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OlguOlgu
 61 Y erkek hasta. 1 yıl önce Nörolojik bir hst tanısı (ALS) konmuş.

Bir hafta önce  solunum arresti ile acile getiriliyor hemen entübe
edilerek mekanik ventilasyona bağlanıyor ve  yoğun bakımda takibe
alınıyor.  Spontan solunumu olmayan ve bilinci  kapalı olan hastanın
son 24 saatte  ateşi yükseliyor.    Hastanın özgeçmişinde, diabet-
hipertansiyon- kronik böbrek yetmezliği var.

 FM’de; Ateş:  39.4 O  C, Kan Basıncı: 178/78mm Hg, Sol:18/dak ve
akciğerlerde krepitasyonları var. Karaciğer ve dalak palpe
edilemiyor. LAB: Hb: 9 gr/dl, BK: 14.000 /mm3
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Olgu ile ilgili sorularOlgu ile ilgili sorular

1. Bu hastadaki tanı ne olabilir?

2. Bu hastadaki enfeksiyonun ana hazırlayıcı faktörü nedir?

3. Mikrobiyolojik tanı için hangi klinik örnek alınmalıdır?

4. Klinik örnekte hangi mikrobiyolojik işlemleri uygularsınız? Neden?

5. Bu enfeksiyonda hangi ajanlar etken olabilir?
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PNÖMONİ

Toplum Kaynaklı                      Hastane kaynaklıToplum Kaynaklı                      Hastane kaynaklı
(Ventilatör ilişkili = VİP ! ! )(Ventilatör ilişkili = VİP ! ! )

Hastane enfeksiyonlarıHastane enfeksiyonları (sıklık sırasına göre)
1. İdrar yolu enfeksiyonu
2. Cerrahi yara enfeksiyonu

3. PnömoniPnömoni - en  ölümcül olan
4. Bakteriyemi
5. Diğer

YBÜ’nde hastane kaynaklı pnömoni prevalansıYBÜ’nde hastane kaynaklı pnömoni prevalansı
%10%10--6565
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Pnömoni EtiyolojisiPnömoni Etiyolojisi
“Toplum  Kaynaklı”“Toplum  Kaynaklı”

 Streptococcus pneumoniae Tüm olgularda    % 6-10
etken

Bakteriyellerde   % 60 “

 Chlamydophila pneumoniae
 Haemophilus influenzae
 Legionella pneumophila
 Mycoplasma pneumoniae
 Moraxella catarrhalis

 Streptococcus pneumoniae Tüm olgularda    % 6-10
etken

Bakteriyellerde   % 60 “

 Chlamydophila pneumoniae
 Haemophilus influenzae
 Legionella pneumophila
 Mycoplasma pneumoniae
 Moraxella catarrhalis



Pnömoni EtiyolojisiPnömoni Etiyolojisi
“Hastane  Kaynaklı”“Hastane  Kaynaklı”

“çekirdek”“çekirdek” patojen grubu
Enterik gram (-) bakteriler E.coli

Klebsiella spp
Proteus spp
Enterobacter spp

Gram (+) bakteriler S.aureus (MSSA)           ilk
S.pneumoniae              5 gün

Gram (-) bakteri H.influenzae
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Pnömoni EtiyolojisiPnömoni Etiyolojisi
“Yoğun Bakımda”“Yoğun Bakımda”

“çekirdek”“çekirdek” patojenlere ek olarak
 Dirençli gram (-) bakteriler

 Pseudomonas aeruginosa
 Enterobacter spp.
 Acinetobacter spp.
 K.pneumoniae

 S.aureus (MRSA)

 Legionella spp.   Su kaynaklı, ↑ doz steroid alan

 Anaeroblar….............. Aspirasyon ! !

 Mixed enfeksiyonlar    VİP’ de önemli

 Diğer  (Virus, Mantar)
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Pnömoni EtiyolojisiPnömoni Etiyolojisi
“Yoğun Bakımda”“Yoğun Bakımda”

 ErkenErken başlangıçlı    (ilk 4 günde)
 “çekirdek”“çekirdek” patojenler

 GeçGeç başlangıçlı      (5. günden itibaren)
 Pseudomonas aeruginosa (R)
 Acinetobacter spp (R)
 MRSA
 Diğer

 ErkenErken başlangıçlı    (ilk 4 günde)
 “çekirdek”“çekirdek” patojenler

 GeçGeç başlangıçlı      (5. günden itibaren)
 Pseudomonas aeruginosa (R)
 Acinetobacter spp (R)
 MRSA
 Diğer



Kolonizasyon ? Enfeksiyon?

Ancak kolonizasyon  önemli !
Gelecekteki, olası enfeksiyonun  potansiyel  rezervuarı olabilir.

Kolonizasyon ? Enfeksiyon?

Ancak kolonizasyon  önemli !
Gelecekteki, olası enfeksiyonun  potansiyel  rezervuarı olabilir.



 % 40-60’ında etken üretilemiyor (Kültür duyarlılığı düşük ~ %50 )

 En sık etken olan S.pneumoniae nazik bakteri
(Örnek hemen  işlenmezse ölüyor)

 Diğer Pnömoni etkenleri de zor üreyen bakteriler
 ASY Örnekleri ÜSY florası ile kontamine oluyor
 Hastane kaynaklı pnömonilerde geniş bir etken dağılımı var
 Özellikle ventilatör ilişkili pnömonilerde (VİP)
 VİP’te Balgam dışı ASY örnekleri daha değerli

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Tanı ZorluklarıAlt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Tanı Zorlukları

 % 40-60’ında etken üretilemiyor (Kültür duyarlılığı düşük ~ %50 )

 En sık etken olan S.pneumoniae nazik bakteri
(Örnek hemen  işlenmezse ölüyor)

 Diğer Pnömoni etkenleri de zor üreyen bakteriler
 ASY Örnekleri ÜSY florası ile kontamine oluyor
 Hastane kaynaklı pnömonilerde geniş bir etken dağılımı var
 Özellikle ventilatör ilişkili pnömonilerde (VİP)
 VİP’te Balgam dışı ASY örnekleri daha değerli
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Alt solunum yolu örnekleriAlt solunum yolu örnekleri
I. Noninvaziv teknikler………. Ekspektorasyon balgamı

Endotrakeal aspirat   (ETA)

II. İnvaziv teknikler
Bronkoskopik ........... Korunmuş fırça örneği (KFÖ)

Bronşiyal yıkama
Bronkoalveolar lavaj   (BAL)
Transbronşiyal biyopsi

Nonbronkoskopik….. Mini BAL, KFÖ ??

Perkütan.................... Akc   iğne biyopsisi
TTA
Plevral sıvı

Cerrahi ……………. Akc. Biyopsisi
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Endotrakeal aspiratEndotrakeal aspirat

 Trakeostomili veya entübe hastalardan alınır
 Duyarlılık , özgüllük 

(-) sonuç, (+)’e göre daha güvenilir

 Kantitatif kültür (cut-off ) anlamlı
 Günlük sürveyans (cut-off) anlamlı

 Trakeostomili veya entübe hastalardan alınır
 Duyarlılık , özgüllük 

(-) sonuç, (+)’e göre daha güvenilir

 Kantitatif kültür (cut-off ) anlamlı
 Günlük sürveyans (cut-off) anlamlı



Endotrakeal Aspirat (ETA)  örneği  alınması
Luken’s trap

14 F Aspirasyon sondası

Sonda, endotrakeal tüp içinden ve distal uç 2 cm daha içeriSonda, endotrakeal tüp içinden ve distal uç 2 cm daha içeri
girecek şekilde ilerletilir.girecek şekilde ilerletilir.

Sonda ucu 40ml’lik aspirat tüpüne takılır. Aspirat tüpününSonda ucu 40ml’lik aspirat tüpüne takılır. Aspirat tüpünün
diğer ucu aspiratöre bağlanır ve 5diğer ucu aspiratöre bağlanır ve 5--10 ml ETA elde edilir.10 ml ETA elde edilir.

14 F Aspirasyon sondası



Korunmuş fırça örneğiKorunmuş fırça örneği

 Pahalı
 Örnek  miktarı çok az……. 0,01-0,001ml
 Kontaminasyon riski yok
 Çok dikkatli ve doğru yerden alınmalı
 Fırça steril makasla kesilir
 1ml steril SF (veya Ringer laktat) içinde hemen lab’a gönderilir
 Lab’da 30-60 saniye vortekslenir

 Kantitatif kültür yapılır

(cut- off ≥ 103cfu/ml,  duyarlılık ve özgüllük   %62 - 100)

 Pahalı
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 Kontaminasyon riski yok
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(cut- off ≥ 103cfu/ml,  duyarlılık ve özgüllük   %62 - 100)



KorunmuşKorunmuş
fırçafırça
örneğiörneği
alınmasıalınması

KorunmuşKorunmuş
fırçafırça
örneğiörneği
alınmasıalınması



Bronkoalveolar Lavaj (BAL)Bronkoalveolar Lavaj (BAL)

 Geniş bir akc. alanını temsil eder, alveollere kadar ulaşır

 100 ml steril SF ile yıkanır (en az % 40’ı geri alınmalı)

 Mikroskopi olanağı sağlar (volum )
◦ hücre içi bakteri
◦ PNL
◦ elastin fibriller
◦ sitoloji

 Kontaminasyon riski var....... korunmuş BAL daha iyi !

 Kantitatif kültürü değerli
(cut- off ≥ 104 cfu/ml,  duyarlılık ve özgüllük   %70-100)

 Geniş bir akc. alanını temsil eder, alveollere kadar ulaşır

 100 ml steril SF ile yıkanır (en az % 40’ı geri alınmalı)

 Mikroskopi olanağı sağlar (volum )
◦ hücre içi bakteri
◦ PNL
◦ elastin fibriller
◦ sitoloji

 Kontaminasyon riski var....... korunmuş BAL daha iyi !

 Kantitatif kültürü değerli
(cut- off ≥ 104 cfu/ml,  duyarlılık ve özgüllük   %70-100)



 MiniMini--BAL kateter (PTC),BAL kateter (PTC),
endotrakeal tüp içindenendotrakeal tüp içinden
ilerlemesi duruncaya kadarilerlemesi duruncaya kadar
sokulur. Dış kateter gerisokulur. Dış kateter geri
çekilir ve iç kateter 2çekilir ve iç kateter 2--3 cm3 cm
ilerletilir. 20 ml SF enjekteilerletilir. 20 ml SF enjekte
edilir.İç kateter çekildiktenedilir.İç kateter çekildikten
sonra steril enjektörle 1sonra steril enjektörle 1--33
ml BAL elde edilir.ml BAL elde edilir.

MiniMini--BAL alınmasıBAL alınması

 MiniMini--BAL kateter (PTC),BAL kateter (PTC),
endotrakeal tüp içindenendotrakeal tüp içinden
ilerlemesi duruncaya kadarilerlemesi duruncaya kadar
sokulur. Dış kateter gerisokulur. Dış kateter geri
çekilir ve iç kateter 2çekilir ve iç kateter 2--3 cm3 cm
ilerletilir. 20 ml SF enjekteilerletilir. 20 ml SF enjekte
edilir.İç kateter çekildiktenedilir.İç kateter çekildikten
sonra steril enjektörle 1sonra steril enjektörle 1--33
ml BAL elde edilir.ml BAL elde edilir.
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Protected Telescoping Catheter (PTC)



Pnömonide  KAN KültürüPnömonide  KAN Kültürü

 Yapılması  yararlı

 Bakteriyel pnömonili hastaların % 10-20’si bakteriyemik

 (+) Kan kültürü etiyolojiyi kanıtlar

 (+) Kan kültürü kötü prognoz demektir

 Ancak Akciğer dışı bakteriyemi  kaynağı da  araştırılmalıdır

 Yapılması  yararlı

 Bakteriyel pnömonili hastaların % 10-20’si bakteriyemik

 (+) Kan kültürü etiyolojiyi kanıtlar

 (+) Kan kültürü kötü prognoz demektir

 Ancak Akciğer dışı bakteriyemi  kaynağı da  araştırılmalıdır



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

Uygulama yerleri:

 (VİP) Ventilatör ilişkili  pnömoni

 İmmündüşkün konakta “

 Kistik fibroziste “

 KOAH’ta akut atak

 TKP’de de yapılabilir ?

Uygulama yerleri:

 (VİP) Ventilatör ilişkili  pnömoni

 İmmündüşkün konakta “

 Kistik fibroziste “

 KOAH’ta akut atak

 TKP’de de yapılabilir ?



 Özgüllük artar

 Duyarlılık “sınır değer”e bağlıdır.

BAL / ETA……≥104 cfu/ml ise bakteriyel

KFÖ…………. ≥103 cfu/ml pnömonidir

 Bu sınır değerler Akc’de 105-106 cfu/ml bakteri varlığı demektir

 Sınır değerin altında ise “kontaminasyon” kabul edilir, işleme alınmaz

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

 Özgüllük artar

 Duyarlılık “sınır değer”e bağlıdır.

BAL / ETA……≥104 cfu/ml ise bakteriyel

KFÖ…………. ≥103 cfu/ml pnömonidir

 Bu sınır değerler Akc’de 105-106 cfu/ml bakteri varlığı demektir

 Sınır değerin altında ise “kontaminasyon” kabul edilir, işleme alınmaz



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

Yapılışı: (pipetle)
1. Örnekler  30-60 saniye vortekslenir

2. Ekimler kanlı veya çikolata agara yapılır (seçici by kullanılmaz)

3. 100 µl  KFÖ,  tüm plağa yayılır (ADT gibi) → her koloni 10 cfu/ml demektir

4. 10 µl  KFÖ veya BAL / ETA  tüm plağa yayılır  → her koloni 100 cfu/ml demektir

5. 5 ml tampon (PBS)  + 50 µl  BAL / ETA /KFÖ vortekslenir (1/100 dilüsyon)
Plaklara 100 µl ekilir. → her koloni 103 cfu/ml demektir

6. 5 ml tampon (PBS) + 50 µl  BAL / ETA (1/100 dilüsyondan) vortekslenir. (1/10000
dilüsyon) Plaklara 100 µl ekilir. → her koloni 105 cfu/ml demektir

Yapılışı: (pipetle)
1. Örnekler  30-60 saniye vortekslenir

2. Ekimler kanlı veya çikolata agara yapılır (seçici by kullanılmaz)

3. 100 µl  KFÖ,  tüm plağa yayılır (ADT gibi) → her koloni 10 cfu/ml demektir

4. 10 µl  KFÖ veya BAL / ETA  tüm plağa yayılır  → her koloni 100 cfu/ml demektir

5. 5 ml tampon (PBS)  + 50 µl  BAL / ETA /KFÖ vortekslenir (1/100 dilüsyon)
Plaklara 100 µl ekilir. → her koloni 103 cfu/ml demektir

6. 5 ml tampon (PBS) + 50 µl  BAL / ETA (1/100 dilüsyondan) vortekslenir. (1/10000
dilüsyon) Plaklara 100 µl ekilir. → her koloni 105 cfu/ml demektir



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

Yapılışı: (ölçülü öze ile)

KFÖ →30-60 sn vortekslenir
1. 100 µl (2 damla) örnek by yayılır,  her koloni 10 cfu/ml demektir
2. 1/100’lük öze ile 10 µl (0.01ml) ekilir, her koloni 100 cfu/ml demektir

BAL /ETA →30-60 sn vortekslenir
1. 1/100’lük öze ile 10 µl (0.01ml) ekilir, her koloni 100 cfu/ml demektir
2. 1/1000’lük öze ile 1 µl (0.001ml) ekilir, her koloni 1000 cfu/ml

demektir

Yapılışı: (ölçülü öze ile)

KFÖ →30-60 sn vortekslenir
1. 100 µl (2 damla) örnek by yayılır,  her koloni 10 cfu/ml demektir
2. 1/100’lük öze ile 10 µl (0.01ml) ekilir, her koloni 100 cfu/ml demektir

BAL /ETA →30-60 sn vortekslenir
1. 1/100’lük öze ile 10 µl (0.01ml) ekilir, her koloni 100 cfu/ml demektir
2. 1/1000’lük öze ile 1 µl (0.001ml) ekilir, her koloni 1000 cfu/ml

demektir



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



 Hızla işleme al…Acilden geliyorsa, Yeni yatmışsa, İnvaziv örnekse ! !

 Pürülan ve kanlı kısımları seç

 Eküvyon, pipet veya özeyle ek →Kanlı Agar

Çukulata (veya At kanlı) Agar

Mc Conkey (veya EMB)

 KFÖ, BAL veya ETA → Kantitatif kültür yap (Santrifüj etme)

Alt solunum yolu örnekleri  ekimiAlt solunum yolu örnekleri  ekimi--11

 Hızla işleme al…Acilden geliyorsa, Yeni yatmışsa, İnvaziv örnekse ! !

 Pürülan ve kanlı kısımları seç

 Eküvyon, pipet veya özeyle ek →Kanlı Agar

Çukulata (veya At kanlı) Agar

Mc Conkey (veya EMB)

 KFÖ, BAL veya ETA → Kantitatif kültür yap (Santrifüj etme)
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Anaerob kültür isteği sadece;

 Korunmuş fırça örneği

 Biyopsi

 Plevral sıvı

 Diğer ÜSY ile kontamine olmadığı düşünülen örneklerden
yapılmalıdır

 Aspirasyon pnömonisi veya benzer klinik varsa anaerob işlem

uygulanır

Alt solunum yolu örnekleri  ekimiAlt solunum yolu örnekleri  ekimi--22

Anaerob kültür isteği sadece;

 Korunmuş fırça örneği

 Biyopsi

 Plevral sıvı

 Diğer ÜSY ile kontamine olmadığı düşünülen örneklerden
yapılmalıdır

 Aspirasyon pnömonisi veya benzer klinik varsa anaerob işlem

uygulanır
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 Örneğin kalitesi hk bilgi verir
 Hemen ve önemli bilgi sağlayan en iyi ve ucuz bir yol
 Kültür sonuçları açısından bir kontroldür
 İşleme alma şeklini belirler
 İmmündüşkünlerde hücresel durum hk bilgi verir

 Biyopsi ise sürme preparat
 BAL / ETA’da  sitosantrifüjle yayma  yapılır

Alt solunum yolu örnekleriAlt solunum yolu örnekleri--Gram YaymaGram Yayma

 Örneğin kalitesi hk bilgi verir
 Hemen ve önemli bilgi sağlayan en iyi ve ucuz bir yol
 Kültür sonuçları açısından bir kontroldür
 İşleme alma şeklini belirler
 İmmündüşkünlerde hücresel durum hk bilgi verir

 Biyopsi ise sürme preparat
 BAL / ETA’da  sitosantrifüjle yayma  yapılır
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Aspirasyon pnömonilerinde Gram yayma önemli ! !
 ≤ 10 Epitel hücresi
 ≥ 25 PNL
 ≥ 50 mik org / imm oil
 Hücre içi Gram(+) ve (-)bakteriler

“Yaymada, nötrofiller içinde, Pleomorfik Gram (-) basiller ile Gram(+)
koklar ve basiller görülmesi, aspirasyon pnömonisi için
karakteristiktir.
Tedavinin, anaerobları da içermesi sağlanır”

Alt solunum yolu örnekleriAlt solunum yolu örnekleri--Gram YaymaGram Yayma
Aspirasyon pnömonilerinde Gram yayma önemli ! !
 ≤ 10 Epitel hücresi
 ≥ 25 PNL
 ≥ 50 mik org / imm oil
 Hücre içi Gram(+) ve (-)bakteriler

“Yaymada, nötrofiller içinde, Pleomorfik Gram (-) basiller ile Gram(+)
koklar ve basiller görülmesi, aspirasyon pnömonisi için
karakteristiktir.
Tedavinin, anaerobları da içermesi sağlanır”
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 % 5 CO2’li ortamda

 35-37° C’de

 Minimum 48 saat (72 saat tercih edilmeli)

 İnvaziv örnekler 4 güne kadar bekletilir

 Gram yaymada bakteri (+), kültür (-) ise inkübasyon uzatılır,  özel

by’e ekilir (Legionella, Bordetella, Tbc)

Alt solunum yolu örnekleri  inkübasyonuAlt solunum yolu örnekleri  inkübasyonu

 % 5 CO2’li ortamda

 35-37° C’de

 Minimum 48 saat (72 saat tercih edilmeli)

 İnvaziv örnekler 4 güne kadar bekletilir

 Gram yaymada bakteri (+), kültür (-) ise inkübasyon uzatılır,  özel

by’e ekilir (Legionella, Bordetella, Tbc)
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 24 sa plakları incele (24 veya 48 saat daha inkübe et)
 24 sa üreme varsa da 48.sa tekrar incele (Yeni morfolojiler !)
 Gram yayma ile Kültür uyumuna bak !! (Uyumsuz ise yaymaya tekrar bak)
 Identifikasyon yap

 Önemli miktarda üreme varsa,
 Üreme az ama PNL’li yaymadaki etkenle uyumlu ise
 Üreme az ama %90 saf ise ve yayma enflamasyona uyuyorsa
 Kistik fibrozda miktara bakılmaz (örn  Pseudomonas için )
 KFÖ  →         ≥ 103 cfu /ml ise
 BAL / ETA → ≥ 104 cfu /ml ise

 Üreme karışık ise doğru ID için pasajla (Kanlı /çukulata Agara)

Alt solunum yolu örnekleri  değerlendirmeAlt solunum yolu örnekleri  değerlendirme
 24 sa plakları incele (24 veya 48 saat daha inkübe et)
 24 sa üreme varsa da 48.sa tekrar incele (Yeni morfolojiler !)
 Gram yayma ile Kültür uyumuna bak !! (Uyumsuz ise yaymaya tekrar bak)
 Identifikasyon yap

 Önemli miktarda üreme varsa,
 Üreme az ama PNL’li yaymadaki etkenle uyumlu ise
 Üreme az ama %90 saf ise ve yayma enflamasyona uyuyorsa
 Kistik fibrozda miktara bakılmaz (örn  Pseudomonas için )
 KFÖ  →         ≥ 103 cfu /ml ise
 BAL / ETA → ≥ 104 cfu /ml ise

 Üreme karışık ise doğru ID için pasajla (Kanlı /çukulata Agara)
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Test edilecek ve daima rapor edilecekler
 Streptococcus pyogenes
 Grup B Streptokok (Çocukta)
 Francisella tularensis
 Bordetella spp. (özellikle B. Bronchiseptica)
 Yersinia pestis
 Neisseria gonorrhoeae
 Nocardia
 Bacillus anthracis
 Criptococcus neoformans

 Küf mantarları (Saprofit / kontaminant olarak düşünülmeyenler)

Alt solunum yolu örnekleri  RaporlamaAlt solunum yolu örnekleri  Raporlama
Test edilecek ve daima rapor edilecekler
 Streptococcus pyogenes
 Grup B Streptokok (Çocukta)
 Francisella tularensis
 Bordetella spp. (özellikle B. Bronchiseptica)
 Yersinia pestis
 Neisseria gonorrhoeae
 Nocardia
 Bacillus anthracis
 Criptococcus neoformans

 Küf mantarları (Saprofit / kontaminant olarak düşünülmeyenler)
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Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae ;

 Gram yaymada görülmedikçe düşük sayıda üremeler için işlem yapılmaz
 Üreme var ve Yayma  ile de  uyumlu ise daima rapor edilir

- Streptococcus pneumoniae için  ADT
- Haemophilus influenzae için Beta laktamazı bildirilir

Üreme miktarı önemli ölçüde fazla ise rapor edilecekler
 Moraksella catarrhalis
 Neisseria meningitidis
 Yatan hasta ise (Hİ açısından) - P.aeruginosa +ADT,

- Acinetobacter +ADT,
- Burkholderia + ADT,
- Stenotrophomonas maltophilia

Alt solunum yolu örnekleri  RaporlamaAlt solunum yolu örnekleri  Raporlama
Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae ;

 Gram yaymada görülmedikçe düşük sayıda üremeler için işlem yapılmaz
 Üreme var ve Yayma  ile de  uyumlu ise daima rapor edilir

- Streptococcus pneumoniae için  ADT
- Haemophilus influenzae için Beta laktamazı bildirilir

Üreme miktarı önemli ölçüde fazla ise rapor edilecekler
 Moraksella catarrhalis
 Neisseria meningitidis
 Yatan hasta ise (Hİ açısından) - P.aeruginosa +ADT,

- Acinetobacter +ADT,
- Burkholderia + ADT,
- Stenotrophomonas maltophilia
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Miktarı fazla , dominant bir üreme varsa ve yayma ile uyumlu ise ;

 Staphylococcus  aureus + ADT

 Beta hemolitik Streptokok grup B (erişkin), C veya G

 Tek morfoloji Gram (-) basil (Klebsiella !!) + ADT

 Nazik Gram (-) basiller (Beta laktamazını raporla)

 Corynebacterium (Üre (+) veya Yoğun bakımdan entübe hastadan gelmişse)

 Rhodococcus equi (İmmündüşkünkonak ise)

Alt solunum yolu örnekleri  RaporlamaAlt solunum yolu örnekleri  Raporlama

Miktarı fazla , dominant bir üreme varsa ve yayma ile uyumlu ise ;

 Staphylococcus  aureus + ADT

 Beta hemolitik Streptokok grup B (erişkin), C veya G

 Tek morfoloji Gram (-) basil (Klebsiella !!) + ADT

 Nazik Gram (-) basiller (Beta laktamazını raporla)

 Corynebacterium (Üre (+) veya Yoğun bakımdan entübe hastadan gelmişse)

 Rhodococcus equi (İmmündüşkünkonak ise)
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 “Enterik Gram (-) basiller üredi”
Mc Conkey’de birden fazla gram (-) basil morfolojisi ve oksidaz (-) ve
ya İndol(+) - laktoz(+) veya yayılan

 Nonfermentatif Gram(-) basiller üredi”
Birden fazla gram (-) basil morfolojisi: Ya oksidaz (+) ve Mc Conkey’de üremiş
veya KIA veya TSI’de reaksiyon yok.

 “Patojen veya Normal ÜSY florası üremedi”
Hiçbir plakta üreme yoksa böyle raporlanır. Normal flora baskılanması bildirilmiş
olur.

 “Normal ÜSY florası üredi”
Patojen üremediyse ve Normal flora ürediyse böyle bildirilir.

Alt solunum yolu örnekleri  RaporlamaAlt solunum yolu örnekleri  Raporlama
 “Enterik Gram (-) basiller üredi”

Mc Conkey’de birden fazla gram (-) basil morfolojisi ve oksidaz (-) ve
ya İndol(+) - laktoz(+) veya yayılan

 Nonfermentatif Gram(-) basiller üredi”
Birden fazla gram (-) basil morfolojisi: Ya oksidaz (+) ve Mc Conkey’de üremiş
veya KIA veya TSI’de reaksiyon yok.

 “Patojen veya Normal ÜSY florası üremedi”
Hiçbir plakta üreme yoksa böyle raporlanır. Normal flora baskılanması bildirilmiş
olur.

 “Normal ÜSY florası üredi”
Patojen üremediyse ve Normal flora ürediyse böyle bildirilir.

05.12.2012 36



Mayalar ?
Cryptococcus ekarte edilmeli  !, diğer mayalar ID yapılmaz

Candida pnömoni nedeni mi ?
◦ Segonder olarak mümkün
 Dissemine Candidiasiste hematojen yolla gelişir
 Bu durumda kültür değil, histopatolojik incelemede doku invazyonu değerli

◦ Primer olarak (oro-farengeal asp sonrası) çok çok nadir…
 Lösemi,
 Akciğer organ alıcısı
 Yenidoğanda  (!) önemli olabilir

◦ Predominant ve büyük miktarlarda üremedikçe ve yayma ile uyumlu
olmadıkça rapor edilmez

Alt solunum yolu örnekleri  RaporlamaAlt solunum yolu örnekleri  Raporlama
Mayalar ?
Cryptococcus ekarte edilmeli  !, diğer mayalar ID yapılmaz

Candida pnömoni nedeni mi ?
◦ Segonder olarak mümkün
 Dissemine Candidiasiste hematojen yolla gelişir
 Bu durumda kültür değil, histopatolojik incelemede doku invazyonu değerli

◦ Primer olarak (oro-farengeal asp sonrası) çok çok nadir…
 Lösemi,
 Akciğer organ alıcısı
 Yenidoğanda  (!) önemli olabilir

◦ Predominant ve büyük miktarlarda üremedikçe ve yayma ile uyumlu
olmadıkça rapor edilmez
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