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 Kadın hasta, 29 yaş
Şikayet

 Halsizlik, karın ağrısı ve kanlı ishal
◦ İshal önce sulu, sonra kanlı ishale dönüşmüş ve

günde 7-8 kez oluyormuş.
 2-3 gündür devam eden hafif ateş
 Luksemburg’tan 3 gün önce yurda dönen

hasta, seyahati sırasında hamburger ya da
deniz ürünleri yememiş. Hasta vejeteryanmış.
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Hikayesi
 Sistemik herhangi bir hastalığı yok.
 Antibiyotik kullanımı yok.
Fizik Muayene
 Ateş:37.7◦C, Nabız: 92/dk, TA:

120/80mmHg
 Karın hassas, defans yok.
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 Damar yolu açılıp sıvı replasmanı yapılıyor.
Dışkı örneği;
 Taze- nativ preparat

◦ Bol eritrosit ve lökosit var,
◦ Parazite ait kist/trofozoit saptanmıyor.
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 Rutin tetkikler için kan örneği alınıyor.
◦ Serum kreatinin: 4,2 mg/dl
◦ BUN: 35,4 mg/dl
◦ Hb: 9,2g/dl
◦ Platelet: 19 000/mm3
◦ Retikülosit: %5,4
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c. Gametosit
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Hasta kliniğe yatırılıyor…..



 Kanlı diyare
◦ Az miktarda,
◦ 7-8 kez/gün

 İshalin özelliği:
◦ İnce barsak tipi?
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Shigella spp
C. difficile
C. jejuni
Salmonella spp
Enterohemorajik E. coli (EHEC)
Enteroinvazif E. coli (EIEC)Enteroinvazif E. coli (EIEC)
V. parahaemolyticus
Y. enterocolitica
E. histolytica



 Antibiyotik kullanımı yok.
 Hasta Luksemburg’tan 3 gün önce dönmüş.
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Bakteri (%85) Virus Protozoa
E. coli (ETEC %72) Norwalk virus Giardia doudenalis
Diğer E. coli Rota virus E. histolytica
Shigella Enterovirus Cryptosporidium

parvum
SalmonellaSalmonella
Campylobacter jejuni
Vibrio türleri



 Seyahati sırasında hamburger, deniz ürünleri
yememiş.

 Hasta vejeteryan olduğunu belirtiyor.
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SS agarda
üreme yok

IMVIC: + + - -



 Patojen üremedi.
 Salmonella, shigella üremedi.
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E coli
O157/H7 ?

Chrome agar
0157



 Antiserum ile H7 flagella antijeni  (+)
 Β glukronidaz enzimi (-) (MUG hidrolizi yok)
 Shiga toksin 2 (+)
 İntimin (+)
 Enterohemolizin (+)
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Eae: intimin
Ehyl: entero hemolizin



 Antiserum ile H7 flagella antijeni (-)
 Β glukronidaz enzimi (+) (MUG hidrolizi +)
 Shiga toksin 1 ve 2a (stx 2a) geni pozitif
 İntimin (-)
 Enterohemolizin (-)
 E aggr gen* (+)

*Enteroaggregatif E. coli’ye ait genler
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 Enteroaggregatif verocytotoksin üreten E. coli

E.coli O104/H4



 Hemodiyaliz (4 gün)
 İki hafta taze donmuş plazma (2 hafta)
 Tedavinin 21. gününde 2 dışkı
kültüründe bakteri saptanmaması
sonucunda hasta taburcu ediliyor.
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