniae, eriflkinlerde S.pneumoniae ve N.meningitidis’dir.
MSS enfeksiyonlar›nda kontrendikasyon yoksa BOS al›n›r,
incelenir. Hasta yatar pozisyonda iken, alkol ve iyotlu bile-
fliklerle girilecek alan silindikten sonra steril çal›flma flart-
lar›na azami dikkat gösterek L3-L4, L4-L5 vertebra ara-
l›¤›ndan özel ponksiyon i¤neleriyle girilir, üç yar› tüpe BOS
al›n›r ve bu esnada bir manometre yard›myla bas›nç ölçü-
lür. 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 bekleti-
lir. Etken spektrumu düflünülünce olanak varsa hasta ba-
fl›nda ekim yap›lmas› tercih edilir. BOS’ta virus araflt›r›-
lacaksa buz içinde +4 oC’de laboratuvara ulaflt›r›l›r. Uy-
gun bir santrifujde örnek çevrilip sedimentten çal›fl›l›r. Yo-
¤unlaflt›rma için filtrasyon teknikleri de kullan›labilir. 

Gram, EZN boyamas› yan›nda Cryptococcus neoformans
düflünüldü¤ünde çini mürekkebi ile ortam› boyayarak ince-
leme (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 (ge-
rekti¤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 la-
boratuvara 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 duyar-
l›l›¤› %50-80 aras›ndad›r. Tedaviye ra¤men antijen testle-
riyle 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¤erli-
dir. BOS’tan HSV, PZR ile baflar›yla amplifiye edilebilir. 

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

Torasentez esnas›nda %5 kadar olguda pnömotoraks
komplikasyonu meydana gelebilir. Al›nan plevra s›v›s› hüc-
re say›m› ve biokimya incelemeleri, sitolojik ve mikrobiyo-
lojik inceleme için kullan›l›r. 
Plevra s›v›s›n›n pH, glukoz, protein ve LDH seviyeleri ölçü-
lerek transüda veya eksüda karakteri belirlenir (plevra s›-
v›s› proteini /serum proteini >0.5, plevra s›v›s› LDH/se-
rum LDH>0.6 ise bu örnek eksüdatif karakterdedir). 

Parapnömonik efüzyonlar pnömonili hastalarda nispeten
s›kt›r. Solunum yollar› salg›lar›ndaki kontamine olma ris-
kini tafl›mad›¤›ndan pozitif kültür etkeni gösterir ve tedavi
uygun flekilde seçilir (plevra s›v›s› al›nmas› esnas›nda, na-
diren 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›n-
da da kullan›l›r. Baz› olgularda, özellikle plevran›n tüber-
küloz tutulumu kuflkusunda (tbc plörezi) paryetal plevra-
dan kapal› biopsi yap›l›r. Bu biopsi örne¤i histolojik ince-
leme ve kültür için uygundur.

Assit s›v›s›
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 in-
feksiyonlar›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 in-
troital alan› sabunlu bir gazl› bezle bir kaç kez sildikten
sonra örnek vermelidir. Erkelerde glans›n sabunlu suyla te-
mizlenmesi tercih edilir. Antiseptik kullan›m› bakteri üre-
mesini 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›, kapak-
l› bir tafl›ma kab›na al›n›r. 

‹drar yolu sondas› kullananlarda belli bir süre sonunda
hepsi kolonize olacakt›r. Bu tip olgularda idrar kateter tor-
bas›ndan de¤il, hemen uretra ç›k›fl k›sm›ndan, sonda klam-
pe edilerek beklenir ve ard›ndan dezenfektanla sonda sili-
nerek enjektör yard›myla idrar örne¤i al›n›r. Foley sondas›
uçlar› kültür amac›yla kullan›lmaz. ‹drar eldesi için nor-
malde sonda ile örnek almak pek kullan›lmaz. Kullan›ld›-
¤›nda steril koflullara dikkat ederek mesaneye girip idrar
al›n›p mikrobiyolojik amaçla incelenir. 

Suprapubik aspirasyonla al›nan idrar örne¤inde aerop ve
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anaerop kültür çal›flmas› yap›labilir; üriner sistem yak›n-
malar› olan ve orta ak›m idrar›nda G.vaginalis üretilen
hastalarda flikayetlerin bu bakteriye ait olup olmad›¤› sup-
rapubik idrar örne¤iyle çal›fl›larak de¤erlendirilir. ‹drar
ak›m›nda az say›da mayan›n tekrarlanan kültürlerde üre-
mesi durumunda ayn› yola baflvurulur. Toplanan idrar 2 sa-
at içinde mikrobiyolojik aç›dan çal›fl›lmal›d›r(idrar mü-
kemmel bir besiyeridir; oda ›s›s›nda az say›da bakteri h›z-
la 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 mi-
kobakteri 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 parazitolo-
jik (Schistosoma) inceleme için uygundur. ‹drar kültürü
yap›lmas› gereken durumlar: Üriner sistem infeksiyonu, va-
ginit 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 ka-
d›nda gizli bakteriüri kuflkusunda; semptomatik kateter ve-
ya 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 gö-
rülmesi 105 KOB/ml’e iflaret eder (%95 do¤rulukla). Ayn›
seviyede bakteriuriyi lökosit esteraz-nitrit stripleriyle %85
do¤rulukla saptayabiliriz. Lökosit esteraz nötropenik has-
talarda, nitirit varl›¤› nitrat› indirgemeyen bakterilerin
varl›¤›nda testlerin negatif olmas›na neden olacakt›r. 
‹drar kültüründe infeksiyonu gösterecek koloni say›s› ay-
r›m de¤eri 105 KOB/ml olarak al›n›rsa üriner sistem infek-
siyonu yönünden özgül sonuçlar elde edilir; ama hastan›n
semptomlar› varsa ve idrar kültüründen bir üropatojen
üretilirse (E. coli, S. saprophyticus) KOB 102 /ml olsa bi-
le üriner sistem infeksiyonu olarak kabul edilir. 

Genital örnekler
Gonore, sifiliz, herpes simpleks, yumuflak yara, trikomoni-
yaz ve Chlamydia infeksiyonlar›n›n tan›s› amac›yla vezi-
kül, 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 aranacak-
sa (Chlamydia, Ureaplasma urealyticum, Grup B strepto-
kok, 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

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, Callymmatobac-
terium granulomatis için ülserli alandan biopsi yap›l›r , et-
kenler 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 vagi-
nal 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 (Mo-
bilincus 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 la-
boratuvara gönderilir. Gecikme daha fazla olursa Shigella
cinsi bakteriler inhibe olacakt›r. Gönderme veya ekim ge-
cikecekse 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 kuflkusun-
da (Yersinia enterocolitica) laboratuvar özelllikle uyar›l›r. 
C. difficile toksin A/B(LA, ELISA); rotavirus ve adenovi-
rus antijenleri (LA, ELISA) d›flk›da s›k aranan di¤er et-
kenlerdir.

Biopsi örnekleri
De¤iflik dokulardan körleme veya USG/BT alt›nda biopsi
ile doku örnekleri al›n›r. Al›nan örnek anaerop tafl›ma ko-
flullar›na da dikkat edilerek steril bir nakil kab› içinde la-
boratuvara gönderilip hemen mikrobiyolojik incelemeye
al›n›r. Biopsi ile veya ameliyat an›nda al›nan doku parça-
lar› (1 g kadar örnek) steril bir kaba konup laboratuvara
gönderilir. 
Al›nan biopsi örneklerinden mikrobiyolojik incelemeyle
birlikte histopatolojik inceleme de yap›l›r. 
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Deri ve yumuflak dokular
Primer deri hastal›klar›nda etken olarak genellikle virus-
ler, S. aureus, S. pyogenes; cerrahi/travmatik yarada met-
hicilline dirençli S.aureus, P.aeruginosa; hayvan ›s›r›kla-
r›nda Pasteurella multocida, Capnocytophaga canimorsus
saptan›r. Uygun örnek, aspirasyon s›v›s› veya doku biopsi-
si örne¤idir. Sellülitli bölge fizyolojik tuzlu su ile iyice y›-
kan›r. ‹nflamasyonun belirgin oldu¤u k›s›mdam aspiras-
yonla örnek al›n›r. Örnek k›sa sürede laboratuvara ulaflt›-
r›l›r. Yara sürüntüsü uygun örnek de¤ildir; etken yerine ko-
lonize bakteriler üreyip kar›fl›kl›k nedeni olabilir. Aç›k lez-
yonlardan 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 enfek-
siyonu, diyabetik ayak enfeksiyonunda bir cm3 deri parça-
s› 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 müm-
kündür. Bakteriyemi veya fungemiye ba¤l› deri döküntü-
sünden biopsi yaparak örnek al›p incelemek uygundur.

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. 

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

KAYNAKLAR
1. Andremont A. The past, present and future of the cli-

nical microbiolog laboratory. In: Armstrong D, Co-
hen J(eds). Infectious Diseases, Vol 1, London:
Mosby, 1999: 1.3.1-3.8.

2. Bilgehan H. Klinik Mikrobiyolojik Tan›, 3.bask›, Ba-
r›fl Yay›nlar›, Fakülteler Kitabevi, ‹zmir, 2002:205-
286 ve 309-418.

3. Englund KA, Peterson LR. Laboratory evaluation of
infectious diseases. In:Shulman ST, Phair JP, Peter-
son LR, Warren JR(eds). The Biologic and Clinical
Basis of Infectious Diseases, W.B. Saunders Com-
pany, Philadelphia, 1997: 527-47.

4. Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Bailey&Scott’s
Diagnostic Microbiology. 12.eds, Mosby Elsevier ,
Missouri, 2007.

5. Maher M, Glennon M. Nucleic acid-based diagnos-

tics: past, present, and future. Clin Lab Int
2001;25:10-11. 

6. Mahony JB, Chernesky MA. Immunoassays for the
diagnosis of infectious diseases, In: Murray PR, Ba-
ron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH(eds),
Manual of Clinical Microbiology, 7th ed, American
Society for Microbiology, Washington,D.C.,
1999:202-214.

7. Mert A, Tabak F, Aktuglu Y. Eosinophilia in toxic
shock syndrome: review of 20 cases. Scand J Infect
Dis 1998;30:320.

8. Miller JM, Holmes HT. Specimen collection, trans-
port and storage, In: Murray PR, Baron EJ, Pfaller
MA, Tenover FC, Yolken RH(eds), Manual of Clini-
cal Microbiology, 7th ed, American Society for Mic-
robiology, Washington,D.C., 1999:33-63.

9. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller
MA. Medical Microbiology, Third ed, St. Louis,
Mosby, 1998: 136-49 ve 169-74.

10. Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Landry ML,
Pfaller MA. Manual of Clinical Microbiology. 9.th
eds, ASM Pres, Washington D.C., Vol.1. 

11. Öztürk R. ‹nfeksiyon Hastal›klar›n›n Laboratuar Ta-
n›s›. (‹n) ‹liçin G, Bibero¤lu K, Süleymanlar G, Ünal
S. (eds) ‹ç Hastal›klar›. Cilt 2. Günefl Kitabevi, An-
kara 2003; 2931-2949.

12. Reisner BS, Woods GL, Thomson RB Jr, Larone DH,
Garcia LS, Shimizu RY. Specimen processing, In:
Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Yol-
ken RH(eds), Manual of Clinical Microbiology, 7th
ed, American Society for Microbiology, Washing-
ton,D.C., 1999:64-104.

13. Storch GA. Diagnostic virology. Clin Infect Dis
2000, 31:739-751.

14. Unat EK. Temel Mikrobiyoloji. 3.bask›, ‹Ü Cerrah-
pafla T›p Fakültesi Yay›n›, ‹stanbul, 1997:461-497.

15. Tang YW, Persing DH. Molecular detection and
identification of microorganisms, In: Murray PR,
Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH(eds),
Manual of Clinical Microbiology, 7th ed, American
Society for Microbiology, Washington,D.C.,
1999:215-244.

16. Vernet G. DNA-chip technology and infectious disea-
ses. Virus Res 2002; 82:65-71.

17. Wilson ML. General principles of specimen collecti-
on and transport. Clin Infect Dis 1996; 22:766-77. 

18. Yaz›c› H. Hastal›klar›n s›kl›¤›n› bilmek neden önem-
li? Hamuryudan V, Öztürk R (ed.) Türkiye’de S›k
Rastlanan Hastal›klar. I CTF STEE No: 55. 2007

19. Yenen Ofi. Enfeksiyon hastal›klar›n›n tan›s›nda kul-
lan›lan laboratuvar yöntemleri. Serter D, Ertem E,
Gökengin D(eds), Bafll›ca Bakteriyel, Paraziter ve
Mikotik Enfeksiyon Hastal›klar›. Nobel T›p Kitabev-
leri, ‹stanbul, 2000: 18-36.




