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Perineal Apse’den İzole Edilen 

Actinomyces neuii subsp. neuii; 

Olgu Sunumu 



Actinomyces Türleri

• Ağız florasının bir üyesi olan Actinomyces’ler fakültatif anaerobik ya da 
mikroaerofilik ve sporsuz mikroorganizmalardır. 

• Asidorezistan boyada tepkime vermeyen ve motilite göstermeyen difteroid basil 
morfolojisine sahip bu bakteriler Gram pozitif boyanır ve dallanma gösterir.

• Actinomyces türleri arasında pek çok klinik vakalardan izole edilen A. israelii, 
A. viscosus, A. naeslundii, A. odontolyticus, A. bovis ve A. neuii gibi türler 
bulunmaktadır.



Actinomyces neuii

• A. neuii genel olarak kontaminant olarak kabul edilmekte; nadir vakalarda patojen 
olduğu rapor edilmektedir.

• A. neuii bu ailenin aerobik ve katalaz pozitif bir üyesidir. 

• A. neuii 1994 yılına kadar, CDC Coryneform Grup 1 bakteriler içinde yer almıştır.



• Bu çalışmamızda bir perineal apse örneğinden izole edilen A. neuii rapor 
edilmektedir. 

• A. neuii daha önce perineal apselerden bildirilmemiştir. 

• Ayrıca, ülkemizden de ilk  A. neuii izolasyonudur,



Vaka;

• 52 yaş, Erkek Hasta,

• Üroloji polikliniği; perineal hassasiyet ve şişlik şikayeti,

• Fizik muayene; 37,2oC ateş, skrotuma uzanan ve perineal endürasyonlu, yaklaşık 
4x4 cm genişliğinde lezyon,

• Apse şüphesi,

• 5 yıllık Tip 2 DM) ve hipertansiyon hikayesi,

• CBC; PMN18,5 103/uL (4,6-10,2),

• CRP 4,36 mg/dL (<0,5), 

• İdrar tahlilinde glukoz değeri +4,



Gereç ve Yöntemler 1;

• Sterilite sağlanarak lokal cerrahi; apse yüzeyinde 1 cm insizyon,

• 30 cc apse içeriği tamamen drenaj,

• Apse içeriği; Mikrobiyolojik kültür,

• Ampirik iv seftriakson 1 gr/günde 2 kez ve gentamisin 3 mg/kg/gün,



Gereç ve Yöntemler 2;



Gereç ve Yöntemler 3;

• %5 SBA, MAC ve çukulata besiyerine 
ekim,

• 48 saat 35oC’de %5 CO2’te inkübasyon,

• Hemoliz yapmayan, beyaz renkte, opak, 
düzgün şekilli, 0,5-1,5 mm çapında 
yuvarlak koloniler,



Gereç ve Yöntemler 4;

• Üreyen kolonilerde; Gr. +, dallanma göstermeyen, coryneform 
şekilli, katalaz pozitif, hareketsiz, sporsuz basiller,

• ID; Konvansiyonel yöntem, Vitec 2 Compact ve VITEK MS (MALDI 
TOF); Actinomyces neuii

• Doğrulama; 16s rRNA gen dizisi; Actinomyces neuii subsp. Neuii,



Actinomyces neuii 16s ribozomal RNA analizi;



Gereç ve Yöntemler 5;



Actinomyces neuii;

• Actinomyces neuii’nin diğer Actinomycesler’den farkı;

Katalaz pozitif,

CAMP pozitif,

Coryneform şekilli basil,

Dallanma göstermeyen kısa basil.



Actinomyces neuii’de tedavi;

• Actinomycesler için tedavi; 

Cerrahi debritman, 

Pekçok antibiyotiğe duyarlı,

β-laktamlar öncelikli tercih,

Sunulan vakada; benzer bir tedavi rejimi,

Komplikasyonsuz bir iyileşme gözlenmiştir.



VITEK MS’te ID; Nadir Patojenlere Örnekler

• 2017 Dönemindeki Deneyimlerimiz;

Eikenella corrodens

Elizabethkingia meningoseptica

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria meningitidis

Listeria monocytogenes

Sphingomonas paucimobilis

Gardnerella vajinalis



Sonuç;

• Vakanın özgünlüğü; 

• Perineal apseden izolasyonun rapor edilmemesi,

• Ülkemizden daha önce A. neuii izolasyonunun belirtilmemesi,

• VITEK MS sisiteminin başarıyla kullanımına örnek teşkil etmesi,

• Klinik önemi ve nadir patojen olması dolayısıyla, kültür değerlendirmelerinde 
dikkatli olunmasını gerektirmesi açısından.



Teşekkürler




