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Olgu 1
 59 yaşında kadın hasta
 Acil Polikliniği:
 Bilinç bulanıklığı ve ateş
 Ülseratif kolit nedeniyle immün supresif tedavi
 Kan ve BOS kültürleri
 Ampirik tedavi seftriakson+gentamisin
 Saatler içinde kötüleşme Yoğun bakım ünitesi
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Olgu 1
 Yayma: Bol PMNL görüldü, mikroorganizma görülmedi.
 BOS kültürü: 3 koloni gram pozitif basil
 Yaymada yok. Kontaminasyon?
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Listeria monocytogenes
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Olgu 1
 Serviste kültür sonucu çıkmadan önce tedaviye

ampisilin eklenmiş (>55 yaş).
 Kültür sonucu sonrasında ampisilin+gentamisin
 BOS kültüründeki üremeden iki gün sonra kan

kültüründe de Listeria monocytogenes üredi.
 Hasta üç haftalık tedavi sonrasında taburcu edildi.
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Olgu 2
 28 yaşında kadın hasta
 İki aydır başağrısı ve kusma
 Kafa içi basınç artışı nedeniyle optik nörit görme

bulanıklığı
 Psödotümör serebri?Beyin cerrahi PLK

 Ateş, ense sertliği
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Olgu 2
 Hangi etken/etkenlere yönelik testler istenmeli?

a. Mycobacterium tuberculosis
b. Brucella
c. Borrelia
d. Treponema pallidum
e. Diğer
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Olgu 2
 BOS ve kan kültürü beklemede.
 BOS beyaz küre, lenfosit ağırlıklı, mikroorganizma -

 BOS’ta ARB negatif
 Serum ve BOS’ta Brucella aglutinasyon negatif
 Serum ve BOS’ta Borrelia Ag ELISA negatif
 Serum ve BOS’ta VDRL ve TPHA negatif
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Olgu 2

 Brusella seroloji serum: 1/80 N
 Brusella seroloji BOS: negatif

 Brusella BOS Coombs (+) 1/160
 Nörobruselloziste en güvenilir yöntem
 Coombs’lu standart tüp aglütinasyon testi
 ELISA ile anti Brucella IgM ve IgG saptanması
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Olgu 2
 Bu olguda BOS ve kan kültüründe Brucella üremesi

gözlendi.
 BOS kültüründe ikinci günde belirginleşen minik

koloniler
 Kan kültürü beş günde pozitif

 İnkübasyon süresi!!
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Olgu 3
 64 yaşında erkek hasta
 Ateş, öksürük
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, bronşektazi
 BK 8600/µL
 Sedimentasyon 45

 Akciğer grafisi ampiyem
 Bakteri ve mantar araştırılması için kültür istemi
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Olgu 3
 Torasentez
 Kültürde 48 saatlik inkübasyon sonrası üreme

görülmedi.
 Yayma:
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Olgu 3
 Kültür: İnkübasyonda beşinci gün
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Olgu 3
 Gram pozitif dallanan basiller
 Nocardia
 Nocardiopsis
 Rhodococcus
 Streptomyces
 Actinomadura
 Oerskovia
 Anaerobik Actinomycetes
 Actinomyces
 Arachnia
 Bifidobacterium
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Olgu 3
 Modifiye aside dirençli boyama ile kısmi aside

dirençli boyanma
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Olgu 4
 56 yaşında erkek hasta
 Ateş, halsizlik

 HCV nedeniyle kronik karaciğer yetmezliği iki yıl
önce karaciğer transplantasyonu

 Ense sertliği, bilinç bulanıklığı

 56 yaşında erkek hasta
 Ateş, halsizlik

 HCV nedeniyle kronik karaciğer yetmezliği iki yıl
önce karaciğer transplantasyonu

 Ense sertliği, bilinç bulanıklığı

22



Olgu 4
 BOS kültürü 24 saatlik inkübasyon sonrasında

üreme yok.
 Yayma: Az PMNL, mikroorganizma ? (teknisyen

deneyimsiz)
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Olgu 4
 Aynı patojen balgam örneğinde
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Olgu 4
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Olgu 4
 İnkübasyonun ikinci günü:
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Değerlendirme: Yayma
 Neler görülebilir?
 İnflamasyon hücreleri
 PMNL
 MNL
 Diğer…
 Eritrositler
 Epitel hücreleri
Mikroorganizmalar
 3 morfolojik olarak tipik

şekil
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Gram negatif kok gibi görünen pnömokok



Gram pozitif kok gibi görünen Acinetobacter

Rand AJCP 2006; 126: 686-690



Gram negatif basil gibi görünen Acinetobacter



Değerlendirme: Yayma
Gram boyama
 PMNL görülebilir, ancak

sıklıkla mikroorganizma
görülmez. (öz. Eklem
sıvısı)
Mikroorganizma miktarı

çok az.
Örnek hacminin

artırılması, santrifüj
edilmesi…
 Artefakt?
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Eklem sıvısı
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Torasentez sıvısı



Parasentez sıvısı



Haemophilus
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Antibiyotik altında bakteri morfolojisi

PTZ altında Serratia morfolojisi: Başlangıçtan sonraki 24
saat

Healy Clin micro newsletter 2007;29



Teşekkürler…
Clinical Microbiology Procedures Handbook, 2. baskı
Editor: H.Isenberg
ASM Press, Washington 40


