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ÖZET

De¤iflik klinik örneklerden etken olarak soyutlanan koagülaz negatif stafilokok (KNS) sufllar›n›n slime fak-
tör oluflturma s›kl›¤› Kongo k›rm›z›l› agar yöntemiyle araflt›r›ld›. Yüzbefl (%80) yara sürüntüsü, 21(%16)
kateter uygulanan hastalardan al›nan kan ve befl (%4) idrar örne¤inden izole edilen, toplam 131 KNS suflu
çal›flma kapsam›na al›nd›.

Yara örneklerinden soyutlanan KNS’lerin 45’inde (%43), kandan soyutlananlar›n 12’sinde (%57) slime fak-
tör varl›¤› saptand›. Befl idrar örne¤inden soyutlanan KNS’lerin hepsi slime faktör pozitif bulundu. Sufllar›n
tümünde slime faktör pozitif KNS oran› %47 olarak belirlendi.

Slime faktör pozitif KNS sufllar›n›n daha virulan ve antimikrobiyal maddelere direnç oran›n›n daha yüksek
oldu¤u bildirilmekte ve bu nedenle de bu sufllarla oluflan infeksiyonlar›n tedavisi klinikte sorun yaratmaktad›r.
Çal›flmam›zda klinik örneklerden etken olarak soyutlad›¤›m›z sufllarda slime faktör pozitifli¤i oldukça yüksek
oranda saptanm›fl ve infeksiyon etkeni KNS sufllar›n›n slime faktör sentezleyip sentezlemediklerinin klinisyen-
lere bildirilmesinin gerekli oldu¤u kan›s›na var›lm›flt›r.
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SUMMARY

Detection of Slime Pproduction in Coagulase-Negative
Staphylococci by Congo Red Agar Method

The incidence of slime production was investigated in coagulase-negative staphylococci (CNS) strains
isolated from different clinical samples using Congo red agar method. A total of 131 CNS strains, which con-
sist of 105 (80%) wound swabs, 21 (16%) blood samples from patients with intravenous catheter and 5 (4%)
urine specimens were studied.

The production of slime factor was detected in 45 (43%) CNS strains isolated from the wound swabs,
in 12 (57%) strains isolated from blood samples and in all urine specimens. The rate of slime production was
47%.

Slime factor positive CNS strains were reported more virulent and resistent to antimicrobial agents.
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GİRİŞ

Deri florasının dominant üyesi olan koagülaz ne-
gatif stafilokoklar (KNS) son 20 yılda etyolojide
önem kazanmış mikroorganizmalardır. Özellikle
prostatik kalp kapakçığı, eklem protezi, serebrospi-
nal şantı, intravenöz veya peritoneal diyaliz katater-
leri olan hastalardaki infeksiyonlardan sorumludur-
lar. Hastane kaynaklı veya toplumdan kazanılmış üri-
ner sistem infeksiyonları, immün düşkün kişilerde
oluşan bakteriyemiler, osteomyelit, postoperatif en-
doftalmitis gibi infeksiyonlardan da sıklıkla etken ola-
rak soyutlanmaktadırlar (1).

KNS’lerin patojenitesinden sorumlu virulans fak-
törleri içinde slime faktörün, klinik önemi olan ve
multirezistan suşlar ile yakından ilişkili olduğu birçok
araştırıcı tarafından doğrulanmaktadır (2-4). Slime
faktör tespitinde birçok farklı yöntem kullanılabil-
mektedir. Kongo kırmızılı agar yöntemi diğer yön-
temlerle uyumlu, pratik ve güvenilir bir yöntem ola-
rak bildirilmektedir (5-7).

Bu çalışmada klinik örneklerden etken olarak so-
yutlanan KNS suşlarında slime faktör oluşturma sık-
lığının Kongo kırmızılı agar yöntemi kullanılarak
araştırılması amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında, Ağus-
tos 1995 - Aralık 1995 tarihleri arasında, çeşitli kli-
nik örneklerden etken olarak soyutladığımız 131
KNS suşu çalışma kapsamına alındı. Stafilokok-mik-
rokok ayırımı lizostafin duyarlılık testi kullanılarak
yapıldı (1). Suşların identifikasyonunda Sceptör sis-
temi (Becton Dickinson) kullanıldı.

KNS suşlarının Kongo kırmızılı agara tek koloni
ekimleri yapıldı. 35°C’de 24 saat inkübasyon sonun-

da pembe koloni oluşturan suşlar slime faktör nega-
tif, siyah koloni oluşturanlar ise slime faktör pozitif
olarak değerlendirildi (5).

Kongo kırmızılı agarın hazırlanışı:

Agar 10 g
Sükroz 50 g
Brain heart infüsion broth 37 g
Kongo kırmızısı 0.8 g

Tüm maddeler 1 litre distile su içinde eritilip otok-
lavda steril edildi.

BULGULAR

Yüzbeşi yara sürüntüsü, 21’i kateterli hastalardan
alınan kan ve beşi idrar örneği olmak üzere 131 KNS
suşunda slime faktör varlığı araştırıldı. Suşların hepsi
Staphylococcus epidermidis olarak tanımlandı. Ya-
ra sürüntülerinden soyutlanan suşların 45’inde (%43),
kan örneklerinden soyutlananların 12’sinde (%57),
idrar örneklerinden soyutlananların ise tümünde sli-
me faktör varlığı saptandı (Resim 1) (Tablo 1).

TARTIŞMA

Hastanede yatan hastalara uygulanan invaziv gi-
rişimlerin de katkısıyla KNS’lerin klinik önemleri gi-
derek artmaktadır. İmmün düşkün hastalardan kro-
nik hastalığı olanlara kadar pek çok konak KNS in-
feksiyonlarına duyarlıdır. KNS’ler yenidoğanların de-
ri ve müköz membranlarında en fazla kolonize olan
bakteriler olup, yenidoğan yoğun bakım ünitelerin-
deki bakteriyemilerden en sık soyutlanan etkenler
arasında yer almaktadırlar (8,9).

KNS’ler özellikle püy, kan ve yara sürüntüsü gibi
örneklerden soyutlandıklarında etyolojik ajan-konta-
minasyon yorumunun yapılması hem mikrobiyolog
hem de klinisyen için problem olmaya devam
etmektedir. Bu yüzden öncelikle identifikasyonun tür
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Tablo 1. Slime Faktör Pozitifliğinin Klinik Örneklere Dağılımı.

Örnek Sayı % Slime faktör pozitifliği %

Yara sürüntüsü 105 80 45 43

Kan 21 16 12 57

İdrar 5 4 5 100

Toplam 131 100 62 47

The treatment of infections caused by this strains does not produce a satisfactory results in clinics. In our
study, slime production in CNS strains as a causative agent isolated from different clinical samples were found
at a high rate. We concluded that wheither the strains produce slime factor, or not, should be reported to
clinicians to obtain.
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düzeyinde yapılması, daha sonra da suşun genotipi
hakkında moleküler düzeyde bilgi edinilmesi öneril-
mektedir. Ayrıca bakteriye ait bazı virulans faktörle-
rinin de araştırılmasının bu ayırımda yardımcı olabi-
leceği vurgulanmaktadır (8). Virulans faktörleri için-
de yer alan slime faktör, ektrasellüler bir polisakkarit
olup bakterinin plastik ve metal yüzeylere aderansı-
nı arttırmakta, antibiyotiklerin diffüzyonunu inhibe
ederek mikroorganizmaya ulaşmalarını, mitojenlere
karşı lenfoproliferatif cevabı, kemotaksis gibi poli-
morf nüveli lökosit fonksiyonlarını ve bakterinin fa-
gositozunu engellemektedir. Bu özellikleriyle slime
faktör KNS’lerde gerçek bir patojenite faktörüdür
(10). Slime faktör pozitif KNS suşlarının daha viru-
lan ve multirezistan oldukları birçok araştırıcı tarafın-
dan doğrulanmaktadır (2-4,11,12).

KNS’lerde slime faktörünü saptamada mikrodi-
lusyon pleyt, standart tüp, Christensen ve Kongo
kırmızılı agar yöntemleri gibi birçok yöntem kullanı-
labilmektedir. Kongo kırmızılı agar yöntemi ilk kez
1989’da Freeman ve arkadaşları tarafından tarif
edilmiştir (5). Woznicova ve arkadaşları bu yöntemin
duyarlılığını %85, özgüllüğünü ise %99 olarak sapta-
mışlardır (7). Nourizadeh ve arkadaşları da Kongo
kırmızılı agar yöntemini pratik, diğer yöntemlerle
uyumlu ve güvenilir bir yöntem olarak bildirmişlerdir
(6). Bu nedenle çalışmamızda bu yöntem tercih edil-
miştir (5-7).

Araştırmamızda 105’i yara sürüntüsü, 21’i kan
ve beşi idrar örneği olmak üzere infeksiyon etkeni
olarak soyutlanmış toplam 131 KNS suşunun

62’sinde (%47) slime faktör pozitif bulunmuştur. Po-
zitiflik oranları yara sürüntülerinde %45, kan örnek-
lerinde %57 olarak belirlenmiştir. Beş idrar örneğin-
de etken olarak soyutlanan suşların hepsinde slime
faktör varlığı saptanmıştır. Slime faktör pozitiflik
oranları Kısa ve arkadaşlarının (13) çalışmasında id-
rar örneklerinde %50, Nourizadeh ve arkadaşlarının
(6) çalışmasında kan örneklerinde %59, yara sürün-
tülerinde %50, idrar örneklerinde %38, Jones ve ar-
kadaşları (11) tarafından kan örneklerinde %46,
Woznicova ve arkadaşları (7) tarafından da %13 ola-
rak bildirilmiştir. Tüm klinik örneklerde bu oran Fın-
dık ve arkadaşları tarafından da %37 olarak saptan-
mıştır (14). Kiraz’ın çalışmasında kateter örneklerin-
de slime faktör pozitifliği %55 olarak bildirilmektedir
(Tablo 2) (15).

Slime faktör KNS’lerin virulansını arttırıcı bir fak-
tör olmakla birlikte özellikle kan kültürlerinden so-
yutlandıklarında kontaminan-patojen ayırımında sı-
nırlı değer taşıdığı düşünülmektedir. Ancak slime
faktör varlığı infeksiyonun klinik seyrini olumsuz
yönde etkileyebilmektedir. Diğer klinik örneklerden
soyutlandıklarında ise slime faktör negatifliği patoje-
nite yokluğu lehine yorumlanabilmektedir (9). Slime
faktör sentezleyen KNS suşlarının daha virulan ve
antimikrobiyal direnç oranlarının daha yüksek oldu-
ğunun bildirilmesi nedeniyle klinisyenin bu konuda
uyarılmasının gerekli olduğu kanısındayız.
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Tablo 2. Değişik Çalışmalarda Bildirilen Slime Faktör Pozitiflik Oranları.

Yıl Araştırmacı Örnek Sayı Yöntem Slime pozitifliği
yüzdeleri

1992 Jones Kan 251 Christensen 46

1993 Woznicova Kan 212 Kongo kırmızılı agar 13

Kan 32 59

1993 Nourizadeh İdrar 8 Kongo kırmızılı agar 38

Yara 14 50

Kan 32 53

1993 Nourizadeh İdrar 8 Christensen 38

Yara 14 57

Kan 32 56

1993 Nourizadeh İdrar 8 Standart tüp 38

Yara 14 57

Kan 32 53

1993 Nourizadeh İdrar 8 Mikrodilüsyon pleyt 38
Yara 14 50

1993 Kiraz Kateter 110 Cam tüp 55

1994 Kısa İdrar 61 Standart tüp 50

1996 Fındık Çeşitli klinik 100 Christensen 37

örnekler

1996 Aygen Kateter 54 Standart tüp 29.6

1996 Bizim çalışmamız Çeşitli klinik 131 Kongo kırmızılı agar 47

örnekler


