
 
 
 
 

T.C. 
�STANBUL ÜN�VERS�TES� 

SA�LIK B�L�MLER� ENST�TÜSÜ 

DANI�MAN  
DOÇ. DR. GÖKHAN AYGÜN  

M�KROB�YOLOJ� VE KL�N�K M�KROB�YOLOJ� 
ANAB�L�M DALI / M�KROB�YOLOJ� PROGRAMI  

�STANBUL-2010  

ÖZER AKGÜL  

NOZOKOM�YAL �SHALLERDE CLOSTR�D�UM D�FF�C�LE 
SIKLI�ININ ARA�TIRILMASI 

YÜKSEK L�SANS TEZ� 



 ii 

TEZ ONAYI 

 



 iii 

BEYAN 

 

 

Bu tez çalı�masının kendi çalı�mam oldu�unu, tezin planlanmasından 

yazımına kadar bütün safhalarda etik dı�ı davranı�ımın olmadı�ını, bu tezdeki 

bütün bilgileri akademik ve etik kurallar içinde elde etti�imi, bu tez çalı�mayla 

elde edilmeyen bütün bilgi ve yorumlara kaynak gösterdi�imi ve bu kaynakları 

da kaynaklar listesine aldı�ımı, yine bu tezin çalı�ılması ve yazımı sırasında 

patent ve telif haklarını ihlal edici bir davranı�ımın olmadı�ı beyan ederim.  

 

 

ÖZER AKGÜL 



 iv 

�THAF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sevgili aileme ithaf ediyorum. 



 v 

TE�EKKÜR 

Bilim uzmanlı�ı e�itimim süresince, bilgi ve ho�görüsünü esirgemeyen 

Cerrahpa�a Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Ba�kanı, de�erli hocam Prof. Dr. Mustafa SAMASTI’ya te�ekkürlerimi sunarım. 

Karakteri, bilgisi ve ho�görüsüne her zaman hayran oldu�um, 

yeti�memde ve ö�renim sürecimde çok büyük eme�i geçen, de�erli danı�man 

hocam Doç. Dr. Gökhan AYGÜN’e te�ekkür ederim. 

Tez çalı�malarım sırasında özellikle anaerobik bakteriyoloji konusunda 

bilgi ve yardımlarını esirgemeyen de�erli hocam Doç. Dr. Hrisi BAHAR’a 

te�ekkür ederim. 

Ö�renimim süresince bilgi ve deneyimleri ile desteklerini gördü�üm 

de�erli hocalarım Prof. Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN’a, Prof. Dr. Kemal 

ALTA�’a, Prof. Dr. Ya�ar BA�DATLI’ya, Prof. Dr. Arif KAYGUSUZ’a, Prof. Dr. 

Bekir Sami KOCAZEYBEK’e, Prof. Dr. Nevriye GÖNÜLLÜ’ye, Prof. Dr. Ömer 

KÜÇÜKBASMACI’ya, Doç. Dr. Kenan M�D�LL�’ye ve Yrd. Doç. Dr. Erdal 

POLAT’a ayrı ayrı te�ekkürlerimi sunarım. 

E�itim sürecimde yardımlarını esirgemeyerek her anımda yanımda olan, 

de�erli dostlarım Uzm. Dr. Fadimana ÇATAL’a, Msc. Bio. Burcu ERDO�AN’a, 

Msc. Bio. Reyhan ÇALI�KAN ALGING�L’e ve Dr. Pelin YÜKSEL’e te�ekkür 

ederim. 

E�itimim sırasında çalı�ma fırsatı buldu�um, ELISA laboratuvarı ba�ta 

olmak üzere, tüm kürsü çalı�anlarına te�ekkür ederim. 

 

 

 

 

Bu çalı�ma, �stanbul Üniversitesi Bilimsel Ara�tırma Projeleri Birimi 

tarafından desteklenmi�tir. Proje No: 4380. 



 vi 

�Ç�NDEK�LER 

TEZ ONAYI ........................................................................................................ �� 

BEYAN.............................................................................................................. ��� 

�THAF................................................................................................................�V 

TE�EKKÜR........................................................................................................V 

�Ç�NDEK�LER....................................................................................................V� 

TABLOLAR L�STES� ..........................................................................................X 

�EK�LLER VE GRAF�KLER L�STES�................................................................X� 

SEMBOLLER / KISALTMALAR L�STES� .........................................................X�� 

ÖZET ..............................................................................................................X��� 

ABSTRACT.................................................................................................... X�V 

1. G�R�� VE AMAÇ ............................................................................................ 1 

2. GENEL B�LG�LER.......................................................................................... 3 

2.1. Nozokomiyal �shal ..................................................................................... 3 

2.2. Clostridium difficile..................................................................................... 4 

2.2.1. Clostridium difficile Mikrobiyolojisi......................................................... 5 

2.2.2. Clostridium difficile �nfeksiyonlarının Epidemiyolojisi .......................... 10 

2.2.2.1. Ta�ıyıcılık ve Clostridium difficile’yi Edinme Hızı............................ 10 

2.2.2.2. Çapraz �nfeksiyonun Önlenmesi .................................................... 11 

2.2.2.3. Risk Faktörleri ................................................................................ 12 

2.2.3. Clostridium difficile �nfeksiyonlarının Patogenezi ................................ 14 

2.2.3.1. Antibiyotikler ve Gastrointestinal Flora ........................................... 15 

2.2.3.2. C. difficile Virülans Faktörleri.......................................................... 15 

2.2.3.3. Adezyon ve Kemotaksis ................................................................. 16 

2.2.3.4. Hidrolitik Enzimler .......................................................................... 16 

2.2.3.5. Toksinler......................................................................................... 16 

2.2.3.6. Enterositlerin Apopitozu ................................................................. 18 

2.2.3.7. �mmun Sistem Aktivasyonu ............................................................ 18 

2.2.3.8. Konak Savunması .......................................................................... 19 

2.2.4. Clostridium difficile �nfeksiyonlarında Tanı.......................................... 20 

2.2.4.1. Endoskopik �nceleme ..................................................................... 20 



 vii 

2.2.4.2. Radyolojik �ncelemeler ................................................................... 21 

2.2.4.3. Laboratuvar Tanım Metotları .......................................................... 21 

2.2.5. Clostridium difficile �nfeksiyonlarında Klinik ........................................ 26 

2.2.5.1. Asemptomatik Ta�ıyıcılık ............................................................... 27 

2.2.5.2. Psödomembransız Kolit ................................................................. 28 

2.2.5.3. Psödomembranöz Kolit .................................................................. 28 

2.2.5.4. Fulminan Kolit ................................................................................ 29 

2.2.6. Clostridium difficile �nfeksiyonlarında Tedavi ...................................... 29 

2.2.7. Clostridium difficile �nfeksiyonlarından Korunma ................................ 31 

3. GEREÇ VE YÖNTEM .................................................................................. 39 

3.1. Gereçler................................................................................................... 39 

3.1.1. Kullanılan Besiyerleri .......................................................................... 39 

3.1.1.1. Clostridium difficile Selective Agar (CDSA) .................................... 39 

3.1.1.2. Isosensitest Besiyeri ...................................................................... 39 

3.1.2. Toksin A/B Varlı�ını Göstermede Kullanılan Gereçler ........................ 40 

3.1.2.1. �mmünkromotografi Kart Testi ........................................................ 40 

3.1.2.2. Clostridium difficile Toksin A/B ELISA Testi ................................... 40 

3.1.3. E-Test �eritleri .................................................................................... 41 

3.1.4. Standart Köken ................................................................................... 41 

3.1.5. Clostridium difficile �dentifikasyonu ..................................................... 41 

3.2. Yöntemler ................................................................................................ 41 

3.2.1. Hastaların De�erlendirilmesi ve Takibi................................................ 41 

3.2.2. Dı�kı Örneklerinin Toplanması............................................................ 41 

3.2.3. Anaerop Kültür.................................................................................... 42 

3.2.4. API 20 A �le �dentifikasyon .................................................................. 42 

3.2.5. Clostridium difficile’de Direncin Belirlenmesi....................................... 42 

3.2.6. �mmünkromotografik Kart Test Yöntemi.............................................. 43 

3.2.7. ELISA Yöntemi ................................................................................... 43 

3.2.8. �statistiksel Analizler............................................................................ 44 

4. BULGULAR.................................................................................................. 45 

5. TARTI�MA................................................................................................... 54 

KAYNAKLAR.................................................................................................... 63 



 viii 

95. W�LK�NS TD, LYERLY DM. CLOSTR�D�UM D�FF�C�LE TEST�NG: 

AFTER 20 YEARS, ST�LL CHALLENG�NG. J CL�N M�CROB�OL. 2003;41:531-

534. 70 

96. STANECK JL, WECKBACH LS, ALLEN SD, ET AL. MULT�CENTER 

EVALUAT�ON OF FOUR METHODS FOR CLOSTR�D�UM D�FF�C�LE 

DETECT�ON: IMMUNOCARD, CYTOTOX�N ASSAY, CULTURE, AND LATEX 

AGGLUT�NAT�ON. J CL�N M�CROB�OL. 1996;34:2718-2721. ........................ 70 

97. ALFA MJ, KABAN� A, LYERLY D, ET AL. CHARACTER�ZAT�ON OF A 

TOX�N A NEGAT�VE, TOX�N B POS�T�VE STRA�N OF CLOSTR�D�UM 

D�FF�C�LE RESPONS�BLE FOR A NOSOCOM�AL OUTBREAK OF 

CLOSTR�D�UM D�FF�C�LE-ASSOC�ATED D�ARRHEA. J CL�N M�CROB�OL. 

2000;38:2706-2714. ......................................................................................... 70 

98. THOMAS C, STEVENSON M, R�LEY TV. ANT�B�OT�CS AND 

HOSP�TAL-ACQU�RED CLOSTR�D�UM D�FF�C�LE-ASSOC�ATED D�ARRHEA: 

EP�DEM�OLOG�CAL DATA FROM WESTERN AUSTRAL�A. J ANT�M�CROB 

CHEMOTHER. 2003;51:1339-1350. ................................................................ 70 

99. ZHENG L, KELLER SF, LYERLY DM, ET AL. MULT�CENTER 

EVALUAT�ON OF A NEW SCREEN�NG TEST THAT DETECTS 

CLOSTR�D�UM D�FF�C�LE �N FECAL SPEC�MENS. J CL�N M�CROB�OL. 2004; 

42:3837-3840. .................................................................................................. 70 

100. ARZESE A, TRANI G, RIUL L, ET AL. RAP�D POLYMERASE CHA�N 

REACT�ON METHOD FOR SPEC�F�C DETECT�ON OF TOX�GEN�C 

CLOSTR�D�UM D�FF�C�LE. EUR J CL�N M�CROB�OL INFECT D�S. 

1995;14:716-719. ............................................................................................. 70 

101. BELANGER SD, BOISSINOT M, CLAIROUX N, ET AL. RAP�D 

DETECT�ON OF CLOSTR�D�UM D�FF�C�LE �N FECES BY PCR. J CL�N 

M�CROB�OL. 2003;2:41:47. ............................................................................. 70 

102. PROBERT CS, JONES PR, RATCLIFFE NM. A NOVEL METHOD 

FOR RAP�DLY D�AGNOS�NG THE CAUSES OF D�ARRHEA. GUT. 

2004;53:58-61. ................................................................................................. 70 

103. OVARAN C, ÇAVU�O�LU �, ÖZSOY MF. ANT�B�YOT��E BA�LI 

D�YARELERDE C. D�FF�C�LE’N�N YER�. KL�M�K DERG. 1996;9:15-17. ........ 70 

104. KNOOP FC, OWENS M, CROCKER IC. C. D�FF�C�LE: CL�N�CAL 

D�SEASE AND D�ANOS�S. CL�N M�CROB�OL REV. 1993;6:251-265. ........... 70 

105. KELLY CP, LAMONT JT. CLOSTR�D�UM D�FF�C�LE �NFECT�ON. 

ANN REV MED. 1998;49:375-390. .................................................................. 70 



 ix 

106. HURLEY BW, NGUYEN CC. THE SPECTRUM OF 

PSEUDOMEMBRANOUS ENTEROCOL�T�S AND ANT�B�OT�C ASSOC�ATED 

D�ARRHEA. ARCH INTERN MED. 2002;162:2177-2184. ............................... 70 

107. KELLY CP, POTHOULAK�S C, LAMONT JT. CLOSTR�D�UM 

D�FF�C�LE COL�T�S. N ENGL  J MED. 1994;330:257-262. ............................. 70 

FORMLAR........................................................................................................ 76 

ET�K KURUL KARARI...................................................................................... 77 

ÖZGEÇM�� ...................................................................................................... 78 



 x 

TABLOLAR L�STES� 

Tablo �2-1 : C. difficile ili�kili hastalıkları kontrol etmek ve insidansını azaltmak 

için alınması gereken önlemlerin etkinlikleri. .................................................... 12 

Tablo �3-1 : CDSA besiyerinin içerdi�i maddeler ve bunların miktarları............ 39 

Tablo �3-2 : Isosensitest besiyerinin içerdi�i maddeler ve bunların miktarları... 40 

Tablo �3-3 : C. difficile için metronidazol, vankomisin, teikoplanin, klindamisin, 

ofloksasin ve siprofloksasin M�K de�erleri (µg/ml). .......................................... 43 

Tablo �3-4 : Kappa uyum analizi ili�ki düzeyleri ................................................ 44 

Tablo �4-1 : Tüm hastalarda ya�, yatı� süresi ve ishal süresine ait minimum, 

maksimum, ortalama ve standart sapma de�erine ait istatistiksel veriler. ........ 46 

Tablo �4-2 : ELISA pozitif ve negatif hastalarda ya�, yatı� süresi ve ishal süreleri 

için istatistiksel veriler....................................................................................... 46 

Tablo �4-3 : ELISA altın standart olarak kabul edildi�inde, hastalardaki risk 

faktörlerine ait istatistiksel veriler...................................................................... 47 

Tablo �4-4 : ELISA negatif ve pozitif olgularda kullanılan antibiyotik gruplarındaki 

hasta sayılarına ait veriler. ............................................................................... 49 

Tablo �4-5 : Çalı�mada kullanılan kültür yönteminin altın standart kabul edilen 

ELISA yöntemi ile kıyaslanması. ...................................................................... 50 

Tablo �4-6 : Çalı�mada kullanılan kart test yönteminin altın standart kabul edilen 

ELISA ile kıyaslanması. ................................................................................... 50 

Tablo �4-7 : Üretilen 34 adet C. difficile bakterisi için metronidazol, vankomisin 

ve teikoplanin antibiyotiklerine ait direnç oranları. ............................................ 51 

Tablo �4-8 : Kültürde üretilen C. difficile bakterilerinde metronidazol, vankomisin, 

teikoplanin, klindamisin, ofloksasin ve siprofloksasin antibiyotikleri için E-test ile 

saptanan M�K 50 ve M�K 90 de�erleri (µg/ml). ................................................. 51 

Tablo �4-9 : ELISA ve kültür sonuçları pozitif olan hastalarda, metronidazole 

direnç geli�imi ile yatı� ve ishal süreleri arasındaki ili�kiye ait istatistiksel veriler.

......................................................................................................................... 52 

Tablo �4-10 : ELISA ve kültür sonuçları pozitif olan hastalarda, metronidazole 

direnç geli�imi ile ishalde görülen nüksler arasındaki ili�kiye ait istatistiksel 

veriler. .............................................................................................................. 52 



 xi 

�EK�LLER VE GRAF�KLER L�STES� 

�ekil �2-1 : C. difficile toksinlerinin ba�ırsa�a etkileri. ......................................... 8 

�ekil �2-2 : C. difficile’ye ba�lı ishalin patogenezi ............................................. 14 

�ekil �2-3 : C. difficile toksini hücre hasarı patogenezi. .................................... 18 

�ekil �2-4 : Hastalı�ın klinik �eklinin belirlenmesine etkili konak faktörleri. ....... 26 

�ekil �2-5 : Psödomembranöz kolitin endoskobik görünümleri. ........................ 29 

�ekil �4-1 : Üretilen Clostridium difficile bakterilerinin Gram görüntüleri. ........ 533 

�ekil �4-2 : CDSA’da üretilen Clostridium difficile’nin koloni yapısı................... 53 

 

Grafik 4-1 : Hastaların cinsiyete göre da�ılımları. ……..…………….………….45 

Grafik 4-2 : Hastaların yatı� yerlerine göre da�ılımları. ………………………...45 

Grafik 4-3 : Hastaların aldı�ı tanılar ve da�ılımları. ……………..……………...46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xii 

SEMBOLLER / KISALTMALAR L�STES�  

C. difficile : Clostridium difficile 

CDSA  : Clostridium difficile Selektif Agar 

ELISA  : Enzyme Linked Immunosorbent Assay 

KDA  : Kilodalton 

HIV  : Human Immunodeficiency Virus 

CCFA  : Cycloserine Cefoxitin Fructose Agar 

BT  : Bilgisayarlı Tomografi 

CMV  : Cytomegalovirus 

UV  : Ultraviyole 

PCR  : Polymerase Chain Reaction 

GLK  : Gaz Likit Kromatografisi 

PMC  : Psödomembranöz Kolit 

PMNL  : Polimorf Nüveli Lökosit 

G�S  : Gastrointestinal Sistem 

YBÜ  : Yo�un Bakım Ünitesi 

�.V.  : �ntravenöz Giri�im 

M�K  : Minimal �nhibitör Konsantrasyon 

CD��  : Clostridium difficile �li�kili �shal 

EUCAST : European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 

DM  : Diabetes Mellitus 

HT  : Hipertansiyon 

NGT  : Nazogastrik Tüp 

CVP  : Central Venous Pressure  



 xiii 

ÖZET 

Akgül Ö. Nozokomiyal �shallerde Clostridium difficile Sıklı�ının Ara�tırılması. �stanbul 

Üniversitesi Sa�lık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. 

Yüksek Lisans Tezi. �stanbul. 2010. 

Clostridium difficile, Gram-pozitif, zorunlu anaerop, sporlu bir bakteridir. Ülkemizde ve 

hastanemizde nozokomiyal ishal ve bu ishallerde C. difficile sıklı�ı net olarak 

bilinmemektedir. Çalı�mamızda, hastanemizdeki nozokomiyal ishallerde C. difficile 

sıklı�ının, bu etkenle geli�en infeksiyonların seyrinin, etkenin direnç durumunun, tanı ve 

tedavi yakla�ımlarının de�erlendirilmesi amaçlanmı�tır. Bu amaçla, nozokomiyal ishal 

geli�en olgular prospektif olarak takip edilmi�, mikrobiyoloji laboratuarına gönderilen ishal 

örnekleri ve klinik olarak servislerdeki hastalardan alınan örnekler çalı�maya dahil 

edilmi�tir. Örnekler kültür, kart test ve ELISA yöntemleriyle ara�tırılmı� ve bakterinin 

direnç profili E-test yöntemi ile gösterilmi�tir. Elde edilen veriler SPSS programı 

kullanılarak Ki-kare, Student-t testleriyle istatistiksel olarak de�erlendirilmi�tir. Çalı�ılan 

100 hastadan, ELISA ile Toksin A/B pozitif olan 30 hasta (%30), risk faktörleri ile 

kar�ıla�tırıldı�ında, proton pompa inhibitörlerinin kullanımı için istatistiksel olarak anlamlı 

olmasa bile, anlamlılı�a yakın bir sonuç bulunmu�tur (p=0,07). Toksin A/B pozitif 

olguların yatı� ve ishal süreleri istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha uzun bulunmu�tur 

(p<0.05). Toksin A/B pozitif olanların %41’inde nüks saptanmı�, ancak bu oran 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamı�tır. ELISA altın standart kabul edildi�inde kültür ve 

kart testin duyarlılık, özgüllükleri sırasıyla %56, %75 ve %76, %80 bulunmu�tur. Direnç 

oranları metronidazol için %29,4, vankomisin ve teikopilanin için %2,9 olarak 

belirlenmi�tir. Metronidazol duyarlı ve dirençli bulunan Toksin A/B pozitif olgular 

incelendi�inde, bu 17 olgunun metronizadol tedavisi aldı�ı ve bu olgularda nüks, yatı� ve 

ishal süresi arasında anlamlı bir fark gözlenmedi�i saptanmı�tır. Sonuç olarak, C. difficile 

nozokomiyal ishallerde hala önemli bir etken konumundadır, özellikle, antibiyotik 

direncine ait veriler tedavide önemli sorunlar do�abilece�ini dü�ündürmü�tür. 

Hastanemizde bu etken ile ilgili tanımlayıcı yeni çalı�malarla birlikte etkili koruyucu 

önlemler geli�tirilmesi ve bu olguların tedavilerinin yakından izlenmesi gerekti�ini 

dü�ünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler : Nozokomiyal �shal, Clostridium difficile, ELISA, E-test, Clostridium 

difficile �li�kili �shal 

Bu çalı�ma, �stanbul Üniversitesi Bilimsel Ara�tırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmi�tir. Proje No: 4380.  
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ABSTRACT 

Akgul O. Investigation of the Incidence of Clostridium difficile in Nosocomial Diarrhea. 

�stanbul University, Institute of Health Science, Department of Microbiology and Clinical 

Microbiology. Master’s Thesis. �stanbul. 2010. 

Clostridium difficile is Gram-positive, obligatory anaerobe, spore-forming 

microorganism. In our hospital and our country, nosocomial diarrhea and in this diarrhea 

incidence of C. difficile is not known clearly. In our study, C. difficile incidence of 

nosocomial diarrhea in our hospital, infections developed in the course of this agent, 

resistance status of the agent, diagnostic and therapeutic approaches aimed to 

evaluate. For this purpose, the developed nosocomial diarrhea cases have been 

followed prospectively, diarrhea samples sent to microbiology laboratory and clinical 

samples from patients in the services are included in the study. Examples were 

investigated by the culture, card test and ELISA methods and bacterial resistance 

profiles are shown in the E-test method. Using the SPSS program, the data were 

evaluated statistically by Chi-square, Student-t tests. From studied 100 patients, Toxin 

A/B was found positive by ELISA in 30 patients (30%) compared with risk factors, use 

proton pump inhibitors even if not of significance to statistically significant, a close result 

was found (p = 0.07). In Toxin A/B positive cases, the duration of hospitalization and 

diarrhea period was longer with statistically significant (p <0.05). In 41% of Toxin A/B 

was positive recurrences were detected, but these rates were not statistically 

significant. When ELISA is accepted gold standard test, respectively sensitivity and 

specificity of culture and the card were found as 56%, 75% and 76%, 80%. The 

resistance rates was determined for metronidazole as 29.4%, and for vancomycin and  

teikopilanin as 2.9%. Sensitive and resistant to the metronidazole with Toxin A/B positive 

cases were investigated, these 17 patients received metronizadol treatment and between 

relapse, length of hospitalization and diarrhea  information of these cases, a significant 

difference were not observed. As a result, C. difficile is still an important factor in 

nosocomial diarrhea, especially, the data of antibiotic resistance suggests that can arise 

major problems in the treatment. In our hospital,  identifying the agent related with a new 

study to develop effective preventive measures and treatment of these patients are 

needed to closely monitor. 

Key Words: Nosocomial Diarrhea, Clostridium difficile, ELISA, E-test, Clostridium difficile 

associated diarrhea. 
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1. G�R�� VE AMAÇ 

Clostridium difficile (C. difficile), Gram-pozitif, zorunlu anaerop, sporlu bir 

mikroorganizmadır. Nozokomiyal bir ajan olması ve uygun olmayan antibiyotik 

kullanımlarının sık görülmesi nedeniyle, bu bakteri ile her yıl milyonlarca insanın 

infekte olmasına yol açmaktadır (1,2).  

Salgınlar sırasında yüzeyden, havadan, yiyeceklerden, uzun süreli tedavi 

ve bakım yapılan bölümlerden ve hastane personelinin ellerinden izole 

edilmi�tir. Hastaların C. difficile ile kolay kontamine olabilece�i bir yerde 

antibiyotik tedavisi görmeleri nedeni ile, hastane ortamında birinci sırada 

gastrointestinal infeksiyon etkeni haline gelmi�tir. Psödomembranöz kolitlerin 

%90-100’ünden, antibiyotikle ili�kili kolitlerin %60-75’inden, antibiyotikle ili�kili 

diyarelerin %11-33’ünden sorumludur. Ülkemizde yapılan çe�itli çalı�malarda 

nozokomiyal infeksiyöz gastroenterit etkenlerinin %3,2-18,4 arasında C. difficile 

oldu�u saptanmı�tır (3,4,5).  

Toksin A (enterotoksin) ve Toksin B (sitotoksin) olmak üzere en az iki 

toksin üretir. Her ikisi de ayrı ayrı toksik özellikte olup, ayrıca birbiri ile sinerji 

gösterirler. Bu toksinleri üretmeyen su�lar hastalık yapmazlar. Son yıllarda 

geli�tirilen duyarlı tanı yöntemleri, etkin antibiyotik tedavisi ve hastane 

infeksiyonları kontrol önlemlerine ra�men, C. difficile’nin neden oldu�u ishal ve 

kolit, önemli bir problem olmaya devam etmektedir (6,7,8,9). 

Ülkemizde ve hastanemizde nozokomiyal ishal ve bu ishallerde              

C. difficile sıklı�ı net olarak bilinmemektedir. Özellikle son yıllarda tedavi 

ba�arısızlıkları ve mortalite artı�ının gözleniyor olması, hastanelerde 

salgınlarının kontrolünde ya�anan güçlükler ve etkenin antibiyotik direnci 

konusunda geli�meler konunun bir kat daha önem kazanmasına neden 

olmu�tur. Ayrıca toplumda yayılımı, hastanelerde son derece yo�un toksin 

yapan kökenlerin hızla yayılımı ve proton pompa inhibitörleri kullanımı gibi yeni 

risklerin belirlenmesi yeniden bu etkene yönelinmesinde etkili olmu�tur. Tüm bu 

geli�melere ra�men bu etkenle ilgili epidemiyolojik bilgiler ve tedavi yakla�ımları 

konusunda görü�ler belirsizli�ini korumaktadır (8,10).  
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Bu bilgiler ı�ı�ında, hastanemizde nozokomiyal ishallerde C. difficile 

sıklı�ının, bu etkenle geli�en infeksiyonların seyrinin, etkenin direnç durumunun 

ve tedavi yakla�ımlarının de�erlendirilmesini amaçlanmı�tır. Bu verilere 

ula�ırken aynı zamanda hızlı kart test sistemleri ve kültürün de tanısal de�erinin 

belirlenmesine çalı�ılmı�tır. 

 Bu amaçla, hastanemizde nozokomiyal ishal geli�en olgular prospektif 

olarak takip edilmi�, mikrobiyoloji laboratuarına gönderilen ishal örnekleri ve 

klinik olarak servislerde saptanan hastalardan alınan örnekler çalı�maya dahil 

edilmi�tir. Örneklerden hem kültür yapılmı�, hem ELISA hemde hızlı kart testi ile 

Toksin A/B varlı�ı ara�tırılmı�tır. Hastalar form doldurularak prospektif olarak 

izlenmi�tir. Üretilen etkenlerin antibiyotik duyarlılıkları ara�tırılmı� ve direncin 

tedavi sonuçlarına etkisi belirlenmeye çalı�ılmı�tır.  
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2. GENEL B�LG�LER 

2.1. Nozokomiyal �shal 

Nozokomiyal diyare hastanın hastaneye yatı�ından 72 saat sonra 

ba�layan, en az 2 gündür devam etmekte olan günde 2 veya daha fazla sulu 

dı�kılama olarak tanımlanmaktadır. Küçük çocuklarda, ya�lılarda ve yo�un 

bakım servislerinde insidans yüksektir; 70 ya�ın üstünde en yüksek insidans  

(%17-31) ve en yüksek mortalite hızlarına (%21-83) sahiptir (10).  

Nozokomiyal diyarelerin en sık enfeksiyöz nedenleri Clostridium difficile, 

Candida ve çocuklarda Rotavirus olarak sıralanmaktadır. Toplumdan 

kazanılmı� akut diyarelerde sık izole edilen Shigella, Salmonella, 

Enterohemorajik Escherichia coli ve Campylobacter nozokomiyal diyarelerin 

sadece %1’inden sorumludur (11,12). Barsak parazitleri ise, geli�mekte olan 

ülkelerde seyrek olarak nozokomiyal diyare etkeni olabilmektedir (13). 

Nozokomiyal diyarelerde standart gaita kültürü ve parazitik incelemelerin rutin 

olarak yapılması uygun bulunmamakta, pozitiflik oranları %0,5 civarında olup 

zaman ve para israfına neden olmaktadır. Standart gaita kültürü için bazı 

kriterler geli�tirilmi�tir. Hastanın ya�ı 64 üstü olmalı ve kronik böbrek yetmezli�i, 

siroz, kronik obstrüktif akci�er hastalı�ı, tip II diabetes mellitus gibi kronik organ 

yetmezli�i bulunmalı; nötropenik (nötrofil sayısı <500/mm3) olmalı veya HIV 

(Human Immunodeficiency Virus) enfeksiyonu bulunmalı ya da epidemi söz 

konusu olmalıdır (11-14). Clostridium difficile kültürü, bu genellemenin 

dı�ındadır. 

Nozokomiyal diyare ilaç ve gaitanın rektumda ta�la�ması gibi enfeksiyöz 

olmayan nedenlere ba�lı olarak da ortaya çıkabilir. �laç kullanımı, özellikle 

ya�lılarda nozokomiyal diyarenin sıkça rastlanılan bir nedenidir. Uzun süredir 

hastanede yatmakta olan ve ishal geli�en hastada, ilaç de�i�ikli�i yoksa ilaçtan 

ziyade mikrobik bir ajan dü�ünülmelidir (15-17). 
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2.2. Clostridium difficile 

Clostridium difficile, ilk kez 1935 yılında sa�lıklı yenido�anların ba�ırsak 

florasında saptanmı�tır. Saf kültürü elde etmekte oldukça zorlanılan bu 

bakteriye güç (difficult) anlamına atfen C. difficile adı verilmi�tir. Ba�ırsak florası 

elemanı olarak kabul edilmi�, ancak az sayıda doku infeksiyonu ile ili�kili 

bulunmu�tur. Güçlü ekzotoksinleri belirlendikten sonra ancak 1960-1970’li 

yıllarda psödomembranöz enterekolit ile ili�kisi saptanmı�, sonrasında 

antibiyoti�e ba�lı ishale yol açan en önemli etken olarak tanımlanmı�tır (18-21). 

C. difficile antibiyotikle ili�kili ishal ve psödomembranöz kolitin en sık 

etkeni, aynı zamanda nozokomiyal ishal olgularının belirlenebilen en sık 

nedenidir (19,22,23). Bakteri aynı zamanda toprakda, kumda ve kuru otlarda 

yaygın olarak saptanabilir. Denizlerde, akarsularda ve yüzme havuzlarında 

bulunabilir. Birçok memeli dı�kısında ve bu arada insan gastrointestinal sistem 

(G�S) florasında da saptanabilir (20,24). Al Saif ve Brazier yaptıkları ekolojik 

çalı�mada, 2580 çevre örne�ini de�erlendirmi�, tüm örneklerin %7,1’inde         

C. difficile üremesi saptamı�tır (25). Hastanelerde %20, toprak örneklerinde 

%21 oranında C. difficile saptanan ara�tırma, nehir sularında %87,5, göl 

sularında %46,7, yüzme havuzlarında %50 oranında bakteri varlı�ını 

göstermi�tir.  

Ev hayvanlarında bulunabilir. Kedi ve köpeklerde %7-40 oranında 

bulundu�u saptanmı� ve zoonotik bula� olabilece�i dü�ünülmü�tür. Fakat bu 

konuda herhangi bir bulgu saptanmamı�tır (19,25). Özellikle ya�amın ilk yılında 

yenido�an ve bebeklerin yakla�ık yarısında G�S’de C. difficile saptanabilirken, 

ileri ya�larda bu oran hızla azalır. Kadınlar da ürogenital bölgede bakteri varlı�ı 

saptanabilmi�se de yenido�ana bula� açısından bu bulgunun önemi çok iyi 

bilinmemektedir. Sa�lıklı eri�kinlerde çe�itli co�rafi farklılıklar bildirilmi� olsa da 

dı�kıda C. difficile saptanma olasılı�ı %3 kadardır. Antibiyotik kullanımı ba�ırsak 

florasında varlı�ını arttıran en önemli parametrelerden birisidir (24,26,27). Bir 

laboratuvarda 1989-2001 yılları arasında üretilen 2825 Clostridium bakterisi 

gözden geçirildi�inde bunların %11’inin C. difficile oldu�u gösterilmi�tir (18). 

 



 5 

2.2.1. Clostridium difficile Mikrobiyolojisi 

Clostridium difficile oval-subterminal sporlu, hareketli, anaerop bir 

bakteridir. Boyutları 0,5-1,9 x 3,0-16,9 �m arasında de�i�ebilir, genç kültürlerde 

Gram-pozitif iken, 24-48 saat sonrasında Gram-negatif boyanabilir. Jelatini 

eritir, süt ve et proteinlerine etkinli�i yoktur. Fruktoz, glikoz, mannitol, mannoz 

ve sıklıkla ksiloz’u fermentler. Lesitinaz ve lipaz üretmez, at kanında hemoliz 

olu�turmaz. Pepton-maya özütü-glikoz (PMG,PYG) besiyerinde asetik, 

izobutirik, butirik, valerik, izovalerik, izokaproik, formik, laktik asitler üretir ve 

trozini para-kresole çevirebilir. Bu özellikleri ile sikloserin-mannitol agar, 

sikloserin-mannitol kanlı agar, sikloserin-sefoksitin-fruktoz agar (CCFA) 

besiyerleri seçici-ayırıcı besiyerleri olarak belirtilmektedir. Hızlı tanımda bu 

besiyerlerinde olu�an tipik koloniler (CCFA besiyerinde sarı renkli 360 nm 

ultraviyole ı�ı�ı ile floresans veren, büyük koloniler yada kanlı agarda 3-5 mm, 

düzensiz, kristal görünümümde, hemoliz yapmayan, rizoid koloniler) çok 

faydalıdır. Besiyerinde üredi�inde at gübresi kokusu tanımda faydalı olabilecek 

bir özelli�idir. Örneklerin saf alkol ile i�lemden geçirilmesi ile yada 80°C’de 10 

dakika bekletilerek sporların seçilmesiyle kültürde üretme �ansı yükseltilebilir. 

Bakterinin çevre örneklerinde ara�tırılırken en az üç-be� gün bekletilmesi 

gerekti�i belirtilmektedir (25). Ayrıca, hastanelerde salgınlarda bu bakterilerin 

hızlı tanımlanmasında glutamat dehidrogenaz, prolin amino peptidaz testleri 

seçilebilecek testlerdir. 

Fenotipik olarak Clostridium sporogenes ile benze�mektedir. Fakat 16S 

RNA dizisi ve patojenik özellikleri Clostridium sordellii, Clostridium bifermentans 

ile benze�mekte ve aynı genetik grup içinde yer almaktadır (18,20).  

C. difficile su�ları için rutin antibiyotik duyarlılıkları yapılması 

önerilmemektedir. Fakat in vitro çalı�malar penisilin, tetrasiklin, kinolonlar, 

vankomisin, metronidazol dahil olmak üzere çok sayıda antibiyoti�in etkin 

oldu�unu göstermi�tir (18). Son yıllarda klindamisine dirençli su�larla salgınlar 

tanımlanmı� ve bu direncin virulans ile ili�kili olabilece�i iddia edilmi�tir (28,29). 
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Patoloji ve epidemiyoloji ile ilgili çalı�maların büyük ço�unlu�unda 

hamster modelleri kullanılmı�tır. Hamsterlarda antibiyotiklerle birlikte C. difficile 

infeksiyonu olu�umunda ölümcül enterokolit veya çekum infeksiyonları 

olu�turulabilirken, bu tablo tek ba�ına C. difficile uygulanması ile 

geli�memektedir. Sıvı besiyerinde üretildi�inde salgıladı�ı ürünler birçok hayvan 

için toksik etki gösterebilir. Yıkanmı� canlı organizmalar kas içine enjekte 

edildi�inde fareleri öldürebilmektedir. Fakat hayvan deneyleri laboratuvar tanıda 

önerilmemektedir (30). 

Virulans faktörleri arasında en önemlileri C. difficile tarafından üretilen 

toksinlerdir (20): 

� Toksin A : 308 kDa (Kilodalton), Enterotoksik, 

� Toksin B : 270 kDa (Kilodalton), Sitotoksik. 

Bu toksinler dı�ında virulans ile ili�kisi olabilecek, ADP-ribozilleyici toksin, 

adezinler, çok sayıda hücre dı�ı enzimler ve hücre dı�ı S-tabakası tanımlanmı� 

fakat bu yapıların virulans ile ili�kisi net olarak ortaya konulamamı�tır. Flagella 

ile virulans ili�kisi de tam olarak tanımlanamamı�tır. Ayrıca, bazı su�larda 

saptanan hiyalüronidaz, heparinaz gibi enzimlerinde virulanstaki rolleri belirgin 

de�ildir (20,28,31). 

Toksinler özellikle geç logaritmik fazda ve erken duraklama fazında 

salgılanır, sporülasyon sırasında toksin üretimi yoktur (19,31). Fakat toksin 

üretimi, ısı, glikoz, aminoasit konsantrasyonu ve biyotin varlı�ı ile ili�kili olarak 

de�i�iklik gösterir (31). Antibiyotiklerin de subinhibitör konsantrasyonlarda toksin 

üretimini arttırdı�ı saptanmı�, fakat bu ili�kinin su�lar arasında çok farklı 

geli�ebilece�i belirlenmi�tir (32). Toksinler özellikle proteazlarla hızla yıkılabilir 

ve toksin etkinli�i bekleyen dı�kı örne�inde hızla azalabilir. Sonuçta laboratuvar 

çalı�malarında taze örnekle çalı�ılmalı veya örnekler +4°C’de bekletilmelidir 

(33,34).  
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Genelde her iki toksin benzer etkilere sahiptir. Fakat Toksin B, Toksin 

A’ya kıyasla 1000 kez daha güçlü bulunmu�tur ve 100 kat daha aktif bir 

enzimatik aktiviteye sahiptir. Toksin A için bilinen etkinlik yanında nöronal 

tutulum ile etkinlik gösterebilece�i de öne sürülmü�tür ve Toksin A’nın Toksin 

B’den önemli bir farkı ba�ırsakta sıvı akımını arttırabilmesidir (27). 

Endositoz ile hücrelere alınan toksinler aktin hücre iskeletini bozarak 

hücre ölümüne yol açarken, tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-�) ile 

proinflamatuvar sitokin uyarısıyla inflamasyon ve yalancı membran olu�umu 

gözlenir. Toksin A; nekroz, ba�ırsak permeabilitesinde artı� ve protein 

sentezinde inhibisyona yol açar. Fosfolipaz aktivitesi ile prostaglandin ve 

lökotrienlerin sentezini uyarır. Villöz uçlarda ve mukozada lezyonlar erozyon 

olu�turur. Bu hasara kar�ı kanlı, visköz bir sıvı yanıtı belirir. Ayrıca, Toksin A 

nötrofiller için güçlü bir kemotaktik ajandır. Toksin B ise hücreler üzerinde 

öldürücü etki gerçekle�tirir (27,30,32). 

Toksinlerin genleri uzun bir genetik dizi üzerinde sıralanmı�tır. Bu dizide 

ayrıca toksinlerin fonksiyonlarını düzenleyen 3 farklı bölge daha tanımlanmı�tır : 

TxeR(I), txe2, txe3. TxeR ve txe2 pozitif regülasyon olu�turup toksin yapımını 

arttırırken, txe3 toksin genlerinin negatif regülasyonundan sorumlu tutulmaktadır 

ve bu düzenleyici bölgelerden txeR(I) ile Clostridium botulinum toksin uyarıcı 

geni arasında %21 identik diziler saptanmı�tır (27,30). Her iki toksin yakla�ık   

%50 oranında birbirine benzer diziler ta�ır. N-terminal ucundaki dizilerin toksin 

aktiviteleri ile, C-terminal ucundaki dizilerin reseptörlere ba�lanmada rolü 

oldu�u belirlenmi� ve ortadaki dizilerin toksinin hücreye giri�inde rol alan 

transmembran proteinler oldu�u saptanmı�tır (35). 

Toksin A, hücreye karbonhidrat reseptörlere (Lewis I, X, Y, …) 

ba�lanarak girerken, Toksin B’nin reseptörleri belirlenmemi�tir. Her iki toksin 

nükleik asitlere ba�lanabilir. Ayrıca, Toksin A’nın nonspesifik monoklonal 

antikorlara da Fab kısımlarından ba�lanabildi�i gösterilmi�tir (30). 

Yenido�anlarda bakteri ve toksin varlı�ı yüksek oranlarda saptanırken, hastalık 

bulgularının olmayı�ı reseptörlerin yeterince geli�memesi, kolostrumun olası 

koruyucu etkisi yada reseptörleri örten ince bir tabaka varlı�ı ile açıklanmaktadır 

(32).  
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Toksinlerin aktive olabilmesi için asidik hücre birimlerinde i�lenmesi 

gerekir. Toksin B lizozomlarda i�lenirken, Toksin A için bu yol bilinmemektedir. 

Toksinler aktin polimerizasyonu için gerekli proteinleri (Rho proteinleri) modifiye 

ederek hücre yapısının bozulmasına ve hücrenin yuvarlakla�arak ölümüne 

neden olur. Rho proteinleri ve di�er GTP ba�layan proteinlerin i�levi 

glikolizasyon ile ortadan kaldırılmaktadır. Her iki toksinin hücre sistemlerinde 

apopitozisi uyardı�ı da gösterilmi�tir. Bu arada Rho protein etkinli�i bozularak 

öncelikli hedefleri olan kolon epitelindeki hücreler arasındaki sıkı ba�lantılar 

(tight junktion) engellenebilir ve böylece kolonik geçirgenli�in bozulmasına ve 

sonuçta sekretuar ishal klini�ine neden olabilir (�ekil 2-1) (27,30,32). 

 

�ekil 2-1 : C. difficile toksinlerinin ba�ırsa�a etkileri. 

C. difficile için günümüzde bilinen en önemli savunma sistemi normal 

floranın kolonizasyonu önleyici etkisi gibi görülmektedir ve normal ba�ırsak 

florasının bu koruyucu etkisi ‘kolonizasyon direnci’ olarak tanımlanmaktadır. 

Ya�lılarda daha sık infeksiyona neden olmasının ve yenido�anlarda yüksek 

oranlarda saptanmasının nedeni olarak bu ya� gruplarında kolonizasyon 

direncinin dü�ük olması gösterilmi�tir (30).  
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Hayvan deneyleri ile serumda olu�an IgG ile Toksin A etkisinin nötralize 

edebilece�i ve salgısal IgA’nın her iki toksine kar�ı koruyucu rol oynayabilece�i 

gösterilmi�tir. Hem infeksiyonda hem de kolonizasyonda Toksin A’ya kar�ı 

antikorlarda artı� oldu�u gözlenmi�tir (30,32). 

Bazı C. difficile  su�ları avirülan olarak bulunabilirken bazı varyant su�lar 

da bildirilmektedir (36). Her iki toksin geni (TcdA ve TcdB) olmayanlar sadece 

Toksin B geni ta�ıyanlar ve her iki geni bulunan fakat farklı toksinler de 

sentezleyen su�lar tanımlanmı� ve bu su�ların oranı tüm izolatlar arasında 

yakla�ık %8 olarak bildirilmi�tir (37). Günümüzde özellikle Toksin A negatif / 

Toksin B pozitif su�larla olu�an infeksiyonlarda artı� gözlenmektedir (36,38). 

Laboratuarda sadece Toksin A varlı�ını ara�tırmak bu yüzden artık 

önerilmemektedir. C. difficile su�larının uluslar arası yayılımını ara�tıran bir 

çalı�mada Toksin A negatif, Toksin B pozitif kökenlerin klonal olarak yayılma 

gösterdikleri belirlenmi�tir (38).  

Yeni tanımlanan bir varyant da ‘binary toksin’ (ADP-riboziltransferaz, 

CDT) olarak tanımlanan farklı toksin üreten su�lardır (20,38). Bu toksin cdtA ve 

cdtB genleriyle kodlanan, çok az üretilen, aktive olmak için tripsine ihtiyaç duyan 

ve Toksin B gibi ökaryot hücrelerde ölüme neden olan bir toksindir. Tüm bu 

genler ve üç ayrı gen dizisi (tcdC, tcdD, tcdE) bir patojenite lokusu olarak 

tanımlanmı�tır (PaLoC). Bu bölgedeki farklı mutasyonlarla varyant su�ları 

saptamak ve en az 20 farklı toksinotip (I-XX) tanımlamak olasıdır (39). Bu 

varyant su�ları belirlemek için toksin genlerinin belirlenmi� bölgelerine (B1 ve 

A3) ait varyasyonları saptayan pratik polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) 

metotları geli�tirilmi�tir (36,39). Varyant su�ların ayrıca ba�ka virülans faktörleri 

ta�ıdıkları konusunda spekülatif görü�ler bulunmaktadır. Günümüzde varyant 

su�lar semptomatik, asemptomatik ve çevresel izolatlar arasında 

belirlenmektedir ve klinik önemleri tam olarak ortaya konulamamı�tır. 

C. difficile ile geli�en salgınlar belirlenmi�tir (19,23,24). Bu salgınların 

incelenmesinde çe�itli tiplendirme metotları denenmi�, çe�itli avantaj-

dezavantajları bildirilmi� ve sonuçta fenotipik olarak serotipleme ve genotipik 

olarak PCR ribotipleme metotları en çok kullanılan, standardize edilebilen ve 

kullanı�lı metotlar olarak ortaya konulmu�tur (24,40).  
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Epidemiyolojik çalı�malar Ülke bazında ve Dünya’da yayılımı 

aydınlatmak için �u an yeterli de�ildir. Salgınların önlenmesinde zaman zaman 

hasta odalarının seyreltik hipoklorit solüsyonlarıyla silinmesi önerilmekteyken, 

bu uygulama aslında bula�ta semptompsuz ta�ıyıcıların önemli rezervuarlar 

oldu�u gösterilince gereksiz bulunmu�tur. El yıkama, bariyer önlemleri, dikkatli 

bir çevre temizli�i korunma için e�it etkinlikte bulunmu�tur. C. difficile sporlarının 

dezenfektanlara dayanıklılı�ı ile endoskoplarla yayılımı gündeme gelmi�tir. 

Fakat %2’lik gluteraldehitin kısa süreli uygulamaları (20 dakikadan kısa 

sürelerde bile) etkili bulunmu�tur (41). 

C. difficile günümüzde yeni virulans faktörleri, epidemiyolojik özellikleri ve 

farklı klinik tabloları ile önem kazanan patojenler arasında yer almaktadır. 

Özellikle ileriye dönük lokal epidemiyolojik verilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

2.2.2. Clostridium difficile �nfeksiyonlarının Epidemiyolojisi 

C. difficile infeksiyonları ile ilgili çalı�maların ço�u hastanede yapılmı�tır. 

Toplumdaki insidansı 100.000 de 8 olarak saptanmı�tır (42). Son zamanlarda 

yapılan çalı�malarda, antibiyotik ile ili�kili ishal oranı %17,5 olarak bildirilmi�tir. 

Bu hastalar arasında C. difficile'nin toksijenik su� oranı %8,7 iken, ishal 

olmayan hastalarda bu oran %1,4 olarak saptanmı�tır. Olson ve arkada�larının 

çalı�masında, 10 yıllık sürede C. difficile infeksiyonlu hasta sayısının toplamı 

908, yıllık insidans oranı ise %0,4-1 arasında saptanmı�tır (43). Bu çalı�mada 

hastaların %93’ü hastane kökenliydi. Bowen ve arkada�larının çalı�masında ise 

insidans %0,42 olarak saptanırken, C. difficile infeksiyonlarının kemik ili�i 

transplant alıcılarında ve kardiyovasküler cerrahi geçiren hastalarda daha sık 

görüldü�ü saptanmı�tır (44). 

2.2.2.1. Ta�ıyıcılık ve Clostridium difficile’yi Edinme Hızı 

Birçok çalı�mada C. difficile ta�ıyıcılı�ı ara�tırılmı�tır (45-49). Bu 

çalı�malarda hastaneye ba�vuruda ta�ıyıcılık hızının %5,9 ile %11 arasında 

oldu�u bulunmu�tur. Bu oran sa�lıklı bireylerin oranı (%3) ile kıyaslandı�ında 

yüksek bir orandır ve bu hastaların C. difficile’yi önceden antibiyotik kullanımıyla 

veya önceden hastaneye yatırıldı�ı dönemde edindi�i dü�ünülmektedir. 
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C. difficile edinme hızı çalı�maya alınan hasta grubuna, antibiyotik 

kullanımına, salgın varlı�ına ve üniteye göre de�i�mektedir. Bir salgın söz 

konusu de�ilse, C. difficile edinme hızı %4-21 oranında tahmin edilmi�tir, fakat 

bu olguların %65’ten fazlası asemptomatik kalır. Buna kar�ın salgın söz konusu 

ise, C. difficile edinme hızı yüksektir. Hastane içinde C. difficile ile ili�kili ishal 

saptanırsa, bu, C. difficile duyarlı hasta gruplarının oldu�u birimlerde salgın 

sorumlusu olabilir. Hastadan hastaya C. difficile’nin geçebildi�i moleküler 

yöntemlerle gösterilmi�tir (50). 

De�i�ik çalı�malarda, eri�kinde C. difficile’nin nozokomiyal ishal etkenleri 

arasında en önemli etken oldu�u gösterilmi�tir (51-53). Söyletir ve arkda�larının 

yaptı�ı çalı�mada, C. difficile’nin hastane ortamı ve personellerin ellerinde izole 

edilmesi sonucu hastanede geçi� yolunun çapraz infeksiyon �eklinde oldu�u 

bildirilmektedir (54). Bu çalı�malarda, nozokomiyal ishallerin %8-10’undan       

C. difficile üretilmi� veya toksin pozitif bulunmu�tur. Bunun yanında Salmonella 

spp., Shigella spp. ve Campylobacter spp. gibi di�er enterik patojenler oldukça 

dü�ük oranda saptanmı�tır. Bu yüzden nozokomiyal ishalde dı�kı kültürü 

örneklerinin de�erlendirilmesinde yeni öneriler getirilmi�tir; geçerli bir klinik veya 

epidemiyolojik neden olmadı�ı sürece, hastaneye yatı�ın üçüncü gününden 

sonra geli�en ishallerde ola�an enterik patojenler için kültür yapılması 

önerilmemektedir. Buna kar�ın, böyle hastalar için sistematik olarak C. difficile 

için Toksin varlı�ını gösteren testlerin yapılması önerilmektedir (55).  

2.2.2.2. Çapraz �nfeksiyonun Önlenmesi 

C. difficile infeksiyonunun çapraz geçi�ini önlemek için sürekli dikkat 

etmek gerekmektedir. C. difficile ile ili�kili ishalin tanısını koymak, C. difficile’nin 

yayılmasını önlemede ilk ve en önemli adımdır. C. difficile ile ili�kili ishalden 

�üphelenildi�inde veya tanısı kondu�unda enterik patojenlere yönelik tüm 

izolasyon önlemleri alınmalıdır ve ishal durduktan en az 48 saat sonrasına 

kadar devam etmelidir. Hastaların özel odalara alınması önerilmektedir. Yapılan 

prospektif bir çalı�mada, bir e�itim programının e�li�inde personellerin hasta 

örneklerine temas ederken eldiven kullanmaları durumunda C. difficile 

infeksiyonlarının insidansında belirgin azalma saptanmı�tır (56).  
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Hipoklorit veya aldehid içeren dezenfektanların hastane çevresinin 

dezenfeksiyonunda çevresel kontaminasyonu etkili �ekilde azalttı�ı 

gösterilmi�tir (56,57). Temizlik günlük olarak tekrarlanmalıdır. A�ır ishal söz 

konusu oldu�unda, bakteri yayılımını azaltmak için hastaların tedavisi de 

yapılmalıdır. 

Özellikle C. difficile ineksiyonunun yüksek olasılıkla dü�ünüldü�ü 

durumlarda antibiyotik kullanımının sınırlandırılması, C. difficile infeksiyonunu 

önlemede kesinlikle gerekmektedir. Tablo 2-1‘de C. difficile infeksiyonunu 

önlemede kullanılan yöntemler gösterilmi�tir (55). Tek kullanımlık termometre 

veya çevresel dezenfeksiyon için hipoklorit kullanımı gibi çe�itli önlemler etkili 

bulunmu�tur. 

Tablo 2-1 : C. difficile ili�kili hastalıkları kontrol etmek ve insidansını azaltmak için 

alınması gereken önlemlerin etkinlikleri. 

2.2.2.3. Risk Faktörleri 

Antibiyotikler, çe�itli hastalıklarda kullanıldıklarından kolon mikroflorasını 

de�i�tirip di�er bakterilerin, özellikle de C. difficile’nin üremesine neden 

olmaktadır. Antibiyoti�e ba�lı ishallerin sadece %10-20’si C. difficile 

infeksiyonuna ba�lı olmasına kar�ın, antibiyotik tedavisine ba�lı kolitlerin ço�u 

C. difficile’ye ba�lıdır (58,59). 

Önlem Tipi 
Öncesinde Pozitif Kültür 

Sıklı�ı 

Sonrasında Pozitif Kültür 

Sıklı�ı 

Sefuroksim Kullanımının 

Kısıtlanması 
%2,1 %0,9 

E�itim, Eldiven %0,77 %0,15 

Tek Kullanımlık 

Termometre Kullanımı 
%0,27 %0,17 

Hipoklorit Kullanımı %0,86 %0,33 



 13 

C. difficile’ye ba�lı kolit vankomisin ve metranidazolü de kapsayan tüm 

antibiyotiklerde görülebilir. Tek tek ajanlarla kesin olarak riski kanıtlamak güçtür. 

C. difficile ishaline en sık neden olan antibiyotikler klindamisin, sefalosporinler, 

ampisilin ve amoksisilindir (59). Meta-analizler, çok de�i�kenli analizlerdeki 

di�er risk faktörleri için gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra bile bu ajanların     

C. difficile ishaline yüksek oranda neden oldu�unu göstermektedir. 

Antibakteriyel özellikleri olabilen kanser kemoterapi ajanları ve ba�ırsak hazırlık 

rejimleri intestinal mikroflorada C. difficile’nin kolonizasyonuna neden olacak 

yeterli de�i�ikliklere neden olabilir. 

Genellikle antibiyotik tedavisi ile kolon mikroflorasında geli�en de�i�iklik 

C. difficile infeksiyonları için en önemli predispozan faktördür. Normal intestinal 

flora bakterilerinin, kolonizasyona kar�ı koruyucu etkisi vardır. Antibiyotikler ile 

bu bariyerin bozulması ve ardından C. difficile ile infeksiyon geli�imi hayvan 

modellerinde gösterilmi�tir (60). Sa�lıklı yenido�an ve infantlar kolonizasyona 

kar�ı direnç konusunda yetersizdir; çünkü kolonizasyona kar�ı dayanıklı kolon 

florası henüz geli�memi�tir (61). C. difficile’nin kolonizasyon hızının infant ve iki 

ya�ın altındaki çocuklarda %25 ile %80 arasında oldu�u bildirilmi�tir; buna 

kar�ın, toksin pozitif olmasına ra�men C. difficile ile ili�kili ishal de nadiren 

geli�mektedir (62,63). Bu klinik durumdan, toksin reseptörlerinin olmadı�ı 

immatür enterositler sorumlu tutulmaktadır (64). 

C. difficile infeksiyonları için bildirilen di�er risk faktörleri nazogastrik tüp 

bulunması, gastrointestinal i�lemler, asit sekresyonunu engelleyici ilaçlar, yo�un 

bakım ünitesinde kalma ve uzun süre hastane yatı�ıdır (65). C. difficile ile ili�kili 

risk faktörlerinden hangisinin daha güçlü oldu�u çalı�madan çalı�maya farklılık 

göstermektedir. 

C. difficile infeksiyonunun ya�lılarda daha sık oldu�u, daha fazla 

morbidite ve mortalite ile seyretti�i fark edilmi�tir. Ya�lı hastalarda C. difficile 

infeksiyonunun olu�masında ve yayılmasında tespit edilen di�er risk faktörleri; 

ba�ırsak inkontinansı, laksatif kullanımı ve ba�ırsak florasını de�i�tiren di�er 

ilaçların kullanılmasıdır (66).  
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2.2.3. Clostridium difficile �nfeksiyonlarının Patogenezi 

Clostridium difficile hastane ortamında antibiyoti�e ba�lı geli�en ishallerin 

en sık etkenidir. Bu bakteriler genelde normal ba�ırsak florasının antibiyotik 

veya di�er kemoteropatik ajanlarla bozulması sonucu ba�ırsaklarda kolonize 

olur. Bakteri sporları hastane ortamlarında ve huzur evi gibi kronik bakım 

ünitelerinde sıkça bulunmaktadır. Bakteri fekal-oral yolla alınır. Hastaneye 

yatırılan hastaların yakla�ık %20’si ba�langıçta C. difficile negatif iken, yatı� 

süreleri içerisinde bu bakteri ile kolonize olur. Kültür pozitifli�i olan vakaların ise 

%35-40’ında takipleri esnasında ishal geli�mektedir (45).  

Klinik olarak asemptomatik ta�ıyıcılıktan a�ır ishal ile bunun seyrinde 

geli�en toksik megakolona kadar farklılık gösteren tablolara sebep olabilir. C. 

difficile’ye ba�lı ishal geli�mesi patogenez olarak 4 basamakta özetlenebilir: 

1. Antibiyotik veya kemoterapötikler ile normal ba�ırsak florasının 

bozulması, 

2. Clostridium difficile ile kolonizasyon, 

3. Bakteriye ait Toksin A(enterotoksin) ve Toksin B(sitotoksin) salınımı, 

4. Mukozal hasar ve inflamasyon (�ekil 2-2).  

Antibiyotik / Kemoterapötik Tedavi 

 

�ntestinal Bakteriyel Floranın Bozulması 

 

C. difficile ile Ba�ırsakların Kolonize Olması 

 

Toksin A (enterotoksin) ve Toksin B (sitotoksin) Salınımı 

 

Mukozal Hasar ve �nflamasyon 

�ekil 2-2 : C. difficile’ye ba�lı ishalin patogenezi 
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C. difficile’ye ba�lı ishal geli�imi açısından en önemli risk faktörleri; ya�lı 

olmak, altta yatan ciddi kronik hastalı�ın olması, hastaneye yatmak veya kronik 

bakım ünitesinde ya�ıyor olmak, antibiyotik kullanımı, gastrointestinal cerrahi ve 

mide asiditesini azaltan proton pompa inhibitörü gibi ilaçların kullanılıyor olması 

olarak sıralanabilir. Vakaların hemen hepsinde antibiyotik kullanım hikayesi 

bulunur. Yenido�anda kolonizasyon sık görülmesine ra�men klinik ishal geli�me 

riski yeti�kinlere göre daha azdır, enterositlerin immatür olması ve toksin 

reseptör ekspresyonunun olmaması sebep olarak gösterilmektedir (67). 

2.2.3.1. Antibiyotikler ve Gastrointestinal Flora 

C. difficile öncelikle antibiyotik kullanımı ile ba�ırsak mikroflorasının 

hasar görmesi neticesinde ba�ırsakda kolonize olabilir ve toksinlerini 

salgılayabilir. Antibiyotik kullanım süresi hastalık geli�imindeki en önemli 

potansiyel riski olu�turur. Ba�ırsak mikroflorası, C. difficile infeksiyonuna kar�ı 

savunmada ‘kolonizasyon direnci’ etkisiyle bariyer rölünü oynamaktadır.  

Antibiyotik tedavisi sonrası normal ba�ırsak mikroflorası baskılanarak C. 

difficile kolonizasyonuna kar�ı ba�ırsakda direnç azalır. Patojen ço�unlukla 

infekte bir bireyden, kontamine sa�lık çalı�anından veya kontamine bir 

çevreden (lavabo, tuvalet, banyo, oda içindeki e�yalar vb.) ekzojen yolla 

kazanılır. �nfekte vakaların yattı�ı odalarda çe�itli cisim ve yüzeylerin bakteri ile 

kolonize olma ihtimali yüksektir. Enteral tüp ile beslenen hastaların C. difficile ile 

infekte olma riskerli daha sıktır. Oral yola alınan sporların ço�unlu�u mide asidi 

içinde elimine edilirken, aside dirençli sporlar ince ba�ırsa�a geçer. Terminal 

ileumda safra asitlerinin etkisiyle sporlar, vejetan forma geçerek kolon 

lümeninde ço�alır ve toksin (A ve B) üretimi ile patoloji geli�tirmeye ba�lar (68). 

2.2.3.2. C. difficile Virülans Faktörleri 

C. difficile anaerobik, Gram-pozitif, spor geli�tirebilen ve toksin üreten bir 

basildir. Toksinleri Toksin A (enterotoksin) ve Toksin B (sitotoksin) olarak bilinir. 

Etkenin virülansında adezin salgılarının ve ekstraselüler enzimlerin rolleri net 

de�ildir. Tüm C. difficile türleri toksojenik de�ildir ve toksin üretmeyen türler 

herhangi bir patoloji olu�turmaz. Daha çok toksin üretebilen serotipleri hastalı�a 

sebep oldu�u halde, her toksin üreten izolatla infekte olan hastaların ishal 

geli�tirmedi�i de unutulmamalıdır. �shal geli�me riski ve üretilen toksin düzeyleri 
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arasında günümüze kadar henüz bir ili�ki gösterilememi�tir. Patojeniteden 

sorumlu gen kompleksi be� genden olu�an PaLoc gen kompleksidir, toksik 

olmayan izolatlarda bu gen bulunmamaktadır (27). 

2.2.3.3. Adezyon ve Kemotaksis 

Ço�u patojende virülans için dokuya adezyon gerekir. Tüm vakalarda 

adezyon terminal ileum ve çekumda gerçekle�erek ileoçekal bölgede 

inflamasyon olu�ur. Toksin A, etkenin ba�ırsa�a adezyonunu 

kolayla�tırmaktadır. C. difficile adezinleri içerisinde fimbria ve flagellaları 

sayılabilir. Ço�u C. difficile formlarının bu özellikleriyle hareketli olabilmekte 

oldu�u bilinmekte, fakat bu özelliklerinin kolonizasyona katkısı bilinmemektedir 

(69).  

Fizikokimyasal olarak da C. difficile hücre yüzeyi orta derecede 

hidrofobik olup, pozitif bir �arja sahiptir. Böylece negatif �arja sahip insan 

ba�ırsak mukoza hücrelerine kolonizasyonun kolayla�abilece�i 

dü�ünülmektedir. Kemotaksis ve motilite olmaksızın imkansızdır. Motilite bakteri 

flagellası ile sa�lanabilmektedir. Hayvan modellerinde kemotaksisin virülans ile 

pozitif korele oldu�u bildirilmi�tir (70).  

2.2.3.4. Hidrolitik Enzimler 

Tüm C. difficile izolatlarında hiyalüronidaz aktivitesi mevcuttur. Ço�u 

formlarda kondroidin-4-sülfataz, zayıf heparinaz ve kollojenaz aktiviteleri 

bulunur. Kollojenaz aktivitesinin virülan formlarda daha güçlü oldu�u 

bilinmektedir. Basilin sahip oldu�u enzim aktivitleriyle ba�ırsak bütünlü�ünü 

bozarak virülansını arttırdı�ı dü�ünülmektedir (71). 

2.2.3.5. Toksinler 

Basilin toksijenik formlarının ço�unlu�u Toksin A ve Toksin B üretir. Her 

iki toksin sinerjik olabilmektedir. Toksin A ve Toksin B, molekül a�ırlıkları 

sırasıyla 308 kDa ve 270 kDa olan büyük proteinlerdir, yapısal olarak di�er 

bakteriyel toksinlere benzemezler. Toksin B, insan kolon epiteli üzerine toksin 

A’ya göre daha toksik etkilidir. Toksinler kolon epitel hücre yüzeyinde bulunan 

reseptörlere ba�landıktan sonra, hücre tarafından endositoz ile alınır ve hücre 

iskeletini olu�turan ve aktin filamentlerini regüle eden guanozin trifosfat (GTP) 
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ba�layıcı protein ailesinden Rho proteinleri ve di�er bazı hücre içi sinyal ileti 

sistemlerini inaktive eder. Aktin filamentlerinin hasarı sonucu ise hücrelerin 

sitoskeletal yapıları bozularak �i�meye ba�lar ve sonuçta hücre ölümü 

gerçekle�ir. Ayrıca, tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-�)’yı ve proinflamatuvar 

sitokinleri arttırarak inflamatuvar yanıtı ve psödomembran geli�imini 

kolayla�tırır.  

Toksin A; hücresel nekroz, intestinal geçirgenlik artı�ı ile sıvı salınımı ve 

protein sentezi inhibisyonuna neden olur. Ayrıca, fosfolipaz A2 aktivasyonuyla 

prostaglandinler ve lökotrienlerin de artı�ına sebep olur. Tüm bunlar ile villuslar, 

fırçamsı kenarlar ve mukozada erezyonlar geli�ir. Toksin B’nin enterotoksik 

aktivitesi olmamakla birlikte, in vitro �artlarda hücreler üzerinde letal etkili 

oldu�u  gösterilmi�tir.  

Hayvan çalı�malarında sadece Toksin A’nın inflamatuvar ishale sebep 

oldu�u gösterilmi�tir, oysa insanlarda her iki toksinde ciddi mukoza hasarı 

yapabilmektedir. �zole edilen bazı C. difficile türlerinin Toksin A negatif / Toksin 

B pozitif bulunması her iki toksinin de hastalık olu�turabilece�i izlenimini 

vermi�tir. �ki majör toksin patojenite lokuslarına göre kodlanmı�tır. Toksin B, 

Toksin A’dan 1.000 kat daha güçlü toksik etkili bulunmu�tur. Sitotoksik etki için 

gereken enzimatik aktivite ise yine Toksin B ile 100 kat daha güçlü sa�lanır. Bu 

toksinler üç adet fonksiyonel domain (bölgeler) içerir ve her iki toksin benzer 

aminoasit yapıya sahiptir. Toksin A karboksil terminali, epitel üzerinde yayılır ve 

toksin ile indüklenen karakteristik karbonhidrat yapılara ba�lanır. Toksin B, kalın 

karbonhidrat matriksi olmayan hücrelere ba�lanarak hücre içine endositoz ile 

girer (72). Her iki toksinin majör etkinli�i de, hücre iskeleti aktin harabiyeti 

yoluyla olmaktadır. Bu toksinler hücre ile etkile�erek hücrede retraksiyon ve 

�i�meye neden olur. Her iki toksin de monoglikoziltransferaz aktivitesine 

sahiptir. Böylece glikoz geni� bir substrat gruba katalize olabilir. Bunlar içinde 

küçük GTP ba�layan proteinler de (Rho, Rac ve Cdc42Hs) yer alır. Bu 

proteinler aktin hücre iskeletini olu�turan fiber yapıları bozarak F-aktin 

üretiminden G-aktin üretimine kayarak etkenin karakteristik sitopatolojik etkisi 

olan hücrelerde sitoskeletal yapının bozulmasına ve �i�meye yol açar. Her iki 
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toksinin mekanizmaları �ekil 2-3’de özetlenmi�tir. Kolon epitel hücreleri, 

hastalık döneminde C. difficile toksinleri için majör hedef konumundadır (73). 

C. difficile toksini hücre yüzeyinde reseptöre ba�lanır 

 

Reseptör aracılı endositoz ile toksin hücre içerisine girer 

 

Hücrede Rho ve di�er GTP ba�lı proteinler glikolize olur, 

aktin iskeletin �ekillenmesi bozulur 

 

Glikolize GTPaz’lar aktin hücre iskeletinde kollaps ile 

   Hücresel Küreselle�me’ye 

 

neden olur. 

�ekil 2-3 : C. difficile toksini hücre hasarı patogenezi. 

2.2.3.6. Enterositlerin Apopitozu 

�lk olarak bir deneysel çalı�mada, Fiorentini ve arkada�ları intestinal 

hücre kültürlerini Toksin B ile kar�ıla�tırmı� ve bu hücrelerde apopitoza ait tüm 

bulguların geli�ti�ini bildirmi�tir (73). Mahida ve arkada�ları aynı bulguları 

Toksin A ile de bildirmi�tir (74). Apopitoz, nükleer konsolidasyon, kırılmalar, 

hücre büzü�mesi ve inflamasyon bulunmayı�ı ile hücre nekrozundan ayrılır (73). 

Toksin B’nin Rho proteinleri üzerine etkisiyle anormal apopitoz aktivasyonu 

ortaya çıkar.  

2.2.3.7. �mmun Sistem Aktivasyonu 

C. difficile  kolitinde, kolonik mukozada masif nötrofil toplanması 

karakteristiktir. Psödomembranöz kolitte, nötrofilden zengin psödomembran ve 

mikroapselerden olu�an inflamatuvar infiltrasyon geli�ir (75). �nterlökin (IL)-1, IL-

8, TNF-� ve lökotrien B4 inflamatuvar bölge hücrelerinden salınan ürünler olup, 

nötrofillerin inflamatuvar bölgeye toplanmasında etkilidir. Her iki toksinde kültüre 

monositlerde TNF-� salınımını arttırmaktadır. Toksinler ayrıca, lamina propriada 
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monosit ve makrofajları aktive ederek IL-8 salınımını arttırmakta ve böylece 

mukozada nötrofil ektravazasyonu ve doku infiltrasyonu ile kemotaktik gradient 

geli�tirmektedir (76). Toksin A kom�u duyusal nöronlardan substrat P 

salgılatarak, mast hücrelerini de aktive ederek inflamasyonu a�ırla�tırmaktadır 

(77). 

C. difficile koliti biyopsilerinde, lamina propriada damar konjesyonu ve 

nötrofil infiltrasyonu belirgindir. Calderon ve arkada�ları, Toksin A’nın nötrofil, 

mast hücreleri ve makrofajları in vitro aktive edebildi�ini göstermi�tir (77). Az 

miktarda toksin nötrofilleri direkt aktive edemese de doku makrofajlarını aktive 

ederek IL-8 ve di�er proinflamatuvar sitokinlerin üretimini arttırır. �nflamatuvar 

kaskat tetiklenince, belirgin akut inflamatuvar hücre infiltrasyonu geli�erek 

mukoza hasarı ve fokal psödomembran geli�imine yol açar (76). 

2.2.3.8. Konak Savunması 

C. difficile infeksiyonuna kar�ı organizmanın en güçlü savunması,          

C. difficile kolonizasyonuna kar�ı direnç olu�turacak olan normal ba�ırsak 

mikroflorasına sahip olmasıdır (27,78). Normal ba�ırsak motilitesi ve etkin 

gastrik asit bariyerler de savunmada etkili olmaktadır (79). C. difficile  toksinlerin 

sa�lıklı ba�ırsak mukozasında da etkili olup olmadı�ı bilinmemektedir. Hayvan 

deneylerinde gösterilmi�tir ki, a�ılamayla Toksin A’ ya kar�ı sistemik IgG 

geli�imi hastalı�a kar�ı koruyuculuk sa�lamaktadır (80). Bununla birlikte, 

insanlarda potansiyel olabilecek bir seçenek için ayrıntılı çalı�malar 

gerekmektedir (79). 

Toksik olamayan C. difficile  fenotipleri nonpatojen veya avirülan olarak 

tanımlanabilmektedir. Toksik fenotipler arasında ise virülans farkı olmaktadır. 

Toksin A ve Toksin B arasında birçok benzerlik bulundu�undan ve virülan 

Toksin A negatif / Toksin B pozitif fenotipin bulunmasıyla virülans için         

Toksin A’nın kesin gerekmedi�i belirlendi�inden, mukozal bariyerde bir hasar 

meydana geldi�inde iki toksinden herhangi birisiyle de hastalık semptomlarının 

ba�latılabilece�i dü�ünülmektedir.  
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2.2.4. Clostridium difficile �nfeksiyonlarında Tanı 

Sekiz hafta içinde herhangi bir antibiyotik kullanmı� (kullanım süresine 

ba�lı olmadan) olan veya en az üç gündür hastanede yatmakta olan bir hastada 

geli�en ishalde antibiyotikle ili�kili ishal öncelikle dü�ünülmeli ve etken olarak 

Clostridium difficile hatırlanmalıdır. Nozokomiyal ishalde öncelikle C. difficile 

dü�ünülmesi yönündeki bu genel yakla�ım, 65 ya�ından büyük hastalar, insan 

immun yetmezlik virüsü (HIV) infeksiyonu veya ba�ka bir immunyetmezli�i olan 

ve nötropenik hastalar için geçerli de�ildir; bu tip hastalarda C. difficile ve di�er 

olası etkenler dikkatle ara�tırılmalıdır (18,22,81-87). Hastaneye yatanların    

%21-25’inde asemptomatik ta�ıyıcılık geli�ir; asemptomatik ta�ıyıcıların       

%37 kadarında ishal geli�ebilir (45). 

Hastalık esas olarak üç ayrı klinik �ekilde görülür: 

1. Antibiyotikle ili�kili ishal, 

2. Antibiyotikle ili�kili kolit, 

3. Psödomembranöz enterokolit. 

C. difficile ba�ırsak dı�ı klinik tutuluma da neden olabilir 

(22,81,82,86,87). Tanıda; endoskopik inceleme, radyolojik incelemeler [düz 

karın grafisi, bilgisayarlı tomografi (BT)] ve laboratuvar tanı metotlarına 

ba�vurulur. 

2.2.4.1. Endoskopik �nceleme 

�nvaziv, pahalı ve uzman gerektiren bir yöntemdir. Endoskopik 

incelemede eritemli, ödemli, ciddi inflamasyonlu ortamda, özgül 

psödomembranlar görülür; yüzeyden kabarık 2-10 mm çapında normal mukoza 

ile çevrili lezyonlar tipiktir; ciddi olgularda lezyonlar plaklar olu�turmak üzere 

birle�ir. Histopatolojik incelemede plakların fibrin, mukus, nekrotik epitel 

hücreleri ve lökositlerden olu�tu�u görülür. Daha hafif seyirli olgularda plak 

olu�umu görülmez; sadece yaygın mikroskobik kolit saptanır (22,81-87). 

Genellikle distal kolon tutuldu�undan olguların ço�unda (%65-70) 

sigmoidoskopi yeterli olmaktadır. Olguların 1/3’ünde lezyonlar sa� kolonda 

yerle�ir ve bu durumda kolonoskopi gereklidir (22,81,82,85,88). 
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Endoskopik incelemenin psödomembranöz enterekolitte duyarlılı�ı %51, 

özgüllü�ü yakla�ık %100 olarak bildirilmektedir. Sitomegalovirüs (CMV) 

kolitinde de psödomembranöz enterekolit görünümü olabilece�i hatırlanmalıdır 

(22,81,82,85). 

2.2.4.2. Radyolojik �ncelemeler 

Düz radyolojik incelemeler genelde özgül olmayan bulgular verir. Kolitli 

olgularda düz grafide distansiyonla birlikte belirgin ödem ve haustraların 

görüntüsünün bozulmu� oldu�u saptanır (22,81,82,89,90). 

Kontrastlı kolon grafisinde a�ırı mukus salınımından dolayı tanısal bulgu 

genelde elde edilemez; bazı olgularda yuvarlak dolma defektleri (plaklara ba�lı) 

görülebilir. Hava kontrastlı çalı�malar daha fazla bulgu verir ama perforasyon 

riski nedeniyle tercih edilmez (89,90).  

BT’de kolona sınırlı de�i�iklikler saptanır. Kolonda 4 mm’den fazla 

kalınla�ma, bir veya daha fazla perikolonil ‘stranding’, kolon duvarında nodüler 

haustral kalınla�ma (akordiyon bulgusu), ba�ka bir nedenle izah edilemeyen 

assit BT ile saptanan de�i�ikliklerdir. De�i�iklikler fokal veya pankolonik olabilir. 

BT’nin duyarlılı�ı %52-88, özgüllü�ü %48-93, pozitif tahmin de�eri %88, negatif 

tahmin de�eri %67 olarak saptanmı�tır (89,90). 

2.2.4.3. Laboratuvar Tanım Metotları 

C. difficile ili�kili ishal seyrinde lökositoz saptanabilir (ortalama         

15.000/mm3); hatta bazen lökomoid reaksiyon da olabilir. Özellikle ya�lı ve 

dü�kün hastalarda ishal a�ırı protein kaybına neden olabilir; sonuçta 

hipoalbuminemiye, kolesterol ve transferin dü�üklü�üne neden olabilir; ayrıca 

bu hastaların dı�kısında alfa-1 antitripsin yüksektir (83). 

Sekretuar veya kanlı, mukuslu olabilen dı�kı makroskobik ve mikroskobik 

olarak incelenir. Dı�kıda anlamlı sayıda lökosit %40-50, laktoferrin pozitifli�i 

%60-80 olguda saptanır; lökosit saptanmasının özgüllü�ü %92 düzeyindedir 

(91,92). 
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C. difficile  toksinleri ısıya hassas oldu�undan dı�kı laboratuvara buz 

içinde gönderilmelidir; dı�kı, laboratuvardaki çalı�ması 2-3 gün içerisinde 

olacaksa buzdolabında, aksi halde -70°C’lik derin dondurucuda saklanır; çünkü 

oda ısısında ve -20°C’de toksin zamanla azalmaktadır. Sitotosin aktivitesi    

22°C’ de saklanan dı�kılarda 2 log azalmaktadır. Bunun dı�ında ishali olmayan 

yani �ekilli (solid) dı�kıda toksin ara�tırılması önerilmemektedir (18,83,86,87). 

C. difficile  tanısında duyarlılıkları farklı olan de�i�ik klinik mikrobiyolojik 

metotlar kullanılır: Mikroskobik incelemeler, kültür, sitotoksisite veya 

immünolojik metotlarla Toksin A/B aranması, moleküler metotlar, kromotografik 

teknikler  bunlar arasındadır (83-88,45,93,94,63). 

A�a�ıda bu yöntemler özetlenmi�tir, ama günümüzde en sık immünolojik 

metotlarla Toksin A/B aranmaktadır. 

1. Mikroskopi 

Antibiyotikle ili�kili ishal dı�ındaki tablolarda dı�kıda eritrosit ve lökositler 

vardır. Dı�kı Gram boyamasında, floranın de�i�ti�ini gösteren baskın bakteri 

imajı görülebilir, ama duyarlılık ve özgüllük sorunları vardır (83). 

Direkt floresan antikor yönteminin toksin ara�tıran testlere %92 uyumlu 

oldu�u saptanmı�, ama aynı yöntemle sa�lıklı ki�ilerde %62 oranında pozitif 

sonuç elde edilmi�tir. Yalancı pozitifli�in nedeni C. difficile ile ortak antijenlere 

sahip C. bifermentas / C. sordelii’dir (85).  

2. Kültür 

Klinik örnekler at kanlı ‘Cycloserine-cefoxitin fructose agar (CCFA)’ 

besiyerine ekilerek kültür yapılır; bu besiyerinin orijinal formülüne önerilen 

yumurta sarısı yerine günümüzde kan kullanılmaktadır (84). Sefoksitin mannitol 

agar (kanlı/kansız) di�er bir selektif besiyeridir. Kan katılan sefoksitin mannitol 

agarda bakteriyi üretme �ansı di�er seçeneklere göre en yüksektir. Sefoksitin 

yerine seçici antibiyotik olarak moksolaktam ve norfloksasin daha ba�arılı 

bulunmu�tur (üreme %20 oranında artmı�, kontaminantların üremesi %30 

oranında azalmı�) (18,81,83,85). 
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Selektif besiyerlerine ekimin yanında alkol veya ısı �okuyla spor 

seleksiyonu tekni�i de kullanılır; e�it miktardaki dı�kı ve etanol kar�ımı bir saat 

muamele sonrası beyin kalp infüzyon agara ekilir. Besiyerine safra tuzları 

(sodyum kolat ve taurokolat) ilavesi germinasyonu hızlandırıp, alkol �okuna 

maruz kalan dı�kı ve çevre örneklerinde C. difficile  üreme oranını arttırır 

(18,83). 

C. difficile, CCFA besiyerinde, materyal ekiminden 24 saat sonra 2 mm 

çaplı, buzlu cam görüntüsü veren, sarımsı-beyazımsı renkli koloniler olu�turur; 

bu besiyerinde vasil spor olu�turmaz. Kültürün duyarlılı�ı yüksektir (%89-100), 

ama kökenlerin yakla�ık %25 kadarı toksin yapmamaktadır; bu nedenle üretim 

sonrasında toksin bakılmayan hallerde tek ba�ına kültürle hastalık tanısı için 

karar verilmemesi gerekir. Ayrıca, kültürün sonuçları ancak üç-be� gün içinde 

alınmaktadır, pahalıdır; bu nedenle rutin tanıda a�ırlıklı yeri yoktur. Kültür, 

tipleme yapılmak istenen epidemiyolojik çalı�malarda (salgın durumlarında) ve 

antibiyogram yapılmak istenirse gereklidir (18,22,81,82,85). 

Besiyerinde üreme sonrasında kolonilerin olu�turdu�u özel koku ve     

365 nm UV (Ultraviyole)’de ye�il-sarı floresan (kanlı seçici besiyerlerinde 

saptanan bu özellik CCFA’da besiyerindeki nötral kırmızı varlı�ı sebebiyle 

de�erlendirilmez) verme ileri identifikasyon için bulgu sa�lar. Bu tip kolonilerden 

ticari anaerop identifikasyon sistemleriyle bakteri adlandırılır. Somatik lateks 

aglütinasyon kitleri de bakterinin identifiye edilmesinde hızlı sonuç verir, ama C. 

bifermentans, C. sordellii ve C. glycolicum ile çapraz reaksiyon sorunu dikkate 

alınmalıdır. Kromotografik analiz de ileri bir ayrım metodudur (18,83,95). Prolin-

aminopeptidaz varlı�ını açı�a çıkaran disk metodu da ön tanı için önemli katkı 

sa�lar (85). 

3. Doku Kültürü Sitotoksisite Deneyleri 

Doku kültüründe toksin tayini ve nötralizasyonu (C. difficile veya C. 

sordellii  antitoksinleri ile) i�lemi günümüzde tanıda altın standart metottur; 

yapılan çalı�malarda duyarlılı�ı %67-100, özgüllü�ü %85-100 oranında 

saptanmı�tır (18,83,85).  
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De�i�ik hücre kültürleri (Afrika ye�il maymun böbrek hücreleri; Vero vd.) 

üzerine dı�kı filtratının veya üremi� bakteri filtratının sitopatik etkisi ara�tırılır. 

Ticari kiti yapılmakla birlikte tam bir standardizasyonu henüz sa�lanamamı�tır. 

Antibiyotikle ili�kili ishalde direkt dı�kı sitotoksin nötralizasyon i�leminde %15-38 

olguda yalancı negatif sonuç alınmaktadır. Metotla 10 pikogram kadar Toksin B 

saptanabilmektedir. Sitotoksisite deneyinin yapıldı�ı hücre kültür tipleri [MRC-5 

(insan akci�er fibroblastları) > ba�ırsak fibrobalstları > Çin hamsteri ovaryumu 

hücreleri (CHO) >fare adrenal hücreleri ] ve dı�kının dilüsyon oranı duyarlılı�ı 

etkiler (81-83,95). Ayrıca, nakli ve saklama esnasında toksin inaktive olup, %20 

olguda bu nedenle negatif sonuç alınır. Yalancı pozitif sonuçlar antibiyotik 

kullanmı�, ama ishali olmayan olgularda görülmektedir. Ayrıca, iyile�mi� 

hastalarda da pozitif sonuç alınmaktadır, bu nedenle tedavinin etkinli�ini 

izlemede yararlı de�ildir.  

Pahalı olması, yapımının 24-48 saat inkübasyon gerektirmesi, ticarete 

sunulmu� olsa bile hücre kültür sistemine ihtiyaç olması ve yorumlamada 

tecrübeli bir mikrobiyolo�a gereksinim göstermesi testin olumsuz yanlarıdır 

(18,22,81-83,85,87). 

4. Toksin A ve/veya Toksin B’nin �mmünolojik Yöntemlerle 

Saptanması 

Hastalıktan sorumlu C. difficile toksinleri ‘counterimmun’ elektroforez, 

ELISA ve immünkromotografi kart yöntemleriyle ara�tırılabilir (18,22,81-83). 

Konuyla ili�kili bir düzineden fazla ticari kit geli�tirilmi� olup, bunlar arasından en 

yaygın kullanılan ELISA yöntemini temel alan testlerdir. �mmünolojik yöntemler 

sitotoksite deneylerine göre daha az duyarlı olmakla birlikte, hızlı olmaları, iki-

altı saatte sonuç vermeleri ve yorumlamanın zor olmayı�ı olumlu yanlarını 

olu�turur (18,83,96). 

Toksin A ve/veya Toksin B’ ye bakabilen de�i�ik mikroplak ve membran 

ELISA kitleri hazırlanmı�tır. Antibiyotikle ili�kili ishalde duyarlılıkları dü�üktür 

(%34), antibiyotikle ili�kili kolitte %70’leri a�an duyarlılık gösterirler. 

Psödomembranöz enterokolit olgularında hemen daima pozitif sonuç 

alınmaktadır. ELISA ile 100-1000 pikogram seviyesinde Toksin A veya B 

saptanabilmektedir. Genelde ELISA testlerinin duyarlılı�ı %65-95, özgüllü�ü 
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%75-100’dür. Negatif sonuçtan sonra alınan ikinci üçüncü örnekler %5-10 

oranında pozitif sonuç verebilmektedir (18,22,81-83,93,95,96). Bazı kökenlerin 

(%1-3) Toksin A salmadı�ı, sadece Toksin B saldı�ı tanıda dikkate alınmalıdır 

(22,83,97,98). 

5. Glutamat Dehidrogenazın �mmünolojik Yöntemlerle Saptanması 

C. difficile ili�kili bir metabolik enzim ve ortak bir genel antijen olan 

glutamat dehidrogenaz bütün C. difficile kökenleri tarafından bol miktarda 

salınır. Bu enzimi saptayan latex aglütinasyon ‘counterimmun’ elektroforez ve 

ELISA kitleri de geli�tirilmi�tir. De�i�ik ara�tırmalarda duyarlılı�ı %55-94 olan bu 

testin negatif tahmin de�eri yüksek (%99), pozitif tahmin de�eri dü�üktür. �li�kili 

enzim toksin yapmayan kökenlerce de salınır. Pozitiflik kültürde üreme gibi 

de�erlendirilir ve hızlı bir tarama testi olarak kullanılabilir (84,90,99).  

6. Moleküler Yöntemler 

Tanıda moleküler yöntemler de denenmektedir. Bu amaçla kültürde 

üretim sonrası bakteriyi tanımlamak için geli�tirilen DNA probları %100 

duyarlılıkla, %96,7 özgüllükle C. difficile’yi identifiye edebilmektedir (83). Kültür 

gereksinimi olmadan do�rudan dı�kıdan polimeraz zincir reaksiyonu ile 

çalı�mak mümkündür. Toksijenik gene yöneltilmi� primerler ile yapılan de�i�ik 

PCR (Polimerase Chain Reaction) temelli uygulamalarla yüksek duyarlı ve 

özgül (%83-100) sonuçlar alındı�ı bildirilmi�tir (18,83,84,87,100). PCR 

sitotoksisite deneyi ile %99 uyumludur. PCR temelli ba�ka metotlarda 

ara�tırılmaktadır (101).  

7. Kromotografik Yöntemler 

Dı�kıda uçucu bile�ikler; gaz likit kromatografisi (GLK), gaz 

kromotografisi ve kitle spektroskopisi kullanılarak ara�tırılabilir (83,102). GLK ile 

dı�kıdan C. difficile için özgül kalıp (izovalerik asit, izokaproik asit veya p-krezol) 

saptanarak tanı konulabilir: yöntem sitotoksin ve kültür sonuçları ile %61 uyumlu 

bulunmu�tur. Ara�tırıcılar GLK’nın C. difficile için iyi bir tarama metodu 

olabilece�ini belirtmi�tir. Metot pahalı teknik gerektirir (85). 
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Solid faz mikro ekstraksiyon ile elde edilen gaz bile�imi, gaz 

kromotografisi ve kitle spektroskopisi kullanılarak da analiz edilir. Uçucu 

gazların özgül kalıbı C. difficile ili�kili ishal tanısına katkı sa�lar: nitekim indolsüz 

furan türleri C. difficile için özgüldür. Metotla hızlı sonuç alınır: ayrıca rotavirüs 

ve di�er enterik virüslerin ve Campylobacter spp.‘nin tanısı içinde uygundur 

ama kromotografi-kitle spektoroskopisi gerektirmektedir (102).  

2.2.5. Clostridium difficile �nfeksiyonlarında Klinik 

C. difficile, asemptomatik ta�ıyıcılık, psödomembransız kolit, 

psödomembranöz kolit (PMC), fulminan kolit/toksik megakolon gibi çok çe�itli 

klinik tablolara neden olabilmektedir (�ekil 2-4). Mikroorganizmaya kar�ı konak 

cevabındaki farklılıkların nedeni tam olarak anla�ılamamı�tır. Bu durumun 

su�lar arasındaki farklılıklardan, konaktaki toksin reseptörlerin farklılı�ından ya 

da immun yanıt farklılı�ından kaynaklanabilece�i dü�ünülmektedir (103,104). 

Yüksek antitoksin antikor düzeyi                 Dü�ük antitoksin antikor düzeyi 

Dü�ük toksin reseptör sayısı                           Yüksek toksin reseptör sayısı 

Mikroflorada hafif bozulma                                    Mikroflorada a�ır bozulma 

 

A*                             B*          C*                          D*                           E*  

* A : Asemptomatik Ta�ıyıcılık, B : Basit Antibiyotikle �li�kili �shal, 

  C : Psödomembransız Kolit, D : Psödomembranöz Kolit, E : Fulminan Kolit. 

�ekil 2-4 : Hastalı�ın klinik �eklinin belirlenmesine etkili konak faktörleri. 

Hastalı�ın bulguları antibiyotik kullanımı sırasında ortaya çıkabilece�i 

gibi, antibiyotik kesildikten 8 hafta sonrasına kadar herhangi bir zamanda da 

geli�ebilir. Ancak, birçok hastada bu süre antibiyotik tedavisinin 4-9’uncu 

günleridir (105). 

 Hastaların ço�unda C. difficile infeksiyonunun her �eklinden sonra 

asemptomatik ta�ıyıcılık geli�ebilir. Bunun en büyük önemi, asemptomatik 

ta�ıyıcıların infeksiyon için sürekli kaynak olu�turmalarıdır (105). Hastalı�ın 

di�er bir �ekli olan basit diyare hastaları, tüm antibiyoti�e ba�lı diyarelerin        
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%20’sini olu�turur, hafif seyirlidir. Kramp �eklinde karın a�rısı ve diyare ile 

karakterizedir. Sistemik semptom ve bulgular yoktur. Psödomembran 

geli�meyen kolit hastalarında ise klinik gidi�, genellikle halsizlik, i�tahsızlık, 

bulantı, karın a�rısı ve sulu diyare ile seyreder. Bazen gaitada gizli kan olabilir. 

Çok yüksek olmayan ate� ve lökositoz gibi sistemik bulgular mevcuttur. 

Endoskopide diffüz ya da yama tarzında eritematöz kolit bulguları saptanır 

(106). 

PMC, infeksiyonun en a�ır seyreden �eklidir. Sigmoidoskopide 2-10 mm 

çapında, etraf dokudan yüksek, sarımsı renkte psödomembranlar tüm kolorektal 

mukozada yaygın olarak gözlenir. Hastaların %20’sinde rutin sigmoidoskopide 

görülemeyen daha proksimal tutulum olabilir. Hastalık nadiren ince ba�ırsa�ı 

tutar. C. difficile infeksiyonlarının %3’ü fulminan kolit �eklinde seyreder. Bu 

durumda, �iddetli karın a�rısı ve diyare, yüksek ate� ve belirgin lökositoz 

mevcuttur; ancak ileus olu�tuysa diyare görülmeyebilir ve bu hastalarda toksik 

megakolon geli�me riski yüksektir. Protein kaybeden enteropatiye ba�lı olarak 

hipoalbüminemi ve asit geli�ebilir. �nfeksiyonun bu �eklinde kolon perforasyonu, 

toksik megakolon, uzamı� ileus tablosu ve hatta ölüm görülebilir. Bu hastalarda 

endoskopi perforasyona yol açabilece�i için önerilmez. Eksploratris laparatomi 

ve total kolektomi gerekebilir (105,106). 

2.2.5.1. Asemptomatik Ta�ıyıcılık 

Sa�lıklı yenido�anların %50’sinden fazlası C. difficile ta�ıyıcısıdır. Bu 

oran co�rafi özelliklere göre de�i�iklik gösterse de sa�lıklı eri�kinlerde %1 

civarındadır. Antibiyotik tedavisi gören eri�kinlerin %25’inin C. difficile ile 

kolonize oldu�u saptanmı�, ancak ta�ıyıcılı�ı belirleyen konak ve bakteriye ait 

faktörler tam olarak anla�ılamamı�tır. Kaynak görevi gören asemptomatik 

ta�ıyıcılar fekal yolla organizmayı etrafa yayarak çevreyi kontamine ederler ve 

daha duyarlı hastalara bula�mayı sa�layarak infeksiyon zincirini devam ettirirler. 

 Ta�ıyıcılık oranları tedavi ile azalmaz. Bu sebeple ta�ıyıcılarda tedavi 

önerilmemektedir. Herhangi bir nedenden dolayı bu hastalar antibiyotik 

verilecek olursa, tedavi sırasında veya kullanımdan kısa süre sonra ishal 

geli�ebilir (107-110). 
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2.2.5.2. Psödomembransız Kolit 

Antibiyotik kullanımının ba�langıcından 5-10 gün sonra ortaya çıkar. 

Fakat tedavinin ilk dozuyla da ba�layabilir. Bazen antibiyotik kullanımını takip 

eden 8-10 hafta içinde de geli�ebilir. Hafif hastalarda abdomende hassasiyet 

dı�ında fizik muayene bulgusu yoktur. Dı�kıda C. difficile toksinleri vardır. 

Antibiyotik tedavisinin sonlandırılması ile ishal kendili�inden geçer. 

A�ır hastalarda en belirgin semptom ani ba�layan ishaldir, kramp 

tarzında karın a�rısı ve distansiyon olup ate�, i�tahsızlık, kırıklık, bulantı ve 

kusma olabilir. Günde 8-20 arasında; çok sulu ya da mukoid, sarı-ye�ilimsi 

görünümde, pis kokulu dı�kı çıkarırlar. �shal hastayı güçsüz bırakacak kadar 

güçlü olabilir, dehidratasyon görülebilir. Lökositoz görülür, dı�kıda gizli kan 

pozitiftir. Sigmoidoskopide yaygın ve yama �eklinde nonspesifik kolit görülebilir. 

Hastalı�ın ilerlemesini önlemek için medikal tedavi önerilir (104,107,111). 

2.2.5.3. Psödomembranöz Kolit 

C. difficile ile ili�kili ishalin malign formudur (�ekil 2-5). 

Psödomembransız kolitin a�ır formuna benzer. Karında hassasiyet ve ishal 

yanında sistemik semptomlar daha belirgindir. En önemli fark ba�ırsaklarda 

psödomembranların görülmesidir. Sigmoidoskopi ve kolonoskopide 2-10 �m 

çapında PMNL (Polimorf Nüveli Lökosit), nekrotik epitel hücreleri, fibrin ve 

mukus içeren karakteristik beyazımsı-sarı plaklar görülmesidir. Ciddi hastalarda 

plaklar mukozanın büyük bir kısmını kaplayacak �ekilde birle�ebilir. 

Psödomembranöz plaklara tipik olarak rektum ve sigmoid kolonda rastlanır. 

Fakat hastaların %10’unda daha proksimal yerle�imli olabilir. Rektum ve 

sigmoidde psödomembran görülmeyen durumlarda kolonoskopi yapılmalıdır 

(104-113). 
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�ekil 2-5 : Psödomembranöz kolitin endoskobik görünümleri (113). 

2.2.5.4. Fulminan Kolit 

Hastalarda ate�, ta�ikardi, letarji ve �iddetli karın a�rısı vardır. Toksik 

dilatasyon ve toksik megakolona ba�lı olarak kolonun müsküler tonusu 

kaybolur, fekal pasaj durur ve paradoksal olarak ishal azalır. Fizik muayenede 

karında belirgin duyarlılık ve distansiyon saptanabilir. Perforasyon riski 

sebebiyle kolonoskopi ve sigmoidoskopi önerilmez. �lerlemi� ve tedaviye dirençli 

hastalarda, geçici ileostomi, subtotal kolektomi gibi cerrahi giri�imler hayat 

kurtarır (107,111-113). 

2.2.6. Clostridium difficile �nfeksiyonlarında Tedavi 

Clostridium difficile infeksiyonları, öncelikle gastro-intestinal sistem (G�S) 

olmak üzere pek çok sistemi etkileyebilmektedir. Bakteremi-sepsis sendromu, 

karaci�er, dalak ve pankreas apseleri, peritonit ve kemik-eklem infeksiyonları 

tanımlanmı�tır (114,115). G�S'i tutan C. difficile infeksiyonları ise, hafif bir karın 

a�rısından fulminan psödomembranöz kolite kadar uzanan geni� bir aralıkta yer 

alır. 

C. difficile infeksiyonları en yaygın nozokomiyal infeksiyonlardan biridir 

ve özellikle hastanede yatan ya�lı popülasyonda morbidite ve mortaliteye neden 

olur. Ayrıca, C. difficile'nin yol açtı�ı antibiyotikle ili�kili ishalli hastaların            

%10-25'inde, metronidazol ya da vankomisin tedavisine kar�ın bir veya birden 

fazla nüks görülebilir (116,117).  
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Tedavinin temeli infeksiyonu kolayla�tıran antibiyotik tedavisinin 

kesilmesidir. Ancak genel olarak C. difficile infeksiyonlarının tedavisi, söz 

konusu infeksiyonun �iddetine, tutulum yerine, nüks durumuna ve konak 

faktörlerine göre de�i�kenlik gösterir. 

Tedavide en önemli adım, kullanılmakta olan antibiyoti�in kesilmesidir. 

Hafif ve orta �iddette infeksiyonların önemli bir bölümü antibiyoti�in kesilmesine, 

destekleyici tedaviye gayet iyi yanıt verir. Fakat daha a�ır infeksiyonlarda ve 

altta yatan hastalı�ı olanlarda buna ek olarak oral metronidazol ya da 

vankomisin tedavisi gerekir. Basitrasin, teikoplanin ve fusidik asit gere�inde 

kullanılabilecek seçeneklerdir. Metronidazol C. difficile’ye in vitro olarak çok 

etkili oldu�u gibi vankomisinden de ucuzdur. Tedavi ba�lanacak hastalarda ilk 

olarak metronidazol seçilmelidir. Her iki ilacın da ba�langıç tedavisi 10-14 

gündür. Hastaların %80-90’ında her iki antibiyotikle yapılan ba�langıç tedavisine 

klinik yanıt alınırsa da metronidazol ile %5-16, vankomisin ile %16-33 

oranlarında relaps görülür. Relaps büyük olasılıkla C. difficile sporlarının 

persistansına ba�lı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu hastaların tedavisinde aynı 

ilaçlar azaltılan dozlarda daha uzun süreler uygulanır (118-120). 

Antibiyotik tedavisine ek olarak relapsla seyreden hastalarda toksin 

ba�layıcı etkileri sebebi ile kolestiramin ve kolestipol gibi anyon ba�layan 

reçineler kullanılmaktadır (118,120,59,121). Tekrarlayan hastalarda bakteri 

toksinine kar�ı IgG düzeylerinin dü�ük olması sebebi ile intravenöz 

immünglobulin uygulanması rekürrensleri önleyebildi�i gibi a�ır kolit 

hastalarında da tedavi edici etki göstermektedir. Ayrıca formalinle inaktive 

toksoid a�ılar da geli�tirilmi�tir (59,122). 

Son yıllarda tedavi adına denenen bir di�er tedavi yöntemi probiyotiklerin 

kullanılmasıdır (118,119). �lk ça�lardan beri mikroorganizmaların,  

infeksiyonların tedavisinde kullanıldı�ı bilinmektedir. Ancak modern anlamda 

biyoterapötik ajanların kullanımı ile ilgili ilk fikir 1908 yılında “Nobel Tıp Ödülü” 

sahibi olan Rus bilim adamı Ellie Metchnikoff’a aittir.  
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Probiyotikler in vivo patojenlere kar�ı antagonistik aktiviteye sahip 

mikroorganizmalardır. Bu mikroorganizmalar canlılarda intestinal ekosistemin 

kurulmasında ve korunmasında rol oynarlar. Probiyotiklerin tedavi amacıyla 

kullanılabilmeleri için sayılarının yeterli olması, stabil kalabilmeleri, 

verildiklerinde ve sindirim süresince ya�ıyor olabilmeleri, intestinal ekosistemde 

canlılıklarını koruyabilmeleri, zararsız olmaları ve konak defansı üzerinde 

olumlu etki göstermeleri gerekmektedir (123) 

2.2.7. Clostridium difficile �nfeksiyonlarından Korunma 

Clostridium difficile infeksiyonlarından korunma amacıyla yapılan yo�un 

çalı�malara kar�ın, bu infeksiyonlar hastane kaynaklı ishallerin halen en önemli 

endemik ve epidemik nedenleri arasında gösterilmektedir. C. difficile, antibiyotik 

kaynaklı ishallere neden olabilen en önemli patojendir. Ya�lı hastalar ve uzun 

süre hastane ortamında kalanlarda risk daha yüksektir (124). 

C. difficile infeksiyonu geli�enlerde hastalık yalnızca bu ki�ilerin 

kendileriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda hastane içinde di�er hastalar ve 

hastane dı�ında da bu hastaların yakın çevresi için bakteri yayılımına neden 

olabilece�inden bir tehdit olu�turur. Bu ki�iler, hastane personeli, di�er hastalar 

ve çevrenin C. difficile ile kontamine olmasında kaynak rolü üstlenir. Yayılım,   

C. difficile infeksiyonu geli�meksizin de görülebilir. C. difficile infeksiyonları 

açısından en riskli yerler hastaneler ile ya�lı ve dü�künlerin günlük bakım 

merkezleridir.  

Hastanede yatmakta olan asemptomatik hastalarda yapılan prospektif 

sürveyans çalı�malarında, C. difficile'nin %18-21 olguda hastanede geli�en 

kolonizasyonla oldu�u, buna kar�ın olguların büyük ço�unlu�unda klinik 

semptomların ortaya çıkmadı�ı bildirilmi�tir. C. difficile'nin hastane ortamında 

kazanılma oranı hastanede yatı� süresinin uzamasına paralel olarak artı� 

göstermekte olup, infeksiyon riskinin geçen her hafta için %8 arttı�ı 

gösterilmi�tir. Semptomatik klinik hastalık oranı da bu hasta grubunda %1-7,8 

arasında de�i�mektedir.  
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Hastalı�ın semptomatik hale gelmesinde asıl hastalı�ın da rolü son 

derece önemlidir. Örne�in; ya�lı ve debil hastalarda, yanık ve kanserli 

hastalarda, abdominal cerrahi operasyonu geçirenlerde, mekanik ventilator 

kullanılan hastalarda, sepsis ve toksik megakolonlu hastalarda bu risk daha 

yüksektir. Bu nedenle özellikle risk grubu yüksek olan hastaların C. difficile ile 

kolonizasyonunu engellemek için daha dikkatli olmak gerekir (125-127). 

C. difficile hastane ortamından kazanılan ve burada salgınlara neden 

olabilen bir bakteridir. Primer korunma; hastane ve günlük bakım merkezleri gibi 

risk grubu olu�turan merkezlerde bulunan hastalarda C. difficile 

infeksiyonlarının geli�imi öncesinde alınan önlemleri kapsamaktadır. Hastaların 

C. difficile duyarlılı�ı, bozulan ba�ırsak florası sonucu artı� gösterir. Bu nedenle 

normal ba�ırsak florasının devamlılı�ı C. difficile infeksiyonlarından korunmada 

önemlidir. Primer olarak koruyucu önlemler içinde gözden geçirilmesi gereken 

ba�lıca politikalar �unlardır: 

Antibiyotik Politikası 

Antibiyotik kullanımı ku�kusuz C. difficile infeksiyonu geli�imini en fazla 

etkileyen faktördür. Özellikle kolonun normal florasını baskılayan ve                      

C. difficile'nin toksin üretimini arttıran ba�lıca antibiyotikler klindamisin, 

sefalosporinler ve ampisilindir. Son dönemlerde üçüncü ku�ak sefalosporinlerin 

C. difficile infeksiyonu geli�imini ciddi boyutta etkiledi�i gösterilmi�tir. Bu risk 

beta-laktamaz inhibitörlü geni� spektrumlu beta-laktam antibiyotiklerle 

kıyaslanacak olursa oldukça yüksektir. Üçüncü ku�ak bir sefalosporin olan 

sefotaksim ile piperasilin-tazobaktam kullanımının de�erlendirildi�i bir 

çalı�mada, piperasilin-tazobaktam grubunda istatistiksel olarak anlamlı çok 

daha az C. difficile kolonizasyonu ve infeksiyonu görüldü�ü bildirilmi�tir. 

Hastane ortamında düzenli uygulanabilen temel antibiyotik politikasının 

olu�turulması ve bunun kontrolü gereklidir (128). 
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Uygulanan antibiyotik politikasında; 

� Antibiyotik kullanım rehberi bulunmalı, 

� Mikrobiyoloji laboratuvarı tarafından sınırlı antibiyotik duyarlılık   

sonuçları bildirilmeli, 

� Klinisyenlere yönelik e�itim programlarını içermeli, 

� Gere�inden fazla ilaç reçete edilmemeli, 

� Antibiyotik kullanımları öngörülen zamanda sonlandırılmalı, 

� Özel durumlarda infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji 

uzmanı tarafından hastanın konsülte edilmesi sa�lanmalı, 

� Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmalı, 

� Mümkün oldu�unca dar spektrumlu antibiyotik kullanımına özen 

gösterilmeli, 

� C. difficile infeksiyonlarını arttıran belirli antibiyotik kullanımları 

sınırlandırılmalı, 

� Cerrahi profilakside antibiyotik kullanımının kontrol altına alınması 

sa�lanmalı, 

� Düzenli reçete kontrolleri ile antibiyotik kullanımları mümkün 

oldu�unca en erken sürede sonlandırılmalıdır (129). 

Bula�ın önlenmesindeki zorluklar nedeniyle kontrol önlemleri aynı 

zamanda klinik hastalı�ın azaltılmasını da hedeflemektedir. Bu önlemlerin 

içerisinde en iyi sonuç alınanı C. difficile'nin kolonize oldu�u hastalarda hastalık 

tablosuna neden olabilen antibiyotiklerin kullanımının kısıtlanması ya da kontrol 

altına alınmasıdır. Yapılan çalı�malarda klindamisin kullanımının kısıtlandı�ı 

riskli hasta gruplarında C. difficile infeksiyon oranlarında ciddi azalmaların 

görülmü� olması antibiyotik kullanımının kontrol altına alınmasında sa�lanan 

ba�arılı sonuçları ön plana çıkarmı�tır (130). Hastane ortamında bakterinin 

yüksek oranda çevresel kontaminasyonu, çalı�anların elleri ile 

mikroorganizmanın ta�ınması ve asemptomatik ta�ıyıcıların varlı�ı sorunun aktif 

sürveyans ve kontrol programlarına ra�men giderek arttı�ını göstermektedir. 
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Rutin �nfeksiyon Kontrol Yöntemleri 

Primer koruyucu yöntemlerin di�er adımı da özellikle el yıkamayı 

gerektiren etkin infeksiyon kontrol yöntemlerinin rutin olarak uygulanabilmesidir. 

El yıkama alı�kanlı�ının bulunmaması, hastanelerde infeksiyonun yayılımı için 

önemli bir rol oynar. Yapılan çalı�malar, ekip sorumlusu tarafından el 

yıkamanın, ekibin di�er elemanlarında el yıkama alı�kanlı�ını arttırıcı rol 

oynadı�ını göstermi�tir (131). Günümüze kadar olu�turulan politikalar sa�lık 

ekibinin hastalarla teması sonrasında el yıkama alı�kanlı�ında elde eldilen 

ba�arının kısıtlı oldu�unu göstermektedir. Bu nedenle infeksiyon kontrol 

hem�ireleri, tüm sa�lık ekibi ve uzman kadrosunu içerecek �ekilde yaygın ve 

etkili e�itim programları geli�tirmeye devam etmelidir. �nfeksiyon kontrol ekibi 

yo�un çalı�ma temposu içinde bulunan di�er sa�lık ekibi ile temas kurmalı, 

basit ve uygulanabilir infeksiyon kontrol mesajlarını aktarabilmelidir. 

Klinisyenlere uygulanan bu politikalar ba�arılı olmadıkça, hastaların C. difficile 

infeksiyon riskleri azalmayacaktır. Hastane ortamında C. difficile'nin yayılımı, 

asemptomatik C. difficile ta�ıyıcısı bireylerin dı�kılarından kaynaklanmaktadır ve 

koruyucu önlemler fekal-oral yolla bula�an enterik bakterileri kapsayacak 

�ekilde uygulanmalıdır. Koruyucu önlemlerin uygulanması sonucunda hastane 

kökenli C. difficile infeksiyonlarının yayılımında belirgin oranda azalma 

kaydedilmi�tir (132).  

C. difficile oldukça bula�ıcı bir bakteridir. Hastane personeli, infekte bir 

hastayı beslemek ya da vücut ısısını ölçmek gibi dü�ük riskli bir aktivite 

esnasında da bakteriyi kazanabilir. Hastayla temas sırasında eller sıklıkla 

kontamine olur; yalnız ba�ına el yıkamak C. difficile bula�ını önleyemeyebilir. 

Yapılan prospektif kontrollü bir çalı�mada, hastane personeline verilen ve 

hastalarla her türlü temas öncesi eldiven giyilmesi konusunun vurgulandı�ı 

e�itim çalı�maları sonucunda C. difficile infeksiyon oranında belirgin bir azalma 

oldu�u gösterilmi�tir (4). Bu nedenle C. difficile bula�ının önlenmesinde temel 

yakla�ımın hastalarla temas öncesi eldiven giyilme alı�kanlı�ının kazandırılması 

olmalıdır. Eldiven giyilmesi, özellikle C. difficile infeksiyonlarının endemik oldu�u 

hastaneler ya da yo�un bakım üniteleri (YBÜ)'nde di�er hangi önlemler alınırsa 

alınsın asla uygulanmasından taviz verilmemesi gereken önlemlerdir. YBÜ'ler 
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ve günlük bakım merkezlerinde hasta dı�kısıyla temasın fazla oldu�u 

dü�ünülecek olursa eldiven giyilmesi, C. difficile infeksiyonlarından korunmada 

en önemli uygulamaların ba�ında gelmektedir (4).  

C. difficile hastane personelinin elinde kolonize olabilir ve bu durum, 

bakterinin kolonize oldu�u hastalardan di�er hastalara yayılım olu�turabilir. 

Yapılan bir çalı�mada, klinik ekibin vücut sekresyonlarıyla temas edecekleri 

durumda eldiven giymelerinin C. difficile infeksiyon insidansını belirgin oranda 

azalttı�ı gösterilmi�tir (4). 

El yıkama ve antiseptik kullanımı ile ilgili yapılan bir çalı�mada, kültür 

pozitif hastalarda sabun ve su kullanımı ile C. difficile kolonizasyonunun 

kaldırılamadı�ı, buna kar�ın %4 klorhekzidin kullanımı ile etkili sonuçlar alındı�ı 

bildirilmi�tir. Bir ba�ka çalı�mada alkol içinde bulunan %4 klorhekzidin glukonat 

sıvı antiseptik kullanımı ile C. difficile kolonizasyonunun belirgin oranda azaldı�ı 

gösterilmi�tir. Sabunla yapılan kar�ıla�tırmalı çalı�mada, çıplak ellerde 

klorhekzidinin C. difficile kolonizasyonunu daha fazla oranda azalttı�ı, ilginç 

olarak eldiven giyilen ellerde ise C. difficile kolonizasyonunu azaltıcı etkinin 

sabunda daha fazla oldu�u gösterilmi�tir. Sa�lık çalı�anlarına sabun ve su ile el 

yıkama alı�kanlı�ının kazandırılması ve ka�ıt havlu kullanımının 

yaygınla�tırılması konusunda daha fazla çaba sarfedilmelidir. �ngiltere'de 

yapılan bir çalı�mada, yalnızca el yıkama ile iki yıllık bir süre içinde C. difficile 

infeksiyon riskinin 1.000 yatan hastada %11,5'ten %9,5'e dü�tü�ü gösterilmi�tir 

(4,133,134). 

C. difficile'nin önemli bir bula� nedeni de rektal termometrelerdir. Yeterli 

dezenfeksiyonun yapılamadı�ı durumlarda hastalar arasında C. difficile 

bula�ının önemli bir kayna�ını olu�turmaktadır. C. difficile infeksiyonlarından 

korunmak için hastanın rektal ate� ölçümünün tek kullanımlık rektal 

termometrelerle yapılması ya da rektal ate� ölçümünden vazgeçilmesi bula�ın 

önüne geçilmesinde en etkili yöntemdir. Rektoskopi, sigmoidoskopi ya da çe�itli 

endoskopik giri�imlerin ardından yeterli dezenfeksiyonun yapılması ile 

bula�ıcılık önemli ölçüde azaltılabilir. Bu amaçla alkalin gluteraldehidin %2'lik 

solüsyonunun 20 dakika süresince uygulanmasının fiberoptik endoskop ve di�er 

yarı kritik cihazların dezenfeksiyonunda ba�arılı oldu�u gösterilmi�tir (135). 
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Hastaların El Yıkaması 

C. difficile bula�ında hastaların rolü tam olarak ortaya konmasa da, 

hastane ortamında ya da günlük bakım merkezlerinde bulunan hastaların el 

yıkamaları konusunda yönlendirilmeleri gereklidir. Yatan hastaların yatak 

koruyucuları ve sandalyeleri sıcak su ile ıslatılmı� sabunlu bez ya da tek 

kullanımlık alkollü bezlerle temizlenmelidir. Hastaların yemek öncesi el temizli�i 

C. difficile kolonizasyonunu azaltıcı rol oynar. Hastaların C. difficile 

infeksiyonları ile ilgili bilgilendirilmeleri ve el yıkama yönünde te�vik edilmeleri 

ba�arılı sonuçlar vermi�tir. 

Hasta E�itimi 

Hasta e�itimi C. difficile infeksiyonlarının önlenmesinde etkili olabilir. 

Hem�ireler, hastane ortamında hastalara verdikleri açıklayıcı temel bilgilerle ve 

onların uygulayabilecekleri infeksiyon kontrol yöntemlerine yönelik e�itimlerle    

C. difficile infeksiyonlarından korunmada önemli bir rol üstlenir (135). Hastalara 

bu e�itimin verilmesi aynı zamanda kendisine dokunacak sa�lık personelinin el 

yıkayıp yıkamamı� oldu�unu sorgulaması ve sa�lık personelini el yıkama 

konusunda te�vik etmesi konusunda da etkili olabilir. 

Hastane Çevresi 

C. difficile'nin vejetatif formları havada kolayca ölmesine kar�ın, spor 

formları kullanılan birçok dezenfektanlara dirençlidir. Sporlar çevreye yayılmı� 

olabilir ve uzun süre kalıcılık gösterebilir. Çevresel kontaminasyon, hasta 

sandalyeleri, bebek banyoları ve termometrelerle ortaya çıkabilir. Yapılan bir 

çalı�mada, hastane ortamında bulunan halıların C. difficile kayna�ı olabilece�i, 

ancak bunların infeksiyon geli�imindeki etkisinin henüz aydınlı�a 

kavu�turulamadı�ı bildirilmi�tir. Bunun dı�ında C. difficile tansiyon aletlerinin 

kola sarılan bölümünde de sık el temasına maruz kalması nedeniyle kolonize 

olabilmektedir. Steteskoplar da potansiyel bir hastane infeksiyon kayna�ı 

olabilir. C. difficile ile kontaminasyon hastane ortamında önemli bir infeksiyon 

riski olu�turdu�undan dolayı dezenfektanlarla çevre temizli�inin düzenli olarak 

yapılması önem ta�ır. Bu nedenle etkili sporosidlerin kullanımı gerekmektedir. 

Antiseptik içerikli deterjanlar sıcak su ile kullanımı riskli yerlerin temizli�inin 

yanında dezenfeksiyonunu da sa�layabilir. Bu amaçla özellikle tuvalet alanları, 
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hasta sandalye ve yatak çevresi özenle temizlenmeli, sporosid solüsyonlar 

kullanılmalıdır. Uygun dezenfektanların kullanımı ile C. difficile sporları 

ortamdan uzakla�tırılabilir. �nfeksiyon kontrol hem�iresi en son yapılan temizlik 

tarihini ve yapılan temizliklerin yeterli olup olmadı�ını mutlaka takip etmelidir. 

Fosfat tamponlu hipoklorit (pH= 7,6 ; 1600 ppm klor içerikli) ile hasta 

çevresi temizli�inin, çevre kontaminasyonunun azaltılmasında oldukça etkili 

oldu�u gösterilmi�tir. Bu dezenfektanların C. difficile ta�ıyıcılı�ı bulunan hasta 

odaları ve servislere uygulanması önerilmektedir (136,137). 

Sonuç olarak, C. difficile infeksiyonlarından korunmak amacıyla hastane 

ortamında alınması gereken ba�lıca önlemler �unlardır: 

� �nfeksiyon kontrol komitesi önderli�inde her hastanenin C. difficile 

sürveyans çalı�ması yaparak infeksiyon oranlarını izlemesi ve bu 

konuda olu�turulacak temel politikaların belirlenmesi, 

� C. difficile infeksiyonları açısından yüksek riskli kabul edilen 

klindamisin, linkozamidler, ampisilin, sefoksitin gibi antibiyotiklerin 

kullanımının sınırlandırılması, 

� Hastane personeline C. difficile infeksiyonlarının bula�ı, korunma ve 

alınması gereken önlemler konusunda düzenli e�itimin verilmesi, 

� �nfeksiyon kayna�ı olabilecek olguların ba�tan belirlenmesi 

amacıyla en azından riskli servis ve yo�un bakım ünitelerinde yatan 

hastaların rektal kolonizasyonlarının saptanması, 

� Hasta ile her temas sonrası ellerin sabun ve suyla yıkanması, 

� Hastaya uygulanan her türlü invaziv ya da invaziv özellik ta�ımayan 

giri�imler esnasında koruyucu eldiven giyilmesi, 

� El antiseptiklerin kullanımının yaygınla�tınlması, 

� Rektal ate� ölçümlerinin tek kullanımlık rektal termometrelerle 

yapılması ya da riskli hastalarda rektal ate� ölçümünden 

kaçınılması, 

� Rektoskopi, endoskopi gibi tıbbi alet ve cihaz dezenfeksiyonunun 

uygun �ekilde yapılması, 
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� Kolonize olan, infeksiyon geli�en ya da dı�kı inkontinansı bulunan 

hastaların içinde tuvaleti bulunan ayrı odalara alınması, 

� Hasta odaları, masa, sandalye ve çevre temizli�inin uygun sporosid 

özellikli dezenfektanlarla yapılması, çöp birikiminin engellenmesi ve 

hastaların servis içi, hasta odaları ya da farklı servislerde 

dola�malarının engellenmesi, 

� Her türlü yiyecek ve içeceklerin hastalar arasında ikram, payla�ım 

gibi nedenlerle ortak tüketimine izin verilmemesi, servis dı�ından 

hastalara yiyecek ve içecek ta�ınmasının engellenmesi, 

� Hastaların kullandı�ı bardak, çatal, bıçak, ka�ık, havlu, di� fırçası 

gibi e�yaların ba�ka hastalar tarafından kullanımının önlenmesi, 

� Yüksek riskli antibiyotik kullanım öyküsü olan ve altı haftalık 

hastane kaynaklı ishali bulunan hastaların kültür ve serolojik 

sonuçlan ile aksi ispat edilene kadar C. difficile infeksiyonu olarak 

kabul edilip, tanı ve koruyucu önlemlerin bu do�rultuda yapılması, 

� Özellikle YBÜ ve günlük bakım merkezleri gibi fekal bula� riski 

yüksek bulunan ortamlarda antibiyotik kullanımından sonra geli�en 

ishallerde C. difficile infeksiyonlarının öncelikle dü�ünülmesi, 

infeksiyon kontrol önlemlerinin süreklili�inin sa�lanması, 

� Bu gibi yüksek riskli servis ve ünitelere yeni atanan personele 

çalı�ma öncesi gerekli e�itimin verilmesi, 

� Hastaların C. difficile infeksiyonları ve el yıkama gibi koruyucu 

önlemler konusunda bilgilendirilmesi, 

� Yüksek riskli kolonize hastalarda kullanılan tıbbi aletlerin dezenfekte 

edilmeden hastalar arasında kullanım ve ta�ınmasının önlenmesi. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereçler 

3.1.1. Kullanılan Besiyerleri 

3.1.1.1. Clostridium difficile Selective Agar (CDSA) 

Üretici firmadan (Oxoid) alınan, hayvan dokularının peptik dijesti 

(defibrine edilmi� at kanı) ve antibiyotikler (sikloserin ve sefoksitin) haricindeki 

di�er maddeleri içeren toz besiyeri 1 litre distile su içine karı�tırıldıktan sonra 

121ºC’de, 15 dakika otoklavlanarak steril edilmi�tir. Besiyeri içeri�i Tablo 3-1’de 

gösterilmi�tir. Besiyeri 50°C’ye so�uyana kadar beklendikten sonra içerisine 70 

ml defibrine edilmi� steril at kanı ve üretici firmadan temin edilen antibiyotikleri 

içeren suplement solüsyonu eklenmi�tir. 45ºC’ye kadar so�utulduktan sonra 

petri kutularına 4 mm kalınlı�ında dökülerek katıla�tırılmı�tır. 

Tablo 3-1 : CDSA besiyerinin içerdi�i maddeler ve bunların miktarları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.1.1.2. Isosensitest Besiyeri 

Üretici firmadan (Oxoid) temin edilen ve içindeki Tablo 3-2’de gösterilen 

maddeleri içeren hazır toz besiyeri kullanılmı�tır. Üretici firmanın talimatlarına 

uyularak hazırlanan karı�ım 121 ºC’de, 15 dakika otoklavlanarak steril edilmi�tir. 

45 ºC’ye kadar so�utulduktan sonra petri kutularına 4 mm kalınlı�ında 

dökülerek katıla�tırılmı�tır. 

Hayvan Dokularının Peptik Dijesti 32,0 g 

Mannitol 6,0 g 

Monopotasyum Fosfat 1,0 g 

Disodyum Fosfat 5,0 g 

Sodyum Klorür 2,0 g 

Geli�im Faktörleri 3,3 g 

Magnezyum Sülfat 0,1 g 

Agar 20,0 g 

Nötral Kırmızı 0,03 g 

Sikloserin 0,25 g 

Sefoksitin 0,016 g 
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Tablo 3-2 : Isosensitest besiyerinin içerdi�i maddeler ve bunların miktarları. 

Hidrolise Kasein 11,0 g Menadion 0,001 g 

Pepton 3,0 g Cyanocobalamin 0,001 g 

Glukoz 2,0 g L-Cysteine hidroklorid 0,02 g 

Sodyum klorid 3,0 g L-Tryptofan 0,02 g 

Çözülebilir ni�asta 1,0 g Pridoxin 0,003 g 

Disodyum hidrojen Fosfat 2,0 g Pantothenat 0,003 g 

Sodyum asetat 1,0 g Nicotinamid 0,003 g 

Magnesyum glycerofosfat 0,2 g Biotin 0,0003 g 

Kalsiyum glukonat 0,1 g Thiamin 0,00004 g 

Cobalt sülfat 0,001 g Adenin 0,01 g 

Bakır sülfat 0,001 g Guanin 0,01 g 

Çinko sülfat 0,001 g Ksanthin 0,01 g 

Demir sülfat 0,001 g Uracil 0,01 g 

Manganez klorid 0,002 g Agar 8,0 g 

3.1.2. Toksin A/B Varlı�ını Göstermede Kullanılan Gereçler 

3.1.2.1. �mmünkromotografi Kart Testi 

Dı�kı örneklerinde Toksin A/B’nin do�rudan tespit edilmesi için kullanılan 

hızlı bir kaset testtir (Veda Lab). Her bir kutuda 20 kaset test, dilüsyon sıvısı ve 

pozitif kontrol bulunur. 40 dakikada sonuç vermesi ve çapraz bula�maya sebep 

olabilecek yıkama a�amalarının olmayı�ı testin avantajları arasında 

sayılabilmektedir. 

3.1.2.2. Clostridium difficile Toksin A/B ELISA Testi 

Test Kitinin �çeri�i;  

� Mikroplaklar: 96 adet monoklonal C. difficile Toksin A/B antijeni kaplı 

plaklar. 

� Yıkama Solüsyonu: 1000ml süspansiyon için kullanılacak solüsyon. 

� Örnek Dilüenti: 100 ml hazır kullanım için uygun solüsyon. 

� Anti-CT: Poliklonal C. difficile Toksin A/B antijenleri (tav�an). 

� Konjugat: Streptavidin içeren solüsyon. 

� Substrat: Tetra Metil Benzidin (TMB) / H2O2 içeren solüsyon. 

� Stop Solüsyonu: 0,25 M sülfürik asit (H2SO4). 

� Pozitif Kontrol: C. difficile Toksin A/B (+) kültürden hazırlanan solüsyon. 

� Negatif Kontrol:C. difficile Toksin A/B (-) kültürden hazırlanan solüsyon. 
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3.1.3. E-Test �eritleri 

Vankomisin (0,016-256 �g/ml), Teikoplanin (0,016-256 �g/ml) ve 

Metronidazol (0,016-256 �g/ml), Ofloksasin (0,002-32 �g/ml), Siprofloksasin 

(0,002-32 �g/ml) ve Klindamisin (0,016-256 �g/ml)  E-test �eritleri (AB 

BIODISK) kullanılmı�tır (138). 

3.1.4. Standart Köken  

E-test uygulamalarında, Clostridium difficile ATCC 9689 standart kökeni 

(Remel) testlerin do�rulu�unu izlemede kullanılmı�tır. 

3.1.5. Clostridium difficile �dentifikasyonu 

Anaerop kültürler sonucu üretilen, Gram boyamadaki görünümleri ve 

koloni morfolojileri ile yapılan ön tanı sonucunda C. difficile  oldu�u dü�ünülen 

kökenler API 20A otomatize sistemi ile tanımlanmı�tır. 

 

3.2. Yöntemler 

3.2.1. Hastaların De�erlendirilmesi ve Takibi 

Hastanemizde nozokomiyal ishal nedeniyle mikrobiyoloji laboratuarına 

gönderilen ishal örnekleri ve klinik olarak servislerde saptanan hastalardan 

alınan örnekler çalı�maya dahil edilmi�tir.  Hastalar form doldurularak prospektif 

olarak izlenmi�tir (Form 1). Ayrıca, çalı�maya dahil edilen hastalar haftalık 

olarak ziyaret edilerek tedavi bilgileri ve klinik seyirleri izlenerek kaydedilmi�tir. 

Hasta ba�ında ula�ılamayan bilgiler ise, bilgi-i�lem sistemi kayıtları aracılı�ıyla 

izlenerek, takip formuna kaydedilmi�tir. 

3.2.2. Dı�kı Örneklerinin Toplanması 

�stanbul Üniversitesi Cerrahpa�a Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ELISA Laboratuvarına Clostridium difficile        

Toksin A/B iste�i ile gönderilen dı�kı örnekleri çalı�maya dahil edilmi�tir. 

Çalı�maya alınan dı�kı örneklerinin seçimi; dı�kının sıvı (ishal) olması, hastanın 

en az üç gündür hastane yatı�ının olması ve hastanın 18 ya�ından büyük 

(eri�kin) olması kriterlerine ba�lı kalınarak gerçekle�tirilmi�tir. Servislerden 

gelen dı�kı örnekleri çalı�ma zamanına kadar +4ºC’de saklanmı�tır. 
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3.2.3. Anaerop Kültür 

Clostridium difficile üretimi için buzdolabında (+4ºC) saklanan dı�kı 

örnekleri CDSA besiyerine ekilmi�tir. Besiyerleri anaerop jarlarda 37°C’de en az 

72 saat tutulduktan sonra jarlar açılarak üremeler de�erlendirilmi�tir. Anaerop 

ortam, anaerop jarlarda (OXOID) sa�lanmı�tır. Bu amaçla besiyerleri anaerop 

jarlarda (OXOID) tutulmu� ve Anaero Gen zarfları (kuru sistem) kullanılarak 

anaerop ortam elde edilmi�tir (139). 

3.2.4. API 20 A �le �dentifikasyon 

API 20 A hazırlanırken, ilk olarak McFarland bulanıklı�ının hazırlanaca�ı 

ampül kırılmı�tır. Bir eküvyon aracılı�ı ile CDSA besiyeri üzerinden saf 

oldu�una emin olunan koloniler alınarak hazır olan sıvının içerisine 3 

McFarland’a e�it ya da daha fazla olacak �ekilde bulanıklık sa�lanmı�tır. Steril 

bir pipet ile hazırlanan inokulumdan �eritteki kuyucuklara önerilen miktarlarda 

da�ıtılarak, yine önerilen kuyucuklar mineral ya� ile kapatılmı�tır. Bo� bir petri 

kutusu alınarak içerisine nemli ortam sa�laması amacıyla 5ml distile su 

konulmu�tur. API 20 A �eridi kıvrılıp petri kutusuna konulmu� ve kapa�ı 

kapatılmı�tır. Anaerobik jarda, 35-37°C’de 24 saat inkübe edildikten sonra, 

ertesi gün jardan çıkartılan API 20 A �eridinde karbonhidratlar, indol ve katalaz 

aktiviteleri için reaktifler damlatılarak renk de�i�imlerine bakılmı�tır. API 20 A 

kitabından, bakterinin sayısal profiline göre sonuçlar okunmu�tur (140). 

3.2.5. Clostridium difficile’de Direncin Belirlenmesi 

Üretti�imiz Clostridium difficile kökenlerinin vankomisin, teikoplanin ve 

metronidazol antibiyotiklerine direnci E-test yöntemi ile belirlenmi�tir. Saf 

kültürlerden 1 McFarland bulanıklı�ına e�de�er bakteri süspansiyonları 

hazırlanmı� ve süspansiyonlar, steril eküvyon kullanılarak Iso-Sensitest  

besiyerine yayılmı�tır. E-test �eritleri yerle�tirilmeden önce besiyerinde 

süspansiyonun emilimi için 30 dakika beklenmi� ve sonra E-testler petrilerin orta 

hatlarına yerle�tirilmi�tir. Anaerobik jarda, 37°C’de 72 saat inkübe edilmi�tir. 

�nhibisyon zonunun �eriti kesti�i noktadan okunan M�K (minimal inhibitör 

konsantrasyon) de�erleri EUCAST (European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing)  kriteleri dikkate alınarak Tablo 3-3’de gösterilen �ekilde 

de�erlendirimi�tir (141). 
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Tablo 3-3 : C. difficile için metronidazol, vankomisin, teikoplanin, klindamisin, 
ofloksasin ve siprofloksasin M�K de�erleri (µg/ml). 

M�K De�erleri 
Antimikrobik �laç 

Duyarlı Dirençli 

Metronidazol � 4 > 4 

Vankomisin � 2 > 2 

Teikoplanin � 2 > 2 

Klindamisin Tanımsız Tanımsız 

Ofloksasin Tanımsız Tanımsız 

Siprofloksasin Tanımsız Tanımsız 

3.2.6. �mmünkromotografik Kart Test Yöntemi 

Kaset, kullanımdan önce oda sıcaklı�ına gelmesi için 30 dakika 

bekletilmi�tir. 100 µl dı�kı örne�i, mikrofüj tüp içerisindeki 1ml seyreltim sıvısına 

eklenmi� ve bir vorteks (karı�tırıcı) aracılı�ı ile karı�tırılmı�tır. 125 µl 

süpernatant alınarak test kasetinin numune penceresine konulmu�tur. Test 

kaseti 30 dakika sonra okunmu�tur. Hem sonuç hem de kontrol pencerelerinde 

mavi çizgi var ise sonuç pozitif olarak yorumlanmı�tır. 

3.2.7. ELISA Yöntemi 

Toplanan dı�kılar seyreltme sıvısı ile karı�tırıldıktan sonra Clostridium 

difficile Toksin A/B ELISA kitleri kullanılarak çalı�ılmı�tır. Dilüe edilmi� hasta 

dı�kıları monoklonal C. difficile Toksin A/B antijenleri ile kaplı kuyucuklarda 

inkübe edilmi�tir. Dilüe dı�kı örneklerinde C. difficile’ye kar�ı olu�an spesifik 

antikorlar kuyucuklarda bulunan antijenlere ba�lanmı�tır. Reaksiyonu görünür 

hale getirebilmek için üzerine enzimle i�aretli konjugat eklenmi� ve 

inkübasyondan sonra substrat eklenerek renk de�i�imi gözlenmi�tir. 
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3.2.8. �statistiksel Analizler 

Elde edilen veriler SPSS 17.0 istatistik programı kullanılarak Student-t,          

Ki-kare, Fisher’s exact ve Kappa uyum analizi testleri ile de�erlendirilmi�tir. 

�statistiki anlamlılık sınırı olarak p <0.05 kabul edilmi�tir. 

Kappa uyum analizi, altın standart olarak kabul edilen bir yöntem 

varlı�ında, kıyaslanması planlanan di�er yöntemin duyarlılık, özgüllük 

de�erlerini göz önüne alarak altın standart ve ikinci yöntem arasındaki uyumu 

gösteren bir istatistiksel test yöntemidir. Testin yorumlanmasına ait veriler    

Tablo 3-4’de gösterilmi�tir. 

Tablo 3-4 : Kappa uyum analizi ili�ki düzeyleri 

Kappa De�er Aralı�ı �li�ki Düzeyi 

0 – 0,1 �li�ki Yok 

0,1 – 0,3 Zayıf �li�ki 

0,3 – 0,4 Hafif �li�ki 

0,4 – 0,6 Orta �li�ki 

0,6 – 0,8 �yi �li�ki 

0,8 – 1 �leri Derece �li�ki 
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4. BULGULAR 

Aralık 2009 – �ubat 2010 tarihleri arasında Cerrahpa�a Tıp Fakültesi 

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na ba�vuran, hastane yatı�ı 

bulunan, ya�ları 24-94 arasında de�i�en, ishal geli�iminin yatı�tan sonra ortaya 

çıktı�ı 100 hasta ve hastaya ait ishalli dı�kı örnekleri incelenmi�tir. 

Dı�kı örnekleri incelenen 100 hastanın ya� ortalaması 55,13 olarak 

hesaplanmı�tır. Ayrıca, hastaların 48’i erkek (%48), 52’si kadın (%52) olarak 

saptanmı�tır (Grafik 4-1).  

Grafik 4-1 : Hastaların cinsiyete göre da�ılımları. 
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 Çalı�maya dahil edilen hastaların, en az 3 ve en fazla 108 gün olarak 

de�i�en sürelerde bulunan hastane yatı� süreleri ortalaması 21,36 gün olarak 

hesaplanmı�tır. Yatı�ların yapılan bölümlere bakıldı�ında ise; yo�unlu�un dahili 

sevislerde (%90) oldu�u, bunu cerrahi servisler (%9) ve yo�un bakım 

ünitelerinin (%1) izledi�i görülmektedir (Grafik 4-2).  

Grafik 4-2 : Hastaların yatı� yerlerine göre da�ılımları. 
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Hastaların yatı� tanıları malignite, hematolojik malignite, enfeksiyon 

hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, gastrointestinal sistem hastalıkları, 

kronik böbrek hastalıkları, nörolojik bozukluklar, kronik hastalıklar (Diabetes 

mellitus ve hipertansiyon) ve di�er (fraktür, romatoid artrit, v.b.) olmak üzere 9 

grup altında incelenmi� ve bu gruplardaki hasta da�ılımları Grafik 4-3’de 

gösterilmi�tir. 

Grafik 4-3 : Hastaların aldı�ı tanılar ve da�ılımları. 
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Tablo 4-1 : Tüm hastalarda ya�, yatı� süresi ve ishal süresine ait minimum, 
maksimum, ortalama ve standart sapma de�erine ait istatistiksel veriler. 

 Minimum Maksimum Ortalama 
Standart 
Sapma 

Ya� (Yıl) 24 94 55,13 17,036 
Yatı� Süresi (Gün) 3 108 21,36 25,349 
�shal Süresi (Gün) 2 20 6,64 4,106 

Tablo 4-2 : ELISA pozitif ve negatif hastalarda ya�, yatı� süresi ve ishal süreleri için 
istatistiksel veriler.  

ELISA Negatif ELISA Pozitif 

 

Ortalama 
Standart 

Sapma 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

P De�eri 

Ya� (Yıl) 54,01 17,347 57,73 16,273 0,309 

Yatı� Süresi (Gün) 16,93 21,456 31,70 30,663 0,021 

�shal Süresi (Gün) 5,96 3,557 8,23 4,869 0,026 
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Tablo 4-3 : ELISA altın standart olarak kabul edildi�inde, hastalardaki risk faktörlerine           
ait istatistiksel veriler.  

ELISA 

Negatif Pozitif 
Toplam 

 

n % n % n % 

Ki-

Kare 
P 

Erkek 31 %44,3 17 %56,7 48 %48 
Cinsiyet 

Kadın 39 %55,7 13 %43,3 52 %52 
1,290 0,256 

Dahili 

Servisler 
62 %88,6 28 %93,4 90 %90 

Cerrahi 

Servisler 
8 %11,4 1 %3,3 9 %9 

Yatı� Yeri 

YBÜ 0 %0 1 %3,3 1 %1 

3,915 0,141 

Malignite 11 %15,7 7 %23,3 18 %18 

Hematolojik 

Malignite 
13 %18,6 7 %23,3 20 %20 

Enfeksiyon 

Hastalıkları 
3 %4,3 2 %6,7 5 %5 

Solunum 

Sistemi 

Hastalıkları 

8 %11,4 4 %13,3 12 %12 

G�S 

Hastalıkları 
22 %31,4 5 %16,7 27 %27 

Kronik 

Böbrek 

Hastalıklar 

4 %5,7 0 %0 4 %4 

Nörolojik 

Bozukluklar 
1 %1,4 0 %0 1 %1 

DM ve HT 5 %7,1 1 %3,3 6 %6 

Tanı 

Di�er 3 %4,3 4 %13,3 7 %7 

8,018 0,432 
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ELISA 

Negatif Pozitif 
Toplam 

 

n % n % n % 

Ki-

Kare 
P 

Oral 50 %71,4 20 %66,7 70 %70 Beslenme 

Tipi Enteral 20 %28,6 10 %33,3 30 %30 

0,227 0,634 

Yok 18 %25,7 8 %26,7 26 %26 Antibiyotik 

Kullanımı Var 52 %74,3 22 %73,3 74 %74 

0,010 0,921 

Yok 59 %84,3 23 %76,7 82 %82 

Kemoterapi 
Var 11 %15,7 7 %23,3 18 %18 

0,826 0,401 

Yok 67 %95,7 28 %93,3 95 %95 

Radyoterapi 
Var 3 %4,3 2 %6,7 5 %5 

0,251 0,617 

Yok 70 %100 28 %93,3 98 %98 �mmunsupresif 

Tedavi Var 0 %0 2 %6,7 2 %2 

4,762 0,088 

Yok 27 %38,6 6 %20 33 %33 Proton 

Pompa 

�nhibitörü Var 43 %61,4 24 %80 67 %77 

3,276 0,070 

Yok 55 %78,6 19 %63,3 74 %74 

Operasyon 
Var 15 %21,4 11 %36,7 26 %26 

2,534 0,111 

Yok 46 %65,7 19 %63,3 65 %65 

�drar Kateteri 
Var 24 %34,3 11 %36,7 35 %35 

0,052 0,819 

Yok 51 %72,9 20 %66,7 71 %71 

NGT 
Var 19 %27,1 10 %33,3 29 %29 

0,391 0,532 

Yok 53 %75,7 20 %66,7 73 %73 

CVP 
Var 17 %24,3 10 %33,3 27 %27 

0,872 0,350 

Yok 51 %72,9 17 %58,6 68 %68 

�shalde Nüks 
Var 19 %27,1 13 %41,4 32 %32 

1,932 0,165 
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Tablo 4-4 : ELISA negatif ve pozitif olgularda kullanılan antibiyotik gruplarındaki hasta 
sayılarına ait veriler. 

 

Hasta Sayısı 

Antibiyotik 

Kullanımı ELISA 

Negatif 

ELISA 

Pozitif 
Toplam 

Yok 18 8 26 

Karbapenemler 

 
7 3 10 

�-Laktamaz 
�nhibitörleri 

 
16 5 21 

Kinolonlar 

 
8 3 11 

Sefalosporinler 

 
4 2 6 

Glikopeptidler 

 
0 0 0 

Ko-trimoksazol 

 
0 1 1 

Antifungaller 2 0 2 

2 veya daha fazla 15 8 23 
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Tablo 4-5 : Çalı�mada kullanılan kültür yönteminin altın standart kabul edilen ELISA 
yöntemi ile kıyaslanması. 

 

��

ELISA 
Pozitif 

ELISA 
Negatif 

Toplam 

Kültür 
Pozitif 

17 17 

 
 

34 

Kültür 
Negatif 

13 53 66 

Toplam 30 70 100 

 

 

Tablo 4-6 : Çalı�mada kullanılan kart test yönteminin altın standart kabul edilen ELISA 
ile kıyaslanması. 

 

  
ELISA 
Pozitif 

ELISA 
Negatif 

Toplam 

Kart 
Test 

Pozitif 
23 14 37 

Kart 
Test 

Negatif 
7 56 

 
63 

Toplam 30 70 100 

 

 

 Kültür 

Yönteminin 

Etkinli�i 

Duyarlılık %56 

Özgüllük %75 

Kappa 

Uyum 

Analizi 

0,312 

 

Kart Test 

Yönteminin 

Etkinli�i 

Duyarlılık %76 

Özgüllük %80 

Kappa Uyum 

Analizi 
0,531 
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Kültür yöntemi kullanılarak toplam 34 hastada üretilen C. difficile 

bakterilerinde EUCAST de�erlendirme kriterine göre; metronidazol direnci 10 

örnekte (%29,4), vankomisin direnci 1 örnekte (%2,9) ve teikoplanin direnci 1 

örnekte (%2,9) saptanmı�tır. Klindamisin, siprofloksasin ve ofloksasin için 

tanımlanmı� bir duyarlılık kriteri olmamakla beraber, siprofloksasin için M�K 

de�erleri belirgin olarak yüksek bulunmu�tur. Metronidazol, vankomisin ve 

teikoplanin antibiyotiklerine kar�ı C. difficile’nin direnç oranları Tablo 4-7’de, tüm 

antibiyotikler için hesaplanan M�K  de�erleri ise  Tablo 4-8’de gösterilmi�tir. 

Tablo 4-7 : Üretilen 34 adet C. difficile bakterisi için metronidazol, vankomisin ve 
teikoplanin antibiyotiklerine ait direnç oranları. 

Duyarlı Dirençli 

Antibiyotik Adı 

n % n % 

Metronidazol 24 %70,6 10 %29,4 

Vankomisin 33 %97,1 1 %2,9 

Teikoplanin 33 %97,1 1 %2,9 

Tablo 4-8 : Kültürde üretilen C. difficile bakterilerinde metronidazol, vankomisin, 
teikoplanin, klindamisin, ofloksasin ve siprofloksasin antibiyotikleri için E-test 
ile saptanan M�K 50 ve M�K 90 de�erleri (µg/ml). 

Antibiyotik Adı M�K 50 M�K 90 

Metronidazol 2 256 

Vankomisin 0,75 2 

Teikoplanin 0,38 0,75 

Klindamisin 0,064 0,25 

Ofloksasin 0,38 0,75 

Siprofloksasin 3 64 
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Toksin A/B pozitif saptanan ve kültürde üreme olan 17 olgunun 

tamamında tedavi amacıyla metronidazol kullanıldı�ı belirlenmi�tir. Bu nedenle, 

metronidazole dirençli (n=10) ve duyarlı olgular (n=7), yatı� süresi, ishal süresi 

ve ishalde nüks verileri ile istatistiksel olarak de�erlendirilerek Tablo 4-9 ve 

Tablo 4-10’de gösterilmi�tir. Sonuç olarak; metronidazol direncinin ishal süresi, 

yatı� süresi ve nüks ile belirgin bir ili�kisi gösterilememi�tir. 

Tablo 4-9 : ELISA ve kültür sonuçları pozitif olan hastalarda, metronidazole direnç 
geli�imi ile yatı� ve ishal süreleri arasındaki ili�kiye ait istatistiksel veriler. 

Metronidazol Direnci 

Yok Var 
 

Ortalama 
Standart 

Sapma 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

P 

Yatı� Süresi (Gün) 33,00 30,253 44,60 31,564 0,316 

�shal Süresi (Gün) 7,33 5,069 9,80 3,962 0,240 

Tablo 4-10 : ELISA ve kültür sonuçları pozitif olan hastalarda, metronidazole direnç 
geli�imi ile ishalde görülen nüksler arasındaki ili�kiye ait istatistiksel veriler. 

Metronidazol Direnci 

Yok Var 
Toplam 

 

n % n % n % 

Ki-

Kare 
P 

Yok 8 %66,7 2 %40 10 %58,8 
�shalde   Nüks 

Var 4 %33,3 3 %60 7 %41,2 
1,036 0,309 
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�ekil 4-1 : Üretilen Clostridium difficile bakterilerinin Gram görüntüleri. 

 

 

�ekil 4-2 : CDSA’da üretilen Clostridium difficile’nin koloni yapısı. 
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5. TARTI�MA 

Tedavi amacı ile kullanılan antibiyotikler, sadece patojen bakterileri de�il 

normal flora bakterilerini de etkiler ve endojen mikroflorayı bozarak 

süperinfeksiyonlara neden olabilir. Antibiyotik kullanımının ba�ırsak florasına 

yaptı�ı etki, ilaç kesildikten sonraki 6 haftaya kadar sürebilmekte, bu süre içinde 

C. difficile’ye ba�lı ishaller ortaya çıkabilmektedir. Geçi� ço�unlukla hastane 

ortamından olmakta ve bunda personel önemli rol oynamaktadır. Genellikle 

ekzojen kaynaklı olan infeksiyonun geli�iminde ileri ya�, kullanılan ilaçlar 

(antibiyotik, antiperistaltik, immünsüpresif, antineoplastik, narkotik analjezikler 

vb.), yapılan giri�imler (lavman, nazogastrik tüp), altta yatan ciddi hastalık 

(kanser, AIDS, böbrek yetmezli�i vb.), hastanede kalı� süresi, yo�un bakım 

ünitesinde kalma gibi farklı risk faktörleri rol oynayabilmektedir (55,110,111). 

Ülkelere ve merkezlere göre de�i�iklik göstermekle beraber, C. difficile 

hastane kaynaklı ishallerin yakla�ık %8-10’una sebep olmakta ve bu oran yıllar 

içinde giderek artı� göstermektedir (55). Dünya verileri gözden geçirildi�inde; bir 

Asya ülkesi olan Singapur’da 1200 yataklı bir hastanede yatan ishalli hastaların 

dı�kılarında C. difficile pozitifli�i 2001-2006 yılları arasında %7’den %11’e 

yükselmi�tir (142). Fransa’da aynı zaman diliminde yapılan prospektif bir 

çalı�mada; 3.931 dı�kı örne�inin %7,2’sinde toksin pozitifli�i bulunmu�, bu 

oranın yıllara göre dengeli da�ıldı�ı, insidansta bir de�i�kenli�in olmadı�ı 

bildirilmi�tir (143). Pepin ve arkada�larının Kanada’nın Ouebec bölgesinde 

1991-2003 yılları arasında C. difficile ili�kili ishal hastaları ile yaptıkları bir 

çalı�mada, 1991-1992 yıllarında C. difficile ili�kili ishal hastalarının oranını %7,1 

olarak saptarken, 2003’te bu oranın %18,2’ye kadar çıktı�ı bildirilmektedir (144). 

Avustralya’da yapılan ba�ka bir çalı�mada son 20 yılda Dünya’daki tüm  

hastanelerde C. difficile ili�kili diyare insidansının arttı�ını, fakat batı 

Avustralya’da 1980’li yıllarda bu insidans artı�ının daha çarpıcı yükseklikte 

oldu�unu bildirilmi�tir. Avustralya’da yapılan epidemiyoloji çalı�ması ile       

1993-2000 arası 3. ku�ak sefalosporinlerin kullanımı kontrol altına alınmı�tır, 

1993’ten 1998’e kadar C. difficile ili�kili ishal (CD��) insidansı rölatif olarak stabil 

kalmı�tır, reçeteleme politikaları aralarındaki de�i�iklikler nedeni ile 3. ku�ak 
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sefalosporinlerin kullanımında azalma sa�lanmı�tır. Bu bulgular 3. ku�ak 

sefalosporinlerin kullanımının kontrol altına alınması ile C. difficile ili�kili diyare 

olu�umunu azaltabilece�ini desteklemektedir (98). 

Ülkemizde C. difficile sıklı�ının ara�tırıldı�ı çalı�malara bakıldı�ında; 

Altındi� ve arkada�larının 91 hasta ile yaptıkları çalı�ma dikkati çekmektedir. Bu 

çalı�manın sonuçlarına göre; 91 hastanın 13’ünde (%14,3) C. difficile izole 

edilmi�tir (145). Ayrıca, Eskitürk ve ark. yaptıkları, kültür için gelen dı�kılarda 

rutin patojenlerin yanı sıra verotoksijenik E. coli, Aeromonas, Yersinia 

enterecolitica ve C. difficile’nin ara�tırıldı�ı prospektif çalı�mada, C. difficile’nin 

görülme sıklı�ı %12,9 (21 hastanın 8’inde) bulunmu�tur (54).  

Merkezimizde 1995 yılında yapılan bir ara�tırmada Toksin A pozitifli�i, 

antibiyotik kullanan hastalarda %34, onkoloji servislerinde tedavi görenlerde 

%25,8 ve antibiyotik kullanmayan hastalarda %4,3 olarak bulunmu�tur (9). 2002 

yılında yapılan bir çalı�mada yatan hastalardan gelen dı�kı örnekleri incelenmi� 

ve Toksin A/B pozitifli�i %3,2 olarak bulunmu�tur (7). 2005 yılında prospektif 

olarak klinik de saptanan nozokomiyal ishal olgularında Toksin A/B ara�tırılmı� 

ve %5,5 oranında pozitiflik saptanmı�tır (10).  

Çalı�mamızda saptanan %30’luk Toksin A/B pozitifli�i 2000’li yıllarda 

belirlenen azalmanın sona erdi�ini ve belirgin bir artı� ya�andı�ını 

göstermektedir. Bunun nedeni, C. difficile kökenlerindeki virulans artı�ı, 

antibiyotik direncinin artı�ı yada bu etkenin saptanması ve enfeksiyon kontrol 

önlemlerinin uygulanmasında ki yetersizlikler olabilir.  

 Clostridium difficile’ye ba�lı ishal olu�umunda en önemli risk faktörü 

antibiyotik kullanımıdır. Kullanılan antikemoterapötikler, ülkeden ülkeye, 

hastaneden hastaneye, hatta aynı hastanede servisler arasında bile farklılık 

göstermektedir. Macaristan’da Urban ve ark.’ın yaptıkları çalı�mada, en çok 

beta-laktam grubu antibiyotiklerin, daha sonrada kinolon kullanımının C. 

difficile'ye ba�lı ishallere yol açtı�ını bildirmi�tir (146). �sveçte be� büyük 

hastanenin yer aldı�ı çok merkezli bir çalı�mada, ko-trimoksazol ve piperasilin 

gibi geni� spektrumlu penisilinlerin, sefalosporin ve klindamisinin kullanılması ile 

C. difficile'ye ba�lı ishal riskinin arttı�ı gösterilmi�tir (147).  
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Ülkemizde, Ercis ve ark. antibiyoti�e ba�lı ishal veya psödomembranöz 

enterokolit ön tanılı hastaların dı�kı örneklerinde, C. difficile toksin varlı�ı ve 

klinik bulgular arasındaki ili�kiyi göstermek amacı ile yaptıkları çalı�mada; 

Toksin A ve/veya B varlı�ını ELISA yöntemi ile ara�tırmı�lardır. �ncelenen 726 

dı�kı örne�inin 68’inde (%9,4) pozitiflik saptamı�lardır. C. difficile’ye ba�lı 

ishalin, hastaların büyük ço�unlu�unda (32/68) beta-laktam/beta-laktamaz 

inhibitör kombinasyonlarının kullanımına ba�lı olarak geli�ti�i gözlenmi�tir, bunu 

aminoglikozidlerin (12/68) ve sefalosporinlerin (8/68) kullanımının izledi�i 

bildirilmi�tir (148). Altındi� ve ark. yaptı�ı çalı�mada ise hastaların %84,6’sının 

(11/13) ampisilin/sulbaktam kullandı�ı bildirilmi�tir (145).  

1995 yılında merkezimizde yapılan bir çalı�mada, antibiyotik kullananlar 

ile antibiyotik tedavisi almayanlar kıyaslandı�ında, Toksin A/B pozitifli�i 

antibiyotik tedavisi alan grupta belirgin olarak daha fazla saptanmı�tır (9). 

Bizim çalı�mamızda ise, antibiyotik kullanımı Toksin A/B pozitif bulunan 

olgularda belirgin bir risk faktörü olarak belirlenememi�tir. Bunun nedeni, Toksin 

A/B negatif olan di�er nozokomiyal ishal grubunun da hastanede etkin bir 

antibiyotik kullanım politikası olmamasından dolayı genelde antibiyotik kullanım 

hikayesi olan olgulardan olu�ması olabilir.  

Antibiyotik tedavisine ek olarak hasta popülasyonunun ya�lı (>65) olması 

ve hastanede yatı� süresinin uzunlu�u da C. difficile'ye ba�lı ishal geli�iminde 

önemli risk faktörlerindendir. �ngiltere ve Galler’de Halk Sa�lı�ı Laboratuvarı 

Bula�ıcı Hastalıkları Ara�tırma Merkezi’ne 1992-1996 yılları arasında C. difficile 

ile ilgili yapılan tüm bildirimlerin %75’inde hastaların ya�ının 65 ve üzerinde 

oldu�u saptanmı�tır (149). Karlstrom ve ark., �sveç’te 1995 yılı boyunca görülen 

tüm C. difficile'ye ba�lı ishal olgularını gözden geçirmi� ve 60-98 ya� 

aralı�ındaki C. difficile'ye ba�lı ishal insidansında, genç hasta popülasyonu ile  

kar�ıla�tırıldı�ında 10 kattan fazla artı� oldu�unu bildirmi�tir. Bu ara�tırıcılar, 

rehabilitasyon ve geriatri servislerindeki hastalarda, hastanenin di�er 

servislerinde yatan hastalara göre C. difficile'ye ba�lı ishal insidansında belirgin 

bir artı� saptamı�tır. Ara�tırıcılar; ya�lı hastaların olası hastane kökenli C. 

difficile ile ili�kili ishale kar�ı di�er ya� gruplarına göre daha fazla risk 

ta�ımalarının en olası nedeni olarak ise ya�lı hastaların yo�un bakım ünitelerini 
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di�er ya� gruplarındaki hastalara göre daha fazla kullanmaları olarak 

göstermi�tir (150). Walker ve arkada�larının yaptı�ı bir çalı�mada, uzun süreli 

bakım ünitelerinde kalan asemptomatik hastaların %7,1’nin dı�kı kültüründe     

C. difficile üretilmi�tir (66).  

Clostridium difficile’ye ba�lı ishallerin geli�mesinde rol oynayan di�er bir 

risk faktörü, altta yatan ciddi hastalıkların bulunmasıdır. Buchner ve ark.’nın 

çalı�masına göre kanser, kemoterapi, solunum yolu infeksiyonları ve böbrek 

yetmezli�i gibi çe�itli hastalıkların C. difficile’ye ba�lı ishal riskini arttırdı�ı 

görülmü�tür (151). Ercis ve ark.’nın yaptıkları çalı�mada hastaların ya� aralı�ı 

1-86 yıl (ya� ortalaması: 43,3 yıl) arasında de�i�mektedir. Hastaların 36’sında 

(%52,9) altta yatan hastalık varlı�ı belirlenmi�tir. Bu hastaların 18’inde kronik 

obstrüktif solunum yolu hastalı�ı ve böbrek yetmezli�i, 11’inde kanser ve 

7’sinde di�er hastalıklar (diabet, hepatit, transplantasyon ve multipleks skleroz) 

mevcuttur (148).  

Wroblewska ve ark. yaptıkları çalı�mada 1998 ve 2002 yılları arasında 

hastanede yatan yeti�kin hastalardan 4.414 dı�kı örne�i toplamı�lardır. 1308   

(%29,3) örnek C. difficile kültürü pozitif olarak saptanmı�tır, bunun %15,1’i 

1998, %29,5’i 1999, %33,8’i 2000, %31,2’si 2001, %32,0’ı 2002 yılında 

saptanmı�tır. Yatan hastalar içinde en fazla pozitif üreme görülen servis %11,7 

ile hematoloji/onkoloji, %8,3 ile nöroloji, %8 ile nefroloji, %7 ile gastroenteroloji 

ve  %6,2 ile nöro�irurjidir. C. difficile Toksin A’nın test edilmesinde 847’si 

(%19,2) pozitif bulunmu�, 3.567’si (%80,8) negatif bulunmu�tur. Bu pozitifliklerin 

%29,4’ü 1998, %17,5’i 1999, %23,2’si 2000, %17,1’i 2001, %15’i 2002 yılında 

saptanmı�tır. Bu süreç içinde C. difficile test edilmi� dı�kı örneklerinin sayısında 

ve C. difficile kültür pozitif örneklerin sayısında artı� gözlemi�lerdir. Çalı�manın 

son iki yılında C. difficile Toksin A pozitif örnek sayısında bir dü�ü� 

kaydedilmi�tir. Bu durumun antibiyotik kullanım politikasından kaynaklanmı� 

olabilece�ini dü�ünmü�lerdir (152). Ülkemizde Altındi� ve ark.’ın çalı�masında 

örneklerin ço�u dahiliye hastalarından (%41,7) alınmı�, bunu azalan oranda 

infeksiyon hastalıkları (%15,3) ve cerrahi/anestezi/yo�un bakım üniteleri 

hastaları (%12) izlemi�tir (145). 



 58 

Merkezimizde yapılan bir çalı�mada hematoloji onkoloji hastalarında 

istatistiksel olarak daha anlamlı Toksin A/B pozitifli�i saptandı�ı belirlenmi�tir 

(9). Bizim çalı�mamızda ise, gerek altta yatan hastalık gerek radyoterapi, 

kemoterapi, immunsupresif tedavi ve gerekse invaziv giri�imler ve operasyonlar 

Toksin A/B pozitifli�i ile geli�en ishaller yönünden anlamlı bir risk faktörü olarak 

belirlenememi�tir. �statistiksel olarak anlamlı bulunmamı� olmakla beraber 

proton pompa inhibitörü kullanımı belirgin bir risk faktörü olarak dikkati çekmi�tir 

(p=0.070). Bu veri, son yıllarda toplumda da belirlenen C. difficile 

infeksiyonlarında proton pompa inhibitörünün bir risk olarak belirlenmesi ile 

örtü�en bir veridir. 

C. difficile'de toksin varlı�ını ara�tıran çok sayıda çalı�ma yapılmı� ve 

yıllar içinde tanı amacıyla farklı yöntemler geli�tirilmi�tir. �lk kez 1981 yılında 

Yolken ve ark. ELISA yöntemini kullanmı�lardır (153). Bunu takip eden yıllarda 

sadece Toksin A’yı ve Toksin A ve Toksin B’yi birlikte saptayan kitler 

hazırlanmı�tır (154). Konuyla ilgili olarak Schroder C. difficile için ELISA 

yöntemiyle Toksin A+B’nin beraber saptandı�ı testin en yaygın do�rulama testi 

oldu�unu, özgüllü�ünün %93-100, duyarlılı�ının ise %63-99 civarında oldu�unu 

bildirmi�tir (155).  

Arjantin’de yapılan bir çalı�mada hastanelerdeki semptomatik 

hastalardan C. difficile ili�kili diyarelerde tanı metotları gözden geçirilmi�tir, 

hastalardan dı�kı örnekleri alınarak gaitalardaki toksinler Premier Cytoclon A+B 

ELISA yöntemi ile ara�tırılmı�tır. Her bir örnek kültür ile toksijenik C. difficile 

türleri için incelenmi�tir. 104 örne�in 40 (%38,5)’ı pozitif ve 64 (%61,5)’ü negatif, 

gaita toksin yöntemi ve/veya toksijenik kültür ile 40 pozitif örne�in 11’inde C. 

difficile toksinleri sadece toksijenik kültür ile saptanmı�tır. 5 hastada ise (%15,6) 

semptomatik tekrarlar bildirilmi�tir. Toksin negatif türler izole edilmemi�tir bu 

bilgi C. difficile’nin toksijenik kökenlerinin yüksek prevelansını göstermektedir. 

Sonuçların ı�ı�ında yapılan istatistiksel çalı�malar da; C. difficile ili�kili diyarenin 

çalı�manın yapıldı�ı bu hastane için acil nozokomiyal bir problem oldu�u 

saptanmı�tır (156). 
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Di Persio ve ark. 328 dı�kı örne�inde kültür, lateks aglütinasyonu, hücre 

kültürlerinde toksin ara�tırması ve ELISA ile toksin A ara�tırılması yöntemlerini 

birlikte uygulayarak yaptıkları çalı�mada 52 (%15,9) örnekte bir veya daha fazla 

test ile pozitiflik tespit etmi�lerdir (157). 

Tanı yöntemleri ile ilgili olarak ba�ka bir çalı�mada, Tox A/B Test 

(Techlab, Blacksburg VA, USA) ve hücre kültür sitotoksite yöntemi, C. difficile 

ön tanılı hastalardan elde edilen 1.109 diyareli gaita örne�inde 

kar�ıla�tırılmı�tır. Tox A/B Test Toksin A ve B’yi tanıyan enzim immünoassay 

yöntemidir. Bu test için yakla�ık 1,5 saat süre gerekmektedir. Hücre kültür 

sitotoksite yöntemi 4 saat, 24 saat ve 48 saatte okunan fibroblast hücre dizi 

formatını kullanan bir yöntemdir. 1.109 örne�in 194’ü altın standart sitotoksite 

yöntemiyle pozitifken 189’u enzim immünoassay ile pozitif bildirilmi�tir. �ki 

yöntem arasında %98,5 bir uyum oldu�u gözlenmi�, sitotoksite yöntemiyle 

kar�ıla�tırıldı�ında ELISA’ın %94,3 duyarlılı�ı ve %99,3 özgüllü�ü bildirilmi�tir. 

Buna ra�men Toksin A’nın tanımlanması için ba�ka bir ELISA’nın kullanılması 

ile Toksin A/B test için duyarlılık %94,5, özgüllük %100, pozitif prediktif de�er 

%100, negatif prediktif de�er %98,8 olarak hesaplanmı�tır. Sitotoksik yöntem 

için ise duyarlılık %97, özgüllük %100, pozitif prediktif de�er %100, negatif 

prediktif de�er %93 bulunmu�tur. Hücre kültür sitotoksite yöntemi ile 

kar�ıla�tırıldı�ında bu testin mükemmel duyarlılık ve özgüllük gösterdi�i 

görülmektedir (158). 

Kanada’da yapılan bir çalı�mada 400 gaita örne�i test edilmi�. Triage® 

C. difficile test (TCT), TechLab C. difficile Toxin A/B ELISA, cell-culture 

cytotoxin test (CT) yöntemleri kar�ıla�tırılmı�. TCT ile 92, ELISA 41, CT 58 

pozitiflik saptandı�ı bildirilmi�tir. Herhangi bir testle pozitiflik saptama oranı 

%99’dur. Kültür uyu�mazlı�ı olanlarda 52 ki�inin 42 tanesi toksijenik 10 tanesi 

nontoksijenik bulunmu�tur. 10 hastada di�er Clostridium türleri saptanmı� 2 

tanesinde ise Clostridium izolatına rastlanmadı�ı bildirilmi�tir. Bunlardan 21 

toksijenik C. difficile izolatının 17’sinin CT yöntemiyle negatif oldu�u bildirilmi�tir. 

Altın standart olan CT ile kar�ıla�tırıldı�ında duyarlılık ve özgüllük de�erleri TCT 

ve ELISA yöntemi için sırasıyla %89-93 ve %66-99’dur. Toxin A(-), Toxin B(+) 8 

gaita örne�inde TCT ile 8, ELISA ile 4, CT ile 6 izolat pozitif saptanmı�tır. Alınan 
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gaita örneklerinin %85’inde TCT pozitifli�i saptanabilmi�, kalan %15’inde daha 

ileri testlere gereksinim duyuldu�u bildirilmi�tir (159). 

Çalı�mamızda, özellikle önerilen hücre kültürü alt yapısı 

laboratuvarımızda olmadı�ı için daha pratik ve güvenilir bir test olan ELISA ile 

Toksin A/B ara�tırılması tercih edilmi�tir. Kullanılan kart test hızlı tanı için yeterli 

duyarlılık ve özgüllük de bulunmamı�tır. Ara�tırmamızın sonuçlarına göre, 

kültürün tanısal yakla�ımda de�eri sınırlı bulunsa da, özellikle direnç 

konusundaki verilerimiz, kültür çalı�malarının önemli oldu�unu ve geli�tirilmesi 

gerekti�ini dü�ündürmü�tür.  

Clostridium difficile tarafından olu�turulan ishal olgularının tedavisinde 

antibiyotiklere direnç geli�imi son yıllarda önemli bir sorun olu�turmaktadır. 

2006 yılında �srail’de C. difficile ili�kili ishal geli�mi� 49 hastaya ait örneklerin; 

metronidazol, vankomisin, rifampisin, fusidik asit, doksisiklin ve linezolid 

antibiyotiklerine kar�ı direnç durumları E-test yöntemiyle incelenmi�tir. 

Çalı�manın sonuçlarına göre; örneklerin hiçbirinde vankomisin’e direnç 

saptanmamı�tır. Ancak; hastalardan izole edilen bakterilerin %2’sinde 

metronidazol’e direncin geli�mi� oldu�u saptanmı�tır (M�K � 256 �g/ml). 

Ara�tırıcılar; metronidazol’e kar�ı olu�an bu sonradan kazanılan ve ilerleyici 

direnç geli�iminin tedavi anlamında önemli sorunlar olu�turabilece�ini ve 

ara�tırılması gereken bir problem oldu�unu bildirmi�lerdir (160). 

�ngiltere, Hollanda ve �talya’nın ortakla�a 272 örnek inceleyerek yaptıkları 

bir çalı�madan dikkate çekici sonuçlar çıkmı�tır. Toplanan 272 örnek 

ara�tırıcılar tarafından 2 gruba ayrılarak incelenmi�tir. �lk grupta 1995-2001 

yılları arasında toplanan örnekler bulunurken, ikinci grupta 2005-2006 yılları 

arasında toplanan örnekler bulunmaktadır. Yapılan ara�tırmalar sonucunda eski 

tarihli (1. Grup) örneklerin metronidazol için saptanan E-test M�K de�erlerinin 

0,25–1,00 �g/ml arasında oldu�u bulunmu�tur. Yeni tarihli örneklerle (2. Grup) 

yapılan çalı�malarda ise; metronidazol için saptanan E-test M�K de�erlerinin 

4,00–8,00 �g/ml oldu�u bulunmu�tur. Tüm örneklerle kıyaslandı�ında 

metronidazol’e kar�ı yükselen M�K de�erleri oranının %24 oldu�u bulunmu�tur. 

Ara�tırıcılar buldukları sonuçlar ı�ı�ında, C. difficile’ye kar�ı artan direncin 

önemli bir sorun olu�turabilece�ine dikkat çekmi�lerdir. Ara�tırıcılar; artı� 
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gösteren bu direncin, metronidazol’ün kolon ortamında olu�turdu�u zayıf 

penetrasyon sebebiyle gerçekle�mi� olabilece�ini vurgulamı�lardır (161). 

Japonya’da yapılan 6 aylık bir çalı�mada toplanan 100 örnek E-test ve 

disk difüzyon  yöntemleriyle incelenmi�tir. Vankomisin’e dirençli mikroorganizma 

bulunmazken, metronidazol’e yüksek dirençli bir örnek bulunmu�tur (M�K = 128 

�g/ml). Sonuçlara göre, disk difüzyon yönteminin, metronidazol için M�K 

de�erini tahmin etmede C. difficile için tatmin edici düzeyde etkinlik 

sa�layamadı�ı bulunmu�tur. Ayrıca, metronidazol’ün en sık tercih edilen 

antibiyotik oldu�u ve Clostridium difficile �li�kili �shal (CD��) olgularında oral 

vankomisin uygulamasının iyi bir tercih olabilece�i vurgulanmı�tır (162).  

�çlerinde Türkiye’den alınan örneklerin de bulundu�u Avrupa’da 2005 

yılında yapılan 2 aylık prospektif bir çalı�mada 411 izolat toplanmı�tır. Çalı�ılan 

örneklerin 354 (%86) tanesi Toksin A/B pozitif olarak saptanmı�tır. Ara�tırılan 

tüm toksijenik izolatların metronidazol ve vankomisin’e duyarlı oldukları 

saptanmı�tır. Türkiye’den alınan örneklerin %25’inde klindamisin’e direnç 

geli�ti�i bulunmu�tur (163). 

�sveç’te 1993-2007 yılları arasında prospektif olarak toplanan 606     

Toksin A/B pozitif örnek incelenmi�tir. �ncelenen örneklerde metronidazol ve 

teikoplanin’e kar�ı direnç geli�imin olmadı�ı saptanmı�tır. Ancak, aynı hastadan 

elde edilen 3 örnekte vankomisin direnci saptanmı�, ara�tırıcılar bu durumun 

nedeni olarak ise, bu hastanın uzun süre i.v. (intravenöz giri�im) vankomisin 

tedavisi almasını göstermi�lerdir. Klindamisin için ise; direncin, 1991 yılında 

yüksek (%10) oldu�unu ancak zamanla saptanan direncin azaldı�ını 

bildirmi�lerdir. Siprofloksasin ile yapılan çalı�malarda, direncin yüksek 

oldu�unu, tedavi amacıyla kullanımının kısıtlanmasının uygun olabilece�ini 

söylemi�lerdir (164). 

Çalı�mamızda siprofloksasine kar�ı yüksek M�K de�erlerinin saptanması 

di�er ülke verileriyle örtü�mektedir. Ofloksasin ve klindamisin için saptanan 

dü�ük M�K de�erleri bu ilaçların  siprofloksasine kıyasla daha az kullanılması ile 

ili�kili olabilir ve sahip oldukları bu dü�ük M�K de�erleri nedeniyle tedavide 

kullanımları dü�ünülebilir. Yeni kinolonlar (moksifloksasin, levofloksasin, vb.) ile 

ilgili deneyler ekonomik nedenlerden ötürü çalı�mamızda yer alamamı�tır. 
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Çin ve �sveç’te yapılan bir çalı�mada, C. difficile için metronidazol ve 

vankomisin’e direnç geli�iminin dü�ük oldu�u halde, transfer edilebilen 

metronidazol’de dahil çoklu ilaca dirençli C. difficile’lerin oldu�u bildirilmi�tir. 

Denenen di�er antibiyotik gruplarının ise (klindamisin, tetrasiklin, 

moksifloksasin, siprofloksasin) direnç durumlarının ülkeden ülkeye farklılık 

gösterdi�i belirtilmi�tir. Daha iyi antibiyotik kullanma yöntemleri ve infeksiyon 

kontrol önlemleri ile C. difficile yayılımı ve infeksiyonlarının engellenebilece�i 

vurgulanmı�tır (165).  

Çalı�mamızda saptanan yüksek oranda metronidazol direnci ve 

vankomisin ile teikoplanin’e dü�ük de olsa direnç saptanmı� olması kaygı verici 

bir bulgudur. Bu durumdan antibiyotik kullanımının kontrolsüz olması sorumlu 

olabilece�i gibi, hastanede klonal bir yayılımda sorumlu olabilir. Ayrıca, 

metronidazol’ün özellikle ishal olgularında, toplumda ve hastanede ampirik 

olarak kullanılan bir ajan olması artmı� dirençten sorumlu olabilir. Bu konuda 

daha anlamlı teoriler üretebilmek için izolatlardan klonalite çalı�ması ve direnç 

mekanizması ara�tırmaları yapılması dü�ünülebilir. Ek olarak, glikopeptidler 

hastanede oldukça yo�un kullanılan antibiyotikler durumundadır ve dü�ük de 

olsa saptanan direnç geli�imin de bu durumun da katkısı olabilir.  

Çalı�mamızdan çıkan ilginç bir sonuç ise, dirençli olgularda metronidazol 

kullanımının nüks, yatı� süresi ve ishal süresine etkisinin istatistiksel 

anlamlılıkta saptanamamasıdır. Ancak, bu durumun nedeni hasta ve 

metronidazole dirençli örnek sayılarının dü�ük olması olabilir. Ayrıca, 

nozokomiyal ishal geli�imi ve seyrinde, hastanın durumu ve uygulanmakta olan 

tedavilerin katkısının da istatistiksel anlamlılıkta etkili oldu�u söylenebilir.  

Sonuç olarak; C. difficile nozokomiyal ishal olgularında önemli bir etken 

konumundadır. Nozokomiyal ishallerde artmakta olan sıklı�ı ve antibiyotiklere 

kar�ı direnç geli�imi kaygı verici boyutlarda bulunmu�tur. Direncin ve 

yayılımının izlenmesi için daha yeni bilgilere ve ileri çalı�malara ihtiyaç 

bulunmaktadır. 
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FORMLAR 

Form 1: Hastalara ait temel bilgileri içeren form. 

�stanbul Üniversitesi Cerrahpa�a Tıp Fakültesi         
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Hastanın ; 
 
Protokol Numarası : ………………………………….……….... 
 
Adı –Soyadı : …………………………………………………... 
 
Cinsiyeti : ……………….......     Ya�ı : ………………………..  
 
Servisi : .……………………………………………………….... 
 
Geli� Tarihi : …./…./………         Tanısı : …………………….. 
 
Tedavide Kullanılan Ajanlar        
 
      Kemoterapi                                      Radyoterapi 
………………………………          ..….………………….......                                                         
………………………………          .…………………………. 
………………………………          ………………………….. 
      
       �mmunsupresif �laçlar                     Antibiyotikler  
………………………………          ..….…………………....... 
………………………………          ..….……………………... 
………………………………          ..….…………………....... 
………………………………          ..….………………........... 
 
Operasyon : ………………………………………………...…. 
 
Giri�imler :        CVP        NGT       �drar Katateri        Dren 
 
Beslenme :        TPN             Enteral           Oral 
 
Not:………………………………………………………… 
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