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• Olgumuz Göz Hast. Kliniğinden, 50 yaşında kadın hasta
• Katarakt cerrahisinden yaklaşık bir hafta sonra orta

şiddette ön kamara reaksiyonu gelişimi + hipopiyon
• Tablonun endoftalmiye  dönüşmesi üzerine yoğun topikal

ve intravitreal antibiyotik (vankomisin ve amikasin)
tedavisi

• Ancak gelişen endoftalmi tablosunda düzelme yok
• Mikrobiyolojik değerlendirme için ön kamaradan

parasentez örneği ve vitreus sıvısı
• Bu örneklerin mikrobiyolojik değerlendirme sonuçları

NEGATİF!
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• Hastada endoftalmit tablosu gittikçe ilerliyor.
• Postoperatif üçüncü haftada;

– Total vitrektomi uygulanıyor
– İntraoküler lens çıkartılıyor

• Bu operasyona ait örnekler yeniden mikrobiyolojik
değerlendirmeye alınıyor.
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Besiyerlerinde 3-5 gün sonra oluşan küf kolonileri!





Küf kolonisinden hazırlanan Laktofenol pamuk mavisi preparatı
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 Laktofenol pamuk preparasyonunda gözlenen bu yapı

sizce aşağıdaki küf cinslerinden hangisine ait olabilir?

a. Fusarium

b. Aspergillus

c. Penicillium

d. Rhizopus

e. Mucor
?
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 Aşağıda kırmızıyla işaretlenen
kalın duvarlı yuvarlak/oval yapılara
ne ad verilmektedir?

a. Hülle hücreleri
b. Fiyalit
c. Klamidospor
d. Vezikül
e. Askospor

?
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 Tüm bu makroskobik ve mikroskobik özellikler
bir araya getirildiğinde olgudan izole edilen
Aspergillus türü sizce aşağıdakilerden hangisi
olabilir?

a. Aspergillus fumigatus

b. Aspergillus terreus

c. Aspergillus nidulans

d. Aspergillus flavus

e. Aspergillus nigra
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Mikroskopide göremediklerimiz!

Parçalanan kleistotesya ve etrafa saçılan askus
ve askosporlar

Askuslar ve içlerindeki askosporlar



Resim görüntülenemiyor. Bilgisayarınızda resmi açmak için yeterli bellek olmayabilir veya resim bozulmuş olabilir. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sonra dosyayı yeniden açın. Kırmızı x y ine görünürse, resmi silip yeniden eklemeniz gerekebilir.

Mikroskopide göremediklerimiz!

Lens biçiminde (lentiküler) ve iki ekvatoryal
taç yapısına sahip tipik askosporlar

Etrafa saçılan askuslar ve askosporlar
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 Bu mantardan bahsederken (holomorf
olarak) öncelikle hangi isim kullanılmalı?

a. Aspergillus nidulans (Anamorfik; aseksüel)

b. Emericella nidulans (Teleomorfik; seksüel)
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?
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• Kesin identifikasyon sekanslama* ile

Emericella nidulans

• Kesin identifikasyon sekanslama* ile

Emericella nidulans

*Prof Paul E. Verweij,
Radboud University Nijmegen Medical Center, Nijmegen, the Netherlands.
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Tedavi
• Kültürde sık karşılaşmadığımız bir Aspergillus türü

üremesi üzerine lipozomal Amfoterisin B (5 µg/0.1 ml)
intravitreal olarak uygulandı

• Tabloda düzelme gözlenmediğinden Vorikonazol
başlandı
– IV 200 mg x 2 / gün……… 1 hafta süreyle
– Topikal %1’lik göz damlası
– Subkonjonktival injeksiyon (100 µg/0.1 ml) günde 2 kez, günaşırı
– Oral 200 mg x 2 / gün ………….. 4 ay süreyle
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Vorikonazol tedavisinden 1 hafta sonraki
görme keskinliği 1/10

Vorikonazol tedavisinden 23 ay sonraki
görme keskinliği 4/10

Postop. 1. haftadaki görme
keskinliği 6/10


