
Flora 1997;3:176-182176

Boğaz Kültürlerinde Üreyen A Grubu Beta
Hemolitik Streptokokların Tanısında

Basitrasin ve PYR Testleri 

F. Şebnem ERDİNÇ*, Mustafa Aydın ÇEVİK*, Sami KINIKLI*,
Nilgün ACAR**, Behiç ORAL*

* Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 
** Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA

ÖZET

Özel ‹stek belirtilmedikçe tüm bo¤az kültürlerinde yaln›zca A grubu beta hemolitik streptokoklar aran-
maktad›r. Çal›flmam›zda bir kültür laboratuvar›nda bo¤az kültürü sonuçlar›n›n güvenilir ve minimum maliyet-
le verilebilmesi için bo¤az kültürlerinin rutin ekim ve test koflullar›n› belirlemeyi amaçlad›k. Bo¤az kültürle-
rinin ekimi için önerilmedi¤i halde ülkemizde pek çok laboratuvarda kullan›lan insan kanl› besiyerlerinde ve
kullan›lmas› önerilen koyun kanl› besiyerlerinde, rutinde uygulanan basitrasin ve daha h›zl› sonuç veren PYR
testleri uygulanarak bu testlerin özgüllük ve duyarl›l›klar› araflt›r›ld›. Koyun kanl› besiyeri kullan›ld›¤›nda ve
PYR testi uyguland›¤›nda hem duyarl›l›k (%97.7) hem de özgüllü¤ün (%96.2) yüksek oldu¤u bulundu. Maliyet
analizi gözönüne al›nd›¤›nda ise ne uygun yöntemin koyun kanl› besiyeri kullan›larak basitrasin testi uyglanmas›
oldu¤u satand›. 
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SUMMARY

Bacitracin and PYR Tests for the Diagnosis of Group A Beta Haemolytic

Streptococci in Throat Cultures 

In throat cultures, unless a special request in recommended, only group A streptococci are investigated.
In this study, our aim was to determine the routine culture and test procedures of a laboratory for throat
cultures with minimum cost and reliable results. Although not recommended, in our country in most of the
laboratories, for throat cultures human blood containing culture media are used. In accordance with that
possibility, performing the routinely used bacitracin and a more rapid PYR test on human blood and sheep
blood containing culture media, specificity and sensitivity of those tests were investigated. The highest sen-
sitivity (96.2%) and specificity (97.7%) was found as belonging to PYR test applied on sheep blood containing
culture media. On the other hand, in accordence with the cost, using sheep blood containing culture media
and performing bacitracin test, was found as the most suitable procedure. 
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GİRİŞ

Streptococcus pyogenes (A grubu beta hemoli-
tik streptokok=AGBHS) akut tonsillofarenjitin en sık
rastlanan bakteriyel etkeni olmasının yanı sıra çok
çeşitli kutanöz ve sistemik infeksiyonlara da yol açan
önemli bir patojendir. Ayrıca akut romantizmal ateş
ve akut poststreptokokal glomerulonefrit gibi postin-
feksiyöz komplikasyonlar oluşturabilmei açısından
AGBHS’lerin tıbbi mikrobiyolojide ayrı bir önemi
vardır (1). 

Streptokokların yol açtığı farenjitlerin virüslere
bağlı olanlardan ayırdedilebilmesi klinik açıdan ola-
naksız olduğu için mikrobiyolojik işlemler gerekmek-
tedir. Gelişebilecek komplikasyonların ve infeksiyo-
nun diğer insanlara bulaşmasının önlenmesi amacıy-
la klinisyenlerin tedaviye başlamaları açısından bo-
ğaz kültürlerinde AGBHS saptanması önemlidir
(2,3).

Kan içeren kültür besiyerleri streptokokların üre-
melerini arttırmaktadır (2). Streptokokların üremesi-
ni desteklediği ve gerçek beta hemolizin tespit edil-
mesini sağladığı, ayrıca koloni morfolojisi beta he-
molitik streptokoklardan farksız olan ve normal bo-
ğaz florasında bulunan Haemophilus haemolyti-
cus’un üremesini engellediği için boğaz kültürlerinde
koyun kanı kullanılması önerilmektedir (3).

Çalışmamızda, AGBHS tanısında rutinde kullanı-
lan basitrasin ile daha hızlı sonuç veren PYR (L-
pyrolidonyl B-naphtylamide) testini maliyetlerini de
göz önüne alarak değerlendirmeyi, ayrıca, halen ül-
kemizde pek çok kültür laboratuvarında kanlı besiye-
ri hazırlanmasında insan kanı kullanıldığından bu iki
testi değerlendirirken insan ve koyun kanlı besiyerle-
ri kullanarak, çalışma sonunda bir kültür laboratuva-
rında güvenilir sonuçların minimum maliyetle verile-
bilmesi için boğaz kültürlerinin rutin ekim ve test ko-
şullarını belirlemeyi amaçladık.

MATERYAL ve METOD

Bu çalışma 1996 Ekim ve Kasım aylarında S.B.
Anakar Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyo-
loji Laboratuvarı’nda yapıldı. Çalışma kapsamına la-
boratuvara gönderilen boğaz kültürleri arasında rast-
gele seçilen 386 boğaz kültürü örneği alındı. Olgu-
larda ön tanı, yaş ve cinsiyet farkı gözetilmedi. 

Boğaz kültürlerinin ekiminde insan ve koyun
kanlı besiyerleri kullanıldı. İnsan kanlı besiyerleri ha-
zırlanırken, ticari olarak temin edilen “blood agar
base” (OXOID) kullanıldı ve insan kanı hastanemiz
kan bankasından temin edildi. Koyun kanlı besiyeri

olarak ise hazır satılan besiyerleri (DIOMED) kullanıl-
dı. Beta hemolizli kolonilere uygulanan testler için
basitrasin diskleri (DIFCO), PYR dry slide (DIFCO)
ve prolex lateks aglütinasyon kiti (PROLAB DIAG-
NOSTICS) kullanıldı. 

Tüm boğaz kültürleri sırasıyla önce insan kanlı
sonra koyun kanlı besiyerlerine ekildi. Plaklar 24 sa-
atlik inkübasyon sonunda beta hemoliz açısından de-
ğerlendirildi. Beta hemolizli koloni bulunmayan
plaklar bir 24 saat daha inkübe edildi ve tekrar de-
ğerlendirildi. 48 saatin sonunda beta hemoliz sap-
tanmayan kültürler normal boğaz florası (NBF) ola-
rak kaydedildi. 

24. veya 28. saatlerde saptanan beta hemolizli
kolonilere katalaz testi uygulandı. Katalaz testi nega-
tif olan kolonilerden ilk izolasyonda kullanılan besi-
yeriyle aynı tip besiyerine pasaj yapılarak basitrasin
duyarlılık testi uygulandı. 24 saatlik inkübasyondan
sonra basitrasin duyarlılıkları değerlendirildi. Başarı-
sız pasajlar tekrarlandı. Basitrasin duyarlı pasajlar
AGBHS; basitrasin dirençli pasajlar ise A grubu dışı
beta hemolitik streptokok (AG dışı BHS) olarak kay-
dedildi. 

PYR testinin ilk plaklarda yapılabilmesi için tek
tek düşmüş yeterli sayıda koloninin gerekliliği gözö-
nüne alındığında bu durumun plakların %50’sinde
mümkün olduğu görüldü. Bu nedenle PYR testinin
sadece ilk plakta uygulanmasını testin özgüllüğünü
azaltabileceği düşünüldü. Testin, uygun olan koloni-
lere ilk plakta, olmayanlara basitrasin pasajında uy-
gulanması durumunda ise referans testin bu ilk plak
kolonilerde de çalışılması gerekeceği ve dolayısıyla
bu testlerin herbirinin farklı kolonilere uygulanabil-
me olasılığı nedeniyle, bu test çalışmamızda sadece
saf kültürlerinden çalışıldı. PYR testi pozitif koloniler
basitrasin için pasajlanmış beta hemolizli kolonilerin
AGBHS, negatif koloniler ise AG dışı BHS olarak
kaydedildi. 

Basitrasin ve PYR testleri çalışılan saf kültür ko-
lonileri lateks aglütinasyonu yapılarak serolojik ola-
rak tiplendirildi. Serolojik tiplendirme referans test
olarak her iki besiyerinde basitrasin ve PYR testleri
ile karşılaştırıldı. Bu testlerin duyarlılık, özgüllük, po-
zitif ve negatif prediktif değerlerinin hesaplanmasın-
da aşağıdaki standart formüller kullanıldı. 
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Gerçek Pozitiflik
Duyarlılık (Sensitivite) =

Gerçek Pozitiflik + Yanlış Negatiflik

Gerçek Negatiflik
Özgüllük (Spesifite) =

Gerçek Negatiflik + Yanlış Pozitiflik



Gerçek Pozitiflik (GP): Referans test ve denenen
test ile pozitiflik

Gerçek Negatiflik (GN): Referans test ve dene-
nen test ile negatiflik 

Yanlış Pozitiflik (YP): Referans test ile negatif,
denenen test ile pozitiflik 

Yanlış Negatiflik (YN): Referans test ile pozitif,
denenen test ile negatiflik 

Maliyet Analizi 

Maliyet hesaplanırken, besiyeri veya test kitleri-
nin, hesabın yapıldığı Kasım 1996 tarihindeki kutu
fiyatları öğrenildi. Fiyatlar dolar üzerinden alındığı
için 1 ABD doları ortalama 90.000 TL olarak düşü-
nüldü ve fiyatlar Türk lirasına çevrildi. Kullanılan in-
san kanları hastanemiz kan bankasından ücretsiz
olarak temin edildiği için masrafa dahil edilmedi.
Maliyet hesabında, aletlerin çalışma masrafı ve per-
sonel giderleri hariç tutuldu.

Besiyerlerinin maliyeti

Plakların ortalama 20 cc besiyeri aldığı ve her bir
kültürün yarım plağa ekildiği düşünülerek insan kan-
lı agar yarım plak maliyeti hesaplandı. Koyun kanlı
agar besiyeri hazır olarak alındığı ve her bir kültür
yarım plağa ekildiği için bir plağın fiyatı ikiye bölün-
dü. 

Basitrasin ve PYR testlerinin maliyeti

Basitrasin testi için, bir basitrasin diski ve pasajın
yapıldığı yarım plak besiyeri maliyeti (pasaj + basit-
resin diski) hem insan, hem de koyun kanlı pasajları
için hesaplandı. PYR testi bizim çalışmamızda sade-
ce pasajlarda uygulanmış olmasına rağmen ilk plak-
ta da yapılabileceği düşünülerek, iki tür besiyeri için
de “bir adet PYR testi” ve “pasaj + PYR testi” ola-
rak maliyet hesaplaması yapıldı. 

Bir adet boğaz kültürünün maliyeti 

Bir adet boğaz kültürünün maliyeti hesaplanır-
ken, NBF olarak yorumlandığı durumda sadece ilk
ekim maliyeti düşünülerek “tek ekim” fiyatı hesap-
landı. İlk ekim plağında beta hemoliz saptanması du-
rumunda basitrasin veya PYR testleri uygulanan
ekimlerin maliyetleri; basitrasin için “ilk ekim+ pa-
saj + basitrasin diski” olarak, PYR içinse “ilk ekim +
PYR testi” veya "ilk ekim + pasaj + PYR testi" ola-

rak hesaplandı. Bu hesaplamalar her iki tür besiyeri
için de yapıldı. 

Toplam maliyet

Üçyüzseksenaltı boğaz kültürünün her iki tür be-
siyeri ve her iki test için toplam maliyeti hesaplandı. 

Test olarak basitrasin kullanıldığında boğaz kül-
türlerinin toplam maliyeti hesaplanırken, NBF sayısı
tek ekim fiyatı ile çarpılarak, beta hemolizli kolonile-
rin olduğu plakların “ilk ekim + basitrasinli pasaj”
maliyeti bu tutara eklendi ve başarısız pasaj duru-
munda uygluanan “pasaj + basitrasin diski” tekrarla-
rının maliyeti ile toplandı. 

Test olarak PYR kullanıldığında boğaz kültürleri-
nin toplam maliyeti hesaplanırken ise, NBF sayısı
tek ekim fiyatı ile çarpıldı, test beta hemolizli kültür-
lerin ortalama %50’sinde ilk ekim plağında yapılabi-
leceğinden bu kültürlerin yarısına “ilk ekim + PYR
testi” diğer yarısına “ilk ekim + pasaj + PYR testi”
uygulandığında oluşan maliyet bu tutara eklendi. 

BULGULAR

Her iki besiyerine de ekilen 386 boğaz kültürü
48 saatlik inkübasyondan sonra değerlendirildi. İn-
san kanlı agara yapılan ekimlerin 178’inde (%46.1),
koyun kanlı agara yapılan ekimlerin ise 72’sinde
(%18.7) beta hemolizli koloni varlığı saptandı. Beta
hemoliz görülmeyen kültürler normal boğaz florası
(NBF) olarak değerlendirildi. Bu bulgular Tablı 1’de
gösterilmiştir. 

İnsan ve koyun kanlı agarda basitrasin ve PYR
testlerinin serolojik tiplendirme ile karşılaştırılması
Tablo 2,3, 4 ve 5’de; bu değerlerle hesaplanan du-
yarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerle-
ri ise Tablo 6’da görülmektedir. 

İnsan kanlı agarda basitrasin testinin duyarlılığı
ve negatif prediktif değeri PYR testine göre, PYR
testinin ise özgüllüğü ve pozitif prediktif değeri basit-
rasin testine göre daha yüksek bulundu.

Koyun kanlı agarda ise her iki testin de duyarlılık
ve negatif prediktif değerleri aynı fakat PYR testinin
özgüllük ve pozitif prediktif değerleri basitrasin testi-
ne göre daha yüksek bulundu. Özgüllük, duyarlılık,
pozitif ve negatif prediktif değerlerin hepsinin yük-
sek bulunduğu yöntemin koyun kanlı agar ve PYR
testi kullanımında olduğu görüldü. 

Maliyetle ilgili veriler

Bir adet boğaz kültürünün sahip olabileceği ma-
liyet miktarları Tablo 7’de ve 386 boğaz kültürünün
sahip olabileceği toplam maliyet miktarları ise Tablo
8’de görülmektedir. 
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Gerçek Pozitiflik
Pozitif Prediktif Değer (PPD) =

Gerçek Pozitiflik + Yanlış Pozitiflik

Gerçek Negatiflik
Negatif Prediktif Değer (NPD) =

Gerçek Negatiflik + Yanlış Negatiflik
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Tablo 1. İnsan ve Koyun Kanlı Agara Ekilen Boğaz Kültürlerinde 48 Saat Sonunda Görülen Beta Hemo-
liz Oranları.

Kullanılan Besiyeri

İnsan Kanlı Agar Koyun Kanlı Agar

Sayı % Sayı %

NBF 208 53.9 314 81.3

Beta hemoliz 178 46.1 72 18.7
Toplam 386 100 386 100

Tablo 2. İnsan Kanlı Agarda AGBHS Tanısında PYR Testi ve Serolojik Tiplendirmenin Karşılaştırılması. 

PYR Serolojik Tiplendirme

Pozitif Negatif Toplam

Pozitif 36 (GP) 16 (YP) 52

Negatif 5 (YN) 121 (GN) 126

Toplam 41 137 178

Tablo 3. İnsan Kanlı Agarda AGBHS Tanısında Basitrasin Testi ve Serolojik Tiplendirmenin Karşılaştı-
rılması. 

Basitrasin Serolojik Tiplendirme

Pozitif Negatif Toplam

Pozitif 41 (GP) 30 (YP) 71

Negatif 0 (YN) 107 (GN) 107

Toplam 41 137 178

Tablo 4. Koyun Kanlı Agarda AGBHS Tanısında Basitrasin Testi ve Serolojik Tiplendirmenin Karşılaştı-
rılması. 

Basitrasin Serolojik Tiplendirme

Pozitif Negatif Toplam

Pozitif 44 (GP) 4 (YP) 48

Negatif 1 (YN) 23 (GN) 24

Toplam 45 27 72

Tablo 5. Koyun Kanlı Agarda AGBHS Tanısında PYR Testi ve Serolojik Tiplendirmenin Karşılaştırılması. 

PYR Serolojik Tiplendirme

Pozitif Negatif Toplam

Pozitif 44 (GP) 1 (YP) 45

Negatif 1 (YN) 26 (GN) 27

Toplam 45 27 72



En yüksek maliyet; bir adet boğaz kültürü için,
koyun kanlı agar ve PYR testi, boğaz kültürlerinin
toplamı için ise insan kanlı agar ve PYR testi kulla-
nıldığında, en düşük maliyet ise; hem bir adet boğaz
kültürü hem de boğaz kültürlerinin toplamı için insan
kanlı agar ve basitrasin testi kullanıldığında saptandı. 

TARTIŞMA

Streptokoklar için hazırlanan primer izolasyon
besiyerleri kan ve kan ürünlerini içermelidir (4). Bu
besiyerlerinin hazırlanmasında insan ve koyun kanı
kullanılabilir (5). Koyun kanlı agar, genel amaçlı bir
besiyeri olup, bakterinin hemoliz karakterinin görül-
mesini sağlar (6). Streptokokların üremesini destek-
lediği, gerçek beta hemolizin tespit edilmesini sağla-
dığı ve normal boğaz florasında buhlunan H. ha-
emolyticus’un üremesini engellediği için boğaz kül-
türlerinde koyun kanı kullanılması önerilmektedir
(3,7).

Daha az tercih edilmekle birlikte, özellikle ülke-
mizde elde etme kolaylığı nedeniyle, insan kanlı agar
da streptokok izolasyonunda kullanılmaktadır. Bu-
nun dezavantajları, insan kanında bulunabilecek tip
spesifik antikorların, antistreptolizin O’nun, antibi-
yotiklerin ve yüksek konsantrasyondaki sitratın
AGBHS’nin üremesini ya da hemoliz oluşturmasını
inhibe etme ihtamilinin bulunmasıdır (1). 

Çalışmamızda koyun kanlı agarda tespit edilen
beta hemoliz oranının daha az olmasının, koyun ka-
nında Haemophilus türlerinin üreyememesine, en-
terokokların bu besiyerinde beta hemoliz yapmama-
sına, ayrıca insan kanında bulunan ve bakterilerin
hemoliz karakterlerini etkileyen maddeleri içerme-
mesine bağlı olduğu düşünüldü.

Özel istek belirtilmedikçe tüm boğaz kültürlerin-
de yalnızca AGBHS aranmasına rağmen, hospitali-
ze hastaların kültürlerinin de istendiği hastanemiz la-
boratuvarında normal boğaz florasının gözlemlen-
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Tablo 6. Basitrasin ve PYR Testlerinin İnsan ve Koyun Kanlı Besiyerlerindeki Duyarlılık, Özgüllük, Po-
zitif ve Negatif Prediktif Değerleri. 

Uygulanan dest Basitrasin PYR

Kullanılan Besiyeri İnsan Kanlı Agar Koyun Kanlı Agar İnsan Kanlı Agar Koyun Kanlı Agar

Duyarlılık %100.0 %97.7 %87.8 %97.7

Özgüllük %78.1 %85.2 %88.3 %96.2

PPD %57.7 %91.6 %69.2 %97.7

NPD %100.0 %96.0 %96.0 %96.2

Tablo 7. Bir Adet Boğaz Kültürünün Kullanılan Besiyeri ve Uygulanan Teste Göre Maliyet Verileri 

Uygulanan İşlem Ekimde Kullanılan Besiyeri

İnsan Kanlı Agar Koyun Kanlı Agar

Tek Ekim 3.500 TL 0,04 $ 19.000 TL 0.21 $

İlk Ekim+Basitrasinli Pasaj 22.500 TL 0.25 $ 54.000 TL 0.60 $

İlk Ekim+PYR Testi 118.500 TL 1.32 $ 134.000 TL 1.49 $

İlk Ekim+Pasaj+PYR Testi 122.000 TL 1.36 $ 153.000 TL 1.70 $

Tablo 8. 386 Boğaz Kültürünün Kullanılan Besiyeri ve Uygulanan Teste Göre Toplam Maliyet Verileri.

Kullanılan besiyeri ve uygulanan test Toplam maliyet (TL) Toplam maliyet ($)

İnsan kanlı agar ve Basitrasin 5.200.000 TL 57.8 $

İnsan kanlı agar ve PYR 22.130.000 TL 246.0 $

Koyun kanlı agar ve Basitrasin 10.000.000 TL 111.1 $

Koyun kanlı agar ve PYR 15.600.000 TL 173.0 $



mesinin de gerekliliğini göz önüne alınarak çalışma-
mızda selektif olmayan besiyerlerinin kullanılması
tercih edilmiştir. 

Besiyerlerinde insan kanı kullanılması sözkonusu
olduğunda, HIV ve Hepatit virüsleri içermediğinden
emin olunması gerektiği, kan bankasından elde edi-
len insan kanlarında bulunan sitratın inhibitör olabi-
leceği, glikozun hemoliz karakterini değiştirebileceği
ayrıca insan kanının içerdiği antikor veya antimikro-
biyal ajanların üremeyi engelleyebileceği ve hemoliz
karakterini etkileyebileceği akılda tutulmalıdır (1,5).

Kanlı besiyerinde oluşan beta hemolizli koloniler-
de AGBHS ayrımı için basitrasin duyarlılığı oldukça
sık kullanılmaktadır. Basitrasin testinde saf kültür pa-
sajı yapıldığında 24 saatlik bir gecikme sözkonusu
olduğu için pek çok laboratuvarda ilk ekim plağına
basitrasin diski yerleştirilmektedir. Ancak bu önerilen
bir prosedür değildir (3). AG dışı BHS’nin %6-12’sin-
de, özellikle C serogrubunda, basitrasin duyarlılığı
sözkonusu olduğundan bu testin duyarlı ancak özgül
olmadığı bildirilmiştir (7-10). Diğer bir deyişle yalan-
cı negatifliği azken, yalancı pozitifliğinin daha fazla
olduğu söylenebilir. Eğer bir laboratuvarda AGBHS
tanısında basitrasin duyarlılığı kullanılayorsa, hastala-
rın önemli bir kısmı AGBHS bulunmadığı halde an-
tibiyotik tedavisi alabilirler. Basitrasin duyarlılık testi-
nin yalancı pazitiflik oranının selektif besiyeri kulla-
nıldığında azalacağı düşünülse de Yajko ve arkadaş-
larının yaptıkları bir çalışmada arada önemli bir fark
olmadığı saptanmıştır (8). 

AGBHS’nin tanısında PYR testini ise ilk kez
Godsey ve arkadaşları tanımlamaşlardır (11). Fack-
lam ve arkadaşları PYR testindeki enzim substratını
agar içine katıştırarak bir gecelik inkübasyondan
sonra, Bosley ve arkadaşları ise enzim substratını
buyyon içine katıştırarak, 4 saat sonra enzim aktivi-
tesini araştırmışlardır (12,13).

Elde ettiğimiz sonuçlara göre saf kültür pasajla-
rında beta hemolizli kolonilere uygulanan PYR testi
değerlendirildiğinde AGBHS saptama oranı, insan
kanlı agarda %29.2 (52/178), koyun kanlı agarda
ise %62.5 (45/72) olarak bulunmuştur. Koyun kan-
lı agarda AGBHS saptama oranının daha fazla ol-
ması bu test için koyun kanlı agar kullanılmasının da-
ha uygun olduğunu göstermektedir. 

Çalışmamızda, insan kanlı agarda, basitrasin tes-
tinin duyarlılığı ve negatif prediktif değeri, PYR tes-
tinin ise özgüllüğü ve pozitif prediktif değeri daha
yüksek, koyun kanlı agarda ise her iki testin de du-
yarlılık ve negatif prediktif değerlerinin aynı fakat

PYR testinin özgüllük ve pozitif prediktif değerinin
daha yüksek olduğu saptanmıştır. En yüksek özgül-
lük ve duyarlılığa koyun kanlı agarda uygulanan PYR
testinin sahip olduğu görülmüştür. Nitekim, 1987 yı-
lında Wellstood ve arkadaşları PYR testinin duyarlılı-
ğını ve özgüllüğünü %100 olarak bulmuşlardır (14).

1986 yılında Yajko ve arkadaşlarının yaptığı PYR ve
basitrasin testlerinin karşılaştırıldığı çalışmada (8) basitra-
sin testi için saptanan, %100 duyarlılık, %84.2 özgüllük,
%92.4 pozitif prediktif ve %100 negatif prediktif değer-
ler ile PYR testi için saptanan %94.4 duyarlılık, %98.7
özgüllük, %99.3 pozitif prediktif ve %93.4 negatif pre-
diktif değerler bizim çalışmamızda koyun kanlı besiyeri
kullanıldığında saptanan değerlerle uyumlu bulundu.

1995 yılında Ergin ve arkadaşlarının yaptığı çalışma-
da (15) saptanan, PYR testinin %98.6 duyarlılık, %96.8
özgüllük değerleri ile basitrasin testi için saptanan %100
duyarlılık, %87 özgüllük değerlerinin bizim çalışmamızın
koyun kanlı besiyeri kullanıldığında saptanan değerleriy-
le uyumlu olduğu bulundu. 

1985 yılında Ellner ve arkadaşlarının yaptığı bir
çalışmada boğaz kültürlerinden elde edilen 83
AGBHS kolonisinin 76’sında PYR pozitifliği saptan-
dığı ve negatif olan 7 testin saf kültür pasajında tek-
rarlandığında pozitifleştiği bildirilmiştir (16). İlk plak-
ta negatif çıkan testlerin diğer kolonilerle kontami-
nasyon nedeniyle olabileceği ileri sürülmüştür. Bizim
çalışmamızda tüm PYR testleri pasajlardan yapıldığı
için negatif çıkan sonuçlar tekrarlanmadı. 

Bu çalışmalarda ve bizim çalışmamızda elde edi-
len sonuçlara göre bir boğaz kültürünün ekiminde
koyun kanlı besiyeri kullanılmasının ve PYR testinin
uygulanmasının daha güvenilir sonuçlar sağlayacağı
görülmüştür. 

Çalışmamızdaki maliyetle ilgili veriler göz önüne
alındığında, bir adet boğaz kültürü için ilk ekimde
koyun kanlı besiyeri kullanılmasıyla maliyetin ortala-
ma beş katına çıktığı, ancak daha az beta hemoliz
oranı nedeniyle toplam maliyette bu artışın iki kat ol-
duğu saptanmıştır. 

Beta hemolizli kolonilere basitrasin testi uygulan-
dığında, koyun kanlı agar kullanımıyla, bir adet bo-
ğaz kültüründe maliyet ortalama iki katına çıkarken,
toplam maliyet de iki katına çıkmaktadır. Ancak bu
artış, PYR testinin insan ve koyun kanlı agarda uy-
gulanmasındaki maliyetten yine de düşüktür. Bir
adet boğaz kültüründe, PYR testinin koyun kanlı
agarda uygulanması, insan kanlı agarda uygulanma-
sına göre daha fazla maliyete yol açmaktadır. Ancak-
toplam maliyet düşünüldüğünde, insan kanlı agarda
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PYR testi uygulanmasının en yüksek maliyeti oluş-
turduğu görülmüştür. 

Boğaz kültürlerinin ekiminde kullanılan koyun
kanlı besiyerleri ticari olarak sağlanabilen 100 cc’lik
koyun kanları (DIOMED) kullanılarak da hazırlanabi-
lir. Bununla, koyun kanlı besiyeri maliyeti, hazır alı-
nan plaklara göre daha aza indirgenebilir. 

Ayrıca, PYR testi için uygun solüsyonların hazır-
lanabileceği materyaller ticari olarak sağlanarak
(SIGMA) daha az maliyetle PYR testi uygulanabilir.
Ancak, bu uygulanımda standardizasyon ve ayıraç
için stabilizasyon sorunu söz konusudur (14).

İnsan kanlı agar kullanıldığında basitrasin ve PYR
testlerinin yanlış pozitiflik oranları yüksek bulunmuş-
tur. İnsan kanlı agarda, enterokokların beta hemoliz
yapabilecekleri ve PYR pozitif olmaları nedeniyle,
insan kanlı agar kullanıldığında bu olasılık akılda tu-
tulmalıdır. Bu nedenle PYR testinin koyun kanlı be-
siyeri kullanıldığında uygulanması gerekir. Boğaz
kültürlerinin değerlendirilmesinde, sonuçlardaki yan-
lış pozitiflik olasılığı yanlış negatiflik olasılığına tercih
edilmektedir. Ancak boğaz kültüründe AGBHS var-
lığı antibiyotik kullanımı için tek başına yeterli bir en-
dikasyon olmamasına rağmen AGBHS üreyen tüm
boğaz kültürlerinde antibiyotik tedavisinin yaygın
olarak kullanıldığı ve bu tedavinin önemli komplikas-
yonalrının gelişebileceği düşünüldüğünde, rutinde
uygulanan yöntemin yanlış pozitiflik oranının yüksek
olmaması gerekir. 

Çalışmamız sonucunda; bir kültür laboratuvarın-
da boğaz kültürlerinin ekiminde koyun kanlı besiyeri
kullanarak beta hemolizli kolonilere basitrasin pasajı
yapıldığında, hem bir adet boğaz kütürünün hem de
toplam boğaz kültürlerinin en uygun maliyet ve gü-
venilirlikle sonuçlandırılabileceği saptanmıştır. PYR
testinin ise; maliyetinin fazla olmasına rağmen, öz-
güllüğünün yüksekliği ve ilk plakta uygun koloni var-
lığında uygulanabilmesi nedeniyle erken tanı gere-
ken durumlarda kulanılması önerilebilir. 
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