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ÖZET

Sepsisli hastaların kan kültürlerinde üreyen bakteriyel patojenlerin hızlı ve doğru olarak tanımlan-
ması, uygun tedaviye erken dönemde başlanması ve dolayısıyla morbidite ve mortalitenin azalması açı-
sından büyük önem taşımaktadır. Günümüzde kullanılan otomatize kan kültür sistemleri, bakterilerin
tespit edilme zamanını kısaltmış olsa da, optimum tedaviye yönlenmek için daha hızlı tanımlama sis-
temlerine gereksinim duyulmaktadır. Son yıllarda geliştirilen “genotip teknolojisi”, biyotinlenmiş pri-
merlerle DNA’nın multipleks amplifikasyonunu takiben membrana bağlı problar kullanılarak hibridizas-
yona dayalı, sepsisin hızlı tanısı için kullanılan genetik bir testtir. Bu çalışmada, kan kültürlerinde üre-
yen gram-pozitif kokların tanımlanması ve mecA ve van gen varlığının hızlı tespitinde “Genotype® BC
grampositive” testinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. DNA•STRIP® teknolojisine dayalı olan bu test,
17 gram-pozitif bakteri türünü tanımlayabilmekte ve eş zamanlı olarak metisilin ve vankomisin diren-
cinde etkin olan genleri de (mecA ve vanA, vanB, vanC1, vanC2/C3) aynı aşamada belirleyebilmekte-
dir. Çalışmaya, BACTECTM Plus/F (Becton Dickinson, ABD) aerobik ve pediatrik kan kültür şişelerinde
üreme saptanan 55 kan kültürü dahil edilmiştir. Gram-pozitif kok morfolojisi görülen şişelerde üreyen
bakterilerin tanımlanmasında “Genotype® BC grampositive” (Hain Life Science, Almanya) test kiti kul-
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lanılmıştır. İzolatlar aynı zamanda Phoenix PMIC/ID Panel (Becton Dickinson, ABD) ile de tanımlanmış
ve antibiyotik duyarlılıkları belirlenmiştir. Çalışmamızda, Phoenix ile 55 kan kültürü izolatının 17’si
Staphylococcus epidermidis [tümü metisiline dirençli (MR)], dokuzu S.aureus (biri MR),18’i S.hominis
(10’u MR), dördü E.faecalis, üçü E.faecium (biri vankomisine dirençli), ikisi S.saprophyticus (biri MR), biri
S. warneri ve biri S.haemolyticus olarak tanımlanmıştır. Genotype® BC testi ile elde edilen sonuçlara gö-
re, 46 (%83.6) örneğin Phoenix sistemi ile tam uyumlu olarak tanımlandığı izlenmiştir. Phoenix ile
S.saprophyticus olarak tanımlanan iki örnekte Genotype® BC testi sadece mecA genini saptamış, kit pa-
nelinde yer almadığından bu suş tür düzeyinde tanımlanamamıştır. Buna karşın Genotype® BC, Pho-
enix ile metisilin direncinin tespit edilemediği beş örnekte mecA genini tespit etmiş; beş örnekte ise oto-
matize sistemle saptanamayan karışık üremeleri saptayabilmiştir. Ayrıca vanA geni taşıyan bir E.faecium
izolatı Genotype® BC ile doğru bir şekilde ayırt edilebilmiştir. Sonuç olarak “Genotype® BC gram-posi-
tive” kan kültür testinin, pozitif kan kültür şişelerinden direkt olarak önemli gram-pozitif sepsis patojen-
lerini ve mecA ve van genlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde saptayabildiği; polimikrobiyal enfeksiyonla-
rın belirlenmesinde üstünlük gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda sepsis düşü-
nülen hastalarda DNA strip teknolojisine dayalı bu hızlı testin rutin olarak kullanılmasının klinik tanıya
katkı sağlayacağı düşünülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Kan kültürü; gram-pozitif kok; tanımlama; hızlı genetik test; sepsis; mecA; van gen-
leri.

ABSTRACT

Rapid and accurate identification of bacterial pathogens grown in blood cultures of patients with
sepsis is crucial for prompt initiation of appropriate therapy in order to decrease related morbidity and
mortality rates. Although current automated blood culture systems led to a significant improvement
in bacterial detection time, more rapid identification systems are still needed to optimise the establish-
ment of treatment. Novel genotype technology which is developed for the rapid diagnosis of sepsis,
is a molecular genetic assay based on DNA multiplex amplification with biotinylated primers followed
by hybridization to membrane bound probes. The aim of this study was to evaluate the performance
of “Genotype® BC gram-positive” test for the identification of gram-positive cocci grown in blood cul-
tures and rapid detection of mecA and van genes. This test uses DNA•STRIP® technology which inclu-
des a panel of probes for identification of 17 gram-positive bacterial species and is able to determina-
te the methicillin and vancomycin resistance mediating genes (mecA and vanA, vanB, vanC1,
vanC2/C3) simultaneously, in a single test run. A total of 55 positive blood cultures from BACTECTM

Plus/F (Becton Dickinson, USA) aerobic and pediatric blood culture vials were included in the study.
The isolates which exhibit gram-positive coccus morphology by Gram staining were identified by Ge-
notype® BC gram-positive test (Hain Life Science, Germany). All of the samples were also identified
with the use of Phoenix PMIC/ID Panel (Becton Dickinson, USA) and antibiotic susceptibilities were de-
termined. Of the 55 blood culture isolates, 17 were identified as Staphylococcus epidermidis [all were
methicillin-resistant (MR)], 9 were S.aureus (one was MR), 18 were S.hominis (10 were MR), 4 were
E.faecalis, 3 were E. faecium (one was vanconycin-resistant), 2 were S.saprophyticus (one was MR), 1
was S.warneri and 1 was S.haemolyticus, by Phoenix automated system. “Genotype® BC gram-positi-
ve” test results revealed consistency with Phoenix system regarding bacterial identification in 46
(83.6%) of the samples. The two bacteria identified as S.saprophyticus by the Phoenix system could
not be identified by the Genotype® BC test since this species were not included in the identification
panel of the system, however, mecA gene were detected in these two samples by Genotype® BC test.
Genotype® BC test detected mecA gene in five samples which were not detected as methicillin resis-
tant by the Phoenix system. Besides polymicrobial growth was determined in five samples by Genoty-
pe® BC test, but not by the automated system. One E.faecium isolate with vanA gene was correctly
identified by Genotype® BC test. In conclusion, Genotype® BC gram-positive test is a fast and reliable
test for the identification of the most important gram-positive pathogens and mecA and van genes di-
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rectly from positive blood culture bottles. This test was also found superior than the automated Pho-
enix system regarding the detection of polymicrobial growth. These data indicated that, routine use
of DNA strip technology-based assay would be useful for clinical diagnosis in patients with sepsis. 

Key words: Blood culture; gram-positive cocci; identification; rapid genetic assay; sepsis; mecA; van ge-
nes.

GİRİŞ

Yüksek mortalite oranlarının (%30-70) izlendiği sepsisli hastalarda, kan kültürlerinden
izole edilen bakteriyel patojenlerin hızlı ve doğru olarak tanımlanması, uygun tedaviye
erken dönemde başlanması açısından büyük önem taşımaktadır1. Bunun sonucu olarak
da morbidite ve mortalitenin azalması, hastanede kalış süresinin kısalması, hastane ma-
liyetlerinin düşmesi ve gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesi sağlanmaktadır2-5. 

Günümüzde birçok klinik mikrobiyoloji laboratuvarında standart yöntem olarak kul-
lanılan otomatize kan kültür sistemleri, bakterilerin tanımlama sürecini önemli oranda
kısaltmıştır2,6. Sürekli takip ve okuma yapan bu sistemler, mikroorganizmanın CO2 üre-
timini algılamakta ve pozitif sinyal oluşturarak ileri yöntemlerin (pasaj, tanımlama, an-
tibiyogram) uygulanmasına olanak sağlamaktadır. Ancak yine de sonuçların raporlan-
ması, pozitif sinyal alındıktan sonra en az iki günde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla op-
timum tedaviye erken dönemde başlanabilmesi için daha hızlı tanımlama sistemleri ge-
rekmektedir. Bu amaçla yeni geliştirilen bir teknik, pozitif Bactec aerobik ve pediatrik
kan kültür şişelerinden izole edilen etkeni hızlı olarak tanımlamaktadır. DNA•STRIP® tek-
nolojisine dayalı olan bu test (Genotype® BC gram-positive), 17 gram-pozitif bakteri tü-
rünü (Staphylococcus aureus, S.epidermidis, S.haemolyticus, S.hominis, S.simulans, S.war-
neri; Streptococcus agalactiae, S.pneumoniae, S.pyogenes, S.mitis/oralis, S.bovis, S.angi-
nosus/constellatus/intermedius/mutans/sanguis, S.dysgalactiae ssp. equisimilis; Enterococ-
cus faecalis, E.faecium, E.gallinarum, E.casseliflavus) saptayabilmektedir. Bu yöntemde
aynı zamanda, metisilin direncine aracılık eden mecA geni ile vankomisin direncine yol
açan vanA, vanB, vanC1 ve vanC2/C3 genlerini de saptayan probların olduğu bir panel
yer almaktadır. Genotip teknolojisi, biyotinlenmiş primerlerle DNA’nın multipleks amp-
lifikasyonunu takiben, membrana bağlı problar kullanılarak hibridizasyon mekanizma-
sına dayanmaktadır.

Bu çalışmada “Genotype® BC gram-positive” test kitleri kullanılarak kan kültürlerinde
üreyen gram-pozitif kokların tanımlanması ve mecA ve van gen varlığının hızlı tespiti
amaçlanmış, elde edilen sonuçlar Phoenix sistemi ile elde edilen tanımlama ve antibi-
yogram sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM

Çalışmaya, BACTECTM Plus/F (Becton Dickinson Company, ABD) aerobik ve pediat-
rik kan kültür şişelerinde üreme saptanan 55 kan kültürü dahil edildi. Gram-pozitif kok
morfolojisi görülen şişelerde, üreyen bakterilerin tanımlanmasında “Genotype® BC
gram-positive” (Hain Life Science, Almanya) testi kullanıldı. Aynı zamanda örneklerin

594

Kan Kültürlerinde Üreyen Gram-Pozitif Kokların Tanımlanması ve mecA ve
van Genlerinin Saptanmasında Hızlı Genotip Testinin Değerlendirilmesi

M‹KROB‹YOLOJ‹ BÜLTEN‹



pasajları yapılarak, Phoenix PMIC/ID Panel (Becton Dickinson Diagnostic Instrument
Systems, ABD) ile de tanımlama ve antibiyogram yapıldı7. Hastalardan alınan iki kan
kültüründen sadece birinde üreme olan tüpler, kontaminasyon olarak değerlendirilerek
çalışmaya alınmadı.

Genotype® BC test prosedürü, üretici firma tarafından tanımlandığı şekilde üç fazda
uygulandı. İlk olarak pozitif kan kültüründen DNA izolasyonu, özel kağıtların kullanıldığı
(GENO•CARD®) bir teknoloji ile yapıldı. Kan kültür şişelerinden alınan 15 µl materyal,
GENO•CARD®‘ların belirlenmiş kısımlarına pipetlendi ve 37-40°C’de kurutuldu. Özel bir
delgeç yardımıyla kurumuş olan GENO•CARD®‘lardan elde edilen dört disk, amplifikas-
yon karışımının içine konuldu. Kontaminasyon kontrolü için disk eklenmeden önceki ka-
rışım da testlerde kullanıldı. Ardından biyotinlenmiş primerler kullanılarak multipleks
amplifikasyon yapıldı. Son olarak, Auto-Lipa cihazında (Tecan ProfiBlot T48, Avusturya)
strip bazlı ters hibridizasyon ile sonuçlar değerlendirildi. 

Çalışmada kullanılan stripler, kalite kontrol amaçlı iki ayrı zon içermektedir. Üniversal
kontrol (UC) zonu, bütün bakteri türlerinde yaygın olarak bulunan yüksek düzeyde ko-
runmuş DNA bölgelerini tespit etmekte olup, bakteriyel DNA varlığında, DNA izolasyo-
nu ve amplifikasyonunun doğru olarak yapıldığını göstermektedir. Konjugat kontrol
(CC) zonu ise, konjugatın stripe bağlandığını ve sonrasındaki doğru kromojenik reaksi-
yonun olduğunu ifade etmektedir (Resim 1).

BULGULAR

Çalışmamızda, Phoenix PMIC/ID Panel ile 55 kan kültürü izolatının 17’si S.epidermidis
(tümü metisiline dirençli; MR), dokuzu S.aureus (biri MR),18’i S.hominis (10’u MR),
dördü E.faecalis, üçü E.faecium (biri vankomisine dirençli), ikisi S.saprophyticus (biri MR),
biri S.warneri ve birisi S.haemolyticus olarak tanımlanmıştır. “Genotype® BC grampositi-
ve” testi sonuçları değerlendirildiğinde, 46 (%83.6) örneğin Phoenix sistemi ile tam
uyumlu olarak tanımlandığı izlenmiştir. Her iki yöntemle de elde edilen sonuçlar karşılaş-
tırmalı olarak Tablo I’de verilmiştir. 

Phoenix ile MR S.hominis olarak tanımlanan üç örnekte, Genotype® BC ile mecA geni
varlığı ve S.hominis’e ek olarak S.epidermidis tespit edilmiştir. Bir örnekte Phoenix ile me-
tisiline duyarlı (MS) S.hominis sonucu alınmışken, Genotype® BC ile ek olarak mecA gen
varlığı saptanmıştır. Phoenix ile S.saprophyticus olarak tanımlanan iki örnekte, Genotype®

BC testi panelinde bu tür bulunmadığından tanımlama yapılamamış; ayrıca bu suşlardan
biri Phoenix ile MS olarak saptanmasına rağmen Genotype® BC testinde mecA geni tes-
pit edilmiştir. Benzer şekilde, Phoenix ile MS S.haemolyticus olarak tanımlanan bir suş da,
Genotype® BC testinde tür tanımına ek olarak mecA pozitif sonuç vermiştir. Phoenix yön-
teminin MR S.epidermidis olarak tanımladığı örneklerden ikisinde Genotype® BC testi ile
S.epidermidis’in yanı sıra ikinci bir tür daha tanımlanmıştır (S.epidermidis-S.aureus; S.epi-
dermidis-S.hominis) (Tablo I). 

Çalışılan bazı örneklere ait Genotype® BC testi sonuçları ise Resim 1’de görülmekte-
dir.
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TARTIŞMA

Çeşitli çalışmalarda, moleküler yöntemler kullanılarak kan kültürlerinden mikroorga-
nizmaların hızlı tanımlanması ve direnç genlerinin tespitinin klinik etkileri araştırılmış
ve bu amaçla kullanılan yöntemlerin sonuçlara etkileri bildirilmiştir2,3,6,8-10. Carver ve
arkadaşları8, bakteriyemili hastalarda mecA geninin saptanması sonucunda antimikro-
biyal tedaviye erken başlandığı için mortalitenin düştüğünü; Kerremans ve arkadaşla-
rı9 da, bakterilerin hızla tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesiyle
antibiyotik kullanım oranının azaldığını bildirmişlerdir. Forrest ve arkadaşları10 ise, has-
tane kökenli enterokokal bakteriyemili hastaların erken teşhisi ve antimikrobiyal teda-
viye erken başlanmasıyla, hastanede kalış süresinin 4-6 gün kısaldığını; kontaminant
olan patojenlerin erken saptanmasının ise gereksiz ampirik vankomisin kullanımını ön-
lediğini ifade etmişlerdir. Tüm bu veriler, hızlı bakteriyel tanımlamanın önemini vurgu-

Resim 1. Bazı örneklere ait Genotype® BC testi sonuçları (CC: Konjugat kontrol, UC: Üniversal kontrol).

S.epidermidis, mecA

S.aureus

S.hominis, mecA

S.hominis

S.epidermidis, S.hominis, mecA

E.faecalis

CC UC

E.faecium

E.faecium, vanA

mecA

S.aureus, S.hominis, mecA

S.haemolyticus, mecA

S.warneri

S.aureus, S.epidermidis, mecA

Negatif kontrol



lamaktadır. Bu amaçla son zamanlarda geliştirilen ve DNA•STRIP® teknolojisine daya-
nan “Genotype® BC grampositive” testi 17 farklı gram-pozitif bakteri türünü kısa za-
manda tanımlayabilmekte ve ayrıca eş zamanlı olarak metisilin (mecA) ve vankomisin
(vanA, vanB, vanC1 ve vanC2/C3) direnç genlerini de saptayabilmektedir. Bu yönte-
min klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında uygulanması oldukça pratik ve kolay olup,
test için ortalama 15 µl olmak üzere çok düşük miktarda başlangıç materyali gerek-
mektedir. Testin değerlendirilmesi, stripler üzerindeki reaksiyon zonlarının okunmasıy-
la yapılmakta ve sonuçların alınması Gram boyamadan sonra 4.5 saatlik bir sürede
gerçekleştirilmektedir.

Literatür incelendiğinde “Genotype® BC gram-positive” testinin kullanıldığı iki ça-
lışmaya ulaşılabilmiştir2,6. Eigner ve arkadaşları2, “Genotype® BC gram-positive (Hain
Life Science, Almanya)” testinin analitik duyarlılığını belirlemek için, referans suşları
kan kültür şişelerine inoküle etmişler ve bu yöntemle yaklaşık olarak 104 koloni oluştu-
ran birim (cfu)/ml’nin tespit edilebildiğini bildirmişlerdir. Kullanılan referans suşlar de-
ğerlendirildiğinde, saptama sınırı E.coli ATCC 25922 için 1.2 x 104 cfu/ml, S.aureus
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Tablo I. Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram-Pozitif Kokların Tanımlanmasında “Genotype® BC Gram-Po-
sitive” Testi ve Phoenix PMIC/ID Panel Sonuçlarının Karşılaştırılması (n= 55)

Örnek Genotype® BC
sayısı Phoenix Tanımlama mecA/van genleri 

15 MR S.epidermidis       S.epidermidis mecA

1 MR S.epidermidis       S.epidermidis, S.hominis mecA

1 MR S.epidermidis       S.epidermidis, S.aureus mecA

8 MS S.aureus S.aureus -

1 MR S.aureus S.aureus mecA

7 MR S.hominis              S.hominis mecA

7 MS S.hominis              S.hominis -

1 MS S.hominis              S.hominis mecA

3 MR S.hominis S.hominis, S.epidermidis          mecA

4 E.faecalis E.faecalis                                   -

2 E.faecium                     E.faecium                               -

1 VR E.faecium              E.faecium vanA

1 MS S.warneri               S.warneri  -

1 MS S.haemolyticus      S.haemolyticus   mecA

1 MS S.saprophyticus NT mecA

1 MR S.saprophyticus NT mecA

Phoenix: Phoenix PMIC/ID Panel;  Genotype®BC: Genotype®BC gram-positive testi; MR: Metisiline dirençli; MS:

Metisiline duyarlı; VR: Vankomisine dirençli; NT: Test panelinde olmadığından tanımlama yapılamadı (tam uyumlu

sonuçlar koyu renk ile belirtilmiştir).



ATCC 25923 için 1.4 x 104 cfu/ml, S.pneumoniae ATCC 33400 için 4.6 x 104 cfu/ml
ve S.epidermidis ATCC 35547 için 3.2 x 104 cfu/ml olarak belirlenmiştir. Çalışmada 53
S.aureus, 50 S.epidermidis, 25 diğer koagülaz-negatif stafilokoklar, 12 S.pneumoniae,
yedi E.faecalis ve beş E.faecium olmak üzere 152 gram-pozitif kok izole edilmiş; kon-
vansiyonel yöntemlerle karşılaştırıldığında Genotype® BC testinin bunlardan 148’ini
doğru olarak tanımladığı görülmüştür2. Biri Streptococcus bovis, biri S.aureus ve ikisi
S.epidermidis olmak üzere dört suş ise tespit edilememiştir. Mikroskobik analizden son-
ra sonucun elde edilmesi dört saat sürmüştür. Sonuç olarak araştırıcılar, bu testin hız-
lı ve güvenilir sonuçlar verdiğini rapor etmişler; ayrıca diğer testlere göre kolay ma-
nipülasyon ve otomatizasyona uyarlanabilirlik gibi avantajlarının olduğunu vurgula-
mışlardır2. Prère ve arkadaşlarının6 çalışmasında ise, BacT/ALERT şişelerinde pozitif so-
nuç veren ve Gram boyama sonucu gram-pozitif kokların görüldüğü 25 kan kültürü,
“Genotype® BC gram-positive (Hain Life Science, Almanya)” kiti ile değerlendirilmiş
ve sonuçlar 4.5 saat gibi kısa bir süre içinde elde edilmiştir. Çalışmada S.hominis, S.epi-
dermidis + E.faecalis, S.dysgalactiae, S.bovis, E.gallinarum, E.casseliflavus, E.faecium,
S.epidermidis ve S.aureus [mecA(+)] türleri saptanmıştır. Test panelinde olmadığı için
bir adet Staphylococcus capitis suşu tespit edilememiş; bunun dışında Genotype® BC
ile elde edilen sonuçlar, biyokimyasal testlerle ve antibiyotik duyarlılık testleriyle elde
edilen sonuçlarla uyumlu bulunmuştur.

Kan kültürlerinde, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) gibi moleküler yöntemlerle tanı-
ya gidilirken karşılaşılan en önemli sorun, örnekteki inhibitörlerdir11,12. Al-Soud ve arka-
daşları13,14 iki ayrı çalışmada, insan plazmasında IgG ve laktoferrin gibi majör PCR inhi-
bitörlerinden bahsetmişlerdir. Ancak Prère ve arkadaşları6, kandaki inhibitör maddeler-
den ya da kan kültür şişelerinin içeriğindeki kömür tozlarından kaynaklanan bir inhibis-
yon gözlememişler ve GENO•CARD® DNA izolasyon sistemiyle potansiyel inhibitörlerin
elimine edildiğini iddia etmişlerdir. Nitekim araştırıcılar, BacT/ALERT şişelerinin organik
kömür içermesi nedeniyle Gram boyamada problem yaşandığını, bakterilerin kömür toz-
larının altında kaldığını belirtmektedirler6. Dolayısıyla bu teknoloji, gram-pozitif bakteri-
lerin yüksek kalitede bakteriyel lizisine izin vermektedir. Genotype® BC testinde, standart
termal döngü cihazı dışında boya, elektroforez ve görüntüleme sistemi gibi herhangi bir
özel ekipmana gereksinim duyulmaması da, Prère ve arkadaşları6 tarafından bu testin üs-
tünlükleri arasında sayılmıştır.

Bizim çalışmamızda, “Genotype® BC gram-positive” testi ile alınan sonuçlar, Phoenix
PMIC/ID Panel ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında, %83.6 (46/55) oranında ta-
mamen aynı oldukları izlenmiştir (Tablo I). Ayrıca vanA geni taşıyan bir E.faecium izolatı
bu testle doğru bir şekilde ayırt edilebilmiştir. Üç örnekte Phoenix ile MR S.hominis so-
nucu alınmış, ancak Genotype® BC testi ile mecA geni ve S.hominis’e ek olarak S.epider-
midis tanımlaması yapılmıştır. Yine Phoenix ile MR S.epidermidis olarak tanımlanan iki ör-
nekten birinde mecA ve S.epidermidis’e ek olarak S.hominis, diğerinde ise ek olarak S.au-
reus saptanmıştır. Oysa kanlı agar besiyerindeki üremeler değerlendirilirken iki stafilokok
türünü ayırt etmek mümkün olmamış, Gram boyama da bu konuda yetersiz kalmıştır.
Dolayısıyla bu testin polimikrobiyal (mixed) enfeksiyonları tespit etmede otomatize sis-
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teme göre üstün olduğu görülmüştür. Çalışmamızda, Phoenix ile S.saprophyticus tanım-
lamasının yapıldığı iki örnekte Genotype® BC testi sadece mecA genini saptamış, kit pa-
nelinde yer almadığından bu suş tür düzeyinde tanımlanamamıştır. Buna karşın Genoty-
pe® BC, Phoenix ile metisilin direncinin tespit edilemediği beş örnekte mecA genini tes-
pit etmiştir. Çelişkili sonuç alınan bu örnekler, oksasilin disk difüzyon testi ile tekrar çalı-
şılmış ve Phoenix otomatize sistemi ile aynı sonuç elde edilmiştir. Bu durum, metisilin di-
rencinin tespitinde mecA geninin altın standart olduğu göz önüne alındığında, otomati-
ze sistemin bu konuda bazen yetersiz kaldığı yönünde bir izlenim oluşturmuştur. Bir di-
ğer olasılık olarak da, bu sonucun, çalışılan izolatların özelliklerinden kaynaklanabileceği
düşünülmüştür. Zira bazı suşlar mecA genini taşımalarına rağmen metisiline duyarlı ola-
rak görülebilmektedir15. Yine pentaglisin köprülerinin oluşumundan sorumlu fem mutas-
yonlarında, mecA varlığına karşın beta-laktam minimum inhibitör konsantrasyonu dü-
zeylerinin yükselmediği göz önüne alınırsa, bu suşlarda fem genindeki bir mutasyonun
olması da ihtimal dahilindedir16.

Yapılan çalışmalarda, kan kültürlerinden direkt tanı amacıyla birçok farklı moleküler
yöntem kullanılmaktadır1,10,11,17-24. Bu yöntemlerin maliyeti yüksek olmakla birlikte, so-
nuçların hızlı bir şekilde elde edilmesi sonucu doğru ve erken tedaviye olanak vermesi
nedeniyle, morbidite ve mortalite oranlarında azalma ve hastanede yatış süresinde kısal-
mayı sağlayarak hastane maliyetlerini azalttığı ifade edilmekte ve hızlı testlerin fazladan
bir ekonomik yük getirmediği vurgulanmaktadır2-5. Dolayısıyla, özellikle sepsis gibi ha-
yatı tehdit eden durumlarda, bir testin tanımlama ve antibiyotik duyarlılık sonuçlarını ay-
nı gün içinde ve doğru olarak vermesiyle sağlanan zaman kazancı son derece önemlidir.
Bu özellikler dikkate alındığında Genotype® BC testinin oldukça umut vadettiği görül-
mektedir. Bu test ayrıca, diğer moleküler yöntemlere göre uygulama açısından birçok üs-
tünlüğe sahiptir. Bunlar arasında; termal döngü cihazı dışında başka özel bir donanım
gerektirmemesi, DNA izolasyonunun özel kartlar üzerinde kolayca ve kısa sürede (15 da-
kika) yapılması, PCR yönteminin doğrudan bu kartlar kullanılarak uygulanması, PCR in-
hibitörlerinin ek işlemlere gerek kalmaksızın GENO•CARD® teknolojisi ile elimine edilme-
si, stripe dayalı ters hibridizasyon aşamasındaki kolaylıklar (manuel ya da Auto-Lipa ciha-
zı ile yapılabilmesi, agaroz jel elektroforezine gerek olmaması), test striplerinin iki ayrı in-
ternal kontrol zonu içermesi gibi avantajlar sayılabilir. Mikrobiyolojik üstünlükleri ise, 17
gram-pozitif bakteri türünü tek bir test ile aynı anda tanımlayabilmesi ve özellikle hasta-
ne patojenleri için önem taşıyan metisilin ve vankomisin direncine yol açan genleri sap-
tayabilmesidir.

Sonuç olarak çalışmamızda, “Genotype® BC gram-positive” testinin önemli gram-po-
zitif sepsis patojenlerini, mecA ve van genlerini, direkt olarak pozitif kan kültürlerinden
hızlı ve güvenilir bir şekilde saptadığı belirlenmiş; gram-pozitif koklara bağlı sepsisin hız-
lı tanısı ve tedavinin yönlendirilmesi açısından DNA strip teknolojisine dayalı bu testin ru-
tin tanıda pratik olarak kullanılabileceği kanısına varılmıştır.
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