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İÇİNDEKİLER





Enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede klinik mikrobiyoloji laboratuvarları kilit bir rol oynamaktadırlar. 
Mikroorganizmaların küresel yayılımının kolaylaşması, yeni tanımlanan ve/veya yeniden önem kazanan 
hastalık etkenleri, antimikrobiyal  ilaç direncindeki hızlı artış, değişen hasta profili, sık karşılaşılmayan 
fırsatçı enfeksiyonlar ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında uygulamaya yeni giren ileri tanı yöntemleri 
“Klinik Mikrobiyoloji” laboratuvarlarının önemini giderek arttırmaktadır.
Tıbbi (Klinik) mikrobiyoloji uzmanının sorumluluğu; insanda mikroorganizmaların neden olduğu 
hastalıkların tanısı, ayırıcı tanısı, önlenmesi, tedavisinin yönlendirilmesi ve izlenmesini, antimikrobiyal 
ilaç direncinin izlenmesi amacıyla hastaya ait tüm biyolojik örneklerin incelenmesini; mikrobiyolojik, 
immünolojik ve moleküler testlerin seçimini, testlerin yapılmasını, sonuçların yorumlanmasını ve 
tıbbi konsültasyonu kapsamaktadır. Klinik mikrobiyoloji uzmanlarının rolü; klinisyenin bir enfeksiyon 
hastalığından şüphelenmesinden başlayıp o enfeksiyon ortadan kalkıncaya kadar devam etmektedir. Bu 
yaklaşımla mikrobiyoloji uzmanlığını kapsayan süreci; preanalitik, preanalitik, analitik, postanalitik ve 
post-postanalitik süreçler başlıkları altında değerlendirmek gerekir. Tüm bu süreçte klinik mikrobiyoloji 
uzmanının; doğru ve hızlı sonuç verebilecek, hasta güvenliğini ön planda tutarak sağlık hizmeti kalitesini 
artıracak ve maliyet etkin uygulamaları gözetecek bir yaklaşıma sahip olması gerekmektedir. KLİMUD 
tarafından çalışmalarına 2013 yılında başlanarak 2015 yılında tamamlanan ve üyelerinin kullanımına 
sunulan bu ve diğer “Klinik örnekten sonuç raporuna uygulama rehberleri”nde yukarıda anılan tüm süreçte 
bir klinik mikrobiyoloji uzmanının sahip olması gereken yetkinlikler için ihtiyaç duyacağı bilgilere sistematik 
bir yaklaşım sunulması amaçlanmaktadır. 
Rehberlerin, mikrobiyoloji uzmanının sahip olacağı doğru ve güvenilir tanı yaklaşımı yanında klinisyen-
mikrobiyolog işbirliğinin artırılmasına  da katkı sağlaması hedeflenmekte böylece doğru tanı için en 
önemli unsurlardan biri olan klinik örneğin preanalitik ve preanalitik süreçlerinin de yönetilmesi için bir 
kaynak olması amaçlanmaktadır. “Klinik örnekten sonuç raporuna uygulama rehberleri”nin, tıbbi/klinik 
mikrobiyoloji uzmanlarının uygulamalarında standart bir yaklaşımın oluşturulmasına da katkı sağlaması 
ve etkinliği kanıtlanmamış ya da etkisiz ve yanlış uygulamaların önlenmesi hedeflenmekte bu amaçla 
rehberlerde bir klinik örnekle ilgili yapılacak mikrobiyolojik işlemlere yönelik olarak, test isteminden 
sonucun raporlandırılmasına kadar geçen tüm aşamalar için kanıta dayalı yaklaşımlara da yer verilmektedir. 
KLİMUD Rehberleri'nin, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) tarafından yürütülen Ulusal Mikrobiyoloji 
Standartları (UMS) çalışması kapsamında hazırlanan rehberler ile birlikte alandaki önemli bir boşluğu 
kapatacağını düşünüyoruz.   
Hedef kitlesi birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmet veren tüm tıbbi/klinik 
mikrobiyoloji uzmanları ile uzmanlık öğrencileri olan rehberlerimizin laboratuvarlarımızda yaygın bir şekilde 
kullanılması en büyük arzumuzdur. Son olarak, rehberlerimizin her zaman birlikte daha iyiyi bulma ilkesi 
ile periyodik olarak geliştirilerek güncelleneceğini de bilgilerinize sunar rehberin hazırlanmasında emeği 
geçen, katkı ve katılım veren tüm üyelerimize ve UMS’nin tamamlayıcı bir unsuru olarak hazırlanmasına 
olanak sağlayan THSK yetkililerine sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunarız.

KLİMUD Yönetim Kurulu
Kasım, 2015

I. SUNUŞ



“Klinik örnekten sonuç raporuna uygulama rehberleri” nin mikrobiyoloji uzmanlarımıza, örneğin alınışından 
raporlanma aşamasına kadarki tüm süreçlerin yönetilmesinde yardımcı bir kaynak olması amaçlanmaktadır. 
Bu amaçla rehberin ilk bölümünde genel olarak örneğin alındığı sistem, sık karşılaşılan enfeksiyonları ve bu 
enfeksiyonların etkenleri ile ilgili çok özet bir bilgilendirme yapılmaktadır. Bu bölümün ardından; her sistemin 
ilgili örneğinin alınması, taşınması, saklanması, işlenmesi ve raporlandırılması süreçleri okuyucuyu yormadan 
kolayca bilgiye ulaşmasının hedeflendiği tablolar ve iş akış şemaları kullanılarak özetlenmektedir. Tablo ve 
iş akış şemaları arasında yer alan “bilgi not”ları konu ile ilgili olarak bilinmesi gereken en önemli noktalara, 
“uyarı” kutucukları ise özellikle uygulamada dikkatli olunması gereken süreçlere vurgu yapmakta olup bu 
amaçla tüm rehberde aşağıda yer alan simgeler kullanılmaktadır. Rehberin en başında yer alan “biyogüvenlik 
uygulamaları” sadece hatırlatıcı olup konuya özgü rehberlerde yer alan tüm önlemlerin özenle uygulanmasına 
dikkat çekilmektedir.

Rehber boyunca kullanılan simgeler ve anlamları aşağıda gösterilmektedir.

Bilgi simgesi

İlgili örnek ve/veya enfeksiyon hakkında mutlaka bilinmesi gereken bilgi

Uyarı-dikkat çekme simgesi

Önemli mesajlar/uygulamalar 

Raporlama simgesi

İlgili örneğin raporlanmasında kullanılan farklı şablonlar

II. BU REHBERİ NASIL KULLANACAKSINIZ?



ADT  : Antimikrobiyal Duyarlılık Testi 

BGD : Biyogüvenlik Düzeyi

BGK  : Biyogüvenlik Kabini

CMV: : Sitomegalovirüs

EMB : Eozin Metilen Mavisi

KKA : Koyun Kanlı Agar

KKD : Kişisel Koruyucu Donanım

KT  : Kesin Tanımlama

kob : Koloni Oluşturan Birim

MAC  : Mac Conkey Agar

MEM : Minimal Essential Medium

TT  : Temel Tanımlama

PCR : Polimeraz Zincir Reaksiyonu

ÜSE : Üriner Sistem Enfeksiyonu

FFP : Filtering Face Piece

III. KISALTMALAR



Mikrobiyoloji laboratuvarlarında klinik örneklerin ve izolatların işlenmesi sırasında mutlaka iyi laboratuvar 
uygulamalarına dikkat edilir. Başta aerosol oluşturan işlemler olmak kaydıyla tüm işlemler sırasında asgari 
biyogüvenlik düzey (BGD) II önlemleri alınır. 

Fiziksel önlemler

* Laboratuvarlara giriş/çıkışlar sınırlandırılır.

* Laboratuvarların girişinde biyogüvenlik işareti bulunur.

* Laboratuvarlar ile ofis alanları birbirinden ayrılır.

İyi/Güvenli laboratuvar uygulamaları 

* Laboratuvarda çalışılırken mutlaka uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) giyilir ve laboratuvar alanı terk 
edilmeden önce çıkarılır.

* Aerosol oluşturan tüm işlemler sınıf II biyolojik güvenlik kabininde yapılır.

* Enfeksiyöz atıklar usulüne uygun bir şekilde bertaraf edilir ve buna ilişkin kayıtlar tutulur.  

* Çalışma alanları ve cihazlar usulüne uygun bir şekilde temizlenir, düzenli bakım, kontrol ve kalibrasyonları 
yapılır.

* Laboratuvar kazalarına ilişkin prosedürlerin varlığı ve kayıtlarının tutulduğu kontrol edilir.

* Çalışan sağlığına yönelik prosedürlerin varlığı ve kayıtlarının tutulduğu kontrol edilir.

Yüksek riskli patojenlerle çalışma

Mikobakteri, fransisella, brusella ve bazı küf mantarları gibi etkenlerle çalışılırken BGD II önlemlerine ek 
olarak aşağıdaki önlemler de alınır.

* Mikobakteri ile ilgili çalışmalar için ayrı bir laboratuvar alanı bulunması gerekirken diğer söz konusu 
etkenler için bu söz konusu değildir.

* Bu alanın girişi; çift kapılı, kendiliğinden kapanan bir kapı sistemi ile sınırlanır.

* Laboratuvar alanında tek yönlü hava akımı sağlanır, aynı anda hava girişi ve çıkışının olmamasına 
dikkat edilir.

* Bu alanda, normal laboratuvar alanlarında giyilenden ayrı bir KKD kullanılır, ek olarak FFP2 veya N95 
düzeyinde maske kullanılır. KKD bütün işlemler sırasında giyilir.

* Bu etkenlerle çalışılırken, BGD 2 önlemlere ek olarak BGD 3 düzeyi uygulamalar gerçekleştirilir. Bu 
uygulamalar arasında önü kapalı ve kolları  manşetli önlük, çift eldiven, respiratuvar sayılabilir(detaylı 
bilgi için bkz. UMS Laboratuvar Güvenliği Rehberi).

* Bütün atıklar dekontamine edilir.

Yüksek riskli bir patojen ile enfeksiyon hastalığı olma ihtimali olan hastalara, aerosol 
oluşturacak herhangi bir girişim yapılacağı zaman mutlaka uygun KKD kullanılır. İşlem sonrası 
tüm malzemeler dekontamine edilir.

IV. BİYOGÜVENLİK
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Bu rehber ÜSE’nin laboratuvar tanısı için geliştirilmiştir. Klinik mikrobiyoloji uzmanlarının, günlük 
uygulamalarında kullanılmak üzere üriner sistem örneklerine yönelik olarak örnek toplanması, laboratuvara 
gönderilmesi, laboratuvarda yapılan işlemler, kültürlerin değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanması ve 
raporlanması konularında bilgi edinmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Normal koşullar altında üriner sistemi oluşturan böbrekler, üreter ve mesane sterildir. ÜSE, doku 
invazyonu ile birlikte mikroorganizmaların üriner sistemin bir veya birden fazla bölgesinde çoğalmasıdır. ÜSE 
en sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarından biridir. Her yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde ÜSE şikayeti ile 
sekiz milyon kişi klinik veya acil bölümlere başvurmakta ve bunlardan 100.000’i hastanede yatarak tedavi 
görmektedirler. Bu hastaların %15’ine antibiyotik tedavisi verilmekte ve yıllık maliyeti 1.6 milyar doları 
bulmaktadır. Ülkemizde de ÜSE maliyetinin yüksek olduğu düşünülmekte fakat elimizde istatistiksel bir veri 
henüz bulunmamaktadır. 

İdrar kültürleri klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılmaktadır. Klinik mikrobiyologlar bu 
enfeksiyonların tanı ve tedavisi için gerekli olan bilgileri sağlık personeline sunmalıdır. ÜSE, her yaşta ve cinste 
hasta ve sağlıklı kişilerde görülmekle birlikte kadınlarda daha sık izlenmektedir. ÜSE farklı klinik görünümlerde 
ortaya çıkmaktadır:

Sistit: Dizüri ve sık idrara çıkma gibi semptomlar ile karşımıza çıkan mesane enfeksiyonudur. 
Piyelonefrit: Ateş ve yan ağrısı gibi sistemik belirtilerin olduğu böbrek ve renal pelvisi içine alan 

enfeksiyondur. 
Asemptomatik bakteriüri: Semptom olmadığı halde idrarda  bakteri miktarının >105 kob/mL olması 

durumudur. Genellikle hamile kadınlar (piyelonefrit geliştirme olasılığından dolayı), vezikoüreteral reflülü 
çocuklar ve üriner sistemi içine alan invaziv girişim yapılan kişiler haricinde klinik olarak önemli olmadığı 
düşünülmektedir. 

Komplike olmayan ÜSE: Üriner sistemde herhangi bir nörolojik veya yapısal bozukluk ve bakteriyel 
enfeksiyon için konağa ait diğer sistemik hastalıkları olmayan bireyde  genellikle akut olarak gelişen 
enfeksiyonlardır. Akut komplike olmayan sistit genellikle genç kadınlarda oluşmaktadır. Genellikle bakteriüri 
ve piyürinin eşlik ettiği ani başlangıçlı semptomlar ortaya çıkmaktadır. 

Komplike ÜSE: Fonksiyonel veya yapısal bozuklukların yanı sıra kateter ve taş varlığında gelişen 
enfeksiyonlara verilen addır. Yukarıda sayılan nedenlerle idrar akışında engellenme olduğu için uzun süreli 
kolonizasyon oluşabilmektedir. Aynı mikroorganizmalar ile relapslar oluşabilmektedir. Erkeklerde, çocuklarda, 
hamile kadınlarda ve hastanede yatan hastalarda oluşan ÜSE genellikle komplike olarak değerlendirilir.

Üriner sistem enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar genellikle hastanın kendi florasından 
kaynaklanmaktadır. Escherichia coli en sık olarak izole edilmekle birlikte, Proteus, Enterobacter, Klebsiella, 
Enterococcus türleri, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ve Staphylococcus saprophyticus 
değişik oranlarda izole edilmektedir. Komplike ÜSE’de ise E. coli yanında diğer Enterobacteriaceae ailesi türleri 
(Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Citrobacter, Providencia), Acinetobacter ve Pseudomonas türleri ile gram 
pozitif koklardan Enterococcus ve Staphylococcus türleri de izole edilmektedir. Nadir olarak Campylobacter 
türleri, Corynebacterium urealyticum, Aerococcus türleri, Gardnerella vaginalis, Haemophilus influenzae, beta 
hemolitik streptokoklar izole edilmektedir. Salmonella türleri de tifoid ateşin erken dönemlerinde idrardan 
izole edilmektedir. Piyüri saptanmasına rağmen kültürde üreme olmaması (steril piyüri) durumlarında ise 
aklımıza anaeroblar (Peptostreptococcus, Clostridium, Eubacterium ve Lactobacillus), Chlamydia trachomatis, 

1. ÜRİNER SİSTEM ÖRNEKLERİ UYGULAMA REHBERİ 
AMACI VE GENEL BİLGİLER 
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Ureaplasma urealyticum, Mycobacterium tuberculosis, sistemik fungal etkenler ve Leptospira gelmelidir. 
Sağlıklı bireylerde mantarlardan en sık görülen Candida türlerinin idrarda izolasyonu nadir olmasına 

rağmen, hastanede ve özellikle yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda önemli bir sorun oluşturmaktadır. 
Candida albicans en sık olarak ÜSE’lerden izole edilen mantar türü olmakla birlikte albicans dışı Candida 
ve  başta  Trichosporon suşları olmak üzere diğer mayalar da izole edilmektedir. Endemik bölgelerden gelen 
kişilerde nadir olarak Blastomyces ve Coccidioides suşları da etken olarak düşünülmelidir. Özellikle fungal 
kültür isteği varsa uygun besiyerine 10 µL ekim yapılarak inkübasyon 48-72 saate ve endemik bölgelerden 
gelen kişilerin örnekleri için üç haftaya kadar uzatılmalıdır.

Ürogenital tüberkülozlarda idrardan mikobakteri kültürü yapıldığında vakaların %90’ında üreme 
olmaktadır. Eğer üriner tüberkülozdan şüphelenildi ise üç gün üst üste sabah idrarının hastadan istenmesi 
gerekmektedir. Gelen örneklere geleneksel olarak direkt mikroskopi ve kültür işlemleri yapılmakla beraber, 
erken tanıda IS6110 bölgesini tespit eden PCR yöntemi kullanılabilmektedir. Atipik mikobakterilerin neden 
olduğu ÜSE nadir bildirilmiştir. 

Viral enfeksiyonların inkübasyon döneminde pek çok virüs idrarla atılmaktadır. Kabakulak virüsü, kızamık 
virüsü, CMV ve adenovirüs semptomlar ortaya çıktıktan sonra sıklıkla idrardan izole edilirler. Konjenital CMV 
ve konjenital rubella enfeksiyonlarında da idrarla virüs saçılımı aylar hatta yıllarca devam edebilmektedir. 
Adenovirüs, CMV ve BK virüs immün sistemi baskılanmış olan hastalarda hemorajik sistit etkenidirler. Herpes 
simplex virüs tip 2 de üretrayı enfekte ederek idrar yaparken ağrıya neden olmaktadır. Bu nedenle çeşitli viral 
enfeksiyonların tanısında hücre kültürü ve moleküler yöntemlerle idrardan virüs saptanabilmektedir. Virüsler 
ısıya duyarlıdırlar, örnekler soğukta saklanmaz ise aktivitelerini büyük oranda kaybederler. Örneklerin, 
alındıktan sonra, soğuk koşullarda bir an önce laboratuvara gönderilmesi önemlidir. Tekrarlayan dondurma-
çözme işlemleri de viral aktivitenin azalmasına, kaybolmasına yol açar. DNA virüsleri, RNA virüslerine göre 
çevre koşullarına nispeten daha dayanıklıdırlar.

Parazitler nadiren ÜSE’ye neden olmaktadırlar. İdrar ve ürogenital örneklerin parazitolojik incelenmesi ile 
Trichomonas vaginalis trofozoitleri, Strongyloides stercoralis larvaları, Schistosoma haematobium yumurtaları, 
Wuchereria bancrofti ve Onchocerca volvulus mikrofilaryaları saptanabilmektedir. T. vaginalis cinsel yolla 
bulaşan bir parazittir ve kadınlarda "vajende" bol miktarda yeşilimsi sarı, köpüklü akıntıya ve dizüriye neden 
olmaktadır. Aynı zamanda üretra ve mesane enfeksiyonlarına da neden olabilmektedir. Erkeklerde genelde 
semptomsuz seyretmekte ve prostatit tablosu oluşturmaktadır. S. haematobium mesane ve üretrayı enfekte 
edebilmekte ve yumurtaları idrar ile atılmaktadır. Filaryal enfeksiyon olan onkoserkoz, O. volvulus tarafından 
oluşturulur. 

Komplike olmayan ÜSE’lerde uygun tedavi sonrası hemen tüm hastalarda 48 saat içinde bakteriler elimine 
edilmektedir. Bu nedenle kontrol kültürü yapılması önerilmemektedir. Eğer semptomlar düzelmemişse veya 
yeniden oluşmuşsa idrar kültürü yapılmalıdır. Gebelerde ve böbreklerde hasar oluşabilecek yüksek riskli 
hastalarda relapsları saptamak için tedavi tamamlandıktan 1-2 hafta sonra izlem kültürleri önerilmektedir.
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Laboratuvarlara orta akım idrarı, suprapubik aspirat, kateterden alınmış idrar (temiz aralıklı veya devamlı 
kateter), torba idrarı (bebeklerde) ve sistoskopi, nefrostomi, ürostomi ve prostat masajı ile alınan örnekler 
gönderilebilir. 

2.1. Örneklerin Toplanması

2.1.1. Orta Akım İdrar Toplama (Clean-Catch Yöntemi)

2.1.1.1  Sabah ilk idrar örneği veya mesanede en az 4 saat beklemiş idrar örneği tercih edilmelidir. 
İdrar vermeyi çabuklaştırmak için sıvı alımı önerilmemelidir.

2.1.1.2  Hastaya idrar örneği verme yöntemi açık olarak anlatılmalıdır. Ayrıca bu yöntemin detaylı 
olarak anlatıldığı broşürler verilmesi yararlı olur.

2.1.1.3  Hazırlık aşamasında steril kabın kapağının kapalı olması gerektiği, örnek verildikten sonra 
beklemeden kapağın yerine kapatılması ve hiçbir şekilde kabın ya da kapağın iç yüzüne 
dokunulmaması gerektiği hastaya anlatılmalıdır. Sızdıran kaplar hasta ve çevre için tehlike 
yaratır.

2.1.1.4 İdrar kültürü için örnek verecek kişi önce ellerini sabunla yıkamalıdır.

2.1.1.5 Bebeklerde cinsiyete uygun idrar torbaları perine temizliği yapıldıktan sonra üretrayı içine 
alacak şekilde yapıştırılmalıdır. Eğer idrar örneği 30 dakika içinde alınamazsa torba çıkartılmalı 
ve tekrar temizlik yapıldıktan sonra yenisi ile değiştirilmelidir. Kontaminasyon riskinin yüksek 
olduğu unutulmamalıdır.

2.1.1.6 Kadınlarda temizleme ve örnek alma işlemi sırasında hasta bir eli ile labiumları sürekli açık 
tutmalıdır. Daha önceden sabunlu su ile ıslatılmış gazlı bez ile üretral ve vaginal bölge önden 
arkaya doğru dikkatlice silinmelidir. Benzalkonium veya heksaklorofen kullanılmamalıdır. Su 
ile ıslatılmış gazlı bez kullanılarak bölge aynı şekilde durulanmalıdır.

2.1.1.7 Sünnetsiz erkeklerde sabunlu su ile ıslatılmış gazlı bez kullanılarak glans penis temizlenip, 
daha sonra su ile ıslatılmış gazlı bez ile durulanmalıdır. Sadece su ile ıslatılmış gazlı bez ile 
temizlenmesi de yeterli olabilir. Sünnetli erkeklerde herhangi bir işlem gerekmez.

2.1.1.8 Steril idrar kabı dışından tutulmalı, kapağı açılmalı, idrarın ilk birkaç mililitrelik bölümü dışarı 
atıldıktan sonra orta akım idrar kaba alınmalıdır.

2.1.1.9 Steril toplama kabının kapağı derhal kapatılmalıdır.

2.1.2. Kateter ile İdrar Alma 

2.1.2.1 Kateter ile idrar alma yöntemi, orta akım idrar alma yöntemi ile idrar alınamayan veya şüpheli 
sonuçların çıktığı durumlarda uygulanmalıdır.

2.1.2.2 İdrar örneğinin kateter ile alınması, kateterin mesaneye sokulması sırasında üretradaki 
mikroorganizmaların içeri itilerek enfeksiyon ya da süperenfeksiyonlara neden olması 
nedeniyle bir risk taşımaktadır.

2. ÖRNEKLERİN TOPLANMASI VE
LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ
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2.1.2.3 İdrar torbasından alınan örnek kültür için uygun değildir.

2.1.2.4 Kateter ucunun kesilerek idrar örneği yerine gönderilmesi, kateter üretral flora ile kolonize 
olduğu için uygun değildir.

2.1.2.5  Temiz aralıklı kateterizasyon uygulanan hastalarda;

2.1.2.5.1 Steril koşullar altında kateter mesaneye itilmelidir.

2.1.2.5.2 İlk 15-30 mililitrelik idrar kateterden atılmalı sonraki idrar steril kaba alınmalıdır.

2.1.2.6 Kalıcı kateterli hastalarda;

2.1.2.6.1 Kalıcı kateteri olan hastalardan örnek kateterin üretraya yakın noktasından 
alınmalıdır.

2.1.2.6.2 Kalıcı kateter takıldıktan sonra ilk 48-72 saat içinde idrar örneği alınması 
önerilmektedir. Kalıcı kateterlerde 48-72 saatten sonra kolonizasyon 
oluşabileceğinden yapılacak kültürde üreyecek mikroorganizmanın etken olma 
olasılığı azalmaktadır.

2.1.2.6.3 Kateterin üretraya yakın bölümü %70 alkol ile temizlenmelidir.

2.1.2.6.4 Kateter üretraya yakın yerinden, idrar boşaldıktan sonra klemplenmeli ve idrarın 
tekrar dolması beklenmelidir.

2.1.2.6.5 Enjektör steril koşullarda ve ucu yukarı bakacak şekilde katetere batırılmalıdır.

2.1.2.6.6 İdrar aspire edilip steril kaba konulmalıdır.

2.1.2.6.7 Örnek asla idrar torbasından alınmamalıdır.

2.1.3 Bilateral Üreteral Kateterizasyon (Sistoskopi) ile İdrar Alma

2.1.3.1 Bu yöntem ÜSE yerinin belirlenmesinde kullanılır. Ameliyathane veya özel alanlarda 
yapılmalıdır

2.1.3.2 Üretral bölge (ve kadınlarda vaginal vestibül) sabunlu suyla temizlenir ve suyla durulanır.

2.1.3.3 Steril teknikle yaklaşık 5-10 mL toplanan örnek “kateterize mesane idrarı” olarak etiketlenip 
buzdolabına kaldırılır. Mesane yıkanır (steril nonbakteriyostatik %0.85 NaCl ile).

2.1.3.4 Mesane yıkandıktan sonra yeniden verilen 100 mL yıkama sıvısı valf kapatıldıktan sonra 
kateter ile toplanıp “yıkanmış mesane idrarı” olarak etiketlenip buzdolabına kaldırılır.

2.1.3.5 Her bir üreterin orta veya üst bölümüne geçirilen kateterlerden gelen 5-10 mL idrar atılır. 
Daha sonraki 5-10 mL idrar ayrı ayrı steril tüplere alınır. Bu tüpler “sol böbrek 1”, “sol böbrek 
2”, “sağ böbrek 1” ve “sağ böbrek 2” olarak işaretlenir. Tüpler örnek alımları tamamlanıp, 
laboratuvara gönderilene kadar buzdolabına kaldırılır.

2.1.3.6 Örneklerin alımı zaman aldığı için, alınan her örnek mutlaka buzdolabına kaldırılmalıdır. Aksi 
takdirde oda sıcaklığında bırakılan örneklerdeki bakteriler hızla çoğalacağı için kantitatif 
değerlendirme sonuçlarının karşılaştırılması mümkün olmaz.



15

ÜRİNER SİSTEM ÖRNEKLERİ

2.1.4. Suprapubik Aspirasyon ile İdrar Alma

2.1.4.1 Bu yöntem orta akım yöntemi ile örnek alınamayan çocuklarda, spinal kord hasarı olan 
hastalarda, anaerobik üriner sistem enfeksiyonu tanısında ve tanıda karara varılamayan 
şüpheli durumlarda uygulanmalıdır.

2.1.4.2 Bu yöntem ile, idrarın üretral veya perineal bölgedeki bakteriler ile kontaminasyonu ve 
araştırılacak bakterilerin hava ile teması engellenir.

2.1.4.3 Mesanenin dolu olduğu kontrol edilmelidir.

2.1.4.4 Suprapubik bölgeye antisepsi uygulanmalıdır. 

2.1.4.5 Ponksiyon bölgesi orta hatta, göbek ile symphysis pubis arasında 1/3 alt kısımdır. Bu noktaya 
enjektör ile girilir. Tercihen ultrason eşliğinde yapılması önerilir. 

2.1.4.6 Mesaneden idrar aspire edilir.

2.1.4.7 Alınan idrar örneği steril kaba aktarılır ve hızla laboratuvara gönderilir.

2.1.5. Parazitolojik İncelemeler için:

2.1.5.1 Trichomonas vaginalis için hastaya, bir steril kap içine idrarın ilk kısmını (10-20 mL); diğer bir 
steril kap içine idrarın orta kısmını (5-10 mL) koyması; kalan idrarı dışarı bırakması söylenir. 

2.1.5.2 Schistosoma haematobium için örnekler, mümkünse tedaviden önce, herhangi bir koruyucu 
kullanılmadan, tam idrar niteliğinde, günlük idrar (24 saatlik toplanmış) veya özellikle aktivite 
sonrası gündüz idrarı (saat 12:00 ile 15:00 arasında alınan) şeklinde alınmalıdır. Gündüz idrarı 
en az üç kez (üç gün üst üste) tekrarlanmalıdır. 

2.1.6. Mikobakteriler için ardışık en az üç gün dış ürogenital bölge temizlendikten sonra en az 40 mL sabah 
idrarı alınır. Biriktirilmiş ve bekletilmiş idrar kültür için uygun değildir!

2.2 Örneklerin Etiketlenmesi 

2.2.1. İdrar kabının etiketine hastanın demografik bilgileri, örnek alınma zamanı ve yöntemi yazılmalıdır.

2.3. Örneklerin Laboratuvara Gönderilmesi

2.3.1. Örnekler hemen laboratuvara gönderilmelidir.

2.3.2. Eğer idrar 2 saat içerisinde ulaştırılamayacaksa, saklama ve taşıma süresi dahil 24 saate kadar 
buzdolabında tutulabilir. Örnek dondurulmamalıdır. 

2.3.3. Eğer soğutma mümkün değilse ve taşınma sırasında gecikme olacaksa, örnekler koruyucuların 
olduğu tüplerde nakledilmelidir. Bu süre iki günü geçmemelidir.

2.3.3.1 Örnekler: 0,5 mL dondurulmuş kurutulmuş borik asit-gliserol veya borik asit-sodyum format 
içeren taşıma kaplarına konulur.

2.3.3.2 Mikroorganizmalar üzerinde inhibisyon veya dilüsyon etkisi yaratmaması için en az 3 mL idrar 
koyulur.
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2.3.4. Virolojik inceleme yapılacaklar için: 

2.3.4.1 Hücre kültüründe virüs izolasyonu yapılacak ise; idrar örneği 2-8 oC’de saklanmalı ve aynı 
koşulda (yaş buz ya da buz aküleri ile) laboratuvara gönderilmelidir. Uzak laboratuvarlara 
uzun sürecek taşıma durumunda optimal virüs izolasyonu için, imkan varsa; 10-50 mL idrar, 
2500xg devirde, 4 oC’de 15 dakika santrifüj edilmeli, dipteki sediment 2-3 mL steril fosfatlı 
tampon (PBS/MEM) içerisinde resüspanse edilerek -70 oC’de saklanmalı ve kuru buz (-70oC) 
ile laboratuvara gönderilmelidir.

2.3.4.2 Moleküler testle viral nükleik asit araştırılacak ise; laboratuvara gönderme süresi de dahil 
olmak üzere, idrar örneği 24 saate kadar 2-8 oC’de saklanabilir. Daha uzun sürecek saklama 
ve gönderme için örnek dondurularak (-70 oC) saklanmalı ve kuru buz (-70 oC) ile transfer 
edilmelidir.

2.3.4.3 Eğer özellikle moleküler bir test yapılması için farklı hastalara ait idrar örnekleri gönderiliyorsa, 
kontaminasyonun önlenmesi açısından örnek kaplarının birbiri ile teması önlenmelidir.

2.4. Örnek Ret Ölçütleri

2.4.1 Alınan örnek buzdolabı veya borik asit gibi koruyucu bir ortam olmadan 2 saatten daha uzun 
süre bekletildi ise örnek tekrar istenir.

2.4.2 Örnek alma zamanı ve yöntemi bildirilmemişse, örnek tekrar istenir, bilgiler edinilir.

2.4.3 Özel olarak belirtilmedikçe günlük (24 saat) biriktirilmiş örnekler reddedilir.

2.4.4 İlk örnekten sonraki 48 saat içerisinde ikinci kez aynı yöntemle alınıp gönderilen idrar örnekleri 
reddedilir. Bu, örnek tekrarı olarak tanımlanır.

2.4.5 Foley kateter uçları kültür için kabul edilemez, ÜSE tanısı için uygun değillerdir.

2.4.6 Kalıcı kateterli hastanın idrar toplama torbasından alınan örnek reddedilir.

2.4.7 Sızdıran kaplarda gelen örnek reddedilir. 

2.4.8 Suprapubik mesane aspirasyonu örnekleri dışında yapılmış anaerobik kültür istemleri 
reddedilir.

2.4.9 Steril idrar kabı içinde gönderilmeyen örnekler reddedilir.

2.4.10 Reddedilen örneklerin klinisyene ve/veya hastaya bildirilmesi önerilir.
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3.1. Örnekler için Yapılan İşlemler

3. 1.1. Direkt İnceleme:

3.1.1.1. Gram boyama: Santrifüj edilmemiş idrardan 10 µL lama konup yayılmadan kurutulduktan 
sonra Gram boyama uygulanır. 100x objektif büyütmede 20 saha gezilmelidir. Her alanda en 
az bir lökosit görülmesi piyüri, en az bir bakteri görülmesi de anlamlı bakteriüri (>105 kob/mL) 
ile uyumludur. Gram boyama, piyüri varlığının yanı sıra üreyecek bakteri türünün de daha 
erken belirlenmesini sağladığından, özellikle sepsis vb. kritik durumdaki hastalarda önemli 
yarar sağlamaktadır.

3.1.1.2. Piyüri saptanması: İdrar kültürlerini değerlendirirken kolonizasyon, kontaminasyon veya 
gerçek enfeksiyon etkeni yorumunu yapabilmek için piyüri hakkında bilgi sahibi olmak 
gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki yöntemlerden biri ile piyüri olup olmadığı saptanmalıdır. 
Ancak küçük çocuk, yaşlı ve immünsuprese kişilerde lökosit cevabı olmayabileceği ve ayrıca 
ÜSE dışı durumlarda da piyüri olabileceği unutulmamalıdır. 

3.1.1.2.1. Kamarada lökosit sayımı: Santrifüj edilmemiş idrarda ≥ 10 lökosit/mm3 

saptanması piyüriyi gösterir. Özellikle yenidoğanlarda duyarlılığı yüksek olduğu için 
önerilmektedir. 

3.1.1.2.2. Lökosit esteraz testi: Lökositler tarafından salgılanan lökosit esterazların 
belirlenmesine yönelik olan bu test, dipstik yöntemi ile yapılır. 

3.1.1.2.3. Santrifüj edilmiş idrarın lam-lamel arasında incelenmesinde 40x objektif büyütmede  
her alanda >5 lökosit saptanması piyüriyi gösterir. Duyarlılığı düşük bir yöntemdir.

3.1.1.2.4. Gram boyama (bkz. 6.1.1.1)

3.1.1.3. Nitrit testi: Enterobacteriaceae ailesine ait bakteriler tarafından nitratın nitrite 
dönüştürülmesi temeline dayanır. Sabah idrarı veya mesanede 4 saat beklemiş idrarda 
uygulanmalıdır. Negatif saptanması ÜSE olmadığı anlamına gelmez.

3.1.1.4. Mikobakteriler için idrar örnekleri santrifüj ile konsantre edildikten sonra dekontamine edilir, 
mikroskopisi ve kültür için ekimi yapılır. Tüm işlemler için BGD III önlemler alınmalıdır. Tanıda 
altın standart kültürdür. Aside dirençli boyama ve moleküler yöntemler hızlı tanıya katkı 
sağlamaktadır.  

 İdrar yollarında kolonize olabilen Mycobacterium smegmatis gibi tüberküloz dışı 
mikobakterilerin varlığı nedeniyle, pozitif mikroskopi sonucu mutlaka kültür veya moleküler 
yöntem ile doğrulanmalıdır. Atipik mikobakterilerin de nadiren etken olabileceği akıldan 
çıkarılmamalıdır. 

3.1.1.5. Parazitolojik İnceleme için:

3.1.1.5.1. Trichomonas vaginalis için idrar örneği 400xg devirde 5 dakika santrifüj 
edilir. Sediment, bir damla serum fizyolojik ile sulandırılmalı ve aktif hareketli 
organizmaların görülmesi için düşük büyütme (10x objektif) ve azaltılmış 

3. İŞLEMLER
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aydınlatmada incelenmelidir. Hareket kaybolmaya başladığında organizmanın 
dalgalı zar yapıları büyük büyütmede (40x objektif) gözlenebilir. Mikroskopik 
inceleme sonucunun “negatif” olması T. vaginalis’i dışlamaz. 

3.1.1.5.2. Schistosoma haematobium tanısı için idrar 500xg devirde 2 dakika santrifüj 
edilir. Dipte kalan çökeltiden rodajlı lama bir damla damlatılarak, lam-lamel 
arası preparat yapılır. Preparatlar, ışık mikroskobunda 40x objektif büyütmeyle 
incelenir. Mirasidyum içeren, yandan çentikli, oval, yaklaşık 150X50 µm ebatlarında 
yumurtaların görülmesiyle kesin tanı konur. Kesin tanı konulsa bile örnekler referans 
laboratuvara gönderilerek doğrulanmalıdır.

3.1.1.5.3. Onchocerca volvulus için alınan idrar örneği 3 kat konsantrasyon yöntemi ile 
incelenmelidir. İdrar bir şişeye toplanır, miktarı ölçülür ve thimerosal (1mL / 100 
mL idrar) eklenir. Örnek bir tüp üzerindeki huni içine konur ve bir gece bekletilir 
(Baermann hunisi idealdir). Ertesi gün 10 – 20 mL idrar 400xg devirde 3-5 dakika 
santrifüj edilir. Üst kısım atılır ve çökelti incelenir. Mikrofilaryaların görülmesi 
"kesin tanı" bulgusudur. Kesin tanı konulsa bile örnekler referans laboratuvara 
gönderilerek doğrulanmalıdır.

3.1.2. Kültür İşlemleri: Hafifçe çalkalandıktan sonra idrar örneğinin dip kısmından 0.001 veya 0.01mL 
kalibre öze ile alınarak KKA’a kantitatif, MAC veya EMB agara kantitatif/azaltma yöntemi ile ekim 
yapılır (Şekil-1 ve Şekil-2). İnvaziv işlem ile alınan örnekler (direkt kateterizasyon; pediatrik sonda, 
suprapubik aspirasyon, nefrostomi, sistoskopi) 0.01 mL, diğer örnekler 0.001 mL veya 0.01 mL 
olarak ekilir.

3.1.3. Viral Etken Tanısı için Yapılacak İşlemler: 

3.1.3.1. Hücre kültürlerinde virüs izolasyonu: Araştırılan virüse spesifik hücrelere idrar örneği 0.2-0.4 
µm filtreden süzülerek inoküle edilir. Hücre kültürü plakları 37 oC ve %5 CO2’li ortamda inkübe 
edilir. Seçilen izolasyon yöntemine (geleneksel, shell vial, santrifüj gibi) göre inkübasyon 
sonlandırılır ve sıklıkla monoklonal antikorlar kullanılarak viral antijenlerin varlığı araştırılır. 
Hücre kültürü yöntemi virüslerin tanısında altın standarttır.  

3.1.3.2. Moleküler testlerle virüslerin saptanması: Yöntemde viral nükleik asit araştırılır. Bu amaçla 
günümüzde en çok, gerçek zamanlı (real time) PCR kullanılmaktadır. Moleküler testler; aynı 
gün içerisinde sonuç alınabilmesi nedeni ile hızlı tanıda tercih edilmektedirler. Ayrıca; hücre 
kültüründe üretilemeyen veya geç üreyen virüslerin tanısında ve kantitatif sonuç gerektiğinde 
tercih edilirler. 

3.2. Kültürlerin Değerlendirilmesi
Plaklar 16-24 saat süreyle 35-37 oC’lik etüvde inkübe edilir ve değerlendirilir. Minimum 16 saatten 
önce değerlendirme tamamlanmamalıdır. İnkübasyon sırasında ortamın aşırı nemli ya da kuru 
olmasından kaçınılmalıdır. Bu amaçla Petri kutuları inkübatöre hava sirkülasyonunu sağlayacak ve 
kapakları alta gelecek şekilde yerleştirilmeli, altıdan fazla Petri kutusu üst üste konulmamalıdır. 

3.2.1. Aşağıdaki durumlarda inkübasyon süresi 48 saate uzatılır.

3.2.1.1. Suprapubik idrar örneği gönderilmişse,

3.2.1.2. Mantar saptanması istenmişse,

3.2.1.3. Koloniler çok küçük ise.

3.2.2. Eğer üreme olmuş ise;
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3.2.2.1. Öncelikle koloni miktarı sayılmalıdır.

3.2.2.1.1. Eğer 0,001 mL öze kullanıldı ise, bir koloni 1.000 kob/mL’ye eşdeğerdir.

3.2.2.1.2. Eğer 0,01 mL öze kullanıldı ise, bir koloni 100 kob/mL’ye eşdeğerdir.

3.2.2.2. Yeterli miktarlarda üreyen üropatojenler, laboratuvar prosedürlerine göre tanımlanır ve ADT 
yapılır (Tablo 1, 2 ve 3). 

İdrar örnekleri kalibre edilmiş özeler kullanılarak ekilir, kültürler kantitatif olarak değerlendirilir ve sonuç 1 
mL idrardaki bakteri sayısını ifade eden kob/mL olarak belirtilir. İdrar kültür sonuçları yorumlanırken hastanın 
klinik durumu ve piyüri sonuçları göz önünde bulundurulmalıdır.

4.1. Gram boyama işlemi yapılıyorsa Gram boyamada görülen bakteri ve hücreler rapor edilir.

4.2. Üreme olmadı ise “kültürde üreme olmadı” diyerek raporlanır.

4.3. Sadece ürogenital veya cilt flora üyesi üredi ise, örneğin “ 10.000 kob/mL normal ürogenital flora.” 
diyerek raporlanır. Normal ürogenital flora üyesi mikroorganizmalar cins veya tür seviyesinde 
tanımlanmaz.

4.4. Her üropatojen için ayrı ayrı koloni sayımı, tanımlama ve /veya ADT sonuçları bildirilir.

4.5. Kantitatif kültür sonuçları 10’un katları şeklinde verilir.

4.6. Moleküler testlerle virüs tanısında, gerçek zamanlı PCR testlerinde; negatif sonuçlar negatif olarak 
raporlanır. Pozitif sonuçlarda saptanan miktar testin lineer kantitasyon aralığı içerisindeyse olduğu 
gibi raporlanır. Testin lineer kantitasyon aralığının altındaki pozitif sonuçlarda bu sonucun kantitasyon 
sınırının altında pozitif olduğu; testin lineer kantitasyon aralığının üstündeki pozitif sonuçlarda ise bu 
sonucun testin kantitasyon sınırının üstünde pozitif olduğu sonuçlarla birlikte bildirilmelidir.  Sonuçlar 
kopya/mL ya da IU/mL olarak rapor edilir.

Tablo 1. İdrarda üreyen mikroorganizmaların değerlendirilmesi

İdrar 
Patojenleri

İdrar Patojeni Olmayanlar 
(normal deri/ürogenital flora) 

Enterobacteriaceae 
Pseudomonas aeruginosa
Diğer gram negatif basiller 
Staphylococcus aureus
Enterococcus türleri
Beta-hemolitik streptokok
Staphylococcus saprophyticus - (kadın 12 - 60 yaş arası)
Diğer koagülaz negatif stafilokoklar*ve**
Gardnerella vaginalis*
Aerococcus urinae* 
Corynebacterium urealyticum
Mantarlar***

Bacillus türleri 
Difteroidler (C. urealyticum hariç)
Lactobacillus
Viridans streptokoklar (A. urinae hariç)

4. SONUÇLARIN RAPOR EDİLMESİ
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*  Konağın florasına ait olup kültür plağında üreyen tüm mikroroganizmalardan 10 kat daha fazla 
üreme olması. 

**  S. saprophyticus doğurgan yaştaki kadınlarda önemli ÜSE etkeni olduğu düşünüldüğünden en 
azından novobiyosin diski kullanılarak tanımlanmalıdır. 

***  Tür düzeyinde tanımlama yapılmalıdır. Mantar için belirlenen bir kantitasyon değeri yoktur. 
İdrarda herhangi bir konsantrasyonda Candida saptanmasının renal tutulumu yansıtabileceği 
düşünülmektedir. 

Şekil 1. Kantitatif ekim yöntemi

Şekil 2. Azaltma ekim yöntemi
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Tablo 2. İnvaziv olmayan örnekler (orta akım işeme idrarı; foley kateter, pediatrik torba) için idrar kültürlerinin 
değerlendirme protokolü

Ekim
İzolat sayısı

1 üropatojena 2 üropatojena ≥3 üropatojena

KKA ve MAC’a 
(veya EMB) 
0,001 veya 
0.01 mL ekilir. 
En az 16 saat 
inkübasyon

<104 kob/mL, TTb

≥104 kob/mL (veya 14 ile 30 
yaş arası kadınlarda ≥103 
kob üropatojen/mL),c KTd 
ve ADT

Her iki izolat <104 kob/mL 
ise her ikisi için TT

Her iki izolat ≥104 kob/mL 
ise her ikisi için KT ve ADT

1 izolat <104  kob/mL TT
1 izolat ≥104 kob/mL KT ve 
ADT

1 izolat >105 kob/mL KT ve ADT

2 izolat <104 kob/mL ve diğer 
durumlarda TT.
Rapora “Çok farklı tiplerde bakteri 
üremesi bulunmaktadır. Eğer klinik 
olarak gerekli ise, uygun şartlarda 
yeni örnek alarak laboratuvara 
gönderiniz.” ibaresi eklenir.

a İdrar patojenleri sayısından en az on kat az olan ürogenital veya cilt florası üyeleri ihmal edilir. On kat fazla üremiş olan ürogenital veya cilt florası 

üyeleri bakteri sayısı olarak değerlendirilir ama rapor edilmez. Eğer bu üremeler idrar patojenlerine eşit ise rapora “Çok farklı tiplerde bakteri 

üremesi bulunmaktadır. Eğer klinik olarak gerekli ise, uygun şartlarda yeni örnek alarak laboratuvara gönderiniz.” ibaresi eklenir. 
b TT: Gram boyama/koloni morfolojisi, hemoliz ve aynı gün biyokimyasal test veya serolojik testler temelinde organizmanın morfolojik 

identifikasyonunu ifade eder.
c Bu yaş grubunda herhangi bir sayıdaki B grubu streptokok (S. agalactiae) üremesini rapor ediniz. Stafilokoklar novobiosin diski ile bu yaş grubundaki 

bir üropatojen olan Staphylococcus saprophyticus açısından kontrol edilir.
d KT: Tür düzeyinde tanımlama yapılmasını ifade eder.

Tablo 3. İnvaziv işlem (direkt kateterizasyon, pediatrik sonda, suprapubik aspirasyon, nefrostomi, sistoskopi) ile 
alınan idrar örnekleri değerlendirme protokolü.

Ekim
İzolat sayısı

1 üropatojena 2 üropatojena ≥3 üropatojena

KKA ve MAC (veya 
EMB) besiyerine 0.01 
mL ekilir. Cerrahi 
olarak alınmış veya 
prostat örnekler için 
çikolata agar eklenir.
En az 48 saat 
inkübasyon

102 ile 103 kob/mL normal 
ürogenital veya deri 
florası TTb

Saf üremiş herhangi bir 
üropatojen için KTc  ve 
ADT

Her iki izolat <103 kob/mL 
ise her ikisi için TT
Her iki izolat ≥103 kob/mL 
ise her ikisi için KT ve ADT

1 izolat <103 kob/mL TT
1 izolat ≥103 kob/mL KT 
ve ADT

Her ≥104 kob/mL oluşturan izolat 
için KT ve ADT
Her <103 kob/mL oluşturan 
izolat için TT ve rapora ek olarak 
“Kesin tanımlamalar gerekli ise 
laboratuvarla iletişime geçiniz.” 
Notu eklenir
veya
Klinisyeni arayıp çalışmanın 
kapsamı görüşülür

a İdrar patojenleri sayısından en az on kat az olan ürogenital veya cilt florası üyeleri ihmal edilir. On kat fazla üremiş olan ürogenital veya cilt florası 

üyeleri bakteri sayısı olarak değerlendirilir ama rapor edilmez. Eğer bu üremeler idrar patojenlerine eşit ise rapora “Çok farklı tiplerde bakteri 

üremesi bulunmaktadır. Eğer klinik olarak gerekli ise, uygun şartlarda yeni örnek alarak laboratuvara gönderiniz.” ibaresi eklenir. 
b TT: Gram boyama/koloni morfolojisi, hemoliz ve aynı gün biyokimyasal test veya serolojik testler temelinde organizmanın morfolojik 

identifikasyonunu ifade eder.
cKT: Tür düzeyinde tanımlama yapılmasını ifade eder.



22

KLİMUD

5. PANİK DEĞERLER

5.1. Hamile kadınlardan (35-37 haftalık) Streptococcus agalactiae izolasyonu. 

5.2. İdrarda Mycobacterium tuberculosis izolasyonu.

5.3. Kültürde vankomisin dirençli enterokok (VRE), metisilin direçli Staphylococus aureus (MRSA), geniş 
spektrumlu beta laktamaz üreten ve karbapenem dirençli gram negatif enterik basillerin izole 
edilmesi.

5.4. İdrarda Schistosoma yumurtaları ve /veya filaria saptanması.
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