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ÖZET 

Güngördü Z. Silikon Hidrojel Kontakt Lens ve Sık Değişimli Yumuşak Kontakt Lens 

Kullanımının Konjonktiva Florası Üzerine Etkisinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. Yüksek Lisans 

Tezi. İstanbul. 2011. 

 

Konjonktiva florasında kolonize olan en önemli bakteriler Staphylococcus epidermidis, 

difteroid çomaklar, Corynebacterium türleri ve Propionibacterium acnes’tir. 

Konjonktival flora, hayat boyu çeşitli etkenlere bağlı olarak değişebilmektedir. Kontakt 

lensler bu etkenler arasında bulunsa da, görme bozuklukları artışına bağlı olarak 

kullanımı her geçen gün artmaktadır. Lens kullanımının konjonktiva epitelinde 

mikrotravmalara sebep olması potansiyel patojen bakterilerin göz yüzeyine ve lenslere 

tutunarak biyofilm oluşturmasına yol açmaktadır. Özellikle S.epidermidis’lerin slime 

üretimleri kontakt lense bağlı enfeksiyonların gelişiminde önem taşımaktadır. 

Çalışmamızda, lens kullanmaya hazırlanan 100 hastanın(60 Hidrojel, 40 Silikon 

Hidrojel) lens kullanımından önce, sonra alınan konjonktiva sürüntüleri ve lensleri 

incelenmiştir. Aerop bakteriler standart klinik mikrobiyolojik yöntemlerle, anaerop 

bakteriler ise Multipleks PZR ile tanımlanmıştır. Lens kullanım öncesi ve sonrası 

florada üreyen bakterilerin yarı kantitatif sayımı yapılmıştır. S.epidermidis’ler API 

Staph ile tanımlandıktan sonra slime üretimleri; kongo kırmızılı agar, standart tüp ve 

PZR yöntemleriyle belirlenmiştir. Veriler McNemar programı ile istatistiksel olarak 

değerlendirilmiştir. Her iki hasta grubunda lens kullanım sonrası, lens kullanım 

öncesine göre konjonktival florada üreme görülmesi bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). S.epidermidis ve P.acnes lens kullanım öncesi ve 

sonrası konjonktival florada ve lenslerde en sık izole edilen bakterilerdir. Lens kullanım 

sonrasında konjonktival floradan izole edilen bakterilerin üreme yoğunlukları artış 

göstermiştir. Lens kullanım öncesi konjonktiva florasında slime pozitif 

S.epidermidis’ler %40-45 oranlarında iken, lens kullanım sonrası hidrojel kontakt lens 

kullanan hastalarda %55,5, silikon hidrojel kontakt lens kullanan hastalarda ise %64,3 

olarak bulunmuştur. Silikon hidrojel kontakt lenslerden izole edilen S.epidermidis 

kökenlerinin %88,9’u, hidrojel kontakt lenslerden izole edilen S.epidermidis 

kökenlerinin %70’i slime pozitif bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Silikon hidrojel kontakt lensler, hidrojel kontakt lensler, sık 

değişimli günlük kullanım, konjonktiva florası, biyofilm 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 7346 
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ABSTRACT 

Gungordu Z. Investigation of The Effect of Silicone Hydrogel Contact Lenses and 

Frequent Replacement Soft Contact Lenses Usage on Conjunctival Flora. Istanbul 

University, Institude of Health Science, Department of Microbiology and Clinical 

Microbiology. Master’s Thesis. İstanbul. 2011.   

 

The most important bacteria of the eye conjunctival flora are Staphylococcus 

epidermidis, diphteroid rods, Corynebacterium spp. and Propionibacterium acnes. The 

conjunctival flora can vary throughout life depending on various factors. Despite the 

contact lenses are among these factors, due to the increase of visual disturbances the 

usage is increasing. The usage of contact lenses cause micro traumas in the conjunctival 

epithelium. This situation opens a way for potential pathogenic bacteria of the 

conjunctival flora and the contact lens surface to attach on the eye surface and to cause 

biofilm. Especially slime production of S.epidermidis is very important for contact lens 

related infection. In our study, lenses and conjunctival swabs of 100 patients taken 

before and after lense usage(60 hydrogel, 40 silicone hydrogel) were examined. The 

semiquantitative cultures of bacteria were performed. Aerobic bacteria were identified 

by standard microbiological methods and anaerobic bacteria by multiplex PCR. The 

detection of slime production S.epidermidis by congo red agar, standard tube method 

and PCR. Statistical data were evaluated with McNemar test. In our patient’s 

conjunctival flora, after lens usage a statistically significant difference of a bacterial 

presence was found (p<0,05). S.epidermidis and P.acnes are the most frequent isolated 

bacteria with a high growth density on lens surface and on conjunctival flora before and 

after lens usage. Before lens usage slime positive S.epidermidis strains was found as 40-

45% but after lens usage this number as 55,5% in hydrogel contact lens users and to 

64,3% in silicone hydrogel contact lens users. Slime producing S.epidermidis was found 

as %88,9 in silicone hydrogel lenses and as %70 in hydrogel contact lenses.  

Key Words: Silicone hydrogel contact lenses, hydrogel contact lenses, frequent-

replacement daily wear, conjunctival flora, biofilm  
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klinische Mikrobiologie. Masterarbeit. İstanbul. 2011.   

 

Die Bindehaut des Menschen ist vor allem mit Staphylococcus epidermidis, 

Corynebakterien(diphteroide Stäbchen) und Propionibacterium acnes kolonisiert. Die 

Bindehautflora kann sich im Laufe des Lebens wegen verschiedenen Umweltfaktoren 

verändern. Der wichtigste und auch in letzter Zeit wegen steigenden Zahl von 

Sehstörungen häufigste Faktor ist das Kontaktlinsenkonsum. Die durch Kontaktlinsen 

entstandene Mikrotraumen begünstigen eine Biofilmbildung durch die pathogene 

Keime die an der Bindehaut und an den Kontaktlinsen haften. Vor allem die Slime-

Produktion von S.epidermidis verursacht kontaktlinsenbedingte Infektionen. Im 

Rahmen von unserer Studie wurden von 100 Patienten konjunktivale Abstriche vor und 

nach dem Kontaktlinsen-Gebrauch(100 von denen Hydrogel und 40 Silikon-Hydrogel) 

gewonnen. Diese Abstriche und die Kontaktlinsen wurden gründlich untersucht. Die 

aerobe Bakterien wurden mittels standartisierten mikrobiologischen Methoden und die 

anaerobe Bakterien wurden mittels Multiplex-PCR untersucht. Die Bakterien, die sich 

vor und nach dem Gebrauch von Kontaktlinsen an der Bindehaut-Flora vermehrt haben, 

wurden halbquantitativ gemessen. Nachdem wir das Bakterium S.epidermidis durch 

API Staph festgestellt haben, wurden die Slime-Produktionen mitels PCR, standart 

Reagenzgläser und Kongorot-Agar gemessen. Die Messungen wurden durch das 

Statistik-Programm McNemar bewertet. Sowohl  bei den Hydrogel-Gruppe, als auch bei 

den Silikon-Hydrogel-Gruppe wurden statistisch wichtige Unterschiede (p<0,05) im 

floriden Wachstum vor und nach dem Kontaktlinsen-Gebrauch festgestellt. S. 

epidermidis und Propionibacterium acnes sind die häufigst festgestellte Bakterien, die 

sowohl vor dem Gebrauch von Kontaktlinsen, als auch nach dem Gebrauch, von 

Bindehautflora und von gebrauchten Kontaktlinsen isoliert sind. Die Bakterien, die 

nachdem Gebrauch von Kontaktlinsen isoliert wurden, vermehren sich mehr. Während 

vor dem Kontaktlinsen-Gebrauch die slime positiv-S.epidermidis 40-45% sind, sind die 

Prozente nach dem Gebrauch von Hydrogel-Linsen 55,5% und bei Silikon-Hydrogel-

Gebrauch 64,3%. Von den Silikon-Hydrogel-Linsen isolierten S.epidermidis sind 

88,9% slime positiv(slime bildende S.epiderdimis) und die von den Hydrogel-Linsen 

isolierten sind 70% slime positiv. 

Stichworte: Silikon hydrogel Kontaktlinsen, hydrogel Kontaktlinsen, weiche Austausch 

Kontaktlinsen, die Bindehautflora, der biofilm 

Der vorliegenden Arbeit wurde durch den Forschungsfonds der Istanbul Universitat 

unterstützt. Projekt Nr: 7346 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Konjonktivanın normal florası doğumdan itibaren oluşmakta ve hayat boyu 

çevreye, mevsimlere, yaşa, vücut direncine ve genel hijyenik koşullara bağlı olarak 

değişiklik gösteren bir özellik sergilemektedir (1). Bu bölgenin bakteriyel 

kolonizasyonu göz yüzeyinin korunmasında yer alan savunma mekanizmaları arasında 

önemli bir yere sahiptir. Konjonktiva sürüntülerinin steril kaldığı, floradan yoksun bazı 

konjonktiva numuneleri bildirilmişse de bu sterilliğin dönemsel olduğu kanaati 

yaygındır (2). Normal konjonktival floranın iyi bilinmesi, belirli etkiler altında bu 

florada meydana gelebilecek değişimlerin izlenebilmesi ve gelişebilecek patolojik 

durumların aydınlatılması bakımından büyük önem taşımaktadır (3). Bu florada bulunan 

bakterilerden en sık bildirilenler Staphylococcus epidermidis, difteroid çomaklar, 

Corynebacterium spp. ve anaerop bakterilerden Propionibacterium acnes’tir. Gram 

negatif çomakların ve mantarların nadir de olsa floradaki varlığı ise geçici oküler 

mikrobiyota olarak kabul edilmektedir (1-4). 

Konjonktiva florasının kişinin yaşı, kontakt lens kullanımı, ilaç kullanımı, kuru 

göz, immünosupresyon ve çevresel faktörlerden etkilenerek değişim gösterebildiği 

değişik araştırmalarla belirlenmiştir (5). Kontakt lens kullanımı sırasında konjonktiva 

florasının bilinmesi potansiyel patojen organizmaların göz yüzeyinde kolonize olma ve 

enfeksiyonlara sebep olmalarının anlaşılması açısından önem taşımaktadır (3). 

Konjonktiva florasında kontakt lens kullanımına bağlı değişimler, lenslerin konjonktiva 

epitelinde mikrotravmalar oluşturarak gözün fiziksel savunmasında zayıflamaya neden 

olması ve bu durumun potansiyel patojen bekterilerin göz yüzeyine tutunmasına yol 

açması ile ilişkilendirilmiştir (6). Birçok bakteri türü sağlıklı korneayı enfekte etmezken 

kontakt lens kullanımına bağlı olarak meydana gelen değişiklikler enfeksiyonların 

gelişimine zemin hazırlamaktadırlar (7). Sankaridurg ve ark. 2009 yılında yaptıkları 

çalışmada kontakt lens kullanımına bağlı olarak konjonktiva florasında bakteri türlerinin 

çeşitliliği bakımından bir artış saptamadıklarını, lens kullanım öncesi ve sonrasında 

S.epidermidis ve P.acnes’in konjonktival floradan en sık izole edilen bakteriler 

olduğunu göstermişlerdir (8). 
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  Son yıllarda tıbbi alanda gelişen ve genişleyen uygulamalara paralel olarak 

protezler, endotrakeal tüpler, kateterler ve kontakt lensler gibi biyomateryaller yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Slime oluşturan mikroorganizmalarla kolonize olan bu 

biyomateryalleri kaplayan biyofilmler, bakteriyel ve mikotik çeşitli enfeksiyonlara 

kaynak oluşturmaktadır (9). Mikroorganizmaların kontakt lens yüzeylerine yapışma ve 

biyofilm oluşturma yeteneği kontakt lense bağlı göz enfeksiyonlarında önemli rol 

oynamaktadır (10). Kontakt lenslerdeki bakteriyel kolonizasyon; mikrobiyal keratit, 

korneal ülser, endoftalmi, konjonktivit gibi enfeksiyonların gelişme riskini 

arttırmaktadır (11). Rahim ve ark. 2008 yılında yaptıkları çalışmada, yumuşak kontakt 

lens kullanan 100 hastanın kontakt lenslerinde, %44,6 oranında S.epidermidis, %35,4 

oranında P.aeruginosa, %12,3 oranında S.aureus ve az sayıda Bacillus spp. 

üretmişlerdir (12). 

           Görme bozukluklarında en sık kullanılan kontakt lensler sık değişimli yumuşak 

kontakt lenslerdir. Bu çalışmada, yumuşak lenslerden sık değişimli silikon hidrojel ve 

sık değişimli hidrojel kontakt lens kullanmaya hazırlanan hastalarda lens kullanmadan 

önce konjonktiva florasının belirlenmesi ve lenslerin kullanımıyla bu floradaki bakteri 

kolonizasyonundaki değişimlerin araştırılması amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Konjonktivanın Yapısı 

 

 

ġekil 2-1: Gözün bölümleri (13). 

 

Konjonktiva, göz kapaklarının iç kısmını ve göz küresinin kornea dışındaki ön 

kısmını örten mukozal bir yapıdır. Konjonktiva embriyoda, intrauterin hayatın 3. ayında 

göz kapaklarını ve göz küresinin yüzeyini oluşturan yüzey ektoderminden gelişir (14). 

 

 

ġekil 2-2: Konjonktivanın bölümleri (15). 

 

Konjonktiva 3 kısımda incelenebilir; 

1) Palpebral konjonktiva: Tüm göz kapağının iç yüzeylerini örten yapıdır.  

2) Bulber konjonktiva: Sklera ön yüzeyini sararak limbusta sonlanan yapıdır. 

3) Forniks konjonktiva: Forniksleri örten yapıdır (16). 
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Konjonktiva mikroskobik olarak iki kısımda incelenebilir; 

1) Epitel Tabakası: Dış kısımda bulunan epitel tabakasında bazal hücreler 

arasında melanositler ve tüm konjonktivada langerhans hücreleri bulunmaktadır. 

Özellikle palpebral konjonktiva ve inferonazal bulber konjonktivada yoğun olarak 

bulunan müsin salgılayan goblet hücreleri bulunur (16). 

2) Lamina Propria Tabakası: İç kısımda bulunan lamina propria, epitelden bir 

bazal membran ile ayrılır. Üstte lenfoid tabaka, altta fibrovasküler tabaka olmak üzere 

iki tabakadan oluşur. Lenfoid tabakada gözün immünitesinde önemli rol oynayan 

lenfositler, mast hücreleri ve makrofajlar bulunur (16). 

2.2. Konjonktivada Ġmmunolojik Aktivite 

  Konjonktiva, gözün immünolojik olarak en aktif dış tabakası olup ekzojen 

maddelerin istilasına karşı doğal bir bariyer oluşturur ve stimülasyon sonrası lenfoid 

hiperplazi geliştirir (17). Konjonktival cevap genellikle baskın olarak mononükleer 

hücreler içermekle birlikte, normal insan konjonktivası ayrıca çok sayıda infiltratif ve 

enflamatuar hücre de içerir. Bunlar arasında lenfositler, plazma hücreleri, eozinofiller, 

nötrofiller ve büyük oranda bulunan doku bağımlı mast hücreleri mevcuttur. Bu 

hücreler normalde epiteliyal yüzeyin altında substansia propria tabakasında yerleşmiş 

olup çeşitli uyarılar sonucu yüzeye göç ederlerken, mononükleer hücreler epitel 

tabakasında mevcuttur (17). Antijen sunan hücrelerden ise langerhans hücreleri 

konjonktival epitel tabakasında yer alırken dendritik hücreler stromada bulunur ve 

bunlar sınıf II Major histocompatibility complex(MHC) eksprese etme kabiliyetine 

sahiptir. Konjonktivada bulunan enflamatuar hücrelerin çoğu, fagositozda, antijen 

işlemi ile sunumunda ve bireyin immünolojik hafızasında görev alır. Konjonktivanın 

epitel hücreleri de fagositozda etkin olup epitelyal fagositoz özellikle Listeria ve 

Klamidya enfeksiyonlarında aktiftir. Hem epitel hem de lökositler güçlü antimikrobiyal 

etkisi bulunan hydralaz asit içeren lizozimler salgılar (18).  

Konjoktiva, lakrimal bez ile birlikte mukozal sistemin(mucosa associated 

lenfoid tissue-MALT) bir parçası olacak şekilde göz ile ilgili lenfoid dokuyu(eye 

associated lenfoid tissue-EALT) oluşturur. EALT, konjonktival(CALT) ve lakrimal 

drenaj sistemine(LDALT) ait olmak üzere iki bölümde incelenir. CALT’ın bir parçası 

olan konjonktival foliküller, gelişimlerinin çeşitli seviyesindeki lenfosit paketlerini 

içerir ve özellikle enflamasyon esnasında lenfosit yapım yerini alır. B lenfositlerin 
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sayısı daha fazla olup genellikle santral foliküller içinde yoğunlaşmışlardır. 

İntraepitelyal periferal foliküllerde genellikle CD8(+) T hücreleri mevcut olup ayrıca 

dokuda dağınık olarak hem CD4(+) hem de CD8(+) T lenfositleri eşit oranlarda 

bulunurlar. Antijenik uyarı sonrası konjoktival T lenfositlerinin bellek T hücresine 

dönüşebildiği gösterilmiştir (18).  

    Konjonktivada başka non spesifik koruyucu mekanizmalar da mevcuttur. Sabit 

epitelyal turnover, gözyaşı buharlaşmasına bağlı ortam ısısının ılıklığı koruyucu etki 

yapabilir. Normal konjonktival flora, daha patojenik türlerin gelişimini engelleyerek 

savunmaya katkı sağlar. Anatomik bariyerler, mukus ve antibakteriyel madde 

sekresyonu, lokal humoral ve hücresel immün yanıt, konjonktivanın karma defans 

mekanizmasını oluşturur (19). 

2.3. Konjonktiva Florası 

Konjonktivanın normal mikrobiyal florası doğumdan itibaren oluşur ve yaşam 

boyu devam eder. Konjonktiva bazı bireylerde steril kalabilir ancak doğumdan itibaren 

çevreye, yaşa, mevsime, vücut direncine ve genel hijyenik koşullara bağlı olarak 

değişiklik gösteren bu flora, yaşlı popülasyonda nadiren sterildir (1). Oküler yüzeyin 

mikrobiyal florası primer olarak stafilokok ve difteroidlerden oluşan Gram pozitif 

mikroorganizmalardır. Konjonktival yüzeylerden Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus spp., Moraxella spp., Neisseria spp., Bacillus spp. ve Gram 

negatif çomaklar izole edilmekle birlikte, bunlar genellikle geçici kolonizasyondur 

(1,20). Ayrıca anaerop bakteri ve mantar türleri de normal florada bulunabilirler. 

Anaerop bakterilerden konjonktivada en fazla Propionibacterium acnes’in izole edildiği 

bildirilmektedir (4). Diğer anaeroplar, nadiren kolonize olabilen Peptostreptococcus, 

Bacteroides, Aktinomyces, Eubacterium ve Clostridium türleridir (21). Gözün fungal 

florası genellikle değişken olup yaşanılan bölgeye ve kişilerin uğraşlarına göre de 

değişebilmektedir. Konjonktival flora, cinsiyetlere göre değerlendirildiğinde erkek-

kadın arasında fark göstermemektedir (22). 

Konjonktival florada bulunan mikroorganizmalar göze yapılan cerrahi 

girişimler, vücut direncinin kırılması, kötü beslenme ve kontakt lens kullanımı gibi 

durumlarda patojen hale geçerek enfeksiyon kaynağı olabilirler (2,5,6,23). 
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2.4. Konjonktiva Florasında  Kalıcı  ve Geçici Kolonize Olabilen Bakteriler 

2.4.1. Stafilokoklar 

Stafilokoklar, Micrococcaceae familyası içinde yer almaktadır. Düzensiz üzüm 

salkımına benzer kümeler, bazen 3-5 koktan ibaret veya ikişerli gruplar oluşturan, tüm 

hücreleri birbirine benzerlik gösteren, sporsuz, hareketsiz ve kapsülsüz Gram pozitif 

koklardır (24). Tüm stafilokoklar ve mikrokoklar özellikle glikozlu besiyerlerinde 

katalaz pozitiftirler. Stafilokoklar klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında primer olarak 

koagülaz enzimi üretip üretmemelerine göre sınıflandırılırlar (24). Koagülaz pozitif 

stafilokoklar, Staphylococcus aureus dışındaki tüm stafilokok türleri genel olarak 

koagülaz negatif stafilokoklar adı altında toplanmaktadır. Bazı kökenlerinde belirgin bir 

kapsül veya mukus katmanı oluşur. Stafilokoklar başta glikoz olmak üzere birçok 

karbonhidratları fermentatif olarak parçalarlar ve son ürün olarak laktik asit yaparlar. 

Gaz oluşturmazlar. Mannitole etkileri değişken olup özellikle S. aureus bu şekere 

etkilidir. Stafilokoklar başta burun mukozası, nazofarinks, deri ve daha az olmak üzere 

bağırsak ve diğer mukozaların normal floralarında bulunan bakterilerdir (24). 

Konjonktiva florasında özellikle Staphylococcus epidermidis’in en yoğun 

kolonize olan bakteri olduğu bilinmektedir (1-3). Normal konjonktival floranın parçası 

olan gerek S.epidermidis’in gerekse diğer koagülaz negatif stafilokokların, kontakt lens 

kullanımı sonucunda kornea epitelyumunda travmalar oluşması ile korneaya ulaşarak 

enfeksiyona sebep oldukları belirlenmiştir (6,25). Normalde oküler florada bulunmayan 

Staphylococcus aureus ise konjonktivaya kapak kenarı, yüz cildi veya burundan ulaşır. 

Gözde akut, kendini sınırlayan veya kronik sessiz konjonktivit yapar. Bunun yanısıra 

toksinleri de içeren biyolojik aktif salgıları ile blefarit, filiktenülozis, marjinal keratit ve 

epiteliyal keratit gibi değişik tablolara sebep oldukları belirlenmiştir (26). 

2.4.2. Streptokoklar  

Streptokoklar, Streptocococcaceae familyası içinde yer almaktadır. Yuvarlak 

veya oval şekilli, tek tek, ikişer ikişer bir arada bulunan veya kısa-uzun zincir teşkil 

eden, Gram pozitif, katalaz negatif, kok şeklinde mikroorganizmalardır. Streptokoklar 

kanlı agardaki hemolizlerine göre sınıflandırılmışlardır (24). Ağız, boğaz, burun ve 

diğer mukozal alanlar yanı sıra deri ile sindirim ve genital sistemin normal florasında 

bulunabilen streptokoklar, insanlarda çok çeşitli enfeksiyonlar da meydana 

getirmektedirler. Streptokokkal farenjit, impetigo, bakteriyel endokardit ve idrar yolu 
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enfeksiyonları yanında akut romatizmal ateş, romatizmal kalp hastalığı ve akut 

glomerulonefrit gibi çok ciddi postinfeksiyöz sendromlara yol açmaktadırlar. 

Streptokokların çoğu aerob veya fakültatif anaerob iken bir kısmı zorunlu 

anaeroptur(Peptostreptococcus spp.) (24). Streptocococcus pneumoniae göz florasında 

geçici olarak kolonize olabilse de başlıca konjonktivit etkenleri arasında yer almıştır 

(27). 

2.4.3. Moraxella cinsi 

Moraxella cinsi bakteriler Moraxellaceae familyası içinde yer almaktadır. Gram 

negatif diplokoklardır. Bazen kokobasil şelindede olabilirler(M.lacunata). Aerop, 

endosporları yoktur, hareketsizdirler. Oksidaz ve katalaz pozitiftirler. Şekerlere 

etkisizdirler ve nitratları nitrite çevirirler. Klinik örneklerde lökositlerin içinde 

bulunabilirler. Başlıca hastalık yapan türü M.catarrhalis’tir. Bunlar üst solunum yolu 

normal florasının üyesi olarak kabul edilirlerse de özellikle immün yetmezlikli 

olgularda sinüzit, otit, bronşit ve pnömoni yapabilirler (28). M.lacunata özellikle 

septisemi, endokardit, menenjit gibi invaziv enfeksiyonlarda belirlenmiştir. Ayrıca göz 

enfeksiyonlarında küçük bir yüzdeye sahip olmasına rağmen konjonktivit etkenleri 

arasında yer almıştır (24). 

2.4.4. Neisseria cinsi 

Neisseria cinsi bakteriler Neisseriaceae familyası içinde yer almaktadır. Gram 

negatif koklar olup, genellikle çift çift dururlar. Fermentasyon kabiliyetleri azdır. Bazı 

türleri sarımtrak pigment yaparak ürerler. Aerob mikroorganizmalar olup, anaerobik 

şartlarda üremezler. Katalaz ve oksidaz reaksiyonları pozitif olup indol negatiftirler. 

Nitratları nitrite çeviremezler ve genelde şekerlere etkilidirler (24). Neisseria cinsleri 

(N.subflava, N.lactamica vb.) normal nazofarinks florasında bulunurlar ve bazen lokal 

mukoza enfeksiyonlarında yer alabilirler. Neisseria cinsi N.gonorrhoeae ve 

N.meningitidis olmak üzere iki önemli insan patojeni içerirler. N. meningitidis sağlıklı 

insanların orofarenksinde %30-40 bulunur, epidemik menenjit yaparlar. Konjonktivit 

yapmaları nadirdir, ancak çocuk ve gençlerde menengokoksemi ile birlikte ciddi 

konjonktivit yaparlar. N.gonorrhoeae patojenitesi epitele yapışabilme kabiliyetine 

bağlıdır. Epitel hücrelerini ve polimorfonükleer lökositleri işgal eden gerçek bir 

epitelyal parazittir. Fagositozdan kurtulma kabiliyeti vardır. Gonore ve yenidoğan 

konjonktivitinin temel etkeni olarak bilinmektedir  (29). 
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2.4.5. Bacillus cinsi 

Bacillus cinsi bakteriler Bacillacea familyası içinde yer almaktadır. Aerop, 

sporlu, Gram pozitif boyanan basil şeklinde bakterilerdir. Tek tek veya uzun zincirler 

şeklinde görülürler. Santral, terminal veya subterminal sporları vardır. Sporlar sıcaklık, 

radyasyon, dezenfektan ve kuruluğa karşı direnç gösterebilirler. Birçok tür doğal 

ortamda saprofit özellik gösterirken bazı türler fırsatçı veya patojen olabilirler. Başlıca 

habitatları toprak, tatlı su ve deniz suyudur. Uygun şartlarda polipeptid yapısında kapsül 

geliştirirler. Bu cins içinde B.anthracis ve B.mycoides dışında tüm bakteriler 

hareketlidir. B.anthracis dışındaki türler nadiren primer patojen olarak karşımıza 

çıkarlar ve ancak immün yetmezlikli hastalarda karışık enfeksiyonlarda seyrek olarak 

patojen rol oynarlar. Tıbbi önem taşıyan iki Bacillus türü vardır: Şarbona neden olan B. 

anthracis ve gıda zehirlenmesine neden olan B.cereus’tur. B.cereus en önemli oküler 

patojenlerin arasında yer almaktadır (24). Bu organizmanın konjonktiva florasında 

geçici kolonizasyonu sonucu keratit oluşumuna sebep olduğu gösterilmiştir. Spesifik 

enzimleri ve toksinleri ile enfeksiyona sebep olabiliceği belirlenmiştir (30). 

2.4.6. Difteroid Çomaklar 

Gram pozitif, katalaz pozitif, sporsuz, haraketsiz, aerobik veya fakültatif 

anaerobturlar. Konjonktival florada yer alan difteroid çomakların genelde 

Corynebacterium ailesinde yer aldığı bildirilmiştir (1,2). Deri ve mukoza florasında 

bulunurlar. Normal şartlarda patojen olmamalarına rağmen özellikle hastanede uzun 

süre yatanlar, nötropenikler, kateterli hastalar, organ transplantlı hastalar, prostetik kalp 

kapağı olan hastalar ve immunosupresiflerde enfeksiyona neden olurlar (31). 

2.4.7. Propionibacterium cinsi 

Propionibacterium cinsi bakteriler Propionibacteriaceae ailesi içinde yer 

almaktadır. Propionibacterium cinsi geç üreyen, sporsuz, Gram pozitif, anaerobik 

bakterilerdir. Şekillleri çomak şeklinde veya dallanmış, tek tek, çiftler halinde veya grup 

halinde görülebilirler. Glikozdan genellikle propionik asit, laktik asit ve asetik asit 

üretirler. Gram pozitif hücre duvarları bakteriye yapısal stabilite kazandırarak, kuruluğa, 

osmotik basınca ve mekanik strese karşı dirençli olmalarını sağlar (24). 

Propionibacterium’lar genellikle nonpatojenik bakterilerdir. Propionibacterium cinsinde 

bulunan P.acnes anaerop ya da aerotoleran olabilen hareketsiz sporsuz, Gram pozitif, 

pleomorfik bir çomaktır. Bu bakteri, deri, ağız, nazofarenks, gastrointestinal sistem, 
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ürogenital sistem ve konjonktivanın normal florasında yer almaktadır. P.acnes kan 

kültürlerinden sıklıkla kontaminant olarak üretilmektedir (32). Bununla birlikte başta 

akne vulgaris olmak üzere nadiren endokarditlere, santral sinir sistemi şant 

enfeksiyonlarına yol açabilmektedirler. Konjonktiva florasında özellikle P.acnes’in 

yoğun olarak kolonize olduğu bilinmektedir. P.acnes genellikle endoftalmi ajanı olarak 

kabul edilen bir mikroorganizma olsa da bakteriyel konjonktiviten sorumlu olduğu az 

sayıda yayında gösterilmiştir (33). 

2.4.8. Gram Negatif Çomaklar 

Enterobacteriaceae ailesi yaklaşık 0,3-1,0 μm en ve 1,0-6,0 μm boyunda, çoğu 

hareketli Gram negatif çomaklardır. Endospor oluşturmazlar, fakültatif anaeropturlar, 

besiyerlerinde kolaylıkla ürerler. Bazıları tek karbon kaynağı olarak glikozu kullanırlar. 

Tümü oksidaz negatiftirler. Fermentatif metabolizmaları var olup glikozu parçalayarak 

asit ve birçoğu gaz da oluşturabilir (24).  

Salmonella, Shigella türleri, Yersinia pestis gibi türler insanlarda hastalık 

yaparken, E.coli, K.pneumoniae, Proteus mirabilis gibi türler kommensal florada 

bulunur ve enfeksiyonlara sebep olabilirler (24). Gram negatif koliform bakteriler çok 

nadiren göz kapağı veya konjonktivadan izole edilebilir. Patojenitesi yüksek olan türler 

ise kolonizasyondan ziyade enfeksiyon oluşturma eğilimindedirler (22). 

Pseudomonas aeruginosa doğada su, toprak, bitki, hayvan ve insanlarda sıklıkla 

bulunan Gram negatif bir basildir. Kuruluğa duyarlı olmasına rağmen, uygun ısıdaki 

sularda aylarca canlı kalabilmesi, pek çok organik maddeyi metabolize edebilmesi ve 

hastanelerde yaygın kullanılanlar dahil olmak üzere bir çok antibiyotik ve dezenfektan 

maddeye karşı dirençli oluşu ile önemli bir hastane enfeksiyonu etkenidir (34). 

Pseudomonas, oftalmik solüsyonları en sık kontamine eden ajandır. Pseudomonas göz 

içine yerleştiğinde hızlı bir şekilde çoğalmakta ve ürettiği hücre dışı enzimler 

aracılığıyla, ilerleyici yıkım sonucu göz kaybına kadar ciddi enfeksiyonlara neden 

olmaktadır. Pseudomonas aeruginosa kontakt lens kullanımına bağlı korneal ülserasyon 

ve keratit gibi enfeksiyonlarda etken olarak bildirilmiştir (35). 
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2.4.9. Haemophilus cinsi 

Haemophilus cinsi bakteriler Pasteurellaceae familyası içinde yer almaktadır. 

Çok zor üreyen ve gelişebilmek için kan ve kan faktörlerine gereksinimi olan küçük, 

pleomorfik, Gram negatif, sporsuz, hareketsiz, aerob ve fakültatif anaerob, çoğunlukla 

üst solunum yollarında yerleşen, basil şeklinde mikroorganizmalardır. Bu bakteriler, 

çoğalabilmeleri için ısıya dayanıklı X faktörüne ve ısıya duyarlı V faktörüne 

gereksinimlerine göre birbirinden ayrılır. İnsanlarda enfeksiyona neden olan en önemli 

tür kapsül oluşturabilen H.influenzae’dır. Hemofilusların biyokimyasal reaksiyonları 

değişkendir. Safraya dayanıksızdır, erirler. Nitrat redüksiyonu yaparlar, genelde indol 

yapar, üreyi parçalarlar. Hemofilus grubundaki bakteriler başta solunum yolu olmak 

üzere vücudun değişik bölgelerinde flora elemanı olarak bulunabilir ve uygun 

koşullarda fırsatçı enfeksiyonlara neden olabilirler (24). Hemofilus’lardan özellikle 

H.influenzae bakteriyemi, nazofarenjit, üriner sistem enfeksiyonu, menenjit, 

konjonktivit, pnömoni, selülit gibi pek çok enfeksiyonun nedenidir. Haemophilus 

influenza tip 3(H.aegyptius) diğer konjonktivit yapan bakteriler gibi, sağlıklı 

taşıyıcıların üst solunum yollarında bulunur. Konjonktiva florasında az sayıda kolonize 

oldukları gösterilmiştir (36). 

2.5. Kontakt Lensler 

Kontakt lens, kornea ve sklera gibi gözün dış yüzeyi üzerine yerleştirilebilen, 

kırma kusurlarını düzeltme veya tedavi edici amaçlarla kullanılabilen protezlerdir (37).    

Kontakt lens kullanımı göz yüzeyinde çeşitli değişikliklere neden olan en önemli 

sebepler arasında bulunsa da, görme bozuklukları artışına ve estetik kullanıma bağlı 

olarak kontakt lens tercihi her geçen gün artmakta ve farklı uygulama seçenekleri sunan 

değişik yapılarda kontakt lenslerin kullanımına neden olmaktadır (38). Günümüzde, dış 

görünüş ve gözlük takmanın verdiği rahatsızlık kontakt lens kullanılmasının başlıca 

nedenidir. Doğru bir şekilde kullanıldığı sürece kontakt lensler, kişiye ömür boyu rahat 

bir şekilde görme imkanı sağlamaktadır. Gözlüğe göre daha geniş bir görüş alanı 

sağlayan kontakt lensler kullanıcıda doğal görünüş ve gözlük kullanmamanın verdiği 

psikolojik rahatlamanın yanı sıra, bazı meslek gruplarındaki kişiler için de(sporcular, 

fotoğrafçılar, teleskop/mikroskop kullananlar, vb.) son derece avantajlıdır (38). 
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2.6. Kontakt Lenslerin Tarihçesi 

Kontakt lensler ülkemizde 1970’lerde yayılmaya başlamakla birlikte, tarihçesi 

eskilere dayanmaktadır. Kontakt lens tasarımına ait ilk ipuçlarına 1500’lü yılların 

başlarında Leonardo Da Vinci’nin çalışmalarında rastlanmaktadır. Ancak kontakt 

lenslerin gerçek tarihi 19.yüzyıldan itibaren gözlük camları ile birlikte başlamıştır (37). 

Gerçek anlamda ilk kontakt lenslerin yapımı ise, 1888’de biri İsveç’li fizikçi 

olan Eugene A. Fick, diğeri de Fransız bir optisyen olan Eduard Kalt’ın girişimiyle 

başlamıştır. 1889 yılında August Müller, refraktif gücü olan ilk lensi üretmiş ve kendi 

gözünde kullanmıştır. 1888’den 1938’e kadar yaklaşık 50 yıl boyunca camdan yapılmak 

zorunda olmaları ve ağırlıklarından dolayı, kornea lenslerinin kalıcı 

merkezileştirilmelerindeki güçlükler nedeniyle gözü komple kaplayan sklera lensleri 

temel kontakt lens olmuştur. 1930’lu yılların sonuna doğru skleral lensler, bir tür plastik 

olan polimetil metakrilat(PMMA) materyalinden üretilmeye başlanmıştır. Skleral 

lensler 1950’lerin sonlarına kadar kullanımda olan tek lens grubu iken daha sonra 8,5-

9,5 mm çaplı korneal kontakt lensler üretilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır (39). 

1964 yılında Çekoslavakya’da Otto Wichterle yumuşak hidrofilik plastikten imal 

edilmiş ilk yumuşak kontakt lensleri geliştirdi. Polimerize hidroksietilmetakrilat 

(HEMA) maddesinden yapılan hidrojel lensler(su içeren yumuşak kontakt lens) ile çok 

önemli bir süreç başlamıştır (37). 

1970'lerde sert lenslerde önemli bir gelişme olmuş, oksijen geçirmeyen PMMA 

materyalinin yerine oksijen geçirebilen rigid gaz geçirgen lensler(RGP), selüloz asetat 

bütirat, silikon akrilat ve daha sonra florokarbon materyallerden üretilmişlerdir (40). 

1990'ların başında yumuşak lens üretim teknolojisi değişmiş ve planlı aylık 

değişim lensleri kullanıma girmiştir. 1996 yılından itibaren de silikon hidrojel kontakt 

lenslerin icadıyla yumuşak kontakt lenslerin oksijen geçirgenlikleri arttırılmış ve lensler 

sürekli kullanıma elverişli hale gelmişlerdir. Günümüzde ise silikon hidrojel kontakt 

lensler, yüksek oksijen geçirgenlikleri ile günlük kullanımda da tercih edilmektedir 

(41). 
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2.7. Kontakt Lenslerin Kullanım Amaçları 

Refraksiyon kusurlarına karĢı kontakt lens kullanımı: Bu amaçla kullanımları 

gözlük kullanımına ve kırma kusurlarının cerrahi yöntemlerle ve lazerle giderilmesine 

bir alternatif oluşturmaktadır. Kontakt lensle düzeltme sağlanabilen kırma kusurları; 

- Miyopi(Gözün kırma gücünün normalden fazla olması),  

- Hipermetropi(Gözün kırma gücünün normalden az olması), 

- Astigmatizma(Gözün kırma gücünün farklı kadranlarda eşitsizlik göstermesi), 

- Presbiopi(Yaşla yakın görme gücünün kaybedilmesi),  

- Anizometropi(Her iki gözün kırma kusurları arasında önemli farklılık)’dir. İki gözü 

arasında 2 dioptriden daha fazla farklı kırma kusuru olan hastalarda gözlük kullanımı 

çok sorunlu ya da imkansızdır. Bu hastalarda sorun kontakt lensle çözülür (37). 

Tedavi amaçlı kontakt lens kullanımı: Bu amaçla kullanımları tedaviye yöneliktir. 

Kullanıldıkları klinik tablolar; 

- Afaki: Katarakt ya da travma gibi nedenlerle lens organlarını kaybetmiş ama cerrahi 

yolla göz içi lensi yerleştirilememiş, özellikle bebek yaştaki hastaların görmelerini 

sağlamak amacıyladır (42). 

- Keratokonus: Gençlik yaşlarından itibaren korneanın ilerleyici bir şekilde sivrileşmesi 

hastalığıdır (43). 

Kontakt lensler ayrıca, büllöz keratopati, kuru göz, korneal ülserler ve erozyon, 

keratit, korneal ödem, desmetosel, kornea ektazisi, Mooren ülseri, anterior kornea 

distrofisi ve nörotrofik keratokonjonktivit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır 

(41).  

Kozmetik kontakt lens kullanımı: Göz rengini değiştirmek ya da iris tabakası 

olmayan hastalarda estetik görünüm sağlamak amacıyla kullanılırlar (62). 

2.8. Kontakt Lenslerin Sınıflandırılması 

  Kontakt Lensler genel olarak, üretildikleri materyale göre, değiştirme şekillerine 

göre, kullanım şekillerine göre sınıflandırlmıştır (40). 

2.8.1. Üretildikleri Materyale Göre Kontakt Lensler 

Kontakt lensler üretildikleri materyale göre; sert kontakt lensler ve yumuşak 

kontakt lensler olmak üzere iki temel grupta incelenirler (40).  
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2.8.1.1. Sert Kontakt Lensler 

Gaz Geçirmeyen Lensler: PMMA maddesinden yapılmışlardır. PMMA kontakt lens 

yapımında kullanılan ilk plastik materyal olarak bilinmektedir. Hafifliği, yüksek 

ıslanabilirliği, şeffaflığı, uzun süre kullanılabilirliği ve çizilmeye karşı dayanıklılığı 

avantajlarıdır. Ancak bu lensler zayıf oksijen geçirgenliği olan, korneadan kolay 

kayabilme riskine sahip, uyumu zor, gözlük bulanıklığı(sert lensten gözlüğe geçişte 

oluşabilen bulanıklık) yapan ve kullanım süresi aşıldığı takdirde toksik ürün birikimine 

neden olan lenslerdir (44).  

Gaz Geçirgen Lensler: Selüloz asetat bütirat(CAB), silikon, silikon akrilat, 

florosilikon akrilat, florokarbon ve floropolimerler ya da sitren maddelerinden 

yapılmışlardır. Gaz geçirgenliğinin olmaması nedeniyle oluşabilen hipoksik 

reaksiyonlar ve uzun süreli kullanıcılardaki olası endotel değişiklikleri nedeni ile 

PMMA yerine gaz geçirgen materyaller kullanılmaktadır. Genel olarak gaz geçirgen 

lensler sert olanlardan daha rahat ve daha O2 geçirgen, su absorplamadığı için yumuşak 

lensler kadar birikme yapmayan, ancak silikonun doğal hidrofobik yapısı nedeniyle 

ıslanabilirlikleri sorunlu, uyum süresi uzun ve kolay çizilen lenslerdir. Günümüzde 

dayanıklılıkları, toksik ve alerjik reaksiyonlara daha nadir yol açmaları, mikrobik 

enfeksiyon tehlikesinin daha düşük olması, güvenilirlikleri, ekonomik oluşları ve keskin 

görüntü sağlayabilmeleri nedeniyle gaz geçirgen kontakt lensler(GGKL) halen 

uygulanmakta olup, ayrıca keratokonus, kornea nakli sonrası veya kornea refraktif 

cerrahisi sonrası gibi kornea şekil bozukluklarında kaçınılmazdırlar (40).  

2.8.1.2. YumuĢak Kontakt Lensler 

Yumuşak lens yapımında kullanılan iki önemli materyal silikon ve hidrojeldir. 

Yumuşak lensler hidrofilik monomerlerin polimerizasyonu veya kopolimerizasyonu ile 

elde edilirler ve genellikle sentetiktirler. Polimer zincirinin kimyasal yapısını 

değiştirerek fiziksel özelliklerini de değiştirmek mümkün olur; böylelikle ya elastik 

esnek bir karakter kazanır veya cam kıvamında olabilirler. Polimetilmetakrilat 

polimerinin yapısına ‘hidroksil’ gruplarının eklenmesi, bu plastisize edici etkiyi 

oluşturur ve polimer esnek, hidrofilik hale gelir. En sık kullanılan yumuşak lens 

materyali HEMA’nın polimerize bir şeklidir (38).  
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Yumuşak lensler çap genişlikleri nedeniyle korneada sabit kalabilen, uyum 

süresi kısa, günlük kullanım süresi uzun(10-14 saat), kullanımı rahat lenslerdir. Gözlük 

bulanıklığı, kullanım süresini aşma sendromu, fotofobi ve göz kamaşması meydana 

getirmezler. Oksijen geçirgenlikleri ve ıslanabilirlikleri iyidir (45). Ancak yumuşak 

lenslerin de çeşitli dezavantajları bulunmaktadır. Optimum görüntü kalitesinin olmayışı, 

kısa ömürlülükleri, kolay kırılabilmeleri ve en önemlisi hidrofilik yapıları nedeniyle 

gözyaşından ileri gelen lipid, musin, protein gibi birikintileri ve mikroorganizmaları 

depolamaları; sonuçta sahip oldukları enfeksiyon riski başlıca sorunlarıdır (46). 

Hidrojel Yapıda YumuĢak Kontakt Lensler: Hidrojel lenslerin en önemli özelliği 

değişik oranlarda su tutucu olmalarıdır. Bu özellik materyalin oksijen geçirgenliği, 

elastikliği, ışığı kırma gücü ve gerilmeye karşı dayanıklılığında rol oynar (45). Bu 

lensler genelde farklı materyallerden oluşabilmektedirler. Bu lensleri oluşturan 

materyaller; 2-hidroksietilmetakrilat(HEMA), etilglikoldimetilakrilat(EGDMA), 

metakrilikasit(MAA), metilmetakrilat(MMA), N-vinilpirolidon(NVP), 

gliserilmetakrilat(GMA), polivinilalkol(PVA) yapısındadır (47). 

Silikon-Hidrojel Yapıda YumuĢak Kontakt Lensler: Son yıllarda kontakt lenslerdeki 

en önemli gelişme ise silikon ve hidrojel materyallerinin birleştirilmesi olmuştur. 

Silikon hidrojel lensler, silikonun yüksek oksijen geçirme özelliğiyle hidrojelin yüksek 

su ve oksijen taşıma özelliğini kombine etmişlerdir. Böylece silikonun yüksek oksijen 

geçirgenliği yeni materyale eklenirken hidrojelin su tutucu özelliği ile silikonun 

dezavantajları azaltılmıştır. Çok iyi oksijen geçirgenliğine sahiptir ancak yüzey 

ıslanabilirliği çok azdır (45). Bu lensleri oluşturan materyaller; perfloroalkileter 

makromer, polisiloksan-perfloroalkileter, polimerize edilebilir, perfloroalkileter silikon 

monomer olabilmektedir (47). 

2.8.2. DeğiĢtirme Programlarına Göre Kontakt Lensler 

Geleneksel(Konvansiyonel) kontakt lensler: Kullanımı 7 ay-2 yıl sürebilen dayanıklı 

kontakt lenslerdir. Bir paket ya da şişede yalnızca bir adet bulunur. 

Kullan-at(Disposable) kontakt lensler: Belli bir sürenin sonunda atılıp, yenisi ile 

değiştirilen lenslerdir. Pratikte 14 gün-3 ay ve altındaki sürede değiştirilen lensler olarak 

kabul edilmektedir. Üçlü, altılı ya da onikili kutularda bulunurlar. Haftalık, onbeş 

günlük veya aylık(Planlı değişim=Programlı değişim=Sık değişim) ya da bir günlük 

olmak üzere 2 alt grupta ele alınırlar (48). 
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2.8.3. Kullanım Programlarına Göre Kontakt Lensler 

Günlük kullanım programı(Daily Wear=DW): Kontakt lenslerin hastanın uyanık 

kaldığı saatlerde takılıp, yatmadan önce çıkartıldığı lens kullanım programıdır. 

Uzun kullanım programı(Extended Wear=EW): Kontakt lenslerin gece aşırı da 

kullanılabilmesi şeklindeki lens kullanım programıdır. 6 gece, 7 gün kullanım için 

tasarlanmıştır. 

Sürekli kullanım programı(Continious Wear=CW): Kontakt lenslerin 30 gün süre 

ile çıkarılmaksızın kullanılabilmesi şeklindeki lens kullanım programıdır. 

Bazı uygulayıcılar isimlendirmeyi hastalar açısından daha kolay ve anlaşılabilir 

hale getirmek için geleneksel lenslere tekrar kullanılabilir(reusable) lensler ismini 

verirken, bir kullanımdan sonra atılan lensler için tek kullanım(single-use) terimini 

kullanmaktadırlar. Sık değişim lensleri(frequent replacement) ise, tekrar kullanılabilen 

ve 6 ay içinde yenisi ile değiştirilen lensler için kullanılıp, günlük ve uzun kullanım 

programları bu sınıflamanın altında ele alınmaktadır (48). 

2.9. Kontakt Lens Üzerinde OluĢan Birikimler  

Protein Depozitler: Gözyaşından kaynaklanan depozitlerdir. 

Lipit depozitler: Meibomian bezlerinden kaynaklanan depozitlerdir. 

Çevresel depozitler: Toz, sigara dumanından kaynaklanan depozitlerdir. 

Kozmetik depozitler: Makyaj malzemeleri, saç spreyleri gibi çevre ve kozmetik 

faktörlerden kaynaklanan inorganik depozitlerdir (49). 

Kontakt lens üzerindeki birikimlere bağlı olarak istenmeyen etkiler oluşur. Bu 

etkiler, kontakt lens yüzeyinin iyi ıslanamaması, kontakt lens parametrelerinin 

değişmesi, lensin oksijen geçirgenliğinin azalması, mikroorganizmaların bağlanması 

için elverişli bir ortam hazırlanması şeklinde olabilir. Birikimlere bağlı istenmeyen 

etkiler sonucunda, görme kalitesi bozulur, lens tolaransı azalır ve irritasyon semptomları 

ortaya çıkar. 

Lens yüzeyindeki birikimlerin tipi, lens materyalinin polimer özelliği ile de ilişki 

gösterir. Silikon hidrojel yapısındaki kontakt lenslerin üzerinde daha az miktarda ancak 

denatüre şekilde olan proteinler birikir, bunlar da bazı kişiler için antijen rolü oynar. 

Göreceli olarak daha hidrofobik olan silikon hidrojel lensler, konvansiyonel hidrojel 

lenslere göre daha fazla lipid depolaması nedeniyle daha az ıslanırlar (50).  
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2.10. Kontakt Lens Bakım Ürünleri 

  Kontakt lensleri temizleme işlemindeki amaç, kontakt lens üzerindeki 

depozitlerin, kalıntıların ve mikrobiyal biyofilmin kontakt lens yüzeyinden 

uzaklaştırılmasıdır. Bu basamak lensi kontamine eden mikroorganizma sayısını belirgin 

olarak azaltır ve dezenfeksiyon aşamasının etkinliğini de arttırır. Yumuşak kontakt 

lensler için çok amaçlı solüsyonlar önerilmektedir. İlk kullanımdan sonra solüsyonların 

etkinliği azaldığından, lensleri her takıp-çıkarmada lens kabındaki eski solüsyon 

dökülmeli, lens kabı şişedeki solüsyonla yeniden doldurulmalıdır (48).   

2.11. Kontakt Lens Saklama Kapları 

Kontakt lens saklama kaplarının sağlıklı şekilde muhafaza edilmemesi sonucu 

lenslerin kontamine olma riski artmaktadır. Kontaminasyona neden, kullanıcının 

hijyenik koşullara önem vermemesidir. Bakım öncesinde ellerin yıkanmaması, 

dezenfeksiyonun uygulanmaması, solüsyonun her takış-çıkarışta yenilenmemesi gibi 

durumlar kontaminasyona zemin hazırlamaktadır. Lens kabının çalkalanması için 

musluk suyu kullanılmamalıdır. İdeal olarak lens kaplarında ayda bir değişim 

yapılmalıdır (48). Lens kabında biyofilm oluşumunu engellemek için dezenfektan veya 

temizleyici solüsyona batırılan temiz bir fırça ile belirli aralıklarla lens kabının 

temizlenmesi önerilebilir. Başka bir yöntem de lens kabının polipropilen matriksi içine 

antimikrobiyal özellik taşıyan gümüş iyonlarının yerleştirilmesidir. Amos ve ark. 2006 

yılında yaptıkları çalışmada gümüş iyonları taşıyan lens kaplarının daha az bakteriyel 

kontaminasyona neden olduğunu belirlemişlerdir (51).  

 

 

ġekil 2-3: Kontakt lens saklama kapları (52). 
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2.12. Kontakt Lenslerin Kullanımına Bağlı Konjonktivada GeliĢen 

Komplikasyonlar 

Göz yüzeyinde mikrobiyal flora konakçı, normal flora, patojenler, nonspesifik 

ve spesifik savunma mekanizmaları arasındaki denge ile ilişkilidir. Bu durumun konakçı 

aleyhine bozulması sonucu enfeksiyon gelişir. Gözün yeterli kapanamaması, kapak 

kenar bozuklukları, epitel erozyonu, yüzeyel travma, gözyaşı yetmezliği, kronik herpes 

enfeksiyonu, yaşlılık, hastalıklar, alkol bağımlılığı, immünsupresif kullanımı ve kontakt 

lens kullanımını gibi savunmanın zayıfladığı hallerde kontakt lense bağlı enfeksiyonlar 

daha sık görülür (53).  

Kontakt Lense Bağlı Bakteriyel Konjonktivit: Konjonktivanın mikroorganizmalar 

tarafından enfekte olmasına konjonktivit denir. Bakteriyel konjonktivitlerde konjonktiva 

ödemli, damarlanmış olup pürülan, mükopürülan sekresyon bulunur. Genellikle kirli 

eller, ortak kullanılan havlular ve kontakt lens kullanımındaki hijyen eksikliği 

konjonktivite neden olmaktadır. Erişkinlerde en sık bakteriyel konjonktivit etkenleri 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, 

çocuklarda ise Haemophilus influenza biyotip 3, Streptococcus pneumoniae, 

Staphylococcus aureus’tur.  Moraxella lacunata, Neisseria gonorrhoeae de önemli 

etkenler arasında kabul edilmiştir. Enterik Gram (-) basiller konjonktivitin daha az 

rastlanan etkenleridir (24,54).  

Kontakt Lense Bağlı Dev Papiller Konjonktivit: Bu hastalık kontakt lenslere, lens 

solüsyonlarına, damlaların içindeki prezervanlara ve oküler protezlere karşı gelişen bir 

alerjik reaksiyondur (55). Kontakt lens kullanımı esnasında üst tars konjonktivasında 

gelişen ve kaldırım taşı görüntüsüne benzeyen papiller oluşumla karakterize edilen dev 

papiller konjonktivitin etiyolojisinde çok sayıda neden bulunduğu halde en sık 

görüldüğü hasta grubu yumuşak kontakt lens kullanıcılarıdır (56).  

Kontakt Lens Kullanımına Bağlı Superior Limbik Keratokonjonktivit: Kontakt 

lens solüsyonlarına karşı gelişen alerjik bir reaksiyondur. Kontakt lens kullanımına 

bağlı olarak kornea epitelyum ve stromasının, limbusun ve konjonktivanın tutulduğu 

enflamatuar bir keratopatidir (48). 

Alerjik ve Toksik Konjonktivit: Kontakt lens solüsyonlarına karşı gelişen alerjik bir 

reaksiyondur. Hastaların biyomikroskobik muayenesinde konjonktival hiperemi, 

papiller reaksiyonlar, punktat keratopati ve korneal infiltratlar gözlenir (48). 
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2.13. Biyofilm 

Biyofilm, canlı veya cansız bir yüzeye yapışarak kendi ürettikleri organik bir 

ekzopolisakkarid matriks içine gömülü ve hareketsiz olarak birbirine, bir katı yüzeye 

veya bir ara yüzeye geri dönüşümsüz olarak tutunmuş halde yaşayan 

mikroorganizmaların oluşturduğu topluluktur. Biyofilm, insan vücudunda kateterler, 

kontakt lensler, protez kalp kapakçıkları ve kalp pilleri, rahim içi araçlar, böbrek taşı, 

akciğer dokusu gibi canlı ve cansız birçok yüzeyde bulunabilir (57). Tıbbi 

uygulamalarda girişimsel tekniklerin ve kalıcı tıbbi araçların kullanımının artışı 

biyofilm enfeksiyonlarının da artışına neden olmuştur. Kalıcı tıbbi araçlar üzerinde 

gelişen biyofilmler Gram pozitif ve/veya Gram negatif bakteriler ve/veya mayalardan 

oluşur (58). Biyofilmde yer alan mikroorganizmalar antimikrobiyal ajanlara, planktonik 

şekillerine göre 200-500 kat daha dirençlidir (59). Biyofilm ortamı sadece 

antibiyotiklere karşı değil, dezenfektanlara karşı da direnç gelişmesinde rol 

oynamaktadır. Biyofilm tabakası içindeki bakteriler sıvı ortamda serbest üreyen 

bakterilere göre, dezenfektanlara 10-100 kat daha dirençlidir. Biyofilm üreten bakteriler 

antiseptik solüsyonlar içinde uzun süre canlı kalabilmektedir. Dezenfektanlara dirençli 

biyofilm üreten kökenlerin yol açtığı salgınlar bildirilmiştir (60). Biyofilm hücrelerinin 

kendi aralarındaki etkileşimleri sonucunda genetik yapılarında değişiklikler 

gözükmektedir ve biyofilmler ekstrakromozomal DNA değişimleri için ideal ortamlar 

oluşturur. Direnç plazmidlerinin aktarılması sayesinde genetik yapısı değişen hücreler 

antimikrobiyal ajanlara karşı daha fazla direnç geliştirmiş olurlar (61). 

2.14. Koagülaz Negatif Stafilokoklar ve Slime Faktörü 

Koagülaz Negatif Stafilokok(KNS)’lar normal deri, mukoza ve konjonktival 

floranın bir parçasıdır. Polimer yüzeylere yapışan stafilokoklar polimer ilişkili 

enfeksiyonların patogenezini desteklemektedir. İlk kez 1982’de Christensen tarafından 

Staphylococcus epidermidis için tanımlanan slime faktör %40 karbonhidrat ve %27 

protein içeren glikokaliks yapısında, hücre dışı bir maddedir. Slime faktörü 

mikroorganizmaların konak hücreye ve yapay yüzeylere adezyonundan sorumludur. 

Slime oluşturan KNS’larla kolonize olan biyomateryalleri kaplayan biyofilmler, çeşitli 

bakteriyel enfeksiyonlara kaynak oluştururlar. Yabancı cisim enfeksiyonlarından izole 

edilen Gram pozitif bakterilerden Staphylococcus epidermidis’in biyofilm oluşturması 

en önemli virülans faktörüdür (62,63). 
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Stafilokoklarda biyofilm iki basamakta oluşur. Bakteriler ilk aşamada bir yüzeye 

yapışarak kolonize olurlar(erken aderans). İlk adımdan ‘‘microbial surface components 

recognizing adhezive matrix molecules’’(MSCRAMM gibi) adı verilen yüzey 

proteinleri sorumludur. Bakteriyel yüzey proteinleri, ekstrasellüler(fibronektin, 

fibrinojen, vitronektin, kollajen, elastin vb.) konak-doku ligandlarına bağlanabilir ve 

solid yüzeylere aderansın başlamasında anahtar rol oynarlar. Bunu takiben ikinci 

basamakta hücre-hücre adezyonu olmakta ve çok tabakalı biyofilm oluşumu 

şekillenmektedir(intersellüler adezyon). Stafilokoklarda biyofilm oluşumundan 

icaADBC operonu ve ürünü olan ‘‘polysaccharide intercellular adhesin’’(PIA) sorumlu 

tutulmaktadır. İcaADBC operonu stafilokoklarda biyofilm oluşumunun intersellüler 

adezyon kısmında görev yapan PIA oluşumundaki ‘‘poly-N-acetyl-beta-1-6–

glucosamine’’(PNAG) oligomerlerini sentezlettirir. IcaA ve icaD genlerinin görevi 

UDP-N-asetilglukozamini substrat olarak kullanarak şeker oligomerleri 

sentezlettirmektir. IcaA tek başına düşük N-asetilglukozamin transferaz aktivitesi 

gösterirken, icaB ile arasında yerleşmiş bulunan icaD geni varlığında enzim 

aktivitesinde belirgin artış gösterilmiştir (64). 

Kontakt lenslere adhere olduğu gösterilen organizmalar, P. aeruginosa, S. 

aureus,  S.epidermidis, E. coli, Proteus spp., Serratia spp. ve Candida spp. olarak 

bildirilmişse de araştırmalar konjonktiva florasında en fazla bulunan ve lens 

kullananlarda da en sık izole edilen S.epidermidis üzerine yoğunlaşmıştır (65). 

 

 

ġekil 2-4: S.epidermidis’te icaABCD genleri ve PIA/PNAG biyosentezi (66). 
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2.14.1. Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Slime Faktörünün Gösterilmesi  

Kongo Kırmızılı Agar Yöntemi(KKA): KKA yöntemi, bakterilerin slime oluşumunun 

morfolojik olarak gözlemlendiği bir yöntem olup diğer yöntemlerle uyumlu, pratik, 

güvenilir olarak bildirilmektedir. KNS’ların tek koloni ekimleri yapılır ve inkübasyonun 

sonundaki renk değişimlerine göre değerlendirilir (67). 

Standart Tüp Yöntemi(ST): ST yöntemi, bakterilerin slime oluşumunun morfolojik 

olarak gözlemlendiği bir yöntemdir. KNS’ların sıvı besiyerine ekimleri yapılır ve 

inkübasyonun sonunda slime oluşumunu göstermek üzere konulan boyanın tüplerin 

yüzeylerindeki etkisine bakılarak değerlendirilir (63). 

Mikropleyt Yöntemi(MP): MP yöntemi, bakterilerin mikropleytlerde inkübasyona 

bırakılarak okuyucuda optik dansitesine bakılarak değerlendirildiği bir yöntemdir (68). 

Moleküler Yöntemler: Moleküler yöntemlerden en çok kullanılan, genellikle 

hedeflenen bir gen bölgesinin çoğaltılıp görüntülenmesine dayalı polimeraz zincir 

reaksiyonudur(PZR). PZR, spesifik primerler aracılığıyla bir DNA parçasının 

çoğaltılmasına dayalı in vitro bir yöntemdir (69). PZR reaksiyonu, temel olarak 

çoğaltılması planlanan hedef bölgenin iki ucundaki DNA dizilerini özgül olarak tanıyıp 

karşı iplikçiklerini hibridize eden iki oligonükleotid primer, primerlere bağlanıp bunlara 

3’ ucundan nükleotidleri ekleyerek sentez yapacak olan DNA polimeraz, sentez için 

gerekli olan deoksinükleotid trifosfatlar polimerazın çalışması için gerekli olan tampon 

maddeler ve kofaktör olan Mg+2
 
iyonları kullanılarak, bir DNA parçasının çoğaltılması 

esasına dayanmaktadır (70). Son yıllarda adezyondan ve slime oluşumundan sorumlu 

icaADBC genlerin gösterilmesine dayalı moleküler yöntemler kullanılmaktadır (64). 

2.15. Koagülaz Negatif Stafilokokların Tanımlanmasında APĠ Staph  

  API Staph(bioMerieux, Marcy l’Etoile, France) özel olarak hazırlanmış bir 

veritabanı ile birlikte standartlaştırılmış ve minyatür hale getirilmiş biyokimyasal testler 

kullanarak Staphylococcus, Micrococcus ve Kocuria türleri için bir tanımlama 

sistemidir. Dehidrate test maddelerini içeren 20 mikrotüp içeren bir stripten oluşmuştur. 

Bu mikrotüpler, API Staph medyumu ile hazırlanmış bir bakteri süspansiyonu ile ekilir. 

İnkübasyon sırasında, enzim substrat reaksiyonları sonucunda oluşan değişiklikler, 

kendiliğinden veya ilave testler sonucunda oluşan renk değişikliği ile görülür hale gelir. 

Bu reaksiyonlar okuma tablosuna göre okunur ve analitik profil indeksi veya bilgisayar 

tanımla programı ile tanımlanır (71). 
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2.16. Anaerop Bakterilerin Tanımlanmasında Multipleks PZR 

  Anaerop bakterilerin, klinik örneklerden konvansiyonel metodlarla belirlenmesi, 

bu bakterilerin izolasyonunu, morfolojik ve biyokimyasal özelliklerine göre 

tanımlanmasını kapsamaktadır (72). Bu metodlar günümüzde anaerop bakteriyolojinin 

temel metodları olmakla beraber anaeropların moleküler metodlarla tanımlanmasına 

doğru hızla artan bir eğilim vardır. Anaerop bakteriyolojide PZR’nun kullanımı 

öncelikle taksonomik çalışmalar için gerekli görülmüş ve uygulanmıştır. 1980 yıllarının 

ortalarından itibaren micro-array teknolojisi ve real-time PZR metodlarının avantajları 

görüldükçe anaerop bakteriyolojide kullanımları hız kazanmıştır. Özellikle bakterilerle 

ilgili kantitatif çalışmalara uygun PZR kitlerinin geliştirilmesi, bu yöntemi kültür 

yöntemlerinden daha fazla tercih edilir duruma getirmiştir. Anaerop bakterilerin 

tanısında multiplex PZR pek çok kaynakta site edilmiş bir yöntemdir (73). 

 Multipleks PZR yönteminde aynı reaksiyonda birçok gen bölgesi eşzamanlı 

olarak amplifiye edilir. Bu yöntem bakteri identifikasyonlarında az sapma gösteren ve 

zaman kazandıran başarılı bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Özellikle florada yer 

alan anaeop bakterilerin identifikasyonunda Multipleks PZR yöntemi ile yüksek başarı 

elde edildiği kaynaklarda gösterilmiştir (74). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamıza Temmuz 2010-Şubat 2010 tarihleri tarihleri arasında İstanbul 

Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Kontakt Lens 

Birimi’ne lens almak üzere başvuran 100 hastadan; lens kullanmadan önce alınan 

konjonktiva sürüntüleri, aylık sık değişimli kullanım uygulaması ve günlük kullanım 

programına göre, lens kullandıktan sonra ikinci kez alınan konjonktiva sürüntüleri ve 

atılmak üzere çıkarılmış kontakt lensleri dahil edildi.  

Çalışmamız, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Etik kurulunca 20669 nolu, 12 

Temmuz 2010 tarihli yazı ile onaylanmıştır. 

Çalışmada, 

1- Kontakt lens kullanacak olan kişilere bilgilerinin yer aldığı form dolduruldu. 

Hekim tarafından belirtildiği şekilde silikon hidrojel kontakt lens veya hidrojel kontakt 

lens kullanan hastalar kaydedildi.  

2- Konjonktiva sürüntüleri hastalardan farklı zamanlarda 3’er eküvyon ile alındı 

ve mikrobiyolojik yönden değerlendirildi. Biri yarı kantitatif sayımın yapılacağı aerop 

besiyerlerine ekim için, ikincisi anaerop besiyerlerine ekim için, üçüncüsü ise direkt 

Gram preparasyonların hazırlanması için kullanıldı. Sürüntülerin alındığı dönemlerde 

hastaların antibiyotik kullanmadığı not edildi. 

a- Göz kliniğine lensleri kullanmaya başlamadan önce gelen hastalardan lens 

takılmadan önce konjonktiva sürüntüleri alındı.  Aerop ve anaerop kültürler için uygun 

besiyerlerine ekimler yapıldı.   

b- Hastalar kontakt lens birimine rutin takipleri için geldiklerinde, lenslerini 

çıkardıktan sonra, atmadan hemen önce tekrar konjonktiva sürüntüleri alındı. Aerop ve 

anaerop kültürler için uygun besiyerlerine ekimler yapıldı. 

3- Atılmak üzere gözden çıkarılan kontakt lensler, bakteriyolojik kültürler için 

sıvı besiyerine alındı. Aerop ve anaerop kültürler için uygun besiyerlerine ekimler 

yapıldı. 

4- Üretilen aerop bakterilerin tür tanımları standart klinik mikrobiyolojik 

yöntemler ile anaerop bakterilerin tanımı ise multipleks PZR kiti ile yapıldı.  
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5- Lens kullanımı öncesi ve sonrası florada üreyen bakterilerin yarı kantitatif 

sayımı yapılarak sonuçlar kaydedildi. 

6- Konjonktiva florasında lens kullanımı ile sayısı en çok arttığı tespit edilen  

S.epidermidis kökenlerinde slime faktörü varlığı; KKA ve ST yöntemi ile, biyofilm 

oluşumunda görev yapan icaA, icaD  genleri PZR yöntemi ile araştırıldı. 

7- Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. 

Çalışmalarda aşağıda bildirilen gereç ve yöntemler kullanıldı. 

3.1. Gereçler 

3.1.1. Kullanılan Besiyerleri 

3.1.1.1. Aerop Kültürler Ġçin Kullanılan Besiyerleri 

Koyun Kanlı Agar Besiyeri 

Agar(jeloz) besiyeri........................................40 g 

Defibrine koyun kanı......................................50 ml  

Distile Su........................................................1000ml  

40 gr toz besiyeri(Oxoid) 1000 ml distile suda eritildi. 121 ˚C’de 15 dakika 

otoklavlandıktan sonra 45 ˚C’ye kadar soğutuldu. 50 ml defibrine koyun kanı ilave 

edilip iyice karıştırıldı. pH’sı 6,8’e ayarlandı. Daha sonra 4 mm kalınlıkta olacak şekilde 

petri kutularına dökülerek donduruldu. Bu besiyeri bakterilerin hemoliz özelliklerini 

araştırmak amacıyla kullanıldı (75).  

Çukulatamsı Agar Besiyeri 

Balıklı buyyon(1/5 sulandırılmış)...................1000 ml 

Agar agar........................................................15 g 

Defibrine koyun kanı......................................50 ml 

Buyyon besiyeri içine agar agar konup, ısıtılarak erimesi sağlandı. 121 ºC’de 15 

dakika otoklavlanarak steril edildi. pH’sı 7,2-7,4’e ayarlandı. 45 ºC’ye kadar 

soğutulduktan sonra içine %5 oranında defibrine koyun kanı ilave edildi. Kaynayan 

suda 2 dk tutuldu. 45 ˚C’ye kadar soğutuldu ve iyice karıştırıldıktan sonra 4 mm 

kalınlıkta olacak şekilde petri kutularına döküldü. Bu besiyeri genel üretim amaçlı 

kullanıldı (75). 



 24 

MacConkey Agar Besiyeri 

Pepton............................................................20 g 

Laktoz............................................................10 g 

Safra tuzları....................................................1,5 g 

NaCl...............................................................5 g 

Agar...............................................................15 g 

Nötral kırmızısı..............................................0,03 g 

Kristal viyole..................................................0,001 g 

Distile su........................................................1000 ml 

Üretici firmadan(Oxoid) 500 g’lık kutuda hazır olarak alındı. Üzerindeki 

prosedüre göre 51,5 g toz besiyeri 1000 ml distile suda eritildi ve 121 ºC’de 15 dakika 

otoklavlandı. pH’sı 7,1’e ayarlandı. 45 ºC’ye kadar soğutulduktan sonra 4 mm kalınlıkta 

olacak şekilde petri kutularına döküldü. Bu besiyeri içerdiği kristal viyole ve safra 

tuzlarının etkisiyle Gram pozitif bakterilere karşı inhibitör etkide bulunurken, içerdiği 

laktoz nedeniyle laktoza etkili olan bakterilerin ayrımında kullanıldı (32). 

DNaz Besiyeri 

Triptoz...........................................................20 gr  

Deoksiribonukleikasit....................................2 gr  

Sodyum klorür...............................................5 gr  

Agar...............................................................15 gr  

Distile su.......................................................1000 ml 

Üretici firmadan(Himedia) 500 g'lık kutuda hazır olarak alındı. Üzerindeki 

prosedüre göre 42 g toz besiyeri 1000 ml distile suda eritildi ve 121 °C’de 15 dakika 

otoklavlandı. 45 °C’ye kadar soğutulduktan sonra 4 mm kalınlıkta olacak şekilde petri 

kutularına dökülerek donduruldu. Bu besiyeri bakterinin DNAz aktivitesini göstermek 

için kullanıldı (75). 
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Gliserollü Brucella Broth 

Brucella Broth................................................28 g 

Gliserin...........................................................100 ml 

Distile Su........................................................900 ml 

Üretici firmadan(Acumedia) 500 g'lık kutuda hazır olarak alındı. Üzerindeki 

prosedüre göre 28 g toz besiyeri 900 ml distile suda eritildi, 100 ml gliserin eklendi ve 

121 °C’de 15 dakika otoklavlandı. 45 °C’ye kadar soğutulduktan sonra steril ependorf 

tüplerine aktarıldı. Bu besiyeri aerop bakterileri -70 ˚C’de saklamak amacıyla kullanıldı. 

Mueller Hinton Agar Besiyeri  

Sığır et suyu(B-21).........................................300 ml 

Kazein hidrolizatı…………….……..….…...17 g 

Nişasta………………………….…...…....…1,5 g 

Agar…………………………….….…......…17g 

Distile su………………….….…………..…1000 ml              

Üretici firmadan(Oxoid) 500 g'lık kutuda hazır olarak alındı. Üzerindeki 

prosedüre göre 38 g toz besiyeri 1000 ml distile suda eritildi ve 121 °C’de 15 dakika 

otoklavlandı. pH’sı 7,4’e ayarlandı. 45 °C’ye kadar soğutulduktan sonra 4 mm 

kalınlıkta olacak şekilde petri kutularına dökülerek donduruldu. Bu besiyeri 

Haemophilus türlerinin tanımlanmasında, stafilokokların disk difüzyon yöntemi ile 

novobiosin ve basitrasin duyarlılık testlerinde kullanıldı (75). 

3.1.1.2. Gram Negatif Çomakların Tanımlanması Ġçin Kullanılan Besiyerleri 

Üç Şekerli Demirli Agar Besiyeri(TSI) 

Kazeinin enzimatik hidrolizat.........................10 g 

Hayvan dokusunun peptik sindirilmiş ürünü..10 g 

Maya özü.........................................................3 g 

Sığır özü..........................................................3 g 

Dekstroz..........................................................1 g 

Laktoz.............................................................10 g 
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Sükroz.............................................................10 g 

Ferroz amonyum sülfat...................................0,2 g 

Sodyum klorit.................................................5 g 

Sodyum tiyosülfat...........................................0,3 g 

Fenol kırmızısı................................................0,024 g 

Agar................................................................12 g 

Distile su.........................................................1000 ml  

Üretici firmadan(Himedia) 2,5 kg’lık kutuda hazır olarak alındı. Üzerindeki 

prosedüre göre 64,52 g toz besiyeri 1000 ml distile suda eritildi ve tüplere dağıtıldı. 

Tüpler, 121 ºC’de 15 dakika otoklavlandı. pH’sı 7,3’e ayarlandı. Dip kısmında yaklaşık                                                                   

2,5 cm besiyeri olacak şekilde yatık konumda soğutuldu. Bu besiyeri, dekstroz, laktoz 

ve sükroz fermentasyonu ile hidrojen sülfid üretimi özelliklerinin belirlenerek,  

Enterobacteriaceae ailesi üyelerinin tanımlanmasında kullanıldı (24). 

Hareket, İndol, Ornitin Besiyeri(MIO) 

Maya özü........................................................3 g 

Pepton.............................................................10 g 

Tripton............................................................10 g 

L-ornitin HCl..................................................5 g 

Dekstroz..........................................................1 g 

Agar.................................................................2 g 

Brom krezol moru...........................................0,02 g 

Üretici firmadan(Difco) 500 g’lık kutuda hazır olarak alındı. Üzerindeki 

prosedüre göre 31 g toz besiyeri  1000 ml distile suda eritildi ve tüplere dağıtıldı. 

Tüpler, 121 ºC’de 15 dakika otoklavda steril edildi. pH’sı 6,5’e ayarlandı. Bu  besiyeri                                                                                                                                                              

Enterobacteriaceae üyelerinin hareket, ornitin dekarboksilaz aktivitesi ve indol 

üretiminin belirlenmesinde kullanıldı (76). 

 

 



 27 

Metil Kırmızısı Voges-Proskauer Besiyeri(Clark and Lubs Besiyeri) 

Tamponlu pepton............................................7 g 

Glukoz.............................................................5 g 

Dipotasyum fosfat...........................................5 g 

Distile su.........................................................1000 ml 

Bu maddeler karıştırıldıktan sonra tüplere 5’er ml dağıtıldı ve 100 ºC’de 30 

dakika steril edildi. pH’sı 6,9’a ayarlandı. Bu besiyeri glukoz fermentasyonunda asit 

oluşumunun ve asetil metil karbinol üretiminin tespiti için kullanıldı (24). 

Christensen Besiyeri 

Pepton.............................................................1 g 

NaCl................................................................5 g 

Potasyum fosfat...............................................2 g 

Glikoz(suda %10 luk).....................................10 ml 

Fenol kırmızısı................................................0,012 g 

Agar................................................................15 g 

Üre(suda %20)................................................100 ml 

Distile su.........................................................1000 ml 

Glikoz ve üre dışındaki maddeler suda eritildi. Besiyeri 120 ºC’de 30 dakika 

steril edildi. Glikoz ve üre eriyikleri süzülerek steril edildi. pH’sı 6,8-6,9’a ayarlandı. 50 

ºC’ye kadar soğuyunca besiyerine katılarak iyice karıştırıldı ve dipte 1 cm yükseklikte 

dik bir kısım kalacak şekilde katılaştırıldı. Bu besiyeri üreaz enziminin varlığının 

saptanmasında kullanıldı (24). 

Sitrat Besiyeri 

Agar agar........................................................20 g 

Sodyum klor...................................................5 g 

Amonyum dihidrojen fosfat...........................1 g 

Dipotasyum fosfat..........................................1 g 
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Magnezyum sülfat..........................................0,2 g 

Sodyum sitrat..................................................3 g 

Bromtimol mavisi eriyiği................................0,08 g 

Distile su.........................................................1000 ml 

Maddeler karıştırılıp eritildikten sonra tüplere 5’er ml dağıtıldı. 100 ºC’de 1 saat 

otoklavda steril edildi. pH’sı 6,8’e ayarlandı. Tüpler, dip kısımda yaklaşık 2,5 cm 

besiyeri olacak şekilde yatık konumda soğutuldu. Bu besiyeri Gram negatif bakterilerin 

karbon kaynağı olarak sitrattan yararlanıp yararlanmadıklarını belirlemek amacıyla 

kullanıldı (24). 

Dekstroz(D) Besiyeri 

Balıklı buyyon(1/5 sulandırılmış)..................100 ml 

Bromtimol mavisi eriyiği(%0,4)....................1 ml 

Agar agar........................................................2 g  

Dekstroz..........................................................2 g 

İlk üç madde karıştırılarak 100 ºC’de, 1 saat ısıtıldı. İçine 2 g dekstroz katılarak 

eritildi. Tüplere 5’er ml olarak bölündü ve buğu kazanında 100 ºC’de, 30 dakika ısıtılıp 

dik olarak soğutuldu. Bu besiyeri Gram negatif çomakların dekstroza oksitleyici ve 

fermentleyici etkisinin, asit, gaz ve asetoin yapımının araştırılmasında kullanıldı (75).  

3.1.1.3. Anaerop Kültürler Ġçin Kullanılan Besiyerleri 

Zenginlestirilmiş Tiyoglikolatlı Sıvı Besiyeri 

Sıvı tiyoglikolatlı besiyeri...............................30 g 

Distile su.........................................................1000 ml 

Besiyeri(BBL) distile suda ısıtılarak eritildikten sonra 121 °C’de 15 dakika   

otoklavlandı, soğuyunca içine; 

Hemin(5 mg/ml).............................................1ml 

Vitamin K1 solüsyon(1 mg/ml)......................0,1 ml 

Koyun kanı.....................................................25 ml 



 29 

İlave edilip karıştırıldı, tüplere 10 ml olacak şekilde dağıtıldı ve kaynayan suda 2 

dakika bekletildi. Bu şekilde hem koyun kanı pişirildi, hem de oksijen uzaklaştırılmış 

oldu. Bu besiyeri parafilm ile kapatılıp 4 °C’de saklandı (75,77). 

Kanlı Anaerop Agar  Besiyeri 

Schaedler agar.................................................45 g 

Distile su.........................................................1000 ml 

45 g Schaedler agar(Oxoid) distile suda eritildikten sonra 250 ml’lik balonlara 

bölündü. 121 °C’de 15 dakika steril edildi. Kullanılacağı zaman 250 ml’lik besiyeri 

eritilip, 45 °C’ye kadar soğutuldu. Soğuyunca içine ; 

Vitamin K1 solüsyonu....................................0,25 ml 

Koyun kanı.....................................................12,5 ml 

İlave edildi, iyice karıştırıldıktan sonra 4 mm kalınlığında olacak şekilde petri 

kutularına dağıtıldı. Bu besiyeri genel üretim amaçlı kullanıldı (77). 

 Kanlı, Fenil Etil Alkollü Anaerop Besiyeri 

Schaedler agar................................................45 g 

Fenil etil alkol.................................................2,5 ml 

Distile su.........................................................1000 ml 

45 g Schaedler agar(Oxoid) distile suda eritildikten sonra içine 2,5 ml fenil-etil 

alkol ilave edildi ve 250 ml’lik balonlara bölündü. 121 °C’de 15 dakika steril edildi. 

Kullanılacağı zaman 250 ml’lik besiyeri eritilip 45 °C’ye soğutulup içine: 

Vitamin K1 solüsyonu(10 mg/ml)...................0,25 ml 

Koyun kanı......................................................12,5 ml 

İlave edildi, iyice karıştırıldıktan sonra 4 mm kalınlığında olacak şekilde petri 

kutularına döküldü. Bu besiyeri Gram negatif ve Gram pozitif zorunlu anaerop 

bakterileri üretmek amacıyla kullanıldı (77). 

Kanlı, Kanamisin-Vankomisinli Anaerop Besiyeri 

Schaedler agar.................................................45 g 

Distile su.........................................................1000 ml 
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45 g Schaedler agar(Oxoid) 1000 ml distile suda eritildi. 250 ml’lik balonlara 

bölünüp 121 °C’de 15 dakika otoklavlandı. Kullanılacağı zaman 250 ml’lik besiyeri 

eritilip 45 °C’ye soğuyunca içine: 

Vitamin K1 solüsyonu(10 mg/ml)...................0,25 ml 

Kanamisin(100 mg/ml)....................................0,25 ml 

Vankomisin(7,5 mg/ml)...................................0,17 ml 

Koyun kanı......................................................12,5 ml 

İlave edildi, iyice karıştırıldıktan sonra 4 mm kalınlığında olacak şekilde petri 

kutularına döküldü. Anaerop bakterilerin seçici besiyeri olarak kullanıldı (77). 

3.1.1.4. Biyofilm OluĢumunu Saptamak Ġçin Kullanılan Besiyerleri 

Tryptone Soya Broth 

Pankreatik sindirilmiş kazein...........................17g 

Papaik sindirilmiş soya unu.............................3 g 

Sodyum klorür.................................................5 g 

Potasyum fosfat...............................................2,5 g 

Glukoz.............................................................2,5 g 

Distile su.........................................................1000 ml 

Üretici firmadan(Oxoid) 500 g’lık kutuda hazır olarak alındı. Üzerindeki 

prosedüre göre 30 g toz besiyeri 1000 ml distile suda eritildi ve 121 ºC’de 15 dakika 

otoklavlandı. pH’sı 7,3’e ayarlandı. 45 ºC’ye kadar soğutulduktan sonra steril tüplere 

5’er ml olmak üzere paylaştırıldı. Bu besiyeri slime faktörü üretimini gözlemlemek 

amacıyla standart tüp yönteminde kullanıldı (32). 

Kongo Kırmızılı Agar 

Brain Heart Infusion Agar(BHIA)..................37 g 

Distile su.........................................................800 ml 

Kongo kırmızısı solüsyonu……….................100 ml 

Sükroz solüsyonu……………………….……100ml 
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Üretici firmadan(Merck) 500 g’lık kutuda hazır olarak alındı. 37 g toz besiyeri 

800 ml distile suda eritildi ve 121 ºC’de 15 dakika otoklavlandı. Otoklavdan 

çıkarıldıktan sonra besiyeri ve kongo kırmızısı solüsyonu karıştırıldı. Besiyeri ve boya 

karışımı yeterince soğuduktan sonra, (55 ºC) sükroz bu karışıma ilave edildi. pH’sı 

7,2’ye ayarlandı. 45 °C’ye kadar soğutulduktan sonra 4 mm kalınlıkta olacak şekilde 

petri kutularına dökülerek donduruldu. Bu besiyeri slime faktörün araştırılması için 

kullanıldı (67). 

3.1.2. Kullanılan Stok Solüsyonlar 

Kongo Kırmızısı solüsyonu 

Kongo kırmızısı…..........................................0,8 g 

Distile su.........................................................100 ml 

Kongo kırmızısı boyası(Mediko Kimya) 100 ml distile suda çözündürüldü. 121 

ºC’de 15 dakika otoklavlandı (67). 

Sükroz solüsyonu 

Sükroz.............................................................50 g 

Distile su.........................................................100 ml 

Sükroz 100 ml distile suda çözündürüldü. 0,22 µm por çaplı filtreden süzülerek 

steril edildi (67). 

Hemin Stok Solüsyonu(5 mg/ml)  

Hemin.............................................................0,5 g 

NaOH(1N solüsyon)......................................10 ml 

Distile su.........................................................90 ml 

Hemin 10 ml 1 N NaOH solüsyonunda çözündürüldü. 90 ml distile su ilave 

edildikten sonra 121 °C’de 15 dakika otoklavlanıp soğutuldu ve buzdolabında saklandı 

(77). 

Vitamin K1 Stok Solüsyonu(10 mg/ml) 

K1 vitamini.....................................................0,1 g 

Saf etanol........................................................100 ml 
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K1 vitamini(Sigma) saf etanol ile karıştırılarak koyu renkli bir şişede 

buzdolabında saklandı. Dilüsyonu distile su ile yapıldı (77). 

Kanamisin Stok Solüsyonu(100 mg/ml) 

Kanamisin......................................................1 g 

Steril fosfat tampon(pH= 8)...........................10 ml 

Kanamisin(Sigma) fosfat tamponda çözündürüldükten sonra tüplere 0,5’er ml 

dağıtıldı ve derin dondurucuda saklandı (77). 

Vankomisin Stok Solüsyon(7,5 mg/ml) 

Vankomisin.....................................................75 mg  

Hidroklorik asit(N/20)....................................5 ml 

Distile su.........................................................5 ml 

Vankomisin hidroklorik asitte çözündürüldü ve distile su ilave edildi. Tüplere 

0,5’er ml dağıtıldı ve derin dondurucuda saklandı (77). 

Safranin 

Sıvı Safranin boyası üretici firmadan(BD) hazır olarak alındı. Slime faktörün 

araştırılması gözlemlemek amacıyla tüp metodunda kullanıldı (63). 

Fosfat Tamponlu Tuzlu Su(PBS) 

PBS çözeltisi üretici firmadan hazır olarak alındı. Slime faktörün araştırılması 

amacıyla standart tüp metodunda kullanıldı (63). 

3.1.3. Bakterilerin Tanımlanması Ġçin Kullanılan Ayıraçlar 

Katalaz Ayıracı 

Aerop bakteriler için %3’lük H2O2(hidrojen peroksit) kullanıldı (75).  

Anaerop bakteriler için %15’lik H2O2 kullanıldı (77).  

Oksidaz Ayıracı(Kovacs Oksidaz Ayıracı)  

Tetrametil-p-fenilendiamin dihidroklorür......0,1 g 

Distile su........................................................10 ml 
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            Tetrametil-p-fenilendiamin dihidroklorür distile su ile karıştırılarak hazırlandı 

(75). 

İndol Ayıracı  

Aerop bakteriler için; 

Para-dimetil aminobenzaldehid......................5 g 

Amil alkol.......................................................75 ml 

Hidroklorik asit(konsantre).............................25 ml 

Maddeler karıştırılarak damlalıklı şişeye konuldu (75). 

Anaerop bakteriler için; 

Paradimetilamino-sinnamaldehit....................0,1 g 

HCI.................................................................1 ml 

Distile su.........................................................9 ml 

Koyu renkli şişede oda ısısında saklandı (77). 

Voges Proskauer Reaktifleri 

A çözeltisi: 

Alfa naftol.......................................................5 g 

Etil alkol(%95)...............................................100 ml 

Alfa naftol küçük bir miktar etil alkol içinde eritilerek hacmi 100 ml’ye 

tamamlanarak hazırlandı. 

B çözeltisi: 

Potasyum hidroksit.........................................40 g 

Distile su........................................................100 ml 

Potasyum hidroksit distile su içinde çözülerek hazırlandı. Çözeltiler ayrı ayrı 

hazırlandı, kullanılacağı zaman A’dan 0,6 ml, B’den 0,2 ml alınarak Clark-Lubs 

besiyerine ilave edildi (24). 
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Nitrat A ve Nitrat B Ayıracı 

Nit A: Sülfonik asit........................................0,1 g 

Glasiyel asetik asit..........................................6 ml 

Distile su ........................................................24 ml 

Nit B: 5 amino-2-naftelen sülfonik asit..........0,04 g 

Glasiyel asetik asit..........................................6 ml 

Distile su.........................................................24 ml 

Koyu renkli şişelerde saklandı (77). 

3.1.4. Bakterilerin Tanımlanması Ġçin Kullanılan Diskler 

XV faktör, X ve V faktör Diskleri 

XV faktör, X ve V faktör Diskleri(OXOİD); X ve V faktörlerine ihtiyaç duyan 

H. influenzae’yı yalnızca V faktörüne ihtiyaç duyan H. parainfluenzae’dan ayırmak 

amacıyla kullanıldı (24). 

Optokin(Etilhidrokuprein hidroklorit) Diski 

  Optokin antibiyotik diski(BBL); S.pneumoniae’nın viridans grubu 

streptokoklardan ayırımında kullanıldı (24). 

PYR(Pyrolidonly-beta naphilamide) Testi 

          DrySlide PYR(OXOİD) kiti; Enterokoklar ve A Grubu beta hemolitik 

streptokokların identifikasyonunda kullanıldı (78). 

3.1.5. Bakteri Tanımlama Kiti 

API Staph  

Fenotipik ve genotipik özelliklerinin değerlendirilmesi ile biyofilm oluşturduğu 

düşünülen KNS kökenleri dahil olmak üzere, tüm KNS kökenlerinin tür düzeyinde 

tanımlanmasında API Staph sistemi kullanıldı.  
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3.1.6. Moleküler Biyoloji ÇalıĢmalarında Kullanılan Çözeltiler Ve Tampon Sıvılar 

Deoksinükleotid trifosfat (dNTP set) 

Bu set(Fermentas®, Lithuania); dATP, dGTP, dCTP, dTTP karışımı 

içermektedir. 100 mM konsantrasyonunda olan bu setten 10 mM  konsantrasyon 

sağlayacak şekilde l alınıp 600 l RNaz ve DNaz içermeyen su içinde çözüldü ve 

küçük hacimlere bölünerek  kullanılıncaya kadar -20 ˚C’de saklandı.   

Taq DNA polimeraz 

Taq DNA polimeraz(Fermentas®, Lithuania) 5 U/l olarak üretici firmadan  

alındı. İçeriğinde; Taq DNA polimeraz(5U/l ), 1 ml ambalajda 10xPCR buffer(10mM 

Tris-HCl(pH 8,8), 50mM KCl), 1 ml ambalajda MgCI₂(25 mM) mevcuttur.   

Elektroforez tamponu(10X TBE – Jel ve tanklar için tampon)  

Tris baz...........................................................108 g  

Borik asit.........................................................55 g  

EDTA 0,5 M, Ph 8,0.......................................40 ml  

1 litreye DNaz ve RNaz içermeyen su ile tamamlandı.     

Etidyum bromür  

10 mg/ml olarak hazırlandı. Distile suda manyetik karıştırıcı ile uzun sürede 

çözünmesi sağlandı. +4 °C’de ışıktan uzak muhafaza edildi.   

Yükleme Tamponu(Loading Buffer)  

Bromfenol mavisi...........................................%0,25  

Gliserol...........................................................%30  

Hazırlanan tampon +4°C’de saklandı.   

Agaroz Jel Hazırlanışı 

%1,5 oranında agaroz jel hazırlamak için 1,5 g agar(Peqlab, Biotechnologie 

GmbH) tartılarak üstüne 100 ml 0,5X TBE tamponu eklendi. Mikrodalgada 750 watta 

eriyinceye kadar ısıtılarak jel eritildi. Yaklaşık 50 ˚C’ye soğutulduktan sonra içine 1 l 

etidyum bromür ilave edildikten sora yürütme tablasına döküldü ve taraklar 

yerleştirilerek soğuyup katılaşmaya bırakıldı.   
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Çalışmamızda icaA ve icaD genlerini araştırmak için Arciola CR. ve 

arkadaşlarının belirlemiş olduğu primerler kullanıldı (79).  

Tablo 3-1: PZR için kullanılan primerler 

 

Gen                Yönü                   Dizisi                                                   Ürün Boyutu 

 

icaA   düz  5-TCTCTTGCAGGAGCAATCAA-3   188 bp 

 ters  5-TCAGGCACTAACATCCAGCA-3          

icaD                 düz                 5-ATGGTCAAGCCCAGACAGAG-3   198 bp 

                        ters  5-CGTGTTTTCAACATTTAATGCAA-3 

             

 

Tablo 3-2: PZR karıĢımı için kullanılan malzemeler 

 

Bileşen                                  Miktar       Son Konsantrasyon 

 

DNAz-RNAz içermeyen su 33,75 l - 

dNTP karışımı   1,0  l  200 mM 

icaA Primer set   2,0 l  25 mM 

         ya da 

icaD Primer set  2,0 l 25 mM 

10x Taq Buffer   5,0 l  1x 

MgCI₂  3,0 l  1,5 mM 

Taq DNA Polimeraz  0,25 l  1,25 U 

Toplam  45,0 l 

Örnek  DNA’sı  5,0 l 

Toplam reaksiyon hacmi 50,0 l 
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3.2. Yöntemler 

3.2.1. Hastalara Ait Formların Doldurulması 

Çalışmamızda İstanbul Üniversitesi Tıbbi Etik Kurul Yönergesi’ne göre 

hastaların yasal temsilcilerinin bilgilendirilmiş onayları alındı. Kontakt lens kullanacak 

olan kişilere bilgilerinin yer aldığı form dolduruldu. Hekim tarafından belirtildiği 

şekilde silikon hidrojel kontakt lens veya hidrojel kontakt lens kullanan hastalar 

kaydedildi. Bu çalışmaya dahil edilen hastaların; yaş, cinsiyet, daha önce kontakt lens 

kullanımı, lens kullanmadan önce antibiyotik kullanımı, alerjik şikayetleri, yakın 

zamanda geçirilmiş ya da var olan önemli bir hastalığı, gözle ilgili geçirilmiş ameliyatı,  

kontakt lensin türü sorularak klinik bilgi alındı (Form 1). 

3.2.2. Hastalardan Konjonktiva Sürüntülerinin Alınması  

Göz kliniğine, kontakt lensleri kullanmaya başlamadan önce gelen hastalardan 

lens takılmadan önce ve sık değişimli yumuşak kontakt lens kullanımına başladıktan 

sonra, göz kliniğine çağrıldıkları dönemlerde, lensleri çıkardıktan sonra, tekrar 3’er 

eküvyon ile konjonktiva sürüntüleri alındı.    

Sürüntü numuneleri, hastaların alt konjonktival fornikslerinden, steril eküvyon 

ile topikal anestezik madde kullanılmadan, kirpiklere ve göz kapaklarına 

değdirilmemeye özen gösterilerek bir gözden alındı.  

3.2.3. Hastalardan YumuĢak Kontakt Lenslerin Alınması 

Göz kliniğine, kontakt lensleri kullanmaya başlamadan önce gelen hastalar 

kontakt lens birimi hekimi tarafından belirtildiği şekilde silikon hidrojel kontakt lens ve 

hidrojel kontakt lens kullanımına başladıktan sonra takip edildi. Göz kliniğine 

çağrıldıkları dönemlerde bu hastalardan atılmak üzere gözden çıkarılan yumuşak 

kontakt lensler, bakteriyolojik kültürler için tiyoglikolatlı sıvı besiyerine alındı. 

3.2.4. Konjonktiva Sürüntülerinde Ve Lenslerde Üreyen Aerop Bakterilerin 

Ġzolasyon Ve Tanımlanmasında Kullanılan Yöntemler 

Sürüntü örnekleri, aerob kültür için azaltma yöntemi ile %5 koyun kanlı agara, 

çikolatamsı agar ve MacConkey agar besiyerlerine ekildi. Gram preparasyonları 

hazırlandı. İnkübasyon sonrası konjonktiva sürüntülerinin ekildiği besiyerlerindeki 

kolonilerden Gram preparasyonu hazırlanarak değerlendirildi. Üretilen aerop 

bakterilerin tür tanımları standart klinik mikrobiyolojik yöntemler ile yapıldı. 
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Tiyoglikolatlı buyyona alınan lensler 37 ˚C'de 24-48 saat anaerop jarlarda 

(OXOID, U.S.A., inc, Columbia MD, USA) inkübe edildi. 24 saatlik inkübasyondan 

sonra aerop kültür için azaltma yöntemi ile %5 koyun kanlı agara, çikolatamsı agar ve 

MacConkey agar besiyerlerine ekildi. Gram preparasyonları hazırlandı. Besiyerlerindeki 

üreme özelliklerine ve Gram boyamadaki görünümlerine göre bakteriler standart klinik 

mikrobiyolojik yöntemler ile tanımlandı.  

Gram Boyama: Besiyerlerinde üreyen kolonilerden gerektiği kadar bakteri alınarak bir 

damla tuzlu suyla lama yayılıp preparatlar hazırlandı ve kurumaya bırakıldı. Daha sonra 

bu preparatlara Gram boyama yapıldı. Gram boyama yönteminde aşağıdaki işlemler 

sırasıyla uygulandı.  

Havada kurutulup alevde tespit edilen preparatlar üzerine;  

 1. Kristal viyole damlatılıp 2 dakika beklendi. Daha sonra su ile yıkandı.  

 2. Lugol damlatılıp 2 dakika bekletildikten sonra su ile yıkandı.  

 3. Alkol ile renksiz sıvı akana kadar renk giderildi ve su ile yıkandı.  

 4. Sulu fuksin damlatılıp 30 saniye beklendi ve su ile yıkandı.  

Boyama sonrası preparatlar havada kurutuldu. Hazırlanan preparatlar 

mikroskopta, immersiyon yağı damlatılarak 100'lük büyütmeli objektif ile ışık 

mikroskobunda incelendi (24). 

3.2.4.1. Gram Negatif Çomakların Tanımlanması 

24 saatlik kültürlerden hazırlanan Gram preparasyonların incelenmesi sonucu, 

kültürlerde Gram negatif çomak olduğu saptanan ve MacConkey agarda üreyen farklı 

morfolojideki kolonilerden; üç şekerli demirli agar(TSI), hareket-indol-ornitin(MİO), 

Clark-Lubs, Christensen, sitrat ve Dekstroz(D) besiyerlerine ekim yapıldı ve oksidaz 

özellikleri incelendi.   

Oksidaz Özelliğinin Ġncelenmesi: Petri kutusu içine süzgeç kağıdı konup ortasına 2-3 

damla Kovaks ayıracı damlatıldı. Gram negatif bakterilerin 18-24 saatlik saf 

kültürlerinden, tek kullanımlık plastik steril öze ile alınarak ayıracın damlatıldığı yere 

sürüldü. Koyu mor rengin oluşumu oksitlenmenin varlığını ifade ettiğinden pozitif 

sonuç olarak değerlendirildi (24). 
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TSI Besiyerinde Üremenin Değerlendirilmesi 

D-Glikoz ve sükroz fermantasyonunun varlığı, 18-24 saatlik inkübasyondan 

sonra, besiyerinin kırmızımsı renginin, tüpün dip kısmından başlayarak sarıya 

dönüşmesi ile değerlendirildi. Sarı renk oluşumu pozitif olarak kabul edildi (24). 

Laktoz fermantasyonunun varlığı, 18-24 saatlik inkübasyondan sonra, 

besiyerinin eğik yüzeyinin kırmızıdan sarıya dönüşmesi pozitif olarak değerlendirildi 

(24). 

H2S oluşumu, 18-24 saatlik inkübasyondan sonra, besiyerinde yüzeyden 

başlayıp derine doğru ilerleyen siyahlaşma ile tanımlandı (24). 

Hareket, Ġndol, Ornitin Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

Bakterilerde hareket özelliğinin incelenmesi, Gram negatif bakterilerin MİO 

besiyerinde 18-24 saatlik inkübasyonundan sonra bakterilerin besiyerinin tam ortasında 

inokulasyon hattı boyunca sınırlı bir üreme gösteren ve besiyerine dağılmayan kökenler 

hareketsiz, besiyerinde dağılarak homojen bir bulanıklığın oluşmasına neden olan 

kökenler ise hareketli bakteriler olarak değerlendirildi (76,24). 

İndol oluşumunun belirlenmesi, Gram negatif bakterilerin MİO besiyerinde 18-

24 saatlik inkübasyonundan sonra besiyerine 0,2-0,3 ml Kovacs indol ayıracı eklendi. 

Kırmızı renk oluşumu indol varlığını gösterdi (76). 

Ornitin varlığının belirlenmesi, Gram negatif bakterilerin MİO besiyerinde 18-

24 saatlik inkübasyonundan sonra oluşan sarı rengin, mora dönüşümü ornitin 

dekarboksilaz varlığında putresin oluşumunu gösterdi. Ornitin dekarboksilaz oluşmazsa 

ortam sarı kalır (76). 

Asetoin OluĢumunun Gösterilmesi: Asetoin oluşumu Voges Proskauer Testi ile 

gösterildi. Test edilecek bakterinin saf kültüründen Clark-Lubs besiyerine ekim yapıldı 

ve 35 ºC’de 24 saat inkübe edildi. Voges çözeltilerinden, A çözeltisinden 0,6 ml, B 

çözeltisinden 0,2 ml alınarak Clark-Lubs besiyerine ilave edildi. VP testi, butilen glikol 

üretimine aracılık eden asetoin veya asetil metil karbinol varlığını tespit eder. 

Besiyerinde asetoin varsa açık havada oksitlenir ve KOH ile diasetillenir. Daha sonra, 

besiyerinde alfa-naftol varken, diasetil ile peptonda bulunan guanidine komponentleri 

reaksiyona girer. Böylece kırmızı renk oluşur. Kırmızı renk gelişmesi, pozitif sonuç 

olarak değerlendirildi ve butilen glikol oluştuğunu gösterdi (24). 
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Üreaz Aktivitesinin Ġncelenmesi: Gram negatif bakterilerin Christensen besiyerinde 

18-24 saatlik inkübasyonundan sonra üreaz enziminin aktivitesi ile ürenin hidrolizi 

sonucu amonyak ve karbondioksit oluşur ve ortam alkalileşir. Besiyerinin renginin 

pembeye dönüşmesi, üreaz enziminin varlığını gösterdi (24). 

Sitrat Özelliğinin Ġncelenmesi: Gram negatif bakterilerin sitrat besiyerinde 18-24 

saatlik inkübasyonundan sonra bakterilerin sitrat kullanımı sonucunda amonyum 

tuzlarından nitrojen açığa çıkması ile besiyeri alkalileşir ve besiyerinde bulunan 

bromtimol mavisinden dolayı alkalen ortamda yeşil renkli besiyeri maviye döner. 

Besiyerinin renginin koyu maviye dönmesi pozitif sonuç olarak yorumlandı (24). 

Glikoz Fermantasyonunun Ġncelenmesi: Gram negatif bakterilerin dekstroz 

besiyerinde 18-24 saatlik inkübasyonundan sonra bakterilerin glikoza etkisi nedeniyle 

ayıraç asit reaksiyon vererek yeşilden sarıya döner. Besiyerinin parçalanmış olması, gaz 

oluşumu olarak değerlendirildi (24). 

X(Hemin) Ve V(NAD) Faktörlerine Gereksinimin Ġncelenmesi: 24 saatlik 

kültürlerden hazırlanan Gram preparasyonların incelenmesi sonucu, kültürlerde yalnızca 

çikolataması agarda üreyen, MacConkey agarda üremeyen ve Gram preparasyonlarda 

pleomorfik görünüm sergileyen Gram negatif çomakların X ve V faktörlerine olan 

gereksinimlerini belirlemek amacıyla, Mueller Hinton Agar besiyerine, kan içermeyen 

besiyerlerinde üremeyen bakteriler ekildikten sonra, besiyeri üzerine diskler V, X ve 

VX’i en az 20 mm aralıklar ile yerleştirildi. CO2’li ortamda 24 saat inkübasyona 

bırakıldı.  X ve V faktörlerinin her ikisinin de etrafında üreyen bakteriler Haemophilus 

influenzae, yalnızca V de üreyen Haemophilus parainfluenzae olarak değerlendirildi 

(24). 

3.2.4.2. Gram Pozitif Diplokokların Tanımlanması 

24 saatlik kültürlerden hazırlanan Gram preparasyonların incelenmesi sonucu, 

kültürlerde Gram pozitif kok olduğu saptanan bakterilerin tanımlanmasında; katalaz, 

Dnaz testi, koagülaz deneyi, novobiosin, basitrasin ve optokin’e olan duyarlılık veya 

dirençlerinin belirlenmesi, PYR testi ve APİ Staph kullanıldı. 

Katalaz Enziminin Belirlenmesi: Gram pozitif kok morfolojisine sahip olan 

Streptococcaceae ve Micrococcaceae familyasındaki etkenleri ayırt edebilmek için 

katalaz testi uygulandı.  18-24 saatlik inkübasyonundan sonra çukulatamsı besiyerinden 
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steril plastik bir özeyle alınan koloniler lama sürüldü, üzerine 1 damla %3’lük H2O2 

damlatıldı. Katalaz enzimi oluşturan bakteriler H2O2’i su ve oksijene ayrıştırdığı için 

ortamdaki oksijen çıkışı kabarcık oluşumu ile belirlendi. Kabarcıklar oluşmadığında ise 

katalaz negatif olarak değerlendirildi (32). 

Basitrasin Diski: 24 saatlik kültürlerden hazırlanan Gram preparasyonların incelenmesi 

sonucu stafilokok veya mikrokok olduğu belirlenen kökenlerden MHA’ya ekim yapıldı 

ve ekim bölgesinin üzerine basitrasin diski yerleştirildi. 37 ºC’de 18-24 saat inkübe 

edildikten sonra basitrasine dirençli kökenler Staphylococcus spp. olarak değerlendirildi 

(32). 

Novobiosin Diski: 24 saatlik kültürlerden hazırlanan Gram preparasyonların 

incelenmesi sonucu stafilokok olduğu belirlenen kökenlerden MHA’ya ekim yapıldı ve 

ekim bölgesinin üzerine novobiosin diski yerleştirildi. 37 ºC’de 18-24 saat inkübe 

edildikten sonra novobiosine duyarlı kökenler Staphylococcus spp. olarak 

değerlendirildi (32). 

Dnaz Testi: 24 saatlik kültürlerden hazırlanan Gram preparasyonların incelenmesi 

sonucu stafilokok olduğu belirlenen kökenlerden DNaz besiyerine çizgi ekimi yapıldı. 

Besiyeri 37 °C’de 18-24 saat inkübe edildi. İnkübasyondan sonra besiyerinin tüm 

yüzeyini kaplayacak şekilde %1’lik HCl döküldü. Üreme çizgisinin çevresinde saydam 

bölgenin oluşması kökenin DNaz pozitif olduğunu gösterdi. Saydam bölge 

oluşturmayan kökenler ise DNaz negatif olarak kabul edildi (24). 

Koagülaz Deneyi: Staphylococcus aureus’un diğer stafilokoklardan ayırt edilmesinde 

kullanıldı. Koagülaz deneyi iki yöntemle yapıldı. 

Tüp Deneyi: Bu deney ile besiyerinde üreyen stafilokokların oluşturdukları ve 

besiyerine saldıkları bağımsız koagülaz araştırıldı. Koagülaz enzimi plazmada bulunan 

Coagulase reacting factor(CRF) ile ilişki kurarak fibrinojeni pıhtılaştırmayı sağladı. Bir 

deney tüpü içerisine 1 ml fizyolojik tuzlu su konuldu ve stafilokoklarla yoğun bir 

süspansiyon hazırlandı. Bu süspansiyondan 0,5 ml alınarak, içinde 0,5 ml 1:5 oranında 

sulandırılmış sitratlı plazma bulunan tübe aktarıldı. 37 °C’de beklettikten sonra 1. ve 4. 

saatlerde ekim yapılmış tüpler kontrol edildi. Pıhtı oluşmaması durumunda tüpler oda 

ısısında bir gece bekletildi. Pıhtının oluşması pozitif, oluşmaması ise negatif sonuç 

olarak değerlendirildi (24). 
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Lam Deneyi: Bu deney ile bağlı koagülaz= kümeleştirici faktör=clamping factor ortaya 

konuldu. Bakteri yüzeyindeki faktör plazmadaki fibrinojeni pıhtılaştırarak 

stafilokokların kümelenmesini sağladı. Temiz bir lamın bir ucuna 1 damla fizyolojik 

tuzlu su, diğer ucuna da bir damla plazma damlatıldı. 24 saatlik kültürlerden hazırlanan 

Gram preparasyonların incelenmesi sonucu stafilokok olduğu belirlenen kökenlerden 

öze ile alındı ve bu iki damlaya karıştırılıp homojen süspansiyon haline getirildi. 

Çevirme hareketleri ile karıştırıldı. 1,0-3,0 saniye içinde stafilokoklarda gözle görülen 

kümelerin oluştuğu kökenler pozitif olarak değerlendirildi (24).  

Optokin(Etilhidrokuprein hidroklorit) Duyarlılık Testi: Streptokok morfolojisine 

sahip olan ve alfa hemoliz yapan birkaç koloni öze yardımı ile alınarak %5 koyun kanlı 

besiyerine homojen olacak şekilde ekildi. Ekimi yapılan plaklar uzerine, 5 μg optokin 

içeren Taxo ‘P’ diski(BBL) yerleştirilerek 35 °C’de %5 CO2’li etüvde 18-24 saat 

inkübasyona bırakıldı. Diskin etrafında 14 mm’ye eşit ya da daha fazla inhibisyon zonu 

oluşturarak üreyen bakteriler, S. pneumoniae olarak tanımlandı. 

PYR(Pyrolidonly-beta naphilamide) Testi: PYR testi ile bakteride L-pyrrolidonyl 

arylamidase varlığı araştırıldı. Bu enzim L-pyrrolidonyl-beta-naphthylamide’i hidroliz 

eder. Hızlı testte(BBL DrySlide PYR Kit), PYR maddesi emdirilmiş filtre kağıdına 

Enterokok morfolojisine sahip olan birkaç koloni öze yardımı ile alınarak konuldu, önce 

bir damla solvent ayıracı damlatıldı ve 5 dakika beklendi. Ardından üzerine bir damla 

PYR ayıracı kondu. 30-60 saniye içinde reaksiyon için beklendi. L-pyrrolidonyl-beta-

naphthylamide hidrolizi sonucunda açığa çıkan beta-naphthylamine spesifik renk 

indikatörü varlığında kırmızı renk oluşumu pozitif olarak değerlendirildi. Kırmızı renk 

oluşturan koloniler Enterococcus spp. olarak tanımlandı. Sarı veya portakal rengi 

negatif olarak değerlendirildi (78). 

3.2.4.3. Gram Negatif Diplokokların Tanımlanması 

24 saatlik kültürlerden hazırlanan Gram preparasyonların incelenmesi sonucu, 

kültürlerde Gram negatif diplokok olduğu saptanan bakterilerin cins düzeyinde 

tanımlanmasında; katalaz, oksidaz ve DNaz testleri kullanıldı. DNaz pozitif olan Gram 

negatif diplokoklar Moraxella spp. olarak değerlendirildi (24). 
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3.2.4.4. Gram Pozitif Çomakların Tanımlanması  

24 saatlik kültürlerden hazırlanan Gram preparasyonların incelenmesi sonucu, 

kültürlerde Gram pozitif çomak olduğu saptanan bakterilerin tanımlanması; Gram 

preparasyondaki görünümleri ve spor oluşturup oluşturmamalarına göre yapıldı (24). 

3.2.5. Koagülaz Negatif Stafilokokların APĠ Kitiyle Tanımlanması 

KNS kökenleri API Staph(bioMerieux, Marcy l’Etoile, France) sistemi ile 

identifiye edildi. 

İnkübasyon kutusu(tepsi ve kapak) hazırlandı. Nemli ortam yaratmak için tepsi 

kuyucuklarına 5 ml distile su konuldu. İnkübasyon kutusunun uzun çıkıntısına köken 

numarası kaydedildi. Strip paketinden çıkarılarak inkübasyon kutusuna yerleştirildi. 

API Staph Medium ampulü açılarak -70 °C’de saklanan KNS’ların %5 koyun kanlı 

besiyerinde 35 °C’de 24 saatlik kültürlerinden elde edilen bakterilerden steril eküvyon 

aracılığıyla 0,5 McFarland’a eşdeğer bir türbidite ile homojen bakteriyel kültür 

hazırlandı. Stripte bulunan mikrotüpler steril bir pipet ile inoküle API Staph Medium ile 

dolduruldu. ADH ve URE testleri anaerobik ortam sağlamak amacıyla mineral yağ ile 

kaplandı. İnkübasyon kapağı kapatılarak 35 °C’de 24 saat inkübe edildi. İnkübasyon 

süresinden sonra, VP testi için VP1 ve VP2 reaktifleri, NIT testi için NIT1 ve NIT2 

reaktifleri, PAL testi için ZYM A ve ZYM B reaktifleri birer damla eklenerek 10 dakika 

beklendi, renk değişimlerine bakıldı. Tanımlama sayısal profil ile elde edildi. API Staph 

kitabından, bakterinin sayısal profiline göre sonuçlar okundu (71). 

3.2.6. Konjonktiva Sürüntülerinde Ve Lenslerde Üreyen Anaerop Bakterilerin 

Ġzolasyon Ve Tanımlanmasında Kullanılan Yöntemler 

Sürüntü örnekleri, K1 vitamini(1mg/ml), %5 koyun kanı ile zenginleştirilmiş 

ayrıca kanamisin(100mg/ml), vankomisin(7,5 mg/ml) ve feniletil alkol(0,25%) ile seçici 

hale getirilmiş olan Schaedler agar ile hazırlanmış fenil etil alkollü anaerop besiyerine 

ve kanamisin vankomisinli anaerop besiyerine, ayrıca tiyoglikolatlı sıvı besiyerine 

ekildi. Besiyerleri 37 °C’de 48-72 saat anaerop jarlarda(OXOID, U.S.A., inc, Columbia 

MD, USA) inkübe edildi. Anaerop koşullar Anaero-Gen(OXOID and Mitsubishi Gas 

Company) ile sağlandı. Kültürlerin ilk değerlendirilmesi en az 72 saat sonra yapıldı. 

Anaerop ortamda tutulan besiyerlerinde 72 saat sonra üreyen her koloni; tipi, boyutu, 

görünümü, rengi, opasitesi, hemoliz yapma özelliği, floresans verme özelliği ve 

pigmenti bakımından incelendi ve not edildi (77,80). Her faklı koloni tipinden Gram 

http://www.google.com.tr/search?hl=tr&rlz=1R2GGLS_trTR410&biw=770&bih=413&sa=X&ei=GtX1Ta7cL8_Ysga_5uDCBg&ved=0CDAQBSgA&q=Mitsubishi+GAS+Company&spell=1
http://www.google.com.tr/search?hl=tr&rlz=1R2GGLS_trTR410&biw=770&bih=413&sa=X&ei=GtX1Ta7cL8_Ysga_5uDCBg&ved=0CDAQBSgA&q=Mitsubishi+GAS+Company&spell=1
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preparasyonu hazırlandı, biri normal atmosfer koşullarında diğeri karbondioksitli 

ortamda tutulacak olan iki çukulatamsı agar besiyerine pasaj alınarak kolonilerin aerop-

aerotoleran özellikleri incelendi. Yine her koloniden saf kültür elde etmek amacıyla 

anaerop kanlı agara pasajlar alındı ve besiyerleri anaerop jara kaldırıldı. Anaerop 

olduğu belirlenen kolonilerin Gram boyanma, katalaz, indol oluşturma, nitratı 

indirgeme özellikleri ile ilk gruplama yapıldı, tüm anaerop bakteri türleri Multipleks 

PZR Anaerop kiti ile tanımlandı. 

Tiyoglikolatlı buyyona alınan lensler 37 °C’de 48-72 saat anaerop 

jarlarda(OXOID, U.S.A., inc, Columbia MD, USA) inkübe edildi. Anaerop koşullar 

Anaero-Gen(OXOID and Mitsubishi Gas Company) ile sağlandı. 48-72 saatlik 

inkübasyondan sonra anaerop kültür için azaltma yöntemi ile sürüntü örneklerinin 

ekildiği anaerop besiyerlerine ekildi ve tanımlanması için aynı deneyler uygunlandı. 

Katalaz Özelliğinin Ġncelenmesi: Anaerop bakterilerin katalaz aktivitesini belirlemek 

için lam üzerine 1 damla %15’lik H2O2 damlatıldı, Schaedler agar ile hazırlanan 

besiyerinde üreyen kolonilerden steril öze ile alınarak H2O2 üzerine değdirildi. Hava 

kabarcıklarının oluşumu deneyin pozitif oluğunu gösterdi (77). 

Ġndol OluĢumunun Belirlenmesi: Schaedler agarda üreyen saf bakteri kökeni sterilize 

edilmiş Whatman kağıdına sürüldü ve üzerine bir damla anaerop bakteriler için 

hazırlanmış indol ayıracı damlatıldı. Mavi rengin oluşumu indol pozitifliğini gösterdi 

(77). 

Nitrat Redüksiyonunun Ġncelenmesi: Kanlı anaerop agar besiyerine bakterinin 

süspansiyonu yayıldı ve üzerine nitrat diski yerleştirildi. 72 saat inkübasyondan sonra 

nitrat diski üzerine Nitrat A ve Nitrat B ayıracı damlatıldı ve 5 dakika içinde kırmızı 

renk oluşumu pozitif olarak değerlendirildi. Kırmızı renk oluşmadığı takdirde disk 

üzerine çinko tozu serpildi ve bu işlemden sonra kırmızı renk oluşumu negatif, renksiz 

kalış ise pozitif olarak değerlendirildi (77). 

3.2.7. Bakteri Kolonilerinin Semi-Kantitatif Yöntem Ġle Sayımı 

Konjonktiva sürüntülerinin ekildiği besiyerlerinde üreyen aerop ve anaerop tüm 

bakterilerin koloni sayımı yapıldı ve kolonilerin sayısına göre üreme aşağıda belirtilen 

şekilde değerlendirildi. Lenslerde araştırılan mikroorganizmalar için koloni sayımı 

yapılmadı (81,82). 

http://www.google.com.tr/search?hl=tr&rlz=1R2GGLS_trTR410&biw=770&bih=413&sa=X&ei=GtX1Ta7cL8_Ysga_5uDCBg&ved=0CDAQBSgA&q=Mitsubishi+GAS+Company&spell=1
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Tablo 3-3: Bakteri kolonilerinin semi-kantitatif yöntem ile sayımı 

3.2.8. Anaerop Bakterilerin Multipleks PZR ile Tanımlanması  

DNA Ġzolasyonu    

Anaerop bakterilerin DNA izolasyonu için FC Biotek DNA izolasyon kiti(FC 

Biotek, Ankara) üretici firmanın önerileri doğrultusunda kullanıldı.  

DNA izolasyonu yapılacak olan lensler PBS solüsyonu içinde vortekslendikten 

sonra izolasyon protokolüne geçildi. Sürüntü örneklerinden DNA izolasyonu yapılacak 

olan kökenlerin 48-72 saatlik taze pasajlarından alınan koloniler PBS tamponu ile 

homojenize edildi. Süspansiyonlar 14000 rpm’de 3 dakika santrifüj edilip süpernatant 

döküldükten sonra, ependorf tüpe konulan örnek üzerine 1000 μl Buffer 1 eklendi ve 

10-20 dk çalkalandı. 9000 rpm’de 3 dakika santrifüj edildi ve süpernatant temiz bir 

ependorfa aktarılarak, artıklarından uzaklaştırıldı. Süpernatant bulunduran tübe 5-15 μl 

Buffer 4 eklendi ve 5 dk oda sıcaklığında alt-üst edilerek karıştırıldı. 3000 rpm’de 1 dk 

santrifüj edildi, süpernatant atıldı. Pelet üzerine 800 μl Buffer 2 eklendi ve pelet 

tamamen çözülünceye kadar, hafif vortekslenerek peletin çözülmesi sağlandı. 2000 

rpm’de 1 dakika santrifüj edildi ve süpernatant atıldı. Pelet üzerine tekrar 800 μl Buffer 

2 eklendi ve hafif vortekslenerek peletin çözülmesi sağlandı. 2000 rpm’de 1 dakika 

santrifüj edildi. Süpernatant atıldı ve pelet üzerine 1000 μl Buffer 3 eklendi. Hafif 

vortekslenerek peletin çözülmesi sağlandı. 2000 rpm’de santrifüj edildi, süpernatant 

atılarak üzerine tekrar 1000 μl Buffer 3 eklendi. Hafif vortekslenerek peletin çözülmesi 

sağlandı ve 10000 rpm’de 1 dakika santrifüj edildi. Süpernatant atılırak pelet oda 

sıcaklığında kurutululdu(10-15 dk). Pelet üzerine 50-100 μl ddH2O eklendi. Hafif 

vortekslenerek peletin çözülmesi sağlandı ve 5 dakika oda sıcaklığında bekletildi. 10000 

rpm’de 1 dakika santrifüj edildi ve süpernatant temiz ependorf tüpüne aktarıldı. PZR 

işlemi yapılıncaya kadar örnekler -20 ºC’de saklandı. 

Kültürde üreme derecesi Alanda görülen mikroorganizma miktarı 

+1 üreme Birinci alanda 10 koloniden az 

+2 üreme Birinci alanda 10 koloniden çok, ikinci alanda 10 koloniden az 

+3 üreme İkinci alanda 10 koloniden çok, üçüncü alanda 10 koloniden az 

+4 üreme Üçüncü alanda 10 koloniden çok, dördüncü alanda da üreme var 
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Polimeraz Zincir Reaksiyonu(PZR) 

DNA Amplifikasyonu  

Her bir köken için reaksiyon hacminin 5 mikrolitresi DNA ekstraktı olmak üzere 

FC Biotek marka Anaerob Multipleks PZR kiti üretici firmanın önerileri doğrultusunda 

PZR karışımı hazırlandı. Amplifikasyon ABI 9700 Thermal Cycler’da 

gerçekleştirildi(Applied Biosystems, CA, USA). Örnekler Thermal Cycler’a yerleştirildi 

ve aşağıdaki PZR programı uygulandı. 

Tablo 3-4: Multipleks PZR programı 

 

AĢama                    Isı                Süre(Dakika)              Tanım 

 

1. Bekleme  94 
o
C  02.00  Denatürasyon 

 

                            94 
o
C  00.45 

2. PZR                58 
o
C  00.45  40 Döngü PZR ile Çoğaltma                                                      

                             72 
o
C  00.45            

 

3. Bekleme  72 
o
C  07.00      Uzaması tamamlanmamış ürünlerin 

                                                                                         tamamlanması 

 

4. Bekleme  04 
o
C  Sonsuz      Yürütme aşamasına kadar saklamak 

                                                                                                         için  

 

PZR Ürünlerinin Görüntülenmesi 

Amplifikasyon sonrası PZR ürünleri yatay agaroz jel elektroforezi ile incelendi. 

Bu amaçla elektroforez tamponu 0,5X TBE tamponu olacak şekilde dilüe edildi ve 

tanka yüklendi. Ayrıca  %1,5 oranında hazırlanmış olan agaroz jel elektroforez 

tanklarına yerleştirildi. 10 μl DNA örneği %1’lik yükleme tamponu ile karıştırılıp 

elektroforez tanklarına yerleştirildi.  Her yürütülen ürün grubuna elde edilen bantların 

büyüklüğünü karşılaştırmak için 100-1000 arası DNA baz çiftlerini içeren 100 bp’lik( 

bp: base pair(baz çifti) size marker(Fermentas®, Lithuania) kullanıldı. 100 V’da 20-25 

dakika(Minnie. The. Gel. CicleHE 33, Hoefer Scientific Instruments, San Fransisco) 

yürütüldükten sonra UV translüminatör(Model Tuv 20 Owl Scientific, A.B.D) altında 

incelendi ve araştırılan bantlar değerlendirilerek pozitif kontrollere göre yorumlandı.   



 47 

3.2.9. S.epidermidis Kökenlerinin Saklanması  

Api Staph tanımlama kiti ile S.epidermidis olduğu belirlenen KNS kökenleri 

MHA’ya ekilerek 35 ˚C-37 ˚C’lik etüvde 24-48 saat inkübe edildi. İnkübasyondan sonra 

saf olarak üreyen kökenler biyofilm üretiminin araştırılmasına alınıncaya kadar %10 

gliserollü brucella broth besiyerine süspanse edilerek -70 ˚C’de saklandı. 

3.2.10. S.epidermidis Kökenlerinde Slime Üretiminin Saptanması 

3.2.10.1. Kongo Kırmızılı Agar(KKA) Yöntemi 

Üretilen her S.epidermidis kökeninin, %5 koyun kanlı agar besiyerinde 35 °C’de 

24 saatlik kültürlerinden elde edilen bakteriler KKA besiyerine ekildi. 35 °C’de 24 saat 

inkübasyon sonunda; pembemsi-kırmızı, düz ve merkezi koyu renkli koloni yapan 

stafilokok kökenleri slime negatif, siyah, pürüzlü, kuru koloni yapan stafilokok 

kökenleri slime pozitif olarak değerlendirildi (67). 

3.2.10.2. Standart Tüp(ST) Yöntemi 

Üretilen her S.epidermidis kökeninin, %5 koyun kanlı agar besiyerinde 35 °C’de 

24 saatlik kültürlerinden elde edilen bakteriler, %0,25 glukozlu tripticase soy 

buyyon(TSB) içeren tüplere ekilerek, 0,5 McFarland bulanıklığında bir süspansiyon 

hazırlandı. Tüpler, 37 °C’de 48 saat inkübe edildikten sonra içerikleri boşaltıldı ve 

tüplere 5 ml %25’lik safranin boyası konuldu. Tüp dikkatlice çalkalanarak boyanın tüm 

yüzeye teması sağlandı ve 2 dakika beklendikten sonra, iki kez PBS ile yıkandı. Tüpler 

havada kurutulduktan sonra ters çevrilerek kurutma kağıdı üzerinde bekletildi. Tüpün iç 

çeperinde safranin boyası sayesinde pembe boyanan ince film tabakasının görülmesi, 

slime üretimi yönünde değerlendirildi. Sıvı ile hava birleşim yerinde pembe boyanan  

halka oluşumu, slime oluşumu göstergesi olarak kabul edilmedi (63). 

3.2.10.3. Moleküler Yöntemler 

DNA Ġzolasyonu   

S.epidermidis kökenlerinin DNA izolasyonu için High Pure PCR Template 

Preparation Kit(Roche Diagnostics GmbH, Manheim, Germany) üretici firmanın 

önerileri doğrultusunda kullanıldı.  

DNA izolasyonu yapılacak olan  kökenlerin 18-24 saatlik taze  pasajlarından 

alınan koloniler 1 ml PBS tamponu ile homojenize edilerek 1 McFarland bulanıklığa 

göre ayarlandı, süspansiyonlar 11000 rpm’de 1 dakika santrifüj edildi. Üst sıvıları 
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atıldıktan sonra kalan pellete, 200 l Tissue Lysis Buffer ilave edildi. Daha sonra 40 l 

Proteinaz K eklenip vortekslenerek örnekler 55 ºC’de 1 saat inkübe edildi. 

İnkübasyondan sonra sıvılara l Binding Buffer eklenerek karıştırıldı. Karışım 70 

ºC’de 10 dakika inkübe edildi. İnkübasyondan sonra örneklere 100l isopropanol ilave 

edildi ve iyice karıştırıldı. Örneklerin sıvı kısımları, koleksiyon tüplerinin üzerine 

konulan Spin kolonlara steril uçlar ile otomatik pipet yardımıyla aktarıldı. 1 dakika 

süresince 8000x g’de santrifüj edildi. Santrifüj sonrası, spin kolon yeni bir koleksiyon 

tüpe aktarıldı ve üzerine 500 l Inhibitor Removal Buffer ilave edildi. 1 dk süre ile 

8000x g’de santrifüj edildi. Santrifüjden sonra spin kolonlar yeni koleksiyon tüplerine 

alındı ve üzerine 500l Wash Buffer ilave edildi. 1 dk süre ile 8000x g’de santrifüj 

edildi bu işlem iki kere yapıldı. Spin kolonlar 10 saniye süre ile maksimum 

hızda(13000x g) tekrar santrifüj edilerek kalan etanol rezidüvleri uçuruldu. Koleksiyon 

tüpleri atıldı. DNA’yı toplamak amacıyla spin kolonlar temiz, steril, DNaz, RNaz 

içermeyen, 1,5 ml’lik mikrosantrifüj tüplerine aktarıldı. Önceden 70 °C’de ısıtılmış 

200l Elution Buffer, spin kolonlara ilave edilerek 1 dk 8000x g’de santrifüj edildi 

böylece genomun membrandan ayrılması sağlandı. PZR işlemi yapılıncaya kadar 

örnekler -20 ºC’de saklandı. 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu(PZR) 

DNA Amplifikasyonu  

İncelenecek kökenlerin icaA ve icaD genlerinin tespiti tek aşamalı polimeraz 

zincir reaksiyonu ile araştırıldı. Amplifikasyon, PTC-200 Peltier Thermal Cycler’da 

gerçekleştirildi(MJ Research, Inc., MA, USA). Kökenler için reaksiyon hacminin 5 l’si 

DNA ekstraktı olmak üzere toplam 50 l olacak şekilde ayrı PZR karışımı hazırlandı. 

Tüpler üzerine birer damla mineral yağı eklendi ve kapakları kapatılarak örnekler 

Thermal Cycler’a yerleştirildi ve aşağıdaki PZR programı uygulandı. 
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Tablo 3-5: PZR programı 

 

 

AĢama                    Isı                  Süre(Dakika)              Tanım 

 

1. Bekleme  94 
o
C  05.00  Denatürasyon 

 

                            94 
o
C  01.00 

2. PZR                53
  o

C  01.00  50 Döngü PZR ile Çoğaltma                                               

                             72 
o
C  01.00           

 

3. Bekleme  72 
o
C  05.00      Uzaması tamamlanmamış ürünlerin 

                                                                                        tamamlanması 

 

4. Bekleme  04 
o
C  Sonsuz      Yürütme aşamasına kadar saklamak 

                                                                                                         için  

 

PZR Ürünlerinin Görüntülenmesi 

Amplifikasyon sonrası PZR ürünleri yatay agaroz jel elektroforezi ile incelendi. 

Bu amaçla elektroforez tamponu 0,5x TBE tamponu olacak şekilde dilüe edildi ve  

tanka yüklendi. Ayrıca %1,5 oranında hazırlanmış olan agaroz jel elektroforez 

tanklarına yerleştirildi. 10 μl DNA örneği %1’lik yükleme tamponu ile karıştırılıp 

elektroforez tanklarına yerleştirildi. Bantların büyüklüğünü karşılaştırmak için 100-

1000 arası DNA baz çiftlerini içeren 100 bp’lik(bp: base pair(baz çifti) size 

marker(Fermentas®, Lithuania) kullanıldı. 100 V’da 20-25 dakika(Minnie. The. Gel. 

CicleHE 33, Hoefer Scientific Instruments, San Fransisco) yürütüldükten sonra UV 

translüminatör(Model Tuv 20 Owl Scientific, A.B.D) altında incelendi ve araştırılan 

bantlar değerlendirilerek pozitif örneklerin fotoğrafları çekildi(Kodak 1D 3.5). 

3.2.10.4. Ġstatiksel Yöntem  

Sonuçların istatiksel olarak değerlendirilmesinde McNemar testi kullanılmıştır. 

p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bu test, lens kullanım öncesi ve 

sonrası konjonktival florada üreyen bakterileri kıyaslamak amacı ile çalışılmıştır. 
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4. BULGULAR 

Temmuz 2010-Aralık 2010 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Kontakt Lens Birimi’ne lens almak üzere 

başvuran ve hidrojel ya da silikon hidrojel yumuşak kontakt lens kullanmasına karar 

verilen 100 hastadan, lens kullanmadan önce alınan konjonktiva sürüntüleri, aylık sık 

değişimli kullanım uygulaması ve günlük kullanım programına göre, lens kullandıktan 

sonra ikinci kez alınan konjonktiva sürüntüleri ve atılmak üzere çıkarılmış kontakt 

lensleri mikrobiyolojik açıdan değerlendirildi. 

Kontakt lens kullanan 100 hastadan 67’si(%67) kadın, 33’ü(%33) erkek 

hastadan oluşmaktadır (Grafik 4-1). 

 

 

Grafik 4-1: Kontakt lens kullanan 100 hastanın cinsiyete göre dağılımı. Sayı(%) 

 

Çalışmaya dahil edilen hastalardan, en yüksek lens kullanımı 19-24 yaş arasında 

olan 56(%56) hastada görülmüştür. Bunu 25-30 yaş arasında olan 20(%20) hasta ve 18 

yaş altında olan 18(%18) hasta takip etmiştir. 31 yaş ve üzeri kontakt lens kullanan 

yalnızca 6(%6) hasta olduğu görülmüş ve en düşük lens kullanım oranı bu yaş 

aralığında saptanmıştır (Grafik 4-2). 

 

 



 51 

 

Grafik 4-2: Kontakt lens kullanan 100 hastanın yaĢlara göre dağılımı. Sayı(%) 

 

Çalışmamızdaki 18 yaş ve altındaki hasta grubunun 11’i(%61,1) kadın, 

7’si(%38,9) erkek, 19-24 yaş arasındaki hasta grubunun 38’i(%67,9) kadın, 18’i(32,1) 

erkek, 25-30 yaş arasındaki hasta grubunun 12’si(%60) kadın, 8’i(%40) erkek ve 31 yaş 

ve üstü kontakt lens kullanan hasta grubunun ise 5’i(%83,3) kadın, 1’i(%16,7) erkek 

hasta olarak belirlenmiş ve çalışmaya dahil edilen hastaların bulunduğu 4 farklı yaş 

aralığının hepsinde kadın hastaların erkek hastalardan daha yüksek oranda olduğu 

görülmüştür (Grafik 4-3).  

 

 

Grafik 4-3: Kontakt lens kullanan 100 hastanın yaĢ ve cinsiyete göre dağılımları. 
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Kontakt lens kullanan 100 hastanın 60’ı(%60) sık değişimli hidrojel lens 

kullanırken 40’ı(%40) sık değişimli silikon hidrojel lens kullanmıştır (Grafik 4-4). 

 

 

Grafik 4-4: Kontakt lens kullanan 100 hastanın kullandıkları lens türlerine göre 

dağılımları. 

 

Tablo 4-1: Kontakt lens kullanmaya hazırlanan 100 hastanın lens kullanım öncesi 

konjonktiva florasında üreyen bakteriler. Sayı(%) 

 

Üreyen bakteriler                                                                  Sayı(%)                                                                                                                   

Not: Konjonktival sürüntülerde farklı türlerdeki bakterilerin birarada bulunduğu örnekler de görülmüştür. 

Lens kullanım öncesi 100 hastaya ait konjonktiva sürüntülerinin 26’sında aerop 

üreme, 42’sinde ise anaerop üreme görülmemiştir. 

  Aerop bakteriler 

 

Staphylococcus epidermidis    52(52) 

Staphylococcus aureus     12(12) 

Staphylococcus lugdunensis    6(6)  

Staphylococcus capitis     2(2)     

Viridans grubu streptokoklar    4(4) 

Difteroid çomak      8(8) 

Micrococcus spp.                                            2(2)                      

 

 Anaerop bakteriler 

 

Propionibacterium acnes    58(58)  
 

http://www.google.com.tr/search?hl=tr&lr=&q=Propionibacterium%20acnes&spell=1&sa=X
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Sık değişimli hidrojel kontakt lens kullanan 60 hastanın konjonktiva 

sürüntülerinde lens kullanım öncesi ve kullanım sonrası üreyen bakteriler üreme 

yoğunluklarına göre kıyaslandığında, en yüksek yoğunluk olan 4+ üremeyle, kontakt 

lens kullanım sonrası 28(%77,8) konjonktiva sürüntüsünde üreyen S.epidermidis 

kökenlerinde görülmüştür. Lens kullanım öncesi, S.epidermidis kökenleri bu hastaların 

12’sinde 3+ yoğunlukta, 12’sinde 2+ yoğunlukta üremiştir. 4+ üreyen 4 S.epidermidis 

kökeni ise lens kullanım öncesinde farklı bakteriler üreyen hastaların konjonktiva 

floralarından izole edilmiştir. Hidrojel kontakt lens kullanım sonrası 4+ yoğunlukta 

üreyen S.epidermidis kökenlerinin sayısı, lens kullanım öncesine göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde yüksek tespit edilmiştir (p<0,05). 

Lens kullanım sonrası 6(%100) hastanın konjonktiva sürüntülerinde 4+ 

üremeyle karşımıza çıkan 4 S.lugdunensis kökeni bu hastaların konjonktivalarında lens 

kullanım öncesinde 2+  yoğunlukta üremiştir. Lens kullanım sonrası 4+ üreyen 2(%100) 

S.capitis kökeni ise lens kullanım öncesi aynı hastalarda 3+ yoğunlukta üremiştir. 

S.caprae hastaların konjonktiva sürüntüsünde lens kullanım öncesi üremezken lens 

kullanım sonrasında 2(%100) hastada 2+ üremeyle karşımıza çıkmıştır. S.aureus lens 

kullanım öncesi 6(%100) konjonktiva sürüntüsünde 2+ ürerken, lens kullanım sonrası 4 

aynı hastanın, 2 farklı hastanın konjonktivalarında 2+, 3+ ya da 4+ üremelerle karşımıza 

çıkmıştır. Difteroid çomakların hem lens kullanım öncesi, hem de lens kullanım sonrası 

2+ yoğunlukta ürediği görülmüştür ancak lens kullanım sonrası 2 hastada 3+ yoğunlukta 

üreyen difteroid çomaklara da rastlanmıştır. 

 Lens kullanım öncesi hastaların konjonktiva sürüntülerinde üremeyen 

Moraxella spp., H.parainfluenzae, Serratia spp., Bacillus spp. ve Proteus mirabilis lens 

kullanım sonrasında konjonktival kültürlerden 1+ ya da 2+  yoğunluklarda izole edilmiş 

buna karşın viridans grubu streptokoklar konjonktival kültürlerde lens kullanım 

öncesinde 2+ yoğunlukta üremiş lens kullanım sonrasında ürememiştir.  

Hidrojel kontakt lens kullanan hastaların, lens kullanım öncesi ve lens kullanım 

sonrası konjonktiva sürüntülerinde üreyen aerop bakterilerin üreme yoğunluklarına göre 

dağılımı Tablo 4-2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4-2: Hidrojel kontakt lens kullanan 60 hastanın konjonktiva sürüntülerinde üreyen 

aerop bakterilerin 1+, 2+, 3+ ve 4+ üreme yoğunluklarına göre dağılımı. Sayı(%) 

 

Aerop Bakteriler 

 

Lens Kullanım 

Öncesi 

Sayı(%) 

 

Lens Kullanım 

Sonrası 

Sayı(%) 

 

P 

(1+ üreme) 
 

 
 

Haemophilus parainfluenzae (-) 2(100) p>0,05 

(2+ üreme) 
 

 
 

Staphylococcus epidermidis 16(53,3) (-) p>0,05 

Staphylococcus lugdunensis 4(100) (-) p>0,05 

Staphylococcus caprae (-) 2(100) p>0,05 

Staphylococcus aureus 6(100) 6(50) p>0,05 

Difteroid çomak 4(100) 6(75) p>0,05 

Bacillus spp. (-) 2(100) p>0,05 

Viridans streptokoklar 2(100) (-) p>0,05 

Proteus mirabilis (-) 2(100) p>0,05 

Serratia spp. (-) 4(100) p>0,05 

Moraxella spp. (-) 2(100) p>0,05 

(3+üreme) 
   

Staphylococcus epidermidis 14(46,7) 8(22,2) p>0,05 

Staphylococcus capitis 2(100) (-) p>0,05 

Staphylococcus aureus (-) 2(16,7) p>0,05 

Difteroid çomak (-) 2(15) p>0,05 

(4+ üreme) 
   

Staphylococcus epidermidis (-) 28(77,8) p<0,05 

Staphylococcus lugdunensis (-) 6(100) p>0,05 

Staphylococcus capitis (-) 2(100) p>0,05 

Staphylococcus aureus (-) 4(33,3) p>0,05 
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Lens kullanım öncesinde konjonktivadan en sık izole edilen ve PZR ile 

tanımlanan anaerop bakteri P.acnes olmuştur(toplam 34 köken). Lens kullanım sonrası 

ise P.acnes yine en sık izole edilen anaerop bakteri olarak karşımıza çıkmıştır(toplam 

46 köken). Lens kullanım öncesi konjonktivalarında 1+, 2+ ve 3+ P.acnes üremesi 

görülen hastaların hepsinde, lens kullanım sonrası 2+, 3+ ve çoğunlukla 4+ 

yoğunluklarda P.acnes üremesi saptanmıştır. Hidrojel kontakt lens kullanım sonrası 3+ 

yoğunlukta ve 4+ yoğunlukta üreyen P.acnes kökenlerinin sayısı, lens kullanım 

öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek tespit edilmiştir (p<0,05). 

Hidrojel kontakt lens kullanan hastaların, lens kullanım öncesi ve lens kullanım 

sonrası konjonktiva sürüntülerinde üreyen anaerop bakterilerin üreme yoğunluklarına 

göre dağılımı Tablo 4-3’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-3: Hidrojel kontakt lens kullanan 60 hastanın konjonktiva sürüntülerinde üreyen 

ve Multipleks PZR ile tanımlanan anaerop bakterilerin 1+, 2+, 3+ ve 4+ üreme 

yoğunluklarına göre dağılımı. Sayı(%) 

 

 

 

 

Anaerop Bakteriler 

 

Lens Kullanım 

Öncesi 

Sayı(%) 

 

Lens Kullanım 

Sonrası 

Sayı(%) 

 

P 

(1+ üreme) 
   

Propionibacterium acnes 6(17,6) (-) p>0,05 

(2+ üreme) 
   

Propionibacterium acnes 24(70,6) 6(13,1) p>0,05 

(3+ üreme) 
   

Propionibacterium acnes 4(11,8) 14(30,4) p<0,05 

(4+ üreme) 
   

Propionibacterium acnes (-) 26(56,5) p<0,05 

http://www.google.com.tr/search?hl=tr&lr=&q=Propionibacterium%20acnes&spell=1&sa=X
http://www.google.com.tr/search?hl=tr&lr=&q=Propionibacterium%20acnes&spell=1&sa=X
http://www.google.com.tr/search?hl=tr&lr=&q=Propionibacterium%20acnes&spell=1&sa=X
http://www.google.com.tr/search?hl=tr&lr=&q=Propionibacterium%20acnes&spell=1&sa=X
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Sık değişimli silikon hidrojel kontakt lens kullanan 40 hastanın konjonktiva 

sürüntülerinde lens kullanım öncesi ve kullanım sonrası üreyen bakteriler üreme 

yoğunluklarına göre kıyaslandığında, en yüksek yoğunluk olan 4+ üreme, kontakt lens 

kullanım sonrası 16(%57,1) konjonktiva sürüntüsünde üreyen S.epidermidis 

kökenlerinde görülmüştür. Lens kullanım sonrası 4+ üreyen 6 S.epidermidis kökeni, 

lens kullanım öncesi aynı hastalarda 3+ yoğunlukta, 6 S.epidermidis kökeni, lens 

kullanım öncesi aynı hastalarda 2+ yoğunlukta üremiştir. 4+ üreyen 4 S.epidermidis 

kökeni ise lens kullanım öncesinde farklı bakteriler üreyen hastaların konjonktiva 

floralarından izole edilmiştir. Silikon hidrojel kontakt lens kullanım sonrası 4+ 

yoğunlukta üreyen S.epidermidis kökenlerinin sayısı, lens kullanım öncesine göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek tespit edilmiştir (p<0,05). 

Lens kullanım sonrası 4(%66,7) hastanın konjonktiva sürüntülerinde 4+ 

üremeyle karşımıza çıkan 2(%100) S.lugdunensis kökeni bu hastaların 

konjonktivalarında lens kullanım öncesinde 2+ yoğunlukta üremiştir. Lens kullanım 

öncesi 6(%100) konjonktiva sürüntüsünde 2+ üreyen S.aureus, lens kullanım sonrasında 

ise sırasıyla aynı 2 ve 4 hastanın konjonktiva sürüntüsünden 3+,  4+ üremeyle izole 

edilmiştir. Difteroid çomaklar ise 4(%100) hastada lens kullanım öncesi 2+ yoğunlukta 

ürerken, lens kullanım sonrası 2(%33,3) hastada 2+, 4(%66,7) hastada ise 3+ 

yoğunlukta üremişlerdir. Lens kullanım sonrası 2(%100) hastanın konjonktiva 

sürüntülerinde 2+ üreyen viridans grubu streptokoklar bu hastaların konjonktivalarında 

lens kullanım öncesinde 1+ yoğunlukta üremiştir. 

Lens kullanım öncesi hastaların konjonktiva sürüntülerinde üremeyen Moraxella 

spp., Serratia spp., Acinetobacter spp. ve P.aeruginosa lens kullanım sonrasında 

konjonktival kültürlerden 1+, 2+ yoğunluklarda izole edilmiş buna karşın Micrococcus 

spp. konjonktival kültürlerde lens kullanım öncesinde 2+ yoğunlukta üremiş, lens 

kullanım sonrasında ürememiştir.  

Silikon Hidrojel kontakt lens kullanan hastaların, lens kullanım öncesi ve lens 

kullanım sonrası konjonktiva sürüntülerinde üreyen aerop bakterilerin üreme 

yoğunluklarına göre dağılımı Tablo 4-4’te gösterilmiştir. 
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 Tablo 4-4: Silikon Hidrojel kontakt lens kullanan 40 hastanın konjonktiva sürüntülerinde 

üreyen aerop bakterilerin 1+, 2+, 3+ ve 4+ üreme yoğunluklarına göre dağılımı. 

Sayı(%) 

   

Aerop Bakteriler 

 

Lens Kullanım  

Öncesi 

 Sayı(%) 

 

Lens Kullanım  

Sonrası 

 Sayı(%) 

 

P 

(1+ üreme) 
   

Staphylococcus epidermidis 2(9,1) (-) p>0,05 

Viridans streptokoklar 2(100) (-) p>0,05 

Micrococcus spp. 2(100) (-) p>0,05 

Serratia spp. (-) 4(100) p>0,05 

(2+ üreme) 
   

Staphylococcus epidermidis 12(54,5) 8(28,6) p>0,05 

Staphylococcus lugdunensis 2(100) (-) p>0,05 

Staphylococcus aureus 6(100) (-) p>0,05 

Staphylococcus epidermidis 16(53,3) (-) p>0,05 

Difteroid çomak 4(100) 2(33,3) p>0,05 

Serratia spp. (-) (-) p>0,05 

Moraxella spp. (-) 2(100) p>0,05 

Viridans streptokoklar (-) 2(100) p>0,05 

Acinetobacter spp. (-) 2(100) p>0,05 

Pseudomonas aeruginosa (-) 2(100) p>0,05 

(3+ üreme) 
   

Staphylococcus epidermidis 8(36,4) 4(14,3) p>0,05 

Staphylococcus lugdunensis (-) 2(33,3) p>0,05 

Staphylococcus aureus (-) 4(40) p>0,05 

Difteroid çomak (-) 4(66,7) p>0,05 

(4+ üreme) 
   

Staphylococcus epidermidis (-) 16(57,1) p<0,05 

Staphylococcus lugdunensis (-) 4(66,7) p>0,05 

Staphylococcus aureus (-) 6(60) p>0,05 
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Lens kullanım öncesinde konjonktivadan en sık izole edilen ve PZR ile 

tanımlanan anaerop bakteri P.acnes olmuştur(toplam 24 köken). Lens kullanım sonrası 

ise P.acnes yine en sık izole edilen anaerop bakteri olarak karşımıza çıkmıştır(toplam 

34 köken). Lens kullanım öncesi konjonktivalarında 1+, 2+ ve 3+ P.acnes üremesi 

görülen hastaların hepsinde, lens kullanım sonrası 2+, 3+ ve çoğunlukla 4+ 

yoğunluklarda P.acnes üremesi saptanmıştır. Silikon hidrojel kontakt lens kullanım 

sonrası 4+ yoğunlukta üreyen P.acnes kökenlerinin sayısı, lens kullanım öncesine göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek tespit edilmiştir (p<0,05). 

Hidrojel kontakt lens kullanan hastaların, lens kullanım öncesi ve lens kullanım 

sonrası konjonktiva sürüntülerinde üreyen anaerop bakterilerin üreme yoğunluklarına 

göre dağılımı Tablo 4-5’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-5: Silikon Hidrojel Kontakt Lens kullanan 40 hastanın konjonktiva 

sürüntülerinde üreyen ve Multipleks PZR ile tanımlanan anaerop bakterilerin 

1+,  2+,   3+ ve 4+ üreme yoğunluklarına göre dağılımı. Sayı(%) 

 

 

 

Anaerop Bakteriler 

 

Lens Kullanım 

Öncesi 

Sayı (%) 

 

Lens Kullanım 

Sonrası 

Sayı (%) 

 

P 

(1+ üreme) 
   

Propionibacterium acnes 8(33,3) (-) p>0,05 

(2+ üreme)  
 

 

Propionibacterium acnes 14(58,3) 4(11,8) p>0,05 

(3+ üreme)  
 

 

Propionibacterium acnes 2(8,4) 8(23,5) p>0,05 

(4+ üreme) 
   

Propionibacterium acnes (-) 22(64,7) p<0,05 

http://www.google.com.tr/search?hl=tr&lr=&q=Propionibacterium%20acnes&spell=1&sa=X
http://www.google.com.tr/search?hl=tr&lr=&q=Propionibacterium%20acnes&spell=1&sa=X
http://www.google.com.tr/search?hl=tr&lr=&q=Propionibacterium%20acnes&spell=1&sa=X
http://www.google.com.tr/search?hl=tr&lr=&q=Propionibacterium%20acnes&spell=1&sa=X
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S.epidermidis hem lens kullanım öncesinde hem de lens kullanım sonrasında 

konjonktival floradan en sık izole edilen aerop bakteri olarak belirlenmiştir. Ancak 

silikon hidrojel kontakt lens kullanan hastaların konjonktiva kültürlerinden izole edilme 

oranı %70 iken hidrojel kontakt lens kullanan hastalarda %60 oranında izole edildiği 

saptanmıştır.  

Hidrojel kontakt lens kullanan hastalarda, lens kullanım sonrasında üreyen 

S.epidermidis’te belirgin artış olduğu görülmüştür. S.lugdunensis, S.caprae, S.aureus, 

difteroid çomak, P.mirabilis, Serratia spp., Moraxella spp., H.parainfluenzae ve 

Bacillus spp.’nin üreme oranlarında lens kullanım öncesine göre az sayıda artış olduğu 

görülmüştür. Yalnızca S.aureus’ta görülen artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

belirlenmiştir (p=0,031).  

Silikon hidrojel kontakt lens kullanan hastalarda, lens kullanım sonrasında 

üreyen S.epidermidis’te belirgin artış olduğu görülmüştür. S.lugdunensis, S.aureus, 

difteroid çomak, Serratia spp., Moraxella spp., Acinetobacter spp. ve  P.aeruginosa’nın 

üreme oranlarında lens kullanım öncesine göre az sayıda artış olduğu görülmüştür. 

Ancak bu artışların hiçbiri istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

P.acnes hem lens kullanım öncesinde hem de lens kullanım sonrasında 

konjonktiva florasında en sık izole edilen anaerop bakteri olarak belirlenmiştir. Ancak 

hidrojel kontakt lens kullanımı ile konjonktival kültürlerden izole edilme oranı %76,7 

iken silikon hidrojel kontakt lens kullanan hastalarda bu oranın %85’e yükseldiği 

saptanmıştır.  

Hidrojel kontakt lens kullanan hastalarda lens kullanım öncesi ve lens kullanım 

sonrası arasında P.acnes üremesindeki artış bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu gözlenmiştir (p=0,004). Silikon hidrojel kontakt lens kullanan hastalarda da, lens 

kullanım öncesi ve sonrasında P.acnes üremesindeki artış bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p=0,013). 

Tablo 4-6’da sık değişimli yumuşak silikon hidrojel ve hidrojel kontakt lens 

kullanan 100 hastada konjonktiva sürüntülerinde üreyen bakteriler karşılaştırılmıştır.  

 

 



 60 

Tablo 4-6: Hidrojel ve Silikon Hidrojel kontakt lens kullanan hastaların lens kullanım 

öncesi ve lens kullanım sonrası konjonktiva sürüntülerinde üreyen bakterilerin 

karĢılaĢtırılması. Sayı(%) 

 

 

 

 

 

 

Üreyen 

mikroorganizma 

 

Hidrojel Kontakt Lens        

Kullanan Hastaların                       

Konjonktiva florası (S:60) 

 

Silikon Hidrojel Kontakt 

Lens Kullanan Hastaların 

Konjonktiva florası (S:40) 

 

Lens 

Kullanım 

Öncesi 

 

Lens 

Kullanım 

Sonrası 

 

P 

 

Lens 

Kullanım 

Öncesi 

 

Lens 

Kullanım 

Sonrası 

 

P 

S.epidermidis 30(50) 36(60) p>0,05 22(55) 28(70) p>0,05 

S.lugdunensis 4(6,6) 6(10) p>0,05 2(5) 6(15) p>0,05 

S.caprae (-) 2(3,3) p>0,05 (-) (-) p>0,05 

S.capitis 2(3,3) 2(3,3) p>0,05 (-) (-) p>0,05 

S.aureus 6(10) 12(20) p=0,031 6(15) 10(25) p>0,05 

Difteroid çomak 4(6,6) 8(13,3) p>0,05 4(10) 6(15) p>0,05 

Viridans streptokoklar 2(3,3) (-) p>0,05 2(5) 2(5) p>0,05 

P.mirabilis (-) 2(3,3) p>0,05 (-) (-) p>0,05 

Serratia spp. (-) 4(6,6) p>0,05 (-) 4(10) p>0,05 

Moraxella spp. (-) 2(3,3) p>0,05 (-) 2(5) p>0,05 

H.parainfluenzae (-) 2(3,3) p>0,05 (-) (-) p>0,05 

Bacillus spp. (-) 2(3,3) p>0,05 (-) (-) p>0,05 

Micrococcus spp. (-) (-) p>0,05 2(5) (-) p>0,05 

Acinetobacter spp. (-) (-) p>0,05 (-) 2(5) p>0,05 

P. aeruginosa (-) (-) p>0,05 (-) 2(5) p>0,05 

P.acnes 34(56,7) 46(76,7) p=0,004 24(60) 34(85) p=0,013 
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Hidrojel kontakt lens kullanmaya hazırlanan 60 hastanın 44’ünün(%73,4), 

silikon hidrojel kontakt lens kullanmaya hazırlanan 40 hastanın 30’unun(%75) 

konjonktiva sürüntülerinde üreme olmuştur. Kontakt lens kullanım sonrasında ise 

hidrojel kontakt lens kullanan 52(%86,7) hastanın ve silikon hidrojel kontakt lens 

kullanan 36(%90) hastanın konjonktiva sürüntülerinde üreme olmuştur. Hidrojel 

kontakt lens kullanan 8 hastada hem lens kullanım öncesi hem de lens kullanım sonrası 

üreme olmazken, silikon hidrojel kontakt lens kullanan yalnızca 2 hastada hem lens 

kullanım öncesi hem de lens kullanım sonrasında üreme olmamıştır. Her iki lens 

grubunda da, lens kullanım sonrasında, konjonktival florada üreyen genel aerop bakteri 

üremesinde istatistiksel olarak anlamlı artış olduğu belirlenmiştir (p=0,008) (Tablo 4-7). 

Hidrojel kontakt lens kullanmaya hazırlanan 60 hastanın 34’ünde(%56,7), 

silikon hidrojel kontakt lens kullanmaya hazırlanan 40 hastanın 24’ünde(%60) anaerop 

bakteri üremiştir. Kontakt lens kullanım sonrasında ise hidrojel kontakt lens kullanan 

46(%76,6) hastada ve silikon hidrojel kontakt lens kullanan 34(%85) hastada 

konjonktiva sürüntülerinde anaerop bakteri üremiştir. Hidrojel kontakt lens kullanan 10 

hastada ve silikon hidrojel kontakt lens kullanan 4 hastada hem lens kullanım öncesi, 

hem de lens kullanım sonrasında da anaerop bakteri ürememiştir. Her iki lens grubunda 

da, sırasıyla lens kullanım sonrasında, konjonktival florada üreyen genel anaerop 

bakteri üremesinde istatistiksel olarak anlamlı artış olduğu belirlenmiştir (p=0,004, 

p=0,013) (Tablo 4-7). 

Tablo 4-7: Hidrojel ve Silikon Hidrojel kontakt lens kullanan hastaların lens kullanım 

öncesi ve lens kullanım sonrası konjonktiva sürüntülerinin aerop ve anaerop 

üreme yönünden karĢılaĢtırılması. Sayı(%) 

 

 

 

 

 

 

 

Kültür 

 

Hidrojel Kontakt Lens Kullanan 

Hastaların Konjonktiva florası 

(S:60) 

 

Silikon Hidrojel Kontakt Lens Kullanan 

Hastaların Konjonktiva florası 

(S:40) 

Lens 

Kullanım 

Öncesi 

Lens 

Kullanım 

Sonrası 

 

P 

Lens 

Kullanım 

Öncesi 

Lens 

Kullanım 

Sonrası 

 

P 

 

Aerop 

üreme 
44(73,4) 52(86,7) p=0,008 30(75) 36(90) p=0,008 

Anaerop 

üreme 
34(56,7) 46(76,6) p=0,004 24(60) 34(85) p=0,013 
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Tablo 4-8: Hidrojel(60) ve Silikon Hidrojel(40) kontakt lenslerde üreyen aerop ve anaerop 

bakterilerin dağılımı. Sayı(%)         

 

Üreyen mikroorganizma                                                    Lens Türü Sayı(%)                                                                                                                   

                                                                                          Hidrojel                    Silikon Hidrojel  

Aerop Bakteriler 

Gram pozitif bakteriler 

Staphylococcus epidermidis   20(33,3)  18(45)             

Staphylococcus aureus    4(6,6)   2(5)       

Staphylococcus caprae    4(6,6)   (-) 

Bacillus spp.      4(6,6)   2(5) 

Gram negatif bakteriler 

Pseudomonas aeruginosa   2(3,3)   6(15) 

Serratia spp.     10(16,6)  8(20) 

Anaerop Bakteriler   

Propionibacterium acnes   14(23,3)  12(30)  

Hidrojel kontakt lenslerin %30’unda, silikon hidrojel kontakt lenslerin %25’inde 

aerop üreme görülmemiştir. Hidrojel kontakt lenslerin %76,7’sinde, silikon hidrojel 

kontakt lenslerin %70’inde anaerop üreme görülmemiştir. 

 

Grafik 4-5: Hidrojel ve Silikon Hidrojel kontakt lenslerde üreyen bakterilerin dağılımı. 

http://www.google.com.tr/search?hl=tr&lr=&q=Propionibacterium%20acnes&spell=1&sa=X
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 Hidrojel kontakt lens kullanmaya hazırlanan 60 hastanın 30’unda(%50) 

S.epidermidis üremesi belirlenmiş olup bunlardan 12(%40) köken icaA, icaD genleri 

bakımından pozitif bulunmuştur. Lens kullanım sonrasında ise konjonktiva florasından 

izole edilen 36(%60) S.epidermidis kökeninin 20(%55,5)’sinde icaA(+) ve icaD(+)’tir. 

Lens kullanım sonrası tespit edilen icaA(+) icaD(+) S.epidermidis kökeni sayısının, lens 

kullanım öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir 

(p<0,05).  

 Silikon Hidrojel kontakt lens kullanmaya hazırlanan 40 hastanın 22(%55)’sinde 

S.epidermidis üremesi belirlenmiş olup bunlardan 10(%45,5) köken icaA, icaD genleri 

bakımından pozitif bulunmuştur. Lens kullanım sonrasında ise konjonktiva florasından 

izole edilen 28(%70) S.epidermidis kökeninin 18(%64,3)’inde icaA(+) icaD(+)’tir. Lens 

kullanım sonrası tespit edilen icaA(+) icaD(+) S.epidermidis kökeni sayısının, lens 

kullanım öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir 

(p<0,05). Hidrojel ve Silikon hidrojel kontakt lens kullanan hastaların konjonktiva 

sürüntülerinde üreyen icaA(+) ve icaD(+) S.epidermidis kökenlerinin dağılımı Tablo   

4-9’da gösterilmiştir. 

Tablo 4-9: Hidrojel ve Silikon hidrojel kontakt lens kullanan hastaların konjonktiva 

sürüntülerinde üreyen icaA(+) ve icaD(+) S.epidermidis kökenlerinin dağılımı. 

Sayı(%) 

 

*p<0,05 

 

 

Kontakt Lens Türü 

 

Lens Kullanımı 

 

Üreyen toplam 

S.epidermidis 

Sayı(%) 

 

icaA(+) icaD(+) 

S.epidermidis 

Sayı(%)          

 

Hidrojel Kontakt Lens 

Kullanan Hastaların 

Konjonktiva florası(S:60) 

Lens Kullanım 

Öncesi 

30(50) 12(40) 

Lens Kullanım 

Sonrası 

36(60) 20(55,5)* 

 

Silikon Hidrojel Kontakt 

Lens Kullanan Hastaların 

Konjonktiva florası(S:40) 

Lens Kullanım 

Öncesi 

22(%55) 10(45,5) 

Lens Kullanım 

Sonrası 

28(70) 18(64,3)* 
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 Hidrojel ve silikon hidrojel kontakt lens kullanan hasta grubunda lens kullanım 

sonrası konjonktiva sürüntülerinde üreyen icaA(+) ve icaD(+) S.epidermidis kökenleri 

üreme yoğunluklarına göre kıyaslandığında, hidrojel kontakt lens kullanım sonrası 

kökenlerin %60’ı, silikon hidrojel kontakt lens kullanım sonucu ise kökenlerin %77,8’i 

4+ yoğunlukta üremiştir. Her iki kontakt lensi kullanan grupta 4+ yoğunlukta üreme 

gösteren icaA(+) ve icaD(+) S.epidermidis kökenlerinin sayısında istatistiksel olarak 

anlamlı artış olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Hidrojel ve Silikon hidrojel kontakt lens 

kullanan hastaların konjonktiva sürüntülerinde üreyen icaA(+) ve icaD(+) S.epidermidis 

kökenlerinin üreme yoğunluklarına göre dağılımı Tablo 4-10’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-10: Hidrojel ve Silikon hidrojel kontakt lens kullanan hastaların konjonktiva 

sürüntülerinde üreyen icaA(+) ve icaD(+) S.epidermidis kökenlerinin üreme 

yoğunluklarına göre dağılımı. Sayı(%) 

*p<0,05 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Lens 

Türü 

 

Lens 

Kullanımı 

 

icaA(+) icaD(+) 

S.epidermidis   

Sayı(%) 

 

icaA(+) icaD(+)  

S.epidermidis    

Üreme Yoğunlukları 

+1 +2 +3 +4 

 

 

Hidrojel   

Kontakt 

Lens 

Lens 

Kullanım 

Öncesi 

 

12(40) 

 

(-) 

 

8(66,7) 

 

4(33,3) 

 

(-) 

Lens 

Kullanım 

Sonrası 

 

20(55,5) 

 

(-) 

 

(-) 

 

8(40) 

 

12(60)* 

 

 

Silikon 

Hidrojel 

Kontakt 

Lens 

Lens 

Kullanım 

Öncesi 

 

10(45,5) 

 

2(20) 

 

2(20) 

 

6(60) 

 

(-) 

Lens 

Kullanım 

Sonrası 

 

18(64,3) 

 

(-) 

 

2(11,1) 

 

2(11,1) 

 

14(77,8)* 
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Hidrojel ve Silikon hidrojel kontakt lenslerde üreyen aerop bakterilerden 

S.epidermidis sırasıyla 20(%33,3) ve 18(%45) kökenle ilk sırada yer almıştır. Kontakt 

lenslerde üreyen S.epidermidis kökenlerinde biyofilm oluşumundan sorumlu tutulan 

icaA ve icaD genleri araştırıldığında, hidrojel kontakt lenslerde üreyen 20 S.epidermidis 

kökeninin %70’i, silikon hidrojel kontakt lenslerde üreyen 18 S.epidermidis kökeninin 

ise %88,9’u icaA(+) ve icaD(+) bulunmuştur (Grafik 4-6). 

 

 

Grafik 4-6: Hidrojel ve Silikon Hidrojel kontakt lenslerde üreyen icaA(+) ve icaD(+) 

S.epidermidis kökenlerinin dağılımı 

 

 

 

ġekil 4-1: APĠ Staph kitiyle koagülaz negatif stafilokokların tanımlanması      
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ġekil 4-2: Kongo kırmızılı agar besiyerinde slime pozitif ve slime negatif S.epidermidis    

 

   

 

ġekil 4-3: Standart tüp yöntemi ile slime pozitif ve slime negatif S.epidermidis      
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(SM: Size marker, 2-4 pozitif örnekler, 1-3-5 negatif örnekler, DNA ladder: 100 kb) 

icaA geni için PZR sonrası; 188-bp’de bantlar izlendi. 

ġekil 4-4: PZR ile saptanan icaA geninin agaroz jeldeki görünümü   

 

 

(SM: Size marker, 2-4 pozitif örnekler, 1-3-5 negatif örnekler, DNA ladder: 100 kb) 

icaD geni için PZR sonrası; 198-bp’de bantlar izlendi. 

ġekil 4-5: PZR ile saptanan icaD geninin agaroz jeldeki görünümü   

 

 

(SM: Size marker, P1, P2: Pozitif Kontrol 3, 5, 11 pozitif örnekler, 327 bp Propionibacterium spp.) 

Multipleks PZR sonrası; 327-bp’de bantlar izlendi. 

ġekil 4-6: Multipleks PZR ile saptanan genlerin agaroz jeldeki görünümü 
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Slime faktör oluşumunun araştırılması için Kongo kırmızılı agar besiyeri 

kullanılarak yapılan değerlendirmede 154 S.epidermidis kökeninin 84’ü(%54,5) pozitif 

bulunurken, tüp yöntemine göre kökenlerin 68’i(%44,1) pozitif ve PZR yöntemine göre 

de 90’ı(%58,5) pozitif bulunmuştur. Kongo kırmızılı agar besiyerinde kökenlerin 

70’i(%45,5) negatif, tüp metoduna göre kökenlerin 86’sı(%55,9) negatif ve PZR 

yöntemine göre de 64’ü(%41,5) negatif bulunmuştur. S.epidermidis kökenlerinin KKA, 

ST ve PZR yöntemleriyle sonuçlarının karşılaştırılması Tablo 4-11’de ve Grafik 4-7’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 4-11: Konjonktival sürüntülerden ve lenslerden elde edilen 154 S.epidermidis 

kökeninde slime ve biyofilm oluĢumu tespitinde KKA, ST, PZR yöntemleriyle 

elde edilen sonuçların karĢılaĢtırılması. Sayı(%) 

 

 

Yöntemler 

             

                           Pozitif Sonuç 

                               Sayı(%) 

Kongo 84(54,5) 

Tüp 68(44,1) 

PZR 90(58,5) 

 

 

Grafik 4-7: Konjonktival sürüntülerden ve lenslerden elde edilen 154 S.epidermidis 

kökeninde, slime ve biyofilm oluĢumu tespitinde KKA, ST ve PZR yöntemleriyle 

elde edilen sonuçların karĢılaĢtırılması. Sayı(%) 
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5. TARTIġMA 

Son yıllarda gerek görme gücünü arttırma gerekse estetik görünüm sağlamak 

amacıyla kontakt lens kullanımının hızla arttığı görülmektedir. Ancak kontakt lens 

kullanımının normal konjonktiva florasındaki bakterileri etkilediği ve lens kullanımına 

bağlı olarak florada değişimler olabileceği hatta daha da ileri giderek başta konjonktivit 

ve bakteriyel keratit olmak üzere enfeksiyonlar gelişebileceği gösterilmiştir (23, 

83,84,85). 

Dünyada 2010 verilerine göre, Japonya en fazla kontakt lens kullanımı görülen 

ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu Fransa, Norveç, Hollanda, Tayvan ve İspanya, 

takip etmektedir. Bu ülkelerden bildirilen veriler incelendiğinde hepsinde kadınların 

erkeklere oranla daha yüksek sayıda(%60-70) kontakt lens kullandığı anlaşılmaktadır 

(86,87). Ülkemizde de kadınlarda kontakt lens kullanımının erkeklere nazaran daha 

fazla olduğunu belirten kaynaklar mevcuttur (84). Bizim çalışma grubumuz 

incelendiğinde kontakt lens kullanmaya hazırlanan kadınların, %67’lik bir oranla 

erkeklere nazaran daha çok sayıda olduğu görülmektedir. Araştırmamız sonucunda 

kontakt lens kullanan hasta grubumuzun %56’lık oranla en fazla 19-24 yaş arasında 

olduğu belirlenmiştir. Bunu %20’lik oranla 25-30 yaş arası hasta grubu, %18’lik oranla 

18 yaş ve altı, son olarak da %6’lık oranla 31 yaş ve üstü hasta grubu takip etmektedir. 

Sonuçlar ülkemizden Erdoğan ve ark. tarafından bildirilen verilerle ve Poyraz Ç.’nin 

uzmanlık tezinde belirttiği 18-30 yaş verileriyle uyumludur (88,89). Dış kaynaklı 

verilere bakıldığında kontakt lens kullanan hastalarımızın yaş aralığının diğer 

ülkelerden belirtilen yaşlarla uyumlu olduğu, ancak Santos L’nin İspanya’dan belirttiği 

tezinde 21-25 yaş arası %43 kullanım oranına göre biraz yüksektir (83,86). 

 Yumuşak kontakt lensler günümüzde kullanımda olan en popüler lensler olarak 

bilinmektedir. Yumuşak lensler arasında kullanıma sunulan ilk lensler hidrojel 

lenslerdir. Daha sonra hidrojel lenslere silikon eklenerek, oksijen geçirgenliğinin 

arttırılmasıyla oluşturulan silikon hidrojel lensler kullanıma girmiştir (41). Ülkelere 

göre değişmekle beraber günlük kullanım sık değişimli silikon hidrojel lenslerin, diğer 

yumuşak kontakt lens türlerine göre daha çok tercih edildiği görülmektedir. Hidrojel 

lens kullanım oranı ise yine ülkelere göre değişmektedir. 2010 verilerine göre Çin’de 

hidrojel lensler, silikon hidrojellere göre %55 oranında daha fazla kullanılmaktadır (86). 
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Ülkemizde içerdiği materyale göre kontakt lens kullanım oranı ile ilgili bir çalışmaya 

ulaşamadık ancak diğer ülkelerdeki oranların göz doktorlarının önerisi dahilinde olduğu 

kanaatindeyiz. Bizim araştırmamıza dahil ettiğimiz 100 hastadan 60’nın Hidrojel 

kontakt lens kullanan hastalar olduğu görülmüştür. 

Konjonktival flora doğumdan itibaren gelişen ve yaşam boyu devam eden bir 

mikroorganizma birlikteliğinden oluşmaktadır. Konjonktiva bazı bireylerde yaşamın 

belirli bir döneminde özellikle genç yaşta steril kalabilse de, çevreye, yaşa, mevsime, 

vücut direncine, kontakt lens kullanımına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik 

gösterebilen bir flora ile kaplanır (5). Konjonktivanın mikrobiyal florasında başta 

stafilokoklar ve difteriod çomaklar olmak üzere özellikle Gram pozitif 

mikroorganizmaların yer aldığı gösterilmiştir (1,2,3,5). Capriotti ve ark.’ları 2008 

yılında ABD’de 276 hastanın konjonktiva florasında yaptıkları araştırmada aerop Gram 

pozitif bakterilerin %62 oranında üreyerek en sık üretilen bakteriler olduğunu ve bunlar 

arasında %28,6 oranında üreyen KNS’ların ise yine konjonktival florada en çok üreyen 

bakteri olduğunu göstermişlerdir. Yine aynı araştırıcılar %19,9 oranında S.aureus’un da 

sağlıklı gözün konjonktivasında bulunabileceğini belirtmişlerdir (90). Benzer bir 

çalışma ABD’de Singer ve ark.’ları tarafından yapılmış ve konjonktival florada 

S.epidermidis’in %40 üreme ile en sık üreyen bakteri olduğunu, S.aureus’un ise %3 

oranında bir üreme gösterebildiğini belirtmişlerdir. Aynı araştırıcılar difteroid 

çomakların konjonktiva florasında S.epidermidis’ten sonra %25’lik üreme ile ikinci 

sıklıkla yer alan bakteri olduğunu belirtmişlerdir (91). Ülkemizde ise Çoşkun ve 

ark.’ları 2007 yılında normal konjonktival florada %65,6 oranla en sık görülen 

bakterinin S.epidermidis olduğunu, İskeleli ve ark.’ları ise 2005 yılında yaptıkları 

araştırmalarda yine KNS’lar ve difteroid çomakların konjonktivada diğer bakterilere 

oranla en sık üretilen bakteriler olduklarını göstermişlerdir (23,92). Çalışmamızdaki 100 

hastanın kontakt lens kullanmadan önceki konjonktiva florasında S.epidermidis’in %52 

oranında, S.aureus’un %12 oranında, S.lugdunensis’in %6 oranında, S.capitis’in %2 

oranında ve difteroid çomakların %8 oranında olduğunu belirledik. Elde ettiğimiz 

oranlar gerek yurtiçi kaynaklarda gerekse yurtdışı kaynaklarda Gram pozitif bakterilerin 

yüksek oranları ile uyumlu olmakla beraber S.aureus’un biraz daha yüksek oranda 

olduğunu belirledik. 2008 yılında Güllülü ve ark.’ları ülkemizdeki normal konjonktiva 

florası üzerine yaptıkları çalışmada, florada bulunabilen S.aureus oranını %4,1 olarak 

göstermişlerdir (93). Bizim bulduğumuz oran bu veriden daha yüksek olmakla beraber 
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Capriotti ve ark.’larının belirttiği %19,9’luk orandan daha düşüktür. Difteroid çomak 

oranımız ise Güllülü ve ark.’larının belirttiği %6,4’lük orana, İskeleli ve ark.’larının 

belirttiği %13,8 orana oldukça yakın, ancak Singer ve ark.’larının belirttiği %25’lik 

orandan oldukça düşüktür (23,91,90,93). Singer ve ark.’ları Micrococcus spp.’yi %1 

oranında, Capriotti ve ark.’ları ise %2,5 oranında üretmişlerdir. Bizim araştırmamızda 

ise %2 oranında bulunmuştur. Bu oran ülkemizde Çoşkun ve ark.’larının çalışmasındaki 

%0,06’lık orana göre yüksek olmakla beraber diğer çalışmalardaki oranlarla uyumludur 

(90,91,23). 

Liu ve ark.’ları gençlerin konjonktiva florasından S.pneumonia izole 

etmemişlerdir, ancak çocukların florasında %3,33 oranla S.pneumonia’ya 

rastlamışlardır. Buna karşın Güllülü ve ark.’ları S.pneumonia’nın %11,4’lük oranla 

konjonktiva florasında yer aldığını belirtmiştir. Capriotti ve ark.’ları araştırmalarında 

S.pneumonia’yı konjonktiva florasında izole etmemişlerdir. Biz araştırmamızda 

konjonktiva florasında S. pneumonia’ya rastlamadık ancak %4 oranında viridans grubu 

streptokoklar ürettik. Bu sonucumuz Liu ve ark.’larının sonucu ile uyumludur 

(94,93,90). Bacillus spp. ise hastalarımızın hiçbirinin konjonktiva florasında 

ürememiştir. Bu durum Bacillus spp.’nin konjonktiva florasında yer almadığını belirten 

çalışmalarla uyumlu, %2 ile %11 arasında Bacillus spp. varlığı belirten çalışmalara göre 

uyumsuzdur (92,90,93). 

 Normal konjonktiva florasında Gram negatif diplokoklardan Neiserria spp.’nin 

varlığı birçok araştırmada gösterilmiştir. Liu ve ark.’ları 2011 yılında yaptıkları 

çalışmada, Çin’de gençlerin konjonktiva florasında Neisseria spp.’nin %3,23 oranında 

bulunduğunu belirtmiş, Capriotti ve ark.’ları ise 2009 yılındaki çalışmalarında 

konjonktiva florasında Neisseria spp. üretmediklerini belirtmişlerdir. Ülkemizden 

Güllülü ve ark.’ları konjonktiva florasında %3,2 oranında Neisseria spp. belirlemiş, 

ancak Coşkun ve ark.’ları konjonktiva florasında Neisseria spp.’nin varlığını 

göstermemişlerdir. Çalışmamızda konjonktiva florasında Neisseria spp. 

belirlenmemiştir. Bu sonucun uyumlu olduğu yurtiçi ve yutdışı çalışmalar mevcuttur 

(90,93,94,92). 

Singer ve ark.’ları yaptıkları çalışmada, çocukların ve yetişkinlerin konjonktiva 

floralarında Gram negatif çomak varlığını araştırmışlar ve erişkinlerde %2 oranında 

H.influenza, %1 oranında Proteus cinsi, %0,4 oranında S.marcescens ürettiklerini 
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belirtmişlerdir. Liu ark.’ları 2011 yılında konjonktiva florasında yer alan bakterileri 

belirleyen araştırmalarında, gençlerde %3,2 oranında Acinetobacter spp. ve E.coli 

varlığını göstermişlerdir. Diğer Gram negatif çomakları tespit edememişlerdir. Güllülü 

ve ark.’ları Gram negatif bakteriler içinde yalnızca %0,6 oranında Moraxella lacunata 

varlığını göstermişlerdir. Biz çalışmamıza dahil ettiğimiz 100 hastanın konjonktiva 

florasında hiçbir Gram negatif çomak saptayamadık. Konjonktiva florasında Gram 

negatif çomakların varlığının coğrafik yerleşimden, yaştan, yaşam koşullarından 

etkilenerek değişim gösterebileceği kanaatindeyiz (91, 93,94). 

Capriotti ve ark.’ları sağlıklı insanların konjonktival floralarında yaptıkları 

çalışmalarında 276 gözün 238’ini(%86,2) kültür pozitif bulmuşlardır. Çoşkun ve 

ark.’ları ise bu oranı %93,6 olarak belirlemişlerdir. Çalışmamızda kontakt lens kullanım 

öncesi normal aerop konjonktiva florasında kültür pozitifliği oranı %74 olarak 

saptanmıştır. Bu oran yurtdışı kaynaklardan Liu ve ark.’larının belirlediği %50’lik ve 

yurtiçi kaynaklardan Güllülü ve ark.’larının belirlediği %60,3’lük orandan yüksektir 

(90,93,94,92). 

Anaerop bakterilerden P.acnes konjonktiva florasından en sık izole edilen 

anaerop bakteri olarak belirlenmiştir. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalarda Singer ve 

ark.’ları konjonktiva florasında %21 oranında, İskeleli ve ark.’ları ise kontakt lens 

kullanım öncesi P.acnes oranını %10,4 olarak bulmuşlardır. Çalışmamızda konjonktival 

kültürlerden izole edilen %58’lik P.acnes oranı bu oranlara kıyasla oldukça yüksek 

olmakla beraber, McNatt ve ark.’larının sağlıklı bireylerin konjonktivalarında ürettikleri 

%49,5 ve Campos ve ark.’larının ürettikleri %63,6 P.acnes oranlarıyla uyumlu 

gözükmektedir. Bu sonuçlardan; kültür alımı, taşınması, ekimi ve laboratuvar 

koşullarının anerop bakteriler açısından kültür pozitifliğini etkilediği yorumuna 

varmaktayız (91,92,4,95). 

Kontakt lenslerin konjonktivada oluşturduğu mikrotravmalar sonucunda Gram 

negatif çomakların konjonktiva florasında geçici kolonize olabileceği gösterilmiştir. 

Erdoğan ve ark.’ları sık değişimli yumuşak kontakt lenslerin günlük kullanımından 

sonra, 30 hastanın konjonktiva florasında %6,7 oranında Moraxella spp., %10 oranında 

Acinetobacter lwoffii varlığını bildirmişlerdir. Rahim ve ark.’ları 2008 yılında yaptıkları 

araştırmada günlük yumuşak kontakt lens kullanımı sonrası konjonktiva florasında 

Gram negatif çomaklardan yalnızca %31,2 oranında P.aeruginosa izole etmişlerdir (88, 
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12). Stapleton ve ark.’ları yumuşak hidrojel kontakt lenslerin günlük kullanımı sırasında 

konjonktiva florasında %2 oranında Gram negatif çomak varlığını göstermişlerdir. Bu 

çomakların Acinetobacter spp., Serratia spp., Pseudomonas spp. ve E.coli başta olmak 

üzere Achromobacter spp., Enterobacter spp., Flavimonas spp., Klebsiella spp. ve 

Xanthomonas spp.’den oluştuğunu bildirmişlerdir. Buna karşın 2010 yılında Patil ve 

ark.’ları asemptomatik olup silikon hidrojel yumuşak kontakt lensleri günlük 

kullananların konjonktiva florasında %23 oranında Gram negatif çomak varlığını 

bildirmişlerdir. (96, 97). Bizim araştırmamızda gerek hidrojel kontakt lens gerekse 

silikon hidrojel kontakt lens kullanan hastalarımızda lens kullanım öncesi konjonktiva 

florasında hiçbir Gram negatif bakteri belirlenmezken lens kullanım sonrası hidrojel 

kontakt lens kullananlarda %6,6 oranında Serratia spp., % 3,3 Moraxella spp., silikon 

hidrojel kontakt lens kullananlarda %10 oranında Serratia spp., %5 oranında Moraxella 

spp. varlığı tespit edilmişitir. Gram negatif çomaklardan P.aeruginosa ve Acinetobacter 

spp. yalnızca silikon hidrojel kontakt lens kullananların konjonktiva florasında 

belirlenirken, H.parainfluenza ve P.mirabilis yalnızca hidrojel kontakt lens 

kullananların konjonktiva florasında saptanmıştır. Yumuşak kontakt lens kullanım 

sonrası konjonktiva florasında ürettiğimiz Gram negatif çomakların üreme yoğunluğu 

2+ üremenin üzerine çıkmamıştır. Yumuşak kontakt lens kullanımı ile konjonktiva 

florasında Gram negatif çomakların varlığı yönünden kaynaklarda değişik sonuçların 

görülmesi ve genelde verilerin birbiriyle uyuşmaması kişilerin lens kullanımına 

gösterdikleri özen, lens saklama kaplarının korunma şekilleri ve diğer bazı faktörlerden 

etkilenmesine bağlı olduğu kanaatindeyiz.  

Willcox ve ark.’ları günlük kullanımlı hidrojel kontakt lens kullanan hastaların 

konjonktiva floralarında yaptıkları çalışmada %3,6 oranında Bacillus spp., %2,2 

oranında Micrococcus spp., %0,9 oranında viridans grubu streptokoklar belirlerken, 

Stapleton ve ark.’ları sırasıyla bu oranları %1, %0,5, %0,5 bulmuşlardır. Rahim ve 

ark.’ları ise bu bakterilerden sadece Bacillus spp.’yi %6,3 oranında belirlemişlerdir 

(12,98,97). Bizim araştırmamızda her iki lens grubunda da lens kullanım sonrası 

Micrococcus spp. saptanmamıştır. Gerek hidrojel kontakt lens gerekse silikon hidrojel 

kontakt lens kullanan hastalarımızda lens kullanım öncesi konjonktiva florasında 

Bacillus spp. saptanmazken sadece hidrojel kontakt lens kullanım sonrası %3,3 

oranında Bacillus spp., silikon hidrojel kontakt lens kullanım sonrası %5 oranında  

viridans grubu streptokok varlığı tespit edilmiştir. Araştırmamızda viridans grubu 
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streptokok oranımızın diğer çalışmalara göre yüksek olmasının nedeninin, bu bakterinin 

izole edildiği hasta grubunun 18 yaş ve altındaki hastalar olmasından dolayı olduğu 

kanaatindeyiz (98,12,97,8). Bacillus spp., Micrococcus spp., viridans grubu 

streptokoklar’ın üreme yoğunluğu 2+ üremenin üzerine çıkmamıştır. S.aureus’un 

oranlarına bakıldığında ise hidrojel kontakt lens kullanım sonucu %20, silikon hidrojel 

kontakt lens kullanım sonucu ise %25’lik oranlarla konjonktiva florasından izole 

edildiğini belirledik. Çalışmamızdaki oran Rahim ve ark.’larının belirlediği %9,4’lük, 

Willcox ve ark.’larının belirlediği %0,5’lik orandan oldukça yüksektir (98,12). 

Oküler yüzeyin mikrobiyal florası primer olarak stafilokok ve difteroidlerden 

oluşan Gram pozitif mikroorganizmalardır. Araştırmamızda hem hidrojel hemde silikon 

hidrojel kontakt lens kullanımı sonucunda sırasıyla, %13,3 ve %15’lik oranlarla 

difteroid çomaklar izole edilmiştir. Bu oran yapılan çalışmalara göre oldukça yüksektir. 

Difteroid çomakların yüksek oranının, lens kullanım öncesinde de sırasıyla %6,6 ve 

%10’luk oranlarla floradan izole edilmiş olmasından kaynakladığı kanaatindeyiz 

(98,97,1,2). KNS’lar konjonktival floradan en çok izole edilen bakteriler olmakla 

beraber, Staphylococcus epidermidis’in en yoğun kolonize olan bakteri olduğu 

bilinmektedir (1,2). Erdoğan ve ark.’ları sık değişimli yumuşak kontakt lenslerin günlük 

kullanımından sonra hastaların konjonktiva floralarından %30 oranında, Rahim ve 

ark.’ları ise %40,6 oranında S.epidermidis üretmişlerdir (88,12). Çalışmamızda hidrojel 

kontakt lens kullanan hastalarda lens kullanım sonrası izole edilen başta S.epidermidis 

olmak üzere (%60 S.epidermidis, %10 S.lugdunensis, %3,3’er S.caprae ve S.capitis) ve 

silikon hidrojel kontakt lens kullanan hastalarda (%70 S.epidermidis, %15 

S.lugdunensis) KNS’ların oranları diğer çalışmalara göre oldukça yüksektir.  

Çalışmamızdaki flora pozitifliğinin yüksek olmasının sebebini S.epidermidis’in normal 

konjonktiva florasında yüksek oranlarda bulunması olduğu kanaatindeyiz.  

Konjonktival florada bulunan anaerop bakterilerden en sık bildirilen 

Propionibacterium acnes’tir. Stapleton ve ark.’ları yumuşak kontakt lens kullanım 

sonucu P.acnes’i %1 oranında, Willcox ve ark.’ları ise %18,8 oranında bulmuşlardır. 

Çalışmamızda hidrojel kontakt lens kullanan hastaların konjonktival kültürlerinden 

izole edilen %76,7 ve silikon hidrojel kontakt lens kullanan %85’lik P.acnes oranı bu 

oranlara kıyasla oldukça yüksektir. Bu sonuçlardan, kontakt lens kullanım öncesinde 

olduğu gibi; kültür alımı, taşınması, ekimi ve laboratuvar koşullarının anerop bakteriler 
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açısından kültür pozitifliğini etkilediği yorumuna varmaktayız (97,98,4,95). Her iki lens 

grubu kullanan hastalarda lens kullanım öncesinde +1, +2, +3 yoğunlukta üreme 

gösteren P.acnes, lens kullanım sonrasında +2, +3, +4 üremelerle karşımıza çıkmıştır. 

Çalışmamızda kontakt lens kullanım sonrası aerop konjonktiva florasında kültür 

pozitifliği oranı hidrojel kontakt lenslerde %86,7, silikon hidrojel kontakt lens kullanan 

hastalarda ise %90 olarak saptanmıştır. Oranlarımız, Erdoğan ve ark.’larının %46,6’lık, 

Stapleton ve ark.’larının %35 olarak belirlediği oranlardan yüksek olmakla beraber, 

Willcox ve ark.’larının kültür pozitifliği oranı ile uyumludur (98, 97, 88). 

 Konjonktivada kolonize olan ve normal floranın parçası olan bakteriler kontakt 

lens kullanımı ile korneal epitelyumda mikrotravmalar oluşması sonucu enfeksiyon 

gelişimine zemin hazırlamaktadır. Özellikle biyofilm oluşturan kökenler sağlıklı 

korneayı bile enfekte edebilmektedir (99). Normal konjonktival florada bulunan Gram 

pozitif bakterilerden Staphylococcus epidermidis’in biyofilm oluşturması en önemli 

virülans faktörüdür. Slime oluşturan S.epidermidis kökenlerinin enfeksiyon oluşumuna 

sebep olmasında daha etkili olduğu belirtilmiştir. Slime faktörü mikroorganizmaların 

konak hücreye ve yapay yüzeylere adezyonundan sorumludur (62,63). Suzuki ve 

ark.’ları sağlıklı insanların konjonktival floralarında en yüksek oranla bulunan 

S.epidermidis’lerin slime üretimini Kongo red agar ve PZR yöntemiyle araştırdıkları 

çalışmalarında, %60’ının icaA geni taşıdığını belirlemişlerdir. Yaptıkları araştırmanın 

sonucu olarak, slime üreten S.epidermidis’lerin oküler enfeksiyonlarda önemi 

olabileceğini belirtmişlerdir. Catalanotti ve ark.’ları ise bakteriyel bilateral konjonktiviti 

olan ve yumuşak kontakt lens kullanan 97 hastanın konjonktival sürüntü örneklerinde 

2005 yılında yaptıkları bir çalışmada, izole edilen S.epidermidis kökenlerinin %74,1’nin 

icaA ve icaD genlerine sahip olduklarını, ayrıca slime üreten S.epidermidis kökenlerinin 

yüzey hidrofobisitelerinin slime üretmeyenlere göre daha fazla olduğu göstermişlerdir. 

2010 yılında Murugan ve ark.’ları konjonktivitli hastalardan ürettikleri 

S.epidermidis’lerde icaA geni taşıma oranını %66,7 bulmuşlardır (100,101,102). 

Çalışmamızda konjonktiva florasında lens kullanım öncesi ve lens kullanım sorası 

yüksek oranlarla üreyen S.epidermidis’lerin slime üretimini araştırdık. Hidrojel kontakt 

lens kullanım öncesi slime pozitif S.epidermidis oranı %40 iken, lens kullanım sonrası 

%55,5’e, silikon hidrojel kontakt lenslerde lens kullanım öncesi slime pozitif 

S.epidermidis oranı %45,5 iken, lens kullanım sonrası 64,3’e yükselmiştir. Lens 



 76 

kullanım öncesi oranlarımız Suzuki ve ark.’larının sağlıklı insanların konjonktiva 

floralarında %60’lık icaA(+) ve icaD(+) oranlarından azdır. Lens kullanım sonrası ise, 

konjonktiva florasındaki icaA ve icaD genlerine sahip S.epidermidis kökenleri hakkında 

yabancı ya da ülkemizden bir çalışmaya rastlayamadığımızdan verilerimizi 

kıyaslayamadık.  

                  En yaygın olarak kullanılan kontakt lensler sık değişimli yumuşak kontakt 

lenslerdir. Yumuşak kontakt lensler, hidrojel ve silikon hidrojel olmak üzere iki grup 

materyalden yapılmıştır. Kontakt lenslerdeki en önemli gelişme silikon ve hidrojel 

materyallerinin birleştirilmesi olmuştur. Hidrojel lenslere silikonun ilave edilmesi 

sonucu oksijen geçirgenliği daha yüksek olan ve su içeriği azalmış olan lensler meydana 

gelmiştir. Ayrıca yüksek oksijen geçirgenliği, silikon hidrojel kontakt lenslerin 30 gün 

sürekli kullanım programlarının uygulanır hale gelmesine olanak sağlamıştır (41). Son 

yıllarda ise günlük kullanımlı silikon hidrojel kontakt lensler kullanıcılara 

sunulmaktadır. Ancak her türlü kullanım programlarında ve lens türlerinde en önemli 

sorun, lens yüzeyinin mikroorganizmalarla kontamine olmasıdır. Kontakt lenslerin 

kontamine olması, lensin kimyasal bileşeni ve lensteki depozit oluşumu ile yakın 

ilişkilidir. Ayrıca kullanıcının hijyen koşullarına uymaması da bu kontaminasyonun 

artışına neden olmaktadır. Özellikle konjonktivanın, göz kapaklarının ve derinin normal 

florası, lens saklama kaplarının ve solüsyonlarının kontaminasyonu, kontakt lense bağlı 

enfeksiyonları etkilemede önemli faktörlerdir. Kontamine lenslerin göze takılması ile 

gözün lensle irtabatına bağlı olarak kronik hipoksik stres yanıtı gelişir (98,103,99). 

2008 yılında Rahim ve ark.’ları yumuşak kontakt lens kullanan 100 hastanın 

%65’inde lenslerin kontamine olduğunu göstermişlerdir. S.epidermidis’in %44,6, 

P.aeruginosa’nın %35,4, S.aureus’un %12,3 ve Bacillus spp.’nin %7,7 oranında bu 

kontaminasyonda yer aldığını belirlemişlerdir (12). İskeleli ve ark.’ları hidrojel kontakt 

lenslerde %49,3 oranında koagülaz negatif stafilokoklar, %27,5 oranında viridans grubu 

streptokoklar, %20 oranında Pseudomonas spp., %15 oranında Citrobacter freundii, 

%18,6 oranında Corynebacterium spp.,  %12,5 oranında S.aureus, %5 oranında 

Neisseria spp. üretmişlerdir. 2007 yılında Yung ve ark.’ları yumuşak lens kullanan 101 

hastanın lenslerine ait mikrobiyal kontaminasyon insidansını belirtmişlerdir. 

S.aureus’un lenslerden en yüksek oranda izole edilen kontaminant olduğunu 

belirtmişlerdir. Bunu biraz daha düşük bir insidansla Serratia spp. ve koagülaz negatif 
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stafilokoklar izlemektedir. Bunlardan başka Pseudomonas spp., Klebsiella spp., 

Acinetobacter spp. kontaminantlar arasında gösterilmiştir (84,104). Willcox ve ark.’ları 

yumuşak lenslerde aerop bakterilerden koagülaz negatif stafilokokların(%39,9), anaerop 

bakterilerden ise P.acnes’in(%20,2) en sık rastlanan kontaminant olduğunu 

göstermişlerdir. Ayrıca aynı araştırıcılar %2,1 oranında Bacillus spp. ve %0,9 oranında 

Serratia spp. belirlemişlerdir (98). 

Çalışmamızda Gram negatif bakterilerden P.aeruginosa ve Serratia spp. %15 ve 

%20’lik oranlarla en fazla silikon hidrojel kontakt lenslerde ürerken bu sayı hidrojel 

lenslerde sırasıyla %3,3 ve %16,6 civarında kalmıştır. Bacillus spp. Rahim ve 

ark.’larının çalışmasındaki %7,7’lik orana yakın olmakla birlikte, %6,6 oranda özellikle 

hidrojel lenslerde üretilmiştir. Önemli bir patojen olan S.aureus araştırmamızda hidrojel 

kontakt lenslerde %6,6’lık oranla belirlenmiş ancak silikon hidrojel kontakt lenslerde 

ise %5’lik oranla belirlenmiştir. Bu oran kaynaklarda belirtilen oranlara nazaran daha 

düşük olup Willcox ve ark.’larının %1,5’lik oranından daha yüksektir. Çalışmamızda 

özellikle asemptomatik lens kullanıcıları ile yapılan çalışmalara uygun olarak silikon 

hidrojel kontakt lenslerde kontaminant olarak %45 oranında belirlediğimiz 

S.epidermidis’in hidrojel kontakt lenslerdeki %33,3’lük orana göre daha fazla olduğunu 

gördük. Anaerop bakterilerden P.acnes silikon hidrojel kontakt lenslerde %30 oranında 

üremiş buna karşın hidrojel kontakt lenslerde bu oran %23,3 ile sınırlı kalmıştır. Sonuç 

olarak kontakt lenslerde en sık izole edilen aerop bakteri S.epidermidis, anaerop bakteri 

ise P.acnes’tir (12,98). 

Yumuşak kontakt lenslerde en sık izole edilen kontaminant olan 

S.epidermidis’in kontakt lens yüzeyine adezyonu biyofilm oluşturma özelliği ile 

ilişkilidir. Yumuşak kontakt lenslerle yapılan bir çok çalışmada slime üreten 

S.epidermidis’lerin slime üretmeyen kökenlere oranla daha fazla adezyon özelliği 

gösterdiği belirlenmiştir (99). Adezyon özelliği, lens yüzeyinde biriken depozitlere, 

lensin su içeriğine ve polimer yapısına da bağlıdır. 2005 yılında Henriques ve ark.’ları 

S.epidermidis’in silikon hidrojel kontakt lens yüzeyine, hidrojel kontakt lenslerden daha 

fazla adhere olduğunu göstermişlerdir. Kodjikian ve ark.’ları 2008 yılında günlük 

kullanım silikon hidrojel ve hidrojel kontakt lenslerle yaptıkları çalışmada slime üreten 

S.epidermidis’lerin adezyon özelliklerini araştırmışlardır. Silikon hidrojel kontakt 

lenslerde daha çok bakteriyel bağlanma belirlemiş, bu durumu silikon hidrojel kontakt 
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lenslerin yüzey hidrofobisitelerinin ve yüksek oksijen geçirgenliğinin daha çok 

bakteriyel kontaminasyona sebep olabileceğine bağlamışlardır. Bu çalışmalarda 

biyofilm üretimi biyoluminesans yöntemi ile araştırılmıştır (105,106). 

Çalışmamızda lenslerde üreyen S.epidermidis’ler biyofilm üretiminden sorumlu 

olduğu düşünülen icaA ve icaD genleri bakımından araştırıldı. Silikon hidrojel kontakt 

lenslerde üreyen S.epidermidis kökenlerinin %88,9’unun icaA ve icaD pozitif olduğu 

görülmüştür. Hidrojel kontakt lenslerde ise bu oran %70 ile sınırlı kalmıştır. Silikon 

hidrojel kontakt lenslerdeki oranın hidrojellere oranla daha yüksek olmasının, slime 

üreten S.epidermidis’lerin silikon hidrojel kontakt lenslere daha fazla bağlanabilme 

özelliğinden ileri geldiği kanaatindeyiz. 

Slime üretimini araştırmak amacıyla genellikle kongo kırmızılı agar, standart 

tüp, mikropleyt ve son zamanlarda da moleküler yöntemler kullanılmaktadır. 

Çalışmamızda kongo kırmızılı agar, standart tüp ve moleküler yöntemleri kullandık. 

Araştırmamızda 154 S.epidermidis kökeninde slime oluşumu kongo kırmızılı agar 

yöntemi ile %54,5, standart tüp yöntemi ile %44,1, PZR yöntemi ile de %58,5 oranında 

tespit edilmiştir. Çalışmamızda kullandığımız kongo kırmızılı agar besiyeri ve 

meloküler yöntemler arasında uyum elde edilmiştir. İcaA ve icaD geni taşıyan bütün 

kökenler kongo kırmızılı agar besiyerinde siyah koloni oluşturmuşlardır. Ancak 

moleküler yöntemler ile diğer yöntemlerin arasında fark bulunması, bu genlere sahip 

her bakterinin fenotipik olarak özellik gösteremeyebileceği, standart tüp yöntemindeki 

oranın diğer yöntemlere oranla daha düşük olmasının nedeninin ise değerlendirmenin 

gözle yapılışından dolayı zayıf pozitif kökenlerin negatif olarak yorumlanabilmesi 

olduğu kanaatindeyiz. Sonuçlar arasındaki uyum yurtiçi ve yurtdışı verilerle 

desteklenmektedir (100, 107,108).   

 Sonuç olarak gerek hidrojel gerekse silikon hidrojel kontakt lenslerin kullanımı 

sonrası hastalarımızın konjonktiva florasından izole edilen Gram pozitif aerop ve 

anaerop bakteri türleri S.caprae, S.capitis, viridans streptokoklar ve Bacillus spp. 

dışında farklılık göstermemiştir ancak her iki kontakt lensin kullanımı sonrasında 

oranları düşük olmakla beraber, değişik Gram negatif çomak türlerinin ürediği 

saptanmıştır.  

 



 79 

Her iki lens grubundaki hastalarda lens kullanım öncesi üreme yoğunlukları +1, 

+2, +3 iken, lens kullanım sonrasında ise +2, +3 ve +4 üreme yoğunlukları görülmüştür. 

Çalışmamızdaki KNS’larda kontakt lens kullanım öncesinde +4 yoğunlukta üreme 

görülmezken, lens kullanım sonrasında 4+ yoğunlukta üreme belirlenmiştir. Yüzdelik 

oranlarda ve üreme yoğunluklarında artış olmasına rağmen, her bir bakteri açısından 

bakıldığında hidrojel kontakt lenslerde S.aureus ve P.acnes (p<0,05), silikon hidrojel 

kontakt lenslerde ise sadece P.acnes’de (p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı artış 

belirlenmiştir. Hidrojel ve silikon hidrojel kontakt lens kullanan hastalarda lens 

kullanım sonrası konjonktival flora üreme pozitifliği bakımından lens kullanım öncesine 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir artış göstermiştir (p<0,05). Bu durumun uyumlu 

olduğu çalışmalar mevcuttur (97). Konjonktival floradaki bu değişimlerin kontakt lense 

bağlı oküler enfeksiyonların gelişimine etkisi olabileceği kanaatindeyiz.  

 Çalışmamızda konjonktiva florasında slime üreten S.epidermidis kökenlerinin 

bulunması, kontakt lens kullanacak olan hastalar için önemli bir veridir. 

Araştırmamızda, özellikle kontakt lens kullanımı sonrası, konjonktivada slime üreten 

bakterilerin yoğunluklarında artış olduğu belirlenmiştir. Hidrojel ve silikon hidrojel 

kontakt lens kullanım sonrası tespit edilen icaA(+) icaD(+) S.epidermidis köken 

sayısının ve ayrıca 4+ yoğunlukta üremenin de lens kullanım öncesine göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Slime üretimiyle 

bakteriler kontakt lense yapışarak biyofilm oluşturmasına neden olup enfeksiyonlara 

zemin hazırlamaktadır. Bu durumda belki de kontakt lens kullanımına başlamadan önce 

konjonktiva florasında biyofilm yapan bakterilerin tespit edilmesi ve sonuca göre lens 

uygulanmasında yarar olacaktır. Potansiyel patojenik slime üreten S.epidermidis’lerin 

erken tanımlanması ve etkili kontrol mekanizmaları geliştirmesinin kontakt lense bağlı 

birçok oküler enfeksiyonunun önlenmesinde önemli olabileceği kanaatindeyiz. 

Biyofilm oluşturma özelliği ile lens yüzeyine yapışan bakterilere bağlı olarak 

gelişebilen kontakt lens enfeksiyonlarının, adezyona dirençli kontakt lens yüzeyleri ile 

azalabileceği ve biyofilm mekanizmasının daha iyi anlaşılabilmesinin, kontakt lenslere 

bağlı enfeksiyonların engellenmesinde önemi olabileceği belirlenmiştir. Ayrıca yapılan 

araştırmalarda biyofilm içerisindeki bakterilerin antiseptik ve antibiyotiklere  karşı daha 

dayanıklı olması yeni geliştirilecek lens solüsyonlarına ışık tutmaktadır (103,109). 
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Yapılan bir çok araştırmada, özellikle sürekli ve uzun süreli kullanım silikon 

hidrojel kontakt lenslerin konjonktiva florasında değişimlere sebep olduğu ve çeşitli 

oküler enfeksiyonlara zemin hazırladığını belirtilmektedir (23,110). Son zamanlarda 

silikon hidrojel kontakt lenslerin günlük kullanımı da enfeksiyon oranlarını azaltmaya 

yetmemiştir. Oküler enfeksiyon risklerinin, günlük kullanımlı silikon hidrojel kontakt 

lenslerde, hidrojel kontakt lenslere oranla, 10 kat daha fazla olduğu çalışmalarda 

gösterilmiştir (110). Kontakt lens kullanıcıları tarafından hijyen koşullarına uyulmaması 

(Ellerin yıkanmaması, lens kaplarının dezenfeksiyonuna dikkat edilmemesi, lens 

solüsyonlarının sık değiştirilmemesi, lens temizleme aşamasında musluk suyu 

kullanılması sonucu, özellikle Gram negatif çomakların ve diğer bakterilerin kontakt 

lenslerin kontaminasyonuna sebep olduğu, ayrıca çalışmamızdaki lenslerde Serratia 

spp. varlığının, bakterinin bazı lens solüsyonlarına dirençli olabilmesi ile ilişkili 

olabileceği kanaatindeyiz. Pek çok kaynak bizim verilerimizde olduğu gibi silikon 

hidrojel kontakt lenslerdeki kontaminasyon oranının hidrojel lenslere göre daha fazla 

olduğunu göstermektedir (104,106).   
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