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•10 yaşında kız
çocuğu,
boğaz ağrısı ve hafif
ateşle doktora
başvuruyor

1. Olgu

3

Rapor ?

‘Beta-hemolitik streptokok (grup A,C,G) üremedi’



1- ‘Beta-hemolitik streptokok (grup A,C,G) üremedi’
2- ‘A grubu dışı ß-hemolitik streptokok (Grup G) üredi’
3- ‘ Yoğun AGBS üredi’

Boğaz Kültürü Raporları

AGBS koloni miktarı:

10 koloni veya daha az Nadir
11 – 50 koloni Az yoğun
> 50 koloni Orta yoğun
saf kültür/ > 50 koloni ve baskın Yoğun
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AGBS koloni miktarı:

10 koloni veya daha az Nadir
11 – 50 koloni Az yoğun
> 50 koloni Orta yoğun
saf kültür/ > 50 koloni ve baskın Yoğun

Raporda normal flora üyelerinden bahsedilmez !!!!!



 5 yaşında erkek
hasta
 Boğaz ağrısı,

yutkunma zorluğu,
karın ağrısı, ateş

2. Olgu,
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Rapor ?



Neler yapılmalı ?

 Tanımlama testleri
 Gram boyama
 Katalaz
 Basitrasin
 Serogruplama (alternatif?)

 Tanımlama testleri
 Gram boyama
 Katalaz
 Basitrasin
 Serogruplama (alternatif?)
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Basitrasin duyarlılığı Serogruplama A



Rapor ?
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Yoğun A grubu beta hemolitik streptokok üredi.



3.Olgu, 5 yaşında kız çocuğu

2 gündür süren ateş ve karın ağrısı

Posteriör orofarenks kızarık, tonsiller normal,
servikal lenfadenopati (+)

Streptokok antijen testi negatif,

TİT de 3+ keton ve dansite 1.030

Viral infeksiyona bağlı dehidratasyon?

Antipiretik ve sıvı replasmanı planlanarak
takip ediliyor

2 gündür süren ateş ve karın ağrısı

Posteriör orofarenks kızarık, tonsiller normal,
servikal lenfadenopati (+)

Streptokok antijen testi negatif,

TİT de 3+ keton ve dansite 1.030

Viral infeksiyona bağlı dehidratasyon?

Antipiretik ve sıvı replasmanı planlanarak
takip ediliyor



4 saat sonra
 semptomlar kötüleşiyor ve ateş yükseliyor

 Acil poliklinikte yapılan muayenede bulgular
aynı

 Hızlı antijen testi 4+

 Oral amoksisilin ile 2 günde semptomlar
düzeliyor

 Hızlı antijen testleri?

 semptomlar kötüleşiyor ve ateş yükseliyor

 Acil poliklinikte yapılan muayenede bulgular
aynı

 Hızlı antijen testi 4+

 Oral amoksisilin ile 2 günde semptomlar
düzeliyor

 Hızlı antijen testleri?
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Rapid Mis-St(r)ep

Bir –iki koloni 4 pozitif kültür



 Duyarlılık % 62- 99 ort. %80
 Seçicilik % 95-100 ort. %98

 Üretici tarafından duyarlılığı % 95 olarak belirtilmiş testin
duyarlılığı % 79 olarak bulundu

 MÜTF: 2009  Duyarlılık % 80,    Seçicilik % 98
2010  Duyarlılık % 94,    Seçicilik % 98

Antijen Tarama Testleri
J Clin Microbiol. 2003 Aug;41(8):3467-72.
Role of the microbiology laboratory in diagnosis and management of
pharyngitis.
Bourbeau PP.

 Duyarlılık % 62- 99 ort. %80
 Seçicilik % 95-100 ort. %98

 Üretici tarafından duyarlılığı % 95 olarak belirtilmiş testin
duyarlılığı % 79 olarak bulundu

 MÜTF: 2009  Duyarlılık % 80,    Seçicilik % 98
2010  Duyarlılık % 94,    Seçicilik % 98
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Örnek alınışıÖrnek alınışı



4. Olgu, 25 yaşında erkek hasta

Rapor
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 Boğaz kültürü pozitif olup AGBS ye
immunolojik yanıt olmaması (Kuttner ve
Krumwiede)
 Post-infeksiyöz
 Temas

 Antikor titreleri (Kaplan)

AGBS Taşıyıcılığı

 Boğaz kültürü pozitif olup AGBS ye
immunolojik yanıt olmaması (Kuttner ve
Krumwiede)
 Post-infeksiyöz
 Temas

 Antikor titreleri (Kaplan)

Kültür de İpucu ?
1. Flora elemanları
2. Koloni sayısı

Viral enfeksiyonlarla birlikte AGBS üremesi



Scand J Infect Dis 20: 41 1417, 1988
Throat Carrier Rates of Beta-hemolytic
Streptococci among Healthy Adults
and Children
ANDERS STROMBERG,' ANNA SCHWAN' and OTTO CARS'

 Taşıyıcılarda koloni sayısı az
 Taşıyıcılık yaşla azalıyor
Mevsimsel dağılım göstermiyor
 Antibiyotik tedavisiyle eradikasyon oranı

düşük



Rapor
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Az yoğun  AGBHS üredi, taşıyıcılık?



5. Olgu, 15 yaşında kız çocuk,
● Ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü

● Gövde ve ekstremitelerde yaygın, kızıl benzeri
makulopapüler döküntü

● Ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü

● Gövde ve ekstremitelerde yaygın, kızıl benzeri
makulopapüler döküntü
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Kültür ? Rapor?



%5 koyun kanlı agara ekilen boğaz sürüntü örneği; 18-24 s inkübasyon
beta hemolitik koloni Ø



2. Gün

Ne yaparsınız?



Hemolitik kolonilerden Gram boyama gram (+) difteroid basiller
Arcanobacterium haemolyticum ?



72 saatlik inkübasyon

Koyun kanlı agar İnsan kanlı agar

% 5 Koyun kanlı agar İnsan kanlı agar



Akut farenjit
 A grubu streptokok  %  15-30
 C grubu streptokok  %    5-10
 A.haemolyticum %  0.5-2.5 (15-18 yaş)

Akut farenjit  A. haemolyticum antifosfolipaz D
1-25 yaş % 6.9
15-18 yaş % 10.3

Akut farenjit
 A grubu streptokok  %  15-30
 C grubu streptokok  %    5-10
 A.haemolyticum %  0.5-2.5 (15-18 yaş)

Akut farenjit  A. haemolyticum antifosfolipaz D
1-25 yaş % 6.9
15-18 yaş % 10.3



2009 da MÜTF de değerlendirilen boğaz kültürlerinde % 14 beta hemolitik
streptokok, % 2 A haemolyticum etken olarak rapor edildi



6. Olgu, 8 yaşında erkek hasta
Gram pozitif kok

Katalaz negatif

Serogrup

B Grubu

Gram pozitif kok

Katalaz negatif

Serogrup

B Grubu

Rapor

‘Beta-hemolitik streptokok (grup A,C,G) üremedi’



7. Olgu, 12 yaşında kız çocuğu
•Gram pozitif kok
•Katalaz pozitif
•Koagülaz pozitif

Rapor
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Rapor

Az yoğun S. aureus üredi. Taşıyıcılık?



S.aureus taşıyılıcığı

 Nozokomiyal salgınların kontrolü için
 Anterior burun boşluğu, farenks, axilla, perineden

örnek alınır. Feniletil kanlı agar veya mannitol tuzlu
agar gibi seçici b.y.
 Rutin yöntemlerle tanımlama yapılır ve rapora yalnızca

S. aureus “var” veya “yok” yazılır.

 Nozokomiyal salgınların kontrolü için
 Anterior burun boşluğu, farenks, axilla, perineden

örnek alınır. Feniletil kanlı agar veya mannitol tuzlu
agar gibi seçici b.y.
 Rutin yöntemlerle tanımlama yapılır ve rapora yalnızca

S. aureus “var” veya “yok” yazılır.
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BOĞAZ KÜLTÜRLERİ- Özet:

 Farenjitlerin her yaşta en sık etkeni VİRÜSLER dir
 Bakteriyel farenjitlerin sık saptanan etkenleri

streptokoklardır,
 Streptokoklar arasında S. pyogenes (A grubu

streptokok [ AGS] )
 G ve C grubu streptokoklar ve Arcanobacterium

(Corynebacterium) haemolyticum daha nadir.
 S aureus, H influenzae farenjit etkeni olmayıp, viral

enfeksiyonlarda kolonizasyonu artan
mikroorganizmalardır

 Farenjitlerin her yaşta en sık etkeni VİRÜSLER dir
 Bakteriyel farenjitlerin sık saptanan etkenleri

streptokoklardır,
 Streptokoklar arasında S. pyogenes (A grubu

streptokok [ AGS] )
 G ve C grubu streptokoklar ve Arcanobacterium

(Corynebacterium) haemolyticum daha nadir.
 S aureus, H influenzae farenjit etkeni olmayıp, viral

enfeksiyonlarda kolonizasyonu artan
mikroorganizmalardır



DAT( opsiyonel)

Pozitif Negatif Kültür

Rapor :  Direk antijen  testinde
AGBHS saptandı

Plakları 24 saat inkübe et

Boğaz  sürüntüsü

AGBHS : A grubuBeta
Hemolitik Streptokok

DAT : Direk antijen testi

Streptokok farenjiti

BHS benzeri koloni yok

Plakları ilave 24 saat   inkübe et BHS benzeri koloni var

BHS benzeri koloni yok

Rapor: AGBHS
saptanmadı

Doğrulama testi yap

Negatif Pozitif

Rapor : A grubu dışı (C, G)
BHS saptandı

Rapor : yoğun? A  Grubu
BHS saptandı

Katalaz : Negatif

Gerekirse saf kültür al
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 Klinisyen tarafından özel istek yapılmalı.
 Kapsamlı Gonore araştırmalarında,
 Seçici b.y.  gerekir.
 Ekstragenital bölgelerden N.gonorrhoeae

tanımlanması psiko-sosyal ve mediko-legal
sonuçlara yol açar!!!

II- DİĞER ETKENLER:
A- GONOKOK FARENJİTİNİN

LABORATUVAR TANISI

 Klinisyen tarafından özel istek yapılmalı.
 Kapsamlı Gonore araştırmalarında,
 Seçici b.y.  gerekir.
 Ekstragenital bölgelerden N.gonorrhoeae

tanımlanması psiko-sosyal ve mediko-legal
sonuçlara yol açar!!!

05.12.2012 30



 Öksürtme plakları ?
 Nazofarengeal sürüntü örneği

B-BOĞMACA’NIN LABORATUVAR
TANISI

 Öksürtme plakları ?
 Nazofarengeal sürüntü örneği
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 Hafif hastalıkta klasik pseudomembran görüntüsü
görülmez ve bunlar streptokok farenjitine benzer.

C-DİFTERİNİN  LABORATUVAR
TANISI
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RAPOR

 “Corynebacterium diphtheria üremedi” veya
 “Olası Corynebacterium diphtheriae üredi; toksin testi

için bekleniyor”



III. DİĞER ÜST SOLUNUM YOLU
İNFEKSİYONLARI

I. Larenjit
A.Akut larenjit çoğunlukla viral etyolojilidir.
B.Difteri veya streptokok enfeksiyonunu dışlamak

amacıyla nadiren bakteriyel kültür gerekir.

II. Epiglottit
A.2-6 yaşındaki çocuklarda H influenzae tip B etken
B.Örnek alınması kontraendikedir.
C.Hemokültür tanıyı destekler
D.Ampisilin ve kloramfenikol direnci çalışılmalıdır.

I. Larenjit
A.Akut larenjit çoğunlukla viral etyolojilidir.
B.Difteri veya streptokok enfeksiyonunu dışlamak

amacıyla nadiren bakteriyel kültür gerekir.

II. Epiglottit
A.2-6 yaşındaki çocuklarda H influenzae tip B etken
B.Örnek alınması kontraendikedir.
C.Hemokültür tanıyı destekler
D.Ampisilin ve kloramfenikol direnci çalışılmalıdır.
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III. Sinüzit
A.S.pneumoniae, H. influenzae , Neisseria türleri M.

catarrhalis, anaeroblar, streptokoklar, S.aureus ve
aerobik gram-negatif çomaklar sık etkenler.

B.Sinüslerden alınan aspirat örneğine aerop ve anaerop
kültür işlemleri yapılır.

C.Sinüs lavaj sıvısı veya burun sürüntü örneği uygun değil

IV. Orta Kulak İltihabı
A.Sinüzit etkenleri saptanır.
B.Timpanosentez ile alınan efüzyon örneği idealdir ve

aerop ve anaerop olarak ekilir .
C.Dış kulak yolu örneği yalnız aerop kültür için uygundur.

III. Sinüzit
A.S.pneumoniae, H. influenzae , Neisseria türleri M.

catarrhalis, anaeroblar, streptokoklar, S.aureus ve
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C.Sinüs lavaj sıvısı veya burun sürüntü örneği uygun değil

IV. Orta Kulak İltihabı
A.Sinüzit etkenleri saptanır.
B.Timpanosentez ile alınan efüzyon örneği idealdir ve

aerop ve anaerop olarak ekilir .
C.Dış kulak yolu örneği yalnız aerop kültür için uygundur.
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V. Dış Kulak İltihabı

A.Yalnız aerob kültür yapılır. P.aeruginosa “yüzücü
kulağı” etkenidir.

B.Deri florası ile kontaminasyona dikkat.

VI. Oral Kandidiyazis (Pamukçuk)

A.Mayalar, ağız mukozası, dil ve orofarenkste,
çoğunlukla yeni doğan ve düşkün hastalarda görülür.

B.Direkt mikroskopik incelemede yalancı hif ve
blastokonidyum görülmesi ile tanı konur. Kültür
gerekli değildir.

V. Dış Kulak İltihabı

A.Yalnız aerob kültür yapılır. P.aeruginosa “yüzücü
kulağı” etkenidir.

B.Deri florası ile kontaminasyona dikkat.

VI. Oral Kandidiyazis (Pamukçuk)

A.Mayalar, ağız mukozası, dil ve orofarenkste,
çoğunlukla yeni doğan ve düşkün hastalarda görülür.

B.Direkt mikroskopik incelemede yalancı hif ve
blastokonidyum görülmesi ile tanı konur. Kültür
gerekli değildir.
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VII. Vincent Anjini

Borrelia vincentii ve fusobacterium türleri etkendir.
Farenks ve diş etlerinde ülserler görülür. Çocuklarda
nadirdir. Ağız hijyeni bozuk veya sistemik hastalığı
olan yetişkinlerde görülür.

Direkt preparatlar 1/10 dilüsyonlu karbol fuksin ile
boyanır. PNL ile birlikte çok sayıda fuziform ve
spiroket şeklinde mikroorganizmalar görülebilir.

Kültür?

VII. Vincent Anjini

Borrelia vincentii ve fusobacterium türleri etkendir.
Farenks ve diş etlerinde ülserler görülür. Çocuklarda
nadirdir. Ağız hijyeni bozuk veya sistemik hastalığı
olan yetişkinlerde görülür.

Direkt preparatlar 1/10 dilüsyonlu karbol fuksin ile
boyanır. PNL ile birlikte çok sayıda fuziform ve
spiroket şeklinde mikroorganizmalar görülebilir.

Kültür?
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IV: Üst Solunum Yollarında Neisseria
meningitidis Taşıyılıcığının Saptanması .

 N.meningitidis taşıyılıcığının saptanması
indeks vakanın tesbiti için gerekebilir.
 Nazofarenks veya boğaz kültürü alınır ve seçici

besiyerine ekilir.
 Raporda “N.meningitidis var” veya “ yok” yazılır.
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