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Normal flora veNormal flora ve anaeroplaranaeroplar
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GastrointestinalGastrointestinal sistem florasısistem florası

 Ösefagus
Tükrük ve besinlerle taşınan bakteriler-geçici flora

 Mide ve ince bağırsak proksimalinde az sayıda bakteri bulunur
 Gasrtik asidite
 Aktif peristaltizm
 Nispeten yüksek Eh
 Safra varlığı

Mide→Yemeklerden sonra 103 -106 / ml
Geçici flora
Duodenum, jejunum → 0-103 /ml (105- 107 /ml → patoloji  varlığı)
Geçici flora- streptokoklar, laktobasiller, Bacteroides türleri
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GastrointestinalGastrointestinal sistem florasısistem florası

 İleoçekal bölge → 106 - 108/ml
Streptokoklar, laktobasiller, Bacteroides türleri, bifidobakteriler

 Kolon içeriğinin gramında 1011-1012 bakteri bulunur.
>400 farklı tür → % 95- 98’i anaerop bakteriler
Anaerop/aerop = 1000/1
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GastrointestinalGastrointestinal sistem  florasısistem  florası
 Kolon’un anaerop florası
 Bacteroides fragilis ( kolon florasının % 0.5’i)
 Diğer Bacteroides türleri

(B.thetaiotamicron, Parabacteroides distasonis,
B.vulgatus, B. ovatus ve B.uniformis )

 Bifidobacterium, Eubacterium türleri
 Clostridium türleri
 Anaerop gram pozitif  koklar
 Fusobacterium türleri
 Diğer anaerop bakteriler

 Kolon’un anaerop florası
 Bacteroides fragilis ( kolon florasının % 0.5’i)
 Diğer Bacteroides türleri

(B.thetaiotamicron, Parabacteroides distasonis,
B.vulgatus, B. ovatus ve B.uniformis )

 Bifidobacterium, Eubacterium türleri
 Clostridium türleri
 Anaerop gram pozitif  koklar
 Fusobacterium türleri
 Diğer anaerop bakteriler

Kolonizasyon direnci
Fırsatçı enfeksiyonlar



İntraİntra abdominalabdominal enfeksiyonlarenfeksiyonlar

 Büyük çoğunluğu gastrointestinal sistem florasından köken alan
endojen ve polimikrobiyal enfeksiyonlardır

 Büyük çoğunluğu gastrointestinal sistem florasından köken alan
endojen ve polimikrobiyal enfeksiyonlardır

 Komplike olmayan spesifik intra abdominal enfeksiyonlar
 Komplike intra abdominal enfeksiyonlar
 Cerrahi veya radyolojik drenaj gerektiren enfeksiyonlar



İntraİntra--abdominalabdominal enfeksiyonlar:enfeksiyonlar:
PatogenezPatogenez

Anatomik bütünlüğün
bozulması

Floranın periton
boşluğuna geçmesi

Konak
savunmaları
•Lenfatik klerens
•Fagositoz
•Fibrin
sekestrasyonu

Konak
savunmaları
•Lenfatik klerens
•Fagositoz
•Fibrin
sekestrasyonu

Savunma
mekanizmalarından
kurtuluş

İntra abdominal
enfeksiyonlar



İntra abdominal enfeksiyonlar sinerjistik enfeksiyonlardır
 Fakültatif/aerop bakteriler→  ortamdaki oksijeni

kullanarak oksido-redüksiyon potansiyalini düşürürler
 Anaeroplar → Fakültatif/aerop bakterileri  fagositoz ve

diğer savunma mekanizmalarından korurlar
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İntra abdominal enfeksiyonlar bifazik enfeksiyonlardır
 Erken dönemde →Sekonder peritonit, bakteriyemi
Geç dönemde → Apse oluşumu
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İntraİntra--abdominalabdominal enfeksiyonlar:enfeksiyonlar:
Etken  bakterilerEtken  bakteriler

Ortalama izolat sayısı:  4 - 6 tür / klinik örnek;
komplike apendisitlerde: 10-14 tür /örnek

 Çalışmalarda  en sık izole edilen
Fakültatif bakteri →E. coli
Anaerop bakteri → B. fragilis

Goldstein ve ark → 427 klinik örnekte yapmış oldukları çalışmada
Ortalama 3 aerop bakteri (0-9) / örnek

2.3 anaerop bakteri (0-13) /örnek izole
etmişlerdir

Ortalama izolat sayısı:  4 - 6 tür / klinik örnek;
komplike apendisitlerde: 10-14 tür /örnek

 Çalışmalarda  en sık izole edilen
Fakültatif bakteri →E. coli
Anaerop bakteri → B. fragilis

*
Antimicrob Agents Chemother 2000; 44: 2389-94



İntraİntra--abdominalabdominal enfeksiyonlar:enfeksiyonlar:
Etken  bakterilerEtken  bakteriler

İzolatlar İzole edilme sıklığı %

B. fragilis % 31,4

Diğer Bacteroides türleri % 75,2

Clostridium türleri %41,6

Eubacterium türleri % 22,3Eubacterium türleri % 22,3

Bilophila wadsworthia % 11,9

Peptostreptococcus türleri % 11,2

Prevotella türleri %9,6

Fusobacterium türleri % 5,6

Porphyromonas türleri % 4,6

Laktobasiller % 4,2

*
Antimicrob Agents Chemother 2000; 44: 2389-94



Solomkin JS et al. Surg Infect 2010; 11: 79-109



Brook I. J Antimicrob Chemother 2002; 50:805-10



İntraİntra--abdominalabdominal enfeksiyonlar:enfeksiyonlar:
Etken  bakterilerEtken  bakteriler

 Bahar ve ark (2004)
 693  vücut sıvısı ile yaptıkları çalışmada 188 periton

sıvısında: Finegoldia magna (4),  Peptostreptococcus anaerobius (3),
Bifidobacterium spp (2), Bacteroides capillosus (2)

 Mamal Torun ve ark (2008)
 34 intra abdominal apse 68 sekonder peritonit olgusunda
 Bacteroides fragilis→% 71.5
 Peptostreptokoklar → % 37.2
 Clostridium türleri → %  21.5
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İntraİntra abdominalabdominal enfeksiyonlar:enfeksiyonlar:
 Peritonit
 Primer peritonit (spontan bakteriyel peritonit)
 Sekonder peritonit
 Ayaktan sürekli periton diyalizi ile ilişkili peritonit

 İntraperitoneal apseler
 Viseral apseler
 Karaciğer apsesi
 Dalak  apsesi

 Spesifik enfeksiyonlar
 Kolesistit, kolanjit
 Apendisit
 Divertükilit
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İntraİntra abdominalabdominal enfeksiyonlar:enfeksiyonlar:

Peritonit:
 Sekonder peritonit:
Gastrointestinal floranın periton boşluğuna geçmesine neden olan

durumlar sonucunda gelişir
 Perforasyon, cerrahi, travma
 Bağırsak duvarını zayıflatan durumlar (tümör, iskemi,

inflamasyon)
 Başka bir organ ya da bölgedeki inflamatuvar olaya sekonder

olarak (kolesistit, apendisit, pankreatit, PİH..)
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İntraİntra abdominalabdominal enfeksiyonlar:enfeksiyonlar:

Peritonit:
 Sekonder peritonit:
 Etken mikroorganizmalar :
 Primer patolojiye ve bu bölgenin florasına bağlı olarak değişir
 Komplike apendisit olgularının > %80 inden anerop bakteriler

izole edilmektedir

Peritonit:
 Sekonder peritonit:
 Etken mikroorganizmalar :
 Primer patolojiye ve bu bölgenin florasına bağlı olarak değişir
 Komplike apendisit olgularının > %80 inden anerop bakteriler

izole edilmektedir

Bennion ve ark.  12 gangrenöz, 18 perfore apendisit olgusunda
Ortalama 2.7 aerop bakteri / örnek

7.4 anaerop bakteri / örnek

Ann Surg 1990; 211: 155-71



%58.3 %83.3 %73.3



İntraİntra abdominalabdominal enfeksiyonlar:enfeksiyonlar:
İntra peritoneal apseler:
 Peritonit sonrası gelişir
 Çeşitli lokalizasyonlarda
 Lokalizasyonu primer enfeksiyon bölgesi ile ilişkili
 Etkenler:

Olguların % 60- 70’inden anaerop bakteriler izole edilmektedir
En sık izole edilen anaeroplar
 B. fragilis ve diğer Bacteroides türleri
 Anaerop gram pozitif koklar
 Clostridium türleri

İntra peritoneal apseler:
 Peritonit sonrası gelişir
 Çeşitli lokalizasyonlarda
 Lokalizasyonu primer enfeksiyon bölgesi ile ilişkili
 Etkenler:

Olguların % 60- 70’inden anaerop bakteriler izole edilmektedir
En sık izole edilen anaeroplar
 B. fragilis ve diğer Bacteroides türleri
 Anaerop gram pozitif koklar
 Clostridium türleri



İntraİntra abdominalabdominal enfeksiyonlar:enfeksiyonlar:

Viseral apseler:
 Karaciğer apseleri
 Tüm intra abdominal apselerin % 13’ü; viseral apselerin % 48’i
 Tek ya da çok sayıda
 Etkenler
 Kan yolu ile yayılım sonrası→S.aureus, streptokoklar


enterik basiller, enterokoklar
 Pelvik ya da peritoneal enfeksiyona sekonder →

polimikrobiyal

Viseral apseler:
 Karaciğer apseleri
 Tüm intra abdominal apselerin % 13’ü; viseral apselerin % 48’i
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 Pelvik ya da peritoneal enfeksiyona sekonder →
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İntraİntra abdominalabdominal enfeksiyonlar:enfeksiyonlar:
Viseral apseler:
 Dalak apsesi
 Daha nadir; tanısı zor, genellikle otopside → Çeşitli otopsi

çalışmalarında  dalak apsesi tanı oranları  % 0.14 - 0.7
 Etkenler- Altta yatan patolojiye bağlı
 Bakteriyel endokardite sekonder metastatik enfeksiyon (% 75)
 Travma sonrası (%15)
 Başka bir enfeksiyon odağından yayılım (% 10 )

Streptokoklar,S.aureus, gram negatif enterik basiller
Anaerop bakteriler (%5)- Steril apse ??? Oran daha yüksek

olabilir
Salmonella (orak hücreli anemi ile ilişkili olarak)
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İntraİntra abdominalabdominal enfeksiyonlaraenfeksiyonlara rutinrutin
mikrobiyolojik yaklaşımmikrobiyolojik yaklaşım

Rutin anaerobik  bakteriyoloji
 Zor
 Zaman alıcı
 Özel  donanım
 Eğitimli personel

Rutin anaerobik  bakteriyoloji
 Zor
 Zaman alıcı
 Özel  donanım
 Eğitimli personel

gerektirir

Birçok rutin laboratuvarda gerçekleştirilememektedir



Rutin anaerobik  bakteriyoloji Hangi durumlarda?
 Hastane dışında ve düşük risk grubunda gelişen intra abdominal

enfeksiyonlarda
 Rutin anaerop kültür gerekli değil/hasta bazında duruma bağlı. Bu

hastalarda muhtemel patojenleri kapsayacak ampirik tedavi
önerilmekte.

 Anaerop bakteriyolojik çalışma   etken bakteri profillerinin
belirlenmesine   ve belirli aralıklarla direnç paternlerinin
saptanarak  epidemiyolojik veri oluşturulmasına  olanak  sağlar
→ampirik tedavinin yönlendirilmesi
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Solomkin JS et al Guidelines by the Surgical Infection Society and The Infectious
Diseases Society of America. Surg Infect 2010;11: 79-109



Rutin anaerobik  bakteriyoloji Hangi durumlarda ?

Montavers ve ark. Cerrahi sonrası gelişen 100 peritonit
olgusunda:

 Başlangıçta seçilen ampirik tedavi yetersiz ise → mortalite↑
 Duyarlılık sonuçlarına göre gecikmiş tedavi değişikliği ile sonuç

değişmiyor
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Clin Infect Dis 1996; 23: 486-94



Rutin anaerobik  bakteriyoloji Hangi durumlarda ?
 Hastanede gelişen komplike intra abdominal enfeksiyonlarda

rutin anaerop kültür ve tanımlama
Özellikle virülansı ve/veya direnç  oranları yüksek

anaeropların belirlenmesi
 Duyarlılık testlerinin uygulanması gereken durumlarda

bakterinin elde bulundurulması  açılarından önemli  ve
gerekli
 Ağır seyirli ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda
 Ampirik tedaviye yanıt vermeyen durumlarda

İntraİntra abdominalabdominal enfeksiyonlaraenfeksiyonlara rutinrutin
mikrobiyolojik yaklaşımmikrobiyolojik yaklaşım
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Solomkin JS et al Guidelines by the Surgical Infection Society and The Infectious
Diseases Society of America. Surg Infect 2010;11: 79-109



Rutin anaerobik  bakteriyoloji Nereye kadar ?

 Gram yayma:
 PMN ve karışık bakteri

görünümü→ polimikrobiyal
enfeksiyon

 Uygulanacak kültürü
yönlendirir



İntraİntra abdominalabdominal enfeksiyonlaraenfeksiyonlara rutinrutin
mikrobiyolojik yaklaşımmikrobiyolojik yaklaşım

 Gram yayma:
 PMN ve karışık bakteri

görünümü→ polimikrobiyal
enfeksiyon

 Uygulanacak kültürü
yönlendirir





İntraİntra abdominalabdominal enfeksiyonlara rutinenfeksiyonlara rutin
mikrobiyolojik yaklaşımmikrobiyolojik yaklaşım

Rutin anaerobik  bakteriyoloji Nereye kadar ?
 Kültür
 Anaerop ve aerop kültür
 Primer kültür plaklarının değerlendirilmesi
 Aerotolerans testi

Rutin anaerobik  bakteriyoloji Nereye kadar ?
 Kültür
 Anaerop ve aerop kültür
 Primer kültür plaklarının değerlendirilmesi
 Aerotolerans testi



Rutin anaerobik  bakteriyoloji Nereye kadar ?
 Tanımlama:
 Karışık flora içeren enfeksiyon bölgelerinden alınan örneklerdeki

tüm anaerop izolatların tür düzeyinde tanımlanması her zaman
gerekli değil



İntraİntra abdominalabdominal enfeksiyonlaraenfeksiyonlara rutinrutin
mikrobiyolojik yaklaşımmikrobiyolojik yaklaşım

Rutin anaerobik  bakteriyoloji Nereye kadar ?
 Tanımlama:
 Karışık flora içeren enfeksiyon bölgelerinden alınan örneklerdeki

tüm anaerop izolatların tür düzeyinde tanımlanması her zaman
gerekli değil



Tür düzeyinde ayrıntılı tanımlama yapma  kararının
verilmesinde klinikçinin yönlendirmesi çok önemli- klinikçi
ile iletişim



İntraİntra abdominalabdominal enfeksiyonlara rutinenfeksiyonlara rutin
mikrobiyolojik yaklaşımmikrobiyolojik yaklaşım

Rutin anaerobik  bakteriyoloji Nereye kadar ?
 Tanımlama:
 Geleneksel yöntemler
 Safraya direnç (BBE de üreme)
 Tanımlama disklerine duyarlılık
 Katalaz testi
 Spot indol testi
 UV ışığında floresans oluşturma
 Lesitinaz/lipaz aktivitesi
 Nitrat redüksiyonu
 Üreaz testi
 Diğer
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 Safraya direnç (BBE de üreme)
 Tanımlama disklerine duyarlılık
 Katalaz testi
 Spot indol testi
 UV ışığında floresans oluşturma
 Lesitinaz/lipaz aktivitesi
 Nitrat redüksiyonu
 Üreaz testi
 Diğer



Rutin anaerobik  bakteriyoloji Nereye kadar ?
 Tanımlama:
 Geleneksel yöntemler
 Zaman alıcı, zor, zahmetli



İntraİntra abdominalabdominal enfeksiyonlaraenfeksiyonlara rutinrutin
mikrobiyolojik yaklaşımmikrobiyolojik yaklaşım

Rutin anaerobik  bakteriyoloji Nereye kadar ?
 Tanımlama:
 Geleneksel yöntemler
 Zaman alıcı, zor, zahmetli



Tanımlama için sonuçların en kısa sürede
verilebileceği  şemalar/yöntemler  kullanılmalı



Steril olmayan bölgelerden izole edilen anaerop bakteriler için tanımlama
şeması *

İntraİntra abdominalabdominal enfeksiyonlaraenfeksiyonlara rutinrutin
mikrobiyolojik yaklaşımmikrobiyolojik yaklaşım

Gram yayma Koklar  için rapor Basiller için rapor

Gram negatif

Gram pozitif

Anaerop gram negatif
koklar

Anaerop gram pozitif
koklar

BBE (+) ise B. fragilis grubu;BBE (-) ise
B.fragilis grubu dışında  kalan
kalan gram negatif basiller

Sporlu basiller: çift hemoliz zonu (+) ise
hareket (-), yumurta sarılı agarda lesitinaz
/lipaz aktiviteleri, (+) mikroskopide
vagon şeklinde görünüm C.perfringens.
Bunun dışında kalanlar Clostridium
türleri
Sporsuz basiller: Gram pozitif anaerop
sporsuz basiller

Steril olmayan bölgelerden izole edilen anaerop bakteriler için tanımlama
şeması *

Gram negatif

Gram pozitif

Anaerop gram negatif
koklar

Anaerop gram pozitif
koklar

BBE (+) ise B. fragilis grubu;BBE (-) ise
B.fragilis grubu dışında  kalan
kalan gram negatif basiller

Sporlu basiller: çift hemoliz zonu (+) ise
hareket (-), yumurta sarılı agarda lesitinaz
/lipaz aktiviteleri, (+) mikroskopide
vagon şeklinde görünüm C.perfringens.
Bunun dışında kalanlar Clostridium
türleri
Sporsuz basiller: Gram pozitif anaerop
sporsuz basiller

*Hall GS. 1991 Practical approach to identification and antimicrobial testing of
anaerobes. Tech Sample Mb-3. American Society for Clinical Pathology, Chicago, IL



Rutin anaerobik  bakteriyoloji Nereye kadar ?
 Tanımlama:
 Hızlı tanımlama sistemleri
 Kolay uygulanır, kısa sürede sonuç verir
 Veri tabanlarının  sık  aralıklarla güncellenmemesi   tanıda

sorun yaratabilir



İntraİntra abdominalabdominal enfeksiyonlaraenfeksiyonlara rutinrutin
mikrobiyolojik yaklaşımmikrobiyolojik yaklaşım

Rutin anaerobik  bakteriyoloji Nereye kadar ?
 Tanımlama:
 Hızlı tanımlama sistemleri
 Kolay uygulanır, kısa sürede sonuç verir
 Veri tabanlarının  sık  aralıklarla güncellenmemesi   tanıda

sorun yaratabilir





Rutin anaerobik  bakteriyoloji Nereye kadar ?
 Tanımlama:
 Hızlı tanımlama sistemleri
 Biyokimyasal sistemler: Bir gece inkübasyonu gerektirir
 API 20A, AN Mikroplak

 Hızlı enzimatik sistemler: Bir gece inkübasyon gerekmez.
Birkaç saatte sonuç verirler
 Rapid ID 32A
 Rap ID ANAII
 Rapid ID CP Plus
 Crystal ANR ID





İntraİntra abdominalabdominal enfeksiyonlaraenfeksiyonlara rutinrutin
mikrobiyolojik yaklaşımmikrobiyolojik yaklaşım
Rutin anaerobik  bakteriyoloji Nereye kadar ?
 Tanımlama:
 Hızlı tanımlama sistemleri
 Biyokimyasal sistemler: Bir gece inkübasyonu gerektirir
 API 20A, AN Mikroplak

 Hızlı enzimatik sistemler: Bir gece inkübasyon gerekmez.
Birkaç saatte sonuç verirler
 Rapid ID 32A
 Rap ID ANAII
 Rapid ID CP Plus
 Crystal ANR ID







İntraİntra abdominalabdominal enfeksiyonlara rutinenfeksiyonlara rutin
mikrobiyolojik yaklaşımmikrobiyolojik yaklaşım

Rutin anaerobik  bakteriyoloji Nereye kadar ?
 Tanımlama:
 Moleküler yöntemler

 16SrRNA gen dizilerinin saptanması

 MALDI-TOF ?

 Gaz Likid Kromatografi (GLK) ?

Rutin anaerobik  bakteriyoloji Nereye kadar ?
 Tanımlama:
 Moleküler yöntemler

 16SrRNA gen dizilerinin saptanması

 MALDI-TOF ?

 Gaz Likid Kromatografi (GLK) ?



ÖzetÖzet

 İntra abdominal enfeksiyonlar  gastrointestinal sistem
florasından köken alan endojen ve polimikrobiyal
enfeksiyonlardır

 İntra abdominal enfeksiyonların antimikrobiyal
tedavisinde  ampirik yaklaşım söz konusudur

 Toplum kaynaklı intra abdominal enfeksiyonların
tanısında rutin anaerop kültüre gerek yoktur

 İntra abdominal enfeksiyonlar  gastrointestinal sistem
florasından köken alan endojen ve polimikrobiyal
enfeksiyonlardır

 İntra abdominal enfeksiyonların antimikrobiyal
tedavisinde  ampirik yaklaşım söz konusudur

 Toplum kaynaklı intra abdominal enfeksiyonların
tanısında rutin anaerop kültüre gerek yoktur



ÖzetÖzet

 Hastanede gelişen ve komplike intra abdominal
enfeksiyonlarda rutin mikrobiyolojik tanı gereklidir

 Anaerop  izolatların tür düzeyinde tanımlanması her
zaman gerekli değildirözellikle virülansı yüksek ve
dirençli bakterilerin   saptanması

 En kısa sürede sonuç verilmesini sağlayacak tanımlama
şemalarının/sistemlerinin kullanılması gerekmekte

 Hastanede gelişen ve komplike intra abdominal
enfeksiyonlarda rutin mikrobiyolojik tanı gereklidir

 Anaerop  izolatların tür düzeyinde tanımlanması her
zaman gerekli değildirözellikle virülansı yüksek ve
dirençli bakterilerin   saptanması

 En kısa sürede sonuç verilmesini sağlayacak tanımlama
şemalarının/sistemlerinin kullanılması gerekmekte



Teşekkür ederim….


