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Olgu

24 yaşında  20 haftalık gebeliği olan kadın hasta.   Altı 

saat önce başlayan karın ağrısı, bulantı  ve kusma 
yakınmaları ile acil servise  başvuruyor. 
Hasta ağrının bulantı ile başladığını ve başlangıçta 

göbek çevresinde hissedildiğini; daha sonra  karnın 
sağ alt tarafına  yerleştiğini ve birkaç kez yediklerini 
içeren kusmasının olduğunu ifade ediyor.   
Özgeçmiş: 

İnsüline bağımlı diyabet öyküsü var

Geçirilmiş cerrahi öyküsü yok

Urban E, Hortobagyi A, Szentpaly K, Nagy E.                                                                                            
Journal of Medical Microbiology  2004; 53:1167-69 
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Olgu

Fizik muayenede: 

Obez ve soluk görünümlü

KB: 110/80 mm-Hg

Nabız 80/dk 

Vücut sıcaklığı 37.7 ° C

Laboratuvar bulguları

BK: 20.500 /ml (%75 PMNL)

Abdominal ultrasonografi: İleoçekal bölge ve parankimal 

organlar normal; 20 haftalık gebelik ile uyumlu bulgular 
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Olgu

Hastaya acil laparotomi uygulanıyor

İleri apendisit ve etraf dokularda pürülan inflamasyon 

bulguları ile hasta opere ediliyor
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 Soru-1

Bu hastadan operasyon sırasında anaerop kültür için 

örnek alınması gerekli midir ?   
Gereklidir A.

Gerek yoktur;  cerrahiye ek olarak ampirik tedavi B.
başlamak yeterlidir
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 Klinikçi  yönünden
Hastanede  gelişen ve yüksek risk grubu hastalarda 

komplike intra abdominal enfeksiyonlarda özellikle de daha 
önce antibiyotik kullanan kişilerde   rutin anaerop kültür 
önerilmekte 
Hastane dışında ve düşük risk grubunda gelişen intra 

abdominal enfeksiyonlarda  rutin anaerop kültür gerekli 
değil /hasta bazında duruma bağlı. 

Solomkin JS et al.  Diagnosis and management of complicated intra-abdominal 
infections in adults and children: Guidelines by the Surgical Infection Society and 

The Infectious Diseases Society of America. Surg Infect 2010;11: 79-109

İntra abdominal enfeksiyonlarda rutin anaerobik 
kültür  hangi durumlarda gereklidir 
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 Soru-2

Bu hastadan enjektör ile alınan 5-6 cc  aspirasyon 

örneğinin laboratuvara iletilmesinde tercih 
edilmemesi gereken  yol hangisidir ?  

Havası çıkarılan ve  ucundaki iğne  bükülerek havayla A.

teması kesilen  enjektör içerisinde
Ağzı sıkıca kapatılan steril tüp içerisindeB.

İçerisinde tiyoglikolat besiyeri bulunan tüp içerisinde C.

Anaerop transport ortamındaD.

 Isenberg HD, Garcia LS (eds), Clinical Microbiology Procedures 
Handbook. 4.2.2 ; 2010, 3rd ed. ASM press, Washington D.C.
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 Soru-3

Alınan örnek ağzı sıkıca kapalı tüp içerisinde ve 

bekletilmeden laboratuvara iletilmiş. Bu örnek 
kültürü yapılmadan önce laboratuvarda bir süre 
bekletilmek durumunda kalırsa hangi koşullarda ve 
en fazla ne süreyle  bekleyebilir ?

+ 4 °C’de ; ≤ 10 dk   A.

+ 4 °C’de ; ≤  30 dk  B.

Oda sıcaklığında ; ≤  30 dk ; C.

Oda sıcaklığında ; ≤ 2-3 saat D.
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 Örnekler işlem yapılıncaya kadar oda 
sıcaklığında bekletilmelidir



 Aspirasyon materyali                          Laboratuvara iletilme süresi •
< 1 ml                                                             ≤ 10 dk•
~ 1 ml                                                             ≤  30 dk•
> 2 ml                                                             ≤   2-3 st (8-24 st.e kadar)•

  Doku örnekleri
Steril kapta                                                     ≤  30 dk   •
Anaerop ortam, transport by.de                ≤   2-3 st  •

   Anaerop eküvyon
Tüpte, nemli anaerop atmosferde              ≤  1  st•
Anaerop transport by.de                              ≤   2-3 st  •

                

 

9 Isenberg HD, Garcia LS (eds), Clinical Microbiology Procedures 
Handbook. Table 4.2.3;2010, 3rd ed. ASM press, Washington D.C.

 Örneklerin laboratuvara ulaştırılması  
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 Soru-4

Örnekten hazırlanan Gram boyalı yayma 

preparatta aşağıdaki görünümlerden en çok 
hangisini beklersiniz

PMNL ve farklı morfotiplerde bakteriler   A.

PMNL ve gram negatif basillerB.

PMNL ve gram pozitif koklarC.

Elastin fibrilleri, çok az sayıda büyük, köşeli gram D.
pozitif basiller
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PMNL +  mikst bakteri görünümü
 ANAEROP ENFEKSİYON
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 Soru-5

Bu hastanın örneğinden hazırlanan Gram boyalı 

preparatta PMNL ve gram negatif basiller 
görülmüş; kültür için  aşağıdaki besiyeri 
seçeneklerinden  hangisini  tercih edersiniz ?

Kanlı agar,  Mac Conkey besiyeri, tiyoglikolat besiyeriA.

Mac Conkey besiyeri, anaerop kanlı agar, tiyoglikolat B.
besiyeri
Kanlı agar,  Mac Conkey besiyeri, anaerop kanlı agar, C.
Bacteroides safra eskülin (BSE) agar, fenil etil alkol (FEA) 
agar, kanamisin vankomisin lize kanlı (KVLK) agar
Kanlı agar,  Mac Conkey besiyeri, anaerop kanlı agar,  BSE D.
agar,  FEA agar, tiyoglikolat besiyeri 
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 Soru-6

48 saat sonunda besiyerlerinin hiçbirisinde üreme 

saptanmamış. Bundan sonraki aşamada ne 
yaparsınız ?

Aerop ve anaerop tüm besiyeri plaklarını 48 saatten fazla A.
inkübe etmeye devam ederim
Aerop kültürde üreme olmadı, anaerop kültür takipte  B.
diye sonuç verip  ; anaerop  kültür plaklarını inkübe 
etmeye devam ederim
Tiyoglikolat besiyerinden tüm besiyerlerine pasajlar C.
yapıp   primer anaerop kültür plakları ile birlikte 
inkübasyona devam ederim 
Aerop ve anaerop kültürde üreme olmadı diye sonuç D.
veririm
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 Soru-7

Rutin aerop kültürde üreme olmamış. Beş günlük 

anaerop inkübasyon sonucunda yalnızca BSE 
agarda  1 mm çapta, düzgün kenarlı, şeffaf, 
merkezleri siyah renkte koloniler üremiş. 
Muhtemel tanınız aşağıdakilerden hangisidir

Bacteroides fragilis grubuA.

Sutterella wadsworthensisB.

Bilophila wadsworthiaC.

Fusobacterium mortiferumD.

Prevotella sppE.
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 İzolatın tanımlanması

Beş günlük inkübasyon sonucunda yalnızca BSE agarda 

üreyen ve ortası siyah renkte şeffaf küçük koloniler yapan   
bu bakteri 

Mikroskopik olarak  gram negatif ince yuvarak uçlu basil 

görünümünde 
Kanamisin (1000 μg) ve kolistine (10 μg )duyarlı, vankomisine (5 

μg) dirençli(1000 μg)
Kuvvetli katalaz pozitif  

İndol negatif 

Oluşu nedeni ile  muhtemel olarak Bilophila wadsworthia 
olarak tanımlanmış.  

“Crystal ANR ID” sistemi ile yapılan tanımlama bu sonucu 
doğrulamış.
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Antibiyotik duyarlılık sonuçları

Bu izolatın E test ile saptanan antibiyotik duyarlılık  
sonuçları  

Penisilin G→ MİK=16 mcg/ml (nitrosefin diski ile beta 

laktamaz  negatif )
Klindamisin

Sefoksitin

Amoksisilin-klavulanik asit

Metronidazol

İmipenem

Kloramfenikol 

 Düşük MİK değerleri  
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Kolon florasında bulunur, salya ve vajinal örneklerden de izole 

edilmektedir
Cinsin tek türü

Çok nazlı bir bakteri, uzun inkübasyonlarda ürer; kültürlerde 

gözden kaçabilir
Bacteroides ve bazı Fusobacterium türleri ve Sutterella ile 

karışabilir
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Safraya dirençli•
Asakkarolitik•
Tanımlama disklerine •
duyarlılık

Vankomisin R
Kanamsin S
Kolistin S

Bilophila wadsworthia

Eskülin hidrolizi (-)•
H2S +•
Katalaz +•
İndol (-)•
Nitrat +•
Üreaz +•



Akut apendisit, gangrenöz ve perfore apendisit ve 

bunlara ikincil olarak  gelişen enfeksiyonlar (Baron ve 
ark-1989)

Bakteriyemi, karaciğer apsesi, beyin apsesi ve diğer 

enfeksiyonlar (altta yatan malignite, AIDS..)
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Bilophila wadsworthia – Klinik önemi

DİRENÇ  DURUMU
  Büyük çoğunluğu beta laktamaz +

Sefoksitin, klindamisin, karbapenemler 
ve metronidazole duyarlı



Histolojik inceleme sonucu: akut ülseroflegmonöz apendisit 
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 Akut apendisit mikrobiyolojisi

 Akut apendisit olgularında da polimikrobiyal etyoloji söz •
konusudur  ( 3-5 farklı cins/tür bakteri)
 

 Gangrenöz /perfore apendisit olgularından 10-14 farklı •
cins/tür bakteri izole edilebilmektedir

En sık izole edilen fakültatif bakteri Escherichia coli   ve •
diğer Enterobacteriaceae üyeleri  ile viridan streptokoklardır

En sık izole edilen anaeroplar: Bacteroides fragilis grubu, •
pigmentli Prevotella türleri, Bilophila wadsworthia,   ve 
anaerop gram pozitif koklardır.  
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 Sonuç

     Bu olguda Bilophila wadsworthia tek etken başına izole 
edilmiştir. Florada bulunabilen bu bakterinin aspirasyonla 
alınan püy örneğinde  ve saf olarak   izole edilmesi etken 
olduğunu  göstermektedir. 

      Bilophila wadsworthia  kültürlerde kolaylıkla gözden kaçabilir. 
Bu olguda inkübasyon süresinin uzatılmış olması ve  BSE 
kullanılmış olması  tek etken olan bakterinin izole edilmesini  
ve böylece antibiyotik duyarlılığının saptanabilmesini 
sağlamıştır

21

     Diyabeti ve gebeliği nedeni ile risk altında olan bu hastada  
gelişebilecek bir komplikasyon durumunda etken bakterinin 
antibiyotik duyarlılık sonucunun bilinmesi önem taşımaktadır 


