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Staphylococcus aureus İdentifikasyonunda 
Tüp Koagülaz, Lam Koagülaz ve Lateks
Aglütinasyon Testlerinin Karşılaştırılması

Gül DURMAZ, Aydın AYDINLI, Yurdanur AKGÜN

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR

ÖZET

Bu çal›flmada stafilokoklar›n koagülaz etkinli¤ini saptamada kullan›lan dört farkl› koagülaz testinin sonuç-
lar›n›n karfl›laflt›r›lmas› amaçland›. ‹nsan ve tavflan plazmal› lam koagülaz, insan plazmal› tüp koagülaz, lgG ve
fibrinojen ile kapl› lateks partikülleri içeren ticari lateks aglütinasyon testleri kullan›larak çeflitli klinik örnek-
lerden soyutlanan 200 stafilokok suflunun koagülaz etkinli¤i araflt›r›ld›. 

Sufllar›n 181’inde uygulanan testler aras›nda korelasyon, 19’unda ise uyumsuzluk saptand›. Tüp koagülaz
testinin referans testi olarak geçerlili¤ini korudu¤u, ancak di¤er testlerin de oldukça güvenilir alternatif test-
ler oldu¤u sonucuna var›ld›. 
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SUMMARY

Comparison of Tube Coagulase, Slide Coagulase and Latex Agglutination Tests For 

Identification of Staphylococcus aureus 

‹n tihs tstudy, it was aimed to compare four different cgogulase test results which were used to detect
coagulase activity in staphylococci. The coagulase activity of 200 strains of staphylococci isolated from vari-
ous clinical samples were investigated using slide coagulase tests with human and rabbit plasma, tube coagu-
lase test with human plasma and commercial latex agglutination kit wich contains lgG and fibrinogen bound
to the latex particles. 

Among the tests a correlation was found in 181 strains, but not in 19 strains. The tube coagulase test
as reference teset is still reliable. However it seems that other tests are also valuable as alternative tests. 

KKeeyy  WWoorrddss  :: Identification of Staphylococcus aureus, Coagulase 



GİRİŞ

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında S. aureus
idintifikasyonunda DNAase, termostabil endonükle-
az, mannitol fermentasyon, hemaglütinasyon, tüp
ve lam koagülaz testleri gibi birçok test kullanılabil-
mektedir. Ancak rutin uygulamalar için pratik ve gü-
venilir olmaları nedeniyle lateks aglütinasyon, tüp ve
lam koagülaz testleri tercih edilmektedir (1,2). Bu
testlerin prensibi S. aureus hücre duvarında bağlı
halde bulunan kümeleştirici faktör veya ekstrasellüler
bir enzim olan koagülaz etkiliğinin araştırılması esa-
sında dayanmaktadır. Ticari lateks aglutinasyon test-
lerinde ise hem kümeleştirici faktör hem de protein
A komponentinin varlığı saptanabilmektedir. Koagü-
laz enziminin plazmada bulunan “coagulase reacting
factör” (CRF) ile oluşturduğu kompleks fibrinojenin
fibrine dönüşerek pıhtı oluşmasına kümeleştirici
faktör ise plazma veya fibrinojen varlığında S. aure-
us suşlarında kümeleşmeye neden olmaktadır (1).
Bütün S. aureus suşlarında peptidoglikan tabakaya
kovalan bağlarla bağlı halde 42 Kd protein A adı ve-
rilen bir yüzey komponenti mevcuttur. Protein A,
hem özgül antikor yapımını indükleyerek oluşan an-
tikorların Fab parçası ile hem de tüm memeli türle-
rinin lgG’lerinin Fc parçası ile nonspesifik bağlana-
bilme özelliğindedir (3). 

Bu araştırmada S. aureus identifikasyonunda
kullanılan tüp koagülaz, insan ve tavşan plazmalı
lam koagülaz ve lateks aglütinasyon testlerinin karşı-
laştırılması amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve METOD

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında çeşitli
klinik örneklerden soyutlanan, koloni morfolojileri,
Gram bayonma özellikleri ve katalaz reaksiyonları ile

stafilokok olarak tanımlanan 200 suş çalışma kapsa-
mına alındı. 

Tüp koagülaz testi: 13x100 mm’lik deney
tüplerine 0.5’er mL sitratlı taze insan plazması ko-
nuldu. Öze ile alınan statifilokok kolonileri plazma
içinde süspanse edildi. Tüpler ilk 4 saat 37°C olmak
üzere 24 saat oda ısısında inkübe edildi. İkinci, 4, 8.
ve 24. saatlerde pıhtı oluşumu veya pıhtı çözünmesi
olup olmadığı gözlendi (1). 

Lam koagülaz testi: Temiz bir lam üzerine 1
damla sitratlı tavşan plazması (Difco) ve sitratlı taze
insan palazması damlatılarak birkaç stafilokok kolo-
nisi ile söspanse edildi. On saniye içinde kümeleşme
oluşup oluşmadığı gözlendi. Her suş için steril serum
fizyolojik kullanılarak testin kontrolu yapıldı (1).

Lateks aglütinasyon testi: Bacto® Staph La-
teks Test kiti (Difco) kullanıldı. Üretici firmanın öne-
risi doğrultusunda sonuçlar değerlendirildi. 

BULGULAR

Stafilokok suşlarının 181’inde uygulanan dört
testle uyumlu sonuçlar elde edildi. Ondokuz suşta ise
testler arasında uyumsuzluk saptandı. Testler arasın-
da uyumsuzluk belirlenen suşların 14’ünde lateks ag-
lütinasyon testi ile olumlu reaksiyon gözlendi. Bu
suşların 7’sinde diğer test sonuçları negatif, 2’sinde
tüp koagülaz, 3’ünde tavşan ve insan plazmalı lam
koagülaz, 2 tanesinde de insan plazmalı lam koagü-
laz ve tüp koagülaz testleri pozitif bulundu. Lateks
aglütinasyon testi negatif olan 5 suşun 3’ünde tüp
koagülaz, 2’sinde tavşan plazmalı lam koagülaz test-
leri pozitif bulundu (Tablo 1).

Lateks aglütinasyon testi ile S. aureus olarak ta-
nımlanan 72 suşun 63’ü insan ve tavşan plazmalı
lam koagülaz, 62’si tüp koagülaz testi ile uyumlu so-
nuç verdi (Tablo 2).
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Tablo 1. Lateks Aglütinasyon, İnsan ve Tavşan Plazmalı Lam Koagülaz ve Tüp Koagülaz Test Sonuçları.

LA HLK RLK TK Suş sayısı

- - - - 123

+ + + + 58

+ + + - 3

- - - + 3

+ - - - 7

- - + - 2

+ - - + 2

+ + - + 2

Toplam 200

LA: Lateks aglütinasyon HLK: İnsan plazmalı lam koagülaz RLK: Tavşan plazmalı lam koagülaz TK: Tüp koagülaz



Tüp koagülaz testi olumlu bulunan 65 suşun
50’sinde ikinci, 2’sinde dördüncü, 4’ünde sekizinci,
9’unda ise 24. saatte pıhtı oluşumu gözlendi. İkinci
saatte pıhtı oluşumu gözlenen 50 suştan 7’sinde 24.
saatte, dördüncü saatte pıhtı oluşumu gözlenen 2 su-
şun 2’sinde sekizinci saatte oluşan pıhtıların çözün-
düğü belirlendi (Tablo 3).

TARTIŞMA

S. aureus; fronkül, abse, cerrahi yara infeksiyon-
ları, pnömoni, menenjit, osteomyelit gibi pek çok in-
feksiyondan etken olarak soyutlanmakta ve sağlıklı
insanların %10-15’inde burun, perine veya diğer cilt
bölgelerinde bulunabilmektedir. Hastane personelin-
de S. aureus taşıyıcılık oranlarının normal popülas-
yondan belirgin olarak daha fazla olduğu bildirilmek-
tedir. Bu durum hastane infeksiyonları için rezervuar
rol oynamaktadır (4). S. aureusu diğer Micrococca-
ceae üyelerinden ayırt ettirici standart özellikler, ko-
agülaz etkinliği ve protein A varlığıdır. Ancak rutin
uygulamalarda koagülaz etkinliğini saptamada kulla-
nılan testlerle çoğu kez yalancı pozitif veya negatif
sonuçlar elde edilmekte ve bu durum S .aureus iden-
tifikasyonunda problem yaratmaktadır (1).

Lam koagülaz testlerinde otoaglütinasyon görül-
mesi, kümeleştirici faktöre sahip bazı koagülaz nega-
tif stafilokokların varlığı sonuçların yorumunu güçleş-
tirmektedir. Hatta S. aureus suşlarının tümünde kü-
meleştirici faktör varlığını bildirenlerin yanısıra bu
oranı insan plazması ile %82, tavşan plazması ile
%68 olarak bildiren çalışmalar da mevcuttur (1,5,6).
Kümeleştirici faktör ve protein A varlığını saptayan
lateks aglütinasyon testlerinin ise öezllikle metisiline
dirençli S. aureus suşlarında nadiren yalancı negatif

sonuç verdiği bildirilmektedir (7). Araştırmamızda ti-
cari lateks aglütinasyon testi ile 72 suş S. aureus
olarak tanımlanmıştır. Bu suşların 63’ü insan plaz-
malı lam koagülaz ve tavşan plazmalı lam koagülaz
testleriyle pozitif reaksiyon vermiştir. Eraksoy’un ça-
lışmasında insan plazmalı lam koagülaz testi kullanı-
larak 167 S. aureus suşunun 164’ünde kümeleştiri-
ci faktör varlığı tespit edilmiştir (5). Araştırmamızda
ayrıca lateks aglütinasyon testi negatif olan 128 su-
şun 2’sinde tavşan plazmalı lam koagülaz 3’ünde tüp
koagülaz testi ile pozitif reaksiyon gözlenmiştir.
Farklı plazmalar kullanılarak testler tekrarlanmış ve
aynı sonuçlar alınmıştır. Bu nedenle bu reaksiyonlar
yalancı pozitiflik olarak yorumlanmıştır. 

Eraksoy’un çalışmasında 37 koagülaz negatif su-
şun 4’ünde insan plazmalı lam koagülaz testi ile ya-
lancı pozitiflik saptanmıştır (5). Lam koagülaz testi
kümeleştirici faktör varlığını araştırmak için hızlı ve
maliyeti düşük bir test olmasına karşın bu testle alı-
nan tüm negatif sonuçların tüp koagülaz testi ile
doğrulanması önerilmektedir (1). Çalışmamızda in-
san ve tavşan plazmalı lam koagülaz testleri ile nega-
tif sonuç alınan 5 suşun tüp koagülaz testi sonuçları
pozitif olarak belirlenmiştir. 

Tüp koagülaz testi, klinik mikrobiyoloji laboratu-
arlarında rutinde yaygın olarak kullanılmakta, bazı
çalışmalarda koagülaz etkinliğini saptamada en gü-
venilir test olduğu bildirilmektedir (5,8). Ancak S.
aureus suşları arasında koagülaz enzimi olmayan
mutantların varlığı söz konusu olduğu gibi koagülaz
enziminin salınım miktarları bakterinin üreme fazına
göre farklılık gösterebilmektedir (9,10,6,11). Saf
kültürde çalışılmadığında ortamda sitratı utilize eden
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Tablo 2. LA Testi ile S.aureus Olarak Tanımlanan 72 suşun HLK, RLK ve TK Test Sonuçları. 

HLK RLK TK

+ - + - + -

Suş sayısı 63 9 63 9 62 10

Tablo 3. TK Testi ile Pozitif Reaksiyon Oluşan Suşlarda Pıhtı Oluşma ve Oluşan Pıhtıların Çözünme
Süreleri 

Suş sayısı Pıhtı oluşma süresi (saat) Negatifleşen suş sayısı Negatifleşme süresi (saat)

50 2 7 24

2 4 2 8

4 8 - -

9 24 - -



bakterilerin varlığı yalancı pozitif reaksiyona neden
olmaktadır (2). Ayrıca S. intermedius, S. hyicus ve
S. delphini gibi bazı koagülaz negatif stafilokok tür-
lerinde de koagülaz etkinliği mevcuttur (12,13). Ba-
zı koagülaz negatif stafilokokların ürettiği metallop-
roteinazlar da koagülaz benzeri reaksiyon oluştura-
bilmektedir (3). İnsan kaynaklı özellikle de kan ban-
kalarından sağlanan plazmalarda değişken CRF ve
antistafilokokal antikorların, streptokinaz ve prote-
inazların varlığı yalancı negatif reaksiyonlara yol aça-
bilmektedir (5,2). Pıhtı oluşumunu takip süreleri de
bu testin güvenilirliği konusunda yaşanan diğer
önemli bir problemdir (5). Araştırmamızda tüp ko-
agülaz testi ile suşların büyük bir kısmında ikinci sa-
atte pıhtı oluşumu gözlenmiştir. Fakat suşların bir
kısmında da 4,8 ve 24. saatlerde pıhtı oluşması sap-
tanmıştır. Ayrıca suşların 9’unda oluşan pıhtıların da-
ha sonraki saatlerde çözündüğü belirlenmiştir. Bu
bulgular tüp koagülaz testinin ikici, dördüncü, sekiz-
inci ve 24. saatlerde mutlaka kontrol edilmesi gerek-
liliğini ortaya koymaktadır.

S. aureus identifikasyonunda tüp koagülaz testi
referans testi olarak geçerliliğini korumaktadır. Bu
testle nadiren görülen yalancı pozitiflikleri, pozitif ve
negatif kontrol suşlar kullanılarak önlemek mümkün-
dür. Ancak insan veya tavşan plazmalı lam koagülaz
ve ticari lateks aglütinasyon testleri de oldukça güve-
nilir alternatif testlerdir. 
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