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Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

Farenjit
Bakteriyel
 Streptococcus sp. (A, C,G)
 N. meningitidis, N.gonorhoeae
 Haemophilus spp.(H. Parahaemolyticus ; oral abse)

 Y.enterocolitica
 F. tularensis
Viral
 Rhinoviruses, adenoviruses, respiratory syncytial virus,

parainfluenza virusesve çeşitli herpes virusları
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Larinks enfeksiyonları (Larinjit)
Epiglot  enfeksiyonları (Epiglottit)
Sinüs enfeksiyonları (Sinüzit)
Kulak enfeksiyonları (dış kulak ve orta kulak)
Oral kavite enfeksiyonları (Gingivit, gingivostomatit,

nekrotizan ülseratif gingivostomatit (Vincent angini)
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•10 yaşında kız çocuğu,
boğaz ağrısı ve hafif    ateşle
doktora başvuruyor

Olgu 1

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

Rapor ?

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



 5 yaşında erkek
hasta
Boğaz ağrısı,

yutkunma
zorluğu, karın
ağrısı, ateş

Olgu 2

 5 yaşında erkek
hasta
Boğaz ağrısı,

yutkunma
zorluğu, karın
ağrısı, ateş



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

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

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



Olgu 3; 5 yaşında kız çocuğu

2 gündür süren ateş ve karın ağrısı

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

Streptokok antijen testi negatif,

Viral infeksiyon??

Antipiretik ile takip ediliyor

2 gündür süren ateş ve karın ağrısı

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

Streptokok antijen testi negatif,

Viral infeksiyon??

Antipiretik ile 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?

A grubu beta hemolitik Streptokok
(hızlı antijen testi ile pozitif)

Rapor ?



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

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

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

Antijen Tarama Testleri

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

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

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



Olgu 4; 43 yaşında kadın hasta
 1 yıldır tekrarlayan farenjit öyküsü var

 Boğaz ağrısı ve döküntü ile başvuruyor .

 Farinks hiperemik

 Ateş 37.6 - 38.5 °C.

 Hastaya semptomatik tedavi verilerek gönderiliyor.

 Hasta 3 gün sonra semptomlarının iyileşmemesi üzerine tekrar

başvuruyor

 Boğaz kültürü alınıyo r ve oral amoxicillin/clavulanate başlanıyor.

 Kültür sonucunda gecikme nedeni ile hasta tedaviye devam ediyor

ancak iyileşme olamıyor.

 Seftriakson başlanarak tam iyileşme 7 gün sonra gerçekleşiyor20/03/13
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%5 koyun kanlı agara ekilen boğaz sürüntü örneği;

18-24 s inkübasyon beta hemolitik koloni Ø



Mikrobiyoloji uzmanı D.R. bu üreme ile
NBF raporu hazırlıyor.

O sırada tez çalışan, birlikte
çalıştıkları asistan Dr. E.C gizlice
yaptığı gram boyada gram pozitif
basiller görüyor ve …………  YAPMAYI
ÖNERİYOR.

KÜLTÜR SONUCU NEDEN GECİKMİŞ OLABİLİR?????

Mikrobiyoloji uzmanı D.R. bu üreme ile
NBF raporu hazırlıyor.

O sırada tez çalışan, birlikte
çalıştıkları asistan Dr. E.C gizlice
yaptığı gram boyada gram pozitif
basiller görüyor ve …………  YAPMAYI
ÖNERİYOR.



3) Reverse CAMP

1) 48 saat

3) % 5 Koyun kanlı agar (72 saat)

2) İnsan kanlı agar

3) Reverse CAMP

Sonuç: Arcanobacterium haemolyticum



Arcanobacterium haemolyticum

• Tekrarlayan farengit
• Penisilin tedavisine cevap alınamaması
• Boğaz ağrısına eşlik eden servikal LAP
• Döküntü
• Genç erişkin

Acta Otorhinolaryngol Ital. 2008 June;28(3):144–146.
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• Afrika’dan gelen bir göçmen aile, gelişmiş bir
ülkede pratisyen hekime boğaz ağrısı ve 40 °C
ateş ile başvuruyor,

• Tek taraflı atipik görünümlü tonsillit, iv Pen
başlanmış,

• Ertesi gün taburcu edilen hastaya 1 hafta süreyle
oral Pen tedavisi verilmiş,

• Boğaz kültüründe  «A grubu beta hemolitik
streptokok» üremiş,

Olgu 5 ; 9 yaşında erkek çocuk
• Afrika’dan gelen bir göçmen aile, gelişmiş bir

ülkede pratisyen hekime boğaz ağrısı ve 40 °C
ateş ile başvuruyor,

• Tek taraflı atipik görünümlü tonsillit, iv Pen
başlanmış,

• Ertesi gün taburcu edilen hastaya 1 hafta süreyle
oral Pen tedavisi verilmiş,

• Boğaz kültüründe  «A grubu beta hemolitik
streptokok» üremiş,

Eurosurveillance, Volume 16, Issue 50, 15 December 2011

NE ŞANS Kİ:
Klinik mikrobiyoloji laboratuvarı hastada atipik tonsillit ön tanısının olması ve daha
önceden benzer bir olgunun kendisine bildiriminin yapılmış, olmasından dolayı ek
olarak “Corynebacterium diphtheriae” kültürü de yapmış ve pozitif olarak
bulmuş.

Daha sonra yapılan Elek testi ve PCR ile suşun toksin oluşturan C. Diphtheriae
olduğu referans laboratuvar tarafından doğrulanmış.



Kontrol önlemleri:
•Hastanın yakınlarında tarama yapılmış ve bir yakınında C.
diphtheriae taşıyıcılığı saptanmış (non toksijenik)
•Hastanın diğer temaslıları araştırılmış, başka riskli temas
yokmuş
•Hastane çalışanları antibiyotik proflaksisi almış ve difteri
aşılamalarının tam olup olmadığı sorgulanmış
•Başka olgu çıkmamış
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•Hastane çalışanları antibiyotik proflaksisi almış ve difteri
aşılamalarının tam olup olmadığı sorgulanmış
•Başka olgu çıkmamış

Eurosurveillance, Volume 16, Issue 50, 15 December 2011

SONUÇ:
• Nadir rastlanan bir hastalık olmasına rağmen klinik

mikrobiyoloğa gerekli bilginin verilmesi hayat
kurtarıcı

• Erken tanı ile kontrol önlemleri alınıyor ve hastalığın
diğer duyarlı bireylere yayılımı önlenmiş oluyor



Klinik örnekler (boğaz sürüntüsü vb.)

Cystine Tellurite Blood Agar (CTBA) %5  Koyun Kanlı Agar (AGBHS için)

Tellurite (+) siyah koloniler

Subkültür 24 saat

24-48 saat

Cystinase (+)

Cystinase etkisi için Tinsdale medium

C.d (?) koloniler

Loeffler medium’a pasaj
(mikroskopik morfoloji için)

Cystinase (+)
Kanlı Agar Plağa subkültür

Biokimyasal testler API Coryne

Elek testi ile toksin pozitifliği



Olgu 6; Dokuz yaşında erkek hasta
• Dokuz yaşında erkek çocuk,
• On dört gündür devam eden

öksürük ve öksürük sonrası
kusma yakınmaları ile polikliniğe
getiriliyor.

• DBT aşı öyküsü bilinmiyor,
• Genel durumu iyi, vücut ısısı

37.2C.
• Fizik muayenesinde

ral/ronkus/wheezing yok.
• Ön tanı:?????
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Nazofarinks örneği alınması…



DFA PCR C-BGA1

370C’de 72 saat
ink.

Şüpheli koloniler

BGA’a
pasaj2

48-72 saat ink.

Gram boyama, katalaz, oksidaz

Nazofarinks sürüntüsü örneği

Aglütinasyon yapılamıyorsa
Referans Lab.a gönder

B.pertussis antiserumla aglütinasyon

DFA

PCR

Tarama testleri; Koyun kanlı agarda üreme,
MacConkey agarda üreme, MHA’da3 kahverengileşme,
Nitrat redüksiyonu, Sitrat kullanımı, Üre hidrolizi

REFERANS LABORATUVAR

Moleküler tiplendirme

Antibiyotik duyarlılık

Aglütinasyon yapıldıktan sonra
Referans Lab.a gönder

(konfirmasyon ve moleküler
epidemiyolojik çalışmalar için)

1 C-BGA: Sefaleksinli Bordet-Gengou Agar; 2 BGA: Bordet-Gengou Agar; 3 MHA: Mueller Hinton
Agar



 Özel istem gerektirir.
 Nazofarinks örnekleri alınmalıdır.
 Nazofaringeal sürüntü örneği, “boğmaca laboratuvar

inceleme istek formu” ile birlikte RSHMB, Boğmaca
Referans Laboratuvarına gönderiliyor.
 Öksürtme plaklarının değeri çok sınırlıdır.
 Özel besiyeri ve uzun inkübasyon gerektirir (72 saat-1

hafta)
 Tiplendirme yapılmalıdır.

BOĞMACA’NIN LABORATUVAR TANISI

 Özel istem gerektirir.
 Nazofarinks örnekleri alınmalıdır.
 Nazofaringeal sürüntü örneği, “boğmaca laboratuvar

inceleme istek formu” ile birlikte RSHMB, Boğmaca
Referans Laboratuvarına gönderiliyor.
 Öksürtme plaklarının değeri çok sınırlıdır.
 Özel besiyeri ve uzun inkübasyon gerektirir (72 saat-1

hafta)
 Tiplendirme yapılmalıdır.



ALT SOLUNUM YOLLARI OLGULARI



Solunum yolu örnekleri
Balgam örnekleri
Noninvaziv teknikler Endotrakeal aspirat (ETA)
İnvaziv teknikler
 Bronkoskopik Korunmuş fırça örneği (KFÖ)

Bronşiyal yıkama
Bronkoalveolar lavaj (BAL)
Transbronşiyal biyopsi

 Nonbronkoskopik Mini BAL
 Perkütan Akciğer iğne biyopsisi

Trans torasik iğne aspirasyonu (TTİA)
Plevral sıvı-torasentez

 Cerrahi Akciğer biyopsisi
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Plevral sıvı-torasentez

 Cerrahi Akciğer biyopsisi



Balgam Mikroskopisi
Uygun balgam örneği

Her alanda ( 10X büyütme)

≤10 yassı epitel ve ≥25 nötrofil görülmesi

Nötrofil / epitel:  ≥ 5:1
Mukus iplikçikleri
Bronş epiteli

Uygun balgam örneği

Her alanda ( 10X büyütme)

≤10 yassı epitel ve ≥25 nötrofil görülmesi

Nötrofil / epitel:  ≥ 5:1
Mukus iplikçikleri
Bronş epiteli
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Gram preparatı sonuç raporu

≥10 saha  incelenmeli

HÜCRE                      BAKTERİ
Tanım           OIF(x100)               Tanım          OIF(x100)
1+ Nadir         <1                    1+ Nadir           <1
2+ Az            1-5                    2+ Az              2-10
3+ Orta         6-10                  3+ Orta           11-50
4+ Çok          >10                   4+ Çok              >50
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HÜCRE                      BAKTERİ
Tanım           OIF(x100)               Tanım          OIF(x100)
1+ Nadir         <1                    1+ Nadir           <1
2+ Az            1-5                    2+ Az              2-10
3+ Orta         6-10                  3+ Orta           11-50
4+ Çok          >10                   4+ Çok              >50



20/03/13

(*) Pürülan balgam; akcigerler, bronslar veya trakeadan gelen ve küçük büyütmede
(x100) 25 nötrofil ve 10  skuamöz epitel hücresi içeren sekresyonlar olarak
tanımlanır.
(*) CDC Tarafından Belirlenen Hastane Enfeksiyonu Tanımları, Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans ve
Kontrol Birimi, 2010



Balgam dışı alt solunum yolu örnekleri

NumuneNumune İncelemeİnceleme
yöntemiyöntemi

İnceleme sonucuİnceleme sonucu

UygunUygun Uygun olmayanUygun olmayan

Trakeal aspiratTrakeal aspirat Gram boyalıGram boyalı
yaymanınyaymanın
mikroskobikmikroskobik
incelemesiincelemesi

<10<10
SEH/ortalamaSEH/ortalama
10X alan10X alan
veve
en az 1en az 1--20 alanda20 alanda
(X100) bakteri(X100) bakteri
tespititespiti

>10>10
SEH/ortalamaSEH/ortalama
10X alan ve10X alan ve
20 alanda (X100)20 alanda (X100)
bakteri yokbakteri yok

Gram boyalıGram boyalı
yaymanınyaymanın
mikroskobikmikroskobik
incelemesiincelemesi

<10<10
SEH/ortalamaSEH/ortalama
10X alan10X alan
veve
en az 1en az 1--20 alanda20 alanda
(X100) bakteri(X100) bakteri
tespititespiti

>10>10
SEH/ortalamaSEH/ortalama
10X alan ve10X alan ve
20 alanda (X100)20 alanda (X100)
bakteri yokbakteri yok

BronkoalveollerBronkoalveoller
lavaj sıvısılavaj sıvısı

Gram boyalıGram boyalı
yaymanınyaymanın
mikroskobikmikroskobik
incelemesiincelemesi

HücrelerinHücrelerin
<%1’inde SEH<%1’inde SEH

HücrelerinHücrelerin
>%1’inde SEH>%1’inde SEH



Numune Kayda değer
olması muhtemel

Kayda değer olması
muhtemel olmayan

Önemli izolat olduğunu
düşündüren ek bilgiler

Trakeal aspirat Gram boyama ve
kültürde hakim
muhtemel patojen
Bol PMNL

Muhtemel patojen
kültürde sadece 1-2 +
ürer.
Gram boyamada
PMNL bol değildir.

>106 CFU/mL
muhtemel patojen.
PMNL içinde muhtemel
patojen (intraselüler
bakteriler).

Alt solunum yolu bakteriyel kültür sonuçlarının yorumlanması

Muhtemel patojen
kültürde sadece 1-2 +
ürer.
Gram boyamada
PMNL bol değildir.

>106 CFU/mL
muhtemel patojen.
PMNL içinde muhtemel
patojen (intraselüler
bakteriler).

Bronkoalveoller lavaj
sıvısı

X100 büyütmede
Gram boyalı
yaymanın her
alanında hakim
muhtemel patojen
görülür.
Kantitatif kültürde
>105 CFU/mL
muhtemel patojen
belirlenir.

Muhtemel patojen
Gram boyamada
görülmez.
Kantitatif kültürde >104

CFU/mL muhtemel
patojen belirlenir.

PMNL içinde muhtemel
patojen (intraselüler
bakteriler).



Özgüllük artar, duyarlılık “sınır değer”e bağlıdır.
 Duyarlılık ve özgüllük: BAL/ETA % 70 – 100

KFÖ % 62 – 100

 Sınır değer: BAL ≥104 CFU/mL
KFÖ ≥103 CFU/mL bakteriyel pnömoni
ETA ≥105-6 CFU/mL

 Bu sınır değerler akciğerde 105-106 CFU/mL bakteri varlığını

gösterir.

 Sınır değerin altında ise “kontaminasyon” kabul edilmeli,

işleme alınmamalıdır.

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

Özgüllük artar, duyarlılık “sınır değer”e bağlıdır.
 Duyarlılık ve özgüllük: BAL/ETA % 70 – 100

KFÖ % 62 – 100

 Sınır değer: BAL ≥104 CFU/mL
KFÖ ≥103 CFU/mL bakteriyel pnömoni
ETA ≥105-6 CFU/mL

 Bu sınır değerler akciğerde 105-106 CFU/mL bakteri varlığını

gösterir.

 Sınır değerin altında ise “kontaminasyon” kabul edilmeli,

işleme alınmamalıdır.





Miktarı fazla, dominant bir üreme var ve Gram yayma ile
uyumlu ise;
 Staphylococcus aureus + ADT
 Beta hemolitik Streptokok grup B (erişkin),C veya G
 Tek morfoloji Gram (-) basil + ADT
 Narin Gram (-) basiller (Beta laktamazını raporla)
 Corynebacterium (yoğun bakımdan entübe hastadan

gelmişse)
 Rhodococcus equi (İmmündüşkün konak ise)

Alt solunum yolu örnekleri-Raporlama
Miktarı fazla, dominant bir üreme var ve Gram yayma ile
uyumlu ise;
 Staphylococcus aureus + ADT
 Beta hemolitik Streptokok grup B (erişkin),C veya G
 Tek morfoloji Gram (-) basil + ADT
 Narin Gram (-) basiller (Beta laktamazını raporla)
 Corynebacterium (yoğun bakımdan entübe hastadan

gelmişse)
 Rhodococcus equi (İmmündüşkün konak ise)



Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae ;
 Gram yaymada görülmedikçe düşük sayıda üremeler için işlem

yapılmaz,
 Üreme var ve yayma ile uyumlu ise rapor edilir,

 - Streptococcus pneumoniae için ADT,
 - Haemophilus influenzae için beta laktamaz sonucu bildirilir.

Üreme miktarı önemli ölçüde fazla ise rapor edilecekler
 Moraxella catarrhalis
 Yatan hasta (HE açısından) - P.aeruginosa +ADT,

- Acinetobacter spp. +ADT,
- Burkholderia cepacia +ADT,
- Stenotrophomonas maltophilia +ADT

Alt solunum yolu örnekleri-Raporlama
Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae ;
 Gram yaymada görülmedikçe düşük sayıda üremeler için işlem

yapılmaz,
 Üreme var ve yayma ile uyumlu ise rapor edilir,

 - Streptococcus pneumoniae için ADT,
 - Haemophilus influenzae için beta laktamaz sonucu bildirilir.

Üreme miktarı önemli ölçüde fazla ise rapor edilecekler
 Moraxella catarrhalis
 Yatan hasta (HE açısından) - P.aeruginosa +ADT,

- Acinetobacter spp. +ADT,
- Burkholderia cepacia +ADT,
- Stenotrophomonas maltophilia +ADT



Olgu 7: 25 y, poliklinik hastası, öksürük, ateş?
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Olgu 7: 25 y, poliklinik hastası,öksürük, ateş?
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Örnek reddi



Olgu 8: 51 y, yatan hasta
Sonuç Raporu

Mikroskopi:
>25 Lökosit,
>25 y.epitel/ hpf
Kültür:
Enterobacter cloacae (orta yoğun)

Ampisilin - R
Trim/ sulfa - S
Siprofloksasin - S
Gentamisin -S

Sonuç Raporu

Mikroskopi:
>25 Lökosit,
>25 y.epitel/ hpf
Kültür:
Enterobacter cloacae (orta yoğun)

Ampisilin - R
Trim/ sulfa - S
Siprofloksasin - S
Gentamisin -S

ASYE için klinik veya radyol. bulgu yoksa bu sonuç
ÜSY kolonizasyonunu düşündürür. Klinik endikasyon
düşünüyorsanız Klin.Mik.uzmanı ile görüşünüz.
Gereğinde ADT sonuçlarına ulaşabilirsiniz.



Olgu 9; devam Gram pozitif diplokok
Katalaz negatif

Hangi testleri yaparız?
1)Basitrasin
2)Optokin disk duyarlılığı
3)CAMP testi
4)Hippurat hidrolizi

Gram pozitif diplokok
Katalaz negatif

Hangi testleri yaparız?
1)Basitrasin
2)Optokin disk duyarlılığı
3)CAMP testi
4)Hippurat hidrolizi

S.pneumoniae : En sık TKP (CAP) pnömomi etkeni



Olgu 10: 58 y, poliklinik, KOAH

Moraxella (Branhamella) catarrhalis



Olgu 11: 32 y, yatan hasta

Gram (+) küme
yapan koklar
 PNL yok

Nötropenik



Olgu 12; 76 yaşında erkek hasta

 Kronik Hepatit C'ye bağlı siroz hastası
 Pulmoner tbc nedeniyle torakoplasti ameliyatı geçirmiş
 2 gün önce başlayan soğukalgınlığı belirtileri ile sağlık
ocağına gitmiş, semptomatik tedavi verilmiş ancak
durumu kötüleşmiş,
 Evde baygın halde bulunarak hastaneye getirilmiş,
 Glasgow koma ölçeğine göre E1V1M1, (Ateş 34.4,
TA:63/46 mmHg)

 Kronik Hepatit C'ye bağlı siroz hastası
 Pulmoner tbc nedeniyle torakoplasti ameliyatı geçirmiş
 2 gün önce başlayan soğukalgınlığı belirtileri ile sağlık
ocağına gitmiş, semptomatik tedavi verilmiş ancak
durumu kötüleşmiş,
 Evde baygın halde bulunarak hastaneye getirilmiş,
 Glasgow koma ölçeğine göre E1V1M1, (Ateş 34.4,
TA:63/46 mmHg)

S. Hamaguchi1,M. Seki1,N.Yamamoto et al; 1Invasive nontypable H. influenzae pneumonia with NETsJournal of Inflammation Research 2012:5



Laboratuvar bulguları
 BK 13.330h/ml
 CRP 2.16mg/dl
 AST 459 U/ml,
 ALT 171U/ml
 Akc grafisinde

sağda üst ve alt
lobda
konsolidasyon ve
sol akc de
torakoplastiye
sekonder kollaps

Olgu 12, devam.....
Laboratuvar bulguları
 BK 13.330h/ml
 CRP 2.16mg/dl
 AST 459 U/ml,
 ALT 171U/ml
 Akc grafisinde

sağda üst ve alt
lobda
konsolidasyon ve
sol akc de
torakoplastiye
sekonder kollaps

S. Hamaguchi1,M. Seki1,N.Yamamoto et al; 1Invasive nontypable H. influenzae pneumonia with NETsJournal of Inflammation Research 2012:5



Endotrakeal
aspirat;
•PMNL,
•Çok sayıda

fibröz
elemanlar

Endotrakeal
aspirat;
•PMNL,
•Çok sayıda

fibröz
elemanlar

Neutrophil Extracellular Traps
(NET)

“Ekstrasellüler Nötrofil Kapanı”



NET
Gram negatif kokobasil
Fagosite edilmiş Gram negatif kokobasil



NET's:(Ekstrasellüler
nötrofil kapanı)
Nötrofillerin bir fonksiyonu
Aktive nötrofillerden salgılanan
antimikrobiyal proteinlerle
kaplanmış bir DNA fiberi
Ekstrasellüler iplikçik şeklinde
yapılar
 DNA, histon H3 ve nötrofil
elastazla eş zamanlı olarak
immunolojik reaksiyon veriyor
Klinik iyileşme oldukça bu
iplikçiklerin sayılarında ve
uzunluklarında azalma
saptanmış,

İmmünohistokimyasal boyama ile
A: DNA; DAPI boyası ile (4′,6-diamidino-2-phenylindole)
B: Histon proteini; anti-human histone H3 fare momoklonal antikoru ile
C: Nötrofil elastaz antikoru; anti-human neutrophil elastaza karşı tavşan
poliklonal antikoru
D: Birleşik görüntü

NET's:(Ekstrasellüler
nötrofil kapanı)
Nötrofillerin bir fonksiyonu
Aktive nötrofillerden salgılanan
antimikrobiyal proteinlerle
kaplanmış bir DNA fiberi
Ekstrasellüler iplikçik şeklinde
yapılar
 DNA, histon H3 ve nötrofil
elastazla eş zamanlı olarak
immunolojik reaksiyon veriyor
Klinik iyileşme oldukça bu
iplikçiklerin sayılarında ve
uzunluklarında azalma
saptanmış,

S. Hamaguchi1,M. Seki1,N.Yamamoto et al; 1Invasive nontypable H. influenzae pneumonia with NETsJournal of Inflammation Research 2012:5



Tiplendirilemeyen (nontypable)
H.influenzae

 Hasta hastaneye yatışının ertesi gunu ex oluyor
 Daha sonra balgam kültüründe ve kan kültüründe
H.influenzae ürüyor
 Hastaya “Tiplendirilemeyen (nontypable) H.influenzae
'ya bağlı, multilober pnömoni ve invaziv hastalık tanısı
konuyor.

 Hasta hastaneye yatışının ertesi gunu ex oluyor
 Daha sonra balgam kültüründe ve kan kültüründe
H.influenzae ürüyor
 Hastaya “Tiplendirilemeyen (nontypable) H.influenzae
'ya bağlı, multilober pnömoni ve invaziv hastalık tanısı
konuyor.

S. Hamaguchi1,M. Seki1,N.Yamamoto et al; 1Invasive nontypable H. influenzae pneumonia with NETsJournal of Inflammation Research 2012:5



Bu olgudan öğrendiklerimiz;
1) İmmun sistemi baskılanmış hastalarda H.influenza'ya

bağlı pneumoninin fatal seyredebileceği,
2) H.influenza daha çok mukozaların hafif enfeksiyonu

olarak adlandırılan bronkopnömoni, otitis media gibi
hastalıklara neden olurken invaziv hastalığa da neden
olabileceği ve özellikle;

3) Tiplendirilemeyen H.influenzae serotiplerinin invaziv
hastalığa daha fazla neden olabileceği ve yine,

4) H. influenzae tip b aşılamasından sonra göreceli olarak
artmış olabileceği ve tiplendirme sorunları ile
karşılaşabileceğimizi

3) İnflamatuvar yanıt göstergesi: NET's (Neutrophil
ExtracellularTraps/Ekstraselliler Nötrofil kapanları)
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S. Hamaguchi1,M. Seki1,N.Yamamoto et al; 1Invasive nontypable H. influenzae pneumonia with NETsJournal of Inflammation Research 2012:5



EVET
Hastanede yatırılarak izlenmesi gereken tüm toplum
kaynaklı pnömonilerde kan kültürü alınmalıdır.

 Bakteriyel pnömonili hastaların % 10-20’si bakteriyemik

 (+) Kan kültürü etiyolojiyi kanıtlar

 (+) Kan kültürü kötü prognoz demektir

 Ancak akciğer dışı bakteriyemi kaynağı da araştırılmalıdır

Toplumda gelişen pnömonilerde
kan kültürü önemli midir?

EVET
Hastanede yatırılarak izlenmesi gereken tüm toplum
kaynaklı pnömonilerde kan kültürü alınmalıdır.

 Bakteriyel pnömonili hastaların % 10-20’si bakteriyemik

 (+) Kan kültürü etiyolojiyi kanıtlar

 (+) Kan kültürü kötü prognoz demektir

 Ancak akciğer dışı bakteriyemi kaynağı da araştırılmalıdır



Olgu 14: 52 y, erkek hasta, alkolik

Haemophilus influenzae ve
Streptococcus pneumoniae
Mikst  enf.

Alkolizm, KOAH



Olgu 15;
• 41 yaşında erkek hasta
• Sarkoidoz tanısı var
• Konjestif kalp yetmezliği
• Kronik obstruktif akciğer  hastalığı
• 2gündür ateş,titreme, nefes darlığı ve öksürük,

balgam
• Muayene bulgusu:

• Taşikardi
• Takipne ve hipotansiyon
• Yumuşak ronküsler bazalde

• 41 yaşında erkek hasta
• Sarkoidoz tanısı var
• Konjestif kalp yetmezliği
• Kronik obstruktif akciğer  hastalığı
• 2gündür ateş,titreme, nefes darlığı ve öksürük,

balgam
• Muayene bulgusu:

• Taşikardi
• Takipne ve hipotansiyon
• Yumuşak ronküsler bazalde

J Clin Microb Apr. 2011, p. 1195



Laboratuvar bulguları:
• 31 000BK ve sola kayma
• Glukoz 263 mg/dl
• Akc grafisinde solda, alt lobda

konsolidasyon
• BT de linguler konsolidasyon,

pnömnoni ile uyumlu
• Bronkoalveolar lavaj sıvısının

Gram boyası ve kültürü yapılmış
• Tedavi:

• Hastanede yatma öyküsü
nedeniyle nozokomiyal pnömoni
düşünülmüş, PİP/TZB ve
önceden Haemophilus üremesi
olduğu için Azitro eklenmiş

• 31 000BK ve sola kayma
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• Akc grafisinde solda, alt lobda

konsolidasyon
• BT de linguler konsolidasyon,

pnömnoni ile uyumlu
• Bronkoalveolar lavaj sıvısının

Gram boyası ve kültürü yapılmış
• Tedavi:

• Hastanede yatma öyküsü
nedeniyle nozokomiyal pnömoni
düşünülmüş, PİP/TZB ve
önceden Haemophilus üremesi
olduğu için Azitro eklenmiş

20/03/13
J Clin Microb Apr. 2011, p. 1195



Bol lökosit ve Gram pozitif koklar

20/03/13

Flamentöz, boncuk şeklinde dizilmiş,
hifa izlenimi veren mikroorganizmalar

8 gün sonunda: Nocardia asteriodes

J Clin Microb Apr. 2011, p. 1195, 1706



Bu olgudan öğrendiklerimiz;

• Gram boyasının kalite kontrolü
• Teknisyen eğitimi
• Erken tanının önemi
• Klinik mikrobiyoloğun önemi

• Gram boyasının kalite kontrolü
• Teknisyen eğitimi
• Erken tanının önemi
• Klinik mikrobiyoloğun önemi

20/03/13
J Clin Microb, Apr 2011, p. 1706



Olgu 16:
• 22 yaşında üniversite öğrencisi, tatilinde memleketi

Yozgat’a gitmiş ve iki hafta önce dönmüş,
• 10 gündür

• Yüksek ateş
• Öksürük,
• Sarı renkli balgam

• Hemoptizi yok, Kilo kaybı yok
• 5 gün Levofloksasin 500mg tek doz kullanmış
• Semptomlar gerilemiş ancak antibiyotiği bıraktıktan

sonraki 3 gün içinde durumu kötüleşmiş ve
hastaneye başvurmuş

• 22 yaşında üniversite öğrencisi, tatilinde memleketi
Yozgat’a gitmiş ve iki hafta önce dönmüş,

• 10 gündür
• Yüksek ateş
• Öksürük,
• Sarı renkli balgam

• Hemoptizi yok, Kilo kaybı yok
• 5 gün Levofloksasin 500mg tek doz kullanmış
• Semptomlar gerilemiş ancak antibiyotiği bıraktıktan

sonraki 3 gün içinde durumu kötüleşmiş ve
hastaneye başvurmuş

L.M. Pinto et al. / Respiratory Medicine CME 4 (2011) 138-140



FM:
• Ateş 102 f, taşikardik
• TA : 106/79 mmHg
• Akciğer hareketleri solda azalmış
• Skapulanın altında solunum sesleri azalmış
LAB sonuçları :
• BK :7600 /ml (%65 nötrofil)
• ESR: 30 mm/h
• Hipoksemi (paCO2 29, pa O2 65 mmHg)
• HIV ELISA : Negatif
• Legionella ve S.pneumoniae için üriner

antijen testleri negatif
• Radyolojik olarak: Akc grafisinde sol üst

lobda konsolidasyon, alt lobda infiltrasyon

Olgu 16 devam

L.M. Pinto et al. / Respiratory Medicine
CME 4 (2011) 138-140

FM:
• Ateş 102 f, taşikardik
• TA : 106/79 mmHg
• Akciğer hareketleri solda azalmış
• Skapulanın altında solunum sesleri azalmış
LAB sonuçları :
• BK :7600 /ml (%65 nötrofil)
• ESR: 30 mm/h
• Hipoksemi (paCO2 29, pa O2 65 mmHg)
• HIV ELISA : Negatif
• Legionella ve S.pneumoniae için üriner

antijen testleri negatif
• Radyolojik olarak: Akc grafisinde sol üst

lobda konsolidasyon, alt lobda infiltrasyon



İşte mikrobiyolog dediğin budur!!!
• Ampirik olarak iv seftriakson

2gr/gün ve azitromycin
500mg/gün

• 5 günlük tedaviye rağmen
hastanın ateşi düşmemis,
BAL örneği alınmış

• Gram boyada gram pozitif
koklar ve zayıf boyanmış
gram pozitif basiller görülmüş

• Mikrobiyolog ARB boyamış ve
asidorezistan basiller görmüş

• Ampirik olarak iv seftriakson
2gr/gün ve azitromycin
500mg/gün

• 5 günlük tedaviye rağmen
hastanın ateşi düşmemis,
BAL örneği alınmış

• Gram boyada gram pozitif
koklar ve zayıf boyanmış
gram pozitif basiller görülmüş

• Mikrobiyolog ARB boyamış ve
asidorezistan basiller görmüş



M.tuberculosis’e bağlı akut pnomoni
olgusu;

• Bu sonuca göre hastaya dörtlü anti tbc tedavi
başlanmış

• Hastanın durumu düzelmiş, ateşi düşmüş, ve 1
hafta sonra taburcu olmuş

• BAL Kültür sonucu: 3 hafta sonra Mycobacterium
tuberculosis, majör anti tbc ilaçlara duyarlı
bulunmuş

• Tedavinin 6. ayı sonunda hasta klinik ve
mikrobiyolojik olarak tam iyileşmiş

• Bu sonuca göre hastaya dörtlü anti tbc tedavi
başlanmış

• Hastanın durumu düzelmiş, ateşi düşmüş, ve 1
hafta sonra taburcu olmuş
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mikrobiyolojik olarak tam iyileşmiş



Tanı ve sonuç; Mikrobiyoloji Uzmanı
• Çok çeşitli abylerle  tedavi denenecek, hastada geçici iyilik hali

olacak ancak tam iyileşme olamayacak =
Mikrobiyoloğun tedavideki rolü

• Tbc tedavisine geç başlanacak morbidite ve mortalite riski
artacak, ayrıca basilin yayılımı artacak =
Mikrobiyoloğun halk sağlığını korumadaki rolü

• Monoterapi olarak sadece florokinolon verildiğinde direnç
gelişimi fazla, 13 günde bile rezistan mutantların seçimine neden
olabiliyor = Mikrobiyoloğun AMR gelişmesini önleyici rolü

• Gram zayıf basil görünce ARB aranması: Özellikle bizim
ülkemizde önemli (endemik)=
Mikrobiyoloğun dedektif ve şüpheci yönü

• DEDE İYİLEŞEMEYECEKTİ: Köydeki dedeye de tanı konmuş
daha sonra!!!
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Bu olguda dikkat edilecek noktalar;
M. tuberculosis’e bağlı akut toplum kaynaklı pnömoni;
1) Toplumdan kazanılmış pnömoni (CAP) gibi ortaya çıkmış
2) Tahmin edilenden daha sık; Mikrobiyolojik olarak CAP olduğu

kanıtlamış olgularda  %35’e kadar sıklıkta görülebiliyor
3) Antibiyotik tedavisine rağmen iyileşmenin olmaması,

semptomların uzaması
4) Hastadan herhangi bir mikrobiyolojik örnek alınmadan

tedaviye ampirik başlanmış olması
5) Balgamda: Zayıf boyanan gram pozitif basillerin görülmesi
6) Tbc temaslı öyküsü, geçirilmiş tbc, latent enfeksiyon

aktivasyonu??, atelektaziye sekonder??
7) Lökosit sayısı normal
8) HIV hastalarında daha sık görülüyor
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4) Hastadan herhangi bir mikrobiyolojik örnek alınmadan

tedaviye ampirik başlanmış olması
5) Balgamda: Zayıf boyanan gram pozitif basillerin görülmesi
6) Tbc temaslı öyküsü, geçirilmiş tbc, latent enfeksiyon

aktivasyonu??, atelektaziye sekonder??
7) Lökosit sayısı normal
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Olgu 17: İmmunkompromize hasta;

• 38 yaşında erkek hasta, 20 gün önce KI
transplantasyonu

• Dispne ve göğüs ağrısı
• Ateş, FUO tedavisi için çeşitli antibiyotikler verilmiş
• Öksürük, Balgam (kanlı)
• Akc grafisinde nodüler yamalı lezyonlar var
• CT’de multiple nodüller ve halo işareti (pulmoner

lenf nodları çevresindeki hemorojiye işaret eder)
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transplantasyonu

• Dispne ve göğüs ağrısı
• Ateş, FUO tedavisi için çeşitli antibiyotikler verilmiş
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lenf nodları çevresindeki hemorojiye işaret eder)

20/03/13



Olgu 18:
Balgam kültürü:
• Direkt yaymada dallanmış septalı
hifler
• Kültürde Aspergillus fumigatus
BAL:
• Aspergillus antijenleri pozitif
• Galaktaomannan antijenleri(+)

Balgam kültürü:
• Direkt yaymada dallanmış septalı
hifler
• Kültürde Aspergillus fumigatus
BAL:
• Aspergillus antijenleri pozitif
• Galaktaomannan antijenleri(+)

20/03/13



Olgu 19: 48 y, immünkompromize,
yatan hasta

Tomurcuklanan , hif yapan mayalar görüldü
Candida albicans üredi.

Nadir olarak etken
Histopatoloji !!!



Mayalar ?
• Cryptococcus neoformans ekarte edilmelidir, diğer

mayalar ID yapılmamalıdır
• Candida pnömoni nedeni mi ?
 Sekonder olarak mümkün

 Dissemine candidiasiste hematojen yolla gelişir
 Kültür değil, histopatolojik incelemede doku invazyonu

değerlidir
 Primer olarak (oro-farengeal aspirasyon sonrası)

çok nadir
 Lösemi,
 Akciğer organ alıcısı
 Yeni doğanda önemli olabilir

 Predominant ve büyük miktarlarda üremedikçe ve
yayma ile uyumlu olmadıkça rapor edilmemelidir.

Alt solunum yolu örnekleri-Raporlama
Mayalar ?
• Cryptococcus neoformans ekarte edilmelidir, diğer

mayalar ID yapılmamalıdır
• Candida pnömoni nedeni mi ?
 Sekonder olarak mümkün

 Dissemine candidiasiste hematojen yolla gelişir
 Kültür değil, histopatolojik incelemede doku invazyonu

değerlidir
 Primer olarak (oro-farengeal aspirasyon sonrası)

çok nadir
 Lösemi,
 Akciğer organ alıcısı
 Yeni doğanda önemli olabilir

 Predominant ve büyük miktarlarda üremedikçe ve
yayma ile uyumlu olmadıkça rapor edilmemelidir.



Olgu 20:
• 58 yaşında kadın hasta, Sigara öyküsü var
• 5 gündür ;öksürük, ateş, grip benzeri semptomlar

• Ateş 38 derece, BK 41.000

• Balgamın Gram boyasında çok sayıda PMNL,
predominant mo yok, kültür yapılmış???

• Radyolojik:
• Sağ akc alt lobda interstisyel infiltrasyon

• Tedavi:
• Seftriakson ve klaritromisin başlanmış ancak hastanın durmunun

iyileşmemesi üzerine tedavi seftazidimle değiştirilmiş

• 3.Gün bilateral alt lobe da infiltrasyon ve ilk lezyon
yerinde kavite oluşumu
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• Tedavi:
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• 3.Gün bilateral alt lobe da infiltrasyon ve ilk lezyon
yerinde kavite oluşumu

CHEST/114/2/AUGUST, 1998 6



Olgu 20:
• 3.Gün bilateral alt loblarda infiltrasyon ve ilk lezyon

yerinde kavite oluşumu
• Balgam kültüründe A.fumigatus üremiş ancak

kontaminasyon olarak düşünülmüş ve eritomisin
eklenmiş

• Hastanın klinik durumunda düzelme olmayınca, 8. gün
her iki lobdan, 3 farklı BAL örneği gönderilmiş
• A.fumigatus üremiş, ancak yine etken kabul edilmemiş

• 11. gün transbronşiyal biyopsi örneğinde nekrotizan
pnömoni bulguları ve dokuda hifal elementler görülmüş
ve kültürde A.fumigatus üremiş.

• Tedaviye başlanmış ancak hasta kaybedilmiş
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İmmunokompetan olguda Aspergillusa bağlı
toplumdan edinilmiş pnömoni olgusu

Bu olguda dikkat edilecek noktalar:
• Predispozan faktörler (Sigara)

• Alkol
• Geçirilmiş influenza
• Post bakteriyel pnömoni

• Akut başlangıçlı bilateral diffüz pnömonilerde
• Lokalize pnömoninin geniş spektrumlu antibiyotik

kullanılmasına rağmen, aniden yaygınlaşması
• Bilateral infiltrasyon ve kavite oluşumunda dikkat
• Tekrarlayan kültürde pozitiflik varsa dikkat
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SONUÇ: Solunum yolu örnekleri
değerlendirilirken.............UNUTMAYINIZ!!!!

 Hastanın yaşı
 Klinik bulguları
 Epidemiyolojik özellikleri
 Laboratuvar bulguları
 Uygun zamanda ve uygun şekilde
örneğin alınması
 Örneğin direkt mikroskobik
incelemesi,
 Örneğin kültür değerlendirilmesi
 Raporlandırma
 Klinik ve laboratuvar sonuç
uyumluluğu
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Ancak doğru parçaları eksiksiz
bulduğunuzda resmi
tamamlayabilirsiniz

TEŞEKKÜRLER...........


