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Ele alınacaklar

Anaerop bakterilerin izole edilmesi ve
tanımlanması için;
• Kan ve diğer steril vücut sıvılarının

alınması, laboratuvara gönderilmesi

• Anaerop kültürlerin elde edilmesi

• Üretilen mikroorganizmaların

değerlendirilmesi
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• Kan
• Kemik iliği
• Beyin omurilik sıvısı
• Eklem sıvısı
• Plevra sıvısı
• Periton sıvısı

• normal flora
elemanlarıyla
kontaminasyonu
önlemek

uygun yüzey temizliği !
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Bakteremi

• Geçici bakteremi,
• dişlerin fırçalanması, defekasyon sırasında

• “Intermittent” bakteremi
• ampiyem, bursit, peritonit gibi infeksiyon odağından

• Sürekli bakteremi
• endokardit, endotelyumun infeksiyonlarında, infekte

arteriyo-venöz fistül, damar içi kateter varlığında gelişebilir
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Septisemi

• ateş, titreme, halsizlik,

hiperventilasyon ,

taşikardi, toksik tablo

• ateş, titreme, halsizlik,

hiperventilasyon ,

taşikardi, toksik tablo

Mortalite %15-42 !

Erken tanı ve uygun tedavi hayat kurtarıcı



• kan kültürlerinde >%8 üreme +

• pozitif kan kültürlerinin ise %3-13’ünü
anaerop bakteriler oluşturmaktadır
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Risk faktörleri
Yetişkinlerde
• Batın ve jinekolojik

operasyonlar,
• rijit brokoskopi,
• trakeal intubasyon,
• endoskopi,
• kolonoskopi,
• kardiak katerizasyon

Çocuklarda

• Malignensi, immün
yetmezlik

• Kronik böbrek yetmezliğ
• Dekübit ülserleri
• Barsak perforasyonları
• Otolaringeal operasyonlar
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Kan Kültürü

• kültür için alınacak kan miktarı,

• ekilen kan miktarının/ekildiği besiyerine oranı,

• örneğin alınma zamanına

• kullanılan besiyerleri

Sonucu belirlemede önemli
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Kan Kültürü

• Üst kola turnike bağlanır
• Kan alınacak damar üstündeki

cilt iyot ile silinir
• 1-2 dakikada kurumaya

bırakılır
• %70’lik alkol ile iyot silinir
• Enjektörle damara girip kan

alınır
• Hasta başında kan kültür

şişesine eklenir
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Şişeler/set
Kan

hacmi/şişe
Set

sayısı Zamanlama
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Önerilen

Ekilecek kan miktarı /sıvı besiyerine oranı;
1/10 veya 1/5 olmalı

en geç 4 saat içinde, oda ısısı koşullarında
laboratuvara gönderilmelidir.

(Buzdolabına konmamalı)
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35-37C’de 7 gün inkübe edilirler



Reddetme kriterleri:

• Şişelerin üzerine bilgiler yazılmamış ise

• Şişelerde kırılma veya çatlama var ise

• şişelerin sayısı, eklenen kan miktarı yetersiz ise,

• alındıktan sonra 12 saat geçmiş ise?
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üreme bulguları belirdiğinde

• hazırlanan yayma Gram yöntemiyle boyanmalı
– Akridin oranj ile boyama

• Direk bakı sonucu klinisyene hemen bildirilmeli

• Üremenin  ne zaman olduğu ve şişe sayısı, hangi
bölgeden alınmış olduğu belirtilmeli

gerçek infeksiyon etkeni?
veya kontaminasyon?
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Besiyerleri İnkübasyon

Kanlı Agar 35-37 ◦C  X 48 st

Çikolata agar 35-37 ◦C  X 48 st , CO2

Mac Conkey agar 35-37 ◦C  X 48 stMac Conkey agar 35-37 ◦C  X 48 st

Tiyoglukolat sıvı besiyeri 35-37 ◦C  X 48 st

Anaerop besiyeri, örn: BRU 35-37 ◦C  X 72 st AnO2



• Yedi gün içinde üreme yok ise NEGATİF

• Üreyen organizma tanımlanır;

ETKEN?, KONTAMİNASYON?

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK SONUCU!
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İzole edilen anaerop bakteriler

• Bacteroides fragilis,
• Diğer Bacteroides türleri
• Propionibacterium acnes,

– Clostridium perfringens,
– Clostridium septicum
– Gram pozitif anaerop koklar
– Fusobacterium türleri

• ETKEN ?
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• Lactobacillus,
• Eubacterium,
• Bifidobacterium
• Veillonella

türleri
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B. fragilis

• %70’i GIS, %16’sı
yumuşak doku
enfeksiyonları, %5
Kadın genital sistem
organları, %4’ü ASY’den
kaynaklanır

• Tromboflebit,
metastatik
enfeksiyonlar,
hiperbiluribinemi, DIC,
Şok

• Mortalite %50
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C. septicum;
• Kolon veya rektum

kanseri habercisi
olabilir!

• Kardiyovasküler sistem
bozukluklarında

C. perfringens;
• Kontaminasyon
• Geçici bakteremi
• Etken

C. septicum;
• Kolon veya rektum

kanseri habercisi
olabilir!

• Kardiyovasküler sistem
bozukluklarında

C. perfringens;
• Kontaminasyon
• Geçici bakteremi
• Etken

Dramatik tablo: Hemolitik anemi, hemoblobinemi,

hemoglobinüri, DIC, bronz renkli deri, hiperbiluribinemi, şok ,

oligüri. Mortalite çok yüksek



Propionibacterium acnes

• Kardiyovasküler ve nörolojik şantlarda
etken olabilir

Cilt kontaminasyonu?
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Spor oluşturmayan Gram pozitif
anaerop basiller

Japonya’dan
• 4 yıllık verilere göre toplam 10 Eubacterium spp,
• 5’i E. lenta üretilmiş 5’i de gerçek bakteremi nedeni

olguların ikisi ölümle sonuçlanmış

• Lau SKP, Woo PCY, Fung AMY, Chan K, Woo GKS, Yuen K. Anaerobic, non-sporulating,
Gram-positive bacilli bacteraemia characterized by 16S rRNA gene sequencing. J Med
Microbiol 2004; 53, 1247–1253
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Fusobacterium
nucleatum

Fusobacterium
necrophorum



Lemierre Sendromu

Etken sıklıkla;

 Fusobacterium necrophorum

Nadiren

 Bacteroides, anaerobik Gram pozitif koklar,
Lactobacillus, diğer Fusobacterium türleri
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Lemierre sendromu

• Sağlıklı genç populasyonu etkiler.
• Preantibiyotik devirde mortalitesi %90
• “Unutulmuş hastalık”
• Son 15 yılda görülme sıklığında yeniden artış:

Anaerobik kültür tekniklerinin gelişmesi
Tanısal görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi
ÜSYE’de antibiyotik kullanılmasında azalma

• Sağlıklı genç populasyonu etkiler.
• Preantibiyotik devirde mortalitesi %90
• “Unutulmuş hastalık”
• Son 15 yılda görülme sıklığında yeniden artış:



Tonsiller ven

İnternal juguler ven

Septisemi,
septik emboli

İnternal juguler ven



Dört klasik bulgu ile karakterizedir:

• Primer orofarenks enfeksiyonu (parotit, sinuzit,
mastoidit, otit, dental enfeksiyonlar)

• En az bir pozitif kan kültürü ile desteklenmiş
septisemi

• İnternal juguler ven trombozunun radyolojik ya
da klinik olarak gösterilmesi

• Bir ya da daha fazla metastatik odak

• Primer orofarenks enfeksiyonu (parotit, sinuzit,
mastoidit, otit, dental enfeksiyonlar)

• En az bir pozitif kan kültürü ile desteklenmiş
septisemi

• İnternal juguler ven trombozunun radyolojik ya
da klinik olarak gösterilmesi

• Bir ya da daha fazla metastatik odak

En sık meastaz akciğerlere olur.



Polimikrobiyal enfeksiyon!!!

• E. coli + B. fragilis
• Fusobacterium spp+ GPAC

AZALTMA yötemiyle ekim…



Diğer steril vücut
sıvıları:

Aspirat “Anaerop transport
besiyeri”ne alınıp laboratuvara
gönderilmeli
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Plevra Sıvısı;

Anaerobik bakteriler,

• Gram pozitif koklar,
• siyah pigmentli Prevotella
• Porphyromonas türleridir
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Periton Sıvısı;

Sekonder peritonit

• Polimikrobiyal
• Bacteroides fragilis
• Diğer Bacteroides türleri
• Fusobacterium türleri,
• Clostridium perfringens
• diğer klostridium türleri,
• Gram pozitif anaerop koklar
• Gram pozitif sporsuz anaerop

basillerdir
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Eklem Sıvısı;

• Bacteroides fragilis
grubu bakteriler,

• Fusobacterium türleri
• Clostridium türleri
• Gram pozitif anaerop

koklar

• En fazla kalça, diz,
dirsek gibi büyük
eklemler,

• daha az sıklıkla el
bileği, omuz eklemleri
tutulur
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İdrar;

UYGUN ÖRNEK

Orta akım idrar

Suprapubik aspirat
• Mesanenin dolu olduğu

zaman, cilt antisepsisinden
sonra iğne ile girip ~10 ml
idrar aspire edilir
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İdrar;

genellikle miks
enfeksiyon

• Bacteroides
fragilis grubu bakteriler,

• Prevotella,
• Porphyromonas,
• Clostridium türleri,
• anaerop Gram-pozitif

koklar
• Actinomyces türleridir.
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Beyin Omirilik Sıvısı

Cildin giriş bölgesine
uygun antisepsi
Cildin giriş bölgesine
uygun antisepsi

L3- L4



Beyin Omirilik Sıvısı;
• Bacteriodes fragilis grubu

bakteriler,
• Fusobacterium türleri

(F. necrophorum)
• C. perfringens
• Gram pozitif anaerop koklar,
• Veillonella,
• Actinomyces,
• Propionibacterium acnes
• Eubacterium türleri.
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Bakteriler

• Bacteriodes fragilis grubu
bakteriler,

• Fusobacterium türleri
(F. necrophorum)

• C. perfringens
• Gram pozitif anaerop koklar,
• Veillonella,
• Actinomyces,
• Propionibacterium acnes
• Eubacterium türleri.



Beyin Omirilik Sıvısı;
• Risk faktörleri • kulak, burun ve boğaz

enfeksiyonları,
• gastrointestinal hastalıklar
• kafatası kırıkları
• lomber ponksiyon,
• baş boyun kanserleri,
• konjenital dermal sinüsler,
• meningorektal fistül,
• ventriküler şant,
• akciğer hastalıkları,
• peritonit
• pilonidal kist apsesi varlığı
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Özetle
• B. fragilis, GPAK, Clostridium spp, Fusobacterium

spp. en fazla üretilen
• Altta yatan hastalık, giriş yeri mikroorganizma türü

ile ilişkili
• Kanser, immünyetmezlik, kronik böbrek

yetmezliği, dekübitis yarası, barsak perforasyonu
kolaylaştıran faktörler

• Etkili antibiyotikler: Klindamisin, metronidazol,
karbapenemler, β-laktam β-laktamaz inhibitörleri

• Erkan tanı ve tedavi hayat kurtarıcı
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Szeged , Köszönöm Dr Nagy...

Teşekkürler...


