
“BALGAM DIŞI”“BALGAM DIŞI”

ALT SOLUNUM YOLUALT SOLUNUM YOLU
ÖRNEKLERİÖRNEKLERİ

UzmUzm. Dr. Rukiye BERKEM. Dr. Rukiye BERKEM
S.B Ankara Eğitim Araştırma HastanesiS.B Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi

Tıbbi MikrobiyolojiTıbbi Mikrobiyoloji LaboratuvarıLaboratuvarı
22 Mart 2012 ANKARA22 Mart 2012 ANKARA





ÜstÜst
SolunumSolunum
YoluYolu

3

AltAlt
SolunumSolunum
YoluYolu



Solunum sistemi enfeksiyonları hem klinikSolunum sistemi enfeksiyonları hem klinik

hem de anatomik nedenlerle ÜSYE ve ASYEhem de anatomik nedenlerle ÜSYE ve ASYE

ikiye ayrılır.ikiye ayrılır.
ÜSYE;ÜSYE; genelliklegenellikle viralviral,,

klinik seyir ağır değil,klinik seyir ağır değil,
kendini sınırlar.kendini sınırlar.

ASYE;ASYE; sıklıkla bakteriyel,sıklıkla bakteriyel,
ağır seyredebilir,ağır seyredebilir,
özel tedavi gerektirebilir.özel tedavi gerektirebilir.

Solunum sistemi enfeksiyonları hem klinikSolunum sistemi enfeksiyonları hem klinik

hem de anatomik nedenlerle ÜSYE ve ASYEhem de anatomik nedenlerle ÜSYE ve ASYE

ikiye ayrılır.ikiye ayrılır.
ÜSYE;ÜSYE; genelliklegenellikle viralviral,,

klinik seyir ağır değil,klinik seyir ağır değil,
kendini sınırlar.kendini sınırlar.

ASYE;ASYE; sıklıkla bakteriyel,sıklıkla bakteriyel,
ağır seyredebilir,ağır seyredebilir,
özel tedavi gerektirebilir.özel tedavi gerektirebilir.



Alt Solunum Yolu EnfeksiyonlarıAlt Solunum Yolu Enfeksiyonları
TrakeitTrakeit,, trakeobronşittrakeobronşit
BronşitBronşit
BroBronşiolitnşiolit
BronBronkopnömonikopnömoni
PnömoniPnömoni
Akciğer apsesiAkciğer apsesi
AmpiyemAmpiyem

TrakeitTrakeit,, trakeobronşittrakeobronşit
BronşitBronşit
BroBronşiolitnşiolit
BronBronkopnömonikopnömoni
PnömoniPnömoni
Akciğer apsesiAkciğer apsesi
AmpiyemAmpiyem



AKUT ALT SOLUNUM YOLUAKUT ALT SOLUNUM YOLU
ENFEKSİYONLARIENFEKSİYONLARI

ÇOCUKLARDA;ÇOCUKLARDA;
Virüsler;Virüsler; genellikle (RSV,genellikle (RSV, influenzainfluenza,, parainfluenzaparainfluenza,, adenovirusadenovirus))
SekonderSekonder enfeksiyon; bakteri;enfeksiyon; bakteri; H.H.influenzaeinfluenzae, S., S.pneumoniaepneumoniae,,
S.S.aureusaureus, C., C.trachomatistrachomatis,, PneumocystisPneumocystis cariniicarinii ((immimm..yetmyetm.).)
GENÇLERDE;GENÇLERDE; MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae
YAŞLILARDA;YAŞLILARDA; S.S.pneumoniaepneumoniae
AspirasyonAspirasyon yoluyla üst solunum yolundanyoluyla üst solunum yolundan (anestezi, alkol, soğuk);(anestezi, alkol, soğuk);
S.S.viridansviridans, S., S.aureusaureus, K., K.pneumoniaepneumoniae,, EnterobacteriaceaeEnterobacteriaceae,,
P.P.aeruginosaaeruginosa, H., H.influenzaeinfluenzae,, LegionellaLegionella pneumophilapneumophila,,
AcinetobacterAcinetobacter sppspp,, BranhamellaBranhamella, N., N.meningitidismeningitidis,, BacteroidesBacteroides
İMMÜN YETMEZLİK;İMMÜN YETMEZLİK; ActinomycesActinomyces,, NocardiaNocardia,, HistoplasmaHistoplasma
capsulatumcapsulatum,, BlastomycesBlastomyces dermatitidisdermatitidis,, CoccidioidesCoccidioides immitisimmitis,,
CryptococcusCryptococcus neoformansneoformans,, AspergillusAspergillus fumigatusfumigatus,, CandidaCandida sppspp..

ÇOCUKLARDA;ÇOCUKLARDA;
Virüsler;Virüsler; genellikle (RSV,genellikle (RSV, influenzainfluenza,, parainfluenzaparainfluenza,, adenovirusadenovirus))
SekonderSekonder enfeksiyon; bakteri;enfeksiyon; bakteri; H.H.influenzaeinfluenzae, S., S.pneumoniaepneumoniae,,
S.S.aureusaureus, C., C.trachomatistrachomatis,, PneumocystisPneumocystis cariniicarinii ((immimm..yetmyetm.).)
GENÇLERDE;GENÇLERDE; MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae
YAŞLILARDA;YAŞLILARDA; S.S.pneumoniaepneumoniae
AspirasyonAspirasyon yoluyla üst solunum yolundanyoluyla üst solunum yolundan (anestezi, alkol, soğuk);(anestezi, alkol, soğuk);
S.S.viridansviridans, S., S.aureusaureus, K., K.pneumoniaepneumoniae,, EnterobacteriaceaeEnterobacteriaceae,,
P.P.aeruginosaaeruginosa, H., H.influenzaeinfluenzae,, LegionellaLegionella pneumophilapneumophila,,
AcinetobacterAcinetobacter sppspp,, BranhamellaBranhamella, N., N.meningitidismeningitidis,, BacteroidesBacteroides
İMMÜN YETMEZLİK;İMMÜN YETMEZLİK; ActinomycesActinomyces,, NocardiaNocardia,, HistoplasmaHistoplasma
capsulatumcapsulatum,, BlastomycesBlastomyces dermatitidisdermatitidis,, CoccidioidesCoccidioides immitisimmitis,,
CryptococcusCryptococcus neoformansneoformans,, AspergillusAspergillus fumigatusfumigatus,, CandidaCandida sppspp..



Alt Solunum Yolu EnfeksiyonlarıAlt Solunum Yolu Enfeksiyonları
KlinikKlinik

 AAkut enfeksiyonkut enfeksiyon
 Ateş, titremeAteş, titreme
 Sırt ağrısı,Sırt ağrısı, miyaljimiyalji,, artraljiartralji
 BaşağrısıBaşağrısı, halsizlik, titreme, halsizlik, titreme
 Bulantı, kusmaBulantı, kusma

 Göğüs enfeksiyonuGöğüs enfeksiyonu
 ÖksürükÖksürük
 Göğüs ağrısıGöğüs ağrısı
 RalRal,, wheezingwheezing

 Radyolojik bulgularRadyolojik bulgular
 RespiratuvarRespiratuvar distresdedistresde artış, mekanikartış, mekanik ventilasyonventilasyon

 AAkut enfeksiyonkut enfeksiyon
 Ateş, titremeAteş, titreme
 Sırt ağrısı,Sırt ağrısı, miyaljimiyalji,, artraljiartralji
 BaşağrısıBaşağrısı, halsizlik, titreme, halsizlik, titreme
 Bulantı, kusmaBulantı, kusma

 Göğüs enfeksiyonuGöğüs enfeksiyonu
 ÖksürükÖksürük
 Göğüs ağrısıGöğüs ağrısı
 RalRal,, wheezingwheezing

 Radyolojik bulgularRadyolojik bulgular
 RespiratuvarRespiratuvar distresdedistresde artış, mekanikartış, mekanik ventilasyonventilasyon



TrakeobronşitTrakeobronşit

Akut;Akut; bakteri, virüsbakteri, virüs
Çocuklarda; Virüs,Çocuklarda; Virüs, mycoplasmamycoplasma
BordetellaBordetella pertussispertussis; boğmaca; boğmaca

 Kronik; Bakteri;Kronik; Bakteri; StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae,,
HaemophilusHaemophilus influenzaeinfluenzae,, MoraxellaMoraxella catarrhaliscatarrhalis

Akut;Akut; bakteri, virüsbakteri, virüs
Çocuklarda; Virüs,Çocuklarda; Virüs, mycoplasmamycoplasma
BordetellaBordetella pertussispertussis; boğmaca; boğmaca

 Kronik; Bakteri;Kronik; Bakteri; StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae,,
HaemophilusHaemophilus influenzaeinfluenzae,, MoraxellaMoraxella catarrhaliscatarrhalis



Akut BronşitAkut Bronşit

Etken;Etken; %90%90 viralviral, %10 bakteriyel, %10 bakteriyel
 VirusVirus ((İnfluenzaİnfluenza A, B;A, B; ParainfluenzaParainfluenza,,
CoronavirusCoronavirus;; RhinovirusRhinovirus;; RespiratuvarRespiratuvar sinsityalsinsityal
virusvirus (RSV);(RSV); humanhuman metapnömovirusmetapnömovirus;; KoksakiKoksaki;;
AdenovirusAdenovirus))
Daha az sıklıkla;Daha az sıklıkla; BordetellaBordetella pertussispertussis,,
MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae,, ChlamydiaChlamydia pneumoniaepneumoniae,,
StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae,, HaemophilusHaemophilus
influenzaeinfluenzae,, MoraxellaMoraxella catarrhaliscatarrhalis

Etken;Etken; %90%90 viralviral, %10 bakteriyel, %10 bakteriyel
 VirusVirus ((İnfluenzaİnfluenza A, B;A, B; ParainfluenzaParainfluenza,,
CoronavirusCoronavirus;; RhinovirusRhinovirus;; RespiratuvarRespiratuvar sinsityalsinsityal
virusvirus (RSV);(RSV); humanhuman metapnömovirusmetapnömovirus;; KoksakiKoksaki;;
AdenovirusAdenovirus))
Daha az sıklıkla;Daha az sıklıkla; BordetellaBordetella pertussispertussis,,
MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae,, ChlamydiaChlamydia pneumoniaepneumoniae,,
StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae,, HaemophilusHaemophilus
influenzaeinfluenzae,, MoraxellaMoraxella catarrhaliscatarrhalis



BronşiolitBronşiolit

Küçük hava yollarınınKüçük hava yollarının enflamatuvarenflamatuvar obstruksiyonuobstruksiyonu
Bebek ve çocuk hastalığı (6 ayBebek ve çocuk hastalığı (6 ay--2 yaş)2 yaş)
Etken;Etken; %90 Virüs (%90 Virüs (RSV %45RSV %45--7575;; ParainfluenzaParainfluenza
Tip 1 ve 3,Tip 1 ve 3, İnfluenzaİnfluenza A ve B;A ve B; AdenovirüsAdenovirüs;;
RhinovirusRhinovirus;; EnterovirusEnterovirus),), MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae
RSV veRSV ve İnfluenzaİnfluenza kışınkışın;; ParainfluenzaParainfluenza,, ilkbaharilkbahar
ve sonbaharve sonbahar;; AdenovirusAdenovirus,, her mevsimher mevsim
Bağışıklık sistemi baskılanmış erişkinlerde;Bağışıklık sistemi baskılanmış erişkinlerde;
AdenovirusAdenovirus,, HerpesvirusHerpesvirus;; CMVCMV

Küçük hava yollarınınKüçük hava yollarının enflamatuvarenflamatuvar obstruksiyonuobstruksiyonu
Bebek ve çocuk hastalığı (6 ayBebek ve çocuk hastalığı (6 ay--2 yaş)2 yaş)
Etken;Etken; %90 Virüs (%90 Virüs (RSV %45RSV %45--7575;; ParainfluenzaParainfluenza
Tip 1 ve 3,Tip 1 ve 3, İnfluenzaİnfluenza A ve B;A ve B; AdenovirüsAdenovirüs;;
RhinovirusRhinovirus;; EnterovirusEnterovirus),), MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae
RSV veRSV ve İnfluenzaİnfluenza kışınkışın;; ParainfluenzaParainfluenza,, ilkbaharilkbahar
ve sonbaharve sonbahar;; AdenovirusAdenovirus,, her mevsimher mevsim
Bağışıklık sistemi baskılanmış erişkinlerde;Bağışıklık sistemi baskılanmış erişkinlerde;
AdenovirusAdenovirus,, HerpesvirusHerpesvirus;; CMVCMV



PnömoniPnömoni

AkciğerAkciğer parankimparankim dokusunundokusunun
enfeksiyon ve enfeksiyon dışıenfeksiyon ve enfeksiyon dışı
nedenlerlenedenlerle enflamasyonuenflamasyonu

Diğer ASYE dan ayrı olarakDiğer ASYE dan ayrı olarak
tanımlanır.tanımlanır.

AkciğerAkciğer parankimparankim dokusunundokusunun
enfeksiyon ve enfeksiyon dışıenfeksiyon ve enfeksiyon dışı
nedenlerlenedenlerle enflamasyonuenflamasyonu

Diğer ASYE dan ayrı olarakDiğer ASYE dan ayrı olarak
tanımlanır.tanımlanır.



PnömoniPnömoni

PnömoniPnömoni kriterlerikriterleri, klinik,, klinik, laboratuvarlaboratuvar veve
radyografik bulguların değişenradyografik bulguların değişen
kombinasyonlarıdır.kombinasyonlarıdır.
Balgam kültürleriBalgam kültürleri, genel olarak, genel olarak pnömonipnömoni
tanısında yararlı değildir. Ancak yararlıtanısında yararlı değildir. Ancak yararlı
olabilecekolabilecek antimikrobiyalantimikrobiyal duyarlılıkduyarlılık
verileri sağlar.verileri sağlar.
AkciğerAkciğer grafilerigrafileri, bir zaman dilimi içinde, bir zaman dilimi içinde
çekilen birden fazlaçekilen birden fazla grafigrafi, tek bir, tek bir
grafidengrafiden daha yararlı olabilir.daha yararlı olabilir.

PnömoniPnömoni kriterlerikriterleri, klinik,, klinik, laboratuvarlaboratuvar veve
radyografik bulguların değişenradyografik bulguların değişen
kombinasyonlarıdır.kombinasyonlarıdır.
Balgam kültürleriBalgam kültürleri, genel olarak, genel olarak pnömonipnömoni
tanısında yararlı değildir. Ancak yararlıtanısında yararlı değildir. Ancak yararlı
olabilecekolabilecek antimikrobiyalantimikrobiyal duyarlılıkduyarlılık
verileri sağlar.verileri sağlar.
AkciğerAkciğer grafilerigrafileri, bir zaman dilimi içinde, bir zaman dilimi içinde
çekilen birden fazlaçekilen birden fazla grafigrafi, tek bir, tek bir
grafidengrafiden daha yararlı olabilir.daha yararlı olabilir.



PnömoniPnömoni
PnömoniPnömoni tanısı için aşağıdaki kriterlerdentanısı için aşağıdaki kriterlerden
biri bulunmalıdır;biri bulunmalıdır;

1.1. Fizik incelemedeFizik incelemede rallerraller veya perküsyondaveya perküsyonda
matitematite bulunmasıbulunması ve aşağıdakilerden birininve aşağıdakilerden birinin
olması:olması:

 HastanınHastanın pürülanpürülan balgam çıkarmaya başlamasıbalgam çıkarmaya başlaması
veya balgamın niteliğinde değişiklik olması,veya balgamın niteliğinde değişiklik olması,
 Kan kültüründe mikroorganizma izole edilmesi,Kan kültüründe mikroorganizma izole edilmesi,
 TranstrakealTranstrakeal aspirataspirat,, bronşiyalbronşiyal fırçalama veyafırçalama veya
biyopsi ile elde edilen örnekten patojen izolebiyopsi ile elde edilen örnekten patojen izole
edilmesi,edilmesi,

PnömoniPnömoni tanısı için aşağıdaki kriterlerdentanısı için aşağıdaki kriterlerden
biri bulunmalıdır;biri bulunmalıdır;

1.1. Fizik incelemedeFizik incelemede rallerraller veya perküsyondaveya perküsyonda
matitematite bulunmasıbulunması ve aşağıdakilerden birininve aşağıdakilerden birinin
olması:olması:

 HastanınHastanın pürülanpürülan balgam çıkarmaya başlamasıbalgam çıkarmaya başlaması
veya balgamın niteliğinde değişiklik olması,veya balgamın niteliğinde değişiklik olması,
 Kan kültüründe mikroorganizma izole edilmesi,Kan kültüründe mikroorganizma izole edilmesi,
 TranstrakealTranstrakeal aspirataspirat,, bronşiyalbronşiyal fırçalama veyafırçalama veya
biyopsi ile elde edilen örnekten patojen izolebiyopsi ile elde edilen örnekten patojen izole
edilmesi,edilmesi,



PnömoniPnömoni
2.2. AkciğerAkciğer grafisindegrafisinde yeni veyayeni veya progresifprogresif infiltrasyoninfiltrasyon,,

konsolidasyon,konsolidasyon, kavitasyonkavitasyon veyaveya plevralplevral efüzyonefüzyon
saptanmasısaptanması ve aşağıdakilerden birinin olması:ve aşağıdakilerden birinin olması:

HastanınHastanın pürülanpürülan balgam çıkarmaya başlaması veyabalgam çıkarmaya başlaması veya
balgamın niteliğinde değişiklik olması,balgamın niteliğinde değişiklik olması,
Kan kültüründe mikroorganizma izole edilmesi,Kan kültüründe mikroorganizma izole edilmesi,
TranstrakealTranstrakeal aspirataspirat,, bronşiyalbronşiyal fırçalama veya biyopsifırçalama veya biyopsi

ile elde edilen örnekten patojen izole edilmesi,ile elde edilen örnekten patojen izole edilmesi,
SolunumSolunum sekresyonlarındansekresyonlarından virüs izole edilmesi veyavirüs izole edilmesi veya

viralviral antijen saptanması,antijen saptanması,
Patojene özgüPatojene özgü IgMIgM antikorların bir serum örneğinde,antikorların bir serum örneğinde,

IgGIgG antikorlarında dört kat artışın aralıklı iki serumantikorlarında dört kat artışın aralıklı iki serum
örneğinde gösterilmesi,örneğinde gösterilmesi,
HistopatolojikHistopatolojik olarakolarak pnömoninpnömonin saptanması.saptanması.

2.2. AkciğerAkciğer grafisindegrafisinde yeni veyayeni veya progresifprogresif infiltrasyoninfiltrasyon,,
konsolidasyon,konsolidasyon, kavitasyonkavitasyon veyaveya plevralplevral efüzyonefüzyon
saptanmasısaptanması ve aşağıdakilerden birinin olması:ve aşağıdakilerden birinin olması:

HastanınHastanın pürülanpürülan balgam çıkarmaya başlaması veyabalgam çıkarmaya başlaması veya
balgamın niteliğinde değişiklik olması,balgamın niteliğinde değişiklik olması,
Kan kültüründe mikroorganizma izole edilmesi,Kan kültüründe mikroorganizma izole edilmesi,
TranstrakealTranstrakeal aspirataspirat,, bronşiyalbronşiyal fırçalama veya biyopsifırçalama veya biyopsi

ile elde edilen örnekten patojen izole edilmesi,ile elde edilen örnekten patojen izole edilmesi,
SolunumSolunum sekresyonlarındansekresyonlarından virüs izole edilmesi veyavirüs izole edilmesi veya

viralviral antijen saptanması,antijen saptanması,
Patojene özgüPatojene özgü IgMIgM antikorların bir serum örneğinde,antikorların bir serum örneğinde,

IgGIgG antikorlarında dört kat artışın aralıklı iki serumantikorlarında dört kat artışın aralıklı iki serum
örneğinde gösterilmesi,örneğinde gösterilmesi,
HistopatolojikHistopatolojik olarakolarak pnömoninpnömonin saptanması.saptanması.



PnömoniPnömoni
RİSK FAKTÖRLERİ;RİSK FAKTÖRLERİ;
65 yaş üstü65 yaş üstü
Eşlik eden hastalık (KOAH,Eşlik eden hastalık (KOAH, bronşektazibronşektazi,, kistikkistik

fibrozisfibrozis, DM, KKY, böbrek hastalıkları, karaciğer, DM, KKY, böbrek hastalıkları, karaciğer
hastalıkları,hastalıkları, malignitemalignite, nörolojik hastalıklar), nörolojik hastalıklar)
AspirasyonAspirasyon şüphesişüphesi
SplenektomiSplenektomi
AlkolizmAlkolizm
MalnutrisyonMalnutrisyon
Bakımevinde yaşamaBakımevinde yaşama
KS kullanımıKS kullanımı
İmmunsupresifİmmunsupresif tedavitedavi
İnfluenzaİnfluenza sonrasısonrası

RİSK FAKTÖRLERİ;RİSK FAKTÖRLERİ;
65 yaş üstü65 yaş üstü
Eşlik eden hastalık (KOAH,Eşlik eden hastalık (KOAH, bronşektazibronşektazi,, kistikkistik

fibrozisfibrozis, DM, KKY, böbrek hastalıkları, karaciğer, DM, KKY, böbrek hastalıkları, karaciğer
hastalıkları,hastalıkları, malignitemalignite, nörolojik hastalıklar), nörolojik hastalıklar)
AspirasyonAspirasyon şüphesişüphesi
SplenektomiSplenektomi
AlkolizmAlkolizm
MalnutrisyonMalnutrisyon
Bakımevinde yaşamaBakımevinde yaşama
KS kullanımıKS kullanımı
İmmunsupresifİmmunsupresif tedavitedavi
İnfluenzaİnfluenza sonrasısonrası



PnömoniPnömoni TürleriTürleri

EtiyolojikEtiyolojik MorfolojikMorfolojik SüreSüre KlinikKlinik
EnfektifEnfektif
BakteriyelBakteriyel
ViralViral
FungalFungal
TüberkülozTüberküloz
NonNon enfektifenfektif
ToksinToksin
KimyasalKimyasal
AspirasyonAspirasyon

LoberLober
SegmenterSegmenter
İntersitisyelİntersitisyel

AkutAkut
KronikKronik

PrimerPrimer
SekonderSekonder
ToplumdaToplumda
gelişen/Hastanedegelişen/Hastanede
gelişen/gelişen/İmmünİmmün
yetmezlikliyetmezlikli
hastalardahastalarda

EnfektifEnfektif
BakteriyelBakteriyel
ViralViral
FungalFungal
TüberkülozTüberküloz
NonNon enfektifenfektif
ToksinToksin
KimyasalKimyasal
AspirasyonAspirasyon

LoberLober
SegmenterSegmenter
İntersitisyelİntersitisyel

PrimerPrimer
SekonderSekonder
ToplumdaToplumda
gelişen/Hastanedegelişen/Hastanede
gelişen/gelişen/İmmünİmmün
yetmezlikliyetmezlikli
hastalardahastalarda



KLİNİK OLARAK PNÖMONİKLİNİK OLARAK PNÖMONİ

 Toplumda gelişenToplumda gelişen pnömonipnömoni (TGP)(TGP)
Hastanede gelişen (Hastanede gelişen (nozokomiyalnozokomiyal))
pnömonipnömoni (HGP)(HGP)
 Bağışıklığı baskılanmış konaktakiBağışıklığı baskılanmış konaktaki
pnömonipnömoni

 Toplumda gelişenToplumda gelişen pnömonipnömoni (TGP)(TGP)
Hastanede gelişen (Hastanede gelişen (nozokomiyalnozokomiyal))
pnömonipnömoni (HGP)(HGP)
 Bağışıklığı baskılanmış konaktakiBağışıklığı baskılanmış konaktaki
pnömonipnömoni



PNÖMONİPNÖMONİ

Toplumda gelişen                      Hastanede gelişenToplumda gelişen                      Hastanede gelişen

BağışıklıkBağışıklık yetmezliğiyetmezliği bulunmayanbulunmayan
toplumtoplum bireylerindebireylerinde günlükgünlük yaşamıyaşamı
sırasındasırasında gelişengelişen

YBÜ dışındaki hastane enfeksiyonlarıYBÜ dışındaki hastane enfeksiyonları ((sıklık sırasına göresıklık sırasına göre))
1. İdrar yolu enfeksiyonu1. İdrar yolu enfeksiyonu
2. Cerrahi alan enfeksiyonu2. Cerrahi alan enfeksiyonu
3.3. PnömoniPnömoni –– (en ölümcül olan)((en ölümcül olan)(Dünyada %15,Dünyada %15,

ülkemizde %11ülkemizde %11--3030))
4.4. BakteriyemiBakteriyemi
5. Diğer5. Diğer

YBÜ’lerindeYBÜ’lerinde hastane enfeksiyonlarının en sıkhastane enfeksiyonlarının en sık
nedeninedeni pnömonidirpnömonidir veve prevalansıprevalansı %10%10--4040
arasında değişir.arasında değişir.

HastaneyeHastaneye yatışdanyatışdan 48 saat sonra veya48 saat sonra veya
çıktıktan sonraki ilk 48 saatte gelişençıktıktan sonraki ilk 48 saatte gelişen

PNÖMONİPNÖMONİ

Toplumda gelişen                      Hastanede gelişenToplumda gelişen                      Hastanede gelişen

BağışıklıkBağışıklık yetmezliğiyetmezliği bulunmayanbulunmayan
toplumtoplum bireylerindebireylerinde günlükgünlük yaşamıyaşamı
sırasındasırasında gelişengelişen

YBÜ dışındaki hastane enfeksiyonlarıYBÜ dışındaki hastane enfeksiyonları ((sıklık sırasına göresıklık sırasına göre))
1. İdrar yolu enfeksiyonu1. İdrar yolu enfeksiyonu
2. Cerrahi alan enfeksiyonu2. Cerrahi alan enfeksiyonu
3.3. PnömoniPnömoni –– (en ölümcül olan)((en ölümcül olan)(Dünyada %15,Dünyada %15,

ülkemizde %11ülkemizde %11--3030))
4.4. BakteriyemiBakteriyemi
5. Diğer5. Diğer

YBÜ’lerindeYBÜ’lerinde hastane enfeksiyonlarının en sıkhastane enfeksiyonlarının en sık
nedeninedeni pnömonidirpnömonidir veve prevalansıprevalansı %10%10--4040
arasında değişir.arasında değişir.



PnömoniPnömoni EtiyolojisiEtiyolojisi -- “Toplumda  Gelişen”“Toplumda  Gelişen”

StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae......................  66......................  66
HaemophilusHaemophilus influenzaeinfluenzae.........................  1.........................  1––1212
LegionellaLegionella speciesspecies................................ 2................................ 2––1515
MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae......................... 2......................... 2––1414
KlebsiellaKlebsiella speciesspecies .............................   3.............................   3––1414
EntericEnteric gramgram--negativenegative bacillibacilli .................. 6.................. 6––99
StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus...........................3...........................3––1414
ChlamydiaChlamydia speciesspecies................................5................................5––1515
İnfluenzaİnfluenza virüs...................................5virüs...................................5––1212
Diğer virüsler ....................................1Diğer virüsler ....................................1––1212
MycobacteriumMycobacterium tuberculosistuberculosis ....................1....................1––1010
MoraxellaMoraxella catarrhaliscatarrhalis ...........................1...........................1––22

BilinmeyenBilinmeyen .....................................   23.....................................   23––4949

StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae......................  66......................  66
HaemophilusHaemophilus influenzaeinfluenzae.........................  1.........................  1––1212
LegionellaLegionella speciesspecies................................ 2................................ 2––1515
MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae......................... 2......................... 2––1414
KlebsiellaKlebsiella speciesspecies .............................   3.............................   3––1414
EntericEnteric gramgram--negativenegative bacillibacilli .................. 6.................. 6––99
StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus...........................3...........................3––1414
ChlamydiaChlamydia speciesspecies................................5................................5––1515
İnfluenzaİnfluenza virüs...................................5virüs...................................5––1212
Diğer virüsler ....................................1Diğer virüsler ....................................1––1212
MycobacteriumMycobacterium tuberculosistuberculosis ....................1....................1––1010
MoraxellaMoraxella catarrhaliscatarrhalis ...........................1...........................1––22

BilinmeyenBilinmeyen .....................................   23.....................................   23––4949



Toplumda gelişenToplumda gelişen pnömonipnömoni
Gelişmekte olan ülkelerde;Gelişmekte olan ülkelerde;

 S.S.pneumoniaepneumoniae, H., H.influenzaeinfluenzae, S., S.aureusaureus
(%40 virüs)(%40 virüs)

 Diğerleri;Diğerleri; MycoplasmaMycoplasma,, ChlamydiaChlamydia,, MoraxellaMoraxella
Gelişmiş ülkelerde;Gelişmiş ülkelerde;

 Virüsler;Virüsler; RSV,RSV, AdenovirüsAdenovirüs,, ParainfluenzaParainfluenza,,
influenzainfluenza

 MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae,, ChlamydiaChlamydia
pneumoniaepneumoniae

 Bakteriyel; %5Bakteriyel; %5--1010

Gelişmekte olan ülkelerde;Gelişmekte olan ülkelerde;
 S.S.pneumoniaepneumoniae, H., H.influenzaeinfluenzae, S., S.aureusaureus

(%40 virüs)(%40 virüs)
 Diğerleri;Diğerleri; MycoplasmaMycoplasma,, ChlamydiaChlamydia,, MoraxellaMoraxella

Gelişmiş ülkelerde;Gelişmiş ülkelerde;
 Virüsler;Virüsler; RSV,RSV, AdenovirüsAdenovirüs,, ParainfluenzaParainfluenza,,

influenzainfluenza
 MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae,, ChlamydiaChlamydia

pneumoniaepneumoniae
 Bakteriyel; %5Bakteriyel; %5--1010



Hastanede gelişen (Hastanede gelişen (nozokomiyalnozokomiyal)) pnömonipnömoni

Tanım:Tanım:
Hastaneye yatış sırasında bulunmayan veHastaneye yatış sırasında bulunmayan ve
inkübasyoninkübasyon döneminde olmayan, hastaneyedöneminde olmayan, hastaneye
yatışdanyatışdan 48 saat sonra gelişen veya çıktıktan48 saat sonra gelişen veya çıktıktan
sonraki ilk 48 saatte oluşan akciğerinsonraki ilk 48 saatte oluşan akciğerin parankimparankim
enfeksiyonudur.enfeksiyonudur.
PatogenezPatogenez::
 Patojen etken ilePatojen etken ile kolonizasyonkolonizasyon,,
 Solunum defans mekanizmalarında bozukluk,Solunum defans mekanizmalarında bozukluk,
 KolonizeKolonize olan etkeninolan etkenin mikroaspirasyonmikroaspirasyon yolu ileyolu ile
akciğerakciğer parankimineparankimine ulaşması.ulaşması.

Tanım:Tanım:
Hastaneye yatış sırasında bulunmayan veHastaneye yatış sırasında bulunmayan ve
inkübasyoninkübasyon döneminde olmayan, hastaneyedöneminde olmayan, hastaneye
yatışdanyatışdan 48 saat sonra gelişen veya çıktıktan48 saat sonra gelişen veya çıktıktan
sonraki ilk 48 saatte oluşan akciğerinsonraki ilk 48 saatte oluşan akciğerin parankimparankim
enfeksiyonudur.enfeksiyonudur.
PatogenezPatogenez::
 Patojen etken ilePatojen etken ile kolonizasyonkolonizasyon,,
 Solunum defans mekanizmalarında bozukluk,Solunum defans mekanizmalarında bozukluk,
 KolonizeKolonize olan etkeninolan etkenin mikroaspirasyonmikroaspirasyon yolu ileyolu ile
akciğerakciğer parankimineparankimine ulaşması.ulaşması.



Hastanede gelişen (Hastanede gelişen (nozokomiyalnozokomiyal)) pnömonipnömoni

Tanı:Tanı:
AkciğerAkciğer grafisindegrafisinde yeni ya da ilerleyiciyeni ya da ilerleyici
infiltrasyoninfiltrasyon saptanan hastada aşağıdakilerden ikisaptanan hastada aşağıdakilerden iki
veya daha fazlasının olması;veya daha fazlasının olması;
 >38 ºC ateş,>38 ºC ateş,
 LökositozLökositoz veyaveya lökopenilökopeni,,
 PürülanPürülan sekresyonsekresyon,,
 OksijenizasyondaOksijenizasyonda azalma.azalma.

Tanı:Tanı:
AkciğerAkciğer grafisindegrafisinde yeni ya da ilerleyiciyeni ya da ilerleyici
infiltrasyoninfiltrasyon saptanan hastada aşağıdakilerden ikisaptanan hastada aşağıdakilerden iki
veya daha fazlasının olması;veya daha fazlasının olması;
 >38 ºC ateş,>38 ºC ateş,
 LökositozLökositoz veyaveya lökopenilökopeni,,
 PürülanPürülan sekresyonsekresyon,,
 OksijenizasyondaOksijenizasyonda azalma.azalma.



Hastanede gelişen (Hastanede gelişen (nozokomiyalnozokomiyal)) pnömonipnömoni

HGP’ninHGP’nin tanı, tedavi ve izleminde;tanı, tedavi ve izleminde;
 Göğüs hastalıkları,Göğüs hastalıkları,
 Enfeksiyon hastalıkları,Enfeksiyon hastalıkları,
 RadyodiagnostikRadyodiagnostik,,
 Yoğun bakım,Yoğun bakım,
 Hastane epidemiyoloji,Hastane epidemiyoloji,
 MikrobiyolojiMikrobiyoloji

uzmanları, çok yakın işbirliği içinde olmalıdırlar.uzmanları, çok yakın işbirliği içinde olmalıdırlar.

HGP’ninHGP’nin tanı, tedavi ve izleminde;tanı, tedavi ve izleminde;
 Göğüs hastalıkları,Göğüs hastalıkları,
 Enfeksiyon hastalıkları,Enfeksiyon hastalıkları,
 RadyodiagnostikRadyodiagnostik,,
 Yoğun bakım,Yoğun bakım,
 Hastane epidemiyoloji,Hastane epidemiyoloji,
 MikrobiyolojiMikrobiyoloji

uzmanları, çok yakın işbirliği içinde olmalıdırlar.uzmanları, çok yakın işbirliği içinde olmalıdırlar.



Hastanede gelişen (Hastanede gelişen (nozokomiyalnozokomiyal)) pnömonipnömoni
 Hastaneye yatan hastalarda; %0.5Hastaneye yatan hastalarda; %0.5--22
 OrofarinksteOrofarinkste kolonizekolonize mikroorganizmalarınmikroorganizmaların aspirasyonuaspirasyonu,,
inhalasyoninhalasyon yolu,yolu, hematojenhematojen yolyol
 Erken (İlk 4 günde);Erken (İlk 4 günde); StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae,,
HaemophilusHaemophilus influenzaeinfluenzae,, MoraxellaMoraxella catarrhaliscatarrhalis,,
metisilinemetisiline duyarlıduyarlı StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus (MSSA) ve(MSSA) ve
LegionellaLegionella pnemophilapnemophila..
 Geç (5.günden sonra);Geç (5.günden sonra); P.P.aeruginosaaeruginosa,, AcinetobacterAcinetobacter sppspp..
veve KlebsiellaKlebsiella sppspp.. türleri vetürleri ve metisilinemetisiline dirençlidirençli
StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus (MRSA).(MRSA).
 Hastanede gelişen enfeksiyonlarda en sıkHastanede gelişen enfeksiyonlarda en sık mortalitemortalite
nedenidir.nedenidir. MortaliteMortalite oranı dünyada %20oranı dünyada %20--70, ülkemizde70, ülkemizde
ise %30ise %30--87 olarak belirtilmektedir.87 olarak belirtilmektedir.

 Hastaneye yatan hastalarda; %0.5Hastaneye yatan hastalarda; %0.5--22
 OrofarinksteOrofarinkste kolonizekolonize mikroorganizmalarınmikroorganizmaların aspirasyonuaspirasyonu,,
inhalasyoninhalasyon yolu,yolu, hematojenhematojen yolyol
 Erken (İlk 4 günde);Erken (İlk 4 günde); StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae,,
HaemophilusHaemophilus influenzaeinfluenzae,, MoraxellaMoraxella catarrhaliscatarrhalis,,
metisilinemetisiline duyarlıduyarlı StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus (MSSA) ve(MSSA) ve
LegionellaLegionella pnemophilapnemophila..
 Geç (5.günden sonra);Geç (5.günden sonra); P.P.aeruginosaaeruginosa,, AcinetobacterAcinetobacter sppspp..
veve KlebsiellaKlebsiella sppspp.. türleri vetürleri ve metisilinemetisiline dirençlidirençli
StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus (MRSA).(MRSA).
 Hastanede gelişen enfeksiyonlarda en sıkHastanede gelişen enfeksiyonlarda en sık mortalitemortalite
nedenidir.nedenidir. MortaliteMortalite oranı dünyada %20oranı dünyada %20--70, ülkemizde70, ülkemizde
ise %30ise %30--87 olarak belirtilmektedir.87 olarak belirtilmektedir.



PnömoniPnömoni EtiyolojisiEtiyolojisi -- “Hastanede  Gelişen”“Hastanede  Gelişen”
GramGram--negatif basillernegatif basiller

PseudomonasPseudomonas aeruginosaaeruginosa ..............  16..............  16
EnterobacterEnterobacter speciesspecies .................11.................11
KlebsiellaKlebsiella pneumoniaepneumoniae ..................7..................7
DiğerDiğer enterikenterik basiller            ..................9basiller            ..................9
AcinetobacterAcinetobacter sppspp ..................3..................3
LegionellaLegionella spsp.,., HH influenzaeinfluenzae,diğer,diğer .............. 0.............. 0––1414

GramGram--pozitif koklarpozitif koklar
StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus ....................... 7....................... 7
StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae ....................    2....................    2––2020
Diğer                       ........................   2Diğer                       ........................   2––55

AnaeroplarAnaeroplar .............................     10.............................     10––2020
MantarlarMantarlar .............................       0.............................       0––1010
KarışıkKarışık .............................      13.............................      13––5454

GramGram--negatif basillernegatif basiller
PseudomonasPseudomonas aeruginosaaeruginosa ..............  16..............  16
EnterobacterEnterobacter speciesspecies .................11.................11
KlebsiellaKlebsiella pneumoniaepneumoniae ..................7..................7
DiğerDiğer enterikenterik basiller            ..................9basiller            ..................9
AcinetobacterAcinetobacter sppspp ..................3..................3
LegionellaLegionella spsp.,., HH influenzaeinfluenzae,diğer,diğer .............. 0.............. 0––1414

GramGram--pozitif koklarpozitif koklar
StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus ....................... 7....................... 7
StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae ....................    2....................    2––2020
Diğer                       ........................   2Diğer                       ........................   2––55

AnaeroplarAnaeroplar .............................     10.............................     10––2020
MantarlarMantarlar .............................       0.............................       0––1010
KarışıkKarışık .............................      13.............................      13––5454



PnömoniPnömoni EtiyolojisiEtiyolojisi
“Yoğun Bakımda”“Yoğun Bakımda”

Erken başlangıçlıErken başlangıçlı (ilk 4 günde)(ilk 4 günde)
E.E.colicoli
KlebsiellaKlebsiella sppspp
ProteusProteus sppspp
EnterobacterEnterobacter sppspp
MSSAMSSA, S., S.pneumoniaepneumoniae

Geç başlangıçlıGeç başlangıçlı (5.günden itibaren)(5.günden itibaren)
 PseudomonasPseudomonas aeruginosaaeruginosa (R)(R)
 AcinetobacterAcinetobacter sppspp (R)(R)
 MRSAMRSA
 DiğerDiğer

Erken başlangıçlıErken başlangıçlı (ilk 4 günde)(ilk 4 günde)
E.E.colicoli
KlebsiellaKlebsiella sppspp
ProteusProteus sppspp
EnterobacterEnterobacter sppspp
MSSAMSSA, S., S.pneumoniaepneumoniae

Geç başlangıçlıGeç başlangıçlı (5.günden itibaren)(5.günden itibaren)
 PseudomonasPseudomonas aeruginosaaeruginosa (R)(R)
 AcinetobacterAcinetobacter sppspp (R)(R)
 MRSAMRSA
 DiğerDiğer



Hastanede gelişen (Hastanede gelişen (nozokomiyalnozokomiyal)) pnömonipnömoni

Tedavi:Tedavi:
Üç temel ilke vardır;Üç temel ilke vardır;

1.1. Tedavi ampirik olarak başlanır,Tedavi ampirik olarak başlanır,
2.2. Erken başlanan uygun antibiyotik tedavisiErken başlanan uygun antibiyotik tedavisi

hastanınhastanın prognozunuprognozunu saptar,saptar,
3.3. Antibiyotik seçiminde, hastanın yattığıAntibiyotik seçiminde, hastanın yattığı

birimin mikrobiyolojik verileribirimin mikrobiyolojik verileri (etkenlerin(etkenlerin
sıklığı ve antibiyotiklere direnç oranları)sıklığı ve antibiyotiklere direnç oranları)
tedavinin temel verisini oluşturur.tedavinin temel verisini oluşturur.

Tedavi:Tedavi:
Üç temel ilke vardır;Üç temel ilke vardır;

1.1. Tedavi ampirik olarak başlanır,Tedavi ampirik olarak başlanır,
2.2. Erken başlanan uygun antibiyotik tedavisiErken başlanan uygun antibiyotik tedavisi

hastanınhastanın prognozunuprognozunu saptar,saptar,
3.3. Antibiyotik seçiminde, hastanın yattığıAntibiyotik seçiminde, hastanın yattığı

birimin mikrobiyolojik verileribirimin mikrobiyolojik verileri (etkenlerin(etkenlerin
sıklığı ve antibiyotiklere direnç oranları)sıklığı ve antibiyotiklere direnç oranları)
tedavinin temel verisini oluşturur.tedavinin temel verisini oluşturur.



 %40%40--60’ında etken üretilememektedir60’ında etken üretilememektedir (Kültür duyarlılığı düşük(Kültür duyarlılığı düşük ~~ %50).%50).

 PnömoniPnömoni etkenleri zor üreyen bakterilerdir.etkenleri zor üreyen bakterilerdir.

ASY örnekleri ÜSY florası ileASY örnekleri ÜSY florası ile kontaminekontamine
olabilmektedir.olabilmektedir.

Hastanede gelişenHastanede gelişen pnömonilerdepnömonilerde geniş bir etkengeniş bir etken
dağılımı vardırdağılımı vardır (Özellikle(Özellikle ventilatörventilatör ilişkiliilişkili pnömonilerdepnömonilerde).).

VİP’teVİP’te balgam dışı ASY örnekleri tanıda dahabalgam dışı ASY örnekleri tanıda daha
değerlidir.değerlidir.

Alt Solunum Yolu EnfeksiyonlarındaAlt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında
Tanı ZorluklarıTanı Zorlukları

 %40%40--60’ında etken üretilememektedir60’ında etken üretilememektedir (Kültür duyarlılığı düşük(Kültür duyarlılığı düşük ~~ %50).%50).

 PnömoniPnömoni etkenleri zor üreyen bakterilerdir.etkenleri zor üreyen bakterilerdir.

ASY örnekleri ÜSY florası ileASY örnekleri ÜSY florası ile kontaminekontamine
olabilmektedir.olabilmektedir.

Hastanede gelişenHastanede gelişen pnömonilerdepnömonilerde geniş bir etkengeniş bir etken
dağılımı vardırdağılımı vardır (Özellikle(Özellikle ventilatörventilatör ilişkiliilişkili pnömonilerdepnömonilerde).).

VİP’teVİP’te balgam dışı ASY örnekleri tanıda dahabalgam dışı ASY örnekleri tanıda daha
değerlidir.değerlidir.



Balgam dışı alt solunum yolu örnekleriBalgam dışı alt solunum yolu örnekleri
Bakteriyolojik olarak incelenecek örneklerinBakteriyolojik olarak incelenecek örneklerin
doğru sonuçları garantileyecek şekilde işlenmesidoğru sonuçları garantileyecek şekilde işlenmesi
için, titizlikle toplanmış, değişmemesi sağlanmışiçin, titizlikle toplanmış, değişmemesi sağlanmış
ve taşınmışve taşınmış özgül klinik materyalözgül klinik materyal olması gerekir.olması gerekir.
Bakteriyolojik testlerin uygun seçimi veBakteriyolojik testlerin uygun seçimi ve
sonuçlarının yorumlanmasındasonuçlarının yorumlanmasında laboratuvarlaboratuvar
temsilcisi iletemsilcisi ile klinisyenklinisyen arasındaki iletişimarasındaki iletişim
esastır.esastır.
Bakteriyolojik kültürü yapılacak örneklerBakteriyolojik kültürü yapılacak örnekler
hastalığın başlangıcından sonra veyahastalığın başlangıcından sonra veya
antimikrobiyalantimikrobiyal tedavinin başlangıcından öncetedavinin başlangıcından önce
mümkün olan en kısa zamanda toplanmalıdır.mümkün olan en kısa zamanda toplanmalıdır.

Bakteriyolojik olarak incelenecek örneklerinBakteriyolojik olarak incelenecek örneklerin
doğru sonuçları garantileyecek şekilde işlenmesidoğru sonuçları garantileyecek şekilde işlenmesi
için, titizlikle toplanmış, değişmemesi sağlanmışiçin, titizlikle toplanmış, değişmemesi sağlanmış
ve taşınmışve taşınmış özgül klinik materyalözgül klinik materyal olması gerekir.olması gerekir.
Bakteriyolojik testlerin uygun seçimi veBakteriyolojik testlerin uygun seçimi ve
sonuçlarının yorumlanmasındasonuçlarının yorumlanmasında laboratuvarlaboratuvar
temsilcisi iletemsilcisi ile klinisyenklinisyen arasındaki iletişimarasındaki iletişim
esastır.esastır.
Bakteriyolojik kültürü yapılacak örneklerBakteriyolojik kültürü yapılacak örnekler
hastalığın başlangıcından sonra veyahastalığın başlangıcından sonra veya
antimikrobiyalantimikrobiyal tedavinin başlangıcından öncetedavinin başlangıcından önce
mümkün olan en kısa zamanda toplanmalıdır.mümkün olan en kısa zamanda toplanmalıdır.



Balgam dışı alt solunum yolu örnekleriBalgam dışı alt solunum yolu örnekleri

Bakteriyolojik testler için aktif hastalıkBakteriyolojik testler için aktif hastalık
sürecinin tipik bir bölgesinden örneksürecinin tipik bir bölgesinden örnek
toplanmalıdır.toplanmalıdır.
EnflamatuvarEnflamatuvar oluşumun bulunduğu,oluşumun bulunduğu, kontaminekontamine
floranın olmadığı bölge en uygun yerdir.floranın olmadığı bölge en uygun yerdir.
Pratikte, bir çok örnek toplama bölgesiPratikte, bir çok örnek toplama bölgesi
farklı yoğunluktafarklı yoğunlukta komensalkomensal bakterilerlebakterilerle
bulaşıktır.bulaşıktır.
Üst solunum yolu flora elemanları balgam veÜst solunum yolu flora elemanları balgam ve
diğer alt solunum yolu örneklerinidiğer alt solunum yolu örneklerini kontaminekontamine
eder.eder.

Bakteriyolojik testler için aktif hastalıkBakteriyolojik testler için aktif hastalık
sürecinin tipik bir bölgesinden örneksürecinin tipik bir bölgesinden örnek
toplanmalıdır.toplanmalıdır.
EnflamatuvarEnflamatuvar oluşumun bulunduğu,oluşumun bulunduğu, kontaminekontamine
floranın olmadığı bölge en uygun yerdir.floranın olmadığı bölge en uygun yerdir.
Pratikte, bir çok örnek toplama bölgesiPratikte, bir çok örnek toplama bölgesi
farklı yoğunluktafarklı yoğunlukta komensalkomensal bakterilerlebakterilerle
bulaşıktır.bulaşıktır.
Üst solunum yolu flora elemanları balgam veÜst solunum yolu flora elemanları balgam ve
diğer alt solunum yolu örneklerinidiğer alt solunum yolu örneklerini kontaminekontamine
eder.eder.



Balgam dışı alt solunum yolu örnekleriBalgam dışı alt solunum yolu örnekleri
NoninvazivNoninvaziv tekniklerteknikler EndotrakealEndotrakeal aspirataspirat (ETA)(ETA)

((EntübeEntübe//trakeostomlitrakeostomli hastada)hastada)
İnvazivİnvaziv tekniklerteknikler
 BronkoskopikBronkoskopik Korunmuş fırça örneği (KFÖ)Korunmuş fırça örneği (KFÖ)

BronşiyalBronşiyal yıkamayıkama
BronkoalveolarBronkoalveolar lavaj (BAL)lavaj (BAL)
TransbronşiyalTransbronşiyal biyopsibiyopsi

 NonbronkoskopikNonbronkoskopik Mini BALMini BAL

 PerkütanPerkütan Akciğer iğne biyopsisiAkciğer iğne biyopsisi
TransTrans torasiktorasik iğneiğne aspirasyonuaspirasyonu (TTİA)(TTİA)
PlevralPlevral sıvısıvı--torasenteztorasentez

 CerrahiCerrahi Akciğer biyopsisiAkciğer biyopsisi

NoninvazivNoninvaziv tekniklerteknikler EndotrakealEndotrakeal aspirataspirat (ETA)(ETA)
((EntübeEntübe//trakeostomlitrakeostomli hastada)hastada)

İnvazivİnvaziv tekniklerteknikler
 BronkoskopikBronkoskopik Korunmuş fırça örneği (KFÖ)Korunmuş fırça örneği (KFÖ)

BronşiyalBronşiyal yıkamayıkama
BronkoalveolarBronkoalveolar lavaj (BAL)lavaj (BAL)
TransbronşiyalTransbronşiyal biyopsibiyopsi

 NonbronkoskopikNonbronkoskopik Mini BALMini BAL

 PerkütanPerkütan Akciğer iğne biyopsisiAkciğer iğne biyopsisi
TransTrans torasiktorasik iğneiğne aspirasyonuaspirasyonu (TTİA)(TTİA)
PlevralPlevral sıvısıvı--torasenteztorasentez

 CerrahiCerrahi Akciğer biyopsisiAkciğer biyopsisi



Balgam dışı alt solunum yolu örnekleriBalgam dışı alt solunum yolu örnekleri
Örnek türüÖrnek türü ÖrnekÖrnek

alımıalımı
TaşımaTaşıma
yöntemiyöntemi
veve
en azen az
miktarmiktar

TaşımaTaşıma
süresisüresi
ve ısısıve ısısı

SaklamaSaklama
süresi vesüresi ve
ısısıısısı

TekrarTekrar
sınırlarısınırları

YorumlarYorumlar

BronkoalveBronkoalve
olarolar lavaj,lavaj,
fırçalama,fırçalama,
yıkama,yıkama,
endotrakealendotrakeal
aspirataspirat

11--BirBir
balgam kabıbalgam kabı
içineiçine
yıkayarakyıkayarak
veyaveya aspireaspire
edilerekedilerek
toplanır.toplanır.
22--FırçaFırça
1mL SF1mL SF
içereniçeren
sterilsteril
taşıyıcıtaşıyıcı
kaba konur.kaba konur.

SterilSteril
taşıyıcıtaşıyıcı
kapkap
>1>1 mLmL

≤2 saat≤2 saat
OdaOda
sıcaklığısıcaklığı

≤24 saat≤24 saat
4ºC4ºC

GündeGünde
bir kezbir kez

11--KantitatifKantitatif
analiz içinanaliz için
toplam 40toplam 40--
80 mL sıvıya80 mL sıvıya
ihtiyaçihtiyaç
vardır.vardır.
22--FırçalamaFırçalama
ile alınanile alınan
örneğinörneğin
kantitatifkantitatif
analizi içinanalizi için
fırça 1 mLfırça 1 mL
SF içineSF içine
konur.konur.

BronkoalveBronkoalve
olarolar lavaj,lavaj,
fırçalama,fırçalama,
yıkama,yıkama,
endotrakealendotrakeal
aspirataspirat

11--BirBir
balgam kabıbalgam kabı
içineiçine
yıkayarakyıkayarak
veyaveya aspireaspire
edilerekedilerek
toplanır.toplanır.
22--FırçaFırça
1mL SF1mL SF
içereniçeren
sterilsteril
taşıyıcıtaşıyıcı
kaba konur.kaba konur.

SterilSteril
taşıyıcıtaşıyıcı
kapkap
>1>1 mLmL

≤2 saat≤2 saat
OdaOda
sıcaklığısıcaklığı

11--KantitatifKantitatif
analiz içinanaliz için
toplam 40toplam 40--
80 mL sıvıya80 mL sıvıya
ihtiyaçihtiyaç
vardır.vardır.
22--FırçalamaFırçalama
ile alınanile alınan
örneğinörneğin
kantitatifkantitatif
analizi içinanalizi için
fırça 1 mLfırça 1 mL
SF içineSF içine
konur.konur.



Balgam dışı alt solunum yolu örnekleriBalgam dışı alt solunum yolu örnekleri

Örneklerin İşlenmesiÖrneklerin İşlenmesi
1.1. MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae,,

2.2. LegionellaLegionella sppspp,,

3.3. DimorfikDimorfik mantarlar,mantarlar,

4.4. M.M. tuberculosistuberculosis

tespiti için solunum yolu örnekleri yeterliliktespiti için solunum yolu örnekleri yeterlilik
açısından taranmamalıdır. Bütün örneklerin buaçısından taranmamalıdır. Bütün örneklerin bu
mikroorganizmaların tespiti için kabul edilebilirmikroorganizmaların tespiti için kabul edilebilir
olduğu düşünülür.olduğu düşünülür.

Örneklerin İşlenmesiÖrneklerin İşlenmesi
1.1. MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae,,

2.2. LegionellaLegionella sppspp,,

3.3. DimorfikDimorfik mantarlar,mantarlar,

4.4. M.M. tuberculosistuberculosis

tespiti için solunum yolu örnekleri yeterliliktespiti için solunum yolu örnekleri yeterlilik
açısından taranmamalıdır. Bütün örneklerin buaçısından taranmamalıdır. Bütün örneklerin bu
mikroorganizmaların tespiti için kabul edilebilirmikroorganizmaların tespiti için kabul edilebilir
olduğu düşünülür.olduğu düşünülür.



Balgam dışı alt solunum yolu örnekleriBalgam dışı alt solunum yolu örnekleri

Örneklerin İşlenmesiÖrneklerin İşlenmesi
1.1. Bakterinin boyama ve kültür ileBakterinin boyama ve kültür ile

belirlenmesibelirlenmesi
2.2. MikrobiyalMikrobiyal antijen için immünolojikantijen için immünolojik

analizlerin yapılmasıanalizlerin yapılması
3.3. ÖzgülÖzgül nükleiknükleik asit dizilerini ayırt edenasit dizilerini ayırt eden

moleküler tekniklerin kullanılmasımoleküler tekniklerin kullanılması

Örneklerin İşlenmesiÖrneklerin İşlenmesi
1.1. Bakterinin boyama ve kültür ileBakterinin boyama ve kültür ile

belirlenmesibelirlenmesi
2.2. MikrobiyalMikrobiyal antijen için immünolojikantijen için immünolojik

analizlerin yapılmasıanalizlerin yapılması
3.3. ÖzgülÖzgül nükleiknükleik asit dizilerini ayırt edenasit dizilerini ayırt eden

moleküler tekniklerin kullanılmasımoleküler tekniklerin kullanılması



Balgam dışı alt solunum yolu örnekleriBalgam dışı alt solunum yolu örnekleri

Gram boyalı yaymalar;Gram boyalı yaymalar;
1.1. Hasta sağlığı için acil boyamaHasta sağlığı için acil boyama

sonuçları gerektiğinde,sonuçları gerektiğinde,
2.2. Örneğin yeterliliğini ortaya koymakÖrneğin yeterliliğini ortaya koymak

için hücresel analiz kullanıldığında,için hücresel analiz kullanıldığında,
3.3. LaboratuvarLaboratuvar uzmanı tarafından kültüruzmanı tarafından kültür

bulgularının yorumlanmasına yardımbulgularının yorumlanmasına yardım
için gereksinim duyulduğunda önerilir.için gereksinim duyulduğunda önerilir.

Gram boyalı yaymalar;Gram boyalı yaymalar;
1.1. Hasta sağlığı için acil boyamaHasta sağlığı için acil boyama

sonuçları gerektiğinde,sonuçları gerektiğinde,
2.2. Örneğin yeterliliğini ortaya koymakÖrneğin yeterliliğini ortaya koymak

için hücresel analiz kullanıldığında,için hücresel analiz kullanıldığında,
3.3. LaboratuvarLaboratuvar uzmanı tarafından kültüruzmanı tarafından kültür

bulgularının yorumlanmasına yardımbulgularının yorumlanmasına yardım
için gereksinim duyulduğunda önerilir.için gereksinim duyulduğunda önerilir.



Balgam dışı alt solunum yolu örnekleriBalgam dışı alt solunum yolu örnekleri

YORUMYORUM
Gram boyalı yayma ve kültürün yorumuGram boyalı yayma ve kültürün yorumu
için, sonuç raporlanmadan önce klinikiçin, sonuç raporlanmadan önce klinik
bilgiyi hastanın doktoru ilebilgiyi hastanın doktoru ile
değerlendirebilecek mikrobiyolojideğerlendirebilecek mikrobiyoloji
konusunda eğitilmiş birkonusunda eğitilmiş bir laboratuvarlaboratuvar
yöneticisinin ilgisine ve fikrineyöneticisinin ilgisine ve fikrine
gereksinim duyulur.gereksinim duyulur.

YORUMYORUM
Gram boyalı yayma ve kültürün yorumuGram boyalı yayma ve kültürün yorumu
için, sonuç raporlanmadan önce klinikiçin, sonuç raporlanmadan önce klinik
bilgiyi hastanın doktoru ilebilgiyi hastanın doktoru ile
değerlendirebilecek mikrobiyolojideğerlendirebilecek mikrobiyoloji
konusunda eğitilmiş birkonusunda eğitilmiş bir laboratuvarlaboratuvar
yöneticisinin ilgisine ve fikrineyöneticisinin ilgisine ve fikrine
gereksinim duyulur.gereksinim duyulur.



Balgam dışı alt solunum yolu örnekleriBalgam dışı alt solunum yolu örnekleri

YORUMYORUM
 Bakteriler, muhtemel patojen iseler,Bakteriler, muhtemel patojen iseler,
Gram boyalı yaymalarda tespitGram boyalı yaymalarda tespit
edildiklerinde bildirilmelidir.edildiklerinde bildirilmelidir.
 Yeterli miktarda bulunmayan bakterilerYeterli miktarda bulunmayan bakteriler
veya tipik olarak potansiyelveya tipik olarak potansiyel
patojenlere benzemeyenpatojenlere benzemeyen morfotiplermorfotipler
birlikte değerlendirilmelibirlikte değerlendirilmeli “normal“normal
solunum florası”solunum florası” olarak bildirilmelidir.olarak bildirilmelidir.

YORUMYORUM
 Bakteriler, muhtemel patojen iseler,Bakteriler, muhtemel patojen iseler,
Gram boyalı yaymalarda tespitGram boyalı yaymalarda tespit
edildiklerinde bildirilmelidir.edildiklerinde bildirilmelidir.
 Yeterli miktarda bulunmayan bakterilerYeterli miktarda bulunmayan bakteriler
veya tipik olarak potansiyelveya tipik olarak potansiyel
patojenlere benzemeyenpatojenlere benzemeyen morfotiplermorfotipler
birlikte değerlendirilmelibirlikte değerlendirilmeli “normal“normal
solunum florası”solunum florası” olarak bildirilmelidir.olarak bildirilmelidir.



Balgam dışı alt solunum yolu örnekleriBalgam dışı alt solunum yolu örnekleri

YORUM (YORUM (AspirasyonAspirasyon pnömonisipnömonisi))
 AspirasyonAspirasyon pnömonisinepnömonisine sebep olan solunumsebep olan solunum
florasından,florasından, kontaminekontamine solunum florasını ayırtsolunum florasını ayırt
etmek önemlidir.etmek önemlidir.
 Bayılma, yutma ve nefes alma ile ilgili kaslarınBayılma, yutma ve nefes alma ile ilgili kasların
paralizisi veyaparalizisi veya entübasyonentübasyon gibi medikal işlemlergibi medikal işlemler
sonrası büyük miktardakisonrası büyük miktardaki orofarinksorofarinks içeriğininiçeriğinin
aspirasyonuaspirasyonu, karışık solunum florası yoluyla, karışık solunum florası yoluyla
oluşanoluşan akciğer apsesiakciğer apsesi veve ampiyemeampiyeme yol açar.yol açar.

YORUM (YORUM (AspirasyonAspirasyon pnömonisipnömonisi))
 AspirasyonAspirasyon pnömonisinepnömonisine sebep olan solunumsebep olan solunum
florasından,florasından, kontaminekontamine solunum florasını ayırtsolunum florasını ayırt
etmek önemlidir.etmek önemlidir.
 Bayılma, yutma ve nefes alma ile ilgili kaslarınBayılma, yutma ve nefes alma ile ilgili kasların
paralizisi veyaparalizisi veya entübasyonentübasyon gibi medikal işlemlergibi medikal işlemler
sonrası büyük miktardakisonrası büyük miktardaki orofarinksorofarinks içeriğininiçeriğinin
aspirasyonuaspirasyonu, karışık solunum florası yoluyla, karışık solunum florası yoluyla
oluşanoluşan akciğer apsesiakciğer apsesi veve ampiyemeampiyeme yol açar.yol açar.



Balgam dışı alt solunum yolu örnekleriBalgam dışı alt solunum yolu örnekleri
YORUM (YORUM (AspirasyonAspirasyon pnömonisipnömonisi))
 Tanıda alt solunum yolu örneklerininTanıda alt solunum yolu örneklerinin GramGram
boyamasıboyaması önemli bir rol oynar.önemli bir rol oynar.
 Boyanmış yaymalarda,Boyanmış yaymalarda, çok sayıda PMNL,çok sayıda PMNL,
streptokok vestreptokok ve anaeroplaranaeroplar karışık solunumkarışık solunum
florasını gösterir.florasını gösterir.
 Floranın birçoğuFloranın birçoğu intraselülerdirintraselülerdir..
 AspirasyonAspirasyon pnömonisipnömonisi hastanede yatanhastanede yatan
hastaların ve toplumdan gelen hastalarınhastaların ve toplumdan gelen hastaların
örneklerinde saptanabilir.örneklerinde saptanabilir.

YORUM (YORUM (AspirasyonAspirasyon pnömonisipnömonisi))
 Tanıda alt solunum yolu örneklerininTanıda alt solunum yolu örneklerinin GramGram
boyamasıboyaması önemli bir rol oynar.önemli bir rol oynar.
 Boyanmış yaymalarda,Boyanmış yaymalarda, çok sayıda PMNL,çok sayıda PMNL,
streptokok vestreptokok ve anaeroplaranaeroplar karışık solunumkarışık solunum
florasını gösterir.florasını gösterir.
 Floranın birçoğuFloranın birçoğu intraselülerdirintraselülerdir..
 AspirasyonAspirasyon pnömonisipnömonisi hastanede yatanhastanede yatan
hastaların ve toplumdan gelen hastalarınhastaların ve toplumdan gelen hastaların
örneklerinde saptanabilir.örneklerinde saptanabilir.



Balgam dışı alt solunum yolu örnekleriBalgam dışı alt solunum yolu örnekleri
NumuneNumune GramGram

boyamaboyama
AerobikAerobik
besiyeribesiyeri

AnaerobikAnaerobik besiyeribesiyeri YorumlarYorumlar

TrakealTrakeal aspirataspirat,,
BAL sıvısıBAL sıvısı

YapılmalıYapılmalı KanlıKanlı agaragar,,
ÇikolataÇikolata agaragar,,
MacConkeyMacConkey//
EMBEMB agaragar,,
CNACNA agaragar
((ColistinColistin--
nalidiksiknalidiksik asitasit

BBA (BBA (BrucellaBrucella
kanlıkanlı agaragar),),
LKV (LKV (KanamisinliKanamisinli
veve vankomisinlivankomisinli
lakedlaked kanlıkanlı agaragar),),
CNA anaerobikCNA anaerobik

AnaerobikAnaerobik
kültür gerekirsekültür gerekirse
korunmuşkorunmuş
bronkoskopbronkoskop ileile
fırçalama,fırçalama,
AnaerobikAnaerobik
taşımataşıma

KanlıKanlı agaragar,,
ÇikolataÇikolata agaragar,,
MacConkeyMacConkey//
EMBEMB agaragar,,
CNACNA agaragar
((ColistinColistin--
nalidiksiknalidiksik asitasit

AnaerobikAnaerobik
kültür gerekirsekültür gerekirse
korunmuşkorunmuş
bronkoskopbronkoskop ileile
fırçalama,fırçalama,
AnaerobikAnaerobik
taşımataşıma

BronkoalveollerBronkoalveoller
fırçalama,fırçalama,
yıkamayıkama

YapılmalıYapılmalı KanlıKanlı agaragar,,
ÇikolataÇikolata agaragar,,
MacConkeyMacConkey//
EMBEMB agaragar

DokuDoku YapılmalıYapılmalı KanlıKanlı agaragar,,
ÇikolataÇikolata agaragar,,
MacConkeyMacConkey//
EMBEMB agaragar,,
TioglikolatTioglikolat
buyyonbuyyon

BBA (BBA (BrucellaBrucella
kanlıkanlı agaragar),),
LKV (LKV (KanamisinliKanamisinli
veve vankomisinlivankomisinli
lakedlaked kanlıkanlı agaragar),),
CNA anaerobikCNA anaerobik



Balgam dışı alt solunum yolu örnekleriBalgam dışı alt solunum yolu örnekleri
NumuneNumune İncelemeİnceleme

yöntemiyöntemi
İncelemeİnceleme sonucusonucu

UygunUygun Uygun olmayanUygun olmayan

TrakealTrakeal aspirataspirat Gram boyalıGram boyalı
yaymanınyaymanın
mikroskobikmikroskobik
incelemesiincelemesi

<10<10
SEH/ortalamaSEH/ortalama
10X alan10X alan
veve
en az 1en az 1--2020
alanda (X100)alanda (X100)
bakteri tespitibakteri tespiti

>10>10
SEH/ortalamaSEH/ortalama
10X alan ve10X alan ve
20 alanda20 alanda
(X100) bakteri(X100) bakteri
yokyok

Gram boyalıGram boyalı
yaymanınyaymanın
mikroskobikmikroskobik
incelemesiincelemesi

<10<10
SEH/ortalamaSEH/ortalama
10X alan10X alan
veve
en az 1en az 1--2020
alanda (X100)alanda (X100)
bakteri tespitibakteri tespiti

>10>10
SEH/ortalamaSEH/ortalama
10X alan ve10X alan ve
20 alanda20 alanda
(X100) bakteri(X100) bakteri
yokyok

BronkoalveollerBronkoalveoller
lavaj sıvısılavaj sıvısı

Gram boyalıGram boyalı
yaymanınyaymanın
mikroskobikmikroskobik
incelemesiincelemesi

HücrelerinHücrelerin
<%1’inde SEH<%1’inde SEH

HücrelerinHücrelerin
>%1’inde SEH>%1’inde SEH

Kaliteyi sağlamak için bakteriyel kültürü istenen örneklerin incelenmesiKaliteyi sağlamak için bakteriyel kültürü istenen örneklerin incelenmesi



NumuneNumune Kayda değerKayda değer
olması muhtemelolması muhtemel

Kayda değer olmasıKayda değer olması
muhtemel olmayanmuhtemel olmayan

ÖnemliÖnemli izolatizolat
olduğunu düşündürenolduğunu düşündüren
ek bilgilerek bilgiler

TrakealTrakeal aspirataspirat Gram boyama veGram boyama ve
kültürde hakimkültürde hakim
muhtemelmuhtemel
patojenpatojen
Bol PMNLBol PMNL

Muhtemel patojenMuhtemel patojen
kültürde sadece 1kültürde sadece 1--22
+ ürer.+ ürer.
Gram boyamadaGram boyamada
PMNL bol değildir.PMNL bol değildir.

>10>1066 CFU/mLCFU/mL
muhtemel patojen.muhtemel patojen.
PMNL içindePMNL içinde
muhtemel patojenmuhtemel patojen
((intraselülerintraselüler
bakteriler).bakteriler).

Alt solunum yolu bakteriyel kültür sonuçlarının yorumlanmasıAlt solunum yolu bakteriyel kültür sonuçlarının yorumlanması

>10>1066 CFU/mLCFU/mL
muhtemel patojen.muhtemel patojen.
PMNL içindePMNL içinde
muhtemel patojenmuhtemel patojen
((intraselülerintraselüler
bakteriler).bakteriler).

BronkoalveollerBronkoalveoller lavajlavaj
sıvısısıvısı

X100 büyütmedeX100 büyütmede
Gram boyalıGram boyalı
yaymanın heryaymanın her
alanında hakimalanında hakim
muhtemelmuhtemel
patojen görülür.patojen görülür.
KantitatifKantitatif
kültürdekültürde
>10>1055 CFU/mLCFU/mL
muhtemelmuhtemel
patojenpatojen
belirlenir.belirlenir.

Muhtemel patojenMuhtemel patojen
Gram boyamadaGram boyamada
görülmez.görülmez.
Kantitatif kültürdeKantitatif kültürde
>10>1044 CFU/mLCFU/mL
muhtemel patojenmuhtemel patojen
belirlenir.belirlenir.

PMNL içindePMNL içinde
muhtemel patojenmuhtemel patojen
((intraselülerintraselüler
bakteriler).bakteriler).



 BAL sıvısı veBAL sıvısı ve bronşiyalbronşiyal fırça örnekleri izolefırça örnekleri izole
edilen potansiyel patojenlerin öneminiedilen potansiyel patojenlerin önemini
değerlendirmek içindeğerlendirmek için kantitatifkantitatif olarak kültürolarak kültür
plaklarına ekilmelidir.plaklarına ekilmelidir.

 BronşiyalBronşiyal fırça örnekleri yaklaşık olarakfırça örnekleri yaklaşık olarak
0.010.01--0.001 mL0.001 mL sekresyonsekresyon içerirler.içerirler.

 Örnekler toplandıktan sonra 1 mL steril,Örnekler toplandıktan sonra 1 mL steril,
bakteriyostatikbakteriyostatik olmayan SF içineolmayan SF içine
aktarılmalıdır.aktarılmalıdır.

 ÖrnekÖrnek laboratuvaralaboratuvara hemen teslimhemen teslim
edilmelidir.edilmelidir.

Alt solunum yolu örnekleri içinAlt solunum yolu örnekleri için
özel durumlarözel durumlar

 BAL sıvısı veBAL sıvısı ve bronşiyalbronşiyal fırça örnekleri izolefırça örnekleri izole
edilen potansiyel patojenlerin öneminiedilen potansiyel patojenlerin önemini
değerlendirmek içindeğerlendirmek için kantitatifkantitatif olarak kültürolarak kültür
plaklarına ekilmelidir.plaklarına ekilmelidir.

 BronşiyalBronşiyal fırça örnekleri yaklaşık olarakfırça örnekleri yaklaşık olarak
0.010.01--0.001 mL0.001 mL sekresyonsekresyon içerirler.içerirler.

 Örnekler toplandıktan sonra 1 mL steril,Örnekler toplandıktan sonra 1 mL steril,
bakteriyostatikbakteriyostatik olmayan SF içineolmayan SF içine
aktarılmalıdır.aktarılmalıdır.

 ÖrnekÖrnek laboratuvaralaboratuvara hemen teslimhemen teslim
edilmelidir.edilmelidir.



 LaboratuvardaLaboratuvarda örnek 30örnek 30--60 sn60 sn vortekslevorteksle
çalkalanır.çalkalanır.

 SitosantrifüjleSitosantrifüjle (100 µL örnek, 3000(100 µL örnek, 3000 rpm’derpm’de 55 dkdk santrifüjlenirsantrifüjlenir))

bir yayma hazırlanır ve Gram boyamabir yayma hazırlanır ve Gram boyama
yapılır.yapılır.

 Bir pipet veya kalibre öze kullanılarak 0.01Bir pipet veya kalibre öze kullanılarak 0.01
mL örnek uygunmL örnek uygun besiyerlerinebesiyerlerine ekilir.ekilir.

 Örneğin her 1Örneğin her 1 mL’sindemL’sinde, potansiyel, potansiyel
patojenlerin koloni sayımının 1000patojenlerin koloni sayımının 1000 CFU’danCFU’dan
fazla olmasıfazla olması (her 1(her 1 mL’demL’de orijinal örneğinorijinal örneğin
101066 CFU’aCFU’a denk gelir)denk gelir) hastalıkla uyumludur.hastalıkla uyumludur.

Alt solunum yolu örnekleri içinAlt solunum yolu örnekleri için
özel durumlarözel durumlar

 LaboratuvardaLaboratuvarda örnek 30örnek 30--60 sn60 sn vortekslevorteksle
çalkalanır.çalkalanır.

 SitosantrifüjleSitosantrifüjle (100 µL örnek, 3000(100 µL örnek, 3000 rpm’derpm’de 55 dkdk santrifüjlenirsantrifüjlenir))

bir yayma hazırlanır ve Gram boyamabir yayma hazırlanır ve Gram boyama
yapılır.yapılır.

 Bir pipet veya kalibre öze kullanılarak 0.01Bir pipet veya kalibre öze kullanılarak 0.01
mL örnek uygunmL örnek uygun besiyerlerinebesiyerlerine ekilir.ekilir.

 Örneğin her 1Örneğin her 1 mL’sindemL’sinde, potansiyel, potansiyel
patojenlerin koloni sayımının 1000patojenlerin koloni sayımının 1000 CFU’danCFU’dan
fazla olmasıfazla olması (her 1(her 1 mL’demL’de orijinal örneğinorijinal örneğin
101066 CFU’aCFU’a denk gelir)denk gelir) hastalıkla uyumludur.hastalıkla uyumludur.



BAL sıvısı (50 mL SF veya daha fazla)BAL sıvısı (50 mL SF veya daha fazla)
 Daha fazla akciğer hacmini temsil eder.Daha fazla akciğer hacmini temsil eder.
 SitosantrifüjleSitosantrifüjle (100 µL örnek, 3000(100 µL örnek, 3000 rpm’derpm’de 55 dkdk santrifüjlenirsantrifüjlenir))

bir yayma hazırlanır ve Gram boyamabir yayma hazırlanır ve Gram boyama
yapılır.yapılır.

 Gram boyama raporu SEH sayısını veGram boyama raporu SEH sayısını ve
intraselülerintraselüler bakteri varlığını da içermelidir.bakteri varlığını da içermelidir.

 YoğunYoğun kontaminekontamine (Bütün hücrelerin >%1’i(Bütün hücrelerin >%1’i
SEHSEH dirdir).).

 İntraselülerİntraselüler bakteriler en muhtemelbakteriler en muhtemel
potansiyel patojenlerdir.potansiyel patojenlerdir.

Alt solunum yolu örnekleri içinAlt solunum yolu örnekleri için
özel durumlarözel durumlar

BAL sıvısı (50 mL SF veya daha fazla)BAL sıvısı (50 mL SF veya daha fazla)
 Daha fazla akciğer hacmini temsil eder.Daha fazla akciğer hacmini temsil eder.
 SitosantrifüjleSitosantrifüjle (100 µL örnek, 3000(100 µL örnek, 3000 rpm’derpm’de 55 dkdk santrifüjlenirsantrifüjlenir))

bir yayma hazırlanır ve Gram boyamabir yayma hazırlanır ve Gram boyama
yapılır.yapılır.

 Gram boyama raporu SEH sayısını veGram boyama raporu SEH sayısını ve
intraselülerintraselüler bakteri varlığını da içermelidir.bakteri varlığını da içermelidir.

 YoğunYoğun kontaminekontamine (Bütün hücrelerin >%1’i(Bütün hücrelerin >%1’i
SEHSEH dirdir).).

 İntraselülerİntraselüler bakteriler en muhtemelbakteriler en muhtemel
potansiyel patojenlerdir.potansiyel patojenlerdir.



BAL sıvısı (50 mL SF veya daha fazla)BAL sıvısı (50 mL SF veya daha fazla)
 Örneğin 0.01 veya 0.001Örneğin 0.01 veya 0.001 mL’simL’si uygunuygun

besiyerlerinebesiyerlerine ekilir.ekilir.
 Örneğin her 1Örneğin her 1 mL’sindemL’sinde,,

potansiyel patojenlerin koloni sayımınınpotansiyel patojenlerin koloni sayımının
10 00010 000 CFU’danCFU’dan az olmasıaz olması KONTAMİNASYONKONTAMİNASYON
10 00010 000--100 000 CFU olması100 000 CFU olması GRİ ZONGRİ ZON
100 000100 000 CFU’danCFU’dan fazla olmasıfazla olması ETKENETKEN

Alt solunum yolu örnekleri içinAlt solunum yolu örnekleri için
özel durumlarözel durumlar

BAL sıvısı (50 mL SF veya daha fazla)BAL sıvısı (50 mL SF veya daha fazla)
 Örneğin 0.01 veya 0.001Örneğin 0.01 veya 0.001 mL’simL’si uygunuygun

besiyerlerinebesiyerlerine ekilir.ekilir.
 Örneğin her 1Örneğin her 1 mL’sindemL’sinde,,

potansiyel patojenlerin koloni sayımınınpotansiyel patojenlerin koloni sayımının
10 00010 000 CFU’danCFU’dan az olmasıaz olması KONTAMİNASYONKONTAMİNASYON
10 00010 000--100 000 CFU olması100 000 CFU olması GRİ ZONGRİ ZON
100 000100 000 CFU’danCFU’dan fazla olmasıfazla olması ETKENETKEN



EndotrakealEndotrakeal aspirataspirat (ETA) örneği alınması(ETA) örneği alınması

Luken’sLuken’s traptrap

14 F14 F AspirasyonAspirasyon sondasısondası

Sonda, endotrakeal tüp içinden ve distal uç 2 cmSonda, endotrakeal tüp içinden ve distal uç 2 cm
daha içeri girecek şekilde ilerletilir.daha içeri girecek şekilde ilerletilir.
Sonda ucu 40mL’lik aspirat tüpüne takılır. AspiratSonda ucu 40mL’lik aspirat tüpüne takılır. Aspirat
tüpünün diğer ucu aspiratöre bağlanır ve 5tüpünün diğer ucu aspiratöre bağlanır ve 5--10 ml10 ml
ETA elde edilir.ETA elde edilir.

14 F14 F AspirasyonAspirasyon sondasısondası



Endotrakeal aspiratEndotrakeal aspirat

 TrakeostomiliTrakeostomili veyaveya entübeentübe hastalardan alınır.hastalardan alınır.
DuyarlılıkDuyarlılık , özgüllük, özgüllük 

((--) sonuç, (+) sonuca göre daha güvenilirdir.) sonuç, (+) sonuca göre daha güvenilirdir.
 Son 72 saatte antibiyotik değişikliğiSon 72 saatte antibiyotik değişikliği
yapılmayanyapılmayan entübeentübe hastalarda,hastalarda, trakealtrakeal
aspirattaaspiratta bakteri vebakteri ve enflamatuvarenflamatuvar hücrehücre
görülmemesi güçlügörülmemesi güçlü negatifnegatif prediktifprediktif değeredeğere
sahiptir.sahiptir.
 GünlükGünlük sürveyansdasürveyansda (( sınır değer) anlamlıdır.sınır değer) anlamlıdır.

 TrakeostomiliTrakeostomili veyaveya entübeentübe hastalardan alınır.hastalardan alınır.
DuyarlılıkDuyarlılık , özgüllük, özgüllük 

((--) sonuç, (+) sonuca göre daha güvenilirdir.) sonuç, (+) sonuca göre daha güvenilirdir.
 Son 72 saatte antibiyotik değişikliğiSon 72 saatte antibiyotik değişikliği
yapılmayanyapılmayan entübeentübe hastalarda,hastalarda, trakealtrakeal
aspirattaaspiratta bakteri vebakteri ve enflamatuvarenflamatuvar hücrehücre
görülmemesi güçlügörülmemesi güçlü negatifnegatif prediktifprediktif değeredeğere
sahiptir.sahiptir.
 GünlükGünlük sürveyansdasürveyansda (( sınır değer) anlamlıdır.sınır değer) anlamlıdır.



KorunmuşKorunmuş
fırçafırça
örneğiörneği
alınmasıalınması

KorunmuşKorunmuş
fırçafırça
örneğiörneği
alınmasıalınması



DEĞERLENDİRME/SONUÇ RAPORUDEĞERLENDİRME/SONUÇ RAPORU

KolonizasyonKolonizasyon EnfeksiyonEnfeksiyon

Ayrımı nasıl yapalım?Ayrımı nasıl yapalım?

KolonizasyonKolonizasyon da önemli !da önemli !

Gelecekteki, olası enfeksiyonun potansiyelGelecekteki, olası enfeksiyonun potansiyel
rezervuarı olabilir.rezervuarı olabilir.

DEĞERLENDİRME/SONUÇ RAPORUDEĞERLENDİRME/SONUÇ RAPORU

KolonizasyonKolonizasyon EnfeksiyonEnfeksiyon

Ayrımı nasıl yapalım?Ayrımı nasıl yapalım?

KolonizasyonKolonizasyon da önemli !da önemli !

Gelecekteki, olası enfeksiyonun potansiyelGelecekteki, olası enfeksiyonun potansiyel
rezervuarı olabilir.rezervuarı olabilir.



Alt Solunum yolu örneklerininAlt Solunum yolu örneklerinin
Kantitatif Kültürü  (KFÖ, BAL/ETA)Kantitatif Kültürü  (KFÖ, BAL/ETA)

Uygulama alanları;Uygulama alanları;

 VentilatörVentilatör ilişkiliilişkili pnömonipnömoni (VİP)(VİP)

 İmmündüşkünİmmündüşkün konaktakonakta pnömonipnömoni

 KistikKistik fibrozislifibrozisli hastadahastada pnömonipnömoni

 KOAH’taKOAH’ta akut alevlenmeleriakut alevlenmeleri

 TGPTGP

Uygulama alanları;Uygulama alanları;

 VentilatörVentilatör ilişkiliilişkili pnömonipnömoni (VİP)(VİP)

 İmmündüşkünİmmündüşkün konaktakonakta pnömonipnömoni

 KistikKistik fibrozislifibrozisli hastadahastada pnömonipnömoni

 KOAH’taKOAH’ta akut alevlenmeleriakut alevlenmeleri

 TGPTGP



Özgüllük artar, duyarlılıkÖzgüllük artar, duyarlılık “sınır değer”“sınır değer”e bağlıdır.e bağlıdır.
 Duyarlılık ve özgüllük:Duyarlılık ve özgüllük: BAL/ETABAL/ETA % 70% 70 –– 100100

KFÖKFÖ % 62% 62 –– 100100

 Sınır değerSınır değer:: BALBAL ≥≥101044 CFU/mLCFU/mL
KFÖKFÖ ≥≥101033 CFU/mLCFU/mL bakteriyelbakteriyel pnömonipnömoni
ETAETA ≥≥101055--66 CFU/mLCFU/mL

 Bu sınır değerler akciğerde 10Bu sınır değerler akciğerde 1055--101066 CFU/mL bakteri varlığınıCFU/mL bakteri varlığını

gösterir.gösterir.

 Sınır değerin altında iseSınır değerin altında ise ““kontaminasyonkontaminasyon”” kabul edilmeli,kabul edilmeli,

işleme alınmamalıdır.işleme alınmamalıdır.

Alt Solunum yolu örneklerininAlt Solunum yolu örneklerinin
Kantitatif Kültürü  (KFÖ, BAL/ETA)Kantitatif Kültürü  (KFÖ, BAL/ETA)

Özgüllük artar, duyarlılıkÖzgüllük artar, duyarlılık “sınır değer”“sınır değer”e bağlıdır.e bağlıdır.
 Duyarlılık ve özgüllük:Duyarlılık ve özgüllük: BAL/ETABAL/ETA % 70% 70 –– 100100

KFÖKFÖ % 62% 62 –– 100100

 Sınır değerSınır değer:: BALBAL ≥≥101044 CFU/mLCFU/mL
KFÖKFÖ ≥≥101033 CFU/mLCFU/mL bakteriyelbakteriyel pnömonipnömoni
ETAETA ≥≥101055--66 CFU/mLCFU/mL

 Bu sınır değerler akciğerde 10Bu sınır değerler akciğerde 1055--101066 CFU/mL bakteri varlığınıCFU/mL bakteri varlığını

gösterir.gösterir.

 Sınır değerin altında iseSınır değerin altında ise ““kontaminasyonkontaminasyon”” kabul edilmeli,kabul edilmeli,

işleme alınmamalıdır.işleme alınmamalıdır.



Alt Solunum yolu örneklerininAlt Solunum yolu örneklerinin
Kantitatif Kültürü  (KFÖ, BAL/ ETA)Kantitatif Kültürü  (KFÖ, BAL/ ETA)



 Örnekler hızla işleme alınmalıdır. (AcildenÖrnekler hızla işleme alınmalıdır. (Acilden
geliyorsa, yeni yatmışsa,geliyorsa, yeni yatmışsa, invazivinvaziv örnekse)örnekse)

 PürülanPürülan ve kanlı kısımları seçilmelidir.ve kanlı kısımları seçilmelidir.

 Ekimler öze, pipet veya kalibreEkimler öze, pipet veya kalibre
özeyle yapılmalıdır.özeyle yapılmalıdır.

 KFÖ, BAL veya ETAKFÖ, BAL veya ETA →→ Kantitatif kültürKantitatif kültür
yapılmalıdır (yapılmalıdır (Örnekler santrifüj edilmemelidirÖrnekler santrifüj edilmemelidir).

 UygunUygun besiyerleribesiyerleri seçilmelidir.seçilmelidir.

Alt solunum yolu örnekleriAlt solunum yolu örnekleri –– EkimEkim
 Örnekler hızla işleme alınmalıdır. (AcildenÖrnekler hızla işleme alınmalıdır. (Acilden
geliyorsa, yeni yatmışsa,geliyorsa, yeni yatmışsa, invazivinvaziv örnekse)örnekse)

 PürülanPürülan ve kanlı kısımları seçilmelidir.ve kanlı kısımları seçilmelidir.

 Ekimler öze, pipet veya kalibreEkimler öze, pipet veya kalibre
özeyle yapılmalıdır.özeyle yapılmalıdır.

 KFÖ, BAL veya ETAKFÖ, BAL veya ETA →→ Kantitatif kültürKantitatif kültür
yapılmalıdır (yapılmalıdır (Örnekler santrifüj edilmemelidirÖrnekler santrifüj edilmemelidir).

 UygunUygun besiyerleribesiyerleri seçilmelidir.seçilmelidir.



AspirasyonAspirasyon pnömonisipnömonisi veya benzer klinikveya benzer klinik
varsavarsa anaerobanaerob işlem uygulanmalıdır.işlem uygulanmalıdır.

AnaerobAnaerob kültüre uygun örnekler;kültüre uygun örnekler;
 Korunmuş fırça örneğiKorunmuş fırça örneği
 BiyopsiBiyopsi
 PlevralPlevral sıvısıvı

Alt solunum yolu örnekleriAlt solunum yolu örnekleri –– EkimEkim

AspirasyonAspirasyon pnömonisipnömonisi veya benzer klinikveya benzer klinik
varsavarsa anaerobanaerob işlem uygulanmalıdır.işlem uygulanmalıdır.

AnaerobAnaerob kültüre uygun örnekler;kültüre uygun örnekler;
 Korunmuş fırça örneğiKorunmuş fırça örneği
 BiyopsiBiyopsi
 PlevralPlevral sıvısıvı



 Örneğin kalitesi hakkında bilgi verir.Örneğin kalitesi hakkında bilgi verir.

 Anında ve önemli bilgi sağlayan en iyi ve ucuz yöntemdir.Anında ve önemli bilgi sağlayan en iyi ve ucuz yöntemdir.

 Kültür sonuçları ile birlikte değerlendirilmelidir.Kültür sonuçları ile birlikte değerlendirilmelidir.

 İşleme alma şeklini belirler.İşleme alma şeklini belirler.

 Hücresel durum hakkında bilgi verir.Hücresel durum hakkında bilgi verir.

 Biyopsi örneğinde sürtme preparat veyaBiyopsi örneğinde sürtme preparat veya homojenattanhomojenattan hazırlanır.hazırlanır.

 BAL/ETA örneklerindeBAL/ETA örneklerinde sitosantrifüjlesitosantrifüjle (100 µL örnek, 3000(100 µL örnek, 3000 rpm’derpm’de
55 dkdk santrifüjlenirsantrifüjlenir)) yayma yapılır.yayma yapılır.

 AspirasyonAspirasyon pnömonisipnömonisi için yaymada,için yaymada, nötrofillernötrofiller içinde,içinde, pleomorfikpleomorfik
Gram (Gram (--) basiller ile Gram (+) koklar ve basiller görülmesi,) basiller ile Gram (+) koklar ve basiller görülmesi,
karakteristiktir. Tedavide,karakteristiktir. Tedavide, anaeroblaranaeroblar da dikkate alınmalıdır.da dikkate alınmalıdır.

Alt solunum yolu örnekleriAlt solunum yolu örnekleri -- Gram YaymaGram Yayma
 Örneğin kalitesi hakkında bilgi verir.Örneğin kalitesi hakkında bilgi verir.

 Anında ve önemli bilgi sağlayan en iyi ve ucuz yöntemdir.Anında ve önemli bilgi sağlayan en iyi ve ucuz yöntemdir.

 Kültür sonuçları ile birlikte değerlendirilmelidir.Kültür sonuçları ile birlikte değerlendirilmelidir.

 İşleme alma şeklini belirler.İşleme alma şeklini belirler.

 Hücresel durum hakkında bilgi verir.Hücresel durum hakkında bilgi verir.

 Biyopsi örneğinde sürtme preparat veyaBiyopsi örneğinde sürtme preparat veya homojenattanhomojenattan hazırlanır.hazırlanır.

 BAL/ETA örneklerindeBAL/ETA örneklerinde sitosantrifüjlesitosantrifüjle (100 µL örnek, 3000(100 µL örnek, 3000 rpm’derpm’de
55 dkdk santrifüjlenirsantrifüjlenir)) yayma yapılır.yayma yapılır.

 AspirasyonAspirasyon pnömonisipnömonisi için yaymada,için yaymada, nötrofillernötrofiller içinde,içinde, pleomorfikpleomorfik
Gram (Gram (--) basiller ile Gram (+) koklar ve basiller görülmesi,) basiller ile Gram (+) koklar ve basiller görülmesi,
karakteristiktir. Tedavide,karakteristiktir. Tedavide, anaeroblaranaeroblar da dikkate alınmalıdır.da dikkate alınmalıdır.



 % 5 CO% 5 CO22’li ortamda’li ortamda
 3535--3737°° C’deC’de
 Minimum 48 saat (72 saat tercih edilmelidir)Minimum 48 saat (72 saat tercih edilmelidir)
 İnvazivİnvaziv örnekler 4 güne kadar bekletilmelidirörnekler 4 güne kadar bekletilmelidir
 Gram yaymada bakteri (+), kültür (Gram yaymada bakteri (+), kültür (--) ise) ise
inkübasyoninkübasyon uzatılmalıdıruzatılmalıdır
 LegionellaLegionella,, BordetellaBordetella,, TbcTbc için özeliçin özel
besiyerlerinebesiyerlerine ekilmelidirekilmelidir

Alt solunum yolu örnekleriAlt solunum yolu örnekleri--İnkübasyonuİnkübasyonu
 % 5 CO% 5 CO22’li ortamda’li ortamda
 3535--3737°° C’deC’de
 Minimum 48 saat (72 saat tercih edilmelidir)Minimum 48 saat (72 saat tercih edilmelidir)
 İnvazivİnvaziv örnekler 4 güne kadar bekletilmelidirörnekler 4 güne kadar bekletilmelidir
 Gram yaymada bakteri (+), kültür (Gram yaymada bakteri (+), kültür (--) ise) ise
inkübasyoninkübasyon uzatılmalıdıruzatılmalıdır
 LegionellaLegionella,, BordetellaBordetella,, TbcTbc için özeliçin özel
besiyerlerinebesiyerlerine ekilmelidirekilmelidir



 24 saat sonra plakları incelenir (24 veya 48 saat daha24 saat sonra plakları incelenir (24 veya 48 saat daha inkübeinkübe et)et)
 24.saat üreme varsa da 48.saat tekrar incelenir24.saat üreme varsa da 48.saat tekrar incelenir (Yeni morfolojiler)(Yeni morfolojiler)

 Gram yayma ile kültür uyumuna bakılırGram yayma ile kültür uyumuna bakılır (Uyumsuz ise yaymaya tekrar(Uyumsuz ise yaymaya tekrar
bakılmalıdır)bakılmalıdır)

 İdentifikasyonİdentifikasyon yapılır;yapılır;
 Önemli miktarda üreme varsa,Önemli miktarda üreme varsa,
 Üreme az amaÜreme az ama PMNL’liPMNL’li yaymadaki etkenle uyumlu ise,yaymadaki etkenle uyumlu ise,
 Üreme az amaÜreme az ama %90%90 saf ise ve yaymasaf ise ve yayma enflamasyonaenflamasyona
uyuyorsa,uyuyorsa,

 KistikKistik fibrozisdefibrozisde miktara bakılmaz (Örn:miktara bakılmaz (Örn: PseudomonasPseudomonas için )için )
 KFÖKFÖ →→ ≥ 10≥ 1033 CFU/mL iseCFU/mL ise
 BAL/ETABAL/ETA →→ ≥ 10≥ 1044 CFU/mL/10CFU/mL/1055 CFU/mL iseCFU/mL ise

 Üreme karışık ise doğru ID için pasajla (Kanlı/Üreme karışık ise doğru ID için pasajla (Kanlı/çukulataçukulata/EMB/EMB agaragar))

Alt solunum yolu örnekleriAlt solunum yolu örnekleri--DeğerlendirmeDeğerlendirme
 24 saat sonra plakları incelenir (24 veya 48 saat daha24 saat sonra plakları incelenir (24 veya 48 saat daha inkübeinkübe et)et)
 24.saat üreme varsa da 48.saat tekrar incelenir24.saat üreme varsa da 48.saat tekrar incelenir (Yeni morfolojiler)(Yeni morfolojiler)

 Gram yayma ile kültür uyumuna bakılırGram yayma ile kültür uyumuna bakılır (Uyumsuz ise yaymaya tekrar(Uyumsuz ise yaymaya tekrar
bakılmalıdır)bakılmalıdır)

 İdentifikasyonİdentifikasyon yapılır;yapılır;
 Önemli miktarda üreme varsa,Önemli miktarda üreme varsa,
 Üreme az amaÜreme az ama PMNL’liPMNL’li yaymadaki etkenle uyumlu ise,yaymadaki etkenle uyumlu ise,
 Üreme az amaÜreme az ama %90%90 saf ise ve yaymasaf ise ve yayma enflamasyonaenflamasyona
uyuyorsa,uyuyorsa,

 KistikKistik fibrozisdefibrozisde miktara bakılmaz (Örn:miktara bakılmaz (Örn: PseudomonasPseudomonas için )için )
 KFÖKFÖ →→ ≥ 10≥ 1033 CFU/mL iseCFU/mL ise
 BAL/ETABAL/ETA →→ ≥ 10≥ 1044 CFU/mL/10CFU/mL/1055 CFU/mL iseCFU/mL ise

 Üreme karışık ise doğru ID için pasajla (Kanlı/Üreme karışık ise doğru ID için pasajla (Kanlı/çukulataçukulata/EMB/EMB agaragar))



StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae veve HaemophilusHaemophilus influenzaeinfluenzae ;;
 Gram yaymada görülmedikçe düşük sayıda üremeler için işlemGram yaymada görülmedikçe düşük sayıda üremeler için işlem

yapılmaz,yapılmaz,
 Üreme var ve yayma ile uyumlu ise rapor edilir,Üreme var ve yayma ile uyumlu ise rapor edilir,

 -- StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae için ADT,için ADT,
 -- HaemophilusHaemophilus influenzaeinfluenzae için betaiçin beta laktamazlaktamaz sonucu bildirilir.sonucu bildirilir.

Üreme miktarı önemli ölçüde fazla ise rapor edileceklerÜreme miktarı önemli ölçüde fazla ise rapor edilecekler
 MoraxellaMoraxella catarrhaliscatarrhalis
 Yatan hasta (HE açısından)Yatan hasta (HE açısından) -- P.P.aeruginosaaeruginosa +ADT,+ADT,

-- AcinetobacterAcinetobacter sppspp.. +ADT,+ADT,
-- BurkholderiaBurkholderia cepaciacepacia +ADT,+ADT,
-- StenotrophomonasStenotrophomonas maltophiliamaltophilia ++ADTADT

Alt solunum yolu örnekleriAlt solunum yolu örnekleri--RaporlamaRaporlama
StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae veve HaemophilusHaemophilus influenzaeinfluenzae ;;
 Gram yaymada görülmedikçe düşük sayıda üremeler için işlemGram yaymada görülmedikçe düşük sayıda üremeler için işlem

yapılmaz,yapılmaz,
 Üreme var ve yayma ile uyumlu ise rapor edilir,Üreme var ve yayma ile uyumlu ise rapor edilir,

 -- StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae için ADT,için ADT,
 -- HaemophilusHaemophilus influenzaeinfluenzae için betaiçin beta laktamazlaktamaz sonucu bildirilir.sonucu bildirilir.

Üreme miktarı önemli ölçüde fazla ise rapor edileceklerÜreme miktarı önemli ölçüde fazla ise rapor edilecekler
 MoraxellaMoraxella catarrhaliscatarrhalis
 Yatan hasta (HE açısından)Yatan hasta (HE açısından) -- P.P.aeruginosaaeruginosa +ADT,+ADT,

-- AcinetobacterAcinetobacter sppspp.. +ADT,+ADT,
-- BurkholderiaBurkholderia cepaciacepacia +ADT,+ADT,
-- StenotrophomonasStenotrophomonas maltophiliamaltophilia ++ADTADT



Test edilecek ve daima rapor edileceklerTest edilecek ve daima rapor edilecekler
 StreptococcusStreptococcus pyogenespyogenes
 Grup B streptokok (Çocukta)Grup B streptokok (Çocukta)
 FrancisellaFrancisella tularensistularensis
 BordetellaBordetella sppspp. (özellikle. (özellikle B.B. bronchisepticabronchiseptica))
 YersiniaYersinia pestispestis
 NocardiaNocardia
 LegionellaLegionella sppspp..
 BacillusBacillus anthracisanthracis
 CriptococcusCriptococcus neoformaneoformansns
 Küf mantarları (Saprofit/Küf mantarları (Saprofit/kontaminantkontaminant olarak düşünülmeyenler)olarak düşünülmeyenler)

Alt solunum yolu örnekleriAlt solunum yolu örnekleri--RaporlamaRaporlama

Test edilecek ve daima rapor edileceklerTest edilecek ve daima rapor edilecekler
 StreptococcusStreptococcus pyogenespyogenes
 Grup B streptokok (Çocukta)Grup B streptokok (Çocukta)
 FrancisellaFrancisella tularensistularensis
 BordetellaBordetella sppspp. (özellikle. (özellikle B.B. bronchisepticabronchiseptica))
 YersiniaYersinia pestispestis
 NocardiaNocardia
 LegionellaLegionella sppspp..
 BacillusBacillus anthracisanthracis
 CriptococcusCriptococcus neoformaneoformansns
 Küf mantarları (Saprofit/Küf mantarları (Saprofit/kontaminantkontaminant olarak düşünülmeyenler)olarak düşünülmeyenler)



Miktarı fazla, dominant bir üreme var ve GramMiktarı fazla, dominant bir üreme var ve Gram
yayma ile uyumlu ise;yayma ile uyumlu ise;
 StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus + ADT+ ADT
 BetaBeta hemolitikhemolitik Streptokok grup B (erişkin),Streptokok grup B (erişkin),
C veya GC veya G
 Tek morfoloji Gram (Tek morfoloji Gram (--) basil + ADT) basil + ADT
 Narin Gram (Narin Gram (--) basiller (Beta) basiller (Beta laktamazınılaktamazını
raporla)raporla)
 CorynebacteriumCorynebacterium (yoğun bakımdan(yoğun bakımdan entübeentübe
hastadan gelmişse)hastadan gelmişse)
 RhodococcusRhodococcus equiequi ((İmmündüşkünİmmündüşkün konak ise)konak ise)

Alt solunum yolu örnekleriAlt solunum yolu örnekleri--RaporlamaRaporlama
Miktarı fazla, dominant bir üreme var ve GramMiktarı fazla, dominant bir üreme var ve Gram
yayma ile uyumlu ise;yayma ile uyumlu ise;
 StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus + ADT+ ADT
 BetaBeta hemolitikhemolitik Streptokok grup B (erişkin),Streptokok grup B (erişkin),
C veya GC veya G
 Tek morfoloji Gram (Tek morfoloji Gram (--) basil + ADT) basil + ADT
 Narin Gram (Narin Gram (--) basiller (Beta) basiller (Beta laktamazınılaktamazını
raporla)raporla)
 CorynebacteriumCorynebacterium (yoğun bakımdan(yoğun bakımdan entübeentübe
hastadan gelmişse)hastadan gelmişse)
 RhodococcusRhodococcus equiequi ((İmmündüşkünİmmündüşkün konak ise)konak ise)



Mayalar ?Mayalar ?
CryptococcusCryptococcus neoformansneoformans ekarte edilmelidir, diğerekarte edilmelidir, diğer

mayalar ID yapılmamalıdırmayalar ID yapılmamalıdır
CandidaCandida pnömonipnömoni nedeni mi ?nedeni mi ?
 SekonderSekonder olarak mümkünolarak mümkün

 DissemineDissemine candidiasistecandidiasiste hematojenhematojen yollayolla gelişirgelişir
 Kültür değil,Kültür değil, histopatolojikhistopatolojik incelemeincelemede dokude doku
invazyonuinvazyonu değerlidirdeğerlidir

 PrimerPrimer olarak (olarak (orooro--farengealfarengeal aspirasyonaspirasyon sonrası)sonrası)
çok nadirçok nadir
 Lösemi,Lösemi,
 Akciğer organ alıcısıAkciğer organ alıcısı
 Yeni doğanda önemli olabilirYeni doğanda önemli olabilir

 PredominantPredominant ve büyük miktarlarda üremedikçe veve büyük miktarlarda üremedikçe ve
yayma ile uyumlu olmadıkça rapor edilmemelidir.yayma ile uyumlu olmadıkça rapor edilmemelidir.

Alt solunum yolu örnekleriAlt solunum yolu örnekleri--RaporlamaRaporlama
Mayalar ?Mayalar ?
CryptococcusCryptococcus neoformansneoformans ekarte edilmelidir, diğerekarte edilmelidir, diğer

mayalar ID yapılmamalıdırmayalar ID yapılmamalıdır
CandidaCandida pnömonipnömoni nedeni mi ?nedeni mi ?
 SekonderSekonder olarak mümkünolarak mümkün

 DissemineDissemine candidiasistecandidiasiste hematojenhematojen yollayolla gelişirgelişir
 Kültür değil,Kültür değil, histopatolojikhistopatolojik incelemeincelemede dokude doku
invazyonuinvazyonu değerlidirdeğerlidir

 PrimerPrimer olarak (olarak (orooro--farengealfarengeal aspirasyonaspirasyon sonrası)sonrası)
çok nadirçok nadir
 Lösemi,Lösemi,
 Akciğer organ alıcısıAkciğer organ alıcısı
 Yeni doğanda önemli olabilirYeni doğanda önemli olabilir

 PredominantPredominant ve büyük miktarlarda üremedikçe veve büyük miktarlarda üremedikçe ve
yayma ile uyumlu olmadıkça rapor edilmemelidir.yayma ile uyumlu olmadıkça rapor edilmemelidir.



NötropenikNötropenik hastalar dışındahastalar dışında bronkoskopikbronkoskopik

veyaveya nonbronkoskopiknonbronkoskopik alt solunum yolualt solunum yolu

örneklerindeörneklerinde CandidaCandida sppspp.. üremesiüremesi

sıklıklasıklıkla kolonizasyonukolonizasyonu yansıtır.yansıtır.

Alt solunum yolu örnekleriAlt solunum yolu örnekleri--RaporlamaRaporlama

NötropenikNötropenik hastalar dışındahastalar dışında bronkoskopikbronkoskopik

veyaveya nonbronkoskopiknonbronkoskopik alt solunum yolualt solunum yolu

örneklerindeörneklerinde CandidaCandida sppspp.. üremesiüremesi

sıklıklasıklıkla kolonizasyonukolonizasyonu yansıtır.yansıtır.



 EVETEVET
Hastanede yatırılarak izlenmesi gereken tümHastanede yatırılarak izlenmesi gereken tüm
toplum kaynaklıtoplum kaynaklı pnömonilerdepnömonilerde kan kültürükan kültürü
alınmalıdır.alınmalıdır.
 BakteriyelBakteriyel pnömonilipnömonili hastaların % 10hastaların % 10--20’si20’si bakteriyemikbakteriyemik

 (+) Kan kültürü etiyolojiyi kanıtlar(+) Kan kültürü etiyolojiyi kanıtlar

 (+) Kan kültürü kötü(+) Kan kültürü kötü prognozprognoz demektirdemektir

 Ancak akciğer dışıAncak akciğer dışı bakteriyemibakteriyemi kaynağı da araştırılmalıdırkaynağı da araştırılmalıdır

Toplumda gelişenToplumda gelişen pnömonilerdepnömonilerde
kan kültürükan kültürü önemli midir?önemli midir?

 EVETEVET
Hastanede yatırılarak izlenmesi gereken tümHastanede yatırılarak izlenmesi gereken tüm
toplum kaynaklıtoplum kaynaklı pnömonilerdepnömonilerde kan kültürükan kültürü
alınmalıdır.alınmalıdır.
 BakteriyelBakteriyel pnömonilipnömonili hastaların % 10hastaların % 10--20’si20’si bakteriyemikbakteriyemik

 (+) Kan kültürü etiyolojiyi kanıtlar(+) Kan kültürü etiyolojiyi kanıtlar

 (+) Kan kültürü kötü(+) Kan kültürü kötü prognozprognoz demektirdemektir

 Ancak akciğer dışıAncak akciğer dışı bakteriyemibakteriyemi kaynağı da araştırılmalıdırkaynağı da araştırılmalıdır



 Klinik ve epidemiyolojik olarakKlinik ve epidemiyolojik olarak LegionellaLegionella
enfeksiyonu şüphesi olanlar ileenfeksiyonu şüphesi olanlar ile
Ağır seyirli toplumsal kaynaklıAğır seyirli toplumsal kaynaklı pnömonilerdepnömonilerde,,

İdrardaİdrarda LegionellaLegionella pneumophilapneumophila serogrupserogrup 11
antijen belirleme testi önerilmektedir.antijen belirleme testi önerilmektedir.

Toplumda gelişenToplumda gelişen pnömonilerdepnömonilerde antijenantijen
testlerinin katkısı nedir?testlerinin katkısı nedir?

 Klinik ve epidemiyolojik olarakKlinik ve epidemiyolojik olarak LegionellaLegionella
enfeksiyonu şüphesi olanlar ileenfeksiyonu şüphesi olanlar ile
Ağır seyirli toplumsal kaynaklıAğır seyirli toplumsal kaynaklı pnömonilerdepnömonilerde,,

İdrardaİdrarda LegionellaLegionella pneumophilapneumophila serogrupserogrup 11
antijen belirleme testi önerilmektedir.antijen belirleme testi önerilmektedir.



 TGP’liTGP’li bir hastanın takibindebir hastanın takibinde serolojikserolojik testlertestler
önerilmez.önerilmez.

 SerolojikSerolojik testler;testler;
 MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae,,
 ChlamydiaChlamydia pneumoniaepneumoniae,,
 LegionellaLegionella enfeksiyonlarında  önerilir.enfeksiyonlarında  önerilir.

Bireysel hasta takibinden çok epidemiyolojikBireysel hasta takibinden çok epidemiyolojik
çalışmalarda daha yararlıdır.çalışmalarda daha yararlıdır.

Toplumda gelişenToplumda gelişen pnömonilerdepnömonilerde
serolojikserolojik testlertestlerin katkısı nedir?in katkısı nedir?

 TGP’liTGP’li bir hastanın takibindebir hastanın takibinde serolojikserolojik testlertestler
önerilmez.önerilmez.

 SerolojikSerolojik testler;testler;
 MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae,,
 ChlamydiaChlamydia pneumoniaepneumoniae,,
 LegionellaLegionella enfeksiyonlarında  önerilir.enfeksiyonlarında  önerilir.

Bireysel hasta takibinden çok epidemiyolojikBireysel hasta takibinden çok epidemiyolojik
çalışmalarda daha yararlıdır.çalışmalarda daha yararlıdır.



İnfluenzaİnfluenza veve RespiratoryRespiratory syncytialsyncytial virusvirus
(RSV) için, kış mevsiminde moleküler(RSV) için, kış mevsiminde moleküler
testler düşünülebilir.testler düşünülebilir.

AtipikAtipik patojenler için güvenilir (validepatojenler için güvenilir (valide
edilmiş) testlerle, tedavi açısındanedilmiş) testlerle, tedavi açısından
yeterince hızlı sonuçlar elde edilebilir.yeterince hızlı sonuçlar elde edilebilir.

Toplumda gelişenToplumda gelişen pnömonilerdepnömonilerde
amplifikasyonamplifikasyon testleri yararlı mı?testleri yararlı mı?

İnfluenzaİnfluenza veve RespiratoryRespiratory syncytialsyncytial virusvirus
(RSV) için, kış mevsiminde moleküler(RSV) için, kış mevsiminde moleküler
testler düşünülebilir.testler düşünülebilir.

AtipikAtipik patojenler için güvenilir (validepatojenler için güvenilir (valide
edilmiş) testlerle, tedavi açısındanedilmiş) testlerle, tedavi açısından
yeterince hızlı sonuçlar elde edilebilir.yeterince hızlı sonuçlar elde edilebilir.



Birinci basamak hekimi,Birinci basamak hekimi,
alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) içinalt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) için
etyolojiyeetyolojiye yönelik mikrobiyolojik testyönelik mikrobiyolojik test
yaptırmalı mı?yaptırmalı mı?

Birinci basamakta ASYE içinBirinci basamakta ASYE için
mikrobiyolojik araştırma yapılmasımikrobiyolojik araştırma yapılması
genellikle önerilmemektedir.genellikle önerilmemektedir.







TesekkürTesekkür ederimederim


