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ÖZET

Antibiyotik duyarl›l›k testleri, penisilinin keflfiyle birlikte mikrobiyoloji disiplini içerisinde yer alm›fllard›r.
Dünyan›n farkl› bölgelerinde farkl› geliflimler göstermifllerdir. ABD’de "National Committee for Clinical La-
boratory Standards (NCCLS)" taraf›ndan belirlenmifl olan standart duyarl›l›k test yöntemleri birçok ülkede
kabul görmüfltür. Duyarl›l›k testlerinin amac› çok kat› kurallara ba¤l› bir standardizasyon içinde yer almaktan
çok, do¤ru ve tekrar edilebilir sonuçlar elde etmeye yönelik olmal›d›r. Sonuçlar antibakteriyel ilaç tedavisi
gören hastalarda tedaviye yan›t› öngörebilecek ölçüde yarar getirmelidir. Bununla beraber in vitro duyarl›l›k
ile klinik cevap aras›ndaki iliflkiyi belirlemede ilaç, infekte eden organizma ve hasta gibi karmafl›k faktörler
vard›r. Günümüzde klinik mikrobiyoloji laboratuvarlar›n›n rutin antibiyotik duyarl›l›k testleri için kullanabile-
cekleri çeflitli yöntemler vard›r: disk diffüzyon testleri, agar ve s›v› dilüsyon testleri, ticari olarak haz›r mikro-
dilüsyon yöntemleri ve h›zl› otomatize cihazlar›n gerçeklefltirdi¤i duyarl›l›k testleri, E test. Hangi yöntem veya
hangi standart protokol uygulan›rsa uygulans›n, duyarl›l›k test sonuçlar›n› etkileyen birçok de¤iflken vard›r.
Bunlar, inokulum yo¤unlu¤u, inkübasyon koflullar›, test besiyeri, agar kal›nl›¤› v.b. gibi de¤iflkenlerdir. Her
laboratuvar uygulad›¤› yöntemlerin prensipleri içersinde tekrar edilebilir ve güvenli sonuçlar alabilmek için bu
de¤iflkenleri olabildi¤ince kontrol alt›nda tutmal›d›r. Bu derlemede antibiyotik duyarl›l›k test sonuçlar›n› etki-
leyebilecek de¤iflkenler gözden geçirilmifl ve s›n›r de¤er tarifine genel bir yaklafl›m sunulmufltur.
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SUMMARY

Antibiotic Susceptibility Testing and Standardization

In vitro tests of antibacterial activity are as old as penicillin, and possibly even older. They have undergo-
ne divergent evolution in different parts of the world. It has to be known that methods established in
USA by National Committee for Clinical Laboratory (NCCLS) at present dominate in many countries. The
aim of susceptibility testing is that it gives the right answer rather than it is performed in rigorously stan-
dardized manner. The result must be useful in predicting response of the patient treated with the antibacte-
rial drug. However there are so many confounding factors in determining the relationship between the in
vitro susceptibility and clinical response: the drug, the infecting organism and the patient. Contemporary
clinical microbiology laboratories have many methods to choose for their routine antimicrobial susceptibili-
ty testing: disk diffusion test, agar dilution test, broth dilution tests (macro and micro), E test. Rapid com-
mercial microdilution and rapid automated instruments methods are also available. There are many vari-



GİRİŞ

Antibakteriyel etkinliği belirlemede kullanılan in
vitro testler neredeyse penisilinin keşfi ile yaşıt, bel-
ki ondan da eskidirler (1). Klinik mikrobiyoloji labo-
ratuvarlarında uygulanan bu testler klinisyene iki şe-
kilde yardımcı olur. Bunlardan birincisi hasta veya
hasta gruplarına uygun terapötik veya profilaktik
antibiyotiğin seçimidir, diğeri ise ampirik olarak te-
davide kullanılan antibiyotiklere yanıtta başarısızlığı
açıklamakdır. Bütün koşullarda, klinisyenin beklenti-
si laboratuvarın sunduğu patojen organizmaların du-
yarlı, orta duyarlı ya da dirençli olduğunu bildiren bil-
gidir. "Duyarlı" olarak ulaşan bir bilgi ile infeksiyon
büyük bir olasılıkla tedaviye yanıt verecek, "di-
rençli" şeklinde gelen bir bilgi ile infeksiyon tedaviye
yanıt oluşturmayacaktır. "Orta duyarlı" şeklinde bir bil-
gi ulaştığında, bu bilgi ortada ve belirsiz bir bilgi-
dir, belli bazı koşullarda (yüksek doz uygulanması,
antibiyotiğin infeksiyon bölgesinde yoğunlaşması
durumu) tedaviye yanıt alınabilecektir.

İlk antibiyotiğin bulunması ile birlikte klinik mik-
robiyoloji disiplini içerisinde yer alan antibiyotik du-
yarlılık testlerinde 1950’li yılların sonlarına gelindi-
ğinde kabul görmüş ve standardizasyon yoktu
(1). 1966 yılında Bauer ve arkadaşları her antibiyo-
tik için tek bir disk kullanmak suretiyle kolay ve pra-
tik olan bir disk diffüzyon yöntemi geliştirmişlerdir
(2). Bu yöntem birçok ulusal ve uluslararası örgüt ve
komiteler tarafından temel alınmış ve çeşitli stan-
dart yöntemler geliştirilmiştir. ABD’de "National
Committee for Clinical Laboratory Standards
(NCCLS)" isimli komite antibiyotik duyarlılık testleri-
nin standardizasyonu konusunda sürekli çalışmakta
ve geliştirdiği standartlar dünyanın birçok ülkesinde
ve ülkemizdeki klinik mikrobiyoloji laboratuvarların-
da uygulanmaktadır (3-5).

2. İn Vitro Duyarlılık Testlerinin Yorumu
Sınır Değerler (Breakpoints)

Bakterilerin antibiyotiklere duyarlı, orta duyarlı
ve dirençli kategoriler şeklinde sınıflandırılması mi-
nimum inhibitör konsantrasyonları (MİK) veya inhi-
bisyon zon çapları için saptanan kritik değerlere da-
yandırılmaktadır. Sınır değer (breakpoint) adını ver-
diğimiz bu kritik değerlerin belirlenmesinde bakteri-
yolojik, farmakokinetik ve klinik kriterler temel

alınır (6-9). Dünya Sağlık Örgütü bakteri direncini
iki şekilde tarif etmektedir :

Bir bakteri suşu,

a. Aynı türün diğer suşlarının çoğunluğunun üre-
mesini inhibe eden antibiyotik konsantrasyonunun
üzerindeki bir konsantrasyona tolerans gösterdiği
zaman,

b. Tolere edebildiği antibiyotik konsantrasyonu
in vivo erişilebilen konsantrasyondan yüksek olduğu
zaman, dirençli olarak kabul edilir (6).

Birinci tarif bakteri veya bakteri popülasyonları
ile ilgili bir kriterdir. İkincisi ise farmakokinetik ve
klinik kriterleri kapsar.

2.1. Klinik kriterler

Normalde bir antibiyotiğe duyarlı olduğu bildiri-
len bir organizmayla oluşan infeksiyon, rapor edilen
antibiyotiğin standart dozlarına cevap verebilmeli-
dir. Buna karşılık dirençli organizmayla oluşan in-
feksiyonda bu cevap beklenmez. Kemoterapi veril-
meyen hastaların iyileştiği veya uygun tedavi verilen
hastaların iyileşemediği göz önünde bulundurulursa
in vitro ve klinik sonuçlar arasındaki ilişkiyi destekle-
yen veriler çoğu kez yetersiz kalmaktadır. Sınır de-
ğerler MİK’leri (duyarlı ve dirençli sınırlar) saptanır-
ken klinik kriterlerler çok önemlidir (10).

2.2. Farmakokinetik kriterler

Bir infeksiyon, antimikrobiyal tedaviye sadece
drog infeksiyon bölgesine uygun ve aktif konsant-
rasyonlarda ulaştığında yanıt verebilir. Bu konsant-
rasyonların belirlenmesinde bir takım güçlükler var-
dır (6):

a. İnfeksiyonun olduğu bölgenin belirlenmesi ve
o bölgeye ulaşılması her zaman mümkün değildir.
Ek olarak bu bölgedeki Cmax, t1/2 ve eğri altındaki
alan (AUC) gibi farmakokinetik parametreler sıklıkla
bilinmez.

b. Normal ya da patolojik halde bulunan kan, id-
rar, safra, BOS gibi vücut sıvılarının eldesi kolaydır.
Bu bölgelerdeki farmakokinetik parametreleri öğ-
renmemiz zor değildir, ancak bu bölgelerin infeksi-
yon bölgesi ile ilişkileri her zaman tam olarak bilin-
mez. Bu konuda kolayca elde edilen kan, farmako-
kinetik parametreleri incelemek amacıyla en fazla
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ables affecting the susceptibility test results : inoculum, incubation conditions, depth of the agar etc.. Each la-
boratory must consider all of these factors in order to have reproducible results from antibiotic susceptibi-
lity tests. In this article, the factors affecting the results of antibiotic susceptibility testing are discussed and a
general approach to definition of breakpoins is also considered.
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yardımcı olan klinik örnektir.

c. Bazı antibiyotikler plazma proteinlerine yük-
sek oranda bağlanır ve bunların ancak serbest kalan
fraksiyonları mikrobiyolojik olarak aktiftir.

d. Sağlık halinde veya hastalık halinde farmako-
kinetik parametreler farklı olabilir.

e. Farmakokinetik parametrelerle organizmanın
in vitro duyarlılığı arasındaki ideal ilişkinin ne oldu-
ğu tam olarak bilinmez, ancak Cmax’ın en azından
MİK’e eşit olması veya onu geçmesi beklenir. Buna
rağmen in vitro subinhibitör konsantrasyonların da
klinik olarak etkili olduğu ileri sürülmektedir.

2.3. Mikrobiyolojik kriterler

a. Değişik bakteri türleri MİK dağılımlarında
farklılık gösterirler, sınır değerlerin seçiminde sık
rastlanan ve önemli mikroorganizmalarla ilişkili ola-
bilecek sınır değerlerlere önem verilmelidir.

b. Klinik izolatların çoğunluğuna dayandırılarak
seçilen sınır değerler, spesifik direnç mekanizmaları
(indüklenebilen beta laktamaz) olan organizmaları
duyarlı olarak sınıflasa bile, bu direnç mekanizmala-
rı in vitro testler sırasında anlaşılamaz. Böylece
standart veya maksimum dozlara rağmen klinik ya-
nıt alınamaz.

c. MİK dağılımı ülkeden ülkeye ve zamanlara gö-
re fark gösterebilir. Böylece sınır değerler saptanır-
ken bu değişiklikler de düşünülmeli, biraz daha es-
nek olunmalıdır (11,12).

2.4. Sınır değerlerin hesaplanması

Sınır değerlerin farklı infeksiyon bölgelerinde
hesaplanması çoğu kez mümkün olmadığından bu
hesaplamada çeşitli formüller genellikle serum için
önerilmiştir.

Örnek formül:
Cmax x f x s

Kritik konsantrasyon = ––––––––––
te

Cmax : Antibiyotik serum tepe konsantrasyonu

f: Proteinlere bağlanma yüzdesi ile ilgili faktör.
1= %70 ten az bağlanma, 0.5 = %70 ile %90 ara-
sında bağlanma, 0.2 = %90 dan fazla bağlanma,

t: Yarı ömür ile ilgili faktör. 2=1 saat için, 1=1
ile 3 saat arasında, 0.5=3 saatten fazla,

e: Düşük sınır değeri hesaplamak için 4, yüksek
sınır değeri hesaplamak için 1,

s: Düzeltme faktörü,

Bu ve benzer formüllerle duyarlı ve dirençli sınır

değerler MİK’i hesaplanabilir (6).

3. Genel Teknik Bilgiler ve Test Değiş-
kenleri

Günümüzde antibiyotik duyarlılık testleri diffüz-
yon ve dilüsyon yöntemleri olarak iki ana grupta
toplanır. Diffüzyon yöntemleri olsun, dilüsyon yön-
temleri olsun duyarlılık testlerinin performansını et-
kileyen parametreler aşağıda gözden geçirilecektir.

3.1. Kültür ortamı

Antibiyotik duyarlılık testlerinde kullanılacak be-
siyerleri test edilecek mikroorganizmalar için opti-
mal üremeyi sağlayabilmeli, antibiyotiklerin etkinli-
ğini bozmamalı, standart ve tekrar edilebilir sonuç-
lar sağlayan bir ortam oluşturmalıdır. Disk diffüzyon
yönteminde ise uygun bir jeloz içerisinde antibiyo-
tiklerin serbestçe diffüze olmasına olanak vermeli-
dir. Bu amaca yönelik ideal bir besiyeri halen for-
müle edilememiştir (1,13). Mikroorganizmaların
çeşitli ve kompleks besin gereksinmeleri ve antibiyo-
tiklerin gereksinim duyduğu özgül fiziko-kimyasal
koşullar bu besiyerilerinde birleşmelidirler. Besiyerle-
ri söz konusu olduğunda, duyarlılık testlerinin per-
formansına etkili olabilecek birçok faktör vardır.

3.1.1. Bakterilerin besin gereksinmeleri

Birçok çalışmaya rağmen azot bazı olarak ami-
noasitleri tamamen belirlenmiş uygun besiyeri he-
nüz formüle edilememiştir. Halen, bakterilerin üre-
mesi için esansiyel komponent olarak hidrolize pro-
teinlerden elde edilmiş polipeptidleri tam belirlen-
memiş besiyerleri kullanılmaktadır. PDM agar (AB
Biodisk) ve İso-Sensitest Agar (Oxoid) gibi besiyerle-
ri belirlenememiş komponentleri en az düzeyde olan
besiyerleridir. Nispeten standarda yakın olarak üreti-
lebilirler (13).

3.1.2. Agar

Disk diffüzyon testlerinde kabul edilir zon çapları
ile tekrar edilebilir sonuçlara ulaşmak, diğer faktör-
lerin yanında, agarın antibiyotiğin üniform diffüzyo-
nuna olanak vermesi ile sağlanır. Bütün bakteriyolo-
jik agarlar bu amaca yönelik değildir. Bunlar içer-
dikleri Mg++, Ca++, sülfat, pirüvik asit ve eser ele-
mentler ile testlerin performansını bozabilirler.
NCCLS, bu nedenle duyarlılık testleri için önerdiği
Mueller-Hinton agar için, agar üreten firmalara belli
bazı koşullarda agar üretmelerini şart koşmuştur
(14).

3.1.3. Mineraller

Mg++ ve Ca++ katyonları bazı antibiyotik bakteri
kombinasyonlarında MİK değerlerini önemli ölçüde
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etkileyen katyonlardır (aminoglikozid/psödomonas
ve tetrasiklin/stafilokok). Bu katyonlar yalnız ser-
best halde bulunduklarında bu etkiyi yaptıklarından
besiyerinin kimyasal analizi ile bu özelliği araştırmak
mümkün değildir. Bu özelliğin araştırılması uygun
bakteri/antibiyotik kombinasyonları kullanılarak bi-
yolojik olarak yapılmalıdır. Agar besiyerlerine ayrıca
katyon ilavesi gerekmez. Mueller-Hinton sıvı besiye-
rine 20-35 mg/l Mg++ ve 50-100 mg/l Ca++ katıla-
rak agar besiyerlerinde yapılan testlere paralel so-
nuçlar elde edilebilir. Bu katkının besiyeri sterilize
edildikten sonra MgCl2 ve CaCl2’ün steril solüsyon-
ları halinde yapılması gerekir (1).

3.1.4. Pirimidinler

Besiyerlerinde bulunabilecek fazla miktarda timi-
din, trimetoprim ve sulfonamidlerin etkilerini anta-
gonize eder. Timin de yüksek konsantrasyonlarda
benzer etkiyi gösterir (11). Antibiyotik duyarlılık
testlerinde kullanılan besiyerleri düşük konsantras-
yonda timin ve timidin içermelidir. Bu antagonist
etki besiyerine %5 oranında at kanı ya da timidin
fosforilaz eklenerek giderilebilir. Bu bağlamda at ka-
nı dışında kan içeren besiyerleri kullanılarak yapıl-
mış trimetoprim-sulfametoksazol duyarlılık sonuçla-
rına kuşku ile bakmak gerekir (beta-hemolitik strep-
tokok tiplendirilmesinde koyun kanlı agarda trime-
toprim-sulfametoksazole direnç). Timidin içermeyen
besiyerlerinde timidine bağımlı bazı bakterilerin üre-
mesi engellenir (timidine bağımlı S. aureus). Timidi-
nin uygun konsantrasyonlarda olup olmadığı E. fa-
ecalis ATCC 29212 veya E. faecalis ATCC
33186 standart suşları ile biyolojik olarak kontrol
edilebilir. Böyle bir besiyerinde 1.25/23.75 potens-
li trimetoprim-sulfametoksazol diski ile yapılan test-
te bir gecelik inkübasyondan sonra 20 mm’den bü-
yük bir zon çapı (zon içinde görülür koloni olma-
dan) elde edilmelidir (11). Şayet bu kontrol yapıla-
mıyorsa bu kontrolü yaptığını belirten firmaların
besiyerleri kullanılmalıdır.

3.1.5. pH

Duyarlılık testleri için kullanılan besiyerinde
pH’nın test sırasında değişmez kalması önemlidir.
Bazı antibiyotiklerin etkinliği pH ile değişir. Örneğin
streptomisin alkali pH’da asit pH’ya göre 500 kez
aktif bulunmuştur (1). Bakteri üremesini artırmak
için glikoz kullanılan besiyerlerine tampon ajanlar
konulmaktadır. Ancak bu tampon maddelerle ilgili
sıkıntılar vardır. Tampon olarak kullanılan maddele-
rin çoğu, besiyerinin sterilizasyonu sırasında serbest
metal iyonları ile solübl veya insolübl kompleksler
oluştururlar. Karbonhidrat eklenmemiş besiyerlerin-

de (Mueller-Hinton) peptidlerin "zwitterion" etkisi
erken üreme fazında pH’yı sabit tutabilmektedir.

3.1.6. Özel besin gereksinimi olan bakte-
riler için katkılar.

Haemophilus ve Neisseria türlerinin üretilebil-
meleri için bazı katkılara gereksinim vardır. Bu tip
bakteriler için gerekli olan üreme faktörlerinden ba-
zıları antibiyotiklerin etkileri ile etkileşim gösterebi-
lirler (Tablo 1). Ayrıca bu katkı maddeleri sıvı besi-
yerlerine katıldığında besiyerinde bulanık görünüm
oluşturmamalıdır.

Yapılan çalışmaların sonucunda antibiyotik du-
yarlılık testlerinde bugün için en ideal besiyerinin
Mueller-Hinton agar ve katyon katkılı Mueller-Hin-
ton sıvı besiyerleri olduğu bildirilmektedir. NCCLS
kriterlerine göre duyarlılık testleri yapan laboratuvar-
ların Mueller-Hinton besiyeri kullanmaları gerek-
mektedir (4,5,13).

3.2. Bakterilerin identifikasyonu

Bazı laboratuvarlarda bakterilerin önce identifi-
kasyonu daha sonra da antibiyotik duyarlılık testleri
yapılır. Çoğu kez identifikasyon ile duyarlılık aynı
anda yapılmaktadır. Bazı tür bakterilerin (Entero-
bacter cloacae) identifikasyonu laboratuvar çalışanı-
nı testlerdeki bazı zorluklar ve yorumlar için uyar-
malıdır.
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Tablo 1. Antimikrobik Aktivite ile Eşleşen
Maddeler.

Madde Antimikrobik
Timidin Trimetoprim
Defibrine kan Sülfonamidler
Çukolata agar Sülfonamidler

Trimetoprim
Aminoglikozidler

Karbondioksit Aminoglikozidler
Eritromisin
Linkomisin
Tetrasiklin
Novobiyosin

Sistein ve diğer redüktanlar Aminoglikozidler
Penisilinler

İzo-Vitaleks Aminoglikozidler
Sülfonamidler
Trimetoprim
Penisilinler



3.3. Duyarlılık testlerinde inokulumun
standardizasyonu

3.3.1. MİK tayini ve sınır değer duyarlılık
testleri (breakpoint susceptibility testing)

Gerek MİK tayini gerek sınır değer duyarlılık
testleri için yapılan agar dilüsyon yöntemlerinde
104 cfu/spot ve sıvı dilüsyon testleri için 105

cfu/ml’lik bir inokulum kullanılır (1,11,15). Bunun
birkaç istisnası vardır: sulfonamidlerle test yapıldığın-
da inokulum 103 cfu/spot olmalıdır, ekstrasellüler
beta laktamaz yapan suşlarda (stafilokok) agar dilüs-
yon için 106 cfu/spot kullanılır. Enterokoklarda yük-
sek düzey aminoglikozid direncini araştırmak için
106 cfu/spot önerilmektedir (16). İnokulumlar Mc
Farland 0.5 bulanıklık tüpü veya spektrofotometre
kullanılarak ayarlanabilir.

3.3.2. Disk diffüzyon testleri

Bu testlerde inokulum yoğunluğu tekrar edilebilir
sonuçlar almak için çok kritiktir (11,17). İnokulum
standardize edilmediğinde günden güne değişen so-
nuçlar alınır. Bazı yöntemlerde semi-konfluent, ba-
zılarında ise konfluent inokulum kullanılır. Düşük
yoğunlukta bir inokulum ile geniş zon çapları, fazla
yoğun bir inokulum ile dar zon çapları yanlış sonuç-
lara neden olur. Özellikle beta laktamaz gibi drog
inaktive eden enzimler aracılığı ile direnç gösteren
bakteriler test edildiğinde, inokulum yoğunluğu çok
daha fazla önem kazanır. Bu tip bakterilerin test edil-
mesi esnasında düşük yoğunlukta inokulum ile di-
rençli bakteriler duyarlı gibi bulunabilirler. Konfluent
bir üremenin kullanıldığı bir disk diffüzyon test
standardı kullanıldığında 15 cm çapındaki bir Petri
kutusundaki besiyerine yaklaşık 106 canlı bakteri
inokulumu standart inokulum olarak önerilir (4,11).
İnokulumu sağlamada çeşitli yöntemler vardır. En
pratik olanı, bakterinin saf kültüründen 3-5 koloni-
nin tepesine öze ile değdirilerek alınan bakteriler
tüp içerisindeki steril serum fizyolojikte Mc Farland
0.5 bulanıklığına (yaklaşık 108 cfu/mL) göre süs-
panse edilir. Steril bir eküvyon süspansiyon içine
daldırılarak pamuğun sıvıyı emmesi sağlanır. Eküv-
yon tüp cidarında bastırılarak sıvının fazlası giderilir.
Eküvyon agara sürülerek inokulum yapılır. Bu şekil-
de konfluent üreme sağlanır (4).

3.4. İnkübasyon

İnkübasyon koşulları sıkı bir şekilde kontrol edil-
melidir.

3.4.1. Sıcaklık kontrolü

Duyarlılık testlerinin yapıldığı etüvlerin sıcaklıkla-
rı iyi bir şekilde denetlenmelidir. Bu etüvlerin ağızla-

rı sık sık açılıp kapanmamalıdır. Olanak varsa du-
yarlılık testleri için ayrı etüvler kullanılmalıdır. Bir-
çok patojen bakterinin optimal düzeyde üremesi
için duyarlılık testleri 35°C de inkübe edilir. Düşük
sıcaklıklarda üreme hızı yavaşlar. Antibiyotik diffüz-
yon hızı düşer. Bunun önemi üremenin ve antibiyo-
tiklerin diffüzyonunun olduğu ilk saatlerde daha faz-
ladır (13).

3.4.2. Petri kutularının dizilimi

Etüv içersine tek kat olarak dizilen Petri kutuları-
nın inkübatör sıcaklığına ulaşabilmeleri için 1 saat
gerekir. Şayet üstüste 5 Petri kutusu konulursa orta-
daki Petri kutusunun inkübatör sıcaklığına gelmesi
için gereken süre 4 saattir. Diffüzyon testlerinde ilk
saatlerin önemi göz önüne alınırsa böyle bir dizili-
min sonuçları etkiliyeceği kuşku götürmez. Referans
çalışmalarda Petri kutuları inkübatör içerisinde üst
üste yerleştirilmemelidir. Rutin çalışmalarda ise en
fazla 3 Petri üstüste gelecek şekilde inkübatörün
rafları ayarlanmalıdır (13).

3.4.3. İnkübasyon süresi

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında inkübas-
yon süresine önem verilmelidir. Bir gecelik inkübas-
yon denilen 16-18 saatlik bir inkübasyondur. Agar
dilüsyon yöntemlerinde bu süre 20 saattir (4,5,13).

3.4.4. Test hazırlık süreleri ve disklerin
dizilişi

İnokulum hazırlandıktan sonra 15 dakika içeri-
sinde agar yüzeyine inoküle edilmelidir. İnokülas-
yondan sonra 5-15 dakika içerisinde antibiyotik
diskleri (veya stripler) agar yüzeyine yerleştirilmeli-
dir. Diskler tatbik edildikten sonra yine 5-15 dakika
içerisinde Petri kutuları etüve kaldırılmalıdır. Diğer
testlerde de bu zaman disiplinine uyulmalıdır. Disk-
ler Petri kutusu kenarından 15 mm, birbirlerinden
ise 15-20 mm uzaklıkta yerleştirilir (11).

3.4.5. İnkübasyon atmosferi

Genelde tüm duyarlılık testlerinin CO2’siz ortam-
da yapılması arzu edilir. %10’luk CO2 içeren ortam-
larda besiyeri yüzeyinin pH’sı düşer. Bundan bakteri
üremesi etkilenebildiği gibi bazı antibiyotiklerin
(aminoglikozidler, makrolidler, kinolonlar, nitrofu-
rantoin ve bazı beta laktamlar) de etkileri değişir.
Eğer inkübasyonun CO2’li bir ortamda yapılması
kaçınılmazsa kontrol suşlar kullanarak yorumlar ya-
pılmalıdır veya sınır değerler CO2’li ortama göre dü-
zeltilmelidir. Etüvlerin nemsiz kalmamaları gerekir
(1,11,13).

3.5. Agar besiyerinin kalınlığı

Agar kalınlığı inhibisyon zon çaplarını önemli öl-
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çüde etkiler. Agar kalınlığı 2-3 mm’den fazla değilse
agar kalınlınlığındaki ufak oynamalar zon çapında
önemli farklar meydana getirir. Diffüzyon testlerin-
de önerilen kalınlık yaklaşık 4 mm dir. (9 cm çapın-
daki bir Petri kutusuna 25 ml besiyeri dökülerek bu
kalınlık sağlanabilir). Besiyerleri Petri kutularına dö-
külürken bu işlem düzgün yüzeylerde yapılmalı, or-
taları kabarık Petri kutuları bu amaç için kullanılma-
malıdır (13). Bazı firmalar 9 cm lik Petri kutusu için
12.5 ml agar (2 mm kalınlık) tavsiye etmektedirler.
O halde bu tip besiyerleri kullanıldığında 4 mm ka-
lınlık tavsiye eden (NCCLS) komitelerin tabloların-
daki sınır değer zon çaplarının kullanılması hatalı
sonuçlara götürebilir.

3.6. Duyarlılık testlerinde kullanılacak
antibiyotikler ve çözücüler

Özellikle agar dilüsyon ve sıvı dilüsyon yöntemle-
rinde kullanılacak antibiyotiklerin, potensleri belir-
lenmiş olarak ilaç firmalarından veya kimyasal mad-
de üreten firmalardan toz halinde sağlanması gere-
kir. Genelde antibiyotiklerin tablet, kapsül ve injek-
tabl preparatları tavsiye edilmez. Hatta bazı
antibiyotiklerin bazı formları (kloramfenikol süksi-
nat, klindamisin fosfat, ampisilin, sefuroksim ve
eritromisinin pro-drog esterleri) ancak vücutta me-
tabolize edildikten sonra aktif hale geçerler. Bu
formların duyarlılık testlerinde kullanılması kesinlikle
doğru değildir. Antibiyotiklerin soğumakta olan aga-
ra 45-50°C’den yüksek sıcaklıklarda katılması anti-
biyotiklerin etkisini bozar. Ayrıca antibiyotikleri çöz-
mek için dimetilformamid, dimetilsülfoksid gibi çö-
zücüler kullanıldığında bu maddelerin besiyeri içeri-
sindeki konsantrasyonlarının 1:100 oranını
aşmaması gerekir (1,13).

SONUÇ

Antibiyotik duyarlılık testlerinden doğru, güveni-
lir ve tekrar edilebilir sonuçlar alabilmek için testler
sırasında belirli ölçü ve kurallara uyulması gerekir.
Kullanılan standart yöntem ne olursa olsun sonuçla-
rı olumsuz yönde etkileyebilecek bir çok değişken
vardır. Doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşabilmek
için klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında bu değiş-
kenler olabildiğince standart bir şekilde tutulmalıdır
(18,19). Böylece hem laboratuvar sonuçları açısın-
dan kalite hem de laboratuvarlar arasında kalitede
beraberlik sağlanması mümkün olabilecektir.
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