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ÖZET

Bu çal›flmada, 05 Nisan 2002-13 Ocak 2003 tarihleri aras›nda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Genel
Cerrahi Servisi’nde yatan hastalardan soyutlanan 27 Candida suflunun “Random Amplified Polymorphic DNA
(RAPD)” polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi kullan›larak epidemiyolojik izlemi yap›lm›flt›r. Bu servis-
te yatan 16 hastan›n çeflitli klinik örneklerinden soyutlanan Candida sufllar› çimlenme borusu testi, m›s›r unu
tween 80 agardaki görünümü ve API 20 C AUX identifikasyon sistemi ile tan›mlanm›flt›r. Ayr›ca, sufllar›n am-
foterisin B, flukonazol ve ketokonazole duyarl›l›klar› “National Committee for Clinical Laboratory Standards
(NCCLS)” M27-A2 standartlar›na uygun olarak mikrodilüsyon yöntemi ile çal›fl›lm›flt›r. Buna göre sufllar›n 21’i
Candida albicans, üçü Candida tropicalis, üçü ise Candida glabrata olarak belirlenmifltir. ‹zolatlar›n amfoteri-
sin B için elde edilen minimum inhibitör konsantrasyon de¤erleri beklenenin üzerinde ve göreceli olarak yük-
sek de¤ildir. Bunun yan›nda flukonazole dirençli sufl saptanmam›fl ancak bir sufl doza ba¤›ml› duyarl› olarak be-
lirlenmifltir. Sufllar›n RAPD analizleri iki farkl› primer (OPE-03 ve RP4-2) kullan›larak yap›lm›flt›r. Her iki pri-
mer ile C. albicans sufllar›nda 12, C. tropicalis sufllar›nda üç bant paterni, C. glabrata sufllar›nda ise bir primer
ile iki, di¤eri ile üç farkl› bant paterni izlenmifltir. Sonuç olarak, çeflitli klinik örneklerden soyutlanan Candida
izolatlar›n›n ço¤unun muhtemelen endojen kökenli oldu¤u, ancak yak›n tarihlerde ayn› ve yak›n iliflkili sufllar›n
farkl› hastalardan soyutlanmas› nedeni ile infeksiyonlar›n az bir k›sm›n›n da ekzojen yay›l›m sonucu ortaya ç›k-
m›fl olabilece¤i düflünüldü. 
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SUMMARY

Molecular Epidemiological Surveillance of Candida Species Isolated from 
Patients Hospitalized in General Surgery Ward

In this study, epidemiological surveillance of 27 Candida species isolated from hospitalized patients in Do-
kuz Eylül University hospital general surgery ward between 05 April 2002-13 January 2003 was carried out
by random amplified polymorphic DNA (RAPD) polimerase chain reaction. Candida species isolated from
various clinical specimens of 16 patients were identified by germ tube test, morphology on corn meal twe-
en 80 agar and API 20 C AUX system. The susceptibility of the strains against amphotericin B, fluconazole
and ketoconazole were investigated by microdilution method in accordance with National Committee for
Clinical Laboratory Standards (NCCLS) M27-A2 standards. Twenty one of the isolates were determined to
be Candida albicans, where as 3 and 3 were identified as Candida tropicalis and Candida glabrata, respecti-



Son 20 yıl içinde hastane infeksiyonu etkenleri
arasında mantarların oranı büyük ölçüde artış gös-
termiştir. Bu artışın, tıbbi ve cerrahi tedavi yöntem-
lerindeki gelişmelerle birlikte, immünsüpresif ve in-
vaziv girişim uygulanan hastaların hastanede kalış
sürelerinin uzamasından kaynaklandığı düşünülmek-
tedir[1-3]. Nozokomiyal fungal infeksiyonlara en sık
Candida türleri neden olmaktadır. Bu türler içerisin-
de en fazla rastlanan halen Candida albicans ol-
makla birlikte Candida glabrata, Candida krusei,
Candida tropicalis gibi albicans dışı türlerde de ar-
tışın söz konusu olduğu bildirilmektedir[1-5].

Hastane kökenli fungal infeksiyonların kaynağı-
nın endojen veya ekzojen olarak belirlenmesi ve klo-
nal yayılımının araştırılması, gerekli profilaksinin ya-
pılması ve de infeksiyonun yayılımının önlenmesi
açısından büyük önem taşımaktadır. Tiplendirme
yöntemleri ile bu infeksiyonların epidemiyolojisine
büyük katkı sağlanmaktadır[1].

Hastane kökenli mantar infeksiyonlarının büyük
bir kısmını oluşturan Candida türlerinin tiplendiril-
mesinde, fenotipik ve genotipik yöntemler kullanıla-
bilmektedir. Rezistotiplendirme, biyotiplendirme, se-
rotiplendirme, morfotiplendirme, öldürücü toksin-
lerle tiplendirme ve multilokus enzim elektroforezi
(MLEE) gibi fenotipik tiplendirme yöntemlerinin, tip-
lendirme ve ayrım gücü sınırlı kaldığından tek başına
değil ancak genotipik bir yöntemle birlikte kullanıl-
ması gerektiği belirtilmektedir. Genotipik yöntemler
olarak ise; restriksiyon enzim analizi, “southern”
hibridizasyon analizi, “pulse field” jel elektroforezi
(PFGE), “Randomly Amplified Polymorphic DNA
(RAPD)” analizi ve oligonükleotid “fingerprinting”
sayılabilir[6-9]. Bu genotipik yöntemler arasında yer
alan RAPD polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)’nun
basit, hızlı, güvenilir ve ucuz bir yöntem olduğu bildi-
rilmiştir[6,7,10].

Çalışmamızda; hastanemiz genel cerrahi servi-
sinde yatmakta olan 16 hastanın çeşitli klinik örnek-
lerinden soyutlanan 27 Candida suşunun moleküler

epidemiyolojik özelliklerinin incelenmesi hedeflen-
miştir. Bu amaçla Candida izolatlarının amfoterisin
B, flukonazol ve ketokonazole duyarlılıkları ve
RAPD analizi ile klonal ilişkileri incelenmiştir.

MATERYAL ve METOD

Hasta Grubu ve Candida İzolatları

Çalışmaya, 05 Nisan 2002-13 Ocak 2003 tarih-
leri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Ge-
nel Cerrahi Servisi’nde yatmakta olan 16 hastanın
kan, idrar, bronş lavaj, kateter, boğaz sürüntüsü, pe-
riton sıvısı ve yara örneklerinden soyutlanan toplam
27 Candida izolatı alındı.

Tür Tanımlanması

Suşlar; çimlenme borusu testi, mısır unu tween
80 agardaki morfolojileri, CHROMagar Candida
(CHROMagar, Fransa) besiyerindeki görünümleri ve
API 20 C AUX (BioMérieux, Fransa) identifikasyon
sistemi ile tanımlandı. 

Antifungal Duyarlılık Testleri

Suşların amfoterisin B, flukonazol ve ketokona-
zole duyarlılıkları, “National Committee for Clinical
Laboratory Standards (NCCLS)” M27-A2 standart-
larına uygun olarak mikrodilüsyon yöntemi ile araş-
tırıldı[11]. Sonuçlar 35°C’de 48 saat inkübasyondan
sonra değerlendirildi. Amfoterisin B için, üremenin
kontrole göre tam inhibe olduğu konsantrasyon, mi-
nimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değeri olarak
kabul edildi. Flukonazol ve ketokonazol için ise göz-
le değerlendirmede, üremenin kontrole göre belirgin
azaldığı konsantrasyon MİK değeri olarak belirlendi.
Ayrıca, flukonazol ve ketokonazol sonuçları, mik-
roplaklar çalkalandıktan sonra 492 nm dalga boyun-
da spektrofotometrik olarak da okundu. Flukonazol
için MİK değeri ≥ 64 µg/mL olanlar dirençli; 16-32
µg/mL arasındaki MİK değerleri de doza bağımlı du-
yarlı olarak kabul edildi. Amfoterisin B ve ketokona-
zol için NCCLS tarafından önerilen kesin bir sınır
değer bulunmaması nedeniyle izolatların MİK değer-
leri verildi. 
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vely. The minimal inhibitory concentration values of the strains for amphotericin B were not relatively high.
None of the isolates were resistant to fluconazole; however one was dose dependent susceptible. RAPD
analyses of the strains were performed by using two primers (OPE-03 and RP4-2). Twelve and three diffe-
rent band patterns were observed with both primers for C. albicans and C. tropicalis strains while two band
patterns were detected with one primer and three with the other primer for C. glabrata isolates. As a re-
sult; it can be concluded that the origin of the most of the Candida isolates recovered from various clinical
specimens were possibly endogenous but a few of them might have been disseminated via exogenous route
because of the isolation of identical and related strains from different patients during the same period.

Key Words: Candida, Molecular epidemiology, RAPD-PCR



DNA Ekstraksiyonu

Candida izolatlarından DNA ekstraksiyonu Wo-
ods ve arkadaşlarının tanımladığı yöntemle yapıl-
dı[12]. Bu amaçla Saboraud dekstroz agar (SDA) be-
siyerinde 24 saatte üremiş olan Candida kolonile-
rinden, 1 mL steril distile su içerisinde bulanıklığı
McFarland 5’ten daha yoğun bir süspansiyon hazır-
landı. Süspansiyon santrifüj edildi ve çökelti 0.25 M
Tris (pH 8.0) ve %1.5 sodyum dodesil sülfattan olu-
şan 0.5 mL hacim içerisinde süspanse edildi. Süs-
pansiyon 30 dakika kaynatıldı ve iki dakika vorteks
ile karıştırıldı. Karışımın üzerine eşit hacimde fenol-
kloroform-isoamil alkol (hacim oranları, 25:24:1)
eklendi. En yüksek devirde santrifüjden sonra üstte-
ki sıvı faz alınarak, bu sıvı faz 1/10 hacminde 3 M
sodyum asetat (pH 5.2) ve 2 hacim saf etanol ile ka-
rıştırıldı. Bir gece -70°C’de tutulan karışım ertesi
gün en yüksek devirde 15 dakika santrifüj edildi. Sı-
vı faz uzaklaştırıldıktan sonra çökelti üzerine 0.3 mL
%70’lik alkol eklendi. 14.000 g’de beş dakika sant-
rifüjden sonra alkol uzaklaştırıldı. Çökelti 0.1 mL
steril distile su ile çözüldü. Yapılan çalışmalarda DNA
süspansiyonunun dört katı dilüsyonlarında daha iyi
bant gözlenmesi nedeniyle elde edilen DNA süspan-
siyonları dört katı seyreltildikten sonra PCR karışımı
içerisine 5 µL eklendi.

RAPD PCR Analizi

Öncelikle dört farklı primer [OPE-03 (5’-CCA-
GATGCAC-3’), RP4-2 (5’-CACATGCTTC-3’), C1
(5’-ACGGTACACT-3’) ve SOY (5’-AGGTCACT-
GA-3’)] denendi[13-15]. Optimizasyon sürecinde,
OPE-03 ve RP4-2 primerleri kullanılarak yapılan
PCR çalışmalarında daha fazla sayıda bant paterni
elde edilmesi nedeniyle bu primerler yeğlendi. PCR,
4 µL DNA; dATP, dCTP, dTTP ve dGTP’nin her bi-
rinden 200 µM; 5 µL 10x PCR tamponu ve 2.5 mM
MgCl2 içerisinde 2.5 U Taq polimeraz (Fermentas)
ve 0.2 µM OPE-03 primeri veya 0.8 µM RP4-2 pri-
merinden oluşan 50 µL son hacimdeki reaksiyon ka-

rışımı ile yürütüldü. Amplifikasyon Perkin-Elmer
9600 thermocycler cihazında gerçekleştirildi.
94°C’de üç dakikalık denatürasyon; 94°C’de bir da-
kika, 36°C’de bir dakika, 72°C’de iki dakikadan olu-
şan 45 siklus ve 72°C’de yedi dakikalık son ekstan-
siyon basamaklarını içeren program uygulandı.
Amplifikasyon ürünleri, 1X Tris-borat-EDTA (TBE)
tamponu içinde %1.5’lik agaroz jelde elektroforez
ile ayrıldı ve etidyum bromür ile boyanarak görüntü-
lendi.

DNA Bant Paternlerinin Değerlendirilmesi

Amplifikasyon ürünlerinin büyüklükleri DNA
ağırlık belirleyicisi (O’RangeRuler 200bp DNA Lad-
der MBI Fermentas) ile karşılaştırılarak belirlendi.
RAPD analizi sırasında paternleri tamamen aynı
olan izolatlar aynı suş, bir bant fark bulunanlar yakın
ilişkili, iki ve daha fazla bant farkı bulunanlar ise fark-
lı suş olarak değerlendirildi[4].

BULGULAR

Soyutlanan Candida suşlarının 21’i C. albicans,
üçü C. glabrata ve diğer üçü de C. tropicalis olarak
belirlendi. Candida izolatlarının antifungal duyarlılık
çalışmasında elde edilen sonuçlar Tablo 1’de izlen-
mektedir. İzolatların amfoterisin B için MİK aralığı
0.06-1.0 µg/mL olarak bulunmuştur. Bu MİK de-
ğerleri beklenenin üzerinde ve göreceli olarak yük-
sek değildir. Flukonazol için ise suşların MİK aralığı
0.125-16.0 µg/mL olarak belirlenirken, dirençli suş
saptanmamış ancak bir C. glabrata suşu doza ba-
ğımlı duyarlı olarak bulunmuştur. Ketokonazol için
MİK aralığı 0.03-1.0 µg/mL olarak belirlenmiştir.

Toplam 27 izolata uygulanan RAPD PCR anali-
zi sonucu, OPE-03 primeri ile C. albicans suşların-
da 12, C. glabrata ve C. tropicalis izolatlarında ise
sırasıyla iki ve üç farklı bant paterni saptanmıştır
(Resim 1). RP4-2 primeri ile C. albicans izolatların-
da 11, C. tropicalis ve C. glabrata suşlarında ise
üçer farklı bant paterni izlenmiştir (Resim 2). 
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Tablo 1. Soyutlanan Candida suşları için elde edilen antifungal duyarlılık sonuçları

Antifungal madde

Amfoterisin B  (µg/mL) Flukonazol (µg/mL) Ketokonazol (µg/mL)

Suş adı (n) MİK aralığı MİK50 MİK90 MİK aralığı MİK50 MİK90 MİK aralığı MİK50 MİK90

C. albicans (21) 0.06-1 0.25 0.5 0.125-4 0.25 1 0.03-1 0.03 0.25

C. tropicalis (3) 0.5 0.25-2 0.03-0.5

C. glabrata (3) 0.25-0.5 4-16 0.25-0.5
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Resim 1. C. albicans suşlarının OPE-03 primeri ile elde edilen bant paternleri.
1-21: Hastalardan soyutlanan suşlar (hasta adı ve suş no gösterilmektedir), 22: Marker
1: AB (DE1), 2: CK (DE2), 3: PD (DE3), 4: ZA (DE4), 5: ZA (DE6), 6: SU (DE9), 7: ZA (DE5), 8: İÇ (DE7),
9: MK (DE10), 10: SE (DE11), 11: SE (DE12), 12: SE (DE13), 13: FG (DE21), 14: RB (DE14), 15: AT
(DE15), 16: AT (DE16), 17: AMK (DE17), 18: AMK (DE18), 19: AMK (DE19), 20: AMK (DE20), 21: HÇ
(DE8). 

3000 bp

2000 bp

1000 bp

800 bp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Resim 2. C. albicans suşlarının RP4-02 primeri ile elde edilen bant paternleri.
1-21: Hastalardan soyutlanan suşlar (hasta adı ve suş no gösterilmektedir), 22: Marker
1: HÇ (DE8), 2: AB (DE1), 3: CK (DE2), 4: PD (DE3), 5: ZA (DE4), 6: ZA (DE5), 7: SU (DE9), 8: ZA
(DE6), 9: İÇ (DE7), 10: MK (DE10), 11: SE (DE11), 12: SE (DE12), 13: SE (DE13), 14: RB (DE14), 15:
AT (DE15), 16: AT (DE16), 17: AMK (DE17), 18: AMK (DE18), 19: AMK (DE20), 20: FG (DE21), 21:
AMK (DE19). 

3000 bp

2000 bp

1400 bp

1000 bp

600 bp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



Suşların özellikleri ve bant paternleri Tablo 2’de
görülmektedir. 

Tablo 2 ve resimlerdeki görüntülerde aynı patern
gösteren suşlar kolaylıkla ayırt edilebilmektedir.
OPE-03 primeri ile çalışıldığında 1 ile 2, 10 ile 11
no’lu patern gösteren C. albicans suşlarının; RP4-2
primeri ile çalışıldığında ise 1 ile 2, 2 ile 3, 1 ile 4,
4 ile 6, 1 ile 10, 9 ile 11, 11 ile 12 no’lu patern gös-
teren C. albicans suşlarının yakın ilişkili olduğu be-

lirlenmiştir. C. tropicalis suşları için 1200-1600 baz
çiftlik, C. glabrata için ise 800-2000 baz çiftlik
bantlar elde edilmiştir.

Candida izolatlarının çoğunun endojen kökenli
olabileceği, ancak yakın tarihlerde aynı ve yakın iliş-
kili suşların farklı hastalardan soyutlanması nedeni
ile infeksiyonların bir kısmının da ekzojen yayılım so-
nucu ortaya çıkmış olabileceği düşünüldü (Tablo 2).
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Tablo 2. Suşların özellikleri, bant paternleri ve MİK değerleri

Primer Primer Amfoterisin Flukonazol Ketokonazol
OPE-03 RP4-02 B MİK MİK MİK

Suş Ad- ile bant ile bant değeri değeri değeri
no soyad Örnek Tarih Etken paterni paterni (µg/mL) (µg/mL) (µg/mL)

DE1 AB Kist 15.04.2002 C. alb 1 1 0.06 4.0 0.03

DE2 CK Yara 05.04.2002 C. alb 1 2 0.125 0.25 0.03

DE3 PD Kan 11.04.2002 C. alb 1 1 0.125 0.25 0.03

DE4 ZA Kan 08.04.2002 C. alb 2 1 0.125 0.25 0.03

DE5 ZA Kan 10.04.2002 C. alb 3 3 0.25 0.25 0.03

DE6 ZA Kan 15.04.2002 C. alb 2 4 0.125 0.25 0.03

DE7 İÇ İdrar 13.05.2002 C. alb 4 5 0.5 0.25 0.03

DE8 HÇ Kan 25.06.2002 C. alb 12 1 0.125 1.0 0.03

DE9 SU Boğaz 03.07.2002 C. alb 2 6 0.25 0.25 0.03

DE10 MK Yara 01.08.2002 C. alb 5 7 0.25 0.125 0.25

DE11 SE İdrar 18.10.2002 C. alb 6 8 0.25 0.25 0.5

DE12 SE Kan 18.10.2002 C. alb 7 8 0.25 0.25 0.03

DE13 SE Yara 18.10.2002 C. alb 8 8 0.25 0.25 0.03

DE14 RB Kan 19.10.2002 C. alb 9 9 0.5 4.0 1.0

DE15 AT Kan 20.10.2002 C. alb 10 10 0.25 0.25 0.03

DE16 AT Kan 30.10.2002 C. alb 10 9 0.25 0.25 0.03

DE17 AMK Kan 11.12.2002 C. alb 11 11 1.0 0.125 0.03

DE18 AMK İdrar 16.12.2002 C. alb 11 11 1.0 0.25 0.03

DE19 AMK Kan 18.12.2002 C. alb 11 12 0.5 0.125 0.03

DE20 AMK Kan 26.12.2002 C. alb 11 11 0.5 0.125 0.03

DE21 FG İdrar 13.01.2002 C. alb 8 11 0.25 0.5 0.03

DE22 ŞK Bronş lavaj 10.04.2002 C. gla 1 1 0.5 8 0.25

DE23 HY Batın mayi 18.04.2002 C. gla 2 2 0.25 4.0 0.25

DE24 EB Periton 06.01.2003 C. gla 1 3 0.5 16 0.5

DE25 ŞK Kan 08.04.2002 C. tro 1 1 0.5 0.25 0.03

DE26 ŞK Kateter 08.04.2002 C. tro 2 2 0.5 0.25 0.03

DE27 MK Kan 04.11.2002 C. tro 3 3 0.5 2.0 0.5

C. alb: C. albicans, C. gla: C. glabrata, C. tro: C. tropicalis.

* DE10 ve DE27 aynı MK adlı hasta, DE22, DE25 ve DE26 aynı ŞK adlı hastadan soyutlanmıştır.



TARTIŞMA

Nozokomiyal fungal infeksiyonların kontrolünde;
salgınlardan elde edilen izolatların klonal ilişkilerinin
ve ilişkili suşlarda kaynağın belirlenmesi son derece
önemlidir. Bu amaçla epidemiyolojik tiplendirme
yöntemleri kullanılmaktadır[1]. Bu yöntemler, fenoti-
pik ve genotipik yöntemler olarak iki ana gruba ay-
rılmaktadır. Fenotipik yöntemler, çok zaman alıcı ve
pratik yararlılığı olamayacak kadar detaylı olması ya-
nında, tiplendirme ve ayrım gücü yetersiz yöntem-
lerdir[6,10].

Fenotipik yöntemlerden biri olan antifungal ajan-
lara karşı duyarlılık paternlerinin karşılaştırılmasının,
nozokomiyal Candida infeksiyonlarının değerlendi-
rilmesindeki yerinin sınırlı olduğu bildirilmiştir[1]. Ça-
lışmamızda; hastalar arasında yayılıma neden olabi-
lecek dirençli bir suş saptanmamıştır. Suşların duyar-
lılık kategorileri ile RAPD paternleri uyumludur. İzo-
latların MİK değerleri ile RAPD analizi sonuçları kar-
şılaştırıldığında, aynı RAPD paterni gösteren suşla-
rın sonuçlarının çoğunlukla ±1 dilüsyon kriterinde
uyumlu olduğu, ancak azoller söz konusu olduğunda
uyumsuzlukların daha fazla izlendiği belirlenmiştir.
Bunun yanında RAPD analizi ile farklı paternler gös-
teren ancak MİK değerlerinin aynı olduğu suşlar da
gözlenmiştir.

Genotipik tiplendirme yöntemleri, özellikle Can-
dida’lar gibi fenotipik yöntemlerle tiplendirilmeleri
zor olan mikroorganizmaların tiplendirilmesinde bü-
yük avantajlar sağlamaktadır[6,10]. Çalışmamızda,
genotipik tiplendirme yöntemlerinden biri olan
RAPD PCR kullanılmıştır. Bu yöntemle randomize
seçilen tek bir primerle DNA’daki birçok bölgenin
çoğaltılması gerçekleşmektedir. Uygulama kolaylığı
ve kısa sürede sonuç verebilmesi açısından geniş kul-
lanım alanı bulan bu yöntemin en önemli dezavanta-
jı, laboratuvar içi ve laboratuvarlar arası tekrarlana-
bilirlik oranının düşük olmasıdır. Isıdaki ya da MgCl2
konsantrasyonundaki değişiklikler ve primer kalıp
konsantrasyonundaki farklılıklar bantlarda değişiklik-
lere neden olmaktadır[8]. Bizim çalışmamızda iki
farklı primer ile RAPD PCR yöntemi çalışılmış ve bir
primer ile aynı olarak izlenen bazı suşlar, diğer pri-
mer ile farklı izlenmiştir. Bu durum yöntemle ilgili
teknik faktörlere ve suşlarda oluşmuş mutasyonlara
bağlı olabileceği gibi suşların gerçekten farklı olma-
sından da kaynaklanabilir. Benzer durumların izlene-
bileceği Lehmann ve arkadaşları tarafından gösteril-
miştir[14]. Böyle tablolarda genel yaklaşımın iki pri-
mer ile de aynı bulunan suşların aynı genotipte ka-

bul edilmesi şeklinde olması gerektiğini düşünmekte-
yiz. Ancak farklı genotipik yöntemlerin kullanıldığı
bir çalışmada da bir yöntemle aynı olarak izlenen
suşlar diğer yöntemle farklı olarak bulunmuştur[4].
Bu dezavantajlarına rağmen RAPD PCR yönteminin
ayrım gücü ve tiplendirme etkinliğinin yüksek oldu-
ğu belirtilmiştir[16,17]. Lehman ve arkadaşları, RAPD
analizinin, Candida türlerinin tiplendirmesinde ay-
rım gücü yüksek, hızlı ve basit bir yöntem olarak kul-
lanılabileceğini bildirmişlerdir[14]. Yanık ünitesinde
yatmakta olan 18 hastadan soyutlanan 84 C. albi-
cans suşunun incelendiği bir çalışmada, RAPD PCR
yönteminin ayrım gücü 0.97 olarak bulunmuştur[16].
Becker ve arkadaşları 46 C. glabrata izolatı ile yap-
tıkları çalışmada, RAPD analizinin basit, güvenilir ve
çok sayıda suşa uygulanabilecek bir yöntem olduğu-
nu bildirmişlerdir[18]. Ener ve arkadaşları da orofa-
rengeal örneklerden soyutlanan C. albicans suşları-
nın genotiplendirilmesinde “random amplified”
PCR yöntemini kullanmışlar ve virülans faktörlerine
göre tiplendirmenin duyarlılık ve özgüllüğünü belir-
lerken bu yöntemi referans olarak almışlardır[19]. Bi-
zim bulgularımız da bu çalışma sonuçlarına paralel
doğrultuda olup, RAPD PCR yönteminin birçok
Candida türünün epidemiyolojik incelenmesi için
uygun olduğu görüşündeyiz.

Nozokomiyal fungal infeksiyonlarda kaynak en-
dojen veya ekzojen olabilmektedir. Endojen kayna-
ğın hastanın kendi ağız, gastrointestinal sistem, vaji-
na ve derisindeki kolonizasyon olduğu bildirilmekte
olup, bu tip infeksiyonlara daha sık rastlanmakta-
dır[1]. Son yıllarda, genotipik tiplendirme yöntemle-
rinin daha sık kullanılmasıyla birlikte, endojen infek-
siyonların yanında ve daha az oranda ekzojen kay-
naklı nozokomiyal infeksiyonlara da dikkat çekil-
mektedir[4,16,17,20]. Bizim çalışmamızda da benzer
bulgular elde edilmiştir. Bazı hastalarda izlenen ekzo-
jen kaynağın, hastaların bakımını yapan sağlık per-
soneli olabileceği düşünülmüştür. Bu konuda hasta-
nemiz infeksiyon kontrol ekibi gerekli eğitimin veril-
mesini sağlamış ve kontrolleri yapmıştır. Ekzojen
kaynak ile ilgili bir diğer olasılık da yoğun antibiyotik
uygulanan, operasyon geçirmiş hastaların gastroin-
testinal sistemlerinin bu suşlar ile kolonize olması ve
buradan yayılmasıdır. 

Bizim çalışmamızda, çeşitli klinik örneklerden so-
yutlanan Candida izolatlarının çoğunun endojen kö-
kenli olabileceği, ancak yakın tarihlerde aynı ve ya-
kın ilişkili suşların farklı hastalardan soyutlanması ne-
deni ile infeksiyonların bir kısmının da ekzojen yayı-
lım sonucu ortaya çıkmış olabileceği düşünüldü.
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