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Sunum Planı 

ÖRNEK 
TÜRÜ 

BOS PLEVRA PERİTON EKLEM SIVISI 

SAYI/YIL 698 516 223 195 



Vücut Sıvıları Neden Önemli? 

• Steril 

• Hastalıkları enfeksiyöz veya non-enfeksiyöz sebeplerle 

oluşabilir 

• MİKROBİYOLOJİK ACİLLER LİSTESİNDE 

• Hızlı ve doğru tanı önemli 

• Mortalite ve morbiditeyi azaltır 

• Laboratuvar-klinik işbirliği çok önemli 





BEYİN OMURİLİK SIVISI (BOS) 



• SSS enfeksiyonları patogenez ve enfeksiyon tespiti 

açısından ayrıcalıklı anatomik ve immünolojik 

özelliklere sahiptir 

• Enfeksiyon odağı  

– hematojen yayılım 

–  intranöronal yayılım (en nadir) 

 



• SSS enfeksiyonları, anatomik lokalizasyonlarına göre 

sınıflandırılmaktadır 

• Meninks   Menenjit 

• Beyin   Beyin Absesi, Ensefalit 

• Spinal kord  Miyelit 

 HAYATI TEHDİT EDEN TABLOLAR 

 



BOS ANALİZİNİN ÖNEMİ 

 

• Menenjit şüphesinde örneğin acilen incelenmesi  

• Etyolojik ajanın en kısa sürede belirlenmesi 

– Uygun tedavinin başlanması açısından çok önemli 



SSS ENFEKSİYONLARININ KLİNİĞİ 

• Ateş 

• Başağrısı 

• Kusma 

• Fotofobi 

• Ense sertliği 

• Fokal nörolojik bulgular 



BAKTERİ VİRÜS MANTAR PARAZİT 

Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus influenzae tip b 
Escherichia coli 
Streptococcus agalactiae 
Listeria monocytogenes 
Staphylococcus aureus 
Gram negatif basiller 
Mycobacterium tuberculosis 
Treponema pallidum 
Brucella spp. 

Herpes simplex virus 
Enterovirüsler 
Human herpes virus 6 
Human 
immunodeficiency 
virus 
Dengue virus 
Influenza virus 
Epstein–Barr virus 
JC polyomavirus 
Parvovirus B19 
Kuduz virüsü 
Kızamık virüsü 
Kabakulak virüsü 
Varicella zoster virus 
Batı Nil ateşi virüsü 
Cytomegalovirus 
Adenovirus 
Rotavirus 
Lenfositik 
koryomenenjit virüsü 

Cryptococcus 
neoformans 
Candida spp. 
Esmer mantarlar 
Aspergillus 
Histoplasma capsulatum 
Coccidioides immitis 

Acanthamoeba 
spp. 
Balamuthia 
mandrillaris 
Sappinia diploidea 
Naegleria fowleri 
Microsporidia 

BOS Klinik örnek / mikroorganizma ilişkisi 



SIK KARŞILAŞILAN SSS BEKTERİYEL ETKENLERİ 

Tüm yaş grupları için 

• Streptococcus pneumoniae 

• Grup B Streptokok 

• Neisseria meningitidis 

• Haemophilus influenzae 

• Listeria monocytogenes 

 



YAŞ GRUPLARINA GÖRE MENENJİT ETKENLERİ 

Yenidoğan-2 ay 2 ay-genç erişkin Erişkin >60 yaş 

S. agalactiae 

E. coli 

L. monocytogenes 

N. meningitidis 

HSV 

Candida spp. 

N. meningitidis 

S. pneumoniae 

H. influenzae tip b 

Virüsler 

(özellikle 

enterovirüsler) 

S. pneumoniae 

N. meningitidis 

H. influenzae (tip b 

dışı) 

Virüsler 

S. pneumoniae 

L. monocytogenes 

Gram negatif 

basiller 



SIK KARŞILAŞILAN VİRAL ETKENLER 

• Virüsler ile görülen SSS enfeksiyonları daha yaygındır 

• Genellikle orta şiddetlidir ve kendini sınırlar 

• Klinik olarak menenjit ve/veya ensefalit şeklinde 

ortaya çıkar 

• SSS viral enfeksiyonları coğrafik bölgeye ve mevsime 

göre değişmektedir 



SIK KARŞILAŞILAN VİRAL ETKENLER 

• Nonpolio enterovirüsler  

• menenjit/ensefalit olgularının çoğundan 

sorumludur 

• Sonbahar aylarında insidansı artmaktadır 

• En ciddi SSS enfeksiyonu Herpes Simpleks Virüse 

bağlı görülür 



He T, Kaplan S, Kamboj M, Tang YW.  
Laboratory Diagnosis of Central Nervous System Infection.  
Curr Infect Dis Rep. 2016 



BOS İNCELEMESİ 

MİKROBİYOLOJİK 

BİYOKİMYASAL 



GENEL KURALLAR 

 Örnek antibiyotik tedavisi başlanmadan önce alınmalıdır 

 Kültür için steril kaba koyulmalıdır 

 Hücre sayımı için EDTAlı tüpe alınmalıdır (Kültür için 

UYGUN DEĞİL!) 

 Eküvyon ile örnek gönderilmemlidir 

 Etiketleme doğru yapılmalıdır 

 

 



GENEL KURALLAR 

Hangi mikroorganizmanın çalışılması isteniyorsa 

ve/veya yeterli bilgi yok ise mutlaka laboratuvar ile 

iletişime geçilmeli (aerop/anerop/ mantar/ kan kültür 

şişesi/PZR ,..) 

 En kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır 

 

 





TANI 

 
 
 
 
 
 

• LOMBER PONKSİYON İLE ALINAN BOS ÖRNEĞİ 

– İnvaziv yöntem 

– Cilt antisepsisinin doğru yapılması çok önemli 

(Alkol bazlı antiseptikler,..) 
 Calfee DP et al. J Clin Microbiol. 2002 40(5):1660–1665 



 BOS 

Görünüm Berrak 

Açılma basıncı 10-12 cm H2O 

WBC sayısı 0-5 hücre /µL 

Glukoz seviyesi Serum glukozunun 
>%60 

Protein seviyesi < 40 mg/dL 



KÜLTÜR 
Normalde steril bir örnek olması nedeniyle tüm üremeler anlamlı kabul edilir ve tanımlanıp antibiyogram 

sonucuyla birlikte raporlanır 

BOYA 

Gram ARB KOH AKRİDİN ORANJ 

SANTRİFÜJ 

MAKROSKOBİK İNCELEME 

Örnek miktarı, rengi, şeffaflığı (berrak/bulanık/opak), viskozite ve pıhtı varlığı kaydedilmelidir 



HÜCRE SAYIMI 

ANTİJEN ARAMA 
ANTİKOR ARAMA 

MOLEKÜLER YÖNTEMLER 



1. TÜP 
 BİYOKİMYASAL ANALİZ 

 

2.TÜP 
 MİKROBİYOLOJİK ANALİZ 

 





Test Uygulanabilirlik Süre 
Sonuç 

yorumu 
Avantaj Dezavantaj 

Mikroskobik 
inceleme- 

Hücre sayımı ve 
tiplendirilmesi 

 
 

Rutin klinik lab 
0,5-1 
saat 

Direkt 
(semptomlar
la korele ise 
mükemmel) 

Hızlı 

Düşük duyarlılık 
ve 
özgüllük(mikrosk
opi) tecrübeli 
personel 

Hızlı antijen 
tespiti 

Rutin klinik lab 
 

15-30 
dk 

Direkt 
(semptomlar
la korele ise 
mükemmel) 

 

Hızlı 
Hatalı pozitif 
sonuç 

Kültür 
Mikrobiyoloji lab 

 
2-14 
gün 

Kesin Tanı 

Antibiyotik 
duyarlılık 
çalışılma 
imkanı 

 Zaman alıcı 
 Düşük 

duyarlılık 
 Belirli 

mikroorganiz
maların 
kültürü 
yapılabilir 



BOS 

Protein Glukoz Hücre Hücre Tipi 

Bakteriyel 
menenjit 

Artar Azalır >1000 PNL 

Viral 
menenjit 

Normal-
Artar 

Normal-
Azalır 

10-1000 PNL/MNL 

Tbc 
menenjiti 

Artar Azalır <1000 MNL 

Mantar 
menenjiti Artar 

Normal-
Azalır 

 
1000-5000 MNL 



Test Uygulanabilirlik Süre 
Sonuç 

yorumu 
Avantaj Dezavantaj 

Serolojik 
testler 

Rutin klinik lab 
 

2-8 
saat 

İndirekt Otomasyon 

 Sonuçlar 
genellikle 
retrospektif 

 Çapraz 
reaksiyon 

 İmmünsüpr
ese 
bireylerde 
negatiflik 

Moleküler 
Testler 

Mikrobiyoloji lab 
 hızla POC testi 
uygulamaları 
araştırılmakta 

2-8 
saat 

Direkt  
(ancak 

mikroorganiz
manın 

viabilitesi ile 
ilgili bilgi!!!) 

Yüksek 
duyarlılık 

ve özgüllük 

Tedavi takibi 
yapmak zor, 

klinik ilgi 
kurulmalı 

 



2002 vs 2017 

• Günümüzde SSS enfeksiyonlarının tanısı dramatik 

olarak değişti 

• PZR bazlı metotlar hızlı ve doğru tanı için 

laboratuvarlarda yerini bulmakta 

• Konvansiyonel ve moleküler teknikler birlikte 

kullanılmasına rağmen, klinik olarak ensefaliti olan 

hastaların %62’sinde tanı konulamamıştır  

Glaser CA, et al. In search of encephalitis etiologies: diagnostic challenges in the California Encephalitis Project, 1998–2000 
Clin Infect Dis 2003;36(6):731–42 



MİKROSKOBİK İNCELEME 

• Pozitif BOS Gram boyası, bakteriyel menenjit tanısı 
açısından ipucu verir 

• Akut Bakteriyel Menenjitte Gram boyama duyarlılığı 

Antimikrobiyal 
tedavi 

almayanlarda 
%60-80 

Antimikrobiyal 
tedavi alanlarda 

%40-60 



Mikroskobi ile tanı konulabilen diğer 2 patojen 

• M.tuberculosis kompleks 

• Cryptococcus neoformans 

Aside Dirençli Boyama Çini Mürekkebi Boyası 

Duyarlılık düşük 
Özgüllük yüksek 

ÇÖZÜM: EŞ ZAMANLI KÜLTÜR MUTLAKA YAPILMALI! 



KÜLTÜR 

Beyin bx invaziv, zor 

BOS alınması 

En fazla tercih edilen yol 

Tanıda altın standart 

Dezavantajı: 

viral kültür zor 

sonuç 72 saati bulabiliyor 

Mikobakteriyel kültür 
Duyarlılık %22 
Özgüllük %100 



BOS İNCELEMESİ 
• Başlangıç incelemesi temel testler üzerine kurulu  
 Görünüm 
 Açılma basıncı 

 
 Glukoz seviyesi 
 Protein seviyesi 
 Hücre sayısı, fazla ise hücrelerin tiplendirilmesi 

 
 Hücre sayısı, fazla ise hücre tiplendirilmesi 
 Gram boyama 
 Kültür (Aerop, Anaerop, Mikroaerofil) 
 Kan kültür şişeleri (Aerop, Anaerop, Myco F) 
 Moleküler testler 
 



HIZLI ANTİJEN TESPİTİ 

• En yaygın kullanılanı Kriptokokkal antijen 

• Duyarlılık %93-100 

• Özgüllük %93-98 

• BOS galaktomannan (GM) antijeni ve  (1,3)-β-D glukan 

tespiti invaziv aspergillozis/fuzaryozis 

• Serum + BOS eş zamanlı BDG artışı fungal enfeksiyon ile 

ilişkili 

• Antifungal tedaviye takipte BOS BDG seviyesi kullanılabilir 



HIZLI ANTİJEN TESPİTİ 

• Pnömokokkal kapsüler antijen 

• M.tbc spesifik antijen (ESAT 6) 



 
SEROLOJİ 

 

 

Nörobruselloz 

 

 

 

 

 

 

Test Kültür Otomatize 
kan kültürü 

şişesi 

RB Lam 
Agg 

STA Coombs 
Testi 

Duyarlılık 
(%) 

15 25 30-70 70-80 94 



 
MOLEKÜLER YÖNTEMLER 

 
• Bakteriyel menenjitlerde rutin kullanımı öneriliyor 

• Viral menenjitlerde en sık tercih edilen yöntem 

– Kullanılan yönteme göre değişken duyarlılık ve özgüllük 

– Tekli ya da multipleks PZR (HSV 1 ve 2, VZV, EBV, CMV, 

HHV-6,..) 

• Kültür altın standart 

• Tek bir negatif PZR sonucu tanıyı her zaman ekarte ettirmez, 

klinik bulgular devam ediyorsa test tekrarlanmalı 



SONUÇLARIN RAPORLANMASI 

Hücre Sayımı Örnekte eritrosit ve lökosit varlığı, mL’deki 
miktarları ve lökosit tipleri 
bildirilir 
 

Gram Boyama Lökosit varlığı ve türü, mikroorganizma varlığı, 
gram boyanma özelliği ve 
morfolojisi  
 

Aside dirençli boyama Aside dirençli basil varlığı bildirilir 

Potasyum hidroksit ve kalkoflor 
beyazı boyamaları 
 

Mantar elemanları görülür ise rapor edilir ve 
hemen klinisyene haber 
verilir 

Kültür Negatif sonuç İnkübe edildiği gün sayısı ile 
birlikte rapor edilir 
Örnek rapor: “……..gün inkübasyon sonrasında 
üreme saptanmadı.” 
Pozitif sonuç Bütün üremeler duyarlılık 
sonuçlarıyla birlikte bildirilir. 

Moleküler Yöntemler Negatif sonuç “………..saptanmadı.” 
Pozitif sonuç “………..saptandı.” şeklinde rapor 
edilir. 



PLEVRAL SIVI 



PLEVRA VE PLEVRAL BOŞLUK 

• Paryetal plevra, torasik kavitenin seröz membranıdır ve 

torasik boşluğun içini döşer  

• Her bir akciğerin dış yüzeyi de visseral plevra ile döşelidir 

• Normalde plevral boşlukta solunum hareketleri 

esnasında akciğerin esnerken ve sönerken minimal 

sürtünmeye maruz kalmasını sağlamak için az miktarda 

sıvı bulunur (20 mL) 



PLEVRAL SIVI 

Görünüm Berrak 

pH 7.6 

Protein < %2 (1-2 g/dL) 

WBC < 1000 / mm3 

Glukoz seviyesi Serum ile benzer 

Laktat Dehidrogenaz (LDH) < Serum değerinin %50’si 



Plevral Efüzyon 

 

• Plevral hastalıklar içerisinde en sık görülen tablodur 

• Plevral efüzyonda sıvı miktarı  

 



Plevral Efüzyon 

Eksuda 

yüksek kapiller geçirgenlik 
ve/veya bozulmuş lenfatik drenaj 

Sıklıkla enfeksiyöz 

Transuda  

Yüksek hidrostatik basınç 

Azalmış onkotik basınç 

Sıklıkla KKY 



PLEVRAL EFÜZYON SEBEPLERİ 

Transüdatif plevral efüzyon 

• KKY (en sık) 

• Siroz 

• Nefrotik sendrom 

• CAPD 

• Hipoproteinemi 

• Glomerulonefrit 

• Superior vena cava obstrüksiyonu 

• … 

Eksudatif plevral efüzyon  

• Malignansi 

• Pnömoni 

• Tüberküloz 

• Pulmoner emboli 

• Fungal enfeksiyonlar 

• Pankreatik psödokist 

• İntraabdominal abse 

 



LIGHT KRİTERLERİ 

TRANSÜDA EKSUDA 

Görünüm Berrak Bulanık 

Lökosit Sayısı <10.000/mm3 >50.000/mm3 

pH >7.2 <7.2 

Protein 3.0 g/dL > 3.0 g/dL 

Plevral sıvı/ serum 
protein 

< 0.5 > 0.5 

Plevral sıvı/ serum 
LDH 

< 0.6 >0.6 

Glukoz ≥ 60 mg/dL < 60 mg/dL 



BAKTERİ VİRÜS MANTAR PARAZİT 

S. aureus 
S. pyogenes 
S. pneumoniae 
H. influenzae 
S. anginosus 
P. aeruginosa 
M. tuberculosis 
M. pneumoniae 
Enterik gram 
negatif basiller 
Anaerop bakteriler 
Actinomyces spp. 
Brucella spp. 
Legionella spp. 
Bacillus anthracis 
Nocardia spp. 

Coxsackie B virus Candida spp. 
Aspergillus spp. 
C. neoformans 
H. capsulatum 
B. dermatidis 
C. immitis / 
posadasii 

P. westermani 

Plevra Klinik örnek / mikroorganizma ilişkisi 



TANI 

• Örnek alımı: Torasentez yoluyla (iğne aspirasyonu) 

• Genel kurallar çerçevesinde gönderilir 

 

• Plevra sıvısı, torasentez sıvısı veya ampiyem sıvısı 

adlarıyla gönderilebilir 



KÜLTÜR 
Normalde steril bir örnek olması nedeniyle tüm üremeler anlamlı kabul edilir ve tanımlanıp antibiyogram 

sonucuyla birlikte raporlanır 

BOYA 

Gram ARB KOH AKRİDİN ORANJ 

SANTRİFÜJ 

MAKROSKOBİK İNCELEME 

Örnek miktarı, rengi, şeffaflığı (berrak/bulanık/opak), viskozite ve pıhtı varlığı kaydedilmelidir 



HÜCRE SAYIMI 

ANTİJEN ARAMA 
ANTİKOR ARAMA Viral etkenler 

MOLEKÜLER YÖNTEMLER 



BİYOKİMYASAL 
ANALİZ 

• Glukoz 

• pH 

• LDH 

MİKROBİYOLOJİK 
ANALİZ 

• Hücre sayımı ve 
tiplendirilmesi 

• Boyama 

• Kültür 

• Moleküler 
Yöntemler 

SİTOLOJİ 

• Özellikle 
eksudatif 
durumlarada 
mutlaka 
incelenmelidir 

• TBC 

• Lenfoma 

• Sarkoidoz 

• ……. 

Lenfositoz 

>%85 

• Malignansi?? Lenfositoz 

%50-70 

 

• Mezotelyal 
hücre>%5/tüm 
nükleuslu hücreler 
Pulmoner emboli?? 



Tüberkülöz Plöriti 

• Maruziyet öyküsü 

• Pozitif PPD 

• Lenfositik eksudatif efüzyon 

• Plevra sıvısının ARB boyası nadiren diagnostik <%10 
olgu 

• <%65 olguda kültürde üreme (+) 

Dikkat TBC!! 

Histoloji + Plevra Bx ile tanı olasılığı artar (%90) 

 

Adenozin deaminaz aktivitesi> 43 U/mL  

IFN-γ konsantrasyonu >140 pg/mL 

 

Tanıyı destekler 



 
Bakteri saptanma şansı  

 

KONVANSİYONEL YÖNTEM 

%60 

MOLEKÜLER YÖNTEM 

%75 

Özellikle antibiyotik tedavisi almış olanlarda 
Anaerobik enfeksiyonlarda moleküler yöntemler önerilmektedir.  
 
Tüberküloz plörezide direkt mikroskobi ve kültüre ek olarak Real-Time PCR yöntemi 
kullanılabilir. 

Moleküler testler ile alınan negatif sonuçlar etkeni veya tanıyı ekarte ettirmez 



SONUÇLARIN RAPORLANMASI 

Hücre Sayımı Örnekte eritrosit ve lökosit varlığı, mL’deki 
miktarları ve lökosit tipleri 
bildirilmelidir. 
 

Gram Boyama Lökosit varlığı ve türü, mikroorganizma varlığı, 
gram boyanma özelliği ve 
morfolojisi bildirilmelidir 
 

Aside dirençli boyama Aside dirençli basil varlığı bildirilmelidir 

Potasyum hidroksit ve kalkoflor 
beyazı boyamaları 
 

Mantar elemanları görülür ise rapor edilir ve 
hemen klinisyene haber 
verilir 

Kültür Negatif sonuç İnkübe edildiği gün sayısı ile 
birlikte rapor edilir 
Örnek rapor: “……..gün inkübasyon sonrasında 
üreme saptanmadı.” 
Pozitif sonuç Bütün üremeler duyarlılık 
sonuçlarıyla birlikte bildirilir. 

Moleküler Yöntemler Negatif sonuç “………..saptanmadı.” 
Pozitif sonuç “………..saptandı.” şeklinde rapor 
edilir. 



PERİTON ve PERİTON DİYALİZ SIVISI 



GİRİŞ 

• Sağlıklı insanlarda periton boşluğunda iç organların 

hareketini kolaylaştıracak ve periton yüzeyinin nemliliğini 

sürdürecek kadar az miktarda sıvı bulunur 

• Normal periton sıvısı çoğunluğu mononükleer hücreler 

olmak üzere az sayıda lökosit (<250/mm3) ve deskuame 

serozal hücreler içerebilir  

• Bu seröz sıvının protein içeriği (< 3g/dL) ve özgül ağırlığı 

(< 1.016) düşüktür 



GİRİŞ 

 

• Sağlıklı erkek: intraperitonral sıvı bulunmaz 

• Sağlıklı kadın: menstrüel siklus dönemine göre 

normalde ˷20mL 



GİRİŞ 

• Enfeksiyonlar ve inflamasyon esnasında periton 

boşluğunda sıvı birikmesi olur «asit», biriken sıvı 

«asit sıvısı» olarak adlandırılır 

 

• PERİTONİT: Peritonun inflamasyonu 

 



ASİT NEDENLERİ 

%75  Portal HT 
(siroza bağlı) 

%25   
ENFEKSİYON  
İnflamasyon 
İnfiltrasyon 



ASİT 
Eksuda 

Sıklıkla enfeksiyöz 

Malignansi 

Pankreatit 

….. 

Transuda  

Siroz 

Perikardit 

Böbrek yetmezliği 

….. 



Primer (spontan 

bakteriyel) peritonit 

genellikle tek etkenli, sıklıkla 

intestinal sistemden 

kaynaklanan aerop bir 

mikroorganizma 

Escherichia coli 

Klebsiella spp. 

S. pneumoniae 

Enterococcus spp. 

Diğer streptokoklar 

Sekonder peritonit 

etken patojenler kaynağa 

göre değişir ve genellikle 

gastrointestinal floradan 

kaynaklanır (Aerop+Anaerop) 

E. coli 

Klebsiella spp. 

Enterobacter spp. 

Proteus spp. 

Enterococcus spp. Bacteroides 

fragilis 

Bacteroides spp. 

Clostridium spp. 

Fusobacterium spp 

CMV 



Tersiyer peritonit 

periton sıvısından 
mikroorganizma izole edilemez 
veya düşük derecede virulan 
mikroorganizmalar 
(enterokoklar, mantarlar gibi) 
izole edilebilir 

S. aureus 

KNS 

Enterococcus spp. 

P. aeruginosa 

Candida spp. 

Periton diyalizi ilişkili 
peritonit 

genellikle tek etkenli 

Stafilokoklar 

Viridans streptokoklar 

Enterobacteriaceae 

Diğer gram-negatif basiller 

Mycobacterium spp. 

(Nadir) 

Candida spp 

Aspergillus fumigatus 

Fusarium spp. 



PERİTON SIVISI 

Görünüm Berrak, açık sarı 

WBC sayısı <250/mm3 

Protein seviyesi < 3g/dL 



Örnek alımı ve taşınması 

• Perkütan iğne aspirasyonu (Parasentez) yoluyla alınır 

• Örnek genel kurallar ışığında laboratuvara 

gönderilmelidir 



BİYOKİMYASAL ANALİZ 

• Serum asit albumin 
gradienti (SAAG) 

• LDH 

• Glukoz 

• Amilaz 

• Adenozin deaminaz 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZ 

• Hücre sayımı ve 
tiplendirilmesi 

• Boyama 

• Kültür 

• Moleküler Yöntemler 

• Berrak, bulanık, hemorajik veya 
şilöz 

• Protein  >30 g/L 

• >1000 /mikrolitre çoğunlukla 
lenfosit (>%70) 

TBC’a Bağlı Asit 



KÜLTÜR 
Normalde steril bir örnek olması nedeniyle tüm üremeler anlamlı kabul edilir ve tanımlanıp antibiyogram 

sonucuyla birlikte raporlanır 

BOYA 

Gram           ARB KOH 

SANTRİFÜJ 

MAKROSKOBİK İNCELEME 

Örnek miktarı, rengi, şeffaflığı (berrak/bulanık/opak), viskozite ve pıhtı varlığı kaydedilmelidir 



HÜCRE SAYIMI 

MOLEKÜLER YÖNTEMLER 



EKLEM SIVISI 



GİRİŞ 

• Eklem sıvısı, eklem boşluğunda bulunan, eklem 

dokularından salgılanan yüksek molekül ağırlıklı, 

sakkaritten zengin molekülleri (özellikle hyalüronik 

asit) içeren plazma ultrafiltratıdır 



GİRİŞ 

• Normal koşullarda viskozitesi yüksek, açık sarı renkte 

ve şeffaf görünümdedir  

• Eklem sıvısı, olağan şartlarda her eklemde az 

miktarda (eklem boyutuna göre 0.1-3.5 mL) bulunur, 

eklem kıkırdaklarının hareketini kolaylaştırır ve 

beslenmesini sağlar 



EKLEM SIVISI ARTIŞI 

İnflamatuvar 

Septik Non-inflamatuvar 

Septik artrit sıklıkla bakterilere bağlı gelişir 



Örnek alımı ve taşınması 

• Örnek artrosentez ile alınır 

• Genel kurallar doğrultusunda laboratuvara yollanır 



EKLEM SIVISI 

Görünüm Berrak 

WBC sayısı 200 hücre /µL 

PNL <%25 

Glukoz seviyesi Serum glikozuna 
benzer 



Klinik örnek / mikroorganizma ilişkisi 

BAKTERİ VİRÜS MANTAR 

Akut 
artrit 

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus lugdunensis 

Streptococus pyogenes 

Streptococus pneumoniae 

Grup A dışı beta hemolitik 

streptokoklar 

Enterobacteriaceae 

Pseudomonas spp. 

Kingella kingae 

Neisseria gonorrhoeae 

Brucella spp. 

Parvovirus B19 
Rubella 

Candida spp. 

Cryptococcus 

neoformans 

Blastomyces 

dermatitidis 

Aspergillus spp 

Coccidioides 

immitis 

Histoplasma 

capsulatum 

Fusarium spp. 



BAKTERİ VİRÜS MANTAR 

Kronik 
artrit 

Borrelia burgdorferi 
Atipik mikobakteriler 
Mycobacterium tuberculosis 

           - 

Candida spp. 

Cryptococcus neoformans 

Blastomyces dermatitidis 

Aspergillus spp 

Coccidioides immitis 

Histoplasma capsulatum 

Fusarium spp. 

Klinik örnek / mikroorganizma ilişkisi 



BAKTERİ VİRÜS MANTAR 

Proteze 
bağlı eklem 
enfeksiyonu 

Staphylococcus aureus 

Koagülaz negatif 

stafilokoklar 

Enterococcus spp. 

Streptococcus spp (grup A, B 

ve diğer beta-hemolitik 

türler) 

Enterobacteriaceae 

Pseudomonas aeruginosa 

Corynebacterium spp. 

Propionibacterium acnes 

Diğer anaeroplar 

Polimikrobiyal 

           - 
                         

- 

Klinik örnek / mikroorganizma ilişkisi 



KÜLTÜR 
Normalde steril bir örnek olması nedeniyle tüm üremeler anlamlı kabul edilir ve tanımlanıp antibiyogram 

sonucuyla birlikte raporlanır 

BOYA 

Gram           ARB KOH 

SANTRİFÜJ 

MAKROSKOBİK İNCELEME 

Örnek miktarı, rengi, şeffaflığı (berrak/bulanık/opak), viskozite ve pıhtı varlığı kaydedilmelidir 



HÜCRE SAYIMI 

SEROLOJİK TESTLER 
Brucella spp., Parvovirus B-19, kızamıkçık virüsü ve Borrelia burgdorferi  

MOLEKÜLER YÖNTEMLER 



HIZ 

GRAM BOYAMA 

HÜCRE SAYIMI 
TİPLENDİRİLMESİ 



HIZLI 

DOĞRU, 
OBJEKTİF 

TEKRARLANABİLİR 
SONUÇLAR 



BOS 

Görünüm Berrak 

Açılma basıncı 10-12 cm H2O 

WBC sayısı 0-5 hücre /µL 

Glukoz seviyesi Serum glukozunun 
>%60 

Protein seviyesi < 40 mg/dL 

PLEVRAL SIVI 

Görünüm Berrak 

pH 7.6 

Protein < %2 (1-2 g/dL) 

WBC < 1000 / mm3 

Glukoz seviyesi Serum ile benzer 

Laktat Dehidrogenaz 
(LDH) 

< Serum değerinin %50 
si 

 PERİTON SIVISI 

Görünüm Berrak, açık sarı 

WBC sayısı <250/mm3 

Protein seviyesi < 3g/dL 

EKLEM SIVISI 

Görünüm Berrak 

WBC sayısı 200 hücre /µL 

PNL <%25 

Glukoz seviyesi Serum glikozuna 
benzer 



KÜLTÜR İÇİN UYGUN DEĞİL 



Neubauer Hücre Sayım Kamarası (aynalı) 

Hücre Tiplendirilmesi için Gram/Giemsa Boyama 

Direkt yaymadan Gram boyama 



 Steril vücut sıvılarında hücre sayımı ve 
tiplendirilmesi ön tanı ve ayırıcı tanı açısından önemli 

 

Steril vücut sıvılarında özellikle beyaz küre varlığının 
tespitinde altın standart yöntem «mikroskobik 

incelemedir» 

 

 
 
 

TECRÜBELİ ÇALIŞAN GEREKLİ 
EMEK YOĞUN 
ZAMAN ALICI 

 
 



 Klasik yöntemlerin yavaş olması, piyasaya akım 

sitometri cihazlarının girmesi konusunda cesaret 

verici olmuştur 

 Cihazların çoğu kan ve idrar analizi yapmak üzere 

geliştirilmiş olmakla birlikte FDA onaylı cihazlar, steril 

vücut sıvı analizi için de kullanıma girmiştir 



• Kan ve idrar akım sitometrileri pekçok çalışmada 

değerlendirilmiş olmakla birlikte vücut sıvıları 

analizörleri ile yapılmış olan çalışmalar sınırlıdır 

 Ilki A et al. Cost-effectiveness of a new system in ruling out negative urine cultures on the day of administration.  
Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017 
 Fleming C et al. Clinical Relevance and Contemporary Methods for Counting Blood Cells in Body Fluids  
Suspected of Inflammatory Disease. Rev Clin Chem Lab Med 2015  



• Özellikle BOS, en sık çalışılan ancak farklı sonuçların 
varlığının vurgulandığı en önemli vücut sıvısıdır 

 

• Çalışmaların çoğunda WBC sayısının otomatize 
sistemler ile uyumsuz sonuç alındığı bildirilmektedir 

En önemli sebebin BOS’da 
az sayıda hücre varlığı 

Glasser L et al. The clinical reliability of automated cerebrospinal fluid cell counts on 

 the Beckman-Coulter LH750 and Iris iQ200 Am J Clin Pathol 2009 



Sysmex UF-1000i (Sysmex, Japonya)  

• tam otomatik akım sitometri sistemi,  

• vücut sıvıları için valide  



 
KAN DIŞI STERİL VÜCUT SIVILARINDA HÜCRE SAYIM KAMARASI ve SYSMEX UF-1000i OTOMATİZE 

AKIM SİTOMETRİSİ İLE ELDE EDİLEN LÖKOSİT SAYIM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
  

Ebru EVREN, Ebru US, Zeynep Ceren KARAHAN 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD ve İbn-i Sina Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

İdrar ve kan dışı steril vücut sıvılarının hücresel analizi inflamasyon, enfeksiyon 

ve travma ayırıcı tanısında klinisyene önemli bilgiler vermektedir. Kan dışı steril 

vücut sıvılarında hücre sayımında altın standart yöntem, hücre sayım 

kamarasında mikroskobik sayımdır. Ancak bu yöntem zaman alıcı ve emek 

yoğun olup deneyimli personel gerektirmektedir. Ayrıca, elde edilen sonuçlar, 

değerlendirenler arasında değişkenlik gösterebilmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, çeşitli steril vücut sıvılarında lökosit sayımının, sayım 

kamarasında mikroskobik analizle ve akım sitometrisi yöntemi ile sonuç veren 

otomatize ölçüm sistemi ile yapılması ve elde edilen sonuçların 

karşılaştırılmasıdır. 

BULGULAR 

Çalışmaya EDTA’lı tüp içerisinde laboratuvara ulaştırılan 71 adet steril 

vücut sıvısı örneği dahil edilmiştir: BOS (n=35), periton sıvısı (n=12), 

plevra sıvısı (n=11), eklem sıvısı (n=10), dren sıvısı (n=1), perikard 

sıvısı (n=1) ve safra sıvısı (n=1).  

Hücre sayımları eş zamanlı olarak, Neubauer sayım kamarası 

(Marienfeld, Almanya) ile mikroskobik olarak ve Sysmex UF-1000i 

(Kobe, Japonya) cihazı ile yapılmıştır. Sonuçların uyumu sınıf içi 

korelasyon katsayısı (SKK) ile değerlendirilmiş, p<0,05 bulunan 

değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

Özellikle deneyimli personelin bulunmadığı merkezlerde veya nöbet saatleri gibi personel sıkıntısı yaşanan zamanlarda cihaz ile güvenilir sonuç 

alınması laboratuvarın işleyişi açısından yararlıdır. Pürülan olmayan örneklerde Sysmex UF-1000i otomatize akım sitometrisi cihazı alternatif yöntem 

olarak kullanılabilir. Pürülan örneklerde hücre sayımı mutlaka sayım kamarası kullanılarak mikroskobik olarak gerçekleştirilmelidir.  
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Pürülan örnekler 

dahil  35  12  11  10  1  1  1  71  0,128  0,139  

Pürülan örnekler 

hariç  33  11  11  6  1  1  1  64  0,963  <0,001  



Çalışmamız….. 

• Rutin mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen 71 
farklı steril vücut sıvısı incelendi 

Örnek türü n % 

BOS 35 50 

Peritoneal sıvı 12 17 

Plevral sıvı 11 15 

Eklem sıvısı 10 14 

Dren sıvısı 1 2 

Safra sıvısı 1 2 

TOPLAM 71 100 

Makroskobik 

Pürülan örnekler 

BOS (n=4) 

Eklem sıvısı(n=3) 



Çalışmamız….. 

• Örnekler EDTAlı tüp içinde geldi 

• Sysmex UF-1000i ve Neubauer hücre sayım kamarası 

(Marienfeld,Almanya)  ile eş zamanlı olarak incelendi 

• İstatistiksel analiz (Sınıf içi korelasyon katsayısı) 



Çalışmamız….. 

• Pürülan örnekler hariç (4 BOS, 3 Eklem sıvısı) uyumlu 

sonuçlar elde edildi  

Sonuç olarak: 

• Sysmex UF-1000i pürülan olmayan örneklerde 

mikroskobik incelemeye alternatif  bir yöntem olarak hızlı 

iş akışı açısından tercih edilebilir 

• Ancak makroskobik olarak pürülan örneklerin sayımında 

mutlaka hücre sayım kamaraları tercih edilmelidir 



Kan ve İdrar Dışı Vücut Sıvılarında 
Mikrobiyolojik Tanı 

Doç. Dr. Ebru EVREN 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD ve 
İbn-i Sina Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı 




