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Hastalık ya da
sendrom

Genel etken organizmalar Laboratuvar tanı
metodları

Erizipel S. pyogenes (A,C,G) •Gram boyama,
•Kanlı, çikolata, EMB ve
Trypticase soy broth agarda
kültür

Sellülit S. pyogenes, S. aureus
Aeromonas spp., Vibrio spp., H. influenzae

Erizipeloid Erysipelothrix rhusiopathiae •Tripticase soy broth ekim
•Kanlı agarda kültür (5 gün)

Yüzeyel Eritamatöz Enfeksiyonlar

•Tripticase soy broth ekim
•Kanlı agarda kültür (5 gün)

İmpetigo S. pyogenes, S. aureus •Gram boyama,
•Kanlı agarda kültür

Follikülit, fronkül,
karbonkül

S. aureus, P. aeruginosa,
Proteus spp.

•Gram boyama,
•Kanlı ve EMB agarda kültür

Yüzeyel mikozlar Candida spp., E. floccosum,
Trichophyton sp.,
Microsporon sp.

•KOH bakı
•SDA ekim (kloramfenikol ve
siklohekzimidli)

Eritrazma C. minutissimum •Wood lambası
•Gram boyama
•Doku kültürü
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YARA

Akut Kronik
Cerrahi Ayak ülserleri
Travma Bacak ülserleri
Isırık Bası (dekübit)

ülserleri
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Cerrahi yara

S.aureus
Enterococcus sp.
E.coli
P.aeruginosa
Enterobacter sp.
Anaerop,%25-

50

Isırık

Streptokoklar
Stafilokoklar
P.multocida
E.corrodens
Anaerop,%86

Yanık

P.aeruginosa
S.aureus
E.coli
Klebsiella sp.
Enterococcus sp.
Candida sp.
Anaerop,%11-31
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Diyabetik ayak

S.aureus
S.epidermidis
Streptokoklar
P.aeruginosa
Enterococcus sp.

Koliformlar

Anaeroplar %95

Bacak  ve dekübit
ülserleri
S.aureus
P.aeruginosa
KNS

Koliformlar

Deri florası

Anaeroplar %30-

40
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Akut yara:
 S. aureus
 β-hemolitik streptokoklar

3-4 haftalık yara
 Fakültatif anaerop gr(-) basiller
 En sık: Proteus, E. coli, Klebsiella sp.

Kronik yara
 Anaerop >> Aerop
 Aeroplar: Su ve çevre bakterileri
 (Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas)
 Mantarlar, aktinomikoz, mikobakteri
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Yara enfeksiyonlarında
örnekler

Doku

İğne biyopsi

Aspirat örnekleri

Sürüntü örnekleri- önerilmez
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Sürüntü örnekleri

Laboratuvara

en çok gönderilen,

en sorunlu örnekler…
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Sürüntü Örnekleri için
Red Kriterleri

 Transport besiyeri ile gelmeyen örneklerin gelmesi
1 saatten fazla sürmüşse…

 Anaerop istem yapılmışsa

 Gram boyama preparatında yoğun yassı epitel hücresi
görülüyorsa…

 «Enfeksiyon var mı?» diye örnek gönderilmesini
engelle!
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Kantitatif Yara Kültürü
İdeal örnek: Doku

 >105kob/gr doku

Sürüntü örneği (aljinat eküvyon)

Seri sulandırım>103kob/ml
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Olgu 1

 50 y. kadın hasta, diz eklem protez
ameliyatı

 Postop. 5.günde insizyon  yerinden sürüntü
kültürü alınıyor….
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•Pürülans

• Kan ve nekrotik doku

• Kötü koku

• Sülfür granülleri

•Örnek kalitesi için

•epitel, elastin fibrilleri

• Enfeksiyon varlığı için

•PMNL+mikroorganizma

Makroskobik inceleme Mikroskobik inceleme

•Pürülans

• Kan ve nekrotik doku

• Kötü koku

• Sülfür granülleri

•Örnek kalitesi için

•epitel, elastin fibrilleri

• Enfeksiyon varlığı için

•PMNL+mikroorganizma



 Ekim
Kanlı agar
Çukulata agar
MacConkey agar

 Örnekten preparat       Gram boyama
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Direkt inceleme:

1414

Yoğun PMN(+3), yoğun gr(-) basiller
görüldü. Nadir YEH görüldü.



*Kanlı agarda;
4 tip üreme

* MacConkey’de
2 tip üreme,
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Morfolojik Tanımlama
 Koloni şekli
 Kanlı agarda hemoliz
 MacConkey agarda laktoz fermentasyonu,
 Gram boyama
 Oksidaz,
 Katalaz,
 Stafilokok lateks,
 Streptokok lateks
 PYR pozitifliği/negatifliği
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Morfolojik Tanımlama
*MacConkey’de 2 tip üreme;

1. Laktoz pozitif koloniler (yoğun)
2. Laktoz negatif koloniler (yoğun)

*Kanlı agarda;

Büyük, iki farklı morfolojide koloni (gram -)
Küçük, beyaz koloniler  1. Gr(+) boyanmış maya
(Az sayıda)                      2. Gr(+) küme koklar,

katalaz(+)
17
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Hangi üremeyi işleme alalım?
a) Sadece laktoz pozitif kolonileri
b) Sadece laktoz negatif kolonileri
c) Her ikisini
d) Gram negatifleri ve mayaları
e) Hepsini
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Yara örneklerinde işleme alma
kriterleri:

- PMN varsa
- Normalde steril bir yerden alınmışsa
- Örneğin kalitesi iyi ise (Epitel h. yok/çok az)
- Mikroorganizma direkt preparatta

görülüyorsa
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Clinical Microbiology Procedures Handbook Isenberg, 2010



Potansiyel Patojenler Nelerdir?

Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Gram-negatif basiller
β-hemolitik streptokoklar,
Enterococcus sp.,
Anaeroplar,
 Mayalar
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İşleme alma kriterleri

Potansiyel patojenler

Laktoz(+) ve (-) koloniler

Tam tanımlama

Mayalar ve gram (+)koklar

Morfolojik tanımlama
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Kültür Sonucu:

Yoğun Klebsiella pneumoniae,
yoğun Pseudomonas aeruginosa
az sayıda maya
az sayıda KNS
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Koagülaz negatif stafilokoklar:

 İnvaziv örnekten saf izole edilmişse
 Direk preparatta PMN varsa
 Bir çok kez izole edilmişse

dikkate alınmalı
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Sürüntü Örneklerinin Değerlendirilmesi

 Yara enfeksiyonu tanımlaması zor
 Kolonizyon ve kontaminasyonu ayıran keskin

kurallar yok

Standart yok

Direkt inceleme
Gram boyalı preparat şart!!
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ALGORİTMA
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Sonuç Raporu
Örnek :
Yara sürüntüsü
Direkt inceleme:
Yoğun lökosit, nadir  yassı epitel hücresi  ve yoğun
gram negatif basiller görüldü.
Kültür:
Yoğun K.pneumoniae ve yoğun P.aeruginosa üredi. Az
sayıda üreyen maya ve KNS kontaminasyon /
kolonizasyon olarak değerlendirildi.

AST sonuçları
2727

Örnek :
Yara sürüntüsü
Direkt inceleme:
Yoğun lökosit, nadir  yassı epitel hücresi  ve yoğun
gram negatif basiller görüldü.
Kültür:
Yoğun K.pneumoniae ve yoğun P.aeruginosa üredi. Az
sayıda üreyen maya ve KNS kontaminasyon /
kolonizasyon olarak değerlendirildi.

AST sonuçları K.pneumoniae
P.aeruginosa



Olgu 2
 53 y, erkek hasta
 Sol ayak tabanda ülsere, akıntılı yaralar
 Ateş, titreme
 Yakınmaları 10 gün önce başlamış
 14 yıldır DM (insülin kullanıyor)
 Antibiyotik kullanmamış
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 Sol ayak tabanında 3x3
ve 2x3 cm. boyutunda
ülsere yara; orta
falanks nekroze, etrafı
eritemli, sellülit?
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 Sol ayak tabanında 3x3
ve 2x3 cm. boyutunda
ülsere yara; orta
falanks nekroze, etrafı
eritemli, sellülit?

Diyabetik ayak



Hangi örnek(ler) alınmalı?

a. Yüzeyel sürüntü örneği
b. Yüzeyel doku biyopsisi
c. Yara kenarından aspirat
d. Derin doku biyopsisi
e. Ülser tabanından küretasyon
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Kültür örneklemesi

Powlson A.S., Coll A.P.JAC 2010;65(Suppl 3):iii3 –9
IDSA 2012 Guidelines for Diabetic Foot Infections
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Powlson A.S., Coll A.P.JAC 2010;65(Suppl 3):iii3 –9
IDSA 2012 Guidelines for Diabetic Foot Infections

Sürüntü
(önerilmez)

Doku-biyopsi
örneği Aspirasyon Kemik

biyopsisi

Empirik tedavi öncesi uygun şekilde alınan doku örneklerinde kültür istenmelidir !



Olgu 2
 Mikrobiyoloji laboratuvarına kuru tüpte eküvyonla

sürüntü örneği geliyor.
 Örnek reddediliyor.
 Klinisyen red nedenini soruyor ?
 Hastanın diyabetik ayak ön tanısı!!!
 Derin doku örneği isteniyor.
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Mikrobiyolojik örneklem öncesi yara yerinin
değerlendirmesi

 Hastaya ait daha önce çalışılmış bir kültür sonucu var mı ?
 Doku/aspirasyon/kemik biyopsisi/sürüntü ?

 Yara yerinin derinliği parsiyel mi, yoksa tam kat mı? Kemik
tutulumu var mı?
 Derinlik >3 cm ?  Osteomyelit riski ?

 Enfeksiyon var mı ? Koku var mı ?
 selülit,
 yumuşak dokuda apse
 fasia altına yayılmış kas, tendon, eklem ve/veya

kemik tutulumu,
 gangren

 2 cm’den büyük ülser/lezyon var mı?
Osteomyelit riski ?
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 Doku kültürü seri olarak laboratuvara ulaştırıldı

 Aseptik koşullarda doku tartıldı.
(örnekli kap darası - örneksiz kap darası=dokunun gramajı )

 Doku homojenizasyonu (5 ml SF içerisinde) yapıldı,

 Mikroskopik preparat hazırlandı

 Uygun besiyerine kafes tarzında 0.1 ml dilüsyonlu ekim (1/10-1/1000)
yapıldı

 Uygun atmosferik koşullarda inkübasyon gerçekleştirildi

 Doku ağırlığı dikkate alınarak sonuç, etkene spesifik duyarlılık testi
ile birlikte “CFU/gram doku” olarak raporlandı

Alınan örneğin mikrobiyolojik değerlendirmesi
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Doku Örneklerinde
Kantitatif Ekim
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Kantitatif doku kültürü değerlendirmesi

Enfeksiyon yoğunluğu için kriter ≥ 100.000 CFU/gram doku)

PLAKTAKİ KOLONİ SAYISI x ÖRNEK DİLÜSYON ORANI x PLAK DİLÜSYON ORANI
BAKTERİ SAYISI (CFU) = ------------------------------------------------------------------

DOKUNUN AĞIRLIĞI (GRAM)

Sonuç Raporu:

Mikroskopi: Bol PMNL, yoğun gram negatif basil ve gram pozitif kok

Kantitatif doku kültürü:
 3.8x106 CFU/gr dokuda MRSA izole edildi
 1.6x105 CFU/gr dokuda E.coli izole edildi.

36

Enfeksiyon yoğunluğu için kriter ≥ 100.000 CFU/gram doku)

PLAKTAKİ KOLONİ SAYISI x ÖRNEK DİLÜSYON ORANI x PLAK DİLÜSYON ORANI
BAKTERİ SAYISI (CFU) = ------------------------------------------------------------------

DOKUNUN AĞIRLIĞI (GRAM)

Sonuç Raporu:

Mikroskopi: Bol PMNL, yoğun gram negatif basil ve gram pozitif kok

Kantitatif doku kültürü:
 3.8x106 CFU/gr dokuda MRSA izole edildi
 1.6x105 CFU/gr dokuda E.coli izole edildi.



Hesaplama
Doku ağırlığı: 0.3 g
10   plakta 50 koloni var

PLAKTAKİ KOLONİ SAYISI x ÖRNEK DİLÜSYON ORANI x PLAK DİLÜSYON ORANI
BAKTERİ SAYISI (CFU) = --------------------------------------------------------------------

DOKUNUN AĞIRLIĞI (GRAM)

50 x 5 x 1000
BAKTERİ SAYISI (CFU) = ----------------= 8.3 x 10

0.3 g
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Olgu 3
 13 yaşında kız hasta
 Otoimmün hepatit tanısı
 Steroid tx.
 Sol gözde şişlik, kızarıklık
 Paranazal sinüs grafisi: pansinüzit ile uyumlu
 Endoskopik sinüs drenajı
 Patoloji: PAS ile mantar hifleri (+), Aspergillus ile

uyumlu.
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 Vorikonazol tx.
 Tedavinin 13. gününde kraniyal ve orbital MR:
 sol kavernöz orbital sinüs asimetrik geniş, sinüs

içerisinde, temporal lob anterior medialinde apse
formasyonu
 Sol retroorbital ve periorbital kontrast

tutulumunda progresyon
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 Vorikonazol tx.
 Tedavinin 13. gününde kraniyal ve orbital MR:
 sol kavernöz orbital sinüs asimetrik geniş, sinüs

içerisinde, temporal lob anterior medialinde apse
formasyonu
 Sol retroorbital ve periorbital kontrast

tutulumunda progresyon



Bildirilen mantar hangisi
olabilir?

a. Vorikonazole dirençli Aspergillus türü
b. Vorikonazole dirençli Scedosporium türü
c. Vorikonazole dirençli Fusarium türü
d. Mukormikoz etkeni bir tür
e. Hepsi
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a. Vorikonazole dirençli Aspergillus türü
b. Vorikonazole dirençli Scedosporium türü
c. Vorikonazole dirençli Fusarium türü
d. Mukormikoz etkeni bir tür
e. Hepsi



 “Opere edilemez” kararı alınıyor.
 Tedaviye amphoterisin B ekleniyor.
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 “Opere edilemez” kararı alınıyor.
 Tedaviye amphoterisin B ekleniyor.

Patoloji preperatları
Mikrobiyoloji
laboratuvarına
gönderiliyor !!



42Patoloji preperatı – PAS boyalı



Tanınız nedir?
a. Vorikonazole dirençli Aspergillus türü
b. Vorikonazole dirençli Scedosporium türü
c. Vorikonazole dirençli Fusarium türü
d. Mukormikoz etkeni bir tür
e. Hepsi
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a. Vorikonazole dirençli Aspergillus türü
b. Vorikonazole dirençli Scedosporium türü
c. Vorikonazole dirençli Fusarium türü
d. Mukormikoz etkeni bir tür
e. Hepsi



 Mukormikoz tanısı
 Hiperbarik oksijen tx.
 Vorikonazol kesiliyor,
 Posakonazol+Amfoterisin B
 Kontrol MR
 MR bulgularında gerileme
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Olgu 4
• 60 yaşında erkek hasta

• herniyotomi ameliyatı
• 7 ay sonra yara yerinde şişlik ve eritem

• Sistemik infeksiyon bulgusu yok
• Alkol kompresi ile tedavi…
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Olgu 4
• 1 ay sonra cilt altında abse oluşmuştur.

• Kültürde S.aureus üremiştir.

• 14 gün klindamisin tedavisi
• geçici düzelme
• Birkaç gün sonra ağrılı fistül oluşumu

• Hasta ameliyata alınarak abse ve fistül eksize edilmiştir.
• Histolojik inceleme kronik granülamatöz inflamasyonla uyumlu

bulunmuştur.

46

• 1 ay sonra cilt altında abse oluşmuştur.

• Kültürde S.aureus üremiştir.

• 14 gün klindamisin tedavisi
• geçici düzelme
• Birkaç gün sonra ağrılı fistül oluşumu

• Hasta ameliyata alınarak abse ve fistül eksize edilmiştir.
• Histolojik inceleme kronik granülamatöz inflamasyonla uyumlu

bulunmuştur.
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Olgu 4
• Aerob kültürlerde

• üreme olmamıştır.

• Anaerob koşullarda
• 3 gün sonunda minik koloniler
• Aerotoleransta üreme !

• Koloniler:
• Gram pozitif kok
• Katalaz pozitif
• Nonhemolitik
• Pigmentsiz
• Klumping faktör (-)
• Tüpte koagülaz (-)
• Gentamisin R (MIC 8-16 µg/ml)
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Tanınız nedir?

• KNS ?

• 3 gün sonunda minik koloniler !!!

• Small colony variants (SCV) ?
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Olgu 4
• Besiyeri menadiyon veya heminle zenginleştirildiğinde

izolat tipik S.aureus fenotipine dönmüştür.
– Hızlı üreme
– Pigment (+)
– Hemolitik
– Koagülaz (+)
– Gentamisin S (MIC 0.5-1 µg/ml)

• 4 hafta flukloksasilin +rifampisin tedavisi sonucu
hasta tam olarak düzelmiştir.
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• Besiyeri menadiyon veya heminle zenginleştirildiğinde
izolat tipik S.aureus fenotipine dönmüştür.
– Hızlı üreme
– Pigment (+)
– Hemolitik
– Koagülaz (+)
– Gentamisin S (MIC 0.5-1 µg/ml)

• 4 hafta flukloksasilin +rifampisin tedavisi sonucu
hasta tam olarak düzelmiştir.

Abele-Horn M et.al :Persistent wound infection after herniotomy associated with
small-colony variants of Staphylococcus aureus.(Infection. 2000)
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Staphylococcus aureus küçük
koloni varyantı
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Staphylococcus aureus küçük
koloni varyantı
 Uzun süre antibiyotik tedavisi gören
 Osteomyelit,
 Tıbbi cihaz kullanımı
 septik artrit,
 pulmoner enfeksiyon (KF)

 Tedavi başarısızlığının nedeni
 yavaş bölünmesi,
 fagositlerin içinde bulunması,
 biofilm içinde bulunması
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Staphylococcus aureus küçük
koloni varyantı

 Bakteriyolojik tanı zor

 Uzun inkübasyon gerekli !

 Bu enfeksiyon özellikle uzun süre antibiyotik
tedavisi alan hastalarda kaçırılıyor.

52

 Bakteriyolojik tanı zor

 Uzun inkübasyon gerekli !

 Bu enfeksiyon özellikle uzun süre antibiyotik
tedavisi alan hastalarda kaçırılıyor.



Olgu 5
• 82 yaşında kadın hasta

• Uylukta yineleyen, iyileşmeyen, çok sayıda ülser
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• 82 yaşında kadın hasta
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Olgu 5
• 10 yıl öncesinde tatlı suda yüzerken bu bölgeye

açık travma öyküsü bulunmaktadır.
• Oluşan derin kesi debride edilmiş ve sonra kapanarak iyileşmiş
• Ancak birkaç ay sonra bu bölgede derin bir ülser ve sinüs

oluşumu gözlenmiş
• 10 yıl boyunca çeşitli kereler debridman ve antibiyotik

tedavisine rağmen tam düzelme olmamıştır.
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Sudan bulaşan etkenler nelerdir?

 Aeromonas hydrophila
 Vibrio vulnificus
 Mycobacterium spp.
 Non-fermenterler
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Olgu 5
Doku kültürü için örnek alınmıştır

• Eksizyonel biopsi ile

Materyalin boyamasında fungal yapılar ve
asidorezistan bakteri saptanmamıştır.

Histopatolojik incelemede kazeifikasyon gösteren
granülomalar ve dermal fibröz saptanmıştır.
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Hangi kültürleri yapalım?

a. Aerop kültür
b. Anaerop kültür
c. Mantar kültürü
d. Mikobakteri kültürü
e. Hepsi
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Olgu 5
Aerop kültür Ø

Anaerop kültür Ø

Mantar kültürü Ø

Mikobakteri kültüründe 4 hafta sonunda
Mycobacterium tuberculosis kompleks üremiştir.
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Aerop kültür Ø

Anaerop kültür Ø

Mantar kültürü Ø

Mikobakteri kültüründe 4 hafta sonunda
Mycobacterium tuberculosis kompleks üremiştir.

Semaan R et al: Primary Mycobacterium tuberculosis complex cutaneous
infection: report of two cases and literature review. (Int J Infect Dis. 2008)



Olgu 6
• 86 yaşında kadın hasta

• Sol bacakta opere femur kırığı
• YBÜ’de yatmakta

• Ameliyat yerinde akıntılı yara
• Hasta idrar ve kan kültürlerinde üreyen Klebsiella

pneumoniae ve Acinetobacter baumannii
infeksiyonları nedeniyle imipenem ve kolistin
tedavisi almaktaydı.
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Olgu 6
Gram boyama
8-10 PMNL görülmüştür.

Kültür
• Sadece kanlı agarda üreme +

• Hemolizsiz
• Mat
• Maya kokulu koloniler izlenmiş.
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Olgu 6
Kültürden Gram boyama

Gram (+) basiller
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Kültürden Gram boyama

Gram (+) basiller
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Penisilin R

Metisilin R

Eritromisin R

Klindamisin R

Rifampisin R

Gentamisin R

VİTEK 2 sistemi
kullanılarak tür düzeyinde
tanımlama yapıldı.

Corynebacterium
minutissimum

Duyarlılık disk
difüzyonla
değerlendirildi.

Olgu 6

62

Gentamisin R

Tetrasiklin R

Kloramfenikol R

Ofloksasin R

TMP-SXT R

Vankomisin S

Teikoplanin S

Linezolid S

Kinupristin/Dalfopristin S
62

VİTEK 2 sistemi
kullanılarak tür düzeyinde
tanımlama yapıldı.

Corynebacterium
minutissimum

Duyarlılık disk
difüzyonla
değerlendirildi.



Raporlayalım mı ?

 Gram boyama 8-10 lökosit
 Saf koloni üreme
 Tekrarlayan kültürlerde üretildi
 Dirençli

 Sonuç kliniğe bildirildi
 Vankomisin tedavisi
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 Gram boyama 8-10 lökosit
 Saf koloni üreme
 Tekrarlayan kültürlerde üretildi
 Dirençli

 Sonuç kliniğe bildirildi
 Vankomisin tedavisi

Alaçam S ve ark.: Çok dirençli Corynebacterium minutissimum
suşunun etken olduğu yara infeksiyonu. (34.Türk Mikrobiyoloji
Kongresi Poster Sunumu 2011)



Olgu 7

2006 yılı sonunda grizu patlaması sonucu 5 hasta
ağır yanıklar nedeniyle hastanemize getirilmiştir.
• Basınçlı patlama sonucu geliştiği için yara yerlerine

inoküle olan toprak yıkama ile temizlenememiştir.

• 3-5 gün arasında yanık ve yara yerlerinde yeşil
renkte akıntı başlamıştır.
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İlk akla gelen etken nedir?

Yeşil renk !!!

Pseudomonas aeruginosa
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Yeşil renk !!!

Pseudomonas aeruginosa
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Olgu 7
• Yapılan ekimlerde

• kanlı agarda hemolitik,
• EMB’de laktoz (-) koloniler üremiştir.
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Olgu 7
• Gram Boyama

• Gram negatif basil
• Oksidaz (+)

• Konvansiyonel biyokimyasal identifikasyon
• KIA glikoz (+), laktoz (-)
• IMVIC +,+,-,+
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Olgu 7
İki hastanın kan kültüründe de aynı bakteri

ürüyor

Otomatize bakteri identifikasyon sistemi
Aeromonas hydrophila

Toprak ve su kaynaklı
Tüm antibiyotiklere duyarlı
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Olgu 8
20 yaşında bayan hasta,

• araç içi trafik kazası
• Sol tibia ve fibula üst uç açık kırığına eşlik eden yaklaşık

15 cm doku harabiyeti
• Hastaneye yatırılmıştır.

Doku üzerinde nekrozlu bölgeler
• Hastanın ameliyatı esnasında alınan sürüntü örnekleri

• Kanlı agar,
• EMB agar
• Sabouraud dekstroz agara ekiliyor
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Olgu 8
 Kültür:

• SDA yüzeyini kaplayan,
• agardan yaklaşık bir cm yükseklikte,
• kabarık tüyümsü beyaz koloniler

Mikroskobi:
• Septasız, geniş, kurdela görünümünde

hifler, çevrede tek tek ya da kümeler
halinde sporlar görülmüştür.

 Lam kültürü yapıldı
• 26˚C ve 37˚C’de 24 saat inkübe

edilmiştir.
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Olgu 8
 Lam kültürü

mikroskopik inceleme;
 septasız hifler,
 nadiren dallanma

gösteren
sporangioforlar,
 yuvarlak sporlar

görülürken,
 rhizoid yapısı

görülmemiştir.

 Mucor spp olarak
tanımlanmıştır.
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 Lam kültürü
mikroskopik inceleme;
 septasız hifler,
 nadiren dallanma

gösteren
sporangioforlar,
 yuvarlak sporlar

görülürken,
 rhizoid yapısı

görülmemiştir.

 Mucor spp olarak
tanımlanmıştır.

Koldaş K. ve ark.: Mucor türüne bağlı gelişen yara infeksiyonu
olgusu. (34.Türk Mikrobiyoloji Kongresi Poster Sunumu 2011)
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Yara kültürü

En sık karşılaşılan sorunlar

Sürüntü örneği
Hasta bilgisi…
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Olgu 9
 17 yaşında daha önce osteomyelit tedavisi

gören hasta

 Kötü kokulu kronik yara

 Sürüntü örneği- Aerop kültür istemi
 Proteus spp. izole ediliyor
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Olgu 9

Doku kültürü isteniyor

Aerop+ Anaerop+ Mantar kültürü

Proteus vulgaris
Enterococcus faecium
Trichosporon spp.
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Olgu 10
 Postoperatif yara

 S.aureus
 KNS
 Difteroid

 Şikayetleri yok
 Enfeksiyon var mı ? diye

istenmiş

 Postoperatif yara

 S.aureus
 KNS
 Difteroid

 Şikayetleri yok
 Enfeksiyon var mı ? diye

istenmiş

75



Olgu 11

 Travmaya sekonder gelişen
ve hızlı ilerleyen selülit olgusu

 Aerop kültür isteniyor

 Hazırlanan Gram boyamada
 İri, gram pozitif, sporsuz basiller

 Travmaya sekonder gelişen
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 Aerop kültür isteniyor

 Hazırlanan Gram boyamada
 İri, gram pozitif, sporsuz basiller



Ne yapılmalı?

 İlgili klinik hemen haberdar
edilmeli !!!

 % 16.9 mortalite
 % 26 ampütasyon

Panik değer En kısa sürede
anaerop kültür için
yeni örnek istenir

 İlgili klinik hemen haberdar
edilmeli !!!

 % 16.9 mortalite
 % 26 ampütasyon

En kısa sürede
anaerop kültür için
yeni örnek istenir
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Teşekkür ederim



79



 Deri en büyük organımız…

 Yumuşak doku; yağ katmanı, fasyalar, ve kaslar…

 Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
◦ Anatomik bölgeye
◦ Mikrobiyal etyolojiye
◦ Ciddiyetine

bağlı olarak sınıflandırılır

80

 Deri en büyük organımız…

 Yumuşak doku; yağ katmanı, fasyalar, ve kaslar…

 Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
◦ Anatomik bölgeye
◦ Mikrobiyal etyolojiye
◦ Ciddiyetine

bağlı olarak sınıflandırılır



Olgu 9
34 yaşında erkek hasta

Plastik cerrahi polikliniği
Gram Boyama: 1-2 lökosit,
nadir epitel, gram pozitif
koklar
Aerop kültür (kanlı agarda
3 tip üreme, EMB Ø)

•Gram pozitif kok (α-hemolitik)
•Gram negatif diplokok
•Gram pozitif difteroid

FLORA???
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Aşağıdaki durumlarda
tanınız nedir?

Ağız içinde enfeksiyon

Kronik yara

İnsan ısırığı
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Olgu 9

Hasta, plastik cerrahi

kliniğinde çene kırığı ameliyatı

geçirmiş

1 ay sonra ağız içine fistülize

yara
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Ne yapılmalı?
a. Normal floraya ait

bakteriler ürediği
raporlanır.

b. Etken olarak kabul edilir-
raporlanır

c. Tekrar örnek istenir ve
aerop-anaerop ekim yapılır
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