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ÖZET

Son y›llarda hastal›k etkeni olarak s›kl›kla karfl›m›za ç›kan enterokoklar›n antibiyotik duyarl›l›k durumu-
nun tayininde özel yaklafl›m gerekmesi, hastane mikrobiyoloji laboratuvarlar›nda enterokok identifikasyonu-
nun önemini artt›rm›flt›r. Bu çal›flma mikrobiyoloji laboratuvarlar›nda mümkün olan en az say›da testle ente-
rokoklar›n cins ve tür düzeyinde identifikasyonlar›nda model oluflturmak amac›yla planlanm›fl ve Ankara Has-
tanesi Mikrobiyoloji Laboratuvar›nda izole edilen 60 enterokok suflunda % 6.5 NaCl, safral›-eskülinli besiye-
rinde üreme ve pyrolidonyl arylamidase (PYR) testlerinin yan›s›ra tür tayini için mannitol, sorbitol, laktoz,
arabinoz fermentasyonlar› ve arjinin dihidrolaz testleri uygulanm›flt›r. Oluflturulan identifikasyon panellerinin
do¤ru tan›mlama oranlar›n›n tespitinde referans test olarak API 20 Strep (Bio Merieux) kullan›lm›flt›r. Çal›fl-
mada kullan›lan sufllar›n 41’i E. faecalis, 16’s› E. faecium, 1’i E.durans, 2’si E. avium idi. Cins tayininde %6.5
NaCl ve safral›-eskülinli besiyerinde üreme veya PYR testlerinin enterokoklar› do¤ru tan›mlama oran› %100
idi. Tür düzeyinde identifikasyonda kullan›lan ilk panel, mannitol sorbitol ve laktoz fermentasyon testlerinde
hatal› tan›mlama oran› %16.7 iken, ikinci panel olan arabinoz, mannitol ve sorbitol testlerinde hatal› tan›mla-
ma oran› %15 olarak bulunmufltur. ‹kinci panele arjinin dihidrolaz eklenmesi ile oluflturulan son panel tüm
sufllar› do¤ru olarak tan›mlam›flt›r. Hastane klinik mikrobiyoloji laboratuvarlar›nda %6.5 NaCl ve safra-eskü-
linli besiyerinde üreme cins tayini, mannitol, sorbitol ve arabinoz fermentasyonlar› ile birlikte arjinin dihidro-
laz testinin ise tür tayininde yeterli ve do¤ru identifikasyon için kullan›labilece¤i düflünüldü.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Enterokok Türleri, ‹dentifikasyon.

SUMMARY

New Models for Identification of Enterococci in Clinical Microbiology Laboratories

Identification of enterococci in clinical microbiology laboratories has gained importance since antibiotic
susceptibility tests of this group of bacteria need special approach. This study is performed to build a new
identification model by using the least number of conventional tube tests for adequate identification of this
group of microrganisms by genus and species levels. Sixty enterococci isolated in the Clinical Microbiology
Laboratory of Ankara Hospital were identified by using growth in 6.5% NaCl and bile-esculin mediums, and
detection of pyrolidonyl arylamidase (PYR) tests in addition to mannitol, sorbitol, lactose, arabinose fer-

1 Bu çalışma 5. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresinde (Eylül 1995, İstanbul) sunulmuştur.



GİRİŞ

Enterokoklar düşük virülanslı mikroorganizmalar
olmalarına karşın toplum kaynaklı ve özellikle hastane
kaynaklı infeksiyonlarda önemli etkenlerdir. Bu mik-
roorganizmalar hastane infeksiyonu olan bakteriyemi
etkenleri arasında 3. sırada, cerrahi yara ve üriner sis-
tem infeksiyonları arasında ise 2. sırada yer alırlar (1).
Enterokokların önemli bir özelliği kullanılan birçok
antibiyotiğe karşı intrensek ya da kazanılmış dirence
sahip olmalarıdır (2). Enterokoklarda antibiyotik du-
yarlılık testlerinin uygulanması ve değerlendirilmesin-
de streptokoklardan farklı olarak bazı özel yaklaşım-
ların söz konusu olması, klinik örneklerde daha az
oranda rastlanan E. faecium izolatlarının E. faecalis
suşlarına kıyasla daha dirençli olması, ve son yıllarda
özellikle immün yetmezlikli hastaların artmasıyla non-
patojen olarak kabul edilen türlerin öneminin artması,
hastane mikrobiyoloji laboratuvarlarında enterokok-
ların identifikasyonunun önemini arttırmaktadır (3-5).
Bakteriyolojik identifikasyonda referans ve araştırma
laboratuvarları çok sayıda test kullanarak tiplendirme
yapabilirse de, hastane klinik mikrobiyoloji laboratu-
varlarında iş yükünün fazla olması ve mali kaynakların
sınırlı olması nedeniyle az testle doğru sonuca ulaşmak
amaçlanmalıdır.

Bu çalışmada konvansiyonel testler kullanılarak
mümkün olan en az sayıda testle, enterokokların cins
ve tür düzeyinde identifikasyonlarında klinik mikrobi-
yoloji laboratuvarlarında uygulanabilecek bir model
oluşturulması amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Bu çalışmada Ankara Hastanesi Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında çeşitli klinik  ör-
neklerden izole edilen ve hastalık etkeni olduğu düşü-
nülen 60 enterokok suşu kullanılmıştır. Bu suşlardan
41’i idrar, 17’si yara, 2’si ise kan örneklerinden izole
edilmiştir. Mikroorganizmaların ilk izolasyonunda kan-
lı agar, identifikasyonda ise; kanlı agarda koloni mor-
folojisi, koyun kanlı agarda hemoliz karakteri, Gram
boyama, katalaz reaksiyonu, safralı-eskülinli besiyerin-

de ve %6.5 NaCl’de üreme, pyrodilonyl arylamidase
(PYR) testleri kullanılmıştır. Tür düzeyinde identifikas-
yon için mannitol, sorbitol, laktoz, arabinoz fermen-
tasyonları ve arjinin dihidrolaz testi uygulanmıştır. Tuz
tolerans testi için %6.5 NaCl ve %0.1 glukoz içeren
kalp infüzyon agar, PYR testi için %0.01 L-pyroli-
donyl-naphthylamide içeren Todd Hewitt buyyon kul-
lanılmıştır. Karbonhidrat fermantasyonları brom kre-
zol moru ve %1 karbonhidrat içeren kalp infüzyon
buyyon, arjinin dihidrolaz testi ise Moeller dekarboksi-
laz besiyerinde çalışılmış, besiyerlerinin her hazırlanı-
şında E. faecalis ATCC 29212 suşu ile performans
kontrolü yapılmıştır (5). Kullanılan test sayısına göre
üç ayrı panel oluşturulmuştur. Panel 1 ve 2’de sadece
üç çeşit karbonhidrat fermentasyonu bakılırken 3
no’lu panelde arginin dihidrolaz testi eklenmiştir
(Tablo 1).

Panellerin doğru tanımlama oranları, referans test
olarak kullanılan API 20 Strep (Bio-Merieux- France)
sonuçları ile karşılaştırılarak hesaplanmıştır. API 20
Strep kiti üretici firmanın talimatlarına uygun olarak
kullanılmış, 4 ve 24 saatlik inkübasyon sonucunda de-
ğerlendirilmiştir. İnsanlarda hastalık yapabilen entero-
kokların tür düzeyinde identifikasyonu için kullanılan
çeşitli biyokimyasal testlerin karakteri ve pozitif bulun-
ma oranları Tablo 2’de gösterilmiştir (5-7).

SONUÇLAR

Çalışmaya alınan 60 enterokok suşunun 41’i
(%68.3) E. faecalis, 16’sı (%26.6) E. faecium, 2’si E.
avium ve 1’i (%1.6) E. durans idi. Hepsi Gram boya-
ma ile gram pozitif zincirler şeklinde görüldü. Tüm
türlerde katalaz negatifti ve hiçbirisi koyun kanlı agar-
da hemoliz oluşturmadı. Hepsi safralı-eksülinli besiye-
rinde ve NaCl’de üredi. PYR tüm suşlarda pozitif bu-
lundu. Suşlar nonhemolitik olduğu için basitrasin ve
SXT duyarlılık testleri çalışılmadı. Tür düzeyinde iden-
tifikasyon için Panel 1,2,3 kullanılarak yapılan identi-
fikasyonda sırasıyla 48, 41, 41 adet suş E. faecalis,
10, 7, 16 adet suş E. faecium, ve 2, 2, 1 adet suş E.
durans olarak tanımlandı. Panel 2’de 10, Panel 3’de
2 suş E. avium olarak isimlendirildi. İdentifikasyon
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mentation tests and arginin dihydrolase test. For the prediction of true evaluation rates of the panels used,
API 20 Strep (Bio Merieux) was selected as a reference test. Forty-one strains were E. faecalis, 16 E. faeci-
um, 1 E. durans and 2 E. avium. Growth in 6.5% NaCl and bile-esculin or PYR tests excellenty identified en-
terococci in the genus level. For species identification the first panel (which included mannitol, sorbitol and
lactose fermentation tests) and the second panel (arabinose, mannitol and sorbitol fermentations) had error
rates of 16.7% and 15% respectively. When arginin dihydrolase was added to the second panel the true iden-
tification rate was 100%. In Hospital Clinical Microbiology Laboratories, detection of growth in NaCl and bi-
le-esculin mediums and arabinose, mannitol, sorbitol fermentations besides arginin dihydrolase tests can ade-
quately and succesfully identify enterococci by species level.

KKeeyy  WWoorrddss:: Enterococcus Species, ‹dentification.



panellerinin hatalı tanımlama oranları ve hatalı ta-
nımlanan suşlar Tablo 3’de gösterilmiştir.

TARTIŞMA

Mikrobiyoloji pratiğinde bakterilerin identifikas-
yonu, gerek belirli epidemiyolojik özellikleri ortaya
koymak, gerekse bakterilerin antibiyotiklere direnç
durumlarının seneler içerisinde izlenmesi amacıyla,
hatta bazı mikroorganizmaların altta yatan hastalığı
yansıtabilmesi açısından önemlidir (8). Laboratuvar-
larda bakterilerin ön tanı ve sınıflandırmalarında;
üreme özellikleri, koloni morfolojisi ve Gram boya-
ma karakterleri önemliyken cins ve tür düzeyinde
identifikasyon için daha çok, bakterilerdeki özel en-
zim sistemlerinin incelenmesi, spesifik substrat ve
kimyasal indikatör içeren besiyerlerindeki pH deği-
şimlerinin ya da özel yan ürünlerin araştırılması esa-
sına dayanan çok sayıda testler kullanılabilir. İleri
identifikasyonlarda ise moleküler mikrobiyolojik
yöntemler kullanılabilir (5,9). Klinik mikrobiyoloji

laboratuvarlarında identifikasyonun amacı, laboratu-
var şartlarını zorlamadan klinisyenlere etken hak-
kında gerekli ve yeterli olan bilginin verilmesidir. Bu
yönden sadece cinslerinin değil aynı zamanda tür
tayinlerinin yapılması streptokok türleri içerisinde
enterokoklar için önem taşır. Zira enterokoklar ara-
sında insan patojeni olarak rastlanan E. faecium
türleri E. faecalis’e göre antibiyotiklere daha yüksek
oranlarda direnç gösterirler (1-3). Rutin mikrobiyo-
loji laboratuvarlarında tiplendirme amacıyla kullanı-
labilen hızlı kit sistemleri (API Strep, Rapid ID, ID
Str system, Vitek gram positive identification card)
enterokokları tanımlamada hayli başarılı bulunmuş-
larsa da ulaşılması güç ve pahalı oluşları nedeniyle
tüm diagnostik mikrobiyoloji laboratuvarlarında kul-
lanılamayabilirler (5,10).

Enterokok cinsi mikrorganizmaların belirlenme-
sinde safralı-eskülinli besiyerinde ve NaCl’de üreme
özelliği veya PYR testi yeterli olmaktadır. Tür düze-
yinde identifikasyonda kullanılan ilk panelin hatalı
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Tablo 1. Enterokokların Tür Düzeyinde İdentifikasyonları İçin Kullanılan Biyokimyasal Test Çeşitler-
ine Göre Oluşturulmuş Olan Paneller.

Panel no Laktoz Mannitol Sorbitol Arabinoz Arjinin dihidrolaz
fermentasyonu fermentasyonu fermentasyonu fermentasyonu

1 + + + - -

2 - + + + -

3 - + + + +

+ incelenen karakterler
- incelenmeyen karakterler

Tablo 2. Enterokok Türlerinde Biyokimyasal Test Karakterleri.

Laktoz Mannitol Sorbitol Arabinoz Arjinin dihidrolaz
fermentasyonu fermentasyonu fermentasyonu fermentasyonu

E.faecalis + + + - +
E.faecium + + -* + +
E.avium + + + + -
E.durans + - - - +

*Suşların %5’inde hatalı reaksiyon

Tablo 3. İdentifikasyon Panellerinde Hatalı Tanımlanan Türlerin Dağılımı.

Panel Hatalı tanımlama Suş sayısı Hatalı tanımlanan
API sistemi ile oranı
türlerdoğru tanımlama

1 %16.7 7 E. faecalis E. faecium
1 E. durans E. faecium
2 E. faecalis E. avium

2 %15 8 E. avium E. faecium
1 E. durans E. faecium

3 %0 0 - Tüm türler



tanımlama oranı %16.7 idi. E. faecalis ve E. avi-
um’un her üç şekeri de yüksek oranda fermente et-
mesi, E. faecium’un ise mannitol ve sorbitol fer-
mentasyonunun değişken olması nedeniyle panelin
bu türlerin ayırımında yetersiz kaldığı söylenebilir.
E. avium’un klinik örneklerden nadir olarak izole
edilmesi nedeniyle hata kabul edilebilir olsa da en
sık izole edilen iki türün ayırt edilememesi önemli-
dir. İkinci panelin hatalı tanımlama oranı %15 idi.
Arabinozun eklenmesi E. faecalis türlerinin doğru
tanımlanmasını sağlarken, sorbitolün E. faecium’da
değişken olması bu kez E. faecium türlerinin E. avi-
um olarak tanımlanmasına neden olmuştur. Oluştu-
rulan üçüncü panelde ise, arabinoz E. faecalis ve
E. faecium ayırımında, arjinin dihidrolaz testi de E.
faecium ve E. avium ayırımında etken olmuştur.
Tüm türler bu panel ile doğru tanımlanmıştır.

Hastane klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında
%6.5 NaCl ve safralı-eskülinli besiyerinde üreme
özelliklerinin cins ayırımında, mannitol, sorbitol,
arabinoz ve arjinin dihidrolaz testlerinden oluşan
identifikasyon panelinin de tür ayırımında kullanıla-
rak, enterokokların yeterli doğrulukta tanımlanabile-
ceği düşünülmüştür.
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