
 
 

 
 

MİKROBİYOLOJİ PROGRAMI  

ARALIK-2012 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ 

Mikrobiyoloji PT programı çerçevesinde ARALIK 2012 döneminde 2 suş gönderilmiş ve 

katılımcılardan idantifiye etmeleri istenmişti.  

M-12-12-01 kodlu suş sistit tanısı alan hastadan, 

M-12-12-02 kodlu suş tonsillit düşünülen hastadan izole edilmişti.  

 

Katılımcıların İdantifikasyon Sonuçları 

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

 

 

 

 

Mikroorganizmaların İdantifikasyon Özellikleri 

M-12-06-01 

Katılımcıların  %72’si mikroorganizmayı doğru idantifiye etmiştir. Gram negatif çomak şeklinde 

sporsuz kapsüllü bir bakteri olan Klebsiella, EMB, Endo ve Mc Conkey agarda 3-4 mm çapında, 

mukoid, düzgün kenarlı balıkgözü gibi tipik koloni oluşturması ile karakterizedir. Benzer 

koloniler oluşturarak üreyen “Enterobacter Spp” bakterilerinden hareketsiz olmaları ile ayrılır.  

Klebsiella oxytoca ve Klebsiella pneumonia indol testi ile ayırt edilebilir.  K. pneumoniae indol 

negatif, K. oxytoca indol pozitiftir.   

M-12-12-02 

Katılımcıların % 50 si mikroorganizmayı doğru idantifiye etmiştir. Streptococcus agalactiae 

(Grup B Streptokok)  sağlıklı kişilerde genitoüriner, gastrointestinal bölge ve bazen üst 

solunum yollarında kolonize olabilir. Yenidoğanların invaziv enfeksiyonlarının önemli 

etkenlerindendir. Erişkinlerde özellikle bağışıklığın baskılandığı durumlarda üriner sistem 

enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, pnömoni, bakteriyemi, endokardit ve 

osteomyelite yol açabilir. Üst solunum yollarında patojen değildir. Koyun kanlı agarda 

genellikle 1 mm çapında düz yarı şeffaf, ıslak, parlak beta hemoliz yapan koloniler oluşturur, 

İdantifikasyon  % 

Klebsiella pneumoniae 43 

Klebsiella spp 29 

Diğer  28 

İdantifikasyon  % 

Streptococcus agalactiae (Grup B) 50 

Diğer 50 



 
 

 
 

bazıları non-hemolitikdir. Beta hemoliz yapanlar koloni görünümü itibariyle de A grubu beta 

hemolitik Streptokoklara benzediğinden ancak grup ayırımı yapıldığında ayrılabilirler.  

Manual yöntemlerle çalışıldığında,  incelenen suşun Gram-boyalı preperatlarda Gram pozitif 

kok olarak görülmesi, katalaz negatif olması ve sıvı besiyerlerinde üretildiğinde zincir şeklinde 

kokların görülmesi Streptokok olduğunu göstermektedir. Katılımcıların Streptokokları 

Stafilokoklardan katalaz testi ile kolaylıkla ayırabileceklerini tekrar vurgulamak isteriz. 

Gönderilen suş uluslararası koleksiyonlardan alınan liyofilize bir suş olduğundan birçok 

katılımcının kültürlerinde beta hemoliz özelliği eksprese olmamıştır ve genellikle otomatize 

veya yarı otomatize sistemleri kullanan katılımcılar tarafından identifiye edilebilmiştir. Bu 

nedenle bu suş tümüyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. 
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