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Epidermis, dermis ve cilt altı dokuların mikrobiyal invazyonu

• İnflamasyon bulguları
o Sıcaklık

o Kızarıklık

o Şişlik

o Ağrı

• Akıntı
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Anatomik SınıflandırmaAnatomik SınıflandırmaAnatomik SınıflandırmaAnatomik Sınıflandırma
Anatomik Yapı Enfeksiyon
Epitel Suçiçeği

Kızamık
Epitel Suçiçeği

Kızamık
Keratin tabaka Dermatofitoz
Epidermis İmpetigo

Dermis Erizipel
Kıl follikülü Follikülit, fronkül,

karbonkül
Follikülit, fronkül,
karbonkül

Sebase bezler Akne
Subkütan yağ Selülit
Fasia Nekrotizan fasiit
Kas Miyozit

Gangren

Anatomik SınıflandırmaAnatomik SınıflandırmaAnatomik SınıflandırmaAnatomik Sınıflandırma
Etken
Varisella Zoster Virüs
Kızamık Virüsü
Varisella Zoster Virüs
Kızamık Virüsü
Microsporum, Epidermphyton, Trichophyton
Streptococcus pyogenes, Staphylococcus
aureus
S. pyogenes
S. aureus

Propionibacterium acnes
-hemolitik streptokoklar
S. pyogenes; karışık anaerbik enfeksiyonlar
Toksijenik S. aureus suşları
Clostridium spp.

Dryden MS. Int J Antimicrob Agents 2009; 34 (S1): S2-S7
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• Sistemik toksisite bulguları ve altta yatan başka hastalık yok

Sınıf 1

• Sistemik toksisite bulguları ve altta yatan başka hastalık yok

• Altta yatan stabil bir hastalık var/sistemik toksisite var
• Altta yatan ciddi bir hastalık (DM, obezite vb) var/sistemik toksisite yok

Sınıf 2

• Toksik bulgular (ateş/hipotermi, taşikardi, takipne ve/veya hipotansiyon) var,
genel durumu kötü
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• Sepsis veya hayatı tehdit eden enfeksiyon (nekrotizan fasiit vb) sözkonusu

Sınıf 4

Enfeksiyonun Ağırlığına Göre SınıflamaEnfeksiyonun Ağırlığına Göre SınıflamaEnfeksiyonun Ağırlığına Göre SınıflamaEnfeksiyonun Ağırlığına Göre Sınıflama

• Sistemik toksisite bulguları ve altta yatan başka hastalık yok

•Drenaj ve gerekirse
ağızdan antibiyotik

tedavisi
•Ayaktan takip

•Ağızdan /parenteral
antibiyotik tedavisi
•Ayaktan takip/kısa

süreli hospitalizasyon

• Sistemik toksisite bulguları ve altta yatan başka hastalık yok

• Altta yatan stabil bir hastalık var/sistemik toksisite var
• Altta yatan ciddi bir hastalık (DM, obezite vb) var/sistemik toksisite yok

• Toksik bulgular (ateş/hipotermi, taşikardi, takipne ve/veya hipotansiyon) var,
genel durumu kötü

•Ağızdan /parenteral
antibiyotik tedavisi
•Ayaktan takip/kısa

süreli hospitalizasyon

• Parenteral
antibiyotik tedavisi
•Hospitalizasyon

• Parenteral antibiyotik
tedavisi ve acil cerrahi

müdahale
•YBÜ’de

hospitalizasyon

• Toksik bulgular (ateş/hipotermi, taşikardi, takipne ve/veya hipotansiyon) var,
genel durumu kötü

• Sepsis veya hayatı tehdit eden enfeksiyon (nekrotizan fasiit vb) sözkonusu

• Parenteral antibiyotik
tedavisi ve acil cerrahi

müdahale
•YBÜ’de

hospitalizasyon



IDSA* SınıflandırmasıIDSA* SınıflandırmasıIDSA* SınıflandırmasıIDSA* Sınıflandırması

• Yüzeyel, komplike olmayan enfeksiyon
o İmpetigo, erizipel, selülit

• Nekrotizan enfeksiyon; Isırık ve hayvan teması sonrası gelişen

enfeksiyonları; cerrahi yara enfeksiyonları

• İmmün yetmezlikli konakta enfeksiyon
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İmpetigoİmpetigo
• 2-5y çocuklarda

• Düşük sosyoekonomik şartlarda yaşayanlarda

• Ilıman iklimlerde her mevsim, soğuk iklimlerde yaz aylarında sık

• Sağlam ciltte mikroorganizma kolonizasyonunu takiben 10 gün

içinde tipik lezyonlar ortaya çıkar, 2-3 haftada iyileşir

• Etken: S. aureus (Büllöz impetigo)

Beta hemolitik streptokok (A, C, G grubu)

• AMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ!

• KÜLTÜR İÇİN ÖRNEK ALINMASINA GEREK YOK!
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ErizipelErizipel
• Dermisin üst tabakaları, yüzeyel lenfatiklerin yayılan

enfeksiyonu

• Lezyon çevre dokudan kabarık ve keskin sınırlıdır

• ETKEN: β-hemolitik streptokok (A > C, G, B grubu)

S. aureus (nadiren)

• KÜLTÜR İÇİN ÖRNEK ALINMASINA GEREK YOK!
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SelülitSelülit
• Dermisin alt tabakaları ve subkütan yağ dokusunun yayılan

enfeksiyonu

• Obezite, cilt hasarı (travma, enfeksiyon, dermatozlar), venöz

yetmezliğe bağlı ödem ve lenfatik obstrüksiyon predispozan!

• ETKEN: β-hemolitik streptokok (A>B, C, G grubu)
o Nadir: S. aureus, Pasteurella multocida , Capnocytophaga canimorsus (kedi/köpek ısırığı

öyküsü!), Aeromonas hydrophila (tatlı su temas öyküsü!), Vibrio spp. (tuzlu su teması öyküsü!),

Erysipelothrix rhusiopathiae (et sanayinde çalışma), Haemophilus influenzae (Çocukta

periorbital selülit), Pseudomonas aeruginosa (nötropenikler), Helicobacter cinaedi (HIV

pozitifler), Cryptococcus neoformans (hücresel immün yetmezlikliler)…
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• GENELLİKLE KÜLTÜR İÇİN ÖRNEK ALINMASINA GEREK YOK!

• Kan kültürü pozitifliği <%5 Ancak*:

o Birden fazla komorbidite varsa

o Antimikrobiyal tedavi uygulanmadıysa

o Üst ekstremite tutulumu varsa

o Enfeksiyon süresi <2 gün ise pozitiflik şansı artar

• İnflame ciltten iğne aspirasyon pozitifliği %5-40

• Punch biyopsi örneklerinde kültür pozitifliği %20-30
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*Peralta et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2006; 25: 619-626.
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FronkülFronkül
KarbonkülKarbonkül

• Kıl follikülünün enfeksiyonu (İnflamatuar nodül üstünde içinden kılın

çıktığı bir püstül)

• ETKEN: S. aureus (Burunda S. aureus taşıyıcılığı önemli bir

predispozan faktör!)

• Kıllı deride herhangi bir yerde ortaya çıkabilir, karbonkül sıklıkla

ensede (diabetik hastalarda) görülür

• TEDAVİDE İNSİZYON ve DRENAJ GEREKİR
o Çevre dokuda sellülit veya sistemik toksisite bulguları yoksa antibiyotik tedavisi gerekmez

o Tekrarlayan olgularda stafilokok taşıyıcılığının tedavisi gerekir
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AbselerAbseler,,
EpidermoidEpidermoid KistlerKistler

• Dermis ve daha derin cilt dokularında püy toplanması

• Hassas, ağrılı, içi püy dolu kırmızı nodüller

• Sıklıkla püstül ağzı ve etrafında eritemli bir alan bulunur

• Etken: Cilt ve komşu mukozal yüzeylerin florası

(aerob/anaerob)

S. aureus (%25) (MRSA!)

• CERRAHİ DRENAJ, GEREKİRSE AMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
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• Ne Zaman Kültür Alınmalı?

oÇok sayıda lezyon varsa

o Kutanöz gangren gelişmişse

o Konakta ağır immün yetmezlik varsa

o Lezyonu çevreleyen ağır selülit varsa

o Sistemik toksisite bulguları varsa

o Tedaviye rağmen abse tekrarlıyorsa
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•Cilt antisepsisini takiben lokal

anestezi altında abse drene edilir

•Abse içi septalar ayrılır

•Steril eküvyon ile abse

duvarlarından sürüntü örneği alınır

YA DA

•Abse kapsülü veya doku örneği

gönderilebilir
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• Abse içeriği steril enjektör ile

aspire edilir (gerekirse steril SF

ile irrige edilebilir)

• Enjektör içeriği steril vidalı

kapaklı tüpe (antikoagülansız

kan tüpleri uygun) boşaltılır

• Abse içeriği steril enjektör ile
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NekrotizanNekrotizan EnfeksiyonlarEnfeksiyonlar
• Fasia ve/veya kas kompartmanlarına ilerleyen derin enfeksiyonlar

o Lokal Bulgular: Selülit (%90), Ödem (%80), Cilt renginde bozulma/gangren

(%70), ciltte anestezi, cilt altı dokularda tahta sertliği

o Sistemik toksisite bulguları sıklıkla eşlik eder

• Sıklıkla altta yatan hastalıklar var (DM, damar hst vb)

• ETKEN:

o Monomikrobiyal S. pyogenes, S. aureus, V. vulnificus, A.

hydrophila, anaerob streptokoklar

o Polimikrobiyal Ortalama 5 etken/yara (çoğu bağırsak flora

elemanları)
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• CERRAHİ ESNASINDA DERİN DOKULARDAN ALINAN BİYOPSİ

ÖRNEĞİ EN UYGUN KÜLTÜR MATERYALİ!

• Lezyonun yayılan kenarından iğne aspirasyon biyopsisi!

• Aerob ve anaerob kültür yapılmalı!

• KAN KÜLTÜRÜ MUTLAKA ALINMALI!
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KlostridiyalKlostridiyal MiyonekrozMiyonekroz (Gazlı Kangren)(Gazlı Kangren)
• Travmayı takiben /spontan (nötropeni/gastrointestinal malinite)!

• Yara yerinde <24 saat içinde ağrı, cilt renginde hızlı koyulaşma,

kırmızı-mor bül gelişimi, dokuda krepitasyon

• Sistemik toksisite bulguları

• ETKEN: Clostridium perfringens, C. novyi, C. histolyticum,

C. septicum (spontan!)

• TANI SIKLIKLA KLİNİK OLARAK KONUR
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İnsan Isırıklarıİnsan Isırıkları
• Hayvan ısırıklarından daha ciddi!

• ETKEN: Ağız florası üyeleri (karışık aerob/anaerob)

Aeroblar: Streptokoklar, stafilokoklar, Haemophilus
spp., Eikenella corrodens

Anaeroblar: Fusobacterium spp., Porphyromonas
spp., Prevotella spp.

Viral: Herpes, HBV, HCV, HIV!

• Tetanoz proflaksisi!

• KÜLTÜR SIKLIKLA GEREKMEZ

• Mümkün olan en erken dönemde ampirik tedavi başlanır
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Hayvan IsırıklarıHayvan Isırıkları
• Non-pürülan, pürülan veya abse formunda

• Ortalama 5 bakteri/yara (aerob+anaerob)

• ETKENLER: P. multocida, streptokoklar, stafilokoklar,
Capnocytophaga canimorsus, Bacteroides spp.,
Fusobacterium spp., Porphyromonas spp., Prevotella spp.,
Propionibacterium spp., peptostreptokoklar

• Kuduz, tetanoz, tularemi, şarbon bulaşabilir!
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• Gerekirse ampirik tedavi başlanır

• Non-pürülan, pürülan veya abse formunda

• Ortalama 5 bakteri/yara (aerob+anaerob)

• ETKENLER: P. multocida, streptokoklar, stafilokoklar,
Capnocytophaga canimorsus, Bacteroides spp.,
Fusobacterium spp., Porphyromonas spp., Prevotella spp.,
Propionibacterium spp., peptostreptokoklar

• Kuduz, tetanoz, tularemi, şarbon bulaşabilir!

• SIKLIKLA KÜLTÜR GEREKMEZ

• Gerekirse ampirik tedavi başlanır

• Non-pürülan, pürülan veya abse formunda

• Ortalama 5 bakteri/yara (aerob+anaerob)

• ETKENLER: P. multocida, streptokoklar, stafilokoklar,
Capnocytophaga canimorsus, Bacteroides spp.,
Fusobacterium spp., Porphyromonas spp., Prevotella spp.,
Propionibacterium spp., peptostreptokoklar

• Kuduz, tetanoz, tularemi, şarbon bulaşabilir!

• SIKLIKLA KÜLTÜR GEREKMEZ

• Gerekirse ampirik tedavi başlanır

Hayvan IsırıklarıHayvan Isırıkları
• Non-pürülan, pürülan veya abse formunda

• Ortalama 5 bakteri/yara (aerob+anaerob)

• ETKENLER: P. multocida, streptokoklar, stafilokoklar,
Capnocytophaga canimorsus, Bacteroides spp.,
Fusobacterium spp., Porphyromonas spp., Prevotella spp.,
Propionibacterium spp., peptostreptokoklar

• Kuduz, tetanoz, tularemi, şarbon bulaşabilir!

• SIKLIKLA KÜLTÜR GEREKMEZ

• Gerekirse ampirik tedavi başlanır

• Non-pürülan, pürülan veya abse formunda

• Ortalama 5 bakteri/yara (aerob+anaerob)

• ETKENLER: P. multocida, streptokoklar, stafilokoklar,
Capnocytophaga canimorsus, Bacteroides spp.,
Fusobacterium spp., Porphyromonas spp., Prevotella spp.,
Propionibacterium spp., peptostreptokoklar

• Kuduz, tetanoz, tularemi, şarbon bulaşabilir!

• SIKLIKLA KÜLTÜR GEREKMEZ

• Gerekirse ampirik tedavi başlanır

• Non-pürülan, pürülan veya abse formunda

• Ortalama 5 bakteri/yara (aerob+anaerob)

• ETKENLER: P. multocida, streptokoklar, stafilokoklar,
Capnocytophaga canimorsus, Bacteroides spp.,
Fusobacterium spp., Porphyromonas spp., Prevotella spp.,
Propionibacterium spp., peptostreptokoklar

• Kuduz, tetanoz, tularemi, şarbon bulaşabilir!

• SIKLIKLA KÜLTÜR GEREKMEZ

• Gerekirse ampirik tedavi başlanır



Cerrahi Alan EnfeksiyonlarıCerrahi Alan Enfeksiyonları
• Yüzeyel insizyonel enfeksiyonlar

o Sadece subkütan doku tutulur, ameliyat sonrası 30 gün içinde ortaya çıkar

o Pürülan akıntı/Yara kültür pozitifliği/Ağrı-hassasiyet-şişlik-kızarıklık vb lokal bulgular

• Derin insizyonel enfeksiyonlar
o Fasia ve kas vb derin dokular tutulur, 30 gün-1 yıliçerisinde gelişir

• Organ/boşluk enfeksiyonları
o İnsizyon haricinde organ/boşluklarda enfeksiyon gelişir, 30 gün-1 yıl içinde ortaya çıkar

• ETKEN: İlk 48 saatte bulgu: S. pyogenes, Clostridium spp.,

stafilokokkal toksik şok sendromu

>48 saat: Gram negatif enterik basiller vb hastane etkenleri

• YARA KÜLTÜRÜ YAPILMALIDIR
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YüzeyelYüzeyel Yara ve ÜlserlerdenYara ve Ülserlerden
Örnek AlınmasıÖrnek Alınması

• Enfekte görünümde, iyileşmeyen ve yeterli akıntı/püy olmayan yaralardan
sürüntü örneği alınabilir

• Kuruysa yara nemlendirilir (steril nemli pansuman uygulamalarıyla)

• Povidon iyodin/steril SF (50:50) solüsyonu ile yara temzilenir/yıkanır (5 lt)

• Steril SF (5 lt) ile yaradaki iyot uzaklaştırılır

• Yaranın tabanından doku almak için küretaj yapılır

YA DA

• Cilde temas etmeden yaranın tabanından sürüntü örneği (yara yüzeyine en
az beş kere sürerek) alınır

• DİKKAT: Yanık yaralarında mikroorganizmalar eşit dağılmaz! Farklı alanlardan
örnek alınmalıdır!
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Eswab, Copan Diagnostics, ABD
(Aerob+Anaerob)

CultureSwab EZ II, BD, ABD
(Aerob)
CultureSwab EZ II, BD, ABD
(Aerob)



Drene Olan Sinüsler ve Derin YaralarDrene Olan Sinüsler ve Derin Yaralar

• Yarayı çevreleyen deri yüzeyi povidon-iyodin ile iyice

temzilenir (En az 1 dakika ıslatmalı)

• Etanolle iyodin uzaklaştırılır, etanolün uçması beklenir

• Yaranın içi veya sinüs trasesinden küretaj yapılır

YA DA

• Plastik kateter/enjektör ile yaranın içinden aspirasyon yapılır

• Sürüntü örneği alınması ÖNERİLMEZ (Yeterli anaerob

bulunmaz)

• Yarayı çevreleyen deri yüzeyi povidon-iyodin ile iyice

temzilenir (En az 1 dakika ıslatmalı)

• Etanolle iyodin uzaklaştırılır, etanolün uçması beklenir

• Yaranın içi veya sinüs trasesinden küretaj yapılır

YA DA

• Plastik kateter/enjektör ile yaranın içinden aspirasyon yapılır

• Sürüntü örneği alınması ÖNERİLMEZ (Yeterli anaerob

bulunmaz)

• Yarayı çevreleyen deri yüzeyi povidon-iyodin ile iyice

temzilenir (En az 1 dakika ıslatmalı)

• Etanolle iyodin uzaklaştırılır, etanolün uçması beklenir

• Yaranın içi veya sinüs trasesinden küretaj yapılır

YA DA

• Plastik kateter/enjektör ile yaranın içinden aspirasyon yapılır

• Sürüntü örneği alınması ÖNERİLMEZ (Yeterli anaerob

bulunmaz)

Drene Olan Sinüsler ve Derin YaralarDrene Olan Sinüsler ve Derin Yaralar

• Yarayı çevreleyen deri yüzeyi povidon-iyodin ile iyice

temzilenir (En az 1 dakika ıslatmalı)

• Etanolle iyodin uzaklaştırılır, etanolün uçması beklenir

• Yaranın içi veya sinüs trasesinden küretaj yapılır

YA DA

• Plastik kateter/enjektör ile yaranın içinden aspirasyon yapılır

• Sürüntü örneği alınması ÖNERİLMEZ (Yeterli anaerob

bulunmaz)

• Yarayı çevreleyen deri yüzeyi povidon-iyodin ile iyice

temzilenir (En az 1 dakika ıslatmalı)

• Etanolle iyodin uzaklaştırılır, etanolün uçması beklenir

• Yaranın içi veya sinüs trasesinden küretaj yapılır

YA DA

• Plastik kateter/enjektör ile yaranın içinden aspirasyon yapılır

• Sürüntü örneği alınması ÖNERİLMEZ (Yeterli anaerob

bulunmaz)

• Yarayı çevreleyen deri yüzeyi povidon-iyodin ile iyice

temzilenir (En az 1 dakika ıslatmalı)

• Etanolle iyodin uzaklaştırılır, etanolün uçması beklenir

• Yaranın içi veya sinüs trasesinden küretaj yapılır

YA DA

• Plastik kateter/enjektör ile yaranın içinden aspirasyon yapılır

• Sürüntü örneği alınması ÖNERİLMEZ (Yeterli anaerob

bulunmaz)





Drenaj SıvısıDrenaj Sıvısı
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Doku ve Biyopsi ÖrnekleriDoku ve Biyopsi Örnekleri
• Enfeksiyon olan/komşu bölgeden biyopsi alınmalı

• 3-4 mm biyopsi örneği tüm testler için yeterli

• Anaerobik kültür için dokunun bir parçası önceden

indirgenmiş  ve sterilize edilmiş anaerob vasat içeren transport

besiyerine alınmalı

• Sıvı besiyerleri (tiyoglikolat vb) 5 dakika

kaynatılarak oksijen uzaklaştırılabilir
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İnce İğneİnce İğne AspirasyonAspirasyon MateryaliMateryali
• Cilt antisepsisini takiben farklı yönlere iğne batırılır

• Hacim çoksa, iğne çıkartılıp Luer-Lock kapatılarak

laboratuvara gönderilebilir

• Hacim azsa, sıvı besiyeri içeren vidalı kapaklı steril

mikrosantrifüj tüpüne örnek aktarılır, enjektöre besiyeri çekilip

bırakılarak içeriği tamamen tüpe aktarılır
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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.
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• Antibiyotik tedavisine başlamadan!

• Sadece klinik olarak enfekte olduğu anlaşılan, tedaviye

rağmen kötüleşen ve uzun süre iyileşmeyen yaralardan!

• Cilt florasını uzaklaştırdıktan sonra!

• Yüzeyel debris yerine derin dokulardan!

• Mümkün olduğunca sürüntü örneği yerine aspirat/biyopsi

örneği!

• Hem aerob hem de anaerob kültür için yeterli örnek alımı ve

uygun transport!
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Uygun Örnek KaplarıUygun Örnek Kapları
• Küçük dokular için anaerob transport şişeleri

• Büyük dokular için SF emdirilmiş gazlı bezle

konacak büyüklükte vidalı kapaklı

akıtmayan/sızdırmayan kaplar (idrar kabı)

• Anaerob kan kültür şişeleri

• Antikoagülansız kan tüpleri

• Stuart veya Amies transport vasatı içeren

transport tüpleri
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Örnek EtiketlenmesiÖrnek Etiketlenmesi
• Hasta adı, soyadı

• Örnek tipi (derin doku, yüzeyel doku, dekübit, kateter bölgesi,
bül, abse, selülit, aspirat, püy, drenaj materyali, cerrahi yara
vb)

• Anatomik bölge (kol, bacak vb)

• Örneğin alınma tarihi ve zamanı

• Tanı kodu, klinik bilgi

• Anaerob kültür istemi!

• Mantar kültürü istemi!
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Örnek TransportuÖrnek Transportu
• 30 dakika içinde!

• Kurutmadan!

• Mümkünse anaerob şartlarda (anaerob kültür için)

• Oda sıcaklığında!
o Transport öncesi veya sırasında buzdolabına kaldırma!

o Düşük sıcaklıklarda daha fazla çözünmüş oksijen bulunur, anaerobları

üretme şansı azalır
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RedRed KriterleriKriterleri
• Formalin içeren kaplarda gönderilen örnekler

• Transport için geçen süre >30 dak.
o Ticari transport sistemleri 24 saate kadar çoğu patojeni canlı tutar

• Gram boyada çok sayıda epitel hücresi varlığı (özellikle

sürüntü örneklerinde)

• Az hacimli örnekte çoklu istem
o Klinisyeni ara, önceliği sor!

• «Enfeksiyon var mı?» diye örnek gönderilmesini engelle!
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Unutma!Unutma!
• Cilt bütünlüğününün bozulması, kötü hijyen, altta yatan başka

hastalık varlığı (diabet, nötropeni vb), venöz staz, lenfödem,
cerrahi girişimler, hayvan/insan/kontamine suyla  temas önemli
predispozan faktörlerdir

• Çoğu hastada tanı klinik olarak konur

• Etkenler: S. aureus (%45), P. aeruginosa (%11), Enterococcus spp.
(%9), E. coli (%7), Enterobacter spp. (%5), Klebsiella spp. (%4), β-
hemolitik streptokoklar (%4), P. (%3), koagülaz negatif stafilokoklar
(%3), Serratia spp. (%2). Anaeroblar değişen derecelerde tabloya
eşlik eder.

• Cilt bütünlüğününün bozulması, kötü hijyen, altta yatan başka
hastalık varlığı (diabet, nötropeni vb), venöz staz, lenfödem,
cerrahi girişimler, hayvan/insan/kontamine suyla  temas önemli
predispozan faktörlerdir

• Çoğu hastada tanı klinik olarak konur

• Etkenler: S. aureus (%45), P. aeruginosa (%11), Enterococcus spp.
(%9), E. coli (%7), Enterobacter spp. (%5), Klebsiella spp. (%4), β-
hemolitik streptokoklar (%4), P. (%3), koagülaz negatif stafilokoklar
(%3), Serratia spp. (%2). Anaeroblar değişen derecelerde tabloya
eşlik eder.

• Cilt bütünlüğününün bozulması, kötü hijyen, altta yatan başka
hastalık varlığı (diabet, nötropeni vb), venöz staz, lenfödem,
cerrahi girişimler, hayvan/insan/kontamine suyla  temas önemli
predispozan faktörlerdir

• Çoğu hastada tanı klinik olarak konur

• Etkenler: S. aureus (%45), P. aeruginosa (%11), Enterococcus spp.
(%9), E. coli (%7), Enterobacter spp. (%5), Klebsiella spp. (%4), β-
hemolitik streptokoklar (%4), P. (%3), koagülaz negatif stafilokoklar
(%3), Serratia spp. (%2). Anaeroblar değişen derecelerde tabloya
eşlik eder.

Unutma!Unutma!
• Cilt bütünlüğününün bozulması, kötü hijyen, altta yatan başka

hastalık varlığı (diabet, nötropeni vb), venöz staz, lenfödem,
cerrahi girişimler, hayvan/insan/kontamine suyla  temas önemli
predispozan faktörlerdir

• Çoğu hastada tanı klinik olarak konur

• Etkenler: S. aureus (%45), P. aeruginosa (%11), Enterococcus spp.
(%9), E. coli (%7), Enterobacter spp. (%5), Klebsiella spp. (%4), β-
hemolitik streptokoklar (%4), P. (%3), koagülaz negatif stafilokoklar
(%3), Serratia spp. (%2). Anaeroblar değişen derecelerde tabloya
eşlik eder.

• Cilt bütünlüğününün bozulması, kötü hijyen, altta yatan başka
hastalık varlığı (diabet, nötropeni vb), venöz staz, lenfödem,
cerrahi girişimler, hayvan/insan/kontamine suyla  temas önemli
predispozan faktörlerdir

• Çoğu hastada tanı klinik olarak konur

• Etkenler: S. aureus (%45), P. aeruginosa (%11), Enterococcus spp.
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(%3), Serratia spp. (%2). Anaeroblar değişen derecelerde tabloya
eşlik eder.



• Yüzeyel enfeksiyonlarda
o Sistemik tedavi sıklıkla gerekmez

o Çoğunda ampirik tedavi başlanır

o Çoğu hasta ayaktan tedavi edilir

o Genellikle kültür gerektirmez

• Derin ve komplike enfeksiyonlarda
o Sıklıkla yara ve kan kültürlerinin alınması gerekir

• Aerob/anaerob kültür örnekleri uygun yöntemle alınmalıdır

• Mümkün olduğunca sürüntü örneği yerine aspirasyon/doku materyali

o <30 dakikada laboratuvara ulaştırılmalıdır

o Mono/polimikrobiyal olabilir

o Acil müdahale (cerrahi ve antimikrobiyal) gerekir

o Sıklıkla yatırılarak tedavi gerektirir
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Sen arkadaki!
Hala soru sormayı mı

düşünüyorsun?


