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işlemine tabii tutulmuştur. Elde edilen örnekler azot evaporasyonu aracılığı ile yoğunlaştırılarak 
1 ml’ye kadar yoğunlaştırılmıştır. Elde edilen numuneler GC (gaz kromatografisi) yöntemi 
kullanılarak yağ asidi içerikleri belirlenmiştir. Örneklere uygun şekilde metillendirme yapılmıştır. 
Mobil faz olarak Helyum gazı, 1 µl enjeksiyon ve 220 °C kolon sıcaklığı ayarlanmıştır. Hazır 
standart kitlerinin kullanıldığı çalışmada toplam 36 farklı yağ asidi içerik ve yüzdeleri araştırılmıştır.

Bulgular: Analiz sonuçlarına göre S. microstegia türünde standardı kullanılan toplam 36 farklı 
yağ asidinden 14 farklı yağ asidine rastlanılmıştır. Bunlar; Myristic Acid (0.27), Myristoleic 
Acid (0.60), Palmitic Acid (0.30), Stearic Acid (3.20), Oleic Acid (1.53), Linoleic Acid (0.52), 
α-Linolenic Acid (25.55), Arachidic Acid (6.27), cis eicosenoic Acid (1.12), cis eicosadienoic Acid 
(2.62), omega 6 (cis-11,14,17-Eicosatrienoic Acid) (44.64), Arachidonic Acid (1.39), Erucic Acid 
(0.83) şeklinde yüzde olarak tespit edilmiştir. Phlomis kurdica türü için ise 12 farklı yağ asinde 
rastlanılmıştır; Palmitic Acid (1.99), Palmitoleic (1.52), Stearic Acid (4.54), Oleic Acid (1.81), 
Linoleic Acid (2.92), α-Linolenic Acid (29.70), Arachidic Acid (4.97), cis eicosenoic Acid (3.26), 
cis eicosadienoic Acid (2.32), omega 6 (cis-11,14,17-Eicosatrienoic Acid) (11.87), Arachidonic 
Acid (12.20), Docosadienoic Acid (12.59) şeklinde yüzde olarak tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Çalışmada kullanılan Salvia ve Phlomis cinslerinin tıbbi amaçlı kullanılmalarına 
rağmen bu iki türün yağ asidi içerikleri yeterli düzeyde çalışılmamıştır. Uygulama sonucunda iki 
türe ait örneklerde özellikle S. microstegia türünde yüksek yüzdede Omega 6 yağ asidine ve P. 
kurdica türünde ise α-Linolenic Acid yağ asidinin yüksek düzeylerde olduğu tespit edilmiştir.
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Amaç: Enfeksiyon hastalıkları çabuk seyreden ve kısa sürede hastanın yaşamını tehlikeye sokabilen 
hastalıklardır. Bu nedenle laboratuvar incelemelerinin olabildiğince hızlandırılması, alınan ilk 
olası sonuçların klinisyenlere bildirilerek yapılmakta olan tedavinin yönlendirilmesine yardımcı 
olunması büyük önem taşır. Patojenlerin saptanması amacıyla uygulanan çok spesifik bir yöntem, 
hastadan alınan örnekte mikroorganizmaya ait DNA veya RNA’nın saptanmasıdır. Temel prensip, 
DNA veya RNA’ya ait, kısa ve etkene spesifik bir nükleotid baz dizisinin saptanmasıdır. Çalışmada 
bazı gram negatif mikroorganizmaların tanısı için multipleks PCR temelli yeni bir moleküler 
yöntemin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi yapay pozitiflik oluşturulmuş kan kültür şişeleri 
oluşturmaktadır. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Serratia 
marcescens bakterileri çalışmada kullanılmıştır. trpD (E. coli), 16S rDNA (S. marcescens, P. 
aeruginosa), Int (A. baumannii) gen bölgelerine spesifik primerler kullanıldı. Tür- primer doğrulması 
yapıldıktan sonra numuneden direkt identifikasyon yoluna gidildi. Hemokültür örnekleri üreme 
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sinyali gösteren manuel bifazik kan kültür sistemlerinde değerlendirildi. Pozitif sonuç alınan 
kan kültür şişelerinden önce gram boyama yapıldı. Gram pozitif ve gram negatif bakteri varlığı 
yönünden incelendi. Gram negatif bakteri saptanan örneklere direkt klinik örneklerden DNA 
saflaştırma basamakları olmaksızın önce monopleks sonra multipleks PCR deneyleri yapıldı. 

Bulgular: Gerçekleştirilen PCR ürünleri % 1’lik agaroz jeli içerisinde yürütülerek görüntülendi. 
Deneyler sonucu elde edilen bantlar beklenen ürün büyüklüğü yönünden kontrol edildi. Moleküler 
ağırlık standardı olarak Fermentas 100 bp plus kullanıldı. Deneyler sonucunda direkt klinik 
örnekten tek bir mültipleks PCR deneyinde sık karşılaşılan dört mikroorganizma belirlenebilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Çalışmada en sık karşılaşılan dört bakteriyemi etkeni tek bir multipleks PCR 
deneyi ile belirlenmiştir. Geleneksel kültür yöntemleri bu etkenleri belirlemek en az 24 saat ve 
daha fazla zaman gerektirir. Multipleks PCR ile 3-4 saat gibi kısa sürede tanımlanması mümkün 
olmuştur. Erken tanı ve etkili antimikrobiyal tedavi ile müdahale kan dolaşımı enfeksiyonları 
ile ilişkili mortaliteyi azaltmada önemlidir. Sonuçta hastanede yatma süresi de kısalarak olumlu 
farmako-ekonomik etki de elde edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Gram negatif bakteri, Kan kültürü, Multipleks PCR


