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►► Vücutta müköz membranların ve derinin floraVücutta müköz membranların ve derinin flora
bakterileri arasında yer alan  ayrıca toprakta dabakterileri arasında yer alan  ayrıca toprakta da
bulunabilen anaeropların, çoğunlukla endojenbulunabilen anaeropların, çoğunlukla endojen
kaynaklı bakteriyel enfeksiyonlardan sorumlukaynaklı bakteriyel enfeksiyonlardan sorumlu
oldukları bilinmektedir.oldukları bilinmektedir.

►► Bu enfeksiyonların çoğunluğu abdominal,pelvik,Bu enfeksiyonların çoğunluğu abdominal,pelvik,
solunum sistemi ile deri ve yumuşak dokusolunum sistemi ile deri ve yumuşak doku
enfeksiyonları şeklindedir ve bunlardan  birenfeksiyonları şeklindedir ve bunlardan  bir
bölümü  ciddi ve yaşamı tehdit edicibölümü  ciddi ve yaşamı tehdit edici
özelliktedirler.özelliktedirler.

►► Vücutta müköz membranların ve derinin floraVücutta müköz membranların ve derinin flora
bakterileri arasında yer alan  ayrıca toprakta dabakterileri arasında yer alan  ayrıca toprakta da
bulunabilen anaeropların, çoğunlukla endojenbulunabilen anaeropların, çoğunlukla endojen
kaynaklı bakteriyel enfeksiyonlardan sorumlukaynaklı bakteriyel enfeksiyonlardan sorumlu
oldukları bilinmektedir.oldukları bilinmektedir.

►► Bu enfeksiyonların çoğunluğu abdominal,pelvik,Bu enfeksiyonların çoğunluğu abdominal,pelvik,
solunum sistemi ile deri ve yumuşak dokusolunum sistemi ile deri ve yumuşak doku
enfeksiyonları şeklindedir ve bunlardan  birenfeksiyonları şeklindedir ve bunlardan  bir
bölümü  ciddi ve yaşamı tehdit edicibölümü  ciddi ve yaşamı tehdit edici
özelliktedirler.özelliktedirler.



Anaeroplar, deri ve yumuşak dokularda
Komplike olmayan enfeksiyonlara neden oldukları gibi
ciddi ve yaşamı tehdit eden enfeksiyonlar da

oluştururlar.

●●Deri ve deri altı abseleriDeri ve deri altı abseleri
●● ParonychiaParonychia
●● Enfekte epidermal kistlerEnfekte epidermal kistler
●● Hidradenitis suppürativaHidradenitis suppürativa
●● Püstüler akne lezyonlarıPüstüler akne lezyonları

Anaeropların görüldüğü  komplike olmayanAnaeropların görüldüğü  komplike olmayan
enfeksiyonlardır.enfeksiyonlardır.

Anaeroplar, deri ve yumuşak dokularda
Komplike olmayan enfeksiyonlara neden oldukları gibi
ciddi ve yaşamı tehdit eden enfeksiyonlar da
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Anaeropların görüldüğü  komplike olmayanAnaeropların görüldüğü  komplike olmayan
enfeksiyonlardır.enfeksiyonlardır.



Anaeroplar,deri ve yumuşak dokularda

Dokuda gaz oluşumu veya nekrozlarla
seyreden

●● Gazlı gangrenlerGazlı gangrenler
●● Nekrotizan fasiitNekrotizan fasiit

gibi komplike ve yaşamı tehdit eden
enfeksiyonlara da neden olmaktadırlar.

Dokuda gaz oluşumu veya nekrozlarla
seyreden

●● Gazlı gangrenlerGazlı gangrenler
●● Nekrotizan fasiitNekrotizan fasiit

gibi komplike ve yaşamı tehdit eden
enfeksiyonlara da neden olmaktadırlar.



►► Başlangıçta aerop bakterilerle başlayan bu
enfeksiyonlar , ilerleyen dönemlerde anaerop
bakterilerin de etkenler arasına katılması ile
polimikrobiyal özellik kazanır.

►► Bu enfeksiyonlarda görülen  anaerop
etkenler enfeksiyon odağına en yakın vücut
florasında fakültatif anaeroplarla beraber
bulunan bakterilerdir.

►► Başlangıçta aerop bakterilerle başlayan bu
enfeksiyonlar , ilerleyen dönemlerde anaerop
bakterilerin de etkenler arasına katılması ile
polimikrobiyal özellik kazanır.

►► Bu enfeksiyonlarda görülen  anaerop
etkenler enfeksiyon odağına en yakın vücut
florasında fakültatif anaeroplarla beraber
bulunan bakterilerdir.



Temel etiyolojik ajanlar, impetigo , furunkulozis, selülit ve yara
enfeksiyonları oluşumuna neden olan
●S.aureus,
● A grubu beta  hemolitik streptokoklar
● Enterik Gram negatif çomaklardır .

Deri ve deri altı abseleriDeri ve deri altı abseleri

Enfeksiyon bölgesinde en yaygın bulunan anaeroplar
● Peptostreptokoklardır.
Bunları Gram negatif anaeroplardan
● Bacteroides fragilis grubu bakteriler,
● Prevotella ve Porphyromonas türleri ile
● Fusobacterium türleri izler.



Deri ve deri altı abseleriDeri ve deri altı abseleri

Polimikrobial özellik taşıyan bu enfeksiyonlarda ;

● Vulvovaginal bölgedeki abselerde
● Perirektal abselerde
● Baş ve boyunda gelişen abselerde

Anaeropların predominant olduğu önemlepredominant olduğu önemle belirtilmektedir.

Polimikrobial özellik taşıyan bu enfeksiyonlarda ;

● Vulvovaginal bölgedeki abselerde
● Perirektal abselerde
● Baş ve boyunda gelişen abselerde

Anaeropların predominant olduğu önemlepredominant olduğu önemle belirtilmektedir.



Paronichia

Tırnak çevresindeki deride oluşan polimikrobiyalTırnak çevresindeki deride oluşan polimikrobiyal
özellikte bir enfeksiyondur.Ev hanımları,özellikte bir enfeksiyondur.Ev hanımları,
temizlikçi ve hemşirelerde ,parmak ementemizlikçi ve hemşirelerde ,parmak emen
çocuklarda,deri ya da ağız florasının tırnakçocuklarda,deri ya da ağız florasının tırnak
yatağına geçmesi ile oluşur.Olguların ¾ ündeyatağına geçmesi ile oluşur.Olguların ¾ ünde

polimikrobiyal özellik gösterirpolimikrobiyal özellik gösterir..

Tırnak çevresindeki deride oluşan polimikrobiyalTırnak çevresindeki deride oluşan polimikrobiyal
özellikte bir enfeksiyondur.Ev hanımları,özellikte bir enfeksiyondur.Ev hanımları,
temizlikçi ve hemşirelerde ,parmak ementemizlikçi ve hemşirelerde ,parmak emen
çocuklarda,deri ya da ağız florasının tırnakçocuklarda,deri ya da ağız florasının tırnak
yatağına geçmesi ile oluşur.Olguların ¾ ündeyatağına geçmesi ile oluşur.Olguların ¾ ünde

polimikrobiyal özellik gösterirpolimikrobiyal özellik gösterir..

Enfeksiyonda baskın olan anaeroplar ,ağız florasından
geçen Gram-negatif çomakçıklar,

( Prevotella spp ve Porphyromonas spp ),
Fusobacterium spp ve Peptostreptococcus spp.



Enfekte epidermal kistlerEnfekte epidermal kistler

Deri yüzeyindeki epitelin proliferasyonu
ile oluşan epidermal kistlerin enfekte
olması sonucu gelişen abselerdir.
Bu olguların % 50 kadarında anaerop
bakteriler etken olarak bulunmuştur.
● Baskın anaeropların başında
Peptostreptococcus anaerobius yer
almaktadır.
● Bunu pigmentli Prevotella ve
Porphyromonas türleri

● B.fragilis izlemektedir.

Deri yüzeyindeki epitelin proliferasyonu
ile oluşan epidermal kistlerin enfekte
olması sonucu gelişen abselerdir.
Bu olguların % 50 kadarında anaerop
bakteriler etken olarak bulunmuştur.
● Baskın anaeropların başında
Peptostreptococcus anaerobius yer
almaktadır.
● Bunu pigmentli Prevotella ve
Porphyromonas türleri

● B.fragilis izlemektedir.



Hidradenitis süpürativaHidradenitis süpürativa

● Koltuk altı ter bezlerinin nükslerle seyreden birKoltuk altı ter bezlerinin nükslerle seyreden bir
enfeksiyonu olarak bilinmektedirenfeksiyonu olarak bilinmektedir..

● Enfeksiyon etkenleri deri ve komşu müköz
membranlardan gelen mikroorganizmalardır.

● Koltuk altı ter bezlerinin nükslerle seyreden birKoltuk altı ter bezlerinin nükslerle seyreden bir
enfeksiyonu olarak bilinmektedirenfeksiyonu olarak bilinmektedir..

● Enfeksiyon etkenleri deri ve komşu müköz
membranlardan gelen mikroorganizmalardır.

Sıklıkla üretilen anaeroplar
Peptostreptococcus spp,

Prevotella spp,
Fusobacterium spp
Bacteroides spp dir



Püstüler akne lezyonlarıPüstüler akne lezyonları

Akne vulgaris
Temel anaerop etken,
Propionibacterium acnes tir.
Propionibacterium granulosum
bu lezyonlardan nadiren
üretilmiştir.
İnflamatuar sürece nadiren
de olsa Peptostreptococcus spp ve
Prevotella spp nin dahil olduğu görülmüştür.

Akne vulgaris
Temel anaerop etken,
Propionibacterium acnes tir.
Propionibacterium granulosum
bu lezyonlardan nadiren
üretilmiştir.
İnflamatuar sürece nadiren
de olsa Peptostreptococcus spp ve
Prevotella spp nin dahil olduğu görülmüştür.



 Deri ve deri altı dokuları :
- - Epidermis
- - Dermis
- - Deri altı yağ dokusu,
- - Fasiya ve kaslardan
- oluşmaktadır.

Oksijensiz  ortamlarda üreyebilen anaerop
bakteriler ise, özellikle fasiya ve kaslarda
derinin derinde kalan bölgelerinde
enfeksiyon oluşturma eğilimindedirler...

 Deri ve deri altı dokuları :
- - Epidermis
- - Dermis
- - Deri altı yağ dokusu,
- - Fasiya ve kaslardan
- oluşmaktadır.

Oksijensiz  ortamlarda üreyebilen anaerop
bakteriler ise, özellikle fasiya ve kaslarda
derinin derinde kalan bölgelerinde
enfeksiyon oluşturma eğilimindedirler...



Deri ve yumuşak dokulardaDeri ve yumuşak dokularda
komplike ve yaşamı tehdit edenkomplike ve yaşamı tehdit eden

enfeksiyonlar,önceleri  etkenenfeksiyonlar,önceleri  etken
bakterilere görebakterilere göre

Clostridium türleri Clostridium türleri
ile oluşanlar            dışındaki anaeroplarla

oluşanlar

..

Deri ve yumuşak dokulardaDeri ve yumuşak dokularda
komplike ve yaşamı tehdit edenkomplike ve yaşamı tehdit eden

enfeksiyonlar,önceleri  etkenenfeksiyonlar,önceleri  etken
bakterilere görebakterilere göre

Clostridium türleri Clostridium türleri
ile oluşanlar            dışındaki anaeroplarla

oluşanlar

.. Günümüzde bu sınıflamanın yerine,
dokuda gaz oluşumunun varlığı / yokluğuna

dayanan bir sınıflamaya doğru gidilmiştir.



Bu gün deri ve yumuşak dokularda
komplike   enfeksiyonlar

Dokuda gaz oluşumu ile seyreden anaerobik etkenli enfeksiyonlar
(Gazlı gangrenler)

KlostridialKlostridial gazlı gangrenler
Klostridial olmayanKlostridial olmayan gazlı gangrenler

Gaz oluşumu görülmeyen anaerobik etkenli  enfeksiyonlar
(Nekrotizan fasiit)

Nadir rastlanan olgular:
(Gazlı gangren+Nekrotizan fasiit )

Dokuda gaz oluşumu ile seyreden anaerobik etkenli enfeksiyonlar
(Gazlı gangrenler)

KlostridialKlostridial gazlı gangrenler
Klostridial olmayanKlostridial olmayan gazlı gangrenler

Gaz oluşumu görülmeyen anaerobik etkenli  enfeksiyonlar
(Nekrotizan fasiit)

Nadir rastlanan olgular:
(Gazlı gangren+Nekrotizan fasiit )



●● Dokuda gaz oluşumu ile seyreden anaerobikDokuda gaz oluşumu ile seyreden anaerobik
enfeksiyonlarenfeksiyonlar

KlostridialKlostridial
Gazlı GangrenlerGazlı Gangrenler

(Klostridial miyonekrozis)(Klostridial miyonekrozis)

►C. perfringens
► C. novyi
► C. histolyticum
► C. sporogenes
► C. septicum
► C. fallax

Klinik belirtiler ,kötü kokulu  akıntı ,
yüksek  ateş, kas ağrısı,mide bulantısı
ve kusma,artralji, delirium ve şok tur.

Klostridial gazlı gangrenlerde
bakterilerin oluşturduğu ekzotoksine

bağlı, trombüs oluşumu yaygın
intravasküler koagülasyon ve şoka

neden olmaktadır
►C. perfringens
► C. novyi
► C. histolyticum
► C. sporogenes
► C. septicum
► C. fallax



Acil TanıAcil Tanı

Nekrozlu bölgeden alınanNekrozlu bölgeden alınan
akıntı ya da  dokudanakıntı ya da  dokudan
hazırlanan  Gramhazırlanan  Gram
preparasyonda,preparasyonda, Gram pozitifGram pozitif
sporlu bakterilerinsporlu bakterilerin
görülmesigörülmesi, klostridial gazlı, klostridial gazlı
gangrene yönelik  tedavigangrene yönelik  tedavi
başlatılması için yeterlidirbaşlatılması için yeterlidir..
Anaerop kültür uzun süreAnaerop kültür uzun süre
aldığından,aldığından,
Gram preparasyonGram preparasyon,,
hastaya zaman kaybetmedenhastaya zaman kaybetmeden
tedavi başlanması için yoltedavi başlanması için yol
gösterici olması bakımındangösterici olması bakımından
çok  değerlidirçok  değerlidir
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başlatılması için yeterlidirbaşlatılması için yeterlidir..
Anaerop kültür uzun süreAnaerop kültür uzun süre
aldığından,aldığından,
Gram preparasyonGram preparasyon,,
hastaya zaman kaybetmedenhastaya zaman kaybetmeden
tedavi başlanması için yoltedavi başlanması için yol
gösterici olması bakımındangösterici olması bakımından
çok  değerlidirçok  değerlidir



●● Dokuda gaz oluşumu ile seyredenDokuda gaz oluşumu ile seyreden
anaerobik enfeksiyonlaranaerobik enfeksiyonlar

Klostridial olmayanKlostridial olmayan
Gazlı GangrenlerGazlı Gangrenler

► Diyabetik ayakDiyabetik ayak
yaralarıyaraları

► DekübitüsDekübitüs
ülserleriülserleri

► KarsinomalarKarsinomalar
► Perirektal abselerPerirektal abseler
► Pilonidal sinüsPilonidal sinüs

Temel klinik belirtiler, klostridial
gazlı  gangrendeki gibidir,

ancak gaz  habbecikleri kaslara
kadar yayılmaz.

Yara yüzeylerinde koku,
ince çizikler ve krepitasyonlar

gözlenir.

Klostridial olmayanKlostridial olmayan
Gazlı GangrenlerGazlı Gangrenler

► Diyabetik ayakDiyabetik ayak
yaralarıyaraları

► DekübitüsDekübitüs
ülserleriülserleri

► KarsinomalarKarsinomalar
► Perirektal abselerPerirektal abseler
► Pilonidal sinüsPilonidal sinüs

Temel klinik belirtiler, klostridial
gazlı  gangrendeki gibidir,

ancak gaz  habbecikleri kaslara
kadar yayılmaz.

Yara yüzeylerinde koku,
ince çizikler ve krepitasyonlar

gözlenir.



Klostridial olmayanKlostridial olmayan gazlı  gangrenlerdegazlı  gangrenlerde

 Mikst enfeksiyonMikst enfeksiyon
Temel etkenler
► Bacteroides fragilis ** Streptococcus pyogenes
►► Porphyromonas asaccharolytica ** E.coli,Proteus spp
► Peptostreptococcus anaerobius ** Klebsiella spp
► Eggerthella lenta ** S.aureus
► Prevotella ve Fusobacterium türleri

PolimikrobialPolimikrobial
enfeksiyonenfeksiyon

B.fragilis               akıntıda gaita kokusu
P. anaerobius             akıntıda çamur kokusu



Perirektal abse ve Pilonidal sinüsPerirektal abse ve Pilonidal sinüs

Her iki enfeksiyonda da etken anaeroplarHer iki enfeksiyonda da etken anaeroplar
● Baskın olanlarBaskın olanlar Bacteroides fragilis grubu

bakteriler
● Pigmentli Prevotella ve Porphyromonas

türleridir.
Bunları
● Gram-pozitif anaerobik koklar
● Fusobacterium spp
● Clostridium spp izlemektedir.

Her iki enfeksiyonda da etken anaeroplarHer iki enfeksiyonda da etken anaeroplar
● Baskın olanlarBaskın olanlar Bacteroides fragilis grubu

bakteriler
● Pigmentli Prevotella ve Porphyromonas

türleridir.
Bunları
● Gram-pozitif anaerobik koklar
● Fusobacterium spp
● Clostridium spp izlemektedir.



Klostridial olmayanKlostridial olmayan gazlı  gangrenlergazlı  gangrenler

►PPrognozu  klostridial olanlara nazaran daha kötü
kabul edilmektedir.

►Klostridial olmayan gazlı gangrenlerde ,
hastalığa bağlı morbidite % 30-40 olarak
bildirilmektedir.

►Etkenler arasında B.fragilis in de yer alması
tedavide sıkıntılara neden olmaktadır.

►PPrognozu  klostridial olanlara nazaran daha kötü
kabul edilmektedir.

►Klostridial olmayan gazlı gangrenlerde ,
hastalığa bağlı morbidite % 30-40 olarak
bildirilmektedir.

►Etkenler arasında B.fragilis in de yer alması
tedavide sıkıntılara neden olmaktadır.



●● Dokuda gaz oluşumu görülmeyen anaerobikDokuda gaz oluşumu görülmeyen anaerobik
etkenli enfeksiyonlaretkenli enfeksiyonlar

Nekrotizan fasiitNekrotizan fasiit
Bağ dokuyu tutan ve hızlı ilerlediği için acil tedavi gerektiren
ciddi enfeksiyonlar.

Deri ve yumuşak dokularda nekroz ile seyreden,derideki
yüzeyel fasialardan derin dokudaki fasialara hızla ilerleyen
lezyonlar ile karakterizedir

Diyabet , travma , cerrahi girişim sonrası geçmeyen yara
mevcudiyeti gibi altta yatan primer bir rahatsızlığı olan kişilerde
ve nadiren sağlıklı kişilerde de görülmüştür.

Nekrotizan fasiitNekrotizan fasiit
Bağ dokuyu tutan ve hızlı ilerlediği için acil tedavi gerektiren
ciddi enfeksiyonlar.

Deri ve yumuşak dokularda nekroz ile seyreden,derideki
yüzeyel fasialardan derin dokudaki fasialara hızla ilerleyen
lezyonlar ile karakterizedir

Diyabet , travma , cerrahi girişim sonrası geçmeyen yara
mevcudiyeti gibi altta yatan primer bir rahatsızlığı olan kişilerde
ve nadiren sağlıklı kişilerde de görülmüştür.



Nekrotizan fasiitNekrotizan fasiit

● Polimikrobial fasiit
Zorunlu anaerop bakterilerin ve fakültatif

anaerop bakterilerin bir arada  etken olduğu enfeksiyondur.
Anaerop bakterilerle beraber barsak florasının diğer bakterileri

ayrıca Staphylococcus aureus, Vibrio ve Aeromonas türleri
temel etkenlerdendir ..

Nekrotizan mediastenit ve Fournier sendromu
önemli klinik tablolardır.

E.coli,Klebsiella spp,Enterokoklar,Bacteroides spp,
Fusobacterium spp ve Clostrodium spp en sık üretilen

etken bakterilerdendir.

● Polimikrobial fasiit
Zorunlu anaerop bakterilerin ve fakültatif

anaerop bakterilerin bir arada  etken olduğu enfeksiyondur.
Anaerop bakterilerle beraber barsak florasının diğer bakterileri

ayrıca Staphylococcus aureus, Vibrio ve Aeromonas türleri
temel etkenlerdendir ..

Nekrotizan mediastenit ve Fournier sendromu
önemli klinik tablolardır.

E.coli,Klebsiella spp,Enterokoklar,Bacteroides spp,
Fusobacterium spp ve Clostrodium spp en sık üretilen

etken bakterilerdendir.



Laboratuvar TanıLaboratuvar Tanı
 Kültür için alınacak numunelerin özelliği
 ----------------------------------------------------
 Uygun numuneler ► Punch  biyopsiler

 ► Bölgenin dezenfeksiyonundan sonra
 buradan iğne ya da şırıngaya aspire edilmiş
 numuneler.
 ► Bölgenin dezenfeksiyonundan sonra sağlıklı
 deriye yakın sınırdan derin dokuya inilerek alınan
 kazıntı numuneleri

 Uygun olmayan ► Swap ile alınan sürüntü numuneleri
 numuneler

 Kültür için alınacak numunelerin özelliği
 ----------------------------------------------------
 Uygun numuneler ► Punch  biyopsiler

 ► Bölgenin dezenfeksiyonundan sonra
 buradan iğne ya da şırıngaya aspire edilmiş
 numuneler.
 ► Bölgenin dezenfeksiyonundan sonra sağlıklı
 deriye yakın sınırdan derin dokuya inilerek alınan
 kazıntı numuneleri

 Uygun olmayan ► Swap ile alınan sürüntü numuneleri
 numuneler

x



Laboratuvar tanıLaboratuvar tanı
► Ülserli bölgeden aspirasyonlaÜlserli bölgeden aspirasyonla alınmış 1 ml veya daha azalınmış 1 ml veya daha az
miktardakimiktardaki numunenumune,, kazıntı örnekleri ya da küçük biyopsilerkazıntı örnekleri ya da küçük biyopsiler

1010--30  dakikada anaerobik taşıma tüpleri içinde30  dakikada anaerobik taşıma tüpleri içinde
laboratuara ulaştırılmalıdır.laboratuara ulaştırılmalıdır.

******
►► 2 ml den daha fazla2 ml den daha fazla hacimehacime sahip aspirasyon yasahip aspirasyon ya

da kazıntı örnekleri veda kazıntı örnekleri ve büyük biyopsilerbüyük biyopsiler, taşıma ortamlarının, taşıma ortamlarının
bulunmadığı durumlardabulunmadığı durumlarda

30 dakika içinde laboratuara ulaştırılmalıdır30 dakika içinde laboratuara ulaştırılmalıdır..
► Bu hacimli numunelerin çalışmaya alınmadan önce 2Bu hacimli numunelerin çalışmaya alınmadan önce 2--3 saat3 saat

bekleyebilmesi ancak numunenin direkt  taşıma ortamlarınabekleyebilmesi ancak numunenin direkt  taşıma ortamlarına
alınmaları durumunda mümkün olabiliralınmaları durumunda mümkün olabilir

► Ülserli bölgeden aspirasyonlaÜlserli bölgeden aspirasyonla alınmış 1 ml veya daha azalınmış 1 ml veya daha az
miktardakimiktardaki numunenumune,, kazıntı örnekleri ya da küçük biyopsilerkazıntı örnekleri ya da küçük biyopsiler

1010--30  dakikada anaerobik taşıma tüpleri içinde30  dakikada anaerobik taşıma tüpleri içinde
laboratuara ulaştırılmalıdır.laboratuara ulaştırılmalıdır.

******
►► 2 ml den daha fazla2 ml den daha fazla hacimehacime sahip aspirasyon yasahip aspirasyon ya

da kazıntı örnekleri veda kazıntı örnekleri ve büyük biyopsilerbüyük biyopsiler, taşıma ortamlarının, taşıma ortamlarının
bulunmadığı durumlardabulunmadığı durumlarda

30 dakika içinde laboratuara ulaştırılmalıdır30 dakika içinde laboratuara ulaştırılmalıdır..
► Bu hacimli numunelerin çalışmaya alınmadan önce 2Bu hacimli numunelerin çalışmaya alınmadan önce 2--3 saat3 saat

bekleyebilmesi ancak numunenin direkt  taşıma ortamlarınabekleyebilmesi ancak numunenin direkt  taşıma ortamlarına
alınmaları durumunda mümkün olabiliralınmaları durumunda mümkün olabilir



Numunenin görsel analiziNumunenin görsel analizi

►►Biyopsilerin ve  kazıntı materyallerinin nekrozluBiyopsilerin ve  kazıntı materyallerinin nekrozlu
olup olmadığıolup olmadığı

►► Şırıngaya aspire edilmiş  numunenin  irinliŞırıngaya aspire edilmiş  numunenin  irinli
görünüp görünmediğigörünüp görünmediği

►► Numunelerin kötü kokup kokmadığıNumunelerin kötü kokup kokmadığı

Anaerop kültürler  için  önem taşıyan ve çalışmayaAnaerop kültürler  için  önem taşıyan ve çalışmaya
başlamadan önce mutlaka not edilmesi gerekenbaşlamadan önce mutlaka not edilmesi gereken
özelliklerdendirözelliklerdendir

►►Biyopsilerin ve  kazıntı materyallerinin nekrozluBiyopsilerin ve  kazıntı materyallerinin nekrozlu
olup olmadığıolup olmadığı

►► Şırıngaya aspire edilmiş  numunenin  irinliŞırıngaya aspire edilmiş  numunenin  irinli
görünüp görünmediğigörünüp görünmediği

►► Numunelerin kötü kokup kokmadığıNumunelerin kötü kokup kokmadığı

Anaerop kültürler  için  önem taşıyan ve çalışmayaAnaerop kültürler  için  önem taşıyan ve çalışmaya
başlamadan önce mutlaka not edilmesi gerekenbaşlamadan önce mutlaka not edilmesi gereken
özelliklerdendirözelliklerdendir



Numunenin anaerop kültüreNumunenin anaerop kültüre
hazırlanmasıhazırlanması

İrinli numune              Anaerobik taşıma ortamı içindeİrinli numune              Anaerobik taşıma ortamı içinde
vortekslenmelidir.vortekslenmelidir.

Punch biyopsiler ya da        1 ml  sıvı tiyoglikolatlı besi yeriPunch biyopsiler ya da        1 ml  sıvı tiyoglikolatlı besi yeri
doku kazıntıları                     içinde öğütülerek inceltilmelidirdoku kazıntıları                     içinde öğütülerek inceltilmelidir

Ülserden aspirasyonla  alınanÜlserden aspirasyonla  alınan Santrifüj edildikten sonraSantrifüj edildikten sonra
hacimli numuneler pürülanhacimli numuneler pürülan sedimentinden ekimlersedimentinden ekimler
değilsedeğilse yapılmalı ve preparasyonlaryapılmalı ve preparasyonlar

bu sedimenttenbu sedimentten hazırlanmalıdır.hazırlanmalıdır.

İrinli numune              Anaerobik taşıma ortamı içindeİrinli numune              Anaerobik taşıma ortamı içinde
vortekslenmelidir.vortekslenmelidir.

Punch biyopsiler ya da        1 ml  sıvı tiyoglikolatlı besi yeriPunch biyopsiler ya da        1 ml  sıvı tiyoglikolatlı besi yeri
doku kazıntıları                     içinde öğütülerek inceltilmelidirdoku kazıntıları                     içinde öğütülerek inceltilmelidir

Ülserden aspirasyonla  alınanÜlserden aspirasyonla  alınan Santrifüj edildikten sonraSantrifüj edildikten sonra
hacimli numuneler pürülanhacimli numuneler pürülan sedimentinden ekimlersedimentinden ekimler
değilsedeğilse yapılmalı ve preparasyonlaryapılmalı ve preparasyonlar

bu sedimenttenbu sedimentten hazırlanmalıdır.hazırlanmalıdır.



Numunenin anaerop kültüreNumunenin anaerop kültüre
hazırlanmasıhazırlanması

Dokunun  derinine inilerekDokunun  derinine inilerek swap ile alınmışswap ile alınmış numunenumune

biri anaerobik taşıma besi yerine daldırılmış, en az üç adet swap ilebiri anaerobik taşıma besi yerine daldırılmış, en az üç adet swap ile
alınmış olmalı ve   en   fazla 1 saat içinde laboratuara ulaştırılmasıalınmış olmalı ve   en   fazla 1 saat içinde laboratuara ulaştırılması

istenmeliistenmeli

Swap ile gelen bir numune ile çalışmak zorunda kalındığında,Swap ile gelen bir numune ile çalışmak zorunda kalındığında,
Swap, içinde 0.5 ml sıvı  tiyoglikolatlı besiyeri ya da kıymalı buyyon  bulunanSwap, içinde 0.5 ml sıvı  tiyoglikolatlı besiyeri ya da kıymalı buyyon  bulunan

tüplere daldırılmalı ve iyice ezilip tüpün içinde çalkalanmalıdır.tüplere daldırılmalı ve iyice ezilip tüpün içinde çalkalanmalıdır.

Ancak tüm bu işlemler yapılırken numunenin oksijenle teması minimumdaAncak tüm bu işlemler yapılırken numunenin oksijenle teması minimumda
tutulmalıdırtutulmalıdır

Dokunun  derinine inilerekDokunun  derinine inilerek swap ile alınmışswap ile alınmış numunenumune

biri anaerobik taşıma besi yerine daldırılmış, en az üç adet swap ilebiri anaerobik taşıma besi yerine daldırılmış, en az üç adet swap ile
alınmış olmalı ve   en   fazla 1 saat içinde laboratuara ulaştırılmasıalınmış olmalı ve   en   fazla 1 saat içinde laboratuara ulaştırılması

istenmeliistenmeli

Swap ile gelen bir numune ile çalışmak zorunda kalındığında,Swap ile gelen bir numune ile çalışmak zorunda kalındığında,
Swap, içinde 0.5 ml sıvı  tiyoglikolatlı besiyeri ya da kıymalı buyyon  bulunanSwap, içinde 0.5 ml sıvı  tiyoglikolatlı besiyeri ya da kıymalı buyyon  bulunan

tüplere daldırılmalı ve iyice ezilip tüpün içinde çalkalanmalıdır.tüplere daldırılmalı ve iyice ezilip tüpün içinde çalkalanmalıdır.

Ancak tüm bu işlemler yapılırken numunenin oksijenle teması minimumdaAncak tüm bu işlemler yapılırken numunenin oksijenle teması minimumda
tutulmalıdırtutulmalıdır



Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarına neden olanDeri ve yumuşak doku enfeksiyonlarına neden olan
temel anaerop bakterilertemel anaerop bakteriler

ClostridiumClostridium türleritürleri
 C. perfringensC. perfringens
 C. novyiC. novyi
 C. histolyticumC. histolyticum
 C. sporogenesC. sporogenes
 C. septicumC. septicum
 C. fallaxC. fallax

ClostridiumClostridium türleri dışındaki anaerop bakterilertürleri dışındaki anaerop bakteriler
 Bacteroides fragilisBacteroides fragilis
 Porphyromonas asaccharolyticaPorphyromonas asaccharolytica
 Peptostreptococcus anaerobitusPeptostreptococcus anaerobitus
 Finegoldia magnaFinegoldia magna
 Eggerthella lentaEggerthella lenta
 PrevotellaPrevotella türleritürleri
 FusobacteriumFusobacterium türleritürleri
 Propionibacterium acnesPropionibacterium acnes tirtir

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarına neden olanDeri ve yumuşak doku enfeksiyonlarına neden olan
temel anaerop bakterilertemel anaerop bakteriler

ClostridiumClostridium türleritürleri
 C. perfringensC. perfringens
 C. novyiC. novyi
 C. histolyticumC. histolyticum
 C. sporogenesC. sporogenes
 C. septicumC. septicum
 C. fallaxC. fallax

ClostridiumClostridium türleri dışındaki anaerop bakterilertürleri dışındaki anaerop bakteriler
 Bacteroides fragilisBacteroides fragilis
 Porphyromonas asaccharolyticaPorphyromonas asaccharolytica
 Peptostreptococcus anaerobitusPeptostreptococcus anaerobitus
 Finegoldia magnaFinegoldia magna
 Eggerthella lentaEggerthella lenta
 PrevotellaPrevotella türleritürleri
 FusobacteriumFusobacterium türleritürleri
 Propionibacterium acnesPropionibacterium acnes tirtir



Numunenin anaerop  besiyerlerine ekilmesiNumunenin anaerop  besiyerlerine ekilmesi

Feniletil alkol agar

Kıymalı buyyon

BBE Agar

KVLB agar

Kıymalı buyyon

Anaerop kanlı agar



Laboratuvar TanıLaboratuvar Tanı

► Laboratuar tanıda , akıntıdan  ya da dokudan alınan
numuneden hızla Gram preparasyonların hazırlanması
ve incelenmesi, klinisyene , zaman kaybetmeden
tedaviye başlama aşamasında yol gösterici olması
bakımından çok değerlidir.

►Gram preparasyonlarda zeminde ince, soluk boyanmış
Gram negatif çomakçıkların  görülmesi B.fragilis varlığı
yönünde değerlendirilmeli ve bakterinin yüksek
antimikrobial direnç gösterme özelliği de göz önünde
bulundurularak, kültür sonucu beklemeden tedaviye
başlanmalıdır..

► Laboratuar tanıda , akıntıdan  ya da dokudan alınan
numuneden hızla Gram preparasyonların hazırlanması
ve incelenmesi, klinisyene , zaman kaybetmeden
tedaviye başlama aşamasında yol gösterici olması
bakımından çok değerlidir.

►Gram preparasyonlarda zeminde ince, soluk boyanmış
Gram negatif çomakçıkların  görülmesi B.fragilis varlığı
yönünde değerlendirilmeli ve bakterinin yüksek
antimikrobial direnç gösterme özelliği de göz önünde
bulundurularak, kültür sonucu beklemeden tedaviye
başlanmalıdır..



Gram preparasyonlarının incelenmesiGram preparasyonlarının incelenmesi

► Geniş, Gram pozitif boyanmış uçları kütGeniş, Gram pozitif boyanmış uçları küt
olmayan oval görünümde ve genelde sporolmayan oval görünümde ve genelde spor
içermeyen, bazen kapsüllü bakterileriçermeyen, bazen kapsüllü bakteriler
Clostridium türlerini düşündürmelidir.Clostridium türlerini düşündürmelidir.

► Geniş, Gram pozitif boyanmış uçları kütGeniş, Gram pozitif boyanmış uçları küt
olmayan oval görünümde ve genelde sporolmayan oval görünümde ve genelde spor
içermeyen, bazen kapsüllü bakterileriçermeyen, bazen kapsüllü bakteriler
Clostridium türlerini düşündürmelidir.Clostridium türlerini düşündürmelidir.



► Pleomorfik yapıda,Pleomorfik yapıda,
soluk boyanmışsoluk boyanmış
Gram negatif çomaklarGram negatif çomaklar
BacteroidesBacteroides türlerini,türlerini,

► Çok küçük GramÇok küçük Gram
negatif diplokoklarnegatif diplokoklar

iseise Veillonella spVeillonella sp yiyi
düşündürmelidirdüşündürmelidir

► Pleomorfik yapıda,Pleomorfik yapıda,
soluk boyanmışsoluk boyanmış
Gram negatif çomaklarGram negatif çomaklar
BacteroidesBacteroides türlerini,türlerini,

► Çok küçük GramÇok küçük Gram
negatif diplokoklarnegatif diplokoklar

iseise Veillonella spVeillonella sp yiyi
düşündürmelidirdüşündürmelidir



Gram preparasyonlarınınGram preparasyonlarının
incelenmesiincelenmesi

► Gram boyanmış preparasyonlarda GramGram boyanmış preparasyonlarda Gram
negatif minik kokobasiilerin görülmesinegatif minik kokobasiilerin görülmesi
PrevotellaPrevotella ya daya da PorphyromonasPorphyromonas
türlerini  düşündürmelidirtürlerini  düşündürmelidir

► Gram boyanmış preparasyonlarda GramGram boyanmış preparasyonlarda Gram
negatif minik kokobasiilerin görülmesinegatif minik kokobasiilerin görülmesi
PrevotellaPrevotella ya daya da PorphyromonasPorphyromonas
türlerini  düşündürmelidirtürlerini  düşündürmelidir



Gram preparasyonlarının incelenmesiGram preparasyonlarının incelenmesi

► İnce ve uçları iğ şeklinde sivrileşmişİnce ve uçları iğ şeklinde sivrileşmiş
Gram negatif çomakların görülmesiGram negatif çomakların görülmesi
Fusobacterium nucleatum’u,Fusobacterium nucleatum’u,

Fusobacterium nucleatumFusobacterium nucleatum



Kültür sonuçlarının değerlendirilmesiKültür sonuçlarının değerlendirilmesi
Diyabetik ayak dokusundan anaerobik kültür



Diyabetik ayak dokusundan anaerobik kültür



TedaviTedavi

► Hastanın genel durumunun kontrol edilmesiHastanın genel durumunun kontrol edilmesi
► Yaranın debride edilerek nekrotik dokununYaranın debride edilerek nekrotik dokunun

çıkarılmasıçıkarılması
► Antibiyotik tedavisi uygulanmasıAntibiyotik tedavisi uygulanması
► Gereğinde hiperbarik oksijen tedavisiGereğinde hiperbarik oksijen tedavisi

önerilmesi  şeklinde birkaç koldanönerilmesi  şeklinde birkaç koldan
yürütülmektedir.yürütülmektedir.

► Hastanın genel durumunun kontrol edilmesiHastanın genel durumunun kontrol edilmesi
► Yaranın debride edilerek nekrotik dokununYaranın debride edilerek nekrotik dokunun

çıkarılmasıçıkarılması
► Antibiyotik tedavisi uygulanmasıAntibiyotik tedavisi uygulanması
► Gereğinde hiperbarik oksijen tedavisiGereğinde hiperbarik oksijen tedavisi

önerilmesi  şeklinde birkaç koldanönerilmesi  şeklinde birkaç koldan
yürütülmektedir.yürütülmektedir.



Ülkemizden yayınlarÜlkemizden yayınlar

ABD yılda 3000 olgu ve % 7-25 arası mortalite bildirilmektedir.

► 2003 :Bahar ve ark 52 yumuşak doku numunesinin 6 sında , 96 diyabetik52 yumuşak doku numunesinin 6 sında , 96 diyabetik
ayak yarasının 61 inde ve 78 dekübtüs ülserinin 75 inde anaerop bakterilerayak yarasının 61 inde ve 78 dekübtüs ülserinin 75 inde anaerop bakteriler
üretmişlerdir.üretmişlerdir.

► 2005; Azak2005; Azak--Karali  E , Mutlu B,  Willke AKarali  E , Mutlu B,  Willke A. Spontan Nontravmatik GazlıSpontan Nontravmatik Gazlı
GangrenGangren OlgusuOlgusu.Klimik Dergisi , Cilt 18, Sayı:2  2005, s:83-85 (Kocaeli
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dal)

►2005; Karaman N,  Özaslan C,  Hüseyinova S,  Altınok M MastektomiMastektomi
sonrası göğüs duvarını tutan gazlı gangren olgususonrası göğüs duvarını tutan gazlı gangren olgusu.. Meme sağlığı dergisi,
2005, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 028-030 . (Ankara)

.
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► 2006;Ali Murat Ceyhan ve ark :diyabetik bir hastada, sağ ayakta
travma öyküsü olmaksızın spontan olarak gelişen, klostridyumklostridyum
subtipinin neden olduğu,subtipinin neden olduğu, progresif seyirli atravmatik klostridyalatravmatik klostridyal
miyonekrozmiyonekroz olgusu sunulmuştur.

►2007 yılında Özgönül ve ark 18 nekrotizan fasiitisli olgu ile
çalışmışlardır. Anaeroplar etken olarak üremiştirAnaeroplar etken olarak üremiştir.

► 2008 Kiremitçi ve ark .Fournier gangreni olan  4 hastanın 3ünde ve
diyabetik ayak yarası olan 3 hastanın 2 sinde anaerop bakterilerianaerop bakterileri
etken olarak üretmişlerdir.etken olarak üretmişlerdir.

► 2006;Ali Murat Ceyhan ve ark :diyabetik bir hastada, sağ ayakta
travma öyküsü olmaksızın spontan olarak gelişen, klostridyumklostridyum
subtipinin neden olduğu,subtipinin neden olduğu, progresif seyirli atravmatik klostridyalatravmatik klostridyal
miyonekrozmiyonekroz olgusu sunulmuştur.

►2007 yılında Özgönül ve ark 18 nekrotizan fasiitisli olgu ile
çalışmışlardır. Anaeroplar etken olarak üremiştirAnaeroplar etken olarak üremiştir.

► 2008 Kiremitçi ve ark .Fournier gangreni olan  4 hastanın 3ünde ve
diyabetik ayak yarası olan 3 hastanın 2 sinde anaerop bakterilerianaerop bakterileri
etken olarak üretmişlerdir.etken olarak üretmişlerdir.
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