
 
 

 
 

MİKROBİYOLOJİ PROGRAMI  

HAZİRAN-2012 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ 

 

Bu yıl yedinci yılına giren Mikrobiyoloji programı çerçevesinde Haziran 2012 döneminde 2 suş 

gönderilmiş ve katılımcılardan idantifiye etmeleri istenmiştir.  

M-12-06-01 kodlu suş yumuşak doku enfeksiyonu tanısı alan hastadan 

M-12-06-02 kodlu suş sistit düşünülen  hastadan izole edilmişti.  

 

Katılımcıların İdantifikasyon Sonuçları  

M-12-06-01      M-12-06-02     

Mikroorganizma  % 
Enterobacter sp. 62,3 

Diğer  37,7 

  

    

Mikroorganizmaların İdantifikasyon Özellikleri 

M-12-06-01 

Katılımcıların % 62,3’ü bakteriyi doğru idantifiye etmişlerdir. Enterobacter cinsi bakteriler Gram-

negatif, fakültatif anaerob, sporsuz, çomak şeklinde Enterobacteriacea familyası üyesi bakterilerdir. 

Koliform grubu bakteriler arasında yer alır. Diğer Enterobacteriacea üyeleri gibi EMB, Endo, Mc Conkey 

Agar gibi besiyerlerinde kolayca ürer. Tipik olarak 2-4 mm çapında ıslak görünümlü, mukoid, düzgün 

kenarlı, laktoz pozitif olması nedeniyle pembe renkli merkezleri koyu görünümlü Klebsiella’ya 

benzeyen koloniler oluştururlar. 

Enterobacter sp bakterileri, önemli nozokomiyal patojenler arasındadır, bu kapsamda bakteriyemi, alt 

solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, endo-

kardit, intra-abdominal enfeksiyonlar, septik artrit ve osteomiyelitlere neden olabildiği gibi toplumdan 

kazanılmış idrar yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarına da neden olabilir. 

Karakteristik özellikleri: Laktoz: Pozitif  H2S: Negatif  İMVİC : --++ (İndol -, metil red -, VP +, Sitrat +) 

Üreaz: Negatif (bazı türler geç pozitif)  Hareket: Pozitif 

Mikroorganizma % 
Staphylococcus saprophyticus 33,3 

Koagülaz negatif Stafilokok 30,4 

Staphylococcus spp. 13,0 

Staphylococcus (aureus dışında) 1,4 

Diğer 21,9 



 
 

 
 

 

Enterobacter sp. izolatları rutin klinik laboratuarlarda gerek koloni görünümü gerekse TSI, İMVİC gibi 

primer identifikasyon özellikleri itibariyle Klebsiella’ya benzer. En kolay ve basit ayırımı Klebsiella’ların 

hareketsiz olmasına karşın, Enterobacter sp. bakterilerinin hareketli olduğunun gösterilmesiyle yapılır.   

M-12-06-02 

Katılımcıların  % 33,3’ü mikroorganizmayı tür düzeyinde, % 30,4 ü koagülaz pozitif/negatif ayırımı 

düzeyinde % 14,4 ü cins düzeyinde doğru idantifiye etmiştir. Stafilokoklar, düzensiz üzüm salkımı 

benzeri kümeler oluşturan gram pozitif koklardır. Hareketsiz, sporsuz ve katalaz pozitiftir. Klinik olarak 

en önemli tür Staphylococcus aureus’dur. Rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarında Staphylococcus 

aureuslar koagülaz testi ile basit ve kolay bir şekilde idantifiye edilmektedir. Bu nedenle rutin klinik 

mikrobiyoloji laboratuvarlarının Stafilokokları en az koagülaz pozitif/negatif düzeyinde ayırt etmesi 

beklenir. Koagülaz pozitif Stafilokoklar (S. aureus) sepsislerin ve nozokomial enfeksiyonların başta 

gelen nedenlerinden biridir. Başlıca cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, derin enfeksiyonlar, akciğer ve 

üriner sistem enfeksiyonlarında etken olarak görülebilirler.   

Koagülaz negatif Stafilokokların nozokomiyal patojen olarak rolü son 20 yılda daha belirginleşmiştir. S. 

saprophyticus özellikle genç ve cinsel aktif kadınlarda üriner sistem enfeksiyonlarında önemli bir 

fırsatçı patojendir. Ayrıca nadiren erkeklerde nongonokokkal üretrit ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara, 

prostatit, ve yara enfeksiyonlarına da neden olduğu bildirilmiştir.   

Klinik mikrobiyolojide çoğu Stafilokok türleri birkaç karakteristik özelliğine göre tanımlanabilmektedir.  

Staphylococcus saprophyticus’un idantifikasyonunda başlıca özellikler: 

Gram Boya: Gram pozitif üzüm salkımı şeklinde koklar  Katalaz: Pozitif       Plazma Koagülaz: Negatif 

Koloni Görünümü: Seçici olmayan besiyerlerinde kolayca ürer. Kanlı agar besiyerinde 24 saatte 1-3 mm 

çapında (48 saatte daha büyük) düzgün kenarlı parlak, opak hafif konveks, bazıları krem rengi ile sarı 

portakal rengi arasında, bazıları pigmentsiz koloniler oluşturur. 

Novobiosin Direnci: Bakteri yoğunluğu disk difüzyon ile antibiyogramda olduğu şekilde 0,5 McFarland’a 

ayarlanır. Mueller Hinton veya kanlı agar besiyerine yayılır.  5 mcg lik novobiocin diski ile 35-37o C da 

24 saat enkübasyon sonunda <=16mm çapındaki inhibisyon zonu göstermesi (novobiosin direnci) S. 

saprophyticus tanısı için rutin klinik laboratuvar düzeyinde yeterli olmaktadır.  

Not:  Bazı katılımcılar suşların sonuçlarını ters (birbirinin yerine) yazmaktadır. Bu nedenle sekreterya 

hatalarından kaçınmak için suş numaralarına dikkat edilerek doldurulması rica olunur. 
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Mikrobiyoloji Programı Danışmanı    Labpt Koordinatörü 


